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Dẫn Nhập  

Ở Lần Tái Bản Thứ Nhất 

 
Hạnh phúc biết bao cho một ngƣời không có quá khứ, hay một dân tộc không 

có lịch sử—nhiều ngƣời quan niệm nhƣ thế. Nhƣng con ngƣời, mỗi ngƣời trong 

chúng ta, đều có quá khứ, vui, buồn hay vui buồn trộn lẫn. Một dân tộc luôn luôn 

có lịch sử, vinh quang, tủi buồn, hay vinh nhục đủ mùi vị. Quá khứ luôn luôn là 

tấm gƣơng cho mỗi ngƣời tự sửa mình, rút cho mình một kinh nghiệm sống, chuẩn 

bị cải thiện tƣơng lai. Lịch sử một quốc gia, nếu đƣợc ghi chép trung thực, là kho 

tàng kinh nghiệm cho việc ích quốc, lợi dân, và phát huy tình nhân loại cho một 

thế giới đáng sống hơn. 

Việt Nam không phải là một đại cƣờng, cũng chẳng là một tiểu quốc. Ý chí và 

quyết tâm giữ vững và bảo vệ nền độc lập và chủ quyền tối thƣợng lãnh thổ—kể 

cả những chủ quyền thềm lục địa, lãnh hải, hải đảo, không gian, do công pháp 

quốc tế qui định—khiến ngƣời chép sử chƣa phải sử gia, với huấn luyện chuyên 

biệt—thƣờng chỉ nỗ lực uốn nắn các sử kiện vào khuôn thƣớc quốc thống và chính 

thống của chế độ hiện hữu, nhƣ thứ tài liệu huấn luyện giai tầng cai trị và trung 

gian. Sử quan và sử công thƣờng im lặng, hoặc tảng lờ, những dữ kiện đi ngƣợc lại 

mục tiêu chính trị giai đoạn của chế độ. Và, nếu cần, kiêu hãnh, và ngạo mạn, 

đánh giá các tác nhân lịch sử nhƣ anh hùng hay gian ngụy theo đúng luật “đƣợc 

làm vua, thua làm giặc.” Sử văn biến thành tài liệu tuyên truyền, đủ màu sắc ý 

thức hệ và tôn giáo. Sự thực sử học bị phủ khuất dần. Hậu thế nhìn vào quá khứ 

chỉ thấy những rừng rậm nhá nhem đủ loại bóng tối, cây cổ thụ bị giây leo chằng 

chịt vây phủ. Bốn mƣơi hai năm sau ngày Sài Gòn thất thủ, chẳng hạn, còn bao 

ngƣời biết rằng hình ảnh chiếc xe tăng Bắc quân hung hổ  húc vào cánh cổng Dinh 

Độc Lập (Thống Nhất, hiện nay) sang ngày 30/4/1975 là kết quả của một màn đạo 

diễn phim tuyên truyền? (Một sử gia nổi danh Việt Nam, xin tạm dấu tên, đã cho 

tác giả biết chi tiết này) 

Song song và dƣới ảnh hƣởng của các kỹ thuật bẻ cong hoặc nhất thống lịch 

sử trên là vấn đề tƣ liệu, hoặc thiếu sử liệu khả tín. Cho tới đầu thế kỷ XXI, chẳng 

hạn, vấn đề tƣ liệu còn nổi cộm. Mới chỉ có những nỗ lực đơn lẻ, cá nhân hoặc 

một nhóm nhỏ các chuyên viên, bỏ công sức đời mình tìm đọc các kho tài liệu văn 

khố rải rác năm châu—trong sự hờ hững của đám đông, đố kị và thù nghịch của 

một số thế lực và chính phủ.  

Các kho tài liệu văn khố thế giới liên quan đến Việt Nam cũng chƣa hoàn toàn 

mở rộng. Đó là chƣa kể đến vấn đề khả năng ngoại ngữ. Và, sự hạn chế của một số 

văn khố quốc gia. Tại Việt Nam, chẳng hạn, chỉ một số nhà nghiên cứu ngoại quốc 
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đƣợc phép làm việc tại ba trung tâm lƣu trữ Quốc Gia tại Hà Nội và Sài Gòn. Thủ 

tục xin tham khảo hay làm phóng ảnh tài liệu cũng rất khe khắt và tốn thời gian. 

Đó là chƣa nói đến khả năng ngoại ngữ cần thiết về chữ Hán và chữ Nôm để 

nghiên cứu các kho tài liệu nhƣ Nguyễn Triều Châu Bản. 

Ở lần tái bản thứ nhất này—nhờ đƣợc vài học bổng nghiên cứu tại các văn khố 

và thƣ viện Việt Nam, thu thập thêm sử liệu mới, phỏng vấn quí ông Vũ Đình Hoè, 

Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng cùng nhiều vị khác từ Bắc chí Nam, cũng nhƣ 

tham quan các địa danh miền Bắc mà tác giả chỉ giữ đƣợc những ấn tƣợng thiếu 

niên rất mơ hồ—chúng tôi tu chỉnh lại một số chi tiết kỹ thuật trong ấn bản 1999-

2000, đặc biệt là giai đoạn trƣớc 1883, và thập niên 1930, nhờ sự phát hiện nhiều 

tƣ liệu mới. 

Chúng tôi cũng may mắn đƣợc sự trợ giúp nhiệt tình của một số chuyên viên, 

học giả trong nƣớc suốt thời gian du khảo năm 2004-2005 cũng nhƣ giai đoạn hậu 

du khảo. Xin ghi nhận sự ân cần của quí vị Hiệu trƣởng cùng nhân viên Đại học 

Khoa Học & Xã Hội Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh, quí vị Giám đốc và nhân 

viên các Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, và Ban 

học bổng Fulbright Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam,  

Houston, 4/8/2015 

Vũ Ngự Chiêu 

 

 

Những chữ viết tắt: 

 

Những Chữ Viết Tắt  

thường gặp 

 

AME (Paris): Văn khố Hội truyền giáo Hải ngoại Pháp, Paris. 

AMEA (Paris): Văn khố Bộ Ngoại Giao Pháp, Paris. 

CAOM (Aix): Văn khố Pháp Hải ngoại, Aix-en Provence 

CARAN (Paris): Văn khố Trung ương Pháp, Paris 

CBTĐ: Toát yếu Châu Bản triều Tự Đức. 

DD: Documents diplomatiques (Livre jaune) 

ĐNCBLT: Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện. 

ĐNTLCB: Đại Nam Thực Lục Chính Biên. 

HQ & TĐ: Bộ Hải quân & Thuộc địa Pháp. 
Ibid.: mới dẫn ở trên. 

KĐVSTGCM: Khâm định Việt sử Thông Giám Cương mục. 

LC: Lettre commune [Thư chung] của Hội Truyền giáo Hải ngoại. 

SHAT (Vincennes): Văn khố Lục quân Pháp, Chateaux de Vincennes. 

SHM (Vincennes): Văn khố Hải quân Pháp, Chateaux de Vincennes 

XLTV: Xử lý thường vụ 
 

Những tiếng dịch nghĩa 
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Bắc Kỳ: Tonkin (sau 1874) 

Côn đảo: Poulo [Pulau]  Condore 

Công sứ: Résident (một tỉnh ở Bắc và Trung, sau 1884) 

Cộng đồng Ki-tô: Chrétienté 

Đại tá [Hải quân]: Capitaine de vaisseau  

Đàng Ngoài: Tonkin, Tong king, hay Tong queen. 

Đàng Trong: Cochinchine hay Cochinchina 
Đề đốc: Contre Amiral 

Đô đốc: Amiral 

Đốc lý: Maire 

Giám mục: Evêque hay Bishop 

Hội đồng Quản hạt: Conseil Colonial 

Khâm sứ: Résident Supérieur (An-nam) 

Ki-tô giáo: Catholicisme 

Ngân hàng Đông Dương: Banque de l‟Indochine. 

Phó Đô đốc: Vice Amiral 

Phó Toàn quyền: Secrétaire Général 

Tham biện: Administrateur (một tỉnh ở Nam Kỳ) 

Thày kẻ giảng: Catéchiste 

Thiếu tá [Bộ binh]: Commandant 

Thông ngôn: Interprète 

Thống đốc: Gouverneur (Nam Kỳ) 

Thống sứ: Résident Supérieur (Bắc Kỳ) 

Toàn quyền: Gouverneur Général 

Tổng trú sứ: Résident Général 
Trung Kỳ: Annam (sau 1874) 

Trung tá [Hải quân]: Lieutenant de frégate 

Trú sứ: Résident (trƣớc 1884) 

Tư lệnh: Commandant-en-chef 

 

 

 

ANCL : Lê Tắc, An Nam Chí Lƣợc, bản dịch Chen Ching Ho [Trần Kính 

Hòa] et al. (dựa trên truyền bản Lạc Thiện Ðƣờng, Ginko Kishida [Ngạn Ðiền 

Ngâm Hƣơng] sƣu tập và hiệu đính năm 1884) (Huế: Ðại học Huế, 1961) 

An Nam Chí Lược của Lê Tắc—hoàn tất khoảng năm 1306-1336?, cuối 

đời Nguyên, gồm 20 quyển, nhƣng chỉ còn truyền bản 19 quyển, do Ngạn 

Ngâm Hƣơng [Kishi Ginko] hiệu đính năm 1884—cung cấp nhiều chi tiết về 

bang giao Việt-Hoa dƣới thời Tống và Nguyên. [Tựa của Kishi Ginko [Ngạn 

Ngâm Hƣơng]; Lê Tắc, An Nam chí lược [An Abridged Account of Annan] 

(1336?); Quyển thủ, Trans. into romanized Vietnamese by Chen Ching-ho / 

Bản dịch Trần Kính Hòa. (Huế: Đại học Huế, 1961), tr. 14-5].  
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ANCL không nhắc đến nhà Hồng Bàng hay Hùng Vƣơng. Chỉ ghi “truyện 

cổ tích” An Dƣơng Vƣơng thôn tính các Lạc hầu, Lạc tƣớng vào thế kỷ thứ ba 

Trƣớc Tây Lịch [TTL]. Một huyện lệnh ở Long Xuyên (Nam Hải) nhà Tần là 

Zhao Tuo [Triệu Đà] diệt An Dƣơng Vƣơng, thâu tóm đất đai vào lãnh thổ 

nƣớc Nam Việt [Nam Yue], rồi chia làm hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân].  

Trong thiên “Cổ tích,” khi nói về “Việt vƣơng thành,” Lê Tắc viết: 

Theo Giao châu ngoại vực ký, “Ngày xƣa, khi chƣa chia làm quận huyện, 

việc cày cấy Lạc điền tùy theo thủy triều lên xuống; ngƣời khai khẩn ruộng đó 

gọi là Lạc dân, cai trị dân đó là Lạc vƣơng, giúp vƣơng là Lạc tƣớng, đều có 

ấn bằng đồng và giải sắc xanh làm huy hiệu.” [Tích, vi hữu quận huyện thời, 

Lạc điền tùy triều thủy thượng hạ, khẩn kỳ điền giả vi Lạc dân, thống kỳ dân 

giả vi Lạc vương, phó vương giả vi Lạc tướng, giai đồng ấn thanh thọ]; 

ANCL, (Hán) 1961:24-5, (Việt) 1961:39).  

Trong mục "Việt vƣơng thành," Lê Tắc dẫn Lƣu An (Hoài Nam Vƣơng) 

[135 TTL]: 

Việt ở ngoài địa phương Trung Quốc, dân họ đều cắt tóc vẽ mình, không 

thể dùng pháp độ của nước mặc mũ áo mà cai trị.... Việt không có thành 

quách, làng xóm, chỉ ở trong khe suối, hang đá và vườn tre, từ xưa tập luyện 

thủy chiến; đất đai ở sâu xa, tối tăm mà nhiều khe suối rất hiểm, sông núi 

cách trở gay go, cây cối rậm rạp, lui tới khó khăn không kể xiết. Mới trông 

qua như tuồng là dễ, mà muốn tới thì khó khăn. (ANCL, 1961:107) 

Trưng Vương: CMTB 2:10, (Hà Nội:1998), 1:114: Tháng 2 Canh Tí “dấy 

quân, đánh hãm chỗ châu trị;” . . . “lấy lại và dẹp yên đƣợc 65 thành.” 

ĐVSKTB, III:4a, The (1997), tr. 73: “bình định đất Ngũ Lĩnh,” ĐVSKTB, 

III:4, The (1997), tr. 73: Canh Tí [40], tháng 2: “khởi binh, đánh hãm lị sở của 

châu.” 

BAVH: Bulletin des Amis de Vieux Hué. (Huế, Việt Nam) 

BEFEO: Bulletin de l‟Ecole Francaise d‟Extrême-Orient (Hà Nội, Việt 

Nam) 

CMCB: Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cƣơng Mục [CM], Chính Biên 

[CB], [1884] bản dịch viện Sử học, 2 tập (Hà Nội: NXB Giáo Dục, 1998). 

CMTB: Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cƣơng Mục [CM], Tiền Biên 

[TB], [1884] q. II:9b-15b, bản dịch Trƣơng Bửu Lâm et al., (Sài  Gòn: 1967), 

2:176-201; bản dịch viện Sử học, 2 tập (Hà Nội: NXB Giáo Dục, 1998);  

Dư Ðịa Chí: của Nguyễn Trãi, trong Ức Trai Di Tập (1868); bản dịch 

Viện Sử Học, trong Nguyễn Trãi Toàn Tập [NTTT], in lần thứ hai có tăng bổ 

và hiệu đính, (Hà Nội: KHXH, 1976), tr. 211-46, 543-662. 

ÐNCBLT: Ðại Nam Chính Biên [CB] Liệt Truyện, 5 tập (1993); Tiền 

Biên [TB] (1995) 

ÐNNTC: Ðại Nam Nhất Thống Chí, bản dịch Phạm Trọng Ðiềm và Ðào 

Duy Anh, 5 tập (NXB Thuận Hóa, 1997), 

ÐNTL: Ðại Nam Thực Lục, bản dịch Viện Sử học, 38 tập (Hà Nội: 1962-

1978) 
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ÐVSKTB: Ngô Thì Sĩ et al., Ðại Việt Sử Ký Tiền Biên, Quốc sử quán 

Tây Sơn (1798-1800), 17 tập (7 NK, 10 BK), bản dịch Dƣơng Thị The et al. 

(Hà Nội: 1997) 

ĐVSK, NKTT: Ngô Sĩ Liên et al., Đại Việt Sử Ký Toàn Thƣ, Ngoại Kỷ 

[1697-1698], q. III, bản dịch Nhƣợng Tống (Hà Nội: Tân Việt, [1944?]) [sẽ 

dẫn Nhƣợng Tống (1944)]; bản dịch Cao Huy Giu [Quốc Tử Giám tàng bản], 

(Hà Nội: 1967), [sẽ dẫn Giu (1967)]; bản dịch Ngô Đức Thọ et al. [Nội Các 

Quan Bản], (Hà Nội: 2009) [sẽ dẫn Thọ (2009)]; 

ÐVSKTT: Ngô Sĩ Liên et al., Ðại Việt Sử Ký Toàn Thƣ [1697-1698], 

bản dịch Cao Huy Giu [Quốc Tử Giám tàng bản], 4 tập (Hà Nội: 1967); bản 

dịch Ngô Ðức Thọ, Hoàng Văn Lâu & Ngô Thế Long [Nội Các Quan Bản], 3 

tập (Hà Nội: 2009). 

Thông sử [ÐVTS]: Lê Quí Ðôn, Ðại Việt Thông Sử, bản dịch Ngô Thế 

Long, trong Lê Quí Ðôn Toàn Tập (Hà Nội: 1978), tập III. 

HL: Hợp Lưu (Fountain Valley, CA) 

JAS: Journal of Asian Studies (Ann Harbor, MI, USA) 

LSTL: Nguyễn Trãi, “Lam Sơn Thực Lục,” trong Ức Trai Di Tập; bản 

dịch Viện Sử Học, trong Nguyễn Trãi Toàn Tập [NTTT], in lần thứ hai, (Hà 

Nội: KHXH, 1976), tr. 43-74, 479-82. 

LTHCLC: Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, (Sai Gòn: 

1972), bản dịch Viện Sử học, 3 tập (Hà Nội: 1992) 

NCLS: Tập san Nghiên Cứu Lịch Sử (Hà Nội) 

Ngô Thì Nhậm: Tuyển Tập Thơ Văn Ngô Thì Nhậm, Mai Quốc Liên et al. 

dịch, 2 tập (Hà Nội: KHXH, 1978). 

NTTT: Nguyễn Trãi Toàn Tập, tái bản có bổ sung (Hà Nội: KHXH, 

1976), 

PBTL: Lê Quí Ðôn, Phủ Biên Tạp Lục, bản dịch Lê Xuân Giáo (Sài Gòn: 

1972) 

TKCS: Thủy Kinh Chú Sớ, Lịch Ðạo Nguyên (466 [472]-527), et al., bản 

dịch Nguyễn Bá Mão (Hà Nội: 2004). 

Thủy Kinh Chú của Lịch hay Lệ Ðạo Nguyên (466 [472]-527) (q. 36, tờ 

24a) chép lại thông tin trên từ Lâm Ấp Ký, và thêm chi tiết ngƣời ta gọi con 

sông ở gần đó là Văn Lang cứu.  

VÐLN: Lê Quí Ðôn, Vân [Văn] Ðài Luận Ngữ, bản dịch Phạm Vũ và Lê 

Hiền (Sài Gòn: 1973?). 

VSTA: Ngô Thì Sĩ, Việt Sử Tiêu Án (Sài Gòn: 1960, 1967). 

Léonard Aurousseau, “La première conquête chinoise des pays 

ananmites;” Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extrême-Orient [BEFEO], XXIII 

(1923), tr. 213n3, 239-40: nhà Thục tồn tại ba [3] năm; Maspéro: bán thần 

thoại; Bulletin critique, T’Oung Pao, XXIII, 1924, tr. 373-79; 

Ðinh Văn Nhật, “ Ði tìm quê hƣơng cũ của An Dƣơng Vƣơng Thục 

Phán.” NCLS, số 166 (2/1/1976), tr. 65-83, 87. 
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Henri Maspéro, “Etudes d‟histoire d‟Annam [Nghiên cứu lịch sử An 

Nam], IV. Le Royaume de Van Lang [Vƣơng quốc Văn Lang];” BEFEO, Vol. 

XVIII (1918), no. 3:7 [1-10]. 

Nguyễn Linh. “Bàn về nƣớc Thục của Thục Phán.” NCLS, 124 (7/1969), 

tr. 33-51. 

Nguyễn Linh. “Về sự tồn tại của nƣớc Văn Lang;” NCLS, 112 (7/1968), tr. 

19-32;  

Nha Học Chính Ðông Pháp, Sử Ký- Ðịa Dư Giáo Khoa Thư, Lớp Sơ Ðẳng, 

do Trần Trọng Kim, Thanh tra các trƣờng Sơ đẳng Bắc Kỳ, và Ðỗ Ðình Phúc, 

Sơ đẳng giáo học thƣợng hạng, biên soạn, Việt Nam Tiểu Học Tùng Thƣ, in 

lần thứ nhất (Hà Nội: 1927), tr. 8.  

Trần Trọng Kim còn là tác giả Việt Nam Sử Lược, ấn bản 1919. Sách này 

nhiều lầm lỗi, nhất là giai đoạn Pháp xâm chiếm Ðại Nam. Những bộ quốc sử 

Việt bằng chữ Hán-Việt [Nho] đều đã đƣợc dịch qua chữ Việt mới: Ngô Sĩ 

Liên et al., Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ [ÐVSK, NKTT], I:3a; bản dịch 

Cao Huy Giu, 4 tập (Hà Nội: 1967), bản dịch Mạc Bảo Thần-Nhƣợng Tống 

(1944, 1964?); bản dịch Ngô Ðức Thọ, Hoàng Văn Lâu & Ngô Thế Long, 4 

tập (Hà Nội: 2009), 1:153; và, Bản Kỷ Thực Lục [BKTL], q. XIII:17a, Hoàng 

Văn Lâu (2009), 2:589; Ngô Thì Sĩ et al., Ðại Việt Sử Ký Tiền Biên, Quốc sử 

quán Tây Sơn (1798-1800), 17 tập (7 NK, 10 BK), NK I:1a-11a; bản dịch 

Dƣơng Thị The et al. (Hà Nội: 1997), tr. 39-46; Khâm Ðịnh Việt Sử Thông 

Giám Cương Mục [CM], Tiền Biên [TB], I:3a, bản dịch Trƣơng Bửu Lâm et 

al., (Sài Gòn: 1965), 2:16-7; bản dịch viện Sử học, 2 tập (Hà Nội: NXB Giáo 

Dục, 1998), 1:74. Sử Nguyễn thƣờng dùng tiếng “Hán nhân” để chỉ ngƣời 

Việt. Ngoài ba bộ quốc sử trên, sử quan có thể bị ảnh hƣởng Nguyễn Trãi, Dư 

Ðịa Chí, số 1, trong Ức Trai Di Tập (1868); bản dịch Viện Sử Học, trong 

Nguyễn Trãi Toàn Tập [NTTT], in lần thứ hai có tăng bổ và hiệu đính, (Hà 

Nội: KHXH, 1976), tr. 211 [211-46], 543 chú 3-5 [543-662]. Xem thêm Quốc 

sử quán nhà Nguyễn, Ðại Nam Nhất Thống Chí [ÐNNTC], q. XIII: Tỉnh Hà 

Nội, bản dịch Phạm Trọng Ðiềm và Ðào Duy Anh, 5 tập (NXB Thuận Hóa, 

1997), tập 3, tr. 223. 

 

 

Phụ Bản I 

Các Vua Đầu Triều Nguyễn, 1802-1883 

 

Để tránh lệ thuộc vào lối chép sử kiểu Trung Hoa, chúng tôi sẽ dung tên 

các vị vua, chúa Việt, cùng năm tháng thực sự cai trị thay vì niên hiệu, trong 

Phụ bản thế thứ các vua đầu triều Nguyễn cho độc giả dễ tra cứu.  

Ngày 11/2/1823 [Tết Quí Mùi], vua Nguyễn Phƣớc Đảm (Minh Mạng, 

14/2/1820 -20/1/1841) viết ra một loạt những bài kệ để đặt tên cho các thế hệ 

con cháu mình. Vua chọn 20 chữ có bộ Nhật, dùng làm tên "thánh" (húy) cho 

những ngƣời kế vị. Thí dụ nhƣ tên thánh của Miên Tông (Thiệu Trị) là 
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"Dung"; Hƣờng Nhiệm (Tự Đức) là "Thì"; Hƣờng Dật [Hiệp Hòa] là "Thăng"; 

Ƣng Đăng [Kiến Phƣớc], "Hạo" hay "Hiệu"; Ƣng Lịch [Hàm Nghi], "Minh"; 

Ƣng Đƣờng [Đồng Khánh], "Biện"; Bửu Lân (Thành Thái), "Chiêu"; Vĩnh 

San (Duy Tân) là "Hoãng” [briller]; Bửu Đảo (Khải Định) là “Tuấn”; và Vĩnh 

Thụy (Bảo Đại), "Điển/Điện." Những tên húy này chép trong tập Ngự chế đế 

hệ kim sách hoàn tất vào tháng 4-5/1823]; ĐNTLCB, II, 6:1822-1823,  

1963:169-73; QTCBTY, 1971:122. 

Con cháu trực tiếp của dòng Minh Mạng mỗi đời đƣợc ban cho một tên 

đệm riêng (thƣờng đƣợc dùng làm họ), theo thứ tự nhƣ sau: Miên [bộ Miên], 

Hƣờng [Hồng, bộ nhân đứng], Ƣng [bộ Kỳ], Bửu [bộ Miên], Vĩnh [bộ Ngọc], 

Bảo [bộ Phụ], Quí [bộ nhân đứng], Định [bộ Ngôn], Long [bộ Tài], Trƣờng 

[bộ Hòa], Hiền [bộ Hối], Năng [bộ Lực], v.. v.. Dòng dõi của Hoàng tử Cảnh 

thì có tên đệm Mỹ, Duệ, Tăng, Cường, Tráng, Liên, Huy, Phát, Bội, Hương, v.. 

v... ĐNTLCB, II, 6: 1822-1823,  1963:169-73; QTCBTY, 1971:122. Xem thêm 

“Monographie sur l'Etymologie et la composition des noms des membres de la 

famille royale (1915);” Centre des Archives d‟Outre-Mer [CAOM] (Aix en-

Provence), GGI, 9605. Chúng tôi chép lại tên tuổi theo đúng lối phiên âm địa 

phƣơng [nhƣ Phƣớc thay vì Phúc; Hƣờng thay vì Hồng; v.. v..] 

 

I. Nguyễn Phước Chủng 

(GIA LONG: THẾ TỔ, 1/6/1802 -3/2/1820) 

1/6/1802 [2/5 Nhâm Tuất]- 28/6/1806 [12/5 Bính Dần], Hoàng đế-3/2/1820 

([Đinh Mùi] 19/12 Kỷ Mão) (ĐNTLCB, I, 4:1809-1820, 1963:398)  

 [Chủng (8/2/1762-3/2/1820): bên trái chữ nhật, bên phải chữ Trọng [ThC 

706]; ; có nghĩa là mặt trời khi giữa trưa],  

Chuổng, Noãn [Noãn : bên trái chữ nhật, bên phải chữ viện]; hay Ánh [bên 

trái chữ nhật, bên phải chữ Anh, hay Ƣơng]. (Quốc sử quán, Đại Nam Thực Lục 

Chính biên, [ĐNTLCB], bản dịch Viện sử học, 38 tập (Hà Nội: 1963-1978), Đệ 

nhất kỷ [I], 4:1809-1820, 1963:398;  Đệ Nhị Kỷ [II], 7: 1824-1825, 1964:178-79; 

Cao Xuân Dục, Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu [QTCBTY] (Sài Gòn: NCLS, 

1971), tr. 7 [tóm lƣợc từ Gia Long tới Đồng Khánh, 14/9/1885-28/1/1889. Dục là 

tế tửu Quốc tử Giám, Thƣơng thƣ bộ Học, tổng tài biên soạn ĐNTLCB, Kỷ V: 

Kiến Phƣớc] và kỷ VI: Đồng Khánh. Chữ viết kỵ húy bỏ bộ Nhật [Thái] trong các 

truyền bản ĐVSKTT in lại thời Tự Đức. 

Tháng 8-9/1825: Minh Mạng đặt ra năm [5] tên quốc húy. Noãn (tả chữ 

nhật, hữu chữ viên); ánh (tả chữ nhật, hữu chữ ƣơng); chủng (tả chữ hòa, hữu 

chữ trọng); hiệu (tả chữ nhật, hữu chữ giao); đảm (tả chữ nguyệt, hữu chữ 

chiêm hay đản). (ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825, 1964:178-79) 

 [Tự điển Thiều Chửu ghi Chủng bộ Hòa, ThC 449; chữ viết kỵ húy trong 

ĐVSKTT, những bản Quốc Tử Giám Huế từ Minh Mạng tới Tự Đức; 

chữ  “Miên” [ThC 491, bộ Mịch] và “Tông,” [ThC 141, bớt nét] húy Thiệu Trị ; 

chữ  “hạo” [ThC 421, bộ Bạch, trắng, sáng]  thay cho chữ Hiệu [ThC 203, bộ 
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Tâm], húy Minh Mạng. Thời hay thì bỏ bộ nhật, đời Tự Đức; Phan Huy Lê, 2009, 

tr. 71, 72. ĐTLCB, I, 1:27 

Tên Khổng Khâu cũng bị kiêng. Đọc thành chữ “kỳ,” viết cách khác. 

(ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825, 1964:179) 

Con thứ ba Nguyễn Phƣớc Luân (1733-1765), tức Nguyễn Phƣớc Kỳ. Mẹ họ 

Nguyễn, con Nguyễn Phúc Trung, ngƣời làng Minh Linh, phủ Thừa Thiên (không 

rõ có liên hệ gia tộc với nhà chúa hay chăng), sau đƣợc truy phong Hƣng tổ Hiếu 

khang Hoàng hậu (1738-1811). Thƣờng gọi là Từ Cung. (ĐNCBLT, q. I, V (1993), 

2:17-23, 82; ĐNTLCB, I, 4, 1963:127 [chết ngày 30/10/1811 (Kỷ Sửu [14], tháng 

9 Tân Mùi), thọ 74 tuổi).   

7/7/1765: Võ Vƣơng Nguyễn Phƣớc Khoát chết. Cai trị 27 năm. Thọ 52 tuổi. 

Năm 1806, Gia Long truy phong Thế tông Hiếu vũ Hoàng đế. (TB, 1, X, 1962:229) 

Tranh chấp nối ngôi Võ Vƣơng. Thế tử thứ 9 là Hiệu hay Hạo [Phƣớc Thăng, 

theo Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Lê Xuân Giáo, Sài Gòn: 1972, I:119-20] (hay 

Đức Mụ) đƣợc lập làm Thế tử, nhƣng chết sớm [năm 1760]. Con là Hoàng tôn 

Dƣơng còn nhỏ. Con thứ  hai là Chƣởng cơ Vụ [Vũ tức Phƣớc Luân], và nguyên 

phi Trƣơng thị] đƣợc di chúc lên ngôi, với sự phò tá của Ý Đức hầu. [Mẹ Luân là ả 

hát. (PBTL, 1972, I:119; TB, 1, 1962:227)   

Theo tài liệu Ki-tô, Võ vƣơng còn lấy em làm vợ, đẻ ra Hoàng thƣợng Nguyễn 

Phƣớc Thuần, 1754-1777), Vì rất yêu quí con thứ 16 Hoàng Thƣợng này, Võ 

Vƣơng trối cho hai đại thần phò Hoàng thƣợng lên ngôi chúa. (Annales d’Annam 

Sử ký Đại Nam Việt, [SKĐNV], 1974: 3-4).  

Trƣơng Phƣớc Loan (con Phƣớc Phan) cùng Thái giám Trử Đức hầu và 

chƣởng dinh Nguyễn Cửu Thông làm di chúc giả, lập Phƣớc Thuần, lúc ấy mới 12 

tuổi lên thay, tức Định Vƣơng (1765-1776). (TB, 1, 11 thƣợng, 1962:230)  

 

- Phong Loan làm Quốc phó. (Tiền Biên [TB], 1, X, 1962:232) Hai con đều 

lấy công chúa. Nắm hết quyền hành, thuế má. 

Phƣớc Luân [cha Chủng] bị Loan đầy vào lãnh thất, tới tháng 9 về phủ đệ thì 

chết, hƣởng   dƣơng 33 tuổi. (TB, 1, X, 1962:230-31) Chủng còn quá nhỏ (3 tuổi). 

 (Theo Lê Quí Đôn, năm 1765 mẹ Luân [bà nội Chủng] bị Thái Phó Trƣơng 

Phƣớc Loan hạ ngục rồi bỏ chết. (Có ngƣời nói bị đầu độc; ngƣời nói tức uất mà 

chết; Sử ký Đại Nam Việt, [SKĐNV], 1974: 4). Trong cuộc tranh giành quyền lực 

không xa lạ với cung đình Huế này, Luân cũng bị hạ ngục, rồi chết tại tƣ dinh năm 

1765 sau khi đƣợc em khác mẹ là Định Vƣơng Nguyễn Phƣớc Thuần (1765-1777) 

phóng thích. 

Hai em ruột Luân là Chƣởng cơ Nguyễn Văn và Chƣởng cơ Nguyễn Hiền 

đƣợc nhiều ngƣời chống Loan ủng hộ. Nguyễn Văn Nhạc, chẳng hạn, ủng hộ 

Chƣởng cơ Văn (chú ruột của Chủng). Loan tìm cách buộc tội  Chƣởng Văn thông 

đồng với giặc. Chƣởng Văn trốn đến một ngôi chùa, bị bắt lại, trấn nƣớc chết. 

(SKĐNV, 1974:4-5)  

Tháng 6  Quí Tị [20/7-17/8/1773], Loan sai Cai đội Nguyễn Hương đuổi theo, 

dìm chết ơ PháTam Giang. (TB, 1, 11 thƣợng, 1962: 243-44)  
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Tháng 12 Quí Tị [17/1-10/2/1774]: Tiết chế Nguyễn Hương bị Tập Đình 

và Lý Tài giết ở Bích Kê (Qui Nhân). (TB, 1962:244) 

Luân sinh đƣợc năm [5] con. Hạo, con cả, mẹ là Nguyễn Từ Phi, chị mẹ 

Chủng, chết năm 1807 tại Huế. (ĐNCBLT, q. I, (Huế: 1993), 2:23).  

An biên quận vƣơng Nguyễn Mân, con thứ 5, em cùng mẹ của Hạo, chết năm 

1783. (ĐNCBLT, q, II, (Huế: 1993), 2:43-4)  

Đồng, anh cùng mẹ với Chủng, chết năm 1777. (ĐNCBLT, q, II, Huế: 1993, 

2:43)  

Chủng sinh ngày 8/2/1762. Mẹ là nguyên phi, con gái cai cơ Nguyễn Phƣớc 

Trung; TB, 1, 1962:228) 

Thông hóa quận vƣơng Điển. con thứ 6 Luân, em ruột Chủng, bị Tây Sơn bắt, 

giết năm 1783. (ĐNCBLT, q, II, (1993), 2:44)  

Ngoài ra, còn năm [5] gái: Ngọc Tú (chị Chủng, vợ Cai cơ Lê Phúc Điển), 

Ngọc Du (con Nguyễn Từ Phi, vợ Võ Tánh), Ngọc Tuyền (con Nguyễn Từ Phi, vợ 

Nguyễn Hữu Thụy), và Ngọc Uyển (mẹ họ Tống, vợ Tống Phúc Tín). (ĐNCBLT, 

q, III, VI (1993), 2:65-7, 92-105 [Võ Tánh]) 

Ngày 1/6/1802, lên ngôi vua. Đặt niên hiệu Gia Long. (ĐNTLCB, 1, 1: 1778-

1801, 1963:27, 3:1802-1808, 1963:23) Ngày 28/6/1806, tự xƣng Hoàng đế. 

(ĐNTLCB, I, 3:1802-1808,  1963: 262, 283) Ban chiếu: 

Kinh Xuân Thu trọng nghĩa nhất thống là để chính danh nghĩa khi mở đầu. Từ 

tiên thái vƣơng ta dựng nền ở miền Nam, thần truyền, thánh nối đã 200 năm. Gần 

đây Tây Sơn nổi loạn, vận nhà Lê đã hết, hơn vài mƣơi năm trong nƣớc không có 

chính thống. Năm Canh Tí [1780] ta mới ở thành Gia Định, đƣợc các tƣớng sĩ suy 

tôn, đã lên ngôi vƣơng để giữ lòng ngƣời. Duy đô cũ còn chƣa phục, nên còn theo 

niên hiệu cũ [nhà Lê] (ĐNTLCB, I, 3:1802-1808,  1963:23-4)  

Tháng 7-6/1817: Gia Long lại tuyên bố: Lấy cơ nghiệp từ Tây Sơn, không 

phải nhà Lê. [Việc Lê Duy Hoán mƣu với con Nguyễn Văn Thành là] phản nghịch. 

(ĐNTLCB, I, 4, 1963:321-22) 

Sai Trịnh Hoài Đức, Thƣợng thƣ Bộ Hộ, đi Quảng Đông trao trả ấn tín nhà 

Thanh đã phong cho Tây Sơn. Phái đoàn có Ngô Nhân Tĩnh (Tham tri bộ Binh), 

và Hoàng Ngọc Uẩn (Tham tri bộ Hình) (ĐNTLCB, I, 3:1802-1808,  1963:29-30; 

Khâm Định Đại Nam Hội Điển sự lệ). 

[Tháng 11 Nhâm Tuất, lại sai Lê Quang Định đi sứ, xin lấy quốc hiệu là Nam 

Việt. Nhƣng năm 1804, Gia Khánh [Jiaqing] nhà Thanh chỉ cho quốc hiệu Việt 

Nam để khỏi lầm lẫn với Mân Việt và Đông Việt (Quảng Đông và Quảng Tây). 

(ĐNTLCB, I, 3, 1963:91, 157-58)] 

Thứ Bảy, 28/6/1806: Gia Long lên ngôi Hoàng đế. Từ ngày 23/6/1806 [7/5] 

đã làm lễ cáo trời đất. Ngày 25/6/1806 [9/5] kính cáo các đền miếu. (ĐNTLCB, I, 

3:1802-1808,   1963:283-85) 

Mỗi tháng 2 kỳ đại triều: Ngày 1 và 15 ở điện Thái Hòa. Thƣờng triều ngày 5, 

10, 20, 25 tại điện Cần Chánh. Tứ phẩm trở lên. (ĐNTLCB, I, 3:1802-1808,   

1963:283-86) 
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Tháng 12/1805-1/1806]: Vua vời Phạm Đăng Hƣng vào chầu. Bàn về đạo cai 

trị "vô vi nhi trị" của Nghiêu Thuấn. Tiến cử sách Đại học diễn nghĩa. (ĐNTLCB, 

I, 3:1802-1808,   1963:254)  

Cho lệnh đốc học Quốc tử Giám Hồ Công Diệu bồi dƣỡng nhân tài, châm 

chƣớc lấy ngƣời đậu, miễn binh dịch, dao dịch cho học trò (ĐNTLCB, I, 3:1802-

1808,   1963:255) 

Ngày 26/1/1820 Gia Long truyền ngôi cho Đảm, với sự chứng kiến của Lê 

Văn Duyệt và Phạm Đăng Hưng. Tả quân Duyệt đƣợc giao cai quản cả ngũ quân. 

(ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820, 1963:398) 

Ở ngôi 17 năm, mất ngày 3/2/1820, thọ 57 tuổi. (ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820, 

1963:398) [Chaigneau ghi là ngày 2/2/1820] Giữ chức chúa 22 năm (1780-1802); 

cai trị lâu nhất, 39 năm. 

 

II. Nguyễn Phước Đảm  

(Minh Mạng, 14/2/1820-20/1/18411841) 

14/2/1820 [1/1 Mậu Ngọ]- 20/1/1841 (28/12 Canh Tí), 

Đảm [trái chữ nguyệt, phải chữ thiệm, chiêm hay đản]; Hiệu [trái chữ Nhật; phải 

chữ giao [ThC 203, bộ Tâm]] 

 Sinh ngày 25/5/1791 [Đinh Mão [23], tháng 4 năm Tân Hợi (3/5-1/6/1791)] 

tại thôn Tân Lộc, Sài Gòn. Sau này lập chùa Khải Tƣờng ở đó. [Mẹ là con gái 

Trần Hƣng Đạt, thƣợng thƣ bộ Lễ, gốc làng Văn Xá, Thừa Thiên. Vợ thứ hai của 

Gia Long, sau đƣợc sắc phong Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (1768-1846, nguyên 

là ngƣời hầu của Hiếu khang Hoàng hậu (mẹ Gia Long). Nạp phi năm 1781, khi 

mới 14 [13] tuổi. (ĐNTLCB, I, 2: 1778-1801, 1963:138) Sinh đƣợc 4 trai: Đảm 

(1791-1841),  Đài (chết 1849), Hiệu (chết sớm), Chấn (chết 1824). 1821: Tấn tôn 

làm Hoàng Thái hậu. 1841: Thái hoàng thái hậu.   

Sinh năm Tân Hợi (1791). Con thứ tƣ Thế Tổ (Gia Long), mẹ họ Trần, sau 

đƣợc tôn phong là Thuận Thiên Cao hoàng hậu..Đảm làm thái tử ngày 5/7/1816; 

ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820,  1963:255). Ngày 26/1/1820  Gia Long (1802-

3/2/1820).  truyền ngôi, với sự chứng kiến của Lê Văn Duyệt và Phạm Đăng 

Hưng. Tả quân Duyệt đƣợc giao cai quản cả ngũ quân tức Minh Mạng 

(14/2/1820-20/1/1841).. (ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820, 1963:398-399) 

14/2/1820: Thái tử Đảm làm lễ đăng quang, tức Minh Mạng (1820-1841). 

(ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820, 1963:399)  

 Tên "thánh" là Tuyền. Vua tên là Hiệu [ThC 203, bộ Tâm], sau đổi thành 

Đảm.  

Ở ngôi gần 20 năm, mất ngày 20/1/1841, thọ 50 tuổi. (ĐNTLCB, II, 22:1840, 

1969:388;  III, 23, 1970:30)  

Léon Pagès ghi vua té ngựa chết ngày 21/1/1841, sau lễ thƣợng thọ 50 tuổi. 

Chi tiết này không chính xác. (Lễ thƣợng thọ đã cử hành vào tháng 5/1840) 

Có 142 con, 78 trai, 64 gái. (ĐNTLCB, II, 22:1840, 1969:388; ĐNCBLT, II, q  

6, 7, 8 & 9 (1993), 3:82-152, 171-191)  
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Chữ viết kỵ húy Minh Mạng, chữ  “hạo”[ThC 421, bộ Bạch, trắng, sáng]  thay 

cho chữ Hiệu [ThC 203, bộ Tâm]. 

Từ thập niên 1830, vua tổ chức lại guồng máy hành chính theo kiểu nhà 

Thanh: lập "nội các" giúp việc thƣ phòng, và theo dõi hoạt động của "lục bộ," đặt 

các chức Tổng đốc, Tuần vũ (tuần phủ), Bố chính, Án sát ở cấp tỉnh, hay Tri phủ 

(tùng ngũ phẩm), Tri huyện (tùng lục phẩm tới thất phẩm), Tri [Thổ] châu v..v... ở 

cấp thấp hơn. (ĐNTLCB, II, 8: 1826-1827,  1964:318; 9: 1828-1829,  1964:349, 

354, 11: 1832, 1964:151-156; 15: 1834b, 1966:334-337).  

24/2/1838 [Tháng Hai Mậu Tuất]: Cấm lưu trữ Lê sử tục biên vì như vậy là đề 

cao họ Trịnh. (ĐNTLCB, II, 20: 1838, 1968:61)  

20/8-18/9/1838 [Tháng 7 Mậu Tuất]: Minh Mạng cho lệnh phân tán [sai tháp] 

con cháu nhà Lê. Hồ Hựu đề nghị xuyên lỗ tai, đeo vòng làm dấu. Vua không 

thuận. (ĐNTLCB, II, 20: 1838, 1968:192-93) Minh Mạng luận về võ nghệ và súng 

đạn. (20: 1838, 1968:195) 

[Pagès ghi vua té ngựa chết ngày 21/1/1841, nhân dịp lễ thượng thọ 50 tuổi. 

Lễ thượng thọ đã cử hành vào tháng 5/1840. Petrus Key ghi là chết vì té ngựa 

ngày 21/1/1841]. 

ĐTLLCB, I, 1:27 [Tự điển Thiều Chửu ghi Chủng bộ Hòa, ThC 449; chữ viết 

kỵ húy trong ĐVSKTT, những bản Quốc Tử Giám Huế từ Minh Mạng tới Tự Đức; 

chữ  “Miên” [ThC 491, bộ Mịch] và “Tông,” [ThC 141, bớt nét] húy Thiệu Trị ; 

chữ  “hạo” [ThC 421, bộ Bạch, trắng, sáng]  thay cho chữ Hiệu [ThC 203, bộ 

Tâm], húy Minh Mạng. Thời hay thì bỏ bộ nhật, đời Tự Đức; Phan Huy Lê, 2009, 

tr. 71, 72.  

 

III. [Nguyễn Phước] Miên Tông  

(Thiệu Trị, 11/2/1841-4/11/1847) 

11/2/1841 [20/1 Tân Sửu]- 4/11/1847 [27/ 9 Đinh Mùi], 

Miên Tông (16/6/1807 [11/5 Đinh Mão] - 4/11/1847)  

[trên, bộ Miên; dƣới, là Kỳ]. Tự là Dung (do Gia Long đặt năm 1807 

(ĐNTLCB, III, 23, 1970:30, 35; QTCBTY, 1971:237. 

Sinh ngày 16/6/1807 tại ấp Tân Lộc, phía đông kinh thành; sau là nơi dựng chùa 

Diệu Đế; Con trƣởng Minh Mạng. Mẹ là Hồ Thị Hoa, gốc Bình An, trấn Biên Hòa, 

chết sớm, sau khi sinh đƣợc 12 ngày, tức 28/6/1807). Sau đƣợc truy phong Tá 

Thiên Nhân hoàng hậu. QTCBTY, 1971:237; BAVH, 21:3 (7-9/ 1934), tr 212n1) 

Hoa là con Hồ Văn Bôi, túc trực đội trƣởng của Gia Long. Hai lần theo Chủng qua 

Xiêm. Sau lên tới chức Khâm sai thuộc nội chƣởng cơ.  (ĐNCBLT, q. V, 1993, 

2:86);  

21/1/1841: Triều thần tôn Miên Tông. làm tự quân. Tên thánh là Tuyền [trái, 

chữ Nhật; phải, chữ Tuyền].  

Lên ngôi ngày 11/2/1841 [20 [Bính Ngọ] tháng Giêng Tân Sửu]. (ĐNTLCB, 

III, 23, 1970:52) Lấy niên hiệu là Thiệu Trị (1841-1847) từ ngày này. Ban chiếu 

23 điều.Tha thuế, tha tù, v.. v... (ĐNTLCB, III, 23, 1970:52-6) 
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Chữ viết kỵ húy Thiệu Trị, chữ  “Miên” [ThC 491, bộ Mịch] và “Tông,” [ThC 

141, bớt nét] 

Mất ngày 4/11/1847 [27/9 năm Đinh Mùi], thọ 40 tuổi. Miếu hiệu là Hiến Tổ. 

 

VI. [Nguyễn Phước]  Hường Nhiệm  

(Tự Đức, 10/11/1847-19/7/1883)  

Tên thánh là Thì [bên trái có chữ nhật, bên phải có chữ thì]. Sinh ngày 21/9/1829 

(25/8 Kỷ Sửu). Mẹ là Phạm Thị Hằng (Thái hậu Từ Dụ), gốc Gò Công. Lên ngôi 

ngày 10/11/1847, lấy ngày 5/2/1848 [tức 1/1 Mậu Thân] làm Tự Đức năm thứ nhất; 

Ở ngôi 35 năm, mất ngày 19/7/1883 (16/6 Quý Mùi), thọ 54 tuổi. Miếu hiệu là 

Dục Tông (1848-1883) ĐNTLCB, Đệ tứ kỷ [IV], 27:36. 

  

V. [Nguyễn Phước]  Ưng Chơn  

(Dục Đức 20-23/7/1883)  

Sinh ngày 23/2/1852. Con nuôi lớn của Hƣờng Nhiệm. Con ruột Kiến Thoại 

Vƣơng Hƣờng Y (1833-1877) [em cùng cha, cùng mẹ với Tự Đức]. (Aix, 

GGI:9577) Thƣờng đƣợc biết nhƣ Hoàng tử Dục Đức. Năm 1882, Chơn phạm lỗi, 

Hƣờng Nhiệm đã có ý ghét. Chơn còn tiếp xúc với Rheinart des Essarts và báo cho 

Khâm sứ Pháp biết việc Hƣờng Nhiệm bí mật xin cầu viện Trung Hoa (Rheinart, 

"Note sur Nguyen Van Tuong [1885];" SHAT, 10H xxx [3, d.8])  

19/7/1883: Hƣờng Nhiệm chết. Trƣớc khi chết, Hƣờng Nhiệm vốn thích Ƣng 

Đăng (1868-1884)—tức Mệ Mến, hay Hoàng tử Dƣỡng Thiện—hơn Ƣng Chơn, 

nhƣng vẫn lập Chơn làm tự quân; đặt Trần Tiễn Thành, Tôn Thất Thuyết và 

Nguyễn Văn Tƣờng làm Phụ Chính Đại thần; Thọ xuân vƣơng Miên Định, Tuy lý 

quận vƣơng Miên Trinh làm Phụ chính thân thần. (ĐNTLCB, IV, 35, 1976:200) 

23/7/1883: Tƣờng và Thuyết phế Ƣng Chơn, đƣa con thứ 29 của Miên Tông là 

Hƣờng Dật lên ngôi (tức Hiệp Hoà, (ĐNTLCB, V, 35: 1881-1883, 1976:205) 

Ngự sử Phan Đình Phùng phản đối, bị bắt giam 12 ngày ở Cẩm y vệ, rồi đuổi 

về quê. Ƣng Chơn bị giam tại nhà Dục Đức. Ngày 24/10/1884 bị giết (bỏ đói đến 

chết).  

 

VI. [Nguyễn Phước] Hường Dật  

 (Hiệp Hoà, 30/7-29/11/1883) 

30/7/1883 [27 [Ất Hợi]/6 Quí Mùi]- 29/11/1883 [Nhâm Ngọ [30]/10 Giáp Thân]) 

Con út, thứ 29, của Thiệu Trị. Nhận tôn hiệu ngày 30/7/1883 [27 [Ất Hợi]/6 Quí 

Mùi]. (ĐNTL,CB, IV, 35, 1976:209; tên thánh là Thăng. 
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Chương I 

Gánh Nặng Di Sản 

 

Việc Pháp đánh chiếm và “bảo hộ” Đại Nam từ 1858 tới 1945 có nguyên động 

lực chính là phong trào “thực dân” [tức “ăn dân,” hay kin khôn, colonialism] 

đƣơng thời. Phong trào “ăn dân” này có nhiều nguyên do, nhƣng căn bản là nhu 

cầu thƣơng mại/kinh tế và sự đột tiến khoa học/kỹ thuật của Tây phƣơng. Có ba [3] 

khuynh hƣớng chính trong việc diễn giải chính sách thực dân của Pháp: chính trị, 

kinh tế và văn hoá (truyền giáo). Cả ba yếu tố trên đều có những tác động mạnh, 

tùy theo từng thời điểm. Tuy nhiên, nó thƣờng đƣợc ngụy trang dƣới chiêu bài nhƣ 

“khai hoá” hay “gánh nặng của ngƣời da trắng.” Các tổ chức khủng bố Islam từ 

thập niên 1970 là một thí dụ cụ thể quan niệm “Ngƣời da trắng tới bốn góc địa cầu, 

mang về những gánh nặng trĩu vai vàng bạc, châu báu, v.. v...” và đồng thời, 

những gánh nặng hận thù nhƣ tinh thần bài Ki-tô và bài da trắng.” Dù thực ra, vấn 

đề cần đƣợc mở rộng để nhìn vào giòng lịch sử nhân loại, vì thực dân không là độc 

quyền của bất cứ sắc dân nào. Trong nghiêm luật sống còn, mạnh đƣợc yếu thua 

đƣợc coi nhƣ chân lý. Ai cũng muốn đứng về phe thắng hơn bại—dù nhị nguyên 

thắng-hay-bại này vẫn còn có thể đƣợc nhân bản hóa hơn. Trƣờng hợp Đại Nam 

(1)—tức Việt Nam hiện nay, và từng bị rẻ rúng gọi là man yi [tứ di] trong sách sử 

Trung Hoa cho tới thế kỷ XIX-XX, một trong rất hiếm nạn nhân của chế độ thực 

dân tạm gọi là “Hán tộc” hiện còn sinh tồn, chƣa sản xuất ra những tị nạn mất 

nƣớc nhƣ Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của dân nƣớc Tibet, hay những chiến sĩ sắc dân 

Yughur tại Tân Cƣơng [Xinjiang], trong ƣớc muốn khôi phục chủ quyền quốc gia 

và dân tộc tối lạnh hy vọng, dù nhân loại đã bƣớc vào thế kỷ XXI, và tổ chức Liên 

Hiệp Quốc mới chào mừng ngày sinh nhật thứ 70.  

1. Trong sách này, chúng tôi sẽ dùng ba quốc hiệu khác biệt, tƣơng ứng 

với từng giai đoạn lịch sử. Quốc hiệu Việt Nam từ 1804 tới 1838, và từ 1945 

trở đi. "Đại Nam" từ 1838 tới năm 1884. "Đại Việt" (từ khoảng năm 1054, 

tƣơng ứng thời Lý, Trần, Hậu Lê Trung Hƣng (25/1/1533-2/2/1789), và Tây 

Sơn (1778-1802). Ngoài ra, chúng tôi còn dùng những têm "Đường/Đàng 

Ngoài" và "Đường/Đàng Trong"—tức hai phần lãnh thổ Bắc và Nam sông 

Gianh (Linh Giang, Quảng Bình), đƣợc các giáo sĩ ngoại quốc đặt tên 

"Tonqueen" hay "Tong-quin" (Tonkin) và "Cochin-chine" dƣới thời Trịnh-

Nguyễn phân tranh (1620-1774). Ngoài ra, còn hai tên Giao Chỉ và An Nam, 

xuất xứ từ tên Giao Chỉ Đô thống sứ ti (1407-1428) và An Nam Đô thống sứ ti 

(1541-1647/1667) —ấn bản Trung Cổ của chế độ thực dân, xâm lấn Minh 
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(1368-1644)-Thanh (1644-1912). Ấn bản thƣợng cổ Giao Chỉ và An Nam liên 

hệ đến nhà Hán (202 TTL-200 TL) và  Tùy-Đƣờng (589-906). 

Ngày 27/3/1838 Nguyye64n Phước Đảm (Minh Mạng, 14/2/1820 -

20/1/1841) xuống Dụ định quốc hiệu là Đại Nam. Hay, Đại Việt Nam cũng 

được. Quyết không được dùng Đại Việt. Vì lịch đã in, bắt đầu từ năm Minh 

Mạng 20 (14/2/1839, Kỷ Hợi) sẽ chính thức phát lịch. Trong khi chờ đợi, in 

3,000 cuốn tạm phát cho các quan viên; ĐNTLCB, II, 20:1838, 1968:65-6.  

 

Ngƣời “Pháp” [les Francais] đã che dấu tham vọng vật chất của họ bằng sứ 

mệnh Phúc âm hoá và Pháp hoá những sắc dân “bán khai.” (2) Tên “Pháp” này là 

tên dịch “France” của nhà Thanh, đƣợc vua Nguyễn Phƣớc Hƣờng Nhiệm (Hồng 

Nhậm, 10/11/1847-19/7/1883)—thƣờng đƣợc biết theo niên hiệu Tự Đức (1848-

1883) ra chiếu sử dụng từ năm 1882, sau khi xin nội thuộc nhà Thanh. Trƣớc đó, 

France đƣợc biết nhƣ Đại Tây, Phú Lãng Sa, v.. v..  

2. Xem Phụ Bản I. Các Vua Đầu Triều Nguyễn 

 

Khởi đầu từ năm 1858 dƣới triều Louis Napoléon, tức Napoléon III (1852-

1871),(3) phần vì địa thế xa xôi, phƣơng tiện giao thông chậm chạp, phần vì 

những biến đổi chính trị, quân sự và kinh tế tại Pháp cũng nhƣ Đại Nam, ngƣời 

Pháp cần tới một phần tƣ thế kỷ mới đặt xong nền Bảo hộ. 

3. Louis Napoléon, cháu của Napoléon Bonaparte (1799-1804), đắc cử 

Tổng thống Đệ Nhị Cộng Hoà Pháp năm 1848. Cuối năm 1852, Napoléon tự 

lập làm vua, và cai trị tới năm 1870 thì bị bắt trong trận chiến Pháp-Phổ 

(1870-1871). Sau trận này, Napoléon III phải từ chức và cắt đất Alsace-

Lorraine cho Phổ. Napoléon III chết năm 1873, hai năm sau ngày "Paris công 

xã," đƣa đến việc thiết lập nền Đệ tam Cộng Hoà Pháp (1871-1940). 

 

Những yếu tố nội tại của Đại Nam, từ chính trị qua quân sự, văn hoá, kinh tế, 

xã hội dƣới các triều vua Nguyễn đầu tiên—từ đầu thế kỷ XIX tới khoảng năm 

1882-1883—ảnh  hƣởng không nhỏ đến tiến trình xâm lăng của Pháp. Chính sách 

tự cô lập ngoại giao với các nƣớc Âu Châu—theo nguyên tắc không ở lẫn với di 

địch, và ngăn cấm, hoặc bách hại đạo Ki-tô, nếu muốn, từ triều Nguyễn Phƣớc 

Đảm tới Hƣờng Nhiệm, đã tạo cơ hội cho Pháp phái binh đội và chiến hạm sang 

Đông Dƣơng để thị uy, và rồi xây dựng nên một lãnh thổ Pháp quốc hải ngoại 

“giàu có nhất” ở Á Châu. 

 

 

I. LIÊN HỆ ĐẠI NAM VÀ PHÁP TRƯỚC 1858: 

 

Mặc dù Napoléon III là ngƣời cho lệnh xâm chiếm Đại Nam, tham vọng tìm 

thuộc địa ở Á Châu của Pháp âm ỉ từ lâu. Sau ngày thôn tính Algérie ở Bắc Phi 

(1830-1840)—đặc biệt từ khi “chiến tranh nha phiến” ở Trung Hoa (1834 [1839]-

1842) chấm dứt, mang lại cho Bri-tên đảo Hong Kong [Hƣơng Cảng] và nhiều ƣu 
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quyền kinh tế khác nhƣ tự do ra vào các hải cảng ở vùng Hoa Nam—tự ái và 

quyền lợi quốc gia khiến ngƣời Pháp nôn nóng hơn trong sứ mệnh khai hoá.  

Sau đó, khi đƣợc lệnh đi tìm một căn cứ tiếp vận ngoài khơi Thái Bình Dƣơng, 

các sĩ quan hải quân Pháp chỉ lƣu tâm đến vùng quần đảo “San Lazaro” 

(Philippines, tức Phi Lip-Pin). Những lời kêu cứu thống thiết, bi phẫn của các giáo 

sĩ Pháp ở Đại Nam từ khi Giáo Hoàng Gregory XVI (1831-1848) bãi bỏ độc 

quyền truyền giáo của Portugal, nhìn nhận các giáo phận Pháp tại Việt Nam, 

Trung Hoa và một số nƣớc khác, chỉ đƣợc đón nhận hờ hững. Mãi tới giữa thập 

niên 1850, khi chỉ còn bán đảo Đông Dƣơng và Xiêm La là vùng đất duy nhất trên 

lục địa Á Châu chƣa bị cƣờng quốc nào xâm chiếm,(4) chính phủ Pháp mới chợt 

nhận thức đƣợc trách nhiệm bảo vệ các thừa sai cùng giáo hữu ngƣời Việt. 

4. Quốc hiệu Xiêm La (Thái Lan từ năm 1938) chính thức ghi vào sử 

Trung Hoa đời nhà Minh (1368-1628). Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo 

của dòng vua Chakri, tức Mongkut hay Rama IV (1851-1868) và 

Chulalongkorn (1868-1910), Xiêm đƣợc Bri-tên và Pháp chọn làm quốc gia 

trái độn qua Hoà ƣớc 1896. 

27/6/1790 [15/6 Canh Tuất] : Vannier [Nguyễn Văn Chấn] được cử làm Đại 

tá, chỉ huy tàu Đồng nai, dưới quyền Jean-Marie d’Ayot [Dayot]. Vợ là Nguyễn 

Thị Sen. [Ngày 23/10/1863: Đến thăm Phan Thanh Giản]. 

19/9-18/10/1819 [Tháng 8 Kỷ Mão]: Đổi tên ấp Tây Sơn thành An Tây. 

(ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820,1963:387) 

 

Dĩ nhiên, liên quân Pháp-Espania (Y Pha Nho hay Tây Ban Nha) và 13 chiến 

hạm dƣới quyền Hải quân Phó Đô Đốc Charles Rigault de Genouilly tiến vào 

vụng Trà Sơn (Đà Nẵng) cuối tháng 8/1858 không phải là những ngƣời Pháp đầu 

tiên đặt chân tới nƣớc Việt, hay chuyến du hành đầu tiên của Rigault tới Đà Nẵng, 

Quảng Nam.. Từ thế kỷ XVII, khi Đại Việt còn bị phân chia làm hai xứ Đƣờng 

[Đàng] Trong (Cochinchine) và Đƣờng [Đàng] Ngoài (Tonquin), các nhà phiêu 

lƣu mạo hiểm Pháp đã tìm tới. Họ gồm bốn [4] nhóm chính: giáo sĩ Ki-tô, thƣơng 

gia, lính đánh thuê và các sĩ quan hải quân mang sứ mệnh "ngoại giao chiến 

thuyền." Cá nhân Rigault cũng khá quen thuộc với “An Nam.” Năm 1847, khi còn 

mang lon Trung tá, Rigault đã từng biểu dƣơng sức mạnh Đại Tây cùng Đại tá 

Lapierre, đẩy Miên Tông (Thiệu Trị) và các vua Nguyễn vào thế chẳng đặng đừng 

với Ki-tô giáo. Rigault cũng từng phụ trách việc thu thập và nghiên cứu những 

đơn khiếu nại của các giáo sĩ, và chủ trƣơng cần can thiệp bằng vũ lực. Nhƣng vào 

cuối thập niên 1850, Rigault cũng là ngƣời đầu tiên tố cáo sự man trá của các giáo 

sĩ, toan ra lệnh bắt Giám mục Pellerin và thuộc hạ, nên Pellerin phải cùng đệ tử 

thân tín lánh mặt qua Hong Kong, rồi chết già ở chủng viện Penang—lò đào tạo 

những ngƣời hợp tác chân thành nhất với nƣớc “Phú Lãng Sa,” có ông vua Louis 

XVI từng tự nhận mình là ông vua ngoan đạo của Giáo Hội Ki-tô. Và năm 1857, 

tổ chức một Ủy Ban Cochin-Chine [Đƣờng Trong] để hợp thức hóa việc xâm lăng 

Đại Nam, dựa trên 600,000 giáo dân cùng các “thày kẻ giảng” [cate1chists], tiêu 

biểu nhất có Petrus Key [tức Trƣơng Vĩnh Ký], Nguyễn Trƣờng Tộ, Nguyễn Hữu 
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Cƣ, Nguyễn Hoằng, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bồi [tức Bài], v.. v… mà Hội 

truyền giáo Pháp đã âm thầm huấn luyện từ thập niên 1840 tại trƣờng trung họ hay 

chủng viện Penang. (5) Dù muốn chăm lo cho linh hồn ngƣời bản xứ, đam mê làm 

giàu hay thỏa mãn chí khí của thế hệ mình, những ngƣời Pháp trên đã trực hoặc 

gián tiếp giúp các chính phủ Paris thiết lập nền bảo hộ Đại Nam.   

5. Tại Văn khố Hội Truyền Giáo Pháp trên đƣờng Rue du Bac có một số 

tài liệu về Chủng viện Penang, giúp xác định ngôn ngữ chính để huấn luyện 

tại đây là tiếng Pháp, tiếng Việt theo mẫu tự La Mã, và tử ngữ Latin. Trong 

chƣơng trình huấn luyện ba năm, không có phần huấn luyện tiếng Nhật nhƣ có 

ngƣời đã ngủ mơ thấy, nên gán ghép cho Petrus Key khả năng “thông thao hai 

mƣơi sáu [26] thứ tiếng.” Nguyên Vũ, “Góp Phần Nghiên Cứu Petrus Key;” 

Ngàn Năm Soi Mặt (Houston: Văn Hóa, 2002), tr  157-161, 249 [156-268]; 

 

A. GIÁO SĨ: 

Alexandre de Rhodes (A Lịch Sơn Đắc Lộ, 1591-1660), thuộc dòng Tên 

(Jesuite), đƣợc xƣng tụng nhƣ giáo sĩ Pháp (gốc Portuguese) có công đầu trong 

việc giảng đạo và thành lập Hội truyền giáo hải ngoại (Société des Missions 

Etrangères de Propagation), hay Hội thừa sai. Rhodes đến Đại Việt năm 1626, khi 

cuộc tranh hùng giữa hai họ Trịnh ở Đƣờng Ngoài, và Nguyễn ở Đƣờng Trong 

vừa khởi sự. Ở Đƣờng Trong khoảng một năm, Rhodes ra Đƣờng Ngoài. Năm 

1630, Trịnh Tráng (14 [22]/7/1623-28/5/1657) trục xuất Rhodes vì nghi làm gián 

điệp, liên hệ với họ Mạc (12/7/1527-1/1593, 1597-1677) ở Đông Bắc Thái Nguyên 

(tức Cao Bằng từ đời Tây Sơn) cùng chúa Nguyễn (1613-1777) ở phía Nam. Mƣời 

năm sau, Rhodes trở lại, bí mật giảng đạo ở Đƣờng Trong. Chúa Nguyễn trục xuất, 

nhƣng Rhodes trở lại thêm ba lần, trƣớc khi rời Hội An năm 1645. (5) 

5. Tác phẩm của Rhodes có Histoire du royaume du Tonkin et des grands 

progrès que la prédication y a fait en la conversation des infidèles depuis 

l'année 1627 jusqu'à l'année 1646, do Albi dịch từ tiếng Portuguese qua tiếng 

Pháp (Lyon: 1651), và Divers voyages et missions du Père Alexandre de 

Rhodes en la Chine et autres royaumes de l’Orient, avec son retour en Europe 

par la Perse et l'Aménie (Paris: 1654). Xem thêm, Tường trình về Đàng Trong 

1645, bản dịch Hồng Nhuệ (Escondido, CA: 199?).  

 

Thực ra, nhiều giáo sĩ Ki-tô ngƣời Âu đã tới Đại Việt giảng đạo trƣớc Rhodes. 

Theo sách Dã Lục, từ triều Mạc (), một giáo sĩ Portuguese là Y-nê-xu (Ignatio hay 

Ignace) rao giảng đạo Gia-tô tại xã Ninh Cƣờng, Quần Anh, và Trà Lũ huyện Giao 

Thủy [Nam Định]. Vì lý do "chính thống," quốc sử Nguyễn ghi chú là từ đời Lê 

Trang Tông (1533-1548), hay niên hiệu Nguyên Hòa (6)  

Thực ra, nhiều giáo sĩ Ki-tô Âu đã tới Đại Việt trƣớc Rhodes. Quốc sử 

Nguyễn nhắc đến truyền thuyết trong dân gian là từ triều Mạc (1527-1593, 1597-

1677)—tƣơng đƣơng niên hiệu Nguyên Hòa đời Lê Trang Tông (25/1/1533-

9/5/1548), tức Lê Ninh trong Minh thực lục—một giáo sĩ Portuguese là I-nê-xu 

(Ignatio hay Ignace) đã đến truyền đạo tại xã Ninh Cƣờng, Quần Anh, và Trà Lũ 
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huyện Giao Thủy và Nam Chân, tỉnh Nam Định hiện nay. (6)  Nhƣng nhiều tác giả 

tin rằng các giáo sĩ chỉ đến Đại Việt vào giữa thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII.  

6. Quốc sử quán, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục [1884], 

Chính Biên, XLI:25, XXXIII :5-6; bản dịch Viện sử học, tập XVIII:1813; bản 

in (Hà Nội: NXB Giáo Dục 1998), II: 300-301, 626-27. [Sẽ dẫn: CMCB]. Sử 

Lê im lặng. 

Tháng 10-11/1541 [10  Tân Sửu, 19/10-17/11/1541], sau khi ông cháu  

Mạc Đăng Dung cùng hơn 40 thủ hạ buộc thừng vào cổ, xõa tóc đi chân đất 

tới hành dinh quân Minh cắt đất xin hàng, và tờ trình của Mao Bá Ôn xác nhận 

Đăng Dung thành tâm cắt đất xin hàng; trong khi Lê Ninh (tức Lê Trang Tông, 

1533-1548) tông tích bất minh, (CMCB, XXVII:36-38; (Hà Nội: 1998), 

2:118-20) Chu Hậu Tổng (Jiajing, Minh Thế Tông, 1521-1566) đổi tên nƣớc 

ta thành An Nam Đô thống sứ ti; chia toàn quốc làm 13 tuyên phủ ti [lộ], lệ 

thuộc vào nhà Minh. Ngày 31/12/1541, chính thức phong cho Mạc Đăng 

Dung chức An Nam Đô thống sứ ti đô thống sứ (tùng nhị phẩm), ba năm cống 

hiến một lần, việc trong nƣớc do “phiên ti” ở Quảng Tây quản lý; Phần Lê 

Ninh [Trang Tông] tạm giữ động Tất Mã, do Vân Nam quản lí; nếu quả thực 

con cháu nhà Lê sẽ cho giữ bốn phủ Thanh Hoá. Trƣớc đó, ngày 11/9/1541  

Đăng Dung đã chết ở Cổ Trai. [Thọ 59 tuổi. Có 10 trai, 4 gái]. (ĐVSK, BKTB, 

XVI:3a, 4a, Giu (1967), 3:132, Lâu & Long (2009), 3:150; Thông sử, Long 

(1978), tr. 272-73, 280; CMCB, XXVII:36-37; (Hà Nội: 1998), 2:118-20)  

Hơn một năm sau, ngày 19/1/1543, Mạc Phúc Hải đích thân đến Trấn Nam 

Quan lĩnh chức đô thống sứ;  nhƣng sứ đoàn Mạc không đƣợc thết yến nhƣ 

các chƣ hầu khác; ĐVSK, BKTT [BKTB], XVI: 6ab, Lâu & Long (2009),  

3:152; Thông sử, “Nghịch Thần Truyện: Mạc Phúc Hải,” Long (1978), tr. 

280-82; 

Mãi tới năm 1597 mới cho Lê Thế Tông (1573-1599) tƣớc An Nam đô 

thống sứ ti đô thống sứ, giống nhƣ họ Mạc, với cống lễ hàng ngàn cân bạc 

hàng năm, cùng tƣợng ngƣời bằng vàng, bằng bạc cao 1 thƣớc, 2 tấc. ĐVSKTT, 

BKTB, XVI, 6ab, 8a, Giu (1967), 3:134, 136; Lâu & Long (2009), 3:152, 154; 

Thông sử, “Nghịch Thần Truyện,” Mạc Phúc Hải, Long (1978), tr. 280-82; 

CMCB, XXVII:31, 31-35, 35, 35-37, 38, 39 (Hà Nội: 1998), II:113 [Đăng 

Doanh chết; con là Phúc Hải lên ngôi], 113-18 [1540: MĐD qua Trấn Nam 

Quan cắt đất đầu hàng], 118 [1541, MĐD chết], 118-20 [An Nam Đô Thống 

Sứ Ti; đặt 13 tuyên phủ sứ], 121-22 [19/1/1543, nhà Minh phong Phúc Hải 

làm An Nam Đô Thống Sứ Ti Đô thống sứ; chết ngày 5/6/1546 [8/5 Bính 

Ngọ];  CMCB, XXVII:39, (Hà Nội: 1998), II:121. 

Ngày  28/6/1545  Nguyễn Cam [Kim] (1467 [1468]-1545) bị đầu độc chết. 

Tháng 8 Ất Tị [6/9-5/10/1545], quyền lực về tay Lƣợng [Lạng]  Quốc Công 

Trịnh Kiểm ([1503] 1545-1570),  con rể Cam. Trịnh Kiểm giết Nguyễn Uông, 

con Cam, lên cầm quyền; ĐVSK, BKTB, XVI:2b-3a, 7ab, Giu (1967), 3:135-

36, Lâu &  Long (2009), 3:152, 154-55; CMCB, XXVII:41-42, XXVIII:11-12, 

(Hà Nội: 1998),  II:123- 24, 137-38) 
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Năm 1592, Trịnh Tùng (1570-1623) mới chiếm đƣợc Đông đô, và năm 

1597 nhà Minh mới cho Lê Thế Tông (1573-1599) tƣớc An Nam đô thống sứ 

ti đô thống sứ, giống nhƣ họ Mạc, với cống lễ hàng ngàn cân vàng bạc hàng 

năm, cùng tƣợng ngƣời bằng vàng, bằng bạc cao 1 thƣớc, 2 tấc; Sau đó nhà 

Minh cùng nhà Thanh bảo vệ cho con cháu họ Mạc tự trị tại đông bắc Thái 

Nguyên—tức Cao Bằng hiện nay—tới năm 1677. 

 

Nhiều tác giả khác cho rằng các cố đạo chỉ bắt đầu đến Đại Việt vào giữa thế 

kỷ XVI. Theo Marcos Gispert [Giopert?], giáo sĩ Gaspard de Santa de Cruz tới 

Đại Việt năm 1550. (7) 

7. CMCB, XXXIII:5-6; (Hà Nội: 1998), II:300-1; Bonifacy, Le débuts du 

Christianisme en Annam: Dès origines au 18è siècle [Sự khởi đầu của Ki-tô 

giáo tại An-Nam: Từ nguyên thủy tới thế kỷ thứ XVIII] (Hanoi: 1930), tr. 16; 

dẫn trong Hồng Lam, Lịch sử đạo thiên chúa ở Việt Nam, thế kỷ XVI-XVIII 

(Huế: Đại Việt, 1944), tr. 4. 

 

Léopole Cadière, ngƣời chú giải sách Hồng Lam, cho rằng Santa de Cruz tới 

Đại Việt (Đàng Trong) năm 1555. (8) 

8. Hồng Lam, Lịch sử đạo Thiên chúa, 1944:116, 154. 

 

Tiếp đó, các giáo sĩ (thƣờng gọi là cố đạo) Portuguese, Espania và Italia liên 

tục tìm đến. Sách Kiên biểu bí lục của Chử Học Giả nhà Thanh chép: Cuối niên 

hiệu Gia Tĩnh (Jiajing, 1521-1567) triều Minh, Lỵ Mã Đậu [Matteo Bicci, 1552-

1610, ngƣời Italia] vƣợt biển 6 năm, đến An Nam rồi vào địa giới Quảng Đông. 

Thanh Nhất Thống Chí chép: Năm Minh Vạn Lịch thứ 9 (1581) Lỵ Mã Đậu đến 

vụng Hƣơng Sơn [sau trở thàng Hƣơng Cảng, Hong Kong] thuộc Quảng Châu; 

năm 1601, Mã Đậu tới Bắc Kinh, đồ đệ rất đông, có tài về việc chế tạo và sáng tác. 

Cách nào đi nữa, khoảng phần tƣ cuối của thế kỷ XVI, và đầu của thế kỷ XVII, 

Ki-tô giáo có mặt ở Đại Việt.  

Dĩ nhiên, liên quân Pháp-Espania và 13 chiến hạm dƣới quyền Phó Đô Đốc 

Charles Rigault de Genouilly từ Hải Nam tiến vào vụng Trà Sơn (Đà Nẵng) cuối 

tháng 8/1858 không phải là những ngƣời Pháp đầu tiên tới nƣớc Việt. Từ thế kỷ 

XVII, khi Đại Việt còn bị phân chia làm hai xứ Đƣờng [Đàng] Ngoài (Tonquin) và 

Đƣờng [Đàng] Trong (Cochinchine), các nhà phiêu lƣu Pháp đã tìm đến. Họ gồm 

bốn [4] nhóm chính: giáo sĩ Ki-tô, lính đánh thuê, thƣơng gia, và các sĩ quan hải 

quân mang sứ mệnh “ngoại giao chiến thuyền.” Dù muốn chăm lo cho linh hồn 

ngƣời bản xứ, đam mê làm giàu hay thỏa mãn chí khí của thế hệ mình, những 

ngƣời Pháp trên đã trực hoặc gián tiếp giúp các chính phủ Paris thiết lập nền bảo 

hộ Đại Nam.   

 

1. Đại cương về Ki-tô Giáo: 

Ki-tô giáo xuất xứ từ vùng Trung Đông, với thánh địa Jerusalem (vùng tranh 

chấp giữa Israel [Do Thái] và dân Arab [Ả Rập] ngày nay). Giáo chủ là “Jesus” 
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(Joshua hay Jeshua), một ngƣời Jews bị chính quyền Roma hành hình tại 

Jerusalem vào khoảng năm 30 [60] Tây lịch. Tín đồ coi Jesus nhƣ Đấng Cứu Thế 

(Messiah hay Christ), ngƣời đã tái sinh sau khi chết và có thể ban cho tín đồ ngoan 

đạo đời sống hằng cửu, bất kể tội lỗi của họ. Ngƣời ta tin Jesus là hiện thân của 

một “chúa” [god] mà ngƣời Jews thờ kính. Chúa là “ngôi” toàn năng, đã sáng tạo 

ra vũ trụ trong sáu [6] ngày, và sẽ trở lại trần thế để tuyên đọc phán quyết cuối 

cùng cho nhân loại. Nhân loại—dòng dõi của Adam và Eva, chiếc xƣơng sƣờn cụt 

của Adam—sẽ bị tận diệt vào khoảng năm 1000, 2000, hoặc sau ngày dân Jews tái 

lập quốc gia (1948). 

Thần học Ki-tô dựa trên lòng “bác ái” (love), khuyên làm điều lành, tránh điều 

dữ. Trƣớc thập niên 1990, Ki-tô giáo dạy rằng sau khi chết, linh hồn sẽ về hai cõi 

khác nhau: Thiên đƣờng (Heaven) cho ngƣời lành, và địa ngục (Hell) cho kẻ dữ. 

[Tuy nhiên, từ hạ bán thế kỷ XX, Giáo hoàng John Paul II (1978-2005) đã tuyên 

bố thiên đƣờng hay địa ngục chỉ là một tâm cảm]. 

Trong số những ngƣời khai đạo có Paul of Tarsus; hoạt động tích cực trong 

giới ngƣời Jews, nhằm chống lại giáo luật nghiêm khắc của dân Jews. Giới thẩm 

quyền Roma đàn áp mạnh—nhƣ vua Nero [Néron] vào năm 64—nhƣng không 

thành công. Giáo dân tổ chức cộng đồng rất chặt chẽ. Mỗi cộng đồng do một Giám 

mục [Bishop] cầm đầu, với sự trợ giúp của những ngƣời lớn tuổi [prebyters hay 

linh mục], cùng các phụ tá [deacons].  

Những câu chuyện kể về Jesus [Gospels] và Giáo hội tiên khởi [Acts] đƣợc 

chép lại khoảng giữa thế kỷ thứ II, và lƣu truyền cùng những lá thƣ của Paul. Mãi 

tới cuối thế kỷ thứ IV, việc biên soạn Thánh Kinh [Bible] mới hoàn tất. (7) 

7. Có ngƣời cho rằng Thánh Kinh đƣợc tuyên đọc khoảng năm 1,500 TTL 

(10 Lệnh Trời, hay Ten Command-ments). Phe này đƣợc gọi là Cựu Ước Kinh. 

Một chứng cớ của họ là những cuộn Kinh tìm thấy ở vùng Biển chết. Vì thế 

họ gọi Thánh Kinh biên soạn vào thế kỷ thứ IV là Tân Ước Kinh. Có sự khác 

biệt khá xa giữa cách diễn giải Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc của hai phe Ki-tô 

Vatican [Catholicism] và Tin lành [Protestanism]. Cuộc tranh luận còn kéo dài.  

 

Vào thế kỷ thứ II, một trƣờng đào tạo giáo sĩ (chủng viện) đƣợc thành lập tại 

Alexandria. Các giảng sƣ (Origen, 182-251) đặt xuống nền tảng thần học Ki-tô và 

rao giảng niềm tin theo kiểu triết học Greece (Hy Lạp). Trƣờng phái Tân Plato 

[Neo-Platoism] (nhƣ sự hiện hữu của linh hồn) để lại dấu tích sâu đậm trong các 

tác phẩm thần học Ki-tô nhƣ Augustine (354-430). Những ẩn tu [hermits], phần 

lớn từ giai cấp nghèo khổ, bắt đầu hợp tác với các chủng viện, trƣớc hết tại Egypt 

(St. Pachonimus, 290-345), rồi tới những vùng đất phía Đông và Tây (Luật St 

Benedict, 529). Dƣới triều Constantino (306-337), Ki-tô trở thành quốc giáo của 

đế quốc Roma. Những đền thờ truyền thống (Pagan) bị phá bỏ, ngân quĩ dùng để 

xây cất những nhà thờ bề thế và trợ cấp hàng giáo phẩm. Luật pháp bị sửa đổi theo 

thần học Ki-tô. Vào cuối thế kỷ thứ IV, mọi tôn giáo khác, kể cả Judaism (Do Thái 

giáo), bị tuyệt cấm và đặt ra ngoài vòng pháp luật. 
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Nhiều bậc “Thánh” đƣợc thêm vào các buổi tế lễ, đáng kể nhất là Maria, mẹ 

Jesus, thƣờng đƣợc biết nhƣ “Mẹ Đồng Trinh” [The Virgin Mother] hay “Mẹ Vô 

Nhiễm.” (8)  

8. Maria (Mary), vợ Joseph, là Mẹ Đồng Trinh [The Virgin Mother] của 

Jesus [vì chỉ đƣợc Thƣợng đế chọn để cho con mình là Jesus chào đời—khác 

với Mary Magdalane mà nhiều tác giả cho là vợ Jesus, sinh ra cho Jesus một 

con trai là Judah [Yehuda bar Jeshua]. Tên ghi trên sáu trong mƣời bình đựng 

hài cốt của “gia đình Jesus, con Joseph” tìm thấy năm 1980 tại phía Nam 

Jerusalem—đƣợc trắc nghiệm theo DNA, và nhà sản xuất James Cameron 

cùng đạo diễn Simcha Jacobovici thực hiện thành bộ phim tài liệu The Lost 

Tomb of Jesus [Ngôi Mộ Bị Bỏ Quên của Jesus], chiếu trên Discovery 

Channel ngày Chủ Nhật, 4/3/2007—là những nhân danh quen thuộc trong Tân 

Ước Kinh: Jesus, Maria, Matthew (Matia), Joseph, Mary Magdalane và Judah. 

Nhà làm phim The Lost Tomb chỉ trắc nghiệm DNA giữa Jesus và Magdalane 

để xác minh Magdalane không liên hệ gì với mẹ Jesus. (New York Times 

[NYT], 27/2/2007) Năm 2002, nhà buôn đồ cổ Oded Golan triển lãm ở 

Toronto một chiếc thạp [tiểu] đá vôi hình khối tháp 51x25x31 centimètres, 

nặng 33 kilograms, có thể là thạp thứ 10 trong 10 thạp của gia đình Jesus lịch 

sử [historical Jesus]. Thạp này có chữ khắc “Ya‟akov [James], con Josef 

[Joseph], anh Jesua [Jesus].” James, còn có biệt hiệu “James the Just,” thay 

Jesus điều khiển họ đạo ở Jerusalem, và bị kết tội ném đá tới chết khoảng năm 

62 TL. (Globe & Mail (Canada), 12/3/2012; Reuter, 14/3/2012; AOL, 

17/3/2012) Hai học giả Amos Kloner và R. Joseph Hoffman không dấu sự 

phẫn nộ của họ. Theo Kloner, chiếc thạp thứ 10 không khắc tên. Hoffman 

chua chát nói: ngƣời ta đã khởi đầu việc tìm kiếm bằng kết luận, với chiếc búa 

trên tay, nên các bằng chứng đều có vẻ lớp lang. Một sơ lƣợc tiểu sử của Jesus 

có thể tìm thấy trong Wikipedia Encyclopedia.  

 

Đứng đầu giáo hội là giáo hoàng (pope hay pape). Giáo hoàng đại diện chúa 

trời diễn giải luật Thánh (canons), và tự xƣng là Giám mục Roma, Sứ giả của 

Jesus Christ (Vicar of Jesus Christ). Tông đồ (Thánh) Peter—đến Roma vào 

khoảng năm 42, và chết năm 67—đƣợc tôn làm giáo hoàng tiên khởi. Giáo hoàng 

còn là vua vƣơng quốc Vatican, rộng 16,000 dặm vuông. Luật ngày 13/5/1871 hủy 

bỏ vƣơng quốc trên, và giáo hội chỉ còn lâu đài Vatican và Lateran ở Roma, cùng 

biệt thự Castel Gandolfo.(9) 

9. Hơn nửa thế sau, Mussolini và Hồng y Gasparrini ký Hiệp ƣớc Lateran 

ngày 11/2/1929, theo đó vƣơng quốc Vatican, với diện tích 108.7  acres [mẫu 

Bri-tên], đƣợc độc lập. Đổi lại, chính quyền Italia nhìn nhận Ki-tô giáo làm 

quốc giáo và độc quyền giáo dục. Hiệp ƣớc này đƣợc viết vào điều 7 của Hiến 

pháp Italia năm 1947. Gần ba thập niên sau nữa, năm 1976, chính phủ Italia và 

Giáo Hội đạt một tạm ƣớc hủy bỏ điều khoản nhìn nhận Ki-tô giáo làm quốc 

giáo cùng độc quyền giáo dục. 
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Dƣới giáo hoàng là một triều đình, chia làm nhiều ban. Ban Ngoại giao lo việc 

liên hệ với các nƣớc.(10) 

10. Năm 1984, Liên bang Mỹ chính thức nối lại bang giao với Vatican, 

sau khi Quốc Hội Mỹ rút lại đạo luật năm 1867 (cấm liên hệ ngoại giao với 

Vatican). Israel và Vatican cũng bình thƣờng hóa ngoại giao từ ngày 

30/12/1993. (Năm 2015, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn chƣa có 

bang giao với Vatican; dù đã có những liên hệ thân hữu) 

 

Từ thế kỷ XII, Hội đồng Hồng Y (College of Cardinals) phụ tá giáo hoàng 

việc đạo, và bầu ra tân giáo hoàng khi ngƣời tiền nhiệm chết, bị truất phế, hay 

không còn khả năng làm việc. Hồng y (mặc áo đỏ, đội mũ đỏ) thoạt tiên không 

nhất thiết phải là tu sĩ. Từ năm 1918, điều kiện tiên quyết phải là giáo mục, rồi từ 

năm 1962, thêm điều kiện phải từng giữ chức giám mục. Năm 1959, số hồng y 

tham dự Hội đồng Hồng y (để bầu giáo hoàng) tăng lên 120 ngƣời. Từ năm 1971, 

các hồng y trên 80 tuổi phải về hƣu và không đƣợc dự cuộc bầu cử giáo hoàng (dù 

vẫn đƣợc hƣởng những quyền lợi khác).  

Giáo hội sớm bị phân hóa dài theo ranh giới địa phƣơng và chủng tộc trong 

nội bộ cũng nhƣ ngoài biên cƣơng đế quốc Roma. Những “phƣờng rối đạo” đáng 

kể nhất là nhóm chối bỏ tính thánh của Jesus (Arianism), phủ nhận sự đồng hoá 

giữa quốc gia và giáo hội (Donatism); và phủ nhận bản chất nửa ngƣời, nửa thánh 

của Jesus (Monophysite). Đầu thiên kỷ thứ hai, vào năm 1054, Ki-tô giáo chia 

thành hai giáo hội Đông và Tây. Hậu thân giáo hội Đông là giáo hội truyền thống 

(Orthodox) tại Greece [95%], Nga (Ukraine), Romania, Georgia và một số nƣớc 

nhƣ Syria [50% trong số 2 triệu tín đồ Ki-tô]. (11) 

11. Mãi tới ngày 3/5/2001, John Paul II (1978-2005), mới qua thăm 

Greece [trong chuyến du hành theo dấu chân Thánh Paul], và chính thức xin 

lỗi [mea culpa] giáo hội truyền thống Greece về những tội ác của Vatican, đặc 

biệt là cuộc tàn phá Constantinople năm 1204; NYT, 3/5/2001; AP, 5/5/2001.  

 

Trong thế kỷ XIV và XV, giáo hội chia thành hai giáo hội Avignon và Vatican. 

(12) 

12. Xem Avignon Registers, 1315-1415, và Vatican Registers trong giai 

đoạn tƣơng ứng. 

 

Thoạt tiên, đạo Ki-tô chống bạo lực và hiếu hòa. Việc bài xích trò chơi “giác 

đấu” [gladiators] là một thí dụ. Nhƣng từ thời Constantine, chủ trƣơng bạo lực gia 

tăng. Từ 1095 tới 1291, các giáo hoàng mở khoảng 10 cuộc “thánh chiến” 

[crusades] tấn công vƣơng quốc Islam Byzantine. Dân Jews bị thảm sát tại 

Rhineland (1096), England [Bri-tên] (1290), và Pháp (1306). Các cuộc chinh phạt 

“kẻ phản đạo” cũng tạo nên nhiều cơn binh lửa nhƣ tại Pháp năm 1229.  

Từ thế kỷ XV, thần quyền Vatican lùi bƣớc dần trƣớc thế quyền. Dân trí ngày 

một dâng cao qua những phát kiến khoa học và kỹ thuật. Trong khi đó giáo hoàng, 

hồng y hay giám mục, linh mục—những lãnh đạo tinh thần mà ai cũng đoan chắc 
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vô cùng thánh thiện, đạo đức, tự nguyện cắt bỏ đời sống tình dục, dù không do 

bẩm sinh hay giải phẫu trên thân thể—tạo nên nhiều tai tiếng. Họ tham nhũng, hối 

mại thần quyền, có hầu thiếp, con rơi, hay ngoại tình. Eugene IV (1431-1439), 

Sixtus IV (1471-1484) hay Alexander VI (1492-1503) mang tai tiếng nhất. Dẫu 

vậy, Vatican vẫn còn ảnh hƣởng tại các quốc gia có truyền thống Ki-tô mạnh. Các 

giáo hoàng đầu tiên thời Phục Hƣng [Renaissance] còn dùng thần quyền để phân 

phối những vùng đất “mọi rợ” mà Portugal và Espania xâm chiếm ở duyên hải Tây 

Phi Châu (1416) hay Mỹ châu. (13) 

13. Xem Phụ Bản I: “Tóm Lƣợc Các Thánh Lệnh Phân Chia Thế Giới” 

 

Espania và các nƣớc khác sử dụng Ki-tô giáo nhƣ ý thức hệ nòng cốt của 

chính sách xâm lăng, đánh chiếm những nƣớc yếu hơn—với khẩu hiệu “mở rộng 

nƣớc Chúa.”  

Từ thế kỷ XIV, những cuộc tranh luận thần học—chống Vatican—ngày một 

mạnh. Đáng kể nhất có Wycliffe (1320-1384) ở England và John Huss ở Bohemia 

(bị đốt cháy năm 1415). Martin Luther (1483-1546) chủ trƣơng chỉ có niềm tin 

đạo mới mang đến sự giải thoát, chẳng cần trung gian của giáo hội. Luther tấn 

công quyền lực của giáo hoàng, chống điều kiện độc thân của giáo sĩ, và thúc dục 

mọi ngƣời tự nghiên cứu thánh kinh (một điều đang bị cấm đoán), rồi bản thân 

dịch thánh kinh qua tiếng Đức vào khoảng năm 1525. Tác phẩm 95 Luận Đề 

Chống Lại Sự Tha Tội (Ninety-Five Theses Against Indulgences, 1517) [của giáo 

hội] khiến Luther bị “rút phép thông công” năm 1520. (Indulgences, tức Sự Tha 

Tội, là độc quyền của giáo hoàng. Trong thời Trung cổ, vì cần tiền, một số giáo 

hoàng đã cho phép con chiên chuộc tội lỗi bằng tiền để đƣợc lên thiên đƣờng, 

tránh cõi địa ngục. (Có giáo hoàng còn cho phép dùng tiền chuộc tội cho cả ngƣời 

chết) 

Các phong trào chống lại độc quyền của giáo hội liên lũy lan rộng. Khởi đi là 

cuộc nổi dạy của nông dân Germany năm 1524, rồi đến những cuộc giao tranh liên 

miên suốt hơn một thế kỷ kế tiếp. Cao điểm của phong trào này là học thuyết Tiến 

hóa [evolution] của Charles Darwin  và Alfred Russel Wallace, công bố vào tháng 

7/1858, trực tiếp chống lại học thuyết sáng tạo [creation] của Giáo hội Roma. Rồi 

Marx-Engels, sau này thƣờng đƣợc biết nhƣ Marxism-Leninism, hay 

“Communism,” dịch qua tiếng Hán một cách nôm na thành “gongshan” [Cộng Sản] 

(tức muôn sự của chung, hay góp chung tài sản). Các cán bộ Cộng Sản đầu tiên ở 

Việt Nam, nhƣ Trƣờng Chinh Đặng Xuân Khu, Hà Huy Tập, Lê Huy Doãn (Hồng 

Phong), đã chỉ bắt chƣớc các đồng chí Hán tộc của Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa 

Mã Khắc Tƣ của nhóm Lý Đại Chiêu và Trần Độc Tú, tự phong mình làm “ngƣời 

Cộng Sản.” 

Giáo hội tìm mọi cách ngăn chặn những kiến thức mới về thiên văn của các 

nhà khoa học. Trong khi các nhà thần học lo biện bạch rằng Mỹ châu mà 

Christopher Columbus “khám phá ra” năm 1492 là “lục địa đã mất” [lost continent] 

nên không đƣợc chép trong thánh kinh, các giáo mục triều cấm đoán, dọa nạt, hạ 

ngục và đầy ải những nhà toán học và thiên văn học cùng lý thuyết bị kết án “sai 
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lầm” của họ.  Trƣờng hợp nhiều ngƣời biết nhất là thuyết “trái đất quay quanh mặt 

trời,” vì điều này trái ngƣợc lời giảng dạy của giáo hội, tức “mặt trời quay quanh 

trái đất.” Hàng triệu sách vở, tài liệu “rối đạo” bị thiêu hủy, ngăn cấm. Những 

“Inquisition” [Tòa án dị giáo] tạo nên bao thảm kịch đẫm máu trong ba thế kỷ 

XVI-XVIII. Hàng ngàn ngƣời bị tra tấn, thiêu sống. Ngƣời Jews, dĩ nhiên, trở 

thành đối tƣợng chính. Giáo hoàng Pius XII (1939-1958) ít nhiều liên hệ đến việc 

Adolf Hitler thảm sát hàng triệu dân Jews trong Thế chiến thứ II. Mãi tới John 

Paul II (1978-2005) mới chính thức xóa bỏ tội giết Chúa của dân Jews. Benedicto 

XVI, kế vị John Paul II từ năm 2005 (hiện đã từ chức vì tuổi già), cũng không 

ngừng bày tỏ lòng hối hận vì sai lầm của Giáo hội trong dĩ vãng—kể cả những vụ 

án xách nhiễu tình dục của các linh mục, khiến nhiều hơn một giáo phận Ki-tô tại 

Liên Bang Mỹ phải khai phá sản để trốn nợ. Nhƣng tinh thần bài Jews [anti-

Semitism] chƣa thể nói là đã chấm dứt. Những đại trí thức của thế giới—nhất là 

Darwin và thuyết tiến hóa—bị công kích mãnh liệt. Tinh thần bài trí thức trở thành 

một đặc điểm của Ki-tô giáo từ thời điểm này. 

Vào đầu thế kỷ XXI, những trƣờng phái nghiên cứu cổ thƣ xuất hiện trƣớc thế 

kỷ thứ III, đã bị giáo hội thiêu hủy và nghiêm cấm, nhƣ Da Vinci Codes, hay việc 

diễn giải các tƣ liệu khảo cổ khai quật tại hang mộ gia đình Jesus of Nazareth tại 

Jerusalem năm 1980 qua cuốn phim tài liệu The Lost Tomb of Jesus [Ngôi mộ đã 

mất của Jesus]—những tƣ liệu phủ nhận thuyết thăng thiên [ascension] và phục 

sinh [resurrection] nền tảng của tín lý Ki-tô Vatican—từng gây sôi nổi dƣ luận. 

Từ năm 2004 tới ngày 15/3/2012, vụ án mệnh danh là “James Ossuary,” tức hộp 

đựng hài cốt của “Ya‟akov [James], con Josef [Joseph], anh của Jesua [Jesus],” 

khiến khuynh hƣớng đi tìm sự thực về Jesus lịch sử và lịch sử xã hội của các cộng 

đồng tiền Roma (trƣớc thế kỷ IV) ngày một phổ quát. [Xem thêm vụ án  Oded 

Golan đƣợc miễn tố hay tha bổng ngày 15/3/2012 về tội giả mạo cổ vật kiếm lợi 

nhuận; Reuters, 14/3/2012] 

Các vƣơng triều Việt trƣớc Pháp thuộc dùng tiếng “Ba Lan,” “Hoa Lan,”  

“Hoa Lang,” “Gia-tô” (Da-tô) để gọi đạo này. Cũng có ngƣời đặt tên đạo Ki-tô là 

Thiên Chúa, Thập tự giáo hay Cơ đốc. Thông thƣờng giáo dân Ki-tô tự xƣng là 

ngƣời bên đạo, có đạo hay đi đạo, hoặc, ngƣời công giáo. Sau khi ký Hiệp ƣớc 

1874, Nguyễn Phƣớc Hƣờng Nhiệm (Tự Đức, 1847-1883) đặt ra danh từ “Giáo 

dân” để gọi ngƣời theo đạo Ki-tô (thay cho từ dữ dân); và “Bình dân” để chỉ 

những ngƣời khác.(14) 

14. ĐNTLCB, IV, 33:122-23. “Truyện ngoại quốc” trong Minh Sử cho 

rằng “Hoa Lang [di]” là Hòa Lan [Holland], tập tục đọc sai thành Hoa Lang; 

CM CB, XXXIII:5-6; (Hà Nội: 1998), II:300-1. Trần Trọng Kim giải thích 

bốn chữ “học Hoa Lan đạo” khắc lên trán giáo dân Ki-tô từ năm 1712 xuất xứ 

từ “Hoà Lan”; Việt Nam Sử Lược, ấn bản Hoa Kỳ (1980?), 2:100 [Sẽ dẫn 

VNSL]. Xem thêm  Huồn, 1965, I:46-7. Một tác giả Pháp cho rằng Ba Lan là 

do cách đọc chữ Hoa thành “Ba” của ngƣời thiểu số Việt ở vùng biên giới. 

Trong một thƣ gửi công sứ Nhã Nam bằng chữ Nôm, Hoàng Hoa Thám cũng 

tự xƣng là Hoàng Ba Thám. Năm 1427, Liễu Thăng đƣợc ghi nhận tới ải Pha 
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Lũy, hay Ba Lũy (tức Trấn Nam Quan từ 1539-1540), ngày 1/10/127. Có 

ngƣời cho rằng đây là kỵ húy nhà Nguyễn (mẹ Thiệu Trị tên Hoa, nên phải đổi 

tên Thanh Hoa thành Thanh Hoá!)  

 

2. Ki-tô Giáo Du Nhập Việt Nam: 

Ngƣời đầu tiên đƣa Ki-tô giáo đến Đại Việt có lẽ là giáo sĩ Portugal. Năm 

1510, Portugal chiếm Goa, và năm sau,  Malacca, trung tâm truyền đạo Muslim ở 

Viễn Đông. Từ hai địa bàn này, các giáo sĩ theo thuyền buôn tới các nƣớc Á Châu. 

Gaspard de Santa de Cruz, thuộc dòng Dominican [Đa Minh], có thể đã đến Đại 

Việt khoảng năm 1550-1555. (15)  

15. Những nghiên cứu về sự du nhập của Ki-tô (Gia tô) giáo vào Đại Nam 

khá nhiều. Xem, chẳng hạn, Nicole Dominique Lê, Les missions étrangères et 

la pénétration francaise au Vietnam (Paris: Mouton, 1975); Cao Huy Thuần, 

Les missionnaires et la politique coloniale francaise au Vietnam (1857-1914) 

(New Haven: Council on Southeast Asia Studies, 1990); Patrick J. N. Tuck, 

French Catholic Missionaries and the Politics of Imperialism in Vietnam, 

1857-1914: A Documentary Survey (London: Liverpool Univ. Press, 1987); 

Piero Gheddo, The Cross and the Bo-Tree, trans. by Charles U. Quinn (New 

York: Sheed & Ward, 1970); David G. Marr, Tradition on Trial,  1981:82-88, 

121-122, 145-146, 266-267, 403. Nguyên Vũ, “Góp phần vào việc nghiên cứu 

Petrus Key;” trong Ngàn Năm Soi Mặt (Houston: Văn Hóa,  2002), tr. 157-269, 

và Phụ bản; Ibid., 2002:389-96; Chính Đạo, Cuộc thánh chiến chống Cộng 

(Houston: Văn Hóa, 2004). Về quan điểm của các nhà truyền giáo, xem F. 

Romanet du Caillaud, Essai sur les Origines du Christianisme au Tonkin et 

dans les autres pays annamites [Bàn về nguồn gốc Ki-tô giáo ở Đàng Ngoài 

và những vùng đất An-nam-mít khác] (Paris: Challamel, 1915); Adrien 

Launay, Histoire générale de la Société des Missions étrangères, 3 tập (Paris: 

1884), và Histoire de la mission de Cochinchine, 1658-1823; documents 

historiques, 3 tập (Paris: 1923); Võ Đức Hạnh, La place du catholicisme dans 

les relations entre la France et le Vietnam, 2 tập (Leiden: Brill, 1969). Về 

quan điểm của Cộng Sản, xem Etudes vietnamiennes, No. 53 (1978). Tài liệu 

chúng tôi sử dụng phần lớn gồm tài liệu văn khố Pháp, kể cả văn khố Hội 

Truyền giáo Pháp [ASME (Paris)].  

 

Những chuyến truyền giáo đầu tiên đến Đƣờng Trong (1580) và Đƣờng Ngoài 

(1581) thƣờng ngắn hạn, mang tính cách dò dẫm, khai phá. Qua thế kỷ XVII, công 

tác truyền giáo mới thƣờng trực, từ ba trung tâm Macao, Manila và Malacca. Dù 

đế quốc Portugal, và rồi Espania, suy yếu dần, mở đƣờng cho sự thăng tiến của 

Bri-tên, Holland [Dutch], Pháp và Prussia (Phổ), mức độ truyền giáo ngày càng 

gia tăng. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các giới chức thuộc địa, các giáo phận và 

giáo khu ngày một cấy sâu vào cộng đồng giáo dân bản xứ, tiến dần đến tình trạng 

tự trị về kinh tế. (16) 
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16. Bonifacy, Le débuts du Christianisme en Annam: Dès origines au 18è 

siècle [Sự khởi đầu của Ki-tô giáo tại An-Nam: Từ nguyên thủy tới thế kỷ thứ 

XVIII] (Hanoi: 1930), tr. 16; dẫn trong Hồng Lam, Lịch sử đạo thiên chúa ở 

Việt Nam, thế kỷ XVI-XVIII (Huế: Đại Việt, 1944), tr. 4. Léonard Cadière, 

ngƣời chú giải sách Hồng Lam, cho rằng Santa de Cruz tới Lovek (kinh đô 

Chân Lạp) và Đàng Trong năm 1555; Ibid., 1944:116, 154-58. 

 

Những cuộc nội chiến liên miên tại Đại Việt trong thế kỷ XV-XVIII—nhất là 

giai đoạn Mạc-Lê/Trịnh tranh hùng (1533-1593, 1593-1677), Trịnh-Nguyễn tranh 

hùng (1613-1777), và nội chiến Tây Sơn-Nguyễn (1778-1802)—tạo cơ hội cho 

các cố đạo mở rộng hoạt động. Đây là sự trao đổi hàng hóa/kỹ thuật chiến tranh 

Trung cổ Tây phƣơng (nhƣ chiến thuyền, đại bác, súng cá nhân, địa bàn) giữa họ 

và giới chức cầm quyền. Ngoài ra, cuộc bài đạo ở Nhật Bản khiến nhiều giáo dân 

và giáo sĩ Nhật tìm đến, tạo nên một cộng đồng Ki-tô ở Hội An [Faifo]. Theo 

Christoforo Borri, khoảng năm 1626-1630 Hội An khá lớn; có hai [2] dãy phố—

một của ngƣời Minh chạy trốn nhà Thanh [Qing]; một của giáo dân Nhật trốn 

tránh chiến dịch bài đạo tại Nhật. (17) 

17. Christoforo Borri, Cochin-China: A Relation of the Kingdome of 

Cochin-China (London: 1633), reprinted by Da Capo Press in 1970. Theo 

Minh thực lục thời gian này xuất hiện những đoàn cƣớp biển Ryukyu từ 

Quảng Đông xuống biển Đông Nam Á, mà ngƣời Việt gọi là biển Đông. Hiện 

nay, văn sử Trung Hoa thƣờng nói đến “Nam hải” hay “biển nam Trung Hoa.” 

Tên gọi này không chính xác. Thứ nhất, từ đầu thế kỷ XV, Chu Lệ hay Đệ 

mới bắt ép Mạc Đăng Dung dâng cắt vùng đất từ Vịnh Bắc bộ tới châu Khâm, 

hay Phân Mao Lĩnh. Thứ hai, tất cả sách sử Trung Hoa đều gọi dân chúng 

Đông Nam Á là Tây Nam Man Di. Cổ Đại Việt và Chiêm Thành [Lâm Ấp, 

Champa] thì xuất hiện trong sử sách Trung Hoa nhƣ duyên hải hay hải đảo tây 

nam. Xem, Fan Ye [Phạm Việp], Hou Hanshu [Hậu Hán Thư], quyển 86/76: 

Nam Man truyện/Tây Nam Man Di Truyện; Ming shi-lu [Minh sử lược], 

Shizong (Wade, NUS data base, 2005), juan 248:1b-5a; MSL, vol 82, pp 

4966/73. 

 

Trong khi truyền đạo, các giáo sĩ mang vào Đại Việt những cụm văn hoá Ki-tô, 

cùng một số kiến thức mới về thiên văn, khoa học và y dƣợc thƣờng thức của Âu 

châu thời Trung Cổ. Cuộc giao lƣu—hay, nếu muốn, xâm lăng—văn hoá này phát 

triển ở vùng duyên hải, cùng những địa phƣơng có mật độ dân số quá cao, đông 

ngƣời nghèo khổ. 

Trở ngại ngôn ngữ và văn hoá biến giáo sĩ thành những nhà nhân chủng 

[anthropologist] và ngôn ngữ [linguist] đầu tiên nghiên cứu về dân tộc Việt, dẫu 

tài tử nhƣng thực dụng. Các cố đạo Portugal phát minh ra lối chữ viết sử dụng mẫu 

tự Latin để các thày kẻ giảng [cathechists] bản xứ dễ truyền đạo. Loại chữ viết 

này—với cách viết nhƣ con gnoo muon bau tlom laom hoalaom chiam [con nhỏ 

muốn vào nằm lòng Hoa Lang chăng]—đƣợc cải thiện dần.  
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Thừa hƣởng công trình làm việc liên lũy của các đồng nghiệp tiền phong, 

Rhodes cải thiện loại chữ viết mới, và giới thiệu về đất nƣớc Việt với Âu Châu. 

Trong thập niên 1650, Rhodes hoàn tất một số tác phẩm nhƣ lịch sử xứ Đƣờng 

Ngoài, tự điển tam ngữ Việt, Latin, Portuguese, hay tập giáo lý bằng tiếng Latin và 

Việt [Cathechismus/ Phép giảng tám ngày]. Tác phẩm cùng sự vận động của 

Rhodes khiến năm 1659, Alexandre VII (1655-1667) cử Francois Pallu (1626-

1684) và Pierre Lambert de la Motte [Mothe] (1627-1693) làm đại diện Vatican tại 

Trung Hoa và vùng lân cận—một bƣớc cơ bản cho việc thiết lập Hội truyền giáo 

hải ngoại Pháp năm 1663. (18) 

18. Bulletin des Amis de Vieux Hué [BAVH], Vol XXVII, No. 1 (Jan-Mars 

1941), tr. 95-6 ; Cao Huy Thuần, 1990:9-11.  

 

Khi Ki-tô giáo vào Đại Việt, giai tầng văn thân-nho sĩ đã nắm ƣu thế từ ngày 

Lê/Hồ Quí Ly lũng đoạn các triều cuối nhà Trần (10 [20]/1/1226-27/3/1400), rồi 

lên cao điểm trong giai đoạn Minh thuộc (5/7/1407-3/1/1428) và nhất là triều Lê 

Thánh Tông (26/6/1460-3/3/1497). Môn đệ Khổng Khâu giữ độc quyền giáo dục 

cùng chính trị. Họ ra công ngăn cấm, bài bác mọi thứ tà thuyết, mê tín, dị đoan 

nhƣ Phật Giáo và Ki-tô. Từ huyền thoại phục sinh [resurrection] và thăng thiên 

[ascension] của Jesus, lời rao giảng bình đẳng trƣớc Thƣợng đế, tới cách tổ chức 

các cộng đồng giáo dân, và vai trò lãnh đạo nhiệt thành của các giáo sĩ, hàm chứa 

một thách thức trực diện sự hiện hữu của chính giai tầng văn thân. Trong hai thế 

kỷ XVII-XVIII có tới khoảng 15 dụ cấm đạo của các chúa Trịnh, Nguyễn và Tây 

Sơn: Chúa Trịnh, 1663, 1696, 1698, 1712, 1754, 1773;  Nguyễn 1635, 1698, 1699]. 

Tài liệu truyền giáo ghi thêm: Trịnh, 1630, 1643, 1650; Nguyễn, 1625], 1629, 

1639], 1695, 1700, 1705. (19) 

19. Đại Việt Sử Ký, Bản Kỷ Tục Biên [ĐVSK, BKTB], XIX:4ab, Lâu & 

Long (2009), 3:321 [tháng 10 Kỷ Mão, 1663]; Giu (1967), 3:298; CMCB, 

XXXIII:5-6; (Hà Nội: 1998), II:300-1 [Chúa Trịnh, 1663], 373 [Trịnh 1696], 

XXXIV:35, XVI:63; (1698), II:373); .XXXV:10-11, II:400-1 [Trịnh 1712],  

Ibid., q.41:24, II:626-27 [Trịnh 1754], q.XL:9, II:708-9 [Trịnh 1773]; 

ĐNTLTB, 1962:68 [Nguyễn 1635], 153 [Nguyễn 1698], I:154 [Nguyễn, 1699]. 

Tài liệu truyền giáo ghi thêm: [Trịnh, 1630] (Rhodes 1650:187-88); (Trịnh, 

1643); [Nguyễn, 1625], [Nguyễn, 1629], [Nguyễn, 1639], [Nguyễn 1695, 

1700, 1705]. 

 

Ngoài ra, Ki-tô giáo chống lại những phong tục cổ truyền nhƣ thờ cúng tổ tiên, 

hoặc thịnh hành đƣơng thời nhƣ đa thê, v.. v... Clement XI (1700-1721) từ năm  

1715, và Benedict XIV (1740-1758), qua sắc dụ Ex quo Singulari năm 1742, tuyệt 

cấm giáo dân lễ kính tổ tiên, cho đó là dị đoan. Năm 1939, Pius XII mới ra Summi 

Pontificus, cho phép tín đồ dự những lễ nghi kể trên nhƣng dụ này chỉ áp dụng tại 

Việt Nam từ năm 1974. (20) 
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20. Rhodes 1650:187-88; Huồn, 1965, I:90, 319. [Năm 1630, Rhodes bị 

trục xuất về Áo Môn (Macao), vì rao giảng chế độ một vợ, một chồng, ngƣợc 

với tục đa thê. 

 

Theo tài liệu truyền giáo, một số ngƣời trong các giòng chúa Nguyễn và Trịnh 

đã theo đạo. Thành tích này có thể khiến ngộ nhận rằng Ki-tô giáo du nhập Đại 

Việt từ thƣợng tầng xã hội rồi quảng bá dần xuống đại chúng. Thực tế, đạo Ki-tô 

phát triển theo chiều hƣớng thƣợng—từ dƣới lên trên. Với duyên hải hơn 2,000 

cây số, Đại Việt mở ra cho các nhà truyền giáo nhiều cửa ngõ ven biển mà đại đa 

số dân cƣ sống bằng nghề chài lƣới. Sau đó, tới những thị trấn đặt các sở buôn Âu 

châu. Vận tốc truyền giáo chậm hẳn lại khi muốn phát triển vào những vùng đất 

trù phú, hay các thành thị. Một trong những lý do là sau hơn ngàn năm Bắc thuộc 

và 600 năm độc lập, nền văn hoá cổ truyền Việt đã tổng hợp ba nguồn tƣ tƣởng 

ngoại nhập khác là Phật, Đạo, và Khổng thành một thể khối khá vững. Trong khi 

đó, thần học nhất nguyên của Ki-tô—coi tất cả những ngƣời không theo Ki-tô là 

“ngoại đạo” hay “ác quỉ” (paiens hay demons). Bởi thế, sự phân chia Giáo (ngƣời 

theo đạo Ki-tô, hay dữ dân) và Lƣơng (không theo đạo Ki-tô) khá rõ ràng.  

Cho tới thập niên 1870, các cộng đồng Ki-tô phát triển về bề sâu hơn bề rộng. 

Tổng số giáo dân Ki-tô chẳng bao giờ vƣợt quá 5% dân số. Vào hạ bán thế kỷ XIX, 

các giáo sĩ vẫn phải dùng tiền mua trẻ mồ côi hay con các gia đình nghèo khổ để 

tăng gia tín đồ. (21) 

21. SHM (Vincennes), GG2 44, carton 3.  

 

Về tổ chức, trƣớc năm 1844, chỉ có ba giáo khu [vicariat apostolique]: Đàng 

Trong, Đƣờng Ngoài Tây và Đƣờng Ngoài Đông. Năm 1844, Đàng Trong chia 

làm hai: Tây (bao gồm Sài Gòn và Căm Bốt [Cambodge, tức Kampuchea hiện 

nay]), và Đông (trụ sở tại Qui Nhơn). Năm sau nữa, giáo khu Đƣờng Ngoài Tây 

cũng tách thành Tây và Nam. Tới đầu triều Tự Đức, toàn quốc gồm tám [8] đơn vị. 

Đƣờng Ngoài gồm bốn [4] giáo khu: Tây và Nam, do Pháp điều khiển; Trung 

(Giữa) và Đông, do Dòng Đa Minh Espania trách nhiệm. Đàng Trong, thuộc Hội 

truyền giáo Pháp, chia làm Căm Bốt, Tây, Đông và Bắc. Đàng Trong. (22)  

22. ASME (Paris), Lettre commune [LC]  14/4/1850.  

 

3. Pierre Joseph Georges Pigneau (1741-1799)  

Ngƣời ghi công đầu trong việc đƣa Ki-tô giáo từ ngoại vi xã hội vào sâu sinh 

hoạt chính trị và văn hoá Việt Nam là Pierre [Pedro] Joseph Georges Pigneau 

(1741-1799), Giám mục Adran. Từ năm 1777 [hoặc 1780], Pigneau đã yểm trợ 

Hoàng thân Nguyễn Chủng (còn có tên Noãn, hay Ánh), trong cuộc kháng chiến 

với nhà Tây Sơn (1778-1802). Đã có quá nhiều tài liệu về Pigneau, với lời xƣng 

tụng nhƣ Pigneau là “vua thực sự Đàng Trong.”   Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, 

ghi Pigneau qui phục Nguyễn Chủng từ năm Bính Tí (1780). Cần nhấn mạnh là sự 

đóng góp của Pigneau cho chiến thắng của Gia Long rất giới hạn. (23) 
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23. Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, bản dịch Việt ngữ của Viện sử học 

(Thuận Hoá, 1993), tập II, tr. 476-77. [Sẽ dẫn ĐNCBLT]. Cuối thế kỷ XIX, 

xuất hiện ở Đại Nam tập Annales annamites [Sử Ký Đại Nam Việt] (Sài Gòn: 

Nghiên Cứu Sử Địa, 1974) về Pigneau. Xem thêm H. Cosserat, “Notes 

biographiques sur les francais au service de Gia Long;”  Bulletin des Amis de 

Vieux Hué [BAVH], IV, no. 3 (7-9/1917), tr.165-206; Léonard Cadière, “Les 

Francais aux service de Gia Long: XI. Nguyen Anh et La Mission, Documents 

inédits;” BAVH, XIII, no. 1 (1-3/1926), tr.1-49. Cosserat sử dụng tài liệu văn 

khố Hội truyền giáo, và Cadière so sánh tài liệu truyền giáo với tƣ liệu Việt 

Nam. Trong Châu Bản Tự Đức có một sƣu tập những thƣ của Gia Long này. 

 

Văn khố Bộ Ngoại Giao Pháp còn lƣu trữ các tƣ liệu nhƣ giấy ủy quyền của 

Hoàng tộc, thƣ “Nguyễn Ánh” gửi triều đình Pháp do đặc sứ toàn quyền Pierre J G 

Pigneau, [sách cũ thƣờng ghi là Pigneau “de” Behaine, với hàm ý xuất thân quí tộc; 

nhƣng thực tế cha Georges Pigneau chỉ là quản gia của một quí tộc đất Aisne]. 

Pigneau dịch qua tiếng Pháp các tài liệu viết bằng chữ Nho, mang theo vật và nhân 

chứng làm tin sang Paris nhƣ ấn tín, và nhất là Hoàng trƣởng tử Nguyễn Cảnh 

(6/4/1780-20/3/1801). (24) 

24. Đông Cung Thái tử, nguyên súy ngày 1/5/1793; chết bệnh đậu mùa 

ngày 20/3/1801; ĐNCBLT, I, q 2 (1993), 2:44-54; ĐNTLCB, I, 2: 1778-1801, 

1963:33-34, 165, 386. Vua Gia Long (1802-1820) có ba [3] tên húy : Noãn: 

bên trái chữ nhật, bên phải chữ viện ; Ánh  bên tả chữ nhật, bên hữu chữ Anh; 

Chủng : bên tả chữ nhật, bên phải chữ Trọng ; Cao Xuân Dục, Quốc Triều 

Toát Yếu, (Sài Gòn : 1971), tr. 7. 

 

Năm 1783, Nguyễn Chủng ủy thác Pigneau mang con trai lớn lúc ấy mới 4 

tuổi làm con tin, một giấy ủy quyền của Hội đồng Hoàng tộc đề ngày 18/8/1782 

(10/7 Cảnh Hƣng XIII hay Quí Mão) và ấn tín họ Nguyễn, đi cầu viện. Vì sự 

chống đối của hai thống đốc Pondichéry Coutenceau và de Souillac, mãi tới tháng 

9/1786, Pigneau và Cảnh mới đƣợc phép xuống tàu qua Pháp. Ngày 5/5/1787, do 

ảnh hƣởng của Hội truyền giáo, ngày 5/5/1787, Louis XVI tiếp kiến Pigneau và 

Hoàng tữ Cảnh tại Versailles. Hơn 6 tháng sau, ngày 21/11/1787, Ngoại trƣởng 

Armand-Marc de Montmorin-St-Hérem (14/2/1787 tới 11/7/1789) và Pigneau ký 

Hiệp ƣớc “Liên Minh phòng thủ và tấn công,” gồm mƣời [10] điều: “Vua Phú 

Lãng Sa [France] rất sùng đạo Ki-tô”  hứa cung cấp cho “Nguyễn Ánh, vua Đƣờng 

Trong [Cochin-Chine] mất nƣớc,” bốn [4] chiến hạm, 1200 lính, 200 pháo thủ, 

250 lính da đen [điều 2]; Nguyễn Ánh cắt cho  Vua rất sùng đạo Ki-tô  bán đảo 

Touron [điều 3], đảo Côn Lôn [Pulau Condore], [điều 5], tất cả những cửa biển 

Vua rất sùng đạo Ki-tô  muốn, [điều 6], thần dân Vua rất sùng đạo Ki-tô  đƣợc tự 

do di chuyển, [điều 7], hai bên có một năm để phê chuẩn [điều 10]. Phụ ƣớc số 1 

ghi rõ bốn [4] tàu hạng trung [frégates], hai [2] tàu vận tải; mƣời [10] đại bác 1-4 

livres,  hai [2] khẩu  đại bác 8 livres,  bốn [4] khẩu obus [cối], quân nhu đạn dƣợc 
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cần thiết, một lều vải, 1000 súng  để thay thế, lƣơng ăn cho 2000 ngƣời trong vòng 

một năm. Phụ ƣớc số 2 ghi Nguyễn Ánh phải bồi hoàn số chiến phí sơ khởi. 

Ngày 28/11/1787, ký thêm Phụ khoản [thứ 11], vua rất sùng đạo Ki-tô  có toàn 

quyền trên những vùng đất cắt nhƣợng, và hứa không chứa chấp phần tử tội phạm 

của họ Nguyễn [giống nhƣ quyền tài phán của Bri-tên sau này] (25) 

25. ĐNTLCB, I, 2 :49-50; Archives du Ministère des Affaires Etrangères 

[AMAE] (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol. 19, tr. 101-3; SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [1, d. 3]; CAOM (Aix), GGI [Amiraux], 11704. Xem 

thêm đoạn III của chƣơng này. 

Pierre J G Pigneau  đƣợc về Pháp.  

Tháng 10/1789, Hội Đồng Cố Vấn (Conseil d'Etat) Pháp bác bỏ việc yểm 

trợ Nguyễn Vƣơng. Kế hoạch này do David Charpentier de Cossigny đệ trình. 

Ngày 31/1/1790, từ Sài Gòn, Nguyễn Ánh viết thƣ gửi vua Phú Lãng Sa, 

hủy bỏ Hiệp ƣớc 1887, và trách cứ Thomas de Conway. [Thuật ngữ Pháp chỉ 

đƣợc Tự Đức dùng từ năm 1882] Bản dịch của Pigneau; Service historique de 

la Marine [SHM], (Vincennes), GG2-44, carton 3, d.1. 48 ; và Archives du 

Ministère des Affaires Etrangères [AMAE] (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 64, tờ 21. Về Hoà ƣớc 1787, xem CAOM (Aix), GGI [Amiraux], 

11704.  

Ngày 5/10/1789, Conway rời Pondichéry. Đại tá de Fresne thay. Trong 

hồ sơ Conway có 12 thư, 3 billets của Pigneau. (Gaudart, “Les archives de 

Pondichéry et les entreprises de la Compagnie Francaise des Indes en 

Indochine, au XVIIIè siècle;” BAVH, XXV, no. 4 (10-12/1937), pp. 353-380). 

 

Ngày 27/12/1787, Pigneau rời Lorient qua Isle de France (Maurice). Ngoại 

trƣởng de Montmorin tặng tiền, và tăng phái cho Pigneau một ít sĩ quan. Pigneau 

thành lập ở đây một đạo thánh chiến quân, mang sang giúp Chủng. Ngày 

18/5/1788, Pigneau trở lại Pondichéry. Nhƣng Bá tƣớc Thomas de Corway 

[Conway]—mới lên thay David Charpentier de Cossigny ngày 26/9/1787—chẳng 

tha thiết gì với cuộc viễn chinh, và tiếp đãi Pigneau một cách lạnh nhạt. Thái độ xa 

cách này do mật lệnh từ Louis XVI ngày 2/12/1787, là “Tùy nghi hành động để 

thành lập một cơ sở ở Cochin-Chine (Đàng Trong Đại Việt); làm sao để vừa ít tốn 

kém vừa đƣợc nhiều lợi nhuận.” De Conway còn đƣợc Ngoại trƣởng de 

Montmorin nhắn nhủ là không cần hồi âm. Rồi tháng 7/1788, Tổng Giám đốc 

thuộc địa De Vaires cho ngƣng cuộc viễn chinh. Ngày 16/11/1788, Bộ trƣởng Hải 

quân de la Luzerne cũng tán thành, đề nghị cấp một tàu hạng trung đƣa Hoàng tử 

Cảnh đến bất cứ nơi nào ông ta muốn; phần Pigneau, có thể cho về nƣớc. Louis 

XVI chấp thuận. (26) 

26. AMAE (Paris), Correspondances générales, vol. 7, tr 607ff, 662; 

Georges Taboulet, La geste francaise en Indochine: Histoire par les textes de 

la France en Indochine des origines à 1914, 2 tập (Paris: Maisonneuve, 1955-

1956), I:191-194, 208-209. [Trong thƣ gửi Conway và d‟Entrecasteaux ngày 

2/12/1787, de Montmorin khẳng định Conway đƣợc tùy nghi hành động 
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[607ff]. Ngày 11/2/1788, de Montmorin chỉ thị cho Đại sứ Pháp La Vanguon 

thông báo với triều đình Espania là Pháp sẽ can thiệp quân sự vào Đại Việt để 

ngăn chặn nƣớc Bri-tên bành trƣớng ảnh hƣởng trong khu vực này ; AMAE 

(Paris), “ Triều đình Espania,”  vol. 624 ; Thọ, 1995:8-9]. 

 

Sự xuất hiện của  Hoàng tử Cảnh và Pigneau tại Pháp khiến Đại sứ Thomas 

Jefferson (1743-1826) của Mỹ chú ý đến “gạo” của Cochinchine. Tuy nhiên, sau 

chuyến viếng thăm Sài Gòn của Hải Quân Thiếu tá John White năm 1819-1820, 

không có những nỗ lực nào khác ngoài khuôn khổ Tòa lãnh sự Bangkok và 

Singapore. 

[1789, Ngoại trƣởng; từ chức ngày 31/12/1793. 1796: Phó TT. 1801: 

Đắc cử TT. 1804: Tái đắc cử].  

 

Trong thời gian Pigneau đi cầu viện cho Nguyễn Chủng, tại Đại Việt tình hình 

cực kỳ sôi động. 

 

1. Ngày 18/1/1785, Nguyễn Huệ đánh tan chiến thuyền Xiêm do Nguyễn 

Chủng cầu viện về ở Trà Suốt (Mỹ Tho). Cuộc bại trận này ít nhiều ảnh hƣởng đến 

chính sách Việt Nam của Rama I. Ngày 9/4/1785, Nguyễn Chủng chạy sang Xiêm 

cầu viện lần thứ hai; nhƣng Rama I chẳng còn hùng tâm giúp đỡ. Xiêm La lại đang 

hiềm khích với Miến Điện [Ava-Mian Dian, hay Myanmar hiện nay]. Năm 1786, 

khi Miến Điện sai ba [3] đạo quân sang đánh Xiêm, Rama I  phải nhờ Chủng 

mang quân đi chống cự. (27)  

27. ĐNTLCB, I, 2:57-58, 61; Thƣ ngày 25/1/1875, Nguyễn Ánh gửi 

Jacques Liot, trong Cadière, “XI. Nguyen Anh et la Mission;” BAVH, XIII, 

no. 1 (1-3/1926), tr. 20-21. 

 

2. Mùa Hè 1786, Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc, nêu danh nghĩa “phò [vua] 

Lê, diệt [chúa] Trịnh.” Ngày 21/7/1786, chiếm Hà Nội. Trịnh Khải [Đống] tự tử. 

Vua Lê Hiển Tông (1740-10/8/1786) qua đời vì tuổi già, Nguyễn Huệ đƣa Lê Duy 

Kỳ (Chiêu Thống, 10/8/1786-2/2/1789) lên ngôi. Hai năm sau, do giòng giõi chúa 

Trịnh muốn khôi phục quyền lực, rồi đến Nguyễn Hữu Chỉnh (gốc Bắc) và Võ 

Văn Nhậm (tức Sĩ, con rể Nguyễn Nhạc) lộng quyền, Nguyễn Huệ lại ra Bắc. Duy 

Kỳ đã bỏ chạy từ ngày Nhậm giết cha con Chỉnh, xuống hịch chống Tây Sơn, lƣu 

lạc từ tay sứ quân này tới sứ quân khác. Mẹ Duy Kỳ—trên đƣờng chạy loạn từ 

Bắc Giang lên Lạng Sơn, trôi giạt tới Long Châu, một cửa ải đối diện Thất Khê—

khóc lóc cầu viện.  

Đƣợc báo cáo về sự hiện diện của khoảng 100 tị nạn chính trị, (thực ra chỉ 

khoảng 63 ngƣời), Hoằng Lịch, tức Thanh Cao tông, hay Càn Long (Qian-long, 

1735-1796), cho lệnh tổng đốc Lƣỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị [Sun Shi-Yi] và tuần 

phủ Quảng Tây Tôn Vĩnh Thanh [Sun Yong-Qing] phải đích thân đi gặp mẹ Duy 

Kỳ cùng trung thần của nhà Lê. Sĩ Nghị đƣa họ về Nam Ninh, rồi dâng biểu xin 

xuất binh cứu giúp. Hoằng Lịch và cận thần đồng ý sai Sĩ Nghị mang quân bốn 

30



tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quí Châu vào An Nam dƣới chiêu bài 

“hƣng Lê” để tuyên dƣơng uy đức Thiên tử [con trời]. Dù nổi danh hiếu chiến, 

từng vung phí khoảng 150 triệu nén bạc vào mƣời võ công đƣợc Ngụy Nguyên 

chép thành sách Thành Vũ Ký—kể cả tập An Nam Chinh Vũ Ký—Hoằng Lịch 

không muốn bỏ qua cơ hội “thanh oai” tại An Nam. Sai Sĩ Nghị mang quân bốn 

tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quí Châu vào An Nam dƣới chiêu bài 

“hung Lê” để tuyên dƣơng uy đức Thiên tử [con trời].  

Thực tâm, Hoằng Lịch có lẽ chỉ muốn giúp Lê Duy Kỳ, giòng dõi “một cống 

thần đã nhiều đời cống lễ,” hầu thiết lập một trật tự mới, “nội ngoại nhất gia” 

[trong, ngoài một nhà] mà Nguyễn Huệ có thể dự phần. Xét theo kinh nghiệm “dĩ 

di trị di,” sách lƣợc của Hoàng Lịch giống nhƣ việc Chu Lệ cho ngƣời hộ tống 

Trần Thiên [Thiêm] Bình về nƣớc năm 1406. Cũng có thể Hoằng Nghị muốn bắt 

chƣớc Chu Hậu Tổng (1521-1567), giƣơng oai diễu võ cho Nguyễn Huệ sợ, chịu 

khuất phục, một tay hai sợi thòng lọng quấn quanh cổ cả họ Mạc lẫn họ Lê Trung 

hƣng, tức chúa Trịnh. (28) 

28. Ming shi-lu, Taizong (Wade, NUS data base 2015), juan 33:10b-11b, 

44:3a, 43:4ab; 49:2b, 3a; 53:2a [29/4/1406]; MSL, vol 10, pp 740/41, 791; 

Shizong, juan 221:16a-17a [22/8/1538]; 248:1b-5a [29/4/1541];  MSL, vol 81, 

pp 493/95; Ibid., vol 82, pp 4168/73; Vũ Ngự Chiêu, “Giao Chỉ Đô thống sứ ti 

(1407-1428);” hopluu.net, vietnamvanhien.net, minhtrietviet.net. 

 

Nhƣng đối thủ của Lê Duy Kỳ là Nguyễn Huệ, khác xa cha con “Lê Nhất 

Nguyên,” going dõi Ngu Thuấn, chẳng chịu sống yên lành hƣởng phú quí, mà còn 

ham muốn chức “vua,” hay một cựu vệ sĩ chuyên cầm lọng hầu vua quan. Một anh 

hùng áo vải hơn mƣời năm tung hoành từ Bình Định-Quảng Nam vào tới châu thổ 

sông Cửu Long chƣa một lần chiến bại, bắt giết hai chúa Nguyễn cuối cùng năm 

1777, phá tan quân Xiêm do Nguyễn Chủng cùng Doãn Ngạnh (Châu Văn Tiếp) 

dẫn về năm 1784-1785, rồi mang quân ra bắc Phù Lê, diệt Trịnh, lật đổ chính 

quyền có gần 200 tuổi—ngƣời chiến thắng cuối cùng của những cuộc tranh hùng 

triền miên từ 1516 tới 1785, dƣới sự đạo diễn và sản xuất của hai triều Minh, rồi 

Thanh. Mùa Đông-Xuân Mậu Thân-Kỷ Dậu (1788-1789), Nguyễn Huệ tự xƣng 

Quang Trung Hoàng đế (22/12/1788-14/9/1792), rồi từ Phú Xuân ra đánh tan liên 

quân Thanh-Lê ở Hà Nội, trong vòng sáu ngày Tết Kỷ Dậu, nhất thống lãnh thổ 

Đại Việt cũ,. Sĩ Nghị phải mang tƣớc Công chạy về Quảng Tây, bỏ lại sau lƣng 

những quan tƣớng chết không kịp nhắm mắt, nhƣ Hứa Thế Hanh treo cổ với tƣớc 

tử. (29) 

29. ĐNTLCB, I, 2:1778-1802, 1963:62-63, 70-71, 72; CMCB, (Hà Nội: 

1998), II:786, 837-38; ĐNCBLT, XXX: Ngụy Tây, 30B (Sài Gòn: 1970), tr  

124-125; Truong Buu Lam, “Intervention versus Tribute in Sino-Vietnam 

Relations, 1788-1790;” in John King Fairbank, (ed) The Chinese World Order: 

Traditional Chinese Foreign Relations (Cambridge, Mass: Harvard Univ 

Press, 1968), p 169n20 [165-179, 321-326; dẫn Thanh sử khảo, Table 1, 

3:2201]; John K. Fairbank, “Tributary Trade and China‟s Relations with the 
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West;” Far Eastern Quarterly, I (1942), 129-149; Idem.and Teng ssu-yu, “On 

the Ch‟ing Tributary System;” Harvard Journal of Asian Studies, VI (1941), tr. 

135-246. Xem thêm, Vũ Ngự Chiêu, “Nhìn Lại Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 

(1789), Hợp Lƣu (Fountain Valley, CA), số ; 2014 revised version; hopluu.net, 

vietnamvanhien.net, minhtrietviet.net. Thực ra, ngƣời thống nhất Đại Việt là 

Trịnh Sâm, vào năm 1774-1775. Năm 1786-1789, Đại Việt của Quang Trung 

chỉ gồm lãnh thổ cũ của nhà Lê. Lãnh thổ của Thái Đức (Nguyễn Nhạc) kéo 

dài từ Quảng Nam vào nam, nhƣng từ năm 1788, Nguyễn Chủng đã làm chủ 

sáu tỉnh Nam Kỳ, tái phát động thời kỳ thứ hai của cuộc tranh hung Tây Sơn-

Nguyễn. Vì vậy, các vua Nguyễn khẳng định đã lấy đất nƣớc từ Tây Sơn, 

không cƣớp ngôi nhà Lê. Phần Pigneau, khi cặp bến Port Louis, Isle de France, 

năm 1788 mới đƣợc tin Nguyễn Huệ diệt Trịnh; Taboulet, La geste francaise, 

I:207. 

 

Cảm khái về chiến công kẻ thù số một của họ Nguyễn, sử quan của Tự Đức đã 

ghi them là dân biên giới Thanh-Việt sợ hãi chạy loạn, hàng trăm dặm không thấy 

một làn khói bếp. Và, ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Ngyuyễn Huệ hân hoan tiến vào 

kinh thành, chiến bào nám đen khói thuốc súng và đại bác. 

 

3. Trong khi đó, nhân cơ hội anh em Tây Sơn bất hòa, ngày 13/8/1787, 

Nguyễn Chủng trốn khỏi Bangkok về nƣớc Lực lƣợng xung kích là đạo quân “lê 

dƣơng,” gồm đủ loại hải tặc, thổ phỉ ngƣời Âu, Hoa, Khmer, Xiêm, Tagals. Kiệt 

hiệt nhất có Hà Hỉ Văn, ngƣời Tứ Xuyên, thuộc Bạch Liên giáo, lúc ấy làm ăn ở 

vùng Côn Lôn và Vịnh Xiêm La dƣới danh nghĩa Thiên Địa Hội (dù Trịnh Thành 

Công đã chết từ năm 1661). Nguyễn Văn Thành, trong những ngày tháng đầu từ  

Vọng Các trở về, đã từng theo Hỉ Văn đánh cƣớp kiếm sống. Thuộc hạ của Hỉ Văn 

tiếp tục làm quan hải quân đời Minh Mạng (1820-1841), tham gia những hoạt 

động ngoại giao và tình báo của Tổng trấn Gia Định. Ngoài ra, còn Nguyễn Văn 

Tồn, gốc Trà Vinh, một cựu nô lệ ở Nam Vang, đóng góp khoảng 3,000 lính 

Khmer, hay Vinh Ma Ly, một hải tặc Thái. (30) 

30. ĐNCBLT, II:471-76, 477-78; ĐNTLCB, I, 2:53-54, 194, 206-207, 249 

[Nguyễn Văn Tồn] . 

 

Tháng 12/1787, Nguyễn Chủng mang chiến thuyền vào cửa Cần Giờ, định tấn 

công Sài Gòn. Trúng kế ly gián của quân Nguyễn, Nguyễn Lữ chạy lên Biên Hòa, 

rồi về Qui Nhơn. Tƣớng Tây Sơn là Thái bảo Phạm Văn Sâm [Tham] đẩy lui đƣợc 

cuộc tấn công của Chủng. Chủng đành kéo xuống chiếm Cần Thơ. Ngày 7/9/1788, 

Chủng mới chiếm đƣợc Sài Gòn. Phạm Văn Sâm [Tham] rút giữ Ba Thắc (Sóc 

Trăng), rồi xin hàng. Chủng làm chủ miền Nam từ đó. (31) 

31. ĐNTLCB, I, 2:65-66, 67, 68-69, 72, 73, 90-91; Xem thêm thƣ ngày 

19/1/1789, Nguyễn Chủng gửi Jacques Liot; L. Cadière, “Nguyễn Ánh et la 

Mission;" BAVH, XIII, 1, 1926: 47-48. Thƣ đƣợc chép lại ngày 19/6/1827 

(25/5 MM VIII) [Thông báo bình yên từ khi ở Xiêm về [13/8/1887], chiếm Sài 
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Gòn ngày 7/9/1788. Chƣa thấy tàu Pháp tới. Đánh nhau với quân Tây Sơn vào 

tháng 8 Mậu Thân (31/8-28/9/1878). Đã cử sứ đƣa quà dâng cho hai vua Xiêm. 

Yêu cầu Liot thƣ cho biết sứ đoàn tới chƣa].  

 

Một trong những lý do giúp Nguyễn Chủng hồi phục mau chóng là thế lực 

Tây Sơn ngày một suy yếu. Sau khi từ Bắc trở về miền Trung vào tháng 9/1786, 

anh em Tây Sơn bắt đầu bất hòa. Nguyễn Huệ mang quân vây đánh Hoàng Đế 

thành [Vijaya hay Chà Bàn cũ]. Nguyễn Nhạc phải lên thành kêu gọi tình ruột thịt, 

Nguyễn Huệ mới lui binh. Lấy Bến Ván ở Quảng Nam làm ranh giới. Huệ cai trị 

từ phủ Thăng, phủ Điện ra Phú Xuân. (32) 

32. ĐNCBLT, XXX: Ngụy Tây; 13B-14B (Sài Gòn: 1970), tr 60-62. [Liệt 

Truyện ghi việc này vào cuối năm 1786, sau khi Nhạc đã xƣng đế, phong đất 

cho hai em, trƣớc ngày Chủng từ Xiêm về nƣớc lần thứ hai; Ibid., XXX: 14A. 

Theo Thực Lục, anh em Tây Sơn giao chiến từ tháng 7 năm Bính Ngọ (1786); 

ĐNTLCB, I, 2:1779-1882, 1963:63, 65.  Các nhà truyền giáo ghi vào ngày 

21/2/1787; Thƣ ngày 6/6/1787, Doussain gửi Le Blandin; BEFEO, 1912, tr 19; 

Hoàng Xuân Hãn, Toàn Thư, II:1297. Theo các giáo sĩ, Huệ dùng từ 60,000 

tới 100,000 quân vây thành Đồ Bàn; Thƣ ngày 6/6/1787, Doussain gửi Le 

Blandin; BEFEO, 1912, tr. 19; Thƣ ngày 3/5/1787, Longer gửi Boiret; Revue 

indochinois [RI], XIV, 1910, tr 46; Thƣ ngày 21/5/1787, GM Jean de 

Labartette gửi Letondal; A. Launay, III:129; Tạ Chí Đại Trƣờng, Lịch sử nội 

chiến ở Việt Nam, 1771-1802 (Los Angeles: An Tiêm, 1991), tr 148.  

 

Thực tế Đại Nam hẳn ít nhiều ảnh hƣởng trên quyết định của Conway và các 

viên chức Pháp ở Versailles. Ngày 15/3/1789, Conway trình lên Bộ Hải Quân rằng 

đảo Poulo Condore và Hội An vô giá trị; phí tổn viễn chinh khó thể đền bù bằng 

thu nhập trong một thời gian ngắn để đáp ứng tình trạng khánh kiệt tài chính của 

chế độ. Ngày 16/4/1789, Bộ Hải Quân thông báo cho Pigneau biết không thể có 

cuộc viễn chinh Đại Việt. Thƣ này không đến tay Pigneau vì ngày 15/6/1789, 

Pigneau đã lên tàu Méduse qua Gia Định cùng một số lê-dƣơng Ki-tô Pháp.  

Tiếp đó, tại Pháp cách mạng 14/7/1789 bùng nổ. Dân chúng truất phế Louis 

XVI, thành lập chế độ Quân chủ lập hiến [cho tới ngày 10/8/1792]. Tháng 10/1789, 

Hội Đồng Quốc Gia (Conseil d'Etat) Pháp bãi việc yểm trợ Nguyễn Chủng theo đề 

nghị của chính Charpentier de Cossigny. 

Tại Đại Việt, Pigneau và Hoàng tử Cảnh về tới Gia Định vào hạ tuần tháng 

7/1789. Nguyễn Chủng phong Pigneau làm Đạt Mệnh Điều Chế Tần Thủy Bộ 

Viện Binh, Giám mục thƣợng sƣ. Lính đánh thuê Pháp lục tục kéo tới, tăng cƣờng 

cho đạo Lê dƣơng đủ quốc tịch của Nguyễn Chủng. (33) 

33. ĐNTLCB, I, 2:98 [viet] I, q. 4, tr. 14-15[nho]; ĐNCBLT, q.28, II:476; 

Thƣ ngày 17/8/1789, Pigneau (Sàigòn)  gửi [Claude Francois] Létondal 

(Macao); ASME [Paris], vol. 801, tr. 283; Cadière, BAVH, 1926. 
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Sự đóng góp lớn nhất của Pigneau là hệ thống các giáo sĩ và giáo dân Ki-tô. 

Bởi thế, sau cái chết đột ngột của Quang Trung năm 1792—cái chết khiến có 

ngƣời nghi các giáo sĩ Ki-tô đã nhúng tay—ngày 26/3/1795, Giám quốc Bùi Đắc 

Tuyên  lại cấm đạo. Nhà thờ Ki-tô bị biến thành trại lính. Lệnh này chỉ bị bỏ sau 

khi Võ Văn Dũng buộc tội Tuyên chuyên quyền, giết đi.  

Nghi can trong việc này là giáo sĩ Jean Jacques Guérard (1761-1823) lúc bấy 

giờ đang ở xứ đạo của Giám mục Jean Labartette (1772-1823) tại Dinh Cát, thuộc 

xã Ái Tử, huyện Đăng Xƣơng, Quảng Trị. Nngày 29/3, vợ Quang Trung chết, 

Guérard hoặc vì hoảng sợ hoặc vì một lý do nào đó, bỏ trốn qua Macao. Từ Macao, 

ngày 25/11/1792, Guérard báo cáo khá đầy đủ về tình hình Phú Xuân trong hai 

năm 1791-1792. Sau ngày vua Quang Trung từ trần (14/9/1792 tức ngày 29/7 

Nhâm Tí)—cái chết đầy bí ẩn, vì bị thần nhân đánh trọng thƣơng trong giấc mơ do 

dám phá hủy lăng tẩm cho nhà Nguyễn, theo các sử quan Nguyễn; vì bị đầu độc 

trong tay các giáo sĩ hay nhà Thanh, theo lời đồn—các giáo sĩ ngả hẳn về phe "ông 

Chủng." Xem thêm thƣ ngày 6/6/1793, của Guérard viết từ Bố Chính gửi cho 

Boiret báo tin Nguyễn Nhạc đã chết. (34) 

34. Thƣ ngày 31/3/1795, La Mothe gửi Letondal; ASME (Paris), Tonkin 

692. Thƣ ngày 25/11/1792, Guérard gửi Boiret; Ibid.,tr. 397-99. Ibid. Ibid., tr 

426-29; và, thƣ ngày 13/12/1793 của La Mothe gửi Boiret; Ibid., tr 539-41. 

Xem thêm Đặng Phƣơng Nghi, "Triều Đại vua Quang Trung dƣới mắt các nhà 

truyền giáo Tây phƣơng;” Tạ Chí Đại Trƣờng et al., Một vài sử liệu về Bắc 

Bình Vương Nguyễn Huệ (Glendale, CA: Đại Nam, 1992), tr 244; Idem., Lịch 

sử nội chiến, 1991:200-208ff. 

 

Nhờ ảnh hƣởng Pigneau, năm 1793 Hoàng tử Cảnh đƣợc phong chức Đông 

Cung Thái tử, Nguyên súy. Nhƣng hiềm khích giữa Pigneau cùng các đại thần 

Việt, kể cả một thân vƣơng em Nguyễn Chủng, cũng gia tăng. Cái chết bệnh của 

Pigneau tại cửa biển Thị Nại ngày 9/10/1799—một năm sau ngày công bố “phép 

lạ La Vang”—và rồi chứng bệnh đậu mùa lấy đi mạng sống Cảnh tại Gia Định gần 

hai năm sau (20/3/1801), bóp tắt giấc mộng tạo nên một vua Ki-tô hoặc thân Ki-tô 

của Pigneau và các nhà truyền giáo. Nhƣng công lao của Pigneau phần nào đƣợc 

đền bù—trong ba thập niên đầu của nhà Nguyễn, các cộng đồng Ki-tô có dịp phát 

triển mạnh. Tại Đàng Ngoài Tây, giáo dân tăng gần gấp đôi từ 1795 tới 1825 (hơn 

100,000 lên khoảng 200,000); Đàng Ngoài Đông tăng từ 133,751 năm 1804 tới 

163,101 năm 1825, tức 22%; Đàng Trong tăng từ 47,000 năm 1795 lên 60,000 

năm 1821. (35)  

35. ĐNTLCB, I, 2:331 [Pigneau], 386 [Cảnh]; ĐNCBLT, II:477, 48; 

QTCBTY 1971:35, 37. Annales, 1847. 19:268 ; L. Cadière, BAVH, 

[1926 ?] :94. ASME (Paris), vol 746, tr. 839. Theo một tác giả Pháp, vào năm 

1800, số tín đồ Ki-tô tại Đại Việt nhƣ sau: 3 Giám mục, 15 cố đạo, 320,000 

giáo dân; Louvet, tr. 207; Phan Phát Huồn 1960:269. (Giáo khu Đàng Ngoài 

Đông: 1 Giám mục, 4 cố đạo, 41 linh mục bản xứ, và 140,000 giáo dân; Giáo 

khu Đàng Ngoài Tây: 1 Giám mục Jacques Benjamin Longer (1752-1831), 6 
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cố đạo, 65 linh mục bản xứ, 120,000 giáo dân; Đàng Trong: 1 Giám mục Le 

Labousse (chết ngày 28/5/1801), 5 cố đạo, 15 linh mục bản xứ, 60,000 giáo 

dân).  

 

Dĩ nhiên, các giáo sĩ chƣa thỏa mãn. Họ không hài lòng với chính sách tôn 

giáo của Gia Long tại Bắc Kỳ, khi vua cho lệnh phải xin phép quan địa phƣơng 

nếu muốn sửa chữa nhà thờ, chùa chiền v.. v.. “để bớt tổn phí cho dân, mà giữ 

phong tục thuần hậu.” Riêng về đạo Ki-tô, “dân các tổng xã nào có nhà thờ Gia tô 

đổ nát thì phải trình quan trấn mới đƣợc tu bổ, dựng nhà thờ mới thì đều cấm.” (36) 

36. ĐNTLCB, I, 3:166-169; Phan Phát Huồn 1960, I:267-68. 

 

Họ cũng chẳng hài lòng với việc Gia Long chấn hƣng chính giáo (Khổng giáo) 

để tạo thế chính thống tại nội địa, trƣớc tinh thần hoài Lê của sĩ phu miền Bắc. Họ 

còn ngầm ủng hộ con Cảnh là Hoàng tôn Đán lên chức Thái tử, và chống lại 

Hoàng tử thứ tƣ là Đảm, ứng cử viên của phe nho sĩ bảo thủ trong triều.  

Trong khi các nhà truyền giáo từng trải qua thời kỳ bài đạo vui hƣởng giai 

đoạn hòa bình mới, những giáo sĩ trẻ—vì nhiều lý do khác nhau—không ƣa Thái 

tử Đảm (Minh Mạng). Họ luôn luôn báo động về một lệnh bài đạo sắp ban hành và 

sự “vô ơn” của Thái tử. Những Jean-Louis Taberd (1774-1840), Francois 

Régéreau, rồi Pierre Retord, Joseph Marchand, Cuénot, Havard, v.. v... đƣa Minh 

Mạng và những ngƣời kế vị vào thế một mất một còn với Ki-tô giáo. 

 

 

B. LÍNH ĐÁNH THUÊ PHÁP: 

Dù không phải là những lính đánh thuê Âu châu đầu tiên đến Đại Việt—nhóm 

thánh chiến quân do Pigneau tuyển mộ vào cuối thế kỷ XVIII đã thủ diễn vai trò 

khá quan trọng trong cuộc nội chiến Nguyễn-Tây Sơn. Tháng 7/1672, khi mang Lê 

Gia Tông (20/11/1671-27/4/1675) và khoảng 100,000 quân [nhƣng nói phao lên là 

180,000] vào đánh Đƣờng Trong, Trịnh Tạc (28/5/1657-2-30/9/1682) trƣng dụng 

cả các tay xạ thủ ngƣời Hòa Lan và Âu châu. Kịch chiến ở lũy Trƣờng Ninh. Hai 

bên đều có đại bác. Jean de la Croix, một thợ đúc súng ngƣời Portugal lai India, 

của chúa Nguyễn tham dự trận đánh này. Nguyên soái Hiệp, con thứ tƣ chúa Hiền, 

đánh trận thủy chiến ở cửa Nhật Lệ với “Tây dƣơng.” Tháng 1/1673, Trịnh Tạc rút 

về phía Bắc Bố Chính. Cho Lê Thì Hiến chỉ huy cuộc công kích lũy Trƣờng Ninh. 

Ba lần tấn công không thành công. Rút binh về Bắc Bố Chính. Sau đó, hai bên lấy 

sông Gianh làm giới tuyến, ngƣng chiến. (37)  

37. Lê Quí Đôn, Phủ Biên Tạp Lục, 1972, I:92-4; ĐVSK, BKTB, 

1967:324-327 [không nhắc gì đến lê dƣơng]; Quốc sử quán Nhà Nguyễn, Đại 

Nam Thực Lục, Tiền Biên [TB] (Hà Nội: 1962), 1:114-21.  

24/7/1671: Lambert de la Motte [Mothe], Giám mục Bérythe, rời Xiêm 

qua Cochinchine [thăm chúa Hiền [Phƣớc Tần], 1648-1685] Gặp LM 

Berthélemy d‟Acosta, một ngƣời Nhật, ở Ninh Hòa. Berthélemy d‟Acosta chết 

vì bị đầu độc ít tuần sau. (Gaide, BAVH, 1921, tr. 189-190?) 
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Pigneau tiến cử cho Nguyễn vƣơng nhóm ngƣời Âu ƣa phiêu lƣu, mạo hiểm 

này từ thập niên 1780. Ba ngƣời đầu tiên là Manuel (Mạn Hoè), Gia Đố Bi và Ma 

Nộ E, gốc Portuguese. Năm 1782, Manuel tự tử khi chiến thuyền bị Tây Sơn vây 

đánh. Gia Đố Bi và Ma Nộ E chết trên đƣờng đi Philippines. Pigneau đã dùng cái 

chết của họ để khích động dƣ luận trong chuyến qua Pháp cầu viện năm 1787. 

Dẫn đầu đợt lính đánh thuê thứ hai là Victor Olivier (Ô-li-vi) de Puymanel—

một binh nhì mới 20 tuổi, đƣợc Nguyễn Chủng cho chức Khâm sai cai đội (ngũ 

phẩm) và quốc tính (họ tên nhà vua ban) Nguyễn Văn Tín. Ngày 15/9/1788, 

Thống đốc Pondichéry cử Olivier cùng linh mục Paul [Bảo Lộc] Hồ Văn Nghị—

một nhân vật tín cẩn của Pigneau, gạch nối quan trọng giữa Nguyễn Chủng và các 

giáo sĩ Pháp từ khoảng năm 1777—theo tàu Dryade thám thính miền Nam. Sau 

khi Chủng chiếm lại thành Sài Gòn, Olivier và Paul Nghị mang 1,000 khẩu súng 

tới tăng viện. Olivier đi sát bên Pigneau và Đông cung Cảnh, phụ trách pháo và 

công binh. Mùa Hè 1792, đƣợc phong Thuộc nội Vệ úy (chánh tam phẩm). Năm 

1794, cùng Phan Văn Triệu, Lê Văn Duyệt theo Đông cung đi Diên Khánh. Ba 

năm sau, theo Cảnh tới Quảng Nam, đóng thuyền tam bản đánh hỏa công. Hai lần 

đƣợc tƣớc Khâm sai đi mua vũ khí ở Hồng Mao (1795) và Hạ châu (1799). (38) 

38. Xem ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963 :158 [Tháng 6 Nhâm Tí, 18/7-

17/8/1792, Khâm sai cai đội O-li-vi làm Vệ úy ban trực tuyển phong hậu vệ 

thần sách], 194 [tháng 6 Giáp Dần, 27/6-26/7/1794, Vệ úy Olivi cùng bọn 

Phan Văn Triệu, Lê Văn Duyệt theo Đông cung đi đánh giặc ở Diên Khánh; 

[Tháng Tám Giáp Dần 25/8-23/9/1794]: mang tả quân về Gia Định], 208 

[tháng 2 Ất Mão, 19/2-20/3/1795, Vệ úy ban trực tuyển phong hậu quân qua 

Hồng Mao mua vũ khí], 264 [Tháng 6 Đinh Tị, 25/6-23/7/1797, thuộc nội vệ 

úy Ô-li-vi đóng thuyền tam bản đánh hỏa công ở Quảng Nam], 294 [tháng 12 

Mậu Ngọ, 6/1-4/2/1799, Khâm sai thuộc nội vệ úy đi thuyền hiệu Thanh tƣớc 

đến Hạ châu mua vũ khí]) Xem thêm H. Cosserat, “Notes biographiques sur 

les francais au service de Gia Long;” BAVH, IV, no.3 (7-9/1917), tr. 165-206. 

 

Cùng tháp tùng Pigneau qua Sài Gòn năm 1789 có 14 sĩ quan và 80 binh. 

Đáng kể nhất là Philippe Vannier (Nguyễn Văn Chấn, 1762-1842, hạm trƣởng tàu 

Phụng), Félix d‟Ayot, Dominique Desperles, Godefoy de Forcanz (Lê Văn Lăng, 

coi tàu Bằng Phi), Jean Marie d'Ayot (chỉ huy tàu Đồng Nai và tàu Prince de 

Cochindrine, đặc trách vận tải và mua tàu, 27/6/1790), Julien Girard de l'Isle Sellé 

(hạm trƣởng Prince de Cochindrine, 27/6/1790), Théodore Lebrun, Guillaume 

Gouilloux. Trong hai năm 1791-1792, một số ngƣời bỏ đi Macao hay Pondichéry, 

nhƣ Lebrun (1791), Félix d‟Ayot (em J.M. d‟Ayot), Guilloux, v.. v... Năm 1793, 

Olivier chỉ huy bộ binh, và J.M. d‟Ayot, de Rhedon, Vannier, d‟Auray ngành 

thuyền. 

Năm 1795, toán Lê-dƣơng gốc Âu lên tới 40 ngƣời. Những ngƣời mới gồm 

Jean Baptiste Chaigneau (Thắng toán hầu Nguyễn Văn Thắng, hạm trƣởng tầu 

đồng Phi Long, 1794), Trung úy Charles Stanislas Lefèbvre [LeFèvre], cháu 
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Pigneau, cùng nha sĩ Jean Marie Despiau (1795). Nhƣng tháng 3/1795, d'Ayot bị 

bắt buộc rời Sài Gòn trên tàu Le Cuivré qua Manila. Sau này phụ trách thƣơng mại 

cho chính phủ Phi-líp-pin [Philippines]. Trở lại thăm Huế năm 1804. Năm 1808, 

gặp Felix Renouard de St Croix ở Macao, trao cho Renouard một báo cáo về Đại 

Nam và  bản đồ bờ biển. Chết trong một vụ đắm tàu ở Vịnh Bắc Việt năm 1809. 

Năm 1818, chính phủ Pháp in bộ bản đồ của D'Ayot, với tựa Le Pilote de 

Cochinchine (39) 

39.; Alastair Lamb, The Mandarin Road to Old Hue (London: Archon 

Books, 1970), tr. 179n1. 

(2:282: tháng 3 Mậu Ngọ, 1798, Hồng Mao đến hiến phƣơng vật) 

 

Ngoài ra, còn hai ngƣời Bri-tên, Ba-lang-hi và Laurent Barizy (Ba-la-di hay 

Nguyễn Văn Mân). Barizy— Lorient Barisy, ngƣời Pháp, theo tài liệu truyền 

giáo—là tay phiêu lƣu chuyên nghiệp, có khả năng sáng tạo của một nhà văn, ghi 

lại sống động những trận hải chiến cuối cùng giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn. 

Nhƣng công việc chính yếu của Barizy là tìm mua khí giới và quân cụ ở các thuộc 

địa Tây phƣơng nhƣ Singapore, Goa và Malacca. Dù đƣợc Nguyễn vƣơng phong 

chức “Khâm sai thuộc nội cai đội,” Barizy hợp tác riêng với các công ty Bri-tên ở 

Madras, và kiếm đƣợc một số hoa hồng khá lớn. (40) 

40. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963 :247, 423. Xem thêm thƣ ngày 

11/4/1801, 16/4/1801, 16/7/1801, 15/6/1802, trong L. Cadière, “Les francais 

au service de Gia Long: XII. Leur correspondance;” BAVH, XIII, no. 4 (10-

12/1926), tr. 373-416 [359-447].  

 

Theo tài liệu Pháp, đóng góp quan trọng khác của nhóm ngƣời Âu là xây đắp 

thành trì. Tháng 4/1790, Olivier, Lebrun và Vannier giúp xây thành Gia Định, trên 

bờ phải sông Sài Gòn, từ Rạch Bến Nghé (Arryoro Chinois) tới Rạch Thị Nghè 

(Arryoro de l'Avalanche). Thành xây theo kiểu Vauban, nhƣng pha chế kiểu “bát 

quái” (tám cửa) của Trung Hoa. Theo sử Nguyễn, thành hình vuông, mỗi cạnh dài 

131 trƣợng, 2 thƣớc. Mở ra 8 cửa (bát quái). Tƣờng cao 13 thƣớc [ta], chân dày 7 

trƣợng 5 thƣớc. Phía ngoài thành là hào, hào rộng 10 trƣợng 5 thƣớc, sâu 14 thƣớc, 

có cầu treo bắc ngang. Chu vi ngoài thành là 794 trƣợng; Hơn 60 năm sau, thành 

này giúp nhóm phản loạn Bế Văn Cận (tức Nguyễn Hựu Khôi mà Minh Mạng đổi 

thành “Lê Văn” Khôi để có thể ra tay thanh trừng tay chân Lê Văn Duyệt), 

Marchand, Nguyễn Văn Chắm, cầm cự với quân triều đình hơn hai năm, từ 1833 

tới 1835. (41)  

41. ĐNTLCB, I, 2:112-13; Wooside, 1971:30. Tuy nhiên, không nhắc gì 

đến Olivier. 

 

Nhóm Olivier còn xây các thành Diên Khánh, Châu Đốc, Hà Tiên, Biên Hòa, 

Bà Rịa, v.. v... 

Phần nhờ sự tiếp tay của đạo lính đánh thuê này, phần vì cả hai vua Quang 

Trung và Thái Đức nối tiếp nhau từ trần, đƣa đến sự tranh quyền giữa giòng giõi 
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hai ngƣời, Nguyễn vƣơng dần dần đả bại đƣợc đạo tinh binh từng đuổi Xiêm 

(1785), phá Thanh (1789), lừng lẫy Đông Nam Á.  

Sau khi Pigneau chết, nhóm Olivier, Chaigneau, Vannier, và de Forcanz tiếp 

tục ở lại. Ít lâu sau, Olivier chết tại Malacca vì bệnh kiết lị (dysentery). Tháng 

2/1800, nghĩ rằng ngƣời Bri-tên giỏi thủy chiến, Nguyễn Chủng cho Barizy tập 

họp binh thuyền, chuẩn bị quân nhu, chiến cụ để tham dự chiến dịch giải vây Qui 

Nhơn. (2 :345) Nhƣng ít tháng sau, Barizy bị tố cáo tham ô, ăn chặn lễ vật và mƣu 

sát hạm trƣởng ngƣời Bri-tên Henderson, bị đeo gông, hạ ngục ở Gia Định. (2 :355) 

Nhờ Thái tử Cảnh can thiệp, Barizy  đƣợc miễn tội. Chỉ có cai đội Chaigneau, 

Vannier và de Forcanz theo trung quân đánh giặc, tham dự những trận hải chiến ở 

Thị Nại và Thuận An, khi Tây Sơn có chiến thuyền trang bị từ 50 tới 60 đại bác. 

(2:345) Sau khi Chủng tái chiếm Phú Xuân ngày 13/6/1801, Vannier, Chaigneau 

và de Forcanz đều đƣợc thăng cai cơ. Phần Barizy đƣợc phái đi mua súng đạn, 

chuyến công tác cuối cùng. Ngày 17/9/1803, Giám mục Jean de Labartette cho 

Paris biết là Barizy đã chết một năm trƣớc. (42)  

42. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:345, 355, 415, 423; QTCBTY 

1971:28; Thƣ ngày 2/3/1801, Chaigneau gửi Barisy; Cadière, “XII. Leur 

correspondance;” BAVH, XIII, no. 4 (10-12/1926), tr 372-73; Thƣ ngày 

11/4/1801, Barisy gửi Letondel; Ibid., tr 359-447; Cosserat, “Notes 

biographiques sur les francais au service de Gia Long;” BAVH, IV, no.3 (7-

9/1917), tr. 183-86) 

43. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963 :131, 218, 4:1809-1820, 1963:183 ; 

ĐNCBLT, II:477; QTCBTY, 1971:35 ; Thƣ ngày 3/6/1819, Chaigneau gửi 

Baroudel (Macao), Cadière, “XII: Leur correspondance;” BAVH, XIII, no. 4 

(10-12/1926), tr. 422-23 ; Thƣ ngày 15/6/1819 Vannier gửi Baroudel (Macao); 

Ibid., 423-25. [Nhiều năm sau, Petrus Key, tức Trƣơng Vĩnh Ký, còn ghi lại 

những lời huyễn truyền của giới giáo sĩ về sự độc ác của Minh Mạng trong 

cuốn Cours d’histoire annamite à l’usage des écoles de la Basse-Cochinchine 

[Bài giảng lịch sử annamite dùng cho các trường Nam Kỳ], 2 tập (Saigon : 

Imprimerie du gouvernement, 1877-1879), II:255-69. Xem thêm Nguyên Vũ, 

“Góp phần nghiên cứu về Petrus Key;” Ngàn Năm Soi Mặt (Houston : Văn 

Hóa, 2002)]. 

 

Từ năm 1803, Chaigneau và Vannier, với chức Chƣởng Cơ, phụ tá Nguyễn 

Đức Xuyên coi việc ngoại thƣơng (cai tàu vụ). Vai trò Chaigneau có vẻ vƣợt thắng, 

sau khi dịch sách toán Tây phƣơng và thiên văn cho Gia Long vào mùa Thu 1804 

(3 :218). Ít năm sau, Chaigneau còn dịch sách Macao và lịch Pháp. (4:183)  

 Là những tín đồ Ki-tô bảo hoàng, Chaigneau và Vannier ƣớc mơ thắt chặt 

quan hệ Pháp-Việt và không dấu sự bất mãn với thái độ bài Ki-tô của giới cực 

đoan vây quanh Thái tử Đảm. Vannier cũng chỉ trích Đảm thiếu tín nghĩa, đa nghi 

và bài đạo. Sau ngày Gia Long chết, Minh Mạng bị buộc tội là vô ơn, và bần tiện 

[avarice]. (43)  
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Do việc Minh Mạng từ chối nhận Chaigneau làm Lãnh sự của Louis XVIII, 

Chaigneau và Vannier xin về nƣớc. Ngày rời Việt Nam bị đình hoãn tới cuối năm 

1824 vì chiến tranh Pháp-Espania, và phần vì Vannier muốn kiếm thêm ít lợi tức 

dƣỡng già qua phần hoa hồng mà công ty ở Bordeaux hứa hẹn. Minh Mạng cho cả 

hai hàm Chƣởng cơ, và mỗi ngƣời 6,000 quan tiền. Hơn một năm sau, Vannier 

giới thiệu Cormier [Cormière hay Cốt Tu Mi], hạm trƣởng Le Courrier de la Paix, 

mang hàng hoá tới Đà Nẵng. Triều thần muốn gửi trả, nhƣng Minh Mạng vẫn 

nhận, trả đủ 7,680 lạng, vì “Chấn [Vannier] là tôi tớ nay nghỉ việc về nƣớc mà còn 

nghĩ đến ơn nuôi dƣỡng mấy chục năm của triều đình, nay cách xa muôn dặm 

dâng lòng thành, hiền lao vẫn nhƣ thuở trƣớc.” Còn giảm 50% thuế cảng; cùng gửi 

quà tặng và thƣ cho Vannier và Chaigneau. (44) 

44. ĐNTLCB, II, 7:79, 8:86.  Thƣ ngày 1/11/1823, Chaigneau gửi de la 

Bissachère, thƣ ngày 23/5/1823, Chaigneau gửi Baroudel (Macao), & thƣ 

ngày 22/7/1824, Vannier gửi Baroudel (Macao) ; trong Cadière, “XII: Leur 

correspondance;” BAVH, XIII, no. 4 (10-12/1926), tr. 443-45 [Minh Mang, 

c‟est un diable déchainé], 439-40,445-47. Năm 1811, Vannier lập gia đình với 

một ngƣời Việt, Nguyễn Thị Sen hay Magdeleine Sen, con gái Nguyễn Văn 

Dũng, Thuyền tả cai đội, một giáo dân Ki-tô ở Phƣờng Đúc, hay Thợ Đúc. 

Năm 1824, Vannier đƣa vợ con về nƣớc và chẳng bao giờ trở lại. Ngày 

5/10/1863, vợ và con gái Vannier từ Lorient tới thăm sứ đoàn Phan Thanh 

Giản. Thị Sen (Liên) nhắc lại chuyến thăm đột ngột của Tôn Thất Thƣờng 

(Văn Liễu) và Dũng năm 1840 hoặc 1841. Ngày 7/10, trở lại dự tiệc với con 

trai, con gái. Mặc quốc phục; Trần Xuân Toạn (dịch), “L‟Ambassade de Phan 

Thanh Gian, 1863-1864); BAVH, 1921, tr. 174-76, 178-80 [147-187]. Xem 

thêm Documents A. Salles, III: Philippe Vannier; BAVH, XXII, No. 2 (Avril-

Juin 1935), tr. 159. 

45. Woodside, 1971:16-17.  

 

Chƣởng cơ Forcanz chết năm 1811. Y sĩ Despiau chết vì dịch tả (cholera) tại 

Huế vào cuối năm 1824.  

Ở thời điểm này, nhóm phục hƣng chính giáo đã thống trị triều chính. Nguyễn 

Đức Xuyên xin hồi hƣu rồi từ trần ít tháng sau. Trịnh Hoài Đức thay nắm ty 

Thƣơng Bạc  đƣợc ít tháng cũng từ trần, Trần Văn Năng lên thay. Sự nghi kỵ 

ngƣời ngoại quốc và chiến dịch bài Minh Mạng của các giáo sĩ khiến vua không 

tuyển mộ thêm các cố vấn Âu châu. Vì nhu cầu thông dịch ngoại ngữ, năm 1826, 

vua mời ba giáo sĩ tới Huế để làm việc trong Hành nhân ty—nhƣng bị đánh giá 

nhƣ dấu hiệu đàn áp Ki-tô giáo.  

Mặc dù trong thời Pháp thuộc, những tên Rhodes, Pigneau de Béhaine, hay 

Vannier, Chaigneau đƣợc dùng đặt tên cho một số đƣờng phố Sài Gòn các nguồn 

thông tin truyền giáo và thuộc địa đã phóng đại quá mức tầm quan trọng của họ 

với chiến thắng cuối cùng của Gia Long, hay mở cửa cho Việt Nam vào thế giới 

văn minh. (45) Trong tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, vai trò các giáo sĩ và 

những lính đánh thuê hay thập tự quân này cần đƣợc thẩm giá lại. 
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C. THƢƠNG GIA: 

Nhiều thập niên sau khi thuyền buôn Portuguese ghé hải cảng Đại Việt, 

thƣơng gia Pháp mới tìm đến. Năm 1672, dƣới triều Trịnh Tạc (1657-1682), một 

công ty Pháp hoạt động ở Phố Hiến (Hƣng Yên). 14 năm sau, Verret lập trạm 

buôn trên Côn đảo [pulau Condore], chỗ ngừng chân của thuyền buồm đi lại giữa 

Trung Hoa và vùng biển Nam. Nhƣng từ đầu thế kỷ XVIII, hầu hết thƣơng gia 

ngoại quốc đều rời Đại Việt. 

Suốt hơn thế kỷ kế tiếp, thƣơng gia Pháp chỉ quan tâm đến Âu châu, Mỹ Châu, 

India, Trung Hoa cùng những hải đảo thuận lợi cho việc khai khẩn quặng mỏ hay 

đồn điền (plantation) để cung cấp các nông phẩm mang lại lợi nhuận cao nhƣ 

thuốc lá, ớt, hồ tiêu, cà-phê hay cao su. Trung Hoa, dƣới ngòi bút và chuyện kể 

của những ngƣời phiêu lƣu mạo hiểm nhƣ Marco Polo, trở thành địa đàng của 

những ngƣời muốn làm giàu—nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận, và một thị 

trƣờng đầy cám dỗ. Chỉ cần mỗi ngƣời Trung Hoa mỗi năm tắm một lần bằng xà-

phòng thơm, hay đánh răng bằng loại kem ngoại hóa, chẳng hạn, số xà-phòng và 

kem đánh răng tiêu thụ đủ mang lại lợi tức khổng lồ. Nếu mỗi ngƣời Hoa chỉ hút 

một điếu thuốc thơm mỗi ngày, số thuốc cần nhập cảng lên tới 7.3 tỉ gói hàng năm. 

Bởi thế, Việt Nam chỉ ở vai trò thứ yếu, một thứ trạm ngừng chân tiếp tế lƣơng 

thực và nƣớc ngọt. Đại diện của các công ty thƣơng mại Pháp phần lớn là các giáo 

sĩ. Mặc dù công ty Ấn Độ Pháp [Compagnie Francaise des Indes]—một công ty 

thành lập năm 1664 mà Hội truyền giáo có cổ phần—làm ăn tại Pondichéry và 

Quảng Châu (Canton, hay Guangzhou), nhƣng chuyến ghé Đà Nẵng của Cuny và 

tàu Le Lauriston cuối năm 1777, đầu năm 1778 có lẽ là chuyến làm ăn cuối của 

công ty này. Ngày 18/10/1778, Bri-tên chiếm Pondichéry tới năm 1785 mới trả lại 

Pháp. (46) 

46. Thƣ ngày 17/5/1753, Dupleix gửi Bénneta; thƣ ngày 12/2/1778 & 

15/2/1778, Chevalier (Chandernagor), gửi Toàn quyền de Bellecombe 

(Pondichéry): [Cho biết đã gửi Cuny tới Tourane. Có tàu Bri-tên tại đây. Hạm 

trƣởng  LeFer đƣa tàu Le Lauriston, có 26 đại bác, tới]; Gaudart, “Les 

archives de Pondichéry et les entreprises de la Compagnie Francaise des Indes 

en Indochine, au XVIIIè siècle;” BAVH, XXIV, no. 4 (10-12/1937), pp. 363-

64, 364-68, 368-69 [353-80]. 

 

Trong thời gian nội chiến Tây Sơn-Nguyễn, thƣơng gia Âu châu làm giàu 

bằng cách bán vũ khí cho cả hai phe. Hƣởng nhiều lợi nhuận nhất là các công ty 

Bri-tên ở Madras, Johore và Penang, cùng các công ty Dutch và Macao, một 

nhƣợng địa của Portugal từ năm 1555. Năm 1778, tàu Bri-tên, Pháp, Macao và 

Trung Hoa đều xuất hiện ở Đà Nẵng. Tàu Rumbold của Bri-tên còn mang về 

Calcutta Linh mục Laureiro, ngƣời Espania, y sĩ riêng của Nguyễn Vƣơng, và một 

đại thần. Phần Nguyễn Chủng, ngay sau khi chiếm lại Gia Định thành, đã phải giải 

quyết ngay nhu cầu vũ khí, đạn dƣợc. Tháng 9/1788, sai nội viên Trịnh Tấn Tài, 

Chu Văn Quan đi Hạ châu mua súng đạn. (ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:78) 

40



Đầu năm 1791, sai Trần Vũ Khách đi Djakarta. Ngoài ra còn nhờ đến các Hoa 

thƣơng. Thổ sản để trao đổi cơ bản là gạo và đƣờng cát. Tháng 6/1789, cho lệnh 

thu mua tất cả sắt, gang, kẽm, lƣu hoàng trên các tàu Thanh. Tàu nào chở đƣợc 10 

vạn cân, bớt thuế cảng; cho chở 30 vạn cân gạo về. (Ibid., 2:1778-1801, 1963:95) 

Tháng 2/1789, đặt ba loại thuế: thuế cảng, lễ cai tàu, tiền xem cơm cho các tàu 

Trung Hoa. (Ibid., 2:1778-1801, 1963:86-87) Tháng 12/1789, sai dinh Trấn Biên 

đặt mua mỗi năm 10 vạn cân đƣờng. (Ibid., 2:1778-1801, 1963:106) Từ năm 

1793-1794, mới bắt đầu dùng bọn Vannier, Barizy, Olivier đi mua vũ khí ở thành 

Goa, Malacca và Macao. (Ibid., 2:1778-1801, 1963:183) Bản thân Barizy kiếm 

đƣợc một tài sản khá lớn, khoảng 12,000 francs qua các dịch vụ này. (47)  

47. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:78, 129 [1791, sai Trần Vũ Khách đi 

Djakarta (2:129)], 137 [1791, tàu Portugal tới buôn bán]; 183 [12/1793-

1/1784], Vannier và Barizy đi Goa và Malacca mua vũ khí.], Cadière, “III. 

Leurs noms;” BAVH, VII, no.1 (1-3/1920): ngày 17/12/1793, Barizy đi 

Malacca và Penang) 2:208 [1795, Olivier mua vũ khí]; 2:251 [1797, định lệ 

thuế tàu buôn Thanh và Hồng Mao], 2:257 [1797, sai Nội viện Tăng Quang 

Lữ qua Johore [Nhu Phật] mua vũ khí]. Năm 1805, tàu Portugal từ Macao tới 

kinh, xin vào Gia Định mua gạo. Vua đồng ý bán 1000 tạ. Mục lục châu bản 

triều Nguyễn, Tập I: Gia Long (Huế: Viện Đại học Huế, 1960), tr. 27; dẫn 

trong Đỗ Bang-Nguyễn Minh Tƣờng, Chân dung các vua Nguyễn, tập I (Huế: 

NXB Thuận Hóa, 1996), tr. 74. Mùa Xuân 1876, Tự Đức mới bãi bỏ lệnh cấm 

xuống biển đi buôn. ĐNTLCB, IV, 33:281-82 ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 

1963:348-49, 4:1809-1820, 1963:157. 

 [Thƣ ngày 15/2/1778, Chevalier, Chỉ huy trƣởng Chandernagor, gửi Toàn 

quyền Pondichéry de Bellecombe: Báo tin tàu Bri-tên Rumbold trở về với 

Linh mục Laureiro, y sĩ riêng của Nguyễn Vƣơng, và một đại thần Việt. Họ 

đang cƣ ngụ ở Calcutta. Yêu cầu can thiệp vào Việt Nam để ngăn chặn tham 

vọng ngƣời Bri-tên. Chỉ cần tàu Brillant, 150 lính ngƣời Âu, 300 cipayis, đại 

bác. Gaudart, “Les archives de Pondichéry et les entreprises de la Compagnie 

Francaise des Indes en Indochine, au XVIIIè siècle;” BAVH, XXIV, no. 4 

(10-12/1937), pp. 368-69 [353-380]. 

Theo tài liệu Pháp, năm 1744, công ty Ấn Độ của Pháp tại Canton gửi 

Jacques O‟Friell tới Huế, và đƣợc phép buôn bán. Năm 1752, Dupleix, Giám 

đốc công ty ở Pondichéry gửi Giám mục Bénnetat qua Huế, với một cựu thông 

ngôn của Pierre Poivre, và đƣợc phép lập một sở buôn ở Tourane. Ngày 

11/6/1757, Pondichéry báo tin cho Canton việc này. Gaudart, “Les archives de 

Pondichéry et les entreprises de la Compagnie Francaise des Indes en 

Indochine, au XVIIIè siècle;” BAVH, XXIV, no. 4 (10-12/1937), pp. 353-80. 

 

Vì tình hình chính trị nội địa và việc tranh chấp ảnh hƣởng ở Phi và Mỹ Châu, 

thƣơng gia Pháp chỉ giữ vai trò thứ yếu.  

Sau khi nhất thống sơn hà, vì nhiều lý do, Gia Long thay đổi hẳn chính sách 

ngoại thƣơng: Đó là đồng ý buôn bán, nhƣng không cho ngoại quốc đặt trụ sở trên 
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đất liền. Từ năm 1803, vua nhiều lần từ chối tiếp các sứ đoàn Âu Mỹ đến xin ký 

thƣơng ƣớc, vì “hải cƣơng là nơi quan yếu sao cho ngƣời nƣớc ngoài đƣợc.” Năm 

1804, khi đại diện công ty  Đông Ấn [East India Company] hai lần tới Đà Nẵng, 

Gia Long lại từ chối, nói: “Tiên vƣơng kinh dinh việc nƣớc, không để ngƣời Hạ 

lẫn với ngƣời Di, đó thực là cái ý đề phòng việc từ lúc còn nhỏ. Ngƣời Hồng Mao 

gian giảo, trí trá, không phải nòi giống ta, lòng họ hẳn khác, không cho ở lại.” Vì 

vậy sau này sử quan Nguyễn đã ca tụng “khƣớc đồ hiếu của Tây di” nhƣ công lao 

để đời hàng đầu của vua, trên cả những việc “cẩn thận phòng nƣớc Xiêm, yêu nuôi 

nƣớc Chân Lạp, vỗ về nƣớc Vạn Tƣợng, uy danh lừng phƣơng xa, nhân đức trùm 

nƣớc nhỏ. . . .” (48) 

48. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:134, 193, 4:1809-1820, 1963:400; 

Miller, 1990:3-5 ; Lamb, 1970:Part V; L. Cadière, “Les francais au service de 

Gia Long: XI. Nguyễn Ánh et la Mission. Documents Inédits;” BAVH (Hà 

Nội), XIIIè, no. 1 (Jan-Mars 1926), tr. 1-49; Vũ Ngự Chiêu, “Nguyễn Ái Quốc: 

Ngƣời Việt đầu tiên đến Mỹ?” Hợp Lƣu (Fountain Valley, CA), số 93 (tháng 

2-3/2007), Phần I, tr. 5-38. 

 

Đây là một thay đổi quan trọng, cắt đứt dần quan hệ với phƣơng Tây mà Gia 

Long từng tiếp cận nhiều thập niên—sự tiếp cận có lẽ quá gần với những “tôi tớ” 

đủ quốc tịch, ƣa say sƣa, ẩu đả; các lái súng mà sự lƣơng thiện là những dấu hỏi 

lớn; và, các nhà truyền giáo tham vọng.  

Thực ra từ năm 1797, Nguyễn Chủng đã lãnh đạm dần với Bri-tên, một đại 

cuờng quốc thời gian này. Hơn một lần vua dùng những tiếng nhƣ “lông tóc đỏ” 

và “quỉ quyệt” để đánh giá ngƣời Bri-tên. Năm 1798, có tàu Bri-tên đến “dâng 

phƣơng vật,” nhƣng rồi xảy ra biến cố Barizy đi mua vũ khí, bị chiến thuyền Bri-

tên Non Such bắt giữ. Mặc dù tàu và thủy thủ đƣợc trả lại an toàn, Nguyễn vƣơng 

có thêm lý do để nghi ngờ Bri-tên. (49) 

Sự thay đổi thái độ này phần nào do dịch vụ cung cấp vũ khí và đạn dƣợc 

trong thời chiến không cấp thiết nữa. Trong khi đó, từ Manila, anh em d‟Ayot liên 

lạc lại với Huế—rao giảng tin đồn Napoléon đang liên kết với các nƣớc Âu châu 

đánh Bri-tên. Ngoài ra, vua không khỏi nhức đầu vì những chủ nợ cũ. Sau cái chết 

của Barizy, đại diện công ty Abbott & Miatland ở Madras ít nhất ba lần đã tới Huế 

đòi thêm tiền bán khí giới. (50)  

49. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963 :269, 282; 3:1802-1808, 1963 :134.  

50. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:348-349; 4:1809-1820, 1963:157; thƣ 

ngày 18/9/1803, La Bartette gửi Chaumont (Paris), trong H. Cosserat, “Notes 

biographiques sur les francais au service de Gia Long;” BAVH, IV, no.3 (7-

9/1917), tr. 183-186 [165-206] [Tàu Bri-tên đang ở đây (công ty ở Madras). 

Giải quyết vấn đề sổ sách với nhà vua. Barizy đã chết đƣợc một năm [1802]. 

Trƣớc đây, Barizy là đại diện cho công ty Abbott & Miatland ở Madras]  

 

Tƣởng nên nhấn mạnh, triều đình độc quyền việc ngoại thƣơng. Vua nhập 

cảng những gì cần thiết cho chế độ nhƣ vũ khí, vải vóc, dƣợc phẩm cùng vật dụng 
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dành riêng cho giới quí tộc và quan lại. Đồng thời độc quyền thu mua và xuất cảng 

những mặt hàng mà thị trƣờng ngoài nƣớc ƣa thích. Đại đa số dân chúng phải sử 

dụng hàng nội hóa, ngoại trừ nhu thuốc “Bắc,” trà, sâm, sách, giấy mực, v.. v... 

Thuế cảng (nhập bến), thuế đánh trên hàng hóa và tiền “ba lễ” [dâng hoàng thái 

hậu, dâng vua, dâng hoàng thái tử] quá cao. Các thuyền buôn ngoại quốc đến làm 

ăn—chủ yếu là Bri-tên, Macao, Xiêm và Thanh—phải theo luật lệ mới. Đó là chƣa 

nói đến khoảng cách lớn giữa luật pháp và việc thực thi, linh động theo nhu cầu 

“cải thiện” cho các viên chức và môi giới. Từ năm 1803, ngoại thƣơng chỉ còn 

diễn ra tại các hải cảng chọn lọc: Nam Định, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn và 

Hà Tiên. Riêng tàu Âu châu chỉ đƣợc ghé Đà Nẵng và Sài Gòn. Mọi giao tiếp với 

dân chúng bị tuyệt cấm. Bởi thế, gần cuối đời Gia Long, việc ngoại thƣơng giảm 

hẳn. Tàu Macao không đến nữa. (51)  

51. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:131. Theo Thực Lục, từ tháng 7/1818 

tàu ngoại quốc muốn nạp thuế cảng và thuế hàng hóa bằng loại tiền nào cũng 

đƣợc; ĐNTLCB, I, 4:1809-1820, 1963:352. Từ đầu năm 1819, tiền “ba lễ” và 

tiền cai tàu đƣợc giữ ở kho dinh Bắc thành và Gia Định thành, cuối năm chia 

cho các quan; Ibid., 4:364-365. Về sinh hoạt buôn bán ở Gia Định thành năm 

1819, dƣới mắt một Thiếu tá hạm trƣởng Mỹ, xem John White, A Voyage to 

Cochin China (Boston : 1823; reprint London, 1924, 1972); bản dịch Pháp 

ngữ của P. Midan, “Les Européans qui ont vu le vieux Hué: John White;” 

BAVH (Ha Noi), XXIVè année, nos. 2-3 (Avril-Sept 1937), tr. 93-322; Miller, 

1990:6-14. [White rời Vũng Tàu ngày 3/2/1820 (tức 19/12 Kỷ Mão), đúng 

ngày Gia Long chết; ĐNTLCB, 4:398] Tuy nhiên, báo cáo của White có vài ba 

thiếu sót quan trọng. Thí dụ nhƣ White không nhắc gì đến cái chết của Tổng 

trấn Nguyễn Huỳnh Đức, và Hữu quân Nguyễn Văn Nhân lên thay trong dịp 

White ở Sài Gòn; ĐNTLCB, I, 4: 1809-1820, 1963:390-391. Tổng trấn Gia 

Định mà White đƣợc gặp cũng không thể là Chƣởng Tả quân Lê Văn Duyệt. 

Duyệt chỉ đƣợc cử làm Tổng trấn nhiệm kỳ hai (1820-1832) khoảng nửa năm 

sau ngày White rời Sài Gòn, và tới Gia Định khoảng ngày 28/8/1820 [20/7 

Canh Thìn]; ĐNTLCB, I, 4:1809-1820, 1963:398; Mục lục Châu Bản triều 

Nguyễn, tập II: Minh Mạng [MLCBMM], Cheng ch‟ing-ho [Trần Kính Hòa], 

Nguyễn Phƣơng, et al. dịch (Huế: Đại học Huế, 1962) CB 1:56; tr. 12.  

 

Để điền vào chỗ trống, vua sử dụng “Thanh nhân” làm giai tầng trung gian 

(“lãnh trƣng”) mọi lĩnh vực—từ khai mỏ, thầu thuế chợ, chuyên chở,  tới cung cấp 

nhu yếu phẩm nhƣ thuốc Bắc, vải vóc, v.. v...  

Riêng với Pháp, Gia Long xa cách dần. Đầu năm 1790, vua viết thƣ cho chính 

phủ Pháp, trách móc Tƣớng Conway và phủ nhận giá trị của hòa ƣớc Versailles 

1787, giao cho chính Pigneau dịch qua Pháp ngữ. (52) 

52. Thƣ ngày 31/1/1790 [17/12 Kỷ Dậu], Nguyễn Ánh gửi vua Pháp, bản 

dịch của Pigneau; Service historique de la Marine [SHM], (Vincennes), GG2-

44, carton 3, d.1; và AMAE (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol. 21, tờ 

64. Về Hoà ƣớc 1787, xem CAOM (Aix), GGI [Amiraux], 11704. Mặc dù từ 
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năm 1857, Giám đốc chính trị Bộ HQ & TĐ Pierre Cintrat đã nhắc đến lá thƣ 

quan trọng này, các nhà truyền giáo hầu nhƣ im lặng. Nó là một trong những 

nguyên do khiến Pigneau đôi lần muốn bỏ đi, và một số lính đánh thuê rời Đại 

Việt trong thời gian 1791-1793. 

 

Từ 1817 tới 1819, một số tàu Pháp mới tới buôn bán ở Đà Nẵng và Sài Gòn. 

Đó là các tàu Le Henry của công ty Philippon et Cie. (tới Đà Nẵng tháng 12/1817 

và 11/1819), La Rosse của hãng Balguerie, Sarget et Cie., Le Courrier de la Paix, 

v.. v... Các tàu này đều đƣợc Chaigneau và Vannier tiếp, và giúp đỡ.  

Đăng quang ngày 14/2/1820—đúng Tết Canh Thìn—Minh Mạng (1820-1841) 

tiếp tục chính sách ngƣời “Trung Quốc” không ở lẫn với Di Địch. Những nỗ lực 

của Pháp xin ký thƣơng ƣớc—trên bối cảnh bành trƣớng ảnh hƣởng của Bri-tên 

(qua công ty East India) tại Burma [Myanmar], Xiêm, Malaya và Hoa Nam—đều 

thất bại. Khi Chaigneau từ Pháp trở về ngày 17/5/1821, Minh Mạng đồng ý cho ở 

lại làm việc; nhƣng không công nhận vai trò lãnh sự của Vannier, và không muốn 

quan hệ với một nƣớc Đại Tây nào. Vua chỉ nhận thƣ Louis XVIII, và trả lời bằng 

Hán ngữ, sau khi Vannier và Chaigneau đe dọa xin hồi hƣơng. (54) 

54. ĐNTLCB, I, 4:1809-1820, 1963:385 [Tháng 11/1819, Chaigneau và 

gia đình lên tàu Le Henry về Pháp nghỉ hai năm. Thực lục không nhắc gì đến 

hai tàu Pháp mang theo hơn 1,000 súng và thuốc đạn này]; Thƣ ngày 2/8/1821, 

Vannier gửi Baroudel, Bề trên [Procureur] Hội truyền giáo ở Manila; thƣ ngày 

10/10/1821, Chaigneau gửi Antoine Breluque (Paris); & thƣ tháng 12/1821, 

Chaigneau gửi de la Bissachère, L. Cadière, “Leur correspondance;” BAVH, 

XIII, No. 4 (Oct-Dec 1926), tr. 429-432, 432-433, 434-435; & Documents A. 

Salles, III: Philippe Vannier; Ibid., XXII, No. 2 (Avril-Juin 1935), Tài liệu 36, 

tr. 146; Michel Đức Chaigneau, Souvenirs de Huế (Paris: Imprimerie 

impériale, 1867), tr. 240. 

 

Mọi nỗ lực ngoại giao của Pháp sau ngày Chaigneau và Vannier về nƣớc cũng 

đều không thành công. Đầu năm 1825, Nam tƣớc Henri de Bougainville và chiến 

hạm Thétis mang theo thƣ Louis XVIII tới Cửa Hàn; có hải phòng hạm Espérance 

tháp tùng, Minh Mạng không cho tiếp kiến. Vua giải thích rõ lý do:  

Nƣớc Phú Lãng Sa cùng Anh Cát Lợi thù nhau, năm trƣớc nƣớc Anh Cát 

Lợi đã nhiều lần dâng lễ, trẫm đều từ chối không nhận, nay chẳng lẽ lại cho 

Phú Lãng Sa thông hiếu! Song nghĩ khi đức Hoàng khảo ta [Gia Long] bƣớc 

đầu bôn ba từng sai thái tử Anh Duệ [Cảnh] sang nƣớc họ, cũng có ơn cũ, nếu 

vội cự tuyệt thì chẳng phải là ý mến ngƣời xa. Rồi sai làm thƣ của thƣơng bạc 

và thƣởng cho mà khiến về. “Quốc thƣ và lễ vật thì không cho trình dâng.” (55) 

55. ĐNTLCB, II, 7:101. Ngày 17/2/1825, chiến hạm Thétis và 

L'Espérance rời Tourane. 

 

Tháng 1/1826, Pháp lại cử Eugene Chaigneau, cháu Jean B. Chaigneau, làm 

Lãnh sự, đáp tàu tới Việt Nam. Dù Eugène từng qua Huế năm 1821 và ở lại phụ tá 
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cho J.B. Chaigneau, Minh Mạng không tiếp. Bốn năm sau, Minh Mạng vẫn từ 

chối tiếp kiến khi Eugène trở lại Huế. (56) 

56. ĐNTLCB, II, 8:86.  

 

Đại diện thƣơng mại không chính thức của Pháp là Edouard Borel, có cơ sở ở 

Đà Nẵng. Borel cung cấp một số hàng hóa cho triều đình, nhƣng cũng đồng thời 

tiếp tay đƣa các giáo sĩ xâm nhập Việt Nam (nhƣ trƣờng hợp Cuénot, Phụ tá Giám 

mục Qui Nhơn). (57) 

57. Thƣ ngày 12/11/1834, Cuénot (Bangkok) gửi các Giám đốc (Paris): 

“Documents A. Salles, III: Philippe Vannier;” BAVH, XXII, No. 2 (Avril-Juin 

1935), tài liệu 60, tr. 150 [Edouard Borel sắp đi Việt Nam; sẽ giúp Cuenot vào 

[Qui Nhơn], Việt Nam]. 

 

Các sứ đoàn Bri-tên và Mỹ chẳng may mắn gì hơn. Năm 1822, sứ đoàn Bri-

tên John Crawfurd [Cả-la-khoa-thắc] từ Bangkok qua Gia Định, đƣợc Lê Văn 

Duyệt tiếp ngày 28/8, và thông báo về Huế. Nhƣng tại kinh đô, Minh Mạng không 

tiếp, vì không có thƣ của Quốc vƣơng Bri-tên. Sai Thƣơng bạc thƣ cho biết điều lệ 

buôn bán ở kinh đô, Quảng Nam và Gia Định, nhƣng không cho buôn bán ở miền 

Bắc. (58) 

58. ĐNTLCB, II, 6:85-86; BAVH, Xè, no. 1, 1923:89; CMMM, CB 

1:211-212; MLCBMM, II, 1962:48 [Ngày 5/9/1822 [20/7 Nhâm Ngọ] Lê Văn 

Duyệt báo cáo về tàu Hồng Mao ghé cửa Cần Giờ; CMMM, CB 1:211-212; 

MLCBMM, II, 1962:48] 13/9/1822: Tàu John Adams hạ neo ở Đà Nẵng. 

CMMM, CB 1:214-215; MLCBMM, II, 1962:49 [Ngày 20/9/1822 [6/8 Nhâm 

Ngọ]: Tỉnh thần Quảng Nam báo cáo đã cung cấp thực phẩm cho tàu Hồng 

Mao. Vua cho lệnh quan kinh ra thám sát. (CMMM, CB 1:214-215; 

MLCBMM, II, 1962:49)]. Ngày 25/9/1822: Crawfurd tới "Hui" bằng đƣờng 

bộ. 29/9/1822: Crawfurd [Cả-la-khoa-thắc] đƣợc một thƣợng thƣ tiếp]. Xem, 

John Crawfurd, Journal of An Embassy from the Governor General of India to 

the Courts of Siam and Cochinchina (London: 1830); George Finlayson, 

Mission to Siam and Hue, the Capital of Cochinchina, in the Years 1821-1822 

(London: 1826). Thƣ ngày 23/5/1823, Chaigneau gửi [JJ Louis] Baroudel 

(Macao) [Crawfurd tới Đà Nẵng ngày 25/9/1822. Rời Huế ngày 

1[17 ?]/10/1822] ; Cadière, “XII. Leur correspondance;” BAVH, XIII, no. 4 

(10-12/1926), tr. 439-440 ?. Woodside, 1971:30. 51. ĐNTLCB, II, 6:85-86. 

Ngày 31/10/1822, Crawfurd rời Việt Nam. Nhận định về Việt Nam, Crawfurd 

cho rằng thƣ lại, giấy tờ quá nhiều, trong khi ở Syam ngƣời ta ít khi viết điều 

gì xuống giấy trắng mực đen. So với Trung Hoa, thƣơng mại Việt Nam quá 

kém cỏi. Phần Y sĩ George Finlayson, ngƣời Scottish, đặc biệt kính phục nền 

văn minh Việt. Tuy nhiên, Finlayson cũng ngạc nhiên khi thấy một dân tộc 

đông đảo nhƣ thế mà nền thƣơng mại lại quá giới hạn. (Woodside, 1971:30); J. 

H. Peysonneaux, “Vie, Voyage et Travaux de Pierre Médard Diard;” BAVN, 

XXII, no. 1 (1-3/1935), tr. 1-120 [47-50]. [Theo Diard, Diard gặp nhân viên 
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phái đoàn Crawfurd ngày 29/8/1822. Ngày 2/9/1822, Duyệt tiếp Crawfurd. Tổ 

chức đấu voi-hổ. Ngày 3/9/1822, Crawfurd rời Gia Định ra Huế]. 

 

Năm sau, sứ đoàn Miến Điện do George Gibson—một ngƣời Bri-tên lai 

Indian [Ấn độ]—cầm đầu chỉ đến đƣợc Gia Định. (59) 

59. ĐNTLCB, II, 6:252-254 [?]; Crawfurd, Jounal of An Embassy,1830: 

Phụ bản sứ đoàn Gibson; Wooside, 1971:239; Peysonneaux, “Pierre Médard 

Diard;” BAVN, XXII, no. 1 (1-3/1935), tr. 1-120 [51-56]. [Theo Diard, đầu 

tháng 6/1823, Gibson tới Gia Định. Ngày 19/11/1823, Duyệt rời Sài Gòn ra 

Bắc. Ngày 23/12/1823, Minh Mạng cho lệnh Diard trở lại Huế. Yêu cầu Diard 

tháp tùng phái đoàn Gibson về nƣớc. Ngày 28/2/1824, Diard trở lại Sài Gòn. 

Ngày 14/3/1824, Gibson rời Sài Gòn. Diard đƣợc 116 quan + 141 bao gạo. 

Đƣợc tin Bri-tên đánh Burma. Tháng 12/1824, rời Malacca tới Batavia. Bị 

nghi là làm việc cho Bri-tên.[57]. Quan Việt cầm đầu đoàn hộ tống là Chánh 

tuần hải đô dinh Hoàng Trung Đồng. Từng bị giam ở Cẩm Y vệ vài tháng vì 

từ chối theo phái đoàn trung ƣơng đi Hạ Châu. (6:83) Tháng Hai Quí Mùi 

[13/3-10/4/1823], cùng Cai cơ Nguyễn Văn Trung cƣỡi hai tàu Bình Ba và 

Định Lãng đi Hạ Châu do thám. (6:146). Trở về Hoàng Trung Đồng bị giáng 

xuống Cai Đội vì không mang theo hai cai đội vua chỉ định, mà thay hai ngƣời 

khác. (6:225) Tháng 1/1824, cho khai phục để cùng Quản cơ Nguyễn Văn Uẩn 

đƣa phái đoàn Diến Điện về nƣớc. (6:252). [Ngày 28/2/1824, tới Sài Gòn. 

Ngày 14/3/1824, rời Sài Gòn]. Mãi đến tháng 4 Ất Dậu [18/5-15/6/1825] mới 

cùng Quản cơ Uẩn về, biền binh Gia Định đƣợc cấp áo quần. (7:149) Tháng 6 

Bính Tuất [5/7-3/8/1826], Đồng chết. (8:66) Không cho liệt vào hàng công 

thần Vọng Các, vì chỉ là quan nhỏ tháp tùng tƣớng quân họ Hà. (9:275) 

 

Một sứ giả Mỹ, Edmund Roberts cũng hai lần ghé Việt Nam, mang theo quốc 

thƣ của Tổng thống Andrew Jackson (1829-1837), để điều đình ký thƣơng ƣớc. 

Tuy nhiên cả hai lần đều thất bại. Lần thứ nhất, vào tháng 1/1833, vua nói không 

ngăn trở việc thông thƣơng, nhƣng phải tuân theo pháp luật qui định: tàu đỗ ở 

vụng Trà Sơn, tấn sở Đà Nẵng, không đƣợc lên nhà làm bờ, vƣợt qua kỷ luật. Sự 

thất bại của chuyến ghé Việt Nam lần thứ hai phần nào do Roberts ngả bệnh đột 

ngột, không thể gặp phái viên từ Huế là Đào Trí Phú, và vội vã nhổ neo. Nhƣng 

Minh Mạng chỉ phê vào tờ tấu của Phú một bài thơ, đại ý nói: Không chống khi 

chúng đến; không chạy theo khi chúng đi. Cần theo đúng sự nhã nhặn của một dân 

tộc văn minh. Chẳng ích lợi gì khi than phiền về những kẻ Di địch. (60) Hơn bốn 

năm sau, Minh Mạng giải thích chính sách ngoại thƣơng của mình một cách rõ 

ràng hơn:  

“Bản triều ta, đối với ngƣời Tây dƣơng: họ đến cũng không cự, họ đi cũng 

không theo, chỉ đối đãi coi nhƣ ngƣời di địch thôi. Thuyền Tây phƣơng đến, 

không cho tiếp xúc với dân địa phƣơng, bán hàng xong thì đi. Kiểm soát chặt 

chẽ, không để sơ hở, họ có lòng xảo quyệt cũng không làm đƣợc gì.”  (61) 
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60. ĐNTL,CB, II, 11:231; Léon Sogny, “Notulettes: II. Une mission 

américaine en Annam sous Minh Mang;” BAVH, XXIV, No. 1 (Jan-Mars 

1937), tr. 64-66; Miller, 1990:19-40.  

61. ĐNTLCB, II, 22:294-295. 

 

Sự hùng hổ đi tìm thuộc địa của các cƣờng quốc Âu Châu—qua việc Bri-tên 

chiếm Miến Điện (Hiệp uớc Yandabo vào tháng 2/1826, theo đó vua Bagyidaw cắt 

cho Bri-tên các tỉnh Assam và Manipur, trả chiến phí 5 triệu, ký Hiệp ƣớc thƣơng 

mại, và đặt đại diện ngoại giao), cùng một số đảo tại bán đảo Malaya, và hiệp ƣớc 

với Xiêm La—không đủ thức tỉnh Minh Mạng khỏi cảm giác phiêu diêu của lời 

xƣng tụng nhƣ “Văn thì thần, võ thì thánh, rực rỡ nhƣ trăng sao vận hành ở trên 

trời, cuồn cuộn nhƣ sông ngòi mông mênh ở mặt đất.” (62) 

62. ĐNTLCB, II, 17:25-26. 

 

Điều khó thể chối cãi là sau Gia Long, Minh Mạng có khả năng nhất trong các 

vua Nguyễn. Vua ý thức đƣợc nhu cầu hiện đại hóa cũng nhƣ nhận hiểu sức mạnh 

kỹ thuật và quân sự Tây phƣơng. Khám phá ra cái hay của “Tây địch,” từ năm 

1826 Minh Mạng đã chê trách một số đình thần là “thô lậu,” không hiểu đƣợc rằng 

“bậc vƣơng giả là ngƣời biết lấy cái hay của ngƣời làm cái hay của mình”—cho 

chế xe kiểu Tây phƣơng, tự mình khám phá ra cách sử dụng ống viễn kính thiên 

văn, mua phong vũ biểu và hàn thử biểu, mua tàu, đại bác, máy móc và nuôi ảo 

vọng tự chế biến những mặt hàng này bằng cách mua tàu cũ về tháo ra để học hỏi. 

“Bậc vƣơng giả” chỉ không biết một điều: cái hay về khoa học, kỹ thuật Tây 

phƣơng không dễ lấy làm của mình. Nó đòi hỏi sự tích lũy kiến thức nhiều thế kỷ, 

sự hy sinh của các nhà bác học và khoa học miệt mài nghiên cứu, sự phát triển của 

kỹ nghệ và giai tầng chuyên viên. (63) 

63. ĐNTLCB, II, 8:75 (Sai Vũ khố đóng đóng thủy sƣơng sa, kiểu xe của 

Tây dƣơng), 94-96 (cấp cho Khâm thiên giám hai phong vũ biểu và hàn thử 

biểu), 99 (bàn về Luận ngữ và thuyết “trời tròn đất vuông.” Đất vuông thì 

không thể theo trời mà chuyển đƣợc.”), 20:139 [24/5-21/6/1838 [Tháng 4 

nhuận Mậu Tuất]: Phát thêm 6 địa bàn và 4 đồng hồ cát cho đề đốc Vũ Văn 

Từ, hiệp lý thủy sƣ Đào Trí Phú. (20:139)]; 21:227 [6/11-5/12/1839 [Tháng 

Mười Kỷ Hợi]: Chế tạo một thuyền chạy hơi nƣớc lớn, tốn trên 11,000 quan. 

(21:227)]. 

 

Những sách dịch của các giáo sĩ và nhất là sách báo Trung Hoa do thƣơng 

thuyền đi Quảng Đông trở về giúp vua phần nào mở mang kiến thức. Vào cuối 

thập niên 1820, vua bắt đầu bàn về những vấn đề nan giải từ thời Khổng Khâu, 

nhƣ trái đất vuông hay tròn, mặt trời gần trái đất vào buổi trƣa hay buổi sáng. Năm 

1839, vua chê các đại thần là chẳng biết gì về hiện tƣợng nguyệt thực. Nhƣng 

những cuộc trao đổi ý kiến về việc sét đánh cháy Văn Miếu, hay chôn tƣợng 

Khổng Khâu, chỉ thờ bài vị phản ánh sự hiểu biết bì phu của vua về khoa học. (64) 
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64. ĐNTLCB, II, 8:99 (1826: Sách xƣa, trời tròn, đất vuông: sách Hỗn 

thiên nghi: đất tròn, nhƣng không nên lập thuyết lạ nữa) 8:13 (11/1826: Vua 

làm bài “Nhật xuất, nhật trung viễn cận luận”); 8:250 (7/1827: Vua sử dụng 

kính thiên văn); 221:100-102 (chôn tƣợng Khổng tử), 22:222-224 (sét đánh 

văn miếu), 

 

Cuộc xâm lăng của Xiêm đầu năm 1834 và việc chiếm đóng Căm Bốt tiếp đó 

khiến nhu cầu chiến cụ gia tăng. Vua đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển hải 

quân (hải sƣ), đóng nhiều tàu và mua một số tàu “đại hiệu” bọc đồng, chạy bằng 

“máy đốt lửa” (hơi nƣớc). Các tàu buôn và “ghe chiến” đƣợc cung cấp địa bàn, 

ống viễn kính, đồng hồ cát, cùng các loại đại bác mới bán trên thị trƣờng.  

Vua cũng có vẻ bớt bài Bri-tên hơn. Tháng 9/1826, vua nhận xét về ngƣời Bri-

tên: “Nƣớc ấy vốn có tiếng quỉ quyệt trăm khoanh, đến đâu cũng hay sinh chuyện, 

nên khéo xử trí, chớ để tự do qua lại.” (65) Nhƣng từ năm 1834, vua cho lệnh quan 

chức tuần hải Quảng Nam đối xử hòa nhã, thân thiện với các thƣơng thuyền Bri-

tên ghé Đà Nẵng, rồi năm 1839 còn cho miễn thuế, để chứng tỏ “đức ý” “vỗ yên 

thân mến ngƣời xa.” (66) 

65. ĐNTLCB, II, 8:97. 

66.  ĐNTLCB, II, 14:90-91, 22:216-217.  

 

Vua cũng liên tục phái thƣơng đoàn trung ƣơng tới các cảng lân bang mua bán 

và thăm dò tin tức. Chánh Tuần hải đô dinh Hoàng Trung Đồng và Phó tuần hải 

Thái Vân Quí từng đi Hạ Châu nhiều lần. (6:83) Từ 1823 tới 1840, vua gửi hơn 10 

đoàn thuyền đến Batavia (Đông Ấn thuộc Hòa Lan, tức Indonesia hiện nay) và 

“Hạ châu” tức Singapore và các hải cảng gọi chung là Straits Settlements của Bri-

tên nhƣ Riau, Penang (Tân Lang hay Đảo Cau). Thoạt tiên, các quan thủy sƣ cầm 

đầu;  sau đến văn quan nhƣ Đào Trí Phú, Trần Tú Dĩnh, Lê Bá Tú, Nguyễn Tri 

Phƣơng, v.. v... làm Chính, Phó biện. Nhiệm vụ chính nhằm thực nghiệm đƣờng 

biển, đồng thời mua bán vật dụng cần thiết, và thăm thú tình hình. Trong số quan 

bị tội tháp tùng thƣơng đoàn có Đặng Vũ Khải. Nguyễn Đình Tân (1830), Phan 

Thanh Giản (1831), Hoàng Văn Đản, Phan Huy Chú, Trƣơng Hảo Hợp, Nguyễn 

Trọng Tính (1832), v.. v... Trung bình mỗi đoàn có 3 tới 5 thuyền. Thông ngôn đa 

số là giáo dân Ki-tô đã bỏ đạo. Nổi danh nhất có lẽ là Philippe, con Vannier. (67) 

Các chuyến đi Quảng Đông cũng thƣờng xuyên, do cai đội Nguyễn Đắc Súy 

chỉ huy, cùng Hàn lâm viện thị thƣ Trần Chấn (1823), tƣ vụ Nội vụ phủ Hồ Trí 

(1825), tƣ vụ Đỗ Xuân Trị (1826), v.. v... (68) 

67. ĐNTLCB, II, 6:83,146 (1823), 7:105 (1825), 7:237 (1826), 9:162 

(1829), 10:145 (1830), 10:386 (1831), 11:247 (1832), 19:302 (1838), 20:247-

250 (1839), 21:227-229 (1840), 22:328(1840); Thƣ ngày 16/2/1834, Taberd 

(Xiêm) gửi Barantin, Giám đốc truyền giáo Singapore; “Documents A. Salles, 

III: Philippe Vannier;” BAVH, XXII, No. 2 (Avril-Juin 1935), Tài liệu 58, tr. 

149. [Trên tàu của Minh Mạng đôi khi có thông ngôn Ki-tô. Ngƣời đáng tin 

cậy nhất là Michel Cuu, ở Thợ Đúc [Xóm Lò Đúc]. Hai ngƣời khác, Pierre 

48



Mân và Philippe, con Vannier, tự nhận là Ki-tô. Chỉ nên giao thƣ cho hai 

ngƣời này trong trƣờng hợp Linh mục Francis Jaccard (Cố Phan) còn sống, 

hoặc nếu họ nói biết Delamotte (Cố Y)] ;  Thƣ ngày 12/11/1834, Cuenot 

(Bangkok) gửi các Giám đốc (Paris): Ibid,. tài liệu 60, tr. 150; [Con trai 

Vannier có mặt trên hai chuyến tàu nhà Nguyễn đi buôn ở Singapore, Penang, 

Batavia. Edouard Borel sắp đi Việt Nam; sẽ giúp Cuenot vào [Qui Nhơn], Việt 

Nam]; Thƣ ngày 17/3/1835, Cuenot (Singapore) gửi các Giám đốc (Paris): ; 

Ibid,. tài liệu 64, tr. 153; [Con trai Vannier có mặt trên hai chuyến tàu nhà 

Nguyễn đi buôn ở Singapore, Penang, Batavia], Thƣ ngày 6/6/1835, Gilles de 

La Motte (Nhu Ly) gửi các Giám đốc (Paris) ; Ibid,. tài liệu 61, tr. 150-151 

[Con trai Vannier đã chết vào tháng 2/1835. Trong phần viết thêm ngày 

7/6/1835, cải chính là có tin con Vannier chƣa chết, đang công tác ở Singapore 

nhƣ thông dịch viên]; Thƣ ngày 29/9/1835, Jaccard (Cam Lộ) gửi Vannier, 

Ibid,. tài liệu 62, tr. 151-152 [Đòi Vannier trả nợ cho con trai số tiền 72 đồng. 

Từ năm 1826 tới 1830 đã dịch thƣ Vannier gửi cho Minh Mạng. Ba năm qua 

bị giải từ nhà tù này đến nhà tù khác ; sống trên 20 tháng tại Ai Lao; mới trở 

lại Cam Lộ vài chục ngày]. 

 68. ĐNTLCB, II, 6:252 [Trần Chấn, 7-8/1823 [Tháng Sáu Quí Mùi], 

7:175 [Hồ Trí, tháng 6 Ất Dậu (1825), gặp bão, Hồ Trí lấy trộm hàng hóa], 

8:66 [Đỗ Xuân Trị, tháng 6 Bính Tuất, 7-8/1826, đi Quảng Đông, Tô Châu và 

Hàng Châu]. Năm 1827, Phó vệ úy Súy thay Viện sứ Nguyễn Văn Lộc kiêm 

quản ty Hành Nhân; 8:258. 

 

Trong khi đó, tại Bắc Thành và Gia Định Thành, Tổng trấn Lê Chất và Lê Văn 

Duyệt đều có những chuyến công tác do thám ở các lân bang. Bí ẩn này chỉ đƣợc 

tiết lộ vào tháng 8-9/1822, khi Chinh tuần hải đô dinh là Hoàng Trung Đồng xin 

về Gia Định, chuẩn bị đi công tác ở Gia Lang Ba và Hạ Châu. bị tống giam. Minh 

Mạng nói đợi ở kinh rồi cùng đi với lính kinh, nhƣng Đồng thoái thác là không 

thuộc đƣờng đi Hạ Châu. Vua cho rằng Đồng chỉ muốn làm ăn riêng, hỏi ý Đặng 

Á Dƣỡng và Lâm Á Bảo. Hai ngƣời này chịu phục vụ. Vua bèn nhốt Đồng ở vệ 

Cẩm Y vài tháng rồi tha (69) 

69. ĐNTLCB, II, 6:83.  

 

Lớn khôn lên trong không không khí tƣơng đối thanh bình—giữa cảnh sống 

xa hoa, vƣơng giả—Minh Mạng không đủ kinh nghiệm ngoại giao quốc tế nhƣ 

Gia Long để học hỏi và thu nhập kiến thức kinh tế, chính trị phƣơng Tây—một 

cách thực nghiệm nhƣ Rama III (1824-1851), trong cuộc chơi cân bằng quyền lực 

và văn hóa. Minh Mạng và các đình thần không tri nghiệm đƣợc sự thay đổi cán 

cân quyền lực Đông Nam Á—bình chân nhƣ vại trƣớc việc Bri-tên chiếm Miến 

Điện (Burma), hay nỗ lực hiện đại hóa của Xiêm La (muang Thai), qua việc ký 

thƣơng ƣớc với Mỹ, Bri-tên, sử dụng ngƣời Hoa để phát triển kỹ nghệ đƣờng trắng 

(từ năm 1816), và bắt đầu chu trình tằm thực các tiểu vƣơng láng giềng. Với sự 

xúi dục của các nhà truyền giáo và lái buôn súng, chỉ một năm sau, chiến thuyền 
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và binh đội Xiêm sẽ ồ ạt tấn công Việt Nam theo lời yêu cầu của nhóm Bế Văn 

Cận và Marchand, đồng thời tiến qua Căm Bốt và Lào,  buộc Minh Mạng phải 

quên đi lời trối trăng của Gia Long là “chớ nên gây hấn ngoài biên,” uổng phí bao 

tính mạng trai tráng Việt và ngân khố quốc gia trong những cuộc chiến bất tận tại 

Căm Bốt kéo dài tới gần cuối triều Thiệu Trị. (70) 

70. ĐNTLCB, I, 4:396, 13:336-410, 14:6-20, 26-29, 32-51. Vì di chúc của 

Gia Long, Minh Mạng nhiều lần hòa hoãn với Xiêm. Năm 1827-1828, chẳng 

hạn, Minh Mạng phó mặc Chao Anu [A Nỗ]—vua Vạn Tƣợng [Vientiane] từ 

1804 tới 1829, thƣờng đƣợc coi nhƣ anh hùng đấu tranh giành độc lập, thống 

nhất của Lào—cho Xiêm bắt làm tù binh, rồi thảm sát ở Bangkok đầu năm 

1829. Ngƣời giao nạp Anu cho quân Xiêm là Chiêu Nội, tù trƣởng Trấn Ninh; 

bị Minh Mạng sai bắt giết năm 1830; ĐNTLCB, II, 6:167; 8:260, 273; 10:20, 

69. Xem thêm Mayoury Ngaosyvathn & Pheuiphanh Ngaosyvathn, Paths to 

Conflagration: Fifty Years of Diplomacy and Warfare in Laos, Thailand, and 

Vietnam, 1778-1828 (Ithaca: Cornell, SEAP, 1998). Một tác phẩm xuất sắc về 

Anu, sử dụng tài liệu Thái và Lào. Phần tƣ liệu Việt có chỗ thiếu sót. Xem 

thêm Dụ của Minh Mạng gửi Tổng trấn Lê Văn Duyệt, thƣờng đƣợc các tác 

giả thế giới gọi là “Phó vƣơng” [Vice-Roi]. (Dƣới triều Gia Long và Thiệu Trị, 

không hề có chức vụ “Phó vƣơng” này). 

 

Trong khi đó, giới nho sĩ—dù trực hay gián tiếp—tự xiềng xích mình và đất 

nƣớc dƣới chiêu bài ý thức hệ Khổng giáo mà họ quen thuộc, từng giúp họ duy trì 

độc quyền chính trị, văn hóa nhiều thế kỷ. Những ngƣời Tây phƣơng—“Olan” nhƣ 

thƣờng đƣợc biết trong giới chạy mối ở các hải cảng đƣơng thời—luôn luôn bị 

đánh giá là mọi rợ (di địch) xảo quyệt, “ở ngoài vòng giáo hóa” (hóa ngoại), dù 

vua cùng các đại thần, nói chi thƣờng dân, chẳng biết rõ lịch sử, địa lý hay các tổ 

chức hành chính, quân sự, tôn giáo, kinh tế của Tây phƣơng. Minh Mạng, chẳng 

hạn, còn rất mơ hồ về nguồn gốc và tổ chức của Ki-tô giáo. Ảo vọng duy trì “văn 

hóa cổ truyền”—một nền văn hóa vay mƣợn, bì phu từ phƣơng Bắc—trong khi 

hiện đại hóa đất nƣớc không chỉ hiện hữu dƣới triều Minh Mạng. Nó sẽ kéo dài, 

sâu xa tới thế kỷ XX, nếu chẳng phải lâu hơn. Nó cũng không chỉ xảy ra ở Việt 

Nam mà còn phát triển ở các nƣớc lân bang Xiêm, Miến Điện, Kampuchea, Lào, 

v.. v...  

Lên ngôi ngày 11/2/1841, Thiệu Trị không còn phong thái văn thì thần, võ thì 

thánh của Minh Mạng. Vua chỉ mơ ƣớc theo đúng đƣờng lối Minh Mạng đã đặt ra, 

và vui vẻ khen ngợi những lời xƣng tụng nhƣ “đức cao hơn những đời chuộng văn, 

đạo thịnh hơn những đời chuộng võ;” từ khi lên ngôi, “phong hóa lan khắp, đạo trị 

quang minh, trong thì nhân dân nhảy múa mừng Xuân, ngoài thì phƣơng xa lặn lội 

đến cống, đùn đùn nhƣ mây Đƣờng Nghiêu bay, sang sảng nhƣ đàn Ngu Thuấn 

gẩy.” (71) 

71. ĐNTLCB, III, 26:369.  
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Mối quan tâm hàng đầu của vua là “Trấn Tây Thành” và Xiêm, một di sản văn 

hóa/quân sự. Từ tháng 7/1840, quân Xiêm đã đƣa Ang Duong về lãnh đạo cuộc 

chiến kháng yuon [duồn]. Rồi đến lƣợt ngƣời Việt gốc Khmer tại vùng châu thổ 

Cửu Long, thƣờng đƣợc biết nhƣ “Thổ dạy.” Đƣợc trang bị vũ khí Mỹ, quân Xiêm 

gây cho quân Nguyễn nhiều thiệt hại. Tháng 9/1841 Thiệu Trị quyết định rút khỏi 

Căm Bốt để ổn định sáu tỉnh miền Nam. Rồi sau một cuộc chiến ngắn với liên 

quân Xiêm-Khmer, từ 1845 tới 1846, vua gác giấc mộng thôn tính “Cao Man;” ký 

hiệp ƣớc với Xiêm, chấp nhận Căm Bốt và một số tiểu vƣơng Lào nằm trong vùng 

ảnh hƣởng Xiêm. Đổi lại, Ang Dƣơng thuận chia quyền lực với Ang Mey (Ngọc 

Vân, con Ang Chan). Từ năm 1848, Căm Bốt trở lại tình trạng “phiên thuộc,” ba 

năm cống một lần qua cửa An Giang. Ang Duong làm vua ở Oudong, trong khi 

Ang Mey làm quận chúa tại Nam Vang. Theo sử Nguyễn, tháng 2-3/1848, Phi Nhã 

Bách Vị Sai đem 100 ngƣời Xiêm tới phong cho Nặc Ông Giun làm vua Chân Lạp. 

“Vì tính ngƣời Miên còn hoảng hốt, còn bị ngƣời Xiêm làm mê hoặc; triều đình 

chỉ ràng buộc qua thôi, không hỏi đến nữa.” (72) 

72. ĐNTLCB, III, 26:369-374; Ibid., IV, 27:68.  

 

Với Tây phƣơng, cuộc chiến tranh nha phiến và sự xâu xé thị trƣờng Trung 

Hoa dĩ nhiên ảnh hƣởng đến Đại Nam nói chung, và triều đình Miên Tông (Thiệu 

Trị) nói riêng. Mặc dù trong những năm đầu của cuộc chiến tranh nha phiến, mọi 

nỗ lực của  Miên Tông đều tập trung vào việc giải quyết cuộc chiến ở Trấn Tây 

Thành và Nam Kỳ, nhƣng vua cũng thay đổi hẳn chính sách sắt máu của vua cha. 

Các giáo sĩ ngoại quốc vẫn bị bắt giữ, nhƣng đa số đều đƣợc phóng thích bằng 

cách trao cho các tàu Âu Châu, hay đƣợc trả tự do tại một nƣớc láng giềng.  

Thƣơng thuyền Việt tiếp tục đi Batavia, Singapore và Quảng Đông trao đổi 

thổ sản lấy hàng hóa. Từ 1841 tới 1847, có nhiều chuyến buôn bán với Batavia và 

Hạ Châu. Tiêu biểu nhất là thƣơng đoàn rời Việt Nam vào tháng 2-3/1844, gồm ba 

[3] thuyền đồng, do nhóm Đào Trí Phú, Lê Mậu Hạnh, Nguyễn Công Nghĩa chỉ 

huy. Ngoài số quan chức kinh nghiệm nhƣ Trần Tú Dĩnh, Lê Bá Đĩnh, có các 

“hiệu lực” [tức những ngƣời bị cách chức đi làm việc chuộc tội] Hà Văn Trung, 

Cao Bá Quát, Nguyễn Hƣng, Cung Văn Nghị, Phan Nhạ,  thị vệ Tống Phúc Trí, lệ 

thuộc vào. (73) 

73. ĐNTLCB, III, 23:115 (1841), 24:424 (1843), 447-448 (1844), 25:183 

(1844). Tháng Giêng năm Giáp Thìn [18/2-18/3/1844] mới ra biển thao diễn ở 

mặt nƣớc, trƣớc khi khởi hành. Trí Phú năm trƣớc [1840-1841] phái đi Giang 

Lƣu Ba, làm việc phần nhiều chƣa xong, cho nên lại sai đi.  

 

Chuyến đi Batavia, Riau và nhất là Singapore—mới xuất hiện nhƣ trung tâm 

thƣơng mại và tài chính của Đông Nam Á với nguyên tắc tự do giao thƣơng, 

không thu thuế—khiến những ngƣời có viễn kiến nhƣ Cao Bá Quát đã bi phẫn thốt 

lên: “Giật mình khi ở xó nhà; văn chƣơng chữ nghĩa khéo là trò chơi.” Nên chẳng 

có gì đáng ngạc nhiên khi một thập niên sau, Cao Bá Quát bị liên hệ vào cuộc nổi 

dạy của Lê Duy Cự, rồi chịu cảnh tru di tam tộc—một trong những bản án đầy 
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nghi hoặc của thứ pháp luật quân chủ chuyên chế có hơn ngàn năm kinh nghiệm 

“đao bút” (từng khiến Tƣ Mã Thiên phải chấp nhận bị thiến để có thể sống, tiếp 

tục sự nghiệp soạn sử mà cha đã phó thác). 

Ngoài ra, vẫn còn những chuyến thƣờng xuyên đi Quảng Đông, vừa ngoại 

giao, vừa buôn bán. Đáng ghi nhận nhất là chuyến giải giao tù phạm nhà Thanh 

của tàu Thanh Loan, do Trƣơng Hảo Hợp cầm đầu. Trên tàu có nhóm Nguyễn Cƣ 

Sĩ, Lê Chí Tín, Hoàng Tế Mỹ, Nguyễn Bá Nghi, Nguyễn Cửu Trƣờng, mới bị cách 

chức. Khi đang đậu trên bến, thùng chứa thuốc đạn nổ, khiến  Vệ úy thủy sƣ Trần 

Văn Đôn cùng hơn 40 quan chức, biền binh chết. Trên đƣờng về, nhóm Nguyễn 

Cƣ Sĩ, Lê Chí Tín, Hoàng Tế Mỹ, Nguyễn Bá Nghi, Nguyễn Cửu Trƣờng còn bị 

thổ phỉ Hoa trấn lột. Vài năm sau, tháng 2/1846, Đỗ Tuấn Đại và quan viên trên 

tàu Linh Phƣợng đi Quảng Đông trở về bị phạt vì quên không dán những chữ húy 

trên tờ "Nhật trình nhà Thanh" đệ trình. (74)  

74. ĐNTLCB, III, 24: 371-372, 424-425, 26:14. 

 

Nhƣng chính sách hòa hoãn của Miên Tông lập tức bị khai thác nhƣ nhƣợc 

điểm của triều đình. Các giáo sĩ bị trục xuất tìm đủ phƣơng tiện để trở lại thánh địa 

ma họ tin hay muốn ngƣời khác tin rằng Thƣợng đế đã ƣu ái ban cho họ. Và cơ 

quan tuyên truyền của Hội truyền giáo tìm đủ cách để yêu cầu hạm đội nƣớc can 

thiệp—đặc biệt là các hạm đội Pháp ở Trung Hoa, và hạm đội Espania ở 

Philippines. Nhóm giáo sĩ thuộc Đƣờng Trong và Cochin-Chine của Giám Mục 

Cuenot, Lefèbre, cùng các giáo sĩ Miche, Duclos, v.. v.. khôn khéo đánh bóng 

“hồng ân” của họ đến nỗi không chỉ các chiến hạm Pháp, mà ngay cả một chiến 

hạm Liên bang Mỹ cũng ra tay nghĩa hiệp, đòi hỏi phóng thích Lefebre, rồi bắn 

phá cảng Touran năm 1845 thị uy, dù Lefèbre đang bƣng miệng cƣời khoái trá ở 

một lân bang nào đó. Ngày 25/2/1850, Joseph Balestier—ngƣời vận động giao 

thƣơng với Đại Nam từ 1830, đến Đà Nẵng trên chiến hạm USS Plymouth. mang 

theo thƣ của Tổng thống Zachary Taylor (1784-1850), xin lỗi việc John Percival 

bắn phá Đà Nẵng năm 1845 và thảo luận ký thƣơng ƣớc—bị từ chối vì “thuyền 

nƣớc ấy [Mỹ] từ trƣớc đến nay không có việc trái phép giết ngƣời nào cả;” dân 

Việt “chuyên nghề làm ruộng, trồng dâu, không thích chơi của lạ, nếu có lại buôn 

không lợi gì;” và không hài lòng việc thƣ Tổng thống Mỹ có vẻ đe dọa. (79) 

79. Miller, 1990:48-53; ĐNTLCB, IV, 27:215; TTLTTƢ 2 (TP/HCM), 

CBTĐ,  24/1 TĐ III, CB 156:239-242; dẫn trong Vũ Thanh Hằng, Trà Ngọc 

Anh, Tạ Quang Phát, Châu Bản Triều Tự Đức (1848-1883) (TP/HCM: Trung 

Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, 2003), tr 30.  

 

Nhƣng hai năm sau, lần này là chiến hạm Pháp tìm tới Touran để dạy bảo 

Miên Tông cùng cận thần luật chiến tranh “văn minh.” Tháng 3/1847, hai chiến 

hạm Victorieuse của Đại tá Augustin Lapierre và Gloire của Trung tá Charles 

Rigault de Genouilly tới Quảng Nam, có 5, 6 giáo sĩ tháp tùng, đòi phóng thích 

giáo sĩ cùng tự do giảng đạo. Nhiều tín đồ Ki-tô bí mật liên lạc với Pháp. Triều 

đình cử Mai Công Ngôn và Đào Trí Phú tới thƣơng thuyết, đồng thời tăng viện 3 
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vệ kinh binh. Năm thuyền bọc đồng tối tân nhất cũng tới thanh oai. Lapierre vờ 

hòa hoãn, rồi trƣa ngày 15/4/1847 đột ngột bắn phá các đồn phòng vệ, đánh đắm 

cả 5 tàu bọc đồng. Quân Nguyễn chết hai tƣớng, hơn 40 biền binh, hơn 100 ngƣời 

mất tích, bị thƣơng hơn 90 ngƣời. Đại bác tại các pháo đài ở núi Sơn Trà mà 

Nguyễn Tri Phƣơng và các hải sƣ đồ đốc bỏ ra bao công lao xây đắp và tân trang 

không phản ứng kịp vì thuốc súng bị chôn dấu quá kỹ, và quân lính hãi sợ. Hôm 

sau, thuyền Pháp ung dung bỏ đi. (80) 

80. ĐNTLCB, III, 23:397,  

 

Lên ngôi ngày 10/11/1847, Hƣờng Nhiệm đƣợc di chiếu là phải theo đúng 

đƣờng lối của tổ tiên và lắng nghe lời khuyên của Phụ chính đại thần Trƣơng Đăng 

Quế,  Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phƣơng và Lâm Duy Thiệp. Việc làm đầu tiên là 

nghiêm chỉnh thi hành chính sách của Miên Tông và Nguyễn Phƣớc Đảm. Nhƣng 

thời thế đã đổi thay. Chiến hạm Tây phƣơng hoành hành khắp biển Đông, cho thấy 

hải quân Trung Hoa cũng trở thành “trò chơi của con trẻ trong vũng nƣớc cạn,” 

nói chi dăm chiếc thuyền đồng trang bị nhiều nhất là 32 khẩu đại bác bằng đồng 

pha gang tự chế biến. 

 

Những năm đầu triều Hƣờng Nhiệm, việc buôn bán với ngoại quốc bị tạm 

ngƣng. Có ba lý do chính. Thứ nhất, là cuộc pháo kích Đà Nẵng năm 1847 của hai 

chiến hạm Pháp. Mối nhục này khiến các đại thần quyết định cắt đứt ngoại thƣơng 

với Tây phƣơng. Thứ hai là vụ án “tham ô” mà Đào Trí Phú bị liên hệ năm 1848—

ít lâu sau ngày Miên Tông mất—một vụ án nặng tính chất chính trị hơn hình sự. 

Một trong những ngƣời tín cẩn của Miên Tông, Trí Phú bị mất chức, phạt trƣợng, 

đồ. Nhiều quan viên khác bị liên hệ. Năm năm sau, Trí Phú cùng một ngƣời trong 

Hoàng tộc, Tôn Thất Bật, còn bị liên lụy vào vụ án “phản nghịch” của Hƣờng Bảo 

(1825-1854)—tức con lớn vợ nhỏ của Miên Tông, đã bị mất ngôi vào tay Hƣờng 

Nhiệm vì lý do “ít học.” Một thảm kịch quen thuộc trong những cuộc chiến kế vị 

ngôi chủ tể trong lịch sử nhân loại—nhƣng đặc biệt bi thiết trong trƣờng hợp này, 

vì theo một tác giả Pháp, trong những ngày cuối đời, Hƣờng Nhiệm thƣờng gọi tên 

Hƣờng Bảo và các cháu, van xin tha tội. (77) 

77. ĐNTLCB, 27:106. Xem thêm chi tiết trong chƣơng III.  

 

 Cách nào đi nữa, năm 1848, khi một thƣơng gia Pháp đến giao hàng mà Đào 

Trí Phú đã đặt mua cho vua, với giá trên 166,000 thuẫn (florin, tiền Dutch = 1 

shilling, 7 Bri-tên, hay 2 francs Pháp), các Phụ chính đại thần đã khúm núm, 

nhƣng cƣơng quyết phản đối. Tự Đức chịu nhận lỗi. Theo họ, “Chỉ nghe thấy tiếng 

là đem đến cống hiến; chớ chƣa nghe thấy cùng nƣớc ngƣời buôn bán bao giờ.” 

Vua nhận lỗi của mình. Dẫu vậy, ba năm sau, nhân dịp đƣa một quan Thanh bị 

đắm tàu về nƣớc, tháng 3/1851, Hƣờng Nhiệm sai bọn Lê Bá Đĩnh chất thổ sản lên 

thuyền Thụy Hồng để trao đổi hàng hóa Tây phƣơng. Khi Các thần Mai Anh Tuấn 

dâng sớ can ngăn, vua giận, đòi đánh đòn. Trƣơng Đăng Quế và Lâm Duy Thiếp 
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can ngăn không đƣợc, Tuấn vẫn bị cách chức; bổ làm án sát Lạng Sơn, cách lƣu 

làm việc, và bị thổ phỉ bắn chết ít tháng sau. (78) 

78. ĐNTLCB, 27:117-118, 272-273, 278-279. 

 

Những nỗ lực xin thông thƣơng cuối cùng của Pháp—qua sứ đoàn Louis 

Charles de Montigny vào năm 1856-1857, sau màn hải pháo dằn mặt lần thứ hai 

tại Đà Nẵng—khiến một số viên chức Pháp nghiêng về nhận định của các giáo sĩ 

là triều đình Hƣơng Nhiệm chỉ còn nghe đƣợc tiếng đại bác. Ngày 4/5/1857, tại 

phiên họp thứ ba của Ủy Ban Cochin-Chine—đƣợc Louis XVI cho thành lập để 

hợp thức hóa cuộc chinh phục Đại Nam—Chủ tịch Brenier de Montmorand tuyên 

bố rằng chỉ nguyên việc triều Nguyễn từ chối ký hòa ƣớc đã đủ mang quân tấn 

công. (79) 

79. SHM (Vincennes), GG2 44, Carton 3. 

 

Những nỗ lực xin thông thƣơng của Bri-tên trong mùa Thu 1847, và Liên bang 

Mỹ vào tháng 2/1850 cũng đều thất bại. Ngày 9/10/1847, Sir John Davis từ 

Hongkong tới Tourane với hai chiến thuyền, biếu quà tặng, và tuyên bố không 

theo Ki-tô Vatican, chỉ muốn làm thƣơng mại; nhƣng Thiệu Trị từ khƣớc. Sau hơn 

10 ngày thảo luận với Tham tri bộ Hộ Tôn Thất Thƣờng, ngƣời đã tham gia  sứ 

đoàn 1839-1841, ngày 27/10 Davis đành rời Tourane. (80) 

80. ĐNTLCB, III, 26:388-389. Ngày 31/8/1855, Thomas Wade, ngƣời 

Bri-tên, tới Quảng Nam trên tàu Rattler. (ĐNTLCB, IV, 28:145) Theo Pellerin, 

tàu chạy bằng hơi nƣớc này là của John Bowring, Thống đốc Hong Kong. 

(Tƣờng trình tại UB Cochinchine vào tháng 5/1857) 

 

D. SĨ QUAN HẢI QUÂN VÀ SỨ MỆNH NGOẠI GIAO: 

Nhƣ đã lƣợc nhắc, từ đầu thế kỷ XIX, chính phủ Pháp đã thất bại trong nỗ lực 

nối lại quan hệ với nhà Nguyễn. Dẫu vậy sự hiện diện của Chaigneau, Vannier 

cùng các cộng sự viên của Pigneau—nhƣ Giám mục La Bartette, Linh mục 

Jacques Liot, v.. v... gần kinh đô—khiến Pháp vẫn tự nhận có một thứ quyền bán 

chính thức đối với Việt Nam.  

Tham vọng chiếm đóng Đại Nam—để giƣơng cao ngọn cờ Đại Pháp, và ngăn 

chặn ảnh hƣởng Bri-tên—là lập luận quen thuộc của các nhà ngoại giao và giới sĩ 

quan Pháp ở Viễn Đông. Hai lá thƣ hiếm hoi còn sót lại tại văn khố Pondichéry 

vào tháng 2/1788, của Chỉ huy trƣởng Chandernagor gửi Toàn quyền Pondichéry 

de Bellecombe phản ánh quan điểm này. Theo Chevalier, chỉ cần chiến hạm 

Brillant, 150 lính Âu châu và 300 lính India (cipayis), cùng ít pháo đội đủ sức 

đánh chiếm Đàng Trong. (81) 

81. Thƣ ngày 12/2/1778 & 15/2/1778, Chevalier (Chandernagor) gửi De 

Bellecombe (Pondichéry); M. Gaudart, “Les archives de Pondichéry et les 

enterprises de la Compagnie Francaise des Indes en Indochine au XVIIIè 

siècle;” BAVH, XXIV, no. 4 (10-12/1937), tr. 364-366, 368-370. 
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Tuy nhiên, Trung tƣớng de Conway, thống đốc Pondichéry từ 1787 tới 1789, 

không có tinh thần bài Anglo-Saxon quá khích nhƣ ngƣời tiền nhiệm. Nhận chỉ thị 

của Louis XVI, de Conway quyết định không cấp binh thuyền cho Pigneau tới Sài 

Gòn—bất kể những ngón đòn thù của Hội truyền giáo và nhóm lính đánh thuê, kể 

cả tin đồn kiểu Conway ngoại tình với vợ một sĩ quan hầu cận. Và, dĩ nhiên, là 

những lời dèm xiểm với Nguyễn Vƣơng, khiến Nguyễn Chủng nặng lời chỉ trích 

de Conway trong thƣ ngày 31/1/1790 gửi Louis XVI. (82) 

82. Hơn nửa thế kỷ sau, tại các phiên họp của Ủy Ban Cochinchine, de 

Conway vẫn chƣa đƣợc giải oan! Vì lý do nào đó, Cintrat không đề cập gì đến 

những chỉ thị của Louis XVI cho de Conway, qua Ngoại trƣởng Walewsi. 

 

Những sứ đoàn của Thiếu tá Courson de la Ville Hélio năm 1822, hay Nam 

tƣớc Henri de Bougainville năm 1825 đều thất bại. Tháng 12/1830, chiến hạm 

Favorite lại cặp bến Đà Nẵng, xin gặp quan Thƣơng bạc. Vua sai Nguyễn Tri 

Phƣơng rồi Trƣơng Đăng Quế tới dò hỏi. Thuyền trƣởng nói Pháp muốn giao hiếu, 

vì quân Hồng Mao đang uy hiếp Quảng Đông, thế nào cũng tấn công Việt Nam. 

Lời cảnh tỉnh của sĩ quan hải quân Pháp về mối đe dọa của Bri-tên (và hàm ý cả sự 

đe dọa của Pháp) không đủ khiến Nguyễn Phƣớc Đảm quan tâm. Sai Nguyễn Tri 

Phƣơng trả lời là việc Quảng Đông chẳng liên quan gì đến Việt Nam. Thuyền 

trƣởng vẫn chƣa chịu đi. Tự động lên núi Tam Thai [Non Nƣớc] dò xét. Lại xin 

cho hoa tiêu đƣa ra Bắc vẽ bản đồ. Vua sai Nguyễn Tri Phƣơng xuống cự tuyệt. 

Sau đó, cách chức những ngƣời phụ trách hai đài An Hải và Điện Hải cùng thủ 

ngự và hiệp thủ Đà Nẵng. (82) 

82. Vannier xuống chiến hạm Cybèle, Chaigneau dịch hai lá thƣ của de 

Kergariou, nhƣng Gia Long từ chối tiếp kiến, nêu lý do không có quốc thƣ; 

ĐNTLCB, I, 4:336-337; MLCBGL, tr. 196-197; AMAE (Paris), Mémoires et 

documents, Asie, vol. 27, tr. 136-137; Đỗ Bang-Nguyễn Minh Tƣờng, 

1996:75. Theo Tsuboi, nêu lý do vua bệnh, tr. 94-5. Lamb ghi de Kergariou 

tới Tourane ngày 30/12/1817, tr. 229. Có lẽ Lamb sử dụng tài liệu của Pierre 

de Joinville [1914] và Cordier [T'oung Pao, 1904 và 1908]). Ngày 22/1/1818, 

de Kergariou rời Tourane. Về tới Brest vào tháng 10/1818. [18/6/1815: 

Napoléon thua trận Waterloo. Bị lật đổ. Dòng họ Bourbons trở lại]. 

 

Lập trƣờng của Minh Mạng là chỉ cần giữ lấy lẽ phải cho mình, và phòng giữ 

nghiêm ngặt các cửa biển, sẽ chẳng có gì bất trắc xảy ra. Vua cố gắng canh tân hải 

lực, lo việc “phòng giữ,” nhƣng khoảng cách kiến thức khoa học và kỹ thuật với 

Âu Mỹ quá xa. Những tàu thuyền, máy móc, đại bác, súng đạn trên thị trƣờng 

thƣờng là đồ phế thải của các cƣờng quốc. Những trận hải chiến đầu năm 1834 

cho thấy hải lực Việt thua kém cả Xiêm. Trong khi đó dù đang bối rối với nội loạn 

trong nƣớc—từ Gia Định tới Bắc Kỳ—vua quên lời di chiếu chớ nên gây hấn 

ngoài biên, nuôi tham vọng diệt Kampuchea, biến tiểu quốc này thành “Trấn Tây 

Thành.” Mọi nỗ lực canh tân đều bị đình trễ trong khi quốc khố vơi hụt vì chiến 

phí ngày một gia tăng. 
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Mãi đến cuối triều Nguyễn Phƣớc Đảm, khi những tàu chạy hơi nƣớc của Tây 

phƣơng bắt đầu giƣơng oai ở Thái Bình Dƣơng—trong nỗ lực của liên minh Pháp-

Bri-tên nhằm bảo vệ tự do buôn bán thuốc phiện và quyền hƣởng thụ ma-túy của 

dân Trung Hoa—vua mới bắt đầu quan tâm, lo lắng. Ngoài việc chôn dấu bớt kho 

tàng, vua không ngừng tìm hiểu tình hình nhà Thanh từ các quan viên thân cận 

đƣợc gửi đi ngoại quốc, theo dõi sách báo Quảng Đông về phƣơng lƣợc đánh 

chiến hạm Tây phƣơng, hay cho lệnh huấn luyện các pháo thủ cách bắn phá hữu 

hiệu chiến thuyền (bánh lái, cột buồm, tƣớng chỉ huy).  

Sự xuất hiện của chiến hạm Bonite và Artémise ngoài khơi sau khi Marchand 

bị xử tử năm 1836 và cuộc hành hình hơn 10 giáo sĩ, kể cả  Francis Jaccard, cùng 

giáo mục bản xứ trong mùa Hè 1838—nhất là chiến dịch bảo vệ quyền tự do phân 

phối thuốc phiện của Bri-tên—khiến vua nghĩ đến việc cải thiện bang giao với Tây 

phƣơng. Cuối năm 1839, vua gửi một sứ đoàn qua Pháp và Bri-tên. Nhƣng quá trễ. 

Hội truyền giáo Pháp, Vatican và các sĩ quan Hải quân đã tiếp cận nhau hơn về 

các chiêu bài màu cờ vinh quang và ánh sáng văn minh. Từ năm 1838, Đô Đốc 

Martin Fourichon (năm 1875 trở thành Bộ trƣởng HQ&TĐ) đã đề nghị đánh 

chiếm Tourane. (Tháng 5/1857, Fourichon cảm thấy còn cần thiết hơn nữa). (83) 

83. ĐNTLCB, II, 10:181-183; Thƣ ngày 25/6/1822, Chaigneau gửi 

Baroudel; BAVH, Xè, no. 1 (1923), tr. 87; Thƣ ngày 20/7/1822, Vannier 

gửi Baroudel (không nên trở lại gặp Minh Mạng; vua không ƣa Ki-tô giáo 

và chỉ chờ cơ hội bài đạo); Cadière, “XII: Leur correspondance;” BAVH, 

XIII, no. 4 (10-12/1926), tr. 438-439.  

 

Suốt thập niên 1840 thêm nhiều chiến hạm Pháp ghé Đà Nẵng (Tourane). 

Năm 1842, Ngoại trƣởng Guizot cho lệnh hải quân Pháp đi tìm một căn cứ ở Viễn 

Đông. Vì Trung Hoa là mục tiêu chính của tƣ bản Pháp, Paris chƣa có thì giờ lắng 

nghe những lời kêu van ai oán của các giáo sĩ,  tạm giao cho các sĩ quan tùy nghi 

hành động. Trong năm 1843 và 1845, Miên Tông đồng ý trao trả một số cố đạo 

cho các tàu chiến Pháp. (84) 

84. SHM (Vincennes), GG2 44, Carton 3 [Tuyên bố ngày trong phiên họp 

thứ ba của Ủy Ban Cochinchine vào tháng 5/1857].  

 

Sau khi đạt đƣợc hòa ƣớc Hoàng Phố với nhà Thanh năm 1844, các sĩ quan 

Hải quân Pháp chuyển sang chính sách khiêu khích và ngoại giao hải pháo. Tháng 

1/1847, một tàu Tây bỏ neo ở cửa biển Khánh Hòa, bắt giữ tra tấn quan tỉnh xuống 

tàu khám xét, hơn 10 ngày mới trả tự do. Rồi trƣa ngày 15/4/1847 hai chiến hạm 

Victorieuse của Đại tá Augustin Lapierre và Gloire của Trung tá Charles Rigault 

de Genouilly đột ngột bắn phá các đồn phòng vệ, đánh đắm cả 5 tàu bọc đồng. Hai 

tƣớng, hơn 40 biền binh Nguyễn chết, hơn 100 ngƣời mất tích, bị thƣơng hơn 90 

ngƣời. Đại bác tại các pháo đài ở núi Sơn Trà mà Nguyễn Tri Phƣơng và các hải 

sƣ đồ đốc bỏ ra bao công lao xây đắp và tân trang không phản ứng kịp vì thuốc 

súng bị chôn dấu quá kỹ, và quân lính hãi sợ. Hôm sau, thuyền Pháp ung dung bỏ 

đi.  
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Mai Công Ngôn, ngƣời phụ trách phòng vệ Đà Nẵng, bí mật chuẩn bị tấn công. 

Nào ngờ, xuất đội Võ Văn Điểm, một giáo dân Ki-tô, ngầm báo cho Pháp. Mƣời 

năm sau, Giám mục Huế tƣờng trình trƣớc Ủy Ban Cochin-chine rằng quan Việt 

mƣu tổ chức một bữa tiệc khoản đãi sĩ quan Pháp, rồi phục kích; bởi thế, Lapierre 

mới ra tay. Cuénot (Thể), Giám mục Qui Nhơn, thì cho rằng cuộc bắn phá này 

nhằm trả đũa âm mƣu bắt cóc sĩ quan Pháp. (85) 

85. ĐNTLCB, III, 23:397, [Cuối năm 1841, một tàu Pháp vào khơi Đà 

Nẵng, lên bờ làm trại, bắn hơn 60 đạn đại bác. Lãnh binh Nguyễn Đức Chung 

bắn ba phát súng mừng đáp lại. Thị vệ Hoàng Bá Bằng tới nơi, báo lệnh cấm 

lên bờ, ngƣời Pháp mới xuống tàu rời đi. Tuần phủ Phạm Duy Trinh và Lãnh 

binh Chung đều bị phạt.] 24:288, 25:173-174. (Guizot làm Bộ trƣởng Ngoại 

giao từ ngày 29/10/1840 tới 24/2/1848). 

 

Lý do nào đi nữa, hải pháo Pháp chính thức dập tắt tiếng đàn hát Ngu-Thuấn 

của triều Miên Tông, cắt đứt cảnh “trong thì nhân dân nhảy múa mừng Xuân, 

ngoài thì phƣơng xa lặn lội đến cống.” (86) 

86. ĐNTLCB, 26:79, 243-245, 255-256; AMAE (Paris), Mémoires et 

documents, Asie, hộp 27-bis; SHM (Vincennes), GG2-44, carton 3; Nguyên 

Vũ, Paris Xuân 1996, tr. 210-211; Abbé Chevroton, Vie de Mgr. Cuénot 

(Paris: 1870), tr. 234-5. Xem thêm Gosselin 1904:123. 

 87. ĐNTLCB, III, 26:329. 

 

Cái chết đột ngột của Miên Tông ngày 4/11/1847 trút mọi gánh nặng di sản 

lên vai ngƣời kế vị trẻ, nhƣng sức khỏe không đƣợc bình thƣờng, bị hành hạ, dằn 

vặt bởi những cơn động kinh. Mặc dù cấp tốc ban hành những luật chống Ki-tô 

của Miên Tông ba năm sau Hƣờng Nhiệm mới thực sự thi hành—tức bắt giết mọi 

giáo sĩ ngƣời Âu, và tập trung giáo dân vào những vùng xa duyên hải. Bá tƣớc 

Roussel de Courcy, chánh văn phòng đại biện Pháp ở Yên Kinh, bèn đƣợc lệnh tập 

trung và phân tích các khiếu nại của giáo sĩ và giáo dân để Paris có biện pháp thích 

ứng.  

Dẫu vậy, Paris vẫn muốn cho Hƣờng Nhiệm thêm một cơ hội—qua việc gửi 

Charles de Montigny, thuộc Nha Thƣơng Mại, cựu lãnh sự Thƣợng Hải, đến 

Bangkok và Huế thảo luận hoà ƣớc. Ngày 9/7/1856, Montigny, tới Bangkok, và 

vua Xiêm đồng ý gửi sứ qua Pháp. Nhƣng khi Montigny ghé Kampot đón thông 

ngôn, Giám mục Jean Claude Miche (1805-1873) lại dàn xếp cho Montigny gặp 

vua Căm Bốt là Ang Duong. Trong khi đó các sĩ quan hải quân có vẻ đồng ý với 

các giáo sĩ rằng Hƣờng Nhiệm chỉ còn nghe đƣợc tiếng đại bác, đƣa chiến hạm 

Catinat vào Đà Nẵng, chuyển thƣ Montigny. Khi các quan Nguyễn không nhận, 

ngày 19/9/1856, hạm trƣởng William Lelieur de Ville-sur-Arce sai một toán quân 

đổ bộ lên Thuận An, đặt thƣ Montigny trên bãi biển. Một tuần sau, pháo kích đồn 

lũy Đà Nẵng, cho một trung đội đổ bộ lên bờ. Giữa lúc này, tình hình Trung Hoa 

bỗng căng thẳng. Đề Đốc Guérin cho lệnh tàu Catinat lên tăng viện. Hơn một 

tháng sau, ngày 24/10, thuyền buồm Capricieuse của Collier vào vịnh Đà Nẵng. 
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Đại diện Hội truyền giáo ở Huế, tức Giám mục Pellerin—ngƣời ít nhiều liên hệ 

đến việc bắn phá Đà Nẵng—lên tàu này về  Pháp vận động. Ba tháng sau, 

Montigny tới Đà Nẵng và, dĩ nhiên, không đạt đƣợc hoà ƣớc. Ngày 7/2, Montigny 

bỏ dở sứ mệnh, để lại một đòi hỏi 22 điều. (88)  

88. ĐNTLCB, IV, 28:294, 296, 307 [Montigny], 309 [Montigny bỏ đi], 

313 [Đào Trí xin tu sửa phòng lũy]; LTTƢ 2, CBTĐ, 3/1 TĐ X, 1-2, CB 

190:1-2; & 6/1 TĐ X, 1-2, CB 190:3-4 [2003:48]; SHM (Vincennes), GG2 44, 

Carton 3; Louvet II:256; Milton E. Osborne, The French Presence in 

Cochinchina and Cambodia, Rule and Response (1859-1905) (Ithaca, NY: 

Cornell Univ Press, 1969), tr 27-28. Sẽ dẫn: Osborne 1969.  

 

Mùa Hè 1857, giữa lúc triều đình Napoléon III đang thảo luận việc biểu 

dƣơng lực lƣợng, các Đề đốc Pháp lại có cơ hội ra oai. Ít nhất hai chiến thuyền 

Pháp và Espania kéo tới duyên hải Đại Nam sau khi Giám mục José Maria Diaz 

Sanjuro (tên Việt là Cố An)—Khâm  mạng tòa thánh tại miền Bắc, giám mục 

Đàng Ngoài Giữa (Bùi Chu)—bị bắt vào tháng 5/1857 rồi xử tử hai tháng sau.  

Đƣợc thƣ cấp cứu của Lãnh sự Espania ở Ma Cao, ngày 4/9/1857, Nam tƣớc 

Gros, đại sứ Pháp ở Bắc Kinh, sai Rigault de Genouilly cho tàu Catinat và tàu 

Lilly (của Portugal cho Espania thuê) đƣa Bá tƣớc De Kleczkowski qua Đại Nam 

xin tha Diaz. Tài liệu nhà Nguyễn ghi ngày 8/9/1857, hai tàu Tây dƣơng hạ neo tại 

hải phận Quảng Bình, và khoảng 30 ngƣời đổ bộ, cƣớp trâu bò, lợn gà, tìm ngƣời 

theo đạo Thiên chúa. Sau đó, ra Bắc, tìm giáo sĩ và giáo dân. (89) 

89. ĐNTLCB, IV, 28:340, 361; TTLTTƢ II (TP/HCM), CBTĐ, 29/8 TĐ 

X [6/11/1857], 8-9, CB 210:95-97; Cao Huy Thuần, 1990:49-50; Nguyễn 

Xuân Thọ 1995:20.  

 

Điểm đáng ghi nhận là vào thời điểm này, cả ba giới giáo sĩ, sĩ quan hải quân 

và thƣơng mại—dù có những dị biệt về quan điểm và đƣợc thúc đẩy bởi những 

động lực khác nhau—đã tìm đƣợc những điểm tƣơng cận trong chính sách đối với 

Việt Nam. Hai trong những mẫu số chung thời thƣợng là uy danh nƣớc Pháp và 

bảo vệ các nhà thừa sai. Và, phƣơng tiện là một cuộc biểu dƣơng lực lƣợng uy 

hiếp triều Huế. (90) 

90. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol. 27, tr. 328; 

CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4 752; Cao Huy Thuần, 1990:41-42. 

 

Nhƣng những yêu sách của Pháp không chỉ thuần túy có lý do truyền giáo. 

Bên cạnh, dù phụ thuộc hay chính yếu, còn điều kiện cắt đất và bồi thƣờng chiến 

phí. Hai đòi hỏi rất thế tục này khiến chiêu bài bảo vệ tự do tôn giáo chẳng những 

khó hiểu mà còn gây phẫn nộ trong hàng ngũ vua quan Việt. 

 

 

Phụ Bản II. 

Tóm Lược Các Thánh Lệnh Phân Chia Thế Giới 
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Dudum cum ad nos (1436) và Rex Regum (1443) của Eugene IV (1431-

1439, 1439-1447 [antipope Felix V (1439-1447]); Divino amore communiti 

(1452) và Romanus Pontifex (8/1/1454) của Nicholas V (1447-1455), Inter 

caetera (1456) của Callistus III (1455-1458), Aeterni Regis (1481) của Sixtus 

IV (1471-1484); và nhất là những giáo lệnh (Papal bulls) của Alexander VI 

(1492-1503) trong hai năm 1493-1494, nhƣ Inter caetera ngày 3-4/5/1493, và 

Dudum siquidem ngày 23/9/1493. (Inter caetera ngày 4/5/1493 in trong 

Corpus của Luật tòa thánh Ki-tô, tức the Catholic canon law); H. Vander 

Linden, “Alexander VI and the Demarcation of the Maritime and Colonial 

Domains of Spain and Portugal, 1493-1494” [Alexander VI và sự phân chia 

lãnh hải và thuộc địa giữa Es-pa-ni-a và Pooc-tiu-gơn, 1493-1494];” American 

Historical Review [AHR], Vol. XXII, No. 1 (Oct 1916), pp. 1-20; John Fiske, 

The Discovery of America, 2 vols (Boston: Houghton, Mifflin & Co., 1892), 

I:324-6, 454-68; Phụ bản B, II:580-93.  

Sắc lệnh ngày 8/1/1454, ban cho vua Portuguese tất cả những lãnh thổ 

khám phá ra “trong vùng đại dƣơng tới những vùng phía Nam và Đông” mà 

các vua theo đạo Ki-tô chƣa hề tìm thấy hay sở hữu. (Alguns Documentos do 

Archivo Nacional da Torre do Tombo [Lisbon: 1892], tr. 15-6; dẫn trong 

Linden 1916, tr 12)  

Sắc lệnh ngày 21/6/1481 của Sixtus IV lập lại những sắc lệnh kể trên, và 

phê chuẩn hòa ƣớc Alcacovas năm 1479 giữa Spain và Portugal (Linden 1916,  

tr. 12n28) 

Sắc lệnh của các giáo hoàng (bulls) ban cho vua Ki-tô ngƣời Portuguese 

những “quyền” sau tại các vùng đất  chiếm đóng đƣợc ở Africa: (1) chủ quyền 

lãnh thổ tại những vùng mới khám phá ra hoặc chiếm đóng; (2) quyền đƣợc 

giáo hội ban phép lành; (3) quyền đƣợc thu thuế [tithes] tại những vùng đất 

mới; (4) quyền đƣợc truyền giảng đạo Ki-tô; và (5) quyền bắt thổ dân làm nô 

lệ. Ngoại trừ điều khoản bắt thổ dân làm nô lệ trong các sắc lệnh trên, nội 

dung của các sắc luật Alexander V ban phát (grant and donation) cho Espania 

cũng tƣơng tự. Có 3 khuynh hƣớng diễn giải về vai trò của Giáo Hoàng và 

Giáo Hội: (a) Giáo hoàng chỉ là ngƣời trọng tài trong cuộc tranh chấp Espania-

Portuguese; (b) Giáo Hoàng là chánh án tối cao giải quyết sự tranh chấp giữa 

Espania và Portugal; và (c) Giáo hoàng chẳng có quyền lực gì, chỉ chấp nhận 

một thực tế. Tuy nhiên, do hiệp ƣớc ngày 7/6/1494, Espania đồng ý nhƣợng 

cho Portugal xứ Brazil (Brê-ziêu); tức đƣờng ranh giới thế giới dời về hƣớng 

Tây 10 kinh độ (từ khoảng 36‟30 Tây tới 46‟30 Tây, tƣơng đƣơng với 270 hải 

lý), cách bờ Tây quần đảo Cape Verde khoảng 370 hải lý] 

Machiavelli, trong The Prince, nhận định: “Alexander VI luôn luôn, và 

ông ta chỉ luôn nghĩ tới, lừa bịp ngƣời ta, và ông ta luôn luôn tìm thấy nạn 

nhân cho sự lừa bịp của mình.”(14) 14. Chúng tôi sử dụng bản dịch George 

Bull (Baltimore: Penguins Books, 1961), chapter 18, tr. 100. 
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Phụ Bản III 

Tóm Lược Các Triều Đại Hoa-Việt từ 1368 

 

Minh (1368-1644) 

1. 1368: Chu Đức Dụ, tức Chu Nguyên Chương  [Zhou Yuanzhang, 1328-

1398] đánh đuổi quân Mông Cổ, thành lập nhà Đại Minh. 

1a. 1354 [tháng 2 Giáp Ngọ, 24/2-24/3/1354], Trần Hữu Lượng, con Trần 

Ích Tắc, dấy binh, xin cầu thân nhưng vua Trần không chấp thuận; ĐVSK, 

BKTB, XV:17a, Lâu (2009), 2:167-168; 

1355 [tháng 9 Ất Mùi, 6/10-4/11/1355]: Chu Đức Dụ xưng đế , tức Minh 

Thái Tổ (1368-1398). ĐVSK, BKTB, XV:17a, Lâu (2009), 2:167-168; 

1b. Tháng 4 Mậu Thân [18/4-16/5/1368]: Kim Lăng: Chu Nguyên Chương 

lên ngôi ở Kim Lăng, tức Minh Thái Tổ (Taizu, 1368-24/6/1398). Đóng đô ở 

Kim Lăng. 

Hongwu, (Hồng Vũ, 1368-24/6/1398) 

Sử Tây Sơn: tháng 5/1367 [4/ Đinh Mùi, 29/4-28/5/1367]: lên ngôi ở Kim 

Lăng, (Taizu, 1368-24/6/1398). (ĐVSKTB, BK VII:36a, The (1997), tr 458)   

31/5/1369 [25/4 Kỷ Dậu]: Trần Dụ Tông chết. (ĐVSKTB, BK VII:36b, 

The (1997), tr 459) 

[10 tháng 6 Kỷ Dậu]: Hiến Từ Hoàng Thái Hậu lập [Dương] Nhật Lễ, 

con thứ Cung Túc Đại vương Trần Dục lên ngôi. (ĐVSKTB, BK VII:36b, The 

(1997), tr 459) 

1c. 1370 [Tháng Giêng Canh Tuất]: Điều lệ cho các chư hầu cống hiến. Sai 

đạo sĩ Diên Nguyên Thục xuống tế thần núi Tản Viên và thủy thần sông Lô. 
Vào Hà Nội, lập bia đá. (ĐVSKTB, BK VIII:1ab, The (1997), tr 462) 

3/12/1370 [15/11 Canh Tuất]:  Trần Phủ, con thứ ba Minh Tông và Minh 

Từ Hoàng Thái phi,  lên ngôi, tức Trần Nghệ Tông (3/12/1370-1372, TTH 

1395). Ngày 9/12/1370  [21/11 Canh Tuất]:  giết cha con Dƣơng Nhật Lễ. 

(ĐVSKTB, BK VIII:3a, The (1997), tr 464) 

1382 [Nhâm Tuất]: Minh chiếm Vân Nam. 

2. Chu Duẩn Thác (Huệ Đế, Thái Tông, 24/6/1398-17/7/ 1402 [cháu nội Chu 

Nguyên Chƣơng]  

Jianwen (Kiến Văn, 16/3/1399-17/7/1402); nhƣng chép trong Minh thực lục 

chung vào Thái Tông  [Thành Tổ], Yongle [Vĩnh Lạc, 24/6/1398-2/9/1264]. 

3. Chu Lệ [22/5/1360] (Thành Tổ, Zhengzu, 17/7/ 1402-12/8/1424) [con thứ 

tƣ Chƣơng, phiên vƣơng Yên kinh]. Năm 1402, mang quân từ Yên Kinh về vây 

Kim Lăng. Huệ Đế nhảy vào lửa tự tử. Chu Lệ đặt niên hiệu là Yong Le [Vĩnh 

Lạc, 1403-12/8/1424]. (ĐVSKTB, BK IX:36a, The (1997), tr 515) 

6/1/1404: Chu Lệ phong Lê/Hồ Hán Thương làm An Nam Quốc Vương. 

(Minh sử, An Nam truyện; ĐVSKTB, BK IX:36a, The (1997), tr 515; CMCB, 

XII:2, (Hà Nội: 1998), I:716-717 không ghi rõ ngày tháng) 
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12/8/1424: Chu Lệ mang quân đi đánh “giặc Hồ” [ngƣời Thát Đát A Lô Thái]. 

Chết bệnh ở sông Du Mộc [huyện Đa Luân, tỉnh Sát Cáp Nhĩ]. Mang về kinh mới 

phát tang.  

 

4. Chu Cao Xí [16/8/1378] (Nhân Tông, Renzong, 7/9/1424-29/5/ 1425) 

Hongxi [Hoằng Trị, 7/9/1424-29/5/ 1425) 

Tháng 9-10/1424 [9 Giáp Thìn, 23/9-21/10/1424], Chu Cao Xí (Nhân Tông, 

7/9/1424-29/5/1425) gọi Hoàng Phúc về nước. (ĐVSK, BKTT, X:12ab, Lâu 

(2009), 2:314-15; Giu (1967), 2:? Trần Hiệp lên thay. (ĐVSK, BKTT, X:12ab, 

Lâu (2009), 2:314-15; Giu (1967), 2:  

29/5/1425 [Tháng 5 Ất Tị, 18/5-15/6/1425], Cao Xí chết. Thọ 48 tuổi.. (ĐVSK, 

BKTT, X:17b, Lâu (2009), 2:320; ĐVSKTB, The (1997), tr 554) 

5. Chu Chiêm Cơ, (Tuyên Tông, Xuanzong, 27/6/1425-31/1/1435  con Cao 

Xí]; ĐVSK, BKTL, X:17b, XI:20b, Lâu (2009), 2: 320, 406. 

Xuande (Tuyên Đức, 1426-31/1/1435), (ĐVSKTB, The (1997), tr 554) 

 [Tháng 5 Bính Ngọ, 1426]) Chu Chiêm Cơ ban chiếu đại xá, bãi bỏ việc 

phụ thu khác ngoài tiền thuế và cung cấp lƣơng thực cho quân Minh. (ĐVSK, 

BKTT, X:18b-19a, Lâu (2009), 2:320; Giu (1967), 2: 

Lê Lợi sai Tư đồ Trần Nguyên Hãn và Thượng tướng  Lê Nỗ đi đánh 

Thuận Hoá. ], (ĐVSK, BKTT, X:17b-18a, Lâu (2009), 2:320; Giu (1967), 2: 

Sau sai Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An mang 70 chiến thuyền vào tăng viện; thừa 

thắng đánh lấy các xứ thuộc Tân Bình, Thuận Hoá. (ĐVSK, BKTT, X:17b-18a, 

Lâu (2009), 2:320; Giu (1967), 2: 

1428:  “Bình Ngô đại cáo”: Đứa trẻ ranh Tuyên Đức chưa ráo máu đầu ưa 

thích đùa nghịch với đao binh khí. 
Lê Lợi là nạn nhân của chính sách không nhìn nhận do Chu Chiêm Cơ 

(Tuyên Tông, 27/6/1425-31/1/1435) đề xƣớng—tức chỉ cho Lê Lợi giữ 

“quyền thự An Nam quốc sự” [tạm quyền An Nam đô ty [tusi], một cống man, 

với lễ vật hàng năm lên tới 10,000 lạng vàng [khoảng 300 kilogram].  

6. Chu Kỳ Trấn ((Anh Tông, Yingzong, 7/2/1435-1/9/1449, [TTH], 

11/2/1457-23/2/1464] 

6a. Zhengtong [Chính Thống, 1436-1449], 

Tháng Giêng Đinh Tị [5/2-6/3/1437], Chu Kỳ Trấn (Anh Tông 1435-1442) 

sai Lý Úc và Lý Phong sang phong Lê Thái Tông làm An Nam Quốc Vương 

(CMCB XVII:2; 1998, I:904) 

Tháng [Một Quí Hợi, 22/11-20/12/1443]: Sứ nhà Minh sang, phong Lê Nhân 

Tông [3 tuổi] làm An Nam Quốc Vƣơng. (CMCB, XVII:26; (Hà Nội: 1998), 1998, 

I:931) 

1/9/1449: bị bắt. 2/10/1449 Chu Kỳ Ngọc/Ngục [Thành vương] lên ngôi; tôn 

Kỳ Trấn làm TTH;  

 

7. Chu Kỳ Ngọc/Ngục (Cảnh Tông, 2/10/1449 -11/2/1457) em Anh Tông, 
nhóm hoạn quan Vƣơng Chấn, 1457-1464) 
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Jingtai [Cảnh Thái, 2/10/1449 [16/9 Kỷ Tị]-24/2/1457 [14/3/1457, chết]; ] 

ĐVSK, BKTL, XI:74b, 95a,Lâu (2009), 2:472, 482, 

6b. Chu Kỳ Trấn phế Cảnh Tông, 11/2/1457-23/2/1464])  

Tianshun [Thiên Thuận, 11[24]/2/1457-23/2/1464] [17/1 Giáp Thân]; ĐVSK, 

BKTL, XI:95a, XII:15a, Lâu (2009), 2:482, 504. 

8. Chu Kiến Sâm [Thâm] /Kiến Nhu (Hiến Tông,Xianzong,  28/2/1464-

8/10/1487 [22/9 Đinh Mùi]) 

Chenghua [Thành Hóa, 1465- [28/2/1464 [22/1 Giáp Thân]- 8/10/1487] 

ĐVSK, BKTL, XIII:56b, Lâu (2009), 2:627. 

Tháng 12 Nhâm Ngọ [21/12/1462-19/1/1463]: Thánh Tông sai sứ sang 

nhà Minh. Bùi Hựu tạ ơn việc vua Minh sai bọn Tiền Phổ, và Vƣơng Dụ 

phong Thánh Tông làm An Nam Quốc vƣơng. (CMCB, XIX, 23, (Hà Nội: 

1998), I:1002) 

 

9. Chu Hựu Đường /Sanh (Hiếu Tông, Xiaozong, 22/10/1487-8/6/1505) 

Hongxi [Hoằng Trị, 22/10/1487-8/6/1505], ĐVSK, BKTL, XIII:56b, Lâu 

(2009), 2:627. 

27/1/ 1500 [27Tháng Chạp Kỷ Mùi, 1-30/1/1500]: Sứ nhà Minh là Lương 

Chừ [Trừ] và Vương Chẩn sang phong Lê Hiến Tông làm An Nam Quốc 

Vương. (ĐVSK, BKTL, XIV:18a, Lâu & Long (2009), 3:25-26; Giu (1967), 

2:21; 

Mồng 8/6/1505 [7/5 Ất Sửu], Minh Hiếu tông chết. (ĐVSK, BKTL, XIV:41a, 

Lâu & Long (2009), 3:48; 

10. Chu Hậu [Hựu] Chiếu (Vũ Tông, Wuzong, 29/6/1505-27/5/1521) 

Zhengde [Chính Đức, 29/6/1505-27/5/1521]. (ĐVSK, BKTL, XIV:41a, Lâu 

& Long (2009), 3:48; 

Tháng 2-3/1507 [Giêng nhuận Đinh Mão, 12/2-13/3/1507]: Hậu Chiếu 

(Vũ Tông, 29/6/1505-27/5/1521).phong Uy Mục làm An Nam Quốc vƣơng. 

(ĐVSK, BKTL, XIV:43ab, Lâu & Long (2009), 3:50; Giu (1967), 3:45) Phó sứ 

Hứa Thiên Tích làm thơ, gọi Uy Mục là “quỉ vƣơng.” (ĐVSK, BKTL, XIV:43b, 

Lâu & Long (2009), 3:50; Giu (1967), 3:45) 

3/3/1513 [26/1 Quí Dậu] Chu Hậu [Hựu] Chiếu sai Trạm Nhƣợc Thủy 

và Phạm Hy Tăng sang phong Tƣơng Dực làm An Nam Quốc Vƣơng. (ĐVSK, 

BKTB, XV:19b-21a, Lâu & Long (2009), 3:80-86; Giu (1967), 3:72-76. Hy 

Tăng nói với Nhược Thủy là hình dáng Tương Dực giống như vua lợn. 

XV:19b, Lâu & Long (2009), 3:80; CMCB, XXVI:18-19 (Hà Nội: 1998), 

II:58) 

 

11. Chu Hậu Tổng hay Thông (Thế Tông 1521-1567) [cháu Hựu Chiếu] 

Jiajing [Gia Tĩnh] 27/5/1521-23/1/1567 

12. Chu Tải Hậu (Mục Tông, Mouzong, 1567-1572) 

Longqing [Long Khánh], 24/1/1567-5/7/1572]; ĐVSK, BKTB, XVI:24a, Lâu 

& Long (2009), 3:171; 
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13. Chu Dực Quân (Thần Tông, Shenzong, 5/7/1572-18/8/1620) 

Wanli [Vạn Lịch, 1573-18/8/1620];  ĐVSK, BKTB, XVI:24a, XVIII:19b, Lâu 

& Long (2009), 3:171, 271 

Vĩnh Tộ 

14. Chu Thường Lạc (Quang Tông, Guangzong, 19/8-25/9//1620, 30 ngày 

[tháng 8 Canh Thân]) XVIII:19b, Lâu & Long (2009), 3: 271 

Taichang [19/8-25/9//1620] 

15. Chu Do Hiệu (Hy Tông, Xizong, 22/1/1621-3/2/1628) 

Tiaoqi [Thiên Khải,] XVIII:19b, Lâu & Long (2009), 3: 271 

 

16. Chu Do Kiểm (Tư Tông, Sizong, 7/2/1628-24/4/1644) 

Chong-zhen [Sùng Trinh, 2/10/1627-24/4/1644] treo cổ tự tử] 

[1629 : Mãn Châu bắt đầu tấn công. 1636 : Lý Tự Thành chiếm Thiểm 

Châu. Mãn Châu đổi quốc hiệu là Đại Thanh. 1638 : Lý Tự Thành đánh kinh 

đô. 1641 : Lý Tự Thành chiếm Khai Phong.  

Tháng 10 Quí Mùi [11/11-10/12/1643 ]: Lý Tự Thành phá Đông Quan. 

1644 : Lý Tự Thành vây Bắc Kinh. Chu Do Kiếm tự tử.] 

1. 1644 : Ái Tân Giác La Phúc Lâm [Thế tổ, Shizu, Thuận Trị [Shunzhi], 

1644-1661) xâm lăng nhà Minh. 

5/2/1647: Đinh Hợi, Chu Do Lang (Quế vƣơng] bỏ chạy ra Quế Lâm;  đổi 

quốc hiệu Vĩnh Lịch. Tháng 6-7/1647 [5 Đinh Hợi, 3/6-1/7/1547]: Phong Lê 

Thần Tông làm ANQV. ĐVSK, BKTT, Lâu & Long (2009), 3:291;  CMCB, 

XXXII:3-4 (Hà Nội: 1998), II:257-258) 

1651 : Chu Do Lang ở Nam Ninh. Xin nhà Lê tiếp viện. 

Tháng 11-12/12/1661  [10 Tân Mão, 13/11-12/12/1661]: Phong Thanh 

Vƣơng Trịnh Tráng làm An Nam Phó Quốc Vƣơng; ĐVSK, BKTB, Lâu & 

Long (2009), 3:294;  CMCB, XXXII:18 (Hà Nội: 1998), II:261-262) 

1661 : Trịnh Thành Công chiếm Đài Loan. 

1662: Ngô Tam Quế giết Chu Do Lang. 

Trịnh Thành Công chết ở Đài Loan. Lỗ Vƣơng cũng vậy. 

 

2. Huyền Hoa, [Thánh Tổ, Kangxi, Khang Hy, 1661-1722, 61 năm] 

Tháng 12 Giáp Thìn [1664] : Sai Ngô Quang và Chu Chi Viễn sang phúng 

điếu Thần Tông ; ĐVSK, BKTB, XIX :10b, Lâu & Long (2009), 3 :327. 

Tháng 3-4/1667 [3 Đinh Mùi,  24/3-22/4/1667] : Khang Hy sai Trịnh 

Phƣơng Triều và Trƣơng Dịch Bí [Bôn] phong Lê Huyền Tông (12/1662-

1/1663-16/11/1671) làm ANQV ; ĐVSK, BKTB, XIX:16ab, Lâu & Long 

(2009), 3:332;  CMCB, XXXIII:21 (Hà Nội: 1998), II:317. 

Tháng 2-3/1669 [Giêng Kỷ Dậu, 1 /2-1/3/1669]: 

Tháng 3/1669 [Hai Kỷ Dậu, 2-31/3/1669]: Nguyễn Quốc Khôi, Nguyễn 

Công Bích và Lê Vinh đi sứ trở về. Khang Hy đồng ý cống sáu năm một lần, 

gom hai kỳ ba năm làm một; ĐVSK, BKTB, XIX:22a, Lâu & Long (2009), 

3:337-338;   
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16/11/1671 : Huyền Tông chết, hƣởng dƣơng 18 tuổi. Không con nối dõi. 

Ngày 20/11/1671, em là Duy Cối, 10 tuổi, lên ngôi, tức Lê Gia Tông 

(20/11/1671-27/4/675) ĐVSK, BKTB, XIX:28b, 30ab, Lâu & Long (2009), 

3:344, 345;   

21/9/1671-16/2/1672 [tháng 8 nhuận tới tháng 12 Nhâm Tí] : Trận đánh 

thứ 14 trong cuộc tranh hùng Trịnh-Nguyễn.  

Tháng 7/1672, Trịnh Tạc (28/5/1657-2-30/9/1682) mang Lê Gia Tông 

(20/11/1671-27/4/1675) và khoảng 100,000 quân [nhƣng nói phao lên là 

180,000] vào đánh Đƣờng Trong, đã trƣng dụng cả các tay xạ thủ ngƣời Hòa 

Lan và Âu châu. Trịnh Căn vƣợt sông Bố chính. Kịch chiến ở lũy Trƣờng 

Ninh. Hai bên đều có đại bác. Jean de la Croix, một thợ đúc súng ngƣời 

Portugal lai India, của chúa Nguyễn tham dự trận đánh này. Nguyên soái Hiệp, 

con thứ tƣ chúa Hiền, đánh trận thủy chiến ở cửa Nhật Lệ với “Tây dƣơng.” 

tháng 1/1673, Trịnh Tạc rút về phía Bắc Bố Chính. Cho Lê Thì Hiến chỉ huy 

cuộc công kích lũy Trƣờng Ninh. Ba lần tấn công không thành công. Rút binh 

về Bắc Bố Chính. Sau đó, hai bên lấy sông Gianh làm giới tuyến, ngƣng chiến 

nghỉ binh một thế kỷ.. (37) 37. Lê Quí Đôn, Phủ Biên Tạp Lục, 1972, I:92-4; 

ĐVSK, BKTB, XIX:31b, 34ab, Lâu & Long (2009), 3:347-349.  Giu (1967), 

3:324-327 [không nhắc gì đến lê dƣơng]; Quốc sử quán Nhà Nguyễn, Đại 

Nam Thực Lục, Tiền Biên [TB] (Hà Nội: 1962), 1:114-21. Năm 1774-1775, 

Trịnh Sâm mới sai Hoàng Ngũ Phúc vào đaánh Đƣờng Trong, thống nhất lãnh 

thổ cũ của Đại Việt. Lịch sử nội chiến Đại Việt mở đầu một chƣơng mới, Tây 

Sơn-Trịnh/Nguyễn tranh hùng (1778-1802). 

1677 : Quay mặt làm ngơ cho Đinh Văn Tả chiếm đông bắc Thái Nguyên ; 

Mạc Kính Vũ chạy sang Long Châu. 

1678 : Ngô Tam Quế xƣng Chu Đế rồi chết. 

Tháng 10-11/1683 [tháng 9 Quí Hợi]: Khang Hy sai sứ sang pong Huyền 

Tông làm ANQV. CMCB, XXXIV:16 (Hà Nội: 1998), II:353-357. 

 

3. Dẫn Chân, [Thế Tông, Shizong, Ung Chính, Yongsheng, 1723-1736, 13 

năm] 

4. Hoằng Lịch, [Cao Tông, Gaozong,  Càn Long, Qianlong, 1735-1796, 60 

năm] 

10 cuộc chiến, 151 triệu nén bạc. Ba trận gần Đại Việt : Đài Loan, Mian Dian, 

và Đài Loan [Taiwan]. 

Tháng 12/1761-12/1762 [tháng 11 Tân Tị, 15/12/1761-13/1/1762]: Hoằng 

Lịch sai sứ sang phong Hiển Tông (1740-1786) làm ANQV. CMCB, XLII:12 

(Hà Nội: 1998), II:645-646. 

Tháng 11-12/1780 [11 Canh Tí, 27/11-25/12/1780] : Mất 10 châu phủ An 

Tây (Hƣng Hóa-Lai Châu) vào phủ Khai Hóa, Vân Nam. CMCB, XLV:23 (Hà 

Nội: 1998), II:754-755. Phan Huy Chú ghi vào tháng Giêng Tân Sửu (24/1-

11/2/1781); LTHCLC, 49: Việc biên cƣơng (1992), 3:294-295. 

Fu Kang-an (1786-1788), Tôn Sĩ Nghị [Sun Shi-Yi] 
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19/2/1788 [tháng 22/11 Mậu Thân Thanh]: Hoằng Lịch sai Tôn Sĩ Nghị 

làm lễ phong vƣơng cho Lê Duy Kỳ (Chiêu Thống). CMCB, XLVII:36 (Hà 

Nội: 1998), II:840-841. 

1789 : Hoằng Lịch phong vƣơng cho “Nguyễn Quang Bình.”  

 

5. Ngung Diễm, [Nhân Tông, Renzong,  Gia Khánh, Jiaqing, 1796-1822, 

25 năm] 

Dân số tăng từ 100 triệu lên 300 triệu. 

6. Mẫn Ninh, [Tuyên Tông, Xuanzong,  Đạo Quang, Gao-guang, 1822-

1849, 27 năm] 

Lâm Tắc Từ [Lin Ze-xu] 

Dịch Trữ, [Văn Tông, Wenzong, Hàm Phong, 1849-1861, 32 năm] 

Hồng Tú Toàn [Hong Xiu-quan] 

7. Đồng Trị (1861-1873) 

8. Quang Tự (1874-1908) 

9. Tuyên Thống (Phổ Nghi, 1909-1912) 

Gia Định: Đỗ Thanh Nhân ở đạo Đông Sơn phá quân Tây Sơn. Quân Đông 

Sơn có khoảng 3,000 người, thuộc đạo Ba Giồng; [tên Nôm]. Tam Phụ (Ba Giòng) 

Định Tường. Lữ bỏ chạy về Qui Nhơn cùng 200 thuyền thóc. Nhân chiếm lại Sài 

Gòn. (ĐNTLTB, XII, 1962:257) Tháng 10/1777, Phước Thuần bị bắt đưa về Gia 

Định rồi xử tử ngày 17/10/1777, hưởng dương 24 tuổi.  

Nguyễn Chủng chạy đến sông Khoa (Long Xuyên), được Paul [Hồ Văn] Nghị 

(1734-1801) cứu về ở tại chủng viện của Pierre J Georges Pigneau (1741-1799) 

tại Cầu Quao, Hà Tiên. Lúc này Pigneau đang ở Căm Bốt (Chân Lạp, Kampuchea 

hiện nay). Khi trở về, Pigneau đưa Chủng qua trốn ở Thổ Châu vì quân Tây Sơn 

truy lùng gắt gao. Pigneau giới thiệu với Chủng một nhân vật “ông Gioang” (d. 

1782), một người Pháp giỏi võ. H. Cossarat, “ Notes biographiques sur les 

Français au service de Gia Long;” BAVH, V, no. 3 (7-9/1917),pp. 165-206. Rồi ra 

đảo Hòn Dừa (Thổ Châu). Năm 1777, Huệ kéo quân về Qui Nhơn. Lữ ở lại Gia 

Định. (Đại Nam Liệt Truyện chép cả Lữ lẫn Huệ kéo về Qui-nhân). Để bọn Tổng 

đốc Chu, hỗ tướng Hãn, tư khấu Uy, điều khiển Hoà, cai cơ Chấn giữ Gia Định; 

ĐNLTCB, q.XXX:497; ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:28). 

Phần Mạc Thiên tứ và Nguyễn Xuân được chiến thuyền Xiêm đưa về Bangkok. 

Tháng 11/1777, Chủng dấy binh ở Long Xuyên (đất Cà Mau, sau thuộc Hà 

Tiên) tới Sa Đéc (đạo Đông Khẩu, dinh Long Hồ; (sau Minh Mạng tách Long Hồ 

thành Vĩnh Long và An Giang). 

Nhóm Đỗ Thanh Nhân và cai đội Lê Văn Quân cũng nổi lên ở Ba Giồng để 

phò Nguyễn. Nhóm Nguyễn Văn Hoằng, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương, 

Dương Công Trừng, Hồ Văn Lân mang quân đến họp. Ai nấy đều mặc áo tang. 

(ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:29) Tháng 11-12/1777, quân Đông Sơn phá được 

quân Tây Sơn của điều khiển Hòa ở Long Hồ: (ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:29) 

29/1/1778: Mậu Tuất. Chủng, 17 tuổi, chiếm được Sài Gòn. Được tôn làm Đại 

Nguyên Soái. (ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:29) 
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15/2/1778: Chevalier, CHT Chandernagor, gửi thư cho De Bellecombe, GG 

Pondichéry. Báo tin tàu Rumbold đã trở về Calcutta, với Linh mục Espania 

Laureiro, Y sĩ của Nguyễn vương; và một đại thần Việt. Thúc dục đưa binh qua 

giúp chúa Nguyễn đánh Tây Sơn ngay. Chỉ cần 1 chiến hạm, 150 lính Âu [Pháp] 

và 300 cipayis. Tình nguyện chỉ huy. Gaudart, “Les archives de Pondichéry et les 

enterprises de la Compagnie Francaise des Indes en Indochine au XVIIIè siècle;” 

BAVH, XXIV, no. 4 (10-12/1937), tr. 368-70. 

Tháng 5 Mậu Tuất [26/5-23/6/1778], quân Nguyễn phản công. Đỗ Thanh 

Nhân giết được Tư khấu Uy [Oai] ở Bến Nghé [Ngưu Chử]. (ĐNTLCB, I, 2: 1778-

1801, 1963:30) Tổng binh Nguyễn Văn Hoằng tiến đánh Đồng Nai. Chém hai 

tướng Tây Sơn. Cướp được nhiều chiến thuyền Tây Sơn. Phạm Ngạn chạy về Qui 

Nhơn. (ĐNTLCB, I, 2: 1778-1801, 1963:30) 

1779, Nguyễn Chủng chiếm lại Sài Gòn, đặt là dinh Phiên Trấn. Lê Văn Quân 

thừa thế chiếm Bình Thuận, tiến sát đến phủ Diên Khánh, hy vọng cùng lực lượng 

của Doãn Ngạnh [Chu Văn Tiếp] ở Phú Yên đánh anh em Tây Sơn. (ĐNTLCB, I, 2: 

1778-1801, 1963:30; LT q.XXX: Ngụy Tây, 10A (Sài Gòn: 1970), tr. 42-3) Trước 

đây, Doãn Ngạnh và Quân, đồng nghiệp đổi trầu hóa thân giặc cướp theo kiểu 

mẫu Lương Sơn  Bạc,  từng hợp tác với Nguyễn Nhạc một thời gian để ủng hộ 

Phước Dương. Trong khi Lê Văn Quân gốc miền nam, Thanh Nhân là người 

Hương Trà, Thừa Thiên, trốn vào nam tìm cơ hội tiến thân. Nguyễn Chủng sử 

dụng triết lý “chin đời báo thù mới là đại nghĩa,” của Xuân Thu, tiến những bước 

chậm, nhưng chắc để giành đoạt giang sơn. Chỉ có Nguyễn Văn Thành hay Đặng 

Trần Thường mới hiểu được bản chất Nguyễn Chủng khi than thở rằng khó thể 

cùng hưởng phú quí với minh chủ một thời của mình; hay tự ví với Hàn Tín thời 

Hán. 

 

Phụ Bản III 

Lệnh Cấm Đạo Từ 1625 Tới 1773 

1. 1625 [Ất Sửu]: Chúa Sãi cấm treo ảnh đạo, phải tập trung về Hội An. 

(Thành 1987, I:12). 

3/1627 [Đinh Mão]:  Rhodes rời Đàng Trong ra Bắc.  Đƣợc Trịnh Tráng 

(1623-1657) trọng đãi; trong 3 năm, rửa tội cho 6,700 tín đồ.  

2. 1630 [Canh Ngọ]: Rhodes bị trục xuất khỏi đất Bắc về Macao (Áo 

Môn), vì: 

- rao giảng chế độ một vợ, một chồng, ngƣợc với tục đa thê (Rhodes 

1650:187-88). 

- chúa Trịnh nghi Rhodes là thày phù thủy. 

- Nghi Rhodes có liên lạc với họ Mạc và chúa Nguyễn. [Xem 2/1640] 

(CM không ghi chi tiết này). 

3. 1629 [Kỷ Tị]: Chúa Sãi trục xuất cố đạo vì tàu Portugal không mang 

đại bác tới nhƣ đã hứa. (Thành 1987, I:15-6)  
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4. 1635: Nguyễn Phƣớc Lan hay Khoát (1601-1648), tục gọi là Chúa 

Thƣợng (1635-1648). (ĐNTLTB, I, 3, 1962:68) Không ƣa đạo Ki-tô. Ra lệnh 

trục xuất các cố đạo. 

5. 1639 [Kỷ Mão]:  Chúa Nguyễn lại ra lệnh trục xuất cố đạo. 

1640 [Canh Thìn]: Nhật, Trung Hoa, Dutch, Portugal ở Faifo rất đông. 

2/1640: Rhodes trở lại Đàng Trong. 9/1640: Rhodes bị trục xuất. 12/1640: 

Từ Macao, Rhodes trở lại Đàng Trong. 12/7/1641: Rhodes lại bị trục xuất. Sau 

đó, từ Philippines qua Macao, âm thầm vào miền Nam, ở lẩn lút trong 2 năm. 

6. Năm 1643: Trịnh Tráng ra lệnh cấm đạo: cấm các tín đồ tiếp xúc cố đạo; 

đốt tràng hạt, tƣợng ảnh và sách đạo bằng chữ Hán. Tuy nhiên ba tháng sau, 

rút lại lệnh cấm. (Huồn 1965:114) 

7. Ngày 26/7/1644, Anrê Phú Yên bị xử tử tại Quảng Nam —ngƣời đầu 

tiên bị giết (Khiem, ?; Thành, I:26-35). 

8 [1]. Tháng 10 Quí Mão [1663], Chúa Trịnh cho lệnh giảng rõ lệnh cấm 

đạo Ki-tô nhƣ sau: 

Trước đây có người Tây Dương gọi là Hoa Lang di, vào ở trong nước ta 

đem đạo dị đoan Gia-tô lừa dối dụ dỗ làm ngu muội dân chúng, những người 

quê mùa nông nổi phần nhiều tin mộ đạo ấy, họ lập tòa giảng nghe giảng đạo, 

sự mê hoặc đắm đuối mỗi ngày càng sâu rộng. Trước đã hạ lệnh đuổi người 

truyền đạo ấy đi, nhưng còn bọn tiểu nhân thấm sâu vào tập tục ấy chưa thay 

đổi được, nên đến nay lại hạ lênh cấm. (CMCB, q. XXXIII: 5-6; (Hà Nội: 

1998),  II:300-1) 

9 [2]. Tháng 7 Bính Tí [1696], Chúa Trịnh lại hạ lệnh cấm đạo. Phàm nhà 

thờ đạo, kinh sách đạo, thảy đều phá hủy, để trừ hết đạo dị đoan. (CMCB, q. 

XXXIV:35, XVI:63; (Hà Nội: 1998), II:373).  

10 [3]. Ngày 14/6/1698, Chúa Nguyễn (Minh Vƣơng) cho lệnh phá nhà 

thờ. [Tháng 2 Mậu Dần (1698), chúa Nguyễn bắt đầu đặt phủ Gia Định 

(ĐNTLTB, I:153)] 

11 [4]. Tháng 10 Kỷ Mão [1699], Minh Vƣơng cho lệnh Gia Định đuổi 

các giáo sĩ ngoại quốc khỏi nƣớc. (ĐNTLTB I:154) [13/3/1700: Chúa Nguyễn 

[Minh Vương] lại cấm đạo? (Thành, I:74ff)]. 

12 [5]. Tháng 4 Ất Dậu [1705], Chúa Nguyễn lại cấm đạo. (Gosselin, 94). 

13 [6]. Tháng 3 Nhâm Thìn [1712], Chúa Trịnh cho lệnh tất cả những 

ngƣời Gia tô phải bỏ đạo trong vòng 1 tháng. Nếu không sẽ thích chữ "Học 

Hoa Lang đạo" lên mặt. Thƣởng 100 quan tiền cho ngƣời tố cáo. (CMCB, 

q.XXXV:10-11, (Hà Nội: 1998),  II:400-1) 

14 [7]. Tháng 9 Giáp Tuất [1754], Chúa Trịnh lại ra lệnh cấm đạo Gia-tô. 

Khoảng năm Nguyên Hòa, Y-nê-xu mang đạo vào rao giảng. Gọi là đạo 

Thiên Chúa, cũng gọi là “Thập tự giáo.” Giáo lý này dùng thiên đường địa 

ngục để phân biệt báo ứng về điều thiện, điều ác, cũng gần giống đạo Phật, có 

thêm vào thuyết xưng tội, rửa tội nữa. Họ ngày đêm dụ dỗ, lừa dối, những 

người ngu xuẩn quê mùa bị họ làm mê hoặc đắm đuối, dầu có lệnh cấm chết 

cũng không bỏ. Khoảng năm Cảnh Trị (1663-1671) và Chính Hòa (1680-
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1704), triều đình đã nhiều lần ra lệnh cấm rõ ràng, nhưng vì lòng dân che lấp 

đã lâu, rút cục không thay đổi được. Đến nay lại bàn cấm đoán nghiêm ngặt 

hơn, nhưng cũng không thể nào ngăn cấm được. (CMCB, q. XLI:24, (Hà Nội: 

1998), II:626-627) 

15 [8]. Tháng 10 Qúi Tỵ [1773], Chúa Trịnh cho lệnh phải bỏ đạo Hòa 

Lan trong 2 tháng. Ai cố ý dung túng sẽ bị tội lây. Ai tố cáo sẽ đƣợc miễn dao 

dịch. (CMCB, q. q. XLIV:9, (Hà Nội: 1998), II:708-9) 

 

Trong hai thế kỷ kế tiếp các cộng đồng Ki-tô phát triển về bề sâu hơn bề rộng. 

Tổng số giáo dân Ki-tô chẳng bao giờ vƣợt quá 5% dân số. 

3/1627 [Đinh Mão]- 1630 [Canh Ngọ] Rhodes trong 3 năm, rửa tội cho 

6,700 tín đồ.  

1639 [Kỷ Mão]:  Đàng Ngoài đã có "82,500" tín đồ Ki-tô. (Rhodes, 

Histoire du Royaume du Tonkin, 292-303; Huồn 1965:112).  

1641 [Tân Tị]:  Đàng Ngoài đã có 108,000 giáo dân Ki-tô; 107 nhà thờ, và 

129 nhà nguyện. Tại Nghệ An có 70 làng đạo. (Huồn 1965, I:112) 

1644, theo Annale de la propagandation de la foi [Niên biểu truyền giáo] 

tại Đại Việt đã có 100,000 tín đồ, hàng ngàn nhà thờ (Gosselin, 91). 1 quận 

chúa và 37 thân nhân trong cung Trịnh bị xoá tên trong ngọc điệp vì theo đạo. 

2/8/1650: Rhodes tuyên bố với Bộ truyền giáo Roma là cần ít nhất 300 

giáo sĩ để cai quản 300,000 giáo dân, và mỗi năm tăng lên 15,000 ngƣời. 

Innocent X (1644-1655) đồng ý, cử Rhodes làm Giám mục Đại Việt, nhƣng 

Rhodes từ chối. Sau đó Rhodes qua Pháp, tìm ngƣời đi Đại Việt. Chết ở Iran 

ngày 5/11/1660. (Huồn 1965, I:129) 

1655 [Ất Mùi]: Giáo hội Đàng Ngoài có tới "414 nhà thờ" và rửa tội 

"350,000" tín đồ. (Huồn 1965, I:119-20) 

1857 : Theo Pellerin có "600,000 " giáo dân. 

(Hà Nội: 1998), 

 

Ngày 15/12/1783, Chủng viết thƣ cho Liot, thời gian này đã lên nắm chức 

Hiệu trƣởng chủng viện Chantabun, xin tiếp tế thực phẩm.(Cadière, BAVH 

1926:15-19).  

Đầu năm 1875 [11 Jan-8 Feb1785 [Lunar Dec], Chủng viết thƣ cho Phó 

vƣơng Xiêm. 

Ngày 18/1/1785 [Lunar Dec 8], Chủng bị quân Tây Sơn đánh bại. 

Ngày 25/1/1785 [Lunar Dec 15], Chủng viết thƣ cho Liot. 

Ngày 6/7/1785 [Lunar June 1], Chủng viết thƣ cho Liot.  

6/7-5/8/1785 [Lunar June]: 

Ngày 8/7/1785, Pigneau viết cho Thƣợng thƣ, Hầu tƣớc [Marquis] de 

Castries (Maybon, Histoire pays d’Annam, p.212n4) 

Ngày 8/7/1785, Pigneau cũng viết cho Thƣợng viện Macao, 

[1786-1789: Liot tới Xiêm] 
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21/10/1786 [Lunar August 30]: Chủng nhận đƣợc thƣ Pigneau, thúc dục 

nên qua Pondichery để cùng lên đƣờng qua Paris. 

4/11/1786 [Lunar Sept 14]: Chủng viết ba lá thƣ: 

Một thƣ gửi cho Thống đốc Pondichery và Thống đốc các thuộc địa Pháp 

tại India, cho biết chƣa nhận đƣợc tin tức gì từ Pierre [Pigneau]. Tiết lộ về sứ 

đoàn Portugal. Vì chiếc tầu này, vua Xiêm bắt đầu nghi kỵ Chủng, nên phải 

đợi vài tháng nữa mới qua Pondichery.(Cadière 1926:35-6) 

Thƣ thứ hai gửi de Richery, thuyền trƣởng tầu Marquis de Castries, và 

Berneron. Cho biết sẽ lên đƣờng qua Pondichéry vào tháng Mƣời âm lịch 

[21/11-20/12/1786]. Ngày 23/10/1786, tàu Portuguese tới Bangkok. Mang 

theo thƣ Nữ hoàng Portugal và Thống đốc đảo Goa. Cho biết đã có sẵn  binh 

sĩ và 56 tầu chiến tại Goa. Mang theo qùa cho vua Xiêm. Tuy nhiên, Chủng từ 

chối. Vậy mà vua Xiêm vẫn nghi ngờ, nên chƣa tiện lên đƣờng qua 

Pondichery vào tháng 10 âm lịch [21/11-20/12/1786].  

Ngày 21/2/1787, Chủng lại muốn đi Pondichery. 

Ngày 19/3/1787 [Lunar 1/Feb], Chủng viết cho Giám đốc trƣờng 

Chantabun; giải thích vấn đề Antonio. 

 

Nhƣng các giáo sĩ Pháp ra mặt chống lại chính sách „hƣơng đảng” năm 1803 

của Gia Long, sau khi vua cho lệnh “không đƣợc xây cất thêm chùa và nhà thờ 

mới nếu không đƣợc giấy phép.” Họ cũng ngầm ủng hộ việc đƣa con Đông Cung 

thái tử Cảnh là Hoàng tôn Đán lên chức Đông Cung Thái tử, và công khai chống 

lại Hoàng tử thứ tƣ là Hiệu, tức Đảm, ngƣời đƣợc sự yểm trợ của phe nho sĩ bảo 

thủ trong triều từ năm 1805, dù Hiệu con vợ nhỏ. Cuộc thảm sát Tống thị Quyên, 

góa phụ thái tử Cảnh, năm 1824, trong tay Lê Văn Duyệt và biếm chức Mỹ Đƣờng 

(tên mới của Hoàng tôn Đán) thành thƣờng dân ít tháng sau vì tội “thông gian với 

mẹ đẻ”—cùng cái chết của Thái Bình Công Mỹ Thùy, con thứ hai Thái tử Cảnh, 

tháng 8/1826 [Tháng Bảy Bính Tuất] —khiến các giáo sĩ tung tin Minh Mạng 

“giết chị dâu và hai cháu” để che dấu tội loạn luân.  

(ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825,  1964: 63, 104-5; 8: 1826-1827,  1964:76, 97; 

ĐNCBLT, q. 2 & 23 (1993), 2:49, 396)  

 

Thập niên 1870, Petrus Trƣơng Vĩnh Ký, trong tập Cours d’histoire annamite 

[Nam Sử hay Bài giảng sử nƣớc An Nam], thuật lại rằng: Ngƣời ta nói Minh 

Mạng “đi lại” với chị dâu góa [Tống Thị]. Và chị có thai. Khi cái bụng không còn 

ém đƣợc ngƣời đàn bà bị kết tội lăng chạ và bị tử hình, chết với hai đứa con trai, 

với cái ơn vua là tự lựa chọn trong “tam ban trào điển” [tự tử bằng thuốc độc, thắt 

cổ, hoặc dao găm]. (II:260-61)  

Mặc dù Trần Trọng Kim bài bác luận cứ trên, (VNSL, II:187) chi tiết “lời 

đồn” này đƣợc lập lại một cách khẳng định trong sách của Phan Phát Huồn (1965, 

I:300-1) và Nguyễn Văn Trấn, Trƣơng Vĩnh Ký:Con ngƣời và sự thật (TP/HCM: 

1993), tr 51).  
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Đây có lẽ là dƣ hƣởng cuộc tranh giành ngôi báu từ năm 1805 tới 1816. Theo 

Đại Nam Thực Lục, năm 1824, Lê Văn Duyệt nhận lệnh dìm chết Tống Thị Quyên 

vì thông gian với Hoàng tôn Đán tức Mỹ Đƣờng. Tháng 1-2/1825 [12 Giáp Thân, 

19/1-17/2/1825], Minh Mạng biếm Đán thành thƣờng dân, không đƣợc vào chầu. 

Năm 1849, Đán chết bệnh. Tự Đức cho con cháu Đán đƣợc ghi lại vào sổ tôn thất. 

(ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825,  1964:104-5; ĐNCBLT, q. 2 & 23 (1993), 2:49, 396; 

ĐNCBLT, q. 2 (1993), 2:52) Thái Bình Công Mỹ Thùy, con thứ hai của Thái tử 

Cảnh, chết bệnh vào tháng 8/1926 [Tháng Bảy Bính Tuất, 4/8-1/9/1826] khi đang 

bị kiện. Tháng 9/1826 [Tháng Tám Bính Tuất, 2-30/9/1826], Minh Mạng cho Lệ 

Chung, con Đán, mới 6 tuổi, đƣợc tƣớc Ứng Hòa hầu lo việc phụng tự Thái tử 

Cảnh. (ĐNTLCB, II, 8: 1826-1827,  1964:76, 97) 

Petrus Ký và các giáo sĩ  còn tung tin Lê Văn Duyệt “ngán ngẫm” trƣớc cảnh 

“Nguyễn Văn Thiềng” [Thành] “Phó vƣơng (Vice Roi) ở Bắc Kỳ” bị Minh Mạng 

giết vì một bức thơ giả mang dấu ấn của Thiềng. (Trấn 1993, tr 51-52). Nguyễn 

Văn Thành thực ra bị đẩy vào thế phải tự tử năm 1817, khi đang nắm chức chƣởng 

Trung quân của Gia Long ở Huế, do việc tôn phò Hoàng tôn Đán, và cũng chính 

Lê Văn Duyệt đƣợc gọi từ Gia Định ra Huế năm 1816 để làm án con Thành là cử 

nhân Thuyên. Điều này chứng tỏ Petrus Ký (và cả Nguyễn Văn Trấn, Phan Phát 

Huồn) chƣa đọc kỹ sử triều Nguyễn. Xem Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối, tập I, tr. 

83n38] 

6. Ải Tân Giác La Mán Ninh (Tuyên Tông, Xuanzong, 1821-1850 [Đạo Quang]) 

Đạo Quang (Tuyên Tông, 1821-1851) 

26/3-23/4/1838 [Tháng 3 Mậu Tuất]: 

Vận tốc truyền giáo chậm hẳn lại khi các giáo sĩ muốn phát triển Ki-tô giáo 

vào những vùng đất trù phú, hay các thành thị cổ truyền. Một trong những lý do 

chính là sau hơn ngàn năm Bắc thuộc và 600 năm độc lập, nền văn hoá cổ truyền 

Việt đã tổng hợp ba nguồn tƣ tƣởng ngoại nhập khác là Phật, Đạo, và Khổng giáo 

với di sản đa thần/bái vật [animism] thành một thể khối khá vững vàng. Trong khi 

đó, quan điểm thần học nhất nguyên của Ki-tô giáo—coi tất cả những ngƣời 

không theo Ki-tô giáo là "ngoại đạo" hay “ác quỉ” (paiens hay demons). Bởi thế, 

trƣớc ngày có phong trào bài Ki-tô hay "Sát Tả," sự phân chia Giáo (ngƣời có đạo 

Ki-tô, còn gọi là dữ dân) và Lƣơng (ngƣời không theo đạo Ki-tô) đã khá rõ ràng.  

Thực ra, đại đa số ngƣời "Lƣơng" không thuần là "Phật tử" hay văn thân/nho 

sĩ, mà có thể là ngƣời theo một trong ba đạo đã du nhập lâu đời, hoặc cả ba đạo 

trên. 

Đạo "Phật" thành lập vào khoảng thế kỷ thứ VI trƣớc Tây lịch (TTL), tại 

Nepal, Bắc India (Ấn Độ). Ngƣời khai đạo là Guatalama Siddharta (Tất Đạt Đa), 

một hoàng tử, sống trong khoảng thời gian 563-483 TTL. Nền tảng của đạo Phật là 

"tứ diệu đế" (sinh, chết, già và bệnh) của đời ngƣời, trong vòng "luân hồi" (karma) 

vô cùng tận. Muốn thoát khỏi vòng luân hồi ấy, cần phải tu đạo, hầu đạt "chính 

quả," vào cõi "niết bàn" (nirvana), tức chốn cực an, cực tịnh. Thế kỷ thứ 3 TTL, 

vua Ashoka đặt Phật giáo làm quốc giáo. Sau đó bị Hồi giáo (Hinduism) đẩy bật ra 
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khỏi lãnh thổ. Nhƣng Phật giáo đƣợc quảng bá khắp Á Châu, rồi du nhập Âu và 

Mỹ châu. 

Khoảng đầu Tây lịch, Phật giáo chia làm hai nhánh lớn: Nam Tông (còn gọi là 

"tiểu thừa" [Hinayana] hay "nguyên thủy") và Bắc Tông (tức "đại thừa" 

[Mahayana] hay "đại chúng"). Phái Nam Tông, thiên về giải thoát cá nhân, tồn tại 

và phát triển ở Sri Lanka (Ceylon hay Tích Lan) cùng vùng Nam và Đông Nam Á 

(Miến Điện, Thái Lan, Căm Bốt v..v...). Phái Bắc Tông, thiên về việc "phổ độ 

chúng sinh" (đƣa ngƣời qua biển mê, paramita), với mẫu ngƣời "Bồ tát" 

(boddhisatva) biến thái theo từng địa phƣơng, mạnh nhất ở Tibet (Tây Tạng), 

Mông Cổ, Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam. Du nhập Việt Nam vào 

khoảng thế kỷ thứ I hoặc thứ II, đạo Phật lên cao độ vào thế kỷ thứ X-XIII, sau khi 

đƣợc nhà Đinh (968-980) và rồi nhà Lý (1009-1226), nhà Trần (1226-1400) nhận 

làm quốc giáo. Cả hai chi nhánh Bắc và Nam tông đều hiện hữu ở Việt Nam. Có 

thể nói trên 50% dân Việt, đặc biệt là giới phụ nữ và những ngƣời lớn tuổi, ít 

nhiều theo đạo này. 

Phật Giáo du nhập TH vào khoảng thế kỷ I TTL và thế kỷ I STL. Phật 

Giáo du nhập theo đƣờng giao thƣơng từ Tây Bắc India tới Peshawar, vƣợt qua 

các đèo núi Bamiyan và Balkh, rồi theo hƣớng Đông tới Kashgar. Từ đây các 

nhà truyền giáo tới Tan Huang qua ngả Kucha ở hƣớng Bắc, hay Khotan ở 

hƣớng Nam. Nơi đây còn nhiều hang động lƣu giữ đƣợc những tƣợng Phật, v.. 

v… Huyền thoại ghi rằng đời Hán Minh Đế (58-75), sau một giấc mơ, năm 61 

hay 64, Minh Đế gửi sứ giả đến Tan [Dun] Huang để tiếp xúc các nhà truyền 

giáo Phật Giáo. 

[Thƣơng đoàn India [Thiên Trúc]: Phật Dipankara [Nhiên Đăng] (phò trợ 

ngƣời đi biển) và Phật Avalokitesvara [Quan Thế Âm] (nghìn mắt, nghìn tay, 

từ bi, hỉ xả, cứu giúp ngƣời hoạn nạn khi niệm tên Quan Thế Âm)] 

Phật Giáo tới Dutch East India [Indonesia] vào thế kỷ V. Nhƣng tƣợng 

Phật trƣờng phái Amaravati ở Sampaga (Celebes) và phía Nam Java cho thấy 

cổ hơn. 

[Di dân từ Kalinga, xứ bờ Đông India, sau những cuộc xâm lăng của 

Ashoka vào thế kỷ III TTL; rồi đến những cuộc xâm lăng khác. 

Cổ Việt: Luy Lâu (Dâu), nằm trên bờ sông Dâu, 5km Bắc sông Đuống. 

(Nguyễn Tài Thƣ, et al., 1991:35-36) 

Georges Coedès: Kinh tế và thƣơng mại. Các thƣơng đoàn đi buôn tới các 

đảo có gia vị (Java, Sumatra, Celebes (Sulaweisi)] lâm sản (và vàng [Suvanna 

Bhumi]) 

Thƣơng gia theo cả đạo Bà-la-môn [Brahmanism]. Chữ Sanskrit. Đạo Bà 

La Môn gọi ngƣời nƣớc ngoài là Mecha [bọn mọi rợ]. 132 TTL: Ye Tiao, 

ngƣời TH, tới Java. Nói xứ này đã bị Ấn độ hóa. Vì thế G. Ferrand (1919)  

khẳng định hiện tƣợng Ấn độ hóa xảy ra trƣớc TL. 

Bành Thành: Năm 50, Sở vƣơng Lƣu Anh thờ cả Phật và Lão. (Hậu Hán 

Thƣ, Sở vƣơng Anh truyện). (Nguyễn Tài Thƣ, et al., 1991:28-29) 
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Thoạt tiên, Phật giáo mƣợn một số thuật ngữ của Lão giáo để giải thích về 

vấn đề tu niệm [meditation] và thuyết trƣờng sinh bất lão [immortality]. An 

Shik Gao [An Thế Cao], một ngƣời Parthian [ngƣời An Tức, Iran], tới Lạc 

Dƣơng [Lo yang] năm 148, cầm đầu một nhóm Nam Tông [Hinayana] hay 

Nguyên Thủy, dịch một số sách về tu niệm và hít thở [hô hấp] (An Ban Thủ Ý 

[Anna-pana Sati]). An Xuan [An Huyền], một đệ tử đồng hƣơng khác dịch 

prajnaparimata. An Xuan cải đạo cho một sƣ địa phƣơng là An Fo-t‟iao [An 

Phú Điều].  

Năm 166, trong một tờ sớ [rescript], Xiang Kai can ngăn Huan de (147-

167) về việc thờ phụng cả Phật Giáo lẫn Lão giáo. 

Lokasema [Chi Lâu Ca Sấm], một ngƣời Indio-Scythian, tới Lạc Dƣơng 

năm 168-188, đại diện phái Bắc tông [Mahayana], dịch một phần bộ kinh Bát 

Thiên Tụng Bát Nhã Kinh [Astashahasrika-prajnaparimata-sutra.  

Đại thừa Bát Nhã [prajna] thịnh hành ở VN và TH. 

Nagarjuna [Long Thọ], thế kỷ II, lập ra thuyết Trung luận, ảnh hƣởng các 

phái Thiền VN. Có thể Đại thừa Bát Nhã truyền thẳng từ Nam Ấn qua cổ Việt. 

(Nguyễn Tài Thƣ, et al., 1991:23) 

Tại VN, thế kỷ III, Khƣơng Tăng Hội dịch Bát Thiên Tụng Bát Nhã Kinh 

[Astashahasrika], xƣa nhất trong toàn bộ Bát Nhã. (Nguyễn Tài Thƣ, et al., 

1991:23-24) 

Những kinh dịch triều Hán phần đông là cách tu niệm [meditation], đạo 

đức và thiên đƣờng [[jing du], từ tiếng Sanskrit parisodharma-ksetra [pure 

land], tức thiên đƣờng Tây phƣơng mà ngƣời tu đạo sẽ đến sau khi chết] của 

Amitabha [A mi t‟o] và Bhaisajyagura [Yao shih].  

Trong số tác giả Hán có Mou Po (Mâu Bác) hay Mouzi [Mâu Tử], hay tác 

giả Mou-zi li-huo lun [Lý Hoặc Luận hay Mou-tzu on the Settlings of Doubts], 

section Preface, vào thế kỷ thứ II, nhƣng có thể chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ V. 

[Gồm 37 câu vấn đáp] 

Sau khi Kamarajiva [Cƣu Ma La Thập], một ngƣời Kuchan từ Kashmir tới 

Trƣờng An [Chang an] năm 402, việc dịch kinh mới chính xác, phổ biến hơn. 

Từ thời Nam Bắc triều (420-588), Phật giáo bắt đầu chia làm trƣờng phái 

[chung] và tông phái [zong = sects]. 

Có 3 trƣờng phái: Chu-shê và Fa-hsiang, do Huan-tsang (Huyền Trang, ca 

596-664) và San lun. Có 2 tông là Tian Tai [Thiên Thai] và Hua Yen [HoaYên]. 

Trong đại chúng, có 2 tông: thiền [chan] và tịnh độ [jing du]. Phái chan 

[thiền] do Bodhidharma thành lập, dựa theo tiếng Sanskrit dhyana, một cách 

tu niệm [meditation]. Tịnh độ [jing du], từ tiếng Sanskrit parisodharma-

ksetra [pure land], tức thiên đƣờng Tây phƣơng mà ngƣời tu đạo sẽ đến sau 

khi chết. 

Đời Tùy (Sui, 589-617), Phật giáo phát triển và củng cố. Các tông phái liệt 

kê các bậc tổ sƣ [patriarchs] để thiết lập sự chính thống. 

Sau khi lên tới tột đỉnh quyền lực, từ năm 845, Phật Giáo bắt đầu xuống 

dốc. Lý Triền [Đƣờng Vũ Tông, Wu zong, 840-846], em  Lý Ngang (Văn 
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Tông, Wenzong, 826-840), năm 840, giết cháu, cƣớp ngôi, đóng cửa các chùa, 

bắt tăng ni hoàn tục. 

Năm 846, chết, chú là Lý Sầm [Thầm] lên ngôi, tức Tuyên Tông, 846-859). 

Lý Ngang và Triền đều là con Lý Hằng (Mục Tông, 821-824), con Lý Thuần 

(Hiến Tông, 816-820), bị hoạn quan Trần Hoàng Chí giết.  

Năm 859, con Sầm là Hạc lên nối ngôi, tức Ý Tông, 860-873. [Cao Biền 

đánh Nam Chiếu, tái chiếm Giao Châu] 

Năm 873, con Hạc là Nghiễm nối ngôi là Hy Tông, 874-888. Loạn Hoàng 

Sào, 880-883. 885, Lý Khắc Dụng bức kinh thành, Nghiễm phải bỏ chạy ra 

Phụng Tƣờng, 888 mới trở lại Trƣờng An. Chết năm này.  

Năm 888, con là Lý Kiệt lên ngôi, tức Chiêu Tông, 889-904. 896-898: Lý 

Kiệt bỏ Trƣờng An chạy ra Hoa Châu. Năm 903, Chu Toàn Trung đƣợc phong 

làm Lƣơng vƣơng. Tháng 9-10/904 [8 Giáp Tí 12/9-11/10/904], Chu Toàn 

Trung giết Lý Kiệt. Lập Lý Tộ, tức Chúc, con Kiệt, tức Chiêu Tuyên Đế, 904-

906. Năm 906, phế Tộ, tự lập làm vua, tức Hậu Lƣơng. 

 

Đạo giáo hay Lão giáo xuất phát từ Trung Hoa, do Lão Đam (Lão tử) thành 

lập vào khoảng thế kỷ thứ VI TTL. Những chi tiết về Lão tử đầy tính cách thần 

thoại và tập Đạo Đức Kinh còn lƣu truyền đến nay là do nhiều ngƣời ghi chép 

trong khoảng thế kỷ thứ III TTL. Nền tảng của trƣờng phái này là hai chữ "Đạo" 

(đƣờng) và "Đức" (quyền lực). Bậc chân nhân có quyền lực nhờ đã tri nghiệm 

đƣợc "Đạo"—tức nguyên lý hằng cửu của vũ trụ. Cũng trong khoảng thế kỷ thứ III 

TTL xuất hiện một tƣ tƣởng gia lỗi lạc khác của Đạo giáo là Trang Châu (Trang 

tử), với tác phẩm Nam Hoa Kinh. Hai tƣ tƣởng xuất sắc nhất của Trang Chu là tự 

do tuyệt đối (tiêu dao du) và bình đẳng (tề vật luận), theo trật tự sẵn có của vũ trụ 

(tự nhiên như nhiên). 

Trong đời sống thƣờng nhật, Đạo giáo bị đại chúng hoá nhằm thoả mãn nhu 

cầu niềm tin của mọi ngƣời về sức mạnh huyền bí của vũ trụ. Các đạo sĩ hay chân 

nhân, sau một thời gian tu luyện trên núi cao, rừng sâu, trở lại các làng mạc, thị 

trấn để trừ ma, diệt quỉ, cải biến thiên tai với bùa chú hay lễ đàn hô phong, hoán 

vũ. Du nhập Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ II TTL, Đạo giáo tiếp tục hiện hữu 

cho tới thế kỷ XX với hình ảnh những "ông Đạo," thày tử vi, địa lý, hay những hội 

kín của ngƣời Việt gốc Hoa (nhƣ Thiên địa Hội, Bạch Liên Giáo). 

Khổng hay Nho giáo, dù không đƣợc coi nhƣ một tôn giáo [tongjiao], là học 

thuyết chính trị của một học giả ngƣời Hán, Khổng Khâu [Khƣu], (Kong Kou, 

Kongzi, 551-479 TTL), sống trong khoảng thế kỷ 6-5 TTL. Tự là Trọng Ni, con 

không thừa nhận của Thúc Lƣơng Ngột, một tiểu lại nƣớc Lỗ (Lu), thuộc [Văn 

Giang?] sau con cháu chuyển tới Khúc Phụ (Qufu), địa phận tỉnh Sơn Đông 

[Shandong], Trung Hoa, ngày nay.  

Lúc bấy giờ, nƣớc Trung Hoa còn theo chế độ phong kiến, Hoàng đế nhà Chu 

(1122-247 TTL) chỉ có hƣ vị, 5 nƣớc chƣ hầu mạnh nhất tranh nhau ngôi bá chủ 

(Xuân Thu). Xuất thân từ nƣớc Lỗ [Lu, Sơn Đông hiện nay], một trong những 
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vƣơng quốc yếu nhất, Khổng Khâu rao giảng phép trị nƣớc dựa trên sự hoà đồng 

giữa ngƣời với Trời, gia đình và vƣơng quốc.  

Minh Thế Tông [Emperor Jiajing, 1521-67]  cho lệnh lập đền Khải 

thánh ở bên trái học miếu để thờ cha mẹ Khổng Khâu, cùng các hiền nho như 

Nhan Uyên, Tăng Sâm, v.. v.. Năm 1727,  Ung Chính truy phong tổ 5 đời 

Khổng Khâu là Mộc Kim Phủ làm Triệu Thánh Vương, xuống tới cha Khâu 

là Thúc Lương Ngột làm Khải Thánh Vương. Đổi tên Khải Thánh làm Sùng 

Thánh. Xuân Thu nhị kỳ tế lễ. (VĐLN, Sài Gòn: [1973?]),  tr. 190-91]. 

20/4/1521 [14/3 Tân Tị]: Tháng Ba Tân Tị [7/4-5/5/1521]: Chu Hậu 

Chiếu (Zhengde, Minh Vũ Tông, 1506-1521 [con Hiếu Tông]), chết. Không 

con. 28/5/1521 [22/4 Tân Tị], Chu Hậu Tổng [hay Thông] [cháu Hậu Chiếu, 

con Hƣng Hiến Vƣơng] lên thay tức (Jiajing, Thế Tông, 1521-1567) 

Jiajing chủ trƣơng giữ hiếu với cha mẹ sinh [insisted on performing filial 

piety rituals for birth parents] hơn the collateral Ming ancestral line. The 

Guangdong-based officials [Pearl River Delta] supported Jiajing and his new 

Imperial Confucian orthodoxy, while participating in nationwide anti-

Buddhist mobilizations. Guangdong-based proponents of Neo-Confucian 

orthodoxy led the charge on “religious cleansing.” [David Faure, Emperor and 

Ancestor: State and Lineage in South China (Stanford, CA: Stanford Univ. 

Press, 2007), p. 102] 

The Qing conditions enhanced the lineage institution through their 

cultural and economic activities, and their role in developing local militia in 

the post Opium War period. 

Sau 1911, came to the end partly due to the Western ideas in the city [like 

Shanghai]. [347] the perceptions of the lineages and their operations as 

“sources of backwardnesses by the rising intelligentsia, nurtured on Western 

ideas via the city. [p. 14] 

Problematic juxtaposition of lineage/ancestor/village as “tradition” and 

“city” as “foreign modernity” [p. 312-16]. Arguably, the main reason is the 

privatization of land. 

 

Học thuyết căn bản của Khổng Khâu là trở về với đức hạnh, tiêu biểu bằng 

lòng nhân (ren [jen]: bộ nhân đứng, với chữ nhị: humanity, benevolence or perfect 

virtue). Khổng Khâu tin ở trật tự thiên nhiên, cũng là trật tƣ đạo đức. Con ngƣời 

làm tròn bổn phận mình, đạt đƣợc đỉnh cao đời sống, nếu hành động theo ý muốn 

của Trời hay Thiên mệnh (Tian-meng, hay Mandate of Heaven). Tuy nhiên, 

Khổng Khâu tin rằng chỉ một thiểu số có thể đạt đƣợc tiêu chuẩn của mẫu ngƣời 

quân tử (chunzi). Kẻ "tiểu dân" [xiaomin] trong đám đông ở đáy xã hội, cần đƣợc 

chăm sóc, dạy bảo và hƣớng dẫn. Một cách nào đó, học thuyết Khổng Khâu tƣơng 

tự nhƣ Plato của cổ Greece (Hy Lạp). Những lời dạy bảo của “Khổng Khâu”—

chƣa hẳn đã là nhân vật Khổng Khâu lịch sử—đƣợc  chép lại thành bộ Lunyu 

[Luận ngữ]. 
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"Quân tử" là mẫu ngƣời tiêu biểu của giai tầng trung gian, tức lớp văn thân 

hoặc nho sĩ, có nhiệm vụ giúp vua trị an dân chúng. Quân tử trƣớc hết phải đạt 

đƣợc chính tâm, rèn luyện bản thân (tu thân), xây dựng gia đình (tề gia), rồi mới 

có thể cai quản đất nƣớc (trị quốc) hay trị an (bình) thiên hạ. Phép tu thân có "ngũ 

thƣờng" là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Trong gia đình thì hiếu với cha mẹ, thờ cúng tổ 

tiên, duy trì bổn phận giữa chồng-vợ, cha-con, anh-em. Ra ngoài gia đình, tiến về 

việc trị quốc, nền tảng là "tam cƣơng"—quân, sƣ và phụ.  

Vào thế kỷ IV TTL, Mạnh Kha (Meng Ko, 372-289 TTL), học trò của học trò 

của cháu nội Khổng Khâu là Tử Tƣ (Zi Si), diễn giải lại tƣ tƣởng Khổng Khâu, tạo 

thành hệ thống chính trị nhân bản chặt chẽ. Nhấn mạnh ở Nhân (jen [ren], 

benevolence) và Nghĩa (I hay yi, righteousness). "Nhân là nhà ta ở, nghĩa là con 

đƣờng ta đi." Ngoài ra còn hiếu [xiao, filial piety], lễ [li, propriety]  

“Khổng Khâu”—đƣợc gọi là “tử” [zi] trong sách Lunyu [Luận ngữ; hay Lỗ 

luận, Analects] (tk II TTL), gồm nhiều cá tính [personalities], mà chƣa hẳn đã là 

Khổng Khâu thực sự trong lịch sử, nhƣ Tƣ Mã Thiên phác họa trong Sử Ký—

Khổng muốn những nhà cai trị hãy bỏ sự dị đoan để trở lại với những vấn đề thiết 

thân của xã hội và quốc gia. Sự kêu gọi trở về với "văn hoá của nhà Chu" này là 

do các nhà cai trị thời bấy giờ tin tƣởng vào tính cách tiên tri của các giấc mộng, 

sự hữu hiệu của các thần linh, sức mạnh của ngƣời chết, tục chôn ngƣời sống sau 

cái chết của ngƣời cai trị. (De Barry, Sources, I:17) [đời nhà Trần vẫn còn lệ chôn 

sống cung phi của vua trong lăng tẩm]  

Trong gần 2000 năm, Khổng đƣợc cung văn thành một thứ “thánh” [sheng], 

nhƣng con ngƣời thực trong lịch sử của Khổng có vẻ khiêm nhƣợng hơn nhiều.  

Michael Nylan and Thomas Wilson, The Lives of Confucius: 

Civilization’s Greatest Sage Through the Ages (NY: Double Day, 2010), p. 3: 

[the historical Kongzi was probably the illegimate child of a minor official in 

the state of Lu, born in 551 BCE. Sima Qian: until he was in his mid-sixties, 

Kongzi was sentimonious and arrogant know-it-all;” he is all too human, a 

man whose eagerness to learn exceeded his eagerness to teach],  

Thế kỷ thứ XIV, một Nho gia Việt là Hồ Quí Ly từng viết một tờ biểu 

dâng lên Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông (1370-1372, TTH 1372-1395) đề 

nghị chỉ thờ Khổng như một “tiên sư” [tianshi], phụ tế với “tiên thánh” 

[tiansheng] Chu Y [Công] Đán, như thời nhà Hán. Đồng thời đưa ra 4 điều 

đáng ngờ trong Luận Ngữ: 

 

Tƣ Mã Thiên [Sima Qian] chia cuộc đời Khổng làm hai giai đoạn: tuổi trẻ và 

trung niên là loại ngƣời cao ngạo, đầy cảm tính, tự nhận hiểu biết mọi thứ. Cho 

đến giữa tuổi 60, Khổng Khâu là ngƣời dễ bị cảm xúc và kiêu ngạo, với lòng tin 

mình biết hết mọi sự, mọi việc [know-it-all]. Sau đó, Khổng trở thành một hiền 

triết thâm thúy hơn khi về già, từ năm 65 tuổi mê say học hơn dạy. 

 (Michael Nylan and Thomas Wilson, The Lives of Confucius: Civilization’s 

Greatest Sage Through the Ages (NY: Double Day, 2010), p. 3: [the historical 

Kongzi was probably the illegimate child of a minor official in the state of Lu, 
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born in 551 BCE. Sima Qian: until he was in his mid-sixties, Kongzi was 

sentimonious and arrogant know-it-all;” he is all too human, a man whose 

eagerness to learn exceeded his eagerness to teach]. 

Có ngƣời chỉ trích Khổng là loại ngƣời giống Trang Châu [Zhuang Zhou], 

lạnh lùng tách biệt với xã hội [a Zhuangzi-clone who regards the world with cool 

detachment]; some Confuciuses are more Confucian than the other, Ibid., 220]) 

Nhƣng không kém quan trọng là vấn đề Liu Bang [Lƣu Bang], hay Hán Cao 

tổ [Han Gaozu, 206-196 AD] muốn tự tách biệt với chế độ quân phiệt chuyên 

chính của nhà Tần [Qin], trở lại với chế độ nhà Chu, nhiều ít phân quyền. Nên sau 

khi thống nhất Hoa lục, Lƣu Bang tổ chức lễ Thái Lao cho Khổng Khâu, với tƣớc 

vị truy phong Tiên sƣ [Xianshi, First Master], phụ tế cho Tiên Thánh [Xiansheng] 

Chu Công [Cơ] Đán. Đầu thiên niên thứ nhất Tây lịch, Vƣơng Mãng và Lƣu Khản 

(Bình đế, 1TTL-5 TL) phong Khổng lên chức công [gong]. 

[Khổng Khâu thừa nhận vũ trụ quan  trời tròn, đất vuông [viên thiên, phƣơng 

địa], trái đất là một định tinh, mặt trời và mặt trăng cùng hằng hà sa số tinh tú [sao] 

xoay quanh trái đất. Trên quĩ đạo của chúng, mặt trời có điểm mọc [thang cốc] và 

lặn [mông dĩ]. Giống thuyết vũ trụ quan qui tâm về trái đất [geocentric theory] của 

giáo hội Ki-tô phƣơng Tây, dựa theo Aristotle và Ptolemy; bị nghiên cứu của các 

nhà thiên văn và toán học đào thải từ thế kỷ XV, qua công trình nghiên cứu của 

Mikolas Kopernik [Nicolaus Copernicus, 1473-1543], ngƣời Poland [Ba Lan], 

cùng những ngƣời chủ trƣơng qui tâm về mặt trời [Heliocentric system].  

Vụ án lịch sử năm 1633, khi Giáo hội bắt Galelio Galilei (1564-1642)—

người đầu tiên dùng kính thiên văn nghiên cứu bầu trời, phải công khai xin rút 

lại chủ trương trái đất quay quanh mặt trời [heliocentricity: the earth orbits 

the sun]—Các nhà địa lý cũng phải đặt tên cho Mỹ châu [America] như một 

“Lost Continent” [Lục địa đã mất], không ghi trên bản đồ vũ trụ mà đấng Tạo 

vật đã hoá phép ra trong vòng sáu [6] ngày, khoảng 9000 năm trước [TK VII 

TTL] sau khi các nhà thám hiểm thực hiện những cuộc du hành vòng quanh 

thế giới và khám phá ra Mỹ Châu, nhưng lúc đầu đặt tên sai là West Indies. Vì 

khám phá năm 1492 của Christopher Columbus, năm 1493, Giáo hoàng 

Alexander VI đã ban hành những thánh lệnh [paper bulls] chia thế giới không 

Ki-tô làm hai phần do Portugal và Espania cai quản. Họ được quyền bắt làm 

nô lệ hay chém giết bất cứ thổ dân nào không chịu “rửa tội”và chiếm hữu tài 

sản, đất đai của họ. 

Rồi đến chuyến du hành của nhà hàng hải Portuguese Ferdinand 

Magellan (1480?-1521) vượt qua tuyến miền nam Đại Tây Dương tới Thái 

Bình Dương, năm 1521, cặp bến San Lazarro, nhưng Magellan bị thổ dân giết 

chết, và sau này dân Filipino lập bia ghi lại võ công chống, đánh thực dân 

Tây phương.  

Chỉ khoảng 2,000 năm sau ngày vua Lỗ bắt đƣợc một con kỳ lân [qilin] què, 

rồi Khổng Khâu chết, thuyết trái đất là tâm điểm vũ trụ [geocentric theory] đã bị 

phá sản. Sau này, khi các nhà truyền giáo Tây phƣơng nhƣ Matteo Ricci (Lợi Mã 

Đậu), Ferdinandus Verbiest (Nam Hoài Nhân, tác giả Khôn dƣ đồ thuyết), Guileo 
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Aleni (Ngải Nho Lƣợc), v.. v..  tới Bắc Kinh, rao giảng và viết về đất tròn, biển 

tròn tại triều nhà Minh đầu thế kỷ XVII, Lê Quí Đôn vẫn tìm đƣợc cách ngụy biện 

rằng “tiên nho” đã biết truyện trời tròn, đất tròn qua thuyết “Hỗn thiên” rồi!  

(VĐLN, q. 1, Lý Khí loại, số 44; q. 2, Hình Tƣợng Loại, số 11, 12, 13 

[dẫn Tăng Tử]; 1973:60 (Lý Khí loại, số 44; bàn về lịch), 76 (q. 2, Hình 

Tƣợng Loại, số 11, 12, 13 [dẫn Tăng Tử]; Hỗn Thiên), 77 (Nam Hoài Nhân), 

78 (Tăng Tử), 177-82 [q. 3, số 92; Lợi Mã Đậu)]  

Năm 1826, Minh Mạng cũng từng nhắc đến thuyết hỗn thiên qua tiểu luận về 

khoảng cách giữa quả đất và mặt trời vào buổi sáng và trƣa [Nhật xuất nhật trung 

viễn cận luận]; ĐNTLCB, II, 8: 1826-1827,  1964:132. 

Sau khi Trung Hoa thống nhất, Khổng Khâu đƣợc tôn sùng từ đời Hán, nhƣng 

cũng từ đó học thuyết Khổng Khâu chia làm nhiều hệ phái—nhƣ Hán Nho, Tống 

Nho, Minh Nho, hay Thanh Nho—tùy theo sự triển biến của tri thức và vũ trụ 

quan của ngƣời Trung Hoa. Du nhập Việt Nam dƣới thời Bắc thuộc, Khổng học 

thống trị triều chính từ thời nhà Hậu Lê (1428-1527, 1593-1789). 

 

Trong đời Tần, các tác phẩm của Khâu đều bị đốt cháy, ngoại trừ bộ sách bói 

toán Dịch hay Chu Dịch. "Kinh" này, theo truyền tụng, do Phục Hy [Fu Xi] hay 

Bào Hy sáng chế ra; hai cha con Thang [Văn Vƣơng] và Đán tu sửa lại; và Khổng 

Khâu cũng soạn Thập Điều hay lời giải thích toàn 64 quẻ. Năm 150 TTL, một 

giòng dõi Khổng Khâu (Kong Anguo, Khổng An Quốc) sao chép và chú giải đƣợc 

59 chƣơng Kinh Thƣ đã tìm thấy trong vách nhà cũ Khổng Khâu. Vào đầu thiên 

niên kỷ thứ nhất Tây lịch, có tới 412 bản Thƣ Kinh, và 948 bản Xuân Thu khác 

nhau. Thái thú Giao Chỉ Sĩ Tiếp hay Nhiếp (Shi Xie, 137-226), đƣợc coi nhƣ một 

trong những ngƣời tinh thông Xuân Thu và Kinh Thƣ trong thời mạt Hán.  

Theo truyền thuyết, Khổng Khâu cầm tinh lân [lin]—bộ Lộc—một loài thú 

“thiêng,” chỉ xuất hiện khi có thánh nhân ra đời. Trong dân gian, lân là loài thú 

một sừng [Unicorn] đực trong cặp “ kỳ lân” [Qi: bộ Lộc, con Lân cái; lin [lân], 

con lân đực, cũng bộ Lộc]. Unicorn. Năm 481 TTL, vua Lỗ bắt đƣợc kỳ lân. Theo 

truyền thuyết, Khâu nghĩ rằng sắp đến ngày tàn của mình. Ít lâu sau thì chết. 

Theo Ngũ hành [wu xing Five Phases theory,]: Mạng thủy [associated with 

water], vì là dòng giõi nhà Thƣơng [Shang], nên dù kế vị nhà Zhou [Chu], mạng 

mộc [wood, it overcame the water], Khổng Khâu chỉ có thể là vua không ngai 

[uncrowned king]. 
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Chương II 

ĐI TÌM CHÍNH THỐNG: 

 

Vừa chiếm lại Huế ngày 13/6/1801, nỗ lực đầu tiên của Nguyễn Chủng (Gia Long, 

1/6/1802-3/2/1820) là thiết lập sự chính thống cho tân trào. Những bước cơ bản nhằm 

thiết lập liên hệ với nhà Thanh và các lân bang; tuyên dương mệnh trời [thiên mệnh] 

của nhà Nguyễn; phục hưng chính giáo, tức chọn Khổng giáo làm nền tảng chính trị; 

và, tách biệt dần khỏi ảnh hưởng Ki-tô. 

Tuy nhiên, người đặt xuống những nền móng cho nhà Nguyễn là Nguyễn Phước Đảm, 

tức Minh Mạng (14/2//1820-20/1/1841). Lên ngôi khi đã gần ba chục tuổi, Nguyễn 

Phước Đảm thực hiện cải tổ triều chính, dựa trên kiểu mẫu nhà Thanh, nhưng lại tự 

hào chế độ của mình giống nhà Hán hơn chinh vua quan Thanh. Tuy nhiên, vua thứ 

hai nhà Nguyễn phạm phải ba lỗi lầm lớn. Thứ nhất, là vua đã quay lưng lại với các 

cường quốc Âu Mỹ, theo đuổi chính sách tự cô lập—không ở chung với di địch—bỏ 

lỡ một cơ hội hiện đại hóa như Nhật Bản hay Xiêm La (Thái Lan, từ 1938), khiến 

vương quốc trở thành thuộc địa của Pháp gần một thế kỷ, từ 1859 tới 1955. Tình trạng 

nửa thuộc địa, nửa bảo hộ này khiến Đại Nam ngày thêm lạc hậu về cả kinh tế lẫn 

quân sự, đó là chưa nói đến hiểm họa phân chia dài theo ranh giới địa phương, mà cho 

tới đầu thế kỷ XXI, sau 40 năm thống nhất, vẫn chưa giải quyết được. Lỗi lầm thứ hai 

là vấn đề Trấn Tây Thành, hay âm mưu xâm chiếm và đồng hóa nước Kamboja từ 

năm 1837, tạo nên nhiều hậu quả xấu—như tinh thần bài Việt (cáp duồn, giết mọi Việt) 

trong nhiều tầng lớp Khmer; hay, sự hiềm khích với Xiêm La. Lỗi lầm thứ ba là sự 

thiển cận, bài Ki-tô, với tham vọng dung “thánh giáo” Trung Hoa, hay Thanh Nho, để 

đối xử với tín đồ Ki-tô và các nhà truyền giáo Tây Phương. Vì Nguyễn Phước Đảm 

được coi như gương mẫu, suốt hai triều Miên Tông (Thiệu Trị, 11/2/1841-4/11/1847) 

và Hường Nhiệm (Tự Đức (10/11/1847-19/7/1833) phải gánh chịu hậu quả tai hại, 

nặng nề về tái chính, kinh tế cũng như chính trị. Với ảo vọng làm sang đạo Trời do 

Khổng Khâu lưu truyền, Hường Nhiệm còn phạm vào lỗi lầm thứ tư—tức sát nhập 

vào vương quốc Thanh, khiến hải tặc, thổ phỉ cùng quan quân Thanh thống trị miền 

Bắc, biến quan tướng Việt trở thành những nhân viên tiếp vận suốt 15 năm dài. Nhưng 

khi có người nhắc nhở đến mối họa cướp đất của nhà Thanh, “Hán Văn Đế” nhà 

Nguyễn giận dữ tuyên bố, “ Chớ nên lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.” Có thể nói, 

những người trực tiếp đóng góp vào việc mất nước từ năm 1883 là chính Hường 

Nhiệm, Hoàng thái hậu Từ Dụ [Dũ], cùng nhóm cận thần gốc Hoa như Phan Thanh 

Giản, Lâm Duy Thiếp, và Trương Đăng Quế. 

 

I. Liên hệ “hiếu cống” nhà Thanh (1644-1912): 

Từ thế kỷ XIX trở về trước, công tác ngoại giao ở Á Châu là một việc tế nhị và phức 

tạp, dựa theo luật kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé. Tại lục địa, hai trung tâm quyền lực lớn 

là Trung Hoa và India. Do vị trí địa dư và văn hóa, Việt Nam nằm trong vùng ảnh 

hưởng của Trung Hoa, xoay quanh quĩ đạo của hệ thống “thông hiếu” hướng về kinh 

đô lân bang khổng lồ phía Bắc—nôm na hơn là phục vụ con Trời, nửa người, nửa 

Thánh, thường tự nhận là chủ nhân của muôn loài, muôn vật dưới vòm trời—biểu 

dương sức mạnh của Trời, Đất, và Thần linh. Nhiệm của các chư hầu như Đại Việt 

(xuất hiện dưới tên Giao Chỉ, An Nam, hay Man Di (Nam Man, Tây Nam Man Di) 

gồm nộp cống lễ định kỳ, và xin thừa nhận, ban phong chức tước mỗi khi lên ngôi, lễ 
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phục cùng lịch hàng năm để thay mặt con Trời vỗ nuôi man di. Văn thư trao đổi giữa 

hai nước thì luôn luôn có những thuật ngữ như “sợ sệt, run rẩy tâu trình,” hay đội ơn 

mưa móc như ánh mặt trời soi rọi tới hang hốc tối tăm. Truyền bản An Nan zhi-lue 

[An Nam Chí Lược] của Lê Tắc—một người Việt gốc Hoa tự nhận là truyền nhân thứ 

sử Nguyễn Phu (453), theo hàng Mông Cổ năm 1285 cùng chủ nhân là Trần Kiện, rồi 

làm việc cho triều đình lưu vong của Trần Ích Tắc, định cư tại Trung Hoa—ghi chép 

lại nhiều chứng từ của loại văn chương “khúm núm, nhưng độc tài” này của những 

người cầm quyền tại cổ Việt. Một nguồn tư liệu phong phú khác là bộ Minh thực lục 

[Ming shi-lu]. Mặc dù có những sai lầm phải có khi viết về một nước lân bang như 

Đại Việt—tức Giao Chỉ đô thống sứ ti, An Nam quốc, rồi An Nam Đô thống sứ ti từ 

1540-29/4/1541 tới năm 1647—giúp thấy rõ đầu óc thực dân, kỳ thị chủng tộc, và 

những tội ác chiến tranh của vua quan Trung Hoa. Chua chat là cho đến hạ bán thế kỷ 

XX, người ta còn được đọc những lới ca tụng công ơn trời biển của Trung Cộng [và 

Quốc Tế Vô Sản] cực kỳ nồng nhiệt của Nguyễn Sinh Côn (1892-1969), Tố Hữu, 

Trường Chinh, cùng những văn kiện lịch sử lạ lùng như lá thư ngày 14/9/1958 của 

Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai; hay những lời tự khen mình đã cắt đất, cắt biển cho 

Trung Cộng của nhóm Nguyễn Dy Niên, Lê Công Phụng là “phù hợp với công pháp 

quốc tế,” đưa đến tấm bản đồ “lãnh hải lưỡi trâu” của Bắc Kinh được công bố trong 

thời gian 2007-2010, hiện đang sôi bỏng dư luận. (1) 

1. Xem chi tiết trong Vũ Ngự Chiêu và Hoàng Đỗ Vũ, Hận Nhục Biển Đông Nam Á: 

Kiện hay Không Kiện? (Fountain Valley, CA: Hợp Lưu Books, 2015 [đang in]). Phụ 

bản thư Phạm Văn Đồng đã được công bố từ năm 1989, trong Chính Đạo, 55 Ngày và 

55 Đêm: Cuộc Sụp Đổ Của VNVH (Houston: Văn Hóa, 1999), tr ; Idem., Việt Nam 

Niên Biểu [VNNB], 1939-1975, tập I-C: 1955-1963 (Houston: Văn Hóa, 1999), tr 120. 

 

Từ ngày chiếm lại Sài Gòn lần thứ ba năm 1788, Nguyễn Chủng đã không ngừng mua 

chuộc cảm tình của nhà Thanh và khoét sâu mâu thuẫn Thanh-Tây Sơn. Mùa Hè 1798, 

theo đề nghị của Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường, Nguyễn Chủng sai Ngô 

Nhân Tỉnh đáp tàu buôn người Thanh qua Quảng Đông, hỏi tin vua Lê Duy Kỳ 

(10/8/1786-2/2/1789), nhưng thực ra để mở liên hệ “hiếu cống” với Ải Tân Giác La 

Ngung Diễm (Gia Khánh [Jiaqing], tức Thanh Nhân Tông, 1796-1820), với món qùa 

ra mắt là nhóm tù binh hải tặc Tề Ngôi, lúc ấy đang liên minh với Quang Toản nhà 

Tây Sơn. (2) 

2. Đại Nam Thực Lục Chính Biên [ĐNTLCB], Đệ nhất kỷ [I], tập 2: 1778-1801, 

1963:283-284, 287.  

 

Sau khi tái chiếm Huế Nguyễn Chủng cho Trịnh Hoài Đức, mang chức Thượng thư 

Bộ Hộ, làm Chính sứ đi Hổ Môn, Quảng Đông, trao trả ấn tín nhà Thanh đã ban cho 

Tây Sơn, đồng thời nộp ba thủ lĩnh giặc biển Tề Ngôi họ Mạc, Lương và Phàn. Phái 

đoàn có Ngô Nhân Tĩnh (Tham tri bộ Binh), và Hoàng Ngọc Uẩn (Tham tri bộ Hình) 

làm Phó sứ. Theo sử Nguyễn, Tổng đốc Quảng Đông Giác La Cái Khánh mừng rỡ, 

tiếp đón rất hậu, và cho chuyển ấn tín Tây Sơn về kinh. Ngung Diễm cũng rất vui. (3) 

3. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:29-30; Khâm Định Đại Nam Hội Điển sự lệ).  

 

Sau khi chiếm Hà Nội ngày 16/7/1802, để mau chóng giải quyết việc thông hiếu, vua 

cho hai cựu Thượng thư Ngô Thì Nhậm, và Phan Huy Ích—từng giúp việc ngoại giao 
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thời Quang Trung và Quang Toản—tham gia vào công tác giao hiếu. Thí dụ như khi 

được tham khảo ý kiến, cả Ngô Thì Nhậm lẫn Phan Huy Ích chống lại ý định tiếp sứ ở 

ngay biên giới, sau khi Nguyễn Chủng gửi  Lê Chính Lộ và Trần Minh Nghĩa tới Trấn 

Nam Quan chờ tin; rồi tháng 7-8/1802, cử Đinh Minh làm chính thủ hiệu đất đối diện 

cửa Trấn Nam Quan, và Đinh Giáp làm Phó thủ hiệu giữ ải Du Thôn, với ấn đồng 

“Văn Uyên châu thủ hiệu chi chương.” (4)  

4. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:51, 63-64. Dịch giả có lẽ không dịch đúng tên 

“Trấn Nam Quan,” ghi là “cửa ải Nam Quan,” và “cửa ải Du Thôn. Theo Minh thự lục 

[Ming shi-lu], kỷ Thế Tông [Shizong], niên hiệu Gia Tĩnh, tên Trấn Nam Quan được 

khai sinh khoảng ngày 14/3/1539, khi Nguyễn Văn Thái dàn xếp lễ đầu hàng của Mạc 

Đăng Doanh (29/1/1530-22/2 [3/3]/1540). Vì Doanh chết đột ngột đầu năm 1540, 

Mạc Đăng Dung (12/7/1527-29/1/1530, TTH 11/9/1541) phải dẫn cháu là Văn Minh 

cùng hơn 40 thủ hạ qua biên giới, vào Trấn Nam Quan, tự trói, xõa tóc, đi chân đất, bò 

vào hành dinh Mao Bá Ôn bái lạy dâng sổ sách, tuyên bố toàn thể đất đai An Nam 

thuộc quyền sở hữu của Chu Hậu Tổng (28/5/1521-23/1/1567), và trả lại đất hai đô, 

bốn động của An Bang (Quảng Yên, tức Quảng Ninh hiện nay), kể cả Phân Mao Lĩnh 

nơi vua quan Trung Hoa nằm mơ thấy Mã Viện trồng trụ đồng ranh giới sau khi đả bại 

hai chị em Bà Trưng năm 43-44. Sau đó, Văn Minh cùng 28 người khác theo Mao Bá 

Ôn lên Yên Kinh nộp biểu đầu hang của Dung, và ngày 29/4/1641 được Hậu Tổng 

phong làm An Nam Đô thống sứ ti Đô thống sứ, một tước quan hàm tùng nhị phẩm 

của triều Minh, dưới quyền điều động của phiên ti Quang Đông-Quảng Tây; trong khi 

Lê Ninh và “chúa Bầu” Vũ Văn Uyên-Vũ Văn Mật do phiên ti Vân Nam cai quản; 

Ming shi-lu, Shizong (Wade, NUS data base, 2005), juan 221:16a-17a, 248:1b-5a; 

MSL, vol 81, pp 4593/95, vol 82, pp 7968/43; Phụ bản V: Lễ đầu hàng của ông cháu 

Mạc Đăng Dung (30/11/1540-29/4/1541), trong Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Kiện 

hay Không Kiện (2015). Xem thêm Phụ lục Trùng tu Trấn Nam Quan (1725-1726), và 

Tuần biên ải An Nam (1732); Phần III, Khu Vũ Loại, số 81-82; Lê Quí Đôn, Vân Đài 

Luận Ngữ [VĐLN] (Sài Gòn: 1973), tr 160-165; Đại Nam Nhất Thống Chí [ĐNNTC], 

q XXIV: Lạng Sơn, bản dịch Đào Duy Anh et al.,  (1997), 4:91 [Ngưỡng Đức Đài trên 

lãnh thổ Lạng Sơn, lập từ triều Lê], 384-387.  Theo Phan Huy Ích, người tháp tùng 

“Nguyễn Quang Bình” đi sứ Nhiệt Hà và Bắc Kinh từ 30/5/1790-3/1/1791, chuyến đi 

sứ kỳ bí này khởi đầu bằng lễ dâng hương tại Chiêu Đức Đài trong Trấn Nam Quan 

ngày 30/5/1790; sau đó được Phúc Khang An tháp tùng lên Nhiệt Hà; Đông Hoa Thực 

Lục, q 111, tờ 2; Đại Thanh Lịch Triều Thực Lục, q 1356, tờ 13-14, q 1347, tờ 10, q 

1348, tờ 14. Sử gia Trương Bửu Lâm và Hoa Bằng đã bàn luận khá kỹ chuyến đi sứ 

này. 

 

Tháng 11-12/1802, với sự chấp thuận của Bắc Kinh, Nguyễn Chủng lại sai Lê Quang 

Định làm chính sứ, Lê Chính Lộ và Nguyễn Gia Cát làm phó sứ, lên Bắc Kinh cầu 

phong và xin đổi quốc hiệu thành Nam Việt. Cho lệnh Trịnh Hoài Đức cùng sứ bộ cũ 

đưa cống phẩm (2 cân kỳ nam, 2 cặp ngà voi, 4 tòa sừng tê, 100 cân trầm hương, 200 

cân tốc hương, và 200 tấm trừu, the và vải) đến Quảng Tây để tháp tùng bọn Lê 

Quang Định lên Bắc Kinh. (5) 

5. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:91, 157-58. 

 

80



Nhưng Ngung Diễm chẳng có gì vội vã, chỉ đồng ý sẽ điều tra kỹ càng hơn sau khi 

nhận được biểu cầu phong của Nguyễn Chủng. Điều khiến Ngung Diễm và các cận 

thần quan tâm nhất là tên Nan Yue [Nam Việt] mà Nguyễn Chủng đề nghị đã được 

Lưu Bang (202-196 TTL) ban cho Zhao Tuo [Triệu Đà, 207-137 TTL] từ năm 198 

TTL, và chỉ bị Lưu Triệt (Hán Vũ Đế (140-87 TTL) sai Lộ Bác Đức (Lu Bo-De) xâm 

lược năm 112-111 TTL, sát nhập vào đế quốc Tây Hán (202 TTL-08 TL). Cuối cùng, 

Ngung Diễm khai sinh tên Việt Nam và chức Việt Nam quốc vương cho Nguyễn 

Chủng, để bảo đảm không có sự lầm lẫn giữa “Việt Thường” thời Tây Chu (1112-249 

TTL, hiện nay, 1045-248 TTL), với hai tỉnh “Tây Việt” và “Đông Việt” (Lưỡng 

Quảng) thuộc vương quốc Nam Việt (207-112 TTL) cũ của Zhao Tuo. (6) 

 6. Xem, chẳng hạn, Sima Qian [Tư Mã Thiên, 145-86 TTL], Shiji [Sử Ký], 113: Nam 

Việt Triệu Đà truyện; Ban Gu [Ban Cố, 32-92], et al., Xian Hanshu [Tiền Hán Thư]; 

Địa Lý Chí; Fan Ye [Phạm Việp, 398-446], Hou Hanshu [Hậu Hán thư], Liệt truyện, q 

86/76 [Nam Man và Tây Nam Man Di]. Sima Guang [Tư Mã Quang,] , Zizhi 

Tongjian [Tư Trị Thông Giám], chương 54, 56, 57, pp 1757, 1825, 1844. Quốc hiệu 

“China” [Tần, hay Qin] hay “Trung Quốc” phổ thông hiện nay khiến nhiều người ngộ 

nhận rằng từ thời Nghiêu, Thuấn hoang đường hay đời Hạ, Thương, Chu ranh giới 

chính trị của cường quốc lục địa Á Châu này đã trải rộng bao la như nước Trung Hoa 

Nhân Dân Cộng Hòa hiện nay—một công trình tích lũy nhiều ngàn năm của chính 

sách “ăn dân” [thực dân] và “tằm thực” trên nền tảng “luật kẻ mạnh.” Đạt Lai Lạt Ma 

thứ 14, lãnh đạo tối cao của Tibet, hiện đang sống lưu vong, là một trong những nhân 

chứng sống cho truyền thống thực dân này của Hán tộc. Cho tới đầu thế kỷ XXI, giai 

tầng cai trị Trung Hoa vẫn đại đa số là người Hán. 

Các bộ quốc sử cũ đều chép theo chính sử Trung Hoa là cổ Việt đã bị Zhao Tuo chiếm 

giữ, chia làm hai hay ba quận. Tuy nhiên, chẳng đưa ra được một tư liệu khả tín nào. 

Truyền bản Sử Ký [Shiji] của Tư Mã Thiên [Sima Qian], chẳng hạn, tưởng tượng ra 

một con đường bộ từ Thiểm Tây, dài theo duyên hải tới Phù Nam [Funan], Lâm Ấp 

[Lin-Yi], Việt Thường [Yue Shang] vào khoảng năm 1110 TTL; một điều bất khả. 

Thủy Kinh Chú và Thủy Kinh Chú thì ngủ mơ thấy song Lan Thương chảy ra biển ở 

Nhật Nam. Truyền bản Sử Ký của Tư Mã Thiên còn thêm Zhao Tuo tuyên bố cho xứ 

ở truồng có vua. Đó là chưa nói đến việc tộc Ô Hử thích ăn thịt người, biết cách ướp 

muối để ăn dần; nổi loạn từ năm 178 tới 181, khi bị dồn vào huyện Cao Lương [Gao 

Liang]; Sima Guang [Tư Mã Quang], Zizhi tongjian [Tư Trị Thông Giám], chương 

57-58. Các chi tiết trên đều được chép trong bộ sử Nguyễn Khâm Định Việt Sử Thông 

Giám Cương Mục (1884), phần Tiền Biên. 

 

Năm 1803, Ngung Diễm mới ra quyết định sai án sát Quảng Tây Tề Bố Sâm sang 

phong vương cho Nguyễn Chủng. Ngày “đại lễ bang giao” 24/2/1804, Nguyễn Chủng 

ra Hà Nội nghe Tề Bố Sâm đọc Dụ của Ngung Diễm: “Đặt chữ Việt lên trên, tỏ ý vẫn 

theo cương thổ đời trước, đặt chữ Nam ở dưới để biểu dương phiên quốc mới được 

sắc phong; tên xưng chính đại, mà đối với tên cũ của Lưỡng Việt ở nội địa lại phân 

biệt hẳn." Rồi ngày 28/3/1804, sau lễ ở Thái Miếu Huế, Nguyễn Chủng chính thức đổi 

quốc hiệu thành Việt Nam, xuống chiếu thông báo cho toàn dân được biết.(7) 

7. ĐNTLCB, I, 2 :1778-1801, 1963:113-14, 221, 399, & I, 3: 1802-1808,  1963:23, 

29-30,  51, 91, 157-59, 169-70; Bửu Cầm, tr. 108; QTCBTY, 1971:58-59. Khâm Định 

Đại Nam Hội Điển sự lệ.  
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Có ít nữa hai động lực khiến Nguyễn Phước Chủng xin nhà Thanh sắc phong. Trước 

hết, vua muốn tuyên dương sự “chính thống” cho họ Nguyễn, mới thay nhà Hậu Lê 

Trung hưng (1533-1789) nhận lĩnh thiên mệnh cai trị toàn cõi “Việt Thường” và Viêm 

bang. Trong mắt những lý thuyết gia Khổng giáo, ấn tín sắc phong của nhà Thanh 

biểu hiệu sự chính thống—hoặc một sự bảo đảm sẽ tạm thời tránh được nạn binh đao. 

Đọc kỹ các bộ sử Trung Hoa thời quân chủ chuyên chế, tham vọng thực dân, bành 

trướng luôn luôn tiềm ẩn trong đầu óc vua quan Hán tộc. Kinh nghiệm sắt máu mà 

Nguyễn Chủng và các cận thần chứng kiến từ xa là cuộc biểu dương uy đức của 

Hoằng Lịch năm 1789, rồi đến chuyến du hành của một Nguyễn Quang Bình giả năm 

1790, khiến Hoằng Lịch chấp nhận chi phí khoảng 4,000 lạng bạc mỗi ngày để có 

thành tích được Quốc Vương Nam Man đến ôm đầu gối ngày lễ thượng thọ 80—trong 

khi năm thế kỷ trước, Hốt Tất Liệt [Qublai Khan] đã 15 lần thất bại, dù phải ba lần 

đưa quân xuống chinh phạt; nhưng chưa đủ khiến Trần Thánh Tông hay Trần Nhân 

Tông hãi sợ. Bài thơ tặng Nguyễn Quang Bình năm 1790, và rồi văn bia trên mộ giả 

của Quang Bình bên Hồ Tây Hà Nội, chứng tỏ Hoằng Lịch rất vui với chiến thắng 

ngoại giao này. Đúng hơn, cả hai bên đều thắng lợi—một kỳ công của Phúc Khang 

An (1753-1796), thuộc dòng họ Phú Xát của Đệ Bát Kỳ, đảm nhận chức Tổng đốc 

Lưỡng Quảng từ ngày 19/2/1789, thay Tôn Sĩ Nghị—khéo léo rửa mặt cho ông vua 

già, đã hoang phí tới hơn 150 triệu nén bạc cho mười võ công từ Thanh Hải tới Tây 

Tạng, Mian Dian, Đài Loan, rồi An Nam. (8) 

8. Wei Yuan [Ngụy Nguyên], Zheng Wushi [Thành Vũ Ký], một tài liệu tuyên truyền 

để xưng tụng Hoắng Lịch giữa giai đoạn chiến tranh nha phiến (1839-1842). Chương 

An Nam Chinh Vũ Ký khác hẳn thông tin từ quốc sử Việt Nam, đặc biệt là tổng số 

quân Thanh tham dự trận đánh 6 ngày Tết Kỷ Dậu (1789). 

 

Chẳng những tự hào là dân tộc văn minh duy nhất trong thiên hạ, vua quan Hán còn tự 

xưng là “con Trời,” làm chủ muôn loài, muôn vật dưới vòm trời. Đến đời nhà Minh—

dù đã biết có nhiều quốc gia hung mạnh khác—nhưng guồng máy tuyên truyền khua 

chiêng gõ trống cho ngai vị độc tôn của Hán tộc; tất cả mọi dân tộc khác đều là mọi 

rợ—“man yi,” cần được tắm gội ánh sang “thánh giáo,” của những thánh nhân như 

Khổng Khâu, Lý Nhĩ, cùng đệ tử của họ, nổi danh muôn đời qua thứ kiến thức trái đất 

là một định tinh hình khối vuông, có mặt trời, mặt trăng cùng tinh tú xoay quanh. Mặt 

trời hay mặt trăng có những trục di chuyến từ điểm mọc, tới điểm lặn, ở những cuối 

chân tròi xa thẳm, nơi đất trời gặp nhau. Gia đình Ban Cố (Ban Gu, 32-92), trong Tiền 

Hán Thư, cho rằng chỗ “mặt trời lặn” chỉ cách xứ Tiaozhi vài trăm ngày đi đường về 

hướng Tây—dù chưa ai đặt chân tới Tiaozhi, hay đứng trên bờ vực thẳm đầy sương 

mù để ngắm cảnh mặt trời lặn. Sự ngu dốt sặc sỡ và kiêu căng còn đi xa hơn nữa khi 

vua quan Hán thường nhắc đến cổ Việt hay cổ Chăm (Chiêm hay Champa) nằm về 

phía nam của trục quay của mặt trời; và đó không phải là chuyện nói xuông, mà được 

trắc nghiệm nhiều lần trên thực địa.. Thí dụ như trồng một cây nêu ở Giao Châu, bóng 

của nó nằm về phía nam “ba tấc một phân;” nhưng ở Lâm Ấp thì bóng cây nêu dái tới 

“tám tấc một phân.” Vẫn theo những khối óc kiệt xuất của Hán tộc, chiều dài của 

bóng cây nêu còn tương ứng với khoảng cách từ địa điểm đo trắc nghiệm tới kinh đô 

Trung Hoa, tức Lạc Dương. Thí dụ như Giao Châu cách Lạc Dương tới 7700 dặm 

[3,850 cây số], trong khi từ Shu Le (Kasgar, một thị trấn trên trục lộ tơ lụa cổ thời 
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[silk road], cũng một trung tâm truyền bá Phật Giáo vào Đôn Hoàng và Đông Á), cách 

Lạc Dương  10,300 lí, hay 9,282 cây số. (9) 

9. An Nam zhi-lue [An Nam Chí Lược], I, 1961:49;  Hou Hanshu [HHS], Liệt truyện, 

q 88: Tây vực, đoạn 12, 21 (ban dịch Hill. 2003);  

 

Các sử quan định hướng Nho giáo đã từng gọi những vua Việt—như Ngô Quyền 

(939-945)—là “tiếm thiết,” dùng Đinh Tiên Hoàng (968?-979) để khởi đầu phần 

“chính biên” của quốc sử phần vì họ Đinh có công thống nhất đất nước, và xin sắc 

phong của nhà Tống. Nhưng Lê Duy Đàm (Thế Tông, 2/2/1573-12/10/1599) phải hai 

lần mang đông đảo tùy tùng, kể cả Nguyễn Hoàng, tới Trấn Nam Quan trình diện, 

ngày 25/11/1597 mới được Chu Dực Quân (Minh Thần Tông, 5/7/1572-

18/8/1620)  phong chức “An Nam Đô thống sứ  ti Đô thống sứ” giống Mạc Đăng 

Dung, Mạc Phúc Hải và Mạc Mậu Hợp.(CMCB XXX:26; (Hà Nội: 1998), II:221) Mãi 

tới đời Lê Duy Kỳ (Thần Tông, 1619-1643, TTH 1643-1649, 1649-1662) khi nhà 

Minh đã mất Yên Kinh, rút chạy về xó đất Hàng Châu phía nam, năm 1647 Chu Do 

Lang (1647-1662) mới phong Duy Kỳ làm ANQV. Riêng nhà Thanh, năm 1667, 

Huyền Hoa tức Khang Hy (Kangxi, 1662-1722) phong Lê Huyền Tông (11-12/1662-

16/11/1671) làm An Nam Quốc vương, vì không tiếp tay Ngô Tam Quế nổi loạn ở 

Vân Nam. (CMCB, XXXIII:21, (Hà Nội: 1998), II:317). Trong khi đó, năm 1702, 

triều đình Thanh từ chối biểu cầu phong của chúa Nguyễn, vì đã phong cho vua Lê ở 

Đàng Ngoài. (10) Năm 1744, Võ vương Nguyễn Phước Khoát (1738-1765) phải tự 

đúc ấn ANQV, sai sứ giả đi các nước lân bang thông báo việc này. Một sứ giả phải tự 

tử để phản đối. 

10. Tháng 2-3/1596, Lê Duy Đàm (Thế Tông) tới Trấn Nam Quan gặp quan chức nhà 

Minh. Tháng 3-4/1596, Lê Duy Đàm trở về tay không vì  quan chức địa phương Minh 

cố tình trì hoãn  thời gian công nhận, hạch hỏi về ấn tín nhà Mạc, nhà Lê, cùng đồ 

cống lễ, như hai pho tượng người bằng vàng, bạc, cúi đầu; CMCB, XXX: 15, 18-20 

(Hà Nội: 1998), II:211-212, 214-215 . Shenzong (Wade, NUS data base, 2005), juan 

9:11b, 315:4ab; MSL, vol 110, pp 5887/88. Tháng 5-6/1597,  Duy Đàm lại đi Trấn 

Nam Quan hội họp với bọn Trần Đôn Lâm. Lần này, mọi việc được dàn xếp êm đẹp 

ngày 25/11/1597. Shenzong (Wade, NUS data base, 2005), juan 315:4ab; MSL, vol 

110, pp 5887/88. Vua Lê sai bọn Phùng Khắc Khoan lên Bắc Kinh xin cầu phong; 

CMCB, XXX:18-20 (Hà Nội: 1998), II:214-15, XXX:26 (Hà Nội: 1998), II:221. 

Tháng 12/1598-1/1599, Phùng Khắc Khoan đi sứ về, báo tin Chu Dực Quân (Minh 

Thần Tông,  5/7/1572-18/8/1620) chỉ đồng ý phong chức An Nam Đô thống sứ  ti Đô 

thống sứ như đã phong cho họ Mạc; CMCB, XXX:26 , XXXIII:21 (Hà Nội: 1998), 

II:221, 317; Shizong, (Wade, NUS data base, 2005), juan 268:3ab; Shenzong, juan 

431:5b-6a;Tháng 3-4/1667, Khang Hy, (Kangxi, 1662-1722) sai sứ qua Thăng Long 

phong Lê Huyền Tông (11-12/1662-16/11/1671) chức An Nam Quốc vương; Ibid., 

XXXIII:21, 22-23 (Hà Nội: 1998), II:317, 318-19. Tháng 10-11/1667, Trịnh Tạc 

mang quân đánh Cao Bằng. Mạc Kính Vũ chạy sang Trung Hoa; Ibid., XXXIII:22-23, 

25-26, (Hà Nội: 1998), II:318-319; 320-21. Tháng 2-3/1669, vua Thanh đồng ý 6 năm 

cống một lần; sứ nhà Thanh cho lệnh nhường 4 châu đông bắc Thái  Nguyên (Cao 

Bằng hiện nay) cho dòng giõi họ Mạc thờ cúng tổ tiên; Ibid., XXXIII:25-26, (Hà Nội: 

1998), II:320-21)], [Nguyên Vũ Vũ Ngự Chiêu, “Đất đai Việt Nam bị Trung Hoa 
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Nhân Dân Cộng Hòa Quốc xâm chiếm;” Hợp Lưu Magazine (Fountain Valley, CA), 

No. 105 (5-6/2009), tr 5-32] 

 

Yếu tố thứ hai là Nguyễn Chủng hành xử theo đúng “trật tự” chính trị Á Châu lúc bấy 

giờ—tức hoà hiếu với cường quốc phương Bắc để tạm thời bảo đảm nền hoà bình mới 

thiết lập sau hơn phần tư thế kỷ nội chiến.  

Nhận ấn phong vương, bởi thế, nặng tính cách nghi thức—của hệ thống ngoại giao 

nước nhỏ thờ phụng nước lớn cho đến ngày bị tiêu diệt—hơn công nhận chủ quyền 

Trung Hoa trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này giải thích tại sao trong khi thảo luận về 

quốc hiệu, Nguyễn Chủng từng đe dọa không xin tấn phong nữa nếu vua Thanh không 

chấp nhận quốc hiệu Nam Việt. Và, dù chỉ được phong “quốc vương,” từ ngày 

28/6/1806 Nguyễn Chủng tự xưng “Hoàng đế” trong nước hay quốc thư với các chư 

hầu—một hành động mà ngày còn ở Sài Gòn, Nguyễn Chủng đã từng tố cáo với nhà 

Thanh là biểu hiệu sự thiếu thành thực và tận trung của cha con Quang Trung (1788-

1792). (11) 

11. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:262, 281-282, 283-285. 

 

Ngoài ra, trong khi thảo luận cùng các đại thần về bang giao với các nước, Nguyễn 

Chủng không dấu niềm tự hào đã đả bại đạo quân một thời bách chiến của Tây Sơn, 

chẳng những phá tan quân Xiêm năm 1785 mà còn khiến đạo quân “hưng Lê” của 

Tôn Sĩ Nghị [Sun Shi-Yi] rã nát trong vòng sáu ngày Tết Kỷ Dậu ngắn ngủi. (12) 

12. Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhìn Lai Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 

(1789); hopluu.net, vietnamvanhien.net, minhtrietviet.net;  Truong Buu Lam, 

“Intervention versus Tribute in Sino-Vietnam Relations, 1788-1790;” in John King 

Fairbank, (ed) The Chinese World Order: Traditional Chinese Foreign Relations 

(Cambridge, Mass: Harvard Univ Press, 1968), pp 165-179, 321-26 [notes] [sử 

dụng  Đại Thanh Lịch Triều Thực Lục (Tokyo: 1937-1938), 1315:7ab [có lẽ là ngày 

lịch ta, 21/10 Mậu Thân Thanh, tức 16/11/1788]. Ngụy Nguyên (Wei Yuan, 1794-

1854),  Sheng Wuji [Thành Vũ Ký] (1842), [“Càn Long Chinh vũ An Nam ký;” pp 

187-188];  

 

Giống như bất cứ chế độ nào mới lên cầm quyền, thiết lập quan hệ với đại cường 

phương Bắc là ưu tiên hàng đầu về ngoại giao của các vua Việt. Các đại thần thường 

khúm núm chúc mừng vua chúa khi giải quyết xong vấn đề thông hiếu. Ngay đến 

Quang Trung Nguyễn Huệ ([1753]-1789-1792)—người hùng của bao chiến thắng 

quân sự, diệt Nguyễn, diệt Trịnh, và ghi hai chiến công vĩ đại chống quân Xiêm do 

Nguyễn Chủng và Châu Văn Ngạnh đón về, hay đạo quân phò Lê của Tôn Sĩ Nghị 

qua vô công sáu [6] ngày Tết Kỷ Dậu (1789). Tuy nhiên, vua quan Trung Hoa 

chưa  hài lòng với quan hệ thông hiếu trịch thượng do họ áp đặt, mà luôn tham vọng 

chiếm đoạt đất nước, hay nô lệ hóa các tộc “man di” bên ngoài “nội địa.” Điều ít 

ngưới quan tâm hay biết đến là mười “võ công” của Ải Tân Giác La Hoằng Lịch (tức 

Qian-long hay Càn Long, 1735-1796) và món chiến phí khổng lồ lên tới 150 triệu nén 

bạc, đổi lấy cả một vùng đất bao la tứ đông bắc tới cực tây như Thanh Hải, Tibet, Tân 

Cương [Xinjiang]—nơi sắc tộc Uyghur đang bị diệt chủng, chỉ còn lại khoảng nửa 

dận số. 
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Ba tiểu quốc “Nam Man” hay “Tây Nam Man Di”—tức Mian Dian, Taiwan và “An 

Nam”—cũng trực tiếp bị xâm lấn năm 1766-1770, 1786-1788, và 1788-1789, nhưng 

thoát nạn. Thái độ tự tôn khiến Hoằng Lịch, giống như những người tiền nhiệm, chỉ 

chấp nhận “ân xá” hay “tha tội” cho các nạn nhân, Phúc Khang An, tổng đốc Lưỡng 

Quảng từ ngày 19/2/1789 dàn cảnh cho một Nguyễn Quang Bình giả tới tận Nhiệt Hà 

ôm đầu gối ông già 80 tuổi Hoằng Lịch, hầu rửa mặt sau thảm bại Tết Kỷ Dậu. Vì thế 

quân bằng quyền lực quá chênh lệch, mọi quan hệ hầu như được dàn xếp và quyết 

định tại Lưỡng Quảng, tức phiên ti Quảng Đông và Quảng Tây, hay Vân Nam, qua 

các ải Trấn Nam, hay Liên Hoa. Quảng Đông và Quảng Tây còn được biết như “Tây 

Việt” và “Đông Việt” mà theo truyền thuyết vốn là đất cũ của người Việt, đã bị dân 

Hán chiếm đoạt và Hán hóa trong thiên niên kỷ đầu tiên Tây lịch.  

 

II. Liên hệ với các lân bang Đông Nam Á: 

Với lân bang Đông Nam Á, Nguyễn Chủng cũng giữ thể thức hiếu kính bắt chước của 

Hán tộc nói chung.  

Hai nước Đông Nam Á được coi như lân bang là Xiêm La (Thái Lan từ năm 1938) và 

Lữ Tống (Luzon, Philippines). Với Miến Điện [Ava, Burma hay Mayannar], Nguyễn 

Chủng giữ một khoảng cách, phần vì xa cách, phần do thế đối nghịch Xiêm-Miến từ 

năm 1767, phần vì sự suy tàn của vương quốc này sau cuộc bại trận năm 1811. Trong 

số các phiên thuộc có Chân Lạp [Chenla], Vạn Tượng [Viêng Chăn] và các tù trưởng 

rải rác giữa rặng Trường Sơn và sông Khung (Mekong, hay Cửu Long). 

Với lân bang ở vùng Đông Nam Á, Nguyễn Chủng giữ một chính sách thân hữu, cởi 

mở. Liên hệ với Xiêm La kéo dài tốt đẹp cho tới cái chết vào năm 1809 của Rama 

[Phật vương] I—vua lập nghiệp dòng Chakri, cũng người từng ra tay cứu trợ Nguyễn 

Chủng, được Chủng gọi là “cha,” tiến cống hoa vàng, hoa bạc như dấu hiệu thần phục. 

Cao Man (Kam-puchia hiện nay) bắt đầu thần phục Việt Nam từ ba năm trước (1806), 

nhưng thực tế tiểu quốc này biến thành một thứ "chim nhiều đầu"—một hướng về 

Krung Thêp, một hướng về Huế, một hướng về Trung Hoa, và một về Đại Tây.. Các 

xứ Nam Chưởng, Ai Lao đều chịu triều cống. Những sắc tộc trên vùng Trường Sơn, 

đặc biệt là các bộ lạc Gia Rai, cũng bắt đầu biến thành chư hầu của Việt Nam. (13) 

13. Trong số những "Thủy Xá" và "Hoả Xá" là hai chi nhánh của sắc tộc Jarai (Gia 

Lai). Năm 1834, Nguyễn Phước Đảm phong chức "quốc vương" cho "vua" "nước man 

di" ngoài biên cương Thủy Xá, và đặt cho một tên Việt là Vĩnh Bảo; ĐNTLCB, II, 23: 

1841, 1970:145-8; 27: 1848-1853, 1973:70; [Woodside 1971:237-238]. 

 

Năm 1815, Nguyễn Chủng công bố một danh sách 13 nước đến “cống” (viễn phương 

chư quốc lai cống) gồm Nam Chưởng [Luang Prabang], Vạn Tượng [Vientiane], Trấn 

Ninh [Siang Khuang], Miến Điện [Burma], Phật Lang Sa [France], Anh Cát Lợi 

[Britain], Thủy Xá [“Water Heaven”] và Hoả Xá [Fire Heaven]. (14) 

14. Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện Sơ Tập, hoàn tất ngày 5/11/1889 dưới triều 

Thành Thái (1889-1907) có tóm lược “truyện” các nước Xiêm La, Thủy Xá, Hỏa Xá, 

Diến Điện, Nam Chưởng, Vạn Tượng (q. 32-33). Ấn bản Việt ngữ năm 1993 của Viện 

Sử học Hà Nội, tập II, tr. 563-630. [Wooside, 1971:237-238]. 

 

A. Xiêm La: 

85



Nguyễn Chủng nếm đủ mùi vị mặn ngọt, chua cay trong liên hệ với Xiêm La. Trước 

chiến dịch 1782-1783 của anh em Tây Sơn, Nguyễn Chủng tương đối độc lập với 

Xiêm. Quân Nguyễn và Xiêm từng giao tranh trên đất Kamboja (Chân Lạp) để bảo vệ 

quyền bảo hộ tiểu quốc “chim nhiều đầu” hay “tim chín lổ” này. (15) 

15. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 196332 [Tháng 6 năm Kỷ Hợi (13/7-11/8/1779),  sai 

Đỗ Thanh Nhân qua đánh Chân Lạp. Giết Nặc Vinh, lập con Nặc Tôn là Nặc An làm 

vua. Lưu Hồ Văn Lân làm Bảo hộ] 

 

Tuy nhiên, sau ngày chạy qua Bangkok xin cầu viện lần thứ nhất năm 1783, Nguyễn 

Chủng trở thành phiên thuộc của Xiêm. Chủng gọi Rama [Phật vương] I (1782-

1809)—vua lập nghiệp dòng Chakri, tức cựu nguyên soái Chakri cầm quân tàn phá 

Viêng Chăn (Vạn Tượng) năm 1777-1779, và xâm lấn Kamboja năm 1781—là “cha 

nuôi,” mỗi năm hai lần tiến cống hoa vàng, hoa bạc như dấu hiệu thần phục. Chủng 

còn đồng ý cho Xiêm quyền bảo hộ Kamboja và các tiểu vương Lào, đặc biệt là xứ 

Viêng Chăn, cùng cai quản đất Hà Tiên của dòng giõi Mạc Cửu, Mạc Thiên Tứ. (16) 

16. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:128, 140, 151, 182, 198, 204, 224; Paths, 1998:92. 

Mạc Thiên Tứ đã chạy qua Xiêm sau ngày Tây Sơn diệt chúa Nguyễn năm 1776-1777. 

 [2:128 [Tháng 12/1790-1/1791 [Một Canh Tuất, 6/12/1790-4/1/1791], sai Bảo hộ 

Nguyễn Văn Nhàn và cai cơ Nguyễn Tiến Lượng đi sứ Xiêm. Tặng vua Xiêm hoa 

vàng, hoa bạc, v.. v...],  

2:140 [Tháng 5 Tân Hợi (1791), Bảo hộ Nguyễn Văn Nhàn và cai cơ Nguyễn Tiến 

Lượng đi sứ Xiêm tặng hoa vàng, hoa bạc, v.. v...],  

2:151 [Tháng 12 Tân Hợi (1792), Bảo hộ Nguyễn Văn Nhàn và cai cơ Nguyễn Tiến 

Lượng đi sứ Xiêm tặng hoa vàng, hoa bạc, v.. v...],  

2:182 [Tháng 11-12/1793 (10 Quí Sửu, 4/11-2/12/1793), cai cơ Trần Phúc Chất đi sứ 

Xiêm tặng hoa vàng, hoa bạc, v.. v...],  

2:198 [Võ Văn Khánh qua Xiêm, 1794], 2:204 [Nguyễn Văn Nhàn qua Xiêm, tháng 

12 Giáp Dần 1795], 2:224 [Nguyễn Văn Nhàn qua Xiêm, Tháng 10 Ất Mão, 1795], 

 

Đổi lại, năm 1784, Rama I từng đưa binh thuyền qua giúp Chủng, nhưng bị Nguyễn 

Huệ đánh tan đầu năm 1785. Cuộc thảm bại này khiến Rama I tuyên bố không can 

thiệp vào nội tình Việt Nam và đứng ngoài cuộc tranh chấp Nguyễn-Tây Sơn. Tuy 

nhiên, năm 1786, Rama I từ chối đề nghị dẫn độ Nguyễn Chủng của Tây Sơn, và đồng 

thời sử dụng các tù trưởng Lào ngăn chặn tham vọng Tây tiến của nhà Tây Sơn. Thập 

niên 1790, dù đang bận tranh chấp với Miến Điện, Rama I vẫn ít nhiều tiếp tay Chủng 

mở mặt trận thứ hai trên đất Lào. Vua Viêng Chăn (Vạn Tượng) là Nanthasen (1781-

1794), rồi Chao In (Inthavong, 1794-1804) cùng phó vương Chao Anou (1794-1804) 

khá tích cực trong cuộc chiến ủy thác [proxy wars] này.  

Sau cái chết của Quang Trung năm 1792, Rama I ngả hẳn về phe Nguyễn Chủng. Các 

tiểu vương Lào bắt đầu thuận gió đổi buồm, trực tiếp tham gia chiến dịch tổng tấn 

công Tây Sơn từ Nghệ An trở ra Bắc. (17)  

17. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:298,   312, 347, 356-357, 385, 389, 3:12, Paths, 

1998: 92 [Tháng 3 Bính Ngọ [1786], có tin Tây Sơn yêu cầu Rama I bắt cóc Chủng, 

trao cho Tây Sơn, nhưng Rama I không đồng ý, vì “không muốn can thiệp vào nội 

tình Việt Nam.”] 

Năm 1799, liên minh Xiêm đánh Tây Sơn, nhưng bị Miến Điện tấn công, tạm gác.  
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2:298: Tháng 1 Kỉ Mùi [5/2-5/3/1799], Nguyễn Văn Thoại (Thụy) qua Xiêm. (2:298 

[yêu cầu mang lính Khmer và Vạn Tượng đánh Nghệ An]  

312 [4/1799: Nguyễn Văn Thoại cùng Ốc Nha Bô Dịch Lạch đi từ bến Tầm bông me, 

Kamboja, qua Khu Khảng, đến U-bôn, địa đầu Vạn Tượng],  

324-325 [11/1799: Nguyễn Văn Thoại và Lưu Phước Tường tới Viêng Chăn. Chiêu 

Ấn đón tiếp trang trọng, vì từng gặp Nguyễn Chủng ở Bangkok. Hẹn năm sau sẽ xuất 

binh)  

2:347: Tháng 3 Canh Thân [25/3-23/4/1800], Thoại trở lại Gia Định. Gia Long sai 

Thoại trở lại Vạn Tượng, tiến đánh Nghệ An. (2:347)  

2:356-357: Tháng 6 Canh Thân [22/8-19/9/1800], Thoại và Lưu Phước Tường tấn 

công Nghệ An. Đánh nhau với đô đốc Nguyễn Doanh Nhạc ở Bố Đồn, phò mã 

Nguyễn Văn Trị ở Lam Đồn. Trị thua to. Bọn phiên thần Thanh Hóa là Hà Công Thái, 

thổ ti Hưng Hóa là Phan Bá Hưng đều nổi lên hưởng ứng. Nguyễn Long cũng đã khỏi 

bệnh, giữ bảo La Thai, chiêu dụ người Đê ở Hà Di (2:356-357)  

2:385: Tháng 2 Tân Dậu [14/3-12/4/1801], sứ Vạn Tượng tới dâng biểu thần phục, 

bản đồ Thuận Hóa và Nghệ An, xin định kỳ đánh giặc. (2:385),  

2:389: Tháng 3 Tân Dậu [13/4-12/5/1801], Thoại tự động về Gia Định. Chủng giáng 

làm cai đội, cho Lê Văn Xuân thay. (2:389) 

3:12: Năm 1802, quân Xiêm phối hợp với quân Nguyễn đánh Tây Sơn ở Nghệ An. 

(3:1802-1808, 1963:12). 

 

Sau ngày Rama II (1809-1824) lên kế vị, giao tình giữa Huế và Krung thêp nhạt dần. 

Trước hết, thực tế  chính trị và cân bằng thế lực địa phương đã hoàn toàn thay đổi. 

Nguyễn Chủng đang làm chủ một vương quốc rộng lớn chưa hề có, quân lực hùng 

cường, không còn là một người quí tộc “mất nước” lưu vong mưu việc “chín đời phục 

thù mới là đại nghĩa.” 

Thứ hai, hậu quả tất nhiên là việc sửa đổi dần những điều kiện bất đồng đẳng trong 

liên hệ giữa hai nước. Chẳng những ngừng cống hiến hoa vàng, hoa bạc như biểu hiệu 

một vua phiên thuộc của muang yuon [yuan], Nguyễn Chủng còn tăng gia uy thế của 

một Thiên vương “định hướng Khổng giáo” bằng cách củng cố sự kiểm soát Gia Định 

thành, qua việc cắt cử một Tổng trấn ở Sài Gòn từ năm 1808, tái tổ chức guồng máy 

hành chính địa phương ở vùng hạ lưu châu thổ Cửu Long, chia biên giới miền nam 

thành sáu trấn loại bỏ dần ảnh hưởng của Xiêm tại Hà Tiên, và đào kinh Vĩnh Tế như 

ranh giới mới giữa Châu Đốc và nước Kambojia. (18) 

18. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:360-361, 394, 4:1809-1820, 1963:46 

ĐNTLCB, I, 3:360-361 [Tháng 1-2/1808]: Đổi tên các dinh trấn. Gia Định trấn: Gia 

Định thành. Dinh Phiên trấn: trấn Phiên An; Dinh Trấn biên: trấn Biên hòa; Dinh 

Vĩnh trấn: trấn Vĩnh Thanh; Dinh Trấn Định: trấn Định Tường)  

 Tháng 10-11/1808, đặt chức Tổng trấn Gia Định thành. Nguyễn Văn Nhân làm Tổng 

trấn; Trịnh Hoài Đức, Hiệp tổng trấn. Ban ấn bạc có tay cầm hình sư tử. Tháng 1-

2/1810, sau cái chết của Trấn thủ Mạc Tử Thiêm, Hà Tiên đặt dưới sự cai trị trực tiếp 

của Tổng trấn. Con Thiêm là Công Thế, Công Tài còn nhỏ, trong khi cháu đích tôn là 

Công Du phạm tội mang vợ nhỏ của Thống chế Phan Văn Triệu bán cho Xiêm. Cai 

đội Ngô Y Nghiễm và Lê Tiến Giảng quyền lãnh việc trấn. Vua Xiêm can thiệp cũng 

không được. Tháng 8-9/1810  vua cử Nguyễn Văn Thiện làm trấn thủ Hà Tiên. (19) 

19. ĐNTLCB, I, 3:1802-1808, 1963:394; 4:1809-1820, 1963:46.  
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Thứ ba, theo đúng luật kẻ mạnh truyền thống, Nguyễn Chủng không ngừng khôi phục 

lại ảnh hưởng tại vùng trái độn trên đất Kamboja và Lào. Tự xưng là Thiên vương, 

hay Phật vương, và lựa chọn bất cứ ý thức hệ nào đi nữa, những người cầm quyền ở Á 

Châu nói chung và Đông Nam Á nói riêng đều quan niệm biên giới vô cùng đàn hồi 

[elastic] và không ngừng biến đổi. Những đạo quân viễn chinh mang theo trên lưng 

ngựa, voi và khoang chiến thuyền trụ mốc ranh giới sau khi tàn phá kinh thành các lân 

bang nhỏ yếu, cướp bóc tài sản, thóc gạo, giết lãnh đạo, và săn bắt dân địa phương, 

thích chữ [tatooing] vào tay hay thân thể làm nô lệ. Lịch sử quân sự, ngoại giao và 

kinh tế còn được ghi chép lại của các triều đình Đông Nam Á trong ba thế kỷ XVIII-

XX đầy rẫy những sự cố đẫm máu này. Rama III (1825-1851), chẳng hạn, từng dùng 

việc tra tấn cho đến chết vua Viêng Chăn, Chao Anu (1804-1829) gần hai tuần lễ 

trước công chúng ở Khrung thêp (Bangkok) vào hạ tuần tháng 1/1829 để cảnh cáo dân 

Lào về hậu quả của những hành động “nổi loạn” chống chính sách bá quyền Xiêm La. 

Trong thời gian thế chiến thứ hai (1939-1945), những người chủ trương Đại Thái [Pan 

Thaism] ở Bangkok không ngừng tố cáo “thực dân Âu châu” đã chiếm đóng và cắt 

xén hàng triệu cây số vuông của Thái Lan; và, khẳng định biên giới của Xiêm La về 

phía Đông nới rộng tới cả triền Đông rặng Trường Sơn, bao gồm các tỉnh Kontum, 

Pleiku [Gia Lai], Buôn Ma Thuột hiện nay. (Cho tới thế kỷ XXI, Trung Hoa Nhân dân 

Cộng hòa Quốc “tiến bộ”—định hướng xã hội chủ nghĩa—vẫn tiếp tục mở rộng biên 

cương về phía Tây và Bắc, lại xâm cướp cả vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (mà 

họ đổi tẹn là Nansha) ngoài khơi biển Đông Nam Á), và từ năm 2007, tự nhận chủ 

quyền 80-90% biển Đông Nam Á mà những nhà hang hải Tây phương đã lười biếng 

gọi là “Nam Trung Hoa.” Chuyến viếng thăm Mỹ và tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày 

thành lập Liên Hiệp Quốc vào hạ tuần tháng 9/2015, dường ẩn dấu mưu toan dàn xếp 

với chính phủ Barack Obama để Bắc Kinh được tự tung, tự tác xâm lược lân bang và 

biển đảo. Nhưng thượng viện Mỹ đã đanh giọng chê trách âm mưu bành trướng và 

thái độ hiếu chiến của Trung Cộng.  

Ngay đến hạ bán thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, Bộ Chính Trị Đảng “Cộng Sản” 

Trung Hoa còn xâm chiếm Tibet, Thanh Hải, và tự nhận chủ quyền từ 80 đến 90% 

biển Đông Nam Á, cùng hải đảo Đài Loan, hay Ryukyu ở biển Đông Á Châu, ngạo 

mạn thách thức hàng chục quốc gia Á Châu cùng toàn thế giơi, kể cả tổ chức Liên 

Hiệp Quốc, và hệ thống công pháp quốc tế hiện hành—khiến không thể không liên 

tưởng tới thái độ hung hăng, hiếu chiến của Germany, Nhật Bản và Italia trong giai 

đoạn tiền Thế Chiến Thứ Hai. Đáng e ngại hơn nữa là Tập Cận Bình, Tổng Bí thư 

Đảng CSTH, kiêm Chu tịch nhà nước, sử dụng chuyến viếng thăm chính thức Liên 

bang Mỹ cùng diễn đàn Liên Hiệp Quốc, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, để 

áp lực chính phủ Barack Obama quay mặt làm ngơ trước chính sách ngoại giao hiếu 

chiến, với những màn dương oai, diễu võ, trên không, trên biển, cùng những lời đe 

dọa rằng phải đồng lõa, hay im lặng nhận kế hoạch xếp đặt lại trật tự thế giới phù hợp 

với tiến trình bành trướng của Bắc Kinh, hay sẽ gánh chịu những khổ sở sẽ tới. 

Thượng viện Mỹ và Ủy Ban Quân Sự Thượng Viện của TNS John McCain—và ngay 

cả tân Thủ tướng Australia Malcom Turnbull, cùng Quốc Hội Nhật và Thủ tướng Abe 

Shinzo đã bày tỏ sự bất mãn, nhưng người thông hiểu tình hình không thể không tự 

hỏi liệu thế giới văn minh có sẵn sàng đối đầu bầy ruồi gây máu lửa Trung Nam Hải 
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[Zhongnanhai] đang vo ve trên lãnh thổ Mỹ, hay sẽ dẫm lại trên những dấu chân Hội 

nghị Munich năm 1938?  

Có thể hy vọng rằng Tổng thống Obama tiếp tục duy trì vị thế bảo vệ tự do hàng hải 

hay hàng không ở Đông Nam Á, ngăn chặn kịp thời những cảnh phi cơ chiến đấu 

Trung Cộng nhào lượn dọa nạt các phi cơ dân sự, và tiếp tục nồng nhiệt yểm trợ dân 

tộc Phi-líp-pin chống lại sự xâm lược của Trung Nam Hải. Đồng thời, tích cực giúp 

Phi-lip-pin thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ công pháp quốc tế, và chủ quyền tự 

nhiên, hợp lý của các nước tiếp giáp Đông Nam Á, hay Đài Loan, Nhật Bản. Và nếu 

cần, triệu tập một phiên tòa hình sự quốc tế tại Đông Nam Á, đưa những người cầm 

đầu Trung Nam Hải ra trước vành móng ngựa. 

Tại Kamboja, tháng 1/1805, Rama I làm lễ phong vương Ang Chan (Nặc Ông Chăn, 

1790-1835) rồi đưa về  Oudong. Nhưng ngay sau đó, với sự đồng ý của Bangkok, Ang 

Chan xin thuần phục muang yuon, và từ tháng 10/1807, Nguyễn Chủng định lệ cống 

lễ ba năm một lần ở Gia Định. (20) 

20. Xiêm làm lễ phong vương cho Ang Chan  tại Bangkok rồi đưa về nước. Ngay sau 

đó, Ang Chan xin thần phục Huế. Nguyễn Chủng  định lệ cống 3 năm một lần, rồi mộ 

người “Hán” [Việt] vào hai đội Cường bộ và An bộ làm thông dịch tại thành La Bích 

[Lovek].  

 

B. Kamboja: “Miếng xương sườn gà” khó nuốt: 

Kamboja hay Chân Lạp là quốc gia trái độn giữa Xiêm La và Việt Nam. Từ thế kỷ 

XVI-XVII, Kamboja bắt đầu suy yếu dần, liên tục bị Ayuthya và rồi Thuận Hóa xâm 

lăng, tằm thực dần đất đai. Cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, nhờ sự tiếp sức của 

đợt di dân trung thành với nhà Minh (1368-1664)—như Dương Ngạn Địch, Trần 

Thượng Xuyên, Mạc Cửu—và những cuộc nội chiến giành đoạt ngai vàng của giới 

quí tộc Khmer, các chúa Nguyễn chiếm được vùng châu thổ hạ lưu sông Mekong, 

thường được biết như Thủy Chân Lạp. Trong khi đó, Xiêm La xâm lấn dần vùng lãnh 

thổ phía Tây và Tây Bắc Kamboja. 

Cuộc nội chiến Nguyễn-Tây Sơn (1778-1802) giúp Kamboja tạm thời yên ổn một thời 

gian dưới sự bảo hộ của Xiêm. Một số viên chức và quân sĩ Khmer cũng tham gia đạo 

quân Lê dương của Nguyễn Chủng. Tiêu biểu là Nguyễn Văn Tồn, một cựu nô lệ ở 

Nam Vang. Sau chiến thắng của Nguyễn Chủng, việc tranh chấp ảnh hưởng Việt-

Xiêm trên Kamboja ngày một gia tăng. Kamboja bắt đầu triều cống Huế từ năm 1807, 

nhưng thực tế trở lại tình trạng “chim hai đầu” cũ—một đầu hướng về Krung Thêp, 

một hướng về Huế.  

Nhưng chứng bệnh di truyền “nối ngôi” của các vua Kamboja lại tái phát từ 1810. Ba 

anh em cùng cha khác mẹ của Ang Chan là Ang Em [Nặc Ông Yểm], Ang Duong 

[Nặc Ông Giun] và Ang Snguon [Nặc Ông Nguyên], đang bị giữ làm con tin ở Xiêm, 

muốn về nước chia chác quyền lực. Bởi thế, Rama II sai Uât Vô Thi đưa bọn Ang Em 

[Yểm] về, và áp lực Ang Chan lập Ang Em làm vua thứ hai, Ang Duong [Đôn hay 

Ông Giun] làm vua thứ ba. Lại còn đòi 10,000 quân Khmer đi đánh Miến Điện. Ang 

Chan nghi Phụ chính [Ốc Nha] Cao La Hâm Mang Trà Tri Biện thông mưu với Xiêm, 

nên tháng 9/1810, giết đi. Rồi cầu cứu Gia Định. Gia Long cho sứ Kamboja tới kinh, 

hỏi rõ tình hình. Nhận hiểu tình hình có thể nghiêm trọng, Gia Long cho lệnh các trấn 

Gia Định thành tái lập hương binh, động viên nửa dân đinh làm lính, vì họ hợp phong 

thổ. Lại sai các thành thần lo việc chế áo trận, rèn khí giới, luyện thuốc đạn, lập kho 
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lương, đề phòng trường hợp phải dụng binh. (4:90-91) Đồng thời cho tăng cường việc 

phòng thủ tại Qui Hợp (Nghệ An), Cam Lộ (Quảng Trị), cùng các cửa Eo, cửa Nhật 

Lệ. (4:92) Những chuyên viên về Xiêm-Lào hay Kamboja như Lưu Phước Tường 

(trấn thủ Kinh Bắc), Phan Tiến Thiện (Hiệp trấn) hay Nguyễn Văn Thoại (trấn thủ 

Lạng Sơn) đều được triệu về kinh. (4:93) [Tháng 10-11/1810, sai Đô thống chế Lê 

Văn Phong, Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Văn Giám mang binh thuyền tới Tân Châu, 

đi tuần biên giới. Lại sai ký lục Định Tường Bùi Đức Mân và Nguyễn Văn Tồn mang 

binh hai phủ Trà Vinh, Mân Thít đi theo. (4:94) 

Trong khi đó, tại Kamboja, tình hình ngày một căng thẳng. Sau khi Ang Chan giết 

Phụ chính do Xiêm bổ nhậm, đồng đảng là bọn Đê đô Minh chiếm Bông xuy, A Phi 

Phù Biệt Điện ở đồn Bắc Tầm Bôn nổi lên làm phản. Xiêm cũng sai hai tướng Phi 

Nhã Long Mang và Phi Nhã La Trật đem binh đến giúp. Ang Chan sợ, sai sứ đi cầu 

viện. Nguyễn Chủng và đình thần nghĩ rằng Đê đô Minh là thần thuộc của Ang Chan 

ngày trước, vì ngờ sợ mà phản lại, cần chiêu phục. Battambang là đất của Kamboja, 

Xiêm không thể chiếm được. Bèn sai Tổng trấn Nguyễn Văn Nhân từ Gia Định qua 

Kamboja định liệu. (ĐNTLCB, I, 4:98-99) Tháng 1/1811, Nhân tới La Bích. Ang 

Chan yêu cầu Nhân lấy lại Batttambang. Nguyễn Chủng cho lệnh đóng quân bất động, 

vì chỉ muốn giúp ngầm, và “quân của Trung Quốc có phải là đồ dùng để báo oán cho 

người di địch đâu.” Phái Trần Văn Năng vào Gia Định phụ tá Nhân việc binh. Cử Lưu 

Phước Tường làm trấn thủ Vĩnh Thanh; Nguyễn Văn Thoại, Định Tường, cùng Mai 

Văn Tô dẫn 1200 quân qua La Bích. (4:101-102) Ít ngày sau, Tướng Xiêm Phi Nhã 

Long Mang từ Battambang thư cho Ang Chan, nói không đòi lính nữa. Nguyễn Chủng 

Gia Long bèn viết thư cho Rama II, bênh vực viêc Ang Chan giết Cao La Hâm. Vua 

Xiêm bí mật cho quân Xiêm rút về. (ĐNTLCB, I, 4:103)] (21) 

21. ĐNTLCB, I, 4:90-91, 94, 98-9, 101-102. 

 

Năm 1813, với sự thỏa thuận của Xiêm, Nguyễn Chủng lại sai tân Tổng trấn Lê Văn 

Duyệt đem 13,000 binh và chiến thuyền Gia Định thành đưa Ang Chan về nước.  Xây 

giúp thành Nam Vang và Lô Yêm xong, Duyệt rút quân về Gia Định, để Nguyễn Văn 

Thoại—người từng quen biết Rama II từ năm 1782—ở lại làm Bảo hộ. Quân Xiêm 

cũng rút khỏi Battambang. Mùa Đông 1813, Nguyễn Chủng ban mũ áo Việt cho Ang 

Chan, cử một cai đội lo việc phiên dịch. Vua cũng giúp xây dựng ba đường trạm từ 

Nam Vang tới Kampot và một số vị trí quan trọng khác. Đổi lại, Ang Chan “cống hiến” 

[có trả tiền] số voi đực cần thiết cho các đơn vị Tượng binh nhà Nguyễn. (22) 

22. ĐNTLCB, I, 3:347, 4:90-92 [Ang Chan than phiền việc Xiêm đòi chia đất cho các 

em], 98-99, 101, 103 [Nguyễn Văn Nhân kinh lý Nam Vang], 154 [cống voi], 163-164 

[Ang Chan chạy qua Gia Định], 169 [Nặc Nguyên chạy qua Xiêm; Xiêm nạp qua Gia 

Định], 187 [Duyệt đưa Ang Chan về nước], 194-195 [rút quân], 198-199 [ban mũ áo, 

thông ngôn]. [39 voi đực năm 1812, 4:154], 4:27 [cho ốc-nha Siêu làm cai đội, chuyên 

bắt voi, mỗi năm nạp 30 con, 4:272], 26:195 [88 voi năm 1813, 6:195]. Khi Ang Chan 

chết năm 1834, Minh Mạng lập Ang Mey (Ngọc Vân) lên làm nữ chúa. Năm 1835, và 

rồi 1840-1841, anh em Ang Duong theo Tướng Xiêm Bodin về nước đánh xâm lược 

yuon [duồn]. Năm 1847, Ang Duong lên ngôi, xây tượng Bodin để thờ. Ang Duong có 

3 con là Norodom, Sisowath và Sri Votha. Cả ba đều khác mẹ. 

 

C. Các tiểu vương Lào: 
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Vạn Tượng, và các tù trưởng Ai Lao đều chịu triều cống, dù trên thực tế Xiêm vẫn 

bảo hộ. Từ năm 1788-1789, Rama I sử dụng các tiểu vương Lào mở một mặt trận thứ 

hai uy hiếp Nghệ An, chống Tây Sơn, để tiếp tay Nguyễn Chủng. Anh em Nanthasen 

(1781-1794), Chao In (Inthavong, Chiêu Ấn, 1794-1804) và Chao Anu (A Nỗ, 1804-

1829)—người sẽ trở thành anh hùng của dân tộc Lào sau cái chết bi thảm tại Bangkok 

đầu năm 1829—tạo nhiều khó khăn cho Tây Sơn. Năm 1791, Khâm sai Xiêm là 

Phraya Kraikosa đến Vạn Tượng và Phraya Kalahom Ratchasena cai quản Kamboja. 

Từ Nghệ An, Trần Quang Diệu sai quân qua đánh Vạn Tượng, tiến đến sát sông 

Khung (Mekong). Quân Vạn Tượng thua to, ngầm đầu hàng Tây Sơn, yêu cầu Trần 

Quang Diệu đưa quân qua đánh Xiêm. Đồng thời lại xin Xiêm đưa quân tới chống 

Tây Sơn. Tuy nhiên, cái chết của Quang Trung năm 1892 khiến Trần Quang Diệu bãi 

bỏ việc dụng binh trên đất Lào. Năm 1793, Rama I khám phá ra chính sách “đòn sóc 

hai đầu” của Vạn Tượng, cho lệnh bắt giam Nathasen, rồi lập Chao In (Inthavong) làm 

vua từ năm 1794.  

Từng gặp gỡ Nguyễn Chủng ở Bangkok, và vì sự thay đổi tình hình quân sự tại Việt 

Nam—tức Tây Sơn suy yếu dần tại miền Trung, ở vào thế phòng ngự hơn tấn công—

Chao In ngả hẳn về phe Nguyễn Chủng. Năm 1797, Rama I đề nghị mở mặt trận thứ 

hai, dùng Lào từ phía Tây đánh Tây Sơn. Nguyễn Chủng cử Nguyễn Văn Thoại qua 

Vạn Tượng chỉ huy thượng đạo, hầu phối hợp tấn công Nghệ An. Tuy nhiên, kế hoạch 

này phải tạm đình hoãn vì Miến Điện tấn công Xiêm, và liên quân Xiêm-Vạn Tượng 

phải bận rộn chống giữ. Sau đó, Chủng cử Lê Văn Xuân thay Thoại, rồi đến Lưu 

Phước Tường chỉ huy mặt trận Lào. Tháng 9/1801, sau khi Chủng chiếm Phú Xuân, 

Tường và Phraya Khu-bô của Vạn Tượng giết được đô đốc Tây Sơn là Nguyễn Văn 

Hiện ở Thanh Chương, khiến Nghệ An rúng động.  

Năm 1804, Chao In chết. Xiêm đưa Chao Anou (Chiêu A Nỗ) lên làm vua. Tháng 

Chạp Ất Sửu [20/1-17/2/1806], Anou sai một sứ đoàn theo ngả Cam Lộ sang cống. 

Gia Long cho phép ba năm cống một lần [sửu, thìn, mùi, tuất]. Đồ lễ cống gồm 2 voi 

đực, 2 sừng tê, 2 ngà voi, 5 cân vỏ quế. Sứ đoàn sẽ có 1 chánh phó sứ, 3 tù trưởng, 2 

thông ngôn, 30 người hầu. Do đường trạm theo ngả Nghệ An; không được dùng 

đường Cam Lộ. (23) 

23. ĐNTLCB, I, 2:269 [Tháng 8 Đinh Tị (1797), Xiêm đề nghị dùng Man Lào phối 

hợp đánh Tây Sơn, Chủng cử Nguyễn Văn Thoại chỉ huy thượng đạo], 347 [Tháng 3 

Canh Thân (1800), Nguyễn Văn Thoại từ Vạn Tượng trở về, Nguyễn vương sai qua 

Vạn Tượng phối hợp đánh Nghệ An], 383 [Tháng 1 Tân Dậu (1801), Lưu Phước 

Tường từ Vạn Tượng trở về], 385 [Tháng 2 Tân Dậu (1801), sứ Vạn Tượng tới cống ở 

Gia Định], 389 [Tháng 3 Tân Dậu (1801), Nguyễn Văn Thoại tự động rời Vạn Tượng, 

bị giáng chức, Lê Văn Xuân thay], 402 [tháng 5 Tân Dậu (11/6-10/7/1801, trấn thủ 

Nghệ An của Tây Sơn là Nguyễn Văn Thận chiêu dụ các man Trấn Ninh; vua Vạn 

Tượng là Chiêu Ấn báo về Gia Định; Nguyễn vương sai Lưu Phước Tường đến Vạn 

Tượng, đúng lúc Lê Văn Xuân chết, thay giữ quân lực, cùng Chiêu Ấn định ngày đánh 

Nghệ An], 431 [tháng 8 Tân Dậu (8/9-7/10/1801), Lưu Phước Tường và tướng Phraya 

Khu-bô của Vạn Tượng tiến đánh Nghệ An. Giết được đô đốc Nguyễn Văn Hiện ở 

Thanh Chương. Nghệ An rúng động.], 3:260.  

ĐNTLCB, I, 3:169. [Tháng Giêng Giáp Tí [1804], Gia Long cũng cho  Chiêu Nội từ 

Nghệ An về Trấn Ninh [Sầm Nưa].(ĐNTLCB, 3:239)]. Tháng Sáu Ất Sửu [27/6-

25/7/1805]: Trước đây cai đội Trần Văn Long đưa Chiêu Nội từ Nghệ An về Trấn 
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Ninh, được tặng quà. Gia Long: “Trung quốc đối với người Di ở ngoài, không trị mà 

ra trị [vô vi nhi trị]. Cứ nhận.” (ĐNTLCB, I, 3:239)] 

 

Trong khi đó, Syam [Xiêm] cũng sử dụng các tiểu vương và tù trưởng Champassak 

(phía Nam Lào) để áp dụng chính sách “tằm thực” Chân Lạp.  

 

Với những sắc tộc trên Trường Sơn—ngoại trừ các bộ lạc Gia Rai (Jarai), vẫn được 

coi như chư hầu của Huế, dù quan triều còn lẫn lộn giữa “Thủy Xá” với “Hoả Xá”—

đại diện vua tiếp tục “ban” cho các tù trưởng những mặt hàng như chén, đĩa sứ và 

nhận cống phẩm như kỳ nam, mật ong, v.. v... Năm 1834, Minh Mạng mới phong 

chức “quốc vương” và đặt cho vua Thủy Xá tên Việt là Vĩnh Bảo. Sáu năm sau, nhân 

dịp lễ thọ 50 tuổi của Minh Mạng, có sứ đoàn Hỏa Xá tới chiêm bái. Tuy nhiên, theo 

báo cáo của Trương Minh Giảng, vua nước Thủy Xá tên là Tiết, có quỉ thuật, tới gần 

Nam Vang. Tiết quen Phiên vương thường đến xin tiền. Minh Mạng muốn đón về tra 

hỏi, để viết tập Thái Bình Quảng Ký, nhưng quốc trưởng kia đã đi rồi. (24) 

24. ĐNTLCB, II, 22:84 [2-30/5/1840 [Tháng Tư Canh Tí]: Huế: Sứ Hỏa Xá vào 

chiêm bái. (22:84)], 22:115-119 [Tháng Tư Canh Tí, Nam Vang: Trương Minh Gảng 

báo cáo vua nước Thủy Xá tên là Tiết, có quỉ thuật, tới gần Nam Vang. Tiết quen 

Phiên vương thường đến xin tiền. Minh Mạng muốn đón về tra hỏi, nhưng quốc 

trưởng kia đã đi rồi. (22:115-119) Vua cho lệnh điều tra để viết tập Thái Bình Quảng 

Ký. Nhưng sau đó bãi bỏ vì Trấn Tây Thành bị loạn. (22:119) 23:145-148 [23/3/1841 

[Tháng Ba Tân Sửu]: Đổi quốc hiệu Hỏa Xá thành Thủy Xá và ngược lại]; 27:70; 

Woodside 1971:237-238. 

 

Liên hệ với Lữ Tống đã mở ra từ thời nội chiến, qua các chuyến thu mua vũ khí. Sau 

ngày Nguyễn Chủng thống nhất vương quốc, một lính đánh thuê cũ là d’Ayot từng 

ghé thăm Huế với cương vị đại diện thương mại của Manila. 

Riêng với Miến Điện, vì là đồng minh của Xiêm, Nguyễn Chủng không có liên hệ 

chính thức. 

 

III. Không Ở Lẫn Với Di Địch: 

Riêng đối với Tây Phương, nhất là Pháp, Nguyễn Chủng theo đuổi một chính sách 

ngoại giao có thể mệnh danh là không có chính sách, tùy thời phản ứng. Vua tỏ vẻ 

thân thiện với các thuyền Pháp ghé Việt Nam, nhưng cương quyết phản đối việc đòi 

thực thi Hiệp định Versailles (21-28/11/1787) mà Georges Pigneau đã nhân danh vua 

ký với Bộ Ngoại giao Pháp. Với Bri-tên, một cường quốc thù nghịch của Pháp, vua 

cũng giữ một chính sách tương tự.  

Lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Nam là lãnh vực còn cần nhiều công trình nghiên 

cứu. Ngay quan hệ giữa Việt Nam với Trung Hoa, Nhật Bản, Pháp, Nga mới chỉ được 

nghiên cứu rất giới hạn—trên căn bản của cơn sốt thuộc địa và phong trào giải thực 

(decolonialization) trong thế kỷ XIX-XX. Trở ngại thứ nhất là vấn đề tư liệu—hoặc 

đúng hơn là thiếu tư liệu khả tín. Trước Thế chiến thứ hai (1939-1945), đa số nghiên 

cứu về lịch sử Việt do các viên chức thuộc địa, giáo sĩ hoặc giáo dân Việt thực hiện—

nhờ được tiếp cận tài liệu văn khố Hội truyền giáo Pháp, và có điều kiện hơn. Bởi vậy, 

mục tiêu văn minh hóa (mission civilisatrice) và truyền đạo (propagation de la foi) 

thường che khuất sự thực sử học. Ngoài ra, còn có chính sách văn hóa/thông tin thuộc 
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địa. Vì người Pháp muốn giữ Việt Nam như một thuộc địa đóng kín, người ta chỉ biết 

đại cương—do nỗ lực từ một chuyên viên Mỹ tại tòa lãnh sự Sài Gòn—về những nhân 

vật như hạm trưởng John White, hay hai sứ đoàn của Edmund Roberts, v.. v...  

Sau năm 1945, nhờ tài liệu văn khố nhà Nguyễn được công bố và phiên dịch—đối 

chiếu với các văn khố Pháp, Mỹ, Bri-tên, Espania, Portugal, Trung Hoa, Thái Lan, 

Nga, v.. v...—lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Nam nói chung, bắt đầu có những y cứ 

vững chãi, gần sự thực hơn là những cảm nhận đại chúng. 

Liên hệ Việt-Mỹ xứng đáng được nêu lên như một trường hợp tiêu biểu, dù bị ảnh 

hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh lạnh Tư Bản-“Cộng Sản” (1947-1991). Thí dụ 

như cho tới đầu thế kỷ [6] XXI, các chuyên viên còn khá nhức đầu với câu hỏi “Ai là 

người Việt đầu tiên đã đến Mỹ?” Và, dĩ nhiên, là một câu hỏi phụ khác, không kém 

quan trọng: “Ai là người Việt đầu tiên tiếp cận với hệ thống chính trị Mỹ?” 

Trong dân gian, một trong những huyền thoại được truyền tụng là việc Bùi Viện 

(1837-1878) từng qua Mỹ vào khoảng năm 1873.(25) Vì nhiều lý do khác nhau, rất ít 

người đề cập đến việc Nguyễn Sinh Côn (1892-1969), tức Paul Thành, có mặt ở Mỹ 

trong khoảng Thế chiến thứ nhất (1914-1918), làm quen với Bản tuyên ngôn độc lập 

4/7/1776 của Liên bang Mỹ, và nhiều lần lập lại một câu bất hủ của văn kiện lịch sử 

này: từ những bài huấn luyện hội viên Việt Nam Kách Mệnh Thanh Niên Đồng Chí 

Hội trong giai đoạn 1925-1927, tới bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Hà Nội. 

(26)  

25. Vũ Ngự Chiêu, “Nguyễn Ái Quốc: Người Việt Đầu Tiên Đến Mỹ?” Hợp Lưu, số 

93 (2-3/2007), Tân Niên Đinh Hợi [pp.5-38; Trịnh Văn Thanh, Thành ngữ điển tích, 

Danh nhân từ điển, 2 tập (Sài Gòn: Khai Trí, 1965?), I:77; Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ 

et al, Việt Nam Tự Điển, 2 tập (Sài Gòn: Khai Trí, 1970), I, phần III:23; Nguyễn Q. 

Thắng & Nguyễn Bá Thế, Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (TP/HCM: 1992), tr. 

61-62. Chúng tôi đã ghi ngày sinh và ngày mất của Cử nhân Bùi Viện dựa trên các tư 

liệu Châu Bản Tự Đức, hiện lưu trữ tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I (Hà Nội). Các 

tài liệu Châu bản về Bùi Viện và em là Bùi Bổng (hay Phụng) ước khoảng 200 tờ; tuy 

nhiên mã số đã thay đổi so với ngày còn bảo quản tại Trung Tâm Lưu Trữ Trung 

Ương II (TP/HCM). Đa tạ Giáo sư Nguyễn Phạm Hùng, Đại học Hà Nội, và học giả 

Nguyễn Thu Hoài, chuyên viên Hán Nôm, về những thông tin trên. Khi in thành sách, 

chúng tôi sẽ nỗ lực thay mã số cũ tại TTLTTƯ II (TP/HCM) bằng mã số mới tại 

TTLTQG I (Hà Nội). Xem thêm đoạn II. 

26. Xem, chẳng hạn, “Đường Kách Mệnh;” in lại trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, 

Văn Kiện Đảng Toàn Tập, tập I:1925-1930 (Hà Nội: 1999), tr. 26-27 [Trong lời tuyên 

ngôn của Mỹ [đoạn thứ hai] có câu rằng: “Giời sinh ra ai cũng có quyền tự do, quyền 

giữ tính mệnh của mình, quyền làm ăn cho sung sướng.... Hễ chính phủ nào mà có hại 

cho dân chúng, thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi, và gây lên chính phủ khác.” 

Nguyên văn: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 

that they are endowed by their Creator with certain unlienable Rights, that among 

these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness— . . . . —That whenever any 

Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People 

to alter or abolish it, and to institute a new government] Marr, 1981:131n, 374-375 

[Đường Kách Mệnh] 
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1. Về ngày sinh của Bùi Viện : Tự Đức quyển 231, văn bản 58, tờ số 167 

(18/10/TĐ23).  

2. Về ngày mất của Bùi Viện : Tự Đức quyển 311, văn bản 06, tờ số 14 (03/11/TĐ31). 

3. Việc bổ Bùi Viện làm quản đốc Nha Tuần tải: Tự Đức quyển 286, văn bản 72, tờ số 

210 (09/9/TĐ30). 

4. Việc Bùi Viện bị can tội hối lộ nên không được xét thưởng: Tự Đức quyển 297, văn 

bản 101, tờ số 305 (18/8/TĐ31). 

5. Việc Quản đốc Bùi Viện vay 100 lạng bạc bị xử tội: Tự Đức quyển 333, văn bản 33, 

tờ số 89 (29/01/TĐ32). 

6. Việc các tàu thuyền do Bùi Viện và em trai là Bùi Bổng (Bùi Phụng) thuê chở hàng 

hoá bị đâm phải đá ngầm làm đắm và để hàng hoá bị hư hỏng thiếu hụt phải đền bù: 

Tự Đức quyển 330, văn bản 31, tờ số 84 (04/12/TĐ32); Tự Đức quyển 318, văn bản 

28, tờ số 73; Tự Đức quyển 330, văn bản 88, tờ số 258; Tự Đức quyển 307, văn bản 

114, tờ số 265; Tự Đức quyển 341, văn bản 120, tờ số 360. 

7. Việc Bùi Viện được cử đi xem xét tình hình tiễu phỉ: Tự Đức quyển 303, văn bản 

29, tờ số 64. 

8. Về hành trình của Nguyễn Huy Côn (Hỗn) sang Hồng kông và Quảng Đông học hỏi 

tình hình và học đúc pháo, đóng thuyền: Tự Đức quyển 254, văn bản 40, tờ số 94 

(10/12/TĐ26); Tự Đức quyển 254, văn bản số 89, tờ số 187 (28/12/TĐ26). 

1. Về ngày sinh của Bùi Viện và Bùi Bổng có 1 tài liệu năm Tự Đức 23 (1870) ghi 

chép việc: Cử nhân Bùi Viện xin cải chính tuổi là năm Đinh Dậu (1837) năm đó 34 

tuổi. Bùi Bổng (hoặc Bùi Phụng) là em Bùi Viện cũng xin cải chính tuổi là năm Quý 

Mão (1843), năm đó 28 tuổi. Lý do xin cải chính là trước đây lý trưởng ghi nhầm. Bộ 

Lễ xem xét thấy 2 viên đó đều biết chữ vậy sao khi đăng bảng không xin cải chính 

ngay đợi đến khi đã thi Hội mới xin cải chính nên theo lệ phạt 6 tháng lương để răn 

đe.  

2. Về ngày mất, một số bản tài liệu đều cho biết Bùi Viện mất đêm mồng 1 tháng 11 

năm Tự Đức 31 [Mậu Dần] (24/11/1878) do ốm chết. 

3. Về năm đỗ Cử nhân các tài liệu đều không thấy ghi rõ. Tuy nhiên, theo “Từ điển 

nhân vật lịch sử Việt Nam” do Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế xuất bản năm 1997 

lại ghi cụ sinh năm Tân Sửu (1841), năm Bính Thìn (1856) có ân khoa cụ đỗ Cử nhân 

(các thông tin này đều không chú rõ xuất xứ).  

4. Về các hoạt động của cụ trong quá trình làm quan dưới triều vua Tự Đức, tài liệu 

Châu bản chủ yếu ghi chép việc Bùi Viện được bổ làm Quản đốc nha Tuần tải chuyên 

trách việc đưa các tàu thuyền vận tải hàng hoá, thóc gạo, tiền và vũ khí. Đội Tuần tải 

có thuê khá nhiều thuyền buôn của người Thanh. Cụ và em trai là Bùi Bổng bị xử phạt 

khá nhiều lần do vận tải lương thực bị thiếu hụt, do để gạo bị ẩm mốc, do thuyền bị 

đắm, do lấy của kho đem biếu tặng...  

 

A. NỖ LỰC Không Thành Công TỪ PHÍA MỸ: 

Những nỗ lực mở quan hệ giữa Liên bang Mỹ và Việt Nam thoạt tiên chỉ có tính cách 

thương mại, và do Mỹ chủ động.  

1. Chính khách Mỹ đầu tiên chú tâm đến “Cochin China” [tức Đại Việt] là Thomas 

Jefferson (1743-1826), khi còn giữ chức Đại sứ tại Paris. Chuyến qua Pháp xin cầu 

viện của Giám mục Pedro [Pierre] Pigneau [“de” Béhaine] (Bá Đa Lộc) và Hoàng tử 

Nguyễn Cảnh (1780-1801) vào mùa Xuân 1787 khiến Jefferson chú ý đến lúa gạo của 
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Đại Việt. Ngày 28/11/1787, Jefferson tỏ ý muốn có một số lúa mẫu của “Cochin 

China,” và đề nghị nên tìm cách giao thương. Jefferson còn muốn nhờ Hoàng tử Cảnh 

và một số chuyên viên Pháp cung cấp một số mẫu lúa trồng trên cao (dry rice), hy 

vọng sẽ thí nghiệm ở Carolina, nhưng không thành công.(27) 

27. The Papers of Thomas Jefferson (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1958), vol. 

11, pp. 645, & 646, vol. 12, p. 508,   and vol. 14, pp. 636-637, 641 & 647; cited by 

Robert H. Miller, The United States and Vietnam, 1787-1941 (Washington, DC: NDU, 

1990), tr. xv-xvi. 

Tuy nhiên, suốt hai nhiệm kỳ Tổng thống từ 1801 tới 1809, Jefferson không có chính 

sách cụ thể nào đối với Việt Nam. 

 

2. Trong nhiệm kỳ đầu của Jefferson, Jeremiah Briggs, hạm trưởng tàu Fame, giương 

buồm đến Việt Nam. Ngày 21/5/1803, Briggs hạ neo ở “Turon,” tức Vũng Thùng (Đà 

Nẵng). Đây là thương thuyền đầu tiên tiếp cận với Đại Việt ghi trong lịch sử hàng hải 

Mỹ. 

Tàu rời Boston ngày 17/1/1803; thấy Côn Sơn ngày 15/5/1803; Vũng Tàu ngày 

16/5/1803. Tại Đà Nẵng, Briggs lên một trong hai tàu của thủy sư Nguyễn, do một 

người Pháp chỉ huy. Được khuyên nên đến “Cowe” (Huế?) mới có hy vọng buôn bán 

(vì vua nắm độc quyền ngoại thương, và không có giai tầng thương gia bản xứ). Ngày 

23/5, Briggs cùng năm [5] thuộc hạ và một lái tàu người Portuguese sống ở Macao lên 

Huế bằng thuyền nhỏ. Nghỉ đêm ở Haifoo, nơi dân chúng sống bằng nghề đánh cá, 

nhà cửa tồi tàn. Hôm sau, ngược sông Haifoo lên Huế. Thấy thuyền và tàu xuôi ngược. 

Tới [8] Huế, lên tàu buồm do một người Pháp chỉ huy. Theo nhật ký (logs) của Briggs, 

vua Nguyễn sai một linh mục tới gặp để hiểu thêm về nước Mỹ. Briggs ở lại Huế ba 

ngày. Hạm trưởng người Pháp giới thiệu cho Briggs được phép buôn bán. Trong 10 

ngày, Briggs giong tàu chạy dài theo bờ biển, và không cặp bờ nữa. Ngày 10/6/1803, 

Briggs hướng về Manila. (28) 

28. Miller, 1990:3-5.  

Đại Nam Thực Lục triều Nguyễn Chủng [Gia Long] không nhắc đến Briggs hay nước 

Mỹ. Nhưng tháng 7-8/1803 [6 Quí Hợi, 19/7-16/8/1803], ghi: 

Hồng Mao sai sứ đến hiến phương vật, dâng biểu xin lập phố buôn ở Trà Sơn, dinh 

Quảng Nam. Vua nói rằng hải cương là nơi quan yếu sao cho người ngoài được. 

Không cho. Trả vật lại mà bảo về. (29) 

29. ĐNTLCB, I, 3:134. “Hồng Mao” (lông, tóc đỏ) là tiếng miệt thị gọi người Bri-tên 

(lịch sự hơn là Anh Cát Lợi).  

 

John W. Roberts thuộc công ty Đông Ấn [East India Company] của Bri-tên cũng hai 

lần đưa tàu Gunjava tới Đà Nẵng với nhiệm vụ thiết lập buôn bán và loại ảnh hưởng 

Pháp khỏi Việt Nam, nhưng thất bại. Lần thứ nhất, ngày 16/12/1803 Philippe Vannier 

(1762-1842)—người đã tháp tùng Giám mục Pigneau tới Sài Gòn năm 1789, cùng 13 

người khác (kể cả anh em Félix và Jean-Marie d’Ayot [Dayot]) và 80 binh sĩ, rồi được 

giao chỉ huy tàu Đồng Nai, dưới quyền J. M. d’Ayot—cùng một người Việt có tên 

“Juan Babtiste” xuống Đà Nẵng gặp Roberts, cho biết Nguyễn Chủng chỉ trở lại Huế 

vào mùa Xuân 1804. Roberts bèn nhổ neo, hướng về Malacca. Khi Roberts trở lại Đà 

Nẵng, Giám mục Jean Labartette, cùng các Linh mục Jacques Liot và Francois-Joseph 

Guérard ít nhiều liên hệ trong việc thảo luận, nhưng Nguyễn Chủng không thuận. Vua 
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nói với đình thần: “Tiên vương kinh dinh việc nước, không để người Hạ lẫn với người 

Di, đó thực là cái ý đề phòng việc từ lúc còn nhỏ. Người Hồng Mao gian giảo, trí trá, 

không phải nòi giống ta, lòng họ hẳn khác, không cho ở lại.” (30) 

30. ĐNTLCB, I,3:193; L. Cadière, “Les francais au service de Gia Long: VII. Les 

diplômes et ordres de service de Vannier et de Chaigneau;”  XI. Nguyễn Ánh et la 

Mission. Documents Inédits;” Bulletin des Amis de Vieux Hué [BAVH] (Hà Nội), 

XIIIè, no. 1 (Jan-Mars 1913), tr. 1-49; IX, no. 2, (4-6/1922), tr. 140-69. và 

“Documents A. Salles, III: Philippe Vannier;” BAVH, XXII, No. 2 (Avril-Juin 1935), 

tr. 143-59.  

 

Quyết định trên phản ánh chính sách đối ngoại mới của Nguyễn Chủng: Đó là đồng ý 

buôn bán—hiểu theo nghĩa thông thường, trả tiền bạc cho các hóa vật, hoặc trao đổi 

sản vật trong nước lấy vật dụng cần thiết, nhưng không thuận cho công ty ngoại quốc 

đặt trụ sở trên đất liền, với lý do an ninh quốc gia. Đúng hơn là mối đe dọa mà một 

thành ngữ Malay diễn tả một cách thâm thúy: “Kim xuyên qua rồi, chỉ chắc sẽ vào 

theo.” Vì vậy sau này sử quan Nguyễn đã ca tụng “khước đồ hiếu của Tây di” như 

công lao để đời hàng đầu của vua, trên cả những việc “cẩn thận phòng nước Xiêm, 

yêu nuôi nước Chân Lạp, vỗ về nước Vạn Tượng, uy danh lừng phương xa, nhân đức 

trùm nước nhỏ. . . .” (31) 

31. ĐNTLCB, I, 4:400. Năm 1848, nhóm Nguyễn Tri Phương cũng khuyên Tự Đức: 

“Chỉ nghe thấy tiếng là đem đến cống hiến; chớ chưa nghe thấy cùng nước người 

buôn bán bao giờ;” Ibid., IV, 27:117-18. 

 

Đây là một thay đổi quan trọng, cắt đứt dần quan hệ với phương Tây mà Gia Long 

từng tiếp cận nhiều thập niên—sự tiếp cận có lẽ quá gần với những “tên tôi tớ” đủ 

quốc tịch, các lái súng mà sự lương thiện là những dấu hỏi lớn, và các nhà truyền giáo 

tham vọng. Bởi [9] thế từ đầu năm 1790, Nguyễn Chủng (1762-1820) đã chính thức 

hủy bỏ Hiệp ước 1787, yêu cầu đích thân Giám Mục Pigneau dịch qua tiếng Pháp, gửi 

về Paris—một trong những lý do chính khiến Pigneau đã có lần muốn bỏ đi, trong khi 

một số lính đánh thuê rời Gia Định.(32)  

32. Thư ngày 31/1/1790, Nguyễn Ánh gửi vua Pháp, bản dịch của Pigneau; Service 

historique de la Marine [SHM], (Vincennes), GG2-44, carton 3, d.1. 48 ; và Archives 

du Ministère des Affaires Etrangères [AMAE] (Paris), Mémoires et Documents, Asie, 

vol 64, tờ 21. Về Hoà ước 1787, xem CAOM (Aix), GGI [Amiraux], 11704. Đã có 

quá nhiều tài liệu về Pigneau. Về tài liệu nhà Nguyễn, xem Đại Nam Chính Biên Liệt 

Truyện, bản dịch Việt ngữ của Viện sử học Hà Nội (Huế: Thuận Hoá, 1993), tập II, tr. 

476-77. [Sẽ dẫn ĐNCBLT]. Tài liệu này ghi rằng Pigneau qui phục Nguyễn Chủng từ 

năm Bính Tí (1780); II:476. Cần nhấn mạnh là sự đóng góp của Pigneau cho chiến 

thắng của Gia Long chỉ rất giới hạn. Xem thêm Cao Xuân Dục, Quốc triều chính biên 

toát yếu (Sài Gòn: Sử Địa, 1971), tr.12-3; Annales annamites [Sử Ký Đại Nam Việt] 

(Sài Gòn: Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa, 1974); H. Cosserat, “Notes biographiques sur 

les francais au service de Gia Long;”  Bulletin des Amis de Vieux Hué [BAVH], IV, 

no. 3 (7-9/1917), tr.165-206; Cadière, “Les Francais aux service de Gia Long: XI. 

Nguyen Anh et La Mission, Documents inédits;” Ibid. [BAVH], XIII, no. 1 (1-3/1926), 

tr.1-49. Cosserat sử dụng tài liệu văn khố Hội truyền giáo, và Cadière so sánh tài liệu 

truyền giáo với tư liệu Việt. 
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Dẫu vậy, Nguyễn Chủng cũng chẳng có thiện cảm gì với Bri-tên, một đại cuờng quốc 

và nguồn cung cấp vũ khí quan trọng trong thời gian này. Năm 1797, Nguyễn Chủng 

đề nghị với Rama I (1782-1809) hợp binh đánh nếu “Hồng Mao” tiếp tay Miến Điện 

(Burma, Myanmar hiện nay) tấn công Xiêm.(33) Tuy nhiên Nguyễn Chủng—với quan 

niệm “chín đời báo thù mới là đại nghĩa”—đủ khôn ngoan để duy trì những quan hệ 

cần thiết với Tây phương cho mục tiêu cuối cùng của mình. Vương chấp nhận nhượng 

bộ một số yêu cầu của Pigneau, như cho tự do truyền đạo, sử dụng giáo dân Ki-tô, và 

cho Đông cung Cảnh tôn Pigneau làm phụ đạo. Đạo quân Lê dương cũng được tận 

dụng trong mọi lãnh vực, kể cả việc tìm mua vũ khí ở các thuộc địa Bri-tên, Portugal, 

Dutch. Một “đầy tớ” người Bri-tên—Laurent Barizy—được giao trách nhiệm mua bán 

vũ khí và hành xử như đại diện không chính thức cho các công ty Bri-tên, đặc biệt là 

công ty Abbott & Maitland tại Madras (Pondichéry). (34) 

33. ĐNTLCB, I, 2:269, 282; 3:134; thư ngày 11/4/1801, Barisy gửi Letondel; L. 

Cadière, “Les francais au service de Gia Long: XII. Leur correspondance;” BAVH, 

XIII, no. 4 (10-12/1926), tr. 359-437.  

34. Sau khi chiếm lại Gia Định thành ngày 7/9/1788 [Đinh Dậu, 8/8 Mậu Thân], 

Nguyễn Chủng đã quan tâm đến việc ngoại thương, để giải quyết nhu cầu vũ khí, đạn 

dược. Tháng Tám Mậu Thân [31/8-28/9/1788], sai nội viên Trịnh Tấn Tài, Chu Văn 

Quan đi Hạ châu mua súng đạn. (ĐNTLCB, I, 2:78) Tháng Giêng Kỷ Dậu [26/1-

24/2/1789], đặt ba loại thuế: thuế cảng, lễ cai tàu, tiền xem cơm cho các tàu Trung 

Hoa. (Ibid., 2:86-87) Tháng Năm Kỷ Dậu [25/5/1789], cho lệnh thu mua tất cả sắt, 

gang, kẽm, lưu hoàng trên các tàu Thanh. Chở được 10 vạn cân, bớt thuế cảng; cho 

chở 30 vạn cân gạo về. (Ibid., 2:95) Tháng Một Kỷ Dậu [17/12/1789-14/1/1790], sai 

dinh Trấn Biên đặt mua đường cát. Mỗi năm 10 vạn cân. Cứ 100 cân, 10 quan. Ngày 

nộp, tính theo giá chợ. Đổi lấy vũ khí Tây phương. (Ibid., 2 :106) Tháng Một Quí Sửu 

[3/12/1793-1/1/1794], sai cai đội Quang-nói-ve [Vannier], đội trưởng Pa-đơ-chê 

[Barizy], đều là người Tây, đi mua vũ khí ở thành Cô á [Goa, India] và xứ Mã La Kha 

[Malacca]. (Ibid., 2:183; Cadière, “III. Leurs noms;” BAVH, VII, no.1 (1-3/1920): 

ngày 17/12/1793, Barizy đi Malacca và Penang) 

 

Các thuyền buôn ngoại quốc đến làm ăn từ đó phải theo luật lệ mới. Nguyễn Đức 

Xuyên, Jean Baptiste Chaigneau, và Philippe Vannier đặc trách công tác tế nhị này. 

Số tàu ngoại quốc thường xuyên ghé Đà Nẵng và Sài Gòn là tàu Bri-tên, Portuguese 

(Macao), Xiêm, và nhất là Trung Hoa.  

Vua rất nghiêm ngặt trong việc xuất cảng sản phẩm nội địa và kiểm soát tàu buôn 

ngoại quốc. Tháng 7/1804, cấm dân không được lấy bán các thứ gỗ cấm (gỗ tàu, gỗ 

lim, gỗ giáng hương); thuyền nước ngoài mua lậu sẽ bị tội nặng như người bán. Đã lỡ 

mua trước khi có lệnh cấm, nạp lại, trả tiền cao. Dân chúng cũng không được buôn 

bán đường biển. Ai vi phạm, thuyền và hàng hóa bị tịch thu, phạt 100 trượng, đồ [đầy] 

3,000 dặm. Trong khi đó, thuế cảng (nhập bến), thuế đánh trên hàng hóa và tiền “ba lễ” 

[dâng hoàng thái hậu, dâng vua, dâng hoàng thái tử] khiến các hạm trưởng ngoại quốc 

rất bất bình. Đó là chưa nói đến khoảng cách biệt giữa luật pháp và việc thi hành, cùng 

tục lệ hiện nay thường biết như “cải thiện” cho các viên chức và môi giới.(35) 

35. ĐNTLCB, I, 3:193, 4:382; Alexander B. Woodside, Vietnam and the Chinese 

Model: A Comparative Study of Nguyễn and Ch’ing Civil Government in the First 
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Half of the Nineteenth Century (Cambridge, MA: Harvard Univ Press, 1971), p. 273. 

Từ năm 1791, tàu Portugal đã tới buôn bán; ĐNTLCB, I, 2:137. Năm 1805, tàu 

Portugal từ Macao tới kinh, xin vào Gia Định mua gạo. Vua đồng ý bán 1000 tạ. Mục 

lục châu bản triều Nguyễn, Tập I: Gia Long (Huế: Viện Đại học Huế, 1960), tr. 27; 

dẫn trong Đỗ Bang-Nguyễn Minh Tường, Chân dung các vua Nguyễn, tập I (Huế: 

NXB Thuận Hóa, 1996), tr. 74. Mùa Xuân 1876, Tự Đức mới bãi bỏ lệnh cấm xuống 

biển đi buôn. ĐNTLCB, IV, 33:281-82 

.  

Sự thay đổi thái độ với những nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược trong thời nội chiến 

này phần nào do dịch vụ của họ không còn cấp thiết nữa. Trong khi đó, vua không 

khỏi nhức đầu vì những chủ nợ cũ. Ít nhất có 2 tàu Bri-tên ghé Đà Nẵng đòi thêm tiền 

bán khí giới. Tháng 10/1807, Kê-lê-mân tới Kinh, nói với bọn Chaigneau, Vannier và 

de Forcanz là Áp bột miệt lăng [Abbott & Maitland] trước đây bán nhiều súng đạn 

cho vua, nay túng tiền xin vua trả thêm. Gia Long cấp cho 24,000 đồng, rồi bảo đi. 

Năm năm sau, tháng 7/1812, Ốc Luân ghé tàu ở Trà Sơn, đòi tiền mua khí giới còn 

thiếu. Nguyễn Đức Xuyên tâu lên, vua nói: “Người Di địch chỉ biết có lợi, khó nói 

nhân nghĩa được. Giá hàng mua năm trước còn ở sổ kia. Gần đây Kê Lê Mân đến xin 

thêm giá ta cũng không thèm so đo, đã cho đủ số rồi. Nay lại tham lam không chán sở 

dục biết làm sao cho no được?” Sai Xuyên trả lời. Ốc Luân xấu hổ bỏ đi. (36)  

36. ĐNTLCB, I, 3:348-49, 4:157.  

 

Tưởng nên lập lại và nhấn mạnh thêm, việc ngoại thương dưới triều Nguyễn Chủng—

giống như các quốc gia láng giềng—do triều đình độc quyền. Vua nhập cảng những gì 

cần thiết cho chế độ như vũ khí, vải vóc, cùng vật dụng dành riêng cho giới quí tộc và 

quan lại. Đồng thời độc quyền thu mua và xuất cảng những mặt hàng mà thị trường 

ngoài nước ưa chuộng. Đại đa số dân chúng phải sử dụng hàng nội hóa, ngoại trừ một 

số nhu yếu phẩm như thuốc “Bắc,” trà, sâm, sách, giấy mực, v.. v... Việc ngoại thương 

cũng chỉ được diễn ra tại các hải cảng chọn lọc: Nam Định, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, 

Sài Gòn và Hà Tiên. Sau này, do sự xuống cấp của ngoại thương và lý do an ninh, Đà 

Nẵng trở thành cảng duy nhất các tàu Tây phương được cặp bến làm ăn với Huế. Mọi 

giao tiếp với dân chúng đều bị tuyệt cấm. Bởi thế, gần cuối đời Nguyễn Chủng, việc 

ngoại thương giảm hẳn.  

Để điền vào chỗ trống, vua sử dụng “Thanh nhân” làm giai tầng trung gian (“lãnh 

trưng” [farming]) trong mọi lĩnh vực—từ khai mỏ, thầu thuế chợ, chuyên chở, tới 

buôn bán với nhà Thanh về những nhu yếu phẩm như thuốc Bắc, vải vóc, v.. v...  

 

3. Năm 1819, hai trong số bốn tàu Mỹ được cặp bến Sài Gòn. Đó là tàu Marmion của 

Oliver Blanchard, và chiến hạm Franklin của Thiếu tá John White (1782-1840).  

Theo White, rời Salem ngày Thứ Bảy 2/1/1819, hơn 5 tháng sau tàu Franklin buông 

neo ở Vũng Tàu. Hôm sau, 8/6, tới “Canjeo” (Cần Giờ), nằm về phía tây nam Vũng 

Tàu. Vì không được phép vào Sài Gòn, ngày 12/6 nhổ neo ra Huế. Ngày 18/6, tới 

Turon (Đà Nẵng). Trở ngại nhất là ngôn ngữ; nhưng White hiểu đại khái rằng vua 

hiện không ở kinh đô, Việt Nam mới qua cơn binh lửa nên không có nhiều hàng xuất 

cảng. Tháng 7/1819, White giương buồm qua Manila, nhân tiện tìm thông ngôn. Ở 

đây hai tháng, White gặp hạm trưởng John Brown của tàu Marmion. Tàu Marmion đã 

đến Vũng Tàu vài ngày sau khi White rời nơi này, nhưng được phép vào Sài Gòn nhờ 
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sự dễ dãi của “Phó vương” (tức Tổng trấn Gia Định thành). Chẳng may thuyền trưởng 

Blanchard chết bệnh ở gần hải phận Vũng Tàu; và Brown lên thay, đưa tàu về Manila. 

Ngày 6/9, Brown và White giương buồm trở lại Việt Nam. Tới Vũng Tàu ngày 25/9. 

Rồi lại dời xuống Cần Giờ, cử người vào Sài Gòn xin phép nhập cảnh. Ngày 9/10, hai 

tàu Franklin và Marmion buông neo ở Sài Gòn.  

Qua những “linguists” (thông ngôn) và các giáo sĩ trung gian biết tiếng Portuguese 

[Bồ đào nha]—như Joachim, người Portuguese đã ở Sài Gòn một thời gian; Pasqual, 

một người Tagal, có vợ Việt; Linh mục Antonio và Joseph, người Italia; Mariano, một 

giáo dân Ki-tô bản xứ ; Polonio, người từng hầu cận Pigneau (dẫn White đi thăm thú 

nhiều nơi, kể cả một ngôi chùa lớn có lẽ là chùa Barbé)—White tiếp xúc với các viên 

chức cao cấp, kể cả quyền Phó vương. Đồng thời, tìm hiểu sinh hoạt chính trị, kinh tế 

và xã hội miền Nam.  

White gặp nhiều rắc rối với quan chức bản xứ vì thuế đánh quá nặng, và hủ tục công 

khai ăn hối lộ. Không phân biệt Pháp, Mỹ, Anh, gọi chung người Tây phương là 

“Olan” (Hoà Lan). Từ ngày 10/10, White phải đương đầu với toán kiểm tra tàu. Tiền 

thuế chính thức 2816 quan; thuế phụ trội, 113 quan, 4 tiền [maces], 61 đồng [sapèque]; 

tương đương 1697 dollars Espania. (1 quan ăn 10 tiền, 1 tiền, 60 đồng) Quà tặng lên 

tới 2700 dollar Espania. (37)  

37. Theo Thực Lục, từ tháng 7/1818 tàu ngoại quốc muốn nộp thuế cảng và thuế hàng 

hóa bằng loại tiền nào cũng được; ĐNTLCB, 4:352. Từ đầu năm 1819, tiền “ba lễ” và 

tiền cai tàu được giữ ở kho dinh Bắc thành và Gia Định thành, cuối năm chia cho các 

quan; Ibid., 4:364-65 

 

Thời gian này, thương mại với Macao đã bị cắt đứt. Tàu buôn Trung Hoa cũng rất 

hiếm.  

Ngày 11/10/1819, White gặp Quyền Tổng trấn. Ông này là quan văn, lo hình tào. 

Tổng trấn là võ quan, đang ra Huế để trình bày về trường hợp White. Vợ Pasqual lo 

việc quà biếu Quyền Tổng trấn: 4 cái đèn tròn, 4 bình thủy tinh, ly uống vang và ly 

không chân, rượu vang, vài chai rhum, 1 hộp đựng trầu, v.. v.... Ngày 12/10, viết thư 

cho “Đô đốc” Vannier, kèm theo một cây kiếm và 12 chai moutarde tặng vua. Ngày 

24/10, thăm quyền Tổng trấn tại nhà riêng. Sau này Tổng trấn mượn một khẩu súng 

của White, nhưng không trả lại. Ngày 31/10, White dọa xuống tàu bỏ đi. 

 

Ngày 6/12/1819, Tổng trấn trở về nhiệm sở. Hôm sau, 7/12, White vào thăm. Sau đó, 

được thư ngày 20/11/1819 của Vannier, báo tin thuế cảng đã giảm; và không phải tặng 

quà cho các quan. Vua đang bị bệnh, nên Vannier không có dịp gặp vua. Đã trao thanh 

đoản kiếm White tặng vua. Người trao thư của Vannier—có biệt danh Aqua 

Ardiente—đòi tiền công đưa thư một chai rượu rhum và một yard [gần một thước 

Pháp] vải đỏ. Aqua Ardiente là nhân vật quỉ quyệt nhất. 

Vài ngày sau buổi sơ kiến, Tổng trấn lại gặp White. Không có quan chức Việt, chỉ có 

4 thông ngôn Antonio, Mariano, LM Joseph và Vincente, tất cả đều là giáo dân Ki-tô. 

Tổng trấn thăm hỏi kỹ về tình hình Âu châu. Nói ngưỡng mộ dân “Olan;” buồn vì tình 

trạng man rợ [sauvage] của dân Việt.  

Ngày 16/1/1820, bắt đầu chất đường xuống tàu. Ngày 29/1, xuống được 1700 picul 

(đơn vị đo lường Xiêm, khoảng 62.5 kilogram) đường. Tàu Marmion phải trả tổng 
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cộng 2,708.70 dollar Espania tiền thuế và dịch vụ khác, gần bằng 50% trị giá số 

đường mang đi.  

Trước ngày White rời Sài Gòn, Tổng trấn trao cho White danh sách các vật liệu vua 

muốn mua: đại bác, bản đồ, sách vở Tây phương, v.. v... Vua sẽ trả bằng thổ sản. 

White không nhận lời vì những mặt hàng vua cần không có nhu cầu ở những nơi khác. 

Hơn nữa, có tin vua sẽ dùng khí giới đánh Xiêm.  

Linh mục Joseph thì xin rượu vang và bột mì để làm lễ. Theo Joseph, vua sắp chết; 

thái tử sẽ lên ngôi. Tín đồ Ki-tô sắp đối diện hiểm họa bị bách hại. White khuyên 

Joseph ra đi, nhưng ông ta không muốn phản bội thượng cấp. 

Khi White chào từ biệt, Tổng đốc áy náy không giúp gì được White. Ngày 30/1/1820, 

White nhổ neo. Mang theo vơi nửa sức chứa đường và tơ. Tới Cần Giờ ngày 1/2. 

Ngày 3/2 (tức 19/12 Kỷ Mão), đúng ngày Gia Long chết, tàu Marmion cũng tới 

nơi.(38)  

38. John White, History of a Voyage to the China Sea (Boston: Wells & Lilly, 1823); 

điểm sách trong The North American Review, vol. 18, no. 42 (Jan 1824), pp. 140-57; 

in lại dưới tựa A Voyage to Cochin China (London: A & B. Spottiswood, 1824, 1972); 

bản dịch Pháp ngữ của P. Midan, “Les Européans qui ont vu le vieux Hué: John 

White;” BAVH (Ha Noi), 24è année, no. 2-3 (Avril-Sept. 1937), tr. 93-322; Miller, 

1990:6-14.; ĐNTLCB, I, 4:398. 

 

Báo cáo của White, bên cạnh những chi tiết đầy hấp dẫn, có vài ba thiếu sót quan 

trọng. Thí dụ như White không nhắc gì đến cái chết của Tổng trấn Nguyễn Huỳnh 

Đức, và Hữu quân Nguyễn Văn Nhân lên thay trong dịp White ở Sài Gòn. (39) 

39. ĐNTLCB, I, 4:390-391. Về tiểu sử Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Huỳnh Đức, 

xem ĐNCBLT, II, q. 7, vol. II, tr. 115-23 & 123-28. 

 

Theo White, Quyền Tổng trấn là quan văn; Tổng trấn là quan võ. Cả Chưởng Tiền 

quân Đức lẫn Chưởng Hữu quân Nhân đều là quan võ. Hoàng Công Lý, Phó Tổng 

trấn từ tháng 9/1818 là Tả thống chế thị trung, coi việc đào sông An Thông, vận dụng 

tới 10,000 nhân công mà White nhắc đến trong báo cáo. Ngoài ra, còn Hiệp trấn Trịnh 

Hoài Đức, thày dạy cũ của vua Minh Mạng—được Gia Long và Minh Mạng đặc biệt 

quí mến. Lý và Đức đều là văn quan. (40) 

40. ĐNTLCB, I, 4:356, 367. Về tiểu sử Trịnh Hoài Đức (1760-1825), xem ĐNCBLT, 

II, q. 11, vol. II, tr. 186-92. 

 

Lại có tác giả cho rằng Tổng trấn Gia Định mà White được gặp là Lê Văn Duyệt. Điều 

này khó xảy ra. Tả quân Duyệt giữ chức Tổng trấn Gia Định hai lần, một vào giữa 

triều Gia Long (1812-1815), một đầu đời Minh Mạng. Ngày 26/1/1820, Chưởng Tả 

quân Duyệt có mặt bên giường bệnh Gia Long cùng Phạm Đăng Hưng để nghe di 

chiếu lập Thái tử Đảm; và kiêm giám năm [5] kinh doanh Thần sách tại kinh đô. Sau 

đó ra Nghệ An. Duyệt chỉ được cử làm Tổng trấn nhiệm kỳ hai (1820-1832) và tới Gia 

Định ngày 28/8/1820, khoảng nửa năm sau ngày White rời Sài Gòn. (41) 

41. ĐNTLCB, I, 4:398; Mục lục Châu Bản triều Nguyễn, tập II: Minh Mạng 

[MLCBMM], Cheng ch’ing-ho [Trần Kính Hòa], Nguyễn Phương, et al. dịch (Huế: 

Đại học Huế, 1962) CB 1:56; tr. 12. [Gia Long cử Duyệt thay làm Tổng trấn Gia Định 
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lần thứ nhất từ năm 1812  tới 1815; ĐNTLCB, I, 4:160, 252. Trước năm 1808, chỉ có 

Lưu trấn, rồi trấn thủ Sài Gòn. Chức Tổng trấn Gia Định lập ra từ tháng 10-11/1808].  

 

Ngày 13/4/1820, Minh Mạng mới triệu Tổng trấn Nhân về kinh; đồng thời cử Hiệp 

tổng trấn Đức và Phó Tổng trấn Lý tạm thụ lý ấn tổng trấn. Hai tháng sau, ngày 10/6, 

Đức về kinh. Lý quyền lãnh ấn Tổng trấn trong khi chờ Khâm sai Tổng trấn [Duyệt] 

nhận nhiệm sở. Hữu tham tri bộ Hộ Nguyễn Xuân Thục quản lý tào Hộ và Hình. (42) 

42. CBMM, 1/3 Canh Thìn; & 30/4 Canh Thìn; MLCBMM, II, 1962: 65, 112-13. 

 

Phải chăng nhóm thông ngôn của White không nói hết sự thực? (White cũng ghi nhận 

là bọn linguists rất tham lam, giảo hoạt, chỉ lo kiếm lợi—một đặc tính của giới đổi 

chác với ngoại nhân ở các hải cảng năm châu. Linh mục Antonio gốc Italia chỉ là một 

thí dụ. Hay bà vợ người Việt và Domingo, con rể tương lai, của Pasqual). Đáng tiếc là 

bản Thực lục Việt ngữ chúng tôi tham khảo không nhắc gì đến các tàu Mỹ ở Gia Định, 

dù thời gian bỏ neo của hai tàu khá lâu (gần 4 tháng).  

Nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm cố vấn Pháp của Nguyễn Chủng—tức các giáo sĩ và 

hai thông dịch viên Chaigneau, Vannier ở Huế—có phần thiên vị, muốn giữ ưu quyền 

thương mại cho Pháp. Vannier có lẽ không trình lên vua chuyến đi của White, nêu lý 

do vua bị ốm. Về thổ sản tàu Mỹ muốn mua—tức đường và tơ đũi—kho triều đình đã 

cạn vì mới dồn hàng cho hai tàu Pháp. Mùa đường năm sau thì triều đình có kế hoạch 

thu mua hết. Thực ra, Vannier đang chờ đợi chuyến trở lại của tàu La Rosse [Rose] 

với quốc thư của vua Pháp. Sự thiên vị này dễ hiểu. Từ năm 1815, sau cuộc đại bại 

của Napoléon Bonaparte, triều đình Bourbons bắt đầu muốn đòi Nguyễn Chủng thực 

thi Hiệp ước 1787 mà Pigneau đại diện ký kết (nhưng Nguyễn Chủng đã từ khước 

năm 1790). Năm 1817, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Richelieu cử Hải quân Đại tá 

Achille de Kergariou đưa chiến hạm Cybèle [Phi Giác] qua viếng thăm thân hữu Việt 

Nam. Mang theo thư Richelieu gửi Chaigneau, yêu cầu báo cáo tình hình, đồng thời 

kiểm kê lại bản đồ do Jean-Marie D’Ayot vẽ. Ngày 6/1/1818, de Kergariou tới Đà 

Nẵng. Vannier xuống chiến hạm Cybèle gặp. Chaigneau dịch hai lá thư của de 

Kergariou, nhưng Nguyễn Chủng từ chối tiếp kiến. Nêu lý do không có quốc thư. 

(43)  

43. ĐNTLCB, I, 4:336-37; MLCBGL, tr. 196-197; Đỗ Bang-Nguyễn Minh Tường, 

1996:75. Theo Yoshiharu Tsuboi, nêu lý do vua bệnh; Idem., Nước Đại Nam đối diện 

với Pháp và Trung Hoa, 1847-1885 [L'Empire vietnamien face à la France et à la 

Chine], bản dịch Nguyễn Đình Đầu (Sài Gòn: 1990), tr. 94-5. [Sẽ dẫn: Tsuboi 1990]. 

Alastair Lamb ghi de Kergariou tới Tourane ngày 30/12/1817; Idem., The Mandarin 

Road to Old Hue (London: Archon Books, 1970), Part V tr. 229. [sẽ dẫn Lamb 1970]; 

Có lẽ Lamb sử dụng tài liệu của Pierre de Joinville [1914] và Cordier [T'oung Pao, 

1904 và 1908]). Ngày 22/1/1818, de Kergariou rời Tourane.  

 

Từ 1817 tới 1819, một số tàu Pháp tới buôn bán ở Đà Nẵng và Sài Gòn. Đó là các tàu 

Henry của công ty Philippon et Cie. (tới Đà Nẵng tháng 12/1817), La Rose của hãng 

Balguerie, Sarget et Cie., Courrier de la Paix, v.. v... Các tàu này đều được Chaigneau 

và Vannier tiếp. Tháng 11/1819, Chaigneau và gia đình lên tàu Henry về Pháp nghỉ 

hai năm. (44) 
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44. Thực lục cũng không nhắc gì đến hai tàu Pháp mang theo hơn 1,000 súng và thuốc 

đạn này. Chỉ ghi tháng 11/1819, vua cho Chưởng cơ Chaigneau về Pháp nghỉ hai năm; 

ĐNTLCB, I, 4:385. Chaigneau đã tới làm việc cho Nguyễn Chủng từ năm 1794. Chỉ 

huy tàu Long Phi, rồi thay Barisy chỉ huy tàu Thụy Phụng (hay Thoại Phụng).  

 

Phần các nhà truyền giáo Pháp không ngừng oán trách vua Nguyễn quên công ơn khối 

Ki-tô. Sự bất mãn của các giáo sĩ khởi nguồn từ quyết định kiểm soát tôn giáo năm 

1803—đặt Ki-tô giáo ngang hàng với Phật Giáo. Tiếp đến sự thăng tiến của Khổng 

giáo lên hàng chính giáo. Một Văn Miếu nguy nga được khai trương ở Huế, trong khi 

vua mở những cuộc thi Hương chọn người ra làm quan. Tên Khổng Khâu trở thành 

một thứ quốc húy, phải đọc thành “Kỳ.” Nguyễn Chủng còn muốn tìm hiểu về Nghiêu, 

Thuấn và thuật trị nước “vô vi nhi trị.” (45) 

Một trong những cao điểm của sự xa cách giữa Ki-tô giáo và triều đình là việc kế vị. 

Năm 1816—sau cái chết của mẹ ruột Hoàng tử Cảnh—Gia Long loại Hoàng tôn Đán 

(con thái tử Cảnh), chọn Hoàng tử Đảm làm Thái tử. Trong khi lấy ý kiến triều đình, 

Nguyễn Chủng nhắc đến kinh nghiệm Chu Lệ hay Đệ, con thứ Chu Đức Dụ, đã làm 

loạn, cướp ngôi cháu năm 1402. Tuy vậy, Đảm và phe phục hưng chính giáo (như 

Đặng Đức Siêu, Trịnh Hoài Đức, v.. v...) trở thành đối tượng đánh phá của Hội truyền 

giáo qua các chiến dịch tin đồn và những lời dèm xiểm với dư luận quốc tế. Mặc dù 

mãi tới mùa Hè 1826, Giám mục Jean Taberd mới chính thức tuyên chiến với Phước 

Đảm, cuộc đương đầu sắt máu giữa Ki-tô giáo và triều Nguyễn đã âm ỉ từ trước ngày 

White tới Sài Gòn. (46) 

Những nỗ lực của Pháp trong việc ký thương ước với Việt Nam—trên bối cảnh bành 

trướng ảnh hưởng của Bri-tên (qua công ty East India Company) tại Miến Điện 

[Burma, nay là Myanmar], Xiêm, Malaya và Hoa Nam—được tiếp tục trong những 

năm đầu triều Nguyễn Phước Đảm. Tuy nhiên, Nguyễn Phước Đảm không thay đổi 

lập trường. Khi Chaigneau trở lại Huế ngày 17/5/1821, với thư của vua Louis XVIII 

đề nghị giao thương, và cử Chaigneau làm Lãnh sự, Nguyễn Phước Đảm chỉ trả lời 

sau khi Vannier và Chaigneau đe dọa sẽ từ chức, hồi hương. (23) Năm 1822, Nguyễn 

Phước Đảm cũng từ chối ký thương ước với sứ đoàn Bri-tên, dù John Crawfurd [Cả-

la-khoa-thắc] được Lê Văn Duyệt tiếp tại Gia Định,  và gặp một thượng thư tại Huế. 

Nêu lý do không có thư của Quốc vương Bri-tên. (47) 

Chính sách tự cô lập [self-isolationism] của Nguyễn Phước Đảm khiến mùa Thu 1824 

cả Chaigneau lẫn Vannier đều từ chức về nước. Những nỗ lực ngoại giao ôn hòa cuối 

cùng của Pháp từ 1825 tới 1830 cũng đều thất bại, vì Hoàng đế của “Trung Quốc” 

Việt Nam không thích ở lẫn với “Di địch.” (48) 

 

3. Hơn một thập niên sau chuyến đi của White, ngày 3/7/1831, John Shillaber, Lãnh 

sự Mỹ tại Batavia (Đông Ấn thuộc Dutch hay Hòa Lan), lại báo cáo về tiềm năng 

thương mại của “Cochin China.” Ngày 27/1/1832, Ngoại trưởng Edward Livingston 

chỉ thị cho Đặc sứ Edmund Roberts tìm cách ký thương ước, và chuyển thư Tổng 

thống Andrew Jackson (1829-1837) cho Nguyễn Phước Đảm.  

Rời Boston tháng 3/1832, tàu Peacock vượt qua Rio de Janeiro. Sau khi thăm 

Philippines và Trung Hoa, dù thời tiết xấu, ngày 1/1/1833 đến được Đà Nẵng. Bốn 

ngày sau tàu Peacock bị cuốn trôi về phía Nam, tới Vụng Lấm (Phú Yên), giữa Poulo 

Cambir và Cape Averella, phía nam Thị Nại (Qui Nhơn).  
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Chuyến đi của Roberts được ghi nhận trong Thực Lục:  

Quốc trưởng nước Nhã di lí (nước này ở Tây dương, hoặc gọi là Hoa Kỳ, hoặc gọi là 

Ma-ly-căn, hoặc gọi là Tân Anh-cát-lị) . . . sai bọn bề tôi là Nghĩa Đức Môn La Bách 

Đại, Úy Đức Giai Tâm Gia (tên hai người) đem quốc thư xin thông thương, thuyền ở 

cửa Vụng Lấm thuộc Phú Yên. Vua sai Viên ngoại lang Nguyễn Tri Phương, tư vụ Lý 

Văn Phức đi hội với quan tỉnh, lên trên thuyền thết tiệc, và hỏi ý họ đến đây làm gì. 

Họ nói: “Chỉ muốn thông hiếu và giao thương,” nói năng rất cung kính. Đến lúc dịch 

thơ ra, có nhiều chỗ không hợp thể thức. 

Vua bảo không cần đệ trình thư ấy. Rồi cho quan quyền [thương] bạc làm tờ trả lời. 

Đại lược nói: “Nước ấy muốn xin thông thương, cố nhiên là ta không ngăn trở, nhưng 

phải tuân theo pháp luật qui định. Từ nay nếu có đến buôn bán thì cho đỗ ở vụng Trà 

Sơn, tấn sở Đà Nẵng, không được lên bờ làm nhà, vượt qua kỷ luật. Rồi giao thư cho 

họ mà bảo họ đi.” (49) 

 

Báo cáo của Roberts nhiều chi tiết hơn. Thoạt tiên, sứ bộ Mỹ tiếp xúc với một lý 

trưởng, và viên chức này trình bày sơ lược tổ chức chính quyền cũng như thể lệ đệ 

trình văn thư. Tiếp đó, quan tỉnh Phú Yên tới. Họ cho Roberts xem một bảng liệt kê 

quốc kỳ các nước, yêu cầu sứ đoàn Mỹ xác định quốc kỳ của mình. Sau đó, hai bên 

thảo luận về cách thức đạo đạt thư Tổng thống Mỹ tới Minh Mạng: Trước hết, Roberts 

phải viết thư cho Thương bạc (ty Ngoại thương), trình bày mục đích của sứ đoàn. 

Quan Việt nhiều lần bắt bẻ đòi sửa lại thư cho hợp với phong tục Việt Nam. Ngày 

17/1/1833, một phái đoàn Huế tới nơi gặp Roberts. Hai bên lại qua một chu trình 

hỏi/đáp về mục đích của sứ đoàn, rồi bắt bẻ hình thức cũng như nội dung bản dịch 

quốc thư. Cuối cùng, ngày 26/1, kết quả từ Huế xuống—thay vì có văn thư trả lời 

chính thức, hai quan lớn Việt thết tiệc sứ đoàn, rồi hôm sau lên tàu nói chuyện. Họ 

yêu cầu được xem trước bản dịch thư Tổng thống Mỹ để sửa chữa lại nếu cần hầu 

tránh vua nổi giận. [Giống như nhà Thanh, Minh Mạng bắt các quốc trưởng phải viết 

biểu hay sớ]. Roberts cương quyết giữ lập trường Tổng thống Mỹ không thua kém hay 

đứng dưới bất cứ ai, và không thể làm nhục quốc thể. Ngày 7/2/1833, Roberts báo cho 

các quan Việt biết chiến hạm Mỹ sẽ lên đường, vì sứ mệnh thất bại; nhưng hy vọng 

hai bên không vì thế mà thiếu thân thiện. Quan Việt đề nghị tàu Mỹ cứ ghé cảng Đà 

Nẵng buôn bán, càng thường xuyên càng tốt. Roberts đáp: tàu Mỹ khó thể cặp bến 

Việt Nam khi chẳng biết gì về điều lệ buôn bán hay thuế má. Khi đại diện Huế nói Mỹ 

sẽ được hưởng sự đãi ngộ bình đẳng như Bri-tên và Pháp, và những nước này chẳng 

bao giờ thắc mắc về luật lệ, chẳng ai dám đánh thuế họ cao hơn các nước khác, 

Roberts nói điều này không đúng, vì Việt Nam cho Trung Hoa nhiều ưu quyền hơn 

Pháp và Bri-tên. Hai bên nâng ly mừng chúc sức khoẻ Tổng thống Jackson, phái đoàn 

Việt chúc sứ Mỹ ra đi vui vẻ, sớm trở lại, rồi cáo từ.  

Ngày 8/2/1833, tàu Peacock nhổ neo. Sự thất bại này khiến Roberts cay đắng nhận 

định: 

Ở bề ngoài toàn diện của vịnh biển, quốc gia này đang ở vào điều kiện phát triển cao, 

nhưng nếu quan sát gần hơn, viễn tượng tốt đẹp ấy không thực hiện được. Dân chúng 

không một ngoại lệ là một dân tộc dơ bẩn nhất thế giới. . . . [Người Việt] không biết 

được . . . khoảng cách biệt giữa hai quốc gia; họ cũng chẳng biết gì về tình hình Bắc 

Mỹ, cho rằng Mỹ nằm ở Âu châu như sau này tôi được biết. (50) 
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Mặc dù năm 1835, Lãnh sự Balestier ở Singapore báo cáo rằng theo các giáo sĩ, 

Roberts đã rời Việt Nam quá sớm, nhưng ở thời điểm này, sứ đoàn khó tránh thất bại. 

Nguyễn Phước Đảm đang lên đến đỉnh cao uy quyền. Các đại thần già nua, khúm núm 

nhưng độc tài ngang ngạnh như Lê Chất, Lê Văn Duyệt đã chết hay thanh trừng xong. 

Giấc mơ Lê Thánh Tông tân thời—chấn hưng thánh giáo, cóp nhặt hệ thống hành 

chính nhà Thanh từ trung ương tới địa phương, thi hành lễ “ôm đầu gối,” sùng bái sự 

lễ quì (cho các quan gối đệm đầu gối vì phải quì lâu), rồi đến tục “tung hô vạn tuế” 

kiểu nhà Minh—khiến vua không dự đoán được những ngón đòn thù của Hội truyền 

giáo bắt đầu bùng phát. (51) 

Sự hùng hổ đi tìm thuộc địa của các cường quốc Âu Châu—qua việc Bri-tên chiếm 

Miến Điện (Hiệp ước Yandabo vào tháng 2/1826, theo đó Bagyidaw cắt cho Bri-tên 

các tỉnh Assam và Manipur, trả chiến phí 5 triệu, ký Hiệp ước thương mại, và đặt đại 

diện ngoại giao), cùng một số đảo tại bán đảo Malaya, và hiệp ước với Xiêm La—

không đủ thức tỉnh Nguyễn Phước Đảm khỏi cảm giác phiêu diêu của lời xưng tụng 

như “Văn thì thần, võ thì thánh, rực rỡ như trăng sao vận hành ở trên trời, cuồn cuộn 

như sông ngòi mông mênh ở mặt đất.” (52) 

Điều khó thể chối cãi là sau Nguyễn Chủng, Nguyễn Phước Đảm có khả năng nhất 

trong các vua Nguyễn. Nhận hiểu sức mạnh kỹ thuật và quân sự Tây phương, vua nuôi 

tham vọng bắt chước cách chế tạo tàu thuyền, vũ khí cùng máy móc của phương 

Tây—lấy cái hay của người làm của mình—nhưng kiến thức khoa học hay kỹ thuật 

không thể mọc ra từ những bộ Luận ngữ, Mạnh tử hay Trung dung, hoặc tiểu quốc 

Đào Đường hay Đông Chu đã chìm trong cát bụi vài ngàn năm trước.  

Nguyễn Phước Đảm cũng không đủ kinh nghiệm ngoại giao quốc tế như Nguyễn 

Chủng để thu dụng một số “cố vấn” Tây phương trong việc học hỏi và thu nhập kiến 

thức khoa học, kinh tế, chính trị—một cách thực nghiệm như Rama III (1824-1851), 

trong cuộc chơi cân bằng quyền lực và văn hóa. Trong khi đó, giới nho sĩ—dù trực 

hay gián tiếp—tự xiềng xích mình và đất nước dưới chiêu bài ý thức hệ Khổng giáo 

mà họ quen thuộc, từng giúp họ duy trì độc quyền chính trị, văn hóa nhiều thế kỷ. 

Những người Tây phương luôn luôn bị đánh giá là mọi rợ (di địch) xảo quyệt, “ở 

ngoài vòng giáo hóa” (hóa ngoại), dù vua cùng các đại thần, nói chi thường dân, 

chẳng biết rõ lịch sử, địa lý hay các tổ chức hành chính, quân sự, tôn giáo, kinh tế của 

Tây phương. Ngay Nguyễn Phước Đảm, người nắm được nhiều thông tin nhất về thế 

giới, cũng rất mơ hồ về nguồn gốc và tổ chức của Ki-tô giáo. Ảo vọng duy trì “văn 

hóa cổ truyền”—một nền văn hóa vay mượn, bì phu từ phương Bắc—trong khi hiện 

đại hóa đất nước không chỉ hiện hữu dưới triều Nguyễn Phước Đảm. Nó sẽ kéo dài, 

sâu xa tới thế kỷ XX, nếu chẳng phải lâu hơn. Nó cũng không chỉ xảy ra ở Việt Nam 

mà còn phát triển ở các nước lân bang. (53) 

 

Vua và các đình thần cũng không tri nghiệm được sự thay đổi cán cân quyền lực lục 

địa Đông Nam Á—bình chân như vại trước việc Bri-tên chiếm Miến Điện, hay nỗ lực 

hiện đại hóa của Xiêm La (muang Thai), qua việc ký thương ước với Mỹ, Bri-tên, sử 

dụng người Hoa để phát triển kỹ nghệ đường trắng (từ năm 1816), và bắt đầu một chu 

trình tằm thực các tiểu vương láng giềng như Chân Lạp, hay Lào, v.. v... Với sự xúi 

dục của các nhà truyền giáo và lái buôn súng, chỉ một năm sau, chiến thuyền Xiêm sẽ 

ồ ạt tấn công Việt Nam theo lời yêu cầu của Bế Văn Cận—tức Nguyễn Hựu Khôi, 

nhưng bị Nguyễn Phước Đảm đổi thành “Lê Văn” Khôi, để xuống tay thanh trừng dư 

104



đảng Lê Văn Duyệt—buộc Nguyễn Phước Đảm phải quên đi lời trối trăng của 

Nguyễn Chủng là “chớ nên gây hấn ngoài biên,” uổng phí bao tính mạng trai tráng 

Việt và ngân khố quốc gia trong những cuộc chiến bất tận tại Chân Lạp kéo dài tới 

gần cuối triều Miên Tông. (54) 

 

4. Tháng 3/1835, Ngoại trưởng John Forsyth lại ủy thác Roberts tới Huế. Sau khi trao 

đổi hòa ước với Xiêm La, ngày 14/5/1836, “hạm đội nhỏ” của Roberts tới Đà Nẵng, 

và ở lại đây tám [8] ngày.  

Thực Lục ghi nhận sự kiện này vào tháng 4 năm Nguyễn Phước Đảm thứ 17 (5/1836). 

Theo sử quan Nguyễn, sau khi được báo về sứ đoàn Mỹ, vua hỏi ý đình thần. Thị lang 

bộ Hộ Đào Trí Phú, người có nhiều kinh nghiệm mua bán với Tây phương, đề nghị 

cho lên Huế làm việc với Nha thương bạc. Thị lang Nội các Huỳnh Quýnh chủ trương 

chẳng nên giao thiệp, tránh phải lo ngại về sau. Chính sách tốt nhất là bắt chước Trung 

Hoa, “đóng cửa với các xứ Tây vực để ngừa sự xâm lược của bọn mọi rợ.” Nguyễn 

Phước Đảm sai Đào Trí Phú và thị lang bộ Lại Lê Bá Tú vào Đà Nẵng. Nhưng khi 

phái viên Huế tới nơi, Roberts bệnh nặng, không thể lên bờ. Ngày 22/5, Y sĩ W.S. W. 

Ruschenberger đại diện Roberts gặp phái viên Huế. Vì không có thông dịch, và 

Roberts bệnh trở nặng, ngay trong ngày đó tàu Peacock ra đi. Rồi Roberts chết ở 

Macao. Phú kết luận bản báo cáo của mình rằng phái đoàn Mỹ thiếu lịch sự. Vua phê 

vào tờ trình một bài thơ, đại ý nói: Không chống khi chúng đến; không chạy theo khi 

chúng đi. Cần theo đúng sự nhã nhặn của một dân tộc văn minh. Chẳng ích lợi gì khi 

than phiền về những kẻ Di địch. (55) 

Vào thời điểm này, tưởng nên ghi nhận, thái độ Minh Mạng với Tây phương phần nào 

thay đổi. Vua đã gần tuổi 50, và dày dạn kinh nghiệm chính trị thực dụng (realpolitik) 

hơn. Cuộc tấn công của Xiêm đầu năm 1834 và việc chiếm đóng Chân Lạp tiếp đó 

cũng khiến nhu cầu quân sự gia tăng. Vua đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển hải 

quân (hải sư), đóng nhiều tàu và mua một số tàu “đại hiệu” bọc đồng, chạy bằng “máy 

đốt lửa” (hơi nước). Các tàu buôn và thuyền chiến được cung cấp địa bàn, ống viễn 

kính, đồng hồ cát, cùng các loại đại bác mới bán trên thị trường. Sách báo Trung Hoa 

do thương thuyền đi Quảng Đông mang về càng giúp mở mang kiến thức. Năm 1839, 

chẳng hạn, vua chê các đại thần chẳng biết gì về hiện tượng nguyệt thực. Những cuộc 

trao đổi ý kiến quanh việc sét đánh cháy Văn Miếu, hay chôn tượng Khổng Khâu, chỉ 

thờ bài vị, phản ánh những đổi thay đáng kể. (56) 

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, vua vẫn tin những lời huyễn truyền về Đạo Gia tô “từ Tây 

dương đến, thác việc cầu hồn để lừa khoét con ngươi người [chết], mượn danh đồng 

trinh để dâm ô vợ con người ta, thương tổn phong hoá....”—hay, “tục Man” “lấy mật 

người làm vải hoa;” mỗi năm Chân Lạp cúng Xiêm 20 bộ mật người; “người lấy mật 

đi rồi vẫn sống, nhưng chỉ ngớ ngẩn như điên cuồng, không nhớ việc đời nữa.” (57) 

Gần cuối đời Nguyễn Phước Đảm, tàu buôn “Hồng Mao” được chép thành tàu “Anh 

Cát Lợi” trong Thực Lục. Quan chức tuần hải Quảng Nam được lệnh đối xử hòa nhã, 

thân thiện hơn với tàu Bri-tên ghé Đà Nẵng, kể cả việc miễn thuế. (58) 

58 [35cũ]. ĐNTLCB, II, 14:90-91; 22:216-217. 

Vua cũng tiếp tục gửi thương đoàn tới lân bang. Từ 1825 tới 1840, hơn 10 đoàn 

thuyền Nguyễn giương buồm đến Batavia (Indonesia hiện nay) và “Hạ châu” tức 

Singapore và các hải cảng gọi chung là Straits Settlements của Bri-tên như Riau, 

Penang (Tân Lang hay Đảo Cau). Thoạt tiên, các quan thủy sư cầm đầu (Cai cơ Hồ 
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Văn Khuê, 1825; Vệ úy Nguyễn Văn Phong, 1826); sau đến văn quan như Đào Trí 

Phú, Trần Tú Dĩnh, Lê Bá Tú, Nguyễn Tri Phương, v.. v... làm Chánh, Phó biện. 

Nhiệm vụ chính nhằm thực nghiệm đường biển, đồng thời mua bán vũ khí, tàu máy 

đốt lửa, và thăm thú tình hình. Với 14-15 năm kinh nghiệm ngoại thương, Đào Trí 

Phú sau lên tới Tả Tham tri bộ Binh rồi bộ Hộ, trước khi nhận chức quan cai trị ở 

Quảng Nam-Quảng Ngãi. Trần Tú Dĩnh lênh đênh từ cảng này sang cảng khác suốt 9 

năm. Quan to bị phạm tội tháp tùng làm việc trong thương đoàn có Đặng Vũ Khải. 

Nguyễn Đình Tân (1830), Phan Thanh Giản (1831), Hoàng Văn Đản, Phan Huy Chú, 

Trương Hảo Hợp, Nguyễn Trọng Tính (1832), v.. v... Trung bình mỗi thương đoàn có 

từ 3 tới 5 thuyền. Thông ngôn đa số là giáo dân Ki-tô đã bỏ đạo. Khi Vũ Đức Khuê 

dâng sớ can ngăn, Nguyễn Phước Đảm đóng vai một Khổng tử tân thời giảng cho 

Khuê một bài học quân sự, kinh tế và bang giao trong thời đại mới. (59) 

Sau ngày chiến tranh nha phiến (1839-1842) bộc phát ở Trung Hoa—trước hiểm họa 

thực dân Tây phương—vua cử sứ đoàn qua Âu châu, tìm cách cải thiện liên hệ. Do áp 

lực của Hội truyền giáo và Vatican, Thủ tướng Pháp không tiếp.(60) 

Lên ngôi vào đầu năm 1841, mối quan tâm lớn nhất của Miên Tông là “Trấn Tây 

Thành” (Chân Lạp) và Xiêm La. Tháng 9/1841, vua quyết định triệt thoái khỏi Chân 

Lạp để ổn định tình hình sáu tỉnh miền Nam. Rồi sau cuộc chiến ngắn hạn với liên 

quân Xiêm-Chân Lạp, từ 1845 tới 1846, vua gác giấc mộng thôn tính phần đất còn lại 

của “Cao Miên;” cho Chân Lạp và một số tiểu vương Lào nằm trong vùng ảnh hưởng 

Xiêm.  

Với Tây phương, Miên Tông nối tiếp chính sách không cho người ngoại quốc đặt cơ 

sở thương mại trên lãnh thổ Việt. Thương thuyền tiếp tục đi Batavia, Singapore và 

Quảng Đông trao đổi thổ sản lấy hàng hóa. Có ít nhất bốn chuyến buôn bán với 

Batavia và Hạ Châu vào năm 1841, 1843 và 1844. Tiêu biểu là thương đoàn rời Đà 

Nẵng vào tháng Giêng Quí Mão (2-3/1844), do Đào Trí Phú, Lê Mậu Hạnh, Nguyễn 

Công Nghĩa cầm đầu. Ngoài số quan kinh nghiệm như Trần Tú Dĩnh, Lê Bá Đĩnh, có 

các “hiệu lực” [tức người bị cách chức đi làm việc chuộc tội] Hà Văn Trung, Cao Bá 

Quát, Nguyễn Hưng, Cung Văn Nghị, Phan Nhạ, thị vệ Tống Phúc Trí, lệ thuộc vào. 

(61) 

Vua cũng giữ những chuyến đi Quảng Đông thường xuyên, vừa ngoại giao, vừa buôn 

bán. Đáng ghi nhận nhất là chuyến tàu Thanh Loan giải giao tù phạm cuối năm 1843, 

do Trương Hảo Hợp cầm đầu. Trên tàu có nhóm bị cách chức Nguyễn Cư Sĩ, Lê Chí 

Tín, Hoàng Tế Mỹ, Nguyễn Bá Nghi, Nguyễn Cứu Trường. Khi đang đậu trên bến, 

thùng chứa thuốc đạn nổ. Vệ úy thủy sư Trần Văn Đôn cùng hơn 40 quan chức, biền 

binh chết. Hay, việc năm 1846, Đỗ Tuấn Đại và quan thần trên tàu Linh Phượng bị 

phạt vì quên không dán những chữ kị húy trên tờ “Nhật trình nhà Thanh.” (62) 

Tưởng nên nhấn mạnh, Miên Tông đặc biệt nhẹ tay với các nhà truyền giáo Ki-tô. Vua 

ngưng hành hình các giáo sĩ, chỉ trục xuất họ khỏi vương quốc. Tuy nhiên, các giáo sĩ 

chưa thỏa mãn. Họ đòi chính phủ Pháp phải biểu dương lực lượng, bắt cho tự do 

truyền đạo. Nhân vật tiêu biểu nhất giai đoạn này là Dominique Lefèbre (1810-1865), 

Giám mục Đàng Trong Tây (bao gồm Chân Lạp). Từ 1841 tới 1846, Lefèbvre ba lần 

bị bắt, kết án tử hình, rồi trục xuất nhưng vẫn lẻn vào Việt Nam—khích động các sĩ 

quan Hải quân Pháp can thiệp bằng võ lực. 

Mùa Xuân 1847, đúng như các nhà truyền giáo mong muốn, hai chiến hạm 

Victorieuse và Gloire tới Quảng Nam, đòi tự do giảng đạo và phóng thích Lefèbvre. 
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Dù Lefèbvre đã bị trục xuất qua Singapore từ năm 1846, trưa ngày 15/4/1847, Đại tá 

Augustin Lapierre [Lập Biệt Nhĩ] pháo kích Đà Nẵng và đánh đắm 5 thuyền bọc đồng 

của nhà Nguyễn. Gây tử thương cho hơn 40 người (kể cả Lãnh binh Nguyễn Đức 

Chung, Hiệp quản Lý Điền), hơn 90 người bị thương, 104 người chết đuối. Hôm sau, 

hai thuyền Pháp bỏ đi. Pháo đài Phòng Hải và Định Hải không bắn được phát nào, vì 

thuốc súng chôn quá kỹ. (63) 

ĐNNTC, q. VII: “Quảng Nam,” (1997), II:370-71. 

 

Sau biến cố này, Miên Tông cực kỳ giận dữ, tự tay đập phá mọi vật dụng do phương 

Tây chế tạo. Họp bàn với các đại thần, vua hỏi: “Thuyền Tây dương đến đây, chỉ cần 

có hai việc: bỏ cấm [đạo Ki-tô] và thông thương mà thôi. Thông thương thì được, cấm 

đạo có thể bỏ được không?” Sau khi Trương Đăng Quế nói không thể bỏ, vua nói:  

“Đạo Gia tô là tà giáo, cái hại rồi đến bởi chuyện ngoài biên, mở đường cho chinh 

chiến. Thuốc phiện là thứ thuốc mê, cái hại rồi đến khuynh gia bại sản, hại tính mệnh 

người.” (Buôn bán thì mở đường cho thuốc phiện) (64) 

 

Ngày 3/5/1847, Miên Tông nhắc lại lệnh cấm đạo. Một tháng sau hứa ban thưởng 30 

lạng bạc cho ai có công tố giác một cố đạo; và xử tử tất cả những người ngoại quốc. 

Tháng Chín Đinh Mùi [9/10-7/11/1847], cho lệnh điều tra các quan viên, lập danh 

sách những người theo đạo Ki-tô, để trừng trị. (65) 

 

5. Nỗ lực thứ tư từ phía Mỹ là sứ đoàn Joseph Balestier, cựu Lãnh sự Singapore. Từ 

thập niên 1830, Balestier không ngừng yêu cầu Oat-shinh-tân mở quan hệ với Đại 

Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh nha phiến, và phong trào bài đạo Ki-tô của nhà 

Nguyễn (từ năm 1833) khiến hai bên không đạt được bước tiến nào. Ngày 14/5/1845 

lại xảy ra biến cố Quảng Nam: Trung tá John Percival, hạm trưởng chiến thuyền 

[frigate] USS Constitution, bắn phá tàu Việt và bắt ba [3] quan chức để áp lực thả 

Giám mục Lefèbvre—người sẽ trở thành cố vấn cho quan Tướng Pháp đánh chiếm 

Sài Gòn trong giai đoạn 1859-1862.  

Chi tiết cuộc bắn phá này không rõ ràng. Trong thư gửi Bộ trưởng Hải Quân, Percival 

báo cáo rằng ngày 10/5/1845, chiến thuyền Constitution cặp bến Đà Rằng. Vài ngày 

sau, ba quan Việt xuống tàu xem xét. Trước khi ra về, một người trao cho Percival lá 

thư bằng tiếng Pháp, ra dấu là nếu bị tiết lộ sẽ bị mất đầu. Khi dịch thư, được biết thư 

định gửi cho Đề đốc Pháp, xin cứu các giáo sĩ đang bị giam cầm, đặc biệt là Lefèbre. 

Hai ngày sau, Percival bắt ba quan Việt. Hôm sau nữa, bắt ba tàu Việt và cho chiến 

hạm Constitution tới gần bờ hơn mức qui định. (66) 

ĐNTL ghi việc này xảy ra vào tháng 6-7/1845 [5 Ất Tị]: 

Người Phú lãng sa [Pháp] sai sứ sang ta. Trước kia người bọn nước ấy là bọn tên 

Đoan, tên Vọng lén đến, lừa dối dụ dỗ dân bị bắt, phải giam cầm. Vua cho là không 

biết mà lầm phạm, đều tha cho. Đến đây quốc trưởng nước ấy ủy đầu mục là Đô rắp 

lăng đến cửa biển Đà Nẵng dâng thơ trình tạ, lại nài xin thảm thiết cho người nước ấy 

là Đô mi ni cô [Dominico Lefèbre] hiện đương phải giam. Thự phủ Quảng Nam-

Quảng Ngãi là Ngụy Khắc Tuần nói rằng trong thư đưa có ý cung kính hòa thuận. Vua 

cũng cho. 

.Chưa bao lâu, thuyền Man của nước Hoa căn [Mỹ] cũng đến cửa biển. Trong kinh 

phái viên ngoại lang Nguyễn Long, cùng thuộc viên ở tỉnh là kinh lịch Nguyễn Dung 
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Giai đi đến thăm hỏi, bị người Man dọa nạt, mang xuống thuyền. Bọn Long không 

biết cự lại. Người Man bỗng nhổ neo đi. Khi bọn Long về, đều phải cách lưu. (67) 

 

Theo vài quan Việt than phiền với Balestier tại Singapore vào năm 1846, lính Mỹ còn 

đổ bộ và giết chết 17 người. Trong khi đó, pháo hạm đánh đắm một số thuyền chở gạo, 

khiến nhiều người chết hoặc chết đuối.  

Bất bình vì việc này, Tổng thống Zachary Taylor (1849-1850) quyết định gửi 

Balestier tới làm hòa, mở lại thương thuyết, đồng thời khuyến khích Xiêm La thi hành 

Hiệp ước đã ký với Roberts năm 1833, và tìm cách ký hiệp ước với một số tiểu vương 

vùng Đông Nam Á.(46) Do nhiều trở ngại nội bộ, hơn bốn năm sau, ngày 16/8/1849, 

Ngoại trưởng John Clayton mới bổ nhiệm Balestier làm đại diện đặc biệt thương mại 

[Special Commercial Agent] để liên hệ với Đại Nam. Tới Hong Kong, Balestier phải 

đợi chờ khá lâu nên chỉ tới Vũng Thùng ngày 25/2/1850 trên chiến hạm USS 

Plymouth, với Mục sư William Dean làm thông ngôn. 

Thời gian này, Hường Nhiệm đã lên ngôi hơn hai năm. Ngày 7/3/1850, Án sát Ngô Bá 

Hy và Lãnh binh Giáp Văn Tâm báo cáo có tàu nước Ma ly căn [Mỹ], tới xin lỗi về 

việc một thuyền trưởng của họ, 4 năm trước, đã làm bị thương người Việt. Ngày 13/3, 

phái viên của Hường Nhiệm là Đô thống Tôn Thất Bật, lãnh Tổng đốc Nam-Ngãi, sai 

thông ngôn trả lời rằng “thuyền nước ấy từ trước đến nay không có việc trái phép giết 

người nào cả.” Hơn nữa, dân Việt “chuyên nghề làm ruộng, trồng dâu, không thích 

chơi của lạ, nếu có lại buôn không lợi gì, thư này không dám đề đạt lên.” Ngoài ra, 

Bật cũng không hài lòng việc thư của Tổng thống Mỹ có vẻ đe dọa. Balestier [Ba li 

chi] nói nếu không đề đạt lên, thì không dám trở về. Bật bèn xin tạm nhận thư, tùy cơ 

biện bác bắt bẻ, nhưng Hương Nhiệm không thuận. Ngày 16/3/1850, Balestier lên 

thăm núi Non Nước rồi bỏ đi. Trong báo cáo về Bộ Ngoại Giao, Balestier nhận định:  

Người Cochin China . . . , trong ý niệm vô giới hạn về sự vĩ đại của họ, khoan khoái 

nghĩ rằng bất cứ một nỗ lực nào của người Tây phương để mở quan hệ thân hữu với 

họ đều do muốn hiếu kính họ. (68) 

 

Khác với chuyến đi năm 1836 của Roberts—mà sự thất bại có thể khiến nhiều người 

hối tiếc—Belestier rơi vào tình cảnh giống như Thống đốc Hongkong gần 3 năm trước. 

Tự Đức nhận được di chiếu là phải theo đúng đường lối của tổ tiên và lắng nghe lời 

khuyên bảo của bốn Phụ chính đại thần Trương Đăng Quế, Võ Văn Giải, Nguyễn Tri 

Phương và Lâm Duy Thiếp [Hiệp], nên việc làm đầu tiên là nghiêm chỉnh thi hành 

chính sách “phòng ngự” và cấm đạo.  

Việc 5 thuyền đồng bị chiến hạm Pháp đánh đắm vào mùa Xuân 1847, tiếp nối bằng 

vụ án tham nhũng ở Quảng Nam tháng 7/1848—trong đó Đào Trí Phú bị mất chức, 

phạt trượng, đồ; nhiều quan viên bị liên hệ—và cuộc tranh chấp ngôi báu giữa Hoàng 

tử trưởng Hường Bảo (1825-1854) với Hường Nhiệm, càng hạn chế tối đa việc giao 

thương với Tây phương. (69) 

Năm 1848, nhân dịp một tàu buôn đến giao hàng với giá trên 166,000 thuẫn (florins, 

tiền Dutch), các đại thần đã khúm núm, nhưng cương quyết phản đối việc bỏ ra món 

tiền khổng lồ để mua sắm những vật dụng chẳng có lợi ích thiết thực, trong khi kho 

tàng Nội vụ phủ và Vũ khố còn tràn đầy. Đó là chưa kể mối nhục bị pháo kích năm 

trước, khiến dư luận lân bang coi thường nếu tiếp tục mua hàng Tây. Hường Nhiệm 

đành phải chịu nhận lỗi. (70) 
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Dẫu vậy, ba năm sau, nhân dịp đưa một quan Thanh bị đắm tàu về nước, tháng 3/1851, 

Hường Nhiệm sai bọn Lê Bá Đĩnh chất thổ sản lên thuyền Thụy Hồng để trao đổi 

hàng hóa Tây phương. Khi Các thần Mai Anh Tuấn can ngăn, vua giận, đòi đánh đòn. 

Trương Đăng Quế và Lâm Duy Thiếp can không được, Tuấn bị cách chức; bổ làm án 

sát Lạng Sơn, rồi bị thổ phỉ bắn chết ít tháng sau. (50) Quế và Thiếp bèn xin từ chức 

phụ chính. Việc này khiến vua tạm hoãn các chuyến thương thuyền, sử dụng tàu người 

Thanh lãnh trưng việc mua bán với ngoại quốc. 

Lý do nào đi nữa, nỗ lực của Balestier suốt gần ba thập niên trở thành công dã tràng. 

Trong khi đó, cơn sốt thuộc địa ngày một dâng cao khắp Á Châu. Mỹ cũng bắt đầu 

dàn xếp với các cường quốc Âu châu trong nỗ lực phân chia quyền tài phán ở Trung 

Hoa cùng những quốc gia mà chiến thuyền Mỹ có thể tiếp cận như Nhật Bản, Đài 

Loan, v.. v... Năm 1858, Mỹ ký với nhà Thanh một hiệp ước thân hữu, trong đó có 

điều khoản Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Yên Kinh.Tuy nhiên, cuộc nội 

chiến, rồi đến nhu cầu tái thiết và Tây tiến ngay trong nội địa Mỹ khiến Oat-shinh-tân 

bỏ lỡ cơ hội tại Á Châu. Mãi tới năm 1898, Mỹ mới chiếm được quần đảo Philippines 

từ một đế quốc đang suy tàn là Espania. 

 

6. Trong thập niên 1870, sau khi Pháp đã chiếm xong Nam Kỳ lục tỉnh, mở cảng Sài 

Gòn cho Tây phương vào buôn bán, giới ngoại giao Mỹ tại Đông Nam Á lại vận động 

Bộ Ngoại Giao chú ý đến hành lang duyên hải giữa Hongkong và Sài Gòn. Cuộc 

chiến tranh Pháp-Prussia tại Âu châu và nỗ lực “hé cửa” của Tự Đức trong giai đoạn 

này có thể ít nhiều ảnh hưởng.  

Năm 1883-1884, do yêu cầu của nhà Thanh, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý đứng làm 

trung gian trong cuộc tranh chấp chủ quyền của Trung Hoa và Pháp tại Đại Nam, 

nhưng Pháp từ chối. (71) 

71.  Peking Legation Despatches, Tel. 5 July 1883; Miller, 1990:90-91. 

31/3/1864: Phan Thanh Giản trình lên Hường Nhiệm "Nhu Tây sứ trình nhật ký." Tác 

giả của báo cáo này là Phạm Phú Thứ. Phan Thanh Giản và Ngụy Khắc Đản chỉ đọc 

qua, và hiệu đính. Bản dịch của Ngô Đình Diệm, “L’Ambassade de Phan Thanh Gian 

(1863-1864);” BAVH, Bộ VI, Số 1bis và 2 (Avril-Juin 1919), tr. 161. Ở đầu bài, Diệm 

được giới thiệu là “học sinh trường Hậu bổ,” và bài này đã được đọc tại các buổi họp 

[hôi thảo] ngày 27/8 và 3/12/1918, và 4/3/1919. Ibid. Diệm chỉ dịch một phần tập tâu 

của Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ, dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Đình 

Hòe.  Phần còn lại (thiếu đoạn đi sứ Espania) do Trần Công Tạn dịch; BAVH, Bộ VIII, 

Số ? (1921), tr. 147-187. 

Cử Phan Thanh Giản làm thượng thư bộ Lại; Phạm Phú Thứ làm tả tham tri bộ Lại; 

Ngụy Khắc Đản, Quang lộc tự khanh, biện lý bộ Binh. (30:66) Tự Đức giữ Giản ở 

kinh, để chờ sứ giả Pháp tới thương nghị hoà ước mới.  

 

ÐNTL ghi việc này xảy ra vào tháng 5 Ất Tị [6-7/1845]: 

Người Phú lãng sa [Pháp] sai sứ sang ta. Trước kia người bọn nước ấy là bọn tên 

Ðoan, tên Vọng lén đến, lừa dối dụ dỗ nhân dân bị bắt, phải giam cầm. Vua cho là 

không biết mà lầm phạm, đều tha cho. Ðến đây quốc trưởng nước ấy ủy đầu mục là 

Ðô rắp lăng đến cửa biển Ðà Nẵng dâng thơ trình tạ, lại nài xin thảm thiết cho người 

nươc ấy là Ðô mi ni cô [Dominico Lefèbvre] hiện đương phải giam. Thự phủ Quảng 
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Nam-Quảng Ngãi là Ngụy Khắc Tuần nói rằng trong thư đưa có ý cung kính hòa 

thuận. Vua cũng cho. 

. . . . 

Chưa bao lâu, thuyền Man của nước Hoa căn [Mỹ] cũng đến cửa biển. Trong kinh 

phái viên ngoại lang Nguyễn Long, cùng thuộc viên ở tỉnh là kinh lịch Nguyễn Dung 

Giai đi đến thăm hỏi, bị người Man dọa nạt, mang xuống thuyền. Bọn Long không 

biết cự lại. Người Man bỗng nhổ neo đi. Khi bọn Long về, đều phải cách lưu. (72) 

 

Theo vài quan Việt than phiền với Balestier tại Singapore vào năm 1846, lính Mỹ còn 

đổ bộ và giết chết 17 người. Trong khi đó, pháo hạm đánh đắm một số thuyền chở gạo, 

khiến nhiều người chết hoặc chết đuối. 

Bất bình vì việc này, Tổng thống Zachary Taylor (1849-1850) quyết định gửi 

Balestier tới làm hòa, mở lại thương thuyết, đồng thời khuyến khích Xiêm La thi hành 

Hiệp ước đã ký với Roberts năm 1833, và tìm cách ký hiệp ước với một số tiểu vương 

vùng Ðông Nam Á. (73) Do nhiều trở ngại nội bộ, hơn bốn năm sau, ngày 16/8/1849, 

Ngoại trưởng John Clayton mới bổ nhiệm Balestier làm đại diện đặc biệt thương mại 

[Special Commercial Agent] để liên hệ với Ðại Nam. Tới Hong Kong, Balestier cũng 

phải đợi chờ khá lâu nên chỉ tới Vũng Thùng ngày 25/2/1850 trên chiến hạm USS 

Plymouth, với Mục sư William Dean làm thông ngôn. 

 

Thời gian này, Hường Nhiệm (1847-1883) đã lên ngôi hơn hai năm. Ngày 7/3/1850, 

Án sát Ngô Bá Hy và Lãnh binh Giáp Văn Tâm báo cáo có tàu nước Ma ly căn [Mỹ], 

tới xin lỗi về việc một thuyền trưởng của họ, 4 năm trước, đã làm bị thương người 

Việt. Ngày 13/3, phái viên của Tự Ðức là Ðô thống Tôn Thất Bật, lãnh Tổng đốc 

Nam-Ngãi, sai thông ngôn trả lời rằng “thuyền nước ấy từ trước đến nay không có 

việc trái phép giết người nào cả.” Hơn nữa, dân Việt “chuyên nghề làm ruộng, trồng 

dâu, không thích chơi của lạ, nếu có lại buôn không lợi gì, thư này không dám đề đạt 

lên.” Ngoài ra, Tôn Thất Bật cũng không hài lòng việc thư của Tổng thống Mỹ có vẻ 

đe dọa. Balestier [Ba li chi] nói nếu không đề đạt lên, thì không dám trở về. Bật bèn 

xin tạm nhận thư, tùy cơ biện bác bắt bẻ, nhưng Hường Nhiệm không thuận. Ngày 

16/3/1850, Balestier lên thăm núi Non Nước rồi bỏ đi. Trong báo cáo về Bộ Ngoại 

Giao, Balestier nhận định: 

Người Cochin China . . . , trong ý niệm vô giới hạn về sự vĩ đại của họ, khoan khoái 

nghĩ rằng bất cứ một nỗ lực nào của người Tây phương để mở quan hệ thân hữu với 

họ đều do muốn hiếu kính họ. (74) 

 

Khác với chuyến đi năm 1836 của Roberts—mà sự thất bại có thể khiến nhiều người 

hối tiếc—Belestier rơi vào tình cảnh giống như Thống đốc Hongkong gần 3 năm trước. 

Hường Nhiệm nhận được di chiếu là phải theo đúng đường lối của tổ tiên và lắng 

nghe lời khuyên bảo của bốn Phụ chính đại thần Trương Ðăng Quế, Võ Văn Giải, 

Nguyễn Tri Phương và Lâm Duy Thiếp [Hiệp], nên việc làm đầu tiên là nghiêm chỉnh 

thi hành chính sách “phòng ngự” và cấm đạo. 

Việc 5 thuyền đồng bị chiến hạm Pháp đánh đắm vào mùa Xuân 1847, tiếp nối bằng 

vụ án tham nhũng ở Quảng Nam tháng 7/1848—trong đó Ðào Trí Phú bị mất chức, 

phạt trượng, đồ; nhiều quan viên bị liên hệ—và cuộc tranh chấp ngôi báu giữa Hoàng 
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tử trưởng Hường Bảo (1825-1854) với Hường Nhiệm, càng hạn chế tối đa việc giao 

thương với Tây phương. (75) 

Năm 1848, nhân dịp một tàu buôn đến giao hàng với giá trên 166,000 thuẫn (florins, 

tiền Dutch), các đại thần đã khúm núm, nhưng cương quyết phản đối việc bỏ ra món 

tiền khổng lồ để mua sắm những vật dụng chẳng có lợi ích thiết thực, trong khi kho 

tàng Nội vụ phủ và Vũ khố còn tràn đầy. Ðó là chưa kể mối nhục bị pháo kích năm 

trước, khiến dư luận lân bang coi thường nếu tiếp tục mua hàng Tây. Hường Nhiệm 

đành phải chịu nhận lỗi. (76) 

Dẫu vậy, ba năm sau, nhân dịp đưa một quan Thanh bị đắm tàu về nước, tháng 3/1851, 

Hường Nhiệm sai bọn Lê Bá Ðĩnh chất thổ sản lên thuyền Thụy Hồng để trao đổi 

hàng hóa Tây phương. Khi Các thần Mai Anh Tuấn—Thám Hoa, người Nga Sơn, 

Thanh Hoá—can ngăn, vua giận, đòi đánh đòn. Trương Ðăng Quế và Lâm Duy Thiếp 

can không được. Tuấn bị cách chức; bổ làm án sát Lạng Sơn, rồi ít tháng sau bị thổ 

phỉ bắn chết. (77) Quế và Thiếp bèn xin từ chức phụ chính. Việc này khiến vua tạm 

hoãn các chuyến thương thuyền, sử dụng tàu người Thanh lĩnh trưng việc mua bán với 

ngoại quốc. 

Lý do nào đi nữa, nỗ lực của Balestier suốt gần ba thập niên trở thành công dã tràng. 

Trong khi đó, cơn sốt thuộc địa ngày một dâng cao khắp Á Châu. Mỹ cũng bắt đầu 

dàn xếp với các cường quốc Âu châu trong nỗ lực phân chia quyền tài phán ở Trung 

Hoa cùng những quốc gia mà chiến thuyền Mỹ có thể tiếp cận như Nhật Bản, Ðài 

Loan, v.. v... Năm 1858, Mỹ ký với nhà Thanh một hiệp ước thân hữu, trong đó có 

điều khoản Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Yên Kinh. Tuy nhiên, cuộc nội 

chiến, rồi đến nhu cầu tái thiết và Tây tiến ngay trong nội địa Mỹ khiến Oat-shinh-tân 

bỏ lỡ cơ hội tại Á Châu, phó mặc liên quân Bri-tên và Pháp xâu xé Trung Hoa–chẳng 

những chính thức xoá bỏ hệ thống thông hiếu qui tâm về sân chầu các “Thiên tử,” mà 

còn thiết lập thêm nhượng địa, và cướp đoạt món tiền bồi thường chiến tranh không lồ, 

tám [8] triệu lạng bạc. qua hòa ước 24/10/1860 (Ngoài những điều khoản cũ trong 

Hiệp ước Tianjin [Thiên Tân] 25/6/1858, nhà Thanh đồng ý cắt nhượng thêm vùng 

Cửu Long ti cho Bri-tên; mở thêm cửa biển Tianjin). Mãi tới năm 1898, Mỹ mới 

chiếm được quần đảo Philippines từ một đế quốc đang suy tàn là Espania. 

 

6. Trong thập niên 1870, sau khi Pháp đã chiếm xong Nam Kỳ lục tỉnh, mở cảng Sài 

Gòn cho Tây phương vào buôn bán, giới ngoại giao Mỹ tại Ðông Nam Á lại vận động 

Bộ Ngoại Giao chú ý đến hành lang duyên hải giữa Hongkong và Sài Gòn. Cuộc 

chiến tranh Pháp-Prussia [Phổ] tại Âu châu và nỗ lực “hé cửa” của Hường Nhiệm 

trong giai đoạn này có thể ít nhiều ảnh hưởng. 

Năm 1883-1884, do yêu cầu của nhà Thanh, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý đứng làm 

trung gian trong cuộc tranh chấp chủ quyền của Trung Hoa và Pháp tại Ðại Nam, 

nhưng Pháp từ chối. (78 [50b]) 

Mãi tới gần cuối thế kỷ XIX, Bộ Ngoại giao Mỹ mới chấp thuận bổ nhiệm một đại 

diện thương mại ở Sài Gòn—một cách nhìn nhận bán chính thức chủ quyền thuộc địa 

Pháp tại Ðại Nam. 

Từ năm 1822, vua bắt đầu nghiên cứu luật pháp nhà Thanh, tra cứu lệ bảo cử người. 

Rồi sửa guồng máy hành chính, lập “nội các” giúp việc thư phòng và kiểm soát “lục 

bộ,” đổi “tàu vu” thành “thương bạc sự vụ.” Cuộc cải cách lớn nhất thực hiện trong 

hai năm 1832-1833, nhằm trung ương tập quyền—qua việc giải tán Bắc thành rồi Gia 
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Định thành, đổi trấn thành tỉnh, đặt các chức Tổng đốc, Tuần vũ (tuần phủ), Bố chính, 

Án sát ở cấp tỉnh, và Tri phủ (tùng ngũ phẩm), Tri huyện (tùng lục phẩm), Tri [Thổ] 

châu v..v... ở cấp thấp hơn. Đầu năm 1833, còn  sai bộ Lễ tham khảo Hội điển nhà 

Minh, nhà Thanh để lập Viện Cơ Mật theo kiểu “Quân cơ đại thần.” (79)  

79. ĐNTLCB, II, 6:59 [phong tước công cho các con], 7:207-208 (12/10-9/11/1825 

[Tháng Chín Ất Dậu]); 8:67(5/7-3/8/1826 [Tháng Sáu Bính Tuất]). Về các cải cách 

hành chính, xem Ibid., 8:318, 9:349, 354, 11:151-156, 266-258 [Viện Cơ Mật], 

15:334-337. Một nghiên cứu cổ điển xuất sắc về những cải cách theo kiểu nhà Thanh 

của Minh Mạng bằng Anh ngữ là Woodside, 1971.  

 

Nguyễn Phước Đảm còn theo kinh nghiệm Chu Đức Dụ, tức Minh Thái Tổ, người 

sáng lập nhà Minh (1368-1644), viết ra một loạt kệ đặt tên cho con cháu mình. Dòng 

giõi trực tiếp của vua mỗi đời được ban tên đệm riêng (thường được dùng làm họ), 

theo thứ tự như sau: Miên, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh; Bảo, Quí, Định, Long, Trường; v.. 

v... Trong khi đó, dòng giõi Thái tử Cảnh thì có tên đệm Mỹ, Duệ, Tăng, Cường, 

Tráng, Liên, Huy, Phát, Bội, Hương, v.. v... (80)  

80. ĐNTLCB, II, 6:169-173. Theo Thiệu Trị, đích thân Gia Long viết ra tên Dung, và 

Minh Mạng bắt chước nhà Chu viết ra bài thơ “Miên, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh; Bảo 

Quí Định Long Trường; Hiền Năng Kham Kế Thuật; Thế Thụy Quốc Gia Xương;” 

Ibid., III, 23:117-121; QTCBTY, 1971:122. [Miên (bộ Miên), Hường (bộ nhân), Ưng 

(bộ Kỳ), Bửu (bộ Miên), Vĩnh (bộ Ngọc); Bảo (bộ Phụ), Quí (bộ Nhân), Định (bộ 

Ngôn), Long (bộ Tài), Trường (bộ Hòa), v.. v...] Tháng 3 Quí Mùi [23/3-21/4/1823], 

Minh Mạng còn chọn 20 chữ có bộ Nhật làm tên "thánh" (húy) cho những người kế vị. 

Những tên húy này chép vào tập Ngự chế đế hệ kim sách. Tên thánh của Miên Tông 

(Thiệu Trị) là "Dung" [    ]; Hường Nhiệm (Tự Đức) là "Thì" [     ]; Hiệp Hòa là 

"Thăng" [    ]; Kiến Phước, "Hạo" hay "Hiệu" [      ]; Hàm Nghi, "Minh" [     ]; Đồng 

Khánh, "Biện" [     ]; Bửu Lân (Thành Thái), "Chiêu" [       ]; Duy Tân là "Hoãng” 

[      ]; Khải Định “Tuấn;” Vĩnh Thụy (Bảo Đại), “Điển” hay "Điện." ĐNTLCB, II, 

6:169-173; QTCBTY, 1971:122. Xem thêm “Monographie sur l'Etymologie et la 

composition des noms des membres de la famille royale (1915);” CAOM (Aix), GGI, 

9605. 

 

Việc tuyển mộ quan lại, từ năm 1822 mở thêm các kỳ thi Hội, thi Đình (cống sĩ). Cứ 

ba năm một lần thi Hương, và năm sau thi Hội. Từ năm 1829, lấy thêm tước Phó bảng 

để ủy lạo những người chưa đủ làm Tiến sĩ, nhưng trội hơn bậc Cử nhân.(81) Nhưng 

Minh Mạng chẳng bao giờ cho ai đỗ trạng nguyên. 

81. ĐNTLCB, II, 6 :35-36, 54, 7:188, 8:28, 9:196-8, 202. Khóa thi tháng 3 nhuận 

Nhâm Ngọ (1822), lấy Nguyễn Ý đệ nhị giáp tiến sĩ (thám hoa) và 7 người khác tiến 

sĩ (Lê Quang, Phan Hữu Tình, Hà Quyền, Đinh Văn Phác, Vũ Đức Khuê, Phan Bá 

Đạt, Trần Lê Hiệu). [Tháng 12 Nhâm Thìn (21/1-19/2/1833)] Định lại phép thi Hương, 

thi Hội, bắt đầu từ khoa thi Hương Nhâm Ngọ (1835) Ibid., 11:256-258. Số người lấy 

đậu ở miền Trung ngày một gia tăng, vượt trội hẳn miền Bắc; Ibid., 20:80-81, 101-102; 

15:83-84, 210-211; 19:181-186, 247; 22:170-172, 275-276; 23:344-347. 
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Năm 1834, vua còn ban hành Thánh Dụ Huấn Địch Thập Điều [10 Điều Dạy Bảo của 

Vua] để răn dạy dân chúng—một tân hiến chương giáo dục dựa trên Thanh và Minh 

nho.(82)  

82. Nguyên bản Thánh Dụ Huấn địch thập điều cùng bản diễn ca của Tự Đức năm 

1870 đã được Lê Hữu Mục phiên dịch và chú giải qua chữ Việt mới, với tựa Huấn 

địch thập điều (Sài Gòn: 1971); sẽ dẫn là HĐTĐ, 1971. Có lẽ Minh Mạng đã theo 

gương Lê Thánh Tôn soạn và ban hành Hồng Đức Thiên Nam dư hạ tập vào tháng 7 

Kỷ Mùi (7/8-4/9/1499); KĐVSTGCM, XXIV:35-40; 1998, I:1202-1205. [Năm 1837, 

tức ba năm sau ngày Minh Mạng công bố "Hiến chương giáo dục" của mình, Hội thừa 

sai Pháp bí mật lưu hành tập Thánh giáo yếu lý quốc ngữ, bằng chữ Nôm, gồm 10 

điều răn, học thuyết ba ngôi, và bản chất "Đức chủ trời" [thượng đế]; Bibliothèque 

Nationale (Paris), sách chữ nôm, bản B-5; Woodside, 1971:58. Minh Mạng không bắt 

chước "Mười điều răn" của Ki-tô giáo để soạn tập hiến chương giáo dục của mình như 

có tác giả suy đoán. (Thành 1987, II:15)] 

 

Từ năm 1835, tổ chức lễ bảo tất [ôm đầu gối] theo kiểu nhà Thanh cho các đại thần 

bày tỏ lòng trung hiếu. Những người được ghi tên vào Bia võ công đều được hưởng ân 

sủng này—dù hớn hở mừng vui, hay âm thầm bực dọc. Năm 1840, đặt thêm lệ “tung 

hô vạn tuế” theo nhà Minh. Gần cuối đời, vua ưa thích sự lễ quì đến độ cho các quan 

gối đệm đầu gối vì thường phải quì lâu. (83)  

83. ĐNTLCB, II, 16:292-293 (bảo tất: Phạm Văn Điển, Tạ Quang Cự, Lê Văn Đức, 

Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Thụy, Nguyễn Tiến Lâm, Hồ Hựu), 29:236 (Trương Minh 

Giảng, v..v...) 21:279 (tung hô vạn tuế), 22:359 (đệm đỡ đầu gối).  

 

Về quân sự, Nguyễn Phước Đảm đưa ra nhiều cải cách. Các đạo tinh binh ở Huế và 

thành trấn lớn như Hà Nội và Gia Định được tái tổ chức, trang bị súng điểu thương 

(sang), sử dụng ống phun lửa. Hải quân được tăng cường tàu bọc đồng, chạy hơi nước 

của Bri-tên và Germany (Đức, tức Phổ lỗ sĩ). Vua còn sai người bắt chước chế loại 

máy tàu của Tây phương hay bắc cầu phao qua sông, nhưng thất bại vì kỹ thuật và 

khoa học không dễ mượn (nhái) như thể chế hành chính nhà Thanh. (84) 

84. ĐNTLCB, II, 21:36-37. 

 

Việc tuyển chọn quan binh chu đáo hơn. Vua thường xuyên tổ chức tập trận thủy bộ. 

Ngoài ra, còn cho lệnh mở thi võ, đặt ra tước hiệu từ Tiến sĩ xuống Cử nhân. Tuy 

nhiên, thi võ chỉ bắt đầu từ đời Miên Tông.(85)  

85. ĐNTLCB, II, 26:141-146.  

 

Vua cũng chú tâm đặc biệt đến việc tái tổ chức quân đội. Năm 1832, đặt lại phẩm trật 

cho võ quan. Năm 1835, lập ra Vũ Miếu để thờ các danh tướng, kể cả 6 người Việt 

như Trần Hưng Đạo, v.. v... 

Đã có thời gian vua nghĩ đến việc mướn huấn luyện viên người Bri-tên, nhưng không 

thực hiện được. 

Mặc dù loạn lạc không ngừng nổi lên đó đây—“giặc” Phan Bá Vành (Nam Định, 

1826-1827), Lê Duy Lương (Ninh Bình, 1833), Bế Văn Cận (“Lê Văn” Khôi; Gia 

Định, 1833-1835), Nông Văn Vân (Cao Bằng, 1833-1835)—nhờ một số quan tướng 

tài giỏi, chế độ vững vàng hơn bao giờ hết. Kho tàng, số dân đinh cũng như diện tích 
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ruộng đất ngày một gia tăng. Từ năm 1835, quân Nguyễn còn đổi tên Chenla sang 

Trấn Tây thành, những mong sát nhập tiểu quốc này vào biên cương Việt Nam.  

Thỏa mãn với thành đạt của mình, năm 1838 Nguyễn Phước Đảm đổi quốc hiệu từ 

Việt Nam sang Đại Nam, hiệu lực từ ngày 14/2/1839.(86) 

86. ĐNTLCB, II, 17:165-166, 185 [Trương Minh Giảng làm Trấn Tây thành tướng 

quân], 20:65-66 [bắt đầu in lịch mới với quốc hiệu Đại Nam. Vì lịch đã in trước, bắt 

đầu từ năm Minh Mạng 20 (1839) sẽ chính thức phát lịch mới. Trong khi chờ đợi, in 

3,000 cuốn tạm phát cho các quan viên] 

 

Tuy nhiên, Nguyễn Phước Đảm cũng tự gieo những mầm hiểm họa mà đời con cháu 

vua phải nhận lãnh. 

Trước hết, với lân bang, vua áp dụng luật kẻ mạnh. Từ năm 1828-1829, liên hệ với 

Xiêm bắt đầu căng thẳng. Việc binh thuyền Xiêm tấn công Hà Tiên để ứng cứu giặc 

Bế Văn Cận vào cuối năm 1833, đầu 1834 khiến vua quên đi lời di chiếu “chớ nên gây 

hấn ngoài biên,” can thiệp vào Kamboja, đương đầu quân Xiêm tại đây và ngay chính 

lãnh thổ Đại Nam. Triều Huế cũng bành trướng ảnh hưởng vào Lào, tạo nên hiềm 

khích bất tận với Krung thêp và các tiểu vương Lào. 

Với các nước Tây phương, Nguyễn Phước Đảm tiếp tục chính sách “tự cô lập” [self-

isolationism]. Chính sách này không do sự thiển cận của Nguyễn Phước Đảm mà có 

nhiều nguyên ủy sâu xa, với những liên hệ bắt rễ, nhân quả. 

Do vị trí địa dư đặc biệt của Đại Nam—một thứ “ngã tư” của “ngã tư quốc tế”— 

Nguyễn Phước Đảm hiểu rõ khó thể quay lưng lại với phương Tây, và hiểu được phần 

nào tham vọng của các cường quốc Âu Châu. Tuy nhiên, vua đã chọn thái độ trì hoãn 

hơn tìm cách giải quyết mối hiểm họa trước mắt. Bút phê trên tờ sớ xin “đóng cửa cự 

tuyệt việc đi lại” của Vũ Đức Khuê năm 1840 giải thích phần nào lập trường này: 

Nguyễn Phước Đảm cho rằng Khuê “kiến thức tầm thường,” xét việc không tìm ở gốc 

mà lại tìm ở ngọn. Việc xuất dương mua bán không những giúp tăng gia sự hiểu biết 

thực nghiệm về hàng hải, mà còn tăng cường tiềm năng quân sự. Chính sách của vua 

là cho thương thuyền Tây phương buôn bán, nhưng không muốn họ lập nghiệp trên 

lãnh thổ Đại Nam, vì sợ họ sẽ thăm thú tình hình, thám hiểm địa thế chuẩn bị cho 

ngày xâm lăng bằng vũ lực. (87) 

87. ĐNTLCB, II, 22:291-296; Woodside 1971:289-293.  

 

IV. KHUÔN THƯỚC THANH NHO: 

Lên ngôi khi đã ba chục tuổi, Nguyễn Phước Đảm thừa hưởng một vương quốc khá 

hùng mạnh. Ngầm so sánh mình với những vua khai nghiệp cổ thời Trung Hoa, hay 

Lê Thánh Tông (1460-1497) và nuôi tham vọng xây dựng cơ nghiệp nhà Nguyễn vài 

chục đời, Nguyễn Phước Đảm thực hiện nhiều cải cách đáng kể.  

Vì những lý do riêng, Nguyễn Phước Đảm cũng không ưu đãi và rồi chuyển sang 

chống Ki-tô giáo, khiến có người đã lên án vua là một thứ “Néron Việt Nam.” Sự lên 

án này quá đáng, và dựa trên những thông tin nửa-sự-thực của các nhà truyền giáo và 

tác giả Pháp trong thời Pháp thuộc. Chính sách bài đạo của Nguyễn Phước Đảm—lên 

cao độ trong 6 năm 1833-1839—cần được nhìn trên các khía cạnh ý thức hệ, tức sự va 

chạm văn hoá/chính trị giữa một nước độc lập, lấy Khổng giáo (đã bị Việt hóa) làm 

nền tảng, và nền văn minh Âu Mỹ được gọi chung là Tây Dương, tiêu biểu cụ thể 
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bằng thương thuyền, chiến hạm, và nhà truyền giáo Ki-tô với chủ trương tiêu diệt mọi 

tôn giáo khác và nhất thống thế giới; cùng con triều thực dân trong hai thế kỷ XIX-XX. 

Tưởng cũng nên nhắc lại, xã hội Việt trong thế kỷ XIX trên cơ bản còn đa thần. 

Khổng giáo của giai tầng cai trị—hay bất cứ một tôn giáo mới du nhập nào—phải tìm 

cách dung hòa với phong tục thường bị gọi một cách chung chung là “mê tín, dị đoan.” 

Khổng Khâu, chẳng hạn, từng nổi danh với lời dạy “kính quỉ thần nhi viễn chi;” 

nhưng những người tự nhận đệ tử cửa Khổng, sân Trình đều chấp nhận phong thần 

hoàng cho thôn xã, cùng thần núi, thần sông. Cho tới hạ bán thế kỷ XX, tại Gia Định, 

khi phi cơ phản lực Mỹ lên xuống ngày đêm, xin xâm và cầu tài, cầu duyên, cầu phúc 

vẫn được suýt soa khấn vái tại Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Tướng tá viên chức cao 

cấp không ít người mới các thày tử vi, địa lý sấp xếp giúp hướng nhà cửa, văn phòng, 

và đôi khi định giúp cả ngày hành quân, vì “có kiêng, có lành.” Đầu thế kỷ XXI, dưới 

chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, du khách vẫn được chứng kiến những cảnh xin 

xâm, cúng sao giải hạn, phóng sinh ở các sân chùa lớn hay các đền miếu như đền bà 

Chúa Sam, đền Đức Ông [Nguyễn Văn Thoại] ở miền Tây. (89) 

89. Xem Nguyên Vũ, Viết từ chân đền Hùng (Houston: Văn Hóa, 2008) 

 

Ngay đến các giáo hội Ki-tô cũng có những phép lạ, như tượng Đức Mẹ chảy nước 

mắt, v.. v... Thập niên 1960, một linh mục trẻ, từng huấn luyện ở Pháp, đã phải than 

phiền về việc giáo dân không chịu tìm hiểu về triết lý tôn giáo hay tìm cách hòa giải, 

sống chung hòa bình giữa các tôn giáo—mà rất hài lòng, mãn nguyện, vô cùng hạnh 

phúc với những lễ nghi đơn giản, do các giáo mục cử hành. (90) 

90. Báo cáo của Roger Lalouette ngày 8/9/1962; AMAE (Paris), Cambodge-Laos-

Vietnam, Sud Vietnam, vol. 46, tr. 257-267; trích dịch trong Chính Đạo, Việt Nam 

Niên Biểu, I-C: 1955-1963 (Houston, TX: Văn Hoá, 2000), tr. 259-261. 

 

Đa số tín đồ Ki-tô coi việc được hôn tay, hôn nhẫn hay chụp hình với Hồng Y, Tổng 

Giám Mục hay Giáo Hoàng tại Vatican là một vinh dự hơn tìm đọc thánh kinh để suy 

nghiệm sâu xa về giáo lý.  

Ngay dăm chục ngàn giáo dân Islam gốc Chăm [Chàm]—dù theo truyền thống hay tân 

phái—cũng chỉ chú trọng vào nghi lễ, hình thức. Giống như các đồng đạo của họ ở 

Malaya hay Indonesia, chỉ một chuyến đi thánh địa Mecca đã là một thành tích cao 

quí với danh vị hadji. 

Và hầu như tín đồ của đạo này chẳng có sự hiểu biết về các tôn giáo nào khác ngoài 

những cảm nhận chẳng mấy tốt đẹp.  

 

C. KI-TÔ GIÁO DƯỚI TRIỀU Nguyễn Phước Đảm: 

Là một nho sĩ—chưa từng ra hải ngoại—Minh Mạng không có thiện cảm với Ki-tô 

giáo như Thái tử Cảnh.  

Trên phương diện giáo lý, Nguyễn Phước Đảm từng nghiên cứu cuốn Tây dương ký 

sự [Tây Dương Gia-tô Bí lục], một ấn bản Hoa ngữ về những sự tích trong Cựu Ước 

Kinh. Hiển nhiên vua không thỏa mãn với chuyện con thuyền cứu nạn gia đình Noah 

trong cơn hồng thủy. Theo vua, hồng thủy chỉ là một tai họa, không thể là sự trừng 

phạt của Thượng đế; và Noah có thể là một ông vua, chẳng phải thiện nhân duy nhất 

được cứu rỗi. Những “chuyện hoang đường” trên đã được viết ra chỉ với mục đích 
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muốn tạo cho Ki-tô giáo sự cổ thời tương đương với lịch sử Việt, và bộc lộ sự thiếu lý 

lẽ của người phương Tây. (91) 

91. ĐNTLCB, II, 21:102-103; Woodside 1971:288-289. 

 

Cả hai giáo lý cơ bản của đạo Ki-tô là sự phục sinh và thăng thiên của Giê Xu không 

thuyết phục được Nguyễn Phước Đảm. (92)  

92. ĐNTLCB, II, 21:177-80 [8/9-6/10/1839 [Tháng Tám Kỷ Hợi]: Minh Mạng nghĩ 

về đạo Ki-tô. (21:177-80) Nếu bảo được lên thiên đường, Mã Song, v.. v..] 

 

Vua cũng phần nào bị ảnh hưởng về những thông tin chống Ki-tô trong giới nho sĩ và 

dân gian. Đầu năm 1836, chẳng hạn, phó Đô ngự sử Phan Bá Đạt tâu Linh mục 

Marchand khai rằng “thầy thuốc nước hắn, nhân người sắp chết, khoét lấy con mắt, 

phơi khô, hợp với hai vị a ngụy và nhũ hương, tán nhỏ chế thuốc, trị bệnh ho đờm.” 

Ngoài ra, tục truyền rằng đạo Ki-tô “thường khoét mắt người, và cho một trai, một gái 

ở chung một nhà có tường ngăn cách, lâu ngày động tình dục, nhân đấy rập cho chết 

bẹp, lấy nước [xác chết nọ] hòa làm bánh [thánh], mỗi khi giảng đạo cho mọi người ăn, 

khiến cho mê đạo không bỏ được.” Tệ hại hơn nữa, “người theo đạo, khi trai gái lấy 

vợ chồng, thì người đạo trưởng đem người con gái vào nhà kín, với danh nghĩa là 

giảng đạo, thực ra là để dâm ô.” Bởi thế, Phan Bá Đạt xin “không thể không mạnh bạo 

trừ tuyệt và nghiêm khắc trừng trị.” (93) 

93.  ĐNTLCB, II, 17:243-247. Những vụ án sách nhiễu tình dục ở Mỹ vào cuối thế kỷ 

XX (kể cả một linh mục Việt ở Houston), đầu thế kỷ XXI cho thấy có những cá nhân 

đã vi phạm lời tuyên hứa khi thụ phong, nhưng độc thân là chính sách và điều lệ của 

Giáo hội. Điều này gia tăng uy tín của các giáo mục. Tuy nhiên, chưa xuất hiện một 

nghiên cứu sâu sát, khả tín nào về ảnh hưởng của sự tuyệt cấm hoặc hạn chế tình dục 

trên các giáo sĩ. Sự so sánh tâm lý giữa các giáo mục Ki-tô và thái giám hẳn là một đề 

tài tiến sĩ hấp dẫn.  

 

Tháng 6-7/1839, nhân dịp bọn biền binh ở Nam Định xin cho tiếp tục theo đạo để giữ 

tròn chữ hiếu, sau khi cho lệnh xử tử tức khắc, vua tâm sự với quan Bộ Hình: 

Đạo Gia tô từ Tây dương đến, lúc bắt đầu chẳng qua chỉ dụ dỗ một vài kẻ ngu tối, về 

sau tụ tập rất nhiều hạng lũ mưu làm việc trái phép.... Nhưng xét ra đạo giáo đó rút 

cục chỉ là rất càn bậy mà thôi. Thử nghĩ: cái việc thập ác, giê-su tóm lại chẳng có đạo 

lý gì, mà cái thuyết thiên đường, nước phép lại là vô lý. Thậm chí thác việc cầu hồn để 

lừa khoét con ngươi người [chết] mượn danh đồng trinh để dâm ô vợ con người ta, 

thương tổn phong hoá.... (94) 

94. ĐNTLCB, II, 21:100-102. Đầu thế kỷ XXI, Giáo hoàng John Paul II tuyên bố 

không có thiên đường và địa ngục. 

 

Tháng 8 Kỷ Hợi [8/9-6/10/1839], vua truyền dụ cho các quan: 

 “Cái đạo dạy dân, trước tất phải dùng giáo hóa, dùng hình phạt sau.... [Vậy phải 

truyền bá trong dân gian rằng] 

Bọn trưởng giáo Gia tô vốn là người xứ khác, không phải nòi giống ta. Nếu đạo của 

nó quả là dạy về trung với vua, hiếu với cha, thuận với anh, hòa với em, thì cứ học, 

nào ai cấm. Nay đạo của nó lại giê-su, thập ác, nhiều cái không chính đáng, hoàn toàn 

không dùng được, sao lại bỏ lương tâm vốn có mà đi theo cái tà đạo, không căn cứ 
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vào đâu. Nếu bảo là học đạo Gia tô sau khi chết được lên thiên đường, thì ngay như 

tên trưởng giáo Gia tô người Tây dương là Mã Song cam tâm theo giặc chống cự quan 

quân, liều giữ cái thành trơ trọi đến hơn 3 năm, một khi thành bị phá, muôn dao băm 

chém, thân thể chia lìa. Lại như tên Cao Lăng Nê [Cornay] liên kết với bọn cướp mưu 

làm loạn, liền bị người ta bắt giải rồi lăng trì xử tử; cho chí bọn Du Thê, Du Minh Cô 

cũng đều châu đầu chịu giết, thảm mắt, thương lòng, mọi người cùng đều thấy cả. 

Mấy tên đó không phải không tinh thông đạo hơn mọi người, thế mà tà thuật một khi 

khám phá ra, là lập tức đầu một nơi, xác một nẻo, chẳng được chết hẳn hoi. Đó là việc 

trước mắt, họa hay phúc, thực đã rõ ràng. Còn mong gì sau khi chết được lên thiên 

đường nữa. Còn như Phạm Văn Duyệt, Mai Văn Hiền là người nước nhà học đạo đã 

thành người trưởng giáo, một khi chịu dày phá giá thập ác mà bỏ tà đạo về với chính 

đạo, thì triều đình lập tức tha tội, nay chúng ở nhà yên dưỡng, hưởng trọn tuổi trời, 

sung sướng biết chừng nào. Đem bọn này so sánh với bọn kia, thì ai là khổ, ai là 

sướng, ai là thiên đường, ai là địa ngục. Chẳng biết nghĩ như thế, mà còn cứ mê giáo 

thuyết, lén lút cùng nhau cầu nguyện, giảng tập, sao mà ngu quá đến thế! Phải đem lại 

ý ấy mà hiểu thị, nhưng rộng cho kỳ hạn, chuẩn cho đến cuối tháng 6 năm Minh Mạng 

thứ 21 [20/7/1840] trở lại, để cho chúng đều được sửa đổi. [Đồng thời, cho xây dựng 

miếu và từ đường mới, các thời tiết đều cúng tế, khiến cho họ biết thờ phụng tiên tổ, 

kinh tín thần minh, làm lương dân trong buổi thanh bình]... (95) 

95. ĐNTLCB, II, 21:177-180. 

 

Cuối năm 1838, Nguyễn Phước Đảm từng giải thích sự ghét đạo và phong tục Tây 

phương của mình. Theo vua, Thái tử Cảnh là một thí dụ điển hình. Vì được người Tây 

nuôi dạy từ nhỏ, khi về lại Gia Định, Cảnh không chịu bái yết tôn miếu, áo quần cũng 

theo cách thức nước Pháp, may Cao Hoàng hậu [Tống Thị Lan] “khéo dạy dỗ, vài 

tháng sau mới thay đổi, bằng không đã hầu làm người Tây rồi.” (96) 

96. ĐNTLCB, II, 20:250-251. Trong thư ngày 17/8/1789 từ Sài Gòn gửi Claude 

Francois Létondal ở Macao, Pigneau đã nêu lên việc Cảnh không chịu bái lậy tổ tiên. 

Pigneau cho rằng lễ thờ cúng tổ tiên là theo Ấn Độ, mê tín, dị đoan và sai lầm, không 

chấp nhận được. ASME (Paris), vol. 801, tr. 283. 

 

Là một nhà cai trị độc đoán, mối quan tâm hàng đầu của Nguyễn Phước Đảm không 

thuần giới hạn trong vấn đề giáo lý, mà là chính các giáo sĩ và cách tổ chức cộng đồng 

giáo dân. Dù chỉ chiếm thiểu số trong xã hội, sau gần ba thế kỷ phát triển, giáo dân 

Ki-tô đã tổ chức thành những cộng đồng chặt chẽ. Cốt lõi của mỗi giáo khu là “Nhà 

Đức Chúa B’lời.” Tất cả những người thuộc nhóm giảng đạo như giáo sĩ Tây phương 

(“cố đạo” [cố=người sinh ra cha]), giáo mục bản xứ [cha], chủng sinh [thày], thày kẻ 

giảng và các chú chọn trong những gia đình Ki-tô tốt hoặc trẻ mồ côi để huấn luyện 

chuẩn bị thành linh mục hay kẻ giảng, cho tới những người giúp việc trong nhà, tạo 

thành một đại gia đình trong đó mọi tài sản là của chung, dưới quyền Giám mục đại 

diện tông toà. (97)  

97. Lê 1975:85. Trong số những “chú” nổi danh nhất sau này có Nguyễn Trường Tộ, 

Petrus Key (Trương Vĩnh Ký), Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, v.. v... Xem thêm 

các đoạn sau, và Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt, tr. 156-249. 
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Đây là một thứ triều đình trong triều đình, trộn lẫn thần quyền với thế quyền. Nó cung 

cấp sự bảo vệ cho giáo dân về mọi mặt, từ tinh thần tới vật chất. Mỗi giáo sĩ là một 

thứ “bí thư” đạo đoàn, với sự trợ giúp của các “trùm” (chủ tịch ủy ban nhân dân). Dù 

chu trình thư lại hóa khiến công đồng cũng đầy rẫy hủ tục—từ lạm dụng quyền thế, 

tham ô tới xách nhiễu tình dục—nó là thứ chính quyền biệt lập với thế quyền ngoại 

đạo, một đối tượng mà các giáo sĩ quan niệm và chủ trương sẽ phải “trở về với đạo” 

hoặc bị tiêu diệt. 

Trong khi đó, từng loạt các nhà truyền giáo mới được gửi vào Việt Nam để trẻ trung 

hoá giai tầng cán bộ, cũng như mở mang thêm các xứ đạo. Những giáo mục bản xứ 

(curé) chỉ giữ vai trò phụ thuộc. Dưới sự “chăn nuôi linh hồn” và yểm trợ vật chất của 

những nhà truyền giáo đầy nhiệt tình Trung cổ và phần nào ngạo mạn, hiếu chiến, 

“một tay giơ cao thánh giá, một tay nắm chặt cán gươm,” cộng đồng Ki-tô mang một 

sức mạnh chính trị đáng sợ nếu các cố đạo muốn nổi loạn—và trên thực tế từ năm 

1826 Giám mục Đàng Trong Jean-Louis Taberd (1774-1840), mới đến Huế năm 1821, 

đã chính thức tuyên chiến với triều đình. Bởi thế, Minh Mạng sợ rằng các cố đạo—

những người Tây Dương khó hiểu và “nham hiểm,” được điều động bởi một hệ thống 

bao trùm toàn cầu, và chắc chắn khó thoát những liên hệ thường tình của con người về 

danh dự cùng quyền lợi quốc gia hay dân tộc—sẽ trở thành gián điệp và phần tử xách 

động nguy hiểm cho những mưu toan xâm lăng Đại Nam. Mối e ngại của Minh Mạng 

bộc lộ qua buổi đàm đạo với Tổng đốc Hà-Ninh Đặng Văn Thiêm vào tháng 6/1839:  

Nghe nói nước họ có phép mở kỳ thi, người giỏi hơn thì lưu trong nước, để truyền 

giảng đạo giáo, người giỏi vừa thì chia đi ngoại quốc, đem tà giáo truyền dạy cho 

người. Họ ở đâu đều có chia phần đất phần dân để tự cai quản nhau, cho nên ngày 

thường thư tín đi lại với nhau nhanh như tờ hịch cắm cái lông gà. Cái mầm tệ ấy 

không nên nuôi cho lớn dần lên, phải cấm nghiệt để trừ tuyệt đi. (98) 

98. ĐNTLCB, II, 21:117-118. 

 

Tuy nhiên, những năm đầu triều Nguyễn Phước Đảm, các nhà truyền giáo vẫn an toàn 

đến giảng đạo. Năm 1821, ba giáo sĩ Jean Taberd, Jean-Francois Ollivier (1791-1827), 

và Francois-Isodore Gagelin (?-1833) theo Chaigneau tới Huế trên tàu La Rosse. Mãi 

tới đầu năm 1825, sau khi Chaigneau và Vannier đã về nước, Nguyễn Phước Đảm 

mới công khai kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của các cố đạo. (99) 

99. Theo các nhà truyền giáo, ngày 12/2/1825, Triều đình Huế gửi cho Tổng đốc 

Quảng Nam mật lệnh: "Tà đạo của Âu châu làm hư hỏng lòng người. Từ lâu, các 

thuyền Âu châu khi đến buôn bán đã để lại nhiều cố đạo trong nước. Những cố đạo 

này dụ dỗ và làm hư hỏng nhân dân, đồng thời thay đổi và phá đổ các tập tục tốt lành 

trong nước....[K]hi có tàu Pháp đến thì phải chú tâm xem xét cẩn thận." (Thư Taberd, 

1825, Annales de la Propagation de la Foi, III:456; Louvet, La Cochinchine religieuse, 

II:41; Huồn 1965, I:279; Thành, II:17) [Tháng 1 Ất Dậu [18/2-19/3/1825]: Trách 

mắng tham tri bộ Hộ Lương Tiến Tường về việc sử dụng câu “Nội giám phụng truyền” 

trong văn thư gửi Quảng Nam. Thái giám chỉ truyền lệnh, không tham gia về chính sự. 

(7:109)] Lệnh này được chính tức ban hành vào đầu năm 1836. 

 

Một lý do khác, không kém quan trọng, là sự tranh chấp ngấm ngầm giữa Nguyễn 

Phước Đảm và dòng trưởng, tức hậu duệ Thái tử Cảnh. Cảnh đã theo hoặc chịu ảnh 

hưởng sâu đậm đạo Ki-tô, và nếu không chết sớm, chưa hẳn đã được nối ngôi. (100)  
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100. Vấn đề Cảnh theo đạo hay chưa là một đề tài cần được nghiên cứu thêm. Có giáo 

sĩ nói Cảnh đã rửa tội; Đặng Phương Nghi, op. cit., tr. 244. Lại có tác giả cho rằng 

Cảnh chưa trở về với đạo; Annales annamites, 1974:6. Theo Minh Mạng, sau khi hồi 

hương, nhờ mẹ ra công dạy bảo, Cảnh mới đồng ý lạy bàn thờ tổ; ĐNTLCB, II, 

20:250-251. Tháng 5/1857, Pellerin tường trình trước Ủy Ban Cochinchine tại Paris là 

Gia Long đã giết Cảnh; Nguyên Vũ, Paris, Xuân 1996 (Houston: Văn Hoá, 1997).  

 

Nhưng theo đúng luân lý Khổng giáo, vì thuộc dòng trưởng, con cháu Cảnh vẫn tự coi 

và được coi như dòng chính thống. Dù Minh Mạng sáng tác ra một bài thơ đặt tên lót 

cho truyền nhân các chi anh, em mình, nhưng những cái họ Mỹ, Lệ, Tăng, hay Lệnh, 

Nghi, Khôn, Quang, v.. v.. chẳng thay đổi được khả năng trở thành một lãnh tụ đối 

nghịch bất cứ lúc nào của hậu duệ Thái tử Cảnh. Mùa Xuân 1842, chẳng hạn, trong 

khi Xiêm mở cuộc tấn công Việt Nam, một nhân vật  tự xưng là con Hoàng tử Cảnh ở 

Nam Vang mang 5000 binh Xiêm và Miên tấn công Sách sô (thuộc Nam Ninh, tiếp 

cận Tây Ninh).(101) 

101. ĐNTLCB, II, 24:9-11.  

 

Trong khi đó, từ ngày được phong chức Đông Cung, Đảm (Minh Mạng) trở thành đối 

tượng đánh phá của các giáo sĩ; vì theo họ,  Đảm “soán ngôi” của cháu là Đán (con 

Cảnh, sau đổi thành Mỹ Đường). Việc Lê Văn Duyệt dìm nước chết mẹ ruột Đán năm 

1824, rồi Minh Mạng biếm Đán thành thường dân, trục xuất khỏi kinh đô vì tội loạn 

luân, và theo dõi chặt chẽ, cung cấp thêm “bằng chứng” cho các giáo sĩ đả kích vua—

họ tung tin Nguyễn Phước Đảm đã thông dâm với chị dâu góa đến lúc có thai, rồi 

“giết chị dâu và hai cháu.” (102)  

102. Nửa thế kỷ sau, Petrus Trương Vĩnh Ký còn ghi “người đàn bà bị kết tội lăng chạ 

và thọ tử hình, chết với hai đứa con trai, với cái ơn vua là tự lựa chọn trong ‘tam ban 

trào điển’ [tự tử bằng thuốc độc, thắt cổ, hoặc dao găm].” Thực ra, dìm nước chết 

không nằm trong tam ban triều điển; và năm 1849 Mỹ Đường mới chết bệnh. Xem 

P.J.B. Truong Vinh Ky, Cours d’histoire annamite (Saigon: 1875-1877), II:260-261. 

Theo Thực Lục, năm 1824, Lê Văn Duyệt mật tấu với Nguyễn Phước Đảm là có tin 

Mỹ Đường “thông gian với mẹ đẻ”. Vua sai Duyệt điều tra. Rồi giao Tống Thị Quyên 

cho Duyệt dìm chết. Tháng 1-2/1825, Mỹ Đường “xin miễn thành thường dân,” 

Nguyễn Phước Đảm chấp thuận; ĐNTLCB, 7:104-105, 8:76; ĐNCBLT, q. 2 (truyện 

Anh Duệ Hoàng thái tử) & q.23 (truyện Lê Văn Duyệt hạ); bản dịch Việt ngữ (1993), 

tập II:49, 396. Tháng Bảy Bính Tuất [8-9/1826], Mỹ Thùy, con thứ hai Thái tử Cảnh, 

chết bệnh khi đang bị kiện; ĐNTLCB, II, 8:76. Tháng 9/1826, Nguyễn Phước Đảm 

cho Tôn Thất Lệ Chung, con Mỹ Đường, mới 6 tuổi được tước Ứng Hòa hầu; Ibid., 

8:97. Sau Lệ Chung được lấy làm con Mỹ Thùy, để thờ phụng Cảnh, với tước Thái 

bình công, lương ngang với Chánh nhị phẩm. Sau khi Mỹ Đường chết, Tự Đức cho 

con cháu được biên lại vào sổ Tôn thất; ĐNCBLT, q. 2 & 23 (1993), II:49-52, 396. 

Trần Trọng Kim, tác giả VNSL, khẳng định lời đồn này vô căn, (II:187) nhưng vẫn có 

người, vì lý do này hay lý do khác, lập lại “lời đồn” trên trong tác phẩm của mình như 

một sự thực lịch sử. (Phan Phát Huồn 1965, I:300-301; và Nguyễn Văn Trấn 1993, tr. 

51). Xem thêm Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt, tr. 225-237. 
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Tới nay, vẫn chưa có thông tin được kiểm chứng nào về thời điểm Nguyễn Phước 

Đảm bắt đầu bài đạo. Suốt hai thế kỷ qua, “lịch sử bài đạo đẫm máu”  chỉ dựa trên tài 

liệu truyền giáo. Từ ngày Nguyễn Chủng còn trị vì, Vannier, Chaigneau và giới truyền 

giáo đã tung tin Thái tử Đảm ghét và sẽ bài đạo. Một phong trào “chiêu hồi” được 

phát động trong hai năm 1819-1820 khiến nhiều giáo dân bỏ đạo, kể cả một linh mục. 

Sau khi thân nhân của người linh mục hồi lương này bị các giáo sĩ đòi lại ruộng đất 

cày cấy, viên cựu linh mục—được phong chức cai đội thông dịch—bí mật tố cáo việc 

ba giáo sĩ tới Huế trên tàu của Chaigneau. Năm 1825, các giáo sĩ lại báo động Nguyễn 

Phước Đảm đã cấm đạo, mật chỉ cho tỉnh thần Quảng Nam kiểm soát không cho các 

giáo sĩ nhập cảnh. Thông tin này liên quan đến việc Francois Régéreau (1797-1837) 

theo chiến hạm Thétis đến Cửa Hàn ngày 12/1/1825, nhưng không xuống được Đà 

Nẵng, phải qua Singapore (rồi lén vào Sài Gòn, dạy học tại tiểu chủng viện Lái Thiêu). 

Để biện bạch cho sự sai lầm của mình, ngày 25/10/1825, từ Macao, Régéreau giải 

thích rằng vì Hoàng thái hậu và các quan cựu triều chống lại, nên vua bỏ lệnh cấm 

trên. (103) 

103. Thư ngày 3/6/1819, Chaigneau gửi [Jean Jacques Louis] Baroudel (Macao) [vua 

mới ghét đạo và sẽ bài đạo]; & Thư ngày 15/6/1819, Vannier gửi [Jean Jacques Louis] 

Baroudel (Macao) [Hoàng tử khẳng định dân chúng phải theo đạo của vua]; Thư ngày 

20/7/1822, gửi [Jean Jacques Louis] Baroudel (Macao); Cadière, “XII. Leur 

correspondance;”  BAVH, XIII, no. 4 (10-12/1926), tr. 422-423, 423-425, 438-439 ; 

& thư ngày 25/10/1825, Régéreau gửi Paris; dẫn trong Annales de la Propagation de la 

Foi, II (1826-1827), p. 222; Cadière, “XI. La Mission;” BAVH, XIII, No. 1 (Jan-Mars 

1926), 8 [1-49]; “L’Ambassade de Minh Mang à Louis Philippe 1839 à 1841;” BAVH, 

XV, no.4 (10-12/1928), tr. 250 [257-264]. 

 

Ngày 5/9/1826,  Taberd lại báo cáo Cormier [Cormière], hạm trưởng Le Courrier de la 

Paix, không dám đưa giáo sĩ Bruguière (sau này trở thành Tổng Giám Mục ở Xiêm) 

vào Việt Nam; và, mọi người đang chờ đợi lệnh bài đạo. (104) 

104. “Documents A. Salles, III: Philippe Vannier;” BAVH, XXII, No. 2 (Avril-Juin 

1935), tr. 159. 

 

Tháng 11/1826, các giáo sĩ lại báo động là chính sách bài đạo đã bắt đầu. Thực ra, 

Nguyễn Phước Đảm chỉ yêu cầu đưa 3 giáo sĩ Taberd (Phú Hoài Nhân), Gagelin (Tây 

Hoài Hoa) và Odorico de Collodi (Tây Hoài Hóa) về Huế với hàm thất phẩm thông 

dịch tại ty Hành nhân nhưng không được ra ngoài truyền giáo—dù trợ cấp hậu hĩ: 20 

quan tiền, 4 phương gạo lương, 1 phương gạo trắng hàng tháng. Họ bèn vận động 

Tổng trấn Duyệt can thiệp. Trong dịp ra Huế cuối năm 1827, với 800 thuộc hạ, để dự 

lễ thượng thọ lục tuần Hoàng thái hậu (mẹ sinh Nguyễn Phước Đảm), Tả quân Duyệt 

bị ốm, ở lại kinh đô gần 6 tháng. Cuối cùng, vua cho trở lại Sài Gòn vì hiểm họa Xiêm. 

Nhưng cái ốm của Tả quân Duyệt—người hết lòng phò trợ Nguyễn Phước Đảm từ 

năm 1805, nếu chẳng phải sớm hơn—liên quan đến nhiều vấn đề, kể cả việc xin cho 

Taberd, Gagelin, và Odorico de Collodi rời Huế vào tháng 6/1828, vì Duyệt hai lần 

tiếp Taberd và hứa sẽ dò xét ý vua. Dẫu vậy, nhu cầu thông dịch vẫn là nhu cầu phải 

giải đáp. Nguyễn Phước Đảm bèn nhờ Francis Jaccard (Phan Văn Kính) thay nhóm 

Taberd tại Hành Nhân ty. Jaccard dịch cho Minh Mạng một số tài liệu về cuộc cách 

mạng 1789 của Pháp, cuộc đời Napoléon I, và cuộc chinh phục India [Ấn Độ] của Bri-
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tên. Mùa Thu 1835—sau khi công khai bài đạo— Nguyễn Phước Đảm tập hợp ty 

Hành nhân và thông ngôn tại các bộ đến quán Tứ dịch để dạy tiếng ngoại quốc cho 

các sĩ tử được lựa chọn. (105) 

105. ĐNTLCB, II, 6:250 [Tháng 12 Quí Mùi [1/1824], Nguyễn Văn Lộc coi ty Hành 

nhân]; 8:283, 17:125-126 [tứ dịch quán]. Trong thư ngày 29/9/1835 gửi Vannier, 

Jaccard cho biết từng dịch thư Vannier gửi Minh Mạng từ 1826 tới 1830. “Documents 

A. Salles, III: Vannier;” BAVH, XXII, no. 2 (4-6/1935), doc. 62, tr. 151-152. [Ba năm 

qua bị đưa từ nhà tù này sang nhà tù khác; trong rừng núi Ai Lao 20 tháng; mới về 

Cam Lộ khoảng vài chục ngày]; Woodside 1971: 264-265. Theo Taberd, ngày 

1/6/1828, được tin phóng thích, nhưng  phải vào Nam bằng đường biển. [Thư ngày 

28/4/1828, Taberd gửi Paris; dẫn trong Annales, IV (1830-1831), tr. 358; Cadière, “XI. 

La Mission;” BAVH, XIII, No. 1 (Jan-Mars 1926), 2 [3] 11 [1-49]. [Sử Nguyễn không 

chép việc này] Trường hợp hai giáo sĩ Gagelin và  Odorico do Lê Văn Duyệt gửi ra 

Huế thì được giải thích là Duyệt “không biết rõ ý định thầm kín của Minh Mạng.” 

[Thư ngày 8/2/1828, Taberd gửi Paris; dẫn trong Annales, IV (1830-1831), tr. 359-

361; Cadière, “XI. La Mission;” BAVH, XIII, No. 1 (Jan-Mars 1926), 2 [1-49]. Họ 

được cư ngụ trong nhà dành cho các đại sứ ngoại quốc. Một tác giả Pháp ghi họ được 

chức Chánh nhị phẩm [tương đương Thượng thư!]; Launay, Histoire générale de la 

Société des Missions étrangères, II:530; Huồn 1965, I:280-281. 

 

Từ thời điểm này nhìn lại, người ta thấy suốt 12 năm đầu, Nguyễn Phước Đảm vẫn 

tiếp tục chính sách của vua cha, dù quan hệ với các giáo sĩ lạnh nhạt dần. Những dự 

báo “bài đạo” của các giáo sĩ từ 1819 tới 1831 đều không xảy ra. Hai Giám mục Jean 

de La Bartette (1772-1823) tại Cổ Vưu, Quảng Trị, và Jacques Benjamin Longer 

(1752-1831) ở Đường Ngoài Tây sống yên ổn cho tới tuổi già. Taberd cùng các giáo sĩ 

Vialle, Cuénot, và Régéreau ung dung ở miền Nam. Một số giáo sĩ trẻ như Joseph 

Marchand được bí mật bổ sung để tiếp tục sứ mệnh truyền giáo. 

Năm 1829, Nguyễn Phước Đảm vẫn còn kết án “trảm giam hậu” một người gốc Nghệ 

An dâng sớ xin bài trừ tả đạo. (106) 

106. ĐNTLCB, II, 9:176-177. [Tháng 2-3/1829, Lê Diễm, gốc Nghệ An, dâng sớ xin 

8 điều: Kể cả “cấm tả đạo” và ổn định biên giới phía Tây. Vua nổi giận, truyền đình 

thần nghị tội “trảm giam hậu.”]  

 

Dẫu vậy, chỉ nguyên tờ sớ đòi diệt đạo Ki-tô nói trên phản ánh tinh thần bài đạo hàng 

thế kỷ tiềm tàng trong giới văn thân.  

Ngoài ra, Nguyễn Phước Đảm còn cho xây dựng hay tu sửa nhiều chùa chiền. Một số 

sư được cử hành lễ cúng tế giải hạn khi dịch lệ lan tràn trong hai năm 1821-1822. 

Điều này khó lọt qua sự quan sát đầy ganh tị của các nhà truyền giáo. Họ đã mỉa mai 

ghi nhận hai nhà sư chết ở Quảng Trị ngay sau khi làm lễ cúng giải hạn, hay mượn lời 

Lê Văn Duyệt chỉ trích việc ưu đãi Phật Giáo. (107) 

107. ĐNTLCB, II, 6 :50 [làm lại chùa Thiên Tôn, Quảng Trị, 1822], 6:80 [đổi tên 

Long Ân thành Sùng Ân, sửa chữ kỵ húy trên bia chùa cổ do Ngọc Tú xây] ; 6:135 

[xây chùa Long Phúc, Quảng Trị, 1823]; 17:33-34 [Tháng 8-9/1835 Vua dự lễ đàn cầu 

siêu ở chùa Thiên Mụ, do lòng thương sót tử sĩ, “chẳng phải dốc lòng mê tín đạo 

Phật.”  Cấp giới đao [dao cắt áo] và độ điệp [văn bằng] cho các nhà sư giữ giới. 
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(ĐNTLCB, 17:33-34)]; 17:54 [9/1835: đạo Phật không phải là dị đoan. (ĐNTLCB, II, 

17:54)] 

 

Vụ án chống Ki-tô đầu tiên xảy ra năm 1832 ở Huế. Theo Thực Lục, dân xã Dương 

Sơn (huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên) “mê hoặc đạo giáo Gia Tô đã lâu, xây nhà 

thờ, thờ Thiên chúa, suy tôn người Tây dương Phan Văn Kính [Jaccard] làm đạo 

trưởng, họp nhau giảng đạo cầu kinh.” Việc phát giác, quan phủ Thừa Thiên gọi cả 

đến công đường khuyên bảo lại đến hai ba lần, nhưng rút cuộc không ai chịu bỏ đạo. 

Vua giao xuống bộ Hình bàn xử: “Thủ phạm là lý cựu Phạm Văn Khoa phải tội giảo 

giam hậu; tòng phạm là lý trưởng Trần Văn Tài bị tội mãn lưu; Vũ lâm phó đội Trần 

Văn Sơn bị cách chức, cùng 13 người khác bị đóng gông một tháng, mãn hạn, bị đánh 

100 trượng, rồi phân phối đi làm lính ở các trấn Quảng Ngãi, Thanh Hoa. Ngoài ra, 

đàn bà đàn ông xã ấy bị đánh roi, đánh trượng rồi tha. Đạo trưởng Kính thì bị giảo 

giam hậu, đợi lệnh, nhà thờ đạo thì rỡ đi.” Tuy nhiên Minh Mạng gia ơn cho Jaccard, 

“vì là người ngoại di ở phương xa, chưa thuộc pháp độ,” được làm lính ở phủ Thừa 

Thiên, nhưng quản thúc nghiêm ngặt không cho ra ngoài để truyền giáo. Lý cựu Khoa 

bị xử giảo giam hậu, và lý trưởng Tài bị phát vãng sung quân ở Trấn Ninh. Phó đội 

Sơn bị cách chức, cùng 13 quân nhân bị phát lưu, gọi là “Phục nghĩa binh” (đi Quảng 

Ngãi) hay “Phục Hoa binh” (đi Thanh Hoa). Nhà thờ đạo thì rỡ đi. (108) 

108. Việc này ghi vào tháng Năm Nhâm Thìn [30/5-27/6/1832]; ĐNTLCB, II, 11:84. 

[Trong thư gửi Vannier ngày 29/9/1835, Jaccard tiết lộ ba năm qua, bị giải từ nhà tù 

này đến nhà tù khác; sống trên 20 tháng tại Ai Lao; mới trở lại Cam Lộ vài chục ngày; 

“Documents A. Salles, III: Philippe Vannier;” BAVH, XXII, No. 2 (Avril-Juin 1935), 

Tài liệu 62, tr. 151-152]. 

 

Sau cái chết của Tổng trấn Duyệt vào mùa Hè 1832, hầu hết các nhà truyền giáo cao 

cấp tại Đàng Trong bỏ trốn qua Xiêm—với lý do  Nguyễn Phước Đảm chính thức 

xuống lệnh cấm đạo ngày 6/1/1833.(109) 

109. Adolphe Delvaux, “L’Ambassade de Minh Mang à Louis Philippe, 1839 à 1841;” 

BAVH, Vol. XV, No. 4 (10-12/1928), tr. 259; Phan Phát Huồn 1965, I:327-329. 

 

Tại miền Bắc, từ năm 1831, giáo sĩ và giáo mục bản xứ—ít nhiều liên hệ đến những 

cuộc nổi loạn của Phan Bá Vành, Lê Duy Huân hay Nông Văn Vân—sợ hãi rút lên 

vùng thượng du hay lẩn trốn trong dân gian. Pierre Retord (1803-1858), được bổ 

nhiệm tới Đường Ngoài Tây năm 1832, là tác giả những báo cáo đầu tiên về việc giáo 

sĩ phải ẩn trốn, các trụ sở Ki-tô bị đánh phá. Theo Retord, ngày 12/7/1832, khi Retord 

từ Macao tới Đường Ngoài Đông của GM Delgado, các giáo sĩ và giáo mục bản xứ 

đều đã lẩn trốn. Tại địa phận Đường Ngoài Tây của GM Havard—trụ sở chính đặt tại 

Kẻ Vinh (Nam Định), với 8 Linh Mục ngoại quốc, 80 giáo mục bản xứ, chăn giắt 

180,000 giáo dân—tình hình cũng tương tự vào ngày 19/7/1832. (110) 

110. Thư ngày 2/8/1832 của Retord. (Ann, t. VI), dẫn trong Léon Pagès, 

“Monseigneur Retord” (1/7/1859), tr. 1-2 [8 trang]. Ngày 31/5/1840, Retord thụ 

phong Giám mục tại Manila. Sau đó, tới Macao để trở lại Đại Nam. (LC 16/4/1861:3)  

 

Tưởng cũng nên ghi thêm, túi khôn “đóng cửa dạy bảo con cái”—hay thanh lý môn hộ, 

chuẩn bị đối phó ngoại xâm—trên bình diện quốc sách, đã đủ động lực cho Nguyễn 
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Phước Đảm truy diệt giáo sĩ cùng ngăn cấm dân Ki-tô. Ảnh hưởng của những người 

tự nhận là học trò họ Khổng trong triều không nhỏ, nhưng chưa hẳn có yếu tố quyết 

định. Mặc dù trịnh trọng đặt tên Khổng Khâu làm quốc húy—bắt nho lâm phải đọc 

trệch đi thành “Kỳ”—nhưng “phục hưng chính giáo” cũng chỉ là một phương tiện 

củng cố chế độ chuyên chính quân chủ.  

Trong khi truyện vãn với các đại thần, Nguyễn Phước Đảm chẳng trọng vọng tài năng 

hay tôn quí gì nho sĩ. Năm 1824, chẳng hạn, nhân mạn đàm về việc học, Nguyễn 

Phước Đảm than phiền với Phan Huy Thực, Lê Văn Đức rằng chẳng hiểu tại sao các 

quan chẳng biết gì về sử nhà Minh, nhà Nguyên, nhà Thanh mà chỉ chú tâm vào nhà 

Tống đã trở thành “thái cổ.” Rồi nói: 

Ta vẫn nghĩ văn chương vốn không có qui củ nhất định, mà nay những văn cử nghiệp 

chỉ câu nệ lối hủ lậu mà khoe với nhau, mỗi nhà lập riêng một cách học, nhơn cao hay 

thấp, khoa trường lấy hay bỏ đều theo nề nếp ấy. Lối học như thế nên nhơn tài ngày 

kém lần đi.(111) 

111. ĐNTLCB, II, 6:250; QTCBTY, 1971:124.  

 

Lời phê của vua trên những sớ, tấu của các quan cũng phản ánh sự coi thường của vua 

với vai trò “bọn tôi tớ” mà các nhà truyền giáo mỉa mai là “râu dê.” Tuy nhiên, để tìm 

một ý thức hệ làm giềng mối cho chính sách của mình, Nguyễn Phước Đảm đối mặt 

nhiều trở ngại. Trong phạm vi khả năng vua, chỉ có những thế giá “truyền thống,” học 

được của Trung Hoa. Những tác phẩm chống lại hệ thống triết lý/thần học nhất 

nguyên Ki-tô của các tác giả Tây phương hoặc chưa ra đời, hoặc khó thể lọt vào tay 

Hành Nhân ti mà tới thập niên 1830 mỗi ngày chỉ học hai, ba tiếng Tây, từ tháng thứ 5 

trở đi mới học mỗi ngày 6, 7 chữ! Hơn nữa, “bậc vương giả” ở Huế cũng chẳng ái mộ 

gì “yêu quái” nước Tây đề xướng ra chủ thuyết Cộng Hòa, bình đẳng, để tách biệt dần 

thế quyền khỏi thần quyền. (112) 

112. ĐNTLCB, II, 8:195. [Tháng Ba Đinh Hợi [27/3/1827], vua so sánh nạn kiêu binh 

thời Lê-Trịnh với yêu quái ở nước Phú Lãng Sa, truyền nói rằng “người ta đều là 

người cả, tại sao lại có người giàu kẻ nghèo, nổi lên cướp của người giàu chia cho 

người nghèo. (8:195)] 

 

IV. Bài Ki-tô giáo: 

Dù chính thức công nhận Ki-tô, cho ngang hàng đạo Phật, Nguyễn Chủng chẳng biệt 

đãi gì tôn giáo đã do người ngoại quốc mang tới này. Việc Hoàng tử Cảnh không chịu 

bái lạy tổ tiên sau ngày về nước, khiến Nguyễn Chủng không dấu sự bực dọc. Nhưng 

vì mục tiêu tối hậu là đả bại Tây Sơn, Nguyễn vương tạm thời quay mặt, tin dùng 

nhóm thánh binh Ki-tô của Pigneau.  

Dẫu vậy, Nguyễn vương quyết định tách biệt dần khỏi ảnh hưởng Ki-tô giáo nói riêng 

và thần quyền nói chung. Bên cạnh Pigneau, vua đặt Ngô Tòng Chu làm phụ đạo của 

Đông cung Cảnh để huấn luyện về lễ nghi truyền thống “định hướng Khổng giáo.” Từ 

năm 1798, Nguyễn vương đã bắt đầu chính sách kiểm soát tôn giáo của mình tại Gia 

Định. Thấy Phật giáo thống trị vùng châu thổ Cửu Long,  Nguyễn vương có lần nói: 

“Có chân tu đi nữa thí ích gì cho nước?” Vương xuống lệnh cho kiểm kê hết các tăng 

nhân, đạo đồng, rồi chỉ miễn dao dịch cho các nhà sư trên 50 tuổi. Trong giới người 

thân, Nguyễn Chủng cũng không đồng ý cho Ngọc Tú, chị cả, vợ góa cai cơ Lê Phúc 

Điển, xuất gia. Ngô Tòng Chu, Đông cung Cảnh và một số quan thế lực tích cực vận 

123



động việc này. Tuy nhiên, Ngô Tòng Chu cũng thường có lời bài xích tả đạo khiến 

Pigneau không hài lòng. (113) 

113. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:289; ĐNCBLT, (1993), II: 65-66, 105-106.  

Ngày 4/3/1804, sau khi nhất thống vương quốc, Nguyễn Chủng ra dụ đầu tiên về 

chính sách tôn giáo của mình. Vua hạ lệnh dân Bắc Kỳ không được xây dựng thêm 

chùa hay nhà thờ, tổng xã nào có nhà thờ đổ nát phải trình quan trấn mới được tu bổ, 

nếu vi phạm, xã trưởng bị đầy, dân sung làm dịch phu, nhẹ thì đánh roi hay trượng, 

“để bớt tổn phí cho dân, mà giữ phong tục thuần hậu”—thêm một dấu hiệu khẳng định 

sự thăng tiến của Khổng giáo. (114) 

114. ĐNTLCB, I, 2:1778-1801, 1963:289, 3:1802-1808, 1963:168-169; ĐNCBLT, 

(1993), II:65-66, 105-106; Phan Phát Huồn 1960, I:267-268. Không rõ lời nhận xét về 

Ki-tô như “bịa đặt ra thuyết thiên đường, địa ngục khiến kẻ ngu phu, ngu phụ chạy 

vạy như điên, tiêm nhiễm thành quen, mê mà không biết” là do chính Nguyễn Chủng 

đề xướng hay được thêm vào dưới thời Miên Tông. 

 

Sự thăng tiến của giới nho sĩ, trên lý thuyết, báo hiệu ngày tàn của tả đạo, mê tín dị 

đoan. Dẫu vậy, trên thực tế, từ Bố Chính vào Nam, các giáo sĩ được tự do giảng đạo. 

Giáo dân được tiếp tục làm quan. Vua nhiều lần bênh vực giáo dân khi họ bị hiếp đáp. 

Các cộng đồng Ki-tô phát triển mạnh trong phần tư đầu tiên của thế kỷ XIX. Đạo Phật 

cũng tiếp tục phát triển. 

Sự thăng tiến của giới nho sĩ cũng đánh dấu sự tàn lụn dần của các võ tướng từng 

đứng trước mũi thuyền hay ngồi trên lưng voi, ngựa vào sinh, ra tử. Vốn đa nghi, háo 

sát, từng bức hại nhiều tướng tài trong thời dựng nghiệp (như Đỗ Thành Nhân, Lê Văn 

Quân, v.. v..), Gia Long mượn “đao bút” của giới nho sĩ để loại bỏ dần các khai quốc 

công thần. Hai vụ án sôi nổi dư luận nhất là Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần 

Thường năm 1816-1817. 

Nguyễn Văn Thành (1758-1817), gốc Thừa Thiên, sau tổ tiên rời vào Gia Định. Trước 

theo cha chống Tây Sơn ở Sông Cầu. Sau theo Chủng qua Xiêm (lần thứ hai), giúp 

Xiêm đánh Diến Điện. Đứng đầu sổ công thần, năm 1802 được phong Tổng trấn Bắc 

thành. Năm 1810, nhân mẹ chết, mang quan tài về, rồi nắm giữ binh lực (Chưởng 

Trung quân). Hai năm sau, Thành và Võ Trinh đệ trình bộ Luật Gia Long, gồm 398 

điều, pha chế giữa luật Hồng Đức và nhà Thanh. Chỉ vì một bài thơ ngông cuồng của 

con trai Thành là Thuyên (cử nhân khoá Quí Dậu, 1813)—trong đó có câu “Thử hồi 

nhược đắc sơn trung tể, tá ngã kinh luân chuyển hoá ky,” tức là “nếu trong núi có ai là 

chân chúa, giúp ta ra tay giúp đỡ chuyển cơ trời”—Lê Văn Duyệt và Phạm Đăng 

Hưng đàn hịch với Gia Long. Gia Long bèn tống giam Thuyên, cách chức Thành, và 

cho Duyệt điều tra. Thuyên bị kết án tư thông với Lê Duy Hoán làm loạn. Năm 1817, 

Thành uất hận uống thuốc độc chết. Thuyên bị Duyệt làm án chém. Nguyên cớ sâu xa 

của cuộc thanh trừng này là cuộc tranh chấp nối ngôi. Từ tháng 10-11/1805, sau khi 

Hoàng tử Hiệu phạm tội tự động lấy thuyền của vua đi chơi không có phép, bị trách 

phạt, Thành công khai phò Hoàng tôn Đán (tức Mỹ Đường), con Đông cung Cảnh, 

dưới danh nghĩa không thể bỏ trưởng, lập thứ. Cái chết của Hoàng hậu Tống Thị Lan, 

mẹ Cảnh, tức bà nội Đán, năm 1814, đánh dấu sự thay đổi hay lựa chọn người kế vị 

của Nguyễn Chủng. Tháng 2-3/1814,  Hoàng hậu Tống Thị Lan chết. Thọ 54 tuổi. 

Vua cho Hoàng tử thứ tư, con nuôi của Tống Hoàng hậu làm chủ tế. Nguyễn Văn 

Thành muốn Hoàng tôn Đán (tức Mỹ Đường, con Hoàng tử Cảnh làm Chủ tế). Vua 
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nói con theo mệnh cha để tế mẹ là việc danh chính, ngôn thuận, có gì mà không nên." 

Nguyễn Văn Thành có ý không bằng lòng. (4:213-214) Từ đó, vua chán ghét dần 

Thành, không dấu sự nghi ngờ Thành muốn lập vua nhỏ tuổi để lộng quyền. Trong khi 

đó, phe phò trợ Hoàng tử Đảm là Phạm Đăng Hưng và Lê Văn Duyệt ngày một mạnh. 

Mẹ đẻ của Đảm, tức Thừa Thiên Hoàng thái hậu sau này, cũng có thể ít nhiều ảnh 

hưởng đến thái độ của vua với Thành. (115) 

115. ĐNTLCB, I, 4:1808-1820, 1963:158-159 [Luật Gia Long], 213-214, 267, 283; 

ĐNCBLT, II, q. 21, (1993), II:368-369 [346-372]; QTCBTY 1971:92. Xem thêm 

Nguyên Vũ, Ngàn Năm, tr. 227-238. Mãi tới năm 1848, Võ Xuân Cẩn mới dâng sớ 

xin truy xét công trạng của Thành; cho con là Loại làm chủ quân Cai đội; ĐNTLCB, 

IV, 27:76-77,119-20; ĐNCBLT, II:27. Sau này Petrus Ký và các giáo sĩ  chép rằng Lê 

Văn Duyệt “ngán ngẫm” trước cảnh “Nguyễn Văn Thiềng” [Thành] “Phó vương 

(Vice Roi) ở Bắc Kỳ” bị Nguyễn Phước Đảm giết vì một bức thơ giả mang dấu ấn của 

Thiềng; Petrus Ky, II:260; Trấn 1993, tr. 51-52.  

 

Đặng Trần Thường, người huyện Chương Đức, trấn Sơn Nam thượng (Hà Đông), vào 

Gia Định từ năm 1793. Năm 1802, phụ tá cho Nguyễn Văn Thành trấn thủ Bắc thành. 

Sau về kinh, làm Thượng thư Bộ Binh. Năm 1811, bị hạ ngục cùng Nguyễn Gia Cát vì 

để lọt vào bảng phong thần tên Hoàng Ngũ Phúc—tướng Trịnh đã chiếm Phú Xuân 

năm 1775. Năm 1813 được tha. Sau lại bị Lê Chất đàn hịch tội dấu thuế khi ở Bắc 

Thành. Bị giam, uống rượu nói không giữ lời, lại làm bài phú Vương Tôn, ví mình với 

Hàn Tín. Năm 1816 bị xử giảo (thắt cổ), tịch biên tài sản. (116) 

116. ĐNTLCB, I, 4:1808-1820, 1963:45, 118 [1811, bị hạ ngục cùng Nguyễn Gia Cát 

vì vụ phong thần, để lọt tên Hoàng Ngũ Phúc], 197 [1813, tha tội chết, cho ở kinh], 

304 [1816, bị tù rồi xử giảo]; QTCBTY 1971:95; ĐNCBLT, q.27. 

 

Đây có lẽ là dư hưởng cuộc tranh giành ngôi báu từ năm 1816. Cuộc thảm sát Tống 

thị Quyên, vợ Cảnh, năm 1824 và cái chết của Mỹ Thùy (em Đường hay Đán hai năm 

sau) khiến các giáo sĩ tung tin Nguyễn Phước Đảm giết chị dâu và cháu để che dấu tội 

loạn luân. Phần Ứng Hòa công Mỹ Đường, tháng 1-2/1825, bị Lê Văn Duyệt kết tội 

thông gian với mẹ đẻ là Tống Thị Quyên.. Vua sai bắt Thị Quyên giao cho Văn Duyệt 

đóng cũi dìm nước chết; và cấm Mỹ Đường không được vào chầu. Sau biếm Mỹ 

Đường làm thường dân, về ở nhà riêng. Tới năm 1849 Mỹ Đường mới chết bình 

thường. Riêng con trưởng Mỹ Đường, Tôn Thất Lệ Chung, được lấy làm con Mỹ 

Thùy, để thờ phụng Anh Duệ, với tước Thái bình công, hưởng lương bổng ngang với 

Chánh nhị phẩm. Sau khi Mỹ Đường chết năm 1849, Hương Nhiệm cho con cháu 

được biên lại ghi phụ vào sổ Tôn thất. (117) 

117. ĐNTLCB, II. 7: 1824-1825, 1964:104-5; ĐNCBLT, q. 2 & 23 (1993), 2:49-52, 

396.  

Ai ngờ chỉ ít năm sau, mẹ con Hường Nhiệm—với sự giúp đỡ của Trương Đăng Quế-

-gây nên một thảm kịch huynh đệ tương tàn khác—tàn sát ba đời dòng Hường Bảo, vì 

âm mưu trốn khỏi Huế. 

Thập niên 1870, Petrus Trương Vĩnh Ký, thuật lại trong tập Cours d’histoire annamite 

[Nam Sử hay Bài giảng sử nước An Nam], (1875, 1879, II:260-61), cổ tích: Người ta 

nói Minh Mạng “đi lại” với chị dâu góa [Tống Thị]. Và chị có thai. Khi cái bụng 

không còn ém được người đàn bà bị kết tội lăng chạ và thọ tử hình, chết với hai đứa 
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con trai, với cái ơn vua là tự lựa chọn trong “tam ban trào điển” [tự tử bằng thuốc độc, 

thắt cổ, hoặc dao găm]. Sau khi Trần Trọng Kim, tác giả VNSL, khẳng định lời đồn 

này vô căn, vẫn có người, vì lý do này hay lý do khác, lập lại “lời đồn” trên trong tác 

phẩm của mình như một sự thực lịch sử. (118) 

118.  J.P. Petrus Trương Vĩnh Ký, Cours d’histoire annamite, 2 tập  (Sài Gòn: 1875, 

1879), II:260-261; Trần Trọng Kim, VNSL, II:187; Phan Phát Huồn 1965, I:300-1; và 

Nguyễn Văn Trấn 1993, tr 51.  

 

Petrus Key và các giáo sĩ  còn chép rằng Lê Văn Duyệt “ngán ngẫm” trước cảnh 

“Nguyễn Văn Thiềng” [Thành] “Phó vương (Vice Roi) ở Bắc Kỳ” bị Nguyễn Phước 

Đảm giết vì một bức thơ giả mang dấu ấn của Thiềng. Nguyễn Văn Thành thực ra bị 

tự tử năm 1816-1817, dưới triều Nguyễn Chủng, do việc tôn phò Hoàng tôn Đán, khi 

Thành đang nắm giữ binh lực ở Huế, và chính Lê Văn Duyệt được gọi từ Gia Định ra 

Huế để làm án cha con Thành, rồi còn buộc vào tội làm loạn cùng con cháu nhà Lê. 

(119) 

119.  Petrus Ky, II:260; Trấn 1993, tr. 51-52;. Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối, tập I, tr. 

83n38] 

 

Trên đại thể, Nguyễn Chủng linh động giữa bạo lực và mua chuộc để thực hiện từng 

bước chuyển tiếp từ một xã hội phân hóa thời chiến qua một xã hội pháp trị thời bình. 

Nguyễn Chủng cũng uyển chuyển tản quyền, đặt ra chức Tổng trấn Bắc thành để điều 

khiển hệ thống quân quản ở 11 trấn nội ngoại miền Bắc. Từ năm 1808, lập thêm chức 

Tổng trấn Gia Định thành để trông coi miền Nam, giao cho các Tướng nắm giữ ấn tín. 

Trong khi đó, các sắc dân thiểu số được tạm thời tự trị qua các thổ quan. (120) 

120. ĐNTLCB, I, 3:78 [Phong quan tước cho các thổ tù]; 3:394 [Chức Tổng trấn Gia 

Định lập ra từ tháng 9 Mậu Thìn (10-11/1808). Nguyễn Văn Nhân làm Tổng trấn; 

Trịnh Hoài Đức làm Hiệp Tổng trấn; 3:394], 4:155. [Sau Đức về Huế, làm thượng thư 

bộ Hộ. (4:155). Ngô Nhân Tĩnh làm Hiệp tổng trấn]. 4:160, 252 [Nguyễn Chủng cử 

Duyệt thay làm Tổng trấn Gia Định lần thứ nhất từ năm 1812 [Tháng Bảy Nhâm Thân] 

tới 1815 [Tháng 6 Ất Hợi]; ĐNTLCB, I, 4:160, 252]. Nguyễn Huỳnh Đức lên thay 

cho tới khi chết năm 1819, Nguyễn Văn Nhân lại nắm Tổng trấn. Ngày 13/4/1820, 

Minh Mạng mới triệu Tổng trấn Nhân (Nhơn quận công) về kinh bái yết; đồng thời 

cử  Hiệp tổng trấn Trịnh Hoài Đức và Phó Tổng trấn Hoàng Công Lý tạm thụ lý ấn 

tổng trấn. Hai tháng sau, ngày 10/6/1820, Trịnh Hoài Đức được triệu về kinh. Hoàng 

Công Lý quyền lãnh ấn Tổng trấn trong khi chờ Khâm sai Tổng trấn [Duyệt] nhận 

nhiệm sở. Hữu tham tri bộ Hộ Nguyễn Xuân Thục quản lý tào Hộ và Hình; CBMM, 

1/3 Canh Thìn; & 30/4 Canh Thìn; MLCBMM, II, 1962: 65, 112-113. 

 

Liên hệ giữa Nguyễn Phước Đảm với Tây phương nói chung, và Ki-tô giáo nói riêng, 

chỉ trở thành công khai thù nghịch sau khi Linh mục Marchand [Mã Song], cùng một 

phụ tế Việt và khoảng 100 giáo dân tham dự cuộc nổi loạn của Bế Văn Cận tại Gia 

Định. Cận gốc Cao Bằng, sau đổi thành Nguyễn Hựu (Hữu) Khôi, bị đầy vào Nghệ 

An, được Lê Văn Duyệt thu làm thuộc hạ, tiến cử lên chức phó Vệ úy (tam phẩm) vệ 

Tả Minh Nghĩa, rồi mang vào Phiên An (Sài Gòn). Sau khi Tả quân Duyệt chết, Tổng 

đốc Nguyễn Văn Quế đàn hịch tội Duyệt, và được vua cho lệnh điều tra thêm về các 

quan tướng dưới quyền. Khôi bị kết tội đẵn trộm gỗ. Đêm 5-6/7/1833 Khôi cùng giáo 
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đồ Ki-tô, lính Hồi lương và Bình Thuận nổi lên chiếm thành, giết chết Quế và một số 

quan lại. Sau đó, đánh chiếm khắp sáu [6] tỉnh miền Nam. Dù Khôi chết bệnh đầu 

năm 1834, mãi tới ngày 8/9/1835, quan quân mới thu phục được thành Sài Gòn. (121)  

121. ĐNTLCB, 12:213-217; 238-44, 266, 273, 278, 286-8, 317-8, 335-8, 396, 401; 

13:16-8, 25-6, 107-115, 270 [Tháng Một Quí Tị [12/1833-1/1834], vua qui tội làm 

loạn của Khôi cho Lê Văn Duyệt "có tính xâm phạm người trên."]; 16: 205, 158-63, 

168, 265-6, 271-2, 322; và 17:46-57 [Tái chiếm thành Phiên An ngày 16/7 Ất Mùi 

(8/9/1835) giờ Thìn;  Bắt hoặc chém được 1,832 can phạm ; bắt sống 1,278 người, kể 

cả Marchand (Du tức Phú Hoài Nhân) Nguyễn Văn Phước, phó tế xứ Chợ Quán (cùng 

1 vợ cả, 4 vợ lẽ) , Mạc Tấn Giai, một người Hoa, Nguyễn Văn Chắm, Lưu Hàng Tín 

và Lê Văn Viên, con Khôi, mới có 7 tuổi, cùng 4 con gái khác của Khôi. Chém được 

554 tên, kể cả Ngụy trung quân Nguyễn Văn Quế, ngụy Hữu quân Nguyễn Văn Hàm, 

ngụy Hậu quân Nguyễn Văn Từ, ngụy Phó tướng Phạm Văn Hòa, và 3 con trai Khôi: 

Câu (Tiết độ sứ), Tiểu Câu và Bế. (17:47) Vua nhận được cờ đỏ báo tin ngày 21/7 Ất 

Mùi [13/9/1835] (17:48) ; Cho lệnh phá thành, sử dụng tới 5,000 nhân công Gia Định, 

Vĩnh Long và Định Tường. (17:55-56)] 17:155-156, 168, 175 [Giải tù binh về Huế, 

xử lăng trì Marchand, đồng thời xuống nghiêm lệnh giết hại giáo dân Ki-tô từ đó 

Minh Mạng cho lệnh đóng cũi sắt giải Marchand về Huế cùng 5 người khác: Nguyễn 

Văn Chắm, Lưu Hàng Tín, Lê Bá Minh, Đỗ Văn Dự và Lê Văn Viên. Cho lệnh tìm 

xác Khôi, đào lấy hài cốt, tán nát ra chia giao 6 tỉnh bỏ vào hố xí, còn thịt thái cho chó 

ăn. Rồi đóng hòm đựng đầu lâu đưa về kinh, bêu khắp các chợ để răn những kẻ phản 

tặc. Lại chia các đầu mục giặc, giao cho Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường, An 

Giang, Hà Tiên và Trấn Tây mỗi nơi một tên, lăng trì xử tử, bêu đầu ba ngày rồi 

quăng xác xuống sông. Giết hết 1940 người, kể cả 64 lính Ki-tô, chôn ở Chí-hoà, gọi 

là "mả Ngụy." Trên mộ có tấm bia đề “Nghịch tặc biền tru xứ” [chỗ nghịch tặc chụm 

đầu bị giết]. (ĐNTLCB, II, 17:46-54, 86 [Quảng Ngãi: Trên đường giải giao về Huế, 

Nguyễn Văn Chắm dùng xích tự xiết cổ chết. Ra lệnh phanh thây, chặt đầu Chắm, 

đóng hòm đưa về kinh. Những người coi việc áp giải là bọn Tôn Thất Tề đều bị cách 

chức. Bố chính Quảng Ngãi, Tôn Thất Bạch, và án sát Đặng Kim Giám bị giáng một 

cấp. (ĐNTLCB, II, 17:86).], 

Xem thêm Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt (Houston, TX: Văn Hóa, 2002), tr. 165-

166, 238-240; Annale de la Propagation de la foi, 1835, tr. 538; Huồn 1965, I:309. 

[Theo lời khai của các tướng giặc, Khôi làm loạn để phò An Hòa [con Hoàng tôn Đán] 

lên ngôi. An Hòa hứa sẽ theo đạo Ki-tô, và Marchand là linh hồn của cuộc nổi dạy. 

Trong khi đó, các giáo sĩ ở ngoại quốc yêu cầu Xiêm La và các nước Âu châu, kể cả 

Hồng Mao, tiếp tay. (Annale de la Propagation de la foi, 1835, tr. 538; Huồn 1965, 

I:309)] ĐNTLCB chép là Kiến An Công Đài, em Minh Mạng. (ĐNTLCB, II, 17:106-

107) 

*: Năm 1825, Lê Văn Duyệt thành lập 10 đội Hồi lương. Gồm 492 tù xung quân và tội 

lưu ở Gia Định, mỗi đội 50 người. (ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825, 1964:103) Trong 

cuộc nổi loạn ở Gia Định thành, Nguyễn Văn Chắm cầm đầu lực lượng Hồi Lương. 

Theo Nguyễn Phước Đảm, chủ chốt trong vụ nổi loạn chỉ có lính Hồi Lương và tín đồ 

Gia tô Vua ra lệnh tha và trợ cấp để họ sớm bỏ tà đạo, theo về đường chính. 

(ĐNTLCB, II, 13:315-316)]. 
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Theo hồ sơ phong thánh của Vatican, Marchand đã bị bắt cóc từ Trà Vinh vào thành 

(sic), và từng chống việc chế cờ thập tự quân theo kiểu Constantino. Nhưng sự hiện 

diện của Marchand hơn hai [2] năm trong thành Gia Định, giữa những người làm loạn, 

khó thể chứng minh sự vô tội—nhất là dưới hệ thống pháp lý quân chủ chuyên chế, 

với những tội danh mơ hồ như khích biến (xúi dục làm loạn), dĩ bạn vi hành (mưu làm 

loạn nhưng chưa có hành động), v.. v... 

Tệ hại hơn, các giáo sĩ còn liên hệ đến việc quân Xiêm xâm phạm Việt Nam vào đầu 

năm 1834 để yểm trợ cuộc nổi loạn. Quan chức Nguyễn bắt được đoàn cầu viện 23 

người, cùng tang chứng, khoảng hai tháng trước ngày Xiêm tấn công. Ngoài ra, trong 

số lê dương theo quân Xiêm có giáo dân Ki-tô đủ quốc tịch, kể cả người Việt. Khi rút 

quân, Xiêm mang theo khoảng 2,000 giáo dân Việt. (122) 

122. ĐNTLCB, II, 12:408-409 [Tháng p-10/1833,  [8 Quí Tÿ 14/9-12/10/1833]: bắt 

được sứ giả của Khôi gửi qua Xiêm. Chánh sứ là Nguyễn Thụy (Thoại); Phó sứ là 

Nguyễn Văn Quí, và 21 người khác. Gồm có 6 lính Hồi lương, giết ngay tại chỗ. Còn 

giáo dân Ki-tô thì bắt giam lại ở An Giang. Vua cho chém ngang lưng tù nhân. Thư từ 

thì đốt đi. (12:408-409)], 13:397-398 [Tháng Chạp Quí Tỵ [10/1-8/2/1834]: Một 

người Chân Lạp về thú báo cáo: Tướng Xiêm là Phi Nhã Chất Tri đóng tại Nam Vang. 

Đạo quân đánh Châu Đốc do Phi Nhã Liêm Cầm Hiên. Có người Hoa đầu quân. 200 

chiến thuyền. Đạo quân đánh Hà Tiên do Phi nhã Phật Lăng. Có 150 chiến thuyền. 

Quân lính có nhiều sắc dân, kể cả tín đồ Ki-tô. (13:397-398)]; Thư ngày 24/9/1834, 

Marchand gửi Taberd; Louvet, La Cochinchine religieuse, II:83-84; Huồn 1965, 

I:306-307. [Theo Marchand, trong thành Gia Định có khoảng 3,000-4,000 người, phần 

đông là dân Bình Thuận. Họ đang bị lính triều bao vây. Minh Mạng cho lệnh phải 

đánh quân sĩ nổi dạy, và bắt đạo. Những người cầm đầu yêu cầu Marchand chỉ cho 

may lá cờ của Constantine [có hình thập tự], nhưng Marchand không đồng ý. Tháng 

trước, họ cũng gửi một sứ đoàn giáo dân Ki-tô qua Bangkok, và yêu cầu Taberd về 

Sài Gòn. Nhưng Marchand yêu cầu Taberd cứ ở lại Bangkok. Báo tin nhà thờ Chợ 

Quán bị phá hủy ngày hôm trước [23/9/1834?]. 

Nguyễn Phước Đảm cũng quyết định phá hủy hầu hết công trình xây cất thành trì của 

các chuyên viên Pháp. Trong cuốn Hải trình tập nghiệm sách, qui định việc phòng thủ 

duyên hải năm 1838, người ta cũng không còn thấy một dấu tích nào của các sĩ quan 

Pháp theo phò Chủng năm xưa. (ĐNTLCB, II, 20:291-296; Woodside 1971:282. 

20:6-9 [Tháng 2-3/1839, Minh Mạng thăm hỏi tình hình nước Miên. Nguyễn Văn 

Xung, ở Xiêm đã 30 năm mới mang gia quyến trốn về Hà Tiên, nói sau khi quân 

Xiêm rút về nước [năm 1834], họ mang theo khoảng 2,000 giáo dân Ki-tô người Việt. 

Một số cho ở gần thành Vọng Các. Số khác ở xứ Bắc Liệt, gần Ô Đỗ, cho kiểm soát 

nghiêm ngặt. Trước đây, “Lê Văn Khôi” thư xin viện binh Xiêm. Phó vương chống lại, 

nhưng Rama III vẫn sai bọn Chất Tri qua đánh. (ĐNTLCB, 20:6-9)] 

 

Dẫu vậy, vì yếu tố chiến tranh tâm lý, vào tháng 2/1834, Nguyễn Phước Đảm vẫn tỏ 

vẻ khoan dung, độ lượng. Vua xuống Dụ cho đồng bào miền Nam: 

Quân dân sáu [6] tỉnh Nam Kỳ vốn giữ lòng tôn thân, sẵn có tinh thần trung nghĩa, 

trong đó có vài kẻ trót đã theo đạo Gia tô nhưng xét ra bản tâm họ chẳng qua vì tình 

cờ bị tả đạo mê hoặc nhưng thiên lương vẫn còn, chắc rằng lâu dần họ tự tỉnh ngộ, chớ 

đâu có lý nào khinh bỉ cha mẹ, làng nước mà theo loài khác? Nên chày cho năm tháng 

để đợi cho họ tự biến đổi lấy. Gần đây nghe nói các quan địa phương thừa hành không 
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tốt, nhất khái đều cấm đoán bài xích cả! Lại có những bọn hư hỏng tạ sự dọa nạt, 

khiến họ phải sợ hãi bối rối không yên! Thế không phải là ý sửa đổi phong tục dần 

dần. 

Các ngươi nên dụ khắp dân gian: đối với những kẻ trót theo đạo Gia Tô, không cần tra 

bắt để họ được yên thân làm ăn. Hoặc giả có kẻ trước đi nơi khác, hoặc sa ngã vào 

trong bọn giặc cướp, nên biết đem mình ra thú, thì đều được rộng tha tội trước, cho về 

ở nhà. Xóm làng sở tại không được chỉ trích ruồng rẫy. Những kẻ bà con thân thuộc 

bà con đều nên báo cáo cho nhau biết, khiến họ sớm quay đầu về. (122) 

122. ĐNTLCB, II, 13:349-50. [Tháng 1-2/1834 [Chạp Quí Tỵ 10/1-8/2/1834]: Đàn bà 

trẻ con ngày một ra khỏi thành Phiên An. Tất cả đều bị câu lưu. Vua cho họ về nhà. 

Còn trai tráng được đi lính thú chuộc tội. (13:314-315, 370-371)  

 

Dĩ nhiên, Nguyễn Phước Đảm không giữ lời hứa—giáo dân Ki-tô bị thảm sát sau khi 

quan quân tái chiếm Sài Gòn. 1940 tù nhân, kể cả 64 lính Ki-tô, chôn chung trong một 

nấm mộ ở Chí Hoà, gọi là “mả Ngụy.” Trên mộ có tấm bia đề “Nghịch tặc biền tru xứ” 

[chỗ nghịch tặc chụm đầu bị giết]. Trên đường giải giao về Huế, Nguyễn Văn Chắm 

dùng xích tự xiết cổ chết ở Quảng Ngãi. Ra lệnh phanh thây, chặt đầu Chắm, đóng 

hòm đưa về kinh. Những người coi việc áp giải đều bị cách chức. Ngày 15/10/1835, 

Marchand, Lê Bá Minh, Lưu Hằng Tín, Đỗ Văn Dự và “Lê Văn” [Bế Văn] Viên (con 

Cận, mới 7 tuổi) bị giam trong trại Vũ Lâm. Ngày 30/11/1835 vua đích thân làm lễ 

nhận tù binh tại Ngọ Môn. Sau đó, các tù nhân bị xử lăng trì rồi chém đầu tại pháp 

trường ở đồng phía Nam [gần họ đạo Thợ Đúc]. Đầu Khôi, Chắm và Marchand bị treo 

lên sào cao, bêu ở các chợ ngoại thành ba ngày, rồi đưa ra Bắc, vào Nam. Những 

người khác thủ cấp bị giã nhỏ, ném vào nhà xí.  

Từ cuối năm 1833 Nguyễn Phước Đảm đã qui tội làm loạn của Cận (Khôi) cho Lê 

Văn Duyệt “có tính xâm phạm người trên,” nên nhân dịp này chặt đứt “đuôi to khó 

vẫy,” san bằng mộ Duyệt, khắc trên bia đá: “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phúc pháp xứ” 

[Chỗ người hoạn quan lộng quyền là Lê Văn Duyệt chịu tội chết]—một bản án tiêu 

biểu của nền hình pháp chuyên chính—và đích thân Tả quân Duyệt từng áp đặt lên 

các đối thủ như cha con Nguyễn Văn Thành hay mẹ con Tống Thị Quyên-Mỹ Đường. 

(123) 

123. ĐNTLCB, II, 17:46-54, 86, 154-156, 201-209 [Tháng 12/1835-1/1836, Đình thần 

ghép Duyệt vào 7 trọng tội. Nguyễn Phước Đảm nói với Nội các: Lê Văn Duyệt do 

hoạn quan xuất thân, vốn là đầy tớ trong nhà. . . . Chẳng ngờ bụng hắn như rắn rết, 

tính tựa hổ lang, ngông cuồng càng lắm, càn rỡ ngày thêm. . . Năm trước, trong tù 

phạm Thanh-Nghệ, phàm những kẻ nào hung dữ, hắn đều chiêu dụ ra thú, tâu cho lệ 

thuộc dưới cờ để làm nanh vuốt. Lê Văn Khôi là đồ vô lại, được hắn tiến cử làm quan 

đến phó vệ úy, theo ở dưới cờ để làm tâm phúc. . . .]. ĐNCBLT, II, q. 2 [Cảnh], 22-23 

[Duyệt], 1993, II:49 [44-54, Cảnh], 396 [giết Tống Thị Lan], 403-409 [373-414, Lê 

Văn Duyệt]. 

 

Các giáo sĩ giáo dân khác bị trừng phạt từ năm 1833. Ngày 17/10/1833, Nguyễn 

Phước Đảm xử tử Giám Mục Gagelin, đã bị bắt tại Bình Định từ tháng 2/1833, giải ra 

Huế. Ngày 23/10, xử tử “Đội” Paul Tống Viết Bường, chỉ huy Ngự lâm quân. Giáo sĩ 

Odorico người Italia “tử đạo” đúng ngày lễ Thăng Thiên 23/5/1834. Jaccard (Kính) thì 

bị giải từ nhà tù này đến nhà tù khác trong rừng núi; kể cả trên 20 tháng tại Ai Lao; 
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trước khi bị thắt cổ năm 1838. Tháng 7/1838, hai Giám mục Delgado và Henarez, 3 

giáo sĩ Espania, và 7 giáo mục Việt bị giết tại giáo khu Đường Ngoài Đông. Nội trong 

năm 1838, 23 người Âu và Việt tuyệt mạng. (124)  

124. Léon Pagès, “Monseigneur Retord: Vicaire apostolique du Tong-King Occidental” 

(1/7/1859), pp. 2-3; Louvet, La Cochinchine religieuse, II:64, 74; Huồn 1965, I:328-

329 329-31; thư ngày 29/9/1835, Jaccard gửi Vannier ; “Documents A. Salles, III: 

Philippe Vannier;” BAVH, XXII, No. 2 (Avril-Juin 1935), Tài liệu 62, tr. 151-152]. 

Năm 1900, Gagelin và Bường được Leo XIII (1878-1903) phong làm chân phước.  

 

Thiên “Sùng chính học” trong bản Hiến chương giáo dục của Nguyễn Phước Đảm đã 

ghi lại sự căm phẫn của vua, với những lời buộc tội đạo Ki-tô nặng nề như “tả đạo dị 

đoan,” “nam nữ hỗn loạn, hành động như cầm thú, dấy gian dựng đảng, tự dẫm lên 

hình pháp, ...làm hư nát luân thường.” (125) 

125. Nguyên văn chữ Hán của một đoạn trong tiết “Sùng Chính Học” như sau: 

“Nhược phù nhất thiết tả đạo dị đoan, vật vi kỳ sở cuống hoặc. Gia tô chi thuyết, vưu 

vi vô lý, thậm chí nam nữ hỗn hào, hạnh đồng cầm thú, phiến gian thụ đảng, tự đạo 

hình tru, thử kỳ hoại đố đôn luân, vưu bất khả tín, kỳ hữu nghiệp vi sở dụ, đương tốc 

cải trừ, phàm tang hôn quan tế tất tuần quốc lễ, cẩu bất hoặc ư tha kỳ, tự năng qui ư 

chính đạo.” HĐTĐ, 1971:123-124. [Xem phóng ảnh tr. 56]. Bản dịch này gồm cả diễn 

ca của Hường Nhiệm năm 1870. Năm 1837, tức ba năm sau ngày Nguyễn Phước Đảm 

công bố "Hiến chương giáo dục" của mình bằng chữ Hán, Hội thừa sai Pháp bí mật 

lưu hành một tập kinh bổn bằng chữ Nôm, với tựa Thánh giáo yếu lý quốc ngữ, gồm 

10 điều răn, học thuyết ba ngôi, và bản chất "Đức chủ trời" [thượng đế]; Bibliothèque 

Nationale (Paris), sách chữ nôm, bản B-5; Woodside 1971:58. 

 

Ngày 25/1/1836, Nguyễn Phước Đảm lại định lệ xử tử tất cả những người giảng đạo:  

1. Từ nay, ngoại trừ Đà Nẵng, mỗi khi có thuyền ngoại quốc ghé qua viên tấn thủ phải 

tra xét kỹ càng. Nếu có người nào trốn ở lại thì lập tức bắt giải lên thượng ty, khép vào 

tội trinh thám, xử chém. Người dấu diếm bị bắt tội như phạm nhân. Viên tấn thủ cố ý 

tha ra hoặc phòng giữ không nghiêm cẩn, sẽ bị phạt. 

2. Nếu thuyền nhà Thanh ghé bến cũng phải kiểm soát nghiêm ngặt. 

3. Đạo trưởng Tây dương trốn lại sẽ bị chém. Lý dịch, chánh tổng phải tra xét kỹ càng, 

bằng không cũng bị đồng tội. 

4. Các đốc, phủ, bố, án, huyện cũng phải tra xét kỹ. Huyện quan sơ xuất bị cách chức, 

phạt đánh 100 trượng. Thượng cấp cũng bị phạt, dù có phần giảm khinh hơn. (126)  

126. ĐNTLCB, II, 17:243-247.  

 

Retord và đệ tử phải chui xuống hầm sâu, quên cả việc mình là người Pháp, rồi tìm 

đường trốn qua Lào. Tại đây, Retord gặp Giám mục Havard lần cuối, trước khi 

Havard chết bệnh ngày 5/7/1838. Tháng 7/1838, hai Giám mục Delgado và Henarez, 3 

giáo sĩ Espania, và 7 giáo mục Việt bị giết tại giáo khu Đường Ngoài Đông. Nội trong 

năm 1838, có tới 23 giáo mục Âu và Việt tuyệt mạng. Vì không thể vào Đường Trong 

nhận lễ thụ phong Giám mục từ Cuénot, Retord qua Macao, và rồi Manila để Tổng 

Giám Mục ở đây làm lễ ngày 31/5/1840.(127)  

127. Léon Pagès, “Monseigneur Retord: Vicaire apostolique du Tong-King Occidental” 

(1/7/1859), pp. 2-3; 
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Nói cách khác, cuộc xử án lăng trì Marchand năm 1836 không chỉ do nóng giận nhất 

thời—hay thuần túy nhắm mục đích cảnh tỉnh dân chúng về huyền thoại thăng thiên 

sau khi chết của các giáo sĩ, như Woodside chú thích(128)—mà còn nhằm cảnh cáo 

nghiêm khắc giáo sĩ cùng giáo dân về phản ứng của triều đình trong những âm mưu 

“phiến gian thụ đảng” (dấy gian dựng đảng).  

128. Woodside 1971:287. 

 

Biện pháp trừng trị tín đồ Ki-tô cũng không sắt máu như tài liệu các nhà truyền giáo 

mô tả. Mục đích của vua nhằm ngăn chặn từ trứng nước âm mưu phản loạn của các 

nhà truyền giáo đang biến các họ đạo và giáo khu trong lãnh thổ Đại Nam—mà trên 

pháp lý là thần dân và lãnh thổ của họ Nguyễn—thành những “tiểu vương quốc trong 

một vương quốc.” Tháng 11/1837, nhân dịp bàn về giáo dân ở Nam Định, Nguyễn 

Phước Đảm nói với triều thần: 

 [D]ân Nam-định gần đây tuy đã hướng theo giáo hoá, nhưng người chuộng đạo Ki-tô 

còn nhiều....  

Vả lại đạo giáo Gia tô làm mê hoặc lòng người đã lâu; đàn ông chưa mất lương tâm 

còn chịu bỏ giáo, còn như con gái đàn bà bị mê hoặc càng quá lắm. Đại phàm quan 

phủ có bắt người theo đạo ngay bấy giờ bước qua chữ thập thì chỉ bắt đàn ông, không 

bắt đàn bà con gái, cho nên đàn bà con gái lại không có lòng hối cải. Chúng đã không 

chịu bỏ giáo, há lại chịu nghe cho chồng con bỏ giáo ư? Không những thế, nghe nói 

quan phủ có đòi bắt bước qua chữ thập thì mỗi xã chỉ chọn trẻ chăn trâu và người 

không biết theo đạo giáo, vài người theo lệnh mà thôi, còn đến hương lão, tổng lý vốn 

theo đạo ấy chưa từng có chịu đến quan, mưu ngầm của hắn đến thế. Như ở kinh năm 

trước, người xã Dương-xuân, theo đạo Gia-tô, án xử phải tội thắt cổ ngay, mà người 

cùng đạo có một bà già muốn đem mình chết theo, tuy dọa bằng oai voi dầy và gươm 

chém, cũng cam xin chết, đủ biết tà đạo sao mê hoặc quá đến thế. Cái thói tệ ấy, nếu 

muốn rửa sạch, tất phải trị bằng nghiêm hình, nếu chỉ giam cầm đánh phạt, cũng 

không biết sợ. Nhưng dạy dân phải biết dần dần, đâu có thể muốn đổi mau chóng mà 

vội buộc bằng pháp luật được.(129) 

129. ĐNTLCB, II, 19:249-250. 

 

Nam Định là một trong những địa phương khiến Nguyễn Phước Đảm đặc biệt quan 

tâm. Tỉnh này gồm 4 phủ, 18 huyện, chỉ có Tiền Hải mới đặt không có dân theo Ki-tô. 

257 xã thôn trong 17 huyện còn lại đều có giáo dân. Nhức đầu hơn nữa là hầu hết biền 

binh (lính địa phương) trong tỉnh đều theo đạo. Mặc dù cho lệnh xử tử các nhà truyền 

giáo ngoại quốc, quan chức chỉ bắt bọn biền binh phải bước qua thánh giá như một 

bằng chứng bỏ đạo. Thoạt tiên, Phạm Viết Huy, Đinh Đạt, Bùi Đức Thể không chịu 

bước qua. Tuy nhiên, cuối cùng bước qua bước lại đến hơn 10 lần. Nguyễn Phước 

Đảm cho lệnh các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương phải lục soát những 

thuyền ngoại quốc, hễ gặp “mũi lõ mắt xanh” thì bắt ngay. Ai dám dụng tình nhận của 

lót buông tha và sơ suất không chu đáo thì phải tội. Tuy nhiên, “Vua không nỡ để vào 

hình phạt cả, phàm người tình nguyện bỏ giáo bước qua chữ thập thì đều được tha, chỉ 

người một mực ngu dại không hiểu biết thì mới giết.” (130) 

130. ĐNTLCB, II, 20:119-122 [Quản cơ Lê Ngọc Thế bắt được Y-na-xu ở Can-lao, 

huyện Giao-Thủy. Y-na-xu (Y) lập tức bị chém bêu đầu. Lân bị giảo giam hậu], 143-
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144 [Tại Ninh-Bình, Nguyễn Liêm bắt được giáo sĩ Du-thê (Hiền) và linh mục 

Nguyễn Bá Tuần, người xã Ngọc-đường, huyện Kim-động, tỉnh Hưng Yên. Du-thê và 

Tuần bị giết. Liêm được thăng chức tri huyện. Người tố cáo được thưởng 100 lạng. 

Theo Lê Văn Đức báo cáo ba đạo trưởng Y-na-xu (Y), Du-minh-cô và Du-thê (Hiền), 

khai từ xứ Ma-nễ-la (Manila?) dùng thuyền đến Mã-cao, rồi dùng thuyền buồm của 

người Hoa tới cửa biển Liêu-lác (Nam Định), hoặc dùng tàu Anh-cát-lợi tới cửa biển 

Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Sau khi vào cửa biển, có người theo tả đạo cũ tiếp dẫn cho 

ở, nên được chia nhau đi truyền giáo.], 192 [hầu hết biền binh (lính địa phương) trong 

tỉnh đều theo đạo],  212-213 [257 xã thôn trong 17 huyện còn lại đều có giáo dân]. 

Tháng 4 Mậu Tuất [24/4-23/5/1838], lý dịch xã An Liêm bắt được Vũ Văn Lân, đồ đệ 

của giáo mục Đặng Đình Viên (gốc xã Tiên châu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, 

đang trốn tránh ở Bắc Ninh), khi Lân mang thư của Viên gửi cho giáo sĩ Du thê (Hiền), 

Giê-du-ni-mô (Vọng) và Y-na-xu (Y). Quản cơ Lê Ngọc Thế bắt được Y-na-xu ở 

Can-lao, huyện Giao-Thủy. Y-na-xu (Y) lập tức bị chém bêu đầu. Lân bị giảo giam 

hậu. (ĐNTLCB, II, 20:119-22) 

Minh Mạng bèn giáng Trịnh Quang Khanh làm Tuần phủ Nam Định; Hà Thúc Lương, 

nguyên Tuần phủ Hưng Yên, làm chức "lương trừ đạo," để lùng bắt các giáo sĩ ngoại 

quốc [như Y-na-xu]. Lê Văn Đức thay Khanh làm Tổng đốc Nam-Định/Hưng-Yên và 

Doãn Uẩn thay Hà Thúc Lương làm Tuần phủ Hưng Yên. 

Tháng 4 nhuận Mậu Tuất [24/5-21/6/1838], Quản cơ phủ Thiên Trường là Lê Văn 

Dũng bắt được Du-minh-cô tại xã Hà-lan, huyện Giao Thủy. Truyền lệnh chém đầu 

Du-minh-cô. Thưởng người tố cáo 70 lạng bạc; biền binh được 30 lạng. Tại Ninh-

Bình, Nguyễn Liêm bắt được Du-thê (Hiền) và linh mục Nguyễn Bá Tuần, người xã 

Ngọc-đường, huyện Kim-động, tỉnh Hưng Yên. Du-thê và Tuần bị giết. Liêm được 

thăng tri huyện. Người tố cáo được thưởng 100 lạng. (ĐNTLCB, II, 20:143-4) 

Theo Lê Văn Đức báo cáo ba đạo trưởng Y-na-xu (Y), Du-minh-cô và Du-thê (Hiền), 

khai từ xứ Ma-nễ-la (Manila?) dùng thuyền đến Mã-cao, rồi dùng thuyền buồm của 

người Hoa tới cửa biển Liêu-lác (Nam Định), hoặc dùng tàu Anh-cát-lợi tới cửa biển 

Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Sau khi vào cửa biển, có người theo tả đạo cũ tiếp dẫn cho 

ở, nên được chia nhau đi truyền giáo. (20:144) 

Tháng 7 Mậu Tuất [20/8-18/9/1838], Tổng đốc Nam-Định/Hưng-Yên Lê Văn Đức xin 

lập chức Tổng giáo tại các huyện có người theo đạo Gia-tô để dạy bảo. Vua thuận. 

Tổng giáo sẽ dạy 10 điều huấn dụ; sau đến đạo lý Nho gia. đặt 39 tổng giáo. 

(ĐNTLCB, II, 20:192) 

21/7-19/8/1838 [Tháng Sáu Mậu Tuất]: Hà Thúc Lương được khai phục chức Tuần 

phủ Hưng Yên. Doãn Uẩn về Kinh. (20:171) 

19/9-17/10/1838 [Tháng 8 Mậu Tuất]: Trịnh Quang Khanh thay Lê Văn Đức làm 

Tổng đốc Nam-Định. Cho lệnh Khanh phải tìm bắt cho bằng được đạo trưởng Dê-du-

ni-mô. Treo giải thưởng khắp Bắc Kỳ, ai bắt được sẽ thưởng 1000 quan. (20:212) 

[Đức đề nghị lập chức Tổng giáo; 20:191] 

21/9/1838: GM Dumoulin-Borie bị chém. 

- Hầu hết biền binh trong tỉnh Nam-Định đều theo đạo Gia-tô. Cho lệnh phải bước qua 

chữ thập. Phạm Viết Huy, Đinh Đạt, Bùi Đức Thể không chịu bước qua. Tuy nhiên, 

cuối cùng cũng chịu. Bước qua đến hơn 10 lần. ( ĐNTL,CB, II, 20:212-213) 
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Tháng 7 Mậu Tuất [20/8-18/9/1838], theo đề nghị của Tổng đốc Nam Định/Hưng Yên 

Lê Văn Đức, Nguyễn Phước Đảm chấp thuận cho đặt 39 chức Tổng giáo tại các huyện 

có người theo đạo Gia-tô để dạy bảo. Tổng giáo sẽ chịu trách nhiệm dạy 10 điều 

“thánh dụ;” sau đến đạo lý Nho gia. (131)  

131. ĐNTLCB, II, 20:192. 

 

Tuy nhiên, tháng 6/1839, bọn lính Phạm Viết Huy, Bùi Đức Thể bỗng kêu oan, xin 

hủy bỏ việc bắt nhảy qua “thập ác” và xin được theo đạo Ki-tô “để giữ tròn đạo hiếu 

làm con, chết cũng không hối hận.” Nguyễn Phước Đảm nổi giận cho lệnh Cẩm y thị 

vệ giải ra bãi biển, dùng búa lớn chém ngang lưng, rồi vứt xác xuống biển. Vua nói 

với bộ Hình:  

Đạo Gia tô từ Tây dương đến, lúc bắt đầu chẳng qua chỉ dụ dỗ một vài kẻ ngu tối, về 

sau tụ tập rất nhiều hạng lũ mưu làm việc trái phép.... Nhưng xét ra đạo giáo đó rút 

cục chỉ là rất càn bậy mà thôi..... Những kẻ làm con cháu, sống trong thời thái bình, 

nên tẩy trừ thói cũ, an ủi vong linh tổ tiên, há chẳng phải là đại hiếu ư? Sao lại cứ u 

mê không tỉnh, tự mang tội vào thân mà đổ lỗi cho tổ tiên, cố chấp một bề, không biến 

thông thì cho là hiếu chăng? Vả lại, cho việc không bỏ đạo Gia-tô là hiếu, tức là cố ý 

trái mệnh triều đình, theo pháp luật tất bị giết ... Thân làm nhơ bẩn búa rìu, thịt làm 

mồi cho cá tôm, thế là thân thể của cha mẹ để lại không tự bảo toàn được, thì bất hiếu 

còn gì hơn nữa. (132) 

132. ĐNTLCB, II, 21:100-102. 

 

Rồi cho lệnh Bộ Hình rằng bất cứ giáo dân nào, “sau khi đã dụ bảo cặn kẽ mà chúng 

còn dám cho việc không bỏ đạo là hiếu, tức là dân làm loạn pháp luật, thì đao búa sẵn 

trước mặt, quyết giết chết không tha thứ.” (133) 

133. ĐNTLCB, II, 21:102; Woodside 1971:286. 

 

Dẫu vậy, chính Nguyễn Phước Đảm cũng hiểu không thể tiêu diệt hết giáo dân như 

trường hợp Nhật Bản vài thế kỷ trước. Mùa Xuân 1840, khi quan tỉnh Nam Định tâu 

giáo dân vẫn cầu nguyện trong đêm khuya, vua ra lệnh nên khuyên bảo cho khéo để tà 

đạo tiêu ngầm đi. (134) 

134. ĐNTLCB, II, 22:79. 

 

Cuộc chiến tranh nha phiến ([1834]1839-1842) ở Trung Hoa—dấu hiệu tiên khởi của 

hiểm họa thực dân Tây phương mới tại Đông Á—khiến vua quan Nguyễn uyển 

chuyển hơn. Phần vì nhu cầu khí giới, phần vì Bri-tên đang uy hiếp Trung Hoa và 

Xiêm để được quyền tự do buôn bán thuốc phiện, Nguyễn Phước Đảm dành cho 

thương thuyền Bri-tên ghé Đà Nẵng nhiều đặc ân. Vua còn cử một sứ đoàn qua Âu 

châu, dò xét tình hình. (135) 

135. Sứ đoàn này gồm tư vụ Trần Viết Xương, thư lại Tôn Thất Thường, cùng 2 thông 

ngôn đi Giang Lưu Ba vào cuối năm 1839, rồi từ đây qua Penang, chuyển sang tàu 

Pháp. Tháng 11/1840, tới Paris; nhưng vì áp lực hội truyền giáo Pháp và Vatican, chỉ 

được vài Bộ trưởng của Louis-Philippe (1830-1848) tiếp. [Tháng 9-10/1841], về tới 

Huế. thư lại Tôn Thất Thường được chức chủ sự; ĐNTLCB, 21:230-231, 23:351; 

[Tháng 10-11/1847], với hàm thự tham tri bộ Hộ, Tôn Thất Thường xuống Đà Nẵng 
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thảo luận với Thống đốc Hong Kong suốt 10 ngày, nhưng không thành công. (26:388-

389)] 

 

Cái chết đột ngột của Nguyễn Phước Đảm ngày 20/1/1841—vì té ngựa nhân dịp Đại 

khánh ngũ tuần như huyễn truyền của các giáo sĩ, (136) và “se mình” theo sử quan 

nhà Nguyễn—khiến chính sách bài đạo phần nào giảm cường độ.  

136. Léon Pagès, “Monseigneur Retord, Vicaire Apostolique du Tong-king occidental” 

(Paris: 1/7/1859), tr. 4. Thực Lục cũng đề cập đến việc cưỡi ngựa thời gian này, 

[22:327-328] nhưng chỉ nói vua bắt đầu se mình từ tháng 11/1840 [22:317]; ngày sinh 

nhật Hoàng Thái hậu, chấp thuận cho các quan tới cung Thành thọ làm tiết khánh hạ 

thay mình. [22:349] Ngày 11/10/1841, vua lại bị ốm. Ngày 20/1, bệnh trở nguy kịch, 

và vua chết vào đêm đó (giờ hợi).[22:387-388] 

 

Kế vị vua cha, Miên Tông khoan dung với Ki-tô giáo hơn. Trên nguyên tắc, lệnh cấm 

đạo vẫn có hiệu lực. Một số linh mục và giáo dân Việt bị tử hình vì không chịu bỏ đạo. 

Giáo sĩ ngoại quốc cũng vẫn bị lên án tử hình, nhưng không hành quyết. Năm 1841, 

chẳng hạn, vua tống giam và kết án tử hình 5 nhà truyền giáo xâm nhập Đại Nam trái 

phép. Tuy vậy, khi chiến thuyền Héroine của Pháp ghé qua Đà Nẵng vào tháng 3/1843, 

họ được phóng thích.(137) 

137. ĐNTLCB, III, 24:288, 26:105 [23/7/1846 [Tháng Sáu Bính Ngọ]: Ninh Bình: 

Bắt đạo trưởng Nguyễn Cầm và hai đồ đệ. Họ không chịu bỏ đạo; đều bị xử tử. 

(26:105)] 

 

Hơn một năm sau, tháng 10/1844, Dominico Lefèbvre (Ngãi?), tân Giám Mục Đàng 

Trong Tây, bị bắt, lên án tử hình, nhưng vẫn được phép rời Đà Nẵng trên chiến thuyền 

Alcmène vào tháng 5/1845. Lefèbvre—với ý nghĩ Miên Tông hãi sợ trước cảnh Trung 

Hoa bị Bri-tên tấn công nên theo đuổi chính sách mềm dẻo—trở lại Nam Kỳ, và bị bắt 

lần thứ ba ngày 6/6/1846. Miên Tông lại kết án tử hình, rồi gửi sang Singapore. 

Lefèbvre vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bí mật vào Gia Định, rồi sống ở vùng cửa sông Cửu 

Long.  

Chỉ sau khi chiến hạm Pháp bắn phá Đà Nẵng ngày 17/3/1847, Miên Tông mới cứng 

rắn hơn. Vua nói với các đại thần trong Cơ Mật Viện: 

Người Tây dương vốn lòng giảo trá, nếu bỏ cấm [đạo] thì Anh-cát-lợi nghe thấy, cũng 

sẽ cầu xin bỏ cấm thuốc phiện. Nhưng địch là giống sài lang, không thể thỏa mãn nó 

được! Làm thế nào mà việc gì cũng gượng như chúng sở cầu? Vả lại đạo Gia-tô là tà 

giáo, cái hại rồi đến bởi chuyện ngoài biên, mở đường cho chinh chiến. Thuốc phiện 

là thứ thuốc mê, cái hại rồi đến khuynh gia bại sản, hại tính mệnh người. Hai việc ấy 

đều là điều nghiêm cấm ở trong nước, ta sẽ giáng dụ để vào quốc sử truyền lại đời sau, 

để nghiêm tuyệt xa đi mà ngăn chặn mối lo ở ngoài.(138) 

138. ĐNTLCB, III, 26:257-258.  

 

Ngày 3/5/1847, vua xuống dụ tăng cường lệnh cấm đạo; cho lệnh xử tử tại chỗ bất cứ 

giáo sĩ ngoại quốc nào, ai có công cáo giác thì được thưởng. Sau khi điều tra biết Xuất 

đội Võ Văn Điểm, người đã mật báo với Pháp về kế hoạch phục kích các sĩ quan Pháp 

ở Đà Nẵng, là giáo dân Ki-tô, và Tuần phủ Quảng Oai Trần Ngọc Giao “ngầm theo tả 

đạo, không lo liệu việc tang mẹ,” tháng 10/1847, vua lại cho lệnh phải kiểm soát các 
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quan chức và binh sĩ thuộc quyền, “nếu người nào không gột bỏ sạch [đạo Ki-tô] đi 

được, thì trích ra tham hặc, trị tội, để tuyệt cái xấu.” (139) 

139. ĐNTLCB, III, 26:276-277, 385. 

 

Tuy nhiên, sự phẫn hận của Thiệu Trị không quá mức và mù quáng như một số tác giả 

và nhân chứng tưởng nghĩ. Lời phê của vua trên tờ trình của Nguyễn Đăng Giai xin 

đình chỉ ngay việc ngoại thương và trừng trị nặng các giáo sĩ cho thấy vua vẫn muốn 

dạy dân thì nên kiên nhẫn, lấy giáo hóa làm căn bản, hình phạt chỉ là sự bất đắc dĩ. 

(140) 

140. ĐNTLCB, III, 26:284.  

 

Trong cuộc thi Đình năm ấy, vua ra đầu đề cho các thí sinh làm một bài văn sách về 

mối hiểm họa Ki-tô: 

Gần đây các nước bên phương Tây, tà giáo Gia-tô ngấm ngầm lấn lướt, vì đâu mà đến 

nỗi mê hoặc, có thể nói cho nghe được không? Tuy pháp lệnh rất nghiêm, để dẫn 

người ta vào con đường làm lành, đổi lỗi, nhưng mà như cái chén để rỉ nước, đáy hồ 

còn sót cặn, bề ngoài thì thuận, bề trong thì không theo, chưa khỏi có một hai nơi ở 

thôn quê, kẻ tiểu dân ngu mê ngoan cố, đặt mình ra ngoài đức hóa sinh thành, còn mê 

mà không tỉnh! Vậy thế nào để mặt đổi, lòng theo, đặt vào nơi chăn chiếu, trở lại 

thuần phác, vui cảnh xuân đài, đều làm lương dân đời thái bình, cùng lên cõi hòa 

vui?(141) 

141. ĐNTLCB, III, 26:292-294. Khóa thi này, Phan Thúc Trực [tác giả Quốc Sử Di 

Biên] đậu thủ khoa (đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ tam danh) và 6 người khác được lấy 

đậu Tiến sĩ. Riêng Đặng Huy Trứ bị cách tuột cả cử nhân vì dám viết câu “hữu hại gia 

miêu” (tức cỏ năn làm hại cho lúa tốt), nhưng quên rằng làng Gia Miêu ở Thanh Hoá 

là quê tổ nhà Nguyễn! Ibid., tr. 294-295. 

 

Những năm đầu triều Hường Nhiệm, vì còn nhỏ tuổi, thể xác yếu đuối, vua được các 

đại thần—đặc biệt là Trương Đăng Quế, một trong những Cố mệnh đại thần và thày 

dạy của Miên Tông từ năm 1820—quyết định giúp hầu hết các chính sách đối nội 

cũng như đối ngoại. Từng phục vụ suốt hai, ba đời vua tiền nhiệm, các “cố mệnh đại 

thần” uy quyền tiếp tục chính sách tự cô lập và nghiêm cấm Ki-tô giáo vì không muốn 

thay đổi “truyền thống.” Dẫu vậy, những năm đầu triều Hường Nhiệm, mức độ bài 

đạo tương đối ôn hòa.  

Trên lý thuyết, từ tháng 7/1848, Hường Nhiệm đã phê chuẩn đề nghị bài đạo của 

nhóm Nguyễn Đăng Giai, Tôn Thất Bật, và Nguyễn Văn Chấn. Từ ngày này, sẽ 

thưởng 300 lạng [2,400 francs] cho bất cứ ai bắt được một đạo trưởng Tây dương. Bản 

thân các giáo sĩ sẽ bị ném xuống sông, xuống biển; còn giáo dân Việt, nếu chịu hối cải 

sẽ tha. Để chứng tỏ lòng hối cải, giáo dân phải bước qua thập tự giá, hay ảnh tượng 

Jesus. Nếu không chịu hối cải thì giáo sĩ bị tử hình, giáo dân bị khắc chữ “Tả Đạo” lên 

mặt, lưu đầy tập trung. Thực tế, mãi tới năm 1851, việc thưởng tiền và xử tử các giáo 

sĩ mới thi hành. Giáo sĩ đầu tiên bị xử tử là Augustin Schoeffler (Áo Tư Dinh hay 

Đông) thường lén lút giảng đạo ở Sơn Tây. Người tố cáo, Hoàng Thúc Định, được 

thưởng 300 lạng bạc. (142) 
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142. ĐNTLCB, IV, 27:111-112 (lệnh cấm đạo), 270 (bắt giết Áo Tư Định ở xã Mai-

đình, Sơn Tây) ; LTTƯ II, CBTĐ, IV, CB 160:47-48; Léon Pagès, “Retord,” p. 6; 

Nguyên Vũ 1997:211.  

 

Theo các nhà truyền giáo, lệnh cấm đạo mới này liên quan đến vụ án Hường Bảo 

(1825-1854), anh cùng cha khác mẹ, cũng người bị mất ngôi vua về tay Hường Nhiệm. 

Tháng 1/1851, Hường Bảo định trốn qua Singapore, nhưng không thoát. Tự Đức 

không giết, chỉ hạ ngục. Hường Nhiệm nghi ngờ các tín đồ Ki-tô dính líu đến âm mưu 

của Hường Bảo. 

Hường Bảo vốn là con trưởng, nhưng thuộc dòng vợ thứ. Bảo người khỏe mạnh, ưa 

chuộng võ nghệ, từng được phong tước Công. Hường Bảo cũng đã có con trai, được 

Nguyễn Phước Đảm đặt tên là Ưng Phước, tổ chức lễ ăn mừng Hoàng tôn cũng như 

ngũ đại đồng đường. Từ năm 1841, dấu hiệu tranh chấp ngôi vua đã hé lộ trong việc 

chọn người làm Lưu kinh khi Miên Tông ra Bắc nhận lễ tấn phong của nhà Thanh. 

Miên Tông muốn chọn Hường Nhiệm, nhưng Hoàng Thái hậu (mẹ Phước Đảm) ép 

chọn Hường Bảo. Sau cái chết của Hoàng Thái hậu năm 1846, Hường Nhiệm dần dần 

được sủng ái hơn. Và rồi, tháng 10/1847, Miên Tông bí mật làm di chiếu truyền ngôi 

cho Hường Nhiệm. Theo sử Nguyễn, trước khi chết ngày 4/11/1847, Miên Tông gọi 

Trương Đăng Quế, Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phương và Lâm Duy Thiếp [Hiệp] tới 

bên giường bệnh, nói muốn lập Hường Nhiệm, vì Hường Bảo, dù lớn nhất, “là con vợ 

thứ, mà lại ngu độn ít học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp không đặng.” Sau đó, chỉ định 

4 đại thần trên làm Phụ chính. Tuy nhiên, các giáo sĩ Pháp và đặc biệt là Forth Rouen, 

đại diện Pháp ở Trung Hoa, cho rằng nhóm Quế đã phế Bảo để lập Nhiệm. Cách nào 

đi nữa, Hường Bảo tìm mọi cách giành lại ngai vàng. Hoàng thân liên lạc với giáo dân 

Ki-tô, hứa hẹn sẽ cho tự do truyền giáo nếu giành lại được vương quyền. (143) 

143. ĐNTLCB, III, 26:380; QTCBTY 1971:279; Bùi Quang Tung, “La succession de 

Thieu Tri;”  Bulletin de la Société d’Enseignement Mutuel du Tonkin [BSEI, Thành 

tích biểu Hội truyền bá chữ quốc ngữ Bắc Kỳ] (1967), tr. 27-175; Tsuboi, 1987, tr. 

157-65, 170-178.  

 

Mặc dù một số Giám mục, như Retord và Pellerin, khuyên giáo dân đứng ngoài cuộc 

tranh chấp, các Phụ chính đại thần hết sức cảnh giác. Mỗi lần khám phá ra âm mưu 

tranh quyền của Hường Bảo, triều thần lại ban hành lệnh cấm đạo mới, ngày một 

nghiêm khắc.  

Lệnh cấm đạo trong hai năm 1854 và 1855 đều liên quan đến việc “dấy gian, dựng 

đảng”. Tháng 2/1854, nhân dịp Nguyễn Tri Phương phát giác ra việc Bảo mưu trốn 

khỏi Huế để liên kết với Kampuchea, Bảo bị biệt giam rồi tự thắt cổ chết. Ngay sau đó 

Hường Nhiệm lại cấm đạo. (144) 

144. Tháng 1-2/1854, Phú bị lăng trì xử tử vì là đồng phạm trong việc Hường Bảo 

“mưu làm phản, mưu ngầm thông với Tây dương;” ĐNTLCB, IV, 27:106, 28:9-10.  

 

Tháng 6/1859, sau khi tra xét giặc Lê Duy Huân— tức Hòa, con Duy Đạo, cháu Duy 

Cự, Duy Uân ở Sơn Tây—Bùi Quĩ lên án Mỹ, con Phú, Thành, con Hồ Đình Hỷ, Nhạ, 

con Cao Bá Đạt, Phùng, con Cao Bá Quát (1809-1855), đều phò Duy Huân. Vua cho 

lệnh điều tra kỹ, vì chẳng biết đâu là sự thực. Tuy nhiên, vẫn treo giải thưởng bắt Mỹ, 

Thành, Nhạ, Phùng. (Ibid., 29:43). 
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30/12/1853-28/1/1854 [Tháng Chạp Quí Sửu]: Đốc thần Bình-Phú Vương Hữu Quang 

trình 6 điều cấm đạo Ki-tô. 

Cấm việc mưu lợi riêng để giúp nước ngoài; 

Cấm bỏ của ra để dụ dỗ dân nghèo; 

Đề phòng chúng ngầm chứa người Tây dương và ngầm thông tin cơ mật; 

Đề phòng chúng làm thông gia, ngoại quyến và kết giao bè lũ với nhau; 

cấm chúng thông thương với dân Man miền núi; 

Làm thành các giáo điều, đặt bọn hương thân để dạy bảo, lấy số người bỏ đạo nhiều 

hay ít, chia ra thưởng phạt. 

Vua khen. Giao cho đình thần bàn, chọn lấy mà thi hành. (27:422-423) 

 

Dụ cấm ngày 3/9/1854 này có thể tóm lược như sau: 

1. Người nào đã trót theo, nếu thú tội và đổi lại thì được miễn tội; nếu không tự thú, 

khi bị phát giác, thì quan lại sẽ bị cách chức, dịch về sổ đinh ở làng chịu sai dịch; là 

quân dân cũng bị trị tội theo điều luật. 

2. Bắt được đạo trưởng Tây dương nào thì chém, đầu đem bêu rồi quăng xác xuống 

sông; bọn con chiên người Tây và đạo trưởng bản xứ thì chém ngay; còn bọn con 

chiên bản xứ thì phát đi đầy ở vùng ven biên giới mà không gần bờ biển. 

3. Ai bắt được một đạo trưởng Tây dương thì thưởng cho 300 lạng bạc; đạo trưởng 

bản quốc thì 100 lạng. 

4. Người nào chứa dấu đạo trưởng và con chiên người Tây dương thì tổng lý sẽ xử về 

tội “chứa người có tội;” phủ, huyện xử phạt trượng, cách chức; bố chính, án sát, đốc, 

phủ thì sẽ phân biệt mà giáng cấp lưu nhiệm. Nếu dung túng đạo trưởng bản xứ thì 

tổng lý bị phạt 100 trượng và bãi dịch; phủ, huyện phải giáng 2 cấp, cho lưu lại; bố, án, 

đốc, phủ, theo thứ tự giảm dần xuống. Ngoài ra cứ theo điều lệ đời Minh Mạng mà thi 

hành.(145) 

145. ĐNTLCB, IV, 28:60-61. 

 

Tháng 11/1854, Hộ đốc và lãnh binh tỉnh Bình Định bị cách chức vì đã bao che cho 

một tàu Trung Hoa ghé cửa Thị Nại đưa đạo trưởng Tây dương vào Đại Nam. Những 

dụ cấm đạo vào tháng 1/1855 và tháng 9/1855 hiển nhiên nhằm vào những cuộc nổi 

loạn của giáo dân miền Bắc, như Pedro (Pierre) Tạ Văn Phụng—một lãnh tụ Ki-tô bản 

xứ được các nhà truyền giáo khen ngợi như xuất sắc nhất. (146) 

146. Xem thêm chi tiết trong chương II & III. [Pedro Tạ Văn Phụng, được huấn luyện 

ở Penang, mạo xưng là Lê Duy Minh, định nổi loạn ở Quảng Yên vào tháng 2/1854. 

Sau đó, Giám mục Retord dàn xếp cho Phụng sang ở Hong Kong. Có đoạn trong 

ĐNTL chép Lê Duy Minh tên thực là Đỗ Tảo; 28:465].  

 

Năm sau, vua lại cấm đạo sau khi phát giác ra rằng viên quan tam phẩm của Nội vụ 

phủ là [Michel] Hồ Đình Hỷ theo đạo Ki-tô. Hỷ không chỉ gửi con qua Hạ Châu 

[Penang] huấn luyện, mà còn liên lạc với Pháp khi bắn phá Đà Nẵng ngày 26/9/1856. 

(147) 

147. ĐNTLCB, IV, 28:73; TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, 2/4 TĐ X, Thập niên, tam 

nguyệt-tứ nguyệt, CB 194:60-78; 2003:49. 
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Từ 1857 tới 1862, cố đạo và giáo dân Ki-tô bị trừng trị nghiệt ngã hơn bao giờ hết. 

Ngày 23/2/1857, chẳng hạn, Bộ Hình báo cáo trong số 25 tín đồ Ki-tô đã bị bắt giữ—

18 người không chịu bỏ đạo, 1 người miễn cưỡng bỏ, 6 người chịu bước qua thập tự 

giá. Ngoài ra, 10 người khác bị truy nã. Ngày 6/4, Linh mục Lê Bảo Tịnh bị xử tử ở 

Ninh Bình. Ngày 3/5, Bộ Hình báo cáo bắt được đạo trưởng tên Đào Văn Vân ở Sơn 

Tây. Người này bị kết án tử hình vì không chịu bước qua thập tự giá. Ngày 25/5, 

Michel Hỷ bị xử tử tại Huế vì tội phản nghịch. (Ngày 2/5/1909 được Pie X phong làm 

bậc chân phước) Ngày 21/5, José Maria Diaz Sanjuro, Giám mục xứ Platea, Khâm 

mạng Vatican tại miền Bắc, thuộc dòng Dominicans (Đa Minh), bị bắt rồi xử tử hai 

tháng sau.  

Ngày 28/2/1858, Bộ Binh trình lên Hường Nhiệm báo cáo của Quyền Tổng Đốc Nam 

Định/Hưng Yên Nguyễn Đình Tân là bắt được một số phỉ theo đạo Ki-tô ở Hưng Yên. 

(148) 

148. TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, 15/1 TĐ XI, Thập nhất niên, Chính nguyệt-nhị 

nguyệt, CB 219:46-48; 2003:54.  

 

Tháng 6/1858, quan tỉnh Nam Định xử tử đạo trưởng Xuyên, người Espania, vì tội 

"làm giặc." Theo Thực Lục: 

Trước kia lũ giáo dân ở làng Quần Cống tỉnh Nam Định là lũ Phạm Viết Khảm làm 

nhà thờ, nhà ở của đạo, đồ dùng tiếm lấn, lại làm nhiều đồ quân khí (giường gỗ sơn 

son thếp bạc, kiệu sơn son chạm hình con rồng, trống nhớn, chiêng đồng, lọng vàng, 

cờ, gươm) đón đạo trưởng người Tây Dương là tên Xuyên và đạo trưởng người nước 

ta là tên Duyệt, tên Trí về ở, ngầm mưu làm phản. Quan tỉnh sai bắt làm án. Việc tâu 

lên, tên Xuyên (người Y-pha-nho) chuẩn cho đem lăng trì xử tử, lấy đầu đem bêu, vứt 

xác xuống biển; lũ tòng phạm là Nguyễn Văn Tiệp, Mai Hiến đem chém ngay. 

Quan tỉnh là Nguyễn Đình Tân thưởng gia 1 cấp, lại thưởng thêm cho 1 đồng tiền Phi 

Long bằng vàng hạng to; Hoàng Trọng Nguyên, Trịnh Lý Hanh đều được thưởng kỷ 

lục 3 thứ và mỗi người 1 đồng tiền vàng Nhị-nghi; những người đi bắt được việc đều 

thưởng cho phẩm hàm, gia cấp, kỷ lục có thứ bậc khác nhau.... 

.... Bọn giặc làm phản là lũ Phạm Văn Vượng bị xử tử (Văn Vượng ngụy xưng là 

Tiền-quân; người theo đạo Gia-tô là Bùi Văn Tống ngụy xưng là chính thống quận 

công; Dương Văn Thuật ngụy xưng là cai đội). Trước đây lũ giặc Vượng cùng với tên 

thủ xướng ngụy xưng quận công là tên [Vũ Văn] Kịch hội nhau ngầm mưu làm điều 

trái phép. lấy danh nghĩa là giúp nhà Lê, chống cự quan quân ở 2 làng Thủ-pháp, Phú-

cốc; lại toan đánh phá thành phủ Ninh Giang (để tiện ra biển đi thành Mã-cao [Áo-

môn] mượn thuyền nước ngoài), bị quan quân bắn tan; đến nay bắt được, đều theo luật 

xử trị....(149) 

149. ĐNTLCB, IV, 28:430-431.  

 

Ít tháng sau, lại vẫn tại Nam Định: 

.... Bọn đầu sỏ giặc Nam Định là Đào Văn Xuân (ngụy quận công), Đào Đức Ứng 

(ngụy phó cơ), Nguyễn Thích (ngụy đốc chiến), Vũ Văn Lương (ngụy cai đội) đều 

chịu tội giết chết. (4 tên này đều là bọn lũ của Cụ Xuyên, Tú Yêm).... 

.... Tên đầu sỏ giặc ở Nam Định là Trần Văn Yêm (Yêm là tú tài, bị tên đạo trưởng 

người Tây-dương là Cụ Xuyên, xui bảo rằng: tàu của Tây-dương gần đến nơi, Yêm 
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bèn ngụy xưng là Thừa tướng mưu dấy quân làm loạn) phải chịu giết chết đem đầu 

bêu lên, ném xác xuống sông. 

Vua thưởng cho những người bắt được tên Yêm, ngân tiền có thứ bậc khác nhau.... 

(150) 

150. ĐNTLCB, IV, 28:438 [9/8-7/9/1858, tức tháng 7 Mậu Ngọ]) 

 

Chính sách bài đạo Ki-tô, tưởng nên thêm, được sự yểm trợ của đa số dân chúng, 

thường được biết như người Lương. Thực ra, người “Lương”  không thuần là Phật tử 

hay văn thân/nho sĩ, mà có thể là người theo một trong ba đạo đã du nhập lâu đời, 

hoặc cả ba đạo trên. Nhưng các giáo sĩ chỉ muốn nhìn thấy tiềm năng muốn về với đạo 

của khối đa số thầm lặng này, và trút mọi tội lỗi của sự chậm trễ phát triển công tác 

truyền giáo cho triều đình Huế. 

 

V. GÁNH NẶNG DI SẢN: 

 

Lý do nào đưa Minh Mạng tới quyết định cấm đạo và bài ngoại đi nữa, chính sách của 

vua cùng hai người kế vị mang lại những hậu quả tai hại. 

Một mặt, chính sách tự cô lập—hiểu theo nghĩa không giao thiệp trực tiếp với phương 

Tây, dù vẫn có những sứ bộ đi mua hàng hóa ở các nước lân cận—khiến cơ hội tự lực 

canh tân, hiện đại hoá xứ sở vuột dần khỏi tầm tay. 

Mặt khác, chính sách cấm đạo Ki-tô—dù linh động, uyển chuyển giữa sắt máu và 

chiêu hồi, khoan dụ—đẩy cộng đồng Ki-tô vào thế một mất, một còn với nhà 

Nguyễn.(151)  

151. Cần phân biệt ở đây giữa "nhà Nguyễn" và nước Việt. Sự phân biệt thiếu minh 

bạch giữa dòng họ cầm quyền và quốc gia khiến gây nên nhiều cuộc bàn cãi về vấn đề 

người Ki-tô có "bán nước" như Linh mục Cao Văn Luận đã đề cập hay chăng. Câu trả 

lời là chỉ có những phần tử xấu và một số giáo dân Ki-tô ngoan đạo đã bị các thừa sai 

Pháp lôi cuốn vào đường phục vụ cuộc xâm lăng của Pháp. 

 

Một số giáo dân đã phải bỏ làng xã, sống đời lưu dân trên những chiếc thuyền đủ chất 

chứa cả một gia đình. Người khác tìm đủ cách tránh né, chống lại các sắc luật cấm đạo. 

Hối lộ quan lại. Che dấu giáo sĩ dưới hầm sâu. Công bố những "phép lạ." Tung hỏa 

mù về hành vi bạo nghịch, tham nhũng, thối nát của vua, quan. Và, dĩ nhiên, đôi khi 

công khai làm loạn—hoặc dưới danh nghĩa phù Lê, hoặc nối kết với các dòng hoàng 

tử bị thất sủng. Lại có giáo sĩ âm mưu tách rời miền Bắc khỏi Đại Nam, lập nên một 

vương quốc Ki-tô.  

Đáng sợ hơn nữa vẫn là hậu phương lớn của các giáo sĩ ở Âu Châu. Như đã lược nhắc 

ở một đoạn trước, từ thập niên 1840, các đại diện toà thánh ở Hà Nội và Huế không 

ngớt kêu cứu với Hội truyền giáo hải ngoại Paris và dùng uy tín cá nhân để yêu cầu 

chính phủ họ can thiệp.  

Cuối năm 1840, đầu năm 1841, khi vua Minh Mạng gửi một sứ đoàn qua Pháp và Anh, 

vua Louis Philippe (1830-1848) không cho triều kiến và chỉ có vài Bộ trưởng tiếp. Lý 

do chính là từ đầu tháng 1/1841, Hội truyền giáo đã tạo áp lực mạnh, ra công tố cáo 

Minh Mạng bách hại đạo Ki-tô. Một mặt, ngày 12/1/1841, các lãnh tụ Hội truyền giáo 

gửi thư cho Louis Philippe, yêu cầu vua Pháp can thiệp để cứu giúp các nhà truyền 

giáo và giáo dân bản xứ. Họ tố cáo hành vi “vô nhân đạo” của Minh Mạng với các Bộ 
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trưởng có quyền thế như  Thống chế Jean de Dieu Soult, và Ngoại trưởng Francois-

Pierre Guizot. Mặt khác, Hội truyền giáo viết thư cho Giáo hoàng Roma, yêu cầu can 

thiệp để chấm dứt những “cuộc thảm sát” ở “Cochinchine.” Báo chí thì đăng tải những 

bài chỉ trích, và các giáo sĩ công khai yêu cầu chính phủ Pháp sẽ có một cuộc biểu 

dương lực lượng chiến hạm ở bờ biển Cochinchine. (152) 

152. “Lettre commune 16/4/1841;” ASME (Paris), Vol. 44, tr. 546. Xem thêm 

Alphonse Delvaux, “L’Ambassade de Minh Mang A Louis-Philippe, 1839-1841;” 

BAVH, Vol. 15, No. 4 (Oct-Dec 1928), tr. 259-64. Sứ đoàn này gồm Tư vụ Trần Viết 

Xương, thư lại Tôn Thất Thường (hay Liễu) và hai thông ngôn tiếng Pháp (Võ Dụng) 

và tiếng Anh (không rõ tên). Họ lên đường qua Djakarta vào tháng 10 Kỷ Hợi (6/11-

5/12/1839), và tới Pháp vào đầu tháng 11/1840; ĐNTLCB, II, 21:1839, 1969 :230-31. 

 

Ngày 24/1/1841, giữa lúc liên quân Anh-Pháp dồn đẩy nhà Thanh vào cuộc chiến 

tranh thuốc phiện và sứ đoàn Tôn Thất Thường đang ở Pháp, Prilly, Giám mục 

Châlons-sur-Marnes, viết cho Bộ trưởng tôn giáo Pháp như sau:  

Những người như Marchand và nhiều giáo đồ khác van xin từ đáy mồ sự cấp cứu của 

nước Pháp, tổ quốc mến yêu của họ.(153) 

153. Taboulet, I:349. 

 

Ngày 18/5/1842, hai Giáo sĩ Duclos và Miche, người sau này được cử làm Giám mục 

Căm Bốt, rồi Sài Gòn, viết cho Tổng lãnh sự Barrot ở Manila:  

Các thừa sai không thể thở dài oán trách nước Pháp, tổ quốc độ lượng của họ, nhưng ở 

đây, im lặng là một trọng tội. Người ta muốn biết phải chăng nhân quyền chỉ áp dụng 

cho tất cả các dân tộc ngoại trừ người Pháp? Phải chăng con dân Đại Pháp khi xa quê 

phải dấu kỹ gốc gác mình để làm trò chơi trong bàn tay bạo chúa?....Chúng tôi không 

đòi hỏi sự trợ giúp mà chúng tôi có quyền nhưng không được hưởng.(154) 

154. Taboulet, I:335. 

 

Dụ cấm đạo 1848 và 1851 của Tự Đức—đưa đến cực hình đóng dấu lên mặt giáo dân 

Ki-tô, hay tù đầy, tịch thu tài sản, cùng việc hành hình hai giáo sĩ Pháp Augustin 

Schoeffler (1851) ở Sơn Tây và Jean-Louis Bonard (1852) —lại làm bùng lên một đợt 

vận động mới của các nhà truyền giáo. 

Trong nước, giáo dân lập nên nhiều nhóm thổ phỉ hay hải tặc, công khai đánh phá các 

thị trấn, phủ thành. Họ tung tin chiến thuyền Pháp sẽ kéo tới lật đổ "bạo chúa" Tự Đức. 

Các nhóm Lê Duy Huân, Tạ Văn Phụng, Yểm, Ước lộng hành ở miền Bắc trong hạ 

bán thập niên 1850 đều chịu sự chi phối của các giám mục Pháp và Espania. 

Giám mục Pierre Retord, J. D. Gauthier và Francois Pellerin còn gửi đi các nơi, nhất 

là các toà lãnh sự ở Hong Kong và Macao, hàng trăm thư tín kêu cứu. Để khích động 

nhân tâm, các giáo sĩ không những chỉ phóng đại sự thực mà còn bầy đường vẽ lối 

cho các chính khách và sĩ quan Hải quân Pháp sớm thành "nhà giải phóng" của quốc 

dân Đại Nam. Chiến dịch này thuyết phục được ít nhất là ba nhân vật quyền thế: Bá 

tước Philippe Roussel de Courcy, lúc ấy đang ở Trung Quốc; Bá tước Bourboulon, 

người một thời tự nhận là "vô thần" và "theo chủ nghĩa xã hội (socialist);" và "người 

hùng Cửa Hàn" Rigault de Genouilly. 

Dẫu vậy, cho tới giữa thập niên 1850, cả Pháp lẫn Espania chưa sẵn sàng lao vào một 

cuộc phiêu lưu quân sự khác ở Á Châu. Espania đang trên đà xuống dốc, trong khi 
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Pháp phải đương đầu nhiều khó khăn tại quốc nội cũng như ở hải ngoại. Bởi thế, Pháp 

chỉ theo đuổi đường lối ngoại giao chiến hạm—tức sử dụng hải pháo để biểu dương 

lực lượng và làm áp lực như đã lược thuật. 

Các nhà truyền giáo Pháp và Espania không chịu bỏ cuộc. Mùa Xuân 1857, sau khi de 

Montigny thất bại trong việc thương thuyết với triều đình Huế, đại diện Toà thánh tại 

giáo khu Bắc Đàng Trong là Giám mục Pellerin quyết định về Paris vận động. Pellerin 

mang theo bốn hài cốt giáo sĩ bị giết ở Đại Nam, và những tin tức tình báo cần thiết, 

dù chưa hẳn đã chính xác, để hâm nóng dư luận cũng như tham vọng thực dân của 

triều đình Napoléon III. Tới Paris vào đầu tháng 5/1857, Pellerin tìm mọi cách vận 

động chính phủ Napoléon III phải xâm chiếm Đại Nam.  

Thời gian này, Hội truyền giáo hải ngoại cũng đã ráo riết vận động triều đình 

Napoléon III can thiệp vào Đại Nam. Một trong những người hoạt động hăng say nhất 

là Linh mục Everiste-Régis Huc, thuộc dòng Saint Lazarre, trước kia từng truyền giáo 

ở Trung Hoa, và tác giả bộ sách Le Christianisme en Chine, en Tartaire et au Tibet 

[Ki-tô giáo ở Trung Hoa, Tartaire và Tây Tạng]. Cuối năm 1856, Huc dâng lên 

Napoléon III một tờ trình nói về những lợi điểm chiến lược, kinh tế và truyền giáo sau 

khi chiếm đóng được Đại Nam, và để nước Pháp được thủ diễn vai trò quan trọng và 

vinh quang (jouer un rôle important et glorieux) tại vùng Viễn Đông. Việc chiếm đóng 

Đại Nam, theo Huc, rất dễ dàng vì Pháp có quân lực hùng mạnh ở biển Trung Hoa, và 

quân đội Đại Nam rất yếu kém. Dân chúng thì hiền lành, chăm chỉ, rất hưởng ứng việc 

truyền đạo Ki-tô nhưng bị cấm đoán bởi một chế độ chuyên chế quá mức. Dân tộc 

Việt, vẫn theo Huc, sẽ đón nhận Pháp như những nhà giải phóng và người ban ơn 

phước. Thời gian rồi sẽ biến họ hoàn toàn thành giáo dân Ki-tô và tận tụy với nước 

Pháp. Huc đề nghị đánh chiếm Tourane (Đà Nẵng) vì đây là yếu điểm để thống trị cả 

miền Bắc Á.  

Để đánh thức tham vọng của Napoléon III, người sẽ tự nhận là "ngươi bảo vệ đạo Ki-

tô ở Viễn Đông," và hào khí của giới tướng lãnh, Huc cảnh giác rằng Bri-tên cũng 

đang có ý nhòm ngó Cửa Hàn, một hải cảng mà theo những nhà truyền giáo có thể 

biến thành một căn cứ hải quân chiến lược ở vùng Thái Bình Dương. Về phương diện 

"pháp lý," theo Huc, hòa ước Versailles 1787 cho phép Pháp "quyền" được can thiệp 

vào Đại Nam. Phía sau hậu trường, và nhờ uy thế của Bộ chỉ huy Hội truyền giáo hải 

ngoại tại Rue du Bac (Paris), Huc vận động nhiều nhân vật thế lực như Hoàng hậu 

Eugénie de Montijo, để xin cứu nguy cho giáo dân Ki-tô Việt. Napoléon III chuyển 

kiến nghị của Huc cho Bá Tước Alexandre Walewski—mà có dư luận cho là con 

riêng của Napoléon I và một người tình Ba Lan Marie Walewska—lúc ấy đang nắm 

Bộ Ngoại Giao. Ngày 1/1/1857, Giám đốc Chính trị vụ của Bộ Ngoại giao là Pierre 

Cintrat bác bỏ đề nghị của Huc, vì theo ông ta Huc đang đề nghị một cuộc chiếm đóng 

Đại Nam (Cochinchine), một đề nghị không thể chấp nhận được vì Pháp đang bận rộn 

và bối rối vì quyền lợi ở Âu Châu, Mỹ châu, Viễn Đông, Algérie, v.. v... Ngày 

20/3/1857, Cintrat vẫn còn cực lực chống đối việc chiếm "Cochin-chine," đặc biệt là 

đề nghị chiếm Cửa Hàn (Tourane).(155) Dưới nhiều áp lực, cuối cùng Cintrat đề nghị 

thành lập "Ủy ban Cochin-Chine" để nghiên cứu thêm. Vua Pháp chấp thuận 

ngay.(156) 

155. SHM (Vincennes), GG2 44, carton 3/1; Archives du Ministère des Affaires 

Etrangères [AMAE] (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol 27b, fol. 292-328. 
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156. Về những buổi họp của Ủy ban Cochin-chine, xem Archives Nationales 

[CARAN] (Paris), Fonds Marine, BB4-752B; Thuần, 1990:27-35; Nguyên Vũ, 

1997:202-14.  

 

Ủy Ban Cochin-Chine được thành lập ngày 22/4/1857, tức khoảng hơn một tuần trước 

ngày Pellerin về tới Paris.(157) Pellerin được tham dự tham dự phiên họp thứ sáu của 

Ủy ban trên. Ngoài lời chứng về những kho tàng quặng mỏ, quí kim, lâm sản, cùng 

những viễn ảnh buôn bán, khai thác đồn điền, hay vị trí chiến lược Cửa Hàn mà Huc 

đã khoa trương, Pellerin còn bảo đảm với cả Ủy ban là "600,000 giáo dân Việt" sẽ tiếp 

đón hạm đội Pháp như những nhà giải phóng. Theo Pellerin, tất cả những cuộc biểu 

dương lực lượng hạn chế, hay những lời đe dọa xuông, tất cả những biện pháp nửa 

chừng từ quá lâu khiến uy tín của nước Pháp bị suy giảm dưới mắt chính phủ Việt, 

đưa đến việc tàn sát giáo dân và sự lụn tàn của tôn giáo. Pellerin thêm rằng ông ta chỉ 

trở lại Âu châu để "khu trừ điều xấu và van nài chính phủ của Hoàng đế hầu có biện 

pháp sửa chữa" [conjurer ces maux et de supplier le Gouvernement de l'Empereur d'y 

porter remède]. Về một giải pháp chính trị sau ngày chiếm xong Đại Nam, Pellerin 

đồng ý việc lật đổ Tự Đức. Nhưng đề nghị chỉ nên thiết lập một chế độ bảo hộ, và tiếp 

tục duy trì một ông vua bản xứ. Theo Pellerin, không nhất thiết phải lật đổ nhà 

Nguyễn, khôi phục nhà Lê, như Giám mục Retord—và, sau này, Linh mục Théophile 

Legrand de la Liraye (cố Trường), một phụ tá đắc lực của Retord từ thập niên 1840, 

và cánh tay phải của các Đô đốc/Thống đốc ở Sài Gòn trong thập niên 1860—đề nghị, 

mà có thể chọn một ai đó trong số 3,000 hoàng tử nhà Nguyễn lên thay Tự Đức. 

157. Chữ "Cochin-chine" ở đây dùng để chỉ chung cả Việt Nam. Trước năm 1802, 

"Cochinchine" chỉ giới hạn trong lãnh thổ "Đàng Trong" của chúa Nguyễn (từ sông 

Gianh, Quảng Bình, vào Nam). Từ thập niên 1860, chữ "Cochin-chine" còn thu hẹp 

hơn nữa để chỉ riêng sáu tỉnh Nam Kỳ. 

Trước khi giải tán, đúng như nhiệm vụ được giao phó của nó và giống như những Ủy 

ban cùng loại, Ủy ban Cochin-chine đề nghị phải dùng vũ lực bắt triều đình Huế chấp 

nhận sự bảo hộ của Pháp, cắt cho Pháp vùng châu thổ sông Cửu long làm thuộc địa. 

Và, dĩ nhiên, cho tự do truyền đạo, đồng thời sử dụng các thày kẻ giảng (catéchistes) 

và 600,000 giáo dân Ki-tô bản xứ làm nòng cốt cho "tân trào."(158) 

158. Nguyên Vũ, 1997:202-15. Xem thêm P. Franchini, La genèse de l'affaire de 

Cochinchine (Paris: 1952), tr. 81-105. Đáng lưu ý là trong hai năm 1857-1858, số 

chủng sinh người Việt tại tu viện Pinang tăng lên đột ngột, từ vài chục tới hơn 100 

người. Từ năm 1858, một số giáo mục và “chú” cũng được chuẩn bị đưa về nước làm 

“trụ cột” cho tân trào, như Petrus Key, v.. v... Xem thêm thư từ trao đổi giữa 

Jauréguiberry và GM Lefèbvre do tôi phát hiện trong tư liệu Jauréguiberry tại Văn 

khố Hải quân Pháp. 

 

Ngày 21/5 Pellerin còn nạp cho "Ủy Ban Cochin-Chine" một kiến nghị bày tỏ lòng 

ước muốn của tất cả các nhà truyền giáo tại Đại Nam là phải thay thế Tự Đức bằng 

một ông vua theo đạo Ki-tô hoặc có thiện cảm với Ki-tô giáo, và thống thiết kêu gọi 

vua Pháp phải can thiệp bằng vũ lực. Pellerin còn mượn các giáo đường Pháp, kể cả 

khuôn viên nhà thờ Notre Dame, để cổ võ việc xâm lăng Đại Nam. Hội truyền giáo 

cũng giúp Pellerin yết kiến Napoléon hai lần hầu đạo đạt nguyện vọng. 
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Thực ra, một số Thượng thư có ảnh hưởng của Napoléon III không muốn phiêu lưu 

vào một cuộc viễn chinh tốn kém ở Á Đông. Thượng Thư Tài chính, người hiểu rõ 

hơn ai hết tình trạng ngân quĩ eo hẹp của triều đình Versailles, lắc đầu ngán ngẫm với 

ngân sách dự chi 6 triệu quan vàng cho một xứ mà chính ông ta chẳng biết phương 

hướng, tọa độ. Thượng thư Bộ Hải quân kiêm Thuộc địa, Đô Đốc Ferdinand Alphonse 

Hamelin, thì trả lời lập luận rằng việc xâm chiếm Đại Nam sẽ làm lợi cho nền kỹ nghệ 

đang phát triển của Pháp bằng một câu mỉa mai: "Với vàng của chúng ta." Tuy nhiên, 

trong buổi họp nội các ngày 16/7/1857, Ngoại trưởng Walewski ra sức thuyết phục 

các Thượng thư phải chấp thuận kế hoạch "biểu dương vũ lực" để làm vui lòng 

Napoléon III cùng Hoàng hậu.(159)  

159. Thư ngày 16/7/1857, Walewski gửi Napoleon III, trong Gaston Raindre, "Les 

papiers inédits du Comte Walewski;" Revue de France, 5 (1 mars 1925). 

 

Hơn 4 tháng sau, ngày 25/11/1857, Đô Đốc Hamelin cử Rigault de Genouilly làm Tư 

lệnh lực lượng viễn chinh. Rigault chính là người từng tham dự cuộc bắn phá Đà 

Nẵng vào tháng 4/1847, và cũng từng phản ảnh về Bộ Hải quân và Thuộc địa mối 

quan tâm trước cảnh ngược đãi giáo sĩ cùng giáo dân Ki-tô ở Đại Nam.(160) Rigault 

nhận được một lệnh tổng quát là phải dùng vũ lực uy hiếp triều Nguyễn chấp nhận bỏ 

lệnh cấm đạo và bảo đảm an ninh cho các giáo sĩ cũng như giáo dân, cùng cắt nhượng 

cho Pháp một số hải cảng và nhượng địa. (161) 

160. Xem, chẳng hạn, thư ngày 27/6/1857, Rigault de Genouilly gửi Bộ trưởng Hải 

quân và Thuộc địa; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-752. Xem thêm thư ngày 

24/6/1857, Rigault de Genouilly gửi de Lesseps; AMAE (Paris), Mémoires et 

documents, Asie, vol 27, tr. 328. 

161. Thư ngày 25/11/1857; SHM (Vincennes), GG2 39; CARAN (Paris), Fonds 

Marine, BB4-749 và BB4-1045. Xem thêm Henri Cordier, L'Expédition de Chine de 

1857-1858 (Paris: 1905). 

 

Cửa Hàn (Đà Nẵng) được chọn làm mục tiêu tấn công, đúng như ý muốn của các giáo 

sĩ. Tuy nhiên, nước Pháp cần hơn một phần tư thế kỷ sau mới thực hiện được những 

mục tiêu đề ra của Ủy Ban Cochinchine. 
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Chƣơng III 

PHÁP BIỂU DƢƠNG LỰC LƢỢNG, 1858-1860 

 

Ngay khi Pháp khởi sự xâm lăng Đại Nam, khoảng cách quá xa về kỹ thuật 

chiến tranh khiến thế thắng bại đã rõ. Nhờ các giáo sĩ Ki-tô tiềm phục trong nước 

làm nội ứng, Pháp tuyển mộ được nhiều cộng sự viên bản xứ đắc lực và trung 

thành từ buổi đầu trong việc chinh phục cũng như bình định. Tài liệu truyền giáo 

ca ngợi bốn đại công thần của Bảo hộ Pháp, nhưng hẳn đã bỏ sót nhiều người khác 

(1) Tuy nhiên, các Đô đốc và liên quân Pháp-Espania chẳng phải không gặp trở 

ngại. Đại đa số giáo dân Ki-tô không nồng nhiệt nghênh đón “những anh hùng giải 

phóng” như Giám Mục Pellerin và các “thừa sai” đã phóng tưởng và hứa hẹn từ 

Paris tới Hải Nam. Riêng giới nho sĩ, văn thân—do lòng trung quân và cũng phần 

nào để bảo vệ ưu quyền của giai tầng mình—cương quyết chống ngoại xâm đến 

cùng, hoặc mộ binh khởi nghĩa, hoặc bất hợp tác với “tân triều.” Thêm vào đó, đạo 

quân viễn chinh còn phải đương đầu với một đối thủ cực kỳ nguy hiểm nữa là khí 

hậu và bệnh thời khí miền nhiệt đới mà khối văn sử Trung Hoa đã nhiều lần nhắc 

đến—như huyền thoại Mã Viện thấy diều hâu đang bay trên không lả tả rơi xuống 

mặt nước vì lam chướng, khí độc; (2) hoặc, sự quan tâm đặc biệt của vua quan 

Minh trong cuộc xâm chiếm Đại Việt năm 1406-1428, hay Hoằng Lịch (Qian-long, 

1735-1798) cùng các cận thần như Hòa Khôn, Tôn Sĩ Nghị, Phúc Khang An trong 

chiến dịch “hưng Lê” năm 1788-1789. (3)  

2. Li Jie [Lê Tắc], Annan zhi-lue [An Nam Chí Lược] (tk XIII-XIV, truyền 

bản 1884), I: Cổ tích, bản dịch Chen Ching Ho [Trần Kính Hòa] et al. (Huế : 

Đại học Huế, 1961), tr 140. [Ngô tại Lãng Bạc Tây lý gian, tặc vị diệt thời, hạ 

lạo thường vụ, độc khí huân chương, ngưỡng thị phi diên, thiếp thiếp trụy thủy 

trung, . . . .]  Theo dịch giả Ngô Đức Thọ, đoạn văn này dẫn từ Hou Hanshu 

[Hậu Hán Thư] của Fan Ye [Phạm Việp, 392-446], q 24: Mã Viện truyện 

[ngưỡng thị phi diên, diếp diếp trụy thủy trung]; Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 

(1697-1698), Bản Kỷ [ĐVSK, BKTT], I :17a, Thọ (2009), 1 :272, 272n1. Bởi 

thế bốn tiếng “Diên Chỉ Chi Ngung” trong ĐVSK, BKTT, I, Giu (1967), 1:332  

nên đọc là “diên diếp chi ngung” [cõi diều hâu rơi] trong truyền bản Tống Sử, 

Giao Chỉ truyện, Về kẻ thù thời tiết của quân viễn chinh Pháp và Espania, xem, 

chú 4, cùng thư từ trao đổi giữa Rigault de Genouilly và Pierre Retord, 

Dominico Lefèbvre cùng các giáo sĩ với các cấp chỉ huy Pháp trong những 

phần sau. 

3. Ming shi-lu, Taizong (bản dịch Wade, National Univ of Singapore data 

base, 2005), juan 56 :5a [22/7/1406], 67:3b-4a [26/6/1407], 103 :1b-2a 

[5/5/1410, 5 phương pháp tiếp vận, lưu thông tránh lam chướng]; Vũ Ngự 

Chiêu, “Giao Chỉ Đô thống sứ ti, 5/7/1407-2/1/1408),” trong Vũ Ngự Chiêu & 

Hoàng Đỗ Vũ, Hận Nhục Biển Đông Nam Á : Kiện hay Không Kiện ? 

(Foutainvalley, CA : Hợp Lưu Books, 2015 [đang in] ; 
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Phần Hường Nhiệm, vì binh lực yếu kém, nội loạn liên miên, lại thêm ngân 

khố thiếu hụt, nên vừa đánh, vừa đàm, cắt nhượng dần đất đai để kéo dài sự sinh 

tồn của chế độ. Bởi thế, mặc dù tại Pháp xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng trong hai 

thập niên 1860 và 1870—kể cả việc Pháp thua trận Prussia—các đoàn chiến hạm 

và đạo quân viễn chinh vỏn vẹn hơn 15,000 người vẫn thiết lập xong chế độ Bảo 

hộ, theo sách lược tằm ăn dâu.  

 

I. BIỂU DƢƠNG LỰC LƢỢNG (1858-1859): 

 

Trong chỉ thị ngày 25/11/1857 gửi cho Rigault de Genouilly, Bộ trưởng Hải 

quân và Thuộc địa Hamelin đưa ra hai mục đích của cuộc biểu dương lực lượng: 

(1) Chấm dứt việc bài đạo Ki-tô và (2) ký kết một hiệp ước liên minh hoặc, nếu có 

thể, một hiệp ước Bảo hộ. Mặc dù Rigault được toàn quyền hành động, nhưng 

mục tiêu đầu tiên phải chiếm là Đà Nẵng để thiết lập một căn cứ ở đây.(4)   

4. Chỉ thị ngày 25/11/1857; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-1045. 

Tài liệu về cuộc biểu dương lực lượng này khá nhiều; xem chẳng hạn, 

Vaublanc, “Chiến dịch của Đô Đốc Rigault de Genouilly tại Đông Dương, 

1858-1859, ” Trường Chiến Tranh Hải Quân Pháp, 1934-1935; bản dịch Trần 

Thượng Thủ, trong Tài Liệu Nghiên Cứu Lịch Sử, Giai Đoạn Pháp Xâm 

Chiếm, 1857-1885 (Houston: Văn Hoá, bản thảo); Cao Huy Thuần, Les 

missionnaires et la politique coloniale francaise au Vietnam (1857-1914) 

(New Haven: Council on Southeast Asia Studies, 1990); Yoshiharu Tsuboi, 

Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, 1847-1885 (Hà Nội: 1990); 

Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, tập II, tr. 253-8; Phạm Văn Sơn, Việt Sử 

Tân Biên, 7 tập (Sài Gòn: 1955-1967), tập V: Việt Nam Kháng Pháp Sử, tr. 

72-92; Nguyễn Xuân Thọ, Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa 

Pháp ở Việt Nam (1858-1897) (Paris: 1995), tr31-58. Đa số tài liệu chúng tôi 

sử dụng rút từ Quốc sử quán nhà Nguyễn và văn khố Pháp, đặc biệt là văn khố 

Bộ Hải quân và Bộ binh Pháp ở Vincennes. Vì lý do bảo mật, danh số các tư 

liệu Bộ binh Pháp không được bạch hóa. 

 

Ngày 21/1/1858, chỉ thị này đến tay Rigault. Tuy nhiên, vì còn bận liên thủ 

với Bri-tên xâu xé Trung Hoa—tức cùng Đô Đốc Seymour dùng hạm đội Pháp 

làm thế tựa cho Tử tước Gros và Huân tước Elgin ép buộc nhà Thanh ký Hòa ước 

Thiên Tân ngày 4/7/1858—từ mùa Hè 1858 Rigault mới rảnh tay chuẩn bị cuộc 

biểu dương lực lượng tại Đại Nam. Sự chậm trễ này còn hai lý do khác là kinh 

nghiệm bản thân Rigault và tin tình báo các giáo sĩ Pháp cung cấp. Kinh nghiệm 

bản thân cho Rigault biết rằng vua quan Nguyễn có thể sẽ bắt chước quân Thanh 

áp dụng chính sách trì hoãn chiến [hay “đánh giữ”], án quân bất động ngoài tầm 

hải pháo. Muốn biểu dương lực lượng một cách hữu hiệu, phải tiến vào kinh đô 

Huế. Nếu vậy, cần nhiều bộ binh và một số chiến hạm hạng nhẹ, có thể di chuyển 

trên sông. Ngoài ra, như đã lược nhắc, còn vấn đề thời tiết. Từ tháng 8 đến tháng 

11 tây lịch, bão tố thường xảy ra, gây trở ngại cho các tàu vận tải. Từ tháng 9 đến 
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tháng 12, những cơn mưa lũ cộng với khí hậu nhiệt đới sẽ khiến binh sĩ dễ bị bệnh 

thời khí. Do đó, cần đánh chiếm Đà Nẵng trước tháng 9 tây lịch, tức trước khi mùa 

bão bắt đầu, và thu góp nhiều tin tình báo hơn về các cửa sông cũng như thành lũy 

và tổ chức phòng thủ ở Huế. (5) 

5. Công điện ngày 11/2/1858, Rigault gửi Bộ trưởng HQ&TĐ; CARAN 

(Paris), BB4-760. Ngày 25/4/1858, GM Pierre Retord thư cho Francois 

Napoléon Libois, Quản lý giáo khu Hong Kong, báo cáo về việc phòng thủ 

Tourane gồm có sáu [6] đồn : hai [2] đồn ở cửa vào vịnh, và bốn [4] đồn dài 

theo sông; SME (Paris), Tonkin, vol. 706:86. Các giáo sĩ cũng cung ấp phóng 

đồ Huế và đường đi từ Đà Năng lên Huế. [Xem Phụ Bản] 

 

Như đã lược nhắc, để có thêm chính nghĩa xâm lăng—tức bảo vệ quyền lợi 

giáo dân Ki-tô—từ đầu tháng 12/1857, Pháp thuyết phục Espania nhập cuộc. Nhân 

cơ hội Giám Mục Diaz Sanjurjo (tức Cố An, 1818-1857), gốc Espania, mới bị xử 

trảm giữa năm 1857 ở Nam Định, tháng 1/1858, triều đình Madrid đồng ý gửi một 

lực lượng tượng trưng tháp tùng Rigault. Diaz từ Macao tới Yên Trì ngày 

12/9/1845, và cuối năm đó được giao chỉ huy chủng viện Lục Thủy (Nam Định). 

Sau lên tới Giám Mục Bùi Chu. Ngày 21/5/1857, Diaz cùng một số giáo chức bị 

bắt ở Bùi Chu, rồi bị xử chém ở pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định, ngày 

20/6/1857. Vũ Văn Trung, chủ nhà chứa Diaz, bị đày lên Cao Bằng. Được tin Diaz 

bị bắt, Rigault de Genouilly đã gửi ngay chiến hạm Catinat xuống Bắc Kỳ can 

thiệp, nhưng không đạt được kết quả nào (6) 

6. AMAE (Paris), Mémoires et documents, Asie, vols. 27, tờ 525-534, & 

28, tờ 151-154. Rigault de Genouilly không hài lòng việc này. Xem thư ngày 

28/2/1858 gửi Hamelin; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-760 ; Cao Huy 

Thuần, 1990:44-46; Vau Blanc, TLNCLS; ĐNTLCB, IV, 28:1854-1858, 

1973:340.  

 

Vì Diaz thân thiết với Hoàng hậu Espania, Hoàng hậu rất sốt sắng trong việc 

liên minh với Pháp báo thù. Thời gian này, Espania còn chiếm đóng quần đảo 

Philippines [Phi-Lip-Pin] nên lực lượng Espania đều từ Manila gửi tới; và có thể 

sử dụng hải cảng này để chuyển quân hay tiếp vận, nếu cần. 

 

A. MẶT TRẬN CỬA HÀN: 

Ngày 30/7/1858, Rigault để lại Quảng Châu năm [5] tàu và một số binh sĩ, 

cùng ba [3] tàu khác dưới sự chỉ huy của Tử tước Gros mới gọi từ Nhật qua, rồi 

kéo hạm đội tới Yulukan, ngoài khơi Hải Nam. Trong khi tập trận, binh sĩ Pháp bị 

dịch tả, chết khoảng 15-16 người. Ngày 28/8, một chiến hạm Espania nhỏ, chạy 

bằng hơi nước, chở 500 lính dưới quyền Đại tá Bernard Ruis de Lanzarote, từ Phi-

lip-pin tới tăng viện. Hai ngày sau, hạm đội của Rigault—gồm thuyền buồm 

(frégate) soái hạm Némésis, hai [2] phòng hải hạm  Primauguet và Phlégéton, năm 

[5] pháo hạm, hai [2] tàu vận tải, và một [1] tàu chạy hơi nước—hướng về Đà 

Nẵng. Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 31/8, hạm đội Pháp bỏ neo ngoài khơi Cửa Hàn. 
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Trên soái hạm Némésis, có Giám mục Pellerin và Pedro Tạ Văn Phụng, một phụ tá 

thông ngôn xuất thân thày kẻ giảng, thân tín của Giám Mục Pierre Retord (người 

chủ trương tách Đường Ngoài khỏi Đường Trong, thành lập một thuộc địa Ki-tô 

Espania). Năm 1854, Phụng đã nổi loạn, rồi được Retord dàn xếp qua tạm trú ở 

các chủng viện Hong Kong, chờ đợi cơ hội làm việc lớn—Tinh thần địa phương 

này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bắc Kỳ là chiếc nôi của vương quốc Đại Việt, 

từng tạo nhiều chiến công xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài ra, không thiếu 

người chưa chịu chấp nhận “thiên mệnh” của nhà Nguyễn. Cả Nguyễn Phước Đảm 

lẫn Hường Nhiệm nhiều hơn một lần giận dữ phản ứng trước lời cáo buộc triều 

đình kỳ thị người Bắc. 

Ngay trong ngày 31/8/1958, Rigault hạ tối hậu thư cho các quan trấn thủ Cửa 

Hàn, bắt đầu hàng. (7) 

7. CARAN (Paris), BB4-760. Xem thêm thư ngày 3/9/1858, Henri 

Rieunier gửi gia đình; SHM (Vincennes), GG2 198, carton 1; ĐNTLCB, IV, 

28: 1854-1858, 1973:438-439, 440-441, 444; Châu Bản Tự Đức [CBTĐ], 24/7, 

25/7 & 27/7 TĐ XI, 7, CB 229:224, 226, 231, 276-277. 

 

Mờ sáng hôm sau, 1/9, 13 chiến thuyền Pháp chia làm ba [3] hàng chạy tới 

trước các đồn An Hải và Tôn [Điện] Hải. Rigault sai sứ giả đến gặp quan phụ 

trách đồn, đòi phải trả lời tối hậu thư. Lúc 9G30 sáng, khi không có hồi báo của 

quan Việt, tất cả các chiến hạm đều bắn đại bác vào các đồn Việt. Quân Việt phản 

pháo yếu ớt, từ 20 tới 25 quả đạn thần công. Loại sung này nòng trơn, không có 

khương tuyến, nên thiếu tầm xa. Đạn thì đúc bằng kẽm hay gang đặc, không có 

chất nổ, nên thiếu sức công phá. Bởi thế, chưa đầy hai [2] giờ sau, Pháp phá hủy 

hầu hết các đồn bót, rồi đổ bộ chiếm xã Mỹ Thị, cùng hai đồn trên núi Sơn Trà. 

Chiến thắng dễ dàng này đưa Rigault lên núi Sơn Trà, thiết lập Bộ Tư lệnh, hoàn 

tất bước đầu của chuyến viễn chinh. 

Nhưng những khó khăn cũng chỉ mới khởi đầu.  

Trước hết, khí hậu Cửa Hàn (“Touran”) không tốt lành như Pellerin từng ca 

ngợi tại Paris, hay suốt đoạn hải trình từ Hong Kong xuống “hải cảng thống trị 

vùng Đông Á” này. Khí hậu cuối Hè ở đây mưa nắng thất thường, vô cùng khắc 

nghiệt. Vì phải gấp rút xây dựng công sự phòng thủ trên những bãi cát cháy nắng, 

rất nhiều quân lính Pháp bị dịch tả, sốt rét. Số nhân công mang từ Hải Nam hay 

Quảng Đông sang cũng bị nhiễm bệnh. Khoảng 300 lính Tagals tuyển mộ từ Phi-

lip-pin đều không tránh được tật bệnh, và tinh thần ngày thêm sa sút. Cách nào đi 

nữa, Đà Nẵng trở thành một nghĩa trang đầu tiên của hàng trăm binh sĩ Pháp—bị 

thời tiết nhiệt đới miền Trung đánh ngã nhiều hơn quân Nguyễn. 

Trong khi đó, trái với điều Rigault mong đợi, không bóng dáng một giáo dân 

Ki-tô nào, nói chi “600,000 người” nghênh đón “những nhà giải phóng.” Sự hờ 

hững này phần nào do hậu quả chính sách bài đạo trước đó, và mới được tăng 

cường bằng nghiêm lệnh ngày 15/9/1858 của Hường Nhiệm—vua mật chỉ các 

Tổng đốc phải ngăn chặn và nghiêm trị giáo dân liên lạc với Pháp. (9) Hơn nữa, 

Quảng Nam là một trong những tỉnh lân cận kinh đô (tả trực kỳ), ảnh hưởng của 
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triều đình rất lớn. Đa số dân địa phương được hưởng nhiều ân sủng của nhà 

Nguyễn từ năm 1558-1570. Số dân Ki-tô cũng rất giới hạn.  

9. Thư của Hernengt, giáo phận Đàng Trong Đông (Cochinchine 

Orientale); SHM (Vincennes), GG2 99, carton 2. 

 

Thêm vào đó, sau thảm bại đầu tiên, quan quân Nguyễn bắt đầu tổ chức chiến 

đấu. Chưởng doanh Hổ oai Đào Trí cùng Tổng đốc Nam-Ngãi Trần Hoằng—

những người đã chịu trách nhiệm xây dựng lại đồn lũy ở Quảng Nam sau cuộc 

biểu dương lực lượng năm 1856 của Pháp—được lệnh củng cố mặt trận với nhiều 

viện binh. Triều đình Huế còn phong Hữu quân Đô thống Lê Đình Lý làm Tổng 

thống quân vụ, mang thêm 2,000 cấm binh trang bị súng điểu thương (sang) vào 

tham chiến. Lý và đại quân đóng ở huyện Hòa Vinh, trong khi Trí đặt bản doanh ở 

xã Thị An. Nhiều đạo tinh binh cũng được phái tới trấn thủ đèo Hải Vân, cửa Tư 

Hiền và Thuận An. Đồng thời, điều thêm quân tăng viện từ Thanh Hoá và Bình 

Định tới Đà Nẵng.  

Ngày 6/10, khi quân Pháp mở rộng vùng kiểm soát vào sâu nội địa, hai bên 

giao tranh dữ dội tại Cẩm Lệ. Cánh quân Trung tá Jean-Bernard Jauréguiberry 

(Thanh Cát Hà Tự) đả bại đạo cấm binh của Lê Đình Lý. Tổng thống Lý bị đạn, 

phải đưa về tỉnh Quảng Nam điều trị, rồi tử thương. Triều đình vội sai Thân Văn 

Tiếp và Lê Văn Phổ mang quân ở vùng lân cận về kháng địch. Chưởng doanh Hậu 

quân Chu Phúc Minh được cử làm tân Tổng thống quân vụ. 

31/8/1858: Bộ Binh báo cáo về việc khoảng 100 tên phỉ có trang bị súng đạn, 

từ huyện Đường Hào kéo đến xã Văn Nhuệ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Dương. Giáo 

dân lại nổi lên, gây náo động (CBTĐ, [23/7/]XI, 31/8/1858] CB 229:205-206).  

Ngày 6/10 này, Rigault de Genouilly cũng nghe theo lời cố vấn của Pellerin 

định mang chiến hạm ra đánh Huế, nhưng tàu chiến không vào được Huế. Tháng 

10-11/1858 [9 Mậu Ngọ], quân Nguyễn được  lệnh dùngy xích sắt và dây sắt chắn 

ngang các cửa biển Thuận An và Tư Hiền. 

Ngày 21/12/1858,  Rigault de Genouilly lại thử tiến ra Huế một lần nữa cũng 

không thành công. Rigault rất bất mãn về thái độ của Pellerin, và định trục xuất 

Pellerin qua Hong Kong. 

Tháng 11/1858, Hường Nhiệm lại phái Kinh lược Nguyễn Tri Phương (1800-

1873) thay Chu Phúc Minh; Minh xuống làm đề đốc quân vụ. Kinh lược Phương 

là một trong những đại thần đương thời, với tước Đông Các Đại học sĩ, từng là 

một trong bốn Phụ chính đại thần, rồi Kinh lược sứ miền Nam từ năm 1850, một 

tay tổ chức hệ thống đồn điền. Năm 1857, được phép ra Huế thăm vua. Đang bàn 

bạc kế hoạch bình định và khai khẩn miền nam, xảy ra việc Pháp chiếm Trà Sơn. 

Em trai Kinh lược Phương là Nguyễn Duy đang làm việc ở Nội các tình nguyện 

xin ra mặt trận, lập được ít công lao. Để Nguyễn Tri Phương có thể toàn quyền 

điều động quân thứ, vua trao cho Phương kiếm thượng phương—tức kiếm vua 

thường sử dụng; người mang kiếm này có quyền tiền trảm hậu tấu [giết trước, báo 

cáo sau]. Tổng đốc An-Biên (Sài Gòn và Biên Hòa) Phạm Thế Hiển được giao phụ 

tá việc tham mưu. (10) 
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10. ĐNTLCB, IV, 28:1854-1858, 1973:440-441, 453, 456, 463; ĐNCBLT, 

II, 23:442, 446-447.  

 

Nhận hiểu khả năng hải pháo và vũ khí của liên quân Pháp-Espania, và đúng 

như mối lo ngại của Rigault de Genouilly, Tổng thống Phương đắp đồn Liên Trì 

và tuyến phòng thủ từ Hải Châu tới Phúc Ninh, chia quân phòng giữ. Được mật 

báo từ ngày 3/11, Rigault chỉ thị cho Jauréguiberry, người chỉ huy căn cứ Cửa Hàn, 

phải quản thúc các nhân công chặt chẽ. Ngoài ra Rigault còn được tin quân 

Nguyễn sẽ tấn công, với 500 tù nhân mở đường. (11) Loại tin mật này phần lớn do 

Pellerin cung cấp. 

11. Thư ngày 3 & 4/11/1858, Rigault gửi Jauréguiberry; SHM 

(Vincennes), GG2 99, carton 2. 

 

Vài trận đánh lớn xảy ra trong tháng 12/1858. Sáng sớm ngày 16/12, 

Jauréguiberry tấn công một vị trí quân Nguyễn cách bờ sông khoảng 2,500 thước. 

Tiền đồn này có khoảng 200 lính. Theo tù binh, có một đại thần chỉ huy. Quân 

Việt còn có hai [2] thớt voi xuất trận. Bốn ngày sau, 20/12, Jauréguiberry tấn công 

đồn Mỹ Thị. 150 lính Pháp và Espania giao tranh với 1,000 lính Việt. (12)   

12. SHM (Vincennes), GG2 99, carton 1. 

 

Hôm sau nữa, 21/12, Jauréguiberry hạ đồn Tôn Hải. Số quân Việt tham chiến 

khoảng 1,500 người. Pháp bắt được 21 tù binh, thu 6 đại bác bắn đá (pierriers en 

bronze) và 7 pháo. Ba voi trận bị chết. Pháp chỉ bị thương ba [3] người. Cánh quân 

Espania dưới quyền Đại úy Estevan-Chavarria chiến đấu rất hăng hái. (13) 

13. SHM (Vincennes), GG2 99, carton 2. 

 

Chiến lược lấy thủ làm công của Nguyễn Tri Phương khiến cuộc biểu dương 

lực lượng của Rigault giảm hẳn hiệu lực. Từ tháng 11/1858, Pellerin nhiều lần 

thúc dục Rigault đánh Huế. Tuy nhiên, Tư lệnh Pháp đành thúc thủ. Kinh đô nhà 

Nguyễn được xây cất kiên cố, theo lối kiến trúc Âu Châu. Lại bố trí nhiều súng 

thần công. Muốn hạ thành, cần ít nhất 3,000 bộ binh và hải pháo yểm trợ. Trong 

khi đó, liên quân Pháp-Espania chỉ còn khoảng hơn 1,000 tay súng khoẻ mạnh. 

Chiến hạm thì quá lớn không thể ngược sông Hương tiến sát thành Huế để yểm trợ 

hoả lực cho bộ binh và tiêu diệt đại bác Nguyễn cùng phá hủy công sự phòng thủ 

hay hoàng thành. Điều Rigault mong đợi, và từng được Pellerin cùng các giáo sĩ 

nhiều lần hứa hẹn—tức 600,000 giáo dân Ki-tô sẽ nổi loạn đón tiếp những nhà giải 

phóng, tạo thành thế trong công, ngoại kích—vẫn không một tin tức. Mặc dù các 

nhóm giáo dân như Tú Yêm, cụ Xuyên ở Hải Dương, hay Hoàng Kim Duyệt ở 

Nam Định, Đỗ Thế Hùng (Cụ Thái) ở Đông Triều, Đỗ Duy Tảo ở Quảng Yên nổi 

dạy để mở mặt trận thứ hai uy hiếp triều đình, khiến Hường Nhiệm phải đưa quân 

Thanh Hoá, Nghệ An ra tăng viện vùng Hà Nội, Hải Dương, giáo phận của 

Pellerin hoàn toàn im lặng. Tại miền nam, giáo dân cũng bị kiểm soát chặt chẽ, 
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trong khi quan lính dựng thêm những trạm kiểm soát trên quan lộ, bắt mọi người 

phải bước qua thập tự giá mới chấp thuận cho di chuyển. 

 (ĐNTLCB, 28:455 [tháng 10-11/1858 đạo trưởng Hoàng Kim Duyệt bị 

chém đầu, xác ném xuống song]; 459, 466 [tại Nam-Định, Nguyễn Đình Tân 

cho người vây bắt được đạo trưởng Thế cùng 35 giáo dân] 465, 468 [Quan 

binh bắt được Lê Duy Minh cùng hai đồng đảng Trần Văn Tùng (Lý Thừa) 

và Trần Đức Thịnh, mang về Huế giết đi. Duy Minh này tên là Đỗ Tảo; 

thường giao thông với Tây dương, khi họp nhau ở cửa Ba lát, khi đón nhau ở 

động La Phù châu Khâm. Bêu đầu ở Quảng Nam, rồi đốt thành tro, ném 

xuống biển; khoảng 300 đồng đảng của Lê Duy Minh do tên Kịch cầm đầu 

cưỡi 20 thuyền đánh thành Nam Định]. 

24/10/1858: Tourane: Pellerin viết thư giới thiệu Petrus [Key?] với 

Jauréguiberry [để giúp phỏng vấn tù binh?]. Petrus còn bị bệnh. Pellerin yêu 

cầu cho Petrus tiếp tục uống rượu vang có quinine. 

Ngày 4/1/1859, từ Tourane, Le Grand de la Liraye, gửi thư cho Libois, 

báo tin Giám mục Hà-Nội Pierre Retord chết ngày 22/10/1858, và  Charles 

Hubert Jeantet lên thay. (Thư ngày 4/1/1859, SME 706:90; Thư ngày 3/8/1866 

của J.B. Mathevon; SME, 706:1866:323).  

 

Kẻ thù nguy hiểm nhất của liên quân Pháp-Espania, không ngoài dự đoán của 

Rigault, là khí hậu cay nghiệt miền Trung. Thời gian càng kéo dài, số tổn thất về 

nhân mạng và hao hụt quân trang, quân dụng cùng nhiên liệu càng gia tăng. 

Rigault liên tiếp gửi công điện xin tăng viện nhưng không được Paris đáp ứng. 

Napoléon III đang bận rộn gây chiến với Italia (Ý) và Austria (Áo). Rigault bi 

phẫn xin từ chức, nhưng Paris không có lệnh dứt khoát. 

Trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan, các giáo sĩ đưa ra hai giải pháp mới. 

Pellerin khuyên vào chiếm Gia Định làm bàn đạp, chờ ngày đánh Huế. Retord, 

ngày còn sống, và các giáo sĩ Espania thì thúc dục kéo ngay ra Bắc Kỳ, thiết lập 

một vương quốc Ki-tô độc lập. Vì “thanh kiếm thập tự quân, lưỡi gươm của 

Charlemagne và Thánh Louis, đã trở nên quá nặng trên tay con cái Voltaire,”(14) 

Rigault sinh ra bực dọc, chỉ trích Pellerin nhiều lần, và không ngớt than phiền thái 

độ của Pellerin trong những báo cáo về Paris. 

14. Louis Louvet, La Cochinchine religieuse, 2 tập (Paris: Challamel, 

1885), II:231; Tsuboi 1990:71. 

 

Ngày Thứ Bảy, 29/1/1859, chẳng hạn, Rigault viết:  

Chính phủ đã lầm lẫn về Đại Nam; cuộc viễn chinh được trình bày như 

giản dị, nhưng nó chẳng có đặc tính nào như thế. Người ta đã tuyên bố với 

chính phủ về những nguồn tài nguyên không hề có; sự tham gia của dân chúng 

không hề xảy ra như chờ đợi; một quyền lực bệnh hoạn và yếu ớt của quan lại 

mà thực ra mạnh và hăng hái; sự thiếu hụt quân lính, mà thực tế quân lính rất 

đông, và những phụ lực binh bao gồm những người mạnh khỏe của dân chúng. 

Người ta đã khoa trương về khí hậu tốt lành, trong khi khí hậu chẳng tốt lành 
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gì. Tóm lại, sau khi đọc báo cáo của Ủy Ban hỗn hợp [Cochinchine] tại Bộ 

Ngoại Giao [năm 1857], đối chất với thực tế, người ta có thể kết luận rằng vấn 

nạn đã do những sự đánh giá sai lầm, và người ta đã dấu kín những khó khăn 

của thực tế." (15) 

15. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4:769; CAOM (Aix), GGI:AF:1. 

 

Cuối tháng 1/1859, liên hệ giữa Rigault de Genouilly và Pellerin căng thẳng 

đến độ Rigault toan bắt giữ chánh thông ngôn của mình và trục xuất qua Hong 

Kong. Bị ảnh hưởng của Linh mục Gaentza—người chỉ muốn giương cao quốc kỳ 

Espania tại Bắc Kỳ—Pellerin tuyên truyền trong giới sĩ quan Pháp là Rigault đi 

ngược lại những chỉ thị của chính phủ.  

Cuối cùng, Rigault quyết định vào đánh Gia Định, vựa lúa của toàn vương 

quốc Đại Nam. Phần Pellerin, bi phẫn và xấu hổ, cùng một người hầu là A. Thiệu 

trực chỉ Hong Kong, rồi lưu lạc qua Penang và chết già ở đó. (16) Tạ Văn Phụng 

cũng bị đuổi lên Hong Kong. 

16. Pellerin chết ở Collège général de Pinang ngày 13/9/1862. Giám mục 

Joseph Hyacinthe Sohier (Bình, 1818-1876) lên thay. 

 

B. PHÁP CHIẾM SÀI GÒN: 

Ngày 2/2/1859, Rigault de Genouilly giao một lực lượng nhỏ cho Trung tá 

Charles Louis Faucon bảo vệ căn cứ Trà Sơn, rồi kéo hạm đội xuôi Nam. Ngoài 

soái hạm Phlégéton, có chiến hạm Primauguet, các tàu vận tải La Meurthe, la 

Durance, la Saone, cùng ba [3] pháo hạm l'Avalanche, la Dragonne, và l'Alarme, 

tàu chạy hơi nước L'Elcano của Espania, và bốn [4] tàu buôn chở ngựa cùng vật 

liệu, mà một nửa là của Espania. Tổng số binh sĩ khoảng gần 2,000 người Pháp và 

Tagals. (17)  

17. Báo cáo ngày 28/2/1859 của Rigault; CARAN (Paris), Fonds Marine, 

BB4-769. Xem thêm thư ngày 2/2/1859, Le Grand de la  Liraye gửi Libois 

(Hong Kong); SME (Paris), 706:91.  

 

Một tuần sau, ngày 9/2, hạm đội tới Vũng Tàu (cửa sông Sài Gòn). Hôm sau 

nữa, Pháp oanh kích phủ thành Vũng Tàu. Rigault còn phái Trung tá Reynaud, 

Tham Mưu trưởng của mình, mang pháo hạm Dargone đi thám thính địa thế phía 

nam tới vùng Cần Giờ. Ngày 11/2, hạm đội Pháp tiến vào sông Sài Gòn. Quân 

Nguyễn chặn đánh, nhưng Pháp phá được tuyến cản và bắn sụp pháo đài Nguyễn. 

Ngày 14/2, hạm đội Pháp ngừng ở Soài Rệp để phá rào cản và bắn phá hai đồn 

quân Nguyễn. Ngày này, Giám Mục Lefèbvre—người đã từ lâu trông ngóng binh 

thuyền Pháp giương buồm tới Đại Nam để bắt Hường Nhiệm trả nợ máu—lên tàu 

mật báo tình hình. Nhờ tin chính xác của Lefèbvre, hôm sau, 15/2, hải pháo Pháp 

bắn phá hữu hiệu các mục tiêu, kể cả một trong hai đồn ở phía nam Sài Gòn. 

Rigault để dành đồn thứ hai, có đại bác, nhưng bị cây to che khuất, cho ngày hôm 

sau. Ngày 16/2, Pháp pháo tan đồn này. Ngày 17/2, đổ bộ tấn công. Quân Pháp bị 

chặn lại một thời gian ngắn vì những khẩu súng ngựa trời [mousquetaires] và đại 
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bác của nhà Nguyễn. Sau đó, xung phong lên thành. Trong ngày 17/2/1859, liên 

quân Pháp-Espania làm chủ tình hình. Pháp không bị thiệt hại nào đáng kể, trong 

khi thu được rất nhiều chiến lợi phẩm: 85 thùng thuốc súng, 20,000 vũ khí đủ loại, 

một kho thóc đủ nuôi 6,000 tới 8,000 người trong một năm, và một số bạc trị giá 

130,000 francs. Ít lâu sau, Rigault cho tàu Port de Bordeaux mang một số gạo và 

gỗ qua Réunion bán, bỏ tiền vào ngân khố quốc gia. Tàu La Préciosa của Espania 

cũng chở qua Manila 160 tấn gạo chiến lợi phẩm đầu tiên của cuộc biểu dương lực 

lượng.  

Giống như trường hợp Đà Nẵng, sức kháng cự của quân Nguyễn tại Sài Gòn 

rất yếu ớt. Khoảng 2,000-3,000 lính bỏ chạy. Hộ đốc Võ Duy Ninh và Án sát Lê 

Từ chạy thoát ra Phước Lộc, nhưng đều tự tử. Tổng đốc, bố chính và lãnh binh rút 

về phủ Bình Long. Dân chúng cũng hoảng sợ, trốn chạy. Khoảng 1,500 tới 2,000 

nhà bị bỏ trống. Tổng đốc Long Tường Trương Văn Uyển, mới đưa quân tới tăng 

viện ngày 14/2, cũng vội rút về bảo vệ Vĩnh Long. (18) 

18. Báo cáo ngày 28/2/1859, tr. 19; & 14/3/1859, tr. 3; CARAN (Paris), 

BB4-769 ; Thư ngày 1/3/1859, Le Grand de la Liraye (Sài Gòn) gửi Libois; 

ASME (Paris), Tonkin 706:92. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:11-13,19, 

25, 27. 

Theo Rigault, Pháp không thiệt hại gì. Về mặt tinh thần, gây cho Đại Nam 

bị mất mặt, đặc biệt là ở Căm Bốt (Miên). Dự trù trở lại Tourane ngày 

15/3/1859. 

Không tin gì được ở các nhà truyền giáo. (BB4-769, 28/2/1859:19)  

Le Grand de la Liraye than thở rằng chỉ có mình là người thông dịch, nên 

rất vất vả, mệt nhọc. (tr.92) 

Thành Sài Gòn gồm 4 mặt bán nguyệt và 4 cửa. Mỗi mặt dài từ 7 tới 800 

mét, ngay tại trung tâm khu dân cư. Số dân vào khoảng 200,000. Thành không 

nằm sát trên bờ sông, mà lẫn vào cây cối và nhà cửa khác. Nhờ tin tình báo 

chính xác, hải pháo Pháp bắn vào thành khoảng nửa giờ trước khi các mũi 

quân bộ binh tiến vào thành. Có tin đồn trong dân gian rằng “Phó vương 

[Nguyễn Tri Phương] sẽ trở về Nam trừng trị giặc Pháp.” 

Tran Tri was assisted and protected by former tri huyen Tran Thien Chinh 

and ex-xuat doi Le Huy, who raised an army of 5,800 men. In March of Ky 

Mui, Tu Duc recommissioned Chinh and Huy to their former ranks.(29:25) 

Theo Rigault, Soái hạm Phlégéton bắn phá đồn Cần Giờ. 

Vì không rõ địa thế, Rigault phải tạm dừng ở Ngna. 

Rigault chia đều 3 đại đội TQLC cho các tàu Primauget, Phlégéton, 

l'Alarme, l'Avalanche và l'El Cano, dưới quyền điều khiển của Trung tá 

Reybaud. Hai đại đội Bộ binh Espania thì giao cho Thiếu tá Palanca y 

Guttierrez. 

Các xà-lúp (chaloupe) la Meurthe và La Durance, cùng các ca-nô (canots 

tambours) của tàu Saone thì do các hải phòng hạm (corvettes) và pháo hạm 

kéo. Những ca-nô này chở các súng trái phá (obusiers rayés) bằng đồng của 
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Đại úy Lacour. Đại úy công binh Gallimard và một số chuyên viên công binh 

(sapeurs d'élite) xuống tàu Phlégéton. 

13/2/1859: Tàu Prégent từ Hong Kong tới tham gia hạm đội.  

Mang theo Thiếu tá Công binh Dupré-Deroulède. 

 

Ngày 24/2, khi được tin quân Pháp cướp phá Gia Định, Hường Nhiệm cử Tôn 

Thất Cáp, thượng thư bộ Hộ, làm Thống đốc tiễu bổ quân sự đại thần, cùng nhóm 

Phan Tĩnh, Hoàng Ngọc Chung, v.. v... vào Nam chống đỡ. Đồng thời điều thêm 

quân Hà Tiên, Vĩnh Long, cùng các tỉnh Tả kỳ (từ Bình Định trở vào) tăng viện. 

(19)  

19. LTTƯ 2, CBTĐ, 22/1 TĐ XII, 1-4, CB 239:16 ; ĐNTLCB, IV, 29 : 

1854-1858, 1973: 12-14. 

 

Đồng thời, Huế lại cho lệnh bài đạo, tìm mọi cách ngăn chặn giáo dân liên lạc 

với Pháp. Ngoài khu vực lân cận Sài Gòn như Chợ Quán, quan quân đặt các chốt 

kiểm soát, và lùng bắt giáo sĩ, giáo dân. (20) 

20. CBTĐ, 5/2 TĐ XII, 1-4, CB 239:49-50; Thư Petrus Key gửi Grand 

Chef, và thư ngày 24/3, Linh mục Borelle gửi Giám mục Lefèbvre; SHM 

(Vincennes), GG2 99:2. [Xem Phụ Bản 3A, 3B] 

 

Tại Sài Gòn, những trận giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn quanh khu vực Pháp 

chiếm đóng. Đáng kể nhất là trận đánh ngày 6/3 giữa khoảng 1,000 quân Việt tập 

trung ở khu vực Chợ Lớn, và lực lượng Pháp-Espania. Quân Việt thua to, bỏ chạy, 

để lại nhiều xác chết và 5 thần công. Nhưng một trung sĩ Espania và 1 lính Tagal 

bị dân làng bắt được, giết chết. Rigault cho lệnh Thiếu tá des Pallières tiêu hủy 

làng trên, và bắn phá 4 làng khác để dạy bảo người Việt về “nguyên tắc chiến 

tranh đang thực hành ở Âu Châu.”(21)  

21. Báo cáo ngày 14/3/1859; CARAN (Paris), BB4-769. 

 

Ngày 8/3, trước sự phản công của quân Nguyễn, Rigault cho lệnh phá thành 

Sài Gòn, chỉ để lại một đồn trú quân. Sau đó cử Jauréguiberry, Hạm trưởng 

Primauguet, làm Chỉ huy trưởng Sài Gòn, và chuẩn bị trở ra Đà Nẵng để hoàn tất 

nhiệm vụ ký bằng được hòa ước với triều đình Huế. 

Jauréguiberry tập trung giáo dân Ki-tô quanh thành Gia Định cũ và khu vực 

người Hoa. Đây là những nguồn nhân công và cộng sự viên bản xứ đầu tiên cho 

lực lượng viễn chinh. Petrus Key, tức Trương Vĩnh Ký (1837-1898) sau này, viết 

thư ra mắt “Grand Chef et vous tous” vào cuối tháng 3/1859, van nài các sĩ quan 

Hải quân Pháp hãy đảm nhiệm chức vụ Moise và Jacob trong sứ mệnh giải phóng 

giáo dân Ki-tô bằng cách đánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ. (22)  

22. Xem chi tiết trong Nguyên Vũ, Paris Xuân 1996 (Houston: Văn Hoá, 

1997), tr. 66-71; Idem., “Góp phần vào việc nghiên cứu Petrus Key (1837-

1898);” Ngàn Năm Soi Mặt (Houston: Văn Hóa, 2002), tr. 157-269. Xem thêm 

chú 32. 
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Ngày 25/4/1859, Lefèbvre cung cấp cho Jauréguiberry khoảng 100 cu-li giáo 

dân Ki-tô để làm cầu và đường; với số lương 1 "ligature" (khoảng 1.65 francs) một 

ngày, cao gấp ba giá thông thường. (23)  

23. SHM (Vincennes), GG2 99, carton 1. 

 

Lefèbvre cũng thiết lập thêm một xóm giáo dân mới ở Chợ Quán. Tuy nhiên, 

Rigault chỉ cho phép họ “mượn tạm” đất đai của các gia đình phiêu bạt tị nạn lên 

Biên Hòa hay các tỉnh miền Tây để dùng họ làm phên dậu cho vị trí đóng quân của 

Pháp. Cuộc sơ kiểm dân số ngày 1/2/1860 của Pháp ghi nhận tổng số dân chúng ở 

đất liền là 3,026 người Việt, tại 451 nhà, và 267 người Hoa tại 88 hộ. Ngoài ra, 

còn một số dân sống trên 160 thuyền (barques). Việc cai trị do ba [3] hương chức 

(maires, lương 21 đồng một tháng), bốn [4] quan án (juges, 20 đồng), một [1] 

thông ngôn (20 đồng), một [1] nho (7 đồng), 13 cảnh sát (39 đồng). Tổng cộng chi 

phí: 107 đồng. Ngoài ra, có 625 người làm việc cho Pháp. (24)  

24. SHM (Vincennes), GG2 99:2. Theo Lefèbvre, vào đầu năm 1860 

khoảng 6,000 giáo dân đã tụ tập chung quanh Sài Gòn (có thể chỉ có 312 

người); SME (Paris), LC 1861 (Cochinchine occidentale). Trong thư ngày 

1/1/1861, Lefèbvre báo cáo thêm rằng có 3 giáo sĩ và 67 giáo dân Ki-tô bị 

quan Nguyễn cầm tù, và 15,000 giáo dân khác bị phân tán trong các làng 

lương. Ibid. 

 

II. VỪA ĐÁNH, VỪA ĐÀM: 

 

Tại Đà Nẵng, ngay sau khi Rigault de Genouilly vừa kéo hạm đội vào Nam, 

Nguyễn Tri Phương mở cuộc phản công lớn trong hai ngày 6 và 7/2/1859. Mặc dù 

quân số ít, Faucon đẩy lui quân Nguyễn, phá hủy nhiều đại bác, và giết chết 150 

người tại trận. (25) 

25. CARAN (Paris), CC1-1157; Báo cáo ngày 28/2/1859; BB4 769.  

 

Là người sính văn thơ, sử ký, tự ví mình như Hán Văn Đế (79-56 TTL), nhưng 

cũng từng luyện tập kiếm cung từ nhỏ, Hường Nhiệm đặc biệt quan tâm đến tình 

hình chiến trận. Vua đích thân theo dõi cách hành quân chống Pháp. Ngày 5/3, vua 

mật chỉ cho Tổng thống Phương và Tham tán Hiển tập trung thuyền và binh sĩ ở 

Thuận An để lừa Pháp tăng cường vào đó, rồi đánh bọc hậu Trà Sơn và An Hải. 

Cuối tháng 5/1859, lại mật dụ rằng sở dĩ quân Pháp đã chiến thắng vì có điềm chỉ 

mai phục, nên thường dùng chiến thuật “bọc hậu,” các quan phải tìm cách chống 

lại. (26) 

26. KLTTƯ 2, CBTĐ, 1/2 TĐ XII, 1-4,  CB 239:31-32, &  24/4 TĐ XII, 6, 

CB 242:52-3, 54-6. 

 

Tuy nhiên, Hường Nhiệm và Viện Cơ Mật không đủ khả năng dự đoán mục 

tiêu cùng chiến thuật, chiến lược của Pháp. Ngày 23/3/1859, chẳng hạn, Viện Cơ 
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Mật báo cáo quân Pháp cướp đoạt tài sản ở Nam kỳ mang về Trà Sơn, Đà Nẵng, 

mưu đồ chống giữ lâu dài—không suy đoán nổi dụng tâm quan tướng Pháp là sẽ 

duy trì Sài Gòn bằng mọi giá.. (27) 

27. CBTĐ, 19/2 TĐ XII, CB 239:103-4. 

 

Ngày 1/6/1859, vua đề ra ba biện pháp chống giặc: Giết dân Ki-tô để trừ bè 

đảng của Pháp; dồn quân Pháp, buộc chúng phải rút về tàu, thuyền, sau đó có thể 

phản công bằng cách đốt cháy chúng; và, trừng trị những kẻ đào ngũ. (28)  

28. CBTĐ, CB   1/5 TĐ XII, 6, CB 242:102-103. 

 

Lệnh trừng phạt giáo dân, như đã lược nhắc, tái phát động từ trung tuần tháng 

9/1858, sau khi Cửa Hàn thất thủ. Mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn này nhằm 

ngăn chặn gián điệp bản xứ, và bảo vệ quân cơ. Trong mắt nhìn từ Huế, giáo dân 

Ki-tô đã “giao thông ngầm với người Tây dương” và đã “giắt đưa” họ đến xâm 

lăng Đại Nam. Bởi thế, Hường Nhiệm xuống Dụ bắt các tỉnh thần ở Nam cũng 

như Bắc phải 

xét xem những hào mục dân đạo, tên nào làm đầu têu cho dân thì tìm cách 

giam giữ, không để tên nào lọt đi nơi khác... Nếu kẻ nào lừng chừng trông 

ngóng thì lập tức chia ghép [sai tháp] vào xã thôn không có người đi đạo. Nếu 

kẻ nào có mưu toan khác, thì sức cho binh dân bắt nộp. Kẻ phạm tội thì tài sản 

đem quân phân. Ai bắt được tên đạo trưởng hay người đầu mục gian ác người 

đạo thì chiếu theo sự trạng khen thưởng, hoặc bổ cho quan tước để khuyến 

khích. (29) 

29. ĐNTLCB, IV, 29:1854-1858, 1973:74-75. 

 

Tại miền Nam, sau khi Gia Định thất thủ, việc quản thúc giáo dân Ki-tô được 

giao cho Lê [Đình] Đức “để dứt mối gian.” Một linh mục Pháp viết cho Giám mục 

Lefèbvre về tình cảnh giáo dân thời gian này: 

Tại Long Hồ và Mỹ Tho, quan lại gia tăng các biện pháp chống lại giáo 

dân, nhất là các giáo dân không dám di chuyển vì quan lại đặt thập tự giá tại 

các trạm thuế. Người Lương cũng không dám đi mua bán vì quan lại trưng thu 

thuyền bè. Lúa chín không gặt được vì mưa. Dân chúng, kể cả người Lương, 

đều muốn quân Pháp xuống ổn định tình hình. Theo họ chỉ cần hai tàu chiến 

Pháp đã đủ. (30)  

30. SHM (Vincennes), GG2 99:2.  

 

Petrus Key, tức Trương Vĩnh Ký sau này, cũng cùng một nhận xét. Tháng 

3/1859, Petrus Key viết cho "Grand Chef et Vous Tous, très honorables officiers 

de la flotte francaise":  

Hãy thương xót chúng tôi. Hãy thương xót chúng tôi. Quí Ngài là những 

nhà giải phóng của chúng tôi và bàn tay của kẻ thù đã xâm phạm đến chúng 

tôi! Than ôi! Người đi giày biết rất rõ chiếc giày thốn đau ở chỗ nào. Chúng 

tôi cũng biết là “Kẻ nào ôm đồm quá nhiều thì giữ không được chặt.” Nhưng 
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những nỗi khổ đau của chúng tôi đã khiến chúng tôi phải kêu cứu đến quyền 

lực của Ngài và đệ trình lên Ngài, tự đáy lòng của chúng tôi, tất cả những sự 

việc kể trên mong chờ sự thận trọng và minh triết của Ngài phán đoán. 

Người nô bộc hèn mọn và vô dụng. 

[Ayez pitié de nous; Ayez pitié de nous. Vous êtes nos libérateurs et la 

main des ennemis nous a touchés! Hala! The wearer knows very well where 

the shoe pincheth. Nous savons aussi que 'qui trop embrasse mal étreint;' Et 

cependant nos souffrances nous poussent à invoquer votre puissance et à vous 

exposer du fond du coeur tout ce que je vient de soumettre à votre prudence et 

à votre sagesse."]  

30b. Thư tháng 3/1859, Petrus Key gửi Grand Chef; SHM (Vincennes), 

GG2 99:2. Xem thêm chi tiết trong Chính Đạo, Hồ Chí Minh: Con người & 

huyền thoại, tập I: 1898-1925, tái bản có bổ sung (Houston, TX: Văn Hoá, 

1997), tr 68; Nguyên Vũ, “Góp Phần Nghiên Cứu Trương Vĩnh Ký, 1837-

1898;” Ngàn Năm Soi Mặt (Houston: Văn Hóa, 2002), tr  [156-269] 

 

Ngày 9/5/1859, Hường Nhiệm lại xuống Dụ cho lệnh sử dụng mọi biện pháp 

ngăn cản giáo dân Ki-tô miền Nam để họ đừng đi lính cho Pháp, đừng buôn bán 

với Pháp, hay liên lạc với Pháp. (31) 

31. CBTĐ, TĐ XII, 1-4, CB 239:189-190; 7/4 TĐ XII, 4-6, CB 242:23-26 

[2003:67]. 

 

Chiến dịch bài đạo tại miền Bắc không kém phần khắc nghiệt. Theo tài liệu 

truyền giáo Pháp, tại giáo phận Đàng Ngoài Tây, từ tháng 9/1858 tới ngày 

24/6/1860, 12 linh mục bị xử tử và 7 người khác bị giam giữ chờ ghép án. 5 giáo 

dân bị thắt cổ và nhiều người khác tử nạn trong tù. Số tù nhân lên khoảng 350 

người. Trong số này chỉ có 40 hay 50 người chịu án đầy (tập trung cải tạo), còn đa 

số đều đồng ý bỏ đạo (apostasié). Tại giáo khu Đàng Ngoài Nam, Gauthier báo 

cáo vào cuối năm 1860 rằng 5 họ đạo lớn nhất đã sơ tán đến độ chỉ còn hiện hữu 

trên danh nghĩa sau khi Hường Nhiệm ban hành Dụ cấm đạo năm 1859. Từ tháng 

9/1858, 4 linh mục bị chặt đầu. Tháng 5/1861, thêm hai thày kẻ giảng bản xứ là 

Mathiar Khoa và Laurent Tàng bị án tử hình. (32)  

32. Thư Jeantet, ngày 24/6/1860, &  Thư Gauthier, ngày 30/12/1860; 

ASME (Paris), Lettre commune [LC, thư chung hay thư công đồng] năm 1861. 

 

Theo sử quan Nguyễn, đa số người bị giết hay tù đày đều là giáo sĩ ngoại quốc, 

hay giáo dân không chịu bỏ đạo. Một số khác làm giặc nước hay giặc đất, dưới sự 

chỉ huy của các nhà truyền giáo. Những nhân vật kiệt hiệt nhất có Vũ Văn Kịch, 

cha con Đỗ Thế Hùng, Đỗ Như Long, v.. v...—thủ hạ của các minh chủ giả mạo 

giòng giõi họ Lê. (33) 

33. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:12, 17 [bắt Nguyễn Thế Hiệp, phe 

Vũ Văn Kịch], 21 [Lê Duy Huân], 37 [Kiên ở Vĩnh Long], 41 [Đỗ Thế Hùng, 
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Lê Duy Huân, Lê Duy Minh], 42-43, 70 [Đỗ Như Long, v.. v...], 90 [Trần 

Quân, Bùi Đức Uyên, Đào Viết Thức... thuộc nhóm Đỗ Thế Hùng]. 

 

Vua còn cho lệnh điều tra lý lịch các quan viên để thanh lọc giáo dân Ki-tô. 

Những ai đã thực tâm bỏ đạo thì cách bỏ chức dịch không dùng nữa. Nếu không 

chịu bỏ đạo thì bị phạt từ tội “giảo giam hậu” (thắt cổ chết nhưng tạm giam cứu) 

tới tội giảo (thắt cổ chết ngay). Ai tự thú thì được khỏi tội, nếu để người khác tố 

giác ra, tội sẽ nặng hơn. (34) 

34. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:91. Lệnh này ban ra sau khi Bộ Lại 

trình danh sách 12 người gốc Quảng Trị có đạo Gia tô đang làm việc ở các nha, 

bộ, ty tại kinh đô vào ngày 12/1/1860; CBTĐ, 20/12 TĐ XII, 12, CB 251:175. 

Ngày 17/1/1860, Tự Đức lại ra Dụ về cách sử trí của triều đình với giáo dân; 

CBTĐ, 25/12 TĐ XII, 12, CB 250:232-234 [2003:87-88]. 

 

Tháng 7/1859, Hường Nhiệm thực hiện ngay việc xiết chặt quân kỷ của mình. 

Vua xuống lệnh phạt nặng những người đào ngũ. Đào ngũ lần thứ nhất, bị phạt cây 

xuyên qua vành tai; đào ngũ lần thứ hai, đánh 100 gậy; đào ngũ lần thứ ba, chém 

đầu. (35)  

35. CBTĐ, 9/6 TĐ XII, 6, CB 242:205-206 [2003:72]. 

 

Tuy nhiên, những hình phạt này chưa đủ răn đe binh lính. Mùa Thu 1859, 

chẳng hạn, Tổng thống Phương báo cáo rằng trong số 7,000 quan binh tại Quảng 

Nam chỉ còn lại 3,200 người—quá nửa bị chết vì thương tật hay bệnh hoạn, và 

một số không nhỏ bỏ trốn. (36) 

36. Ngày 4/11/1859, Viện Cơ Mật trình lên Tự Đức việc này; CBTĐ, 

10/10 TĐ XII, 8-10, CB 247:292-294. 

 

Mục tiêu thứ ba của Huế, tức “dồn quân Pháp xuống tàu thuyền, rồi đốt cháy 

chúng” dễ nghĩ, nói hơn hành động. Với sức mạnh hải pháo vượt trội quân 

Nguyễn, đạo quân viễn chinh của Rigault de Genouilly có thể đánh chiếm bất cứ 

thành trì nào của Đại Nam, nếu thủy lộ cho phép. Từ ngày 24/2/1859, sau khi 

được tin đại thắng ở Sài Gòn, Paris đã thúc dục Rigault phải xúc tiến việc đánh 

Huế hầu ký cho bằng được một hiệp ước. Bởi thế, ngày 22/3, Rigault lại kéo hạm 

đội ra Cửa Hàn. Gió mùa Đông Bắc khiến tàu Phlégéton bị đình trễ 12 ngày tại 

Vũng Tàu, và mãi tới ngày 15/4, Rigault mới về tới căn cứ Trà Sơn. Tuy nhiên kế 

hoạch đánh Huế phải đình hoãn vì Paris không gửi thêm số quân và chiến hạm 

tăng viện như Rigault đòi hỏi. Về bộ binh, chỉ được tăng viện 50 người mà không 

phải 200 như trông đợi. Trong khi đó, số thương binh gửi qua Macao đã lên tới 62 

người. Để có thể tấn công Huế vào mùa gió Nồm Nam-Tây, từ tháng 5 tới tháng 9, 

Rigault dự trù cần tối thiểu 3,000 bộ binh và 5 tàu loại 2 (hạng nhẹ), có khả năng 

hoạt động tại các thủy lộ có độ sâu từ 6 tới 7 mét.  

Vào đầu tháng 6/1859, tình cảnh viên Tư lệnh viễn chinh Pháp thêm lúng túng. 

Lực lượng quân sự, xương sống của cuộc viễn chinh, đang suy yếu dần, từ 1,734 
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người giảm xuống còn 1,200 người tại hàng. Lực lượng Espania cũng bị thiệt hại 

nặng, không được thay thế. Trong khi đó, trận thử lửa ngày 8/5 cho thấy quân Việt 

đã có tiến bộ. Nếu muốn chiếm Huế trong mùa gió Nồm, Rigault đưa ra một ước 

tính mới, cần tới 5,000 bộ binh và một số tàu hạng nhẹ. Nói cách khác, do thiếu bộ 

binh, thiếu tăng viện quân trang, quân dụng, không có pháo hạm hạng nhẹ, thiếu 

đạn dược, việc đánh chiếm Huế là điều bất khả.  

Sự thiếu pháo hạm cùng tiếp liệu cũng cản trở mọi ý định tấn công miền Bắc 

theo đề nghị của các nhà truyền giáo Espania. Tuy nhiên, Rigault không muốn đề 

nghị triệt thoái, vì đó là quyết định của chính phủ. (37)  

37. Chỉ thị của Bộ Hải quân ngày 24/2/1859; CARAN (Paris), BB4-1045; 

Báo cáo ngày 26/4/1859 của Rigault; op. cit., BB4-769.  

 

Tới đầu tháng 10/1859, tình trạng đạo quân ở Đà Nẵng còn thảm hại hơn nữa. 

Số người chết lên tới 611, di tản qua Ma Cao 326, và chỉ còn lại 937 quân nhân tại 

hàng. (38) 

38. Báo cáo ngày 27/6/1859, Rigault gửi Bộ Hải quân; CARAN (Paris), 

BB4-769. 

 

Trong khi đó, Rigault de Genouilly và các cộng sự viên ngày thêm chán ghét 

và nghi ngờ các nhà truyền giáo đang phá hoại việc thương thuyết. Theo Rigault, 

Lebèbvre thì cũng chẳng khác gì Pellerin. Các giáo sĩ tung tin đồn Pháp nhất định 

lật đổ nhà Nguyễn, v.. v... khiến vua Việt không chịu thương thuyết. Các giáo sĩ 

còn đưa ra một phụ tá thông ngôn, kẻ đã giả mạo ấn tín nhà Lê và phủ ngập toàn 

quốc bằng những tuyên cáo [Tạ Văn Phụng]. (39) 

39. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-769. 

 

Vì không có viện binh để chiếm Huế làm áp lực hay đánh tan các phòng lũy 

cố thủ của Nguyễn Tri Phương, Rigault de Genouilly chỉ còn biết trông cậy vào 

thương thuyết. Sứ giả chính của Pháp là Louis Jules Lafont (Đô la phong), tùy 

viên của Rigault, qua sự thông dịch của Théophile Legrand de la Liraye (cố 

Trường) và Petrus Key. Pháp đưa ra 12 đòi hỏi, nhưng tựu trung có ba [3] điểm 

chính: tự do truyền giáo, cắt đất, và tự do giao thương. 

Viện Cơ Mật thoạt tiên không chịu mở thư của Lafont vì không đúng lễ nghi 

và “không có người thông dịch.” (40) Sau đó, vì Pháp không có ý định bỏ đi như 

những lần biểu dương lực lượng trước, vua mật chỉ cho Khâm sai Phương xúc tiến 

thương thuyết, nhưng quan quân vẫn phải phòng bị, nếu có thời cơ cứ thẳng tay 

tiêu diệt giặc. Ngày 20/4/1859, triều đình còn cử linh mục Nguyễn Văn Lựu, mới 

bị giải từ trong Nam ra, vào Quảng Nam đòi Pháp lui quân. (41) 

40. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:29-30 ; CBTĐ, 13/5 TĐ XII, 5-7, 

CB 243:37-39. [Theo ĐNTLCB, người đề xướng việc thương thuyết này là 

Tôn Thất Hàn, Thống chế doanh Long Vũ sung đề đốc quân thứ Quảng Nam, 

và xuất đội Chu Cưu. Phái nhân của Lafont là Nguyễn Văn Mai và Nguyễn 

Văn Đặc].  
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41. CBTĐ, 18/3 TĐ XII, 1-4, CB 239:146-147. 

 

Ngày 16/6/1859, Viện Cơ Mật chính thức xin bác bỏ hai đề nghị căn bản của 

Pháp là cắt đất và lập phố buôn bán. Riêng về cấm đạo có thể nhân nhượng phần 

nào. (42)  

42. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:59-60; CBTĐ, 16/5 & 18/6 TĐ XII, 

5-7, CB 243:55-82,146-147.  

 

Ngày 21/6, hòa đàm khởi sự, khi sứ giả của Khâm sai Phương gặp Lafont. 

Lafont lập lại những điều kiện căn bản cho việc thương thuyết: đề cử một đặc 

mệnh toàn quyền, tự do giảng đạo, tự do thương mại, và cắt một phần đất để bảo 

đảm việc thực thi hiệp định. (43) 

43. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-769. 

 

Tại Sài Gòn, Jauréguiberry cũng được phép thương thuyết với các đại thần 

Việt. Vì không tin các giáo sĩ, Jauréguiberry nhờ một người Hoa là Lý Thuận Nhất 

làm trung gian. (44)  

44. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-769. Ngày 9/7/1859, Viện Cơ 

Mật báo lên vua Tự Đức buổi gặp mặt này cùng thư cầu hòa của Jauréguiberry. 

Xem thêm CBTĐ,  XII, 7, CB 243:137. 

 

Ngày 27/6/1859, trong thư gửi quan Việt, Jauréguiberry khẳng định không 

muốn biến toàn dân Việt thành giáo dân Ki-tô; và không muốn gây ra một cuộc 

chiến tranh tôn giáo. Nếu chỉ huy quân Nguyễn muốn gặp Rigault de Genouilly và 

chỉ huy Espania, Jauréguiberry sẽ đồng ý hưu chiến, và cho tàu đưa quan Việt ra 

Cửa Hàn (Tourane). (45)  

45. Nguyên văn bản dịch tiếng Anh: "I am sure that we do not come to 

oblige the Cochinchinese to be Christians. We never make a religious war; it 

is a thing contrary to the views of the French nation;" SHM (Vincennes), 

GG2 99:2. 

 

Ngày 1/7, khi tiếp một quan Việt trên tàu Primauguet, Jauréguiberry khẳng 

định không có quyền ký hoà ước, vì chính phủ Pháp chỉ muốn ký hòa ước với một 

đặc mệnh toàn quyền của vua Nguyễn. Quyền hạn của Jauréguiberry chỉ giới hạn 

ở mức ký qui ước ngưng bắn tại chỗ. (46) 

46. SHM (Vincennes), GG2 99:2. 

 

Phần triều đình Huế chia làm hai phe rõ rệt. Phe ôn hòa—đại diện bằng 

Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Bá Nghi, Tôn 

Thất Hiệp—muốn đạt được hòa bình “trong danh dự.” Một mặt, họ quyết định 

không chịu cắt đất, không cho đặt thương phố, và không thể tự do truyền đạo. Mặt 

khác, nhận hiểu sức mạnh quân sự của liên quân Pháp-Espania, họ chủ trương 

“vừa thủ, vừa đàm”—tức tổ chức trận địa chiến cầm chân liên quân Pháp-Espania, 
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chờ đợi ngày quân Tây dương rút lui, hay đạt một hiệp ước hòa bình. Chính sách 

này được Viện Cơ Mật trình lên Tự Đức ngày 19/7/1859, nhân dịp chuyển báo cáo 

của quân thứ Gia Định về những điều kiện hòa ước do Jauréguiberry đưa ra. (47)  

47. CBTĐ, 20/6 TĐ XII, 7, CB 243:156-158, 159-61; ĐNTLCB, IV, 

29:1859-1862, 1974:59. 

 

Để biện minh cho lập trường nhóm mình, Trương Đăng Quế và Phan Thanh 

Giản có lần tâu với Hường Nhiệm: 

Phái viên của Tây dương yêu cầu nguyên có 3 khoản. Hiện nay nó xin cắt 

đất, quyết nhiên ta không cho. Một khoản thông thương thì bản triều ta tự khi 

mới dựng nước đến nay, đã có lệ nhất định. Một khoản truyền giáo, cũng tự 

đời Trần đời Lê đã cấm rồi. Gần đây vì điều cấm của ta rất ngặt, cho nên họ 

xin khoan cho việc cấm truyền đạo. Ta nhân thể mà khoan dong để có thể cho 

quân và dân nghỉ ngơi. Rồi trong đó ta làm ra nhiều điều ước giao kết, thì bọn 

giáo dân cũng không được tự do.... Hơn nữa trải xem tự đời xưa: Hán Văn Đế 

chả đã từng hòa thần với Hung Nô ư? Tống Chân Tông há chẳng từng nghị 

hòa với Khiết Đan ư? (48) 

48. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:60. Kinh nghiệm của Triệu Quang 

Nghĩa gần giống tình trạng Hường Nhiệm hơn. Triệu Quang Nghĩa phải « tặng 

quà » cho Khiết Đan hàng năm, Khiết Đan mới đồng ý gọi vua Bắc Tống là 

anh, xưng em. Vì áp lực quân Khiết Đan, Lê Hoàn (980-1005) thoát khỏi họa 

xâm lăng lần thứ hai của Bắc Tống. Các vua đầu nhà Lý (21/11/1009-10 

[20]/1/1226) cũng có một thời gian dài hòa bình để xây dựng vương quốc, cho 

đến đời Lý Càn Đức mới bị tập đoàn Vương An Thạch xâm lăng. 

 

Là đại tướng cầm quân, Nguyễn Tri Phương phản ảnh rõ ràng nhất tâm trạng 

của nhóm ôn hòa: 

Quân của Tây dương dưới nước trên bộ dựa nhau, ta khó chống chọi với 

họ, việc thủy chiến làm không được tiện. Vả lại quân Tây dương súng nhỏ 

súng lớn đã giỏi, chúng lại liều chết. Quân ta nhút nhát bỡ ngỡ, đánh trên bộ 

cũng không địch nổi nó.... Quân Tây dương như thế, ta giữ không đủ, nói gì 

việc đánh. Nên liệu số binh lực hiện có, nhân các đồn lũy hiện tại, đặt phục 

binh để đánh, giữ cho kỹ để đợi, làm kế giằng dai; trù tính cho dân đủ ăn, cấp 

lương cho quân, theo sự cơ mà làm, mới là kế hoàn toàn. (49) 

49 ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:79-80. [Italics mine] 

 

Một phe khác, đông đảo hơn, quyết đánh đến cùng. Họ nghĩ rằng đại quân 

Pháp không thể ở lại Đại Nam lâu dài, vì binh lính không hợp thủy thổ cũng như 

không đủ lương thực và đạn dược, nên quyết không thông thương, hay chấp thuận 

cho tự do giảng đạo. (50) Quan phụ trách đê điều là Nguyễn Tư Giản, chẳng hạn, 

đã gay gắt tấn công lập trường của nhóm ôn hòa. Nhiều quan lại khác đồng ý. Một 

số người như Tiến sĩ Phạm Văn Nghị ở Nam Định còn mộ được 300 lính tình 

nguyện xin đi đánh giặc. 
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50. Xem lời phê bình nhóm chủ chiến của Trương Đăng Quế; ĐNTLCB, 

IV, 29:1859-1862, 1974:107; Cao Xuân Dục, Quốc triều chính biên toát yếu 

(Sài Gòn: 1971), tr 309-10. 

 

Hường Nhiệm thoạt tiên có vẻ nghiêng về phía chủ chiến. Nhưng sau những 

thất bại trên chiến trường, và trước đòi hỏi của Pháp vượt trên khả năng nhân 

nhượng của vua—đặc biệt là vấn đề tự do truyền đạo và cắt đất lập phố buôn 

bán—vua đành chấp nhận kế sách "chờ đợi cơ hội thuận tiện đánh diệt quân Pháp 

tại Gia Định; và, nếu thắng được ở Gia Định, Pháp sẽ phải triệt thoái khỏi Đà 

Nẵng." Bởi thế, tháng 7/1859, vua xuống Dụ nói chưa thể giải hoà vì "Pháp đưa ra 

những điều kiện không chấp nhận được." (51) Nhưng có lẽ ảnh hưởng của các đại 

thần chủ trương ôn hòa khiến vua cho phép nghiêm xét thực tâm thương thuyết 

của Pháp, hầu có thể nghiên cứu 12 điều kiện do Pháp đưa ra. (52)  

51. CBTĐ, 20/8 TĐ XII, 7, CB 243:159-61 ;.CBTĐ, 20/6 TĐ XII, 4-6, CB 

242:227-228. 

52. CBTĐ, 20/6 TĐ XII, 4-6, CB 242:281-282. 

 

Để kéo dài thời gian, các đại thần tìm mọi cách bắt bẻ Pháp về thủ tục thương 

thuyết. Ngày 20/7/1859, khi được mật báo Jauréguiberry đề nghị nói chuyện trên 

một tàu Pháp, sau đó sẽ ra Đà Nẵng thương nghị, Viện Cơ Mật xin đừng cử người 

thương thuyết vì nếu muốn hoà giải, Pháp đã cho người tới thương lượng và 

nhượng bộ. (53) Bốn ngày sau, Viện Cơ Mật lại báo cáo là theo tờ trình của Gia 

Định, quân Pháp “vì thế khuất phải xin hoà, sự thực bên trong ra sao không rõ,” vì 

Pháp vẫn tiếp tục vây đánh thuyền Việt. (54) 

53. CBTĐ, 21/6 TĐ XII, 5-7, CB 243:139-41, 167-8. 

54. CBTĐ, 21/6 TĐ XII, 5-7, CB 243:170-1. 

 

Các nhà truyền giáo cũng tìm đủ cách phá hòa đàm. Chủ trương lật đổ Hường 

Nhiệm hầu đưa Ki-tô lên hàng quốc giáo, trong sứ mệnh “khai hóa”—tức “Ki-tô 

hoá”—dân bản xứ, họ tung đủ loại tin đồn về “tân trào” mà vị minh quân là người 

có đạo. Vì đa số các nhà truyền giáo và thày kẻ giảng phục vụ trong bộ phận thông 

dịch của đạo quân viễn chinh Pháp và lính tập (mã tà) bản xứ, những tin đồn của 

họ khiến vua quan Việt thêm nghi kÿ ý hướng của Pháp. 

Jauréguiberry, Chỉ huy trưởng Sài Gòn, nhận định: 

Với tôi, thật hiển nhiên là tất cả các nhà truyền giáo, không một ngoại lệ, 

chỉ có một mục đích mà họ thường không chịu nhìn nhận là muốn chúng ta bị 

đặt vào tình trạng không thể lùi lại. ["Je crois avec vous qu'il ne faut accorder 

qu'une confiance très limitée aux renseignements fournis par l'Eveque. Aussi 

n'ai-je pas cru devoir accéder aux nombreuses et déraisonables demandes 

d'expédition qu'il ma faites depuis le départ de l'Amiral. Il est pour moi 

évident que tous les missionaires sans exception ont un but non avoué qu'il 

veulent atteindre en nous compromettant de telle sorte que nous ne puissions 

plus reculer]. (55)  
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55. thư ngày 8/4/1859, Jauréguiberry gửi Tham Mưu trưởng; SHM 

(Vincennes), GG2 99:1. 

 

Trong thư riêng cho Jauréguiberry, đề ngày 27/6/1859 từ Cửa Hàn, Rigault de 

Genouilly viết: 

Tôi hoàn toàn đồng ý với ông về các nhà truyền giáo, tôi tin rằng các ông 

này có những quan điểm riêng tư về mọi việc tại đây và họ tìm đủ cách để đạt 

được các quan điểm ấy; và ví thử nếu không có những mưu toan của họ, một 

hoà ước giữa chúng ta và Cochinchine hẳn đã ký kết từ lâu.... 

Dân chúng quá khổ sở, kiệt quệ vì sưu dịch và việc đồng áng, dễ bị làm 

mồi cho dịch tả và đói kém; họ muốn hòa bình, nhưng liệu các quan lại có 

chịu nghe ước muốn của họ? Liệu những quan lại này có thể gạt bỏ sự chống 

đối sâu xa do những lời tuyên truyền của các nhà truyền giáo về kế hoạch 

chinh phục và lật đổ vương triều của chúng ta, và liệu họ có thể tin tưởng ở sự 

thành khẩn của chúng ta? [Je partage entièrement votre opinion sur les 

missionaires, je suis convaincu que dans toutes les affaires de ce pays, ces 

messieurs ont suivi leurs vues particulières et on cherché à les faire prévaloir 

et que sans toutes leurs menées, un Traité de Paix aurais été conclu depuis 

longtemps par nous avec la Cochinchine.... Le peuple est très misérable, 

écrasé de corvées et de travaux, en proie au choléra et à la famine, désire 

vivement la Paix, mais son désir sera-t-il écouté par les Mandarins? Ces 

Mandarins se dégageront-ils des défiances profondes qu'ont causées les dires 

des Missionaires sur nos Projets de Conquête et de Renversement de la 

Dynastie, en croiront-ils à la sincérité de nos propositions?; (56) 

56. SHM (Vincennes), GG2 99:1. 

 

Ngày 5/7/1859, Jauréguiberry lại báo cáo: 

Các quan Việt rất muốn hoà bình, nhưng họ nhìn các nhà truyền giáo với 

con mắt hoài nghi, và tôi chứng nghiệm rằng họ đã không nhầm.... 

Từ ngày mà các nhà truyền giáo bắt đầu nghi tôi muốn hòa đàm, họ đã gửi 

cho tôi, giống như là trong đêm tối, những báo cáo mơ tưởng chỉ nhắm mục 

đích lôi cuốn tôi vào một cuộc tấn công [như] người ta đã ngăn cấm người 

Hoa tới tìm tôi, những giáo dân Việt bị cướp bóc và nhà cửa bị đốt, trong khi 

lại nói là tin này do tôi đưa ra, gần khu Chệt; và cuối cùng người ta nói thẳng 

với tôi là họ không muốn thấy hòa bình." (57) 

57. SHM (Vincennes), GG2 99:1. 

 

Jauréguiberry còn than phiền rằng giáo dân Việt đã nhân danh người Pháp để 

cướp bóc và làm tiền dân chúng ngay tại vùng Lefèbvre cư ngụ. (58) 

58. Ibid. 

 

Mùa Hè 1859 kéo dài như bất tận trên triền đồi Trà Sơn. Các chứng bệnh thời 

khí như kiết lỵ, thương hàn, dịch tả, khiến đạo quân viễn chinh ngày thêm hao hụt, 
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mòn mỏi. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, từ 15/6 tới 26/6, gần 80 lính Pháp, kể cả y 

sĩ và y tá, bị ngả bệnh. Mỗi đại đội bộ binh (Thủy quân lục chiến) chỉ còn từ 30 tới 

35 binh sĩ, trong khi mỗi pháo đội chưa đầy 20 pháo thủ khoẻ mạnh. Nhiên liệu 

(than đá), máy móc chiến hạm và quân trang, quân dụng ngày một thiếu hụt trầm 

trọng. (59) Phần Rigault cũng quá mệt mỏi, lại xin về Pháp nghỉ. 

59. Công điện ngày 15/7/1859; CARAN (Paris), BB4-769. Trong những 

công điện ngày 29/1/1859, 10/6/1859, và rồi 16/8/1859, Rigault liên tiếp xin 

từ chức; Ibid. 

 

Niềm an ủi duy nhất của Rigault là thương thuyết vẫn tiếp tục. Nhưng Rigault 

không khỏi lo âu là quan Nguyễn, qua các nguồn tin từ Hong Kong và Singapore, 

đã biết về cuộc chiến tranh ở Âu Châu, nên tung tin Pháp sẽ bỏ dở cuộc xâm lăng. 

Rigault dự đoán rằng có lẽ Huế muốn kéo dài thời gian. Thêm vào đó, vì chưa hề 

ký hiệp ước với một nước châu Âu nào, triều Nguyễn còn nhiều nghi kỵ. Chỗ y cứ 

của hy vọng đạt một giải pháp hòa bình là các quan Nguyễn ở Sài Gòn có vẻ cởi 

mở hơn với Jauréguiberry.(60)  

60. Báo cáo ngày 15/7/1859, Rigault gửi Bộ Hải quân; CARAN (Paris), 

BB4-769. Rigault cũng trích dẫn báo cáo ngày 5/7/1859 của Jauréguiberry, rồi 

thêm: Không một giáo dân nào đã đến tiếp đón binh sĩ Pháp, khác với lời 

cả quyết của Pellerin ở Paris, hay ngay tại Tourane. 

 

Riêng tại Cửa Hàn, tới ngày 25/7/1859, Huế vẫn chưa cử một Đặc Mệnh Toàn 

Quyền để thương thuyết. Phần Rigault không thể nhượng bộ về đòi hỏi tự do 

truyền giáo, cốt lõi của việc thương thuyết, vì đã có lệnh rõ ràng của Paris. (61) 

61. Thư ngày 25/7/1859, Rigault gửi Jauréguiberry; SHM (Vincennes), 

GG2 99:1. 

 

Thời gian này, vấn đề quyền lợi của Espania tại Đại Nam cũng bắt đầu được 

đề cập. Ngày 4/8, Rigault de Genouilly báo cáo về Paris là trong khi Pháp lo ngại 

việc Huế không chấp nhận tự do giảng đạo, điều khiến nhà Nguyễn bận tâm lại là 

vấn đề nhắc đến Espania trong Hòa ước. Nhưng Rigault đã được lệnh phải bảo vệ 

tự do tín ngưỡng cho cả Espania, nên không thể nhượng bộ điểm này. Đổi lại, 

Rigault sẵn sàng rút bớt đòi hỏi, và giảm số hải cảng mở ra buôn bán. (62) 

62. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-769. 

 

Đột biến quân sự ở Trung Hoa—đặc biệt là cuộc bại trận ở Phi-hà (Peiho)—

càng khiến Rigault de Genouilly muốn sớm đạt hòa ước, vì có tin vua Việt chuẩn 

bị di tản vào rừng núi. Nếu vậy, cuộc biểu dương lực lượng làm áp lực sẽ biến 

thành một cuộc xâm lăng bằng võ lực. (63)  

63. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-769. 

 

Điều Rigault lo ngại quả nhiên trở thành sự thực. Ngày 6/8, Viện Cơ Mật xin 

cho đánh tàu Pháp để trừ hậu hoạn. (64) Hường Nhiệm cũng đích thân bút phê cho 
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lệnh các quan đi thương thuyết phải vạch rõ hành vi xảo quyệt của Pháp—yêu cầu 

hoà mà lại vẫn cướp, đánh các thuyền công tư của triều Nguyễn từ Bắc tới Nam, 

và đòi Pháp chấm dứt ngay tình trạng đó, bằng không sẽ cắt đứt thương thuyết. (65) 

64. CBTĐ, 8/7 TĐ XII, 5-7, CB 243:187-90. 

65. CBTĐ, 8/7 TĐ XII, 5-7, CB 243:194-95. 

 

Dẫu vậy, trong tháng 8/1859, đại diện Việt và Pháp tiếp tục gặp nhau ở Quảng 

Nam. Ngày 13/8, Nguyễn Tri Phương viết thư cho Rigault de Genouilly. Hôm sau, 

14/8, ba đại diện của Nguyễn Tri Phương gặp đại diện Pháp, qua một thông ngôn 

gốc Hoa tên Ky-lit (?). Quan Việt hỏi phải chăng các cố đạo là do chính phủ Pháp 

gửi qua. Đại diện Pháp đáp rằng họ thuộc một hội tư, độc lập với chính phủ, có 

mục đích truyền bá các nguyên tắc của Giáo hội Ki-tô. Ngày 19/8, Nguyễn Tri 

Phương lại chất vấn Rigault phải chăng các cố đạo và thông ngôn đã thêm thắt các 

điều kiện hoà nghị. Tuy nhiên, hai hàng rào cản tự do truyền đạo và cắt đất thông 

thương chặn cứng giải pháp hòa bình. 

Ngày 7/9, thời hạn đình chiến để thương thuyết chấm dứt. (66) Ba ngày sau, 

Hường Nhiệm cho sao lại bài tấu của Tôn Thất Cáp ở Gia Định—nói về sự khác 

biệt quan điểm quanh vấn đề truyền giáo giữa Jauréguiberry (không đặt nặng) và 

Rigault (nhấn mạnh)—gửi cho Quảng Nam để tùy liệu, hầu tránh bị phỉnh phờ 

lường gạt, biếng trễ phòng bị. Đồng thời vua cho lệnh khắp nơi hiến kế đánh giặc. 

(67) 

66. SHM (Vincennes), GGI:IAF:1. 

67. CBTĐ, 18/8 TĐ XII, 8-10, CB 247:84-85; SHM (Vincennes), GG2 

44:3. 

 

Ngày 15/9, Rigault de Genouilly cho lệnh tấn công phòng lũy Việt. Hôm sau, 

quân Pháp lại đánh các đồn Nại Hiên, Liên Trì, Phước Tường, đốt phá trại quân. 

(68)  

68. CBTĐ, 20/8 TĐ XII, 7-9, CB 246:111-13, & 20/8 TĐ XII, 8-10, CB 

247:127-28. Theo Rigault, 40 đại bác của quân Nguyễn bị phá hủy. 

 

Ngày 17/9, nỗ lực thương thuyết coi như đổ vỡ, vì triều Nguyễn không 

nhượng bộ vấn đề tự do truyền đạo. Rigault chỉ còn biết qui trách cho các cố đạo 

Pháp và Espania cản trở thương thuyết. (69) 

69. Báo cáo ngày 15/9 và 21/9/1859; CARAN (Paris), Fonds Marine, 

BB4-769. Mãi tới ngày 17/11/1859, Nữ hoàng Dona Isabella II mới cử Đại tá 

Lanzarote làm Đặc sứ Toàn quyền để thương thuyết một hiệp ước tương tự 

như với Pháp, "un traité qui, en même temps qu'il respectera les droits 

souverains du Roi d'Annam, établira les relations qui doivent exister 

désormais entre l'Espagne et la Cochinchine sur les grands principes 

d'humanité qui régissent aujourd'hui toutes nations civilisées du globe;" SHM 

(Vincennes), GG2 44:3, d.8. 
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Ngày 19/9, Hường Nhiệm phái Phan Thanh Giản, Hiệp biện đại học sĩ, lãnh 

Lễ bộ thượng thư, sung Cơ Mật viện đại thần, đến công cán tại quân thứ Quảng 

Nam. (70) Sự hiện diện của Phan Thanh Giản không đủ ngăn chặn cuộc bắn phá 

lần thứ ba các vị trí quân Nguyễn vào ngày 21/9/1859. Tuy nhiên, Rigault de 

Genouilly cũng thấm thía chứng nghiệm rằng xâm chiếm Đại Nam không dễ dàng, 

đơn giản như các giáo sĩ khoa trương. Có lúc Rigault nghĩ đến việc rút khỏi 

Cochinchine như “giải pháp duy nhất." (71) 

70. CBTĐ, 23/8 TĐ XII, 7-9, CB 246:130. Vai trò của Phan Thanh Giản 

tại Quảng Nam—dưới danh nghĩa cầu siêu cho tử sĩ và nạn nhân chiến 

tranh—có  thể liên quan đến thương thuyết; ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 

1974:83.  

71. Công điện ngày 3/9/1859; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-769. 

 

Phần triều Huế, ngay sau khi thương thuyết đổ vỡ, ngày 22/10 lại xuống lệnh 

trừng trị Ki-tô giáo nghiêm khắc hơn. Vua cho lệnh bắt và quản thúc người mưu 

đồ phản nghịch; quan viên sẽ không bị bắt lỗi nếu giết những kẻ có ý kháng cự; sẽ 

giảm tội cho người bỏ đạo, nhưng giết sạch những người không chịu chối đạo. 

Ngoài ra, cấm đàn bà con gái qua lại chỗ đóng quân của Pháp, đề phòng tiết lộ 

binh cơ. (72)  

72. CBTĐ, 26/9 TĐ XII, 8-10, CB 247:233-234. 

 

Trong khi đó, tại Quảng Nam, nạn đói trầm trọng lan tràn, khiến nhiều người 

chết. (73) Dân Thượng ở cao nguyên cũng bắt đầu nổi loạn. Giặc giã miền Bắc 

ngày một bành trướng. Dân chúng miền Nam siêu tán. Sự sụp đổ của chế độ chỉ 

còn là vấn đề ngày giờ. Hiểm họa “Thổ dạy,” hay nổi loạn của các cộng đồng 

người Việt gốc Khmer (Miên), và khuấy rối của triều đình Căm Bốt cũng ngày 

một hiển lộ. Miche, Giám mục Đàng Trong Tây, cùng các đệ tử nỗ lực thuyết phục 

triều đình Căm Bốt qui phục Pháp để thoát khỏi cảnh “con chim hai đầu” hướng 

về Krung-thêp và Huế hàng thế kỷ. 

73. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:82; CBTĐ, 4/10 TĐ XII, 9-10, CB 

248:146. 

 

III. THƢƠNG THUYẾT ĐỔ VỠ: 

 

Ngày 20/8/1859, Paris quyết định cử Đề Đốc Joseph Page [Ba hay Va Du] 

thay Rigault de Genouilly. Trong chỉ thị mật năm ngày sau, Bộ trưởng HQ Pháp 

cho lệnh Page tiếp tục thương thuyết, trên căn bản những điều Rigault đưa ra. Chỉ 

thị này lưu ý Page rằng có lẽ thù nghịch sẽ tiếp diễn, nhưng không nên tấn công 

Huế vì cần viện binh, và vua “Cochinchine” có thể bỏ chạy vào nội địa một khi 

kinh thành thất thủ. Cũng không cần chiếm giữ Đà Nẵng nữa vì những lợi thế 

quân sự không đủ trả giá bằng khí hậu độc hại. Page có thể chọn một địa điểm dễ 

phòng thủ, như Sài Gòn hoặc nơi nào cũng được. (74) Hai ngày sau nữa, 27/8, 

Napoléon III chính thức cử Page làm đặc sứ toàn quyền để thương thuyết một hiệp 
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ước an ninh, thân hữu và thương mại. Page được lệnh tái lập (reconstitution) lực 

lượng chiếm đóng Quảng Châu, vì binh sĩ ở đây đã bị giảm thiểu quá mức. Bởi thế, 

có thể giữ một lực lượng 7 đại đội bộ binh, 1 đại đội công binh, và 1 đại đội pháo 

giữa Cochinchine và Trung Hoa, nhưng phải để ở Quảng Châu một lực lượng hữu 

hiệu (75) 

74. Instruction du Ministre de la Marine et des Colonies, 25/8/1859; 

CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-1045. 

75. SHM (Vincennes), GG2 44:3. 

 

Rời Marseille ngày 28/8, Page tới Hong Kong ngày 11/10, rồi Đà Nẵng ngày 

19/10. Ngày 1/11—tức bốn ngày sau khi liên quân Pháp-Bri-tên đánh chiếm 

Quảng Châu, mở màn giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh nha phiến—Page nhận bàn 

giao từ Rigault de Genouilly. Dù được lệnh bỏ Cửa Hàn để rút vào Sài Gòn củng 

cố vị trí ở đây và chuẩn bị tăng viện cho Quảng Châu, ngày 18/11, Page cho 300 

quân tấn công pháo đài Định-hải và đồn Chân-sảng tại Hải vân quan. Rồi cho quân 

đổ bộ chiếm cứ điểm chiến lược của nhà Nguyễn trên đường cái quan từ Huế vào 

Đà Nẵng này. Theo Page, cần phải "làm một cái gì đó" vì sau khi thương thuyết đổ 

vỡ, Hường Nhiệm ra Dụ kêu gọi dân chúng nổi lên chống Pháp. Theo Page, nếu 

cần sẽ phải tấn công cả kinh đô Huế. Page cũng chủ trương không nên bỏ rơi Đà 

Nẵng, vì đây là vị trí tốt, có thể bảo vệ bằng vài trăm lính, và vài chiến hạm. Mặc 

dù Đà Nẵng là “đất của hàng ngàn thập tự giá” (trên mồ tử sĩ), Page biện minh cho 

lý luận của mình, nhưng nếu Pháp đánh Sài Gòn trước thì nơi đó cũng vậy. 

Ngày 21/11, Page kéo chiến hạm vào Nam. Tới Sài Gòn ngày 2/12, khoảng 

hai tuần sau Page lại tìm cách thương thuyết. Ngày 15/12, Page trấn an quan tướng 

nhà Nguyễn bằng cách ra tuyên cáo rằng Pháp không nuôi tham tâm đảo lộn 

cương thường của Đại Nam, và cũng không muốn áp đặt bằng vũ lực một triều đại 

hay một tôn giáo nào. (76) Tuy nhiên, đại diện triều Nguyễn khăng khăng đòi 

Pháp phải rút quân khỏi Sài Gòn như đã triệt thoái Đà Nẵng.  

76. Nguyên văn thư Page gửi Tướng "Yeap?" [Tôn Thất Hiệp?], chỉ huy 

quân đội nhà Nguyễn ngoài thành Sài Gòn như sau: "Je ne vient point ici pour 

renverser l'ordre de choses établi en Cochinchine ou imposer à ses habitants 

telle ou telle dynastie, telle ou telle religion, mais afin d'obtenir que les 

relations qui doivent exister entre la France et le pays d'Annam, reposent 

désormais sur les grands principes d'humanité qui règnent aujourd'hui toutes 

les nations civilisées du globe. Je prie Votre Excellence de porter à la 

connaissance de Sa Majesté le Roi Tu Duc le caractère de ma Mission, afin 

que si Sa Majesté, prenant en considération les malheurs que la guerre a déjà 

attiré sur les peuples et ceux plus grands encore qui leur menacent, se 

décidait enfin à y mettre un terme, Elle veuille bien envoyé un Plénipotentiaire 

revêtu de sa confiance, avec lequel je puisse signer un traité qui, tout en 

respectant le droit souverain du Roi du Pays d'Annam, garantisse les droits 

sacrés de l'humanité et ceux de la civilisation. Je prie Votre Excellence 
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d'agréer l'assurance de ma plus haute considération;" Thư ngày 15/12/1859, 

SHM (Vincennes), GG2 44:3, d. 2; và CARAN (Paris), BB4-777.  

 

Phe giáo sĩ Ki-tô cũng chống đối kịch liệt. Page bèn loại bỏ sự trung gian của 

các giáo sĩ trong những cuộc tiếp xúc và rồi thương thuyết trực tiếp với phái bộ 

Huế. 

Mười ngày sau, 25/12, Page thay đổi quan điểm về vấn đề tự do truyền đạo. 

Trong báo cáo lên Bộ trưởng Hải quân và Thuộc Địa Pháp, Page nhận xét rằng 

điều kiện đòi tự do giảng đạo rất nan giải. Theo Page, đại thần Tôn Thất Hiệp đã 

viết thư rõ rằng nếu vua Pháp muốn ép buộc Đại Nam cho lập nhà thờ tại mỗi làng 

xã hay thị trấn thì chẳng cần gì phải thương thuyết nữa, và toàn cõi Đại Nam sẽ 

phải lao vào một cuộc chiến tự vệ. Bất cứ lần nào gặp nhau, Hiệp đều trở lại đề tài 

này, và khẳng định rằng nếu Page bỏ đòi hỏi điều trên, chắc chắn sẽ có hòa bình. 

Khi Page yêu cầu Hiệp nói rõ hơn về điểm này, đại diện nhà Nguyễn tiết lộ là 

trong những năm đầu mới lên ngôi, Hường Nhiệm đối xử với các giáo sĩ Ki-tô khá 

ân cần. Vua cho lệnh các quan địa phương phải khoan dung, rộng rãi với các nhà 

truyền giáo khi sự vi phạm luật pháp của họ không quá trầm trọng. Nhưng rồi giáo 

dân Ki-tô, dưới sự hướng dẫn của các giáo sĩ, ngày càng ngạo mạn đến độ chẳng 

đếm xỉa đến các quan địa phương. Họ công khai làm loạn, tuyên bố không thể tuân 

lệnh những kẻ ngoại đạo. Họ cưỡng ép hay bắt cóc các em bé và thiếu nữ để biến 

họ thành giáo dân. Các cố đạo đương nhiên trở thành lĩnh tụ hoặc đứng ra bao che 

cho những cuộc nổi dậy này. Page cung cấp những dữ kiện mà chính mình chứng 

nghiệm: 

Để vãn hồi trật tự tại Sài Gòn, nơi số dân Hoa khá lớn, tôi thiết lập một 

tòa thị chính [bản xứ]. Thật ngạc nhiên khi ngay ngày hôm sau, các giáo sĩ đã 

tới gặp tôi và tuyên bố giáo dân An-na-mít không thể tuân phục một chính 

quyền ngoại đạo. Đó là chính tiếng họ dùng.... Ngoài ra không một người Ki-

tô nào không xin tùng phục dưới lá cờ của chúng ta. Ông vua ngoại đạo chẳng 

phải là vua của họ.... (77) 

77. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-777; AMEA (Paris), Mémoires 

et documents, Asie, 27:426-434; Thọ 1995:86-87. 

 

Ngày 3/1/1860, một quan đệ nhất phẩm Việt lên soái hạm Primauguet, mang 

theo thư của Tôn Thất Hiệp thông báo cho Page biết là Hường Nhiệm đã cử Hiệp 

làm Toàn quyền đại thần thương thuyết với Page. Hiệp cũng đề nghị một địa điểm 

thương thuyết, và yêu cầu Page đề nghị ngày giờ, hoặc cử một sứ giả đến gặp Hiệp. 

Hôm sau, một sĩ quan Pháp tới đồn Kỳ Hòa trao thư trả lời của Page: Page đề nghị 

hai bên gặp nhau ngày 8/1 tại một địa điểm nằm giữa hai chiến lũy, và Page sẽ đưa 

ra các điều khoản dự thảo của hiệp ước. Sau đó, hai bên sẽ hưu chiến từ sáng ngày 

8/1 tới chiều tối ngày 15/1. (78) 

78. SHM (Vicennes), GG2 44:3, d.8. 
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Ngày 9/1/1860, Page và Hiệp gặp nhau. Thông dịch viên của Page khám 

nghiệm Sắc của Hường Nhiệm ủy cho Tôn Thất Hiệp toàn quyền thương thuyết, 

rồi trao cho Hiệp dự thảo hòa ước. Dự thảo này gồm 12 điều, với hai điểm cốt yếu 

nhất là triều đình Huế cho tự do giảng đạo và buôn bán. Đòi hỏi thiết lập nền bảo 

hộ của Pháp tại Đại Nam bị rút lại. Số đất đai, hải cảng mà Pháp muốn triều Huế 

cắt nhượng cũng giảm bớt so với đòi hỏi của Rigault. (79)  

79. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:99-100 ghi rằng đề nghị của Page 

gồm 11 điểm. Quân thứ Gia Định thuận cho 8 điểm, còn 3 điểm khác trình lên 

triều đình: (1) cấp tờ hoà ước cho Espania, (2) đạo trưởng đi lại giảng đạo, và 

(3), lập phố thông thương. Bản dự thảo hòa ước đề cập trong ĐNTLCB là giai 

đoạn cuối cùng của cuộc thương thuyết. 

 

Ít ngày sau, Hiệp hồi đáp: 

1. Hai bên thông hảo ngàn năm: Đồng ý. 

2. Nước Pháp được tự do giao thương tại ba cảng Tourane, Sài Gòn, và 

Ba Lạt: Khâm sai Hiệp đồng ý hải cảng Tourane, sẽ trình Hường Nhiệm về 

Sài Gòn, riêng Ba Lạt (Bắc Kỳ) thì tuyệt đối đóng cửa với người nước ngoài. 

3. Nước Pháp được phép đặt lãnh sự tại ba cảng nói trên: Hiệp cho rằng 

không chấp nhận được, vì mỗi thuyền trưởng ghé các bến Đại Nam có toàn 

quyền giao thiệp với chính quyền, hơn nữa vấn đề dị biệt ngôn ngữ sẽ gây 

nhiều khó khăn. 

4. Cứ ba năm một đặc sứ toàn quyền Pháp sẽ được triều kiến để chuyển 

lời thăm hỏi của vua Pháp, cũng như giải quyết những vấn đề quan trọng: 

Theo Hiệp, việc này không có lợi ích gì. 

5. Nước Nam giao hảo với nước nào thì vẫn coi Pháp như một trong 

những tối huệ quốc: Theo Hiệp, điều kiện này không cần thiết.  

6. Không được bắt giữ hay xách nhiễu tài sản của tín đồ Gia-tô, ngoại trừ 

trường hợp phạm tội: Theo Hiệp, không thể khoan dung một giáo dân Ki-tô vi 

phạm pháp luật hay phong tục đế quốc Đại Nam; còn nếu họ tôn trọng pháp 

luật, triều đình sẽ cho phép họ giữ tín ngưỡng của họ. Yêu cầu Page xét lại. 

7. Cho các giáo sĩ Âu châu hoặc Việt được tự do giảng đạo, trong khuôn 

khổ vương pháp: Theo Hiệp, cho tới hiện nay, các cố đạo và thày giảng đã 

khinh thường luật pháp đến độ khó duy trì được trật tự. Nếu cho họ tự do đi lại 

giảng đạo, sợ rằng sẽ tạo nên những khó khăn khiến mất thiện cảm của chính 

phủ Pháp và sự giao hảo bị tổn hại. Yêu cầu Page xem xét lại. 

8. Nếu giáo sĩ Pháp bị phạm luật, thì phải đối xử tử tế, giao cho một lãnh 

sự Pháp gần nhất xét xử: Theo Hiệp, Quốc luật Đại Nam hiện đang cấm giảng 

đạo; chỉ dám hứa sẽ xin vua cho trục xuất các giáo sĩ phạm pháp, và không 

cho họ đặt chân trở lại. 

9. Sau khi ký kết hiệp ước hoà bình, vua Việt sẽ ra lệnh đại ân xá những 

người từng hợp tác hay sinh sống với người Pháp: Hiệp đồng ý, ngoại trừ 

những cá nhân phạm luật. 
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10. Vua Việt phải trả 12 triệu Mỹ kim, hoặc cho Pháp thu thuế cảng Sài 

Gòn trong 10 năm: Hiệp không đồng ý; vì đòi hỏi "chiến phí" [imposition de 

guerre] là điều vô lý, còn việc thu thuế ở Sài Gòn thì hiện nay chưa có loại 

thuế này. 

11. Binh thuyền pháp sẽ triệt thoái khỏi Đà Nẵng và Sài Gòn sau khi hoà 

ước được phê chuẩn: Hiệp muốn Pháp rút càng sớm càng tốt.  

12. Hai bên ký Hiệp ước về việc thu thuế cảng Sài Gòn, và một sĩ quan 

Pháp sẽ phụ trách việc giữ tiền thuế: Tương tự như điều [10]. (80) 

80. SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.8. 

 

Ngày 15/1, Page và Hiệp đồng ý hưu chiến thêm 8 ngày nữa.  

Thời gian này, một biến cố mới xảy ra: Đại diện nữ hoàng Dona Isabella II là 

Đại tá Lanzarote đòi phải đạt được một thỏa ước với Đại Nam tương tự như Pháp. 

Page viết thư cho Hiệp, yêu cầu cho Lanzarote tham dự hội nghị và ký Hiệp ước 

hòa bình. Hiệp muốn Page nghĩ lại, nhưng Page và Lanzarote đưa ra một đề nghị 

mới gồm 10 điểm. Trong đề nghị mới này, Page rút bỏ hai đòi hỏi về chiến phí 

(điều 10) và thu thuế cảng Sài Gòn (điều 12). Ngoài ra, sửa đổi điều 2 là chỉ mở 

cửa biển Ba Lạt 18 tháng sau ngày ký hiệp định, và sẽ rút quân khỏi Đà Nẵng ngay 

sau khi ký hiệp ước, và sửa điều 11 thành điều 10, tức rút khỏi Sài Gòn sau khi 

vua Pháp phê chuẩn hòa ước. Hiệp trả lời rằng vấn đề ký hòa ước với Pháp không 

có gì trở ngại, nhưng sợ khó thuyết phục Hường Nhiệm đề cử thêm một đặc sứ 

rộng quyền để ký với Lanzarote. (81) 

81. SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.5. Ngày 16/1, Page thông báo cho Đại 

tá Thoyon, Chỉ huy trưởng Tourane (thay Faucon), là đã đồng ý ngưng chiến 

cho tới ngày 12/2/1860; Ibid. 

 

Ngày 20/1, Page đưa thêm đòi hỏi thứ 11, tức hòa ước chỉ trở thành chính thức 

và áp dụng sau khi đại diện Espania cùng ký với Đại Nam một thỏa ước tương tự. 

(82) Hôm sau, Page tuyên bố đề nghị hiệp ước ngày hôm trước là một tối hậu thư, 

và Hiệp phải chấp nhận không còn vấn đề bàn cãi—Chiến tranh sẽ tái diễn nếu 

Hiệp không chịu ký hòa ước. Đồng thời triển hạn hưu chiến đến ngày 29/1/1860.  

82. Document 12; SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.5. 

 

Hiệp xin 20 ngày về Huế tham khảo. (83) Mồng ba Tết Canh Thân, 25/1, Page 

chỉ đồng ý gia hạn cho Hiệp 5 ngày để ký hiệp ước, bằng không sẽ tấn công trở lại. 

Vì đã nhận lệnh phải rời Sài Gòn, sự do dự của Tôn Thất Hiệp khiến Page kết luận 

rằng Hiệp không được toàn quyền để thương thuyết, và coi như cuộc nói chuyện 

vô giá trị. (84) 

83. Document 13 & 14; SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.8. 

84. SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.8. 

 

Ngày 30/1, Hiệp viết thư cho Page, xác định chỉ đồng ý 8 điều khoản: (1) Hai 

bên thông hảo ngàn năm, (2) Tàu Pháp được tự do giao thương tại hai cảng 
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Tourane, trong lãnh thổ Quảng Nam, và Cần Giờ thuộc địa phận tỉnh Sài Gòn. Các 

quan Việt tại hai cảng này không được tạo khó khăn hay gây trở ngại dưới bất cứ 

hình thức nào, (3) Cứ ba năm một đặc sứ toàn quyền Pháp sẽ được triều kiến để 

chuyển lời thăm hỏi của vua Pháp, cũng như giải quyết những vấn đề quan trọng, 

(4) Nước Nam giao hảo với nước nào thì vẫn coi Pháp như một trong những tối 

huệ quốc, (5) Không được bắt giữ hay xách nhiễu tài sản của tín đồ Gia-tô, ngoại 

trừ trường hợp phạm tội, (6) Nếu giáo sĩ Âu châu bị bắt, sẽ được miễn xiềng xích, 

và đưa xuống tàu trục xuất, (7) Sau khi ký kết hiệp ước hoà bình, vua Việt sẽ ra 

lệnh đại ân xá những người từng hợp tác với, hay nhận lương của người Pháp, (8) 

Sau khi Hiệp định hòa bình ký kết, quân Pháp rút khỏi vương quốc Đại Nam. Mãi 

tới ngày 4/2/1860, Cơ Mật trình lên Hường Nhiệm việc Tôn Thất Cáp báo cáo là 

Pháp thúc dục về việc thương thuyết. Cáp đã chấp thuận 8 điều trên của Pháp, như 

cho buôn bán ở Đà Nẵng (Quảng Nam) và Cần Giờ (Gia Định), không bắt giữ 

giáo sĩ Ki-tô, không bắt giữ hay sách nhiễu những giáo dân vô tội. Ba điều kiện 

không chịu nhân nhượng là đặt lãnh sự ở các hải cảng (điều 3), tự do truyền đạo 

(điều 7), và ký hiệp định với Espania (điều 11). (85) 

85. SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.5; Document 17; op. cit., d.8; CBTĐ, 

CB 254, XII:29-33. 

 

Ngày này, Page hạ chiến thư, tuyên bố quyết bảo vệ Sài Gòn bằng võ lực. 

Ngày 2/2, Page ra tuyên cáo với dân Việt. Theo Page, Pháp chỉ đòi hỏi một hiệp 

ước cho phép tự do thương mại phần nào, và sinh mệnh công dân Pháp được bảo 

đảm; nhưng các quan Việt từ chối; bởi thế, chiến tranh lại tái diễn. Như hành động 

chiến tranh đầu tiên, Page đặt Sài Gòn dưới quyền kiểm soát của Pháp; bất cứ một 

binh sĩ hay quan chức Việt nào đặt chân tới sẽ bị đối xử như gián điệp ngay sau 

khi bị bắt giữ. Mặc dù luật pháp và phong tục của Đại Nam được duy trì, nhưng 

tòa án và cảnh sát sẽ dưới sự kiểm soát của Pháp. (86) 

86. Document 24; SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.5. 

 

Thời gian này, liên quân Bri-tên và Pháp đang tiếp tục xâu xé Trung Hoa. Hai 

cường quốc này muốn chiếm thêm một số hải cảng ở Hoa Nam để tiện đường 

thông thương vào nội địa Trung Hoa. Page được lệnh đưa hạm đội lên tăng viện. 

Ngày 10/2, Page tuyên bố mở sông Sài Gòn cho tàu thuyền ngoại quốc vào buôn 

bán. (87) Hai ngày sau, 12/2, Page rời Sài Gòn lên Hong Kong trên chiến hạm 

Forbin, chỉ để lại 800 quân cùng 2 phòng dương hạm (corvette) và 4 tiểu hạm 

(aviso). Hải Quân Đại tá J. Dariès (D’Ariès) được giao nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm 

chiến lược này bằng mọi giá. (88) 

87. Tài liệu 25; SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.5. Ngày 22/2/1860, Sài 

Gòn chính thức mở cửa cho các tàu bè; Thư Jauréguiberry ngày 26/2/1860; op. 

cit., d.3; thư trả lời của Page ngày 6/3/1860; Tài liệu số 45; op. cit., d.5. 

88. SHM (Vincennes), GG2 99:2. 
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Nỗ lực gửi Hoàng Nghị cùng Lý Thuận Nhất đi thương thuyết với 

Jauréguiberry trở thành tuyệt vọng. Buổi họp của đình thần Huế, dưới sự chủ tọa 

của Hường Nhiệm ít ngày sau để thảo luận về hòa ước cũng chỉ đạt được kết quả 

duy nhất là quyết định "đánh giữ mà thôi." (89) 

89. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:104-5. Ngày 10/3/1860, các đại 

thần Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Lê Chí Tín v.. v.. xin nhượng bộ 

khoản tự do truyền đạo; CBTĐ, XIII:161-163. Nhóm Phạm [Văn] Nghị, Phạm 

Xuân Quế và Nguyễn Đăng Điều chống lại; op. cit., XIII:67-69. 

 

Ngày 27/2, Phó Đô Đốc Léonard Charner, Tư lệnh Hải quân Pháp ở Trung 

Hoa, được chỉ định làm Tổng Tư lệnh cuộc viễn chinh Đại Nam. Hôm sau, Bộ 

trưởng Hải quân và Thuộc địa Hamelin ra mật lệnh cho Charner là bất cứ trong 

trường hợp nào cũng không được rút bỏ Sài Gòn nếu Hường Nhiệm chưa chịu ký 

hoà ước. (90) 

90. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-767. Từ ngày 9/2/1860, Bộ 

trưởng Hải quân Pháp đã cho Page biết Charner được chỉ định thay Page; 

SHM (Vincennes), GG2 44:3, d.3. 

 

Để tăng cường lực lượng phòng thủ Sài Gòn, ngày 22/3/1860, Pháp đốt phá 

doanh trại ở Đà Nẵng (Trà Sơn và An Điện) rồi rút vào Nam, mang theo từ 160 tới 

180 dân tị nạn. Cùng ngày, Page chấp thuận lập thêm hai tiền đồn tại chùa Khải 

Tường và Cây Mai ngoài vòng đai Sài Gòn. Sau khi được tăng viện khoảng hơn 

200 TQLC Pháp và hai đại đội lính khố đỏ bản xứ, Pháp lập thêm hai tiền đồn ở 

chùa Ô Ma và đền Kiểng Phước, cách vị trí quân Nguyễn chỉ khoảng 250 thước. 

Ngày 1/5, Trung tá Don Carlos Palanca y Guttierez cũng trở lại Sài Gòn, cầm đầu 

lực lượng Espania. Tuy nhiên, Manila không chịu gửi thêm viện binh. 

Tháng 4/1860, chiến tranh giữa Bri-tên và Pháp với Trung Hoa tái phát. Thấy 

có cơ hội chiếm lại Sài Gòn, quân Nguyễn tìm cách phản công. Ngày 4/7, Tôn 

Thất Hiệp dẫn khoảng hơn 2,000 quân đánh đồn Kiểng Phước, do 100 lính 

Espania và 55 TQLC Pháp phòng thủ. Trận này, quân Nguyễn bị thảm bại. Hiệp bị 

tử thương. Khoảng 100 lính Việt chết. Pháp chỉ bị thương 4 người. Hường Nhiệm 

cực kỳ giận dữ. Tổng thống Tôn Thất Cáp bị giáng xuống Thị lang; Tán lý 

Nguyễn Duy (em Nguyễn Tri Phương) bị giáng xuống Lang trung. Theo Rieunier, 

từ 300 tới 400 quân Việt chết hay bị thương. (91) 

91. Thư ngày 16/8/1860; SHM (Vincennes), GG2 198:1. Sử Nguyễn chỉ 

ghi Cáp và Duy "không có công" nên bị giáng chức; ĐNTLCB,  IV, 29:1859-

1862, 1974:117. 

 

Tháng 8/1860, Hường Nhiệm lại phải cử Nguyễn Tri Phương vào Nam làm 

Tổng thống quân vụ Đại thần Gia Định. Nguyên từ sau ngày Pháp rút quân, vua đã 

gọi lão tướng Phương về Huế, cho đến bên giường bệnh làm lễ “ôm đầu gối,” và 

thảo luận về tình hình quân sự. Nay cho vào Nam, vì Nguyễn Tri Phương đã nửa 

đời chinh chiến và cai trị tại Cao Man cùng Gia Định. (92) Tháp tùng Khâm sai 
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Phương có Phạm Thế Hiển. Tôn Thất Cáp làm Tham tán; Phan Tĩnh làm Tán lý. 

Nguyễn Tri Phương lúc này chủ trương “đánh giữ,” vì tin rằng Pháp có lẽ muốn 

chiếm đất mà không muốn hòa. Nỗ lực chính của Tổng thống Phương là tập trung 

vào việc xây đắp đại đồn và một chiến lũy chạy dài từ Lăng Cha Cả (mộ Pigneau, 

trước cổng căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất), tới gần chùa Cây Mai. Lực lượng 

phòng thủ dự trù từ 20,000 tới 30,000 quân, cùng lực lượng voi trận và pháo binh. 

92. ĐNTLCB, IV, II, 23: 1841, 1970:443-44;  29:1859-1862, 1974:129-30, 

167. 

 

Quan điểm của Nguyễn Tri Phương lúc này đã phần nào thay đổi. Trước khi 

lên đường, Khâm sai Phương đã mật bàn với Hường Nhiệm là người Pháp có ý 

định chiếm giữ Nam Kỳ, nên chốt chặn các đường giao thông, lấy Sài Gòn làm 

trung tâm, đặt phố xá, chiêu tập thuyền buôn người Thanh, người Kinh (Việt), 

đánh thuế kiếm lợi; cấu kết bọn côn đồ Trung Hoa, bọn Hán [Việt] gian, để gây 

thêm vây cánh; thiết lập quan chức, tập họp xã thôn. Bởi thế, không còn nói đến 

hòa nghị được nữa, mà chỉ “nên chuyên một mặt đánh và giữ.” Khâm sai Phương 

quyết định chia quân ra làm ba đạo, lấy đồn Phú Thọ làm trung đạo; đồn Tân Bình 

ở phía trái để giữ chỗ yếu hại; và một đạo thứ ba ở Biên Hòa để chặn hậu. Các 

binh sĩ sẽ đóng chặn các sông ngòi, xây dần thành lũy sát dần vào phòng tuyến 

Pháp. Tâm điểm của hệ thống phòng lũy này sẽ là đồn Kỳ Hoà [Chí Hoà ngày 

nay]. Nguyễn Tri Phương dự liệu cần từ 15,000 tới 20,000 quân để bao vây Sài 

Gòn, và phong tỏa lương thực, hy vọng Pháp phải rút quân. (93) 

93. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:129-130; ĐNLT, II:23, tr.443-444. 

Về cấu trúc đồn Kỳ Hòa, xem báo cáo ngày 9/2/1860 của Đại úy Chỉ huy 

trưởng Công binh Pháp; SHM (Vincennes), GG2-44:3, d.8. 

 

Đúng như Nguyễn Tri Phương dự đoán, thời gian này Bộ Hải quân và Thuộc 

địa Paris quyết giữ Sài Gòn bằng mọi giá. Ngày 24/7, và rồi 9/11/1860, Hamelin 

liên tiếp chỉ thị cho Charner phải duy trì Sài Gòn như một lãnh thổ hải ngoại của 

Đại Pháp. (94) 

94. CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-767. 

 

Tình trạng quân sự ở Trung Hoa dường diễn biến nhanh hơn Hường Nhiệm và 

các đại thần ước tính. Ngày 25/10/1860, sau khi Page cho lệnh đốt phá cung điện 

của nhà Thanh, Yên Kinh chấp nhận ngưng chiến với Pháp và Bri-tên. Trong khi 

đó, tại Pháp, ngày 24/11, Đô Đốc Justin Chasseloup-Laubat lên thay Hamelin ở 

Bộ Hải quân và Thuộc địa lần thứ hai. Chasseloup-Laubat—nhân vật được coi như 

người cổ võ chính sách thực dân nồng nhiệt nhất—cho lệnh Charner đưa hạm đội 

trở lại Sài Gòn. 
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Chương IV 

PHÁP CHIẾM BA TỈNH MIỀN ĐÔNG, 1861-1864 
 

Nhƣ đã lƣợc nhắc, từ tháng 2/1860, Bộ trƣởng Hải 

quân và Thuộc địa Hamelin ra mật lệnh cho Phó Đô đốc 

Léonard Charner là bất cứ trong trƣờng hợp nào cũng 

không đƣợc rút bỏ Sài Gòn nếu Nguyễn Phƣớc Hƣờng 

Nhiệm chƣa chịu ký hoà ƣớc. Để tăng cƣờng lực lƣợng 

phòng thủ Sài Gòn, ngày 22/3/1860, Charner đốt bỏ 

doanh trại ở Cửa Hàn (Trà Sơn và An Điện) rồi rút vào 

Nam. 

Sau khi nhà Thanh xin ngƣng bắn vào mùa Thu 

1860, tân Bộ trƣởng HQ&TĐ Justin [Prosper] 

Chasseloup-Laubat—nhân vật đƣợc coi nhƣ ngƣời cổ võ 

chính sách thực dân nồng nhiệt nhất—liền cho lệnh 

Charner đƣa hạm đội giải vây Sài Gòn và thực hiện giấc 

mộng biến Nam Kỳ thành một thuộc địa do “hồng ân” 

Thƣợng đế dành riêng cho Đại Pháp. (1) Tuy nhiên, việc 

chiếm đóng miền Nam không mau chóng nhƣ những 

ngƣời cầm đầu phe hiếu chiến Pháp mong muốn. Mặc 

dù quan quân Nguyễn đi từ thảm bại này sang thảm bại 

khác, thân hào nghĩa sĩ miền Nam tự động nổi lên kháng 

Pháp trong hai năm 1861-1862. Vì không đủ khả năng 

đánh thắng nghĩa binh miền Nam, các Tƣ lệnh Pháp 

phát động kế hoạch phong tỏa Đại Nam, và đồng thời 

yểm trợ giáo dân nổi loạn, mở một mặt trận thứ hai ở 

miền Bắc, áp lực Huế phải ký hòa ƣớc cắt ba tỉnh miền 

Đông. Năm năm sau nữa, quân Pháp mới chiếm đƣợc 

toàn vẹn sáu tỉnh miền Nam.  

1. Thƣ ngày 18/4/1864, Chasseloup Laubat gửi 

Đề Đốc (Contre Amiral) Pierre Paul-Marie de La 
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Grandière (30/4/1863-), Chasseloup viết: Chính tại 

đây sẽ có một ngày rọi sáng bằng nền văn minh Ki-

tô và Pháp của chúng ta. Xứ này đƣợc Ơn Trên 

chuẩn bị sẵn cho nƣớc Pháp. Tại đây dân chúng 

không chống lại đạo Ki-tô, hay phong tục Pháp, và 

đây là một trong những vùng đất giàu có nhất trên 

trái đất..... Chúng ta sẽ viết nên một trang đẹp đẽ 

nhất ở Cochinchine. , CAOM (Aix), Indochine, 

carton 10 A 30 (1); Thƣ ngày 10/7/1864, 

10/11/1864, 18/11/1864, Chasseloup Laubat gửi 

Lagrandière; Ibid.: 

Trong chỉ thị cho de Lagrandière, ngày 

17/9/1865, Chasseloup nhấn mạnh: ảnh hƣởng Ki-tô 

giáo là nền tảng cho sứ mệnh khai hóa; không muốn 

thấy xuất hiện ở đây những bọn Hồi giáo chống lại 

Ki-tô [nhƣ trƣờng hợp India và Bắc Phi] tại Sài 

Gòn; sẽ đƣợc rọi sáng bởi tinh thần phóng khoáng 

[libéral] của nƣớc Pháp. (Thƣ ngày 17/9/1865, 

Chasseloup Laubat gửi Lagrandière, CAOM (Aix), 

Indochine, carton 10 A 30 (1). 

 

I. Đại Cương Về Nam Kỳ 

Nam Kỳ là phần lãnh thổ nam Việt Nam, từ biên 

giới nam Bình Thuận tới mũi Cà Mau thuộc Minh Hải 

hiện nay. Thời Pháp thuộc, dù ngƣời Pháp chia đặt 

thuộc địa [colonie] “Cochinchine Francaise” thành 19, 

rồi 21 tỉnh mới—diện tích đƣợc ƣớc lƣợng khoảng 

64,100 cây số vuông, dân số lên tới 5,379,000 ngƣời(2) 

—nhiều ngƣời vẫn còn ngậm ngùi nhắc đến tên “Nam 

Kỳ lục tỉnh,” tức sáu tỉnh miền nam thời tự chủ. Về lãnh 

thổ, Cochinchine “của” Pháp  chỉ bằng khoảng một nửa 
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diện tích “Cochinchine” Đàng Trong cũ thời Trịnh-

Nguyễn tranh hùng (1620-1777), trải rộng từ sông 

Gianh thuộc Bố Chính, tức khoảng vĩ tuyến 16 bắc, 

xuống biên thùy phía nam, và rồi thu nhỏ lại chỉ còn 

“Gia Định thành” dời Nguyễn. (3)  

2.  Annuaire Statistique de l’Indochine 

Francaise [ASI], 1946, Part II, Tableau 1, p 27. Đây 

chỉ là dữ liệu trong các báo cáo của viên chức hành 

chính thuộc địa Pháp, khoảng năm 1943. 

3. Trịnh-Nguyễn tranh hùng kéo dài từ khoảng 

1620 tới 1777, gồm 15 trận đánh phía bắc và nam 

sông Gianh từ 1620 tới 1673, và rồi 1774-1775; 

nhƣng cũng là sự nối dài của cuộc tranh hùng Trịnh-

Mạc, từ khoảng 1545 tới 1677. Một cách đại cƣơng, 

lịch sử nội chiến Việt Nam đã khởi đầu từ khoảng 

năm 1539-1541, khi Chu Hậu Tổng (Minh Thế 

Tông, 27/5/1521-23/1/1567) phong Mạc Đăng 

Dung làm Đô thống sứ An Nam Đô thống sứ ti 

(1541), nhƣng cũng đồng thời trực tiếp cho lệnh ông 

cháu Dung phải tôn trọng lãnh địa “hƣơng hỏa” của 

Lê Ninh, (Trang Tông, 1533-1546) và con cháu ở 

bốn phủ Thanh Hóa, cùng anh em Vũ Văn Uyên- 

Vũ Văn Mật ở Ninh Viễn-Tuyên Quang. Vì lý do 

nào đó, quốc sử Lê và Nguyễn bỏ qua những thông 

tin quan trọng này trong Ming shi-lu [Minh thực 

lục]; Geoffrey Wade, Southeast Asia in Ming shi-lu: 

An Open Access (Singapore: National Univ of 

Singapore, database, 2005); bản dịch Anh ngữ 

Hoàng Minh thực lục. Xem chi tiết trong Vũ Ngự 

Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, “Giao Chỉ Đô Thống Sứ Ti, 

5/7/1407-2/1/1428,” và Phụ Bản V: “Lễ Đầu Hàng 
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Của Ông Cháu Mạc Đăng Dung,” trong Hận Nhục 

Biển Đông Nam Á: Kiện hay Không Kiện? 

(Fountain Valley, CA: Hợp Lƣu, 2015), tập II. 

[www.Amazon.com tổng phát hành] [Sẽ dẫn Ming 

shi-lu (Wade, NUS database, 2005), juan [quyển]. 

và Kiện hay Không Kiện? (2015) 

 

Về địa thế, Nam Kỳ có hai vùng rõ rệt: Phía Đông 

và Bắc, phù sa của các sông Tiền Giang (nhánh bắc Cửu 

Long), Đồng Nai, Vàm Cỏ, v.. v.. đất đai cao ráo, nhiều 

rừng hoang, nhƣng đông dân, nông nghiệp trù phú. Sài 

Gòn, một thời đƣợc biết nhƣ “Phiên An,” gợi hứng cho 

một số ký giả đặt tên cho tờ báo quốc ngữ của họ là 

“Phan Yên,” tiếng nói lái quen thuộc của ngƣời miền 

nam. Từ Sài Gòn—năm 1778, 1780, hay 1788, tùy theo 

cách tính của mỗi ngƣời—Hoàng thân Nguyễn Phƣớc 

Chủng (hay Noãn, Ánh) đã khởi đầu công cuộc phục 

hƣng, tái chiếm giang sơn cũ của các Chúa Nguyễn, tiêu 

diệt nhà Tây Sơn (1778-1802), thống nhất đất nƣớc, và 

năm 1804 đổi tên vƣơng quốc thành Việt Nam—một 

cách đảo ngƣợc đầy toan tính của triều đình Thanh, khi 

thừa nhận Nguyễn Phƣớc Chủng làm Việt Nam Quốc 

Vƣơng, thay thế họ Lê vỗ nuôi “Nam Man,” và “Tây 

Nam Man Di di” theo “Thánh giáo” truyền thống. (Năm 

1848, quan tƣớng Việt ở Quảng Yên còn phải phản đối 

những tiếng man di dùng trong văn thƣ của giới chức 

Lƣỡng Quảng khi bàn về tệ nạn hải tặc Thanh) 

Phía tây nam phù sa mới bồi đắp nên thấp, trũng, 

nhiều nơi còn là đầm lầy. Đồng Tháp Mƣời, phía tây Sài 

Gòn—có tin để tƣởng nhớ tháp mƣời tầng của Phó Lãnh 

binh Trƣơng Công Định tại chùa xã Mỹ Hoa, huyện Mỹ 
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An—có thể coi nhƣ điểm cực bắc của “Nam Kỳ thấp” 

[La Basse Cochinchine]—hiện nay chia vào ba tỉnh 

Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang, đƣợc khai phá, di 

dân, với giấc mộng biến thành một vựa lúa khổng lồ. 

Khoảng thập niên 1960, tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà 

Mau, tức một phần tỉnh Hà Tiên cũ thời Nguyễn Phƣớc 

Hƣờng Nhiệm, bùn lầy còn là một ác mộng cho những 

đơn vị pháo binh mỗi khi kéo hay đặt súng. Tại Chà Là, 

Giá Ngự, Đầm Dơi, hay Năm Căn vẫn còn những ruộng 

năng ngút ngàn, cùng sông rạch chằng chịt—nơi cƣ dân 

phải tích trữ nƣớc mƣa, hay những chiếc ghe bán nƣớc 

“ngọt,”cùng hàng tạp hóa, bia và thuốc lá nhẫn nại bán 

rong men theo các bờ kinh, rạch có cƣ dân. (4) 

4. Để có ý niệm tổng quát về miền nam, xem ký 

sự của Lê Văn Siêu (Đồng Tháp Mƣời), Sơn Nam, 

Hứa Hoành, hay Nguyên Vũ nhƣ Những Chiến Sĩ 

Sình Lầy (1966), Đời Pháo Thủ (1967), “Lửa Dạy U 

Minh,” nhật báo Thời Luận (Sài Gòn, 1965), 

“Nghiệp Đề Lô,” nhật báo Tiền Tuyến (1965-1966), 

v.. v… Xem thêm Hoàng Đạo Thúy, Đi Thăm Đất 

Nước (Paris: Vietnam Diffusion, [1978?]), tr 

461482; Hứa Hoành, Nam Kỳ Lục Tỉnh, 4 tập 

(Houston: Văn Hóa, 1995)- 

 

Nam Kỳ trƣớc kia là một phần vƣơng quốc Funan 

[Phù Nam], xuất hiện từ khoảng năm 100-150 đến thế 

kỷ VII Tây lịch. Còn đƣợc biết nhƣ Gián Phố Trại 

[Kambogia], Chân Lạp [Chenla], sau khi dân Khmer 

tiêu diệt Funan trong thế kỷ VII. Nếu tin đƣợc truyền 

bản Sử Ký [Shiji] của Tƣ Mã Thiên [Sima Qian, 145-86 

TTL], Funan đã xuất hiện từ đời Tây Chu (1104-771 
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TTL)—vì năm 1110 TTL khi sứ giả Việt Thƣờng 

[Yueshang] qua nhiều tầng thông ngôn đến cống “thánh 

nhân” Chu Cơ Đán và Chu Cơ Tụng (Thành vƣơng) một 

chim trĩ trắng [a white pheasant] để xin qui phục, nhƣng 

lại quên lối về, nên Đán cấp cho năm [5] cỗ xe có kim 

chỉ nam, đi men theo bờ biển Funan [Phù Nam], Linyi 

[Lâm Ấp], một năm mới về tới Việt Thƣờng [Chu 

Thành vương tân mão lục niên, Giao Chỉ nam hữu Việt 

Thường thị trùng lai tam dịch nhi lai hiến bạch trĩ”… 

Sứ giả mê kỳ qui lộ, Chu Công dĩ bình xa ngũ thặng, 

giai vi chỉ nam chí chế, do Phù Nam, Lâm Ấp hải tế, ky 

niên nhi chí kỳ quốc]. (5) 

5. Sima Qian [Tƣ Mã Thiên], Shiji [Sử Ký], q. 

113, “Nam Việt Triệu Ðà truyện;” [Bk 113, “The 

Account of Southern Yueh”], Shih chi: Records of 

the Grand Historian of China, Ssu-ma Ch’ien, trans. 

into English by Burton Watson (New York: 

Columbia Univ. Press, 1961), vol. II, pp. 239-50.  

Trích dẫn trong các bộ quốc sử Lê, Tây Sơn và 

Nguyễn, và của Li Je [Lê Tắc hay Trắc], An Nan 

Zhi-lue [An Nam Chí Lược, ANCL] (thế kỷ XIII-

XIV), V: Tiền triều thƣ sớ, bản dịch Chen Ching Ho 

[Trần Kính Hòa] (dựa trên truyền bản Lạc Thiện 

Ðƣờng, Ginko Kishida [Ngạn Ðiền Ngâm Hƣơng] 

sƣu tập và hiệu đính năm 1884) (Huế: Ðại học Huế, 

1961) tr.117-18. 

 

Việc này không ghi vào “Kinh” Thư, mà chỉ đƣợc 

Phúc Thắng chép trong Thượng Thư Ðại truyện. Sau đó 

không rõ ai chép lại trong Sử Ký, [Tiền] Hán Thư [q. 
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12:2a, 95] của Ban Cố [Ban Gu, 32-92] và Hậu Hán 

Thư [q. 116, 5a] của Phạm Việp [Fan Ye, 398-446]. (6)  

6. Clae Waltham,  Shu Ching: Book of History 

(Chicago: 1971), pp 199-200 [Bản dịch Kinh Thƣ]; 

Ban Gu, [Xian] Han-shu [[Tiền] Hán Thư, History 

of the Early Han], Bk 95, p.3 verso, col. 13 to p.7 

rector (b); Fan Ye, Hou Han Shu [Hậu Hán Thư, 

History of the Later Han], Bk 116 [“Nam Man 

truyện,” q. 116]; trích dẫn trong quốc sử Lê, Tây 

Sơn, và Nguyễn. Dẫu vậy chúng ta chƣa hề thấy 

nguyên bản của các tác phẩm trên, nên khó thể đánh 

giá thông tin này cao hơn một truyền thuyết. [Sẽ 

dẫn Shu Ching, HS/HT, và HHS/HHT]. 

 

Cũng có thông tin huyền thoại trên ghi trong Hàn 

Thi ngoại truyện: sứ Việt Thƣờng [Yueshang] trải qua 

chín lớp thông ngôn mới tới cống hiến, Chu Cơ Ðán, 

phụ chính của Cơ Tụng đến năm 1104 TTL,  hỏi vì 

duyên cớ gì mà đến, thì qua thông ngôn, sứ đáp: Trời 

không có gió bão, không có mƣa dầm, biển không có 

sóng dữ, đã ba năm, chắc là ở Trung Quốc có thánh 

nhân, nên tới chầu. Ðán cho rằng nƣớc nào chính lệnh 

chƣa đến thì quân tử không bắt họ phải thần phục; cấp 

cho sứ Việt Thƣờng năm [5] cỗ xe có vải che để hồi 

hƣơng. Ðoàn xe theo bờ biển Phù Nam [Funan], Lâm 

Ấp [Linyi], đi trọn một năm về đến nƣớc. (7) 

7. Nguyễn Trãi (1780-1442), et al., Dư Ðịa Chí, 

số 12; trong Nguyễn Trãi Toàn Tập [NTTT], (Hà 

Nội: 1976), tr 216, 562-64; ÐVSK, NKTT, I:1a, 4a, 

Thọ (2009), 1:150, 154; Giu (1967), 1:59, 62, 
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313n5; CMTB, I:6b-7a; (Sài Gòn: 1965), 2:28-33; 

(Hà Nội: 1998), I:77.  

 

Vì mãi tới thế kỷ thứ X hay XI mới xuất hiện “quốc 

ngữ” đầu tiên của Đại Việt (tức chữ Nôm), và thế kỷ 

XIX-XX quốc ngữ hiện nay (dựa theo chữ cái Latin, do 

các nhà truyền giáo Portugal sang chế), khó thể biết 

chắc “Việt Thƣờng cống trĩ trắng” là sự kiện lịch sử, 

hay huyền thoại.  

Di chỉ khảo cổ học Ốc Eo (Kiên Giang, phía tây 

nam Nam Kỳ hiện nay) giúp khẳng định có cộng đồng 

dân cƣ từ khoảng thế kỷ II tới thế kỷ VII Tây lịch, tức 

khoảng 1400 tới 2000 năm trƣớc. Một ký sự khoảng 

năm 1633 của Giáo sĩ ngƣời Italia [I-ta-li-a], Christopho 

Borri, tiết lộ Chúa Sãi Nguyễn Phƣớc Nguyên 

(20/7/1613-19/11/1635) đã gia nhập cộng đồng Đông 

Nam Á trung cổ, qua việc gả con gái là Ngọc Vạn, cho 

vua Kambojia Chey Chetta và Ngọc Khoa lấy một con 

buôn hay trùm hải tặc Nhật, trao đổi thuyền chiến có đại 

bác giúp Kambojia đánh nhau với Xiêm La Hộc 

(Ayuthya, tức Thái Lan từ 1938), lấy voi thuần do các 

chuyên viên Khmer huấn luyện. (8) 

8. Chistoforo Borri, Cochin-China: Containing 

many admirable Rarities and Singularities of that 

Countrey (London: Robert Ashley, 1633), reprint  

by Da Capo Press, New York, 1970), Chapter VII.  

 

Thập niên 1620, quân chúa Sãi ít hơn quân Trịnh 

Tráng (14/7/1623-28/5/1657), nhƣng cầm cự nhờ chiến 

lũy và khoảng trống đụn cát từ Quảng Bình vào Quảng 

Trị, cùng lực lƣợng Hải quân hơn 100 chiến thuyền chế 
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tạo theo kiểu Tây phƣơng, nhƣng nhỏ hơn, có 5 đại bác, 

với đầy đủ thuốc đạn [Muket-shot].. Đài chỉ huy làm 

toàn bằng vàng, hay giát vàng, bạc trông rất rực rỡ. 

Trong khi đó, nhà làm bằng giấy bản [boards] và gỗ để 

trong trƣờng hợp quân địch tiến vào, dễ rút lui và phóng 

hỏa. Sau khi quân địch rút lui, dễ xây dựng lại. Các 

Dinh của chúa Nguyễn, vào đầu thế kỷ XVIII mới chỉa 

là những nhà cữa bằng gỗ, nằm trong những lũy tre gai, 

che chở bên ngoài các doanh trại quân lính lợp tranh. 

Chúa Hiền Nguyễn Phƣớc Tần (19/3/1648-

30/4/1687), Chúa Ngãi Nguyễn Phƣớc Trăn ([19] 

30/4/1687- 7/2/1691), và đặc biệt Minh Vƣơng Nguyễn 

Phƣớc Chu (7/2/1691-1/6/1725)—ngƣời năm 1693 đổi 

phần duyên hải còn lại của Chiêm Thành làm Thuận 

Thành, cho dòng giõi vua Chiêm làm trấn thủ—tiếp tục 

cuộc nam tiến của tộc Kinh xuống vùng hiện nay gọi là 

Đông Nam Á. Nạn nhân thứ hai, sau Chiêm Thành, là 

Kambojas, xuất hiện trong sử sách Trung Hoa nhƣ 

Chenla [Chân Lạp], tức Kambojia [Kampuchea hiện 

nay]. Trong thế kỷ XVII-XIX, dân Việt lấn chiếm hoặc 

đƣợc cắt nhƣợng vùng châu thổ hạ lƣu sông Mekong 

[Cửu Long]—phần đất từng triều cống nhà Đƣờng (618-

906) dƣới tên Thủy Chân Lạp [Shui Chenla]. Ba phƣơng 

cách mở rộng lãnh thổ Đại Việt là di dân, can thiệp vào 

những cuộc tranh ngôi của các gia đình cai trị 

Kambojia. hoặc “phản ứng tự vệ” khi có tranh chấp biên 

giới, dù thực tế hay chỉ viện dẫn cho có cớ, hoặc muốn 

nhắc nhở vua Kambojas giữ lễ triều cống, một biểu hiệu 

uy đức vua chúa Việt. Hai tác nhân địa phƣơng khác 

đóng góp vào việc xâu xé Kambojas là Xiêm La và 

Trung Hoa. Trong một thời gian dài, Kambojas trở 
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thành loại chim nhiều đầu—hƣớng về Nam hay Bắc 

Kinh, Krung-thêp và Huế. Từ thế kỷ XVI, nƣơng nhờ 

bất cứ trung tâm quyền lực ngoại quốc nào để sống còn 

(nhƣ Goa, Manila, Jawa Dutch East Indies) từ giữa thế 

kỷ XVI). Việc xếp loại các động lực nam tiến trên chỉ 

với mục đích phân tích tiến trình “tằm thực” của ngƣời 

Việt, và cần nhấn mạnh là chúng thƣờng xen lẫn với 

nhau trong liên hệ nhân-quả. 

Theo sử Nguyễn, chu trình tằm ăn dâu này khởi đầu 

từ khoảng thập niên 1650. 

 

A 1. Tranh Chấp Biên Giới [Border Skirmishes]: 

Tháng 10-11/1658, nhân dịp Nặc Ông Chân xâm 

phạm biên giới, Phó tƣớng Trấn Biên là Nguyễn Yến 

mang 3,000 quân vào đánh Mỗi Xuy (tức thành Hƣng 

Phƣớc, thuộc huyện Phƣớc Chính, tỉnh Biên Hòa sau 

này). Nguyễn Yến bắt Nặc Ông Chân mang về nhốt ở 

Quảng Bình một thời gian. Trƣớc đó, di dân Việt đã lập 

nghiệp ở vùng Mô Xoài (Bà Rịa) và Đồng Nai (Biên 

Hòa). 

Chúa Hiền cũng mở rộng lãnh thổ, dời biên giới đến 

sát Thủy Chân Lạp, hay Giản Phố Trại. (9) 

9. ĐNTLTB, V, I962:98; ĐNLTCB, II:542). 

[xem 1674] 

 

Theo Đường Thư, , Địa lý chí, phía đông nam 

Chiêm Thành có nƣớc Bà Lị. Đời Lý Trị (Đƣờng Cao 

Tông, 650-683)—ngƣời tháng 9-10/679 đổi tên Giao 

Châu thành An Nam đô hộ phủ—bị Kamboja xâm 

chiếm. Gia Định Thông Chí của Trịnh Hoài Đức nói Bà 
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Rịa có lẽ là nƣớc Bà Lị xƣa. Còn Thù Nại, âm gần giống 

Đồng Nai, có lẽ là Sài Gòn bây giờ. (10) 

10. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn,  Đại Nam 

Nhất Thống Chí [ĐNNTC], bản dịch Phạm Trọng 

Điềm và Đào Duy Anh, Viện Sử Học, 5 tập, (NXB 

Thuận Hóa, 1997), (q. 27; 5:35-36 [35-86]. 

 

B. Việc tranh đoạt vương quyền giữa dòng giõi 

các vua Kamboja [Chân Lạp]: 

Hệ thống vƣơng quyền Kamboja khác với Đại Nam 

(vốn bắt chƣớc Trung Hoa). Trên nền tảng Phật Giáo 

Nguyên Thủy hay Tiểu Thừa [Theravada Buddhism], 

Phật vƣơng Khmer đƣợc coi nhƣ một thần linh  [devine 

king], cai trị 41 trong số/56 tỉnh. Bảy [7] tỉnh dành cho 

cựu hoàng [abjoreach]. Thái tử [obbareach hay heir 

presumptive to the throne] đƣợc cai trị năm [5] tỉnh, và 

thái hậu [queen mother], ba [3] tỉnh còn lại. 

Mỗi khi vua chết, việc tuyển chọn vua mới do một 

Hội đồng thƣợng thƣ, các đại diện hành chính cùng các 

sƣ [lục cả]. Hội đồng  thƣợng thƣ gồm năm [5] ngƣời: 

chaufea hay akhamohasena [tƣơng đƣơng chức thủ 

tƣớng, prime minister]; youmreach [bộ hình]; veang 

[dinh vua, minister of the palace]; kralahom [hải quân]; 

và chacrey [bộ binh]. Cầm đầu mỗi tỉnh là chau-muong. 

(11) 

11. Milton E Osborne, The French Presence in 

Cochinchina and Cambodia: Rule and Response 

(1859-1905) (Ithaca, NY: Cornell Univ Press, 

1969), tr 7 [sẽ dẫn, Osborne, Rule and Response 

1969] 
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Vì vua sinh nhiều con trai với những vƣơng phi 

khác nhau; những anh em cùng cha khác mẹ [half-

brothers] này không có tình thân thiết; việc tranh chấp 

quyền lực là lẽ đƣơng nhiên với những mƣu mô phía sau 

sân khấu—có tính cách quyết định nhất là cầu viện 

ngoại bang nhƣ Xiêm, Đại Nam, Trung Hoa và ngay cả 

Portugal, Espania. 

 

B1. Sau khi Nguyễn Phước Tần (19/3/1648-

30/4/1687) tạm ngƣng chiến với chúa Trịnh năm 1673,  

vua thứ hai Kambojia là Nặc Nộn chạy tới dinh Thái 

Khang (Ninh Hòa) cầu viện. Tháng 3/1674, một hoàng 

tử thân Xiêm [Nặc Ô Đài] đã giết cha là Nặc Sô tự lập 

làm vua, đắp thành Nam Vang, xin viện binh Xiêm qua 

đánh Nặc Nộn. Chúa Hiền sai cai cơ đạo Nha Trang, 

thuộc dinh Thái Khang, là Nguyễn Dương Lâm mang 2 

đạo quân tiến chiếm Sài Gòn [Prei Nokor] và Bích Đôi 

(Gò Bích), rồi kéo lên thẳng Nam Vang. Nặc Ô Đài bỏ 

chạy, rồi chết. Nặc Thu [Ang Saur, hay Chey Chetta IV, 

1674-1695, 1696-1699, 1701-1702, 1702-1706] đến xin 

hàng. Vì Nặc Thu là con thứ hai của Nặc Sô,  thuộc 

dòng chính, Nguyễn Phƣớc Tần lập Nặc Thu làm vua 

thứ nhất ở thành Udong (Long Úc), phía bắc Pnom Penh 

khoảng 25 cây số. Nặc Nộn làm vua thứ hai ở Sài Gòn. 

Hàng năm triều cống. Tháng 7-8/1674, Nguyễn Dƣơng 

Lâm kéo quân khải hoàn. Đƣợc cử làm trấn thủ dinh 

Thái Khang. (12)  

12. ĐNTLTB, V, 1962:122-123; LTTB, Thanh 

(1995), tr 192 [truyện Nguyễn Dƣơng Lâm]; 

Bézacier, 1972:11. 
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B2. 1747-1748: Nặc Tha v/s Nặc Thâm. (TB, 210-

211) 

Năm 1747,  Nặc Thâm [Thommo Réachéa] mƣợn 

quân Xiêm về cƣớp ngôi của Nặc Tha [Sotha II, con 

Ang Em]. Tha chạy sang Gia Định. Sau khi Thâm chết, 

ba con là Đôn, Nguyên [Hiên], Yếm tranh ngôi. [1750 : 

Nặc Nguyên chống Chàm ở Chân Lạp. (TB, 212)] 

Tháng 1-2/1748, Tƣớng Chân Lạp là Sô-liên-tốc 

đánh Mỹ Tho. Võ Vƣơng Khoát (1738-1765) sai Điều 

khiển Nguyễn Hữu Doãn mang quân qua đánh Chân 

Lạp. Doãn đánh tan. Sô-liên-tốc, kéo thẳng tới Nam 

Vang. Bọn Đôn, Nguyên, Yểm chạy qua Xiêm. Điều 

khiển Doãn đƣa Nặc Tha [Sotha II] về nƣớc. (TB, 

I962:210-211; Woodside 1971:247) 

Tháng 6-7/1748, Nặc Nguyên [có lẽ là Chey Chetta 

V con Nặc Thâm tức Thommo Réachéa] mang quân 

Xiêm về cƣớp ngôi. Nặc Tha phải bỏ chạy qua Gia 

Định. Tha bị chết bệnh. Nguyên [thân Xiêm] lên làm 

vua Chân Lạp. (TB, I962:211) 

 

B3. 1753-1755 : Tằm Ăn Dâu :  

Tháng 11-12/1753], Võ Vƣơng Khoát  lại sai cai đội 

Thiện Chính và ký lục Nguyễn Cƣ Trinh (1711-1767)  

mang binh 5 dinh Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, 

Phiên Trấn và Long Hồ đánh Chân Lạp. Đóng quân ở 

Ngƣu Chữ (Bến Nghé). Trƣớc kia, Nặc Nguyên [Chey 

Chetta V] sai sứ đến Nghệ An đề nghị nhà Trịnh liên kết 

đánh Nguyễn. Chúa cho lệnh kiểm soát các đƣờng ăn 

thông với Chân Lạp. 

Tháng 7-8/1754, chia hai đƣờng tiến đánh Chân 

Lạp. Thiện Chính từ Mỹ Tho, Cƣ Trinh đi theo sông Bát 
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Đông. Họp binh ở Lô Yêm [Loviem, nam Nam Vang]. 

Bốn phủ Lôi Lạp, Tầm Bôn, Cầu Nam, Nam Vang đều 

hàng. Nặc Nguyên [có lẽ là Chey Chetta V] chạy đến 

Tầm Phong Châu. Cƣ Trinh chiêu dụ dân Côn Man 

[ngƣời Chàm ở Thuận Thành, Bình Thuận]. Gặp lụt 

phải đóng quân lại. (TB, 221) 

Mùa Xuân 1755 [Ất Hợi], Thiện Chính rút quân về 

Mỹ Tho. Cho lệnh ngƣời Côn Man rút về Bình Thanh. 

Đến Vô tà ơn [Kha Khâm] bị hơn 10,000 quân Chân 

Lạp chặn đánh. Thiện Chính không cứu viện. Cƣ Trinh 

đem 5 đội tùy binh đến cứu, mang đƣợc 3000 ngƣời 

Côn Man về. Chúa giận, giáng Thiện Chính làm cai đội, 

sai Trƣơng Phúc Du thay. Dùng ngƣời Côn Man làm 

hƣớng đạo đi đánh. Giết đƣợc một số ốc nha. Nặc 

Nguyên [Chey Chetta V, đƣợc Xiêm yểm trợ] chạy qua 

Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ che chở. (TB, 222-223) 

Nguyễn Cƣ Trinh mang quân đánh Chân Lạp. Sau 3 

năm, vua Chân Lạp là [Nặc] Ong Nguyên bỏ chạy sang 

thành La Bích. Cắt hai đất Tầm đôn và Xuy Lạp.  

Tháng 1-2/1756, Nặc Nguyên trình bày là việc tấn 

công Côn Man là do Chiêu chùy Ếch gây ra. Xin cắt đất 

Tầm Bôn [khoảng từ Cái Bè lên Hồng Ngự] và Lôi Lạp 

[từ cửa biển Soài Rệp tới Gò Công] thay cho tiền tế 

cống còn thiếu. Nặc Nguyên xin nạp đất hai phủ Tầm 

Bôn, Lôi Lạp. Võ Vƣơng Khoát thoạt tiên chƣa chịu. 

Nguyễn Cƣ Trinh xin cứ nhận, theo lối tằm ăn dâu 

[silkworms’ eating of strawberry leaves], đƣợc chấp 

thuận. (TB, 224-225). Từ Sài Gòn tới Tầm Bôn xa sáu 

ngày đƣờng, đất rộng, ngƣời thƣa; lấy ngƣời Côn Man 

đến định cƣ, “dĩ man trị man..” (13) 
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13. PBTL (1972), tr. 221; ĐNTLTB, 1962: 216, 

224-225; LTTB,  Thanh (1995), tr 202-203. 

 

B4. Tháng 1-2/1757 [Chạp Bính Tí], Nặc Nguyên 

chết. Chú họ là Nặc Nhuận nhiếp chính, muốn lên thay. 

Bọn Cƣ Trinh muốn lập Nhuận. Võ Vƣơng Khoát bắt 

cắt hai đất Trà Vinh và Ba Thắc [Bassac, khoảng Soc 

Trăng]. Đúng dịp này, con rể Nặc Nhuận là Nặc Hinh 

[Ang Hinh] giết Nhuận. Nặc Tôn [Ang Tong], con 

Nhuận, chạy qua Hà Tiên. Thống suất Trƣơng Phúc Du 

mang quân đánh. Ang Hinh chạy qua Tầm Phong Xuy, 

bị Ốc Nha Uông giết. Mạc Thiên Tứ xin lập Nặc Tôn 

[Ang Tong]. Chuá đồng ý. Tôn dâng đất Tầm Phong 

Long [khoảng giữa sông Tiền và sông Hậu?]. (TB, 225-

226) 

Nguyễn Cƣ Trinh xin dời dinh Long Hồ đến xứ 

Tầm Bào (nay là thôn Long Hồ, tỉnh lị Vĩnh Long). Lại 

đặt ra các đạo Đông khẩu (Sa Đec), Tân Châu (Tiền 

Giang), Châu Đôc (Hậu Giang). Lấy quân dinh Long Hồ 

để trấn áp. Nặc Tôn lại cắt đất 5 phủ Hƣơng Úc, Cần 

Vọt, Chân Sâm (hay Chung Rum, nằm giữa Kongpong 

Som và Kampot), Sài Mạt, Linh Quýnh (giữa Kampot 

và Bon Taymia) để tạ ơn Thiên Tứ. Tứ hiến cho triều 

đình. Chúa cho lệ thuộc vào Hà Tiên. Thiên Tứ xin đặt 

Rạch Giá [Giá Khê] làm đạo Kiên Giang, Cà Mau làm 

Long Xuyên. (TB, 226) 

 

B5. 1771-1773: Nguyễn Cửu Khôi đánh Chân Lạp. 

(TB, 239-241) 

Năm 1767,: Nguyễn Cƣ Trinh chết. (TB, 1962:234) 

Cuối năm đó, tại Xiêm,: Tak Sin [Trịnh Quốc Anh]—
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ngƣời gốc Quảng Châu, cha từng làm trƣởng đất Mƣờng 

Tát, với tƣớc Phi nhã Tân—đánh bại quân Burmese, lên 

ngôi. Dời đô về Thonburi (trên bờ sông Chaphraya, đối 

diện Bangkok hiện nay). Năm 1769, Trịnh Quốc Anh 

sai Phi nhã sô si Bôn Ma mang quân qua đánh Chân 

Lạp. Định mang Nặc Nộn lên làm vua thay Nặc Tông, 

vì Nặc Tông không chịu triều cống. Nặc Tông cố thủ. 

Xiêm bắt dân mang về. Trong khi đó, một ngƣời Triều 

Châu là Trần Thái mƣu đảo chính Mạc Thiên Tứ, nhƣng 

bị đánh bại. Phải chạy qua Xiêm. (TB, 1962:235) Năm 

sau, 1770, Mạc Thiên Tứ lại đánh bại một âm mƣu làm 

phản khác. (TB, 1962:238) 

Tháng 11-12/1771, Taksin sai Trần Liên mang 

20,000 quân qua Hà Tiên đòi Chiêu Thùy [Phra Naret], 

con vua Xiêm cũ là Boromoraja [Phong Vƣơng]. Thiên 

Tứ phải bỏ chạy. Quân họ Mạc ở Châu Đốc cũng phải 

rút về Kiên Giang, rồi Trấn Giang [Cần Thơ]. Lƣu thủ 

dinh Long Hồ là Tống Phƣớc Hợp mang binh thuyền tới 

cứu. Trần Liên phải rút về Hà Tiên. Taksin cũng đích 

thân mang quân qua đánh Chân Lạp. Nặc Tôn bỏ chạy. 

Taksin lập Nặc Nộn làm vua. Xiêm có ý nhòm ngó 

Phiên Trấn. (TB, 1962:240) 

Tháng 3-4/1772, Nguyễn Phƣớc Thuần giáng 

Nguyễn Cửu Khôi làm cai đội; triệu hồi Nguyễn Thừa 

Mân. Cho Nguyễn Cửu Đàm làm Khâm sai đốc chiến, 

cai bạ Trần Phƣớc Thành làm tham tán, thống lĩnh 

10,000 quân, 30 chiến thuyền  thủy bộ thuộc hai dinh 

Bình Khang và Bình Thuận. (TB, 1962:241) 

Tháng 7/1772, Đàm, Thiêm, và Hợp chia quân 3 

đạo phản công quân Xiêm. Thiêm tiến đến Nam 

Vang.Taksin phải chạy qua Hà Tiên. Nặc Nộn chạy đến 

188



 153 

Cần Vọt. Quân Nguyễn chiếm đƣợc Nam Vang và La 

Bích. Nặc Tôn lại về làm vua Chân Lạp. Nhƣng Taksin 

bắt đƣợc Chiêu Thúy (con vua Xiêm cũ) giết đi. Năm 

này, chúa Nguyễn lập đạo Trƣờng đồn (Định Tƣờng) ở 

Mỹ Tho. 

Tháng 2-3/1773, Mạc Thiên Tứ cầu hòa với Xiêm. 

Taksin đồng ý triệt binh, trả tự do cho con Mạc Thiên 

Tứ. Từ Trấn Giang, Tứ sai con là Hoàng về lại Hà Tiên 

sửa sang lại. (TB, 1962:242) 

 

C. Di Dân: 

Việc di dân đóng một vai trò cực kỳ quan trọng 

trong cuộc nam tiến. Kinh tế là một yếu tố chính, nhƣng 

di dân có thể gồm những thành phần bị lƣu đầy, tù tội, 

hay dân tị nạn Trung Hoa. Dƣới thời Nguyễn Phƣớc 

Đảm, chẳng hạn, Nguyễn Hựu Khôi, cựu Vệ úy Vệ 

Minh Nghĩa, từng nổi dạy chiếm Gia Định thành—tức 

thành Bát Quái cũ, do Nguyễn Chủng xây dựng năm 

1790. Lực lƣợng nòng cốt của Nguyễn Hựu Khôi là 

những toán lính thú Hồi Lƣơng, và khoảng 100 giáo dân 

Ki-tô, dƣới quyền Linh mục Marchand, một phó tế 

ngƣời Việt, và Nguyễn Văn Hàm, con Nguyễn Văn 

Thành. Trong vòng ít tháng ngắn ngủi năm 1833, 

Nguyễn Hựu Khôi đánh chiếm hầu hết các thành miền 

nam. Theo quốc sử Nguyễn, Marchand và giáo dân còn 

gửi thƣ sang Xiêm xin tiếp viện. Quan Nguyễn bắt đƣợc 

phái đoàn cầu viện này, nên kịp thời chuẩn bị chống 

đánh quân Xiêm vào đầu năm 1834. Nguyễn Phƣớc 

Đảm cũng nhân cơ hội bẻ gãy thế lực “đuôi to khó vẫy” 

của Tả quân Lê Văn Duyệt, một đại công thần của cha 

con hai vua Nguyễn đầu tiên—nhất là trong việc giải 
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quyết những công thần khác nhƣ Nguyễn Văn Thành, 

Đặng Trần Thƣờng, Lê Chất, v.. v.. và mối họa tâm 

phúc của Nguyễn Phƣớc Đảm, tức vợ con và dòng giõi 

Thái tử Nguyễn Phƣớc Cảnh (6/4/1780-20/3/1801)—

ngƣời từng đƣợc Pierre Joseph Georges Pigneau (1741-

1799), Giám mục d’Adran [sách cũ thƣờng ghi là 

Pigneau “de” Behaine], nuôi dạy ba năm, năm 1787 

mang theo sang Paris cầu viện, theo lời khẩn cầu của 

Nguyễn Chủng và Hoàng tộc từ 1882-1884 tới 1888. 

Hoàng tử Cảnh—dƣới “hồng ân” Hội truyền giáo Pháp 

trên phố Bac—đã tạo đƣợc sự chú ý của dƣ luận Paris, 

cũng nhƣ ngoại giao đoàn tại Versailles, khoảng 20 cây 

số tây nam Paris. Đặc sứ Liên bang Mỹ, Thomas 

Jefferson (1747-1826), đã nhân cơ hội này đề nghị chính 

phủ Mỹ tìm mua lúa gạo của nƣớc Đàng Trong, nhất là 

lúa khô. Riêng Pierre J G Pigneau (1741-1799), Giám 

mục d’Adran [sách cũ thƣờng ghi là Pigneau “de” 

Behaine, với hàm ý xuất thân quí tộc; đã ký với Ngoại 

trƣởng Pháp hiệp ƣớc Liên Minh 21-28/11/1787, cắt đất 

xin viện quân Đại Tây, đã lƣợc nhắc trong những 

chƣơng trƣớc—và đang trở thành một gánh nặng di sản 

cho vua quan Nguyễn nói riêng, toàn thể dân Việt nói 

chung.. 

Nhƣng với một thiểu số giáo dân, cuộc xâm lấn của 

Đại Tây là một khởi đầu mới, dƣới họng hải pháo chiến 

hạm, cùng khinh khí cầu, mà Petrus Key, Nguyễn 

Trƣờng Tộ cùng lực lƣợng thày kẻ giảng hăng say cổ vũ 

và bán mình cho chủ mới.. Bởi thế, Nguyễn Phƣớc Đảm 

đổi họ Nguyễn của Hựu Khôi thành họ Lê, để ra tay 

trừng trị gia quyến Lê Văn Duyệt, cùng thủ hạ. 1940 

ngƣời, kể cả 64 giáo dân Ki-tô bị thảm sát, chôn chung 
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dƣới “Mả Ngụy.” Thành Bát Quái bị san bằng. Chức 

tổng trấn bị bãi bỏ, và các lƣu quan đƣợc bổ nhiệm, cai 

trị các tỉnh mới chia đặt, theo kiểu mẫu nhà Thanh. (14) 

14. ĐNTLCB, II, 17:1835b,1966:46-50,51-2,55-

6 [30/11/1835, Cho lệnh phá thành Gia Định] 86; 

(Nguyễn Phươc Đảm cho lệnh đóng cũi sắt giải 

Marchand về Huế cùng 5 người khác: Nguyễn Văn 

Chắm, Lưu Hằng Tín, Tả quân Lê Bá Minh, Lễ bộ 

kiêm Binh bộ thái khanh Đỗ Văn Dự và Lê Văn 

Viên. Cho lệnh tìm xác Khôi, đào lấy hài cốt, tán 

nát ra chia giao 6 tỉnh bỏ vào hố xí, còn thịt thái 

cho chó ăn. Rồi đóng hòm đựng đầu lâu đưa về 

kinh, bêu khắp các chợ để răn những kẻ phản tặc. 

Lại chia các đầu mục giặc, giao cho Biên Hòa, Vĩnh 

Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên và Trấn Tây 

mỗi nơi một tên, lăng trì xử tử, bêu đầu ba ngày rồi 

quăng xác xuống sông. Giết hết 1940 người, kể cả 

64 lính Ki-tô, chôn ở Chí Hoà, gọi là "mả Ngụy." 

Trên mộ có tấm bia đề “Nghịch tặc biền tru xứ” 

[chỗ nghịch tặc chụm đầu bị giết].  

 

Nguyễn Phƣớc Đảm cũng nhân cơ hội quan quân 

trú đóng đông đảo ở miền nam, quên đi lời di huấn của 

cha, quyết định cƣớp chiếm Chân Lạp, dổi tên thành 

Trấn Tây. Nhƣng Xiêm La không chịu khoanh tay, yểm 

trợ dân Khmer nổi lên chống lại tham vọng thực dân của 

Nguyễn Phƣớc Đảm. Cuối cùng, con Phƣớc Đảm là 

Miên Tông đành phải triệt thoái năm 1841, trả lại quốc 

thống cho Kambojia, dƣới sự chi phối của Xiêm La 

Hộc.  
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Trong khi đó, các nhà truyền giáo Pháp, dƣới quyền 

Giám mục Jean-Claude Miche (Mịch, rồi Gioăng, 1805-

1873)—một trong những tử thù của nhà Nguyễn, và tin 

rằng Nguyễn Phƣớc Hƣờng Nhiệm chỉ còn nghe đƣợc 

tiếng đại bác—ra sức giúp cha con Phra Norodom 

(1862-1911) hƣớng về Đại Tây, tìm cách chống lại sự 

uy hiếp của cả Bangkok lẫn Huế. Ngày 11/8/1863,  

Norodom ký với De La Grandière “hòa ƣớc bảo hộ”. 

(Paris phê chuẩn năm 1864; và Xiêm đồng ý năm 1867). 

Nhƣng tới tháng 12/1863 bí mật nhƣợng cho Xiêm hai 

tỉnh Battambang và Siam Reap, để duy trì liên hệ cũ. 

Rồi, ngày 3/3/1864, Norodom rời Udong với ý định 

dung thuyền qua Bangkok làm lễ thụ phong, vì vƣơng 

miện và vật trấn quốc vẫn còn giữ ở kinh đô Xiêm suốt 

thời gian Norodom tu học trong thiền viện. Đƣợc thông 

báo ngày 2/2/1864, Hải quân Trung tá Ernest Doudart 

de Lagrée chống lại việc này. Ngày 3/3, chiếm cung 

điện Oudong, đồng thời sai ba chiến hạm ngăn chặn ở 

Kampot. Ba tháng sau, ngày 6/3/1864, de Lagrée làm lễ 

đăng quang cho Norodom, nhƣ quốc vƣơng một nƣớc 

hoàn toàn nằm dƣới sự bảo hộ của Đại Tây. Mối quan 

tâm của các sĩ quan Hải quân Pháp là những mƣu toan 

của Bri-tên phía sau cấm thành Bangkok. De Lagrée, đã 

đến Udong từ tháng 4/1863 nuôi tham vọng ngƣợc dòng 

Mekong lên Hoa Nam—miền đất hứa của những tay 

phiêu lƣu đi tìm thị trƣờng bán súng ống cùng tài 

nguyên thiên nhiên. (15) 

15. Osborne, Rule and Response, 1969:176-

177; Vũ Ngự Chiêu, “International Crimes Against 

the Ethnic Vietnamese in Cambodia, 1970-1998;” 

(Spring 1998), p 13  [paper read at the Vietnam 
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Center, University of Texas at Lubbock, 

manuscript]. 

 

Chiến thắng dễ dàng của De Lagrée phần nào do 

chính sách thực tiễn của vua Xiêm Mongkut (1851-

1868) và nhóm cận thần khởi xƣớng phong trào Âu hóa 

hay cải lƣơng—những ngƣời mở đƣờng cho 

Chulalongkorn (1868-1910), tức Rama V, và rồi 

Wachirawut (1910-1925) trong tiến trình hiện đại hóa 

và toàn cầu hóa. (16) 

16. Xem, chẳng hạn,  David K Watt, “Education 

and Modernization of Thai Society”  [Giáo Dục và 

Đổi Mói của Xã Hội Thái]; G William Skinner and 

A Thomas Kirsch, Change  and Persistence in Thai 

Society  [Biến đổi và Truyền thống trong xã hội 

Thái Lan] (Ithaca, NY: Cornell Univ Press, 1975), 

pp 125-171,  và  A Thomas Kirsch, “Economy, 

Polity and Religion in Thailand”  [Kinh Tế,  Cấu 

Trúc Xã Hội, và Tôn Giáo tại Thái Lan]; Ibid., pp 

172-196. 

 

A1. Mỗi Xuy (Hưng Phước) & Mỏ Soài (Bà Rịa): 

Hai địa điểm  đầu tiên di dân Việt đến lập nghiệp là 

vùng Mô Xoài (Bà Rịa) và Đồng Nai (Biên Hòa). Chỉ 

có thông tin Chúa Hiền đã mở rộng lãnh thổ, đƣa biên 

giới đến sát Thủy Chân Lạp, hay Giản Phố Trại 

(Kampuchea), nhƣng không rõ khởi điểm cũng nhƣ 

thành phần sắc tộc. Những thông tin vô cùng vắn tắt 

khẳng định ngƣời Việt—mà sử Nguyễn gọi là “Hán 

nhân,” ở lẫn lộn với ngƣời Hoa và ngƣời Khmer. 
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A2. Năm 1679 [Kỷ Mùi], chúa Hiền Nguyễn Phƣớc 

Tần (19/3/1648-30/4/1687): “mở đất” Tân Mỹ.  

Năm này, Nam Kỳ đón nhận một đoàn di dân quan 

trọng nhất, gồm. khoảng 3,000 quân Long Môn rã ngũ 

nhà Minh do Dƣơng Ngạn Địch cùng Huỳnh Tấn 

[Hoàng Tiến] và thuộc hạ tới cửa biển Tƣ Dung và Đà 

Nẵng vào tháng 2/1679, sau khi tàn dƣ nhà Minh bị 

quân Mãn Thanh và Hán gian tiêu diệt. Chúa Hiền cho 

vào định cƣ ở Giản Phố (Gia Định thành). Dƣơng Ngạn 

Địch và Huỳnh Tấn vào cửa Lôi Lạp, tới ở Mỹ Tho. 

Trần Thƣợng Xuyên và Trần An Binh vào cửa Cần Giờ, 

đóng ở Bàn Lân (nay là Biên Hòa).  

Những cộng đồng tị nạn này vỡ đất cày cấy, dựng 

nhà cửa phố xá, biến những thƣớc đất rừng hoang thành 

phố chợ. Họ cũng tham gia vào việc bảo vệ an ninh, phụ 

tá cho các quan chức Việt trong việc giải quyết tranh 

chấp quyền lực nội bộ của Kambojia. Nhờ vậy, các 

vùng đất Phiên Trấn (Biên Hòa) và Phiên An (Gia Định 

thành) ngày thêm trù phú, thu hút thƣơng thuyền ngoại 

quốc đền mua bán.  

Ba nhân vật Trần Thƣợng Xuyên, Dƣơng Ngạn 

Địch và Huỳnh Tấn đều đƣợc ghi trong lịch sử thành lập 

Nam Kỳ. Khoảng tháng 8-9/1688, Huỳnh Tấn giết chủ 

cũ là Dƣơng Ngạn Địch, kéo quân qua Rạch Than (Kiến 

Hòa), làm hải tặc. Vua Kamboja là Nặc Thu căm giận, 

bỏ việc triều cống, đắp ba [3] lũy Bích Đôi [Gò Bích], 

Cầu Nam và Nam Vang, chăng xích sắt ngăn cửa sông. 

Nặc Nộn báo cáo lên dinh Trấn Biên. Chúa Ngãi 

Nguyễn Phƣớc Trăn sai Mai Vạn Long làm thống binh, 

cùng Nguyễn Thăng Long, và Huỳnh Tấn làm tiên 

phong đánh Kambojia. (17) 
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17. ĐNTLTB, V, 1962:125; Đại Nam Liệt 

Truyện Tiền Biên [ĐNLTTB], II:542; q. 6, bản dịch 

Cao Tự Thanh (Hà Nội: NXB KHXHNV, 1995), 

VI:247-48;  Đại Nam Nhất Thống Chí [ĐNNTC], 

1997, V:201; Lê Quí Đôn ghi là tháng 5 Kỷ Mùi 

[8/6-7/7/1679]; Phủ Biên Tạp Lục [PBTL], (Sài 

Gòn:1972), I:95-6). 

 

A4. Tháng 1-2/1689, Mai Vạn Long kéo binh tới 

Mỹ Tho. Đóng quân ở Rạch Gầm [Sầm khê]. Gọi 

Huỳnh Tấn mang quân thủy bộ đến bàn định. (ĐNTLTB, 

VI, 1962:136) 

Tháng 2-3/1689 [1 nhuận Kỷ Tị], Nặc Thu cử một 

ngƣời đàn bà đẹp có tài biện luận là Chiêm Đạo Luật tới 

thuyết phục Tấn chống lại chúa Nguyễn. Bởi vậy, Tấn 

chẳng những không tuân lệnh Mai Vạn Long, mà còn 

chia binh giữ những nơi hiểm yếu. Vạn Thông, ngƣời 

Quảng Ngãi, xin đi thuyết phục Tấn với tên giả họ 

Trƣơng, ngƣời Long Môn, mà Tấn thƣờng hâm mộ. Tấn 

nghe lời tới gặp Vạn Long. Nhƣng Vạn Long đặt phục 

binh, định bắt Tấn. Huỳnh Tấn chạy thoát ra cửa Lôi 

Lạp. Vạn Long đánh vào doanh trại của Tấn, bắt giết hết 

vợ con Tấn. Giao tàn quân Long Môn cho Trần Thƣợng 

Xuyên quản lĩnh làm tiên phong, tiến sang Kamboja. 

Phá đƣợc ba lũy Bích đôi, Cầu Nam, và Nam Vang. 

Nặc Thu rút về giữ thành Long Úc, và cử. Chiêm Đạo 

Luật tới thuyết phục Vạn Long, xin hàng. Vạn Long rút 

quân về bản dinh. 

Phúc Trăn cử cai cơ Nguyễn Hữu Hào thay Long, 

mang binh đánh Chân Lạp, và  giáng Long làm thứ dân. 
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Tháng 2-3/1690, Nguyễn Hữu Hào chia quân đóng 

ở Bình Đôi. Tháng 6-7/1690, Phƣớc Trăn sai ngƣời gặp 

Hữu Hào, đƣa điều kiện cho hòa: Chân Lạp phải hiến 50 

voi đực, 500 lạng vàng, 2,000 lạng bạc, 50 sừng tê giác. 

Nặc Thu chỉ nộp đƣợc 20 voi nhỏ, 100 lạng vàng, 500 

lạng bạc. Tháng 7-8/1690, Nặc Thu sai ngƣời nộp 10 

voi nhỏ, 50 lạng vàng, 100 lạng bạc, 6 sừng tê giác. Hữu 

Hào nhận, rút quân về Bà Rịa. Sau đó quyết định mang 

quân về kinh. Phƣớc Trăn nổi giận, giáng làm thứ dân. 

(18) 

18. ĐNTLTB, VI, 1962:136-143;  ĐNLT TB, 

Thanh (1995), tr 252 

 

A6. Tháng 3-4/1698, Nguyễn Phƣớc Chu (7/2/1691-

1/6/1725) đặt phủ Gia Định. Sai Nguyễn Hữu Kính, 

kinh lƣợc Chân Lạp, chia đất Đông Phố. Lấy xã Đồng 

Nai làm huyện Phƣớc Long, dựng dinh Trấn Biên (Biên 

Hòa), lấy Sài Gòn làm huyện Tân Bình  dựng dinh 

Phiên Trấn (Gia Định). (đời Miên Tông đổi làm phủ), 

Mỗi dinh đặt chức lƣu thủ, cai bạ, ký lục và cơ đội thủy 

bộ. Mở rộng đất đƣợc hơn 1,000 dặm, hơn 40,000 hộ 

dân. Cho lệnh chiêu mộ dân xiêu dạt từ Bố Chính trở 

vào di dân đến cho đông.  

Cho khách buôn Thanh lập xã Thanh Hà ở Phiên 

Trấn (Gia Định),, lập thành xã Minh Hƣơng. Từ đó 

khách buôn Thanh đều trở thành hộ dân. Tháng 11-

12/1698 Nguyễn Phƣớc Chu lấy Nguyễn Hữu Khánh 

làm lƣu thủ dinh Trấn Biên (Biên Hòa). (19) 

19. ĐNTLTB, VII. 1962: 153-154. Năm 1755, 

Võ Vƣơng Khoát (1738-1765), đặt ra các loại thuế 

cho các thuyền buôn Tây Dƣơng, Mã Cao, Nhật,. 
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Thƣợng Hải, Quảng Đông, Phƣớc Kiến, Hải Đông, 

Xiêm, Lữ Tống. Hàng năm thu đƣợc từ 10,000 quan 

tới 30,000. Trích ra 60% nộp công quĩ; 40% chia 

cho quan lại và quân nhân; Ibid., X, 1962:223-224) 

 

A7. Tháng 7-8/1699, Nặc Thu (Chey Chetta IV vua 

thứ nhất ở Udong) làm phản. Trần Thƣợng Xuyên, đang 

giữ Doanh Châu (Vĩnh Long) báo về Huế. Tháng 11-

12/1699, Phƣớc Chu sai Nguyễn Hữu Kính làm thống 

suất đi đánh., trấn thủ Trấn Biên (Biên Hòa) Nguyễn 

Hữu Khánh làm tiên phong. Tháng 3-4/1700. quân 

Nguyễn Hữu Kính tiến sâu vào đất Chân Lạp, đóng 

quân ở Rạch Cá (Ngƣ Khê). Quân Long Môn của Trần 

Thƣợng Xuyên đánh thắng nhiều trận. Tháng 4-5/1700, 

Hữu Kính phá tan quân Nặc Thu ở lũy Bích Đôi và Nam 

Vang. Thu bỏ thành chạy. Nặc Yêm, con thứ hai Nặc 

Nộn, ra hàng. Hữu Kính kéo vào thành.  

Tháng 5-6/1700, Nặc Thu xin hàng. Hữu Kính rút 

quân về Long Đôi. Tháng 6-7/1700,  Kính chết trên 

đƣờng rút quân, ở Rạch Gầm (Sầm Khê), Mỹ Tho, Định 

Tƣờng. (20) 

20. ĐNTLTB, VII, 1962:155-156. 

 

A8. Trong khi đó, Mạc Cửu, một ngƣời tị nạn Minh 

khác làm quan cho vua Chân Lạp tới chức Ốc Nha, cũng 

biến vùng đất Sài Mạt phía tây nam châu thổ sông Cửu 

Long thành một trung tâm giải trí, cờ bạc. Cửu  còn tìm 

thấy một kho bạc, nên trở thành giàu có. Chiêu tập dân 

xiêu dạt tới Phú Quốc, Cần Bột, Gía Khê [Rạch Giá], 

Luống Cày, Hƣơng Úc [Rạch Thơm], Kha Mao [Cà 

Mau], lập thành 7 xã thôn. Thấy đất ấy tƣơng truyền 
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thƣờng có tiên hiện ra nên đặt là Hà Tiên. Năm 1708, 

Cửu xin thần phục chúa Nguyễn. Phƣớc Chu cho làm 

Tổng binh Hà Tiên. Cửu lập hành dinh ở Phƣơng 

Thành, đất Chân Lạp cũ [tức Mƣờng Khảm]. Đất 

Phƣơng Thành này cũng từng có tên “Đồng Trụ,” nhƣng 

chẳng hiểu do ai dựng lên, với mục đích gì.  

 

A9. Các chúa Nguyễn chỉ trực tiếp cai trị miền nam 

trong cuộc tranh hùng giữa nhà Tây Sơn và dòng giõi 

Nguyễn Phƣớc Khoát từ 1776 tới 1801. Nguyễn Phƣớc 

Chủng hay Ánh (Gia Long, 1/6/1802-3/2/1820)  từng bị 

Nguyễn Huệ (1753-1792) nhiều lần đả bại, săn đuổi từ 

Gia Định tới Chà Là, Giá Ngự [Ngựa], Long Xuyên, 

Phú Quốc, v.. v.., Hai lần chạy trốn sang Krung-thêp 

[Bangkok] xin Rama I (1782-1809) cử quân cứu giúp. 

Nhƣng sau trận thảm bại tháng 1/1785, Rama I “sợ oai 

Tây Sơn nhƣ sợ cọp,” nên từ 1785 tới 1787, chỉ sử dụng 

Nguyễn Chủng, Lê Văn Quân nhƣ Lê-dƣơng, giúp đánh 

chống Ava-Miến Điện hay hải tặc Chà Bà. 

Mãi tới tháng 8/1787—sau khi anh em Tây Sơn bất 

hòa về việc chia chác chiến lợi phẩm của Chúa Trịnh, và 

vùng lãnh thổ cai trị, gây cuộc tƣơng tàn—Nguyễn 

Chủng mới mang dƣ đảng về Nam Kỳ, thắp lại ngọn lửa 

“chin đời báo thù mới là đại nghĩa” trong Xuân Thu. Bị 

kế ly gián của Nguyễn Chủng, Nguyễn Lữ bỏ về Qui 

Nhơn, khiến Phạm Văn Sâm [Tham] cuối cùng chạy 

khỏi Sài Gòn, đầu hàng Chủng, rồi bị giết. Từ mùa Thu 

1788, Sài Gòn và Nam Kỳ biến thành hậu cứ dựng 

nghiệp của Nguyễn Chủng—nơi trắc nghiệm thế liên 

minh giữa vua quan bản xứ với các nhà truyền giáo, đại 

diện bằng Pierre J G Pigneau, Jean Bartlette, Jacques 
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Liot, v.. v.., cùng qui chế “công đồng.” Từ sau cái chết 

của Pigneau năm 1799, và Đông Cung thái tử Nguyễn 

Phƣớc Cảnh năm 1801, vì bệnh đậu mùa, Nguyễn 

Chủng tự xa lánh dần khối Ki-tô giáo. Chẳng những bãi 

bỏ chế độ công đồng, mà còn muốn trở thành “Nghiêu 

Thuấn.” Thảm kịch tranh chấp ngôi vua giữa Hoàng tử 

Nguyễn Phƣớc Hiệu hay Đảm khởi đi từ năm 1805, lên 

cao độ năm 1815-1817, tiếp nối bằng cuộc thảm sát 

Tống Thị Quyên, vợ Cảnh năm 1824, rồi cách Mỹ 

Đƣờng (Hoàng tôn Đán) làm thƣờng dân cho tới khi 

chết năm 1849. Hệ thống tuyên truyền của Hội Truyền 

Giáo lập tức tung ra những tin đồn nhƣ Nguyễn Phƣớc 

Đảm hãm hại công thần “Phó vƣơng” Nguyễn Văn 

“Thiềng;” loạn luân với chị dâu, rồi giêt cả ba mẹ con 

để bịt miệng. Đệ nhất đẳng thông ngôn Petrus Key—sau 

đổi thành Sĩ Tải Trƣơng Vĩnh Ký—còn chép trong tập 

sách bài giảng sử dung cho các trƣờng ấu và tiểu học 

“Nam Kỳ thấp” về phép tử hình “tam ban triều điển,” 

cùng sự bất mãn, chống đối của “Phó vƣơng” Thái 

Giám Lê Văn Duyệt—ngƣời theo Thực lục nhà Nguyễn, 

đích thân làm án tử hình cha con Nguyễn Văn Thành 

năm 1816-1817, rồi dìm nƣớc chết vợ Thái tử Cảnh vì 

tội loạn luân với con trai, tức Hoàng tôn Đán. (21) 

21. Petrus Key, Cours d’histoire annamite à 

l’usage des écoles de la Basse Cochin-chine [Bài 

giảng sử ký An-nam-mít dùng cho các trƣờng ở 

Nam Kỳ thấp] (2 tập, Sài Gòn: 1875-1877[1879]), 

II:259-60) Xem thêm Phụ Bản Petrus Key và Vụ án 

Tống Thị Quyên-Hoàng tôn Ðán; trích từ Nguyên 

Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt (2004), tr 225-245.. 
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Năm 1702: Nguyễn Phƣớc Chu xin nhà Thanh 

phong làm An Nam Quốc Vƣơng, nhƣng bị từ chối. Một 

trong những lý do là năm 1667, Khang Hy đã phong 

vƣơng cho Lê Duy Vũ (Huyền Tông) (ĐNTLTB, VII. & 

VIII, 1962:145-88)  

 Cần nhấn mạnh, Phật Lang Tây không phải là sắc 

tộc đầu tiên đến An Nam. Ngày 25/7/1702, Công ty 

East India Company [EIC] của Đại Bri-tên thành lập 

một sở buôn ở Pulau Kundur [Côn Lôn, Poulo Condore] 

cho tới năm 1705?]. Theo sử Nguyễn, tháng 9-10/1702  

“Man An Liệt chiếm Côn Lôn với 8 chiến thuyền. Đầu 

mục là Đô Thích Già thị và 4 ngƣời khác. Hơn 200 

ngƣời, trí đại bác phòng ngự.” Hơn một năm sau, tháng 

11-12/1703, Trấn thủ Trấn Biên là Trƣơng Phúc Phan 

“dẹp yên đảng cƣớp An Liệt.” Phan thuê 15 ngƣời Chà 

Và làm kế trá hàng bọn An Liệt, để thừa cơ hội chúng 

sơ hở thì giết. Một đêm bọn Chà Và phóng lửa đốt trại, 

đâm chết hai ngƣời, bắt sống 1 ngƣời (ngũ ban). Hai sĩ 

quan khác chạy thoát. Phúc Phan sai thuyền ra Côn Lôn, 

thu hết của cải, dâng nộp về Huế. Sĩ quan An Liệt bị 

đóng gông giải về kinh, nhƣng chết dọc đƣờng. (22) 

22. ĐNTLTB, VII. & VIII,  1962:159, 161. 

 

Tài liệu Tây phƣơng ghi quân Maccassarese nổi 

loạn năm 1705. 

 

A10. Tháng 8-9/1705, Nguyễn Phƣớc Chu lại can 

thiệp vào những cuộc tranh chấp nối ngôi bất tận của 

các vua Kambojia. Sai chánh thống cai cơ Nguyễn Cửu 

Vân đƣa Nặc Yêm [Ang Em, con Nặc Nộn, em rể Nặc 

Thâm] về nƣớc. Yêm đã chạy qua Gia Định vì bị Nặc 
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Thâm [Thommo Réachéa], con Nặc Thu, Ang Saur, 

mang quân Xiêm xâm lăng. Cửu Vân đánh tan quân 

Xiêm ở Rạch Gầm. Thâm đốt thành, cùng em là Nặc 

Tân lại chạy qua Xiêm. Yêm trở về thành La Bích. Cửu 

Vân đóng quân ở đây, khuyến khích quân sĩ cày cấy lấy 

lƣơng thực, đắp lũy phòng ngự. Nhƣng Thƣợng Xuyên 

bệnh chết. (Con là Đại Định sau lên tới Thống Binh).  

A11. Tháng 5-6/1731, ngƣời Ai Lao là Sà Tốt mang 

quân Chân Lạp vào đánh Gia Định. Cai cơ  Đạt Thành 

bị giết ở Lật Giang. Nguyễn Phƣớc Trú (1/6/1725-

17/6/1738) đặt chức điều khiển Gia Định [một nha lị ở 

phía nam Phiên Trấn]. Giao cho Thống suất Trƣơng 

Phúc Vĩnh chỉ huy. Thống binh Trần Đại Định [con 

Trần Thƣợng Xuyên] đánh giặc ở Vƣờn Trầu. Phúc 

Vĩnh và Nguyễn Cửu Triêm hợp binh cùng đánh. Giặc 

thua chạy về Vũng Gù. Đại Định tiến vào Cầu Nam. 

Con Nặc Yêm là Nặc Tha [Prah Sotha, vua Sotha II] 

chạy ra Sơn Bô. (?). Đại Định tiến vào Cầu Nam. Nặc 

Yêm sai Nặc Tha xin hòa, để Chân Lạp tự sức đánh. 

Nhân mùa nƣớc lụt, Phúc Vĩnh đồng ý lui binh.  

Tháng 1-2/1732 , giặc Lao cƣớp phá Cầu Nam. 

Trƣơng Phúc Vĩnh mang quân Gia Định qua hỏi tội Nặc 

Tha. Tha đút lót, xin tha tội. Vĩnh lƣu Trần Đại Định ở 

lại, rút quân về. Thấy đánh lâu không thắng, Nguyễn 

Phƣớc Trú quở trách. Vĩnh trút tội cho Đại Định.  

 Tháng 5-6/1732, Trần Đại Định tiến quân đến 

Lovek [Lô-việt], phá đƣợc giặc. Nặc Tha hết sức giúp 

đỡ. Khi kéo quân về, biết tin Vĩnh mật tấu trút tội cho 

mình, nửa đêm Đại Định vƣợt biển về Quảng Nam. Tới 

Núi Bút, thuộc hạ khuyên nên tránh đụng chạm với 

ngƣời thế lực, Đại Định không nghe, ghé Quảng Nam 
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làm biểu trình. Tạm giam ở ngục Quảng Nam chờ điều 

tra. Đại Định chết trong ngục. Phƣớc Trú truy phong 

làm Đô đốc; cách Phúc Vĩnh xuống cai đội. Phƣớc Trú 

còn cho Cai cơ Nguyễn Hữu Doãn thay Vĩnh làm điều 

khiển Gia Định. Nguyễn Cửu Triêm làm Thống dinh 

Trấn Biên. Ngƣời Chân Lạp sợ Cửu Triêm nhƣ sợ cọp, 

nên mới có lệnh ấy.  

Từ năm này, chúa Nguyễn đặt châu Định Viễn (sau 

là phủ Trấn Viễn) và Dinh Long Hồ (Vĩnh Long). Miền 

Nam lầy lội, rừng rậm, rất khó giao thông. Hữu Doãn  

cho làm đƣờng từ Cầu Sơn [phía Bắc Tân Bình] tới 

Hƣng Phƣớc [Biên Hòa], tùy chỗ đặt trạm, gọi là đƣờng 

Thiên Lý. (23) 

23. ĐNTLTB, IX,  1962:194-195; ĐNLTTB, 

Thanh (1995):254-255 [truyện Trần Thƣợng Xuyên, 

251-255]. Đƣờng từ Huế vào Gia Định dài 1881 

dặm [hơn 940 cây số]. ĐNNTC, q XXXI: Gia Định, 

(1997),  5:199 [199-251]. Năm 1835, khi chạy cờ đỏ 

báo tin tái chiếm Gia Định thành, chỉ mất 6 ngày. 

 

A12. Từ thập niên 1770, phần do tình trạng suy yếu 

của chúa Nguyễn, mở đƣờng cho cuộc “cách mạng” của 

anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, vua 

Xiêm là Taksin xâm lấn Chân Lạp và cƣớp phá Hà Tiên. 

Sau khi đƣợc tôn làm nguyên súy năm 1778, Nguyễn 

Phƣớc Chủng sai Đỗ Thanh Nhân đánh chiếm Trà Vinh, 

mở rộng vùng kiểm soát xuống vùng Vĩnh Long hiện 

nay. Nhƣng cuộc chinh phạt năm 1783 và 1784 của anh 

em Tây Sơn khiến Nguyễn Chủng phải rời nƣớc, sau 

một thời gian dài trốn tránh ở các hải đảo hay vùng bán 
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đảo Cà Mau. Có thể nói đây là thời gian quí báu cho 

ngƣời Việt tìm hiểu rõ hơn những lãnh thổ mới sở hữu. 

Năm 1790, từ Xiêm về lần thứ hai, Nguyễn Chủng 

xây thành bát quái, ở trên gò cao thôn Tân Khai, tổng 

Bình Dƣơng, gọi là kinh Gia Định. Năm 1802, đổi gọi là 

trấn Gia Định. Sáu năm sau, Nguyễn Phƣớc Chủng mới 

lập Gia Định thành, đặt tổng trấn, hiệp trấn và phó trấn, 

trông coi 5 trấn đã vào bản đồ từ năm 1780.  

Tháng 4-5/1824, Quốc vƣơng Ang Chan [Nặc 

Chân] xin dâng ba phủ Lợi Y Bát, Chân Sâm và Mật 

Luật để tạ ơn Bảo hộ Nguyễn Văn Thoại đã bảo vệ, trừ 

nạn nƣớc Xiêm, dẹp yên giặc sƣ Kế, công lao còn hơn 

Mạc Thiên Tứ. Nguyễn Phƣớc Đảm (Minh Mạng, 

14/2/1820 -20/1/1841) đồng ý với Lê Văn Duyệt, chỉ 

nhận hai phủ Chân Sâm và Mật Luật gần Châu Đốc để 

bảo vệ bờ cõi. Tuy nhiên, vẫn cho Ang Chan thu thuế 

nhƣ cũ. (ĐNTLCB, II, 7:1824-1825:40-41)  

Sau loạn Nguyễn Hựu Khôi năm 1833-1835, 

Nguyễn Phƣớc Đảm phá thành Gia Định cũ, xây thành 

đá ở thôn Nghĩa [Mỹ] Hòa, huyện Bình Dƣơng. Chu vi 

429 trƣợng, cao 10 trƣợng 3 tấc, hào rộng 11 trƣợng 4 

thƣớc, sâu 7 thƣớc. Mở 4 cửa, [5:209]  

Theo Linh Mục de la Lirya, chánh thông ngôn của 

Rigault de Genouilly, thành Sài Gòn gồm 4 mặt bán 

nguyệt và 4 cửa. Mỗi mặt dài từ 7 tới 800 mét, ngay tại 

trung tâm khu dân cƣ. Số dân vào khoảng 200,000. 

Thành không nằm sát trên bờ sông, mà lẫn vào cây cối 

và nhà cửa khác. Nhờ tin tình báo chính xác, hải pháo 

Pháp bắn vào thành khoảng nửa giờ trƣớc khi các mũi 

quân bộ binh tiến vào thành. Có tin đồn trong dân gian 
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rằng “Phó vƣơng [Nguyễn Tri Phƣơng] sẽ trở về Nam 

trừng trị giặc Pháp.” 

Vua cũng chia:Nam Kỳ thành sáu [6] tỉnh  Gia 

Định, Biên Hòa, Định Tƣờng, Vĩnh Thanh, An Giang và 

Hà Tiên. Tổng đốc An Biên còn ở xa lĩnh thêm tỉnh 

Bình Thuận, tỉnh cuối của Hữu trực kỳ. Kinh Vĩnh Tế 

trở thành ranh giới phía tây của Nam Kỳ. 

Từ năm 1824, vua cũng cho Lê Văn Duyệt bắt 

đầu thu thuế đinh, thuế ruộng ở Hà Tiên. Tổng số dân 

có 668 ngƣời. Chia làm 37 xã, thôn, sách. Ruộng vƣờn 

348 khoảnh. Có 12 xã thôn ngƣời Hán [Việt], 168 

ngƣời. 25 sách Chân Lạp: 279 ngƣời. Mỗi năm chỉ thu 

thuế 1 tiền. 1 xã Minh hƣơng: 83 ngƣời. Ngƣời Đƣờng: 

138 ngƣời. (ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825, 1964:56-7) 

Năm 1824 này, còn đặt cơ ở Hà Tiên. Cơ có 5 đội, mỗi 

đội 50 ngƣời. (ĐNTLCB, II, 7: 1824-1825:50) Tuy 

nhiên, dòng họ Mạc Cửu không còn đƣợc cha truyền 

con nối chức tổng binh. 

Năm 1837, sau cái chết của Ang Chan, Nguyễn 

Phƣớc Đảm nẩy tham tâm chiếm hữu Kambojia, đổi tên 

Trấn Tây thành. Năm sau, Phƣớc Đảm đổi tên nƣớc 

thành Đại Nam, [hay, Đại Việt Nam cũng đƣợc. Ttuyệt 

cấm không đƣợc dung tên Đại Việt nữa.]. Vì lịch đã in, 

bắt đầu từ năm Minh Mạng 20 (1839) sẽ chính thức phát 

lịch. Trong khi chờ đợi, in 3,000 cuốn tạm phát cho các 

quan. (ĐNTLCB, II, 20:65-6)  

Đời Hƣờng Nhiệm, Gia Định gồm hai phủ Tân An, 

và Tây Ninh. Số đinh lên tới 32,826. so với  28,200 đời 

Gia Long, tức tăng lên khoảng 16.44%. (5:211) Đời 

Miên Tông—có lẽ vì yêu quí vƣơng phi Phạm Thị 

Hằng, vua đặt Gò Khổng Tƣớc tức Gò Công, trƣớc 
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thuộc huyện Kiến Hòa, Định Tƣờng. vào tỉnh Gia Định. 

(5:213) Dƣới thời Pháp thuộc, Gò Công đƣợc nâng lên 

cấp tỉnh với diện tích 600 cây số vuông, dân số 

119,0000. (24) 

24. ĐNNTC (1997), 5:209, 211, 213; ASI, 1946, 

Part II, Tableau 1, p 27. 

 

Sau trận đánh năm 1859, Rigault de Genouilly cho 

lệnh phá hủy thành cũ. Lực lƣợng tử thủ Sài Gòn của 

Pháp rút về phía nam Gia Định. Sau đó mở rộng vòng 

đai an ninh tới Chợ Quán, nơi Giám Mục Lefèbre lập 

thêm một xóm đạo, vừa đƣợc quân Pháp bảo đảm an 

ninh, vừa thủ vai phên dậu cho vị trí Pháp. Sau này, 

Pháp chia Gia Định làm ba tỉnh: Gia Định, Chợ Lớn 

(Tân Bình cũ),  và Tây Ninh (phủ Tây Ninh cũ). Di dân 

Quảng Đông và Hải Nam cũng xuất hiện, thành lập 

những cơ cấu hành chính đầu tiên. 

Lefèbvre cũng thiết lập thêm một xóm giáo dân mới 

ở Chợ Quán. Tuy nhiên, Rigault chỉ cho phép họ “mƣợn 

tạm” đất đai của các gia đình phiêu bạt tị nạn lên Biên 

Hòa hay các tỉnh miền Tây để dùng họ làm phên dậu 

cho vị trí đóng quân của Pháp.  

 

II. PHÁP CHIẾM BA TỈNH MIỀN ĐÔNG: 

 

Từ ngày 10/12/1860, Charner bắt đầu tổ chức tại 

Thƣợng Hải đạo quân tăng viện cho Sài Gòn. Lực lƣợng 

khá đông, gồm hai chiến hạm L'Impératrice Eugénie và 

Renommée, 37 tàu chiến đủ loại, 1 tàu bệnh, cùng một 

số thuyền buồm. Bộ binh có 800 TQLC, Tiểu đoàn 2, và 

hai [2] pháo đội. Tổng cộng khoảng 2,200 binh sĩ và 
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600 dân phu mộ tại Quảng Đông, 272 lừa ngựa. Trƣa 

7/2/1861, Charner tới Sài Gòn trên soái hạm 

L'Impératrice Eugénie. Lúc này một lực lƣợng TQLC, 

gồm chin [9] đại đội, khoảng 900 ngƣời dƣới quyền Đại 

tá HQ Lapelin, đã đƣợc tăng viện cho Charner, nâng 

tổng số quân Pháp lên khoảng 4,200 ngƣời. Ngày 

18/2/1861, thêm một tàu chiến tới tăng cƣờng, đƣa số 

thủy binh lên 395 ngƣời. Phần Jauréguiberry, sau khi 

thăng cấp Đại tá, về Pháp theo đơn xin; (25) 

25. Thƣ ngày 26/2/1861, Rieunier gửi cha; 

SHM (Vincennes), GG2-198, carton 1; Thƣ ngày 

19/2/1861, Charner gửi Page; GG2-44, carton 3/3. 

GG2-99, carton 3. 

 

II. LŨY KỲ HÒA THẤT THỦ: 

Ngày 24/2/1861, Charner tấn công “đại đồn.” Lũy 

Kỳ Hòa này, nhƣ đã lƣợc nhắc, rất rộng, trải dài từ Lăng 

Cha Cả (mộ Pierre Pigneau trƣớc 1981)—sát phi cảng 

Tân Sơn Nhất—tới gần chùa Cây Mai, Chợ Lớn. Đây là 

công trình phòng thủ chiến lƣợc vĩ đại nhất, cũng nỗ lực 

cuối cùng, của triều Nguyễn. Lực lƣợng phòng thủ trù 

tính từ 20,000 tới 30,000 quân. Tuy nhiên, không rõ số 

quân Nguyễn thực sự tham chiến. Theo tờ trình của 

Chaigneau lên vua Pháp đầu năm 1820, Nguyễn Phƣớc 

Đảm có khoảng 30,000 kinh binh, chia làm năm [5] 

quân [colonnes], 40 vệ [régimens]. Mỗi quân [4800] có 

8 vệ [600 ngƣời], 80 đội [companies, 60 ngƣời]. Mỗi vệ 

[hay cơ], gồm 1 chƣởng vệ [colonel], 1 phó chƣởng vệ 

[Lt-Colonel], 1 đại úy và 1 trung úy trong ban Tham 

Mƣu. Ngoài ra còn 5 đạo [legions], gồm các vệ địa 

phƣơng, tức biền binh. Tại Sài Gòn có tới 16 vệ [9,600 
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ngƣời]. Thủy sƣ: gồm các tàu 16, 18, 20, và 22 đại bác. 

Thuyền chèo nhỏ, 40-44 tay chèo [rames]. Thuyền lớn 

[grandes galères], 50-70 tay chèo. (26) 

26. “Notice sur la Cochinchine fournie par M. 

Chaigneau;” BAVH, X:2 (4-6/1922), tr. 257-84 

[253-84]. 

 

Số quân kinh binh gửi vào Sài Gòn có lẽ cũng chỉ 

tƣơng đƣơng với lực lƣợng Nguyễn Tri Phƣơng sử dụng 

ở Đà Nẵng, tức khoảng 8-9.000 ngƣời. Còn lại là biền 

binh của các tỉnh.  Ngoài ra, có lực lƣợng voi trận. 

Pháp dùng pháo binh bắn phá dữ dội thành lũy, rồi 

mở nhiều đợt xung phong. Quân Nguyễn, dƣới sự chỉ 

huy của Nguyễn Tri Phƣơng đã hết sức cầm cự, ngăn 

chặn và đẩy lui nhiều đợt tấn công của liên quân Pháp-

Espania. Giao tranh diễn ra ác liệt từ 6 giờ sáng. Phe 

liên quân Pháp-Espania, Tƣớng Vassoigne, Tƣ lệnh Bộ 

binh Pháp, và Trung tá Palanca y Guttierez bị thƣơng 

nặng lúc tấn công Lũy Bằng (gần đồn Cây Mai). 

Charner phải đích thân chỉ huy. Tới 9 giờ, Lũy Bằng 

thất thủ. 

6 giờ chiều đó, quân Pháp tiến cách trung tâm Kỳ 

Hòa khoảng 2 cây số. Pháp thiệt hại khá nặng, khoảng 

200 ngƣời chết và bị thƣơng. Hôm sau, Pháp phá đƣợc 

đại đồn. Nguyễn Tri Phƣơng bị thƣơng, em là Nguyễn 

Duy tử trận. Quân Việt hy sinh hơn 1,000 ngƣời, rút về 

Thủ Dầu Một, khoảng 20 cây số bắc Sài Gòn. (27)  

27. Thƣ ngày 25/2/1861, Charner gửi Page; 

SHM (Vincennes), GG2-44, carton 3. Tài liệu nhà 

Nguyễn ghi Pháp sử dụng tới 30 tàu chiến và 10,000 

lính; ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 184-185. 
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Việc phóng đại số quân Pháp tham dự các trận đánh 

hay bị thƣơng vong là một thông lệ hơn biệt lệ trong 

Thực lục. Một tài liệu khác ghi quân Pháp vào 

khoảng 4,000 ngƣời. Trung tá TQLC Tétard chết. 

Ngày 28/2, quân Pháp tiến đánh Thuận Kiều, 

khoảng 20 cây số phía bắc Kỳ Hòa, và Tân Thới. Quân 

Nguyễn rút về Biên Hoà. Tỉnh thần Gia Định—tức Tuần 

phủ Đỗ Quang, Bố chính Đặng Công Nhƣợng, Án sát 

Phạm Ý—rút  lên Tây Ninh. Nhƣng ở đây dân Khmer 

và tín đồ Ki-tô nổi loạn, họ phải chạy về Biên Hòa, phía 

đông bắc Sài Gòn khoảng 30 cây số..  

Đỗ Quang ngƣời huyện Gia Lộc, Hải Dƣơng. Tiến 

sĩ năm 1832, thự Tuần phủ Định Tƣờng từ 1848. Bị 

cách chức vì tàu buôn ngoại quốc lậu thuế. Ngày bị cách 

chức, dân Định Tƣờng khóc nhƣ mƣa. Cho phục chức, 

làm án sát Nghệ An, rồi Bố chính. Năm 1860 đƣợc cử  

Thự tuần phủ Gia Định, với nhiệm vụ tổ chức hƣơng 

dõng kháng Pháp. (28) 

28. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 220; 

ĐNCBLT, q.31, (1993), IV:140-143. Tháng 5/1862, 

về kinh, bổ tuần phủ Nam Định. Bắt đầu bất mãn. 

Năm 1866, xin từ chức. Hơn một tháng sau, chết 

bệnh. Thọ 60 tuổi; 

Một trong những cấp chỉ huy Đỗ Quảng tuyển mộ 

đƣợc là Phó Lãnh binh Trƣơng Định. Nhƣng Pháp cũng 

chọn đƣợc trong khối giáo dân nhiều lính mã tà hay lạp 

binh. Cuộc lƣơng-giáo tƣơng tàn đã khởi đầu từ những 

thƣớc đất chiến địa rừng núi và kinh rạch miền nam. 

Đƣợc tin Kỳ Hòa thất thủ, Hƣờng Nhiệm sai Tôn 

Thất Đính—cha Tôn Thất Thuyết, ngƣời sẽ đóng một 
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vai trò quan trọng từ thập niên 1880—mang 1,000 lính 

kinh, cùng 1,000 biền binh ba tỉnh Phú Yên, Bình 

Thuận, Khánh Hòa vào chống cự. Đồng thời cử Thƣợng 

thƣ Bộ Hộ Nguyễn Bá Nghi—từng cai trị Hà Tiên, và 

dẹp tan “loạn cào cào” hay “châu chấu,” khiến cả gia 

đình Cao Bá Quát (?1819-1855) đất Phú Thị, Gia Lâm, 

bị thảm sát—đi ngựa trạm vƣợt qua hơn 900 cây số vào 

Biên Hòa, xem xét tình hình. (29) 

29. Ngựa trạm là một hệ thống chuyển vận cấp 

tốc từ các địa phƣơng quan trọng về kinh đô Huế. 

Năm 1835, sau khi tái chiếm Gia Định thành, ngƣời 

báo tin mang cờ đỏ chỉ cần bốn [4] ngày, mƣời một 

[11] giờ đã tới Huế, đƣợc Nguyễn Phƣớc Đảm khen 

thƣởng. ĐNTLCB, II, 17: 1835b, 1966:48-49. 

 

Trong khi đó, đƣợc tin quân nhu, quân cụ mất hết, 

Hƣờng Nhiệm gửi thêm 200 lính kinh ở Quảng Nam 

vào Nam. Khâm sai Nghi đƣợc cử làm Thống đốc; Tôn 

Thất Đính làm Đề Đốc; Vệ úy Nguyễn Thông thăng lên 

chƣởng vệ, phó đề đốc; với Phạm Xuân Quế chức tán 

tƣơng. Nguyễn Tri Phƣơng thì bị giáng xuống Tham 

Tri; Phạm Thế Hiển, Lang Trung; Tôn Thất Cáp, Viên 

ngoại. Nhƣng cho Nguyễn Tri Phƣơng và Phạm Thế 

Hiển tập họp tàn binh, lo chống đỡ những tỉnh còn lại. 

Sau lại sai thị vệ Nguyễn Đình Vũ mang thuốc cho 

Nguyễn Tri Phƣơng. (30) 

30. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:185-187.  

 

Đồng thời cho lệnh khuyến khích hƣơng hào, nhân 

sĩ tuyển mộ nghĩa dõng đánh Pháp khắp năm tỉnh còn 

lại miền Nam, cùng sáu đạo Nam, Ngãi, Bình, Phú, 
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Thuận, Khánh. Ai mộ đƣợc 50 dõng thì đƣợc xuất đội 

[tòng ngũ phẩm], 500 ngƣời đƣợc chức quản cơ [tòng tứ 

phẩm], mộ đƣợc hai, ba cơ thì đƣợc cấp cao hơn. Để 

đẩy mạnh phong trào, Hƣờng Nhiệm còn bí mật sai Lê 

Quang Tiến, Đỗ Thúc Tĩnh vào Gia Định và Định 

Tƣờng, vì trên thực tế Pháp chỉ đủ khả năng kiểm soát 

tỉnh thành và thủy lộ quan trọng. (31) 

31. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 185, 

188-189, 190-191 [mộ dõng], 203-204, 208-209. 

Xem thêm truyện Đỗ Thúc Tĩnh, trong Đại Nam 

Chính Biên Liệt Truyện [ĐNCBLT], IV:290-292 

(q.37).  

 

Từng chứng kiến cảnh hải pháo Pháp tàn phá cửa 

Hàn, lập trƣờng của Nghi thật rõ: Hòa bằng mọi giá. 

Việc khích động tinh thần chống ngoại xâm chỉ nhằm 

tạm thời ổn định lòng ngƣời, và một số vốn tối thiểu để 

bàn định hiệp ƣớc. Chủ tâm này của mẹ con Hƣờng 

Nhiệm cùng nhóm cận thần Phan Thanh Giản, Lâm Duy 

Thiếp, Nguyễn Bá Nghi, v.. v..chỉ đƣợc vụng về che đậy 

bằng cảnh tự đấm ngực than khóc, hay viết cả lên văn 

bia những lời “thẹn, hối”—trong khi thực cảnh đòi hỏi 

những quyết định dứt khoát, nhanh và mạnh. 

 

III. PHÁP CHIẾM ĐỊNH TƯỜNG (MỸ THO): 

Mục tiêu của Charner không giới hạn trong việc giải 

vây Sài Gòn. Từ tháng 12/1860, Charner đã xin Paris 

cho chiếm toàn bộ sáu tỉnh miền Nam. Nhƣng Bộ 

trƣởng HQ&TĐ Pháp chƣa có quyết định dứt khoát, 

ngoài ý niệm ký hòa ƣớc đặt Đại Nam trong vùng ảnh 

hƣởng của Pháp. Ngày 26/2/1861,  Chasseloup-Laubat 
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cho lệnh Charner thƣơng thuyết với Huế, đồng thời tiếp 

tục mở rộng vòng đai an ninh Sài Gòn. (32)  

32. Công điện ngày 22/12/1860, Charner gửi 

Laubat; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-788; 

Lệnh ngày 26/2/1861, Chasseloup gửi Charner; 

CAOM (Aix), carton 10, A 30 (1); Cao Huy Thuần, 

1990:73. Quyền lợi thế tục bắt đầu vƣợt thắng hào 

quang thập tự quân. 

 

Ngày 10/3/1861, Charner cho tàu Lilly và một đại 

đội “lạp binh [chasseur]” thám thính sông Vàm Cỏ 

(Vaico) để chuẩn bị chiếm thành Mỹ Tho. Tổng đốc 

Nguyễn Công Nhàn một mặt xin lệnh Nguyễn Bá Nghi, 

mặt khác yêu cầu Vĩnh Long tăng viện. Khâm sai Nghi 

chỉ thị Nhàn đừng nên chuẩn bị tác chiến, và gửi đại 

diện đến gặp Page, thông báo Nghi đang thƣơng thuyết 

với Charner. Tuy nhiên, việc hòa nghị không thành.   

Ngày 12/4, cánh quân của Page chiếm Mỹ Tho, tây 

nam Sài Gòn khoảng 70 cây số,  không tốn một viên 

đạn. Hai quan thủ thành nổi lửa đốt kho tàng và tài liệu, 

bỏ chạy. Tổng đốc Nhàn, Án sát Huỳnh Mẫn Đạt, cùng 

các sở quan phân tán khắp nơi. Quân tăng viện của 

Trƣơng Văn Uyển cũng phải rút về Vĩnh Long, nằm về 

phía tây nam Định Tƣờng—giữa hai nhánh Tiền và Hậu 

Giang. Sự thất thủ Mỹ Tho là điều ai cũng có thể tiên 

đoán. Tỉnh thành đắp bằng đất  ở hai thôn Điều Hòa và 

Bình Biên, huyện Kiến Hƣng, chu vi 320 trƣợng, cao 9 

thƣớc 5 tấc, mở 4 cửa, hào rộng 8 trƣợng, sâu 6 thƣớc, 5 

tấc. Mặc dù số đinh triều Hƣờng Nhiệm đã tăng lên 

22,584. [5:94], so với  19,800 đời Nguyễn Chủng, 

nhƣng khó thể cầm cự với chiến hạm của Page. (33)  

211



 176 

33. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:197-201, 

208-209; ĐNNTC, q XXVIII: Định Tƣờng, (1997),  

5:52, 95 [87-120]. Pháp sẽ chia Định Tƣờng làm ba 

tỉnh Mỹ Tho (Kiền Hƣng, diện tích 2,300 km2, dân 

số 430,800), Gò Công (Kiến Hòa, 600 km2, 

119.300 dân) và Sa Đéc [Chợ Sắt], tức Kiến Đăng, 

1,600 km2, 260,600 dân). Vĩnh Long có 4 đơn vị 

hành chính, Vĩnh Long (phủ Định Viễn, 1,600 km2, 

215,100 dân),  Bến Tre (Hoang Trị, 1,500 km2, 

347,200 dân), Trà Vinh (Lạc Hóa, 285,600), và Côn 

Đảo (100 km2, 5,200 dân [đa số là tù chính trị hay 

thƣờng phạm]. Ibid., q XXIX, Vĩnh Long, (1997),  

5:, ASI, 1946, Part II, p 27. 

C. KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHARNER: 

Tạm hài lòng với những thành đạt quân sự, trong ba 

tháng kế tiếp, Charner dồn mọi nỗ lực vào việc bình 

định vùng đất mới chiếm đóng. Lý do chính là các quan 

nhà Nguyễn ở 7 phủ, 13 huyện đều bỏ nhiệm sở, tản cƣ 

về những tỉnh chƣa lọt vào tay Pháp. (34)  

34. SHM (Vincennes), GG2 44, carton 3. d. 4; 

ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:238. Xem thêm 

Léopold Pallu de la Barrière, Histoire de 

l'expédition de Cochinchine en 1861 (Paris: 

Hachette, 1864, 1888), tr.159; Osborne, Rule and 

Response, 1969:59. [Sẽ dẫn: Pallu de la Barrière, 

1888] 

 

Charner thiết lập chế độ quân quản, đƣa một số sĩ 

quan Hải quân qua ngạch cai trị thuộc địa, với tƣớc hiệu 

thanh tra bản xứ vụ (Inspecteur des affaires indigènes). 

Để vƣợt qua bức tƣờng ngôn ngữ, Charner hoàn toàn 
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trông cậy ở sự cố vấn và trợ giúp của giới truyền giáo, 

đặc biệt là hai Giám mục Lefèbvre và Miche. Nhờ vậy, 

Charner tuyển đƣợc khá đông thông sự (interprète), ký 

lục (lettré) trong số “kẻ giảng” bỏ tu và giáo dân Ki-tô. 

Petrus Key (Trƣơng Vĩnh Ký), Paulus [Huỳnh Tịnh] 

Của, Trƣơng Minh Ký, Tôn Thọ Tƣờng, v.. v... chỉ là 

những ngƣời nổi bật nhất trong số khai quốc công thần 

của “tân trào” thực dân Pháp. (35) 

35. Pierre Khorat, “ Les personnalitées 

catholiques;”  Annales de la Société des Missions 

Etrangères (Paris), 1913, pp 243-249. Bốn nhân vật 

lừng lẫy : Trần Lục, Petrus Key, Trần Bá Lộc. và 

Huyện Sĩ Lê Phát Đạt.   

 

Dù không đƣợc xếp ngang hang với Petrus Ký hay 

Trần Lục, Paul Nguyễn Trƣờng Tộ (1831?-1871), ngƣời 

hầu cận của Giám mục  Đƣờng Ngoài Nam J D 

Gauthier, thời gian này cũng có mặt trong lực lƣợng 

thông ngôn. Paul Tộ tự mô tả về mình: 

“Về việc học không môn nào không để ý tới. 

Cái cao của thiên văn, cái sâu của địa lý, cái phiền 

toái của nhân sự, cho đến luật lịch, binh quyền, tạp 

giáo, dị nghệ, các môn cách trí, thuật số không môn 

nào tôi không khảo cứu, nhất là sự dọc ngang, tan 

hợp trong thiên hạ. Thƣờng những ngƣời học đƣợc 

nhƣ vậy hay dùng đó làm phƣơng tiện để cầu vinh, 

cầu tiến thân, còn tôi dùng để đền đáp lại cái mà trời 

đã cho tôi học đƣợc, chứ không mong kiếm chác 

đƣợc đồng nào.” [138] 

Công: 6 điều. Góp vào việc bàn hòa [với chức 

vụ thông ngôn với Pháp, gửi “Hòa từ” cho Nguyễn 
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Bá Nghi năm 1861, và rồi Phan [Thanh Giản?], 

Phạm Phú Thứ. Từng thông báo về việc hải tặc 

Quảng Yên, tức Tạ Văn Phụng, mạo danh con cháu 

nhà Lê là Lê Duy Minh rồi Lê Duy Phụng, v.. v... 

[139-144] 

Tội: 3. Thứ nhất, ngạo mạn; thứ hai, nằm trong 

lòng địch mà có chí khác;  thứ ba, không biết ẩn dật, 

viết điều trần khoe danh. [144] 

tự hào tài giỏi hơn Đông Phƣơng Sóc. Dâng các 

bài Thiên hạ phân hợp đại thế luận, Tế cấp luận, 

Giáo Môn luận, v.. v... [145]. (36)  

36. Di thảo số 3, “Trần tình;” (13/5/1863 [26/3 

TĐ XVI]); Nam Phong, (Hà Nội) số 107, tr. 54-59; 

chữ Nho [HV] 189/1, tờ 53-64; [HV] 135, tờ 129-

145; và [HV] 634/1, tờ 85-103, viết năm 1863 hoặc 

1864). Trƣơng Bá Cần, Nguyễn Trường Tộ : Con 

người và di thảo, tái bản có bổ sung (TP/HCM : 

Phƣơng Nam, 2002), tr 139-142. Có tác giả cho là 

Di thảo số 1 Lê Thƣớc, Đào Duy Anh cho là ngày 

13/5/1863 [26/3 TĐ XVI]; Cần, 2002:138-147) ghi 

là Di thảo số 1 mang tựa “Thiên hạ phân hợp đại thế 

luận.” 

 

Nguyễn Trƣờng Tộ xứng đáng đƣợc nghiên cứu 

theo phƣơng pháp khoa học nhân văn. Tại Việt Nam, 

mới chỉ có những cung văn, hay đào mộ. Việc dùng tên 

Nguyễn Trƣờng để đặt tên trƣờng Vinh (Nghệ An) hay 

Petrus Ký cho trƣờng trung học Sài Gòn là kết quả của 

chiến dịch tuyên truyền không ngừng nghỉ, để vinh danh 

những ngƣời theo đạo Ki-tô đã phục vụ Pháp—nhƣ 

những câu “đầy vua, không Khả, đào mả không Bài..” 
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Thực ra, Nguyễn Trƣờng Tộ cùng chủ nhân là Giám 

Mục Gauthier [Ngô Gia Hậu] chẳng giúp ích đƣợc gì 

cho Hƣờng Nhiệm hay vƣơng quốc Đại Nam, ngoài 

những bài văn khoe khoang tài trí—trên thông thiên 

văn, dƣới hiểu địa lý, giữa thấu lòng ngƣời, hay túi khôn 

quán triệt 500 năm văn minh, chính trị  Âu Á. Chỉ 

nguyên ý niệm tiên thiên phải dựa vào Hội truyền giáo, 

hoặc Vatican để canh tân là một ham hố lớn của Nguyễn 

Trƣờng Tộ. Thảm kịch gia đình Ngô Đình Diệm, Ngô 

Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Thục là một 

trong những tấm gƣơng soi gáy ố máu cho những ngƣời 

tham vọng muốn nhờ các Giáo Hoàng hay tổ chức Ki-tô 

để mƣu cầu quyền lực, danh vọng, hay quyền lợi. (37)  

37. Chính Đạo, Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 

(Houston: Văn Hóa, 2004) ; Nguyên Vũ, Ngàn Năm 

Soi Mặt (Houston : Văn Hóa, 2004); Vũ Ngự Chiêu, 

Thảm Kịch Ngô Đình Nhu (1910-1963) : Chết Khó 

Nhắm Mắt (Fountainvalley, CA: Hợp Lƣu, [sẽ in, 

2016])  

 

Nguyễn Trƣờng Tộ có thể có tinh thần quốc thống 

Việt hơn Petrus Key, nhƣng trên cơ bản còn chƣa hiểu 

thấu thực chất lạnh lùng, tàn nhẫn của nền chính trị thế 

giới Trung cổ, nhất là ảnh hƣởng những thánh lệnh của 

các Giáo Hoàng Roma vào cuối thế kỷ XV đến thế lỷ 

XVI-XVII. Ý định cuối đời, muốn lợi dụng Bri-tên để 

chống Pháp là một sai lầm lớn—không hay chƣa hiểu 

tinh thần thực dụng của các lãnh tụ Bri-tên và Pháp. 

Trần Tiễn Thành—một ngƣời Việt gốc Hoa, thay thế 

Trƣơng Đăng Quế từ khoảng năm 1863—có lẽ đã trực 

giác đƣợc tình cảnh “cùng một giuộc với nhau” của 

215



 180 

các nƣớc Âu Mỹ—qua kinh nghiệm liệt cƣờng xâu xé 

Trung Hoa trong thế kỷ XIX. Dù có những dị biệt lớn về 

quyền lợi và an ninh quốc gia, họ vẫn có thể liên kết, 

nếu cần, để chia nhau những kho tàng và tài nguyên 

thiên nhiên tại những nƣớc còn ngủ vùi trong những 

giấc mơ Trung Cổ hay Thƣợng Cổ, tự coi mình là tâm 

điểm của vũ trụ. Vào thập niên 1860-1870 có lẽ đã quá 

trễ cho nhà Nguyễn để đổi mới. Vị trí chiến lƣợc phía 

tây nam Trung Hoa luôn tiềm ẩn một đe dọa thƣờng trực 

cho bất cứ triều đại nào. Trong thập niên 1870, chẳng 

hạn, tham vọng tìm tài nguyên thô và thị trƣờng cho 

hàng hóa Pháp, khiến các giới chức quân sự và thuộc 

địa quyết định trắc nghiệm trục thông thƣơng từ Cửa 

Cấm lên Vân Nam—sau khi chuyến thám hiểm sông 

Cửu Long thất bại chỉ còn Thiếu tá Francis Garnier sống 

sót, mang thi hài Trung tá Doudart de Lagree về Sài 

Gòn—với kết quả duy nhất là thiết lập nền bảo hộ ở Bắc 

Kỳ. Từ năm 1950, chính phủ Harry S Truman bắt đầu 

phiêu lƣu vào Việt Nam không vì những quyền lợi tại 

ngay bán đảo Đông Dƣơng, mà vì việc “mất” Trung 

Hoa năm 1949, và hiểm họa Cộng Sản Quốc Tế tràn 

xuống Đông Nam Á, nếu không kịp đắp đê chống giữ ở 

Bắc Kỳ. Trái bom nguyên tử đầu tiên của Liên bang Sô 

Viết, và chính sách bài Mỹ cực đoan của Mao Nhuận 

Chi giúp Eisenhower khai sinh ra thuyết “domino,” với 

con bài Siêu Domino là Nhật Bản. Bài học biển Đông 

Nam Á vào đầu thế kỷ XXI là một thí dụ mới nhất, cho 

những ngƣời còn quan tâm đến số phận dân tộc Việt, ở 

nhận thức “cửa ngõ chiến lƣợc tây nam Trung Hoa.”  

Không thích tài lợi, vợ con [vì muốn đi tu?]. 
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Tuy nhiên, muốn hòa cũng chẳng dễ. Mắt nhìn Pháp 

với Đại Nam đã thay đổi sau hiệp ƣớc Thiên Tân với 

nhà Thanh năm 1860. Bởi vậy, sau những cuộc tiếp xúc 

sơ khởi, Charner cho lệnh đánh chiếm Mỹ Tho, rồi mở 

rộng vòng đai phòng thủ quanh các vị trí đóng quân. Để 

tạo áp lực bắt Huế ký hòa ƣớc, Charner còn cho lệnh 

phong tỏa kinh tế, rồi ban hành thiết quân luật và giải 

tán các đồn điền, trung tâm kháng chiến ở thời điểm 

này.  

Trong năm 1861, Charner còn lập nên nhiều đơn vị 

phụ lực bản xứ (lính tập hay mã tà) để đánh dẹp lực 

lƣợng nghĩa quân kháng Pháp với giá rẻ và hạn chế 

những mầm mống bất mãn, nếu có, ở mẫu quốc, Mặc dù 

thoạt tiên chỉ một thiểu số giáo dân miễn cƣỡng đi lính 

cho Pháp, phong trào tòng quân ngày càng lên cao. Đại 

đa số là giáo dân hay những ngƣời mới theo đạo. Trào 

lƣu này mở đƣờng cho những ngƣời nhƣ Trần Bá Lộc, 

Đỗ Hữu Phƣơng, Trần Tử Ca, Huỳnh Công Tấn thi thố 

tài năng. (38)  

38. CARAN (Paris), Indochine AF, Marine, 

BB4-788. Xem tóm lƣợc tiểu sử Trần Bá Lộc, Đỗ 

Hữu Phƣơng v..v... trong Osborne, 1969:53-4, 66-

68 ff; Chính Đạo, VNNB, tập III: Nhân Vật Chí, tái 

bản có bổ sung (Houston: Văn Hoá, 1997). 

Nhiều tài liệu viết về Pigneau.  

 

Nhƣng các sĩ quan Pháp—những ngƣời mang nặng 

truyền thống danh dự, trách nhiệm, và lòng ái quốc—

chẳng trọng vọng gì nhóm cộng sự viên đắc lực bản xứ. 

Một Đề đốc tuyên bố một cách rẻ rúng rằng phần lớn 

cộng sự viên buổi đầu là bọn “kẻ giảng” đã bị trục xuất 
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khỏi tu viện vì lý do hạnh kiểm, và “những cái tên Latin 

của chúng trình ra một bản tóm lƣợc về sự lƣờng bịp, 

man trá và tham nhũng đặc thù Á Đông.” (39)  

39. Pallu de la Barrière, 1888:158. Xem thêm 

Tô Minh Trung [Trần Văn Giàu], “Trƣơng Vĩnh 

Ký: tên tay sai đắc lực đầu tiên của chủ nghĩa thực 

dân Pháp trong lịch sử ta;” Nghiên cứu lịch sử 

[NCLS] (Hà-nội), LIX:2 (1964), tr 43-46. 

 

Một viên chức khác nhận định những cộng sự viên 

đầu tiên phần lớn là bọn tệ đoan xã hội. (40) 

40. Fernand Bernard, L'Indochine, erreurs et 

dangers. Un programme (Paris: 1901), tr 33-34; 

Nguyễn Văn Phong, La société vietnamienne de 

1882 à 1902 d'après les écrits des auteurs francais 

(Paris: Presses universitaires de France, 1971), pp 

43-44.  

 

Cũng trong nỗ lực bình định, Charner cho lệnh giảm 

thuế tại Gia Định và Định Tƣờng một năm để thu phục 

nhân tâm. Charner còn giải tán các đồn điền, hiệu lực từ 

ngày 1/6/1861. nguồn cung cấp binh vật lực cho nhà 

Nguyễn. “Đồn điền” là một đơn vị kinh tế-chính trị do 

Nguyễn Tri Phƣơng áp dụng tại Nam Kỳ từ tháng 

2/1853. Lấy 50 ngƣời làm một đội, 500 ngƣời làm một 

cơ. Ai mộ đƣợc một đội, phong chức chánh đội trƣởng 

xuất đội (chánh thất phẩm). Ai mộ đƣợc một cơ phong 

làm cai đội (chánh lục phẩm). Một đội sẽ thành một ấp; 

một cơ thành một tổng. (41) 
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41. Thƣ ngày 13/6/1861; Charner gửi Bộ trƣởng 

HQ & TĐ, trong GG2-81 [Papiers Clément de la 

Roncière le Noury], d. 2.  

 

Không rõ quyết định này có liên hệ gì đến việc từ 

tháng 3-4/1861 [tháng 2 Tân Dậu, 11/3-9/4/1861], 

Hƣờng Nhiệm chỉ thị cho sử dụng nghĩa quân. Định 

Tƣờng là quê Từ Dụ thái hậu, nên các quan tƣớng Việt 

liên tục mộ quân khởi nghĩa. Để đối phó, các giáo sĩ 

cũng tổ chức những đạo quân Ki-tô bản xứ để tự vệ. 

(42) 

42. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:188-189. 

Thƣ ngày 8/10/1861, Charner gửi Giám mục Sài 

Gòn; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-793, tr. 

464. 

 

D. RẠN NỨT GIỮA PHÁP VÀ ESPANIA: 

Thời gian này, nhiệt tâm truyền rộng đạo Trời của 

các viên chức Pháp và Espania không đủ xóa bỏ hiềm 

khích về quyền lợi thế tục tại “món quà của Thƣợng đế” 

mới ban phát.  

Nhƣ đã đề cập ở phần trên, nguyên cớ khởi thủy của 

việc Espania tham chiến là sự an toàn của các giáo sĩ tại 

Bắc Kỳ—đặc biệt là sau cái chết của Giám mục Diaz, 

ngƣời thân thiết với Hoàng hậu Espania. Vì vậy, từ năm 

1859, đại diện Espania đã hy vọng đƣợc chia cắt một hải 

cảng ở miền Bắc nhƣ Đồ Sơn. Ngày 10/3/1860, Palanca 

nhận đƣợc chỉ thị lập một căn cứ ở Bắc kỳ. (43) 

43. Thƣ ngày 17/9/1865, Chasseloup Laubat gửi 

La Grandière; CAOM (Aix), carton 10, A 30 (1); 

Cao Huy Thuần, 1990:107.Thọ, 1995:48. 
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Tuy nhiên, sau cuộc triệt thoái Đà Nẵng, Rigault de 

Genouilly đã gửi trả Phi-lip-pin [Philippines]—thuộc 

địa của Espania đến năm 1898—một số lớn quân 

Espania, chỉ giữ lại Sài Gòn trên 200 lính Tagals và vài 

tàu chiến. Lực lƣợng này bị bào mỏng dần vì bệnh thời 

khí cùng các trận giao tranh với quân Nguyễn tại Gia 

Định mà lực lƣợng ngày một gia tăng trong năm 1860. 

Ngày 1/5/1860, Trung tá Don Carlos Palanca y 

Gutteriez trở lại Sài Gòn, nhƣng Manila không gửi thêm 

viện binh. Khi Charner đƣợc lệnh tập trung quân ở 

Thƣợng Hải chuẩn bị giải tỏa Sài Gòn, Manila vẫn từ 

chối tăng viện cho Palanca. Bởi vậy, lực lƣợng Espania 

tham gia trận Kỳ Hòa khá khiêm nhƣợng. 

Dâu vậy, ngày 8/2/1861, Palanca yêu cầu Charner 

xác định những quyền lợi Espania, và ngỏ ý muốn đƣợc 

chia vùng Đƣờng Ngoài [Tonkin] để bảo vệ các giáo sĩ 

Espania. (44) Hôm sau, Charner trả lời là sẽ hỏi ý Paris 

nhƣng, theo chỗ Charner biết, không có vấn đề chia 

chác ảnh hƣởng ở Sài Gòn.  

44. Thọ 1995:51. Lƣu ý là một số tác giả đã lầm 

lẫn giữa Đƣờng Ngoài và Bắc Kỳ khi chuyển ngữ từ 

tiếng “Tonkin” của Pháp. Hội truyền giáo Pháp vẫn 

dùng tiếng Tonkin với nghĩa Đƣờng Ngoài (phía 

Bắc sông Gianh), trong khi các viên chức thuộc địa 

Pháp qui định Tonkin (Bắc Kỳ) từ Ninh Bình trở ra 

Bắc. 

 

Đƣợc sự đồng ý của Charner hay không, mùa Xuân 

1861, một tàu Espania ghé Biên Hòa, yêu cầu chuyển 

lên Hƣờng Nhiệm đề nghị cho Espania khai thác Đồ 
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Sơn, cùng lập trạm kiểm soát ở Nghiêu Phong và Quảng 

Yên trong vòng 10 năm. Nếu không chấp thuận, sẽ sinh 

sự. Hƣờng Nhiệm cho là vô lý, sai trả lại thƣ. Tàu 

Espania ra cửa Cần Giờ, bỏ đi. Đình thần bàn rằng họ 

đang gây sự ở Cát Bà chắc vì mục đích ấy. Hƣờng 

Nhiệm cho lệnh phòng bị. (45) 

45. ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974: 220; H 

Le Marchant de Trigon, “Le traité de 1862 entre la 

France, l’Espagne et l’Annam. Documents réunis;” 

BAVH, V:4, (10-12/1918), p 218 [217-252]. Trƣớc 

đây, Tôn Thất Hiệp không đồng ý ba [3] điều 

khoản: đặt lãnh sự tại các hải cảng (điều 3); tự do 

truyền đạo (điều 7); và, ký hiệp ƣớc với Espania 

(điều 11). ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 100;  

 

Tại Pháp, chính sách với Espania cũng bắt đầu thay 

đổi sau khi Antoine Edouard Thouvenel thay Bá tƣớc 

Walewski làm Ngoại trƣởng từ ngày 4/1/1860.  

Thouvenel không thích Espania, và không muốn chia xẻ 

quyền lợi với Madrid. Ngày 31/7/1861, Madrid ủy cho 

Đại sứ A. Mon thảo luận về quyền lợi của Espania tại 

Đại Nam. Gần hai tháng sau, ngày 22/9, Thouvenel trả 

lời là Pháp không thể xan xẻ đất đai Nam Kỳ, chỉ sẵn 

sàng bồi thƣờng tiền, và hứa bảo vệ các giáo sĩ Espania, 

cũng nhƣ cho Espania tự do buôn bán. (46)  

46. AMAE (Paris), Mémoires et documents, 

Asie, vol 28, tr 151-154; Cao Huy Thuần, 1990:46; 

Thọ 1995:52.  

 

Tại Sài Gòn, ngày 13/8/1861 Charner lại đề nghị 

Palanca chiếm Biên Hòa làm lãnh địa Espania. Dù rất 
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hài lòng, Palanca nói phải xin lệnh chính phủ vì Madrid 

muốn lập một căn cứ ở miền Bắc. Tuy nhiên, 

Chasseloup Laubat đã quyết định biến Đại Nam thành 

một lãnh thổ hải ngoại của đế quốc Pháp. Tháng 

10/1861, Paris chỉ thị Charner cho Palanca biết không 

thể chia chác Nam Kỳ. Mùa Xuân 1862, Pháp cũng dứt 

khoát chống lại việc nhƣờng cho Espania một lãnh địa ở 

Bắc Kỳ; và chỉ cho Madrid hƣởng tiền bồi thƣờng chiến 

phí. (47)  

47. Thọ 1995:51-57. 

 

Cho tới mùa Thu 1862, hai bên vẫn chƣa đạt đƣợc 

thỏa thuận. Ngày 4/11/1862, sứ thần Espania thông báo 

Madrid đã chi tới 9.5 triệu francs, và yêu cầu Thouvenel 

cho biết Espania có đƣợc đƣợc chia đều nhau lợi nhuận 

sau khi chiếm xong ba [3] tỉnh Nam Kỳ nhƣ Walewski 

đã hứa từ tháng 11/1858 hay chăng? (48)  

48. AMAE (Paris), Mémoires et documents, 

Asie, vol 28, pp 151-154; Cao Huy Thuần, 1990:46.  

 

E. NỖI BỐI RỐI CỦA TRIỀU ĐÌNH HUẾ: 

Phản ứng đầu tiên của triều Nguyễn khi đƣợc tin 

thất thủ đồn Kỳ Hòa, và rồi đến thành Định Tƣờng—

quê  Từ Dụ thái hậu Phạm Thị Hằng—là nỗi bối rối, nếu 

không phải tê liệt. Kỳ Hòa qui tụ nỗ lực chiến lƣợc cuối 

cùng của quan binh Nguyễn tại miền Nam sau hơn hai 

năm chống xâm lăng. Nói theo Hƣờng Nhiệm, trong bản 

án các quan tƣớng thua trận ở miền nam, các quan 

tƣớng của vua, lúc đầu hỏng ở Tôn Thất Cáp, giữa hỏng 

ở Nguyễn Tri Phƣơng, Phạm Thế Hiển “không biết lo 
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xa, dự liệu.” Nguyễn Bá Nghi cũng chỉ chủ hòa, không 

đƣợc việc gì. (49)  

49. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:226  

 

Nhƣng không thể không có hành động. Việc xâm 

lăng của Pháp và Espania là một thực tế sắt máu—dù 

mang khoác bất cứ màu sắc nào, tôn giáo hay thuần túy 

luật kẻ mạnh. 

Đình thần chia làm hai phe rõ rệt: đánh giữ và chủ 

hòa. Phe đánh giữ, do Trƣơng Đăng Quế cầm đầu, 

không tin rằng Pháp muốn hòa bình, mà đang âm mƣu 

chiếm giữ Gia Định và có thể cả sáu tỉnh miền Nam. 

Bởi thế, chẳng có cách nào khác hơn ra sức cầm cự kéo 

dài thời gian, chờ biến chuyển. Dù đã lớn tuổi, xin về 

hƣu từ năm 1860, Quế là “tri kỷ” của Hƣờng Nhiệm, 

đƣợc liệt vào hàng Tam Công, trông coi Bộ Binh, nhƣng 

chỉ quyết định những việc quan trọng. Vua biệt đãi đến 

mức cho Quế đi võng vào chầu. (50)  

50. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 147-149 

[Trƣơng Đăng Quế], 154-156 [kế hoạch đánh 

Miên]. Theo một tƣ liệu dã sử, Trƣơng Đăng Quế là 

cha vợ Tự Đức. Các giáo sĩ Ki-tô truyền bá tin 

Hoàng tử Hƣờng Bảo thù hận Quế vì Quế là ngƣời 

chủ mƣu trong việc cƣớp ngôi của Hƣờng Nhiệm. 

 

Phe chủ hòa gồm nhóm Phan Thanh Giản, Thƣợng 

thƣ Bộ Lễ, Lâm Duy Thiệp (hay Hiệp), bộ Binh, và 

Nguyễn Bá Nghi, bộ Hộ. Ngoài ra, còn những nhân vật 

đang lên nhƣ Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ, Ngụy 

Khắc Đản, v.. v... Họ cho rằng đánh giữ chỉ vô vọng, vì 

thực lực quân sự Pháp quá mạnh. Cách duy nhất là hòa 
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với Pháp; ví thử Pháp không chịu trả lại đất đã chiếm 

đóng, thì cũng chỉ mất những gì đã mất, mà dân chúng 

và quan binh không phải khổ sở về binh đao. (51) 

51. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 149-

154, 210-213 ; TTLTTƢ 2, CBTĐ, 25/2 TĐ XII, 

CB 254:101 (17/3/1860 [25/2 Canh Thân]), Phan 

Thanh Giản và Nguyễn Bá Nghi nghiêng về hòa 

bình. Làm tờ tấu dựa theo các tờ sớ của Tôn Thất 

Cáp].  

 

Trong khi đó, hàng đại tƣớng, thống chế của triều 

đình nhƣ Nguyễn Tri Phƣơng, Tôn Thất Cáp không có 

lập trƣờng rõ ràng. Dù nhận hiểu tình trạng yếu kém của 

binh lực Nguyễn, họ không ủng hộ lập trƣờng cầu hòa, 

hy vọng tiếp tục cầm cự cho đến ngày Pháp chán nản bỏ 

đi. Bởi vậy, trong hai ba năm đầu từ ngày Pháp xâm 

lăng, Hƣờng Nhiệm nghiêng về phía đánh giữ.  

Sự thất thủ đại đồn trong 2 ngày ngắn ngủi tạo ƣu 

thế cho phe chủ hòa. Hƣờng Nhiệm cử Nguyễn Bá Nghi 

làm Khâm sai đại thần, vào Biên Hòa lo đối ứng với 

Pháp, với nhiệm vụ bảo vệ những vùng chƣa bị Pháp 

chiếm đóng.  

Nghi gốc Mộ Đức, Quảng Ngãi. Cha mẹ từng theo 

Tây Sơn. Đỗ Phó bảng năm 1832. Lên đến Án sát Vĩnh 

Long thì bị cách chức vì xử án cẩu thả. (IV:60) Đời 

Miên Tông, làm tham biện nội các, rồi thị lang bộ lại. 

Phạm lỗi, bị đầy đi Quảng Đông trên tàu Thanh Loan. 

Thuyền bị nổ cháy, về nƣớc bằng đƣờng bộ bị trấn lột. 

Trở lại làm tham biện nội các. Năm 1844, làm bố chính 

An Giang. Từng qua Oudong thƣơng thuyết. Năm 1847, 

Bố chính Quảng Nam, đƣợc đặc cách hàm nhị phẩm. 
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Năm sau 1848, làm tuần phủ Hƣng Hóa, rồi vào Hà 

Tiên. Sau làm tổng đốc Bình-Phú, rồi về bộ Lễ. Năm 

1853 làm tổng đốc Sơn-Hƣng-Tuyên. Ghép Cao Bá 

Quát ( ?1819-1855) vào  tội đại nghịch, làm phản, trong 

vụ án Giặc Cào Cào hay Châu Chấu. Năm 1859, thƣợng 

thƣ bộ Hộ, sung Cơ mật viện đại thần. (52) 

52. Xem sơ lƣợc tiểu sử Nguyễn Bá Nghi trong 

ĐNCBLT, q. 27, (1993), IV:60-69.  

 

Vì cầu hòa, Khâm sai Nghi quyết định không tu bổ, 

xây đắp thành lũy. Mặt khác, tự động tiếp xúc Charner 

để dò xét tình ý. Từng chứng kiến trận pháo kích 1847 ở 

Đà Nẵng, Nghi đƣa ra chiêu bài thƣơng thuyết để “hoãn 

binh” (có lẽ hầu tránh phật lòng phe đánh giữ). (53) 

53. ĐNCBLT, q. 27, 1993, IV :63-64.  

 

Nhƣng cũng có thể Nguyễn Bá Nghi phần nào chịu 

ảnh hƣởng của Nguyễn Trƣờng Tộ, một thông ngôn của 

Pháp, Theo Paul Tộ, Tộ từng bí mật giao thiệp với Nghi 

từ năm 1861 về nhu cầu hòa với Pháp. (54) 

54. Nam Phong [NP] (Hà Nội), số 107, tr. 54-

59; HV 189/1, tờ 53-64; HV 135, tờ 129-145; và 

HV 634/1, tờ 85-103, viết năm 1863 hoặc 1864). Lê 

Thƣớc, Đào Duy Anh cho là ngày 13/5/1863 [26/3 

TĐ XVI]; Cần, 2002:139-142)  

Không thích tài lợi, vợ con [vì muốn đi tu?]. 

 

Tuy nhiên, muốn hòa cũng chẳng dễ. Mắt nhìn Pháp 

với Đại Nam đã thay đổi sau hòa ƣớc Thiên Tân với nhà 

Thanh năm 1860. Bởi vậy, sau những cuộc tiếp xúc sơ 

khởi, Charner cho lệnh đánh chiếm Mỹ Tho, rồi mở 
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rộng vòng đai phòng thủ quanh các vị trí đóng quân. Để 

tạo áp lực bắt Huế ký hòa ƣớc, Charner còn cho lệnh 

phong tỏa kinh tế, rồi ban hành thiết quân luật và giải 

tán các đồn điền, trung tâm kháng chiến ở thời điểm 

này.  

 

1. Đối thoại giữa những người điếc: 

Charner đƣa ra 14 điều kiện, trong đó quan trọng 

nhất có: 

1. Đạo Thiên chúa đƣợc truyền bá tự do (công 

hành). 

2. Nhƣợng đứt thành Gia Định cho Pháp. 

3. Nhƣợng Định Tƣờng và những vùng lân cận. 

4. Nhƣợng Thủ Dầu Một trong tỉnh Biên Hoà. 

5. Pháp đƣợc tự do lƣu thông trên các kinh rạch 

miền Tây. 

6. Pháp đƣợc tự do lƣu thông trên lãnh thổ Đại 

Nam. 

7. Đại Nam phải giao ngƣời Âu bị bắt cho các toà 

trú sứ Pháp gần nhất.  

8. Pháp đƣợc lập tòa lãnh sự ở các cửa biển. 

9. Phóng thích tù binh. 

10. Bồi thƣờng cho Pháp 4 triệu Mỹ kim. 

11. Espania đƣợc các điều kiện tƣơng tự. (55) 

55. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 226, 

298-301. 

 

Ba vấn đề nổi cộm lên là đòi hỏi tự do truyền giáo, 

cắt đất, và bồi thƣờng chiến phí.  

 

A. Tự do truyền giáo: 
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Từ năm 1859, vấn đề tự do truyền giáo là một trong 

những vấn đề nan giải nhất. Nhƣng Huế và Paris ngày 

một gần nhau hơn, qua những nhân nhƣợng hợp lý. 

Tháng 3/1860, các nhân vật quyền thế nhất trong triều 

nhƣ Trƣơng Đăng Quế, Phan Thanh Giản và Lê Chí Tín 

đã đồng ý bỏ cấm đạo. (Tuy nhiên, Quế vẫn trù liệu 

những biện pháp hành chính để ràng buộc không cho 

thực sự tự do truyền giáo—nhƣ kiểm soát các giáo sĩ 

ngoại quốc, giới hạn nhân số, v... v...)  

Dẫu vậy, phe chống đối còn mạnh, gồm những nhân 

vật nhƣ Phạm Hữu Nghị, Phạm Xuân Quế, Nguyễn 

Đăng Điều, Nguyễn Hữu Trƣờng, Tạ Hữu Khuê, Trần 

Gia, v.. v... Một số hoàng thân cũng nghiêng về lập 

trƣờng này. Lập luận quen thuộc của họ là Ki-tô giáo 

làm ung hoại phong hóa và đƣa đến việc ngoại xâm. 

(57) 

57. LTTƢ II, CBTD 18/2 TĐ XIII, CB 

252:161-163 [10/3/1860 [18/2 Canh Thân], Quế, 

Giản và Tín yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm đạo Ki-tô để 

có thể đạt hòa ƣớc với Pháp]; 21/2 TĐ XIII, CBTD 

257:67-69) 17/3/1860 [25/2 Canh Thân [13/3/1860: 

Phạm Hữu Nghị, Phạm Xuân Quế và Nguyễn Đăng 

Điều chống lại việc bỏ cấm đạo]; 25/2 TĐ XIII, CB 

254:99-100 [Nguyen Huu Truong, Ta Huu Khue, 

Tran Gia petitionned against the abolition of the ban 

of Catholicism. Propagation of Catholicism would 

be the first step to conquer].  

 

Do ảnh hƣởng Trƣơng Đăng Quế, Hƣờng Nhiệm 

thuận bỏ cấm đạo, ai đã theo đạo đƣợc tiếp tục, không 

ngăn trở; đồng thời, cũng không ngăn trở bất cứ ngƣời 
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nào muốn bỏ đạo hay không theo đạo. Ngày 1/7/1861 và 

rồi 28/7/1861, Nguyễn Bá Nghi lập đi lập lại với 

Charner nguyên tắc “không thể cấm ngƣời Việt không 

theo đạo Ki-tô” và  “ai muốn theo đạo cứ theo, ai không 

muốn theo đạo, cũng đƣợc tự do không theo.” (58)  

58. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:302; thƣ 

ngày 24/5 TĐ XIV [1/7/1861] & 8/6 TĐ XIV 

[28/7/1861]; Phụ bản trong BB4 788; Thuần, 

1990:75-76.  

 

Pháp cũng sẵn sàng nhƣợng bộ. Ngày 26/2/1861, 

trong chỉ thị cho Charner, Chasseloup Laubat chấp nhận 

trên nguyên tắc tự do truyền giáo không có nghĩa phủ 

nhận quyền tự do không theo đạo Ki-tô. (59) 

59. Chỉ thị ngày 26/2/1861, Chasseloup Laubat 

gửi Charner; CAOM (Aix), carton 10, A 30 (1).  

 

Ngày 2/4/1861 và rồi 22/4/1861, Charner đồng ý 

nếu giáo sĩ nào phạm tội, phải giải giao tới cảng gần 

nhất cho Pháp xét xử nhƣ Nghi đề nghị ngày 30/3/1861. 

(60) 

60. Thƣ ngày 30/3/1861 [2/2 Tự Đức XIV]; Phụ 

bản trong BB4 788); thƣ ngày 2/4/1861 và 

22/4/1861, Charner gửi đại diện của Nguyễn Bá 

Nghi; CARAN (Paris), BB4 788, tờ 470; Cao Huy 

Thuần 1990:73-76. Và, báo cáo ngày 29/4/1861, 

Charner gửi  Paris; Ibid. [Ngƣời Tây dƣơng tự do đi 

lại. Vấn đề mở cửa biển cho tự do buôn bán và lập 

lãnh sự. Bồi thƣờng tiền nhân mạng cho vài ba 

ngƣời Âu bị chết. Đồng ý. Pháp không đƣợc can 

thiệp vào Căm Bốt]. 
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2. Vấn đề cắt đất: 

Gay cấn nhất là vấn đề cắt đất. Hƣờng Nhiệm và 

phe đánh giữ đặc biệt chống lại việc này. 

Nhƣng bài học “Quảng Đông” của nhà Thanh khiến 

phe chủ hòa nuôi ý nghĩ hai nƣớc cùng cai trị Sài Gòn, 

chia nhau thuế thƣơng chính để trừ vào tiền bồi thƣờng 

chiến phí. Huế sẵn sàng cắt đất Gia Định, Định Tƣờng 

và cho Pháp đóng quân ở Thủ Dầu Một (Biên Hòa); đặt 

sứ ở kinh đô hai nƣớc; cắt cho Espania khu Đồ Sơn tỉnh 

Hải Dƣơng, và huyện Nghiêu Phong (Quảng Yên) làm 

trạm thu thuế trong 10 năm. Tuy nhiên để khởi đầu, chỉ 

đề nghị Pháp đóng quân ở Gia Định, Định Tƣờng và 

Thủ Dầu Một. Ngoài ra, nếu cần, cho lập thêm phố buôn 

bán ở Biên Hòa và Định Tƣờng. (58) 

58. Tờ trình của Nguyễn Bá Nghi. 

 

Nhƣng Charner và nhất là Chasseloup Laubat có 

những kế hoạch riêng, khác biệt với kinh nghiệm liên 

quân đối xử với Trung Quốc miền Bắc.  

Sự thay đổi mắt nhìn về Sài Gòn của các quan chức 

Pháp khởi đầu từ mùa Hè 1860. Trƣớc đó ít lâu, trong 

mật lệnh ngày 28/2/1860 gửi Charner, Hamelin vẫn đặt 

việc ký hoà ƣớc với Huế lên ƣu tiên hàng đầu, và trong 

bất cứ trƣờng hợp nào cũng không đƣợc bỏ Sài Gòn nếu 

Hƣờng Nhiệm chƣa chịu ký hòa ƣớc. Nhƣng 5 tháng 

sau, Hamelin bắt đầu nói đến Sài Gòn nhƣ một lãnh thổ 

hải ngoại của Pháp. Quyết định “giữ Sài Gòn bằng mọi 

giá” còn đƣợc lập lại trong các chỉ thị ngày 25/10/1860 

và 9/11/1860. (61) 
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61. Thƣ ngày 24/7/1860, 25/10/1860 và 

9/11/1860, Hamelin gửi Charner; CARAN (Paris), 

Fonds Marine, BB4 787; Thuần, 1990:70. 

 

Chasseloup Laubat còn đi xa hơn Hamelin. Chẳng 

những muốn ký hòa ƣớc để bảo đảm sự chiếm đóng Sài 

Gòn, mà còn mở rộng thêm phạm vi kiểm soát. Ngày 

25/8/1861, Chasseloup Laubat cho Bonard biết 

Napoléon III muốn thành lập một thuộc địa ở 

Cochinchine. Vì, trong khi tất cả các quốc gia đều có 

“tài sản” [thuộc địa] ở Viễn Đông, “nƣớc Pháp không 

thể chối từ một xứ mà quân lực đã chiếm đóng và công 

luận coi nhƣ một phần thƣởng của Ơn Trên dành riêng 

cho quốc gia chúng ta hầu bù đắp lại những hy sinh bất 

vụ lợi mà quê hƣơng ta đã phục vụ cho văn minh tại 

phần này của trái đất.” (62) 

62. CAOM (Aix), Indo AF, carton 10, A 30 (1); 

Thuần, 1990:78. 

 

Charner cùng một tâm ý. Từ tháng 12/1860, nhƣ đã 

lƣợc nhắc, Charner đã muốn chiếm cả 6 tỉnh miền Nam. 

Trong văn thƣ trao đổi giữa Sài Gòn và Paris, Nam Kỳ 

bắt đầu đƣợc mô tả nhƣ “món quà của Ơn Trên,” và 

đƣợc dự kiến nhƣ một bộ phận vinh quang của đế quốc 

Pháp—dù từ Napoléon III tới Chasseloup Laubat vẫn 

chƣa có viễn tƣợng rõ ràng nào về sản phẩm thuộc địa 

của mình. Trong chỉ thị ngày 2/11/1862 cho Giám đốc 

Nha Thuộc Địa, Chasseloup Laubat nhấn mạnh: “Chúng 

ta sẽ thiết lập ở Cochinchine một đế quốc mà không 

phải một thuộc địa bình thƣờng. Và đế quốc này sẽ tự 

cai trị.” (63) 
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63. Công điện ngày 22/12/1860, Charner gửi 

Laubat; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-788. 

Chỉ thị ngày 2/11/1862, CARAN (Aix), carton 48, 

D OO (3); Thuần, 1990:106. 

 

 Hơn một năm sau, ngày 18/4/1864, Chasseloup viết 

cho tân Thống đốc Pierre de La Grandière:  

Chính tại đây sẽ có một ngày rọi sáng bằng nền 

văn minh Ki-tô và Pháp của chúng ta. Xứ này đƣợc 

Ơn Trên chuẩn bị sẵn cho nƣớc Pháp. Tại đây dân 

chúng không chống lại đạo Ki-tô, hay phong tục 

Pháp, và đây là một trong những vùng đất giàu có 

nhất trên trái đất..... Chúng ta sẽ viết nên một trang 

đẹp đẽ nhất ở Cochinchine. (64) 

64. Thƣ ngày 18/4/1864, Chasseloup Laubat gửi 

La Grandière, CAOM (Aix), Indochine, carton 10, 

A 30 (1). Xem thêm thƣ ngày 10/7/1864, 

10/11/1864, 18/11/1864, Chasseloup Laubat gửi 

Lagrandière; Ibid. 

 

Trong chỉ thị cho La Grandière ngày 17/9/1865, 

Chasseloup giải thích thêm là ảnh hƣởng Ki-tô giáo là 

nền tảng cho sứ mệnh khai hóa, không muốn thấy xuất 

hiện ở đây những bọn Hồi giáo chống lại Ki-tô [nhƣ 

trƣờng hợp India và Bắc Phi] và, Sài Gòn sẽ đƣợc rọi 

sáng bởi tinh thần khai phóng [libéral] của nƣớc Pháp. 

(65) 

65. Thƣ ngày 17/9/1865, Chasseloup Laubat gửi 

Lagrandière, CAOM (Aix), Indochine, carton 10 A 

30 (1). 
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c. Bồi thường chiến phí: 

Tiền “bồi thƣờng chiến phí”—một đòi hỏi ngang 

ngƣợc của các cƣơng quốc thực dân—là kinh nghiệm 

hoàn toàn mới lạ với Hƣờng Nhiệm. Từ năm 1857, Ủy 

Ban Cochinchine đã dự trù ngân sách cho cuộc viễn 

chinh từ 4 tới 6 triệu quan vàng, tức khoảng 10-15% 

kho tàng nhà Nguyễn (40 triệu quan vàng). Tuy nhiên, 

cuộc biểu dƣơng lực lƣợng của Pháp không dễ dàng và 

ngắn ngủi nhƣ Pellerin cùng các giáo sĩ hoang tƣởng. 

Nó đã kéo dài hơn 2 năm, và chi phí ngày một gia tăng. 

Ngân sách Pháp thì đang thâm thủng lớn. Bởi thế, Paris 

đòi Huế trả 4 triệu Mỹ kim [khoảng 20 triệu francs] bồi 

thƣờng chiến phí, trả trực tiếp từ ngân khố vƣơng quốc. 

Càng kéo dài ngày ký hòa ƣớc, tiền bồi thƣờng càng 

tăng. Espania cũng đƣợc một khoản bồi thƣờng chiến 

phí tƣơng đƣơng. 

Hƣờng Nhiệm và đình thần thì chỉ muốn trả tối đa 1 

hay 2 triệu Mỹ kim, chia làm nhiều kỳ. Hoặc, thu thuế ở 

các cửa quan sẽ mở, trả dần vào tiền bồi thƣờng. Riêng 

với Espania, nhƣ đã lƣợc nhắc, Huế chấp thuận đề nghị 

nhƣợng Đồ Sơn cùng 2 hải cảng Quảng Yên và Nghiêu 

Phong trong vòng 10 năm. Sau khi đƣợc cử vào Nam 

Khâm sai Nguyễn Bá Nghi xin Hƣờng Nhiệm chấp nhận 

đòi hỏi của Charner. Nhƣng Trƣơng Đăng Quế cực lực 

chống đối. (66 [41]) 

66 [41]. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 

208, 210-213; QTCBTY, 1971:316-317.  

 

 (64) 

64.  
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 [Điều Hƣờng Nhiệm và các cận thần—đặc biệt là 

nhóm Phan Thanh Giản, Lâm Duy Thiệp, Nguyễn Bá 

Nghi—không dự đoán đƣợc là Huế không đủ khả năng 

trả tiền bồi thƣờng chiến phí, nói chi tiền chuộc lại đất 

đai. Thiên tai, đói kém, thổ phỉ và hải tặc Trung Hoa 

cũng nhƣ ngƣời bản xứ mà phần đông là giáo dân Ki-tô 

sẽ khiến kho tàng ngày một hao hụt, khiến Huế khá chật 

vật trong việc nạp tiền bồi thƣờng chiến phí định kỳ]. 

 

Tháng 8/1861, việc thƣơng thuyết hầu nhƣ hoàn 

toàn bế tắc. Khi tâu trình diễn tiến cuộc hòa đàm, 

Nguyễn Bá Nghi và Trần Đình Túc kết luận: Tình thế 

Biên Hòa yếu ớt, đơn độc, không thể đánh giữ đƣợc, 

cuộc giảng hòa lại không thành, xin giảm bớt quân thứ, 

xin ngƣời đi cầu viện nƣớc ngoài. (67 [42])  

67 [42]. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 

232-236. [like a kid] LTTƢ II, CBTĐ, 26/9 TĐ XIV 

[Tân Dậu], 8-9, CB 261:225-231. [Một văn bản 

ngày 29/10/1861 [26/9 Tân Dậu] ghi tóm lƣợc một 

cách trung thực hoàn cảnh của triều đình: “đánh thì 

không thắng, giữ thì không đƣợc, triều đình không 

mƣu kế, mà quân Pháp thì ngày càng lấn lƣớt.”]  

 

Hƣờng Nhiệm vẫn cho lệnh phòng giữ 4 tỉnh còn 

lại, hầu lo thu phục lại Gia Định, Định Tƣờng—một ảo 

vọng. Nguyễn Bá Nghi phải than lên: “Thế thì đánh 

không đƣợc, giữ không đƣợc, hòa cũng không đƣợc, tôi 

không biết xử trí ra sao lúc này.” (68 [43])  

68 [43]. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 

210-213. 
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Hƣờng Nhiệm chỉ châu phê: “Trẫm đã biết rồi. Cố 

sức mà làm.” (69 [44]) 

69 [44]. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 

210-213. 

 

Tóm lại, với Pháp, khía cạnh kinh tế và thƣơng mại 

bắt đầu đẩy lùi vấn đề tôn giáo xuống hạng nhì. Nhƣng 

triều Huế chƣa muốn tự nguyện cắt đất. Về Gia Định, 

Định Tƣờng, xin theo lệ Quảng Đông: chuộc lại với giá 

2 triệu Mỹ kim; nhƣng sẽ trả góp. Nếu cần, cho đặt lãnh 

sự Pháp ở Đà Nẵng, và cho Pháp đóng quân ở Gia Định, 

Định Tƣờng và Thủ Dầu Một. Cũng đồng ý điều kiện 

cho Espania ở Đồ Sơn 10 năm. Riêng vấn đề Căm Bốt, 

Pháp không đƣợc can thiệp vào. Nếu Pháp nhấn mạnh, 

có thể nhân nhƣợng, nhƣng Đại Nam giành quyền trả 

đũa nếu Căm Bốt gây hấn. (70) 

70. Thuần, 1990:72.  

 

Thời gian này, tƣởng nên ghi nhận, Charner rất thân 

thiết với Giám mục Lefèbvre. Ngày 3/4/1861, khi đƣợc 

thƣ Lefèbvre báo tin Phó vƣơng [Vice Roi] Việt 

(Nguyễn Hữu [Đức?] Hoan) đã xử tử 4 giáo dân tại Biên 

Hòa, và sẽ chặt đầu 17 ngƣời khác vào hôm sau, 

Charner nhận xét rằng "Ce Vice Roi est un fourbe 

infâme," và cho lệnh Page bắt giữ. (71) 

71.  SHM (Vincennes), GG2 44, carton 4/4). 

 

Để tạo áp lực với Huế, ngày 23/4/1861, Charner hạ 

lệnh cấm chuyên chở lúa gạo ra miền Bắc—một sách 

lƣợc khiến Huế không những chỉ mất đi khoảng 1 triệu 

hộc thóc mỗi năm, mà còn tạo nên tình trạng thiếu hụt 
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lúa gạo ở miền Trung, gây nên những khó khăn kinh tế 

và xã hội cho cả hai kỳ còn lại của Đại Nam.  

Tháng 5-6/1861 [Tháng 4 Tân Dậu, 10/5-

7/6/1861] 

Mặc dù ngày 13/5/1861, Charner đã báo cáo Huế 

chấp nhận cho tự do giảng đạo, ngày 1/6, Charner mạnh 

tay hơn nữa, thiết quân luật và giải tán các đồn điền. Dù 

đƣa ra những điều kiện để nghị hòa, Charner tin rằng 

khó thể đạt giải pháp hòa bình. Charner thực tâm muốn 

chiếm cả sáu tỉnh miền nam—tiến đến sát biên giới 

Kambojas, nhƣng tự hiểu chƣa đủ lực lƣợng để phòng 

giữ. Nếu đánh chiếm sáu tỉnh, rồi lại triệt thoái sẽ khiến 

mất thể diện. Bởi vậy, Charner xin Chasseloup Laubat 

đồng ý cho mở rộng vùng kiểm soát ra khỏi phạm vi Sài 

Gòn hay Gia Định thành, lập tuyến phòng thủ Tây Nam 

ở Định Tƣờng (Mỹ Tho), và phía bắc ở Thủ Dầu Một 

(tỉnh Biên Hòa). Vùng lãnh thổ này tƣơng đối nhỏ so 

với dự kiến đánh chiếm cả 6 tỉnh miền Nam, nhƣng với 

lực lƣợng 3,000-4,000 quân, Charner thấy chỉ có thể bảo 

vệ đƣợc Sài Gòn, Mỹ Tho và Thủ Dầu Một (phủ 

[huyện] Phƣớc Long). 

. Với lực lƣợng cơ hữu, Charner thừa khả năng mở 

rộng vùng kiểm soát, nhƣng không đủ khả năng bảo vệ, 

nếu rút quân sẽ mất tiếng với ngƣời bản xứ. (72) 

72.   BB4 788, tờ 478; Thƣ ngày 29/3/1861 và 

27/5/1861, Charner gửi Paris; BB4 788, fol. 458, 

503; Thƣ ngày 2/4/1861, Charner gửi Page; SHM 

(Vincennes), GG2 44, carton 4/4 ; .Thuần 1990:76.  

 

. 2. Phong Trào Nghĩa Quân Miền Nam: 
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Quyết định giải tán các đồn điền ngày 1/6 của 

Charner đặt quan dân Việt vào vị thế trực diện với Pháp.  

Một trong những lãnh tụ nghĩa quân tiên phong là 

Tri huyện Đỗ Đình Toại. Ngày 22/6/1861, Tri huyện 

Toại mang 600 nghĩa quân tấn công Gò Công. Đồn 

trƣởng Pháp là Trung úy Paulin Vial bị thƣơng, hƣ một 

mắt. Tuy nhiên, Tri huyện Toại cũng bị tử thƣơng. Vào 

khoảng cuối năm 1861, đầu năm 1862, thế lực các lực 

lƣợng chống Pháp ngày một mạnh, nhƣ Trƣơng Định 

(1821-1864), Nguyễn Hữu Huân (Thủ khoa Huân), 

Nguyễn Thông, Nguyễn Trung Trực (-1868), Võ Di 

Nguy, Phủ Cao [Câu?], v.. v... (73) 

73. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 239, 

243, 283-284, 285, 321-322, 345; QTCBTY, 

1971:317ff; ĐNCBLT, q. 38, (1993), IV:340 

[Trƣơng Định]; q. 41, (1993), IV :322-423 [Nguyễn 

Hữu Huân] ; q. 37, (1993), IV :300-301 [Nguyễn 

Thông], Thƣ ngày 25/1/1862, Rieunier gửi cha; 

GG2 198, c.1. Xem thêm Trƣơng Bửu Lâm, 

Patterns of Vietnamese Response to Foreign 

Intervention, 1858-1900 (New Haven: Yale Univ 

Press, 1967), tr. 73-74; David G  Marr, 1971:30-31, 

31-33. 

 

Nguyễn Trung Trực (Nguyễn Văn Lịch), xuất thân 

nghề chài lƣới, hoạt động từ Long An tới Hòn Chồng, 

Rạch Giá. Ngày 10/12/1861, nghĩa quân của Nguyễn 

Trung Trực đốt cháy chiến thuyền Espérance bỏ neo tại 

làng Nhật Tảo, giết chết 17 lính Pháp, cùng 20 lính tập. 

Sau đó, rút về vùng Cà Mau. (75)  
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75. Tài liệu Nguyễn, ghi vụ tấn công tàu 

Espérance vào tháng 1-2/1862; ĐNTLCB, IV, 

29:1859-1862, 1974:284. 

 

Phần Phủ Câu [Cao] bị Pháp bắt giữ trong trận 

chiến ngày 5/1/1862 tại Mỹ Tho. (76) 

76. Thƣ ngày 25/1/1862, Rieunier gửi cha; 

GG2-198, carton 1; ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 

1974: 284.  

 

Tri phủ Phƣớc Tuy (thời Pháp thuộc là tỉnh Bà Rịa), 

Nguyễn Thành Ý, tùy phái Phan Trung, Nguyễn Văn 

Nhã, bát phẩm thiên hộ Võ Duy Dƣơng mộ đƣợc 4 cơ, 

khoảng 4,000 ngƣời. Hƣờng Nhiệm cũng ban chiếu chỉ 

khen ngợi bọn tuần phủ Định Tƣờng Đỗ Thúc Tĩnh, Túc 

Trƣng, Đức Khuê, Trƣơng Minh Lƣợng, Nguyễn Văn 

Nhã, bát phẩm thiên hộ Võ Duy Dƣơng về việc tuyển 

mộ hƣơng dõng. (77) 

77. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:246-248. 

 

Kiệt hiệt nhất là Phó Lãnh binh Định, hoạt động 

trong vùng Gia Định, Biên Hoà và Định TƣờngTrƣơng 

Định gốc Bình Sơn, Quảng Ngãi, con Vệ úy Trƣơng 

Cầm, thuộc Hữu thủy vệ ở Gia Định. Cƣ ngụ ở Gia 

Định. Vợ là Lê Thị Thƣởng. Giữ chức quản cơ, đóng 

đồn ở Kỳ Hoà. Đồn Kỳ Hòa bị vỡ, rút về Gò Công,. 

chiêu mộ đƣợc 6,000 nghĩa binh Gia Định, thƣờng cự 

đánh binh Pháp, đƣợc tôn gọi nhƣ “Bình Tây Sát Tả Đại 

tƣớng quân.”.Địa bàn trú quân của Trƣơng Định là vùng 

đất lầy lội phía tây Sài Gòn và tây bắc Định Tƣờng, trải 

dài tới gàn biên giới Miên. Theo truyền thuyết, tháp 
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canh mƣời tầng của Trƣơng Định trong một ngôi chùa 

giữa vùng lãnh thổ gợi nhớ đến Đầm Dạ Trạch của tỉnh 

Hƣng Yên này đã trở thành tên cách mạng “Đồng Tháp 

Mƣời lịch sử.” Năm 1957-1958, chế độ “cách mạng 

Nhân Vị” Ki-tô của anh em Ngô Đình Diệm-Ngô Đình 

Nhu-Ngô Đình Thục đã khai diễn cảnh đại bại của Quân 

Lực Việt Nam Cộng Hòa trong những trận thua to của 

Sƣ Đoàn 21 Bộ Binh và Biệt Động Quân ở đây. Rồi đền 

Trận Ấp Bắc với giấc mộng cỏn con mừng sinh nhật 

[ngụy tạo 3/1/1901] của “Cụ,”—kết thúc bằng một thảm 

bại khác của Sƣ Đoàn 7 Bộ Binh, có tăng và thiết vận xa 

làm chủ lực, rồi hai đại đội Nhảy Dù tăng viện, bị thả 

nhầm mục tiêu—saut đỏ cuối cùng của những thiên 

thần mũ đỏ. 

Không những chỉ chống Pháp, những đạo nghĩa 

quân này còn nêu lên mục tiêu trừng trị giáo dân, mà 

dƣới mắt họ là những kẻ bán nƣớc, tiếp tay giặc Pháp. 

(78)  

78. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 203-

204, 242; LTTƢ II, CBTĐ, 9 TĐ XIV [Tân Dậu], 8-

9, CB 261:75-76. Xem thêm tiểu sử Phan Văn Đạt, 

Lê Cao Dũng trong  ĐNCBLT, (q.41), IV:419 

Nguyễn Thông 

 

Mặc dù sau này Hƣờng Nhiệm và các cận thần phản 

bội những dung sĩ yêu nƣớc Nam Kỳ—đƣa đẩy họ đến 

những cái chết khó nhắm mắt—phong trào kháng Pháp 

1861-1864 là những tấm gƣơng sang ngàn đới trong lịch 

sử. Bài học quí báu nhất có thể rút ra là vũ khí tối tân 

chƣa hẳn luôn mang lại chiến thắng tối hậu. Nghệ thuật 

238



 203 

sử dụng vũ khí ấy, trên địa hình, địa vật quen thuộc, vẫn 

có khả năng vƣợt thắng. 

Để đối phó, các giáo sĩ cũng tổ chức những đội tự 

vệ, nhờ Charner trang bị khí giới. Đích thân Lefèbvre 

yêu cầu Charner ủng hộ cho một nhân vật Đội Thiết nào 

đó nổi loạn với khoảng 200 giáo dân ở Biên Hòa. 

Nhƣng Charner từ chối, vì không thể can thiệp bằng 

quân sự, và nhờ Lefèbvre chuyển lệnh cho bọn Thiết 

phải tuân theo lệnh Charner, bằng không sẽ coi nhƣ 

giặc. (79)  

79. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:15; Thƣ 

ngày 8/10/1861, Charner gửi Giám mục Sài Gòn; 

CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-793, tr 464; 

Thuần, 1990:77. 

 

Phong trào đánh chống giáo sĩ và giáo dân Ki-tô lại 

bột phát và lan rộng khắp nƣớc. 

 

Tháng 8-9/1861 Hƣờng Nhiệm chấp thuận cho 

Nguyễn Bá Nghi toàn quyền nghị hòa với Pháp. Rồi cho 

lệnh giữ Biên Hòa và 3 tỉnh miền Tây. (80) 

80. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 227-

228, 232-233. 

. 

3. Lệnh Bài Đạo Cuối Cùng: 

Phản ứng quen thuộc của Huế là xuống lệnh quản 

thúc chặt chẽ hơn các giáo dân.  

Tháng 7/1861, Hƣờng Nhiệm lập lại lệnh sai tháp 

giáo dân. Bất kể bỏ đạo hay chƣa đều khắc chữ vào mặt. 

Nếu “Tây” đến gần thì giết hết. (81) 

81. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:227. 
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Ngày 29/8/1861, Giám mục Charbonnier [Xay Da 

tô Bô-ni-e] và Linh mục Mathevon [Ma Tô Đông] bị bắt 

giữ ở Thanh Hóa vì tội kiêu đạo, kiêu dân. Charbonnier 

đã ở Đại Nam 12 năm. Bị bắt vì tín đồ Gia tô lạm dụng 

kiệu, võng, và nghi vệ đại quan. Hôm sau, 30/8, 

Charbonnier bị dẫn lên huyện. Rồi bị một nhóm chừng 

60 quân lính mang súng và giáo mác dẫn lên tỉnh; vừa 

đeo gông cổ, vừa bị xiềng tay. (Thƣ ngày 4/12/1861) 

(82) 

82. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:237. 

 

Tháng 9/1861, tại Quảng Bình, tuần phủ Nguyễn 

Văn Ứng và Bố chính sứ Tạ Hữu Khuê bị cách chức vì 

tội cho một thày thuốc theo đạo Ki-tô tự do đi lại. (83) 

83. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 236-

237. 

 

Mùa Thu 1861, Đinh Kỳ Diên báo cáo là từ Quảng 

Bình trở ra Bắc dân Ki-tô bị câu thúc, ban đêm bị gông 

cùm, nên đã phải tuân theo luật lệnh của triều đình chứ 

không phải tự nguyện. Bị sƣu dịch khổ sở từ ngày Pháp 

xâm lăng, nên họ rất oán thù Pháp. Tại Bắc Kỳ còn 

thêm thiên tai, bão lụt khiến việc đồng áng khó khăn. 

(84)  

84. Điều trần ngày 21/10/1861; CBTĐ, 19/9 TĐ 

XIV, 8-9 , CB 261:189 [2003:110]. 

 

Tại Quảng Ngãi, các quan chức trƣng thu ruộng đất 

của giáo dân giao cho lý dịch cai quản ngƣời lƣơng canh 

tác.(85) 
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85. Tờ trình ngày 3/11/1861; CBTĐ, 2/10 TĐ 

XIV, 10, CB 262:17-23 [2003:110]. 

 

Ngày 24/11/1861, Nội các duyệt phê cách xử trí với 

giáo dân Ki-tô:  

1. Tín đồ bị đày đi lính, đầu mục thì bị tống 

giam. Nếu khuyến dụ nhiều lần không nghe, chém. 

2. Tín đồ bỏ trốn đi nơi khác sẽ bị trị tội. Ai 

trốn quá ba lần, chém. 

3. Giáo dân và đầu mục nào vƣợt ngục hai lần, 

chém. (86) 

86. CBTĐ, 2/10 TĐ XIV, 10, CB 262:17-23 

[2003:112]; ĐNTLCB chỉ ghi 2 điều; ĐNTLCB, IV, 

29:1859-1862, 1974:255. 

 

Trong đợt bài đạo cuối cùng của Hƣờng Nhiệm này, 

hai linh mục Pierre Francois Neron và Jean Theophane 

Venard ở Đƣờng Ngoài bị chắt đầu tại Sơn tây ngày 

3/11/1860, và Hà Nội ngày 2/2/1861. Giám Mục Đàng 

Trong Tây là Etienne Theodore Cuenot thì chết trong 

ngục Bình Định. Năm 1908, ba ngƣời này đƣợc phong 

bậc Chân Phƣớc cùng 30 đồng đạ khác. (87) 

87. Seminaire de Missions Etrangeres, Lettre 

commune, Nos 47, 31/7/1909. 

 

Ngày 15/2/1862, Giám mục Miche còn báo cáo rằng 

khoảng 1,200 giáo dân Ki-tô đã chạy sang Căm Bốt để 

trốn chạy chiến dịch tàn sát và áp bức ở Nam Kỳ. (88) 

88. SME (Paris), Lettre Commune, 1862, 

“Cambodge”, tr 24. 
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Trong khi đó, Bắc Kỳ giặc giã nổi lên nhƣ rƣơi. Các 

toán giặc cƣớp Ki-tô còn liên kết với hải tặc và thổ phỉ 

Thanh—tàn dƣ của phong trào Thái Bình Thiên Quốc, 

tức Giặc Tóc Dài từ Hoa Nam “bật hồng đánh cƣớp 

giữa ban ngày.” Sử văn thƣờng chỉ nhắc đến bọn Cờ 

Vàng, Cờ Trắng, Cờ Đen ở hạ bán thập niên 1860, 

nhƣng thực ra bọn Ngô Côn đã “thu thuế” vua quan 

Nguyễn sớm hơn, và tình thế chỉ rõ ràng hơn sau khi 

Nguyễn Tri Phƣơng ra bắc, chống đánh Lê Duy Phụng 

hay Lê Duy Minh. (89) 

89. Nên ghi nhớ tƣ liệu truyền giáo Pháp 

thƣờng cho rằng nƣớc Bắc Kỳ phải cống lễ Huế, và 

quốc thống từ Hùng Vƣơng chỉ là truyền thuyết hay 

cổ tích. Năm 1945-1946, Linh Mục Cao Ủy 

Georges Thierry d’Argenlieu cũng sử dụng một lý 

thuận tƣơng tự để biện hộ cho phong trào Nam Kỳ 

tự trị ; Chronique, 1985:274-277 [Thứ Sáu, 

26/4/1946: D’Argenlieu viết báo cáo “cơ bản” về 

vấn đề Nam Kỳ: Từ tháng 8/1945, theo đúng tinh 

thần tiến bộ của Tuyên ngôn ngày 24/3/1945, đang 

chuẩn bị cho chào đời một chính phủ tự trị Nam Kỳ, 

hầu thực thi điều khoản “trƣng cầu dân ý” của Hiệp 

ƣớc sơ bộ 6/3/1946. Quan niệm thống nhất ba kỳ 

chẳng đƣợc y cứ về yếu tố địa lý, lịch sử hay kinh 

tế, nếu không muốn nói trái lại]. 

Thứ Hai, 27/5/1946: D'Argenlieu ký Nghị định 

thành lập chính phủ lâm thời Cộng Hoà Nam kỳ. Có 

nhiệm vụ tổ chức trƣng cầu dân ý. (1985:283) T hứ 

Bảy, 1/6/1946: Chính phủ Cộng Hòa Nam Kỳ 

Nguyễn Văn Thinh ([25/1/1888]-1/6-10/11/1946):ra 

mắt. Thủ tướng kiêm Nội vụ: Thinh; Phó Thủ tướng: 
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Đại tá Nguyễn Văn Xuân; Tư pháp: Trần Văn Tỷ; 

Tài chính: Nguyễn Thành Lập, chủ nhà băng; Giáo 

dục: Nguyễn Thành Giung; Y tế, Xã hội: Khƣơng 

Hữu Long, Y sĩ; Canh nông, Kỹ nghệ và Thương 

mại: Ung Bảo Toàn. Công chính, Giao thông: Lƣu 

Văn Lang (không nhận);  

Thứ trưởng An ninh, đặc trách Sài Gòn-Chợ 

Lớn: Nguyễn Tấn Cƣờng; Thứ trưởng Nội an: 

Nguyễn Văn Tâm (10H xxx [642]). Tháng 9/1946, 

Nguyễn Phú Khai đƣợc cử làm Thứ trƣởng Thông 

tin; Nam Kỳ (Sài Gòn), 7/10/1946. Khai là một nghị 

viên trong HĐTV Nam Kỳ; đại diện cho tỉnh Bà Rịa 

từ tháng 6/1946) Ngoại trừ Cƣờng, hầu hết đều là 

những nhân vật tên tuổi miền Nam, đã đƣợc quân 

đội Pháp cứu thoát khỏi cuộc “tắm máu” cách 

mạng, với những thủ đoạn nhƣ “mò tôm,” chôn 

sống man rợ vào cuối tháng 9/1945.. CAOM (Aix), 

CP, carton 161; GGI, Amiraux, carton 2564, 51045. 

 

 

F. PHÁP CHIẾM BIÊN-HÒA: 

Tháng 11/1861, việc hòa nghị hầu nhƣ đổ vỡ. Ngày 

7/11/1861, Charner báo cho Nguyễn Bá Nghi biết không 

chấp thuận giải tỏa cấm vận (để cắt đứt đƣờng tiếp tế ra 

Huế và nuôi quân). (90) 

90. AMAE (Paris), Mémoires et documents, 

Asie, vol 28. 

 

Ngày này, Viện Cơ Mật chấp thuận kế hoạch phòng 

vệ Biên Hoà của Nguyễn Bá Nghi: Điều binh ra Long 

Thành và Phƣớc Tuy chận giữ đƣờng thủy. (91) 
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91. CBTĐ, 5/10 TĐ XIV, 10, CB 262:71-82.  

 

Trong khi đó, từ ngày 28/3/1861, Charner đã chỉ thị 

cho Đề đốc Page phong tỏa việc giao thông với Biên 

Hòa, và phá hủy các công sự phòng thủ của quân 

Nguyễn. Tuy nhiên, Charner chƣa đủ lực lƣợng đánh 

chiếm trung tâm kháng Pháp của nghĩa quân Việt. Mãi 

tới ngày 8/8/1861, khi bổ nhiệm Phó Đô đốc Louis 

Bonard (Phô-Na) sang thay Charner, chính phủ Pháp 

mới chấp thuận kế hoạch chiếm Biên Hoà, đồng thời mở 

rộng tuyến phòng thủ về hƣớng Đông, tức Bà Rịa và 

Vũng Tàu (Cap Saint Jacques). (92)  

92. CAOM (Aix), Indochine, Carton 10, A 30 

(1). Page tình nguyện ở lại phục vụ dƣới quyền 

Charner mà không về nƣớc để chuộc lại lỗi lầm 

trong chiến dịch đánh phá Trung Hoa. 

 

III. Bonard, Louis (Phô-Na) (11/1861-1863) 

Đến Sài Gòn ngày 29/11, Bonard chuẩn bị ngay kế 

hoạch mở rộng vùng kiểm soát. Theo Trung tá Henri 

Rieunier, tùy viên của Bonard từ 8/2 tới ngày 11/3/1862, 

Bonard muốn chứng minh cho ngƣời Việt biết là Pháp 

tới Đại Nam để ở lại mãi mãi (Il veut montrer aux 

annamites que nous sommes ici pour toujours; les 

travaux que l'on fait à Saigon, le leur montrer assez.” 

(93) 

93. Thƣ gửi cha ngày 1/3/1862; GG2 198, 

carton 1. Theo Page, Bonard tới ngày 23/11. Ngày 

này, Page cũng rời Sài Gòn về Pháp; SHM 

(Vincennes), GG2 44, c.3, d.7/7. 
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Ngày 9/12, lực lƣợng hải quân Pháp chiếm Côn Lôn 

(Pulau Kundor, Poulo Condore). Đảo này nằm giữa 

biển cả; đông nam Vĩnh Long. Trƣớc thuộc Cần Giờ, 

trấn Gia Định,đi thuyền một ngày, một đêm thì tới. Năm 

1830, thuộc huyện Trà Vinh, Vĩnh Long. (94) 

94. ĐNNTC, (1997) 5:142, 154, 155-156), hiện 

nay thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu. Đông Nam Vũng Tàu 

180 cây số. Có tin Thiếu tá Lespès chiếm Poulo 

Condore ngày 28/11/1861: AMAE (Paris), 

Mémoires et documents, Asie, vol 28.  

 

Gồm 14 đảo. Diện tích khoảng 51.2 km2. Năm 

1862, Pháp xây nhà tù trên đảo. Tù nhân chính trị: 

Nguyễn Trung Trực. Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc 

Kháng, Đặng Thái Thân, v.. v.. Thập niên 1930, Phạm 

Văn Đồng (ThT, 1955-1987), Phạm Văn Thiện (Phạm 

Hùng, 1987-1988), Tôn Đức Thắng (CTNN, 1969-

1981), Nguyễn Phƣơng Thảo (Nguyễn Bình, 1910 

[1929-1934]-1951), Lê Duẩn (1910 [1931-1936, 1940-

1945]-[1960-1986]), Lê Văn Lƣơng  (1914 [1/1934]-?) 

Bốn ngày sau, Bonard gửi tối hậu thƣ cho Nguyễn 

Bá Nghi, đồng thời điều một toán quân lên Thủ Đức. 

Ngày 14/12, quân Pháp chiếm đồn Gò Công (giữa Gia 

Định và Biên Hoà) của Trƣơng Định, và tiến đánh 

phòng lũy Mỹ Hoà cùng một số đồn trên sông Đồng 

Nai. Hôm sau, 15/12, quân Nguyễn rút bỏ Mỹ Hoà.  

Qua ngày 16/12, Tuần Vũ Nguyễn Đức Duy và Án 

Sát Lê Đức Cẩn rút từ Biên Hoà về Hồ Nhĩ, rồi ngƣợc 

lên Bình Thuận. Ngày 17/12/1861, Biên Hoà thất thủ. 

Nguyễn Bá Nghi chạy về Long Kiên, Long Lập, thuộc 
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phủ Phƣớc Tuy. Trên đƣờng di tản, Phạm Thế Hiển ốm 

chết. (95) 

95. ĐNNTC, XXVII: Biên Hòa (1997), 5:. Thời 

Pháp thuộc, chia làm bốn [4] đơn vị hành chính. 

Tỉnh Biên Hòa (Phƣớc Long cũ, 11,000 km2, 

317,200 dân), Bà Rịa (Phƣớc Tuy, 2,000 km2, 

65,700 dân), Thủ Dầu Một (Phƣớc Long, Bình 

Dƣơng, 5,100 km2, 230,500 dân), và Cap Saint 

Jacques (Vũng Tàu, 600 km2, 8,900 dân). ASI, 

1946, Part II, Tableau 1, p 27. Đây là nơi nghỉ mát 

của quan chức và Pháp kiều. Cựu Hoàng Bửu Lân 

(1/2/1889-3/5/1907) đã bị đầy tới đây từ 1907 tới 

1916, rồi cùng qua Reunion năm 1916. 

 

Nhân dịp này, Căm Bốt cũng gây sự ở biên giới. 

Giáo dân Ki-tô nổi loạn. Quan quân Nguyễn phải triệt 

thoái Tây Ninh.  

Theo lời đề nghị của Trƣơng Đăng Quế, Hƣờng 

Nhiệm lại cử Nguyễn Tri Phƣơng, và Tôn Thất Cáp 

đang chờ chịu án ở Huế vào Bình Thuận cùng với 

Nguyễn Công Nhàn lo việc chống cự. Nguyễn Bá Nghi 

bị giáng xuống hàng Tham tri, lo chuộc công. (96) 

96. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:255-263. 

 

Nhƣng Nguyễn Tri Phƣơng chƣa kịp có hành động 

gì, ngày 7/1/1862 Bonard đã chiếm thêm Phƣớc Tuy 

(Bà Rịa). Theo một tài liệu Pháp, nhiều tín đồ Ki-tô ở 

đây bị giết: 290 đàn ông, 106 đàn bà và 50 trẻ em. (97)  

97. Louvet, La Cochinchine religieuse, II, pp 

304-307. Louvet ghi ngày 8/1/1862.) 
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G. VĨNH LONG BỎ TRỐNG: 

Hơn hai tháng sau, ngày 20/3/1862, Pháp lại cho 

binh thuyền và bộ binh tấn công Vĩnh Long, tức Dinh 

Long Hồ cũ, phía tây nam Gia Định thành khoảng 140 

cây số—nằm trên bờ nam Tiền Giang. Sau 1975,  Vĩnh 

Long hợp với Vĩnh Bình, thị xã Trà Vinh thành tỉnh 

Cửu Long. Từ Vĩnh Long, theo đƣờng 4, tới Ba Càng, 

(18 km), Cái Vồn, (29 km); rồi Cần Thơ, phía nam bờ 

Hậu Giang, (33 km).Vĩnh Long đi Sài Gòn, 141 km; 

không còn phà nhƣ ngày trƣớc nhờ một cây cầu nổi do 

Australia xây dựng. Vĩnh Long cách  Hà Nội, 1860 km. 

Tại đâ từng có Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Vị của họ 

Ngô. 

Đêm 22/3, Tổng đốc Trƣơng Văn Uyển và Bố chính 

Lê Đình Đức cho lệnh đốt kho tàng và văn khố, rút qua 

Mỹ Quí. Pháp lại tiến đánh Mỹ Quí, quân Việt đại bại, 

chết rất nhiều. (98) 

98. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 286-

289. 

 

Hƣờng Nhiệm cho lệnh Đỗ Quang và Đỗ Thúc Tĩnh 

đánh mạnh ở Gia Định và Định Tƣờng. (99) 

99. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:289. 

 

Lực lƣợng nghĩa quân nhân dịp này nổi lên khắp 

nơi. Ngày 5/1/1862, Phủ Cao [Câu] bị bắt trong một 

cuộc chạm súng với Pháp tại Mỹ Tho. Việt chết từ 35 

tới 40 ngƣời. (100) 

100. Thƣ ngày 25/1/1862, Rieunier gửi cha; 

GG2 198, c.1. Xem thêm Trƣơng Bửu Lâm, 

Patterns of Vietnamese Response to Foreign 
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Intervention, 1858-1900  (New Haven: Yale Univ 

Press, 1967), tr 73-74. 

 

Để khuyến khích nghĩa dân miền Nam kháng chiến, 

Hƣờng Nhiệm ban biểu "Trung Tiết" cho Phan Văn Đạt 

và Lê Cao Dõng, hai tƣ lệnh nghĩa quân bị Pháp giết 

chết năm 1860. Nghĩa quân của Phó Quản cơ Trƣơng 

Định tái chiếm đƣợc đồn Gò Công ngày 1/3/1862, và 

cầm cự với Pháp suốt năm 1862. Sau Hiệp ƣớc 

5/6/1862, bị thuyên chuyển ra Phú Yên, nhƣng kháng 

lệnh, ở lại tiếp tục chiến đấu, giữ đồn Gò Công cho tới 

ngày 25/2/1863. (101) 

101. QTCBTY, 1971:317ff.  

 

III. HÒA ƯỚC CẮT 3 TỈNH MIỀN ĐÔNG 

(5/6/1862): 

 

Để gây áp lực bắt Hƣờng Nhiệm phải ký hoà ƣớc, 

tháng 4/1862, Bonard lại mở cuộc chiến tranh kinh tế, 

phong tỏa việc chuyên chở lúa gạo ra Trung và Bắc. 

Đầu năm 1862, Bonard còn bí mật gửi Trung sĩ Charles 

Duval ra Bắc làm cố vấn cho hải tặc Tạ Văn Phụng, vừa 

nổi lên ở vùng Quảng Yên từ cuối năm 1861 dƣới danh 

nghĩa giòng giõi nhà Lê. Đồng thời, một số giáo sĩ 

Espania—với sự tiếp tay hoặc tán đồng của các nhà 

truyền giáo Pháp ở Đƣờng Ngoài—đẩy mạnh phong 

trào đòi Bắc Kỳ tự trị, qua những cuộc nổi dạy của 

nhiều nhóm giáo dân khác.  

 

A. PHONG TRÀO BẮC KỲ TỰ TRỊ: 
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Từ năm 1859, phong trào đòi Bắc kỳ tự trị—với 

những Minh chủ mạo xƣng con cháu nhà Lê—đã lên 

cao. Các giáo sĩ Espania ở vùng tả ngạn sông Hồng trực 

tiếp yểm trợ nhiều toán võ trang Ki-tô chống triều đình. 

Hai nhân vật nổi danh nhất vào thời điểm này là “Lê 

Duy” [Tạ Văn] Phụng và Nguyễn Văn Thịnh—một tín 

đồ Ki-tô gốc làng Phƣợng Nhãn, Bắc Ninh, từng làm 

Cai Tổng, nên có tên Cai Tổng Vàng. (102) 

102. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 289. 

 

1. “Lê Duy” [Tạ Văn] Phụng:  

Theo tài liệu Pháp, Pedro [Pierre] Phụng nguyên là 

một trẻ mồ côi, đƣợc các giáo sĩ mang sang nuôi ở 

Penang. Năm 1854, Phụng nổi loạn ở Quảng Yên, đầu 

bị treo giá. Năm 1855, Linh mục Tritaud thƣơng tình, 

xin Giám mục Retord dàn xếp cho Phụng qua 

Hongkong tị nạn. Năm 1858, Phụng theo Rigault de 

Genouilly tới Đà Nẵng, nhƣng rồi bị Rigault đuổi trở lại 

Hong Kong. Từ cuối năm 1861, sau khi Charner phá lũy 

Kỳ Hòa, Phụng rời Hong Kong, xuống giáo khu Đƣờng 

Ngoài Đông của Giám mục Hitlario Alcazar, và đƣợc 

các thủ lãnh tôn làm vua, dƣới tên giả “Lê Duy Minh.”  

Nhờ “Cố” Trƣờng (Legrand de la Liraye) làm “Mƣu 

chủ,” Phụng qui tụ đƣợc khoảng 20,000 giáo dân, nêu 

khẩu hiệu thiết lập một vƣơng quốc Ki-tô ở miền Bắc. 

Lực lƣợng nòng cốt của Phụng là chiến thuyền. Phụng 

có một hạm đội từ 200 tới 300 chiếc, trang bị đại bác 

khá hùng hậu, đặt căn cứ ở đảo Cát Bà (thuộc vịnh Bắc 

Kỳ). Phụng còn liên minh với hải tặc ngƣời Thanh ở 

vùng Quảng Yên, nên thanh thế rất mạnh. Trong hai 

năm 1861-1862, Phụng tung hoành khắp chin [9] tỉnh 
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miền Bắc (2/3 diện tích), và số dân theo y lên tới 

200,000-300,000 ngƣời. Giặc Phụng đánh thắng quân 

triều đình hơn 60 trận, bắt sống hay giết chết 4 Tƣ lệnh. 

Năm 1862, thay vì giết tù binh, Phụng cắt ngón tay cái 

(poignet) hay 3 ngón, rồi trả tự do.  

Nhận xét về Phụng, Linh mục Theurel viết: 

Nếu các nhóm phản loạn đoàn kết, chúng có hy 

vọng thành công. Với ông vua mới này, con cái cũ 

của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ có đƣợc sự hòa 

bình tôn giáo, và dân chúng sẽ theo vua chúng mà 

theo đạo. Nhƣng y chỉ là một tên giả mạo.(103) 

103. Thƣ ngày 9/10/1862, Theurel gửi GM 

Faurie; SME (Paris), vol. 704; Thƣ ngày 9/11/1865, 

E. Leperteur gửi Albrand; 706:1965:294. Theo 

Leperteur, dƣ luận cho rằng Phùng là một 

“aventurier” [tay phiêu lƣu] và không ai có cảm tình 

với Phụng. Xem thêm ĐNTLCB, IV, 33:275-276; 

Chính Đạo, VNNB, Tập III: Nhân Vật Chí, 

(Houston, TX: Văn Hoá, 1997), tr 489-90; Bùi 

Quang Tung, “Nƣớc Việt Nam trên con đƣờng suy 

vong (1858-1884);” Văn Hoá Á Châu, Số 3 

(6/1858), tr 12. 

 

Lần đầu tiên tài liệu nhà Nguyễn ghi nhận về giặc 

Phụng vào tháng 1/1862: “Quan địa phƣơng thấy một 

đoàn thuyền hải tặc khoảng 100 chiếc đậu tại xã Xuân 

Áng, huyện Nghiêu Phong, Quảng Yên.” Đầu tháng 

2/1862, “Giặc bể kéo khoảng 100 thuyền đánh phá 

thành Kiến Thụy [Quảng Yên].” Ngày 4/2, triều đình 

đƣợc báo cáo thua trận và giặc biển đánh phá mạnh ở 

Đồ Sơn của Tổng đốc Nam Định/Hƣng Yên Nguyễn 
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Đình Tân. Ngày 8/2, Hồ Viêm và Nguyễn Văn Vi báo 

cáo khoảng 300 thuyền giặc kéo lên đánh phá Hải 

Dƣơng, quan quân bị thua. Ngày 29/3, Viện Cơ Mật báo 

cáo hải tặc Phụng làm chủ miền Quảng Yên, lấy Đồ Sơn 

làm sào huyệt. Cầm đầu là hai cố đạo Bộ và Ƣớc. Có 

chừng 50-60 thuyền, 300 quân, suy tôn Lê Duy Minh 

làm chủ soái. Quan địa phƣơng đề nghị ngăn chặn 

đƣờng tiếp tế lúa gạo và mộ quân giỏi thủy chiến đánh 

dẹp. Ngày 2/4, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân báo tin thua 

trận ở Kinh Môn, xin tăng viện. Ngày 5/5, Tổng đốc 

Tân lại báo cáo quân phỉ ở Nam Định mạnh, ngƣời 

đông, thuyền nhiều. Quan quân thì già yếu, chậm chạp, 

hèn nhát. Ngày 17/7, sau nhiều lần khẩn khoản xin viện 

binh, Nguyễn Đình Tân báo cáo mất nhiều đồn, trấn, 

tình thế rất cấp bách. Sau này, sử nhà Nguyễn mới ghi 

thêm chi tiết là Phụng gốc huyện Thọ Xƣơng, Hà Nội; 

đƣợc sự yểm trợ của cố Trƣờng và Nguyễn Văn Niên. 

Phụ tá có Nguyễn Đình Ƣớc (ngƣời Nghiêu Phong, 

Quảng Yên), Độ, Lê Bá Đức (châu Tiên Yên), Vy Xuân 

(Hải Ninh), Nguyễn Văn Khƣơng (Kinh Môn, Hải 

Dƣơng). (104)  

104. CBTĐ, CB 270,   XV,  4:1-4, 11-13, 20-25, 

80-83, 176-177, 209-214; CB 267,   XV,  135; 

ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:263-265, 

33:276. 

 

2. Cai Tổng Vàng: 

Trong tháng 3/1862, Cai Tổng Vàng Nguyễn Văn 

Thịnh—một tín đồ Ki-tô gốc làng Phƣợng Nhãn, Bắc 

Ninh, nguyên là Cai Tổng, [ĐNTLCB, IV, 29:1859-

1862, 1974: 289]—cũng xƣng nguyên súy, suy tôn một 
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dòng dõi nhà Lê khác là Lê Duy Huân [Uẩn] “khởi 

nghĩa.” Thịnh liên kết với Pedro Phụng, thanh thế ngày 

một mạnh. Ngày 13/4/1862, Tuần phủ Sơn Tây Bùi Ái 

báo cáo đánh tan toán phỉ tấn công phủ Vĩnh Tƣờng. Bố 

chánh sứ Hoàng Kế Viêm cũng báo đã đẩy lui quân phỉ 

vây phủ Lạng Giang và quấy nhiễu huyện Yên Dũng. 

Ngày 21/4/1862, thêm tên Cao Bá Nhạ—cháu ruột Cao 

Bá Quát (1809-1855) sau bảy năm trốn tránh—đƣợc ghi 

vào báo cáo đánh thắng Cai Tổng Vàng của Tổng đốc 

Hà Nội/Ninh Bình. (105)  

105. CBTĐ, 15/3 & 23/3 TĐ  XV, 1-4, CB 

270:134-136, 161-163 [Nhạ];. ĐNTLCB, IV, 

29:1859-1862, 1974:289-291 [Cai Tổng Vàng], 342 

[vây Bắc Ninh]; 33:275-276. Nhạ là con ngƣời anh 

song sinh của Cao Bá Quát, tác giả tập Tự Tình 

Khúc, rất có giá trị thi văn. 

 

Cao Bá Quát nhƣ đã lƣợc thuật, ngƣời làng Phú Thị, 

huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, ngụ trong thành Đại la 

Hà Nội. Năm 1831, đỗ Á nguyên (Cử nhân), nhƣng 

hỏng thi Hội. Cùng với Phó bảng Nguyễn Văn Siêu, 

ngƣời huyện Thọ Xƣơng, Hà Nội, nổi tiếng  văn hay 

chữ tốt. Ngƣời hâm mộ thƣờng ca tụng, “Văn nhƣ Siêu 

Quát vô tiền Hán.” Năm 1841, sung làm sơ khảo trƣờng 

Thừa Thiên, bị tội sửa bài thi cho 24 sĩ tử, nhƣng đƣợc 

tha; chỉ bị xung vào chuyến đi Singapore. Năm 1854, 

giữ chức Giáo thụ phủ Quốc Oai, rồi xin về hƣu. Bị tố 

cáo âm mƣu làm loạn, tiếp tay Lê Duy Cự đánh thành 

Hà Nội. Bèn nổi dạy, hợp cùng Đinh Công Mỹ và Bạch 

Công Trân, hai thổ tù Mƣờng ở Sơn Tây, đánh phá phủ 
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Ứng Hòa, huyện Thanh Oai. Hoạt động trong vùng Hà 

Nội. Cuối cùng bị xử tử. (106) 

106.  ĐNTLCB, IV, 28:1854-1858,  1973:62, 

82, 84-5, 87 [q 11]; ĐNCBLT, 4 tập (Huế: 1993), 

4:510-512. Xem thêm Cao Bá Quát: Tư liệu, bài 

viết từ trước đến nay (TP/HCM: Văn Học, 2004), 

11, 12:1854-1858, 1973:91-141  tr 28, 35-36, 39, 

42, 44, 47-49, 52, 54, 60-61, 66-67  [18-51] 

12:1854-1858,  

 

B. HÒA ƢỚC 5/6/1862 [9/5 NHÂM THÂN]: 

Trƣớc cảnh ngoài bị xâm lăng, trong giáo dân nổi 

dạy, Hƣờng Nhiệm và các đại thần quyết định hoà hoãn 

với Pháp để rảnh tay dẹp nội loạn.  

Phần Bonard cũng muốn đạt thỏa ƣớc, nên tháng 

5/1862, sai Trung tá Charles Simon đáp tàu Forbin cùng 

200 lính ra cửa Thuận An, trao tối hậu thƣ, đòi hỏi phải 

cử một Đặc mệnh toàn quyền vào Sài Gòn thƣơng nghị, 

bồi thƣờng quân phí, và, giao nộp trƣớc 100,000 đồng 

làm tin.  

Simon cũng mang theo thông ngôn Petrus Key. 

Phan Thanh Giản và Trần Tiễn Thành tâu lên. Bọn 

Trƣơng Đăng Quế xin cho sứ đi lại.  

Về tiền ứng trƣớc, Hƣờng Nhiệm chỉ đồng ý 500 

hay 1,000 lạng bạc. Đình thần xin đƣa thêm. Lâm Duy 

Thiệp xin đƣa đủ số và tình nguyện đi sứ. Trƣơng Đăng 

Quế tán thành. Hƣờng Nhiệm nói có thể chấp nhận 

đƣợc, nhƣng sợ không tiếp tục mãi, việc quân lại dấy 

lên, thành ra chẳng đƣợc việc gì. Về vấn đề toàn quyền, 

sợ rằng bị Pháp áp lực phải nhận mọi điều kiện. Nhƣng 

đình thần vẫn xin theo lời Lâm Duy Thiệp. Vua đồng ý 
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sai Phan Thanh Giản cùng Lâm Duy Thiệp [Hiệp] vào 

Sài Gòn nghị hoà. Nhƣng căn dặn hai ngƣời không đƣợc 

cắt đất và trả bồi thƣờng chiến phí càng ít càng tốt. 

(107) 

107. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:297, 

302. 

 

Ngày 22/5/1862, Simon lại đáp tầu Forbin ra đón sứ 

đoàn Việt vào Sài Gòn dự hội nghị. Sau 8 ngày bàn thảo 

trên tàu Duperrié, từ 28/5 tới 3/6/1862, hai bên đạt thoả 

ƣớc. Ngày 5/6/1862 [9/5 Nhâm Tuất], Phan Thanh Giản 

ký với Bonard và Palanca một hiệp ƣớc “Hoà bình và 

hữu nghị.” 

Trong số 12 điều khoản, quan trọng nhất có: 

- Pháp và Espania tự do giảng đạo Ki-tô ở Đại Nam 

(điều 2).  

- Nhƣờng cho Pháp ba [3] tỉnh Biên Hoà, Gia Định 

và Định Tƣờng, cùng đảo Condore [Côn Sơn, tức Côn 

Đảo] (điều 3). 

- Đại Nam không đƣợc cắt đất cho một nƣớc nào 

khác nếu không có sự chấp thuận của Pháp và Espania 

(điều 4). 

- Mở ba hải cảng Cửa Hàn (Tourane), Ba Lạt (Nam 

Định) và Quảng Yên (An) cho việc giao thƣơng (điều 

5). 

- Pháp trả lại cho triều đình Huế thành Vĩnh Long 

khi đã dẹp xong loạn lạc ở Gia Định và Định Tƣờng 

(điều 11). 

- Đại Nam phải trả chiến phí 4 triệu Mỹ kim, trong 

vòng 10 năm. Vì triều Nguyễn không có Mỹ kim, một 
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Mỹ kim tính bằng 72% lạng bạc, hay tổng số khoảng 

2,880,000 lạng bạc (điều 8). (108) 

108. Bản văn hoà ƣớc trong SHM (Vincennes), 

GG2-81, d.2; ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 

1974:298, 302-325; Nguyễn Duy Oanh, Chân dung 

Phan Thanh Giản (Sài Gòn: Tủ sách Sử học, Bộ 

Văn Hoá, Giáo dục và Thanh niên, 1974), tr 139-

146. Biên khảo này trích in một số tƣ liệu nhà 

Nguyễn từ tác phẩm của Pierre Daudin và Lê Văn 

Phúc. [Sẽ dẫn: Oanh, 1974]. Đặc khoản về hƣơng 

hỏa nhà họ Hồ liên quan đến vƣơng phi Hồ Thị Hoa 

(1791-1807), tức Thuận Đức, Tá Thiên Nhân Hoàng 

Hậu, mẹ Miên Tông. Phi ngƣời Bình An, Biên Hòa; 

con Hồ Văn Bôi, mẹ họ Hoàng. Năm 1806, đƣợc 

Nguyễn Chủng (Gia Long) tuyển vào cung “tiềm 

để” cho Hoàng tử Đảm. Năm 1807, phi sinh Miên 

Tông, 13 ngày sau thì chết; ĐNCBLT, II,  q.1. 

 

Cả Bonard lẫn Cơ Mật viện của Hƣờng Nhiệm đều 

tạm thời mãn nguyện.  

Phía Pháp, cuộc diện chiến trƣờng Nam Kỳ không 

còn đơn giản và đầy vinh quang nhƣ những ngày tháng 

“biểu dƣơng lực lƣợng,” đánh phá thành quách, giƣơng 

oai diễn võ. Trong số tàu thủy, chỉ còn hai [2] tàu 

Forbin và Cosmao có thể ra biển. Lực lƣợng viễn chinh 

suy yếu từng ngày vì bệnh tật, tử vong, nghỉ phép. Rừng 

rậm, sình lầy, kinh rạch, mƣa nắng, muỗi mòng đỉa vắt 

nhiệt đới, và nhất là chiến thuật du kích của nghĩa quân 

miền Nam khiến đạo quân viễn chinh Pháp bị cô lập 

trong các thành quách và vùng phụ cận. Tổng số thiệt 

hại về nhân mạng của Pháp đã lên tới 2,000 ngƣời. Cuối 
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năm 1862, Bonard phải báo động về Paris: “Tôi hầu nhƣ 

bị tê liệt. Nếu tình trạng này kéo dài, sợ rằng sẽ dẫn đến 

đại họa.” Hơn một tháng sau, Bonard  lại than thở không 

còn khả năng tập trung 200 binh sĩ cho một cuộc tảo 

thanh; và nếu không đƣợc tăng viện, khó thể tiếp tục 

thêm 6 tháng nữa. (109)  

109. Báo cáo ngày 18/12/1862 và 27/1/1863, 

Bonard gửi Ngoại trƣởng; AMAE (Paris), Mémoires 

et douments, Asie, vol. 28, fol. 221-224, 295, 318; 

Cao Huy Thuần, 1990:96.  

 

Bởi thế, Bonard muốn cho đạo quân viễn chinh 

đƣợc nghỉ ngơi, vì Hiệp ƣớc 1862 đã đạt đƣợc cả hai 

mục tiêu xâm chiếm đất đai cũng nhƣ quyền tự do giảng 

đạo—ít nhất trên nguyên tắc và phƣơng diện công pháp 

quốc tế theo tinh thần tiền lệ của hai cuộc chiến tranh 

nha phiến 1839-1842 và 1858-1860..  

Ngày 30/7/1862, sau khi ký với Phan Thanh Giản 

một qui ƣớc thi hành hiệp định, Bonard ra tuyên cáo với 

dân ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, và Mỹ Tho rằng từ nay 

họ sẽ là con dân của Đại hoàng đế Phú Lãng Sa [Pháp], 

và một sứ thần Phú Lãng Sa sẽ ra Huế để xác định hòa 

ƣớc. (110) 

100. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 28:165. Xem thêm Gabriel Aubaret, 

Histoire et description de la Basse-Cochinchine 

(Paris: 1863). Paulin Vial có vẻ tán thành chính 

sách này ; Idem., L'Annam et le Tonkin (Bordeaux: 

1885). Cần lập lại là chỉ từ năm 1882, Hƣờng 

Nhiệm mới cho dùng tên dịch “Pháp” theo nhà 
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Thanh. Trƣớc đó, tên dịch France là Phật Nhĩ Tây 

hay Phú Lãng Sa. 

 

Để ổn định tình hình, Bonard dùng chính ngƣời Việt 

để cai trị ngƣời Việt, dƣới sự giám thị và kiểm soát của 

các quan chức Pháp. Kế hoạch đƣợc biết nhƣ “hợp tác” 

(association) này dựa theo một điều trần của Gabriel 

Aubaret (Ha Bá Lý), tùy viên của Bonard và cũng một 

chuyên viên về chữ Hán. Từng nghiên cứu bộ Hoàng 

triều luật lệ [Luật Gia Long] và bộ Gia Định thống chí, 

Aubaret kết luận rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà vua 

Nguyễn đã đặt luật thờ cúng tổ tiên vào chƣơng đầu của 

bộ Luật Gia Long. Aubaret cũng ghi nhận rằng mặc dù 

Phờ-răng đã tăng cƣờng 1,400 quân nhân vào ngạch 

quân quản, bất cứ hƣơng chức hợp tác với Pháp nào 

cũng có thể bị hạ sát ngay tại cửa ngõ Sài Gòn. Một 

trong những lý do là ngƣời Ki-tô bản xứ có thói quen tự 

coi họ là ngƣời Pháp, và tách biệt khỏi đám đông. Bởi 

thế, dù việc quảng bá Ki-tô giáo là phƣơng tiện bảo đảm 

nhất để có cả một dân tộc đứng về phía Phờ-răng, nhƣng 

không nên khuyến khích quá mức. Thực ra, cần tách 

biệt tôn giáo khỏi guồng máy hành chính để có thể qui 

tụ sự yểm trợ của mọi giai tầng xã hội hơn là cai trị họ 

với họng súng. (111)  

111. Xem thêm tờ trình về tình trạng chính trị 

Đàng Trong Thấp, của Aubaret, trong Ibid.; Cao 

Huy Thuần 1990:120-121. 

 

Bởi thế, Bonard hủy bỏ các chức Giám đốc Bản xứ 

vụ (Directeurs des affaires indigènes) thành lập dƣới 

thời Charner, thay bằng các quan huyện ngƣời Việt, 

257



 222 

dƣới sự giám sát của các thanh tra (Inspecteurs des 

affaires indigènes) Phú Lãng Sa. Chính sách hợp tác này 

lôi kéo đƣợc một số cá nhân tham vọng trong giới giáo 

dân. Nhiều ngƣời theo Pháp làm tri phủ, tri huyện. Tuy 

nhiên, đại đa số vẫn không chịu hợp tác với những kẻ 

Tây dƣơng “hóa ngoại” [bên ngoài vòng giáo hóa 

Khổng học]. Đó là chƣa kể sự chống đối của Hội truyền 

giáo—hoặc ít nữa đa số các giáo sĩ tại Đại Nam. Các 

nhà truyền giáo muốn giành riêng quyền “tham chánh” 

cho các thày kẻ giảng bỏ tu và tín đồ Ki-tô, theo đúng 

tinh thần Nghị quyết của Ủy Ban Cochin-chine vào 

tháng 5/1857. Từ tháng 8/1862, Bonard lại chuyển dần 

về biện pháp quân quản trực trị. (112) 

112. Điện văn ngày 27/2/1862, Bonard gửi 

BTHQ&TĐ; CAOM (Aix), Indochine, carton 1, 

A00(2); báo cáo ngày 3/12/1861, Bonard gửi 

BHQ&TD; Ibid., A-30(3) & ngày 8/1/1863; Ibid., 

A-20(1); Osborne 1969, pp 74-75.Về tình trạng 

quan lại Việt, xem Tờ trình ngày 1/4/1862; CBTĐ, 

4/3 TĐ XV, 1-4, CB 270:111-114.  

 

Phần Hƣờng Nhiệm chỉ chấp nhận một việc đã rồi. 

Phản ứng đầu tiên của vua là ngậm ngùi cảm khái, than 

thở: 

Thƣơng thay con đỏ của lịch triều, nào có tội 

gì? Rất là đau lòng. Hai viên [quan Phan Thanh 

Giản và Lâm Duy Thiếp] này không những là ngƣời 

có tội của bản triều mà còn là tội nhân của muôn 

nghìn đời vậy. (113) 

113. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 302. 

Vì việc này, giới nho sĩ có câu: “Phan [Thanh 
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Giản], Lâm [Duy Thiệp] mãi quốc, triều đình khi 

dân.”  

 

Dẫu vậy, ngày 28/7/1862, vua vẫn cử Phan Thanh 

Giản làm Tổng đốc Vĩnh Long, kiêm Khâm lƣợc ba tỉnh 

miền Tây để ổn định tình hình, thu hồi Vĩnh Long. 

Giản—gốc miền Nam, một đại thần chủ hòa và quá tin ở 

những lời hứa của Pháp cùng viễn tƣợng tƣơng lai hòa 

bình, giàu có mà một số ngƣời hợp tác với Pháp hoang 

tƣởng—mang theo một Dụ của Hƣờng Nhiệm Tự Đức 

kêu gọi các lãnh tụ kháng Pháp rút về kinh, hoặc bổ 

nhiệm quan lại mới ở miền Tây. (114) 

114. Ngày 21/7/1862, Viện Cơ Mật xuống lệnh 

dân Nam Kỳ ngừng chống Pháp; AMAE (Paris), 

Mémoires et Documents, Asie, vol 28:163-164. Lâm 

Duy Thiếp đƣợc phong Tuần phủ Thuận Khánh. 

 

Tháng 9/1862, vua lại sai Giản và Thiệp đi thƣơng 

nghị việc chuộc lại ba tỉnh miền Đông, nhƣng Bonard 

không thuận. (115) 

115. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:32. 

 

Từ tháng 7/1862, Tự Đức cũng ra lệnh phóng thích 

giáo dân khỏi các trại tập trung, và ngừng truy nã các 

giáo sĩ. Tuy nhiên, Hƣờng Nhiệm chƣa đủ cởi mở để 

chấp nhận lời đề nghị của Đặng Đức Tuấn xin vào Sài 

Gòn thuyết phục Pháp sửa đổi hòa ƣớc, đánh dẹp phỉ tặc 

ngoài Bắc, giúp nhân tài cho Việt Nam, và bãi bỏ tiền 

bồi thƣờng chiến phí. (116) 

116. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 318; 

LTTƢ II, CBTĐ, 10/6 TĐ XV, [TĐ XXX, 10], CB 
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446:156-162. Không rõ Đặng Đức Tuấn này có liên 

hệ gì đến Tiến sĩ võ Đặng Đức Tuấn ân khoa tháng 

7 Kỷ Tị [18/8-15/9/1869] hay chăng. 

 

C. PHẢN ỨNG VỀ HIỆP ƢỚC 1862: 

Hoà ƣớc 1862 tạo nên sự chống đối mãnh liệt của 

hai thế lực đối nghịch trong nội địa Đại Nam. 

 

1. Giới Ki-Tô: 

Các giáo sĩ và một số giáo dân cực đoan chƣa thoả 

mãn. Các nhà truyền giáo cảm thấy bị bẽ bàng vì có nỗ 

lực của quan tƣớng Pháp giữ họ đứng ngoài những cuộc 

thƣơng thuyết cũng nhƣ ký hiệp ƣớc. Ngay cả các giáo 

sĩ và giáo dân giữ chức thông ngôn chẳng biết gì về nội 

dung Hiệp ƣớc “Gabriel Aubaret” này.  

Bởi thế, ngày 23/7/1862, các Giám mục Gauthier, 

Pellerin và Herrengt quyết định cử ba linh mục Croc 

(Đƣờng Ngoài Nam), Roy (Đàng Trong Đông), và 

Devaux (Đàng Trong Bắc) rời Sài Gòn ra Huế để thăm 

dò tình hình về Hiệp ƣớc 5/6/1862. Ngày 5/8, ba ngƣời 

tới cửa sông Huế. Quan trấn thủ Thuận An đánh 50 roi 

hai thuyền trƣởng đƣa họ từ Nam ra. Vì chỉ có giấy giới 

thiệu của Palanca, mà không có sự chấp thuận của 

Bonard, ba linh mục phải nói điêu là tới giảng đạo. Croc 

(Hòa) và Devaux đƣợc đƣa ra Quảng Bình, và giam 

lỏng ở Đồng Hới. Roy thì vào Bình Định. 

Vụ này tạo nên một đợt rắc rối ngoại giao. Ngày 

22/8/1862, ty Thƣơng bạc Huế báo cho Bonard về 

chuyến đi của nhóm Croc, Roy và Devaux. Sau khi truy 

biết chính Palanca đã cấp giấy phép cho ba giáo sĩ trên, 
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ngày 6/10, Bonard than phiền với Bộ Ngoại Giao Pháp. 

(117) 

117. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 28:172, 174.  

 

Thêm nữa, dù đƣợc quyền tự do giảng đạo và đón 

nhận một số giáo sĩ cùng giáo dân mới đƣợc trả tự do 

khỏi các ngục tù và các trại giáo hoá, mục tiêu lật đổ 

Hƣờng Nhiệm vẫn chƣa đạt. Các nhà truyền giáo mở 

một chiến dịch tố cáo vua quan Nguyễn thiếu thành 

thực, chỉ vờ hoà hoãn để rảnh tay đánh dẹp “con cháu 

nhà Lê,” mà vẫn chƣa thành tâm phóng thích tất cả 

những giáo dân bị bắt giữ.  

Nhƣng Bonard nhiệt tình bênh vực triều đình Huế, 

nhất là Phan Thanh Giản. Trong báo cáo ngày 

24/7/1862 về hiện tình chính trị, Bonard viết: 

Tất cả các nhà truyền giáo đều ấp ủ giấc mơ trở 

lại giai đoạn mà Giám mục d'Adran [Pigneau] thật 

tế làm vua đất Cochinchine, thời kỳ mà bất cứ việc 

gì cũng cần lời cố vấn hay sự thỏa thuận của ông ta. 

[sic] 

.... Tôi nghĩ rằng các nhà truyền giáo dòng 

Dominican Espania còn hăng hái và cực đoan hơn 

cả các giáo sĩ Pháp.... 

Một ngƣời con cháu nhà Lê, dù thật hay giả, đã 

đƣợc đón nhận tại các tu viện ở Trung Hoa, và sau 

khi đã ngƣợc đãi y đủ đƣờng, kể cả việc bắt y giữ 

chân gác cổng, các giáo sĩ bề trên lại có ý dựng y 

làm vua, vì họ tin rằng sẽ có ảnh hƣởng sâu đậm 

trên y một khi mƣu toan hoàn tất. Hiện nay, qua lời 

nói và hành động của các tầng lớp truyền giáo 
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Cochinchine, họ đang từ bỏ tham vọng trên vì nghĩ 

rằng mặc dù sự chiếm đóng và đô hộ của chúng ta 

chƣa mang lại cho họ uy quyền của Giám mục 

d'Adran, họ sẽ có những ảnh hƣởng đáng kể. Vậy có 

thể, bằng một chính sách linh hoạt, bắt họ ngoan 

ngoãn trong phạm trù uy tín mà họ mong mỏi. 

Các nhà truyền giáo ở địa phận Huế thì vẫn còn 

cực đoan. Một số đã hậm hực kéo theo những kẻ 

cƣớp ra đi. Nhƣng [Bonard] đã khuyên Giám mục 

Pellerin [?] cùng những cộng sự viên thân tín hãy 

tạm ở lại Nam kỳ. 

Còn những tu sĩ Dominicans ngƣời Espania 

thƣờng hay ở vùng mạn ngƣợc Bắc Kỳ; họ còn khó 

cai quản gấp bội: hăng hái và cuồng nhiệt tận cùng, 

một số lớn lại xuất thân từ các nhóm du kích và 

Carlistes (quân chủ chuyên chế theo Don Carlos), 

đã rời bỏ Espania ra đi, tự nguyện với thanh kiếm, 

khẩu súng và cây thánh giá trên tay, tham gia bằng 

tất cả tâm hồn và thể xác vào những cuộc nổi loạn 

làm điêu đứng Bắc Kỳ. (118) 

108. Công điện ngày 24/7/1862, Bonard gửi 

Chasseloup-Laubat; Ibid., vol 28:85-88; Cao Huy 

Thuần, 1990:83-85. [Thọ 1995:88-89]. 

 

Thái độ quá khích của các giáo sĩ Espania mà 

Bonard đề cập liên quan đến Tạ Văn Phụng. Mùa Hè 

1862, khi Huế phái Nguyễn Tri Phƣơng ra Bắc đối đầu 

với các nhóm vũ trang Ki-tô, Giám mục Đƣờng Ngoài 

Đông Hitlario Alcazar viết thƣ cho Bonard, xin yểm trợ 

và gửi kèm theo bản dịch qua Pháp ngữ thƣ của “Lê 

Duy Phụng, Vua Bắc Kỳ.” (119) 
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119. Thƣ ngày 24[26]/8/1862, Pedro Le Duy 

Phung gửi Bonard; AMAE (Paris), Mémoires et 

Documents, Asie, vol 28, fol 201-203 (Ngƣời dịch 

thƣ là Giám mục Hitlario Alcazar);  

28/8/1862: Hitlario Alcazar Giám mục Đƣờng 

Ngoài Đông thƣ cho Bonard. Yêu cầu yểm trợ Tạ 

Văn Phụng. (AMAE (Paris), Mémoires et 

documents, Asie, vol. 28, fol. 204-205; Thuần, 

1990:86). Chuyển dịch thƣ ngày 26/8/1862 của “Lê 

Duy Phụng, vua Bắc Kỳ.” AMAE (Paris), 

Mémoires et documents, Asie, vol. 28, fol. 201-203; 

Thuần, 1990:85-86. 

 

Tuy nhiên, phần vì đã ký đƣợc một hiệp ƣớc với 

Huế, và phần muốn ngăn chặn những yêu sách của 

Espania trong tƣơng lai, Bonard yêu cầu Giám mục 

Đƣờng Ngoài Đông nói thẳng với những kẻ nổi dạy là 

dù rất ngoan đạo, Bonard không thể can thiệp vào nội 

tình chính trị Đại Nam. Pháp có hiệp ƣớc với Đại Nam. 

Không thể trả lời thƣ của một tên phiêu lƣu nổi loạn 

chống lại triều đình. Yêu cầu Hitlario Alcazar nói thẳng 

với những kẻ nổi dạy là đừng trông mong gì ở sự trợ 

giúp của Bonard, và ngƣng liên lạc với soái phủ Sài Gòn 

với những lá thƣ tƣơng tự. (120) 

120. Thƣ ngày 28/11/1862, Bonard gửi Hitlario 

Alcazar; AMAE (Paris), Mémoires et documents, 

Asie, vol. 28, fol. 206; Thƣ ngày 1/12/1862, Bonard 

gửi Bộ HQ&TĐ; CAOM (Aix), Carton 10, d. A 30 

(3); Thuần, 1990:86-87. 
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Ba ngày sau, 1/12/1862, trong thƣ gửi Bộ HQ&TĐ, 

Bonard nói thật là sai lầm nếu yểm trợ bọn nổi loạn ở 

Bắc Kỳ. (121) 

121. Thƣ ngày 1/12/1862, Bonard gửi Bộ 

HQ&TĐ; CAOM (Aix), Carton 10, d. A 30 (3); 

Thuần, 1990:86-87. 

 

Bonard cũng ra sức biện minh cho thiện chí thi hành 

hòa ƣớc của Huế, qua việc phóng thích Giám mục 

Charbonnier và Linh mục Mathevon, thuộc giáo khu 

Đƣờng Ngoài Nam. Hai giáo sĩ này đã bị bắt ở Thanh 

Hóa, giải giao về Huế, rồi đƣợc phóng thích sau ngày ký 

hiệp ƣớc. Và, bác bỏ những tin đồn trên báo chí về thái 

độ hai mang của triều Huế. (123) 

123. Công văn ngày 16/10/1862, Bonard gửi 

Chasseloup Laubat, Mémoires et documents, Asie, 

vol. 28, fol. 179; Thuần, 1990:81-83. 

 

Chasseloup-Laubat, tân Ngoại trƣởng Drouyn de 

Lhyus (15/10/1862-1/9/1866), cùng Napoléon III đều 

chấp thuận quan điểm của Bonard. Ngày 26/10/1862, 

Chasseloup cho Bonard biết mình tán thành chính sách 

và thái độ với các giáo sĩ Espania của Bonard, và chỉ thị 

phải tách rời càng xa càng tốt với các giáo sĩ Espania. 

Thƣ ngày 10/12/1862, Chasseloup-Laubat cho Bonard 

biết Napoléon III chấp thuận đƣờng lối và quan điểm 

của Bonard]; Ibid. Trong phần tái bút thƣ ngày 

18/12/1862, Chasseloup lập lại rằng Napoléon III hoàn 

toàn chấp thuận Ngày 16/1/1863, Chasseloup Laubat lại 

viết: Cần cho Huế biết việc làm của Pháp tách biệt hẳn 

với Espania. Pháp bảo vệ đạo Ki-tô và các giáo sĩ, 
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nhƣng không muốn họ xen vào chính trị. Cũng cần cho 

Tự Đức biết là từ nay Tự Đức chỉ có Pháp là chỗ trông 

cậy [nƣơng tựa] duy nhất chống những kẻ thù nghịch. 

(124) 

124. Thƣ ngày 26/10/1862, Chasseloup-Laubat 

gửi Bonard; CARAN (Paris), BB4 812; Thƣ ngày 

16/1/1863, Chasseloup-Laubat gửi Bonard; CAOM 

(Aix), carton 10, A 30(1) ; Cao Huy Thuần, 

1990:93-94. 

 

Bởi thế, tháng 2/1863, Napoléon III phê chuẩn hoà 

ƣớc Nhâm Tuất (5/6/1862). 

Để làm dịu lại sự chống đối của các nhà truyền giáo, 

Bonard ủy cho họ nghiên cứu và thiết lập trƣờng học để 

“giáo hoá” dân bản xứ, thực hiện kế hoạch “trồng 

ngƣời,” hầu cung cấp nhân lực cho việc xây đắp và duy 

trì nền tảng của đế quốc Pháp ở Đông Dƣơng. (125)  

125. Xem báo cáo của Linh mục Théodore-

Louis Wibeaux [Vị] (1820-1877), Quản lý họ đạo 

Sài Gòn, lên Bonard về vấn đề giáo dục trong 

CAOM (Aix), Amiraux 12203. 

 

Ngoài ra, còn nâng đỡ Hội truyền giáo trong việc 

mở mang các họ đạo, xây dựng nhà thờ, thu mua hoặc 

chiếm đóng các chùa chiền và ruộng đất bỏ hoang của 

dân tị nạn chiến tranh. 

 

2. Giới Văn Thân/Nho Sĩ: 

Phe đang hƣởng thụ ƣu quyền của chế độ, tức giới 

văn thân/nho sĩ, cực kỳ bất mãn. Chủ trƣơng phải chống 

Pháp, bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, phần đông cho 
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rằng không những cá nhân Phan Thanh Giản và Lâm 

Duy Thiếp đã “bán nƣớc” (mãi quốc), mà chính triều 

đình Huế còn “khinh thƣờng dân chúng” (khi dân). Phần 

vì lòng ái quốc, không chịu cam tâm để Pháp chiếm 

đóng giang sơn, phần vì tinh thần bài đạo Ki-tô đã trở 

thành một biểu tƣợng của căn bản ý thức hệ nhiều thế 

kỷ (kiểu chống Cộng trong hạ bán thế kỷ XX) giới sĩ 

dân bắt đầu phát động chiến dịch “Bình Tây, Sát Tả” 

(đánh Tây, giết giáo dân Ki-tô).  

Nhiều cựu quan tƣớng công khai chống lại lệnh đầu 

hàng của triều đình. Tại An Giang, Trịnh Quang Nghị, 

tú tài ứng nghĩa, giết chết 44 giáo dân theo Tây vào 

tháng 9-10/1862. (29:334)] Tháng 12/1862, Thiên hộ 

Võ Duy Dƣơng lập chiến khu tại Đồng Tháp Mƣời. Tại 

Mỹ Tho, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân cũng nổi dạy vào 

đầu năm 1863. Tại Vĩnh Long, Trƣơng Định chống lệnh 

thuyên chuyển về Phú Yên, ở lại miền Nam chỉ huy dân 

ứng nghĩa sáu tỉnh quyết tử chiến với Pháp, tử thủ đồn 

Gò Công cho tới ngày 25/2/1863. Khi Phan Thanh Giản 

đòi trị tội Nghị, Hƣờng Nhiệm không đồng ý. Hƣờng 

Nhiệm cũng từ chối lời tấu của Giản xin xuống Dụ để 

khuyên Trƣơng Định. Vua tâm sự với các thị thần rằng, 

“Lòng ngƣời nhƣ thế, cũng là một sự giúp cho cuộc 

mƣu tính lấy lại, há lẽ nào cứ răn dụ lặt vặt mãi.” (126) 

126. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:334, 

345-346. 

 

Tại miền Bắc, nhiều “sĩ dân” cũng ứng mộ hƣơng 

dõng giúp triều đình. Nhóm Phạm Văn Nghị, Doãn 

Khuê, Đỗ Phát, v.. v... ở Nam Định gây nhiều tiếng 

vang hơn cả. (127) 
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127. Phạm Văn Nghị (q. 33, IV:186-188 [đốc 

học Nam Định]), Doãn Khuê (q. 33, 188-189), Đỗ 

Phát (1813-1893, q. 34, IV:224-225 [thƣơng biện 

Nam Định]) 

 

D. HƢỜNG NHIỆM DUYỆT PHÊ HIỆP ƢỚC 

1862: 

Thời gian này, Paris đã cử Phó Đô Đốc Pierre Paul-

Benoit de La Grandière [Gia-lăng-gi-i] thay Bonard. 

Muốn có món quà ý nghĩa mang về Paris, ngày 

26/2/1863—sau khi tái chiếm Gò Công, quê của Từ Dụ 

Hoàng Thái hậu—Bonard và Palanca gửi cho Hƣờng 

Nhiệm một tối hậu thƣ bắt phải phê chuẩn ngay hoà ƣớc 

1862 trong dịp Bonard ra Huế sắp tới, bằng không sẽ 

tiếp tay phiến loạn ở miền Bắc và chiếm đóng nốt ba 

tỉnh miền Nam.  

Xin trích dẫn một vài câu quan trọng  

[Đồng ý, đó là chấm dứt sự đau khổ của dân 

chúng vƣơng quốc An Nam. Không chấp thuận, đó 

là sự tàn rụi của vƣơng quốc, vì nó sẽ kéo đến việc 

trợ giúp bọn phản loạn ở Bắc Kỳ và việc chiếm 

đóng ngay ba tỉnh miền Nam: Vƣơng quốc của Ngài 

sẽ bị mất, cùng một lúc với Nam kỳ và Bắc kỳ . . 

.];: [“Oui, c'est la fin des malheurs du peuple du 

royaume d'Annam. Non, c'est la ruine de ce 

royaume, car il entrainera nécessairement 

l'assistance aux insurgés du Tonkin et la prise 

immédiate des trois provinces du Sud: votre 

royaume perdra donc, du même coup, le Nam ky et 

le Bac ky....” (128)  
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128. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 28:403-404 ; ĐNTLCB, IV, 29:1859-

1862, 1974:343-344. 

ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974: 

 

Tự Đức chấp thuận. Ngày 14/4, Bonard và Palanca 

ra tới Huế. Hai ngày sau, lễ phê chuẩn hiệp ƣớc cắt ba 

tỉnh miền Đông. (129)  

129. ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974:9-12; 

AMAE (Paris), DDI, 1883:28-29. 

 

Ngày 19/4, Bonard rời Đà Nẵng vào Sài Gòn, mang 

theo Phan Thanh Giản để tiếp nhận Vĩnh Long. Ngày 

25/5, Pháp trả lại tỉnh thành Vĩnh Long theo điều khoản 

11 của Hoà ƣớc 1862. 

Niềm an ủi duy nhất cho Hƣờng Nhiệm là Hoà ƣớc 

khiến từ mùa Thu 1862 (tháng 9/1862) vua có thể an 

tâm điều Nguyễn Tri Phƣơng ra Bắc làm Tổng thống 

quân vụ đại thần Tây Bắc cùng Hoàng Kế Viêm dẹp 

loạn, hầu chấm dứt cơn ác mộng “vƣơng quốc Ki-tô Bắc 

Kỳ” mà các giáo sĩ gieo rắc.(130)  

130. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974: 326-

327. 
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Chương V 

PHÁP CHIẾM BA TỈNH MIỀN TÂY (1867) 
 

Mặc dù ngày 16/4/1863 đã làm lễ chấp thuận hòa ước  5/6/1862 cho Bonard 

và Palanca mang về nước, và giao nộp số tiền bồi hoàn chiến phí đầu tiên tương 

đương 186,111 Mỹ Kim [13,004 đĩnh bạc 10 lạng],(1) Hường Nhiệm chưa đành 

lòng đoạn tuyệt với miền Nam—quê hương của bà nội, Hồ Thị Hoa (Biên Hòa), 

và mẹ, Phạm Thị Hằng (Gò Công), mà Phan Thanh Giản đã đòi hỏi cho bằng được 

lời cam kết của Aubaret là không xâm phạm nghĩa trang và vùng đất hương hỏa 

của họ Hồ và họ Phạm. 

1.  ĐNTLCB, IV, q XXVIII, tập 30:1863-1865, 1974:10-11. 

 

Tháng 7-8/1862, sau khi Pháp thuận trả lại nhà Thanh tỉnh Quảng Đông, 

Hường Nhiệm sai Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiệp vào Sài Gòn điều đình 

việc chuộc ba tỉnh miền Đông. Bonard không đồng ý. Trương Đăng Quế xin gửi 

Thủy sư đô đốc Võ Phẩm và Trần Đình Túc đi Sài Gòn yêu cầu cho một sứ đoàn 

Nguyễn qua Pháp trước hạn một năm, nhưng Hường Nhiệm lần lữa, bỏ qua. (2) 

2.  ĐNTLCB, IV, q XXVII 29:1859-1862, 1974:321 [325]. 

 

Tháng 10-11/1862, Bonard và Palanca sai người đưa thư cho Hường Nhiệm, 

nói muốn ra Huế để trao đổi bản văn hiệp ước, và nhận số tiền bồi thường chiến 

phí. Hường Nhiệm sai Giản và Thiếp xin trì hoãn tới tròn một năm, nhưng Bonard 

không đồng ý, nói một năm không có nghĩa là tròn một năm, và theo đúng luật kẻ 

mạnh—hay miệng kẻ mạnh có gang, có thép—đe dọa sẽ tiếp tay các lực lượng 

chống đối, đòi tự trị ở miền bắc, Hường Nhiệm đành nhắm mắt đưa chân, với điều 

kiện sau đó sẽ được gửi sứ đoàn qua Paris và Madrid để xin ký một hiệp định 

mới.(3) 

3. ĐNTLCB, IV, q XXVII 29:1859-1862, 1974:343-344; 

q XXVIII, 30:1863-1865, 1974:10-11. 

 

Tháng 5-6/1863, Nguyễn Đình Tân, cha của Thiện phi Nguyễn Thị Duyên—

mẹ nuôi Ưng Ái, sau đổi thành Ưng Đường/Ưng Kỹ, tức Đồng Khánh (19/9/1885-

28/1/1889)—mới về trí sĩ dưỡng bệnh ở Huế, nhưng không được tham dự triều 

chính, dù Trương Đăng Quế đã chính thức về hưu—cũng thường chống lại việc 

hòa với Pháp, nhưng Hường Nhiệm nói “Thời thế không làm như thế không 

được.” (4) 

4.  ĐNTLCB, IV, q XXVIII,  30:1863-1865, 1974:15-18. 

 

Mặc dù Hường Nhiệm tuyên bố tuân theo di chúc Miên Tông, không cho họ 

ngoại nắm binh quyền để ngừa hậu họa, nhưng thái độ hiếu chiến của cựu tổng 

đốc Hải Dương-Hưng Yên, cũng người từng lập nhiều công to trong việc bài Ki-tô, 

không thích hợp với chủ trương hiếu hòa của Hường Nhiệm và các đại thần khác 

như Trần Tiễn Thành (14/12/1813-30/11/1883) -Phan Thanh Giản. Lâm Duy 
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Thiếp đã đột ngột chết, nên Thành xuất hiện như nhân vật quyền thế nhất—chủ 

hòa, nhưng cũng đồng thời muốn cải thiện bang giao với phe Ki-tô. Bởi vậy, 

Thành mở đường giới thiệu với Hường Nhiệm những “nhân tài mới” như Nguyễn 

Hoằng và “thày Lân” Nguyễn Trường Tộ (1827?-1871)—hai hầu cận thân thiết 

của Giám Mục J D Gauthier, có tên Việt là Ngô Gia Hậu. Gauthier và các “đạo 

đồ” từ Đường Ngoài Nam (Xã Đoài, Hưng Nguyên, Nghệ An) từng trốn qua Hong 

Kong, rồi theo Leonard Charner trở lại tăng viện Sài Gòn đầu tháng 2/1861. Cả 

Hoằng lẫn Tộ đều phục vụ trong cơ quan thông ngôn của soái phủ Pháp, dưới 

quyền Linh mục Theophile Le Grand de la Liraye (cố Trường hay Dương), người 

hầu cận của Giám Mục Pierre Retord và Mưu Chủ hay cố vấn các nhóm vũ trang 

nổi loạn ở Đường Ngoài như Lê Duy Phượng (Phụng) hay Lê Duy Minh. Nhưng 

Charner và Bonard dần dần loại bỏ các thông ngôn Việt cùng giáo sĩ Ki-tô trong 

việc thương thuyết Hòa ước 1862, thay bằng thông ngôn gốc Hoa, dù phải trải qua 

trung gian Anh ngữ. Không biết hay bỏ quên hai chi tiết về nghị quyết lợi dụng 

các thày kẻ giảng trong việc chinh phục Đại Nam năm 1857, và quyết định ngưng 

sử dụng thông ngôn thuộc hội truyền giáo năm 1862, đa số những tác giả viết về 

Petrus Key hay Nguyễn Trường Tộ đưa ra những thiên lịch sử tiểu thuyết ngây 

ngô về các thày kẻ giảng bỏ tu và cơn mộng du dựa vào các nhà truyền giáo để 

canh tân xứ sở trong giai đoạn 1865-1870. (5) 

5.  Xem, chẳng hạn, Nguyễn Văn Trấn, Trương Vĩnh Ký: Con người và sự 

thật (Sài Gòn: 1993), tr 7: [Đại ái quốc của Phú Lãng Sa, hay Đại 

Tây].Trương Bá Cần, Nguyễn Trường Tộ: Con người và Di thảo, tái bản có bổ 

sung (TP/HCM: 2002), tr 24-60;  

 

I. NỖ LỰC CHUỘC BA TỈNH MIỀN ĐÔNG (1862-1864): 

 

Tháng 6/1863, sau khi tiếp nhận thành Vĩnh Long do Bonard hoàn trả, Hương 

Nhiệm sai Hiệp tá Đại học sĩ Phan Thanh Giản cầm đầu sứ đoàn qua Pháp và 

Espania. Cùng đi có Phạm Phú Thứ, Tả Tham tri Bộ Lại, làm Phó sứ; Ngụy Khắc 

Đản, án sát Quảng Nam (gốc Nghệ An), làm Bồi sứ, và hơn 60 tùy tùng. (6) 

6. ĐNTLCB, IV, XXVIII, XXIX, 30:1863-1865, 1974: 21-25, 66; P. 

Daudin et Le Van Phuc, “Phan Thanh Gian, 2è ambassadeur en France en 

1863 (1796-1867),” BSEI, XVI:2 (1941), tr. 11-128; Ngô Đình Diệm, 

“L’Ambassade de Phan Thanh Gian (1863-1864);” BAVH, VI, Số 1bis và 2 

(Avril-Juin 1919), tr 161. Ở đầu bài, Diệm được giới thiệu là “học sinh trường 

Hậu bổ,” và bài này đã được đọc tại các buổi họp [hôi thảo] ngày 27/8 và 

3/12/1918, và 4/3/1919. Ibid. Diệm chỉ dịch một phần tập tâu của Phan Thanh 

Giản và Phạm Phú Thứ, dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Đình Hòe.  Phần còn 

lại (thiếu đoạn đi sứ Espania) do Trần Công Tạn dịch; BAVH (1921), tr. 147-

187. Oanh 1974:174-92; Osborne 1969:6 ; 

Với ảo vọng một lời nói hợp lý có sức mạnh của 10,000 binh sĩ, Hường 

Nhiệm cho lệnh Giản đề nghị đổi cắt thành Sài Gòn, Định Tường, Thủ Dầu Một 

và Côn Lôn lấy ba tỉnh miền Đông. Ngoài ra, xin kéo dài thời hạn trả tiền bồi 
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thường chiến phí thành 20 năm; hạn chế số cố đạo là 15 người để dễ kiểm soát; 

xin bỏ điều khoản muốn cắt đất hay giảng hòa với nước khác phải có sự chấp 

thuận của Pháp; và không chấp thuận đặt lãnh sự quán ở kinh đô. (7) 

7. ĐNTLCB, IV, q XXVIII, 30:1863-1865, 1974:21-25. 

 

A. SỨ ĐOÀN PHAN THANH GIẢN (22/6/1863-20/3/1864): 

Ngày 21/6/1963, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, và Ngụy Khắc Đản, chào 

từ biệt Hường Nhiệm. Vua căn dặn bọn Giản nhất định không thể quì lạy vua Phú 

Lãng Sa, và chỉ trao quốc thư đến tận tay vua Phú Lãng Sa. Giản cũng hiểu sứ 

mệnh vô cùng khó khăn, chỉ hứa sẽ tận lực. 

Hôm sau, xuống tàu Echo vào Sài Gòn, xin nhờ đưa qua Paris đáp lễ. Vì 

chuyến đi của sứ đoàn Huế đã được dàn xếp từ trước nên tân Thống sứ Pierre Paul 

Benoit de Lagrandière không tiện chống lại. De Lagrandière chọn Hải quân Trung 

tá Henri Rieunier (Lý A Nhi) cầm đầu phái đoàn hướng dẫn. Gabriel Aubaret [A 

Bá Lý]—dịch giả bộ Gia Định Thống Chí của Trịnh Hoài Đức (1760-1825), và bộ 

luật Gia Long, cũng người từng thương thuyết hiệp ước 5/6/1862 với Giản(8) —

được cử làm trưởng đoàn thông ngôn.  

8. G Aubaret, Histoire et description de la Basse Cochinchine (Paris : 

1963) ; Code annamite, loi et règlements du Royaume d‟Annam, 2 vols (Paris : 

1965) 

 

Ngày 25/6/1863, sứ đoàn Phan Thanh Giản đến Sài Gòn. Ngày 26/6, Rieunier 

tới thăm. Cho biết sẽ tháp tùng sứ đoàn qua Pháp để hướng dẫn. Và thông báo ba 

chính phó sứ phải trả tiền vé tàu 536 đồng [piastre] mỗi người; 10 quan tùy tùng 

241 đồng mỗi người; những người còn lại 121 đồng. Tiền hành lý hết 2,250 đồng. 

Tiền chi phí xe lửa là 1,000 đồng. Tổng số chi phí lên tới 13,980 đồng. Mỗi đồng 

tương đương với 7 đồng 2 phân [?]. (9) 

9. Ngô Đình Diệm, 1919, tr. 167. Có lẽ là 72% lạng bạc. Nhưng cũng có 

thể chỉ tương đương 69.8% lạng bạc. 

 

Mấy ngày sau, Phan Thanh Giản chọn phó tế (sau được thăng Linh mục) 

Nguyễn Hoằng, một trong hai người tín cẩn của Giám Mục Gauthier, làm thông 

ngôn. Thông ngôn thứ hai là Nguyễn Văn Trường, bị chết dọc đường. (10) 

10.  Ngô Đình Diệm, 1919, tr. 170, 185.  

 

Nhóm thông ngôn của Soái phủ Sài Gòn, do Aubaret cầm đầu, gồm đệ nhất 

đẳng thông ngôn Petrus Key (Trương Vĩnh Ký), Petrus [Nguyễn Văn] San, giáo sư 

trường Thông ngôn; hai "nho [lettrés]" (Ba [Tôn Thọ] Tường, Phủ Tân Bình, và 

Quan Văn Hiếu; hai học sinh trường Giám Mục [Mgr] D'Adran là Trần Văn 

Luông, con Huyện Ca, và Simon Của; cùng 3 người hầu, kể cả Pedro (Trần Quang 

Diêu). Ngày 2/7/1863 [17/5 Quí Hợi], De Lagrandière mời sứ đoàn dự dạ tiệc, và 

giới thiệu phái đoàn Rieunier, [Petrus] San, Tôn Thọ Tường, Quan Văn Hiệu 

[Hiếu]. (11) 
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11.  SHM (Vincennes), GG2 198, carton 1; Diệm, 1919, tr. 171; Oanh 

1974:174-192; Osborne 1969:6; Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt (Houston : 

Văn Hóa, 2002), tr 213-216 [156-269]. Năm 1967, Luông được thăng chức 

thông ngôn hạng nhất, bên cạnh tham biện Sài Gòn; Gia Định Báo (Sài Gòn), 

15/8/1867 [21/7 Đinh Mão]. 

 

Hai ngày sau, 4/7/1863, tàu Européen nhổ neo ra khơi. Hơn hai tháng sau 

nữa, ngày10/9/1863, Giản tới Marseille. Ngày 13/9, tới Paris. Ngoại trưởng Pháp 

Edouard Drouhin de Lhuys đón tiếp. 

Ngày 18/9/1863, Phan Thanh Giản đệ trình Drouhin de Lhuys một quốc thư 

của Hường Nhiệm gửi Napoléon III, gồm 2 đề nghị chính: 

1. Xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông. Huế đồng ý cắt nhượng cho Pháp đảo 

Côn Lôn, Sài Gòn, hải cảng Thủ Dầu Một và một địa điểm trong tỉnh Định 

Tường do Pháp chọn. 

2. Xin giảm bớt tiền bồi thường chiến phí; hoặc, kéo dài kỳ hạn trả tiền. 

(12) 

12. ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 1974: 21-25. 

 

Cả Drouhin de Lhuys lẫn Chasseloup-Laubat đều chống đối việc chuộc đất. 

Khoảng ba tuần trước ngày sứ đoàn Nguyễn tới Paris, như đã lược thuật, ngày 

11/8/1863, qua trung gian của Giám mục Jean-Claude Miche (Mịch, rồi Gioăng, 

1805-1873), Lagrandière ký với Phra Norodom (1862-1911) một hiệp ước bảo hộ 

Căm Bốt. Hòa ước này không những chấm dứt tình trạng “chim nhiều đầu” của 

Căm Bốt, mà còn mở rộng vùng kiểm soát của Pháp về hướng Tây, bừng lên hy 

vọng sử dụng sông Cửu Long để vào thị trường Hoa Nam. (13)   

13. CARAN (Paris), Marine, BB4 825;  Osborne, 1969:27-28, 30-32. 

Paris phê chuẩn năm 1864; và Xiêm đồng ý năm 1867. Miche được ban 

thưởng Bắc đẩu Bội tinh, và năm 1865 thay Lefebvre làm Giám Mục Sài Gòn 

trong nghi lễ quân cách. Một học giả Mỹ dùng thuật ngữ chim “hai đầu” (giữa 

Bangkok và Huế), nhưng thực tế từ thế kỷ XIV, Kamboja đã trở thành một 

chư hầu của đế quốc Minh (1368-1644). Vua Minh tự nhận là chúa tể thiên hạ 

và đại diện thần linh cai quản các lân bang, bao gồm Korea, Ryukyu, An Nam, 

Chiêm Thành, Chân Lạp [Kamboja], Xiêm [Sian], Miến Điện [Mian Dian] và 

Tây Jawa. Xem Southeast Asia in Ming shi-lu [Minh thực lục]: An Open 

Access Resource, bản dịch Geoffrey Wade (Singapore: National Univ of 

Singapore, database, 2005). 

 

Tuy nhiên, triều đình Napoléon III (1852-1870) đang gặp nhiều khó khăn. Để 

làm tròn danh hiệu “Hộ pháp đạo Ki-tô,” Napoléon III sa lầy trong cuộc chiến ở 

Mê-hi-cô [Mexico]. Chỉ trong năm 1863, Paris phải chi phí cho cuộc viễn chinh ở 

Mexico 210 triệu quan, gấp 5 lần chiến phí tại Nam Kỳ trong hai năm 1862-1863. 

Ngân sách vương quốc thì bị thâm thủng tới 972 triệu quan. Trong khi đó, giới tư 
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bản Pháp chú trọng đến thị trường Âu châu, và chỉ có một nhóm thương gia ở các 

hải cảng Marseille hay Toulouse tha thiết đến việc khai khẩn Nam kỳ.  

Bởi thế, dư luận báo chí rất thờ ơ. Chỉ có hai tờ báo thân Giáo hội Ki-tô Pháp 

cổ võ cho việc khai hoá “6 triệu linh hồn” ngoại đạo ở vùng “Đàng Trong thấp” 

(Basse-Cochinchine). (13)  

13. Paulin Vial 1885:14-15. Từ năm 1876, Pháp chia Đàng Trong Thấp 

thành sáu đơn vị hành chính: Năm 1882, lập thêm tiểu khu Bạc Liêu. 

 

Trong khi đó, Aubaret—được coi như chuyên gia về Đại Nam, cũng người phụ 

trách thông ngôn với sứ đoàn Phan Thanh Giản—cổ võ chính sách “bảo hộ hình 

thức” hơn “bảo hộ thực tế.” Tờ trình của Aubaret về tình hình Nam Kỳ và chính 

sách “hợp tác” [association]—tức dùng người Việt cai trị người Việt, dưới sự 

giám sát của sĩ quan Pháp—được triều dình Napoléon III tán thành. 

Ngày 5/11/1863, Napoléon III tiếp Phan Thanh Giản ở điện Tuleries (Versailles, 

khoảng 20 cây số tây nam Paris). Hai ngày sau, 7/11, Bộ Ngoại giao Pháp trao cho 

Giản một quốc thư đồng ý trên nguyên tắc việc sửa đổi Hoà ước 5/6/ 1862 và hứa 

sẽ bàn luận chi tiết sau tại Huế.  

Trong thời gian thảo luận, các thành viên sứ đoàn có những việc làm đáng 

ghi nhận sau: 

Ngày 30/9/1863: Phạm Phú Thứ, Ngụy Khắc Đản đi thăm một nhà thờ phụ 

trách việc truyền đạo ở phương Đông. Gặp hai giáo sĩ từng ở VN: Pierre Charrier 

(Đoan, 1803-1871) và Jean-Claude Pernot (Định, 1823-1904), trước ở Vĩnh Long. 

(14) 

14. Trần Xuân Toạn (dịch), “L’Ambassade de Phan Thanh Gian, 1863-

1864); BAVH, 1921, pp 168-169 [147-187]. 

 

Ngày 5/10/1863, vợ và con gái Philippe Vannier từ Lorient tới thăm. Nguyễn 

Thị Sen [Liên] là con gái Nguyễn Văn Dũng, Thuyền tả cai đội. Nhắc lại chuyến 

thăm đột ngột của Tôn Thất Thường (Văn Liễu) và Dũng, thuộc sứ đoàn của 

Nguyễn Phước Đảm, năm 1840-1841. Ngày 7/10, trở lại dự tiệc với con trai, con 

gái. Mặc quốc phục. (15) 

15. Trần Xuân Toạn (dịch), 1921, tr. 174-176, 178-180 [147-187]; 

ĐNTLCB, II, 21:230-231; Lettre commune (Paris), 16/4/1841. Tôn thất 

Thường sau lên tới Thượng thư bộ Lại, chết năm 1862. 

 

Ngày 21/10/1863, Ngoại trưởng Pháp mở dạ tiệc tiếp sứ đoàn. Tại dạ tiệc này, 

Phan Thanh Giản gặp Đại sứ Y Ta Duy Nê [Mỹ]. (16) 

16. Delvaux, 1926:?265. 

 

Ngày 25/10/1863, sứ đoàn đi thăm vườn Vincennes. Hôm sau, Aubaret dẫn sứ 

đoàn tham quan cung điện Versailles. 
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Trước khi xuống tàu về nước, ngày 1/12/1863, phái bộ còn đến thăm Vatican 

một tuần, do chính phủ Madrid bảo trợ. Ngày 2/12/1863, theo Phạm Phú Thứ, phái 

bộ đưa Petrus Key đến gặp Giáo Hoàng. (17) 

17. Hải Ngọc, Phạm Phú Thứ với tư ưởng canh tân, (Đà Nẵng: 1995), tr 

175.  

 

Ngày 18/3/1864, sứ đoàn Việt về tới Sài Gòn. Ba ngày sau, Giản trình lên 

Hường Nhiệm kết quả chuyến đi. Cuối tháng đó Giản dâng vua tập ký sự Như Tây 

Sứ Trình Nhật Ký. Hường Nhiệm giữ Giản ở kinh, với chức Thượng thư Bộ Lại 

như cũ, để chờ sứ giả Pháp tới thương nghị hoà ước mới.  

 

B. TẠM ƯỚC PHAN THANH GIẢN-AUBARET 15/7/1864: 

Ba tháng sau, ngày 15/6/1864, Aubaret—mới được bổ nhậm làm lãnh sự Pháp 

ở Krung thêp—tới Huế. Tháp tùng Aubaret có Thiếu úy Charles Duval và 

Cuverville. Sau ba tuần thảo luận, ngày 15/7/1864, Aubaret và Giản ký “Hiệp ước 

thương mại” theo tinh thần những cuộc thảo luận ở Paris. Pháp đồng ý trả lại ba 

tỉnh miền Nam, chỉ đóng quân tại Sài Gòn, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu, 

và kiểm soát sông Cửu Long. Đổi lại, Hường Nhiệm chấp nhận sự bảo hộ của 

Pháp trên toàn sáu [6] tỉnh miền Nam, bồi thường 2 triệu Mỹ kim trong thời hạn 

40 năm, và từ bỏ quyền bảo hộ Căm-Bốt. Hai bên cùng đồng ý rằng hoà ước chỉ 

có hiệu lực nếu được Pháp hoàng phê chuẩn. (18)  

18. ĐNTLCB, IV, q XXIX, 30:1863-1865, 1974: 84-6, 90-1, 92-3, 94-5, 96.  

 

1. Phản ứng của sĩ phu: 

Hường Nhiệm và các đại thần chẳng vui mừng được lâu. Trước sự hèn kém 

của triều đình, cộng thêm mối hiềm khích “Giáo-Lương” ngày một gia tăng cường 

độ, giai tầng văn thân quyết định đứng lên đảm nhiệm sứ mệnh đánh ngoại xâm, 

diệt “nội thù.”  

Tháng 8/1864, nhân khoá thi Hương, khoảng 5,000 thí sinh tại Nam Định và 

Hà Nội bãi thi, đòi nhà vua đưa quân vào Nam đánh Pháp và cho lệnh trừng trị 

giáo dân. Hỗn loạn lan tràn khắp đất Bắc. (19)  

19. ĐNTLCB, IV, q XXX, 30:140-141, 152; Thư ngày 11/1/1866 của Ch. 

H. Jeantet, đại diện Giáo khu Tây Đàng Ngoài, trong Annale de la 

propagandation de la foi, 1866:362. 

 

Tại Huế, khoảng 4,000 sĩ tử cũng dâng lên Hường Nhiệm những yêu cầu 

tương tự. (20)  

20. ĐNTLCB, IV, q XXX, 30:152, 154-56; Thư ngày 17/9/1864 của R P 

Bernard gửi Giám mục Sohier [Bình], dẫn trong E. Louvet, Vie de Mgr 

Puginier (Hà Nội: 1894), tr. 119. Sẽ dẫn Louvet 1894. 

 

Phản ứng của Hường Nhiệm với việc công khai chống đối đầu tiên của giới 

văn thân/nho sĩ tương đối nhẹ. Ba người ở trường thi Hà Nội (Phạm Gia Tự, 
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Nguyễn Danh Ân, Đỗ Văn Định) bị phạt. Đốc học Nam Định là Doãn Khuê và 

Đốc học Hải Dương Cát Văn Tụy bị cách lưu [giáng 4 cấp, nhưng vẫn lưu dụng]. 

(21)  

21. ĐNTLCB, IV, q XXX, 30:1863-1865, 1974: 152. 

 

Tuy vậy, hố ngăn cách giữa triều đình và giai tầng trung kiên của chế độ bắt 

đầu rạn nứt. Mùa Hè 1864, sự chống đối mãnh liệt hơn xảy ra ngay tại kinh đô. 

Một nhóm văn thân quí tộc và gia đình quyền thế—như công tử Hường Tập, Phò 

mã Trương Văn Chất (con Tổng đốc Trương Văn Uyển), Nguyễn Đình Cán (con 

Binh bộ Thượng thư Nguyễn Đình Tân, anh hoặc em vợ nhỏ Hường Nhiệm), v.. 

v...—nghe lời Nguyễn Văn Viện, người Bình Định, tự nhận có khả năng không 

cần dùng binh đao mà đẩy lui được tàu chiến Tây Dương—âm mưu ám sát Phan 

Thanh Giản-Trần Tiễn Thành vào đêm 3/8/1864 [2/7 Giáp Tí], rồi sẽ kéo nhau đi 

tấn công các làng Ki-tô gần kinh đô (Kim Long, An Truyền, An Văn, An Hòa). 

Việc không thành, Hường Tập và 6 người Hoàng tộc [Hường Ty, Lương Sinh, 

Tôn Thất Thanh (tri huyện Hương Trà) và ba hộ vệ thân binh [Thức, Kiều và Thân] 

bị hạ ngục, đổi sang họ mẹ. Những người khác đều bị bắt giữ. Đầu năm 1865, án 

mới làm xong. Vũ [Hường] Tập và Nguyễn Văn Viện bị chém ngay, trong khi 

những người khác bị bắt giữ. Phù bình công Miên Ao (cha Hường Tập), Nguyễn 

Đình Tân, và ngay cả Tổng đốc Trương Văn Uyển (cha Trương Văn Chất) cũng bị 

liên hệ. Những người trong tôn thất thì bắt về nhà đóng cửa hối lỗi. (22)  

22. ĐNTLCB, IV, q XXX, 30:1863-1865, 1974:156 [154-156]. 

 

2. Pháp không phê chuẩn tạm ước Aubaret: 

Về phía Pháp, cũng có nhiều vận động chống việc chuẩn y tạm ước giữa Phan 

Thanh Giản và Aubaret. Phe chống đối mãnh liệt nhất, dĩ nhiên, là các giáo sĩ. 

Nhưng có tiếng nói ảnh hưởng hơn cả là Thống Đốc Lagrandière, Bộ trưởng HQ 

& TĐ Chasseloup-Laubat, và Đô Đốc Rigault de Genouilly cùng nhóm cựu sĩ 

quan Hải quân đã tham chiến ở Đại Nam của “Câu lạc bộ Thuộc địa.” Ngay cả 

Bonard, cấp chỉ huy cũ và người sử dụng chính sách của Aubaret trong thời gian 

1862-1863 cũng chống đối. (23)  

23. Điều trần của Bonard gửi Napoléon III; CAOM (Aix), carton 1, 

A00(3); Cao Huy Thuần 1990:121. 

 

Từ đầu năm 1864, các nhóm chống đối đã bày tỏ thái độ về việc cho chuộc ba 

tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Tháng 4/1864, Trung tá Rieunier, dưới bút danh H. Abel, 

xuất bản cuốn Vấn đề Nam Kỳ trên quan điểm quyền lợi Pháp [La Question de 

Cochinchine au point de vue des intérêts francais], trong đó tác giả cổ võ chính 

sách duy trì Nam Kỳ như một thuộc địa. Sau 5 năm ở vùng Viễn Đông, Rieunier 

cũng tự tạo cho mình uy tín không những của một lính chiến thực thụ, mà còn có 

bài đăng trên Tạp chí Hàng hải và Thuộc địa [Revue Maritime et Coloniale]. (24)  

24. Henri Rieunier, “Commerce de Saigon pendant l'année 1862;” Revue 

Maritime et Coloniale (Fév. 1864); do nhà Librarie Challamel Ainé in lại năm 
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1864. Tại Văn khố Hải quân Pháp có một số tư liệu của Rieunier. Xem 

Nguyên Vũ, Paris: Xuân 1996 (Houston: Văn Hoá, 1997), tr 51-53, 66-74;  

 

Francis Garnier, một sĩ quan Hải quân khác, xuất bản cuốn Nam Kỳ của Pháp 

năm 1864 [La Cochinchine francaise en 1864], với bút hiệu G Francis ca ngợi 

những lợi nhuận kinh tế mà Nam Kỳ sẽ mang lại. (25)  

25. Osborne, 1969, pp 39-40. 

 

 Báo chí Pháp cũng công khai chống lại việc trả đất. Một số dân biểu yêu cầu 

rút Aubaret về nước tức khắc. 

Trong khi đó, tại Nam Kỳ, tình thế quân sự đã khả quan hơn. Thủ lĩnh nghĩa 

quân Trương Định bị tử trận, và Thủ Khoa Huân bị bắt. Mật dụ ngưng đánh Pháp 

của Hường Nhiệm cũng khiến lòng người ly tán dần. Bởi thế, Lagrandière và 

Chasseloup-Laubat thuyết phục được Napoléon III bỏ ý định cho chuộc đất. Ngày 

20/7/1864, khi Aubaret lên đường về nước thì cũng được lệnh (ký ngày 18/7/1864) 

phải ngưng ngay mọi thương thuyết.  

Ngày 4/11/1864, Chasseloup-Laubat bác bỏ qui ước mới, và ngày 10/11, Triều 

đình Pháp quyết định không phê chuẩn tạm ước trên.  

Ngày 20[29 ?]/1/1865, Lagrandière sai Chevalier [Sơ Ba Lê] đến cửa Thuận 

An thông báo cho Huế biết tin trên, và khẳng định Hiệp ước 5/6/1862 vẫn còn hiệu 

lực. Đòi phải nộp tiền bồi thường chiến phí ở Bình Thuận, và xuống dụ cho các 

tỉnh miền nam ngưng chống đối. Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành, Phạm Phú 

Thứ tâu xin công bố nội dung hiệp ước 1862 ; đồng thời viết thư hỏi Aubaret về 

tân ước để “giữ thể diện.” Hường Nhiệm chẳng còn cách nào khác hơn “đoạn 

tuyệt để mà bảo vệ.” Ngày 27/3/1865, Hường Nhiệm xuống mật dụ cho lệnh các 

quan không được yểm trợ các toán nghĩa binh chống Pháp nữa. (26)  

26. ĐNTLCB, IV, q XXXI, 30:1863-1865, 1974:162-163 [tháng Giêng Ất 

Sửu, 27/1-25/2/1865]; CBTĐ,  1/3 TĐ XVIII, 3, CB 287:1-3. [check : 

6/4/1865 = 1/3 TĐ 18] 

 

Thừa thắng, Lagrandière còn muốn đi xa hơn, thâu tóm nốt ba tỉnh miền Tây. 

Theo Lagrandière, đây là nơi những phe nhóm chống Pháp rút về lập căn cứ địa. 

Ngoài ra, ba tỉnh miền Tây còn là cửa ngõ thông thương với Căm Bốt, mới qui 

phục qua trung gian của Giám mục Miche; và những bang hội người Hoa ở vùng 

này đều muốn được Pháp bảo hộ. (27)  

27. Báo cáo tháng 2/1864 của Lagrandière; CARAN (Paris), Fonds 

Marine, BB4-834. 

 

II. ĐỀ ĐỐC PIERRE PAUL BENOIT DE LAGRANDIÈRE (30/4/1863-

4/4/1868): 

 

Từ ngày 30/4/1863, Đề Đốc Pierre Paul Benoit de Lagrandière thay Phó Đô 

Đốc Louis A Bonard [Phô Na].(ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974:46) [Bonard đã 
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thay Charner từ ngày 23/11/1861]) Ngay sau khi nhậm chức, Lagrandière đẩy 

mạnh việc đánh dẹp các tổ chức nghĩa quân kháng Pháp ở miền Nam—nhưng 

dưới mắt Pháp, và theo công pháp quốc tế ở đỉnh cao của phong trào thực dân Âu 

Châu, chỉ là ngụy, phản loạn hay giặc [rebelles] vì Hường Nhiệm đã cắt ba tỉnh 

miền Đông cho Pháp qua “Hòa Ước 5/6/1862,” và mới chính thức làm lễ ký và trả 

khoản tiền bồi thường chiến phí đầu tiên. Ngày 20/5/1863, Lagrandière ra Tuyên 

Cáo gia hạn cho các lãnh tụ nghĩa quân thêm một tháng (tháng 4 năm Quí Hợi) 

phải về hàng, nhưng chỉ được tha mạng sống. (28)  

28. SHM (Vincennes), GG2 198, carton 1. 

 

Sau ngày này, Lagrandière tận dụng sự tiếp tay của các đạo lính mộ bản xứ 

dưới quyền các nhóm Trần Bá Lộc, Huỳnh Công Tấn, v.. v... trong việc tảo thanh 

nghĩa quân. 

Mặt khác, Lagrandière ép buộc triều đình Huế phải chính thức cho lệnh các tổ 

chức nghĩa quân hạ khí giới, hoặc di tản tới những vùng lãnh thổ còn do nhà 

Nguyễn cai trị. Lagrandière cũng nhiều lần cảnh cáo Huế và quan chức địa 

phương phải rút lại sự yểm trợ nghĩa quân và giao nộp các lãnh tụ kháng chiến. 

Tháng 6/1863, Thủ khoa Huân bị Pháp đánh bại ở xã Mỹ Nhiêu, bỏ chạy qua vùng 

Hà Tiên / Châu Đốc. Sau đó, bị Tổng đốc An Giang-Hà Tiên là Phạm Quang Thân 

bắt giao cho Pháp. (29)  

29. ĐNTLCB, IV, q XXXIV, 31:1866-1869, 1974:41. 

 

Về phương diện hành chính, Lagrandière trở lại chính sách cai trị trực tiếp, tức 

đồng hóa [assimiliation] của Charner mà các giáo sĩ nồng nhiệt ủng hộ. Khu vực 

do Pháp chiếm đóng được chia làm nhiều đơn vị hành chính. Mỗi đơn vị có ba 

Thanh tra bản xứ vụ (Inspecteurs des affaires indigènes), phụ trách hành chính, tư 

pháp và tài chính. Các viên chức này tuyển từ giới sĩ quan Hải quân.  

Trở ngại lớn lao nhất là vấn đề luật pháp. Vì dị biệt ngôn ngữ và văn hóa, 

Lagrandière tạm thời áp dụng Luật Gia Long, do Aubaret tóm lược bằng tiếng 

Pháp, cho dân Việt và dân Hoa; trong khi người Pháp và các ngoại kiều Âu châu 

thì chịu chi phối bởi luật Pháp (Nghị định ngày 25/7/1864). 

Là một trong những thành viên hăng say của “đảng thuộc địa,” dưới mắt 

Lagrandière, Pháp cần chiếm cả Căm Bốt cùng ba tỉnh miền Tây. [không thể có 

chuyện cho chuộc lại ba tỉnh miền Đông].  

Đồng thời, Lagrandiere kiện toàn dần cơ cấu tổ chức hành chính Nam Kỳ. Từ 

ngày 9/11/1864, Lagrandière thiết lập Nha Nội chính (Direction de l'Intérieur). 

Paulin Vial được cử làm Giám đốc (nhiệm chức ngày 1/12/1864).  

Tuy nhiên, Lagrandière chủ trương chỉ “duy trì hiệp ước [5/6/]1862 cho tới 

khi thời cơ cho phép xé bỏ nó.” (30)  

30. Thư ngày 17/1/1865, Lagrandière gửi Maurut Dupleix; CAOM (Aix), 

Indochine, carton 11, A-30[6]; Osborne 1969:61. 
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Ngày 31/3/1865, Lagrandière xuống tàu Đồng Nai về nước để tường trình lên 

Chasseloup-Laubat kế hoạch đánh chiếm toàn bộ miền Nam. Đề Đốc Pierre-

Gustave Roze tạm thời XLTV chức Thống đốc [cho tới ngày 19/11/1865]. Tuy 

nhiên, Chaseloup-Laubat chưa có quyết định dứt khoát. 

 

III. BỎ NGỎ BA TỈNH MIỀN TÂY (1867): 

 

Sự thất bại của các tổ chức kháng chiến của Trương Định và Thủ khoa Huân 

khiến phong trào chống Pháp phai tàn dần. Lãnh tụ kháng chiến đáng kể nhất chỉ 

còn lại Thiên hộ Võ Duy Dương. Ngày 22/7/1865, Võ Duy Dương cùng khoảng 

100 nghĩa quân đánh đồn Mỹ Trà ở Sa Đéc, rồi rút về căn cứ bí mật ở Ấp Lý, 

Đồng Tháp Mười—một vùng đất sình lầy rộng lớn, phía tây Sài Gòn khoảng 100 

cây số. Trong thế kỷ XX, Đồng Tháp Mười là chỗ nương thân của hầu hết những 

thành phần thù nghịch Pháp. Ngày 14/4/1866, nhờ sự hợp tác đắc lực của các đơn 

vị lính mã tà bản xứ, Pháp phá được căn cứ của Võ Duy Dương bốn ngày sau. 

Thiên hộ Dương bại trận, rút lui; ít lâu sau chết vì đắm tàu trên đường di tản ra 

Bình Thuận. Không biết tin này, ngày 18/7/1866 Hường Nhiệm còn ra mật dụ phải 

tầm nã Võ Duy Dương. Ngày 11/10/1866, lại cho mật lệnh bắt Thiên hộ Dương—

nhưng tâm sự với các cận thần là chỉ muốn che mắt soái phủ Pháp. (31) 

31. ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1974:40-41, 49, 64, 65 ; 

CBTĐ, 7/6 TĐ  XIX, 3/9 TĐ XIX, 3, CB 287:76-81, 143-145 [2003 :132]. 

 

Thời gian này, Pháp đang gặp nhiều khó khăn ở Âu châu—đặc biệt là liên hệ 

giữa Pháp với Prussia [Phổ] —khiến Bộ Hải Quân & Thuộc Địa dè dặt, tạm thời 

duy trì tình trạng hiện hữu.  

Năm 1866, một cơ hội mới đến với Lagrandière. Nhân dịp hãng buôn Bri-tên 

Bonan [Phố Na] ở Hong Kong đòi triều đình Huế phải cho thu thuế thuốc phiện ở 

các hải cảng Đại Nam để trừ vào số tiền mua tàu Mẫn Thỏa, Hường Nhiệm sai 

Phan Thanh Giản vào Sài Gòn nhờ Pháp can thiệp. Lagrandière từ chối, nêu lý do 

Pháp chỉ có thể can thiệp nếu Đại Nam cũng là một xứ bảo hộ của Pháp giống như 

Căm Bốt. Rồi sai Le Grand de la Liraye ra Huế điều đình một hiệp ước mới—

Pháp sẽ không những chỉ bảo vệ cho Đại Nam về phương diện quân sự và ngoại 

giao, mà còn miễn cả tiền bồi thường chiến phí. Đổi lại, Đại Nam nhận Pháp bảo 

hộ, và nhượng thêm ba tỉnh miền Tây. Sứ mệnh của Le Grand de la Liraye thất bại 

vì triều đình Huế đã tự động giải quyết xong vụ mua tàu của hãng Bonan. (32) 

32. ĐNTLCB, IV, q XXXIV, 31:1866-1869, 1974:34-37;  

 

Ngày 14/10/1866 Lagrandière lại cử Paulin Vial và Le Grand de la Liraye 

(Dương) ra Huế, nhưng cũng không thành công. Trước khi ra về, Vial đe dọa Hình 

bộ thượng thư kiêm Thương Bạc đại thần Phan Huy Vịnh và Phạm Phú Thứ là 

sớm muộn sẽ có chiến tranh vì phải giải quyết vấn đề “nổi loạn” (kháng Pháp) ở 

các tỉnh miền Tây. (33) 

33. ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1975:64-65.  
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Bởi thế, Lagrandière bí mật chuẩn bị việc chiếm đánh ba tỉnh Vĩnh Long, An 

Giang và Hà Tiên bằng võ lực. 

 

IV. "GIẶC CHÀY VÔI": 

Chuyến đi của Vial và Le Grand de la Liraye thất bại phần nào vì một biến cố 

xảy ra ở kinh đô Đại Nam, thường biết như Giặc Chày Vôi. 

Theo sử quan Nguyễn, ngày 15/9/1866 [8/8 Bính Dần, 8/9-10/7/1866], ba anh 

em họ Đoàn (người làng An Truyền) là Đoàn Trưng, Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tú Trực 

nổi dạy chống Hường Nhiệm. Họ cùng Hữu quân Tôn Thất Cúc, mật kết với trụ trì 

chùa Long Quang là Nguyễn Văn Quý, mưu lập Đinh [Ưng] Đạo, con An Phong 

Công Hường Bảo. [Từ 4/7-1/8/1864 [6 Giáp Tí] đã tập trung 4 anh em ở Huế, 

giam lỏng; IV, XXIX, 30:1863-1865, 1974:100] 

Trước đây, sau khi thấy Đạo đi lễ ở mộ mới cải tang của Hường Bảo, anh em 

họ Đoàn cùng Trương Trọng Hòa, Phạm Lương lập nên Đông Sơn Thi tửu, ngầm 

mưu tôn phò Ưng Đạo. Lấy Hữu quân Tôn Thất Cúc làm nội ứng. Đoàn Hữu Ái 

xuống tóc đi tu, ngầm móc nối với trụ trì chùa Long Quang là Nguyễn Văn Quý. 

Lấy chùa Pháp Vân làm cứ điểm. Tham dự có 4 suất đội, 1 đội trưởng, 2 sư, 

Nguyễn Văn Vũ, người làng Dã Lê, lính Vũ lâm Lê Văn Tề. 

Họ vận động được khoảng 600 biền binh đang phải khổ nhọc vì thái độ hà 

khắc của Nguyễn Văn Chất. khi xây dựng Vạn Niên Cung, tức lăng tẩm trong 

tương lai cho Hường Nhiệm, ở Dương Xuân, tham gia cuộc chính biến. Đa số chỉ 

trang bị bằng chày giã vôi bằng gỗ, nên có tên Giặc Chày Vôi. Nhờ chưởng vệ Hồ 

Oai (Uy) ra sức chống cự, kịp thời ngăn chặn được nhóm biền binh khi họ tràn vào 

điện Thái Hòa. Ba anh em họ Đoàn và 10 đồng đảng bị xử lăng trì, bêu đầu. Tôn 

Thất Cúc tự tử, nhưng xác bị xẻo ra từng mảnh, đầu bị bêu lên. (34) 

34. ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1975: 53-57. 

[Có tài liệu cho là nhóm Đoàn Trưng mưu sát Phan Thanh Giản và Trần 

Tiễn Thành; QTCBTY, 1971:332]. 

 

Hồ Oai được phong làm đô thống doanh Long Võ, Nghĩa dũng Tử, quản lĩnh 

thị vệ đại thần, thưởng 10 lạng vàng và nhiều tưởng lục khác. Chưởng vệ Lê Sĩ lên 

chức Thống chế hữu dực doanh Võ Lâm, Kiến dũng Nam. Phó vệ úy Nguyễn Mỹ 

được thăng Vệ úy vệ Cấm binh; và một số người khác đều được thăng thưởng. 

(Ibid., 31:59-60) 

Nhân dịp này, Hường Nhiệm trừ diệt dòng giõi anh cùng cha khác mẹ là 

Hường Bảo, đã bị mất ngôi vào tay Hường Nhiệm năm 1847. Ngày 17/9/1866, 

Hường Nhiệm giết toàn gia Đinh Đạo, tức Ưng Phước. Đây là theo lời tâu mật của 

Thọ Xuân Vương Miên Định. 8 người đều bị thắt cổ tức khắc. (35) 

35. ĐNTLCB, IV, XXXV, 31:1866-1869, 1975: 56;  LC 1867, p19 ghi là 

ngày 17/9/1866.  
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Tùng thiện công Miên Thẩm, cha vợ Đoàn Trưng, mang con gái và cháu ngoại 

tới nộp, dâng sớ xin nhận tội. Hường Nhiệm vẫn cho giữ chức Tôn nhơn phủ. Sau 

đó, chỉ thị cho Miên Thẩm, Miên Trinh chấn chỉnh con cháu Tôn thất. (36) 

36.  ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1975: 100-101.  

 

Theo Lagrandière, sau khi từ Pháp trở lại Sài Gòn, có người hỏi ý kiến v/v đảo 

chính Hường Nhiệm, nhưng Lagrandière không bày tỏ thái độ rõ rang. (37) 

37.   SHM (Vincennes), BB4 876, báo cáo của Lagrandiere ngày 

29/10/1866; TBCần, 2002:44-45. 

 

Chỉ nguyên vụ án Đinh Đạo này khiến những lời ca ngợi Hường Nhiệm của 

Thân Trọng Huề, được trích lại trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim trở 

thành vô nghĩa. 

 

V. CƠN MỘNG DU ĐỔI MỚI & NGOẠI GIAO: 

 

Thời gian này, Hường Nhiệm và các đại thần—đặc biệt là Trần Tiễn Thành, 

Phạm Phú Thứ—đang lạc vào một cơn mộng du đổi mới và ngoại giao. Từ năm 

1863, Trần Tiễn Thành đã tiếp xúc với nhóm Nguyễn Hoằng, Nguyễn Trường Tộ, 

hai đệ tử hầu cận Gauthier, đang tị nạn ở Sài Gòn, rồi Quảng Bình. Với tham vọng 

được đánh giá như biết tiến cử người hiền, Trần Tiễn Thành—một người Việt gốc 

Hoa—từng tiến cử với Hường Nhiệm Nguyễn Văn Tường (1810-1886)—người đã 

dự thi với họ Nguyễn Phước, nên bị cách tuột, cấm thi trọn đời. Nhờ sự giới thiệu 

của Thành, Tường được dự thi, và trúng tuyển. Khi Giặc Chày Vôi bột phát, 

Tường đang giữ chức Phủ Doãn Thừa Thiên. Bị kết tội bất cẩn, thiếu kiểm soát, 

nhưng Tường chỉ bị cách lưu. (38) 

38. ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1974:57; Chính Đạo, VNNB, 

tập III: Nhân Vật Chí (1997), tr 409; Sớ ngày 8/10/1875 của Tường; CAOM 

(Aix), GGI, Amiraux 12774. 

 

Năm 1863, Phan Thanh Giản và Trần Tiễn Thành từng sử dụng Phó tế 

Nguyễn Hoằng, người Hương Sơn, Diễn Châu, Nghệ An, làm thông ngôn cho phái 

đoàn qua Pháp. Từ năm 1864-1865, Thành tiến cử một nhân vật khác, tự hào thâu 

tóm được nguyên lý trời đất suốt 500 năm qua, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa 

lý, giữa biết rõ lòng người, tức Nguyễn Trường Tộ—một đạo đồ khác của 

Gauthier, gốc Giáp Đoài, Kim Liên, Nghệ An.  

Cho đến đầu thế kỷ XXI, thân thế Nguyễn Trường Tộ vẫn còn nhiều ẩn số. 

Không một tài liệu khả tín nào về thuở thiếu thời cùng học vấn Tộ được tiết lộ. 

Chỉ biết Tộ có số vốn chữ Hán và Pháp đủ khả năng để tham dự phái đoàn thông 

ngôn của Đô Đốc Charner năm 1861, khi Nguyễn Bá Nghi được cử làm Khâm sai 

toàn quyền điều đình với Charner sau ngày Lũy Kỳ Hòa thất thủ. Theo Trường Tộ, 

thời gian này, Tộ từng gửi thư cho Bá Nghi, khuyên nhủ nên hòa hiếu với Pháp—

vì Pháp là nước hùng cường nhất. Sau khi Louis A Bonard thay Charner, vì chủ 
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trương hợp tác hơn đồng hóa, Bonard chỉ tin dùng Aubaret cùng các thông dịch 

viên gốc Hoa khi thương thuyết với Giản, Thiếp, và Thứ. Bởi vậy, các nhà truyền 

giáo không biết gì về nội dung hòa ước 5/6/1862. Các Giám Mục đã phải xin giấy 

giới thiệu của Palanca để gửi ba linh mục ra Huế tìm hiểu sự thực. Phần Tộ được 

giao phụ trách việc xây dựng một chủng viện cho các nữ tu và trẻ mồ côi tại 

đường Cường Để (Tôn Đức Thắng hiện nay). Có lẽ qua Nguyễn Hoằng, Tộ duy trì 

được liên hệ với nhóm Giản, Thành và Thứ. Từ 1863 tới 1870, Tộ gửi đến Tiễn 

Thành năm bản điều trần, đưa ra những kế hoạch duy tân [đổi mới], dựa trên Hội 

truyền giáo Pháp. Việc bổ nhiệm Nguyễn Hoằng làm quan thông ngôn cho triều 

đình từ tháng 7-8/1866  phần nào khiến Tự Đức chú ý đến Tộ. (ĐNTLCB, IV, q 

XXXIV, 31:1866-1869, 1974:41)  

Vì đang khổ sở, vất vả để giao nộp món tiền bồi thường chiến phí cho Pháp và 

Espania, Hương Nhiệm rất thích thú với đề nghị khai hoang và tìm mỏ mà Tộ đề 

nghị. Bởi vậy, dù không bị  lời ca ngợi “tạo vật,” tức Thượng đế, đã khai sinh ra 

vạn vật khoảng 7,000 năm trước của Tộ, phần nào do lời khuyên của Trương Đăng 

Quế là nên tìm người hiền, mùa Hè 1866, Hường Nhiệm đã sử dụng Tộ trong kế 

hoạch đi tìm mỏ ở Hải Dương cùng Hồ Văn Long (IV, XXXIV, 31:1866-1869, 

1974:33 [12/6-10/7/1866]), rồi cho Tộ và Nguyễn Điều theo Gauthier qua Pháp 

thuê nhân tài và mua sách vở về lập trường Quốc Học ở Huế. Tháp tùng có hai cận 

thần của Hường Nhiệm là Nguyễn Tăng Doãn và Trần Hiển Đạo. (39) 

39.  ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1974: 57 [8/9-7/10/1866]. 

[Ngày 17/8/1866, cùng Gauthier tới Huế; 3/9/1866, vẫn khuyên vua nên hòa 

với Pháp; TBCần, 2002:45] 15/9/1866. Rời Huế vào Sài Gòn. Từ 17/9/1866 

đến 10/1/1867, đợi tàu ở Sài Gòn. Gauthier khuyến khích Lagrandiere cứ tiến 

tới; báo cáo ngày 29/10/1966; SHM (Vincennes), BB4 876; TBCần, 2002:46-

47. Nguyễn Trường Tộ thì tiến cử “Di Minh;”nhưng không thấy nhân vật kỳ 

bí này xuất hiện. Ngày  25/11/1867, Hường Nhiệm cho lệnh về nước. Ngày 

29/2/1868, về tới Huế;  7/4/1868: Gauthier về Nghệ An; 18/4/1868: Tộ về 

Nghệ An. Ngày 31/1/1871, tới Huế lần thứ hai, bàn việc đánh úp Pháp, chiếm 

lại 6 tỉnh miền nam [thư ngày đầu tháng 11 Tự Đức 23; tờ trình của TT Thành 

ngày 23/12/1870; TBCần, 2002:66-67. Ngày  22/11/1871, chết. 

 

Hường Nhiệm cũng có ý định nhờ Gauthier thảo luận với triều đình 

Napoleon III một hiệp ước mới, nhưng Gauthier từ chối. Gauthier vốn không hoàn 

toàn tin tưởng Hường Nhiệm, và nghi ngơ hai đại thần Nguyễn Tri Phương và Võ 

Trọng Bình. Tri Phương mới từ Bắc Kỳ trở về, sau khi dập tắt giấc mơ Bắc Kỳ tự 

trị của Puginier và Gauthier. Chẳng những làm lễ đón tiếp linh đình, khi Phương 

vào chầu, vua cho ngồi, sau phong Phương làm Võ hiển đại học sĩ, Thượng thư Bộ 

Binh, kiêm hải phòng sứ; sung Cơ Mật viện đại thần. Võ Trọng Bình làm thự Hiệp 

biện Đại học sĩ, Thượng thư Bộ Lại, Cơ mật viện đại thần. Trần Tiễn Thành đổi 

làm Thượng thư Bộ Công; phụ tá Phương lo việc hải phòng sứ. Nguyễn Văn 

Phong, nguyên Thượng thư bộ Lại, đổi nắm bộ Lễ. Phan Huy Vịnh nắm bộ Hình. 

(40) 
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40.  ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1975: 58-59, 75-77. 

 

Tuy nhiên, ngoài danh vọng một cựu Phụ chính đại thần, và một lão tướng 

từng trải khắp ba chiến trường Nam, Trung, Bắc, Nguyễn Tri Phương không được 

mẹ con Hường Nhiệm đánh giá cao. Một trong những lý do là Nguyễn Tri Phương 

thất trận Kỳ Hòa, làm mất ba tỉnh miền nam. Công lao dẹp thổ phỉ Thanh và giặc 

bể Ki-tô “Lê Duy Phượng” chỉ vừa đủ chuộc tội cũ. Trở lại kinh đô, thoạt tiên 

Phương còn được nể vì, can gián việc các quan bớt xách nhiễu dân công xây Vạn 

Niên Cung,(41) hay nặng nề chỉ trích mưu định cho thuê đất làm giàu tại ở ba cửa 

biển Quảng Yên, Ba Lạt và Đà Nẵng sẽ mở ra theo Hiệp ước 1862. (42)  

41.  ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1974: 61-62 [10-11/1866]. 

42.  ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:37-40. 

 

Nhưng quan điểm bài chống Ki-tô, coi giáo dân Ki-tô “tai mắt cho người Tây 

dương,” đi ngược lại chủ trường cầu hòa của mẹ con Hường Nhiệm, và liên minh 

Phan Thanh Giản—kinh lược ba tỉnh miền tây Nam Kỳ—cùng Trần Tiễn Thành, 

Phạm Phú Thứ, v.. v..  

Thí dụ như lời phê bình của Nguyễn Tri Phương năm 1962 về ảo vọng sẽ giàu 

có sau khi hòa với Pháp mà nhóm Giản-Thành cao rao khiến Hường Nhiệm không 

hài long, gạn hỏi tại sao Phương không nêu lên với nhóm chủ hòa. Rồi đến việc 

Phương chống đối chính sách thu thuế thầu bán thuốc phiện để có tiền bồi thường 

chiến phí cho Pháp và Espania, cùng việc cung cấp lương thực, chiến phí cho các 

đạo quân Thanh qua Bắc Kỳ dẹp thổ phỉ cùng hải tặc khiến Hường Nhiệm cho là 

cứng đầu, xa cách dần. 

Thời gian này, triều đình Huế không chỉ có miền Nam để phải quan tâm. Từ 

thập niên 1850, thổ phỉ Thanh từ Vân Nam và Quảng Tây kéo qua tàn phá vùng 

thượng du Bắc Kỳ. Các thành Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn 

nhiều lần xin càu viện. Thành Cao Bằng ba lần thất thủ. Trong khi đó thổ phỉ và 

hải tặc người Việt—mà đa số là giáo dân Ki-tô được Pháp xúi dục mở trận tuyến 

thứ hai làm suy yếu triều Nguyễn—cũng liên tiếp hoành hành ở vùng châu thổ và 

duyên hải. Thiên tai, vỡ đê, dịch lệ lan tràn. Đói kém xảy ra khắp nơi. Nếu quả có 

sự tương ứng giữa trời và người, thiên mệnh của Hường Nhiệm tại miền bắc đã 

khanh kiệt từ lâu, trước ngày lái súng Jean Dupuis và Hải quân Thiếu tá Francis 

Garnier lộng hành. 

Quân phí chống tặc phỉ tại miền Bắc (kể cả quân lương cho Thanh binh và tiền 

thuê tàu Thanh [9,000 lạng bạc 1 tháng]) là mối lo lớn. Không những ngân khố các 

tỉnh vơi hụt, mà hầu bao, vựa lúa của nông dân bị soi móc đủ kiểu. Hường Nhiệm 

chấp thuận mọi biện pháp tăng thu—tăng thuế ruộng đất, linh động lệ quyên góp, 

kể cả hoàng thân, công tử, bán phẩm hàm, chức tước, cho dùng tiền chuộc tội. (43) 

43. ĐNTLCB, IV, XXX, 30:105, 149-150 [Tháng 8/1864 [7 Giáp Tí, 2-

31/8/1864]: thuê thuyền Thanh], 30:99, 111 [lạc quyên], 30:118-119 [lạc 

quyên hoàng thân], 30:121-124 [bán phẩm hàm, chức tước], [chuộc tội].  
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Tháng 9/1864 [8 Giáp Tí, 1-30/9/1864]: Nam trực (Quảng Nam-Quảng 

Ngãi) và Tả kỳ (tới Bình Thuận) thiếu gạo [do việc phong tỏa kinh tế của 

Pháp?]. Bắt quyên thóc gạo. Cửu phẩm bá hộ ở Quảng Bình không chịu nạp, 

đánh 100 trượng trước đình. Phải nạp 8,000 quan mới tha. (30:111) 

Lỗ hổng lớn nhất của ngân khố là khoản “bồi thường chiến phí” Pháp và 

Espania đánh chiếm Đại Nam lên tới 400,000 Mỹ Kim hay 2,880,000 lạng bạc 

một năm. Mỗi năm trả hai lần. Năm 1862 và 1863, còn thiếu 5,049 đồng. Năm 

1864 thiếu 200,000 đồng. Để có đủ tiền trả nợ năm 1865, vua phải mang vật dụng 

bằng bạc trong kho ra đúc nén. Lại sai Trương Văn Uyển vào Nam thu góp vàng 

bạc, nấu chảy cả hai pho tượng Phật cổ của Căm Bốt bằng vàng, đổ thành nén.  

Từ năm 1865, Bộ Hộ cho Hoa thương nhập cảng thuốc phiện để đánh thuế. 

Thuế thuốc phiện trở thành một nguồn thu quan trọng. Trong năm 1865 thu được 

tổng số 382,000 quan. Ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên thu được cao nhất, 

264,000 quan. Nam Định, 21,000 quan, Bình Thuận 20,000 quan, Hà Nội 17,000 

quan. Phú Yên mỗi năm 5,000 quan. (35:31), v. v... (44) 

44. ĐNTLCB, IV, XXX, 30:105, 149-150, 163-164.  

Năm 1881. Thuế thuốc phiện thu được tăng lên tới 595,500 quan (35:31) 

[Tháng 28/5-25/6/1881 [5 Tân Tị, 28/5-25/6/1881] Hầu Lợi Trinh, lái buôn 

Hoa, trúng thầu thuốc phiện. Thuế cho cả ba năm là 1,786,500 quan. Được 

phép thu thuế từ Quảng Trị tới Bắc Kỳ, ngoại trừ 5 tỉnh Tuyên, Cao, Lạng, 

Thái và Hưng Hóa. Tăng thêm được 527,300 quan. (45) 45. ĐNTLCB, IV, 

35:31. 

 

 Nhưng vì “đức ý” của triều đình, Hán Văn Đế ở Huế thỉnh thoảng lại ra lệnh 

cấm hoàng thân, quan chức, quân đội, và rồi cử nhân, tú tài không được “yên sĩ 

phi lí thuần.” (45)  

45. ĐNTLCB, IV, 32:298-299 [Tháng 6 Quí Dậu, 25/6-23/7/1873: cử nhân, 

tú tài phải bỏ thuốc phiện trong vòng 1 năm]. 

 

Vua và các đình thần bắt đầu suy nghĩ về lời khuyên—thực tế, dù phũ 

phàng—của thông ngôn Tôn Thọ Tường là nếu thiếu tiền, nên cắt ba tỉnh miền 

Tây cho Pháp để trả nợ [30:234-35]. (46) 

46. ĐNTLCB, IV, XXIX, XXXII, 30:1863-1865, 1974:94-5, 180, 234-236. 

 

Bởi vậy, trong mùa Thu 1866, Tự Đức và đình thần nhiều lần bàn luận nên 

hay không nên cắt thêm ba tỉnh miền Tây. Người muốn chỉ cắt thêm tỉnh Vĩnh 

Long, nếu cần, giữ lại An Giang và Hà Tiên. Người đề nghị trao đổi ba tỉnh miền 

Tây lấy ba tỉnh miền Đông ; mở thêm 3 cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt (Nam Định) và 

Quảng Yên ; và Pháp sẽ bỏ tiền bồi hoàn chiến phí, giúp đánh hải tặc. Nhưng đa 

số đều nghĩ rằng không thể chống giữ, nên tự nguyện triệt thoái giai đoạn, rút về 

Bình Thuận; rồi tùy theo phản ứng của sĩ dân miền Nam mà định liệu. Cần chuẩn 

bị kế hoạch đưa nghĩa dân miền Nam ra Bình Thuận-Khánh Hòa lập nghiệp. (47) 

283



47. ĐNTLCB, IV, XXXV, 31:1866-1869, 1974:65-67, 71 [500 người miền 

Nam lập nghiệp ở Thuận-Khánh]. 

 

Cuối cùng, Hường Nhiệm quyết định giao cho Phan Thanh Giản tùy quyền 

hành động, “nếu nhường, nên châm chước cốt cho được hòa bình.” Từ đầu năm 

1866, Phan Thanh Giản đã vào Vĩnh Long với chức Kinh lược sứ miền Tây, cùng 

mật chỉ duy trì liên hệ thân thiết với soái phủ Pháp để xin chuộc lại ba tỉnh miền 

Đông, bằng giá nào cũng được, hy vọng rằng “một lời mạnh hơn 10,000 quân.” 

(48) 

48. ĐNTLCB, IV, XXXV, 31:1866-1869, 1975: 65, 66-67. 

 

Nhưng tuổi đã trên 70 và chủ trương cầu hoà, Phan Thanh Giản cũng chẳng có 

một chuẩn bị nào để phòng thủ phần đất còn lại.  

Thái độ của triều đình Huế không khiến người Pháp “động tâm” như Hường 

Nhiệm hy vọng và ảo vọng. Ngày 14/10/1866, Lagrandière sai Paulin Vial [Vy An] 

và Le Grand de la Liraye [Dương] ra Huế bàn thảo tân ước. Đòi lấy thêm ba tỉnh 

miền Tây Nam Kỳ (An Giang, Hà Tiên, Vĩnh Long). Vua sai Phan Huy Vịnh và 

Phạm Phú Thứ đến bàn thảo. Vial đe rằng nếu vua không thuận, sẽ có chiến tranh.  

Ý kiến đình thần trái ngược nhau. Người cho rằng nếu cần nhượng ba tỉnh 

cho Pháp, đổi lại, bỏ tiền bồi thường chiến tranh, bỏ việc mở các cửa biển miền 

Bắc, bỏ việc đặt Lãnh sự.  

Viện Cơ Mật chủ trương đánh, nếu đánh không lại, rút về giữ Bình Thuận, rồi 

cho sĩ dân miền Nam kháng chiến. Vua không có quyết định, vì trước khi vào 

Vĩnh Long, Phan Thanh Giản đã mật tấu sẽ tìm cách thuyết phục Tướng Pháp, 

“một lời bằng 10,000 quân.” (49) 

49.  ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1974:66-67. 

 

Nên vua mật chỉ cho Phan Thanh Giản, Trương Văn Uyển lo liệu. “Nếu 

nhường nên châm chước cốt được hòa bình, tính kỹ mật tâu lại.” (50) 

50.  ĐNTLCB, IV, q XXXV, 31:1866-1869, 1974: 64-65.  

 

Tháng 11/1866, Hường Nhiệm lại thúc dục Phan Thanh Giản thương thuyết, 

nhưng không đạt được kết quả. 

Ngày 19/1/1867, Đô Đốc Rigault de Genouilly—người cầm đầu cuộc biểu 

dương lực lượng 1858-1859—thay Chasseloup-Laubat làm Bộ trưởng Hải quân & 

Thuộc địa. Dưới ảnh hưởng của Hội Truyền Giáo và các nhà doanh thương, và 

nhất là mối quan tâm trước sự bành trướng ảnh hưởng của Bri-tên tại Đông Nam 

Á, Rigault chấp thuận cho Lagrandière đánh chiếm ba tỉnh còn lại ở miền Nam.  

Để tạo cơ hội động binh, tháng 2/1867, Lagrandière sai Monet de Lamarck tới 

Huế lập lại đòi hỏi ký một hoà ước bảo hộ và cắt nhượng thêm ba tỉnh miền Tây. 

(51) 

51. ĐNTLCB, IV, q XXXVI, 31:1866-1869, 1974:111;  
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Báo chí Sài Gòn cũng bắt đầu chiến dịch cổ võ nhu cầu chiếm trọn miền Nam. 

Tờ Courrier de Saigon, chẳng hạn, cả quyết rằng dân Annamite—thuật ngữ do các 

giáo sĩ sáng tạo, xuất xứ từ tên An Nam Đô hộ phủ, hay An Nam Đô thống sứ ty—

rất tri ơn và không chút ngần ngại đứng sau lưng chính nghĩa khai hóa.(52)  

52. Courrier de Saigon [CS], 5/5/1867. 

 

Việc chiếm đóng ba tỉnh miền Tây, vẫn theo báo này, rất được tán thưởng vì 

đó sẽ là bước khai hóa mới cho những sắc dân bị cô lập và ít biết đến nhất ở Á 

châu, sẽ mang lại hòa bình cho các nước láng giềng, cũng như bảo đảm an ninh 

cho các thương gia. (53) 

53. Ibid., 5/7/1867. 

 

Trong khi Phan Thanh Giản tìm cách thương nghị, ngày 20/6/1867, 

Lagrandière tự động chiếm Vĩnh Long (20/6/1967), rồi An Giang (21/6/1967), và 

Hà Tiên (24/6/1967). Phan Thanh Giản hạ lệnh giao thành. (54)  

54. ĐNTLCB, IV, XXXVI, 31:1866-1869, 1974: 133-135;  

 

Ngày 25/6/1867, Lagrandière có thể kiêu hãnh tuyên bố rằng Nam kỳ sẽ được 

vinh dự khai hóa bằng “một nền văn minh dựa trên Ki-tô giáo, công lý và sức 

mạnh.” Khước từ vinh dự ấy, ngày Chủ Nhật 4/8/1867, Phan Thanh Giản uống 

thuốc độc tự tử. (55) Trước khi tự kết liễu đời mình trong danh dự—tức chết theo 

thành có trọng trách bảo vệ—Phan Thanh Giản cẩn thận nộp sớ báo đã giao số gạo 

bù vào số tiền 1 triệu đồng bồi thường năm đó, cùng mũ áo, ấn triện. Sau đó nhịn 

ăn mà chết. (56) 

55. Nguyễn Duy Oanh, Chân dung Phan Thanh Giản, 1974:297.  

56. ĐNTLCB, IV, XXXVI, 31:1866-1869, 1974:134). 

 

* Bắc Kỳ: Quân thổ phỉ Ngô Côn, từ Quảng Tây tràn vào Bắc Việt. 

* Bình Thuận: Dời bọn Phan Trung về Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên. Do 

áp lực của Pháp. Vì Phan Trung và thuộc hạ phần lớn đều chống Pháp tại Nam Kỳ. 

(ĐNTLCB, IV, XXXV, 31:1866-1869, 1974: 61). 

  [CBTĐ, TĐ XXIII [6/7/1871], CB:90-94). 16/7/1871: Bộ Hộ trình lên là 

mới chỉ thu được 37 vạn quan, trong khi chiến phí lên tới 58 vạn quan (CBTĐ, 

CBTĐ, TĐ XXIV:219-224)]. 

 

 

VI. PHẢN ỨNG VỀ VIỆC MẤT NAM KỲ: 

Việc Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây và cái chết của Phan Thanh Giản khiến 

triều đình Huế—dù đã dự đoán được hậu quả—rơi vào tình trạng bại liệt, khủng 

hoảng.  

Tháng 7/1867, thân phiên, hoàng thân triều thần Nguyễn họp, đề nghị cử sứ 

đoàn vào Sài Gòn điều đình việc giao trả những quan chức còn mắc kẹt ở miền 

Nam; và xin miễn trả chiến phí vì đã nhượng cả sáu [6] tỉnh cho Pháp. (56)  
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56. CBTĐ,  TĐ XX, 4-7, CB 295:113-118. [2003:135-136]; CBTĐ, [no 

date] XX, 4-7, CB 295:113-18). 

 

Sau khi nghe Phan Huy Vịnh thuật lại nội dung một buổi mạn đàm với một 

viên chức Pháp—là sở dĩ phải chiếm ba tỉnh miền Tây vì các quan lại đã yểm trợ 

cho các toán nghĩa quân kháng Pháp, và muốn thương thuyết, phải nói chuyện với 

chính phủ ở Paris—hôm sau triều thần đổi ý. Ngày 10/7, họ đề nghị cho người vào 

nhờ soái phủ Pháp giúp phương tiện qua Pháp điều đình hiệp ước mới. Hoặc, nếu 

Pháp đồng ý đổi Căm Bốt và ba tỉnh miền Tây lấy ba tỉnh miền Đông thì không 

cần phải qua Pháp nữa. (57) 

57. CBTĐ,  9/6 TĐ  XX [10/7/1867],, 4-7, CB 295:127-157. [2003:136] 

 

Nhưng Hường Nhiệm và triều thần chẳng có một sách lược nào rõ ràng. Trong 

bản văn mộ bia Khiêm Cung vào tháng 8-9/1867 [8 Đinh Mão], vua giãi bày tâm 

trạng như sau:  

Biết người không tinh là tội ở trẫm; dùng người không xứng, cũng là tội ở 

trẫm, phàm mọi việc làm không nên, đều là tội ở trẫm. (58)  

58. ĐNTLCB, IV, XXXV, 31:1866-1869, 1974: 157. Xem Phụ Bản I.  

 

Khoảng 4 tháng sau ngày Pháp chiếm miền Tây. ngày 20/10/1867, Hường 

Nhiệm xuống chiếu, tuyên bố: 

Việc sáu tỉnh Nam Kỳ . . . do trẫm không biết tính xa, không biết dùng 

người, chỉ biết tự trách, thẹn hối vô cùng [Nam kỳ lục tỉnh chi luân hãm cố do 

trẫm muội quyết viễn đồ, dụng phi kỳ nhân, thân tự hận trách, thống hối nan 

truy].” (59) 

59. Chiếu đề ngày 24/9 Bính Dần [Tự Đức XX], 29/10/1867); QTCBTY, 

q5; Theo ĐNTLCB, tháng 9 Đinh Mão [28/9-26/10/1867] Hường Nhiệm sai 

đình thần bàn nghị về công và tội của các quan tướng phụ trách mặt trận Gia-

định; ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 168-69. Nhưng tháng 11 Mậu Thìn 

[14/12/1868-12/1/1869] mới ra án. Trương Bá Cần, “Thái độ của triều đình 

Huế với Phan Thanh Giản từ vua Tự Đức đến vua Đồng Khánh;” Sử Địa (Sài 

Gòn) số 7-8 (1967), tr. 157;  

 

Hơn một năm sau, khi luận xét về công tội của các quan tướng như Nguyễn 

Tri Phương, Phan Thanh Giản, v.. v..., vua vẫn ngậm ngùi than thở: 

Trẫm vì bạc đức, không biết tính xa, dùng người sai lầm, rất tự thẹn hối, 

trăm quan các ngươi, lương tâm chưa mất, há chẳng đau lòng? Mất buổi sớm, 

thu lại buổi chiều, trẫm đương ngày đêm mong mỏi. Các bề tôi của ta chịu ơn 

như thế nào? Báo đáp ra sao? Đều tự nghĩ lấy, đừng chỉ nói xuông để tắc trách. 

(60) 

60. ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 270 [Tháng 11 Mậu Thìn 

[14/12/1868-12/1/1869].  
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Sự nhu nhược của triều Nguyễn khiến các hào kiệt miền Nam đành phải tự 

động mộ binh khởi nghĩa. Lừng lẫy nhất là lực lượng của Nguyễn Trung Trực. 

Ngày 16/6/1868, với sự nội ứng của một số hạ sĩ quan lính tập, Nguyễn Trung 

Trực đánh chiếm được đồn Rạch Giá, giết chết 30 người Pháp. Nhưng năm ngày 

sau, 21/6, viện binh Pháp từ Vĩnh Long kéo tới, tái chiếm Rạch Giá. Tham dự 

cuộc hành quân này có Đỗ Hữu Phương (Tổng đốc Phương), Huỳnh Công Tấn 

(Đội Tấn), Trần Bá Lộc (Phủ Lộc), dưới quyền Trung tá Ansard. Nguyễn Trung 

Trực phải chạy ra Hòn Chồng, rồi Phú Quốc. Trung tuần tháng 8/1868, quân Pháp 

vây đánh Phú Quốc. Nguyễn Trung Trực phải hàng, rồi bị xử bắn ngày 27/10/1868 

tại Rạch Giá.  

Năm 1869, thuộc hạ cũ của Trương Định cũng phò con trai ông là Trương 

Huệ, liên kết với Căm-Bốt và Lào để mưu chiếm thành Gia Định, nhưng không 

thành công. Mặc dù tinh thần kháng Pháp vẫn còn ấp ủ, tiềm tàng trong tâm can 

người miền Nam, con triều thực dân Âu châu phủ ngập dần sáu tỉnh Nam Kỳ, với 

đầy đủ những lợi ích và tác hại hẳn có. Một số người di tản ra vùng Thuận Khánh, 

thành lập đồn điền dưới sự hướng dẫn của Phan Trung, con Phan Thanh Giản, hay 

đăng lính mộ ra Bắc dẹp Thanh phỉ. Những người ở lại chua chát, cay đắng chỉ 

trích những kẻ “thà mất lòng anh đặng bụng chồng.” 

 

VII. HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG: 

 

Ngày 4/4/1868, Lagrandière lên đường về Pháp nghỉ dưỡng bệnh. Đề đốc 

Marie G. H. Ohier (4/1868-12/1869) được cử làm Quyền Thống Đốc Sài Gòn. 

Cuối năm 1869, Paris lại cử Phó Đô Đốc Cornulier-Lecunière làm Quyền Thống 

đốc. Mãi tới tháng 3/1870, do tình trạng chiến tranh ở Âu châu, Cornulier-

Lecunière được chính thức thay Lagrandière. 

Vì triều đình Huế đã nhắm mắt nhượng đứt cho Pháp sáu tỉnh miền Nam, các 

viên chức Pháp có thời gian kiện toàn dần tổ chức hành chính thuộc địa.  

Theo HQ Thiếu tá Rieunier, trong năm 1862, số tàu Tây phương vào cảng 

Sài Gòn lên tới 114 chiếc, so với 72 thuyền người Hoa.[p. 2] 

9 nước Tây phương có tàu vào Sài Gòn:  

Pháp (44), Bri-tên (43), Hambourgeois (7), Mỹ (6), Danois (6), Péruviens (1), 

Belges (1), Brémois (1), Hollandais (5).[p.2] 

1860: 111 Tây phương, 140 Hoa; 

1861: 175 Tây phương, 48 Hoa. [p.5] 

Xuất cảng: gạo trắng (42470 tấn), cá khô (2430 tấn), muối, da trâu, sừng trâu, 

chiếu, gỗ đóng tàu, café (750 bao), xà-phòng (192 caisse), v.. ... 

Nhập cảng: giấy bản TH, chén tách TH, trái cây khô, áo mưa, mứt, thuốc 

phiện (260 caisses [75 tàu Tây phương, 185 thuyền TH]) [p.3], dược phẩm (1475 

caisses, cả Pháp lẫn TH), áo mưa, bột mì (farine, 3,494 bao), vôi ăn trầu, than đá, 

than củi, trà, rượu vang, lúa mì [blé], đinh sắt, v.. v...(61) 
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61. Lieutenant de Vaisseau [Henri] Rieunier, “Commerce de Saigon 

pendant l’année 1862; Revue Maritime et coloniale (Février 1864); reprint 

edition Challemel, Paris, 1884, 12 trang.[SHM (Vincennes), GG2 44, carton 1] 

 

Đại cương, ở Nam Kỳ lúc đó có ba nhóm cộng đồng Việt khác nhau. Nhóm 

người Việt thuần túy, người Việt gốc Hoa, và người Việt gốc Khmer. Khởi đi từ 

nhu cầu mở rộng vòng đai kiểm soát các vị trí đóng quân và chốt chặn các trục lộ 

giao thông, cùng bảo đảm hệ thống cung cấp lương thực, nhân công của 

Jauréguiberry, Charner hay Bonard, Lagrandière và người kế vị tìm cách kiểm soát 

các cộng đồng người Việt để khai hoá các tài nguyên địa phương và biến Nam Kỳ 

thành thị trường của hàng hóa Pháp. 

Để kiểm soát và cai trị người Việt thuần túy, các quan chức Pháp sử dụng 

nhóm thiểu số tham vọng từ khối giáo dân Ki-tô hoặc những thành phần tệ đoan 

xã hội. Phần đại đa số thầm lặng—tức khối nông dân—được quay mặt làm ngơ, 

miễn hồ chịu sống hiền lành, ngoan ngoãn trong khuôn khổ trật tự mới. Việc mở 

mang hải cảng Sài Gòn và các cơ sở thương mại cũng lôi kéo về Sài Gòn những di 

dân từ bốn phương, tạo nên hai giai tầng xã hội mới: đó là thị dân và nhân công. 

Sự xuất hiện của hai giai tầng này đánh dấu một giai đoạn mới cho sự phân biến 

của xã hội cổ truyền Việt, từ một xã hội nông nghiệp tiến sang một xã hội thuộc 

địa kinh tế. 

Với những người Việt gốc Khmer, quan chức Pháp cũng áp dụng một chính 

sách tương tự, ngoại trừ việc khích động lòng thù hận người Việt. Những truyền 

thuyết như quan tướng Việt dùng người Miên làm “bếp nhau” hay cho lệnh chôn 

sống hàng chục ngàn nhân công Khmer sau khi hoàn tất việc đào kinh Vĩnh Tế 

vào cuối triều Gia Long, đầu triều Minh Mạng được lưu truyền trong dân Khmer. 

(62)  

62. Đáng ghi nhớ là Mao Trạch Đông đã hết lời ca ngợi chính sách “cáp 

duồn của Lon Nol và Khmer  Đỏ trong thập niên 1970. Hồi ký của vua 

Norodom Sihanouk cung cấp nhiều chi tiết về những tội ác chống nhân quyền 

và diệt chủng của Khmer Đỏ. 

 

Các cộng đồng người Hoa được đặc biệt chú ý. Nỗ lực tái tổ chức cộng đồng 

người Hoa đã bắt đầu từ năm 1859. Đầu tháng 12/1859, thành phần lãnh đạo 

người Hoa ở Sài Gòn như sau: Thị trưởng: Pan Kingsing, lãnh tụ Hoa kiều; Phụ tá: 

Shoo Siong, Shoo Khee, Shoo Kok, Shoo Kian, Shoo Sek, Soo He, Shoo Siam, 

Phoo Chiang, Phoo Joan, Phoo Pow, Phoo Kin, Phoo Jan; Ủy viên (commissaires): 

Lee It, Jan Gnoh, Kly Knie, Chin Yek, Liang Khu, Kin Khee. (63)  

63. Document 12; GG2 44:3, d.5.  

 

Ngày 29/12/1859, Page bổ nhiệm Trung úy Borès làm Giám đốc Trung Hoa 

và Việt vụ. Có một ủy ban (magistrat) gồm 8 người (4 Việt, 4 Hoa) phụ tá. Hơn 

một tháng sau, ngày 13/2/1860, Jauréguiberry ra sắc lệnh số 6, thiết lập một hội 

đồng (conseil) đại diện người Hoa. Hội đồng này gồm 6 người, dưới sự quản trị 
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của Giám đốc An-Nam vụ (Directeur des Affaires annamites). Chủ tịch: Phoo Tac; 

Xuân, Phó, đặc trách Sài Gòn; Phoo Kok và Phoo Tien (phụ trách cư dân ở Sài 

Gòn); và, Phoo Troung, Phoo Ky (phụ trách tàu bè). (64) 

64. SHM (Vincennes), GG2 99, carton 2. 

 

Từ đó, Hoa thương, nhờ mạng lưới kinh tế, tài chính và thương mại khu vực, 

tiếp tục thống trị nền kinh tế Đại Nam. Họ cũng có những tổ chức bí mật như 

Nghĩa Hoà Đoàn, Thiên Địa Hội, rồi Quốc Dân Đảng và “Cộng Sản,” ảnh hưởng 

rất lớn trong các bang và hội.  

 

Nhận hiểu tầm quan trọng của Hoa thương và người Việt gốc Hoa, các quan 

chức Pháp duy trì họ ở cương vị trung gian kinh tế. Chợ Lớn trở thành trung tâm 

thương mại và kinh tế của toàn miền Nam. Tại các tỉnh, người Hoa thống trị việc 

mua bán thóc lúa và hệ thống cửa hàng “tạp hóa,” kể cả những tiệm tạp hóa nổi 

trôi trên kinh rạch, hay ghe thuyền bán nước ngọt. Họ còn nắm độc quyền khai 

thác thuốc phiện và cờ bạc. (65)  

65. Năm 1865, khi Hường Nhiệm bắt đầu cho đấu thầu thu thuế thuốc 

phiện, Soái phủ Sài Gòn mỗi năm thu được 90,000 đồng Mễ-Tây-Cơ về thuế 

thuốc phiện tại ba tỉnh miền Đông. 

 

Trên đỉnh của hình tháp xã hội miền Nam là một thiểu số quan chức, binh sĩ, 

giáo sĩ, cùng những người Pháp ưa phiêu lưu, mạo hiểm vào khoảng trên 10,000 

người. Phần lớn được hưởng những ưu quyền luật pháp, hành chính cũng như kinh 

tế. Một người Pháp bị phạm tội chỉ bị xét xử theo luật Pháp. Các chức vụ quan 

trọng trong công sở đều dành riêng cho người Pháp. Thương gia Pháp nắm giữ độc 

quyền việc xuất/nhập cảng, chỉ dành cho người Hoa những ngành hoạt động thứ 

yếu trong mạng lưới Hong Kong, Singapore, Sài Gòn. Người Pháp sống trong 

những căn nhà đẹp đẽ nhất, di chuyển trên những chiếc xe sang trọng nhất, xây 

dựng nên những khu phố Tây khang trang, với những tiệm tạp hóa [bazaars], tiệm 

ăn, quán rượu, v.. v... dành riêng cho giai tầng cai trị thuộc địa. Trẻ em được theo 

học những trường đầy đủ tiện nghi. Mỗi gia đình đều có những anh bồi, bếp, chị 

hai, ba. Mỗi viên chức hay quân nhân đều có thể có một người vợ bản xứ, thường 

gọi là “me Tây.” Ngay các nhà truyền giáo cũng có vài người hầu được gọi tôn lên 

là “chú.” (66) 

66. Xem BAVH, Vol. VII, No. 3 (7- 9/1920), tr. 367, chú 2. 

 

Tuy nhiên, việc chiếm đóng Nam Kỳ hãy còn trong tình trạng tạm bợ, nền 

hành chính đại cương mang sắc thái quân quản. Mỗi Đề đốc hay Phó Đô Đốc có 

những sở thích và quyết định tại chỗ biến thiên đâu đó giữa hai đối cực lý thuyết 

“đồng hoá” và “hợp tác.” Mãi tới ngày 21/4/1869, Pháp mới thành lập Hội đồng tư 

vấn (Conseil Privé), dưới sự chủ tọa của Thống đốc Nam kỳ. Hội đồng này gồm 3 

ủy viên: Tổng Biện lý (Procureur Général), đặc trách về luật pháp; Giám đốc Nha 
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Nội Chính; và Giám đốc Điều hành (Ordonnateur), người chịu trách nhiệm về tài 

chính và liên hệ với Bộ Thuộc Địa). 

Những năm cuối thập niên 1860, nhiều người Pháp, kể cả Lagrandière, bắt đầu 

có ý định thâu tóm luôn toàn cõi Đại Nam. Nhưng tình hình căng thẳng ở Âu 

Châu—đưa đến cuộc chiến Pháp-Prussia [Phổ], chấm dứt chế độ quân chủ ở Pháp 

năm 1871—khiến người Pháp chẳng dám phiêu lưu mạo hiểm hơn nữa, mà phải lo 

phòng thủ Nam Kỳ cùng Cambodge trước những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra 

từ phía Bri-tên. Phải tới thập niên 1870, và nhất là từ khi Charles Le Myre de 

Vilers được phái qua Nam Kỳ làm Thống đốc dân sự đầu tiên năm 1879, người 

Pháp mới có những chính sách rõ ràng hơn về việc khai thác Nam kỳ nói riêng và 

Đông Dương nói chung. 

Cách nào đi nữa, từ năm 1867, sáu tỉnh Nam Kỳ đã bị phóng vào quĩ đạo 

“thực dân,” tách biệt hẳn với triều đình Huế. Mặc dù mãi tới năm 1874, Tự Đức 

mới chính thức cắt trọn Nam Kỳ cho Pháp, miền đất này đã đi tiên phong trong 

một cuộc tiến hóa sâu rộng khó tránh của đất nước và dân tộc Việt. 

 

Phụ Bản: 

Bản án các quan thua trận Pháp ở Nam Kỳ: 

 

Đình thần tâu dâng 2 tập nghị xử, nghị phong về công tội của bọn Nguyễn Tri 

Phương, Nguyễn Bá Nghi, Vũ Trọng Bình. 

(Trước đã giao nghị xử về tội lỗi ở Nam Kỳ của bọn Nguyễn Tri Phương, Vũ 

Trọng Bình 20 viên, gần đây lại giao nghị phong về quân công ở Bắc Kỳ của bọn 

Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Bá Nghi). Vua cho là nghị chưa được sáng suốt, 

chính đáng; bèn mới quyết định, dụ rằng: 

 

Việc đất đai ở Nam Kỳ đến nay nói đến khiến người ta giận bực không thể nói 

xiết. Xét về nguyên ủy, thì giữ đánh lỗi thời, hỏng ngay từ đầu, nghị hòa khinh 

thường bỏ mất, hỏng ở quãng giữa, vâng lệnh đi sứ bất lực, hỏng ở quãng sau, lần 

lữa cẩu thả, hèn kém, mất ở sau cùng, trong đó sự thể có khó, dễ, tình tội có nặng, 

nhẹ, nên phải phân biệt xử trị, cho được sáng tỏ phép nước, khích khuyến tiết tháo 

người bề tôi. 

Vũ hiển điện đại học sĩ lãnh Thượng thư bộ Binh Nguyễn Tri Phương trước 

sung Tổng thống quân thứ Quảng Nam, đem Nguyễn Thế Hiển cùng đi, mà để Gia 

Định phòng bị sơ thất thủ, Tôn Thất Hạp, sau tuy thua một trận, còn biết chống 

giữ, Nguyễn Tri Phương cùng Phạm Thế Hiển lại đến, vội tính, thất sách thua to, 

nên lan tràn khó tính cho đến ngày nay. Tuy sau đánh dẹp ở ngoài Bắc có công, 

chưa đủ đền được lỗi trước, nhưng biết sợ hãi, hăng hái lập công, còn hơn là 

không có công trạng. 

Thự hiệp biện đại học sĩ lãnh Tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên Nguyễn Bá Nghi 

lúc sung làm Khâm sai đại thần, Biên Hòa thất thủ, sự thế đã khó khăn mà nghị 

hòa không quả quyết, để lỡ sự cơ, cũng tại cớ mọi người giữ ý kiến sai trái không 

liệu thế lực mà thôi, xét tình và theo pháp luật tội viên này còn nhẹ, sau nhận trọng 
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trách một địa phương ấy, tuy biết vỗ yên quân dân, nhưng việc ở Tuyên Quang 

giao cho một mình xử trí, cũng lâu không làm xong, hai viên ấy miễn cho giáng 

truật, đã là hậu rồi. Vậy việc trước đã giao cho bàn phong tước, nay đình lại, để 

cho đều tự nghĩ cố gắng báo đáp. 

Phạm Thế Hiển, Tôn Thất Hạp, sau khi việc xảy ra đều không có công gì 

đáng xét, chuẩn cho đều truy đoạt chức hàm, chờ sau khi thu phục sẽ trả lại cho 

mới đúng. 

Thự Thượng thư bộ Hộ Phạm Phú Thứ, bố chính sứ Nghệ An Ngụy Khắc 

Đản lúc ấy đi sứ tình thế đã khó vãn hồi, vả lại là chức phó, so với Phan Thanh 

Giản thì tội nhẹ hơn, nhưng không biết hết sức lo toan khôi phục, cô phụ sự ủy 

thác, cũng khó tha cho cả được. Phạm Phú Thứ tức giáng làm thự tả tham tri bộ 

ấy vẫn lãnh chức Thượng thư, nay đương bắt phải làm cho được việc, để được 

cùng với 2 quan bộ Binh, bộ Công lập công chuộc tội. Ngụy Khắc Đản là người 

thổ trước quen thuộc, cai trị hạt ấy lại cũng không được việc, cùng với Tổng đốc 

An Tĩnh Hoàng Tá Viêm đều không xứng chức. Đáng phải bãi chức ngay, nhưng 

nay đương bắt làm việc ở biên giới, Ngụy Khắc Đản, chuẩn cho giáng làm Hồng 

lô tự khanh vẫn lãnh chức bố chính sứ, bèn cùng với Hoàng Tá Viêm hết sức làm 

việc cho xong công việc đã trù tính ấy. Hai viên này hiện phải cách lưu, sẽ theo ân 

chiếu làm việc. Năm nay gặp khánh tiết, ban ơn nên rộng, nhưng án ấy rất quan 

trọng, trẫm đã châm chước vừa phải, đều nên cố gắng gấp bội để chuộc lỗi trước, 

dùng người chỉ cầu người cũ, chớ nên coi thường ân huệ mà tự bỏ mình. 

Nguyên hiệp biện đại học sĩ lãnh kinh lược sứ Phan Thanh Giản, trước đã 

cùng Lâm Duy Thiếp sơ suất định hòa ước, đem 3 tỉnh Định-Biên-Tường khinh 

thường cho người; đi sứ lại không được việc. Sau sung kinh lược sứ lại để lỡ cơ 

hội, nên các tỉnh Long-Giang-Hà đều mất, hai tội đều nặng cả, tuy sau khi việc đã 

rồi, xét phải tội chết, chưa đủ che được tội. Vậy Phan Thanh Giản cho cùng với 

Lâm Duy Thiếp đã quá cố đều truy đoạt lại chức hàm, và đẽo bỏ tên ở bia tiến sĩ, 

để mãi cái án trảm giam hậu. Giết kẻ đã chết để răn về sau. 

Bọn quan ba tỉnh Long-Giang-Hà: Trương Văn Uyển, Nguyễn Hữu Cơ, Trần 

Hoán, Nguyễn Xuân Ý, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Doãn Thanh, 

Phạm Hữu Chính, Nguyễn Duy Quang, đề đốc Vũ Thưởng, chánh phó lãnh binh 

Hoàng Chiêu, Hoàng Uy [Oai], Nguyễn Hương, Nguyễn Tập, Nguyễn Bút đều là 

bậc đại thần giữ bờ cõi, ngày thường đã không biết dò thám trước mà đề phòng 

sẵn, khi lâm sự lại không hết lòng châm chước đối phó, để đến nỗi đều mất, chỉ 

mang thân không trở về nói sao cho hết tội, đều đã cách chức ngay chờ nghị; trong 

đó Trương Văn Uyển thì phải tội 100 trượng, phát lưu 3.000 dặm; Nguyễn Hữu 

Cơ, Trần Hoàn, Vũ Thưởng, Nguyễn Xuân Ý, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Văn Nhã, 

Vũ Doãn Thanh, Phạm Hữu Chính, Nguyễn Duy Quang, đều phải tội 100 trượng, 

đồ 3 năm; Hoàng Chiêu, Hoàng Uy, Nguyễn Hương, Nguyễn Tập, Nguyễn Bút đều 

phải tội 80 trượng, đồ 2 năm, 15 viên trên đây người còn thì đều chiểu lệ thi hành, 

người chết thì truy đoạt lại chức hàm, người chưa tới nơi, đợi khi đến, chiểu án xử 

lý. Duy có phó lãnh binh quan Đỗ Huy mới nhận chức ít ngày, tạm gia ơn xử phải 

cách chức lưu, để xem làm việc sau này.  
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Lại hiệp biện đại học sĩ sung khâm sứ đại thần ở Cao, Lạng Tuyên, Thái Vũ 

Trọng Bình, trước đây kinh lược Lạng, Bằng, hơi có chút công lao, nhưng đối với 

giặc hàng xử trí không xong, để di họa đến ngày nay cũng đình nghị phong, đợi 

lần này, nếu biết làm việc khéo, được yên ổn lâu dài, sẽ ban ơn chưa muộn. Còn 

những người không can dự được phong, thì quan có chức trách xét bàn ngay để 

khuyên răn. 

Than ôi! Một tấc đất, một người dân, không gì không vật cũ, "con hổ," con 

hủy ra khỏi cũi, rùa, ngọc để nát ở trong hòm, lỗi tại ai? Trẫm vì bạc đức, không 

biết tính xa, dùng người sai lầm, rất tự thẹn hối, trăm quan các ngươi, lương tâm 

chưa mất, há chẳng đau lòng? Mất buổi sớm thu lại buổi chiều, trẫm đương ngày 

đêm mong mỏi. Các bề tôi của ta chịu ơn thế nào? Báo đáp ra sao? Đều tự nghĩ lấy, 

đừng chỉ nói suông để tắc trách... (ĐNTLCB, 31:267-270; Nguyễn Duy Oanh, 

1974:321-324) 

 
Phụ Bản I: Ba Tỉnh Miền Tây 

 

Hà Tiên 

Tập 5: ĐNNTC, q XXVI: Hà Tiên, (1997),  (5:5-34) 

Artifacts: Oc Eo pottery, 1-7 century BC. 

1615: Angkor King’s Edict. 

24/6/1967: Pháp chiếm Hà Tiên. 20/6/1867: Pháp chiếm Vĩnh Long; 22/6/1867: 

Pháp chiếm An Giang; 

 

Sau 1975,tỉnh Kiên Giang; gồm  

thị trấn Hà Tiên [tỉnh cũ lập năm 1833] và  

thị xã Rạch Giá, tỉnh cực tây của miền nam; gồm đất liền và các biển đảo kể cả Phú 

Quốc.trong Vịnh Xiêm La [Thái Lan].  

Rạch Giá-Sài Gòn, 248 km; dùng LTL 80, Rạch Giá-Sa Đéc, 105 km. Sa-Đéc-Sài 

Gòn: 143 kms. 

16/6/1868: Nguyễn Trung Trực chiếm Rạch Giá. Giết chết 30 người Pháp. 21/6/1868: 

Đề đốc Marie G H Ohier (4/1868-12/1869), Quyền Thống đốc, sai viện binh Pháp từ 

Vĩnh Long kéo tới. Có Đỗ Hữu Phương (Tổng đốc Phương). Huỳnh Công Tấn (Đội Tấn), 

Trần Bá Lộc (Phủ Lộc). Nguyễn Trung Trực chạy ra Phú Quốc [Tây Hà Tiên 70 km]. 

8/1868: Pháp vây đánh Phú Quốc. Nguyễn Trung Trực đầu hàng. Ngày 27/10/1868, bị xử 

bắn ở Rạch Giá. 

Phú Quốc: Tây Hà Tiên 70 km; 27 đảo, một thị trấn; diện tích 576 km2; dân số 

45,000 (1993), 95,000 (2013), dài 50 km, rộng nhất, 25 km.Hai sân bay, Dương Đông và 

An Thới; cảng Dương Đông. Trồng trọt, hồ tiêu, cao su, đánh bắt hải sản.  

Minh Hải: Bạc Liêu và Cà Mau cũ.  

Bạc Liêu-Sài Gòn, 288 km; Hà Nội, 1964 km. 

[Hậu Giang: Cần Thơ cách Mỹ Tho 126 km, Sài Gòn, 196 km; Hà Nội, 1891 km. 

Cần Thơ-Phụng Hiệp, 27 km; Cần Thơ-Sóc Trăng, 60 km; Cần Thơ-Bạc Liêu, 114 

km; Cần Thơ-Cà Mau, 180 km; Cái Nước, thêm 35 cây số [215 km], Năm Căn, 20 km 

[235 km]. 
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Vĩnh Long 

ĐNNTC, q XXIX: Vĩnh Long, (1997) (5:121-156) 

20/6/1867: Lagrandière chiếm Vĩnh Long; 22/6/1867: Pháp chiếm An Giang; 

24/6/1867: Pháp chiếm Hà Tiên. 4/8/1867: Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự tử. 1869 

bị Tự Đức đục tên khỏi bia đá Tiến sĩ. 

Sau 1975,  Vĩnh Long hợp với Vĩnh Bình, thị xã Trà Vinh thành tỉnh Cửu Long. 

Vĩnh Long đi Sài Gòn, 141 km; không còn phà như ngày trước Hà Nội, 1860 km. Vĩnh 

Long-Ba Càng, 18 km; Cái Vồn, 29 km; Cần Thơ, 33 km. 

Đảo Côn Lôn, ở giữa biển cả; đông nam Vĩnh Long. 

Trước thuộc Cần Giờ, trấn Gia Định,đi thuyền một ngày, một đêm thì tới. Năm 1830, 

huyện Trà Vinh, Vĩnh Long. (5:142, 154, 155-156) nay thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Đông Nam Vũng Tàu 180 cây số. Gồm 14 đảo. Diện tích Côn Đảo 51.2 km2. Năm 

1862, Pháp xây nhà tù trên đảo. 

Phụ bản Côn Lôn [Pulau Kundur, Poulo Condore], (1997),  (5:152-56) 

Đảo Côn Lôn, ở giữa biển cả; nay thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu. Đông Nam Vũng Tàu 

180 cây số. Gồm 14 đảo. Diện tích Côn Đảo 51.2 km2.  

Trước thuộc Cần Giờ, trấn Gia Định, đi thuyền một ngày, một đêm thì tới. 1702-

1703, Britên chiếm giữ]. 1787: Cắt nhượng cho Pháp và Touron, tức Đà Nẵng. Năm 1830, 

huyện Trà Vinh, Vĩnh Long, đông nam Vĩnh Long. (1997) (5:142, 154, 155-156) .  

Năm 1862, Pháp xây nhà tù trên đảo. Tù nhân chính trị: Nguyễn Trung Trực. Phan 

Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Thái Thân, v.. v.. Thập niên 1930, Phạm Văn 

Đồng (ThT, 1955-1987), Phạm Văn Thiện (Phạm Hùng, 1987-1988), Tôn Đức Thắng 

(CTNN, 1969-1981), Nguyễn Phương Thảo (Nguyễn Bình, 1910 [1929-1934]-1951), Lê 

Duẩn (1910 [1931-1936, 1940-1945]-[1960-1986]), Lê Văn Lương  (1914 [1/1934]-?) 

Minh Hải: Bạc Liêu và Cà Mau cũ. Bạc Liêu-Sài Gòn, 288 km; Hà Nội, 1964 km. 

Cần Thơ-Bạc Liêu, 114 km; Cần Thơ-Cà Mau, 180 km; Cái Nước, thêm 35 cây số 

[215 km], Năm Căn, 20 km [235 km]. 

 

An Giang 

ĐNNTC, q XXX: An Giang, (1997),  (5:157-198) 

22/6/1867: Lagrandière chiếm An Giang; 20/6/1867: Pháp chiếm Vĩnh Long; 

24/6/1967: Pháp chiếm Hà Tiên. 

Thị xã Long Xuyên-Sài Gòn, 193 km; Hà Nội, 1791 km. Châu Đốc,119 km tới Tri 

Tôn 42 km.  

Thị xã Châu Đốc, hữu ngạn sông Hậu, cửa kinh Vĩnh Tế. Cách Hà Tiên 90 km. Châu 

Đốc,  5 km, núi Sam, đền Thoại Ngọc Hầu; đi sát Thất Sơn, đi hướng tây nam, theo  kinh 

Vĩnh Tế,  95 km tới Hà Tiên. 

 

Phụ Bản II: 

Cấp Chỉ Huy Pháp (1857-1885) 

A. Thời của các đô đốc: 

1. Ngày 25/11/1857: Charles Rigault de Genouilly được Đô Đốc Ferdinand 

Alphonse Hamelin, Thượng thư Bộ HQ&TĐ, cử làm Tư lệnh đạo quân viễn chinh. SHM 

(Vincennes), GG2 39; CARAN (Paris), Fonds Marine, BB4-749, 1045. Năm 1847, hạm 

trưởng Victorieuse, bắn phá Đà Nẵng, cùng Đại tá Augustin Lapierre, hạm trưởng tàu 

Gloire. 
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2. Ngày 20/8/1859: Đề đốc Joseph Page thay Rigault de Genouilly. Tới Đà Nẵng 

ngày 19/10/1859. 1/11/1859: Nhận bàn giao của Rigault de Genouilly. 2/2/1860: Rời Sài 

Gòn lên Hong Kong. 27/2/1860: Lệnh bổ nhiệm Phó Đô Đốc Leonard Charner.  

CARAN (Paris), BB4 767; SHM (Vincennes), GG2 44:3, d3 [ngày 9/2/1860, tức một 

tuần sau ngày rời Sài Gòn, Page được thông báo sẽ được Charner thay thế] 

3. Ngày 7/2/1861 Charner mang chiến hạm tới Gia Định. Ngày 23 [28]/11/1861 Phó 

Đô Đốc Louis Alphonse Bonard [Phô Na] thay Charner. (ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 

1974:46) [hòa ước 5/6/1862] 

 

4. Ngày 30/4/1863, Đề đốc Pierre Paul Benoit de Lagrandière thay Phó Đô Đốc 

Louis Bonard [Phô Na] về nước. (ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974:46) [Bonard đã thay 

Charner từ ngày 23/11/1861].   

[chiếm 3 tỉnh miền tây] 

4/4/1868: Benoit de Lagrandière về nước dưỡng bệnh. Đề Đốc Marie G H Ohier 

XLTV (4/1868-12/1869),  

5. Đề Đốc Cornulier-Lecunière (12/1869-3/1870). Thực thụ, 3/1870-2/4/1871. 

6. 2/4/1871: Đề đốc Jules Dupré (1813-1881) làm Thống đốc Cochinchine (tới 

16/3/1874) [hòa ước 15/3/1874] 

7. 12/1874-16/10/1877: Đề đốc Duperré. 5/1/1876: Chia Nam Kỳ làm 4 Khu: Sài 

Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, và Bassac. Mỗi Khu, chia làm nhiều Tiểu Khu. Sài Gòn: 5 tiểu 

khu:  

 

8. 16/10/1877-6/7/1879: Louis Jules Lafont [cựu tùy viên của Rigault de Genouilly. 

Từng thương thuyết với Nguyễn Tri Phương năm 1859]. 

Ðề đốc Lafont lên thay Ðề đốc Duperré ngày 16/10/1877. Giống như những người 

tiền nhiệm, ông đã tích cực áp dụng những biện pháp mà ông tin rằng đích đáng để bảo 

đảm hòa bình và thịnh vượng cho đất mới của Pháp. Ông rời chính quyền thuộc địa ngày 

7/6/1879. 

Ông [Lafont] chấm dứt một loạt các Thống đốc quân sự mà sự tận tâm, nghị lực 

và sự khôn khéo thận trọng đã cho phép bình định gần như toàn thể xứ này trong 

vòng 20 năm, đã khiến cho dân chúng của đất Nam Kỳ xưa thương yêu và kính trọng 

những nhà bảo hộ mới của họ, quốc gia mới của họ; và cuối cùng tạo điều kiện để 

thực hiện một việc làm đáng kể và lợi ích cho tiền đồ của xứ ta là sự thành lập chính 

phủ dân sự của ông Le Myre de Vilers, nhiệm chức từ ngày 7/6/1879. 

[Nguyên văn: Le Contre-Amiral Lafont succeda au Contre-Amiral Duperré le 

16 Octobre 1877. Comme ses prédécesseurs, il s‟ờoccupa activement des mesures 

qu‟il croyait les plus propres à assurer la paix et la prospérité de la nouvelle terre 

francaise. Il a quitté le gouvernement de la colonie le 7 juin 1879. 

Avec lui prend fin la série de gouverneurs militaires dont le dévouement, 

l„énergie et la prudente habileté ont permis d‟arriver en vingt années à peine à la 

complète pacification du pays, à faire aimer et respecter aux habitants de l‟ancien 

pays de Nam-kỳ leurs nouveaux protecteurs, leur nouvelle patrie; à rendre possible 

enfin et capable d‟exercer une action considérable et bienfaisante sur les destinées 

du pays, le gouvernement civil, inauguré le 7 juin 1879 par M. Le Myre de Vilers. 

(Ibid., II:277-78) 
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Thống đốc dân sự: 

1. 13/5/1879: Charles Le Myre de Villers (7/7/1879-1881, [Tướng Trentinian] 

1881-1/1883) [năm 1873 còn là Thiếu úy?] 

2. Charles Thomson (13/1/1883-27/7/1885) 

 

Phụ Bản III:  

Petrus Key và Vụ án 

Tống Thị Quyên-Hoàng tôn Ðán 

 

Mới đây khi hiệu đính hai cuốn Việt Nam Niên Biểu, Tập II-A: Các tôn giáo và II-B: 

Các tổ chức chính trị (sẽ in năm 2016) tôi có dịp duyệt xét lại vài chi tiết trong tập Cours 

d‟histoire annamite à l‟usage des écoles de la Basse Cochin-chine [Bài giảng sử ký An-

nam-mít dùng cho các trường ở Nam Kỳ thấp], 2 tập, (Sài Gòn: 1875-1877[1879]) của 

Petrus Key. 

[Trọn bộ sách này hiện lưu giữ tại Thư viện Quốc Gia Pháp (Mitterand) ở quận 

XIII, Paris. Hơn 10 năm trước, tôi chỉ ghi chép những nét chính; năm 2001 nhờ Luật sư 

Trần Thanh Hiệp làm giúp phóng ảnh, nhưng sách đã quá cũ, nên Luật sư Hiệp đã ưu ái 

chép giúp lại những trang cần thiết, từ trang 257 tới 261, vừa đủ sử dụng cho phần này. 

Ðầu năm 2002, vợ chồng cháu Vũ Thái Dũng tìm được bản sao không toàn vẹn của tập II 

từ Sài Gòn. Ðọc kỹ những trang chót, tôi nghĩ tập này phải in năm 1879, không phải 1877 

như đã ghi ở đầu sách] 

Trong tập Cours d‟histoire annamite nói trên, Petrus Key thuật lại rằng “theo lời 

đồn” vua Nguyễn Phước Đảm (Minh Mạng) “đi lại” với chị dâu góa (tức Tống Thị 

Quyên, vợ Thái tử Cảnh), khi chị có thai, bèn kết tội lăng chạ và ghép án tử hình, chết 

chung với hai đứa con trai [Hoàng tôn Ðán tức Mỹ Ðường, và Mỹ Thùy]. Lại còn phụ 

chú rằng vua cho chọn “tam ban triều điển”: tự tử bằng thuốc độc, thắt cổ, hoặc dao 

găm. 

[Nguyên văn: Son frère Cảnh était mort, laissant deux fils; leur perte fut résolu. 

Minh Mang, dit-on, eut des relations avec la veuve de son frère et la rendit enceinte. 

Quand la grossesse fut apparante, il l’a condamné à mort pour inceste, elle et ses deux fils, 

ses deux propres neveux. Il leur accorda cependant la faveur de choix du genre de 

mort.( 1) 

___ 

1. Cette faveur, appelé tam ban triều điển, consiste à envoyer au condamné priviligé 

trois engins de destruction: (1) trois mètres de soie rose pour s’étrangler ou se prendre; (2) 

un verre de poison pour boire; (3) un sabre pour se couper la gorge. (II:259-60)] 

 

Petrus Key nhận xét rằng đây là một “tội ác” vì Minh Mạng là người có bản chất 

“ác độc, lạnh lẽo, tối tăm và gian xảo” [nature méchante, froide, sombre et 

fausse].(II:260) 

Mặc dù Trần Trọng Kim đã bài bác tin đồn (dit-on) này (VNSL, II:187), một số 

nhà truyền giáo vẫn sao chép lại, và dời ngày Hoàng tôn Ðán bị giết từ 1824 tới 1835. 

(Xem, Phan Phát Huồn, Việt Nam Giáo Sử [1965], I:300-1). Năm 1993, “Bảy” Trấn lập 

lại nguyên vẹn chi tiết “loạn luân” và “giết người bịt miệng” trong “biên khảo” về Petrus 

Ký. (1993, tr 51). 
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Trước hết, phải khẳng định: Theo Ðại Nam Thực Lục, Chính Biên và Ðại Nam 

Chính Biên Liệt Truyện, của Quốc sử quán triều Nguyễn chỉ có Tống Thị Quyên, vợ góa 

Hoàng tử Cảnh, bị dìm nước chết trong năm Giáp Thân (1824). Người thi hành bản án 

này là Tổng trấn Gia Ðịnh thành Lê Văn Duyệt (cũng người được các giáo sĩ và Petrus 

Key mô tả như chống lại vua Minh Mạng, ủng hộ Hoàng tôn Ðán, những lời võ đoán trái 

ngược với sử nhà Nguyễn), mới từ thành Phiên An (Sài Gòn) ra Huế dự thượng thọ của 

Hoàng Thái hậu. Hoàng tôn Ðán [Mỹ Ðường] bị phế làm thứ dân, dời nhà khỏi Hoàng 

thành từ tháng 1-2/1825 [12 Giáp Thân, 19/1-17/2/1825], và cấm không được vào chầu. 

(ÐNTLCB, II, 7:104-105; ÐNLT,CB q. 2 (truyện Anh Duệ Hoàng thái tử) & 23 (truyện 

Lê Văn Duyệt hạ) [1993], II:49, 396 [Việt ngữ]). Ðán bị đặt trong tình trạng giám sát 

thường xuyên, và năm 1849 mới chết giữa lúc kinh đô bị bệnh thời khí. (ÐNLTCB, q. 2 

[1993], II:52-4). Nói cách khác, Nguyễn Phước Đảm không “thủ tiêu” Ðán như Petrus 

Key và các giáo sĩ tung tin đồn. Em Ðán là Thái Bình Công Mỹ Thùy chết “bệnh” tháng 

8-9/1826 [tháng Bảy Bính Tuất, 4/8-1/9/1826], khi đang bị quân lính kiện. (ÐNTLCB, II, 

8:76) Tháng 9-10/1826 [Tám Bính Tuất], Nguyễn Phước Đảm cho Lệ Chung, con Mỹ 

Ðường, mới 6 tuổi, được tước Ứng Hòa hầu để giữ hương hỏa Thái tử Cảnh. (ÐNTLCB, 

II, 8:97) 

Khi sơ thảo cuốn Các vua cuối nhà Nguyễn, tôi đã sử dụng tài liệu của các nhà 

truyền giáo. Nay xin viết rõ lại, và hy vọng độc giả chưa có phần “Ðính chính” sửa chữa 

giúp ấn bản năm 1999 (tập I) như sau: 

tr. 52, dòng 8-9: “Việc Minh Mạng giết chết mẹ ruột Ðán là Tống Thị Quyên rồi 

biếm Mỹ Ðường làm thường dân vào năm 1824 . . . .” 

tr. 57, dòng 17-19: “Bởi thế sau khi giết Tống thị (vợ Cảnh) và biếm Hoàng tôn 

Ðán làm thường dân, ngày 12/2/1825, vua mật chỉ cho Tổng Ðốc Quảng Nam:” 

 

Vụ án Nguyễn Văn Thành (1758-1817) 

Nhân đây cũng bàn thêm việc liên quan giữa vụ án Nguyễn Văn Thành cùng cuộc 

tranh chấp ngôi vua giữa Hoàng tôn Ðán (?-1849, cháu đích tôn Gia Long) và Hoàng tử 

Ðảm (1791-1841, Hoàng tử thứ tư), tức vua Minh Mạng. 

Petrus Key và các giáo sĩ chép rằng “Nguyễn Văn Thiềng” [Thành] “Phó vương 

(Vice Roi) ở Bắc Kỳ” bị Minh Mạng (1820-1841) giết vì một bức thơ giả mang dấu ấn 

của Thiềng. Lê Văn Duyệt “ngán ngẫm” trước cảnh này, xin vào Gia Ðịnh đánh giặc. 

(Cours d‟histoire annamite, 1877[?],tome II, tr. 261; Trấn 1993, tr. 51-2). 

Câu chuyện “cổ tích” mà Petrus Key chép bằng tiếng “Pha Lang Sa” để “kiếng” 

cho “học trò các trường đất Nam kì” trên (Xem thư ngày 25/2/1875 của P.J. Truong Vinh 

Ky, ở phần đầu tập I, Cours d‟histoire annamite; Nguyễn Văn Trấn, 1993, tr. 32), dĩ 

nhiên, khác xa với sử liệu Nguyễn. Cuộc thanh trừng phe ủng hộ Hoàng tôn Ðán (như 

cha con Nguyễn Văn Thành) xảy ra dưới triều Nguyễn Phước Chủng (Gia Long, 1802-

1820). Lê Văn Duyệt, Phạm Ðăng Hưng và Nguyễn Hữu Nghi thủ diễn vai trò quan trọng 

trong cuộc thanh trừng này. Ba năm sau, khi vua Nguyễn Phước Chủng từ trần, Ðông 

Cung Thái tử Ðảm lên nối ngôi (1820-1841). Hai người được Nguyễn Phước Chủng chọn 

để nhận di chiếu là Phạm Ðăng Hưng (nhạc phụ của Miên Tông, 1841-1847) và Lê Văn 

Duyệt. Sau khi lên ngôi, để thưởng công Lê Văn Duyệt, ngày 16/7/1820, Nguyễn Phước 

Đảm cử Tả quân Lê Văn Duyệt làm Tổng trấn Gia Định lần thứ hai. (CBMM, CMMM, 

CB 2:188 [chiếu]; MLCBMM, II, 1962:89) Ngày 28/8/1820 [20/7 Canh Thìn], Lê Văn 

Duyệt báo cáo đã tới Gia Định. (CBMM, CMMM, 20/7 Canh Thìn, CB 1:56; MLCBMM, 
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II, 1962:12) Trần Nhựt Vĩnh, Tham Hiệp trấn Thanh Hóa, theo Duyệt vào Gia Định, coi 

việc chương tấu, từ hàn. (CBMM, CMMM, CB 2:182; MLCBMM, II, 1962:88) 

:  
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Chương VI 

Bắc Kỳ Dậy Lửa 
 

Từ thập niên 1850, Bắc Kỳ—tức phần lãnh thổ từ phía nam Ninh Bình ngược 

lên biên giới Hoa-Việt, chiếc nôi của tộc Kinh và vương quốc Đại Việt Nam nhiều 

ngàn năm—đã trở thành chứng bệnh nhức đầu, chóng mặt kinh niên thứ hai của 

Hường Nhiệm. Cuộc "biểu dương lực lượng" của Pháp ở Đà Nẵng  và Sài Gòn, rồi 

mỗi năm hai lần cướp đoạt những món tiền bồi hoàn chiến phí khổng lồ, và đánh 

chiếm cả sáu tỉnh miền Nam năm 1867, tạo nên những chuỗi phản ứng giây 

chuyền dẫn đến sự bức tử của nền tự chủ lần thứ hai của Việt Nam, mở đầu cho 

gần một thế kỷ nô lệ thực dân Pháp. 

Trước hết là những cuộc nổi loạn liên miên của các cộng đồng giáo dân Ki-tô, 

tiêu biểu bằng tổ chức thổ phỉ và hải tặc, với khẩu hiệu “khôi phục nhà Lê” thiết 

lập một vương quốc Ki-tô tự trị với Huế.  

Trong khi Hường Nhiệm và triều đình—dưới sự khuynh đảo của các đại thần 

“khúm núm nhưng độc tài,” và ảnh hưởng sâu đậm của hậu cung Hoàng Thái hậu 

Phạm Thị Hằng, tức Từ Dụ (1810-1901)—còn nỗ lực chuộc lại miền Nam, đa số 

viên chức thuộc địa cùng các Thống đốc Sài Gòn chỉ muốn củng cố quyền lực và 

phát triển kinh tế thuộc địa [colony] mới, tảng lờ những nỗ lực nặng phần ghi vào 

sử sách như một thành tích, ý muốn [declaration of intent] của ông vua bệnh hoạn 

bị ám ảnh vì những “chân lý” trung nghĩa của các tuồng hát bội dã sử Trung Hoa. 

(1) Tuy nhiên, các nhà truyền giáo vẫn không ngừng nghỉ vận động đánh chiếm 

“Tonkin” —không chỉ bao gồm lãnh thổ Bắc Kỳ dưới triều Hường Nhiệm, mà có 

lẽ gồm cả giáo phận Đường Ngoài Nam, từ sông Gianh ngược ra bắc.  

1. Nhiều hơn một lần Hường Nhiệm khiến các khách ngoại quốc than 

phiền về việc vua cho họ “ân sủng” được coi hát bội, với những màn thưởng 

tiền cho các diễn viên khi có một tình tiết hợp ý. 

 

Thị trường Hoa Nam và tài nguyên thiên nhiên ở miền Bắc, cùng tham tâm 

chiếm cướp một phần lãnh thổ Đại Nam của nhà Thanh cũng đóng góp những yếu 

tố không nhỏ. Sau khi phái đoàn thám hiểm sông Cửu Long ngược từ  Căm-Bốt 

lên Lào trong hai năm 1866-1867 thất bại, nhu cầu trao đổi khí giới lấy vàng bạc 

và thổ sản Vân Nam-Tứ Xuyên và Quí Châu khiến dỏng sông Hồng bỗng hấp dẫn 

hơn với những kẻ ưa phiêu lưu làm giàu.  

Trong khi đó, triều đình Huế ngày một lụn bại, đi từ nhân nhượng này sang 

nhân nhượng khác, miễn duy trì được hòa bình—nghĩa là yên ổn bản thân cho mẹ 

con Hường Nhiệm, cùng một phần lãnh thổ nào đó để duy trì hương hỏa cùng thu 

nhập. Với ưu thế tuyệt đối về binh lực, hành động khó tránh của Pháp là thực hiện 

chính sách tằm ăn dâu, thôn tính dần Đại Nam tùy theo hoàn cảnh và phương tiện 

của Pháp. (Bài học Luật Kẻ Mạnh này đang được Tập Cận Bình [Xi Jin-ping] và 

Trung Nam Hải [Zhongnanhai] áp dụng tại biển Đông Nam Á, nhưng các cơ quan 
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truyền thông quốc tế dịch qua Anh ngữ sai lầm là Biển Nam Trung Hoa [South 

China Sea] theo các bản đồ cũ. 

 

I. SƠ LƯợC Về BắC Kỳ: 

Bắc Kỳ là tên gọi vùng lãnh thổ phía bắc Thanh Hóa tới biên giới Việt-Hoa từ 

năm 1834. Trước đó, gọi là Bắc thành, gồm 5 nội trấn (Sơn Nam thượng, Sơn 

Nam hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương ở vùng châu thổ), và 6 ngoại trấn (Hưng 

Hoá, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Yên thuộc miền 

thượng và trung du). Năm 1802, cầm đầu là một tổng trấn (Nguyễn Văn Thành,) 

và ba [3] tào Hộ (Nguyễn Văn Khiêm), Binh (Đặng Trần Thường), và Hình (Phạm 

Như Đăng). Sau đổi làm 6 tào tương ứng với 6 bộ  kinh thành. Đứng đầu mỗi tào 

là một Tham tri. (2)  

2. ĐNTLCB, I, XVIII, 3:1802-1808, 1963:80-82. Tháng 10-11/1802, lập 

thổ binh ở 6 ngoại trấn, giao thổ quan trông coi. Ibid., , XIX, 3:1802-1808, 

1963:84. 

 

Tháng 11-12/1831  vua Nguyễn Phước Đảm bỏ Bắc Thành, chia làm 13 tỉnh, 

hiệu lực từ ngày 2/2/1832: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, 

Hải Dương, Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao 

Bằng, và Quảng Yên. (3) 

3. ĐNTLCB, II, LXXVI, LXXVII, 10:1830-1831, 1964:355-73, 394.  

 

Nguyễn Phước Đảm cũng tổ chức lại guồng máy hành chính theo kiểu nhà 

Thanh: lập "nội các" giúp việc thư phòng. Triều đình chia làm hai ban văn và võ, 

từ nhất phẩm xuống cửu phẩm [18 bậc]. Đứng đầu triều là bốn điện sĩ—Cần 

Chính điện đại học sĩ, Đông Các đại học sĩ, Vũ Hiển đại học sĩ, Văn Minh đại học 

sĩ, với hàm chính nhất phẩm [I-1]. Kề đến Hiệp Biện đại học sĩ, hàm tùng nhất 

phẩm [I-2]. Ngoài ra, còn Tôn Nhân phủ (Hội đồng Hoàng tộc); Cơ Mật Viện 

(Privy Council, phụ trách bàn thảo các sự việc quan trọng), Nội vụ phủ, lo việc tồn 

trữ quí kim, mua bán hóa vật cho vua, hoàng tộc cùng các quan; Đô sát viện, lo 

việc can ngăn; Hành nhân ty, lo việc thông dịch; Sử viện, có nhiệm vụ ghi chép 

mọi và mỗi việc làm hay lời nói của vua. Cơ quan hành chính gồm "lục bộ"—Lại, 

về nhân sự; Binh, về quân sự; Hộ, thuế má, tài chính; Lễ, việc tế lễ, học, thi cử, 

ngoại giao; Hình, pháp luật; và, Công, lo việc xây dựng, vận tải. Đứng đầu mỗi bộ 

là một Thượng thư, với hàm chính nhị phẩm [II-1]. Phụ tá có Tham tri, Thị lang, 

Lang Trung, Viên Ngoại Lang, v.. v.. Tại cấp tỉnh, đặt chức Tổng đốc [chính và 

tòng nhị phẩm, II-1, 2], Tuần vũ (tuần phủ) [chính và tòng tam phẩm, III-1,2], Bố 

chính, Án sát ở cấp tỉnh, hay Tri phủ (tùng ngũ phẩm, V-2), Tri huyện/Tri [Thổ] 

châu (tùng lục phẩm tới thất phẩm, VI-2 tới VII-1, 2), v..v... ở cấp thấp hơn. (4) 

4. ĐNTLCB, II, XLII, 8:1826-1827,  1964:133 [11-12/1826: Nguyễn Tri 

Phương là Biên tu Văn thư phòng, đi tàu tới Hạ Châu], XLVIII, 8:1826-1827,  

1964:318; LII, 9:1828-1829,  1964:57 [6-7/1828, Nguyễn Tri Phương và hai 

người khác cưỡi tàu đi Lữ Tống và Quảng Đông], LXIII, 9:1828-1829,  
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1964:349, 354; LXIX, 10:1830-1831, 1964:179, 181-182 [Từ tháng 1-2/1831, 

sau khi đi mua ngựa ở Tiểu Tây Dương về, Nguyễn Tri Phương được thăng 

Thị giảng học sĩ, sung biện Nội Các, cùng Trương Đăng Quế gặp sứ Pháp ở 

Đà Nẵng], LXXIX, 1964:275 [đổi làm viên ngoại lang Nội vụ phủ, thự lang 

trung];  LXXXIII, 11:1832, 1964:151-:156, LXXXVI, 11:1832, 1964:231 

[Gặp sứ Mỹ Roberts ở Vụng Lấm, Phú Yên]; 15:1834b, 1966:334-337.  

Tư liệu văn khố nhà Nguyễn, như Châu Bản Tự Đức, Toát yếu, [17/1 TĐ 

XXI [10/2/1868], CB 299:72-74] đã được lược dịch từ nguyên bản chữ nho 

[Hán ngữ, đọc theo âm Việt] sang quốc ngữ mới dành riêng cho Bộ Chính Trị 

đảng CSVN trong thập niên 1970-1980, dưới dạng roneo, rồi được in thành 

sách năm 2003 [2003: 139].  Hiện nay danh số các Châu Bản lưu trữ tại Trung 

Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I (Hà Nội), đã được xếp đặt khác đi. [Sẽ dẫn: CBTĐ]  

Trung tâm Văn Khố Hải Ngoại Pháp có nhiều bản sao châu bản và bản dịch 

tiếng Pháp. nhưng không được chính xác cho lắm. Một trong những lý do là 

sự yếu kém của các “nho” [lettré] tại Tòa Khâm sứ Huế làm việc trên văn thư 

Viện Cơ Mật như Lê Duy Hinh, v.. v... Từ thập niên 1890, những thông ngôn 

địa phương như Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, Thân Trọng Huề, v.. v.. đã 

khá hơn. Thư viện Yenching của Đại Học Harvard cũng có một truyền bản 

Châu Bản Triều Nguyễn. Đã có nỗ lực phiên dịch các tư liệu cận kim này sang 

tiếng Việt mới, do Nhật bảo trợ, 

 

A. Tổ CHứC HÀNH CHÍNH BắC Kỳ: 

Đây là chiếc nôi của cổ Việt—được nhắc đến trong dã sử Trung Hoa như 

“nước của An Dương Vương.” Quốc sử Việt—chỉ xuất hiện từ khoảng năm 1272, 

đời Trần (10 [20]/1/1226-23/3/1400)—trích dẫn một số dã sử Trung Hoa và truyền 

khẩu sử hay cổ tích, theo đó thời An Dương vương (257-207 TTL?) người cổ Việt 

từng biết lợi dụng thủy triều để cấy lúa, giai cấp cai trị có tước hầu, tướng và 

vương. Đa số dân cư sống ở các khe núi hay dọc theo bờ suối, để râu tóc dài, có 

tục xâm mình, nhuộm răng đen. Bởi thế, theo truyền bản Sử Ký của Tư Mã Thiên, 

Zhao Tuo [Triệu Đà] đã riễu cợt nói về việc lập “vua cho xứ dân khỏa thân.” Sử 

quan thời Lê sơ (29/4/1428-12/7/1527) bắt đầu nói đến nhà Hồng Bàng với 18 vua 

Hùng, bị An Dương Vương Thục Phán cướp nước khoảng năm 258 Trước Tây 

Lịch [TTL]. Sau đó, Tần Doanh [hay Lã] Chính (224 [221]-210 TTL) sai quân 

xuống xâm lăng và di dân khoảng 500,000 người xuống phía nam sông Dương Tử 

(tức Trường Giang), lập nên ba thuộc địa Nam Hải [Nan Hai], Quế Lâm [Gui Lin] 

và Tượng [Xiang]. Khoảng năm 207 TTL, cựu huyện lệnh Long Xuyên, Nam Hải 

quân, là Triệu Đà [Zhao Tuo, 247-136 TTL]  lợi dụng tình trạng loạn lạc ở Trung 

Hoa, tự lập làm vua Nam Việt [Nam Yue] ở Phiên Ngu (Guangzhou ngày nay). 

Tượng Quân, trở thành một chư hầu của Nam Việt khoảng năm 198 TTL, hai năm 

trước ngày Triệu Đà xin qui phục Lưu Bang (Liu Bang, Han Gaozu, 206 [202]-

195 TTL)—xưng vương với nhà Tây Hán (202 TTL-8 TL), và cống lễ định kỳ, 

nhưng trong nước vẫn tự xưng Hoàng đế.  
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Có thuyết cho rằng Cổ Việt là đất Tượng Quân đời Tần (Qin, 224 [221]-207 

TTL), sau chia làm hai quận Giao Chỉ [Jiaozhi], Cửu Chân [Jiuzhen], hoặc ba 

quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam [Rinan]. Từ đầu thế kỷ XX thuyết này đã 

bị thách đố, vì quận Tượng đời Tần có thể ở phía bắc Lĩnh Nam. Từ đời Tây Sơn 

(1778 [1788]-1802), sử quan bắt đầu tách biệt dần khỏi Triệu Đà và nước Nam 

Việt. Sử Nguyễn, hoàn tất khoảng năm 1884, không xếp các vua họ Triệu vào một 

kỷ riêng biệt như sử cũ. (5) 

5. Về sử Nguyễn, ngày 22/1/1856 [15/12 Ất Mão], Hường Nhiệm ra chỉ 

dụ thành lập ban biên tập Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. gồm 1 

tổng tài, 1 phó, 8 toản tu [khởi thảo nội dung], 6 khảo hiệu [nghiên cứu tài 

liệu], 8 đằng tả [ghi lại ngày tháng rõ ràng trước khi đưa khắc bản]. Dựa theo 

Thông Giám Cương Mục của Zhou Xi (Chu Hy, Chu Nguyên Hối, 1130-1200). 

(CMTB, Quyển thủ, Dch I:1a-2b, (Sài Gòn: 1960), 1:2-9; (Hà Nội: 1998), 

I:17-9. Ngày 1/7/1856 [10/6 Bính Thìn [TĐ IX], Tấu nghị của Việt sử cục, 

Dch I:2b-9a, (Sài Gòn: 1960), 1:8-35; (Hà Nội: 1998), I:21-7. Ngày  

12/8/1856 [12/7 Bính Thìn [TĐ IX]: Hường Nhiệm ra chỉ dụ thứ 2. (CMTB, 

Quyển thủ, Dch I:9a-10b, (Sài Gòn: 1960), 1:34-35; (Hà Nội: 1998), I:29-41. 

Ngoài ra, tiếp tục cập nhật bộ Đại Nam Thực Lục Chính Biên, cùng Đại Nam 

Chính Biên Liệt Truyện. Tất cả đều được dịch qua Việt ngữ mới. 

 

Quốc sử Lê chép trong phần Ngoại Kỷ: Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, 

nay là khoảng huyện Bạch Hạc, tĩnh Vĩnh Phú. Chữ Hùng bộ Chuy [có nghĩa 

giống đực, hùng mạnh]. “Hán nhân” Hường Nhiệm (Tự Ðức) và sử quan Nguyễn 

như Phan Thanh Giản, Phạm Thận Duật đều đặt nghi vấn về Hùng Vương—

Hường Nhiệm từng hạ bút phê là “ngưu quỉ, xà thần” —nhưng vì “đại quốc 

thống” chép Hùng Vương và An Dương vương vào phần Tiền Biên [TB] bộ quốc 

sử Nguyễn—và “tín sử” Chính Biên [CB] bắt đầu từ Ðinh Bộ Lĩnh (Tiên Hoàng, 

968 [?]-979). (Dụ chỉ II, 12/8/1856, DCh 9b, 10b [9b-10b], (Sài Gòn: 1960), 1:36-

37, 40-41).Trong số những cổ thư đề cập đến Hùng Vương có Hoàn vũ ký [q. 170, 

tờ 9a, 10a] của Nhạc Sử đời Tống, Thủy Kinh Chú [Shuijingzhu] ([TKC] của Li 

Dao Yuan (Lịch (Lệ) Ðạo Nguyên, 466 [472]-527) et al. [TKC, ch 37, 7a; Thủy 

Kinh Chú Sớ, ch 37; Mão (2004), tr. 427-28 [An Dương Vương])]; Sử Ký Sách Ẩn 

của Tư Mã Trinh (tk VII-VIII).  

Thực tế, Nhạc Sử chỉ trích dẫn chi tiết “Hùng vương, hùng hầu, hùng tướng, 

hùng dân, hùng điền” [Hùng bộ Chuy; ThC, 745] từ Nam Việt Chí của Thẩm Hoài 

Viễn (thế kỷ V): 

Ðất Giao Chỉ rất màu mỡ, người ta di dân đến ở, chính họ là người đầu 

tiên khai khẩn đất này. Ðất đen và xổi, hơi xông lên mùi hùng. Vì vậy người ta 

gọi ruộng đó là hùng điền, dân đó là hùng dân. [vua nước đó gọi là Hùng 

Vương]. . . 

Phong Châu là quận Thừa Hóa, nước Văn Lang xưa. (6) 

6. Hoàn Vũ Kí, q. 170, tờ 9a, 10a [vua nước đó gọi là Hùng Vương]; 

Henri Maspéro, “Etudes d’histoire d’Annam [Nghiên cứu lịch sử An Nam], IV. 
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Le Royaume de Van Lang [Vương quốc Văn Lang] ;” BEFEO, Vol. XVIII 

(1918), no. 3:7 [1-10]. [Maspéro, “Van Lang,” 1918]. 

 

Trịnh Hùng đời Ðường ghi trong Phiên Ngung tạp ký: Ðất Giao Chỉ nhiều 

màu mỡ. Xưa có vua là Hùng Vương; tướng văn là Hùng hầu, tướng võ là Hùng 

tướng. (7) 

7. Lê Quí Ðôn, VÐLN, q. III, “Khu Vũ Loại,” số 66, 1973:147. 

 

Hoàng Sâm [Tham] đời Minh (1368-1644) ghi trong Giao Quảng Ký [một 

sách địa lý về Giao Châu và Quảng Châu]: vua nước Giao Chỉ là “Hùng vương.” 

Chữ “Hùng” này bộ Chuy; ThC 745; khác với chữ “Hùng” [bộ Hỏa [con gấu, 

dũng sĩ; ThC 373-74] trong truyền bản  Sử Ký của Tư Mã Thiên để nói về các vua 

Sở. Truyền bản Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ của Ngô Sĩ Liên cũng dẫn 

sách Giao Quảng Ký trên. 

Tuy nhiên, Hoàng Sâm lại chép: 

“Giao Chỉ có ruộng Lạc, làm mùa theo nước thủy triều lên xuống; người 

hưởng hoa lợi của ruộng đó gọi là Lạc hầu, các huyện tự xưng là Lạc tướng. 

[Về sau, con Thục vương đem binh đánh Lạc hầu, tự xưng là An Dương 

vương, đặt trị sở ở Phong Khê.]” 

“Giao Chỉ hữu lạc điền [Lạc bộ mã], ngưỡng triều thủy thượng hạ, nhân 

thực kỳ điền, danh vị Lạc hầu, chư huyện tự danh Lạc tướng; hậu Thục vương 

tử tướng binh thảo Lạc hầu, tự xưng An Dương vương, trị Phong Khê.” (8) 

8. ÐVSK, NKTT, I:3ab, Thọ (2009), 1:153; Mạc Bảo Thần-Nhượng Tống, 

tr. 70, chú 2; CMTB, I:9A (Sài Gòn: 1965), 2:40-1. Hùng trong sử Nguyễn 

[CMTB, I:1a, 2b (Sài Gòn: 1965), 2:8-9, 14-5] khác Hùng bộ Hỏa [con gấu, 

dũng sĩ; Thiều Chửu, 373-74; chỉ các vua Sở] 

 

Một tác giả Việt nghĩ rằng Hùng vương cùng Lạc tướng, Lạc hầu hay Lạc điền 

không loại trừ lẫn nhau. Vua của Lạc dân, Lạc tướng, Lạc hầu vẫn có thể mang 

tước hiệu Hùng Vương. 

Một truyền bản Việt Sử Lược cũng nhắc đến Hùng Vương—nhưng Hùng 

Vương này xuất hiện ở bộ Gia Ninh; dùng ảo thuật thu phục được các bộ lạc. Ða 

số sử quan tự nhận CSVN thừa nhận vua Hùng này. Các nhà khảo cổ cũng dùng tư 

liệu trên làm khung cho việc diễn dịch những công trình “Lật đất lên, bốn ngàn 

năm lịch sử.” Bởi vậy, sự hiện hữu của Hùng vương rút lại còn đâu đó từ thế kỷ 12, 

11 TTL tới 600 TTL. (9) 

9. Ðại Việt Sử Lược [vô danh]; dẫn trong Maspéro, “Van Lang;” (1918), 

3:7 [1-10]; Gaspardone, “Bibliographie annamite [Thư tịch An Nam];” 

BEFEO, số 34 (1934), tr. 126-30; Nguyễn Linh, “Về sự tồn tại của nước Văn 

Lang,” Nghiên Cứu Lịch Sử [NCLS] (Hà Nội), số 112 (7/1968), tr. 20-1 [19-

32]. [bảng so sánh huyền thoại Việt và Mường]. 
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Tăng Cổn [Zeng Gun], tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân từ khoảng 878 tới 880, ghi 

trong Việt chí hay Giao Châu Kí [đã tuyệt bản]: Giao Chỉ có Lạc điền, theo nước 

thủy triều lên xuống. Truyền bản An Nam Chí Lược [ANCL] của Lê Tắc chép theo 

Giao Châu Ngoại vực Ký, Việt chí “Lạc tức Giao Chỉ,” và dẫn Lưu Chiêu,: “Giao 

Chỉ là nước An Dương, tức đất cũ của Lạc vương.” (10) 

10. ANCL, XI: Triệu Thị thế gia. 1961:187 [Việt]). 113 [Hán], col 8 [Lạc 

tức Giao Chỉ]; I: Cổ tích, 1961:39 [Việt], 24 [Hán], col 19-21, 25 col 1  [Lạc 

[điền, dân, vương, tướng] bộ Chuy, ThC 746]; Cao Hùng Trưng [Gao 

Xiongzheng] cũng ghi trong An Nam Chí [Annan zhi]: khi Giao Chỉ chưa bị 

vua quan Hán chia ra quận huyện, gọi là “nước Văn Lang,” có Lạc điền, Lạc 

dân, Lạc Vương, Lạc tướng, lấy việc thuần hậu chất phác làm phong tục, dùng 

giây thắt nút để cai trị, truyền được 18 đời; CMTB, I:2b-3a, (Sài Gòn: 1965), 

2:14-17. Lạc bộ Mã; Lang bộ “Ấp;” Giao Chỉ (Chỉ bộ Phụ); Léonard 

Aurousseau, “La première conquête chinoise des pays ananmites;” Bulletin de 

l’Ecole Francaise d’Extrême-Orient [BEFEO], XXIII (1923), pp 213n3, 239-

40: nhà Thục tồn tại ba [3] năm; Maspéro: bán thần thoại; Bulletin critique, 

T’Oung Pao, XXIII, 1924, pp 373-79; Ðinh Văn Nhật, “ Ði tìm quê hương cũ 

của An Dương Vương Thục Phán.” NCLS, số 166 (2/1/1976), tr. 65-83, 87; 

Nguyễn Linh. “Bàn về nước Thục của Thục Phán.” NCLS, 124 (7/1969), tr. 

33-51; Idem., “Về sự tồn tại của nước Văn Lang;” NCLS, 112 (7/1968), tr 19-

32.  

 

Dư Ðịa Chí của Nguyễn Trãi chép: Thục gọi nước là Âu Lạc, đóng đô ở 

Phong Khê. Ngô Thời Sĩ ghép Tây Âu và Lạc thành một nước “Tây Âu Lạc.” 

[theo Nhan Sư Cổ]. (11) 

11. Lê Quí Ðôn, VÐLN, q. III, “Khu Vũ Loại,” số 66, 1973:147, nhắc đến 

Việt chí [và Giao Châu Ký] [đã tuyệt bản; Maspéro, 1918, 3:6] của Tăng 

Cổn—người thay Cao Tầm [Gao Xun], cháu Cao Biền [Gao Bian], không phải 

Cao Biền] làm Ðô hộ từ 878 tới 880, đời Lý Nghiễm (Ðường Hy Tông, 874-

888) [không phải “tiết độ sứ đời Ý Tông (860-870) [số 66, 1973:147]. 

Maspéro tin rằng Việt Ðiện U Linh tập chép lại nhiều đoạn trong Giao Châu 

Ký của Tăng Cổn. Maspéro, 1918, 3:6n2. ANCL, q. IV, “Tiền triều chinh 

thảo;” 1961:91; q.II, “Tiền triều thư mạng;” Ibid.,1961:63 [thư Lưu Hằng 

[Hán Văn đế, 179-157 TTL] gửi Triệu Ðà [Zhao Tuo]; ÐVSK, NKTT, II:3b, 

Thọ (2009), 1:166. [Năm 183 TTL, sau khi Lữ Thái Hậu cấm vận kinh tế [đồ 

sắt và trâu], Triệu Ðà xưng đế, mang quân đánh Trường Sa. Năm 181 TTL, Lữ 

Thái Hậu sai Chu Táo qua đánh, nhưng thất bại. Triệu Ðà nhân cơ hội mở 

rộng bờ cõi, liên kết với Mân Việt (Min-yue), Tây Âu (Ouxi hay Western 

Wou) và Lạc (Lo-lo). Rồi bắt chước các phong tục, lễ nghi của triều Hán]. 

Tháng 7 Tân Dậu [179 TTL], Lữ Thái Hậu chết. Lưu Hằng lên ngôi. Sai Lục 

Giả mang thư sang khuyên Ðà bỏ tước đế, lấy Trường Sa làm ranh giới phía 

nam, Ðà đồng ý, viết thư xin nội phụ; ÐVSK, NKTT, II:4a-6a, Thọ (2009), 

1:166-68; Dư Ðịa Chí, số 9, NTTT, 1976:215; ÐVSKTB, The (1997), tr. 55. 
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Nhóm phiên dịch của Ðại học Huế cũng dùng Tây Âu Lạc; ANCL, XI: Triệu 

Thị thế gia. 1961: 187 [Việt]). 113 [Hán], col 8 [Lạc tức Giao Chỉ]. Xem chi 

tiết trong Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Viết Từ Chân Đền Hùng (Fountain 

Valley, CA: Hợp Lưu, 2016) 

 

1. Hà Nội gồm 4 phủ, 15 huyện; Đây là nơi đặt phủ trị Giao Châu và An Nam 

Đô hộ Phủ [Annan duhufu] thời Bắc thuộc, và rồi kinh đô Thăng Long của Đại 

Việt hay An Nam từ đời Lý (21/11/1009-10 [20]/1/1226) tới Lê (29/4/1428- 

2/2/1789).  Ngày 18/8/1010, khi thuyền Lý Công Uẩn (Thái Tổ, 21/11/1009-

31/3/1028) từ Hoa Lư (phủ Trường Yên) cặp bến sông La Thành, vua tin rồng 

vàng nhảy lên thuyền, nên đổi tên làm Thăng Long [rồng bay lên]. (12) 

12.  ĐVSK, BKTT, II:2a-3a, Thọ (2009), 1:296-97, Giu (1967), I:190-91; 

ĐVSKTB, BK, II:3b, The (1997), tr 193. Nguyễn Trãi, “Dư Địa Chí,” số 11, 

chú của Nguyễn Thiên Túng; NTTT (1976), tr 216; CMCB, II:9-10; (Hà Nội: 

1998), I:285. 

 

Việc dời đô từ “chiến khu” Hoa Lư ra Thăng Long—trung tâm hành chính, 

văn hóa vương quốc—có thể do liên hệ với các cộng đồng Việt gốc Hoa ở Đại La 

và Luy [Liên] Lâu đã cải thiện. Thành hình thời Tây Hán (202 TTL-8 TL), cộng 

đồng Việt gốc Hoa đóng góp không nhỏ trong việc du nhập văn hóa Trung Hoa 

(Đạo giáo, Khổng giáo và chế độ phụ hệ), cùng văn hóa In-đi-a (India [Juandu], 

hay Thiên Trúc [Tianzhou]), điển hình là đạo Phật. (13) Giai tầng trung gian bản 

xứ, gồm tù trưởng, công tào, lại, thổ binh, v.. v.. cũng có thể muốn thấy một chế 

độ mới vững chắc, lâu dài. Giai tầng trung gian mới này đã qua giai đoạn được 

dạy bảo một thứ tiếng Hán thô vụng, cùng lễ nghi quan cách Hán đơn giản.  

13.  Fan Ye [Phạm Việp/Diệp], Hou Hanshu [Hậu Hán thư], Zhuan 

[Truyện]: tập 88: Xiyu [Tây Nam di] (Fan & Hill, 2009), sections 15 & 28 

[bình luận về đạo Phật]; ĐNTLCB, I, q  XXVII, 3:1802-1808,1963:246.   

 

Cuộc khởi nghĩa của bà Triệu Thị Trinh (248), Lý Bí/Bôn (542-548) và Lý 

Phật Tử (Li Fozi, 591-602) trong thế kỷ thứ VI có thể đánh dấu sự hình thành một 

tinh thần quốc gia mới sau hơn 500 năm thu nhập và địa phương hoá hai nền văn 

hoá ngoại nhập Trung Hoa và In-đi-a. Nhưng có lẽ chỉ từ thế kỷ IX-X, phần do sự 

xuất hiện của Nan Zhao [Nam Chiếu], phần vì sự suy yếu của nhà Đường (Tang, 

618-907), đưa đến thời kỳ Năm Triều Đại, 907-960, dân cổ Việt mới có cơ hội tự 

giải phóng khỏi ách nô lệ Hán tộc, tự chủ một phương. Năm triều đại “tiếm thiết” 

từ Khúc Thừa Hạo tới Dương Diên [Đình] Nghệ, Kiều Công Tiễn, Ngô Quyền, 

Dương Tam Kha là giai đoạn chuyển tiếp, giải thực—phần nào thành công nhờ sự 

suy yếu của chế độ Nam Hán ở Quảng Đông, từ khoảng 906 tới 971. Sau cuộc 

khởi nghĩa thành công của Dương Diên Nghệ năm 930, Lưu Cung (hay Lưu 

Nghiễm) từng ngán ngẫm tuyên bố dân Giao Chỉ “ưa làm loạn.” Dẫu vậy, cho tới 

khi Triệu Khuông Dẫn [Zhao Kuangyin] lập nên Bắc Tống (960-1127) những nhà 

cai trị Việt phải xin thụ phong từ Nam Hán. Mãi tới khoảng 973-975, cha con 
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Đinh Tiên Hoàng mới tham gia guồng máy “thông hiếu” qui tâm về kinh đô Tống 

ở Khai Phong [Kaifeng]—tự chủ dưới sự “vỗ về” của vua quan Tống. 

Trong thời gian bị nhà Minh xâm lược, Hà Nội là phủ lị của Giao Châu; thành 

Thăng Long đổi gọi là Đông Quan, nơi đặt Đô  thống sứ ti, Án Sát ti, và Bố chính 

ti của Giao Chỉ Đô Thống sứ ti (5/7/1407-2/1/1428), cùng bản doanh của Tổng 

binh đạo quân viễn chinh. Đời Hậu Lê sơ (29/4/1428-12/7/1527), gọi là Đông 

Kinh; triều Lê Duy Diêu (Hiển Tông, 14/6/1740-10/8/1786) đổi gọi Đông đô, để 

phân biệt với Tây đô (Thanh Hóa). 

Phủ Hoài Đức: phủ lị đặt ở phía tây tỉnh thành 7 dặm [khoảng 3.5 cây số], 

phía đông đến bờ nam sông Nhị, đối ngạn huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh; phía tây 

đến địa giới Đan Phượng và Yên Sơn, tỉnh Sơn Tây; phía bắc đến bờ sông Nhị đối 

ngạn địa giới huyện Đông Ngàn, Bắc Ninh. Gồm ba huyện Thọ Xương, Vĩnh 

Thuận và Từ Liêm. 

Phủ Thường Tín, 31 dặm [khoảng 15.5 cây số] phía nam tỉnh thành, gồm ba 

huyện Thượng Phúc, Thanh Trì và Phú Xuyên. 

Phủ Ứng Hòa, tây nam tỉnh thành 56 dặm [khoảng 28 cây số], gồm ba huyện 

Sơn Minh (nay là Ứng Hòa), Hoài An (Ứng Hòa và Mỹ Đức), Chương Đức và 

Thanh Oai (có thể liên hệ với hương Thanh Oai, nhắc đến năm 1207 triều Lý Long 

Trát (Cao Tông, 14/8/1175 -16/11/1210).(13) 

13. ĐVSK, BKTT, IV:25a, Thọ (2009), 1:424; ĐNNTC, q XIII: Hà Nội,  

(1997), 3:169, chú 1 [159-236]. Lê Trắc ghi Long Trát mất ngày 28/6/1212 

[28/5 Nhâm Thân]; ANCL, XII: Lý Thị thế gia, 1961:207-208. 

 

Phủ Lị Nhân, đông nam tỉnh thành 90 dặm [khoảng 45 cây số], tức Sơn Nam 

thượng đời Lê, gồm năm huyện Kiêm Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Nam Xang, 

Bình Lục. 

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh 52,335 người, đời Hường Nhiệm, 60,257. 

Ruộng đất 393,006 mẫu, ngạch thuế, 245,650 hộc thóc, 202,995 quan tiền, 1276 

lạng bạc. Năm 1897, diện tích ruộng Hà Nội, 275,300 mẫu; Hà Nam, 157,229 mẫu. 

(14) 

14. ĐNNTC, q XIII: Hà Nội,  (1997), 3:178-179 [159-236]. 

 

Nổi danh là đất ngàn năm văn vật, với hai biểu tượng núi Nùng [chỗ xây thành 

nhà Lý], sông Nhị. 

Năm 1802 Thăng Long là trị sở Tổng trấn Bắc thành. Tháng 8-9/1805, 

Nguyễn Phước Chủng (Gia Long) đổi chữ "Long" [bộ Long, Thiều Chửu, 816 và 

817]  là “rồng”  thành chữ Long [bộ Phụ, Thiều Chửu, 739] là “đầy tràn, thịnh 

vượng.” Đồng thời, đổi phủ Phụng Thiên làm phủ Hoài Đức, huyện Quảng Đức 

làm Vĩnh Thuận  (nội thành hiện nay). (15) 

15.  Nguyễn Trãi, “Dư Địa Chí,” số 11, chú của Nguyễn Thiên Túng; 

NTTT (1976), tr. 216; ĐVSK, BKTT, II:2b-3a, Thọ (2009), 1:296-97; ĐVSKTB, 

BK, II:3b, The (1997), tr 194; CMCB, II:9-10; (Hà Nội: 1998), I:285. 

ĐNTLCB, I, q  XXVII, 3:1802-1808,1963:246;  
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Năm 1888, Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp. Lãnh thổ còn lại thuộc tỉnh 

Hà Đông mới lập, tỉnh lỵ ở Cầu Đơ; phủ Lý Nhân thành tỉnh Hà Nam. (16) 

16. ĐNNTC, q XIII: Hà Nội (1997), 3:162, chú 1. [159-236]; ĐNTLCB, I, 

XVIII, 3:1802-1808, 1963:80-82; 

 

2. Ninh Bình, (Phủ Hoài Đức, thêm trấn Sơn Nam) gồm 2 phủ, Yên Khánh và 

Nho Quan, 7 huyện (Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô, Kim Sơn [do Nguyễn Công 

Trứ mộ dân lập nên], Phụng Hóa, An Hóa, Yên Lạc [Lạc Thổ]. Tháng 5-6/1836, 

đặt thổ quan trong ba huyện Phụng Hóa, An Hóa và Lạc Thổ. (17) 

17. ĐNNTC, q XIV: Ninh Bình (1997), 3:245 [237-284]. 

 

Nhà Đinh (968?-980) và Tiền Lê (980-1009) đặt kinh đô ở Hoa Lư, phủ 

Trường Yên. Đây là khu vực núi đá vôi ở huyện Gia Viễn, phía tây bắc tỉnh lỵ 

Ninh Bình từ 17 tới 30 cây số. Các nhà khảo cổ đã phát hiện một số di tích về kinh 

thành Hoa Lư, cùng sinh hoạt Phật Giáo Đại Việt sơ khởi thời tự chủ, trước khi bị 

Hán hóa lần thứ hai, thứ ba đời Trần, rồi thời Minh thuộc. 

Một số gạch khai quật ở di chỉ khảo cổ Hoa Lư-Ninh Bình và thành Thăng 

Long có đóng dấu “Đại Việt quốc quân thành chuyên” [gạch xây thành quân sự 

của nước Đại Việt]. Giới khảo cổ học VN cho rằng các di vật trên có lẽ được 

nung đúc vào cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI—tức trong khoảng nhà Đinh, Lê, Lý. 

Bia đá “Sùng Thiện Diên Linh tháp bi”  do Nguyễn Công Bật soạn năm 1121 

[đời Lý Càn Đức, 1/2/1072-15/1/1128] cũng ghi “Đại Việt quốc, đời vua thứ tư.”  

Theo sử văn cổ điển, mãi tới ngày 3/11/1054, Thái tử Lý Nhật Tôn (1030-

1072) lên ngôi, tức Thánh Tông (3/11/1054-1/2/1072), mới đặt quốc hiệu là Đại 

Việt. (18)  

18. ĐVSK, BKTT, II:39b; Thọ et al. (2009), 1:341.  
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Mậu Thìn nguyên niên- Tống Khai Bảo nguyên niên, Đế tức vị, Kiến quốc 

hiệu Đại Cồ [Cù]   Việt” [Mậu Thìn năm thứ I [968]. Tống Khai Bảo năm thứ 

nhất. Đế lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ [Cù] Việt], [cột 2] 

 

NHÀ LÝ (21/11/1009-10 [20]/1/1226) 

1. Lý Công Uẩn (Thái Tổ, 21/11/1009-31/3/1028) 

2. Lý Phật Mã / Lý Đức Chính (Thái Tông,  1/4/1028 - 3/11/1054) 

3. Lý Nhật Tôn (Thánh Tông, 3/11/1054- 1/2/1072)   
4. Lý Càn Đức (Nhân Tông,  1/2/1072 –[16/11/1127] 15/1/1128  ), 

5. Lý Dương Hoán (Thần Tông, [16/11/1127?] 15/1/1128  - 31/10/1138)  

6. Lý Thiên Tộ (Anh Tông, 5/11/1138 -14/8/1175) 

7. Lý Long Trát/Cán (Cao Tông, 14/8/1175 -16/11/1210 [20/6/1212?]) 

8. Lý Hạo Sảm (Huệ Tông, 16/11/1210 -11-12/1224) 

9. Lý Phật Kim/Thiên Hinh (Chiêu Hoàng, 11-12/1224-10 [20]/1/1226). 

 

Như thế, quốc hiệu Đại Việt của nhà Lý, chép vào quốc sử Lê, từng thực sự 

hiện hữu.  Nhưng nên lưu ý, năm 917, Nam Hải vương Lưu Nghiễm ở Phiên 

Ngung xưng đế, từng lấy quốc hiệu Đại Việt, sau đổi thành Nam Hán; (19) 

19. ĐVSKTB, NK VII:1a, The et al. (1997), tr 137; Trịnh Khắc Mạnh, 

“Bước đầu tìm hiểu những giá trị của văn bia Việt Nam đối với việc nghiên 

cứu tư tưởng chính trị xã hội nước ta thời phong kiến;” Tạp chí Hán Nôm số 2 

(1998).  

 

Phong tục dân phủ Yên Khánh văn nhã; trong phủ Nho Quan, phân nửa là 

người thiểu số như Mường, Lạo. Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 9,100 

người, Ruộng đất 132,855 mẫu, ngạch thuế, 99,404 hộc thóc, 58,339 quan tiền, 7 

lạng bạc. Đời Hường Nhiệm, 31,092 đinh. diện tích ruộng 145,629 mẫu; ngạch 

thuế, 103,394 hộc thóc, 35,208 quan tiền, (20) 

20. ĐNNTC, q XIV: Ninh Bình  (1997), 3:239-244, 247 [237-284]. 

  

Tín đồ Ki-tô khá đông ở vùng ven biển như Bùi Chu. Một trong những tín đồ 

Ki-tô nổi danh là Trần Văn Triêm, hay Trần Lục (Cha Sáu). Bị tập trung cải tạo 

đến năm 1862 mới được phóng thích. Người tín cẩn của Giám Mục Paul Puginier 

từ năm 1868. 

 

3. Nam Định, 4 phủ Thiên Trường, Kiến Xương, Nghĩa Hưng, Thái Bình, 17 

huyện (Giao Thủy, Nam Chân, Thượng Nguyên, Mỹ Lộc, v.. v..). Đời Lê là trấn 

Thiên Trường [Sơn Nam], gồm 11 phủ, 42 huyện.(21) 

21. ĐNNTC, q XVI: Nam Định (1997), 3: 324-333 [321-362]; CMCB, 

XXI:16, 18, 25-26; (1998), I:1073, 1075, 1083-1084 [1073-1091]).  

 

Thôn Tức Mặc (sau đổi thành làng, hương, rồi phủ Thiên Trường) là đất khai 

nghiệp nhà Trần (10 [20]/1/1226-23/3/1400). Các tài liệu sử cũ thường ghi sai là lễ 
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truyền ngôi cho Trần Nhật Cảnh diễn ra năm 1225—quên một điều cơ bản là 

tháng 12 lịch ta thường tương đương tháng 1 Tây lịch. (22) 

22. Xem “Phụ Bản III: Nhà Trần (10 [20]/1/1226-23/3/1400),” trong Vũ 

Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận Biển Đông Nam Á: Kiện Hay Không 

Kiện?, 2 tập (Fountain Valley, CA: Hợp Lưu, 2015), tập I, tr 265-353. 

 

Phủ Kiến Xương, Vũ Tiền, Thư Trì, Chân Định, Tiền Hải sau đổi thành thành 

Thái Bình. (23) 

23. ĐNNTC, q XVI: Nam Định (1997), 3:326-327.  

 

Thành tỉnh chu vi 3530.61 mét (830 trượng [3,527.5], 7 thước [2.975m], 3 tấc 

[.13 m]), cao 5.95 m (1 trượng, 2 thước, 2 tấc), mở 4 cửa, hào rộng 25.5 m (6 

trượng), sâu 2.55m (6 thước), ở địa phận hai xã Tức Mặc và Năng Tĩnh, huyện Mỹ 

Lộc). Năm 1833, xây bằng gạch. Đời Nguyễn Phước Đảm, số đinh hơn 58,003 

người, Ruộng đất 515,774 mẫu, ngạch thuế, 40,712 hộc thóc, 236,489 quan tiền, 

172 lạng bạc. Đời Hường Nhiệm, đinh 70,898; diện tích ruộng 145,629 mẫu; 

ngạch thuế, 103,394 hộc thóc, 35,208 quan tiền, (24).   

24. ĐNNTC, q XVI: Nam Định (1997), 3:334, 338 [321-362].  

 

Ngã ba Hoàng Giang ở phía đông bắc tỉnh thành, nước từ sông Nhị chảy 

xuống, tới địa phận xã Đại Hoàng, chia làm hai chi. một chi chảy về hướng tây, 

tức sông Vị Hoàng, thông tới cửa Đại An đã bị lấp, một chi đổ ra cửa Ba Lát, phía 

nam huyện Chân Định; (25)   

25. ĐNNTC, q XVI: Nam Định (1997), 3:340-341 [321-362]. 

 

Nam Định là tỉnh đông giáo dân Ki-tô nhất—Trong 4 phủ, 18 huyện, “chỉ có 

Tiền Hải mới đặt không theo “Gia-tô tả đạo,” còn 17 huyện, 257 xã thôn, đặt 39 

“tổng giáo.” (26) 

26. ĐNTLCB, II, 19:1837, 1968:249-50; 20:1838, 1968:192. 

 

Hàng trăm người bị an trí, lưu đầy hay khắc chữ học Hoa Lan đạo lên mặt. 

Hàng ngàn người khác phải chịu cưỡng bách tòng quân. 

Song song với việc trừng phạt, Nguyễn Phước Đảm thuận cho Tổng đốc Nam-

Định/Hưng-Yên Lê Văn Đức lập chức Tổng giáo tại các huyện có người theo đạo 

Ki-tô để dạy bảo. Tổng giáo chuyên dạy 10 điều huấn dụ, tức Thánh Dụ Thập 

Điều; sau đến đạo lý Nho gia. Mặc dù giữ được tổng số giáo dân Ki-tô dưới 5 

phần trăm dân số, giống những người cai trị tiền triều, Nguyễn Phước Đảm khó 

thể tiêu diệt được tín đồ của một tôn giáo mới, có tổ chức chặt chẽ của Tây Âu, đã 

trải qua nhiều đợt thanh trừ, đánh phá của các giai tầng cai trị.  

Cộng đồng người Hoa khá đông, nên thương mại phát đạt. Thập niên 1870, 

Nam Định là một kho chứa hàng quan trọng của Nha Tuần Tải, do Bùi Viện 

(1837-1878) làm quản đốc. Một số tác giả tưởng lầm Bùi Viện phụ trách “Thương 
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chính”—tức thu thuế tàu buôn; nên ngủ mơ thấy Bùi Viện hai lần qua Mỹ, cầu 

viện Tổng thống Ulysse Grant. 

 

4. Hưng Yên, (Phủ Khoái Châu, Sơn Nam, và Tiên Hưng, Nam Định, cũ) 2 

phủ, 8 huyện; (27) 

27. ĐNNTC, q XV: Hưng Yên  (1997), 3:286 (Sơn Nam thượng và hạ; 

Chu Diên đời Hán), 296 (sông Ðuống tức Phổ Ðà hay Ðà Lỗ), 296-97, 306 

(sông Luộc, tây bắc huyện Hưng Nhân 7 lí) [285-320]. 

 

Thế kỷ XVII, người Âu Châu, đặc biệt là thương gia Dutch [Hòa Lan], đã lập 

chợ buôn bán Phố Hiến ở Hưng Yên trong thời gian Trịnh-Nguyễn tranh hùng. 

Các công ty Bri-tên cũng hoạt động ở đây. 

Đời Nguyễn Phước Đảm, số đinh 16,604 người, đời Hường Nhiệm, 16,730. 

Ruộng đất 200,796 mẫu, ngạch thuế, 145,517 hộc thóc, 119,650 quan tiền, 7,036 

lạng bạc. (28) 

28. ĐNNTC, q XV: Hưng Yên  (1997), 3: 295-296 [285-320].  

 

5. Hải Dương [Nam Sách]: 4 phủ, 18 huyện. Đời Lê gồm Thượng Hồng 

(Đường Hào, Đường An, Cẩm Giàng), Hạ Hồng (Gia Phúc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, 

Vĩnh Lại), Nam Sách (Thanh Hà, Thanh Lâm, Tiên Ninh, Chí Linh), Kinh Môn 

(Giáp Sơn, Đông Triều, An Lão, Nghi Dương, Kiêm Thành, Thủy Đường, An 

Đường).  

Ngày 10/1/1718 [9/12 Đinh Dậu]: An Đô vương Trịnh Cương (25/6/1709 

[18/5 Kỷ Sửu]-1729) cho người Thanh cư ngụ tại Hải Dương (Mao Điền), Thái 

Nguyên (Bắc Kạn), Lạng Sơn (phố Kỳ Lừa), An Quảng (phố Vạn Ninh), Cao 

Bằng (Mục Mã). (LTTK, I:269-270) 

Qui định số thợ mỏ: Lớn, 300; vừa, 200; nhỏ: 100 trở xuống. (LTTK, I:270) 

Nhưng cho lệnh người Thanh phải theo phong tục người Việt. Đời Nguyễn Phước 

Chủng, số đinh hơn 23,900 người, đời Hường Nhiệm, 70,898. Ruộng đất 425,547 

mẫu, ngạch thuế, 260,319 hộc thóc, 154,417 quan tiền, 2,840 lạng bạc. (29)  

29. ĐNNTC, q XVII: Hải Dương (1997), 3:392-393 [373-466]; tỉnh Kiến 

An, Hải Phòng; 3:376. CMCB, XXI:16, 18, 24-25; XXXV:7, (Hà Nội: 1998), 

I:1073, 1075, 1082-1083) II:397; LTTK, I:269-270; ĐNTLTB, VIII, 1962:169.  

  

Thành phố cảng Hải Phòng ngày nay trong thập niên 1860 chỉ có ít làng chài 

lưới nghèo nàn.. Tháng 11-12/1866, Hường Nhiệm đặt sở thuế quan Nhu Viễn ở 

cửa Cấm, theo lời xin của các chủ thuyền Thanh, đã giúp đánh dẹp. Miễn thuế 5 

năm cho 69 thuyền có công. (30) 

30. ĐNTLCB, IV, XXXV, 31: 1866-1869, 1974:81 [11-12/1866]. 

 

6. Bắc Ninh: 4 phủ, 20 huyện. (Bắc Giang [Kinh Bắc]: 4 phủ, 19 huyện).  

Nằm về phía bắc sông Nhị, Bắc Ninh trở thành một trung tâm văn hóa cổ thời 

của Việt Nam, cũng là quê hương của Lý Công Uẩn, vua khai nghiệp nhà Lý. 
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Ngoài những ngôi chùa cổ kính như chùa Dâu, Bắc Ninh còn được coi như cố đô 

của An Dương Vương (thành Cổ Loa). 

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 43,900 người, đời Hường Nhiệm, 

45,273. Ruộng đất 450,103 mẫu, ngạch thuế, 274,443 hộc thóc, 157,199 quan tiền, 

7 lạng vàng, 1,360 lạng bạc.Năm 1897, ruộng đất 271,584 mẫu, 8 sào, 2 thước; 

Bắc Giang, 99,205 mẫu. (31) 

31. ĐNNTC, q XIX: Bắc Ninh (1997), 4:73-74 [53-152].  

 (Bộ Vũ Ninh đời Hùng Vương; đời Hán là Luy Lâu và Long Biên (Giao 

Chỉ); Bắc Giang thời Tiền Lê; Gia Lâm đời Lý; Bắc Giang hay lộ Kinh Bắc 

đời Trần; Bắc Giang và Lạng Giang thời Minh thuộc; 4:54 (sông Nguyệt Ðức 

tức sông Cầu, sông Thiên Ðức, tức sông Ðuống, Nhật Ðức tức sông Thương), 

82-3,  84-5  (sông Lục Ðầu, nước ba sông Nguyệt Ðức tức sông Cầu, Thiên 

Ðức, tức sông Ðuống, Nhật Ðức tức sông Thương, đổ vào sông Phan tỉnh Hải 

Dương; (Cổ Loa), 91 (giếng cổ Minh Châu), 93-4  (Nguyễn Thiên Tích, huyện 

Tiên Du), 119 (Nguyễn Thiên Túng, huyện Ðông Ngàn) 120. Lưu Triệt sai Lộ 

Bác Ðức đánh Nam Việt năm Nguyên Ðỉnh 6 [111 TTL]; Shiji [Sử Ký], q. 113, 

tờ 6a; Tiền Hán Thư, q. VI, tờ 15b-16b; 

 

Thời Pháp thuộc, chia lập thêm ba tỉnh Vĩnh Yên (1899), Phú Thọ và Phúc 

Yên (1905). Phúc Yên gồm ba huyện Đông Anh, Kim Anh, Đa Phúc, cách Hà Nội 

khoảng 28 cây số. Phú Thọ nằm vế phía tây, trên bờ sông Thao. Pháp lấy Đoan 

Hùng, Lâm Thao của Sơn Tây, hợp với Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn và 

Yên của Hưng Hóa thành Phú Thọ. Cách Hà Nội 90 cây số, Yên Bái, 67 km. (32) 

Sau 1975, Phúc Yên họp cùng Vĩnh Yên và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú; tỉnh 

lỵ là Việt Trì, một thành phố công nghiệp, lập nên khoảng năm 1954 ở ngã ba 

sông Hồng và sông Lô, cách Hà Nội 84 cây số. Núi đền Hùng hay Nghĩa Lĩnh ở 

về phía tây Việt Trì khoảng 15 cây số (cây số 95.5 đường số 2, rẽ hướng tây, 2 cây 

số).  

32. ĐNNTC, q XXI: Sơn Tây (1997), 4:186, chú 1 [183-264]. 

 

7. Sơn Tây: 5 phủ, 22 huyện (Đời Lê: Quốc Oai [Sơn Tây]: 6 phủ, 24 huyện). 

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 35,400 người, đời Hường Nhiệm, 44,302. 

Ruộng đất 323,098 mẫu, ngạch thuế, 165,905 hộc thóc, 215,392 quan tiền, 8,413 

lạng bạc. (33) 

33. ĐNNTC, q XXI: Sơn Tây (1997), 4: 210 [183-264]. 

 

Sơn Tây từng là ranh giới giữa châu thổ và man di. Năm 1224, theo truyền 

bản ANCL, Trần Thừa đã xin Lý Hạo Sảm gả công chúa Lý Phật Kim cho con trai 

thứ tư mình là Trần Nhật Cảnh như một phần thưởng cho việc dẹp yên giặc Kim 

Thiên đại vương” Nguyễn Niên ở Quốc Oai. (34) 

34. ANCL, XII: Lý Thị thế gia, 1961:208. 

 

Hiện nay, hợp với Hà Đông thành Hà Tây. 
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8. Quảng Yên: 1 phủ, 3 huyện, 3 châu (Vạn Ninh, Vân Đồn, Tiên Yên). Thị 

trấn Móng Cái ở cực đông tỉnh đối ngạn Đông Hưng của Trung Hoa. Đời Lê Tư 

Thành, An Bang còn bị còn coi như vùng nước độc, chỗ an trí các tội nhân bị lưu 

đầy. 

Là tỉnh duyên hải giáp ranh Trung Hoa, cư dân gồm người Nùng, Kinh và Hoa. 

Phía Đông và Nam có nhiều quặng than tốt, do người Thanh lãnh trưng. Dòng 

sông Bạch Đằng chia đôi lãnh thổ Quảng Ninh và Hải Dương là một địa danh lịch 

sử—nơi quân xâm lược Nam Hán, Tống và Mông Cổ nhiều lần thảm bại vào các 

năm 938 (Ngô Quyền), 982 (Lê Hoàn), 1285 và 1288 (Hưng Đạo Vương). 

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 2,100 người, đời Hường Nhiệm, 2,098. 

Ruộng đất 6,887 mẫu, ngạch thuế, 1,072 hộc thóc, 8,644 quan tiền, 1,500 lạng bạc. 

(35) 

35. ĐNNTC, q XVIII: Quảng Yên (1997), 4:16 [5-52]. Lập tỉnh Hải Ninh. 

 

Pháp đặt vào Khu quản đạo [military zone] thứ nhất. 

 

9. Thái Nguyên: 2 phủ, 9 huyện, 2 châu. (Thái Nguyên [Ninh Sóc]: 3 phủ, 8 

huyện, 7 châu. (36) Tỉnh lỵ ở phía bắc Hà Nội, 79 cây số đường số 3. 

36 ĐNNTC, q XX: Thái Nguyên (1997), 4:153-172; CMCB, XXI:16-35; 

(Hà Nội: 1998), I:1073-1091.  

 

Bốn rặng núi lớn là Tam Đảo, Pia Blốc, Nà Rì, Pia Ouac. Sông lớn có sông 

Cầu (lưu thông tốt từ Đáp Cầu đến Chợ Mới), sông Năng, chảy lên phía bắc vùng 

Chợ Rã; sông Đáy đổ vào sông Lô, trên Bạch Hạc. Người Tày [Thổ] đông nhất. 

Sau đến người Kinh (ở đồng bằng), Dao (ở Tam Đảo và phía bắc, đặc biệt là Chợ 

Rã, hồ Ba Bể), Cao Lạn. Có nhiều mỏ, như kẽm ở Lang Hít,  

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 6,700 người, đời Hường Nhiệm, 9,461. 

Ruộng đất 59,507 mẫu, ngạch thuế, 13,705 hộc thóc, 23,848 quan tiền, 57 lạng 

vàng, 2,168 lạng bạc. (37) 

37.  ĐNNTC, q XX: Thái Nguyên (1997), 4:165 [153-172]. 

 

Năm 1900, đổi phủ Thông Hóa thành tỉnh Bắc Kạn, phía bắc Hà Nội, 165 cây 

số đường số 3. (38)  Tỉnh lỵ Thái Nguyên cách Hà Nội 86 cây số đường số 3. 

38. ĐNNTC, q XX: Thái Nguyên (1997),  4:155. 

 

Tương đương với lãnh thổ Băc Thái hiện nay. (khoảng 8,600 cây số vuông. 

Có trung tâm gang thép Thái Nguyên. 

 

10. Tuyên Quang: 1 phủ [Yên Bình], 1 huyện [Hàm Yên], 5 châu [Vị Xuyên, 

Thu Châu, Đại Man, Lục Yên, Bảo Lạc]. (37) 

37. ĐNNTC, q XXIII: Tuyên Quang (1997), 4:333-364;  
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Tháng Giêng [5/2-6/3/1723]: Năm Bảo Thái thứ 4 [Lê Dụ Tông, 1723], Tổng 

đốc Quảng Tây chỉ thị cho thổ quan châu Tư Lăng Vi Thế Hoa trả cho Vi Phúc 

Kiêm, thổ quan châu Lộc Bình, 400 lạng bạc, đổi lấy đất Na Oa. (ĐNNTC, (1997), 

4:366-367. Cương Mục ghi là 4,000 lạng bạc; XXXIV:24; (Hà Nội: 1998), II:361-

362) 

Tháng Hai [15/3-12/4/1725], Tuần phủ Quảng Tây tu bổ Trấn Nam Quan. Đến 

cuối năm mới xong. Năm 1760, khi đi sứ Thanh báo tin cái chết của Lê Thuận 

Tông, Quí Đôn đã chép được bài bia này, và bài bia “Tuần duyệt An Nam biên ải 

ký” của Án sát Quảng Tây Hoàng Nhạc Mục. (Lý Công Phất, “Trùng tu An Nam 

ký;” (1725), Lê Quí Đôn, Vân Đài Luận Ngữ, bản dịch Phạm Vũ, Lê Hiền (Sài 

Gòn: 1972), tr. 160-62). Ibid., 162-65)] 

Tháng Ba Đinh Mùi [21/4-20/5/1727]: 

Tháng Ba nhuận Đinh Mùi [Thanh, 21/4-20/5/1727], lấy sông Đỗ Chú 

[Douzhou] [chảy vào sông Chảy [Lôi hà], một phụ lưu của sông Lô [Claire] làm 

ranh giới. Đời Nguyễn Phước Đảm tô đắp lại. 

38. CMCB, XXXIV:20b-21b, 40, 42a-44b; XXXV:20b, XXXVI:29; 

XXXVII:3b-7b (Hà Nội: 1998), II:357-358, 379-382, 466-470; ĐNNTC, q 

XXIII: Tuyên Quang (1997), 4:353-354 [333-364]. 

Ngày 9 [11]/10/1728 [7/9 MậuThân, năm Ung Chính 6], sau khi Ải Tân Giác 

La Dẫn Chân (Thế Tông, 1723-1735) thuận trả lại Đại Việt mỏ Tụ Long, quan 

Việt và Thanh đặt bia đá giới mốc “châu Vị Xuyên, Tuyên Quang” trên bờ sông 

Đỗ Chú, huyện Vĩnh Tuy.  

Năm 1831, Minh Mạng cho lệnh làm lại bia, khắc thêm văn bia nhà Thanh 

như sau:  

Ngày 9 [11]/10/1728 [7/9 Mậu Thân] Ngô Sĩ Côn, Tri phủ Khai Hoá và 

Vương Võ Đảng, Du kích trung dinh trấn Khai Hóa, bàn định biên giới với đại 

diện “Giao Chỉ” là Nguyễn Huy Nhuận [tả thị lang bộ Binh, và tế tửu Nguyễn 

Công Thái], đồng ý dựng bia biên giới ngày 22/10/1728 [18/9 Mậu Thân, theo 

lịch VN], lấy sông Đỗ Chú làm căn cứ. (ĐNNTC, (1997),4:353-354; MCB, 

XXXVI:4-7; (Hà Nội : 1998), II: 466-70) 

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 3,831 người, đời Hường Nhiệm, 4,179. 

Ruộng đất 16,157 mẫu, ngạch thuế, 4,118 hộc thóc, 16,450 quan tiền, 550 lạng 

vàng, 5,110 lạng bạc. (39)   

39. ĐNNTC, q XXIII: Tuyên Quang (1997), 4:343 [333-364]. 

Đáng ghi nhận là năm 1887, chính phủ Bảo hộ Pháp đã tiếp tay thổ quan phủ 

Khai Hóa, Vân Nam, lấy lại mỏ đồng Tụ Long được Khang Hy trả lại chúa Trịnh 

Cương năm 1728, và như thế, ngoài việc chiếm ba động [cantons] Ngưu  Dương, 

Hô Diệp và Phố Viên thuộc châu [district] Vị Xuyên, nhà Thanh còn xâm lấn 

nhiều đất đai hơn nữa ở châu Thủy Vỹ, Bảo Lạc. [Năm 1690, Trịnh Căn sai 

Nguyễn Danh Nho đi sứ Thanh khiếu nại, nhưng việc không thành. Năm 1697, sứ 

đoàn Nguyễn Đăng Đạo cũng không thuyết phục được vua Khang Hy.  
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Năm 1891, Pháp chia làm Hà Giang và Tuyên Quang. (4:336, chú 1).Từ Hà 

Nội, nếu đi đường số 2, 164 cây số tới Tuyên Quang; 317 cây số, Hà Giang. Hà 

Giang đi Đồng Văn, 146 cây số, Mèo Vạc, 168 cây số. Từ Hà Giang đi hướng tây 

bắc, men sông Lô, tới Thanh Thủy, 20 cây số; thêm 3 cây số, tới biên giới Vân 

Nam. 

Hà Giang cũng là thủ phủ của Khu Quản Đạo thứ ba thời Pháp thuộc. 

Năm 1945, Nguyễn Sinh Côn theo lực lượng quân báo Mỹ xuống Kim Lộng, 

huyện Sơn Dương, lập mật khu chống Nhật. Toán OSS Mỹ Con Nai [The Deer 

Team] của Thiếu tá Thomas đã nhảy dù xuống Kim Lộng, huấn luyện khoảng 100 

lính Việt Minh, tiến vào Hà Nội tháng 8/1945. 

Từ 1976, Hà Giang và Tuyên Quang họp thành Hà Tuyên. Sáu huyện thuộc 

vùng cao, 7 huyện thuộc vùng thấp: Vị Xuyên, Bắc Quang, Nà Hang, Chiêm Hóa, 

Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. Hai sông chính là Lô và Gấm. 

 

11. Lạng Sơn: 1 phủ, 7 châu. [không đổi so với nhà Lê],  

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh hơn 5,300 người, đời Hường Nhiệm, 7,491. 

Ruộng đất 7,664 mẫu, ngạch thuế, 4,490 hộc thóc, 10,834 quan tiền, 2 lạng, 9 

đồng, 2 phân vàng, 2,024 lạng bạc. (40)   

40. ĐNNTC, q XXIV: Lạng Sơn (1997), 4:375-376 [365-400]. 

 

Dân chúng thường ở nhà sàn, lợp ngói, vách ván. 

Đây là một tỉnh biên giới, có nhiều đèo, ải thông với Trung Hoa, như Ải Du 

Thôn, cửa Thủy Khẩu (sang Long Châu, Quảng Tây). Ải lớn nhất là Trấn Nam 

Quan của nhà Minh, xây năm 1539-1540 triều Chu Hậu Tổng (Minh Thế Tông, 

27/5/1521-23/1/1567).để chuẩn bị lễ cha con, ông cháu Mạc Đăng Dung tự trói, 

đầu hàng, cắt đất và dâng nộp sổ sách, bản đồ “An Nam đô thống sứ ti”—đổi lấy 

chức thổ quan Đô thống sứ ti, tùng nhị phẩm, có thể cha truyền con nối nếu đích 

thân tới Trấn Nam Quan làm lễ sắc phong, Mạc Đăng Doanh đột ngột chết năm 

1540 (vì sét đánh trước khi làm lễ; Mạc Đăng Dung chết năm 1541 trước khi Chu 

Hậu Tổng ban phong, nên năm 1542 Mạc Phúc Hải nhận ấn tín cho ông nội, rồi 

chính mình. Mạc Phúc Nguyên không đến biên giới làm lễ, nên không được chính 

thức sắc phong. Mạc Mậu Hợp được sắc phong, nhưng phải trả cống lễ thiếu rất 

nặng nề; trong khi Lê Ninh, rồi Lê Duy Đàm, được giữ bốn phủ hương hỏa ở 

Thanh Hóa, và anh em Vũ Văn Uyên-Vũ Văn Mật làm chúa Bầu ở Đại Đồng, 

Tuyên Quang, dưới sự kiểm soát của Vân Nam phiên ti. 

Trấn Nam Quan ở về phía tây nam châu Bằng Tường, phủ Thái Bình, tỉnh 

Quảng Tây nhà Thanh.. Chỉ được ghi vào sử từ đời Mạc Ðăng Doanh [1539-

1540]. 

 (CMCB, XXVII:35; (Hà Nội: 1998), II:117; ÐNNTC, (1997), 4:384-86)  

Theo tin quân sự Pháp thế kỷ XIX, từ Đồng Đăng tới biên giới hai [2] cây 

số, 800 mét; từ biên giới tới châu lị Bằng Tường, phủ Tư Minh, khoảng mười 

[10] cây số; Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt (Houston, TX: Văn Hóa, 2002), 

tr 308-309 [có phóng đồ từ Văn khố Lục quân Pháp năm 1885-1887] 
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 [Nngày 30/11/1540: MĐD qua Trấn Nam Quan tự trói quì lạy, cắt đất đầu 

hang Mạc Bá Ôn], Ming shi-lu, Shizong,  (Wade, NUS data base), juan 

248:1b-5a; MSL, record 2782, vol 82, pp 4966/73; CMCB, XXVII:35-38; (Hà 

Nội: 1998), II:113-18  [11/9/1541, MĐD chết], 118 [Chu Hậu Tổng đặt An 

Nam Đô Thống Sứ Ti; đặt 13 tuyên phủ sứ], 118-20  [19/1/1543 Phúc Hải 

[Mo Fu-hai]   làm An Nam Đô Thống Sứ Ti Đô thống sứ; 121-22 

 “Ải Du Thôn”: cách tỉnh Lạng Sơn 30 dặm về phía Bắc. Ði đường núi tới 

Trấn Nam Quan khoảng 2 canh giờ rưỡi [5 tiếng đồng hồ]. 

Quỉ Môn: xã Chi Lăng, châu Ôn. [Có lẽ không phải Quỉ Môn Quan ghi 

trong sách Tàu, như Nhạc Sử, Thái Bình Hoàn Vũ Ký. Xem Lê Quí Đôn, Vân 

Ðài Luận Ngữ, q. 3, Khu Vũ Loại, số 62, (Sài Gòn: 1973), tr 145-46, too]. 

[IV:387] 

Tháng 4-5/1597, nhà Minh sai bọn Vương Kiến Lập viết thư xúc tiến việc hội 

khám. Ngày 13/5/1597, Lê Duy Đàm cùng bọn Hoàng Đình Chi, Thái úy Nguyễn 

Hoàng và Nguyễn Hữu Liêu, Thái phó Trịnh Đỗ cùng hơn 5 vạn quân, có voi ngựa 

tới Trấn Nam Quan. Vương Kiến Lập tháp tùng. Ngày 26/5, cùng Trần Đôn Lâm 

vượt qua Trấn Nam Quan, để họp với quan tướng nhà Minh trên đất Bằng Tường, 

Quảng Tây, hội khám. Bàn định xong việc giao hảo. (Thông sử, Long (1978), tr 

372; ĐVSK, BKTB, XVII:58b,  Lâu & Long (2009), 3:239-40, Giu (1967), 3:214-

15; CMCB, XXX:19; (Hà Nội: 1998), II:214-15) (Tượng vàng cúi đầu) 

Ngày 4/6/1597 Lê Duy Đàm về đến Hà Nội. Ngày 9/6/1597, Công bộ thượng 

thư Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Nhân Thiêm mang cống vật qua Bắc Kinh. 

Tháng 11/1598, Phùng Khắc Khoan tới Bắc Kinh. Nhân gặp tiết vạn thọ của Dực 

Quân (Minh Thần Tông, 1573-1621), Khắc Khoan viết 30 bài thơ chúc mừng. Dực 

Quân vui lắm, sai khắc bản in, cho sứ Cao Ly Lý Toái Quang viết tựa. 

(ĐVSK,BKTB, XVII:59-60,  Lâu & Long (2009), 3:239-40, Giu (1967), 3:214-15, 

225; CMCB, XXX:19; (Hà Nội: 1998), II:214-15) 

Ngày 25/11/1597, Chu Dực Quân phong Lê Duy Đàm (Thế Tông, 

2/2/1573-12/10/1599) làm An Nam Đô thống sứ ti Đô thống sứ. [commander of 

the Annam Commandery]. Ngày 2/1/1599 [6/12 Mậu Tuất], Phùng Khắc Khoan 

rời Bắc Kinh về nước. Mang theo sắc phong của Chu Dực Quân, cho Lê Duy Đàm. 

Ngày 11/1/1599 [15/12 Mậu Tuất], Phùng Khắc Khoan trở về tới Lạng Sơn. Quan 

Tả Giang nhà Minh sai Vương Kiến Lập theo Phùng Khắc Khoan xuống Hà Nội. 

Ngày 21/1 [25/12 Mậu Tuất], Lê Duy Đàm qua sông Bồ Đề đón sứ đoàn. 

Mingshilu, Shenzong, (Wade, NUS database], juan 315:4ab; MSL, vol 

110, pp 5887/88; Thông sử, Long (1978), tr 375; ĐVSK, BKTB, XVII:70-71b, 

Lâu & Long (2009), 3:249-50, Giu (1967), 3:224-225; CMCB, XXX:26; (Hà 

Nội: 1998), II:221;  

 

Thổ quan Quảng Tây nhận hối lộ, xin cho Mạc Kính Cung được giữ 4 châu: 

Thạch Lâm (22 xã), Quảng Uyên (38 xã), Thượng Lang (32 xã), Hạ Lang (22 

xã) [tới 1677]). thuộc trấn Thái Nguyên. Tổng đốc Trần Đại Khoa tâu nên chuẩn 

y. “Nghĩ chúng là dòng giõi cống thần, thì nên gia ơn bảo toàn cho nó. Nên cắt 
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một nơi ở phủ trị Cao Bằng [?] cấp cho Mạc Kính [Cung] để an trí y ở đó.” (Thông 

sử, Long (1978), tr 372-73). Tuần phủ Đái Diệu cũng tâu tương tự. Vì cấp dưới đã 

nhận hối lộ của con cháu họ Mạc. Lý Trinh, thị lang bộ Binh hoặc bộ Công, trình 

thuận. Chu Dực Quân (Minh Thần Tông, 1573-1621) đồng ý.  

Phùng Khắc Khoan khuyên Chúa Trịnh “phải thờ nước lớn.” (ĐVSK, BKTB, 

XVII:71b, Lâu & Long (2009), 3:250; Giu (1967), 3:225; CMCB, XXX:27, (Hà 

Nội: 1998), II:221- 22; Thông sử, Long (1978), tr. 375; Đại Nam Nhất Thống Chí 

[ĐNNTC], (1997), :402); LTHCLC, Nhân Vật Chí, q. VIII, (1992), 1:260-61] 

Tháng 4-5/1599 Trịnh Tùng xưng vương. Nguyên chức tước như sau: Đô 

nguyên soái, tổng quốc chính, thượng phụ Bình Yên vương. XXX:28, (Hà 

Nội: 1998), II:222.  

12/10/1599 [24/8 Kỷ Hợi]: Lê Duy Đàm chết. (ĐVSK, BKTB, XVII:74a, Lâu 

& Long (2009), 3:252; Giu (1967), 3:2266-7; 15/10/1599 [27/8 Kỷ Hợi]: Trịnh 

Tùng bỏ Thái tử, lập con thứ Duy Đàm là Lê Duy Tân (Kính Tông, 15/10/1599-

23/6/1619) lên ngôi. 13/4/1607: Chu Dực Quân phong Lê Duy Tân (Kính Tông, 

15/10/1599-23/6/1619) làm đô thống sứ [commander of the Annam Commandery] 

Mingshilu, Shenzong, (Wade, NUS database], juan 431:5b-6a; MSL, vol 110, pp 

5887/88. 

Tài liệu và phóng đồ quân sự Pháp năm 1887 ghi là “Porte de Chine,” thuộc 

Bằng Tường, Quảng Tây, cách biên giới Đại Nam khoảng 3.8 cây số. Tài liệu Việt 

ghi trên lãnh thổ Lạng Sơn khoảng 1 cây số từ biên giới có Ngưỡng Đức Đài, 

dựng lên vào thời Lê. Năm 1790, theo Phan Huy Vịnh, sứ đoàn “Nguyễn Văn 

Bình” vào Trấn Nam Quan, đến thắp hương ở Chiêu Đức Đài, chờ Phúc Khang 

An tới đón lên Nhiệt Hà làm lễ ôm đầu gối Hoàng Lịch. (41) Những người viết sử 

và địa lý thời Pháp thuộc và trong thế kỷ XX, thường ghi sai lầm là “Ải Nam 

Quan.” 

41. Ming shi-lu [Minh thực lục], Shizong [Thế Tông], (Wade, NUS, data 

base 2005), juan 221:16b-17a [14/3/1539], 248:1b-5a; MSL, vols 81, pp 

4593/95, 82, pp 4966/72; “Phụ Bản V: Lễ Đầu Hàng Của Ông Cháu Mạc 

Đăng Dung (30/11/1540),” trong Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận 

Biển Đông Nam Á (2015), tập II, tr 304-309 [301-350]; ĐNNTC, q XXIV: 

Lạng Sơn (1997), 4:384-386 [365-400]. 

 

Ngoài ra, còn những ải dài theo quan lộ từ Lạng Sơn xuống Hà Nội như Khâu 

Ôn, Trấn Di Quan, Chi Lăng đều được ghi trong lịch sử chống bành trướng của 

Hán tộc. Chi Lăng, nằm về phía nam Lạng Sơn ba ngày đường, là nơi Liễu Thăng 

cùng hơn 100 tùy tùng bị diệt ngày 3/10/1427—hay 8/10/1427, theo sử Lê—mở 

đầu cho việc tan rã của hơn “70,000” quân tăng viện, khiến Tổng binh Vương 

Thông tại Đông Quan phải làm lê hội thề ngưng bắn để rút quân trước khi có lệnh 

của Chu Chiêm Cơ (Zhou Zan-ji, tức Minh Tuyên Tông, 16/6/1425-31/1/1435)—

bất chấp những bản án nặng nề cho chính Thông và các tùy tướng, từ tử hình tới 

thu đoạt chức tước, tịch thu tài sản, cách làm thường dân, tù đầy. (42) 
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42. Vũ Ngự Chiêu, “Giao Chỉ Đô Chỉ Huy Sứ Ti, 5/7/1407-2/1/1428;” 

Idem. & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận Biển Đông Nam Á (2015), tập II, tr 289-

296 [5-300]. 

 

Dân bản xứ gồm người Nùng và Thổ [Tày]. Người Kinh khá đông. Đời sống 

kinh tế náo nhiệt nhất là các ngày phiên chợ; trao đổi, mua bán hóa vật. 

 

12. Cao Bằng: 1 phủ, 4 châu, phía bắc Lạng Sơn.  

Đây là tỉnh biên giới chịu nhiều áp lực và sự cướp bóc, lấn chiếm của Hán tộc. 

Từ đời Lý đã liên tục xảy ra những cuộc tranh chấp biên giới bất tận. Các thủ lĩnh 

dân Nùng, Tày ở Quảng Nguyên—như Nùng Trí Cao—từng bị quận Tống tàn sát 

và “tằm ăn dâu” đất đai qua sách lược “đồn điền” trong thập niên 1040-1050 của 

Địch Thanh. Năm 1076, Lý Can Đức và Lý Thường Kiệt phải tấn công tự vệ ba 

châu Khâm, Ung và Liêm Châu, rồi ngăn chặn cuộc xâm lăng của Quách Quì 

(Guo Quei, 1022-1088) năm 1077, chặn đứng 100,000 đại quân Bắc Tống ở sông 

Như Nguyệt. Năm 1078, Quách Quì phải rút quân về giữ bốn châu thượng du (Tư 

Lang, Môn châu, Tô Mậu, Quảng Lăng) và mỏ vàng Quảng Nguyên. Mãi tới năm 

1082, sau một thời gian khá dài. Lê Văn Thịnh mới xúc tiến việc thương thuyết 

với nhà Tống để thu hồi những châu bị mất, kể cả mỏ vàng Quảng Nguyên, căn cứ 

của dân Nùng. 

Đời Hậu Lê trung hưng, từ năm 1598, con cháu họ Mạc được Thổ quan Quảng 

Tây nhà Minh nhận hối lộ, xin cho Mạc Kính Cung được giữ 4 châu: Thạch Lâm 

(22 xã), Quảng Uyên (38 xã), Thượng Lang (32 xã), Hạ Lang (22 xã) [tới 

1677]). thuộc trấn Thái Nguyên. (phía bắc tỉnh thành Cao Bằng 9 cây số). Phùng 

Khắc Khoan khuyên Chúa Trịnh “phải thờ nước lớn.” Năm 1677, Đinh Văn Tả 

mới dẹp được họ Mạc, nhưng một phần đất trong các châu này bị thổ quan châu 

Tư Minh và Quảng Tây lấn chiếm. Sử quan nhà Nguyễn, chẳng hạn, không thể 

khảo cứu được “Đương Châu” phủ Bắc Bình dưới đời Lê Tư Thành (Thánh Tông. 

26/6/1460-3/3/1497) (43) 

43. Đại Nam Nhất Thống Chí [ĐNNTC], q XXV:Cao Bằng  (1997), 4: 

402, 419 [401-430]; ĐVSK, BKTB, XVII:71b, Lâu & Long (2009), 3:250; Giu 

(1967), 3:225; CMCB, XXX:27, (Hà Nội: 1998), II:221- 22; Thông sử, Long 

(1978), tr. 375; LTHCLC, Nhân Vật Chí, q. VIII, (1992), 1:260-61] 

2/2/1540: Đăng Doanh chết bệnh. Minh thực lục ghi có tin Doanh chết vì 

bị sét đánh ngày 3/3/1540. 

 

Cao Bằng—còn có tên Mục Mã—ít nhiều liên hệ đến các đạo quân xâm lược 

của Chu Lệ/Đệ (17/7/1402-24/8/1424) và con cháu từ 1406 tới 1427, hay Hoằng 

Lịch (Quian Long, 1735-1796) nhà Thanh, do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu, với chiêu bài 

“hưng Lê,” tức giúp Lê Tư Khiêm tự Duy Kỳ (10/8/1886-2/2/1789) tái chiếm 

Thăng Long, nhận lễ phong vương ngày 19/12/1788, với ảo vọng tranh hùng với 

Nguyễn Huệ. Nhưng Quang Trung Nguyễn Huệ (22/12/1788-1792) đã đánh tan 

đại quân Tôn Sĩ Nghị trong trận đánh sáu ngày Tết Kỷ Dậu—khiến Hoằng Lịch 
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phải chấp nhận phong vương cho “Nguyễn Quang Bình,” tốn phí hàng vạn nén 

bạc để mời Nguyễn Quang Bình giả tới Nhiệt Hà trong dịp lễ thương thọ 80—

khua chiêng, gõ trống cho “chiến thắng ngoại giao” vô tiền khoáng hậu. Thời Pháp 

thuộc, những tác giả dã sử tiểu thuyết thường gay gắt lên án “Lê Chiêu Thống” là 

một thứ vua phản quốc, “đã cõng rắn Tàu về cắn gà nhà”—dù thực tế, Lê Tư 

Khiêm hay Duy Kỳ chỉ là người bị động, khác xa những cụ, cháu Mạc Thúy-Mạc 

Đăng Dung trong thành tích cắt đất, dâng nước cho giặc Tàu. Mà không được tước 

vương như Lê Duy Kỳ, và còn truyền lệnh cho cháu không được đóng quan tài, 

cho đến ngày Chu Hậu Tổng ban cho Dung tước “An Nam Đô thống sứ ti, đô 

thống sứ ti.” (44) 

44. Ming shi-lu, Shizong, (Wade, NUS database], juan  268:3ab; MSL, 

vol 82, pp 5295/96; [lễ sắc phong, 19/1/1543].16/12/1542 [10/11 Gia Tĩnh 21]: 

Chu Hậu Tổng phong Phúc Hải [Mo Fuhai] làm đô thống sứ ti [Commander 

of the Annam Commandery]. Hải dâng biểu nói Dung di ngôn không được 

đóng nắp quan tài nếu chưa có sắc dụ của Hậu Tổng. Chiếu cho Hải: hủy bỏ vị 

thế một nước.  

19/2/1788 [22/11 Mậu Thân Thanh], Tôn Sĩ Nghị làm lễ phong vương 

cho Lê Tư Khiêm/ Duy Kỳ (Chiêu Thồng, 8/1786-2/2/1789) Đại Thanh Lịch 

Triều Thực Lục [ĐTLTTL], (Tokyo, 1937-1938) 1315:27-28. Tài liệu Việt: 

22/1/1788 

CMCB, XII:20-21, XXVII:32-34, 2 tập, (Hà Nội: Giáo Dục, 1998), I:733-

737, II:118-120; Ming shi-lu, Shizong (Wade, NUS database, 2005), juan 

221:6a-7a [14/3/1539], 248:1b-5a [29/4/1541], MSL, vol 82, pp 4966/73],  

268:3ab [16/12/1542], & Shenzong, 315: 4ab [25/11/1597];  ĐVSK, BKTT, 

Nội các quan bản, IX:2b, XVI:6a, bản dịch Thọ, Lâu, Long,  et al (2009), 

2:273, 3:152;  & Quốc tử Giám tàng bản, Cao Huy Giu, et al (Hà Nội: 1967), 

2:286-287n10 [không đúng ngày];  ĐVSKTB, BK X:2ab, The, et al (Hà Nội: 

1997), tr 525 [không đúng ngày]; Lê Quí Đôn, Đại Việt thông sử, bản dịch 

Long (Hà Nội: 1978), tr 272, 280 [bị khuyết, không rõ ai kiểm duyệt . Nhắc 

đến việc môi giới đầu hàng, nhưng không nêu rõ Mạc [Nguyễn] Như Quế v.. 

v.. đứng tên trong tờ biểu cầu phong]. Phan Huy Chú, trong LTHCLC ghi đầy 

đủ chi tiết; q 46: Bang giao chí (Hà Nội: 1992), 3:203-204 [biểu ngày 

30/11/1540 của Đăng Dung], 204-206 [biểu của Như Quế], 206 [chiếu của 

Hậu Tổng, ANĐTST], 207 [biểu tạ ơn của Phúc Hải], 207-209 [25/11/1597, 

chiếu phong Lê Duy Đàm (Thế Tông, 2/2/1573-12/10/1599)  làm Đô thống sứ 

ti, Shizong, juan 315:4ab; 1647, Lê Thần Tông làm ANQV; 3-4/1667, Lê 

Huyền Tông (1662-16/11/1671) làm ANQV; 1788, Lê Duy Kỳ (1786-1789), 

ANQV]. [Sẽ dẫn Thông sử, Long (1978)]; LTHCLC (1992)];  Lý Văn Phượng 

[Li Wen-feng], Việt kiệu thư [Yue qiao shu]  (1540), reprint, 2 vols, via ĐVSK, 

BKTT, Giu (1967), phần cước chú; 

 

III. Đạo Quân “Hưng Lê” của Nhà Thanh: 
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1. Ngày 15/11/1788 [20/10 Mậu Thân Thanh], Tôn Sĩ Nghị ra khỏi ải 

Trấn Nam. Mang quân thuộc bốn tỉnh Hoa Nam, chia làm 2 cánh tiến vào đất 

Bắc. 

Cánh quân phía Đông, chia làm ba [3] mũi:  

a. Mũi chủ lực do Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh  chỉ huy, ra cửa Trấn 

Nam Quan, tiến vào Lạng Sơn, xuống Kinh Bắc, rồi Thăng Long. 

b. Mũi thứ hai do Sầm Nghi Đống, tri chi phủ Điền Châu, tiến vào Cao 

Bằng, đến Thái Nguyên. 

c. Mũi thứ ba, tiến từ Khâm Châu vào Quảng Ninh, Hải Dương. 

Cánh quân Vân Nam phía Tây, dưới quyền Đề đốc Ô Đại Kình [Wu 

Dajing], từ Mông Tự tiến vào Tuyên Quang, Việt Trì trên bờ sông Thao. 

Trương Bửu Lâm ghi ngày 21/10/1788 Tôn Sĩ Nghị mang quân thuộc bốn 

tỉnh Hoa Nam, chia làm hai [2] cánh tiến vào đất Bắc. Ra hịch ai có thể bắt 

được Nhạc và Huệ giải nộp là được công đầu. Quan Tây Sơn ở Lạng Sơn là 

Phan Khải Đức xin hàng. Nguyễn Văn Nhiệm nương đêm tối trốn chạy. (Dẫn 

Đại Thanh Liệt triều Thực Lục, Cao Tông [ĐTLTTL]  (Tokyo: 1937-1938) [q 

1315:7ab]; “Intervention versus Tribute in Sino-Vietnam Relations, 1788-

1790;” in.John King Fairbank, (ed) The Chinese World Order: Traditional 

Chinese Foreign Relations (Cambridge, Mass: Harvard Univ Press, 1968), p 

169n18 [165-179, 321-326]; Đông Hoa Lục [Donghua records, Càn Long] 

[ĐHL],  108: 21b-22, 30, 31b; [Dụ ngày 24/9/1788 và 18/10/1788 [Edict of 

18/10/1788: Sĩ Nghị phải ở lại biên giới, điều động] ; ĐNCBLT, XXX:Ngụy 

Tây, 35B, (Sài Gòn: 1970), tr 144-45) 

6.  Ngày 15/12/1788 [20/11 Mậu Thân Thanh], Tôn Sĩ Nghị và Lê Duy 

Kỳ vào tới Hà Nội. Quân Thanh một nửa đóng quanh Hà Nội; một nửa ở bên 

kia sông. Các làng mạc đánh trống ăn mừng. Trải quân đóng đồn dài xuống 

phía nam (Đống Đa), Ngọc Hồi, Hà Hồi, Gián Khẩu (Ninh Bình), Sơn Tây, và 

phía đông (Hải Dương). 

ĐNCBLT, XXX:31A; (Sài Gòn: 1970), tr 126-27; ĐNTLCB, I, 2:81 

[không ghi ngày]) Trương Bửu Lâm và Hoa Bằng ghi ngày 22/11 Mậu Thân 

Thanh [19/12/1788] theo Đông Hoa Thực Lục (q 109, tờ 38b-39a; ĐTLTTL, 

1315:27-28) 

Hôm sau, ngày 16/12/1788 [21/11 Mậu Thân Thanh], Tôn Sĩ Nghị niêm 

yết sắc phong Lê Duy Kỳ làm An Nam Quốc Vương. Trong chiếu của Càn 

Long có đoạn: “với việc mở bờ cõi làm 11 đạo, không vì ta muốn chiếm đất 

đai; suốt từ 150 năm trở lại đây, lúc nào cũng giữ chức phận, làm lễ tuế cống, 

thì sao không nghĩ tới tổ tông của tự quân được?” 

CMCB, XLVII:35-36; (Hà Nội: 1998), II:840-841; ĐTLTTL (Tokyo: 

1937-1938), 1315:27-28; Lâm, 1968:169 [Chiếu phong chức cho Lê Duy Kỳ]. 

Nhờ thành tích này, Hoằng Lịch phong Sĩ Nghị tước công [duke], trong khi 

Hứa Thế Hanh tước tử [viscount]; dẫn Thanh Sử Khảo, Table 1, 3:2201;  

5.  Đó là chưa kể Nguyễn Phước Chủng từng trao con trai, ấn tín và giấy cắt 

đất cầu viện cho Pierre J G Pigneau,  một thời được cung văn thành vua thực sự 
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Đàng Trong hay “Ô Nam,” sau khi Nguyễn Huệ giết hai chúa Nguyễn cuối cùng, 

Phước Dương và Phước Thuần, và săn đuổi Chủng khắp Gia Định thành. Hay tự 

nhận làm con nuôi Rama I, hai lần qua Krung-thêp cầu viện. 

Tháng 12/1771-1/1772, Pigneau rời Pondichéry qua Xiêm La thành lập 

chủng viện ở Virampatuam. Rồi thay Piguel làm Giám mục Đàng Trong. 

Ngày 27/2/1774 được chính thức thụ phong. Năm 1775, vì chiến tranh Xiêm-

Miến Điện, rời chủng viện vào Cochin-chine.(?) Ngày 12/3/1775, đến Hà Tiên, 

thành lập chủng viện Cầu Quao. Tháp tùng có 4 giáo sĩ, 8 chủng sinh và 4 

giáo mục Việt. Morvan Jacques Nicolas điều khiển trường này cho tới khi chết 

ngày 15/1/1776. Le Clerc Tite lên thay. (BAVH, 16) 

“Cửa quan Nam Giao”: Trấn Nam Quan ở về phía tây nam châu Bằng 

Tường, phủ Thái Bình, tỉnh Quảng Tây nhà Thanh.. Chỉ được ghi vào sử từ 

đời Mạc Ðăng Dung [1539-1540]. (CMCB, XXVII:35; (Hà Nội: 1998), II:117; 

ÐNNTC, (1997), 4:384-86)  

Theo tin quân sự Pháp thế kỷ XIX, từ Đồng Đăng tới biên giới hai [2] cây 

số, 800 mét; từ biên giới tới châu lị Bằng Tường, phủ Tư Minh, khoảng mười 

[10] cây số; Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt (Houston, TX: Văn Hóa, 2002), 

tr 308-309 [có phóng đồ từ Văn khố Lục quân Pháp năm 1885-1887] 

 [ngày 30/11/1540: MĐD qua Trấn Nam Quan tự trói quì lạy, cắt đất đầu 

hàng], Ming shi-lu, Shizong,  (Wade, NUS data base), juan 248:1b-5a; MSL, 

record 2782, vol 82, pp 4966/73; CMCB, XXVII:35-38; (Hà Nội: 1998), 

II:113-18  [11/9/1541, MĐD chết], [Chu Hậu Tổng đặt An Nam Đô Thống Sứ 

Ti; đặt 13 tuyên phủ sứ], 118-20 [19/1/1543 Phúc Hải [Mo Fu-hai]   làm An 

Nam Đô Thống Sứ Ti Đô thống sứ; 121-22 

 “Ải Du Thôn”: cách tỉnh Lạng Sơn 30 dặm về phía Bắc. Ði đường núi tới 

Trấn Nam Quan khoảng 2 canh giờ rưỡi [5 tiếng đồng hồ]. 

Quỉ Môn: xã Chi Lăng, châu Ôn. [Có lẽ không phải Quỉ Môn Quan ghi 

trong sách Tàu, như Nhạc Sử, Thái Bình Hoàn Vũ Ký. Xem Lê Quí Đôn, Vân 

Ðài Luận Ngữ, q. 3, Khu Vũ Loại, số 62, (Sài Gòn: 1973), tr 145-46, too]. 

[IV:387] 

Ngày 25/11/1597, Chu Dực Quân vẫn chỉ phong Lê Duy Đàm (Thế Tông, 

2/2/1573-12/10/1599) làm đô thống sứ [commander of the Annam Commandery] 

Mingshilu, Shenzong, (Wade, NUS database], juan 315:4ab; MSL, vol 110, pp 

5887/88. 

13/4/1607: Chu Dực Quân phong Lê Duy Tân (Kính Tông, 15/10/1599-

23/6/1619) làm đô thống sứ [commander of the Annam Commandery] Mingshilu, 

Shenzong, (Wade, NUS database], juan 431:5b-6a; MSL, vol 110, pp 5887/88. 

5/2/1647: Chu Do Lang (Minh Quê vương, 1647-1664?) phong Lê Thần 

Tông làm ANQV.. 

Tháng 3-4/1667, Khang Hi [Kang Xi] sai Trịnh Phương Triều và Trương 

Dịch Bí [Bôn] sang phong Lê Duy Vũ (Huyền Tông, 12/1662-1/1663-16/11/1671) 

làm ANQV. 
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19/2/1788 [22/11 Mậu Thân Thanh], Tôn Sĩ Nghị làm lễ phong vương cho Lê 

Tư Khiêm/ Duy Kỳ (Chiêu Thồng, 8/1786-2/2/1789) Đại Thanh Lịch Triều Thực 

Lục [ĐTLTTL], (Tokyo, 1937-1938) 1315:27-28. Tài liệu Việt: 22/1/1788 

CMCB, XII:20-21, XXVII:32-34, 2 tập, (Hà Nội: Giáo Dục, 1998), I:733-

737, II:118-120; Ming shi-lu, Shizong (Wade, NUS database, 2005), juan 

221:6a-7a [14/3/1539], 248:1b-5a [29/4/1541], MSL, vol 82, pp 4966/73],  

268:3ab [16/12/1542], & Shenzong, 315: 4ab [25/11/1597];  ĐVSK, BKTT, 

Nội các quan bản, IX:2b, XVI:6a, bản dịch Thọ, Lâu, Long,  et al (2009), 

2:273, 3:152;  & Quốc tử Giám tàng bản, Cao Huy Giu, et al (Hà Nội: 1967), 

2:286-287n10 [không đúng ngày];  ĐVSKTB, BK X:2ab, The, et al (Hà Nội: 

1997), tr 525 [không đúng ngày]; Lê Quí Đôn, Đại Việt thông sử, bản dịch 

Long (Hà Nội: 1978), tr 272, 280 [bị khuyết, không rõ ai kiểm duyệt . Nhắc 

đến việc môi giới đầu hàng, nhưng không nêu rõ Mạc [Nguyễn] Như Quế v.. 

v.. đứng tên trong tờ biểu cầu phong]. Phan Huy Chú, trong LTHCLC ghi đầy 

đủ chi tiết; q 46: Bang giao chí (Hà Nội: 1992), 3:203-204 [biểu ngày 

30/11/1540 của Đăng Dung], 204-206 [biểu của Như Quế], 206 [chiếu của 

Hậu Tổng, ANĐTST], 207 [biểu tạ ơn của Phúc Hải], 207-209 [25/11/1597, 

chiếu phong Lê Thế Tông (2/2/1573-12/10/1599)  làm Đô thống sứ ti, Shizong, 

juan 315:4ab; 1647, Lê Thần Tông làm ANQV; 3-4/1667, Lê Huyền Tông 

(1662-16/11/1671) làm ANQV; 1788, Lê Duy Kỳ (1786-1789), ANQV]. [Sẽ 

dẫn Thông sử, Long (1978)]; LTHCLC (1992)];  Lý Văn Phượng [Li Wen-

feng], Việt kiệu thư [Yue qiao shu]  (1540), reprint, 2 vols, via ĐVSK, BKTT, 

Giu (1967), phần cước chú; 

 

Đời Nguyễn Phước Chủng, số đinh Cao Bằng hơn 8,063 người, đời Hường 

Nhiệm, 9,439. Ruộng đất 36,009 mẫu, ngạch thuế, 9,974 hộc thóc, 16,087 quan 

tiền, 2 lạng 5 đồng cân vàng, 2,181 lạng bạc. (44) 

44.  ĐNNTC, q XXV:Cao Bằng  (1997), 4: 409 [401-430] 

 

Thời Pháp thuộc, đặt vào Đạo quản hạt thứ hai. 

 

13. Hưng Hóa: Phía tây Bắc Kỳ, gồm ba [3] phủ (Qui Hóa, Gia Hưng, An 

Tây), năm [5] huyện, mười sáu [16] châu. Phủ Gia Hưng là huyện Tam Nông, phủ 

Sơn Tây cũ. Đất rộng người thưa. Phủ Điện Biên, gồm 5 châu, Ninh Biên, Lai 

Châu, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo và Luân Châu; Phủ An Tây. Chưa có phủ lị, ranh 

giới không rõ. Chức Bố chính và án sát do Tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên kiêm 

nhiệm. 

Năm 1761, con Giặc Khâu Mắt là Hoàng Công Tuấn mang sáu châu Tung 

Lãng, Hoàng Nham, Hợp Phì, Lễ Tuyến, Tuy Phụ và Khiêm xin nội thuộc Vân 

Nam, đổi thành sáu động Mãnh [Lại, Thứ, Bạn, Lộng, Đỉnh, Thoa] huyện Kiến 

Thủy. Chỉ còn châu Chiêu Tấn.[Mường Thu hay Mường So]. (45) 

45. ĐNNTC, q XXII: Hưng Hóa (1997), 4:286-291, 291-296 [265-332]; 

ĐNTLCB, II, 20:1838, 1968:184. 
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Tháng 2/1769, Tướng Trịnh là Đoàn Nguyễn Thục chiếm được động Mãnh 

Thiên (huyện Thanh Châu) của “giặc khâu mắt” Hoàng Công Chất [Thư] (1751-

1769), gốc huyện Thư Trì, Thái Bình, dư đảng của Nguyễn Cừ. Chất đã chết. Con 

là Công Toản chạy thoát qua Vân Nam. 7 châu dưới quyền Công Toản [Tung 

Lãng (Mường La), Lễ Tuyên, Hoàng Nham, Tuy Phụ, Hợp Phì, Lai Châu, Khiêm 

Châu] đều xin qui phụ nhà Thanh [nay là 6 trại thuộc huyện Kiến Thủy, phủ Lâm 

An, Vân Nam]. Theo Phạm Thận Duật, năm 1775, Nguyễn Thục qua nhà Thanh 

đòi 7 châu, không thành, nên nhà Lê cắt đặt lại làm 16 châu như cũ để dấu việc 

mất đất. Năm 1780, nhà Thanh xâm lấn thêm 4 châu Hoàng Nham, Tuy Phụ, Hợp 

Phì, và Lễ Tuyên thuộc phủ An Tây (Hưng Hóa, nay thuộc Lai Châu), sát nhập 

vào lãnh thổ huyện Kiến Thủy, phủ Khai Hóa, Vân Nam. Cuối năm đó, Trịnh Sâm 

(1767-1782) viết thư cho quan Thanh ở Vân Quí, họ chỉ im lặng. Sau Sâm bệnh, 

phải bỏ qua. (46) 

46. CMCB,  XLIII:21-22, XLV:23; (Hà Nội: 1998), II:684-685, 754-55; 

LTHCLC, q.IV, “Hưng Hóa,” Dư Địa Chí, (1992), I:142-143. Phạm Thận 

Duật, “Hưng Hóa Ký Lược,” bản dịch Ngô Thế Long; trong Nguyễn Văn 

Huyền et al., Phạm Thận Duật: Con người và tác phẩm (Hà Nội: KHXH, 

1989), tr 114-15, 120-21, 121-22 [107-199]. Bản tặng của Giáo sư Phạm Kế 

Viêm) 

 

Đời Nguyễn Phước Chủng, cũng chẳng hề bận tâm, không có hành động nào 

khi Tổng trấn Nguyễn Văn Thành đề nghị đòi lại đất. số đinh hơn 5,469 người, đời 

Hường Nhiệm, 17,098. Ruộng đất 20,209 mẫu, ngạch thuế, 8,318 hộc thóc, 50,880 

quan tiền, 19 lạng vàng, 7,278 lạng bạc. Năm 1838, Nguyễn Phước Đảm đặt quan 

người kinh, nhưng chấp nhận một việc đã rồi. Mối bận tâm của Nguyễn Phước 

Đảm là mở rộng lãnh thổ đế quốc phương Nam, chẳng mấy thiết tha đến những 

vùng ma thiêng, nước độc. (47) 

47. ĐNNTC, q XXII: Hưng Hóa (1997), 4:304-305 [265-332]; 

 

Thời Pháp thuộc, các viên chức thực dân mới chú ý đến vùng Bắc Kỳ mỏ. Họ 

chia Hưng Hóa làm các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái (Bảo Hà, Nghĩa Lộ, Yên Bái, châu 

Lục Yên của Tuyên Quang), Hòa Bình (1887, đất Hưng Hóa và Sơn Tây), Sơn 

La, Lai Châu [nay là tỉnh Điện Biên]. (48) 

48. ĐNNTC, q XXII: Hưng Hóa (1997), 4:268 chú 1 [265-332]; ĐNTLCB, 

II, 20:1838, 1968:184; ĐNTLCB, II, 20:1838, 1968:184; Thúy, 1978, tr 268-

290 [Hoàng Liên Sơn: Phủ Qui Hóa cũ]: Kinh 39%, Mèo, 15%, Tày [Thổ 

14%], Dao [10%], Thái [9%], Mường [4%], Nùng [3%], Giấy [2%], các tộc 

khác, [1%]; Lai Châu [Thái và Mèo, đông nhất. Mèo ở trên núi, trồng thuốc 

phiện]. Sơn La: Thái, Xạ, Mường;  

 

II. NHỮNG YẾU TỐ DẪN ĐẾN VIỆC PHÁP CHIẾM MIỀN BẮC: 

A. MỐI HỌA PHƯƠNG BẮC: 

322



Trong khi người Pháp tiếp tục uy hiếp và xâm lăng Đại Nam, Trung Hoa 

không phải không có tham tâm nhòm ngó. Tuy nhiên, từ 1834 nhà Thanh cũng trở 

thành nạn nhân không ngừng của các cường quốc Âu châu. Việc xâu xé con mồi 

Đại Nam tạm thời do các tổ chức thổ phỉ, hải tặc và con buôn người Hoa thực hiện, 

hoặc thuần túy vì quyền lợi cá nhân, hay một kế hoạch bán chính thức.  

 

1. Thổ phỉ: 

Thổ phỉ người Hoa bắt đầu tràn qua biên giới với số lượng đáng kể từ hạ bán 

thập niên 1850. Thoạt tiên là các toán giặc theo đạo Hồi ở vùng tây nam Trung 

Hoa, kéo cờ trắng đến cướp phá vùng Tây Bắc như Bảo Thắng (Lào Cai), châu 

Thủy Vỹ, từ năm 1861. Mùa Thu 1862, thế giặc mạnh đến độ thành Thái Nguyên 

bị thất thủ. Tháng 3-4/1864, lại thêm một đợt thổ phỉ Hồi khác từ Tây Nam Trung 

Hoa kéo sang đánh phá. Gần 3,000 dân chúng huyện Vũ Nhai và hai châu Bạch 

Thông và Cảm Hóa phải chạy về tạm trú quanh tỉnh thành Thái Nguyên. Tháng 

10/1864, Tổng đốc Bắc Ninh-Thái Nguyên Nguyễn Văn Phong báo tin Thái 

Nguyên thất thủ (49) 

49. ĐNTLCB, XXV, XXVIII, XXX, 29:1859-1862, 1974:167, [Tháng 1-

2/1861: Quản bảo Nguyễn Trọng Tức thắng giặc tại Chợ cũ], 30:1863-1865, 

1974:12-13, 18-19 [4-5/1863], 30 [7-8/1863], 135; CBTĐ, 18/9 TĐ XV 

[Nhâm Tuất, 9/11/1862], CB 279, tờ 117-18. 

 

Tháng 5-6/1865 [Tháng 5 Ất Sửu, 25/5-22/6/1865] Phạm Chi Hương được cử 

làm tham tán quân thứ Hải Yên, dự trù sẽ thay Nguyễn Tri Phương làm Tổng 

thống. (ĐNTLCB, IV, XXX, 30:1863-1865, 1974:114-15 [9/1864], XXXII, Ibid., 

204 [5-6/1865]) ĐNCBLT, q. 31, (1993), 4:116. 

Tháng 1-2/1866 [Chạp Ất Sửu, 17/1-14/2/1866] giữa lúc Huế tổ chức lễ kính 

cáo quân công Hải-Yên tại Huế,. Tăng Mãn và Lương Tai quấy nhiễu Thái 

Nguyên:. Lãnh binh Nguyễn Cáp chạm giặc ở mỏ Nghĩa Lợi. Phó quản cơ Vũ Thọ, 

con Vũ Tảo, chết trận. Cáp rút lui. Giặc đuổi theo tới Ngân Sơn, Phúc Sơn. Hường 

Nhiệm cách chức Cáp; tăng viện 500 lính từ Bắc Ninh. Lấy vệ võ sinh Ninh Bình 

lên Bắc Ninh. Nhưng tại Cao Bằng, Phạm Chi Hương thu phục được phố Cầu 

Phong, chạy cờ đỏ báo tin. Tháng 3-4/1866 [2 Bính Dần], Võ Văn Bình và Phạm 

Chi Hương dẹp xong giặc Khách ở Cao Bằng, thu phục được bọn Trương Cận 

Bang. Bọn Trương Cận Bang, Lưu Sĩ Anh, Hoàng Trung Hòa, Ngô Côn ra hàng vì 

lương ăn quẫn bách. Cấp 200 lạng bạc cho về nước. Cho 300 người trong số 3,000 

ở lại làm ăn. Chạy cờ đỏ báo tin. Vua mừng lắm, làm bài thơ“hỉ tiệp” vì  4,5 năm 

nay Cao Bằng 3 lần thất thủ. : Từ Lạng Bằng về Bắc Ninh, Võ Trọng Bình và 

Phạm Chi Hương tuyển mộ 200 giặc về hàng khoẻ mạnh thành đội Hướng nghĩa, 

theo Nguyễn Thịnh, Nguyễn Đăng Hộ qua Tuyên Quang đánh giặc. vì giặc lại 

khuấy phá, đường chở lương không thông. (50) 

50. ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:5, 19, 20-21, 28-29; 

ĐNCBLT, q. 29, (1993), 4:116. 
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Tháng 7-8/1866, sau khi bình xong giặc biển Tạ Văn Phượng, Nguyễn Tri 

Phương và Võ Trọng Bình về kinh. Hường Nhiệm làm lễ đón tiếp linh đình. Khi 

Phương vào chầu, cho ngồi. Sau phong Phương làm Võ hiển đại học sĩ, Thượng 

thư Bộ Binh, kiêm hải phòng sứ; sung Cơ Mật viện đại thần. Võ Trọng Bình làm 

thự Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư Bộ Lại, Cơ mật viện đại thần. Trần Tiễn 

Thành đổi làm Thượng thư Bộ Công; phụ tá Phương lo việc hải phòng sứ. Phạm 

Phú Thứ vẫn giữ Bộ Hộ. Nguyễn Văn Phong, nguyên Thượng thư bộ Lại, đổi nắm 

bộ Lễ. Phan Huy Vịnh nắm bộ Hình. (51) 

51. ĐNTLCB, IV, XXXV, 31:1866-1869, 1974:58-59, 75-77 [11-

12/1866].. 

 

Nhưng tàn dư Thái Bình Thiên Quốc, bị quân Thanh truy nã, cũng tràn vào 

miền Đông Bắc từ giữa thập niên 1860. Thành Cao Bằng và Lạng Sơn, nhiều lần 

bị vây hãm hay thất thủ. Nhiều quan tướng Việt bị tử trận.   

Tháng 6-7/1866 Võ Trọng Bình và Phạm Chi Hương xin dời thành Cao Bằng 

về Thất Khê, cách Lạng Sơn hai ngày đường. Đình thần không đồng ý. Tháng 8-

9/1866 Phạm Chi Hương làm tổng đốc Ninh-Thái.  

(ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:33, 44) 

 

Triều đình Huế phải liên ước với quan chức Lưỡng Quảng để giúp đánh dẹp. 

Nhưng thế lực thổ phỉ rất mạnh. 

Tháng 9-10/1866 Ngô Côn tức Ngô Á Trung dẫn khoảng 2,000 dư đảng Thái 

Bình Thiên Quốc Trung Hoa, của Thiên Vương Hồng Tú Toàn, theo tràn vào vùng 

thượng du Bắc Kỳ, đánh phá Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Ngô Côn hoành 

hành ở Đồng Đăng, Kỳ Lừa (Lạng Sơn); Ngô Anh, Lê Thành Mỹ, Chu Tường Lân 

ở Thái Nguyên; Hoàng Sùng Anh ở Tuyên Quang. Tổng thống Phạm Chi Hương 

bị giặc bắt. Triều đình Huế phải liên ước với quan chức nhà Thanh ở Lưỡng 

Quảng để giúp đánh dẹp].  

Ngày 5/8/1868 [17/6 Mậu Thìn], Bộ Binh báo cáo Ông Ích Khiêm bị quân phỉ 

đánh bại ở Bắc Ninh, Thái Nguyên. (CBTĐ, 17/6 TĐ XXI, CB 307:167). 

Ngày 12/8/1868, Ngô Côn đánh phá Cao Bằng, Lạng Sơn, vây hãm Bắc Ninh. 

Tổng Thống quân vụ Phạm Chi Hương cầm quân tiễu trừ. Ngô Côn xin hàng phục. 

(CBTĐ, 24/6 TĐ XXI, CB 307:276-77). 

16/8/1868: Do sự đề cử của Nguyễn Tri Phương, Hường Nhiệm cử Khâm sai 

Võ Trọng Bình làm Tổng thống Lạng-Bằng, hợp cùng Tổng đốc Quảng Tây là 

Phùng Tử Tài đánh Ngô Côn. (ĐNTLCB, 31:1866-1869, 1974:240) 

Tháng 8-9/1868 [7 Mậu Thìn, 18/8-15/9/1868] quan quân thua trận ở đồn Tú 

Sơn, Lạng Sơn. Tham tán Nguyễn Mại và Phó đề đốc [Lãnh binh] Nguyễn Viết 

Thành chết. Thống đốc Phạm Chi Hương bị hãm trong đồn giặc], (ĐNTLCB, 

31:1866-1869, 1974:235-36) 

Ông Ích Khiêm xin thêm quân và voi. Nguyễn Tri Phương xin ra Bắc, nhưng 

vua không thuận. Sai Đoàn Thọ ra Bắc làm bình khấu tướng quân. (ĐNTLCB, 

31:1866-1869, 1974:237-38) 
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Tháng 9-10/1868 (8 Mậu Thìn] Hường Nhiệm cho lệnh Phạm Chi Hương tìm 

cách trốn về. Việc đầu hàng của Ngô Côn chưa xong. Muốn dò ý tứ quan Thanh. 

Ngô Côn cho thuộc hạ tràn sang Thái Nguyên], 248-249 

[Đoàn Thọ, Nguyễn Hinh trình việc Ngô Côn xin hàng. Đánh dẹp, hay vỗ về 

đều khó], 256-257  

Ngô Côn xin ra thú. Phạm Chi Hương từ trại giặc tâu về. Đình thần phản đối 

vì Ngô Côn mạnh, có hơn 10,000 quân, được Lưu Sĩ Anh dẫn dụ vào. Ngô Côn 

không thực lòng; mà lương thực có hạn, không thể cung cấp đủ. Vua sai Phan 

Khắc Thận mang ấn Khâm sai ra Bắc xem xét tình hình. (ĐNTLCB, 31: 1866-1869, 

1974:239-40) 

 Tháng 7-8/1868, Tổng đốc Bắc Ninh kiêm quản Lạng-Bằng Phạm Chi Hương 

thua trận ở Cao Bằng, bị giặc bắt. Ngày 16/8/1868, do sự đề cử của Nguyễn Tri 

Phương, Hường Nhiệm cử Khâm sai Võ Trọng Bình làm Tổng thống Lạng-Bằng.  

 [Tháng 10-11/1868 [9 Mậu Thìn], Phủ Thái Bình (Quảng Tây) nhà Thanh đề 

nghị hợp quân đánh. Đình thần bàn luận: Việc đánh dẹp tốn kém, bất đác dĩ mới 

dùng. Nay nếu cho Ngô Côn hàng, thu dụng không nổi; nhà Thanh lại trách là 

“chiêu nạp.” Tạm thời, dùng chính sách vườn không nhà trống: Di tản dân khỏi 

vùng lân cận chỗ Ngô Côn. Chặn giữ những nơi hiểm yếu. Nếu chúng quả thực 

đầu thú, sẽ bàn định với nhà Thanh. Vua đồng ý. (ĐNTLCB, 31:1866-1869, 

1974:241) 

[Hoàng Anh đến xin ở Bảo Thắng. Đánh nhau với Vĩnh Phúc], bị thua Anh 

chạy khỏi Bảo Thắng, ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 338, 345. 

Tháng 1-2/1869 [12 Mậu Thìn,1-2/1869], theo chính sách “vỗ nuôi” hay 

“chiêu dụ, Phạm Chi Hương thuyết phục được Ngô Côn tới cửa thành Lạng Sơn 

xin đầu thú. Đoàn Thọ và Vũ Trọng Bình chấp thuận, cho 10,000 lạng bạc. Ngô 

Côn trả lại phố Cầu Phong, rút về Cao Bằng. Nhận được cờ đỏ khấp báo tin chiến 

thắng đúng ngày Tét Kỉ Tị, Hường Nhiệm đồng ý cho Phạm Chi Hương đưa bọn 

Ngô Côn về Cao Bằng. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau, Ngô Côn lại trở súng làm phản. 

Tháng 4-5/1869, Phạm Chi Hương, bị cách chức tuần phủ Tuyên Quang, bị án 

đóng gông giải vào Huế xử tội, nhưng được cho ở lại quân thứ chuộc tội cùng Ông 

Ích Khiêm. Sau được thự Bố Chính. (52)  

52. ĐNTLCB, IV, XL, 31:1866-1869, 1974:316-17.  

 

Tháng 4/1869, mặc dù Đề đốc Quảng Tây Phùng Tử Tài mang 22 doanh tức 

khoảng 10,000 quân Thanh ra ngoài cửa ải Trấn Nam, hoạt động trong vùng Lạng 

Sơn, nhưng thổ phỉ vẫn như ong, như muỗi, hoành hành khắp nơi. Không chỉ các 

tỉnh thượng du mà ngay đến Bắc Ninh, Hải Dương, Sơn Tây cũng nhiều lần nguy 

khốn. (53)  

53. ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974:12-3, 31:1866-1869, 1974: 200, 

229, 232, 248, 324, 362, 32:1870-1873, 1975:94-95. Số đơn vị quân Thanh 

thay đổi từ "33 doanh" tới "16 doanh." 

 

Lưu Vĩnh Phúc (1837-?):  
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Từ năm 1865, Tả dực của Tô Á Trung ở Quảng Tây.là Lưu Vĩnh Phúc đã 

dẫn 200 thủ hạ sang Thái Nguyên. Gặp Hứa Nguyên Bân ở Na Lặc, người 

Khâm Châu, chống Thanh. Nói nên sang An Nam, giúp vua Nguyễn dẹp loạn. 

Bèn sang Cao Bằng. Ở đây, tại phố Tô Nhai, trên đường đi Chợ Rã, bọn thủ hạ 

Đặng Chí Hùng, có khoảng 100 giặc, muốn giết Hùng, lập Phúc. Phúc không 

đồng ý. Ở lại Tô Nhai 5 tháng, kết bạn với Hùng. Sau tới Ba Bể, có 400 người 

theo.  

Năm 1867, sau khi Ngô Côn rút về Quảng Tây, Phúc lập ra quân Cờ Đen. 

Đánh thắng người H’Mong ở Lục Yên Châu. Giết được Bàn Văn Nghĩa ở gần 

sông Hồng. Cai quản Lục Yên Châu (Tuyên Quang)-Lào Cai. Được Tuần phủ 

Tam Tuyên ban chức được cửu phẩm bá hộ, rồi Thất phẩm thiên hộ. [Sau lên 

tới Tam Tuyên đề đốc]. 

 [Năm 1868: Bàn Văn Nhị, Lương Văn Lợi treo Cờ Trắng cướp phá Lục 

Yên Châu [Tuyên Quang]. Quan tỉnh xin bắt bọn đầu mục mới ra thú Lưu 

Vĩnh Phúc đi đánh], ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 191.  

[Lưu Vĩnh Phúc ở Tuyên Quang xin khai mỏ; Lương Văn Lợi, Cờ Trắng 

xin ra hàng; Ngô Côn tức Ngô Á Trung lấy Cao Bằng; sai Phạm Chi Hương đi 

nhờ quân Thanh lấy lại], ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974:197.  

[Phúc theo quan quân đánh giặc Mèo, tập trung ở Đồng Văn, [khoảng 317 

km + 168 km = 485 tây bắc Hà Nội], lưu vực sông Chảy [60 dặm đông bắc 

châu Lục Yên, phủ Yên Bình; và Hoàng Su Phi, Tuyên Quang; trên cao độ 

3,000 feet; thắng ba lần, được cửu phẩm bá hộ], ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 

1974:206; ĐNNTC, XXIII: Tuyên Quang (1997), 4:351 [333-363] [thành Bầu 

ở Đại Đồng, Châu Thu; núi Tụ Long [mỏ đồng, bạc] 

 [Phúc và Hoàng Thắng Lợi đánh phá phố Bảo Thắng, Hưng Hoá. Cho 

lệnh Bá Nghi giải quyết ổn thoả], ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974:220 [Hà 

Nội-Yên Bái, 165 km; Lào Cai, 299 kms đường sắt] 

[Phúc đến Hưng Hóa đánh nhau với Hà Viễn Phương. Cho lệnh Bá Nghi 

giải quyết], ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974:228 

 [1869: Phúc chiếm Bảo Thắng. Trần Đình Túc xin cho Nguyễn Bá Nghi 

đuổi Phúc đi]. ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 379 

ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975: 42, 89, 332, 349,  

Hủy bỏ đồn điền Lục Ngạn, Đa Phúc và Kim Anh. Do Võ Trọng Bình đề 

xướng, Phạm Chi Hương phát triển thêm. Đồn điền không thành, việc biên 

phòng không bổ ích. (ĐNTLCB, 31: 1866-1869, 1974:243) 

Thân Văn Nhiếp dâng sớ. Vua nói: Những điều ngươi thiết trích đều là lỗi 

của ta. (ĐNTLCB, 31: 1866-1869, 1974: 245-46) 

 [Tháng 1-2/1869 [12 Mậu Thìn], Phạm Chi Hương đưa Ngô Côn tới cửa 

thành Lạng Sơn xin đầu thú. Đoàn Thọ và Vũ Trọng Bình cấp cho 10,000 lạng 

bạc. Ngô Côn trả lại phố Cầu Phong, rút về Cao Bằng. Vua đồng ý cho Phạm 

Chi Hương đưa bọn Ngô Côn về Cao Bằng. (ĐNTLCB, IV, XXXIX, 31: 1866-

1869, 1974:288-89)  
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Tháng 4-5/1869 [3 Kỉ Tị, 12/4-11/5/1869], bản án Pham Chi Hương. 

(ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974:316-17)  

Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau, Ngô Côn lại trở súng làm phản. Cựu tuần phủ 

Tuyên Quang Phạm Chi Hương bị đóng gông dẫn vào Huế xử tội. 

Yên Bái: Cách Hà Nội 156 km đường xe lửa, Lào Cai, 140 cây số.  

Tình hình bi đát đến độ ngày 16/11/1868 [3/10 Mậu Thìn], Khoa đạo Nguyễn 

Quế đề nghị cử Nguyễn Tri Phương ra Bắc đánh dẹp. (50) 

50. CBTĐ, 3/10 TĐ XXI, CB 311:41-3. 

 

Chính Hường Nhiệm cũng phải nhận định vào tháng 4-5/1869 [3 Kỷ Tị] rằng 

thế giặc khiến "quan quân còn khiếp sợ, huống chi là dân." (ĐNTLCB, IV, XLI, 

31:1866-1869, 1974:324 [Tháng 4-5/1869]). 

Tháng 4-5/1869, do sự yêu cầu của Hường Nhiệm, Phùng Tử Tài dẫn 22 

doanh quân Thanh vào vùng Lạng Sơn. Mỗi doanh trên lý thuyết vào khoảng 500 

người, nhưng chỉ có khoảng 250-300 tại hàng.  

Phùng Tử Tài đưa thư nói. Có 2 cách đánh dẹp: chiêu dụ, và đánh dẹp. Nếu 

giặc hàng, triều đình cung cấp tiền gạo, con buôn ở Hà Nội, Nam Định cung cấp 

bạc. Đóng 10 doanh ở Lạng Sơn, 11 doanh ở Thái Nguyên đợi lệnh. (ĐNTLCB, IV, 

XLI, 31:1866-1869, 1974: 362) 

 (ĐNTLCB, IV, XL, 31:1866-1869, 1974: 323, XLI, 31:1866-1869, 

1974:362. Tsuboi 1990, tr. 133-34. Số đơn vị quân Thanh thay đổi từ "33 

doanh" tới "16 doanh;" XLIV, 32:1870-1873, 1975:94-95),  

 

Tháng 5-6/1869, Hường Nhiệm cử thượng thư bộ Hình Nguyễn Văn Phong 

làm Khâm sai ra Bắc để phối hợp với Tài. (ĐNTLCB, IV, XLIX, 31:1866-1869, 

1974:325-27) Phan Huy Vịnh thay giữ bộ Hình. 

Ngô Côn bỏ Lạng Sơn trốn qua Cao Bằng.  

Tháng 6/1869, Liên quân Nguyễn-Thanh thu phục lại Cao Bằng. Nội bộ thổ 

phỉ bị chia năm xẻ bảy. Thừa thắng, quân Thanh chia làm ba cánh vây đánh giặc ở 

Thái Nguyên, Sơn Tây, và Tuyên Quang.  

Thời gian này, chiến trường miền Bắc xuất hiện vài ba khuôn mặt trẻ, đáng kể 

nhất là Hoàng Kế Viêm, Tôn Thất Thuyết, Ông Ích Khiêm, v.. v..  

Tháng 7-8/1869, Án sát Hải Dương Tôn Thất Thuyết [V-1 tới IV-1] được cử 

làm Tán tương Thái Nguyên. Tháng 8-9/1869, Tôn Thất Thuyết thắng giặc lấy lại 

được thành Phú Bình. 

ĐNTLCB, IV, XL, 31: 1866-1869, 1974:350, 356, 357. 

 

Tháng 8/1869, [8-9/1869?] [Tháng 7 Kỷ Tị]  thổ phỉ của Ngô Côn vì bị truy 

đuổi, lại kéo xuống đánh thành Bắc Ninh rất nguy cập. Ông Ích Khiêm từ huyện 

Kim Anh kéo tới giải vây. Côn lạc đạn bị thương. [Tháng 10-11/1869 [9 Kỷ Tị], 

Ngô Côn chết ở trại Na Hưu, Nậm Quang, tỉnh Thái Nguyên, vì vết thương lạc đạn 

trong trận Bắc Ninh. Nhờ vậy dân Bắc Ninh mới tạm thời được yên ổn. (51) 
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51. CBTĐ, 8/8 TĐ XXII [13/9/1869]: 8/8 Kỷ Tị], CB 324:121-127; 

ĐNTLCB, IV, XLI, 31:1866-1869, 1974: 357;  

XLIV, 32:1870-1873, 1975:11-12, 94-95 [không muốn nhận 16 doanh của 

Phùng Tử Tài, vì tiếp vận và phục vụ khó khăn). 

Côn chết, thổ phỉ chia làm ba [3] phe: Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc, Cờ Vàng 

của Hoàng Sùng Anh tiếp tục hùng cứ ở vùng Tuyên Quang / Thái Nguyên, và Cờ 

Trắng của Bàn Văn Nhị. Ngoài ra, còn các nhóm Tô Quốc Hán ở Na Dương, Tăng 

Á Trị, v.. v... Thoạt tiên quân Cờ Vàng có ưu thế hơn cả, với khoảng 3,000 tay 

súng. Hoàng Sùng Anh chiếm Yên Bái làm căn cứ. Lưu Vĩnh Phúc—đã sang Bắc 

Việt từ năm 1865, nương tựa vào Đặng Chí Hùng ở chợ Rã-hồ Ba Bể từ năm 

1865—thì đặt bản doanh ở Bảo Thắng (Lào Cai), đối diện Hà Khẩu. Vì Lào Cai 

giàu có hơn Yên Bái, Hoàng Sùng Anh thường tấn công quân Cờ Đen để dành 

lãnh thổ. Yếu thế, Phúc xin hàng nhà Nguyễn để chống lại Cờ Vàng. Phúc cũng 

liên kết với lãnh tụ Thái trắng ở Lai Châu là Đèo Văn Sinh. Như một dấu hiệu 

đồng minh, Sinh gửi con trai trưởng của mình là Đèo Văn Trí tới Lào Cai làm con 

nuôi Phúc. (52) 

52. CBTĐ, 21/5 TĐ XXII [1/7/1869], CB 326:56-7; 2003:148 [Ngáy 

1/7/1869, Bộ Hộ báo cáo là Lưu Vĩnh Phúc, thủ lĩnh Cờ Đen, và Hoàng Sùng 

Anh, thủ lĩnh Cờ Vàng, đánh nhau ở châu Thủy Vĩ, Hưng Hoá]; Edmond 

Chabani, "Notes sur l'histoire des Haut-Pays du Nord-Ouest Vietnam 

(25/5/1951);" SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx [1040]).  

 

Tháng 8-9/1869, Hường Nhiệm sai thông chính sứ Phạm Ý và Hồ Đĩnh thị sát 

tình hình Bắc Kỳ. ĐNTLCB, IV, XLI, 31:1866-1869, 1974:354. 

Bọn Phan Huy Vịnh, Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ lại xin đưa Nguyễn Tri 

Phương ra Bắc. Hường Nhiệm không đồng ý. Cử con Trương Đăng Quế là Viên 

ngoại lang Trương Văn Để, Tú tài Trương Quang Đãn ra Bắc. ĐNTLCB, IV, XLI, 

31:1866-1869, 1974:356, 357) 

 Hường Nhiệm cũng định lại vùng quân thứ để tiện việc đánh giặc. Toàn miền 

Bắc chia làm hai đạo: Đạo Bắc Ninh / Thái Nguyên do Đoàn Thọ làm Tổng thống, 

Tham tán Lê Bá Thận làm phó; và đạo Sơn-Hưng-Tuyên do Đào Trí chỉ huy, Tán 

lý Ông Ích Khiêm làm phó. (53) 

53. ĐNTLCB, IV, XLI, 31:1866-1869, 1974: 360. 

 

Vì không đủ khả năng đánh dẹp thổ phỉ Hoa, Tổng thống Tam Tuyên Hoàng 

Kế Viêm chọn giải pháp ngầm mua chuộc, cho các đầu lãnh lập căn cứ ở miền 

thượng du để thu thuế sông, thuế chợ, khai khẩn đồn điền và ngay cả buôn bán 

phụ nữ. Nhưng chúng sớm đầu, tối đánh, "chỗ nào cũng tụ họp đông như muối, 

đường trạm tự Bắc Ninh đến Lạng Sơn đi lại không được thông đồng. Các địa 

phương Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Yên ngày nào cũng báo tin về việc biên 

giới." (54)  

54. CBTĐ, 8/8 TĐ XXII, 6-9, CB 324:121-127; ĐNTLCB, IV, 31:1866-

1869, 1974: 357, 32:90-91.  
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Nhưng tháng 10-11/1869 [9 Kỷ Tị], quân triều thua to ở Sơn Tây. Đốc binh 

Trần Tuân chết ở Vĩnh Tường. Ông Ích Khiêm cũng thua trận. Chết 221 người, kể 

cả quan tướng. Đào Trí, Ông Ích Khiêm, v.. v... đều bị giáng chức. 55. 

55. ĐNTLCB, IV, XLI, 31:1866-1869, 1974: 360-361, 365-67. 

 

Vua giáng chức Bùi Tuấn và Nguyễn Bính vì không cung cấp kịp gạo cho 

quân Thanh. Phùng Tử Tài xin vay 5,000 lạng bạc. Vua đề nghị Phùng đóng quân 

ở Bắc Ninh. Thống lãnh Nguyên Phương nhà Thanh tới Sơn Tây. Hơn 2000 phỉ ra 

hàng. (31:370) Phùng Tử Tài đến Bắc Ninh, rồi đi Thái Nguyên. Võ Trọng Bình, 

Nguyễn Văn Tường ra sức tiếp đãi. Hai tháng sau, khoảng hơn 10,000 thổ phỉ 

xin hàng Phùng Tử Tài ở Sơn Tây, Thái Nguyên. Tình hình tạm yên phần nào. 

Dẫu vậy, thời gian này, quân Thanh hai lần bị bại trận ở Đắc Hiển, Thái Nguyên. 

Tướng Thanh là Thủ bị Đường Liên Thắng tử trận. (31:378) Thống lãnh Tạ Kế 

Quí thua trận ở Bạch Thông, Thái Nguyên.. Tháng 12/1869, thổ phỉ tấn công đồn 

Thanh Điểu. Giết Đốc binh Trần Văn Mỹ; bắt sống đề đốc Nguyễn Hữu Thân. 56. 

56. ĐNTLCB, IV, XLI, 31:1866-1869, 1974: 362, 370-371, 373, 378, 382-

83. 

 

Triều Nguyễn sai Đoàn Thọ mang quân lên Lạng Sơn đánh giặc. Thọ bị bắt, 

còn Võ Trọng Bình chạy thoát. Quan quân Việt thiếu luyện tập, bất lực. Tướng 

soái chia rẽ, kình chống nhau vì hai kế sách “an phủ” hay “vỗ nuôi” (Nguyễn Bá 

Nghi, Phạm Chi Hương, Hoàng Kế Viêm) và “truy diệt” (Tôn Thất Thuyết, Ông 

Ích Khiêm, v.. v...). Hường Nhiệm vội phái Hoàng "Tá" Viêm cùng Tôn Thất 

Thuyết ra tăng viện. 

Thực trạng bi thảm đến độ Hường Nhiệm chỉ cho trình lên những đám giặc có 

trên 50 tên, hay những trận đánh chém được trên 10 thủ cấp.(57) 

57. ĐNTLCB, IV, 34:5.   

Tháng 1/1870 [Chạp Kỷ Tị], tại vùng châu thổ, giặc giã cũng nổi lên tại ba 

tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, dân chúng siêu tán, cơ khổ.  

Ngày 18/1/1870 [16/12 Kỷ Tị], Võ Trọng Bình báo cáo tình hình phỉ Lạng 

Sơn-Cao Bằng; tình hình diệt phỉ của tướng Phùng Tử Tài. Tài từ Thái Nguyên về 

Bắc Ninh nghỉ. Muốn kéo quân về nước. 13/2/1870 [14/1 Canh Ngo]: Viện Cơ 

Mật trình báo cáo của Nguyễn Bá Nghi về việc Phùng Tử Tài than phiền không 

được cung cấp đầy đủ lương thực. (59)  

Vua sai Đoàn Thọ và Võ Trọng Bình khuyên can, Tài mới chịu ở lại. (58)  

58. CBTĐ, 16/12 TĐ XXII, CB 336:215-23; ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 

1975:383-84. 

 

Tháng 12/1870-1/1871, cử Nguyễn Văn Tường, Đặng Toán đi Lạng Sơn; 

Phạm Chi Hương đi quân thứ Thái Nguyên, [quyền sung bố chính Thái Nguyên], 

(59)  

59. ĐNTLCB,], IV, XLIV, 32:1870-1873, 1975:70, 76  
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Ngày 18/1/1870 [16/12 Kỷ Tị], Võ Trọng Bình báo cáo tình hình phỉ Lạng 

Sơn-Cao Bằng; tình hình diệt phỉ của tướng Phùng Tử Tài. Tài từ Thái Nguyên về 

Bắc Ninh nghỉ, và muốn kéo quân về nước. Được Nguyễn Bá Nghi báo cáo Phùng 

Tử Tài than phiền không được cung cấp đầy đủ lương thực Hường Nhiệm sai 

Đoàn Thọ và Võ Trọng Bình khuyên can, Tài mới chịu ở lại. 

60. CBTĐ, 16/12 TĐ XXII, CB 336:215-23; ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 

1975:383-84 

Ngày 20/2/1870, Hường Nhiệm cho Võ Trọng Bình thay Đào Trí và Nguyễn 

Bá Nghi liên hệ với Phùng Tử Tài để liên minh dẹp phỉ. (61) 

61. CBTĐ, 17/1 XXIII [16/2/1870], 21/1 XXIII [Canh Ngo, 20/2/1870] 

CB 341:118-119, 172-173) 

 

Vào cuối năm 1870, giữa lúc Hường Nhiệm cho giảm số quan binh để cắt bớt 

chiến phí, Đặng Chí Hùng lại dấy loạn ở Thái Nguyên. Tuần phủ Phạm Chi 

Hương bị giặc bắt. Vì nể tình thày cũ, Hùng tha Hương. Hường Nhiệm sai Đoàn 

Thọ mang quân lên Lạng Sơn chuẩn bị đánh giặc, nhưng chưa kịp ra quân Thọ đã 

bị bắt, chỉ có Võ Trọng Bình chạy thoát. Hường Nhiệm vội phái Hoàng Tá Viêm 

cùng Tôn Thất Thuyết lên tăng viện.  

Giữa thời gian này, Phạm Chi Hương mất. Triều thần luận tội cựu Bố chính 

Thái Nguyên về việc Đặng Chí Hùng làm loạn sau khi đầu thú. Mộ bị xiềng "để 

răn những kẻ chịu nhục theo giặc." Sử quán toản tu Vũ Phạm Khải cũng bị dính 

líu vào vụ này. (62) 

62. ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975:75-76, 110-111; ĐNCBLT.  

 

Phạm Chi Hương 

1828: Hương giải [Cử Nhân thời Minh Mạng; ĐNCBLT, q. 31, (1993), 

4:115 [115-16]. 

Tháng 25/5-22/6/1865 [Tháng 5 Ất Sửu, 25/5-22/6/1865] Phạm Chi 

Hương làm tham tán quân thứ Hải Yên. Dự trù thay Nguyễn Tri Phương làm 

Tổng thống. (ĐNTLCB, IV, XXX, 30:1863-1865, 1974:114-15 [9/1864], 

XXXII, Ibid., 204 [5-6/1865]) ĐNCBLT, q. 31, (1993), 4:116. 

17/1-14/2/1866: [Tháng Chạp Ất Sửu] Huế: Tổ chức lễ kính cáo quân 

công Hải-Yên. Ngày 23/1, lễ kính cáo trời đất. (ĐNTLCB, IV, XXXIII, 30: 

1863-1865, 1974:288) 

Thái Nguyên: Tăng Mãn và Lương Tai quấy nhiễu. Lãnh binh Nguyễn 

Cáp chạm giặc ở mỏ Nghĩa Lợi. Phó quản cơ Vũ Thọ, con Vũ Tảo, chết trận. 

Cáp rút lui. Giặc đuổi theo tới Ngân Sơn, Phúc Sơn. Cách chức Cáp. Tăng 

viện 500 lính từ Bắc Ninh. Lấy vệ võ sinh Ninh Bình lên Bắc Ninh. (ĐNTLCB, 

IV, XXXIII, 30:1863-1865, 1974:291) 

Cao Bằng: Phạm Chi Hương thu phục được phố Cầu Phong. Chạy cờ đỏ 

báo tin. (31:5) ĐNCBLT, q. 29, (1993), 4:116. 
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Lạng-Bằng: Trịnh Lý Hanh thắng trận Đồng Bộc. chiếm thêm đồn Khôn 

Quang. Phỉ chạy về nước. (ĐNTLCB, IV, XXXIII,30:1863-1865, 1974:297) 

15/2/1866: Tết Bính Dần Nhận được tin thu phục phố Cầu Phong, Cao 

Bằng. (ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:5. 

15/2-16/3/1866 [Tháng Giêng Bính Dần]: Trần Tiễn Thành đề nghị dùng 

lại thổ quan ở thượng du Bắc Kỳ. Thời Minh Mạng, dùng người kinh làm lưu 

quan. Vua nói sẽ tính sau. ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:6. 

Tháng 3-4/1866 [2 Bính Dần], Võ Văn Bình và Phạm Chi Hương dẹp 

xong giặc Khách ở Cao Bằng, thu phục được bọn Trương Cận Bang. Bọn 

Trương Cận Bang, Lưu Sĩ Anh, Hoàng Trung Hòa, Ngô Côn ra hàng vì lương 

ăn quẫn bách. Cấp 200 lạng bạc cho về nước. Cho 300 người trong số 3,000 ở 

lại làm ăn. Chạy cờ đỏ báo tin. Vua mừng lắm, làm bài thơ “hỉ tiệp.” 

(ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31: 1866-1869, 1974:20-21. 

Cao Bằng: Giặc lại khuấy phá. Đường chở lương không thông. (XXXIV, 

31: 1866-1869, 1974:19, 20-21. 

: Võ Trọng Bình và Phạm Chi Hương từ Lạng Bằng về Bắc Ninh. Tuyển 

mộ 200 giặc về hàng khoẻ mạnh thành đội Hướng nghĩa, theo Nguyễn Thịnh, 

Nguyễn Đăng Hộ qua Tuyên Quang đánh giặc. Hường Nhiệm: 4,5 năm nay 

Cao Bằng 3 lần thất thủ. Cho tỉnh thần tùy liệu. (ĐNTLCB, IV, XXXIV, 

31:1866-1869, 1974:28-29) 

Tháng 6-7/1866 Võ Trọng Bình và Phạm Chi Hương xin dời thành Cao 

Bằng về Thất Khê, cách Lạng Sơn hai ngày đường. Đình thần không đồng ý. 

(ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:33) 

.Nguyễn Văn Tường, Bang biện huyện Thành Hóa, 

Phản đối âm mưu khai man đất đai ở ba cửa biển Quảng Yên, Ba Lạt và 

Đà Nẵng là đất tư để cầu lợi. Vả lại, “dân đi giáo làm tai mắt cho người Tây 

dương, có khác gì người bít tai mình mà đập phá trộm chuông không?” [38] 

Vua nghe theo. (ĐNTLCB, IV, XXXIV, 31:1866-1869, 1974:37-40) 

Quảng Trị, xin cho dân Thanh khai đất hoang. (ĐNTLCB, IV, XXXV, 

31:1866-1869, 1974:89). 

 

Tháng 8-9/1866 Phạm Chi Hương làm tổng đốc Ninh-Thái. (ĐNTLCB, IV, 

XXXV, 31:1866-1869, 1974:44) 

XLIV, 32:1870-1873, 1975:70 [12/1870-1/1871, cử Phạm Chi Hương đi 

quân thứ Thái Nguyên, Nguyễn Văn Tường, Đặng Toán đi Lạng Sơn], 76 

[quyền sung bố chính Thái Nguyên], XLIV, 1975:110-112 [Vũ Phạm Khải 

chết], XLVIII, Ibid., 1975:310 [chết] 

1868 [Mậu Thìn]: [Tuần phủ Lạng Bằng Đặng Toán xin triều đình cho 

Phạm Chi Hương, Tổng đốc Bắc Ninh kiêm quản Lạng-Bằng, cho quân sang 

trừ tiễu phỉ Thanh ở Lạng Sơn. Yêu cầu phối hợp với Quảng Tây. Vua đồng ý. 

(34) 

34. ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974:190. 
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191 [Tháng 1-2/1868 (1 Mậu Thìn, 25/1-22/2/1868] Bàn Văn Nhị và 

Lương Văn Lợi treo cờ trắng cướp châu Lục Yên (Tuyên Quang). Phan Văn 

Thuật sai quản cơ Nguyễn Văn Phan mang bọn đầu mục mới ra hàng là Lưu 

Vĩnh Phúc đi đánh. [Tháng 3 Mậu Thìn (24/3-22/4/1868]. Vua sai Nguyễn Bá 

Nghi dự trù cho yên],  

 [Tháng 4 Mậu Thìn (23/4-21/5/1868] Ngô Côn mang 2000 thuộc hạ qua 

cướp phá Lạng Sơn. Lãnh binh Đặng Văn Hội bị đánh bại. Hường Nhiệm sai 

Phạm Chi Hương làm Thống đốc Lạng Bằng quân vụ, cùng Bùi Tuấn làm hộ 

lí tổng đốc Ninh Thái và tiễu phủ sứ Ông Ích Khiêm làm tán lý], 206 [Lưu 

Vĩnh Phúc được cửu phẩm bá hộ văn giai], vua sai Phạm Chi Hương thưởng 

tiền cho 4,000 quân Thanh qua đánh phỉ ở Lạng Sơn], 200 

 [Tháng 4 nhuận Mậu Thìn (22/5-19/6/1868] Ông Ích Khiêm cùng Tạ Kế 

Quí nhà Thanh thắng giặc ở Thất Khê]. 209 

 [Tháng 5 Mậu Thìn (20/6- 19/7/1868] Ông Ích Khiêm làm tả tham tán, 

Nguyễn Mại làm hữu tham tán], 214 

 [Cao Bằng, giải cứu được bố chính Cao Bằng Nguyễn Văn Vỹ, LV Phúc 

và Bàn Văn Nhị tranh nhau phố Bảo Thắng], 220 

 [Tháng 6 Mậu Thìn (20/7-178//1868]  Sai Lê Tuấn đi sứ Thanh], 225 

 [Phạm Chi Hương đưa quân đến Cao Bằng], 228 

 [Ngô Côn chia quân đánh Cao Bằng. Tại Bắc Ninh, án sát sứ Tôn Thất 

Phan và phó quản cơ Phan Văn Diên chết] 229 

 [Tháng 7 Mậu Thìn (18/8/-15/9/1868] Thống đốc Lạng Bằng quân vụ 

Phạm Chi Hương bị hãm trong đồn giặc], Tham tán Nguyễn Mại và Lãnh binh 

Nguyễn Viết Thành chết ở đồn Tú Sơn, Lạng Sơn. 235-36  [Ông Ích Khiêm 

xin thêm voi và viện binh], 237 

[Đoàn Thọ làm bình khấu tướng quân]. (35)  

35. ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 238 

 [Theo lời tấu của Phạm Chi Hương, Ngô Côn xin ra thú, Vua sai Phan 

Khắc Thận mang ấn Khâm sai đi tra xét]. 239  

Ban sách Càn Long ngự phi lịch đại thông giám tập lãm cho các tỉnh để 

dạy học trò. [243]  

Tháng 8 Mậu Thìn (16/9- ?/10/1868] [Cho lệnh Phạm Chi Hương tìm 

cách trốn về. Việc đầu hàng của Ngô Côn chưa xong. Muốn dò ý tứ quan 

Thanh. Ngô Côn cho thuộc hạ tràn sang Thái Nguyên], 256 

 [Đoàn Thọ, Nguyễn Hinh trình việc Ngô Côn xin hàng. Đánh dẹp, hay vỗ 

về đều khó], 248-249  

[Tháng 9 Mậu Thìn (?/10-?/11/1868], 257  

[Tháng 1-2/1869 [12 Mậu Thìn], Phạm Chi Hương đưa Ngô Côn tới cửa 

thành Lạng Sơn xin đầu thú. Đoàn Thọ và Vũ Trọng Bình chấp thuận, cho 

10,000 lạng bạc. Ngô Côn trả lại phố Cầu Phong, rút về Cao Bằng. Vua đồng 

ý cho Phạm Chi Hương đưa bọn Ngô Côn về Cao Bằng.(36) 

36.  ĐNTLCB, IV, 31:1866-1869, 1974: 288-89. 
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Tháng 12/4-11/5/1869 [3 Kỉ Tị], bản án Pham Chi Hương. Tuy nhiên, chỉ 

ít tháng sau, Ngô Côn lại trở súng làm phản. Cựu tuần phủ Tuyên Quang 

Phạm Chi Hương bị đóng gông dẫn vào Huế xử tội; nhưng được cách lưu. 

Làm việc ở quân thứ chuộc tội. Sau được thự Bố Chính. 37. ĐNTLCB, IV, 

31:1866-1869, 1974: 316-17 

Sau khi chết bệnh, còn bị xiềng vì bản án thất bại trong việc “vỗ về” Ngô 

Côn và Đặng Chí Hùng..  

Yên Bái: Cách Hà Nội 156 km đường xe lửa, Lào Cai, 140 cây số.  

 

2. Hải tặc: 

Hải tặc là mối đe dọa thường xuyên của dân và ngay cả triều đình Việt Nam. 

Hải tặc Thanh đông đảo đến độ vùng Hong Kong [Hương Cảng] như chúng ta biết 

hiện nay từng một thời được đặt tên là đảo hải tặc. Trong Vịnh Bắc bộ, hải tặc 

thường lấy đảo Cát Bà ngoài khơi Vịnh Hạ Long, bốn bề vách đá, ở giữa có gò 

đống bằng cát làm căn cứ, và là nơi tụ họp ngầm. Người Hoa mở tiệm ăn, giúp hải 

tặc tiêu thụ hàng hóa. (Cát Bà, diện tích hơn 140  cây số vuông, ngang 24 cây số, 

dọc 18 cây số, hiện nay thuộc huyện Cát Hải, thành phố cảng Hải Phòng.) Từ thời 

Pháp thuộc mới có thành phố Hải Phòng—trước đó chỉ là một trạm thu thuế nghèo 

nàn bên bờ Cửa Cấm—một trong những cửa biển của sông Lục Đầu. Từ thập niên 

1870 trở thành Hải phòng sứ tỉnh Hải Dương, nơi đặt ty Thương Chính, tức thu 

thuế tàu bè ra vào buôn bán. Từa năm 1896, cắt nhượng cho Pháp, cùng với Hà 

Nội và Tourane (Đà Nẵng). Trong khi đó, Nha tuần tải do Bùi Viện (1837-1878) 

chỉ huy—phụ trách việc vận chuyển hóa vật, và sử dụng một số tàu chở thuê của 

người Hoa—có trụ sở ở Nam Định) Năm 2005, thị trấn Cát Bà có dân cư, chợ búa, 

khách sạn, và một đơn vị quân đội trú đóng 

Hải tặc Thanh với chiến thuyền trang bị hùng hậu thường đánh cướp tàu buôn 

và ngay cả thuyền công chở vũ khí, tiền bạc, hàng hóa, thóc gạo của triều Nguyễn. 

[Năm 1842 tàu công Thanh Dương bị đánh cướp, khiến trên 300 người chết đuối, 

51 người bị bắt sống. [Tháng 6/1843, hơn  20 thuyền hải tặc Hoa tới cửa Đại 

Chiêm (Quảng Nam). Sau đó, cướp phá Lý sơn]. (62) 

62. ĐNTLCB, IV, XLVIII, 32:1870-1873, 1975:303.  

 

Không chỉ cướp phá miền bắc, hải tặc Thanh còn làm ăn tới Nghệ An, Huế, 

Qui Nhơn, v.. v.. 

Từ tháng 4-5/1865, Hường Nhiệm đã sai thương bạc Phan Huy Vịnh viết thư 

cho Thống đốc de Lagrandière yêu cầu tàu Pháp giúp chống hải tặc. Lại sai Tuần 

phủ Bình Thuận Nguyễn Hữu Cơ mang quà tặng; nhưng người Pháp có giá riêng 

để ra tay. (63)  

63. ĐNTLCB, IV, XXXI, 30:1863-1865, 1974:188.   

 

Năm 1869, Sứ đoàn do Lê Tuấn, Nguyễn Tư Giản và Hoàng Tịnh qua Trung 

Hoa được mật lệnh chuyển một lá thư xin nhà Thanh giúp đánh hải tặc. Triều 
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Thanh đồng ý. Ngày 2/2/1870, Hường Nhiệm thư cho Tuần phủ Quảng Tây cảm tạ 

nhà Thanh đã giúp đánh hải tặc. (64) 

64. CBTĐ, 3/1 TĐ XXIII [Canh Ngọ] [2/2/1870] CB 343:1-4) 

 

3. Thương nhân: 

Hiểm họa phương Bắc không chỉ có hải tặc hay thổ phỉ. Các con buôn Trung 

Hoa cũng tạo nên những mối quan tâm lớn. Một trong những hiểm họa này liên 

quan đến vấn đề kinh tế. 

Đáng sợ nhất là vấn đề buôn bán thuốc phiện. Thoạt tiên, Tự Đức xuống lệnh 

nghiêm cấm bán thuốc phiện. Sau vì thiếu hụt ngân sách—phần do loạn lạc liên 

miên, phần phải trả bồi thường chiến phí cho Pháp—từ năm 1865 triều đình cho 

phép Hoa thương thầu thuế thuốc phiện.(65)  

65. CBTĐ, 28/12 TĐ XII (1860), 10-12, CB 250:244; [Dụ cấm các quan 

hút thuốc phiện] CBTĐ, XII:270-74. 

 

Ngày 5/12/1869 [3/11 Kỷ Tị] Bộ Hộ còn xin cho phép Hoa thương thầu thuế 

thuốc phiện tại Thừa Thiên nạp bằng tiền thay vì bằng bạc, vì khan hiếm. (66) 

66. CBTĐ, 3/11 TĐ XXII [5/12/1869], CB 334:270-74) 

 

Nhiều gian thương nhà Thanh còn đúc tiền giả, phỏng theo tiền đồng của nhà 

Nguyễn, tung vào thị trường nội địa. Tháng 5/1871, vua phải sai các hạt xét bắt 

tiền giả; ai buôn bán tiền giả thì bị bắt; ai lấy lầm phải đem nạp để tiêu hủy đi. (67)  

67. ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975:104-113. Thế kỷ XX-XXI, dân 

Trung Hoa còn nổi danh với tài “nhái” xe gắn máy, đĩa hát nhạc của thế giới. 

Trong kế hoạch đường tơ lụa hang hải, Trung Hoa làm nhái hai hàng không 

mẫu hạm của Ukraine để xây dựng hạm đội chinh phục thế giới. 

 

Hoa thương cũng được độc quyền khai thác các quặng vàng ở Miêu Bông, 

Quảng Nam, hay quặng sắt ở Tư Nông, Thái Nguyên, và rồi các mỏ than ở vùng 

ven biển. (68) 

68. CBTĐ, 27/5 TĐ XXIII, 5-6, 354:159-166 [vàng];  8/9 TĐ XXIII, 7-9, 

CB 352:319-321 [sắt];  

 

Tóm lại, người Hoa không những độc quyền việc ngoại thương mà còn chi 

phối cả nền thương mại trong nước. 

Ngoài ra, còn có vấn đề mua bán nô lệ. (69) 

69.  

 

4. Thị trường Trung Hoa: 

Mối họa Bắc phương đáng sợ nhất là chính thị trường Trung Hoa mà các nước 

Tây phương đang nhòm ngó. Từ triều Minh, Trung Hoa đã được giới doanh 

thương và giáo sĩ Âu châu vây phủ với những huyền thoại. Với dân số hơn 300 

triệu người, gồm hàng ngàn sắc dân, Trung Hoa có một mãi lực đầy hấp dẫn. Nếu 
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mỗi người Trung Hoa tắm bằng xà-phòng thơm ngoại hóa mỗi năm một lần, số xà-

phòng bán ra mang lại lợi tức khổng lồ. Nếu mỗi ngày một người Hoa chỉ hút một 

điếu thuốc lá thơm, và/hay yên-sĩ-phi-lý-thuần với một ngao thuốc phiện, những 

nhà trồng tỉa từ Mỹ châu qua India tha hồ trục lợi. Ngoài ra, còn những mặt hàng 

mua một, bán mười khác như đại pháo, súng đạn cá nhân, v.. v... mà các tay tham 

vọng ở Trung Hoa, từ vua quan ở Bắc Kinh xuống tới các vùng đất còn tự trị ở 

phía Tây và Nam không ngừng đòi hỏi. Cảnh bị lừa gạt mua hai tàu bọc đồng vận 

tải Mẫn Thỏa và Thuận Tiệp của lái buôn Phố Na [Bona] Bri-tên để canh tân 

ngành vận tải là những kinh nghiệm cay đắng và Ngỡ ngàng như huyền thoại Mạc 

Đĩnh Chi “vồ chim sẻ vẽ trên vách nhà tể tướng Minh.” 

 

5. "Phên dậu" của Thiên triều: 

Vị trí địa dư của Đại Nam còn tạo nên một mối hiểm họa trường cửu về chiến 

lược toàn vùng. Là một cường quốc ở  Á châu, Trung Hoa có những quan niệm 

đặc biệt về vấn đề an ninh của một thượng quốc. Đại Nam, giống như các nước lân 

bang, đều bị xếp hạng như “phên, dậu” của Trung Hoa—sớm muộn sẽ bị “tổ hợp” 

vào đế quốc. Sự hiện diện của bất cứ thế lực ngoại cường nào trên những thuộc 

quốc phên dậu này đều khiến Trung Hoa quan tâm và tìm cách củng cố ảnh hưởng. 

Trong thập niên 1860 và đầu thập niên 1870, phần vì những cuộc biểu dương lực 

lượng của các cường quốc Âu châu mà kết quả chung cuộc thường là triều đình 

nhà Thanh phải bồi thường tiền chiến phí và chấp nhận một số yêu sách—như tôn 

trọng quyền tự do hút thuốc phiện và buôn bán thuốc phiện, tự do giảng đạo Ki-tô, 

cắt đất hay mở thêm 9 hải cảng buôn bán—Yên Kinh quay mặt làm ngơ trước việc 

Pháp chiếm đóng Nam Kỳ. Tuy nhiên, Tổng lý nha môn cực lực chống lại mọi ý 

định bành trướng ra miền Bắc của Pháp. Sự hiện diện của Pháp tại châu thổ sông 

Hồng, dưới mắt Yên Kinh, đe dọa trực tiếp vùng Vân Nam cũng như Quảng Tây, 

và xa hơn nữa, Lưỡng Giang. Ngoài ra, Pháp sẽ lấy đi những nguồn lợi kinh tế 

như mua bán lúa gạo và khai thác quặng mỏ mà người Thanh được triều Huế cho 

độc quyền lãnh trưng. 

Ngược lại, Pháp và những cường quốc Tây phương sau này cũng đều quan 

tâm đến vị trí chiến lược của Đại Nam, đặc biệt là Bắc Kỳ, trong những sách lược 

đối xử với Trung Hoa. Việc Tổng đốc Lưỡng Quảng Trương Thụ Thanh cho quan 

quân sang đánh dẹp thổ phỉ ở vùng thượng du Bắc Kỳ từ thập niên 1860 khiến 

Pháp không thể không nghĩ đến việc cắt bỏ mọi liên hệ giữa Huế và Yên kinh, để 

bảo đảm một thuộc địa đóng kín cho quyền lợi Pháp. Bởi thế, chẳng phải vô tình 

mà Pháp nhấn mạnh điểm “An Nam” muốn ký hiệp ước hay cắt đất cho nước nào 

phải được sự chấp thuận của Pháp. 

Vị trí địa dư của Đại Nam, đặc biệt là Bắc Kỳ, trở thành một yếu tố quyết định 

sau khi đoàn thám hiểm Pháp khám phá ra vào năm 1868 rằng sông Cửu Long 

không tiện cho việc giao thương.  

Vấn đề giao thông với Hoa Nam rồi sẽ mang lại những hậu quả trầm trọng cho 

chính Liên bang Đông Dương thuộc Pháp vào thập niên 1930 và 1940, đưa đến 

việc Nhật chiếm đóng Đông Dương. (71) 
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71.Xem Vũ Ngự Chiêu, "Political and Social Change in Vietnam Between 

1940 and 1946," Part 1: Japan’s Occupation of Indochina, Ph.D. dissertation, 

Univ. of Wisconsin-Madison, Dec 1984. Các tác giả Pháp thích dùng thuật 

ngữ Nhật “đóng quân” hay “có mặt” ở Đông Dương từ 1940-1945. 

 

Khoảng một thập niên sau, chính vị trí địa lý chiến lược tại tuyến phòng thủ 

Đông Nam Trung Hoa ít nhiều lôi cuốn chính phủ Harry Truman, và rồi Dwight D 

Eisenhower và John F Kennedy vào cuộc chiến Ba Mươi Năm (1945-1975) tại 

Đông Dương. 

 

B. PHẢN ỨNG CỦA GIỚI SĨ PHU: 

Đối diện hiểm họa mất nước, các sĩ phu Việt có ba quan điểm dị biệt, nếu 

không phải đối nghịch nhau. Một thiểu số đề nghị triều đình phải gấp rút canh tân. 

Phe khác cổ võ việc đặt ưu tiên hàng đầu vào việc kháng Pháp, và duy trì hiện 

trạng. Phe khác nữa, mà số người ngày càng nhiều, bắt đầu nhìn gió, chuyển buồm, 

tìm cách gây thiện cảm với các giáo sĩ Ki-tô và người Pháp để mở đường tiến thân. 

 

1. Nhóm Canh Tân: 

Trong số những người nổi danh nhất có Phạm Phú Thứ (1820-1881), từng 

tháp tùng Phan Thanh Giản qua Pháp và Espania năm 1863. Từ năm 1865, Thứ đề 

nghị khai khẩn các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, đưa đến 

việc tổ chức các doanh điền sứ hay đồn điền. Sau đó, trong thập niên 1870, Thứ đề 

nghị canh tân binh đội và hạm đội. Thứ cùng Thượng thư Trần Tiễn Thành (1813-

1883) được coi như hai nhân vật cấp tiến nhất trong hàng quan chức.  

Người chủ trương canh tân khác là Đặng Huy Trứ, từng du học ở Nhật. Trứ là 

người được dự thi đình vào cuối đời Miên Tông; nhưng bị cách tuột vì phạm húy 

chữ "Gia Miêu" là quê hương cũ của vua chúa Nguyễn tại Thanh Hóa. Sau đó, lại 

đỗ giải nguyên. Ngày 2/2/1868, Trứ dâng điều trần về kinh nghiệm tự lực canh tân 

của nhà Thanh, Cao Ly, Nhật Bản, Ba Tư. Ít lâu sau, Trứ xin vua xin nghiên cứu 

tờ mật tấu của Tăng Quốc Thuyên [Phiên], Tổng đốc Lạng Giang, trước tình hình 

ba nước Bri-tên, Pháp và Mỹ muốn giảng hoà với nhà Thanh. (72) 

72. TTLTQG II (TP/HCM), CBTĐ, 22/12 TĐ XXI [15/2/1868], CB 

313:263-272; 2003:146 [Đặng Huy Trứ xin sao tờ tấu của Tăng Quốc Phiên]; 

9/1 TĐ XXI [2/2/1868], CB 299:16-20; 2003:138-139 [Đặng Huy Trứ trình 

bày việc canh tân ở TH, Cao Ly, Nhật]  

 

Nhưng những nỗ lực tiếp xúc Nhật chỉ đưa đến việc mua đại bác Nhật. Sau đó, 

Trứ bị thất sủng vì “nói thì cao mà tài thì kém.” (73) 

73. ĐNTLCB, IV, LI, 33:1874-1876, 1975:105; TTLTQG II (TP/HCM), 

CBTĐ, 22/11 TĐ XXII [20/12/1869], CB 333:127-129, 2003:157 [mua súng 

Nhật];  
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Trong giới giáo dân, nhiều người cũng gửi điều trần xin canh tân như sử quán 

biên tu Lê Cơ (Nam Định, 5-6/1867) về tệ nạn quan lại, Đinh Văn Điền. (Ninh 

Bình, tháng 11-12/1869), về kế hoạch tự cường để chống Pháp như việc khai thác 

quặng mỏ, thành lập bình chuẩn ty [sở buôn bán] ở kinh đô các nước, canh tân 

quân đội, v.. v…]. (74) Đình thần xin trừng phạt Lê Cơ, và không cứu xét đề nghị 

của Điền vì đang có tranh chấp, thù hận lương giáo. Hường Nhiệm đồng ý tảng lờ 

những yêu sách trên. 

74. ĐNTLCB, IV, XXX, 30:1863-1865, 1974:148, & XXXVI, 31:1866-

1869, 1974:124 [Lê Cơ]; 262-263 [tháng 11-12/1869, Đinh Văn Điền], 

 

Nổi danh nhất có lẽ là nhân vật “huyền thoại” Nguyễn Trường Tộ 

(1827[1931?]-1871)—một giáo dân gốc Nghệ An. Tộ là người hầu cận Giám mục 

Gauthier [Ngô Gia Hậu], từng theo Gauthier qua Hongkong. Sau đó làm thông 

ngôn hay nho ở Sài Gòn, ít nhiều giúp vào việc thương thuyết giữa Nguyễn Bá 

Nghi với Phó Đô đốc Charner năm 1861. Tộ tự nhận từng chu du thiên hạ, việc gì 

cũng nghiên cứu—trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, ở giữa tường tận lòng 

người. Từ năm 1863, Tộ viết nhiều điều trần góp ý về chính sách hòa với Pháp, 

đồng thời dựa theo Ki-tô giáo canh tân, qua trung gian của Giáo hoàng và Giám 

mục Gauthier. Tộ còn tiết lộ từng tham dự vào việc nghị hòa của Nguyễn Bá Nghi 

với Charner năm 1861, và gửi “Hòa từ” cho Nghi cùng các sứ thần Việt khác như 

Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Ngụy Khắc Đản, Trần Tiễn Thành, v.. v... Đưa 

ra “thuyết” tung-hoành, thâu tóm “túi khôn của nhân loại suốt 500 năm,” Tộ còn 

hô hào triều Nguyễn tìm cách “dĩ man, trị man,” khai thác mâu thuẫn giữa các 

nước phương Tây—đặc biệt là Bri-tên, Espania, Nga và Pháp—để kềm chế tham 

vọng và đả bại Pháp. 

Từ năm 1865, triều đình đã có ý sử dụng Tộ. Năm 1866, cử Tộ đi từ Quảng 

Bình ra Bắc xem xét các quặng mỏ. Rồi, mùa Thu 1866, cho Tộ tháp tùng 

Gauthier ra ngoại quốc tham quan và mua sắm vật liệu thiết lập một trường Quốc 

học ở Huế. Cùng đi có hai phái viên Nguyễn Tăng Doãn và Trần Hiếu Đạo. Rời 

Sài Gòn đầu năm 1867, phái đoàn Gauthier bị triệu hồi sau khi Thống đốc de 

Lagrandière chiếm đóng ba tỉnh miền tây Nam Kỳ năm 1867. Về tới Huế mùa 

Xuân 1868, giữa cao trào “Bình Tây Sát Tả” lần thứ hai, Tộ mật tấu xin được qua 

Pháp lần thứ hai để mở mặt trận địch vận ngay tại thủ đô Pháp. Tuy nhiên, sau đó 

Tộ được lệnh Gauthier phải trở lại Nghệ An (ngày 7/4/1868). 

Năm 1870, nhân dịp Pháp bị Prussia đả bại, Tộ mật tâu hai phương sách đối 

với Pháp:  

1. Xin sai người đến Gia Định do thám, dâng kế khiến cho Pháp trả lại 6 tỉnh 

miền Nam, đem quân về nước để dẹp nạn trong nước, rồi lại sang buôn bán như 

người Bri-tên ở Hạ Châu;  

2. Chơi thân với người Bri-tên, nước Pháp thấy Đại Nam tìm đến người Bri-

tên, mới dễ nguôi lòng về bàn định hòa ước. Lại đề nghị cử người qua thủ đô Bri-

tên thăm dò, tùy tiện bày kế. (75) 
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75. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32:1870-1873, 1975:59-60 [tháng 10-11/1870]; 

Kho Lưu trữ Trung Ương II (TP/HCM), Nguyễn Triều Châu Bản, Tự Đức 

[CBTĐ], 30/11 TĐ XXIII (20/1/1871), CB 364:90-4, dẫn trong Châu Bản 

triều Tự Đức, 1848-1883 (chọn tuyển và tóm lược), tài liệu nội bộ; Ibid., q. 

233, dịch qua Việt ngữ trong Trương Bá Cần, Nguyễn Trường Tộ: Con người 

và di thảo, tái bản có bổ sung (TP/HCM: Phương Nam, 2002), t.  569-71. Tác 

giả quên tính tháng 10 nhuận năm này [23/11-21/12/1870] nên ghi ngày Tây 

lịch là 23/12/1870, thay vì 20/1/1871]. 

 

Trần Tiễn Thành ủng hộ sách lược mới của Tộ, xin cho Tộ cùng Linh mục 

Hoằng qua Pháp. Hường Nhiệm đồng ý, mật triệu Tộ về kinh. Ngày 20/1/1871, 

Thành lại xin theo kế hoạch của Tộ là tạm thời ôn hoà với Pháp, chờ thời cơ đòi 

lại 6 tỉnh. Năm ngày sau, Viện Cơ Mật (gồm Nguyễn Tri Phương, Trần Tiễn 

Thành, Phạm Phú Thứ, Lê Tuấn) nhận xét rằng Tộ là người có lòng, xin cho lệnh 

tỉnh thần Nghệ An đưa gấp Tộ về Huế thảo luận việc qua Pháp để liên lạc các 

nước Anh, Nga, Áo, Phổ, cùng hai viện thứ dân và công hầu tại Paris. (76) 

76. CBTĐ, 30/11 TĐ XXIII (20/1/1871), CB 364:90-94 [2003:177]; Ibid., 

5/12 TĐ XXIII (25/1/1870), CB 233; dịch qua Việt ngữ trong Cần, 2002:571-

72. 

 

Tuy nhiên, tới Huế một thời gian, Tộ lại trở về quê nhà vì bệnh. Ít tháng sau, 

Tộ chết. Gauthier đưa ra giả thuyết rằng có thể Tộ bị đầu độc. (77) 

77. Thư ngày 1/11/1871, Gauthier gửi Paris; Cần, 2002:68-9. 

 

Tháng 11/1870, vua cũng sai Nguyễn Hữu Lập—nhị giáp tiến sĩ năm 1862 

(cùng Lê Khắc Nghị), lấy đậu 6 tiến sĩ, 5 phó bảng. (ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 

1974:306)—đi sứ nhà Thanh cảm tạ việc Phùng Tử Tài đã mang 31 doanh quân 

qua Bắc Việt đánh dẹp thổ phỉ tại Bắc Kỳ. Nguyễn Hữu Lập nhận mật chỉ liên lạc 

các nước Cao Ly, Nhật Bản, Lưu Cầu [Ryukyus], gợi ý việc “các nước phương 

Tây chuyên dùng kế liên hợp với nhau để xâm chiếm các nước phương Đông, ta 

phần nhiều bị nọc độc ấy, nước tôi và các quí quốc đều là chung một thứ văn tự, 

nhưng địa thế xa cách, về phương kế tự cường, tự trị, xin để bàn riêng với người 

có chuyên trách.” Vua còn dặn dò, trong khi bút đàm về nước Tây, nếu là chuyện 

bí mật, viết vào manh giấy nhỏ, rồi thu lại bỏ đi, không để truyền bá ra ngoài. 

Tháng 10/1872, Lập về nước, được khen ngợi, thăng thực thụ Thị lang, thự Tham 

tri bộ Hộ. Phó sứ thứ hai Trần Văn Chuẩn bị mất cắp bộ áo chầu tam phẩm được 

miễn tội. Trên đường đi, Nguyễn Hữu Lập gửi thư cám ơn Tô đại nhân về việc dẹp 

Ngô Côn, và yêu cầu đánh phỉ Tô Quốc Hán, đang chiếm cứ Cao Bằng. (78) 

78. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32:1870-1873, 1975:59-60 [10-11/1870], XLVII, 

Ibid., 1975:240; TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, thập nhị tam niên, thập 

nguyệt-thập nhất nguyệt, không ngày, Đồng Trị IX [1870], CB 362:336-39. 
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Trong những năm kế tiếp, triều đình Huế nỗ lực thực hiện các đề nghị ngoại 

giao “hé cửa” theo chiều hướng này, nhưng chẳng đạt được kết quả nào. Cuối 

cùng, Huế chỉ còn một chỗ tựa duy nhất là Yên Kinh và Lưỡng Quảng; nhưng vua 

quan Thanh cũng đang lâm vào cảnh “ốc không mang nổi mình ốc,” chỉ tạo thêm 

những nỗi hổ nhục cho vua quan Nguyễn và sự khổ đau của dân chúng miền Bắc. 

(79) 

79. Xem Vũ Ngự Chiêu, “Nguyễn Ái Quốc: Người Việt đầu tiên đến 

Mỹ?;” Hợp Lưu (Fountain Valley, CA), số 93 (2-3/2007), tr 26-31, và 94 (4-

5/2007), tr 14-21. 

 

Từ đầu năm 1870, Bộ Lễ cũng bắt đầu chú tâm vào việc học tiếng Pháp và 

tiếng Anh. Học sinh tiếng Pháp sẽ được đưa vào Sài Gòn cho Petrus Ký khảo hạch. 

Tuy nhiên, mức tiến bộ có những giới hạn. [31:204] Ngay đến Linh mục Nguyễn 

Hoằng hay các giáo sĩ Pháp cũng không đủ khả năng dịch lại một số tác phẩm kỹ 

thuật Tây phương.  

Trong khi đó, triều đình không ngừng hiện đại hóa quân đội. Mua tàu gắn đại 

bác của Hong Kong, Prussia, và tàu chiến của Pháp. Ngoài ra, còn tìm cách mua 

và chế biến súng đạn với người Nga. Tuy nhiên, ngân sách eo hẹp và sự phong tỏa 

của Pháp khiến các kế hoạch hiện đại hóa này bị đình trệ. Đó là chưa kể vấn đề 

yếu kém về nhân sự và kiến thức kỹ thuật khoa học đương thời. 

 (1). Ba sứ đoàn Espania tới Huế năm 1870. Sứ thần năm 1870 ký một thương 

ước và “đứng vái ba lần” tại điện Văn Minh. Nhưng Espania không đủ khả năng 

hay ước muốn chống Pháp. Espania cũng không muốn trở thành lá bài của Hường 

Nhiệm, và chính sách đại cương của Madrid là duy trì và củng cố các thuộc địa 

hiện hữu. (80) 

80. ĐNTLCB, IV, 33:17-18. Theo học giả Nguyễn Thu Hoài, có khoảng 

hơn 20 tư liệu Châu bản triều Tự Đức về các sứ đoàn Espania tới Huế; 

TTLTQG I (Hà Nội), CBTĐ, CB 212, TL 59, tr. 190-191 (9/3 TĐ23) 

[8/4/1870]; TL 62, tờ 194-197 (11/3 TĐ23) [10/4/1870]; TL 63, tr. 198-199 

(12/3 TĐ23) [11/4/1870]; TL 70, tr. 216-218 (17/3 TĐ23) [16/4/1870]; TL 67, 

tr. 209-211 (16/3 TĐ23) [15/4/1870]; TL 71, tr. 219-225 (18/3 TĐ23) 

[17/4/1870]; TL 73, tr. 229-230 (19/3 TĐ23) [18/4/1870]; TL 76, tr. 236-237 

(20/3 TĐ23) [19/4/1870]; TL 78, trang 241-242 (21/3 TĐ23) [20/4/1870]; TL 

80, tr. 245-247 (22/3 TĐ23) [21/4/1870]; 

 

 (2). Việc tiếp xúc với Bri-tên đã mở ra từ thập niên 1860. Nhu cầu mua khi 

giới, tàu chiến và đạn dược, quân nhu giúp quan hệ với Hong Kong gia tăng. Năm 

1866, hãng buôn Bri-tên Bonan [Phố Na] ở Hong Kong đòi triều đình Huế phải 

cho thu thuế thuốc phiện ở các hải cảng Đại Nam để trừ vào số tiền mua tàu Mẫn 

Thỏa, Hường Nhiệm sai Phan Thanh Giản vào Sài Gòn nhờ Pháp can thiệp. Ngày 

17/8/1867, sau khi Giản tự tử, Nguyễn Tri Phương, Võ Trọng Bình và Trần Tiễn 

Thành trình việc thông ngôn Nguyễn Đức Hậu, khi qua Hong Kong trao trả nạn 

nhân đắm tàu, được người Bri-tên nói sẵn sàng giúp chống Pháp, và xin gửi sứ 
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đoàn qua Hong Kong nhờ Bri-tên can thiệp. Ba ngày sau, 20/8, lại trình việc cử 

Trần Đình Túc, Nguyễn Văn Thúy cùng thông ngôn Hậu qua Hong Kong tạ ơn. 

Tuy nhiên, nỗ lực này chẳng mang lại kết quả nào ngoài bản án của tòa Hong 

Kong, bắt triều đình phải trả món nợ Hậu còn thiếu, và Constantin đến tận Huế đòi 

nợ. (81)  

81. ĐNTLCB, IV, q XXXIV, 31:1866-1869, 1974:11, 33, 34-7 [tháng 

12/6-10/7/1866, tháng 5 Bính Dần ; mua tàu Thuận Tiệp bằng đồng, thay cho 

tàu Mẫn Thỏa. Nhưng cũng bị lừa], 100, 33:1874-1876, 1975:211, 214, 258-

259 [11-12/1875, sửa chữa xong ống khói tàu Mẫn Thỏa], [281-262,  thàu Nẫn 

Thỏa phát nổ tại bờ biển Thừa Thiên ; Hồ Văn Long cùng 26 người khác chết] 

283 [23/5-21/6/1876 : đóng thuyền lớn để vận tải ; cho thuyền dân về buôn 

bán ; 1975 :283] 

 

(3) Tháng 5/1872, Lãnh sự Prussia ở Hương Cảng là Mang Cơ cùng 7 sĩ quan 

và 12 thủy thủ Đồ Bà tới tiếp xúc Thương Bạc, muốn thông thương. Hường 

Nhiệm mừng lắm, sai Nguyễn Chính sang Hongkong bằng tàu Thuận Tiệp. Lãnh 

sự Prussia hứa chuyển thư về nước và thông báo quyết định của vua Prussia. Rồi 

cho tàu đưa Nguyễn Chính về nước, và bán tàu trên cho Việt Nam. (82)  

82. Tháng 10/1872, mua tàu thủy Viễn Thông của Prussia, giá 1 vạn đồng; 

ĐNTLCB, IV, XLVIII, 32:1870-1873, 1975:237-238. Có lẽ vì vậy, các giáo sĩ 

tung tin Prussia đã nộp cho Tự Đức dự thảo một hiệp ước “42 điều.” 

 

Dĩ nhiên, một số viên chức Bri-tên chẳng ưa gì Pháp (và ngược lại). Nhưng ở 

thời điểm này, London chủ trương một liên minh với Paris có lợi hơn kình chống 

lẫn nhau. Từ thập niên 1830, liên minh Bri-tên và Pháp không chỉ khiến nhà Mãn 

Thanh nghiêng ngửa trong nỗ lực bảo vệ quyền tự do hút ma túy của dân Trung 

Hoa do Bri-tên chủ trương, và tự do tín ngưỡng mà Pháp cổ võ, mà còn khiến Nga 

phải chịu khuất phục.  Bởi thế, những nỗ lực cải thiện liên hệ với Bri-tên, qua 

Hong Kong và Singapore đều không có hồi âm. Bộ Ngoại Giao (Foreign Office) 

Bri-tên còn bổ nhiệm một Lãnh sự tại Sài Gòn từ hạ bán thập niên 1860.  

 (4). Các phái viên của Hường Nhiệm tiếp xúc được vài nhà buôn Nga, như 

Lạc Sĩ Điền hay Xuy Di để mua diêm tiêu làm thuốc súng. Nhưng hàng không tốt, 

Phạm Phú Thứ còn bị thư nặc danh tố cáo móc ngoặc Nga thương kiếm lợi. Năm 

1871, bộ Hộ, Binh và Công cho rằng không nên mua đồng, gang, súng và máy 

móc của Nga vì khó sử dụng. Đề nghị bán tàu và khí giới cho Việt Nam của 

thương gia Nga cũng không đạt kết quả. Kết quả cuối cùng là một vụ kiện ở Hong 

Kong, và sau khi chỉ được bồi thường 6 vạn nguyên. Lạc Sĩ Điền bỏ về nước với 

lời đe dọa sẽ mang binh thuyền qua đánh Hong Kong để trả hận! (84) 

84. TTLTQG II (TP/HCM), CBTĐ, 26/7 TĐ XXIII, 7-9, CB 352:16-28 

[2003:173] [mua diêm tiêu của Lạc Sĩ Điền] &  26/7 TĐ XXIII, 7-9, CB 

346:44-49 [2003:173] [Tự Đức khiển trách bộ Hộ, Phạm Phú Thứ cải chính 

thư nặc danh tố cáo mưu toan với Nga thương]; 8/12 TĐ XXIII, CB 366:18-20 

[28/1/1871 [8/12 Canh Ngo]: * Huế: Minister of Finance reported on the 
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purchase of diem tieu from a Russian trader named Xuy Di. The last delivered 

stock was not good. (CBTĐ, 8/12 TĐ XXIII, CB 366:18-20)] & 25/12 TĐ 

XXIII, CB 367:145-152 [15/2/1871 [25/12 Canh Ngo]: * Huế: Russian traders 

wanted to sell to Vietnam copper, cast iron (gang), guns and engines. The 

three ministries of Finance, Defense and Public Works disagreed because it 

was discomfort to use them. (CBTĐ, 25/12 TĐ XXIII, CB 367:145-152)] 4/2 

TĐ XXIII, CB 367:220-224[24/3/1871 [4/2 Tan Mui]: Minister of Finances 

reported that a Russian trader stopped by, proposing to sell ships and weapons 

to Vietnam. (CBTĐ, 4/2 TĐ XXIII, CB 367:220-224)] 

4/11 TĐ XXXI: Lê Điền trình việc Khâm phái Tạ Huệ Kế từ Hong Kong 

về, thuật lại tin đồn người Nga Lan Sĩ Điện, vì chỉ được bồi thường 6 vạn 

nguyên trong vụ kiện triều đình Việt Nam tại tòa án Hong Kong, đe dọa sẽ 

dẫn binh thuyền đến Hong Kong đánh rửa nhục. CBTĐ, 4/11 TĐ XXXI 

(1878), 7-12, CB 440:61-62.[2003:258] 

 

 (5). Một số nhà duy tân, như Đặng Huy Trứ, cổ võ việc noi gương Nhật Bản. 

Nhưng những nỗ lực tiếp xúc Nhật chỉ đưa đến việc mua đại bác. Tokyo đang bận 

rộn về vấn đề Đài Loan, nên chưa có thời gian nghĩ đến vùng nampo [biển Nam]. 

Cuối cùng, Bố chính sứ Trứ bị thất sủng vì “nói thì cao mà tài thì kém.” (85) 

85. ĐNTLCB, IV, 31:105; TTLTQG II (TP/HCM), CBTĐ, 22/11 TĐ XXII, 

CB 333:127-129, 2003:157 [mua súng Nhật]; 22/12 TĐ XXI, CB 313:263-272; 

2003:146 [Đặng Huy Trứ xin sao tờ tấu của Tăng Quốc Phiên]; 9/1 TĐ XXI, 

CB 299:16-20; 2003:138-139 [Đặng Huy Trứ trình bày việc canh tân ở TH, 

Cao Ly, Nhật] 

 

(6). Liên bang Mỹ , như đã lược nhắc, không còn nỗ lực nào để mở quan hệ 

với “An Nam” sau năm 1851. Mặc dù Hải quân Trung tá Matthew Perry và các 

nhà ngoại giao nhắc đến “Cochin-china” hay “Tonquin” trong các báo cáo của họ, 

Oat-shinh-tân chẳng mấy quan tâm đến phần lãnh thổ còn lại của Đại Nam. Chủ 

trương “American business is business”—tức thương mại là hòn đá tảng—thống 

trị chính sách ngoại giao Mỹ thời gian này. Cung cấp vũ khí cho Xiêm hay Trung 

Hoa, cùng dầu hỏa cho Cochinchine [Nam Kỳ] thuộc Pháp mang lại những lợi tức 

đáng kể. Mỹ và Pháp cũng có liên hệ khá tốt đẹp: Bức tượng nữ thần Tự Do ở 

New York là món quà lập quốc của Pháp. Thêm vào đó, cuộc nội chiến Bắc-Nam 

(1861-1865) và nhu cầu tái thiết cùng Tây tiến khiến Mỹ mất cơ hội tranh chấp 

thuộc địa ở Viễn Đông.   

20/12/1860: Bang Carolina tuyên bố tách ra khỏi Liên Bang. 2/1861: 6 

bang miền Nam theo chế độ nô lệ tuyên bố ly khai. Mở đại hội ở Montgomery 

(Alabama) thành lập một quốc gia khác. Bầu Đại tá Davis làm Tổng thống. 

Chính phủ Union lấy Richmond (Virginia) làm thủ đô. 12/4/1861: Nội chiến 

Mỹ bùng nổ [cho tới 1865]. 1/1/1863: Lincoln (1809-1865) tuyên bố chấm dứt 

chế độ nô lệ. 14/4/1865: Lincoln bị ám sát ngay đúng buổi lễ mừng chấm dứt 

nội chiến. 
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Tư liệu Mỹ cũng tiết lộ từ thập niên 1870, các nhà ngoại giao Mỹ tại Yên 

Kinh, Hongkong, Singapore hay Bangkok chỉ chú ý đến Sài Gòn. Tàu Mỹ chở 

than và gạo trên đường Hongkong-Sài Gòn mỗi năm lên tới 30 chiếc. Có trường 

hợp thủy thủ nổi loạn, cần giúp đỡ trên bờ. Họ đề nghị Bộ Ngoại Giao đặt tại Sài 

Gòn một đại diện thương mại hay nhân viên lãnh sự, nhưng năm 1873, Ngoại 

trưởng Hamilton Fish không tán thành. 

Mười lăm năm sau, vào tháng 9/1888, BNG Mỹ mới đồng ý cử Aimée 

Fonsales, thuộc công ty Denis Frères, làm đại diện thương mại ở Sài Gòn. 

Fonsales nhận chức ngày 10/3/1889. Năm 1893, Schneegans thay Fonsales. Ba 

năm sau, 1896, Lauritz Stang thay Schneegans. Sau ngày chiếm Phi-lip-pin 

[Philippines] năm 1898, Mỹ mới có một Phó Lãnh sự ở Sài Gòn. Năm 1908, Jacob 

E Connor, được cử làm lãnh sự. Tháng 5/1908, hai chiến hạm Mỹ thăm Sài Gòn. 

Năm sau, 1909, Joblin thay Connor. (86) 

86. Miller, 1990:142-45, 151-53. 

Cuộc chiến Pháp-Phổ trong hai năm 1870-1871, và hòa ước Oat-shinh-tân 

giữa Mỹ và Bri-tên năm 1871 khiến Hường Nhiệm hé cửa ngoại giao với các nước 

Tây phương và Á Châu. Riêng với Liên bang Mỹ, Huế có những nỗ lực sau: 

a. Giữa năm 1871, Bộ Hộ trình việc muốn thuê một số người Mỹ để sửa chữa 

và làm hoa tiêu cho tàu Mẫn Thỏa. (87) 

87. TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, Tự Đức Nhị Thập Tứ Niên, Tam-Ngũ 

nguyệt, ngày 22/4 TĐ 24, CB 369:203-207.  

 

b. Mùa Thu 1873, nhân dịp tháp tùng sứ đoàn Lê Tuấn vào Sài Gòn, Linh mục 

Nguyễn Văn [Hữu] Thơ hay Cư—một trong hai giáo mục Ki-tô làm quan thông 

ngôn cho triều Nguyễn—ghi trong nhật ký là từng gặp Lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. 

Theo Thơ, sứ đoàn tới Sài Gòn tối 31/8/1873 với hai nhiệm vụ: thương nghị việc 

xin trả lại ba tỉnh miền Tây, đồng thời dàn xếp việc Jean Dupuis ở miền Bắc. Ngay 

tối đó, Paul Philastre [Hoắc Đạo Sinh] (1837-1902), Giám đốc Bản xứ vụ Nam Kỳ, 

xuống tàu thăm. Ngày 2/9/1873, Đô đốc Jules Dupré (1813-1881) tiếp sứ đoàn 

Việt. Có mặt lãnh sự Bri-tên, Đức, Espania, Belgium, Denmark, Dutch và Mỹ, 

nhiều viên chức cao cấp và 4 nhà truyền giáo. (88) Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc gặp 

xã giao, và vào thời điểm này, Mỹ chưa đặt lãnh sự tại Sài Gòn. (Mới chỉ có Lãnh 

sự Hong Kong, Singapore, Bangkok).  

88. BAVH, VII, No. 3 (Jul.-Sept. 1920), tr. 370 [365-384]; ĐNTLCB, IV, 

32:1870-1873, 1975:304.  

 

Những cuộc nổi loạn năm 1866-1867 khiến Pháp ngày một can thiệp sâu hơn 

vào nội tình Kambojia. Quan chức Việt có thể đứng sau lưng Assoa (Ong Bướm) 

trong cuộc nổi dạy ở vùng biên giới Thất Sơn năm 1866, vì nhân vật tự nhận là 

con Ang Em (Nặc Yểm) này thực tế chỉ là một cựu nô lệ tị nạn ở An Giang từ năm 

1864. Sau đó, còn cho Assoa về Thất Sơn để thu phục dân Khmer. Dưới áp lực 

Pháp, mùa Hè 1866, Tuần phủ Nguyễn Khắc Thận phải bắt “Ong Bướm” giao 
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nạp.(89) Năm sau, Hường Nhiệm quyết dứt tình với sáu tỉnh miền Nam—dù lúc 

nào cũng thở than, ao ước chuộc lại—và đồng thời đoạn tuyệt với Kambojia cùng 

các tiểu quốc Lào. 

89. ÐNTLCB, IV, XXIX, XXXIII, 30:1863-1865, 1974:86 [4/6-3/7/1864] , 

293 [17/1-14/2/1866].  

 

2. Tinh Thần Bài Ngoại: 

Nhưng tinh thần bài ngoại nói chung, và chống Pháp nói riêng, là ngôn ngữ 

thời đại của giới Nho sĩ. Vì yếu thế, họ dồn mọi nỗ lực vào việc chống đánh giáo 

dân Ki-tô. “Loạn Văn thân” là một hiện tượng đặc thù trong thời gian này. Từ 

ngày 13/4 tới 17/5/1868, học trò làng Thanh Xuyên (Nghệ An), dưới sự lãnh đạo 

của nhóm Tú Tài Trần Tấn, gốc huyện Thanh Chương, nổi lên tấn công đốt phá 30 

làng theo đạo Ki-tô. Phong trào lan rộng qua Hà Tĩnh, rồi Nam Định, Hải Dương 

gây nên những cuộc tương tàn Giáo-Lương đẫm máu. (90) 

90. TTLTTƯ II (TP/HCM), CBTĐ, 7-4/ TĐ XXI, CB 302:113-116 

[2003:139] [khiếu nại của dân Ki-tô]; 10-9 TĐ XXI, CB 311:41-43 

[2003:145]; ĐNTLCB, IV, 31:189, 192 [Nam Định], 206 [Nguyễn Huy Điển, 

Hà Tĩnh], 208 [bỏ thuốc độc ở Huế], 213 [Trần Tấn, Đặng Như Mai và 3 

người khác, Nghệ An], 32:205 [được tha?], 33:10-11 [1974, lại nổi lên, sai Hồ 

Uy đi đánh], 27 [dân tị nạn ở nhà thờ NghệAn], 35 [Trần Tấn, Đặng Như Mai 

trốn lên núi], 37 [Trần Tấn liên kết vớiTrương Quang Cán], 39 [Nguyễn Huy 

Điển nối kết với Trương Quang Thủ ở Hà Tĩnh], 107 [Trương Quang Cán bị 

giết; Đặng Như Mai bị bắt, chém] 

 

3. Thuận Gió, Đổi Buồm: 

Một phe thứ ba, không phải là không đông đảo, bắt đầu nghiêng về phía tân 

trào. Án sát Tôn Thất Đàn, Tôn Thất Bá, hay Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Cao Khải, 

Cao Xuân Dục, v.. v.. chỉ là những người nổi danh nhất. Họ âm thầm mua chuộc 

cảm tình của các viên chức Pháp, mở ra cửa ngõ cho danh lợi bản thân tương lai—

một tương lai đầy bất trắc với những người còn mang quan điểm trung quân, ái 

quốc. 

Sau ngày sứ đoàn Phan Thanh Giản về nước—với lời hứa cho sửa lại hòa ước 

5/6/1862 của Napoléon III—phong trào duy tân mới có cơ hội lên cao. Hongkong, 

Macao, Singapore, và Bangkok trở thành những điểm tiếp cận với thế giới bên 

ngoài ảnh hưởng Pháp. Nhưng nỗ lực của các nhà duy tân chỉ có kết quả rất giới 

hạn.  

Tháng  2-3/1863 [Tháng 1 Quí Hợi (TĐ XVI), 18/2-18/3/1863]: Tàu buôn 

Xích Mao bị đắm. Cho đưa qua Hong Kong. (ĐNTLCB, IV, 30: 1863-1865, 

1974:9) 

 

Một mặt, giai tầng văn thân bảo thủ hung hăng chống đối. Mặt khác, Pháp đã 

có chủ ý: Ðại Nam chỉ được duy tân theo khuôn khổ Pháp mong muốn—dù ở thời 
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điểm này Pháp chưa có chính sách rõ ràng với Ðại Nam, ngoài giấc mơ biến bán 

đảo “Ấn Hoa” thành cửa ngõ vào thị trường lục địa Hoa Nam. 

Nhân dịp Pháp và Prussia (Phổ) lâm chiến năm 1870-1871, thày kẻ giảng Paul 

Tộ mật tâu hai phương sách—(1) sai người đến Gia Định do thám, dâng kế khiến 

Pháp trả lại 6 tỉnh miền Nam, đem quân về dẹp nạn trong nước, rồi lại sang buôn 

bán như người Bri-tên ở Hạ-châu; và (2) chơi thân với Bri-tên, Pháp thấy Đại Nam 

tìm đến người Bri-tên, mới dễ bàn định hòa ước. Lại đề nghị cử người qua Bri-tên 

thăm dò, tùy tiện bày kế. Trần Tiễn Thành xin theo kế hoạch của Tộ: Hoà với 

Pháp, chờ thời cơ đòi lại 6 tỉnh, và buôn bán như trường hợp Bri-tên với Trung 

Hoa. Thành xin cho Nguyễn Hoằng và Tộ qua Pháp, tiếp xúc với Hội truyền giáo 

và lưỡng viện quốc hội, cùng các nước Bri-tên, Nga, Úc, Phổ. Vua mật triệu Tộ về 

kinh. (91) 

91. ĐNTLCB, IV, q XLIII, 32:1870-1873, 1975:59-60; TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTĐ, 30/11 TĐ XXIII, CB 364:90-94 (30/11 Canh Ngọ 

[20/1/1871]); [Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối, I:209-215, 225-233].  

 

Theo một nguồn tin, tháng 2/1871, Tộ còn đề nghị đánh úp Gia Định. Nếu vậy, 

Tộ chưa nhận hiểu khả năng quân đội Nguyễn, chính sách chủ hòa của Hường 

Nhiệm và Từ Dụ thái hậu (10/6/1810-22/5/1901), cùng âm mưu của Puginier và 

Gauthier (cha đỡ đầu Tộ và Linh mục Hoằng) nhằm xúi dục soái phủ Sài Gòn 

chiếm Bắc Kỳ. [Tháng 8/1873, Tổng đốc Nghệ An Tôn Thất Triệt bắt được thư 

Dupuis gửi Gauthier về việc góp vốn làm ăn, chuyển cho Thống đốc Pháp; 

ĐNTLCB, IV, q XLVIII, 32:1870-1873, 1975:306] Đánh úp Sài Gòn hẳn sẽ biến 

thành một cái cớ toàn vẹn nhất cho Pháp mang quân ra Bắc, nơi “6,000” tay súng 

của Puginier sẵn sàng giúp vài chiến hạm và khoảng một tiểu đoàn Thủy Quân 

Lục Chiến đánh chiếm thành trì, tạo nên vương quốc Bắc Kỳ Ki-tô tự trị.  

Ngày 22/11/1871 [10/10 Tân Mùi], Paul [Bảo Lộc] Nguyễn Trường Tộ chết. 

Thọ 41 tuổi. Táng tại địa phận Bùi Chu. Do lời xin của Đốc học Nghệ An Lê 

Thước (người Hà Tĩnh) và Kiểm giáo Nguyễn Hiệt Chi, Cơ Mật viện trưởng 

Nguyễn Hữu Bài, tân Hiệp sĩ Vatican, cho phép Tổng đốc Tôn Thất Đàn lấy tên 

Nguyễn Trường Tộ đặt cho “Kiêm bị tiểu học tràng” ở Vinh. Ngày 14/6/1925, lễ 

chính thức đặt bảng. Năm 1926 [?], bộ Học còn truy tặng Nguyễn Trường Tộ chức 

Gia Nghị đại phu Hàn Lâm Viện trực học sĩ [3:1]. (92) 

92. Nguyễn Trường Cửu; Cần 2002:507; Đinh Văn Chấp (?), “Biên khảo 

bổ túc vào tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ;” Lê Thước, “Tiểu sử Nguyễn 

Trường Tộ tiên sinh;” Nam Phong, số 102, tr. 4-12; dẫn trong Cần, 2002:526-

27.532. 

 

D. CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO: 

Đáng sợ hơn nữa là các nhóm tử thù nhà Nguyễn được tổ chức và dìu giắt bởi 

những nhà truyền giáo nhiệt tình—không những chỉ tự phong cho mình sứ mệnh 

khai hóa [mission civilisatrice] thế giới mọi rợ, mà còn nhận được thánh lệnh 

[papal bulls] để tàn sát, bắt làm nô lệ, cướp đoạt tài sản của tất cả những kẻ ngoại 
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đạo. Sau hơn 300 năm du nhập Đại Nam, các giáo sĩ cũng đã đặt xuống những 

cộng đồng vững mạnh, đủ sức để bắt đầu phản công theo số lượng chiến hạm tập 

trung ở Biển India, biển Đông Nam Á, và Hoa Đông trong cao trào thực dân Âu 

Mỹ. Giặc Ba Vành tại Ninh Bình-Nam Định trong thập niên 1820, hay sự hiện 

diện của Marchand cùng hơn 100 tín đồ trong cuộc nổi loạn ở Gia Định thành, chỉ 

là khởi đầu. 

Từ hạ bán thập niên 1840, các cộng đồng giáo dân Ki-tô bị dồn đẩy vào thế 

công khai nổi loạn chống lại lệnh cấm đạo mới của Miên Tông và Hường Nhiệm. 

Nhiều giáo dân Ki-tô liên kết với hải tặc Tàu đánh phá vùng duyên hải, từ Quảng 

Yên vào tới Thanh Hóa, Nghệ An. Việc chiến hạm Mỹ bắn phá Đà Nẵng năm 

1845, hay chiến hạm Pháp bắn phá năm 1847, 1856 đều có bàn tay các giáo sĩ, 

giáo dân. Sau nghị quyết năm 1857 của Ủy Ban Cochinchine, các giáo mục ráo 

riết chuẩn bị các lực lượng chống đối triều đình, và tang gia việc đào tạo các thày 

kẻ giảng ở Penang, dọn đường mời đón các nhà “giải phóng” được Đấng Tạo Vật 

gửi tới. 

Tháng 2-3/1859 [1 Kỉ Mùi, 3/2-4/3/1859]: The bandit leader Vu Van Kich 

of Hai Duong ravaged the citadel of Phuong Hoang (Quang Yen); ĐNTLCB, 

IV, q XX, 29:1859-1862, 1974:12. Tháng 3-4/1859 [2 Kỉ Mùi, 5/3-4/1859], 

Kịch bị thua ở cửa biển Lân Hải. Tịch thu 7 thuyền, bắt được 27 tên. Tháng 

12/1860-1/1861 [tháng 11 Canh Thân], bị bắt ở Quảng Nam, đóng cũi giải về 

kinh, xử tử; Ibid., q XXIII, 29:1859-1862, 1974:165. 

 

Paul Francois Puginier [Phú], Giám mục Đường Ngoài Tây, ở Kẻ Sở, sau cái 

chết đột ngột của Theurel năm 1868, là một trong những người hăng say nhất 

trong nỗ lực vận động Pháp đánh chiếm “Tonkin.” Tới Đường Ngoài từ năm 1862, 

Puginier xứng đáng với biệt danh “le Tonkinois” hơn bất cứ người đương thời 

nào. Được những thủ hạ thân tín như “thày Sáu” Trần Lục (Trần Văn Triêm, Père 

Six, 1825-1899), gốc họ đạo Phát Diệm, xúi dục và cố vấn, Puginier trở thành một 

Giám đốc tình báo nhân dân cho các viên chức Pháp—từ Trú sứ Rheinart des 

Essarts ở Hà Nội tới các tướng lĩnh, toàn quyền Pháp trong thập niên 1880. Năm 

1886, Puginier còn từng quay mặt làm ngơ khi Nguyễn Hữu Độ đề cử làm Tuyên 

phủ sứ Thanh Hóa để đánh phá phong trào Cần Vương tại Thanh-Nghệ-Tĩnh. (93)   

93. Văn khố Hội truyền giáo Hải ngoại Paris có một tuyển tập thư từ trao 

đổi giữa Puginier và viên chức Pháp. Nguồn thông tin chính của chứng tôi rút 

từ những tư liệu này, cùng nhiều báo cáo khác rải rác trong Văn khố Hải ngoại 

Pháp tại Aix en-Provence. 

 

TRầN  VĂN TRIÊM (1825-1899) 

X Cha Sáu, Trần Lục  

Một giáo mục Ki-tô, được coi như khai quốc công thần của chế độ Bảo hộ 

Pháp. 
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Gốc Ninh Bình. Thuở nhỏ có tên là Hữu. Đi tu mới đổi tên thành Triêm. 

Thường được gọi là “Cha Sáu” [Père Six]. Sau này, trên danh sắc đề là Trần 

Lục.  

Năm 1858, khi còn là “Thầy Sáu,” bị đầy lên Lạng Sơn. Ngày 13/7/1862, 

được phóng thích. 1865: Chánh xứ Phát Diệm. 

1872-1873: Nhận lệnh Giám Mục Puginier tiếp tay Jean Dupuis, và rồi 

Francis Garnier trong việc đánh chiếm Bắc kỳ. Tổng số lính tập giáo dân lên 

tới 14,000. Nhiều người được Pháp phong chức tước, đưa lên thay quan của 

triều đình Việt. 

Ngày 5/12/1873, Chuẩn úy (aspirant) Hautefeuille chiếm Ninh Bình. Trần 

Lục tức Triêm, nhận lệnh Puginier hướng dẫn Hautefeuille tới Ninh Bình. Rồi 

tuyển mộ 150 tay súng Ki-tô tới bảo vệ an ninh Ninh Bình. Tài liệu Nguyễn 

ghi là ngày 2/12/1873 [13/10 Quí Dậu]. (CBTĐ, 13/10 TĐ XXVI [Quí Dậu], 

CB 287:56-57)  

Thập niên 1880: Giúp quân Pháp đánh phá các phong trào Cần Vương ở 

vùng Bắc Trung kỳ.  

1-30/9/1883 [Tháng 8 Quí Mùi]: Tuần phủ Ninh Bình Tôn Thất Úy báo 

cáo: 

 “Toàn quyền” Harmand đã đặt một công sứ Pháp tại tỉnh thành, tịch thu 

thuốc súng, phong tỏa kho tàng. Đường dịch trạm bị tắc nghẽn. Ơ xã Phát 

Diệm trong hạt ấy có viên giáo mục Trần Lục thông mưu với sứ Pháp, y mộ 

nhiều giáo dân và hàng ngàn tên vô lại, nhiều lần ra chặn bắt dịch phu để cướp 

lấy công văn. Các quan trú quân tại các tỉnh đều phải theo đường qua Phủ Nho 

Quan mà đệ công văn về. [Xem 11/9/1883] 

Tháng 2-3/1884  [Tháng 2 Giáp Thân, 27/2-26/3/1884] Tôn Thất Trường, 

Hộ lý Tổng đốc Thanh Hoá; Hồ Tư Chung, Chánh sứ sơn phòng; và, Đỗ Huy 

Toản, Phó sứ, bị kết tội vì việc phá đốt giáo dân. Trần Lục hay tới dinh sứ 

Pháp khiếu nại. (ĐNTL,CB, V, 36:89-90) 

Ngày 30/9/1884, Trần Lục viết thư cho Brière de l’Isle, giới thiệu Nguyễn 

Hữu Độ như người có khả năng chống lại Tường và Thuyết. Thư viết bằng 

tiếng Latin. (CAOM [Aix], Indochine, A.F., carton 17/A 30 (60). “Auxiliaire 

zélé de l’évêque Puginier, ce dernier était plus connu du corps expéditionnaire 

francais sous le nom de Père Six, et lui avait toujours fourni des 

renseignements très estimés. ” (Nguyễn Thế Anh, 1992:100) 

1886: Được Nguyễn Hữu Độ đề cử làm Tuyên phủ sứ, đánh dẹp phong 

trào chống Pháp tại Thanh-Nghệ-Tĩnh.   

1899: Được hàm Thượng thư. Kiến tạo một di tích lịch sử là nhà thờ Phát 

Diệm. 

1899: Chết. 

 

Lý do đơn giản và dễ hiểu là từ năm 1862, triều Nguyễn vẫn kiểm soát tới ba 

phần tư khối giáo dân Ki-tô. Mặc dù điều 2 của Hiệp ước 5/6/1862 [9/5 Nhâm 

Tuất] giữa Louis Adolphe Bonard, cùng Đại tá Don Carlos Palanca y Guittiérez, 
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với Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiệp qui định tự do giảng đạo Ki-tô trên toàn 

cõi Đại Nam, và trên thực tế đã sử dụng một số linh mục, thày kẻ giảng  và giáo 

dân—như Nguyễn Điều, Nguyễn Hoằng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Văn Cư hay 

Thơ—giáo sĩ Ki-tô miền Bắc và An Nam [Trung Kỳ] chưa được ân hưởng hoàn 

toàn lợi nhuận của tân ước như thiểu số giáo hữu miền Nam. Hơn nữa, chính phủ 

Pháp dường có vẻ tạm hài lòng với số tiền bồi thường chiến phí lên tới 4 triệu Mỹ 

Kim, trả trong vòng 10 năm kế tiếp (điều 8), dồn nỗ lực thực thi chính sách vết 

dầu loang ở miền nam và Căm-Bốt, rồi các cộng đồng Lào, chẳng có vẻ gì vội vã 

khai thác ba hải cảng Cửa Hàn (Tourane), Ba Lạt (Nam Định) và Quảng Yên (An) 

cho việc giao thương (điều 5). Có lẽ vì vậy Bonard và Palanca đã gạt bỏ các giáo 

sĩ—ngoại trừ Théophile Legrand de la Liraye, tên Việt là cố Trường hay Dương, 

người thân cận và đồng hành của cựu Giám mục Pierre Retord trong thời kỳ giáo 

nạn—hay các thuộc hạ tín cẩn như Petrus Key (Dominico Lefèbvre), Nguyễn 

Hoằng  và Nguyễn Trường Tộ (J. D. Gauthier) khỏi vai trò thông dịch, sử dụng 

người Hoa làm thông ngôn. (94) 

94. Xem chú 109, chương V. Ngày 12/6/1862, Giám mục Herrengt, Đàng 

Trong Đông, báo cáo với Hội đồng các Giám đốc Hội truyền giáo [SME] Paris 

là không biết gì về chi tiết hiệp ước 5/6/1862. Theo một giáo sĩ: "Missions 

annamites: Nos confrères, même ceux qui avaient le titre officiel d'interprètes, 

ne furent ni consultés ni employés dans cette circonstance [traité du 5/6/1862]. 

AMAE (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol 28:172, 174.  

 

Các giáo sĩ như Puginier [Phú] và Gauthier [Hậu] là những người cổ võ hăng 

say nhất việc đánh cướp đất Bắc. Sinh ra và lớn lên trong một xã hội kỹ nghệ hóa, 

vật bản—giữa giai đoạn suy thoái của thần quyền nói chung, và Giáo hội Vatican 

nói riêng, khi thuyết tiến hóa Darwin giúp mở rộng kiến thức nhân loại—rồi thâu 

tóm quyền lực tinh thần và vật chất giữa một vùng đất mà họ cho là mọi rợ 

Thượng Đế đã dành sẵn cho Pháp, các giáo sĩ tìm đủ cách khích động lòng ham 

muốn lợi lộc của giới tài phiệt và các tay phiêu lưu mạo hiểm Pháp. Vì Đại Nam 

chỉ là một nước nhỏ, nghèo tài nguyên thiên nhiên, Puginier và các đạo hữu tìm 

cách rao bán lợi thế địa dư của miền Bắc như một cửa ngõ dẫn vào thị trường 

Trung Hoa. Sông Hồng—con sông phù sa nối liền Vân Nam với cửa Cấm của 

Biển Đông Nam Á mà các giáo sĩ gọi là “sông Coi [Cái],” nơi Hường Nhiệm mới 

đặt trạm thu thuế Nhu Viễn từ tháng 11-12/1866, để thưởng công cho các thuyền 

chủ Thanh đã tiếp tay vào việc đánh phá hải tặc Tạ Văn Phượng—bỗng dưng biến 

thành một cửa ngõ vào thiên đường. Puginier bộc lộ sự thù ghét đặc biệt với triều 

Nguyễn. Đồng thời, đưa ra đề nghị mua trẻ em con giới ăn mày và những người 

nghèo khổ để phát triển giáo phận; (95) 

95. Thư ngày 20/5/1870, về "tracasseries du gouvernement annamite"; 

ASME (Paris), Tonkin 704:103 ; báo cáo ngày 24/11/1870, Ibid., Tonkin 

704:137ff,  
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Sự lộng hành và thủ đoạn khuynh đảo của các giáo sĩ khiến sau này Thống 

đốc dân sự đầu tiên của Nam Kỳ, Charles Le Myre de Vilers, người có công lớn 

trong việc chiếm đóng miền Bắc năm 1882-1883, phải nhận định: 

Thật bất hạnh là đáng lẽ phải đương nhiên đồng minh với vương 

triều . . .[Trung Hoa], chúng ta đã trở thành quán quân tinh thần Ki-tô và sự 

truyền giáo; mà ở xứ này, được coi như một thứ tuyên truyền chống lại chính 

quyền (cách mạng); và hậu quả bất thường là nước Pháp dân chủ, dù dưới 

hình thức chính quyền nào, đang rao giảng lý thuyết thần học cho một dân tộc 

đã đưa được chế độ dân chủ xuống tới cấp tỉnh, xã. 

Chúng ta đã trở thành đối nghịch, chẳng những với vương triều [Trung 

Hoa], mà cả với những người dân lương thiện vì trong mắt họ chúng ta là 

đồng minh và người che chở cho lũ du thủ, du thực, những tên mất gốc và 

những kẻ trộm cắp chẳng còn giai tầng xã hội, trốn vào các họ đạo, kiểu 

những tiểu quốc độc lập, vượt ngoài pháp luật nhờ sự yểm trợ của chúng ta. 

(96) 

96. Báo cáo ngày 8/9/1882, de Vilers gửi BTHQ&TĐ; CAOM (Aix), 

A30(55), carton 16. Việc Pháp xâm chiếm Trung Hoa trong cuộc chiến tranh 

nha phiến cũng do sự xúi dục và đòi hỏi của Hội truyền giáo Pháp. Cao Huy 

Thuần, Les missionaires et la politique coloniale francaise au Vietnam (1857-

1914), (New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 1990), 

tr.262-63. Sẽ dẫn: Thuần 1990). 

 

Như đã lược nhắc, từ giữa thập niên 1850, các giáo sĩ đã trực tiếp nhúng tay 

vào các băng đảng thổ phỉ và hải tặc bản xứ ở miền Bắc, với sự tiếp tay của sĩ 

quan Hải quân Pháp, để mở mặt trận yểm trợ cho cuộc xâm lăng miền Nam. (97)  

97. Ki-tô phò Lê Duy Huân: CBTĐ, 23/2 TĐ XII [1859], 1-4, CB 

239:159-63 [2003:63];  

 

Ngày 22/10/1861, Đình Kỳ Diên báo cáo về tình hình dân chúng từ Quảng 

Bình ra Bắc. 

1. Dân Gia-tô bị câu thúc, ban đêm bị gông cùm, nên đã phải tuân theo luật 

lệnh của triều đình chứ không phải tự nguyện. 

2. Sưu dịch khổ sở từ ngày Pháp xâm lăng, nên rất oán thù Pháp.  

3. Tại Quảng Yên, khoảng 50 thuyền Trung Hoa đã tụ tập để tự vệ, không 

nhắm làm loạn. 

4. Ở ngoài Bắc, bão lụt khiến việc đồng áng khó khăn. (98) 

98. CBTĐ, 19/9 TĐ XIV, CB 261:189) 

 

Lúc này, tình thế miền Bắc vô cùng rối ren. Thổ phỉ và Thanh phỉ cướp phá 

trên cạn và vùng Trung du, trong khi hải tặc lộng hành khắp miền châu thổ. Triều 

đình đã cử ra miền Bắc hàng chục đại thần, kể cả Nguyễn Bá Nghi, Đào Trí, 

Trương Quốc Dụng, Phạm Chi Hương v.. v... mà tình hình chẳng khả quan hơn.  
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Giám Mục giáo phận Đường Ngoài Đông cũng không ngớt cổ vũ việc thành 

lập một thuộc địa Đường Ngoài tự trị. 

Tháng 6-7/1861 một tàu Espania tới thành Biên Hòa, nhờ chuyển thư cho 

Hường Nhiệm. Đòi cho đóng quân ở Đồ Sơn, Hải Dương, lập trạm kiểm soát ở 

Nghiêu Phong, Quảng Yên, trong vòng 10 năm sẽ trả lại. Nếu không chấp thuận, 

sẽ sinh sự. Hường Nhiệm cho là vô lý, sai giao trả lại thư. Tàu Espania ra cửa Cần 

Giờ, bỏ đi. Hường Nhiệm hỏi ý đình thần. Đình thần nói họ đang gây sự ở Cát Bà 

chắc vì mục đích ấy. Hường Nhiệm cho lệnh phòng bị. (99) 

99. ĐNTLCB, IV, q XXIV, 29:1859-1862, 1974:220; H le Marchant de 

Trigon, “Le traité de 1862 entre la France, l’Espagne et l’Annam. Documents 

réunis;” BAVH (Hà Nội), V, No. 4 (10-12/1918), pp 218 [217-252].  

 

Ngày 17/7/1862, sau nhiều lần khẩn khoản xin viện binh, Tổng đốc Nam Định 

/ Hưng Yên Nguyễn Đình Tân báo cáo mất nhiều đồn, trấn, tình thế rất cấp bách. 

(100) 

100. CBTĐ, 21/6 TĐ XV, 4-7, CB 275:190-94. 

 

Tháng 8-9/1862, thêm giặc Nông Hùng Thạc, Hoàng Anh tàn phá Tuyên 

Quang. Đình thần cử Nguyễn Tri Phương đi đánh dẹp. Trương Đăng Quế đề cử 

Trần Tiễn Thành. Thành xin miễn, xin tiến cử Phương. Chỉ riêng Đoàn Thọ xin 

mang quân ra Hà Nội.  

Hường Nhiệm bèn phong Nguyễn Tri Phương chức Tây Bắc tổng thống quân 

vụ đại thần, cùng Hoàng Kế Viêm dẹp loạn.. Phan Đình Tuyển làm tán lý, Tôn 

Thất Tuệ làm đề đốc. Tri Phương xin thêm Phạm Hàn và Hoàng Mân ở Bình 

Thuận làm đốc binh. Vua chấp thuận. (101)  

101. ĐNTLCB, IV,  q XXVII, 29:1859-1862, 1974:326-327; ĐNCBLT, 

Nhị tập, q 24: Nguyễn Tri Phương (hạ), (Huế:  Thuận Hóa, 1993), tập 3:447-

448. [q 23: Nguyễn Tri Phương (thượng), 3:427 , 429 [427-446] [không xuất 

thân khoa cử, nhà giàu; làm việc trong nội các của Nguyễn Phước Đảm; lập 

nhiều chiến công, kể cả trận thu phục Gia Định thành năm 1835; không nói 

đến việc Tổng lãnh sự Mỹ] 

 

Sự hiện diện của Nguyễn Tri Phương ở quân thứ Tây Bắc, tức Tuyên Quang-

Thái Nguyên, khiến tịnh hình sang sủa hơn. 

Ngày 24/10/1862, Bộ Binh báo cáo Nguyễn Tri Phương thắng trận ở Tây Bắc 

[Tuyên Quang]. Một tuần sau, ngày 31/10, Bộ Binh lại báo cáo Nguyễn Tri 

Phương và Nguyễn Đình Tân thắng trận ở Tây Bắc, kéo cờ đỏ báo tin về triều. 

(CBTĐ, TĐ XV, cửu nguyệt-thập nguyệt, 2/9 TĐ XV, CB 279, tr 22-23; 9/9 TĐ 

XV, CB 279, tr 57-60; (Hà Nội: Văn Học, 2003), tr 125.) Tháng 4-5/1863 [3 Quí 

Hợi (TĐ XVI)]: thu phục lại thành Tuyên Quang. Đốt phá trại của Hùng Thạc; bắt 

được Lê Duy Huân. Sau bắt được thổ phỉ Thanh là Chu Lợi, và Quận Bột, người 

Kinh. (ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 1974:12-13.) Ngày 18/5/1863 

[Tháng 4 Quí Hợi]: Nguyễn Tri Phương lấy lại được thành Thái Nguyên. Giặc Tàu 
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hợp với người Man, người Nùng vây thành đã 8 tháng (từ tháng 9 năm ngoái). 

Giết chết Bố chính sứ Nguyễn Đăng Sĩ; bắt án sát sứ Phan Trị. Đầu đảng là Lê 

Văn Thanh, Doãn Văn Đắc bị bắt mang về. Giết chết Nguyễn Văn Vân, Lê Văn 

Nghiêm. Một số phỉ rút chạy về Hoa Nam. (102) 

102. ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 1974:18-19. 

 

Tháng 6-7/1863 [5 Quí Hợi], mặc dù giặc Thạc vẫn còn ở Tụ Long, Bảo Lạc 

(Tuyên Quang), Nguyễn Tri Phương được đổi sang trông coi làm tổng thống Hải 

Yên quân vụ. Mang theo 2, 3 vệ quân ở Tây Bắc. (103) 

103. ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 1974:20, 30 [7-8/1863].. 

 

Hiểm họa đáng sợ nhất ở miền Bắc thời gian này là giặc nước bất bình vì 

chính sách bài đạo của Hường Nhiệm hoặc bị các cố đạo xúi dục tiếp tay cho Pháp 

giải phóng, sớm lập một vương quốc Ki-tô. Những “minh chủ” như Lê Duy Huân, 

Lê Duy Cự, Lê Duy Hòa, Lê Duy Minh, rồi Lê Duy Định—mà chính Hường 

Nhiệm cũng không rõ lý lịch—khiến Huế ăn ngủ không yên. 

Trong báo cáo ngày 24/7/1862 về hiện tình chính trị Thống đốc Bonard tóm 

lược khá rõ ràng tình trạng nổi loạn của giáo dân miền Bắc: 

Tất cả các nhà truyền giáo đều ấp ủ giấc mơ trở lại giai đoạn mà Giám 

mục d'Adran [Pigneau] thật tế làm vua đất Cochinchine [?], thời kỳ mà bất cứ 

gì cũng cần lời cố vấn hay sự thỏa thuận của ông ta. 

.... Tôi nghĩ rằng các nhà truyền giáo dòng Dominican Espania còn hung 

hăng và cực đoan hơn cả các giáo sĩ Pháp.... 

Một người con cháu nhà Lê, dù thật hay giả, đã được đón nhận tại các tu 

viện ở Trung Hoa, và sau khi đã ngược đãi y đủ đường, kể cả việc bắt y giữ 

chân gác cổng, các giáo sĩ bề trên lại có ý dựng y làm vua, vì họ tin rằng sẽ có 

ảnh hưởng sâu đậm trên y một khi mưu toan hoàn tất. (104) 

104. AMAE (Paris), Asie, vol. 28, fol. 85-86; Thuần, 1990:83-5. 

 

“Lê Duy Minh” là một thí dụ cụ thể. Trong thập niên 1860, quan chức Nguyễn 

bốn lần báo cáo bắt giết được “Lê Duy Minh.” Lê Duy Minh thứ nhất là Đỗ Tảo. 

Tảo thường giao thông với Pháp, khi họp nhau ở cửa Ba Lát (Nam Định), khi đón 

nhau ở động La Phù châu Khâm mà các quan không biết.  Cuối năm 1858, Hường 

Nhiệm cho lệnh Hải Dương, Quảng Yên, Nam Định cẩn thận đề phòng, tra xét. 

Tháng12/1858-1/1859, bắt được Tảo cùng hai đồng đảng là Trần Văn Tùng (Lý 

Thừa, đại nguyên soái) và Trần Đức Thịnh (tham mưu), mang về Huế giết đi. Bêu 

đầu ở Quảng Nam, rồi đốt thành tro, ném xuống biển. (105) Lê Duy Minh thứ hai 

là Lê Duy Hòa. Duy Hòa, bị bắt vào tháng 3/1859, khai là con Duy Đạo, cháu Duy 

Cự, Duy Uẩn, có thời gian mạo xưng là Lê Duy Huân. Khai ra con Hồ Đình Hỉ 

(Thành), Đào Trí Phú (Mỹ), Cao Bá Đạt (Nhạ), Cao Bá Quát (Phùng), Đỗ Lệnh 

Hựu (Tú Hựu, từng cướp bóc ở Kinh Môn),  Lương Nhuận (chết trong ngục) Phụ 

tá đắc lực là Vũ Văn Kịch (người Hải Dương). Kịch có khoảng 300 thủ hạ và 20 

thuyền, hoạt động tại vùng Quảng Yên và Ninh Giang. Mùa Xuân 1859, Kịch bị 
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đánh bại nhiều lần ở Nam Định. Sau đó, hợp tác với Pháp. Cuối năm 1860. bị quân 

thứ Quảng Nam bắt, mang về Huế xử tử. (106) 

105. ĐNTLCB, IV, XIX, 28:1854-1858, 1973:465, 468. 

106. ĐNTLCB, IV, 28:1854-1858, 1973:473, 29:17, 21, 42-43 [tháng 5 Kỷ 

Mùi, 1-30/6/1859, khai từng mạo danh Lê Duy Huân và Lê Duy Minh], 165. 

 

Lê Duy Minh nổi danh nhất là Pedro Tạ Văn Phượng (Phụng), gốc Hà Nội, 

một thày kẻ giảng bỏ tu. Theo Giám mục Joseph Theurel, năm 1855, Phượng định 

làm loạn; đầu bị treo giá. Do thương tình, LM Tritaud xin GM Pierre Retord đưa y 

qua Hong Kong. Năm 1858, Phượng theo Rigault de Genouilly tới Đà Nẵng, 

nhưng rồi bị đuổi trở lại Hong Kong. Từ cuối năm 1861, Phượng rời Hong Kong, 

vào Đường Ngoài Đông (Tonkin Oriental), và được các thủ lĩnh tôn làm vua. Y 

thường tự xưng là dòng dõi nhà Lê, tức Lê Duy Phượng. Quân đội của y chiếm hết 

9 tỉnh miền Bắc (2/3 diện tích), và số dân theo y lên tới 200,000 hay 300,000. Đã 

đánh thắng quân triều đình hơn 60 trận, bắt sống hay giết chết 4 Tư lệnh Nguyễn. 

Năm 1862, thay vì giết tù binh, Phượng cắt ngón tay cái (poignet) hay 3 ngón, rồi 

trả tự do. Hai Tướng nổi danh từng cầm quân chống Pháp [Nguyễn Tri Phương và 

Đào Trí] được cử chống lại y. “Nếu các nhóm phản loạn đoàn kết, chúng có hy 

vọng thành công. Với ông vua mới này, con cái cũ của chúng ta, chắc chắn chúng 

ta sẽ có được sự hòa bình tôn giáo, và dân chúng sẽ theo vua chúng mà theo đạo. 

Nhưng y chỉ là một tên giả mạo.” (107) 

107. Thư ngày 9/10/1862, GM Theurel (Hà-Nội) gửi GM Faurie; SME 

(Paris), vol. 704; Chính Đạo, Nhân Vật Chí (Houston: Văn Hóa, 1997).  

 

Điều các giáo sĩ Espania và Pháp không nhắc đến là từ năm 1862, Linh mục 

Theophile Le Grand de la Liraye cùng Trung sĩ Duval gia nhập lực lượng hải tặc 

của Phượng. Mãi tới năm 1863, Bonard mới rút Le Grand de la Liraye và Duval 

về Sài Gòn, sau khi nhận được thư Phượng, do chính Giám Mục Đường Ngoài 

Đông dịch qua tiếng Pháp và chuyển giao. (108) 

108. AMAE (Paris), Mémoires et documents, Asie, vol. 28, fol. 201-203; 

Thuần, 1990:85-86. 

 

Năm 1865, “Lê Duy Minh” Tạ Văn Phượng bị xử tử; nhưng hai năm sau lại 

bêu đầu “Lê Duy Minh” Trần Hữu Phượng ở Bắc Ninh. (109) 

109. ĐNTLCB, IV, XXXVII, 31:1866-1869, 1974:165 [8-9/1867])  

 

Hường Nhiệm còn gửi trinh sát qua Hongkong điều tra minh chủ Lê Duy 

Định—thường lui tới các nhà thờ và tìm mua vũ khí, với những đầu lãnh là thông 

ngôn—vì không ít thủ hạ Định bị bắt giết trong nước. Ngoài ra còn những nhân 

vật như “Nguyễn Khắc Sinh” nào đó khiến Hường Nhiệm nhiều lần bận tâm. (110) 

110. ĐNTLCB, IV, 29:1859-1862, 1974:21 [Lê Duy Huân], & XXXVI, 

XXXVII, 31:1866-1869, 1974:111-112 [3-4/1867, Lê Duy Định], 165 

[Nguyễn Khắc Sinh]. 

351



 

Giai đoạn này, Bắc Kỳ và bắc Trung Kỳ [An Nam] còn phải gánh chịu những 

cuộc bạo động đột phát của giới nho sĩ/văn thân qua các phong trào "Bình Tây, Sát 

Tả," cùng những cuộc phản công sắt máu của giáo dân, dưới sự chăn giắt của giáo 

sĩ Pháp, đưa đến những cuộc tương tàn Giáo-Lương bi thảm suốt ba thập niên kế 

tiếp. Mặc dù Tạ Duy Phượng đã bị bỏ rơi từ năm 1863, Giám mục Puginier—

người sau này sẽ trở thành chủ nhân khu nhà Chung Hà Nội, sau khi tuần phủ 

Nguyễn Hữu Độ bán rẻ chùa Báo Thiên và huyện Thọ Xương với giá 100 quan—

nuôi tham vọng thành lập một vương quốc Ki-tô ở miền Bắc, độc lập với Huế. 

Chẳng những tung ra thứ luận điệu như Bắc Kỳ chỉ là một chư hầu của vương 

quốc An Nam, từ thập niên 1820, các nhà truyền giáo còn liên tục tìm một truyền 

nhân của “họ Lê” để nhờ binh lực Pháp phò lập làm vua. Trong mắt họ, kẻ ngoại 

đạo Hường Nhiệm (Tự Đức) cũng chỉ là một thứ "ác quỉ" (demon)—tàn ác và 

nham hiểm có phần hơn cả ông nội là Nguyễn Phước Đảm (Minh Mạng). Ngay tại 

Sài Gòn, vào cuối năm 1859, các giáo sĩ Pháp đã công khai chống đối việc thành 

lập một hội đồng thành phố hỗn hợp Hoa-Việt để giúp việc trị an. Họ nói thẳng 

với Đề đốc Page là “dân An-nam-mít không thể tuân phục một chính quyền ngoại 

đạo. Đó là chính tiếng họ dùng.... [les missionnaires sont venus me déclarer que 

les chrétiens annamites ne pouvaient pas obéir à une autorité payenne, c'est leur 

mot]. Ngoài ra không một người Ki-tô nào không xin tùng phục dưới lá cờ của 

chúng ta. Ông vua ngoại đạo chẳng phải là vua của họ....” [Du reste, pas un 

annamite catholique n'hésite à demander à s'enroler comme soldat sous notre 

drapeau, le Roi payen de Cochinchine n'est point leur Roi].  
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Chương VII 

PHÁP CHIẾM HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT (1873): 
 

Sau khi xin cắt đất đầu hàng Prussia, chính phủ 

Pháp hăm hở tìm mọi cách khai thác tài lực ở các chân 

trời xa lạ để có thể giảm bớt gánh nặng bồi thường chiến 

phí. Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của Pháp trong 

thời gian này vẫn là Châu Phi và Bắc Mỹ. Vấn đề Viễn 

Đông chỉ ở mức thứ yếu. 

Ngày 15/2/1871, Louis Charles Pothuau lên nắm Bộ 

Hải quân & Thuộc địa. Gần hai tháng sau, ngày 2/4, 

Pothuau cử Đô đốc Marie-Jules Dupré (Du-bi-lê, 1813-

1881) làm Thống đốc Nam Kỳ. Giống như hầu hết các 

Đô đốc/Thống đốc đương thời, Dupré được lệnh uyển 

chuyển hành động để bắt triều đình Huế ký hiệp ước bảo 

hộ, nhượng đứt sáu tỉnh miền Nam cho Pháp, đồng thời 

mở đường thông thương lên Vân Nam qua ngả sông 

Hồng. 

Dòng sông Hồng bỗng dưng được đặc biệt quan tâm 

vì chuyến thám hiểm sông Cửu Long của Hải quân 

Trung tá Louis Marie de Gonzague Doudart de Lagréé 

trong hai năm 1866-1867 cho thấy sông Cửu Long 

không giao thông được tới Vân Nam; chỉ còn hy vọng 

sông Hồng là cửa ngõ thuận tiện nhất thay cho tuyến 

đường bộ vất vả, tốn kém xuyên Hoa Nam. Các nhà 

doanh thương ở Lyon, Bordeaux và Marseille bèn áp lực 

Paris tu chính hoà ước 1862, để có thể sử dụng sông 

Hồng. Phần các nhà truyền giáo Pháp vẫn không hề mệt 

mỏi trong nỗ lực thực hiện giấc mộng thành lập một 

vương quốc Ki-tô độc lập với triều đình Huế—vì theo 

họ, những cố vấn khả tín về chính trị, văn hóa và kinh 

tế, Bắc Kỳ nói riêng, Đường Ngoài nói chung, đã bị An 

Nam chinh phục, biến thành một thứ chư hầu, trong hệ 

thống cống lễ bắt chước Trung Hoa. Tuy nhiên, Paris có 

những chỉ thị rõ ràng về Bắc Kỳ: Ngân sách Bộ Thuộc 

Địa không cho phép Dupré mở một cuộc hành quân tốn 

kém ra miền Bắc. 

 

I. DUPUIS GÂY RỐI Ở MIỀN BẮC: 

Thời gian này, một lái buôn Pháp hoạt động ở Hoa 

Nam là Jean Dupuis (Đồ Phổ Nghĩa) đã đạt được giao 

kèo buôn bán với quan quân Thanh ở Vân Nam, vì quân 

Thanh cần khí giới chống lại cuộc nổi dạy của giáo dân 

353



Muslim. Ngày 12/6/1868, Dupuis gặp Francis Garnier, 

trưởng phái đoàn thám hiểm sông Cửu Long, khi 

Garnier mang xác Doudart de Lagrée tới Thượng Hải. 

Garnier khuyên Dupuis nên thám hiểm sông Hồng, tức 

sông Cái, phát nguyên từ Hoa Nam, đổ ra Vịnh Bắc Kỳ 

tại hai cửa sông chính là Cửa Cấm và cửa Lác tức Ba 

Lạt. Cuối năm 1869, từ Thượng Hải, Dupuis mang hàng 

hoá cho Thống chế Mã Như Long(?). Tháng 2/1871, từ 

Vân Nam, Dupuis dùng thuyền nhẹ xuôi sông Hồng 

xuống Bắc Việt để do thám thủy lộ này. Dọc dường, 

Dupuis mật ước được với Lưu Vĩnh Phúc, thủ lĩnh Cờ 

Đen, và Hoàng Sùng Anh, thủ lĩnh giặc Cờ Vàng, để họ 

bảo đảm an ninh. 

Đầu năm 1872, Dupuis trở lại Pháp mua vũ khí và 

được Pothuau viết thư giới thiệu với tân Thống đốc 

Dupré. Dupuis còn xin 1 pháo hạm ra Huế để thương 

thuyết về việc lưu thông trên sông Hồng. (1) 

1. Thư ngày  9/4/1872, Pothuau gửi Dupré; 

AMAE (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol. 

31, pp  67-72, 158-159;  Georges Taboulet, La geste 

francaise en Indochine: Histoire par les textes de la 

France en Indochine des origines à 1914, 2 tập 

(Paris: Maisonneuve, 1955-1956), II:684-685; 

Nguyễn Xuân Thọ, Bước mở đầu của sự thiết lập hệ 

thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897) 

(Paris: 1995), tr 160-161.  Sở Lịch Sử Hải Quân tại 

Chateaux de Vincennes, ngoại ô Paris, có Tư liệu 

Taboulet, gồm nhiều dữ liệu tác giả đã thu thập để 

hoàn tất bộ La geste francaise en Indochine. 

 

Trước khi đi sâu vào chi tiết đánh chiếm Hà Nội 

của Pháp, nên nhấn mạnh là khối văn sử về Jean 

Dupuis khá phong phú, nhưng phần lớn chỉ nhằm 

cung văn hay đào mộ. Tập “nhật ký” của Dupuis—

tức La conquête du Tong-kin par vingt-sept 

Francais [Cuộc chinh phục Bắc Kỳ với 27 người 

Pháp], do Jules Gros hiệu đính (Paris: Maurice 

Dreyfoux, 1888), pp 236-237; và, Journal de 

voyage et d’expédition. Evénements du Tonkin 

(1872-1873) [Nhật ký du lịch và thám hiểm: Những 

biến cố ở Bắc Kỳ (1872-1873)], pp 275, 276—hay, 

Romané du Caillaud, Histoire de l’intervention 

francaise au Tonkin [Lịch sử cuộc can thiệp của 
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Pháp tại Bắc Kỳ] (Paris: 1880), chứng tỏ tinh thần 

tự tôn và phô trương quá đáng kiểu “đánh chiếm Hà 

Nội” chỉ với “27 hay 17 người Pháp,” loại sự thực 

dã sử mà chỉ những người mới đẻ ngày hôm trước 

có thể tiêu hóa hay tán thưởng. Chúng tôi chưa được 

tham khảo nguyên bản nhật ký của Dupuis, chỉ dựa 

theo trích dẫn của các tác giả khác, như Nguyễn 

Văn Phong, La société Vietnamienne de 1882  à 

1902 (Paris: Presses universitaires de France, 

1971,” pp 205, 275, Ở lần hiệu đính này, chúng tôi 

cố gắng tỉ đối bốn nguồn tư liệu chính là (1) thực 

lục và châu bản đời Hường Nhiệm, (2) tư liệu 

trong Sở lịch sử Hải quân (SHM, Chateaux de 

Vincennes), đặc biệt là các tư liệu tư của đô đốc  

Jauréguiberry  và Page, hay Georges Taboulet; Sở 

lịch sử lục quân Pháp, (SHAT, Chateaux de 

Vincennes, Paris). văn khố bộ Hải Quân và Thuộc 

Địa ở Oudinot, Paris (AOM), và Trung tâm các Văn 

Khố hải ngoại ở Aix-en Provence (DOM), hiện tập 

trung thành Trung Tâm Các Văn Khố Hải Ngoại 

(CAOM, Aix); Văn khố Trung ương Paris (AN), (3) 

Thư viện báo chí tại Versailles, hiện đã dời về Thư 

viện Mitterand ở quận 13, Paris. (4) Văn khố Hội 

truyền giáo trên rue de Bac, Paris, đặc biệt là báo 

cáo của Paul Puginier. 

 

Tháng 1/1872, Dupré sai Hải quân Trung tá Senez 

mang tàu Bourayne [Bô Len] ra thám hiểm vịnh Hạ 

Long. Cuối tháng 10/1872, khi Dupré đang về Pháp 

nghỉ, XLTV Thống đốc là Thiếu tướng d'Arbaud (4/3-

16/12/1872) lại cho lệnh Senez mang tàu Bourayne ra 

Hạ Long, săn đuổi hải tặc. Từ ngày 2 tới 15/11/1872, 

Senez cùng Linh mục Le Grand de la Liraye (tức cố 

Trường hay Dương), Giám đốc Bản Xứ vụ Nam Kỳ, 

còn dùng hai thuyền săn cá voi và một tàu buồm thám 

hiểm sông Hồng. Họ ghé thăm Kẻ Sở, Hải Dương và 

Bắc Ninh để hội ý với các giám mục Ki-tô về kế hoạch 

đưa quân ra Bắc. (2) 

2. ĐNTLCB, IV, XLVII,  32:1870-1873, 

1975:253. 

 

Thời gian này, quan quân Nguyễn mới bị thất bại 

lớn ở Hải Dương. Ngày 6/6/1872, Bộ Binh báo cáo là 
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Tổng thống Trương Quốc Dụng bị thương nặng khi 

đánh phỉ, rồi từ trần. Đây là Tổng thống quân vụ thứ hai 

tử trận, sau Đoàn Văn Thọ, bị Hoa phỉ họ Tô [Tứ Nhất] 

giết tại đồn Kỳ Lừa, Lạng Sơn hơn một năm trước, vào 

tháng 10/11/1870. (3)  

3. CBTĐ, 1/5 TĐ XXV [6/61872]: CB 378:8-9 

[2003:182]) ; ĐNTLCB, IV, XLVII, 32: 1870-1873, 

1975:224-227 [ghi vào tháng 7 Nhâm Thân, 4/8-

2/9/1872]. Về cái chết của Đoàn Thọ và bản án 

trách phạt Vũ Trọng Bình, Nguyễn Văn Tường, v.. 

v.. xem ĐNTLCB, IV, XLIII, 32: 1870-1873, 

1975:61-62, 70-72. ĐNLTCB, Nhị tập, q 14 (1963), 

q 3:265-266 [263-266] 

 

Tháng 8-9/1872, Hường Nhiệm lại phái lão tướng 

Nguyễn Tri Phương ra Bắc lần thứ hai. Năm này 

Phương đã 73 tuổi ta, được phong chức Khâm mạng 

tuyên sát đổng sức đại thần, trách nhiệm hai quân thứ 

Sơn Tây và Hải Dương. Mục đích chính là duy trì liên 

hệ tốt với Phùng Tử Tài, lúc ấy đang đặt tổng hành dinh 

tại Long Châu, Quảng Tây, và dự định triệt thoái 6 

doanh quân Quảng Tây sang dẹp phỉ Hoa ở Lạng Sơn-

Thái Nguyên. Việc đánh dẹp thổ phỉ đã kéo dài ba bốn 

năm, mệt quân, hao tốn tiền của không biết bao nhiêu 

mà kể, nhưng vẫn chưa yên. Thống soái Hoàng Tá 

Viêm—người được ban kiếm vàng vua dùng [gươm 

thượng phương] và 5 lá cờ lệnh khi được thăng từ Tổng 

đốc Nghệ An-Hà Tĩnh lên thay Đoàn Văn Thọ—thì  

“trong lòng hèn nhát,” “quá cẩn thận thành ra sợ sệt.” 

Lại hiềm khích với tham tán Ông Ích Khiêm và Tán 

tương Trương Quang Đễ khiến cả hai cáo ốm, không 

muốn dưới quyền sai phái của Viêm tại quân thứ Sơn 

Tây. (4)  

4. ĐNTLCB, IV, XLVII, 32: 1870-1873, 

1975:62, 224-225. 

 

Khâm sai kinh lược Lê Tuấn, “chí thì lớn, nhưng 

mưu kế không có gì;” lại hiềm khích với Khâm phái 

thủy quân Hoàng Tuấn Tích. (5)  

5. ĐNTLCB, IV, XLVII, 32:1870-1873, 

1975:225-227, 232-233. 
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Tham tán Sơn Tây Ông Ích Khiêm, và tán tương 

Trương Văn Đễ bị chê là ít học, hay tức khí.(6). 

6. ĐNTLCB, IV, XLVII, 32: 1870-1873, 

1975:225. [8-9/1872: [1975:227]. 

: 

Chỉ có Bố chính sứ Hải Dương,Tôn Thất Thuyết, 

và Phó quản cơ Tạ Hiện thỉnh thoảng được khen 

thưởng công thắng  giặc biển từ Quảng Yên sang quấy 

phá Thanh Lâm, Hải Dương, hay thổ phỉ ở Tuyên 

Quang, Thái Nguyên. (7)  

7. ĐNTLCB, IV, XLVII, 32: 1870-1873, 

1975:228, 234. 

 

Hường Nhiệm cho lệnh Nguyễn Tri Phương triệu 

tập từ Thống soái Hoàng Tá Viêm xuống đổng vận, 

thương biện, bang biện bày hương án tuyên đọc Dụ chê 

trách của vua.” (8)  

8. ĐNTLCB, IV, XLVII, 32: 1870-1873, 

1975:224-227 [ghi vào tháng 7 Nhâm Thân, 4/8-

2/9/1872]. 

 

Trong khi đó, chiến lược vừa chiêu dụ, vừa đánh 

dẹp. ai đầu hàng được cấp gạo [1 phương], bạc [2 lạng] 

lộ phí về quê của Đề đốc Quảng Tây Phùng Tử Tài 

chẳng khác gì nuôi giặc. Mỗi khi  Tài rút quân vào trong 

cửa ải, thổ phỉ Hoa lại nổi lên như ruồi muỗi mang vi 

khuẩn dịch hạch. Việc phục dịch quân Thanh cũng 

khiến các đại thần phụ trách việc liên lạc và tiếp tế cho 

quân Thanh nhiều lần bị Hường Nhiệm trách phạt vì 

chậm trễ hay làm mất lòng tướng Thanh. (9)   

9. ĐNTLCB, IV, XLIII, 31: 1866-1869, 

1974:357, 358, 362; XLIII, 32: 1870-1873, 

1975:228; CBTĐ, 7/10 nhuận TĐ XXIII 

[29/11/1870]: CB 378:208-211 [2003:175]) ;  

 

Dân công bị trưng dụng lo việc vận tải bị quan quân 

Thanh ngược đãi, đánh đập, thậm chí giết chóc khiến 

quan địa phương phải viết thư than phiền với Tài. (10) 

10. CBTĐ, 29/11 TĐ XXIII [?/12/1870]: CB 

364:56-71 [2003:177]) ; ĐNTLCB, IV, XLIII, 32: 

1870-1873, 1975: 
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Cuối năm 1870, Hường Nhiệm chia miền bắc làm 

ba quân thứ: Lạng Sơn, (3,290 lính), do Nguyễn Văn 

Tường, Đặng Tuân trách nhiệm; Thái Nguyên, (1,780 

lính), dưới sự cai quản của Phạm Chi Hương; và Bắc 

Ninh, (6,500 lính). Tổng số quân lính chỉ khoảng 

11,570 người, kém xa số thổ phỉ. (11) 

11. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32: 1870-1873, 

1975:32-33, 70. 

ĐNTLCB, IV, XLIII, 32: 1870-1873, 1975:70 

 

Khả năng chiến đấu kém khiến Hoàng Tá Viêm 

từng xin tăng viện quân Thanh Nghệ và 500 võ sinh, 

nhưng Hường Nhiệm không đồng ý—viện dẫn những 

võ công oanh liệt từ đời Lý, Trần trong cuộc bảo vệ quê 

hương chống lại giặc cướp phương bắc. 

Tháng 8-9/1872, Phùng Tử Tài muốn rút 5 doanh  

về. Hường Nhiệm cho lệnh Hoàng Tá Viêm điều đình 

giữ lại. (12)  

12. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32: 1870-1873, 

1975:228. Bố chính Cao Bằng Nguyễn Phan trong 

văn thư làm mếch lòng Phùng Tử Tài. ĐNTLCB, 

IV, XLIII, 32: 1870-1873, 1975:228. 

 

Tình trạng lương thực và dân siêu tán ngày càng 

trầm trọng. Nhiều hơn một lần Hường Nhiệm chỉ thị cho 

Hoàng Tá Viêm phải yêu cầu giảm bớt lính Thanh hoạt 

động trong lãnh thổ Bắc Kỳ vì gánh nặng tiếp vận và 

nỗi khổ sở vì sai dịch. Ít nhất hai đại thần là Nguyễn Bá 

Nghi và Phạm Chi Hương chết vì bệnh tại trị sở. Tôn 

Thất Thuyết và Ông Ích Khiêm có khi phải mang theo 

thày thuốc đi hành quân. Những đoàn quân về hàng như 

Cờ Đen, Cờ Vàng, Cờ Trắng trên thực chất biến thành 

những sứ quân bảo vệ các quặng mỏ hay trạm thu thuế. 

Chúng tranh giành vùng ảnh hưởng, gây nên những 

cuộc thanh toán không ngừng. Theo đúng chiến lược “dĩ 

di trị di,” Hoàng Kế Viêm trọng dụng Lưu Vĩnh Phúc, 

giúp Phúc chiếm giữ Bảo Thắng, đối ngạn sông Hồng 

với Cam Đường, phía nam Lào Cai khoảng 10 cây số. 

Phúc còn liên minh với thổ tù Thái trắng ở châu Lai. 

Trong khi đó, với quân số khoảng 3,000 người, Hoàng 

Sùng Anh kiểm soát từ Phố Lu xuống Yên Bái, nhiều 

lần gây chiến với Lưu Vĩnh Phúc, vì khu vực Lào Cai-

Bảo Thắng giàu có hơn. (13) 
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13. CBTĐ, 28/5 TĐ XXV [3/7/1872]: CB 

287:4-9 [2003:182]) ; ĐNTLCB, IV, XLIII, 32: 

1870-1873, 1975: 

 

Chẳng hiểu do trùng hợp ngẫu nhiên hay có dự tính, 

ngày 9/11/1872, Dupuis đưa hai tàu và một thuyền 

buồm chở 6,000-7.000 súng cá nhân, 30 súng cộng đòng 

[pháo, canons], cùng đạn dược tới Cửa Câm [Hải Phòng 

sứ tỉnh Hải Dương], họp với Hải Quân Trung Tá Esnez. 

Sau đó, Esnez viết thư cho Kinh lược Lê Tuấn, giới 

thiệu “lãnh sự” của Soái phủ Sài Gòn muốn được thám 

hiểm sông ngòi trong đồng bằng sông Hồng, rồi sẽ 

ngược lên Vân Nam. 

Ngày 11/11/1872: Dupuis và Senez đến gặp Lê 

Tuấn, và Hộ đốc Hải Dương-Quảng Yên Lê Hữu 

Thường, xin cho đoàn tàu—thủy thủ đoàn gồm 23 người 

Âu, và 150 Á châu—lên Vân Nam. Lê Tuấn không 

thuận; bắt chờ lệnh Huế. Esnez “xấu hổ” bỏ đi, đưa tàu 

của mình lên Quảng Yên. Dupuis tuyên bố chỉ có thể 

chờ trong vòng 15 ngày. (14) 

14. Taboulet, op. cit., II:685. Sử Nguyễn ghi 

vào tháng 12/1872 [11 Nhâm Thân, 1-29/12/1872]; 

ĐNTLCB, IV, XLVII,  32:1870-1873, 1975:253-

255. 

 

Ngày 24/11/1872, Dupuis cùng Kiều Nhĩ Trí, một 

võ quan Thanh gốc Bri-tên, và tuần phủ Thanh Lý Ngọc 

Trì mang thuyền treo cờ đề đốc Mã lên Hà Nội, xin yết 

kiến Khâm sai Đổng sát Phương. Phương không đồng ý, 

nhưng được mật lệnh làm ngơ khi Dupuis tự ý rời Hà 

Nội lên Vân Nam ngày 16/1/1873. 

Hai tháng sau, 16/3, Dupuis tới Vân Nam, đổi vũ 

khí lấy quặng mỏ. Ngày 29/3, Dupuis lại xuôi dòng Nhị 

Hà trở lại Bắc Việt với 8 thuyền hàng hoá và 150 lính 

Cờ Vàng bảo vệ.  

Tiếp đó, Dupuis cùng hai Hoa thương ở Hà Nội 

Bành Lợi Ký và Quan Tá Đình.xuất vốn mua muối và 

gạo, định ngược Vân Nam thêm một chuyến nữa. 

Nguyễn Tri Phương cho lệnh dán yết thị cấm dân 

chúng bán gạo muối cho Dupuis; đồng thời lại nhờ 

Giám mục Puginier can thiệp. Dupuis cho người đi xé 

yết thị của Nguyễn Tri Phương, và dọa sẽ bắt các quan 

Việt xuống thuyền. Ngày 30/4/1873, Nguyễn Tri 
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Phương cho lệnh bắt Bành Lợi Ký và Quan Tá Đình. 

Dupuis trả đũa bằng cách bắt quan phòng thành Hà Nội 

và tri huyện Thọ Xương (Phan Huy Xán) xuống tàu 

giam lại. Dupuis còn bắn chết lý trưởng Kim Liên, hành 

hung đốc học Lê Đình Diên. (15)  

15. ĐNTLCB, IV, XLVIII, XLIX, 32:1870-

1873, 1975:305-306, 307, 321, 322-324. 

 

Một trong những lý do khiến vua quan Nguyễn phải 

mò mẫm đi trong sương mù là Puginier và Gauthier đều 

bí mật tài trợ cho Dupuis (Puginier cho Dupuis vay 

8,000 quan, kể cả 6,000 quan để nuôi thủy thủ; Gauthier 

đồng ý góp vốn, và chính Thống đốc Dupré bảo lĩnh cho 

Dupuis vay Hiệp hội Ngân hàng Hong Kong và Thượng 

Hải (Shanghai-Hongkong Banking Corporation) 30,000 

đồng, với tiền lời 12% một tháng. (16) 

16. Báo cáo ngày 5/1/1876 của Bá tước 

Alexandre Le Jumau  de Kergaradec, lãnh sự Pháp 

ở Hà Nội,; CAOM (Aix), Amiraux, 12990; Tsuboi, 

1987, tr 77.  

 

Sự lộng hành của Dupuis còn được sự yểm trợ của 

quan tướng Thanh như Lý Ngọc Trì, mang giấy thông 

hành của Mã Như Long; Thống lĩnh Trần Đắc Quí, 

trấn thủ Thanh ở Bắc Ninh, và ngay chính Phùng Tử 

Tài. Khi nhận được văn thư can thiệp của vua quan 

Nguyễn, Tài từng yêu cầu thỏa mãn đòi hỏi của Dupuis. 

(Theo Châu Bản Triều Nguyễn, ngày 24/3/1873 [26/2 

Quí Dậu], Cơ Mật trình lên Hường Nhiệm dự thảo thư 

gửi Tuần phủ Quảng Tây và Khâm sai nhà Thanh, yêu 

cầu triệu hồi Thống lĩnh Trần Đức Quí, ở Thái 

Nguyên: Quí cho thủ hạ đi theo đoàn thương thuyền của 

Dupuis, chiếm thuyền của dân, từng đe dọa san bằng ba 

tổng huyện Kim Anh, Bắc Ninh. (CBTĐ, 26/2 TĐ 

XXVI [24/3/1873], CB 381:231-249) [2003:189] 

Thấy tình hình căng thẳng, ngày 7/6/1873, Hường 

Nhiệm cho lệnh Khâm sai Phương cố gắng dàn xếp, 

“làm sao cho chúng sợ mà rút về,” và “tránh sinh sự.” 

Sau đó, Hường Nhiệm xuống mật Dụ cho phép Dupuis 

lên Vân Nam một lần mà thôi. Tháng 9-10/1873, Hường 

Nhiệm còn sai Hữu Tham tri bộ Hình Phan Đình Bình 

ra Hà Nội, cho lệnh Nguyễn Tri Phương cùng Bình cố 

gắng dàn xếp. (16) 
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16. CBTĐ, 26/2 TĐ XXVI [24/3/1873], CB 

381:231-249; 13/5 TĐ XXVI [7/6/1873], CB 

287:140-141 [2003:189, 190]; ĐNTLCB, IV, XLIX, 

32: 1870-1873, 1975:321, 322-324, 325;  ĐNCBLT, 

Nhị tập, q 12, (1993), 3:229-232 [Phần Ngoại thích, 

vì Bình là cha vợ Bửu Lân, Liệt truyện Nhị tập do 

nhóm Phụ chính đại thần, thượng thư bộ Học Cao 

Xuân Dục hoàn tất năm 1909, triều Vĩnh San, 

5/9/1907-10/5/1916) 

 

Ý định thiết lập nền bảo hộ toàn cõi Đại Nam thực 

ra do ý riêng của Thống đốc Dupré. Đồng minh của 

Dupré có Ernest Millot, một phụ tá của Dupuis, và 

Trung tá Esnez, hạm trưởng tàu Bourayne. Cả hai đều 

từng can thiệp với Paris, xin mở rộng việc thông thương 

ở miền Bắc, nhưng bị bác bỏ. Paris không muốn phiêu 

lưu mạo hiểm vào những cuộc hành quân tốn kém ở 

Viễn Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, chẳng hạn, phê 

bên lề báo cáo ngày 17/3/1873 của Dupré như sau: 

Ông Đô đốc cứ nhất định phải tiến hành chiến 

tranh, và chúng ta khó lòng ngăn cản ông ta. Tuy 

nhiên, vẫn cần ngăn cản, và ngăn cản một cách cụ 

thể nhất.(17) 

17. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 31, pp 155-157; Thọ 1995:167. 

 

Kế hoạch của Dupré—được ngụy trang dưới hai đòi 

hỏi tự do giảng đạo và tự do giao thương—thực ra đã 

được Gauthier (thông ngôn Ngô Gia Hậu) chuyển cho 

Lê Bá Thận, Ngụy Khắc Đản và Phan Đình Bình từ 

tháng 2/1873. Nhưng triều đình Nguyễn chỉ muốn kéo 

dài thời gian, đề nghị gửi một phái đoàn qua chúc mừng 

chế độ mới ở Paris, rồi sẽ vào Sài Gòn thương thuyết. 

Tràn Điền được lệnh mang lễ vật tới mừng tân Thống 

đốc Pháp để dò xét tình hình, trong khi cho lệnh các địa 

phương chuẩn bị tác chiến.(18) 

18. CBTĐ, 20/1 TĐ XXVI [17//2/1873], 1-4, 

22/1 TĐ XXVI [19/2/1873], 26/1 TĐ XXVI 

[23/2/1873],  CB 383:39-43, 49-55, 84-86  

[2003:186, 187].  

 

Sau khi Phó Đô đốc De Dampière d'Hornoy thay 

Pothuau làm Bộ trưởng HQ&TĐ ngày 25/5/1873 [cho 
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tới 23/5/1874], Dupré lại xin đánh chiếm đồng bằng 

sông Hồng, hầu áp lực triều đình Huế ký hiệp ước mới. 

Nhưng vì Pháp mỗi năm phải bù đắp cho ngân sách 

Nam Kỳ khoảng 5 triệu quan [francs], và bành trướng 

lãnh thổ ra Bắc sẽ tạo nhiều trở ngại—từ sự ganh ghét 

và cạnh tranh của Bri-tên hay Prussia, tới tinh thần bài 

đạo Ki-tô của Bismark, từ những lực lượng thổ phỉ và 

hải tặc Hoa cùng quan quân Thanh một khi Pháp chiếm 

đóng Bắc Kỳ tới những chiến phí khổng lồ —nên 

d'Hornoy khuyên Dupré kiên nhẫn chuẩn bị và chờ 

đợi.(19) 

19. Thư ngày 28/7/1873, Dupré gửi 

BT/HQ&TĐ; AMAE (Paris), Mémoires et 

Documents, Asie, vol. 31, pp 119-137; Thư ngày 

12/9/1873, D'Hornoy gửi Dupré; SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [9]; Taboulet, II:699-701. 

 

Trong khi đó, áp lực của Sài Gòn ngày càng tang. 

Ngày 23/6, Dupré cho Huế biết muốn hợp thức hoá việc 

chiếm ba tỉnh miền Tây. Ngày 7/7, Dupré lại gửi thư 

cho Thương Bạc về việc này. Ngày 9/8, Dupré  gọi 

Thiếu tá Garnier từ Thượng Hải về Sài Gòn để “tham 

khảo.” 

Ngày 9/8/1873  này, triều đình Huế xin sai Lê Tuấn, 

Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Tăng Doãn vào Sài Gòn 

gặp Dupré để thương nghị việc xin trả lại ba tỉnh miền 

Tây, đồng thời dàn xếp việc Dupuis. Thông ngôn là hai 

Linh mục Nguyễn Hữu Thơ (Cư) và Nguyễn Hoằng. 

Hoằng từ Hong Kong về Sài Gòn, chờ sứ đoàn. (20) 

(Thời gian này còn xuất hiện một thông ngôn thứ ba là 

Nguyễn Văn Huyên) 

20. H. Peysonnaux & Bùi Văn Cung, “Le Traité 

de 1874: Journal du secrétaire de l’ambassade 

annamite [Hòa ước 1874: Nhựt trình của thông biện 

sứ đoàn An Nam];” BAVH, vol. 7, No. 3 (July-Sept 

1920), pp 366 [365-384]. 

 

Theo thông ngôn Thơ (Cư), sứ đoàn Lê Tuấn tới Sài 

Gòn lúc 21G00 ngày 31/8/1873 [9/7 Quí Dậu]. Paul 

Philastre [Hoắc Đạo Sinh] (1837-1902), Giám đốc Bản 

xứ vụ ở Nam Kỳ, xuống tàu thăm. Hai ngày sau, 

2/9/1873 [11/7 Quí Dậu], Jules Dupré (1813-1881) tiếp 

kiến sứ đoàn Việt, với sự tham dự của Giám mục 
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Isidore-Francois Joseph Colombert (Mỹ, 1838-1894), và 

các linh mục Théodore-Louis Wibeaux (Vị, 1820-1877), 

Henri M. T. Alexandre de Kerlan, Francois-Constant 

Derval, cung các lãnh sự Bri-tên, Prussia [Phổ], 

Espania, Belgium, Denmark, Dutch và Mỹ [?], cùng 

nhiều viên chức cao cấp khác. (21) 

21.  Peysonnaux & Bùi  “Le Traité de 1874 ;” 

BAVH, vol. 7, No. 3 (July-Sept 1920), p. 370  [Mỹ 

chưa hề đặt lãnh sự tại Sài Gòn. Mới chỉ có Lãnh sự 

Hong Kong, Singapore]  

 

Sự hiện diện của sứ đoàn Lê Tuấn tại Sài Gòn cho 

Dupré cơ hội thuyết phục d'Hornoy thêm một lần nữa. 

Ngày 21/9/1873, d'Hornoy đổi ý, cho Dupré tự do 

hành động, miễn không bắt Paris phải gánh chịu thêm 

chiến phí, và không được chiếm đóng bất cứ địa điểm 

nào trên đất Bắc.(22) 

22. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 31, pp 346-349;  

 

Sự thay đổi thai độ của d'Hornoy này phần nào do 

lập trường cứng rắn của Lê Tuấn—tức đòi lại chủ quyền 

ba tỉnh miền tây; và không được ký hòa ước nếu chưa 

có lệnh từ Huế. Ngày 8/9/1873, Dupré khuyên Lê Tuấn 

không nên qua Pháp và nên thảo luận ngay tại Sài Gòn. 

Hôm sau, 9/9, Lê Tuấn lên án Lagrandière vi phạm Hiệp 

ước 1862, cưỡng chiếm ba tỉnh miền Tây. Xin trả lại 

tỉnh này, và yêu cầu Philastre đích thân can thiệp. Ngày 

12/9, Lê Tuấn bị ốm nặng. Nguyễn Văn Tường tạm thay 

để thương thuyết với Philastre. Bốn ngày sau,  16/9, Lê 

Tuấn đưa ra nhiều đòi hỏi. Quan trọng nhất là ba điểm: 

(1) Pháp trả lại ba tỉnh miền Tây;  

(2) Bỏ điều ép buộc Huế phải xin phép Pháp trước 

khi cắt đất cho nước khác [doãn hành, tắc hành];  

(3) Đề nghị mua lại một phần lãnh thổ tại ba tỉnh 

Gia Định, Định Tường và Biên Hòa. (23) 

23. Peysonnaux & Bùi  “Le Traité de 1874 ;” 

BAVH, vol. 7, No. 3 (July-Sept 1920), pp 371, 372.  

17/9/1873: Dupré báo cáo về Bộ HQ về phái 

đoàn Lê Tuấn; AMAE (Paris), Mémoires et 

Documents, Asie, vol. 31, pp  284-291; Thọ, 185-

186;  
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B. FRANCIS GARNIER RA BẮC: 

Ngày 10/10, theo lời yêu cầu của Phó sứ Nguyễn 

Văn Tường, Dupré sai Thiếu tá Garnier mang 86 người 

ra Bắc, với mật lệnh trục xuất Dupuis khỏi Bắc Kỳ; 

nhưng sẽ kéo dài thời gian ở Hà Nội, để bảo đảm việc 

lưu thông trên sông Hồng, từ Cửa Cấm tới Vân Nam. 

(24)  

24. Thư ngày 10/10/1873 của Garnier; CAOM 

(Aix), PA 17, 31 [Papiers Garnier], và 83 PAC.  

 

Chuyến đi của Garnier (An Nghiệp hay Ngạc Nhi) 

không diễn tiến theo ý muốn. Ngày 10/10/1873: Garnier 

ghé thăm sứ đoàn Lê Tuấn trước khi ra Bắc. Ngày 

11/10, Garnier ngừng ở Đà Nẵng, trao thư của Dupré 

gửi Hường Nhiệm. Theo thư này, nhiệm vụ của Garnier 

là (1) trục xuất Dupuis khỏi miền Bắc. Tuy nhiên, (2) 

Garnier sẽ ở lại miền Bắc để giải quyết cho xong việc 

lưu thông trên sông Hồng. Đồng thời (3) yêu cầu Hường 

Nhiệm mở Hà Nội cho việc buôn bán. (25) 

25. Peysonnaux & Bùi  “Le Traité de 1874 

;”BAVH, vol. 7, No. 3 (July-Sept 1920), p 375) Vấn 

đề chỉ thị cho Garnier còn gây sôi nổi ở Pháp nhiều 

năm sau, khi Léon Garnier lên tiếng biện minh cho 

anh mình trên tờ Le Temps ở Paris. Léon Garnier 

cho rằng chính Francis Garnier đã soạn thảo kế 

hoạch đánh Bắc Kỳ và viết ra chỉ thị về mục tiêu 

hành quân cho Dupré ký tên. Cựu Thư ký Chính 

phủ Nam Kỳ và Hội đồng Tư vấn Nam Kỳ từ 1871 

tới 1875 phủ nhận điều này, cho rằng Garnier đã 

"giàu tưởng tượng," vì chính ông ta đã soạn chỉ thị 

trên, theo lệnh Dupré và chính phủ Pháp. Trong thư 

gửi Chủ bút báo Le Temps, viên chức trên khẳng 

định sứ mệnh của Garnier chỉ nhằm làm trọng tài 

giải quyết vấn đề Dupuis và đóng quân tại miền Bắc 

càng lâu càng tốt để ép triều Huế ký hòa ước 

nhượng 6 tỉnh Nam Kỳ; đặc biệt, Garnier không 

được lệnh chiếm Hà Nội; SHAT (Vincennes), 10H 

xxx [9]). 

 

Vì tàu L'Arc bị đắm dọc đường ngày 19/10, mãi tới 

ngày 10/11, sau khi có hai tàu Espingole (98 người) và 

Scorpion (15 người), tăng viện, Garnier mới nhổ neo rời 

Đà Nẵng. Hường Nhiệm cử Nguyễn Khoa Luân, Lang 
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trung bộ Binh,  và Trần Văn Quýnh, bộ Hình, cùng thủy 

quân cai đội Nguyễn Văn Thi, theo Garnier ra Bắc để 

tránh những hiểu lầm. (26) 

26. ĐNTLCB, IV, XLIX, 32:1870-1873, 

1975:328-329, 330-331. 

 

 Tới Hải Dương, Garnier vào nghỉ ở Kẻ Sặt, rồi cho 

người gọi Dupuis tới bàn định kế hoạch. Ngày 

11/11/1873., Puginier từ Kẻ Sở tới Hà Nội, gặp Garnier, 

và đồng ý làm thông ngôn. Hôm sau, 12/11, Garnier ra 

tối hậu thư, đòi quân Nguyễn phải phá hủy hết các công 

sự phòng thủ và cho quân Pháp đồn trú trong thành 

trước ngày 18/11. Sau đó, rút về Hải Dương chờ viện 

binh. 

Ít hôm sau nữa, Garnier dùng tàu riêng của Dupuis 

lên Hà Nội. Đích thân Garnier vào gặp Khâm sai 

Phương, và chịu nhượng bộ đóng quân tại Trường Thi. 

Theo tài liệu Nguyễn, Khâm phái Nguyễn Tri Phương 

cùng Bố Chính Vũ Đường và Lãnh binh Nguyễn Đức 

Nghiễm ra khỏi thành đi gặp Garnier; nhưng vẫn sai 

xuất đội Nguyễn Đắc Viên tổ chức việc phòng thủ. Vì 

vậy, Garnier đòi Nguyễn Tri Phương  phải san bằng việc 

phòng thủ các cửa thành trước 6 giờ chiều ngày 19/1. 

Garnier còn ra tuyên cáo là quân Pháp tới Bắc để dẹp 

yên giặc giã và mở rộng việc thông thương trên sông 

Nhị Hà. .(27) 

27. ĐNTLCB, IV, XLIX,  32: 1870-1873, 1975: 

329, 

 

C. Garnier Hạ Thành Hà Nội: 

Ngày 19/11, sau khi hạm đội Pháp đã tới đầy đủ, 

Garnier ra tối hậu thư thứ hai, bắt phải phá hủy các công 

sự phòng thủ trước 6 giờ chiều. Khâm sai Phương—một 

lão tướng đã cầm quân chống Pháp từ năm 1858—dĩ 

nhiên từ chối. Sáng hôm sau, 20/11/1873 [1/10 Quí 

Dậu], Garnier cho lệnh hải pháo và pháo binh bắn phá 

liên tục các vị trí phòng thủ của quân Nguyễn. Rồi cùng 

180 bộ binh xung phong đánh thành Hà Nội. Dupuis 

mang lực lượng của mình tăng viện. Chưa đầy một giờ, 

thành Hà Nội bị hạ.  

Tại cửa Đông Nam, con Nguyễn Tri Phương là Phò 

Mã Nguyễn Lâm tử trận. Bị thương ở đùi phải, Nguyễn 

Tri Phương cương quyết không chịu chữa trị, và nhịn ăn 
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cho tới chết. Tổng đốc Bùi Thúc Kiên và Án sát Tôn 

Thất Bá (Trắc?) chạy thoát ra khỏi cửa Bắc thành. Kiên 

sau bị cai tổng Đức bắt nạp cho Pháp lấy tiền thưởng. 

Bốn quan Việt khác, Khâm phái Phan Đình Bình, Bố 

chính Vũ Đường, Đề đốc Đặng Siêu, và Lãnh binh 

Nguyễn Đăng Nghiễm  cùng hai con Phan Thanh Giản, 

Tòng và Tôn, bị bắt giải về Sài Gòn. (28) 

28. Báo cáo ngày 21/11/1873, Garnier gửi 

Dupré; SHAT (Vincennes), Indochine, 10H-xxx [1, 

d.4]. CBTĐ, 6/10 TĐ XXVI [25/11/1873], CB 

287:34-35 [2003:193]; Theo ĐNTLCB, IV, XLIX,  

32: 1870-1873, 1975: 336-337, Nguyễn Tri Phương 

bị Pháp giam giữ ở thành cũ. 

[La thành, Hà Nội ngày nay, do  Kinh lược sứ 

Trương Bá Nghi nhà Đường đắp năm 767, sau khi 

đẩy lui cuộc đánh cướp của hải tặc Côn Luân và 

Chà Bà. Năm 791, Triệu Xương đắp thêm. Năm 

803, Bùi Thái sửa lại thành, bị bộ tướng Vương Quí 

Nguyên đuổi chạy tới Chu Diên (huyện Yên Lãng). 

Năm 808, Trương Chu sửa đắp lại. Tháng 12/866-

1/867, Tiết độ sứ Tĩnh Hải quân (Jing-hai jun) Cao 

Biền [Gao Bian] đắp lại bằng đá gạch. Thành chu vi 

1982 trượng, 5 thước [662.5 mét]; thân thành cao 2 

trượng, 6 thước [8.67 mét]; chân thành rộng 2 

trượng, 5 thước [8.67 mét]; tường cao 5 thước, 5 tấc 

[1.83 mét]. Có 55 trạm gác, 6 cửa tò vò, 3 mương 

nước, 34 lối leo lên thành. Lại đắp một đê đất vòng 

quanh thành, dài 2112 trượng 8 thước [7041.96 m], 

cao 1 trượng 5 thước [3.52 m], rộng 2 trượng [6.66 

m].  Xây dựng hơn 400,000 căn nhà. Đời Tây Sơn, 

theo nền cũ đắp thành quanh từ cửa Đông Hoa [cầu 

Đông Thị] đến cửa Đại Hưng [dinh Quảng Minh]. 

Năm 1805, Nguyễn Phước Chủng cho lệnh xây sửa 

lại, trong thành xây Kỳ Đài và hành cung, với hai 

điện chính, tả vu và hữu vu. Năm 1835, Nguyễn 

Phước Đảm cho lệnh giảm bớt 1 thước 5 tấc. (19) 

19.  ĐNNTC, q XIII: Hà Nội,  (1997), 3:174-175 

[159-236]; Lê Tắc, Annan Zhilue, bản dịch Trần 

Kính Hòa (Huế: Đại học Huế, 1961), An Nam Chí 

Lược [ANCL], q. IX, 1961:164, 165; ĐVSKTB, The 

(1997), tr 120, 123, 131; CMTB, IV:24-25, 27, 28b-

29a; V:12; (Sài Gòn: 1970), 3:227-233, 242-43, 

246-49; (Hà Nội : 1998), I:189, 192, 215-16.  
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Hạ xong thành Hà Nội, theo sự khuyến khích của 

Puginier và sự tiếp sức của một lực lượng đánh thuê 

3,000 người, Garnier đánh chiếm toàn bộ bốn tỉnh châu 

thổ sông Hồng, với lý do bảo vệ tuyến tiếp vận từ duyên 

hải tới Hà Nội, đồng thời bảo vệ an ninh cho giáo dân. 

Ngày 26/11, Trung úy Balny d'Avricourt chiếm Phủ 

Lý, trong khi Trung úy Esnez chiếm Phủ Thường, rồi 

Phủ Bình và Hoài Yên. Hai ngày sau, 28/11, Pháp 

chiếm Hưng Yên không tốn một viên đạn. Bắc Ninh, 

Thái Nguyên cũng xin hàng. Ngày 4/12, Thiếu úy de 

Trentinian, dưới sự yểm trợ của tàu Espingole của 

Trung úy Balny d’Avricourt, hạ thành Hải Dương. Một 

giáo dân họ Trương, gốc thợ rèn, được Garnier cử làm 

Tổng đốc Hải Dương. (29)  

29.  ĐNTLCB, IV, XLIX,  32:1870-1873, 

1975:356. 

 

Hôm sau nữa, 5/12, Chuẩn úy (Aspirant) 

Hautefeuille chiếm Ninh Bình không tốn một viên 

đạn—viên sĩ quan này chĩa súng vào màng tang vị quan 

thủ thành, gằn giọng đe dọa là nếu không đầu hàng, y sẽ 

"bắn vỡ sọ." Người góp công đầu với quân Pháp là Thày 

Sáu Trần Văn Triêm. Không những ngồi trên boong tàu 

chiếm thành tỉnh, Triêm còn tuyển mộ 150 đồng đạo tới 

bảo vệ an ninh cho Pháp—một hình ảnh gợi nhớ lại 

những việc làm của anh em Mạc Thúy, Mạc Viễn năm 

1406-1407, cùng đạo quân đánh thuê Nam Sách trên 

10,000 người khi dẫn đường đạo quân viễn xâm lước 

Trương Phụ-Mộc Thanh hủy diệt Đại Ngu, rồi sát nhập 

vào đế quốc Minh, chia đặt quận huyện dưới tên mới 

Giao Chỉ Đô thống sứ ti, để phục hưng thánh giáo Hán 

hóa phong tục, cải hóa man di.  

Qua ngày 11/12, Garnier chiếm Nam Định, rồi giao 

cho Y sĩ Thiếu tá Jules Harmand chỉ huy tỉnh thành 

đông dân nhất và giàu nhất miền Bắc. 

Hầu hết quan Việt đều bỏ trốn, hoặc thu quân về cố 

thủ tại vùng nông thôn. Các giáo sĩ giúp Garnier tuyển 

mộ được khoảng 14,000 lính bản xứ, mà đa số là giáo 

dân Ki-tô, để bảo vệ an ninh. Garnier cũng chọn lựa một 

số giáo dân để tạm thời trông coi việc cai trị. Đạo "thập 

tự quân" bản xứ này thường do các giáo sĩ cầm đầu, và 
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lợi dụng tình thế để đánh phá, bạo hành các thôn xã 

người Lương hay đốt phá chùa chiền. (30) 

30. SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx 

[2]; Tsuboi, 1987, tr. 78. Tài liệu nhà Nguyễn ghi 

nhận khoảng 12,000 người; ĐNTLCB, IV, XLIX, 

32: 1870-1873, 1975: 359.  

 

Tại Nam Định, hàng ngày họ lũ lượt kéo tới hầm chỉ 

huy của Harmand, xin xỏ đủ thứ, từ khí giới, đạn dược, 

tới chức vụ chỉ huy quân đội hay phủ, huyện. Ngày 

16/1/1874, Harmand viết cho Trung tá Testard du 

Cosquer, hạm trưởng tàu Décrès: 

Mỗi ngày tôi phải lập lại tới cả chục lần rằng: 

"Bộ các ông tưởng rằng chúng tôi tới đây để mở 

một cuộc chiến tranh tôn giáo? Chúng tôi tới đây 

thuần vì mục đích thương mại: việc các ông là giáo 

dân Ki-tô, người Lương (paiens), [hay] người Hoa 

không quan trọng." (31) 

31. Thư ngày 16/1/1874, Harmand gửi Testard 

de Cosquer; CAOM (Aix), Carton 1, d.A00(10). 

Xem thêm Cao Huy Thuần 1990:173-175. 

 

Hành động của Garnier cũng tạo nên nhiều phản 

ứng phẫn nộ từ Huế. Ngày 25/11/1873, Hường Nhiệm  

ban hành một loạt mật dụ:: 

1. Cử quân ra Hà Nội đánh Pháp. 

2. Báo động toàn quốc 

3. Tăng cường phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. 

4. Ngăn chặn không cho thuyền bè Pháp ra vào. 

5. Các tỉnh chuẩn bị binh lương, kêu gọi dân chúng 

đóng góp.  

6. Cử Trần Đình Túc làm Hải Dương khâm phái, 

Nguyễn Trọng Hợp làm Hộ lý; Nguyễn Phiên và Bùi Ân 

Niên làm Hà Nội Khâm phái.  

7.Phái 500 quân Nghệ An và 500 quân kinh đô ra 

tăng viện. (32) 

32  CBTĐ, 6/10 TĐ XXVI [25/11/1873], CB 

287:37, 41-42 [2003:193-194]; ĐNTLCB, IV, 

XLIX, 32:1870-1873, 1975:337. ĐNTLCB, IV, 

XLIX, 32:1870-1873, 1975:337-338. 

Mật dụ ngày 23/10/1873 [12/8 Quí Dậu/TĐ 

XXVI], CB 287:tờ 64-65 [2003:192], dụ ngày 

25/11/1873 [6/10 Quí Dậu/TĐ XXVI], CB 287:tờ 
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34-35 [2003:193], dụ ngày 25/11/1873 [6/10 Quí 

Dậu/TĐ XXVI], CB 287:tờ 36 [2003:193], dụ ngày 

25/11/1873 [6/10 Quí Dậu/TĐ XXVI], CB 287:tờ 

37 [2003:193], dụ ngày 25/11/1873 [6/10 Quí 

Dậu/TĐ XXVI], CB 287:tờ 41-42 [2003:194, cử 

500 quân kinh, và 500 quân Nghệ An ra bắc], dụ 

ngày 17/12/1873 [28/10 Quí Dậu/TĐ XXVI], CB 

287:tờ 82 [2003:195, Philastre và Nguyễn Văn 

Tường tâu việc Garnier trả lại thành; Hường Nhiệm 

cử Bố chính Nam Định Nguyễn Phiên làm Tuần 

phủ Ninh Bình, Đặng Văn Huấn làm Bố chính, Bùi 

Văn Dị làm Án sát Ninh Bình; Trương Gia Hội làm 

Bố Chính Hà Nội; Nguyễn Uyển làm Án sát; Trần 

Đình Túc, và Nguyễn Trọng Hợp lo thương thuyết], 

dụ ngày 18/12/1873 [29/10 Quí Dậu/TĐ XXVI], 

CB 287:tờ 82 [2003:195-196,, Philastre và Phó sứ 

Nguyễn Văn Tường sẽ ra bắc thu hồi Hà Nội và 4 

thành, rồi vào Sài Gòn ký hiệp ước mới] 

 

Nhưng Paris không chấp thuận việc đã rồi, cho lệnh 

Dupré phải trả lại Hà Nội và bốn tỉnh thành cho Hường 

Nhiệm. Ngày 17/12, khi trở lại Hà Nội, Garnier tuyên 

bố sẽ trở lại tình trạng cũ. Ba ngày sau, 20/12/1873, sau 

một tháng tuyệt thực, và từ chối điều trị, Nguyễn Tri 

Phương từ trần. Sau này, đình thần nghị tội, xin truất bỏ 

chức hàm, trảm giam hậu.. Tháng 1-2/1874, Hường 

Nhiệm cho 1,000 quan làm tang lễ Nguyễn Tri Phương; 

con là Nguyễn Lâm, được 300 quan; Tháng 6-7/1874, 

Hường Nhiệm cho Nguyễn Tri Phương được hàm Tả 

tham tri bộ Binh, và giữ nguyên tước Bá, “vì tiết nghĩa 

giống Đoàn Thọ.” Tháng 4-5/1875, cho thờ vào đền 

Trung Nghĩa. Hai tháng sau nữa, cho làm đền thờ tại 

sinh quán, xã Đường Long, phủ Thừa Thiên, cùng em là 

Nguyễn Duy (chết năm 1861), và con là Nguyễn Lâm. 

(33) 

33. ĐNCBLT, II, q 24 (1993), 3:461-462;  

ĐNTLCB, IV, XLIX, 32:1870-1873, 1975:349-350, 

367-368; LIII, 33:1874-1876, 1975:64-67, 183, 212. 

 

Cái chết bi tráng của Nguyễn Tri Phương chấn động 

ba quân miền Bắc. Nguyên từ ngày Hà Nội thất thủ, 

Hường Nhiệm cực kỳ tức giận, cho lệnh Tiết chế Hoàng 

Kế Viêm, Tham tán Tôn Thất Thuyết, cùng Võ Huy 
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Thụy, Trương Quang Đản và Nguyễn Uy điều quân vây 

quanh Hà Nội. Vua còn sai Nguyễn Trọng Hiệp, phủ 

doãn Thừa Thiên, là người miền Bắc, cùng Nguyễn 

Phiên và Bùi Ân Niên ra Bắc chiêu tập quân dân. Sau 

đó, lại cử Nguyễn Uy làm Tổng đốc Hà-Ninh, Trần 

Đình Túc làm Tuần phủ Hà Nội, Nguyễn Trọng Hợp, 

Bố chính Nam Định. Trần Đình Túc, Nguyễn Trọng 

Hợp, Trương Gia Hội còn có nhiệm vụ thương thuyết, 

với sự giúp sức của cùng hai giáo sĩ Sohier (Bình) và 

Dangelzer (Đăng) ở Hà Nội. Trung tuần tháng 12/1873, 

vòng vây quân Nguyễn xiết chặt quanh Hà Nội. Lực 

lượng xung kích của nhà Nguyễn là quân Cờ Đen của 

Lưu Vĩnh Phúc. (34) 

34. ĐNTLCB, IV, 32: 1870-1873, 1974:341; 

CBTĐ, 6/10 TĐ XXVI [23/10/1873], 3, CB 287:34-

35, 41-42 [2003:193, 194]).  

 

Một ngày sau cái chết của Nguyễn Tri Phương 

(1800-1873), ngày Chủ Nhật, 21/12, Lưu Vĩnh Phúc 

mang quân tới khiêu chiến. Đang thương thuyết việc trả 

lại thành với Trần Đình Túc, Garnier bỏ dở buổi họp, 

mang quân truy kích về phía Tây. Tới Ô Cầu Giấy [cửa 

Tây Hà Nội], cánh quân Garnier bị phục kích. Garnier 

tử trận cùng hai sĩ quan và hai binh sĩ. Thủ cấp cả năm 

người bị cắt, mang đi, nhiều ngày sau mới tìm thấy.(35) 

35. Sử Nguyễn ghi là một quan ba [?], một quan 

hai, một quan một, và hai không lon. ĐNTLCB, IV, 

XLIX, 32: 1870-1873, 1975:349-350, 367-368; 

Sogny, “Un page d’histoire: Hoàng Kê Viêm [1820-

1909];”  BAVH, XXX, No. 4 (Oct-Nov 1943), pp 

330 [329-348]. Tước vị “quan ba” này có lẽ dịch từ 

chữ “Capitaine,” tức “hạm trưởng.” Chức vị thật 

của Garnier là Hải quân Thiếu tá. 

 

Mặc dù hết sức vui mừng vì chiến thắng trên của 

Hoàng Kế Viêm và Lưu Vĩnh Phúc—như phong Phúc 

làm Phó Lãnh Binh, rồi Lãnh Binh, cho tuyển mộ thêm 

hơn 1,000 lính—Hường Nhiệm nhận hiểu chiến thắng Ô 

Cầu Giấy chỉ do may mắn. Để giải quyết mối lo Bắc 

Kỳ, Hường Nhiệm quyết định phong Lê Tuấn làm 

Khâm sai toàn quyền thảo luận Hiệp ước mới, với 

Nguyễn Văn Tường làm Phó sứ, cùng tham dự việc 

thương thuyết. Tuấn và Tường cũng được lệnh bỏ đỏi 
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hỏi hoàn trả ba tỉnh miền tây mà Dupré mong muốn. 

Bởi vậy, Dupré tha Phan Đình Bình và Bố chính Vũ 

Đường, cho tháp tùng Tường cùng Paul Philastre ra 

Huế. 

Ngày 2/12/1873 [3/11 Quí Dậu], Hường Nhiệm 

xuống Dụ bỏ mật lệnh Hoàng Kế Viêm và Tôn Thất 

Thuyết truyền hịch đánh Pháp; vì Philastre đã gửi cho 

Huế một bản sao lệnh bắt Garnier trả lại thành Hà Nội 

và bốn thành tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. (36) 

36. CBTĐ, 3/11 TĐ XXVI [2/12/1873], CB 

287:101-102 [2003:196]) 

 

II. SỨ ĐOÀN PHILASTRE: 

Ngày 30/11/1873 , tại Sài Gòn, Dupré cho Lê Tuấn 

biết việc Hà Nội thất thủ, và tàu Decrès  cùng 6 tù binh 

đã tới Sài Gòn ngày hôm trước (29/11). Ngày 

3/12/1873, theo yêu cầu của Nguyễn Văn Tường, Dupré 

đồng ý phóng thích bốn quan Nguyễn bị bắt ở Bắc Kỳ. 

Ngày 7/12/1874, Dupré cũng sai Paul Philastre (Hoắc 

Đạo Sinh), Chính thanh tra bản xứ vụ Nam Kỳ, ra Huế 

để thăm dò ý kiến triều Nguyễn. Phó sứ Tường, và 

thông ngôn Thơ, được phép tháp tùng Philastre. Nhóm 

Phan Đình Bình cũng theo tàu về phục mệnh. Khi tới 

Cửa Hàn, Bình xuống tàu, đi đường bộ về Huế, tâu việc 

Dupré đã đồng ý trả thành Hà Nội, và yêu cầu cho người 

ra nhận lại thành.  

Tại Đà Nẵng, Philastre được tin Garnier chiếm Ninh 

Bình và Hải Dương. Tới Huế, Philastre biết thêm tin 

Garnier đã chiếm Nam Định, và được triều thần yêu cầu 

theo Khâm sai Tường ra Bắc dàn xếp mọi việc. Vì 

không tán thành việc làm của Garnier, Philastre quyết 

định ra Bắc. (37) 

37. Thư ngày 18/12/1873, Philastre gửi Dupré; 

CAOM (Aix), Amiraux, 11689; Xem thêm 

ĐNTLCB, IV, XLIX, 32:1870-1873, 1975:343-344;. 

CBTĐ, 3/11 TĐ XXVI [2/12/1873], CB 287:101-

102 [2003:196]; AMAE (Paris), Mémoires et 

Documents, Asie, vol. 32, pp  36-39; Thọ, 189-190; 

. 

Ngày 20/12/1873—đúng ngày Nguyễn Tri Phương 

từ trần—Philastre và Tường xuống tàu d'Estrées ở Đà 

Nẵng ra Bắc dàn xếp mọi việc. Viện Cơ Mật muốn cử 

thêm Phan Đình Bình, nhưng Tường gạt đi, vì quan 
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tướng Pháp không hài lòng về Bình. Khi Philastre và 

Tường vừa tới cửa Cấm (Ninh Hải) ngày 24/12, thì 

được tin Garnier đã bị quân Cờ Đen phục kích chết tại Ô 

Cầu Giấy ba ngày trước. Philastre định bỏ về Nam, 

nhưng Tường thuyết phục được Philastre ở lại.  

Ngày 28/12, Philastre tới Hải Dương. Hôm sau, 

29/12, Philastre và Tường ký một qui ước (convention) 

trao trả Hải Dương, hiệu lực từ sáng ngày 31/12. Cũng 

ngày 31/12/1873 này, hai người rời Hải Dương lên Hà 

Nội. Philastre cho lệnh Thiếu úy de Trentinian triệt 

thoái khỏi thành này trước ngày 31/12. Nguyễn Văn 

Tường chính thức nhận lại thành. Cử Nguyễn Duy Tự, 

quyền sung Hộ đốc; Tạ Hiện, quyền Lãnh binh. Một thợ 

rèn họ Trương do Garnier đặt làm Tổng đốc mưu ám sát 

Tường để phá kế hoạch giảng hòa, nên bị bắt giải xuống 

tàu. Tường cho lệnh Bắc Ninh và Hưng Yên gửi quân 

đến để bảo vệ Hải Dương. Tai nạn này khiến giới giáo sĩ 

Pháp cực kỳ bất mãn. Họ cáo buộc Tường là thủ phạm 

gây nên cái chết của hang ngàn giáo dân, và là kẻ thù 

bất đội trời chung của Pháp. Trong bất cứ thư tư từ gửi 

về Paris, hay cung cấp tin tình báo cho các quan tướng 

chỉ huy Pháp, Puginier chứng tỏ sự thù hận sâu xa 

Tường—khởi đầu là việc giết hại giáo dân Ki-tô trong 

hai năm 1873-1874. Tôn Thất Thuyết cũng chịu chung 

số phận. Nên chẳng có gì ngạc nhiên trước lời truyền 

tụng “Việt Nam có bốn anh hung;  Tường gian, .. 

Thuyết ngu.” Trong khi tập đoàn thông ngôn, phụ lực 

cho lực lượng xâm lược Pháp thì được ca ngợi như 

những thiên tài văn hóa, thông thạo tới 26 thứ tiếng, hay 

những huyền thoại như “Đầy vua [Bửu Lân] không Khả, 

đào mả [Hường Nhiệm]  không Bồi [Bài].” 

Ngày 2/1/1874: Philastre và Tường tới Hà Nội. 

Philastre gặp phái bộ Huế đã gửi ra từ trước do Trần 

Đình Túc, Nguyễn Trọng Hiệp [Hợp], Trương Gia Hội 

cầm đầu, có Sohier (Bình) và Dangelzer (Đăng) làm 

thông ngôn. Đồng thời mật đàm với Puginier, Sohier, 

Colomer (Giám mục Bắc Ninh) và rất đông hàng giáo 

phẩm. Puginier cực lực phản đối việc hoà hoãn với nhà 

Nguyễn, vì theo Giám mục Đường Ngoài Tây, nếu Pháp 

triệt thoái, những toán lính Ki-tô từng theo giúp Garnier 

hay những người được Puginier giới thiệu vào các chức 

vụ hành chính sẽ bị sát hại.  

372



Hôm sau, 3/1, Philastre và Tường bàn việc giao trả 

Nam Định và Ninh Bình trước. Trần Đình Túc tạm nắm 

Định-An tổng đốc; Nguyễn Trọng Hợp, Ninh Bình tỉnh 

vụ. [Vì Trương Gia Hội đi Bắc Ninh chưa về kịp]. 

Những ngày sau thảo luận về việc giải tán 12,000 

quân lính mộ (vừa lương, vừa giáo) của Garnier Giám 

mục Puginier khuyến cáo Philastre rằng những người 

theo Pháp có thể bị trả thù sau khi quân Pháp rút lui. 

Nhưng Philastre bỏ ngoài tai những lời doạ dẫm của 

Puginier, và ngày 5/1/1874, ký tạm ước hạn định rút 

quân Pháp khỏi Ninh Bình, Nam Định—Ninh Bình 

ngày 8/1, và Nam Định ngày 10/1/1874. (38) 

38. Công điện ngày 5/1/1874, Philastre gửi 

Dupré; CAOM (Aix), Amiraux, 11689. Từ ngày 

25/12/1873, sau khi được biết tin về kế hoạch di tản 

miền Bắc, Puginier đã viết thư phản kháng lên 

Philastre; Taboulet, 1955-1956:731-3; Romanet de 

Caillaud 1874: 19 col1; Xem thêm 10H xxx [2]; 

ĐNTLCB, IV, XLIX, 32: 1870-1873, 1975:355-64, 

367-368; Tsuboi 1987:78.  

 

Trong tinh thần tạm ước này, ngày 19/1, Hường 

Nhiệm ban Dụ khoan hồng cho tất cả những người từng 

theo Pháp. Tuy nhiên vua cũng mật dụ Nguyễn Văn 

Tường đòi Philastre, sau khi rút khỏi miền Bắc, bãi bỏ 

các chức tước Garnier phong cho các giáo dân. 

Ngày 1/9/1874, Trần Đình Túc tâu bày về những 

người từng hợp tác với Pháp, đề nghị dung những người 

sau: 

Phạm Quang Diệu: (giáo dân, Pháp cho làm tham 

biện tỉnh vụ);  

Nguyễn Quý Cát: (Pháp cho làm Lãnh binh); 

Nguyễn Văn Tường tạm thời sử dụng để ngừa lòng phản 

trắc; thủ hạ có tới 800 người. 

Lê Văn Tốn: Tú tài, Pháp cho làm án sát;  

Nguyễn Tích: Tú tài, Pháp cho làm bố chính;  

Đỗ Đình Huyên: Pháp cho làm Lãnh binh. Nguyễn 

Văn Tường dùng ở Lý Nhân, Chương Đức chưa có công 

trạng rõ rệt. 

Phạm Quang Diệu: (tham biện tỉnh vụ) làm cai đội, 

lãnh phó quản cơ. 

Lê Văn Tốn: (án sát) suất đội, lãnh cai đội. 
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Nguyễn Quý Cát: (Lãnh binh) đội trưởng, thị sai 

chánh đội trưởng, suất đội. 

Nguyễn Tích: (bố chính) đội trưởng, thị sai chánh 

đội trưởng, suất đội. 

Đỗ Đình Huyên: (Lãnh binh). đội trưởng, thị sai 

chánh đội trưởng, suất đội.  

Viện Cơ Mật xin cho lương thất phẩm làm việc, 

nhưng vua không đồng ý. Viện tâu lại vài ba lần. Cuối 

cùng vua đồng ý cho cả bọn đến làm việc với Nguyễn 

Uy, chờ bổ dụng. 

Sau, Huyên mắc bệnh, xin về an nghiệp. Diệu bị can 

một án khác, trốn vào tòa lãnh sự Hà Nội của Kê La 

Đích. Những người khác mang thủ hạ tới Bắc Ninh. (39) 

39.  ĐNTLCB, IV, LI, 33: 1874-1876, 1975:83-

85. 

 

Ngày 20/1, Pháp di tản khỏi Hà Nội 102 lính TQLC 

mới tăng cường. Tuy nhiên, một đơn vị Pháp vẫn đóng 

trong lãnh thổ Hải Dương (Hải-phòng sứ). Riêng đoàn 

thuyền của Dupuis sẽ do Trú sứ Pháp trông coi. (40) 

40.  ĐNTLCB, IV, LI, 33:1874-1876, 1975:83-

85; CBTĐ, 3/12 TĐ XXVI [1/2/1874], 11-12, CB 

385:47-52 [2003:198]. 

 

 

III. PHẢN ỨNG VỀ CHUYẾN ĐI CỦA 

PHILASTRE: 

 

A. LƯƠNG-GIÁO TƯƠNG TÀN: 

Ngay sau khi quân Pháp triệt thoái, một phong trào 

bạo động chống Ki-tô nổi lên tại nhiều nơi, đặc biệt là 

Nam Định và Hà Nội. Ngày 21/1/1874, Nguyễn Văn 

Tường báo cáo về triều là Bố chính Nam Định cho tay 

sai đốt phá các làng đạo, nên Pháp đòi trong ba [3] ngày 

phải giao nộp ngay, nếu không sẽ đánh Nam Định. Hôm 

sau, Tường báo cáo văn thân và sĩ dân nổi lên đốt phá 

làng đạo ở phủ Lý Nhân, Hà Nội nên phải nhờ Pháp can 

thiệp vì trong tay không có quân đội. Tình hình căng 

thẳng đến độ ngày 4/2, Hường Nhiệm phải xuống Dụ 

chấm dứt tình trạng hiềm khích Giáo-Lương. (41) 

41. CBTĐ, 4/12 TĐ XXVI [2/2/1874], 11-12, 

CB 385:53-55 [2003:198];  5/12 TĐ XXVI, 11-12, 

CB 385:56-60 [2003:198]; 18/12 TĐ XXVI 
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[16/2/1874], 3, CB 287:122 [2003:200] [Dụ của 

Hường Nhiệm].  

 

Tại miền Bắc, Puginier và Gauthier liên tiếp phản 

kháng về thái độ "hai mang" (duplicité) của vua quan 

Nguyễn, cùng sự ngược đãi giáo dân. Trong qui ước 

29/12/1873 (điều 2, đoạn 3), triều Nguyễn đã long trọng 

cam kết khoan hồng cho tất cả những ai từng hợp tác 

với quân Pháp, và sẽ bảo vệ họ; nhưng Hường Nhiệm 

chỉ đồng ý tha tội hợp tác với Pháp, không đồng ý bổ 

dụng họ. Puginier cùng hàng giáo phẩm dưới quyền 

tung ra những tin đồn xúc phạm đến Philastre và 

Nguyễn Văn Tường, khích động sự nghi ngờ và chia rẽ 

giữa Philastre với quan chức Việt. Dupuis cũng nhập 

cuộc, kết án Philastre đã phản bội công lao của Garnier, 

cùng tung tin về những âm mưu làm loạn của quân lính 

Nguyễn, gây hoang mang tinh thần binh sĩ Pháp và giáo 

dân. Trong thư ngày 18/1/1874, Puginier gọi việc bổ 

nhậm một lãnh tụ văn thân "tả đạo" (Phạm Văn Nghị) 

vào chức Thương biện Nam Định như "một hài kịch độc 

ác mà các quan [Nguyễn] trình diễn trước mắt người 

Pháp," vì nhân vật này từng sát hại giáo sĩ và giáo dân. 

Puginier còn dẫn chứng thêm việc phóng thích hai lãnh 

tụ Văn thân bị kết tội tử hình trong cuộc nổi dạy năm 

1868 như một bằng chứng hiển nhiên của sự đồng loã 

của các quan Nguyễn. Ngày 28/1/1874, Gauthier nêu 

lên sự lo sợ về một kế hoạch giết hại giáo dân sắp tới, 

cũng như sự quay mặt làm ngơ của quan lại nhà 

Nguyễn. Puginier còn sai cả một giáo sĩ vào Sài Gòn 

vận động với Dupré. (41)  

41. Thuần 1990:198-9, chú 63, 65, 199, chú 64; 

Công điện ngày 15/1/1874, Philastre gửi Dupré; 

CAOM (Aix), Amiraux, 11689. 

 

Trong khi đó, cái chết của “người hùng” Garnier 

gây sôi nổi dư luận. Ngày 7/1/1874, Chasseloup- Laubat 

gửi công điện quở trách Dupré nặng nề, cho lệnh phải 

tìm mọi cách ký hiệp ước với triều đình Huế, và phải rút 

quân khỏi Bắc Kỳ. (42) 

42. Công điện ngày 7/1/1874, Bộ trưởng Hải 

quân gửi Dupré; CAOM (Aix), INF, Carton 12, A 

30 (19); AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 32, p 70.  
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Trong những công điện gửi từ Huế hay từ miền Bắc 

về soái phủ Sài Gòn, Philastre cũng đưa ra những lời cố 

vấn tương tự. Phần Dupré trút mọi trách nhiệm cho 

Garnier, và nỗ lực giải quyết mọi việc một cách ôn hoà, 

hy vọng có được một hoà ước mang theo về Pháp vì đã 

có lệnh hồi hương. Một tháng sau, ngày 6/2, Philastre và 

Tường ký thêm tạm ước theo đó Pháp sẽ rút quân khỏi 

Hà Nội. Đổi lại, Hường Nhiệm đồng ý cắt cho Pháp cả 6 

tỉnh miền Nam, và dành cho Pháp quyền tự do lưu thông 

trên sông Hồng.  

Ngày 9/2/1874, Philastre trục xuất Dupuis khỏi Hà 

Nội. Một tuần sau, 16/2, toàn bộ quân Pháp cũng rút 

khỏi Hà Nội. Dupré sai Bá tước Pierre Rheinart des 

Essarts ra Bắc để Philastre và Tường vào Sài Gòn ký 

hiệp ước chính thức.  

Từ Hà Nội, Philastre và Nguyễn Văn Tường ghé 

qua Huế để báo cáo tình hình. Hường Nhiệm ban cho 

Philastre một bức Dụ viết trên lụa để khen thưởng công 

lao giúp thu hồi bốn tỉnh miền Bắc. Sau đó, Tường theo 

Philastre vào Sài Gòn, tham gia cuộc thương thuyết giữa 

Lê Tuấn và Dupré.  

 

IV. HÒA ƯỚC GIÁP TUẤT (15/3/1874): 

 

Ngày Chủ Nhật, 15/3/1874, Dupré và Lê Tuấn, 

Thượng thư Bộ Hình, Chính sứ; Nguyễn Văn Tường, 

Phó sứ, ký Hoà ước "Philastre" hay "Giáp Tuất" [27/1 

Giáp Tuất], gồm hai mươi hai [22] điều khoản, tái xác 

nhận những điều kiện trong Tạm ước 6/2/1874.tức  

nhường cho Pháp Nam Kỳ, và tự do giao thông trên 

sông Hồng.  

Trong số những điều quan trọng nhất có: 

- Điều thứ 1: Từ nay về sau, nước Đại Nam cùng 

với nước Đại Pháp đời đời kết giao hòa hiếu, tình bạn 

thực thà. ["Il y aura paix, amitié et alliance perpétuelles 

entre la France et le Royaume d'Annam."] ĐNTLCB, IV, 

L, 33:1874-1876, 1975:14 [12-22]). 

- Điều thứ 2: Pháp nhìn nhận "Đại Nam là một nước 

tự chủ, không phải theo phục nước nào." [Trung Hoa 

thường tự nhận chủ quyền thượng quốc. Đích thân 

Philastre đã gạch bỏ tên TH trong dự thảo] 
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- Điều thứ 5: cắt 6 tỉnh miền Nam cho Pháp. Tuy 

nhiên, không được đụng chạm đến 11 ngôi mộ của họ 

Phạm ở Gia Định (Thân mẫu Tự Đức: Phạm Thị Hằng 

(Từ Dụ, 10/6/1810 [9/5 Gia Long IX]-22/5/1901 [5/4 

Tân Sửu, Thành Thái XIII); cháu ngoại của Phạm Đăng 

Hưng, quê ở Gò Công, Gia Định, sinh hai công chúa và 

Hường Nhiệm, niên hiệu Tự Đức; và 3 ngôi mộ nhà họ 

Hồ ở Biên Hoà (mẹ Miên Tông, Hồ Thị Hoa (1791-

28/6/1807), gốc Bình An, trấn Biên Hòa, chết sớm, sau 

khi sinh được 12 ngày (23/5 Đinh Mão, tức 28/6/1807). 

Sau được truy phong Tá Thiên Nhân hoàng hậu. Hoa là 

con Hồ Văn Bôi, túc trực đội trưởng của Gia Long. Hai 

lần theo Chủng qua Xiêm. Sau lên tới chức Khâm sai 

thuộc nội chưởng cơ.  (ĐNCBLT, q. I, (1993), 2:86; q, 2 

& 3 (1993), 3:25-64), ĐNTLCB, IV, L, 33: 1874-1876, 

1975:14 [12-22]). 

- Điều thứ 9: tự do giảng đạo. (AMAE (Paris), 

Documents politiques tức Livre jaune [DD] I, 1883:1-

10; 10H xxx [41]; ĐNTLCB, IV, q L, 33: 1874-1876, 

1975:15-17 [12-22]). 

Hường Nhiệm phải nhìn nhận rằng "đạo Thiên chúa 

nguyên để khuyên người làm điều lành," và từ nay hủy 

bỏ tất cả các lệnh cấm đạo. Những người có đạo Ki-tô 

sẽ được đối xử ngang hàng với người Lương trên mọi 

lãnh vực, kể cả thi ra làm quan. Các giáo sĩ được đặc 

biệt trọng đãi; phạm tội có quyền dùng tiền chuộc. 

- Ân xá tất cả những người Việt đã theo Pháp, hay 

ngược lại (điều 8). ĐNTLCB, IV, q L, 33: 1874-1876, 

1975:15. 

- Tự do thông thuơng trên sông Hồng, và mở hai 

cửa biển Thị Nại ở Bình Định, cùng Ninh Hải ở Hải 

Dương và thành phố Hà Nội cho việc thông thuơng 

(điều 11). ĐNTLCB, IV, q L, 33: 1874-1876, 1975:17. 

- Pháp được quyền đặt lãnh sự ở các cửa biển đã 

khai thương, mỗi sở được quyền trú đóng không quá 

100 binh sĩ (điều 13). ĐNTLCB, IV, q L, 33: 1874-1876, 

1975:18. 

Ngoài ra, Pháp hứa tặng cho Đại Nam 5 tàu chiến, 

100 đại bác, 1,000 súng điểu thương (sang), 500,000 

viên đạn (điều 4), xóa món nợ chiến phí 1 triệu Mỹ kim 

(điều 6). Về món nợ 1 triệu Mỹ kim với Espania sẽ trả 

dần dần qua chính phủ Pháp (điều 7). (43) 
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43. ĐNTLCB, IV, L, 33: 1874-1876, 1975:14-

15 [12-22]; AMAE (Paris), DD I, 1883:1-10; 

ĐNTLCB, IV, L, 33: 1874-1876, 1975:13-22; 

SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx [1 &41];  

 

Hiệp ước vừa ký xong, Chính sứ Lê Tuấn chết vào 

lúc 3 giờ sáng ngày 17/3; có tin đồn ông tự vẫn. Nguyễn 

văn Tường được phong làm Kỳ vĩ bá, vì có công "lấy 

lại" được thành Hà Nội. Nhóm Giám mục Bình, Linh 

mục Đăng, và Linh mục Nguyễn Văn Thơ (Cư), đều 

được trọng thưởng. Riêng với Lê Tuấn, Hường Nhiệm 

cho con nuôi trưởng là Ưng Ái, tức Ưng Chơn, làm lễ 

phúng tế vì có liên hệ thày trò. (44) 

44. ĐNTLCB, IV, L, 33: 1874-1876, 1975:35.  

 

Ngày 4/8/1874, Quốc Hội Pháp phê chuẩn Hiệp ước 

15/3/1874. Lễ trao đổi văn kiện hiệp ước diễn ra ngày 

26/8/1875, và ngày mở các hải cảng cho việc giao 

thương định vào ngày 15/9/1875. (45) 

45. DD, I:29-34; SHAT (Vincennes), 

Indochine, 10H [xxx] [41].  

 

Nhưng hầu hết giới văn thân đều bất mãn. Trong hai 

tháng 3-4/1874, phong trào chống Ki-tô giáo lại bùng nổ 

khắp nơi. Mạnh mẽ và khốc liệt nhất là vùng Nghệ An. 

Được sự dung túng của Tổng đốc Tôn Thất Triệt, nhóm 

Trần Tấn và Đặng Như Mai—từng tham dự phong trào 

chống Ki-tô năm 1867-1868, nhưng được ân xá—hoành 

hành mạnh. Nêu ra khẩu hiệu "Bình Tây, Sát Tả." 

Trong vòng 10 ngày, họ đốt phá 300 làng, giết chết 

2,000 giáo dân, khiến 70,000 người không nhà cửa. (46)  

46. DD I, 1883:225; ĐNTLCB, IV, L, 33: 1874-

1876, 1974:28-29; Jules Gros, Origine de la 

conquête du Tonkin (Paris: Picard, 1887), p 171; 

dẫn trong Phong, 1971:275. Xem thêm phụ bản 

"Văn thân hịch" ngày 19/3/1874 trong CAOM 

(Aix), Amiraux, 11649; in lại trong Tsuboi 

1987:315-317. 

 

Con số này có lẽ bị Puginier  và Gauthier phóng đại 

quá mức. Theo Rheinart (1882), khoảng hơn 2,000 giáo 

dân Gia-tô bị giết. Đại Nam Thực Lục ghi “hơn nghìn 
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người chết, nhiều nhà cửa bị đốt.” Tổng đốc Tôn Thất 

Triệt có vẻ dung túng. 

Hường Nhiệm phải xuống lệnh Lương-Giáo không 

được hận thù nhau—nhưng chẳng khác gì tiếng vạc kêu 

sương. (47) Cả giáo dân lẫn người không Ki-tô đều mất 

sự kính trọng vương quyền. 

47. ĐNTLCB, IV, XLIV, 32:1870-1873, 

1975:360. 

 

Vua đành miễn cưỡng cho quan binh đàn áp các 

phong trào Văn Thân, và tận tình bảo vệ giáo dân.  

Ngày 4/3/1874, Vua cho lệnh Tổng thống Hồ Oai 

[Uy] và Tham tán Chu Đình Kế mang 600 lính Thanh 

Hóa và 500 lính Nghệ An đánh dẹp phong trào văn thân, 

hẹn một tháng phải xong. Ngoài ra còn cử Sử quán toàn 

tu Đặng Văn Kiều, gốc Hà Tình, đi thuyết phục. Bạo lực 

mau chóng lan qua Hà Tĩnh. Nhóm Trần Quang Hoán, 

Trương Quang Thủ và Nguyễn Huy Điển đánh chiếm 

được tỉnh thành, vây phủ Diễn Châu. (48) 

48. DNTLCB, IV, L, 33: 1874-1876, 1975:10-

11, 29 [28-30].  

 

Tháng 3-4/1874 [2 Giáp Tuất, 18/3-16/4/1874], do 

lời tâu của Nguyễn Văn Tường, Hường Nhiệm phái Tiết 

chế Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết mang quân dẹp 

loạn Văn Thân ở Nghệ An. Tháng 5/1874, vua phái 

thêm Nguyễn Văn Tường làm Khâm sai, Lê Bá Thận 

làm Tổng thống ra Nghệ An giải quyét. Tuy nhiên, ngày 

14/6, Tổng đốc Tôn Thất Tịnh vẫn còn tìm đủ biện pháp 

để ngừa bọn "phỉ" Trần Tấn và Đặng Như Mai tràn ra 

Thanh Hoá, vì họ đã chiếm thêm các phủ huyện Quỳnh 

Lưu, Thanh Chương, Hương Khê, Hương Sơn. Hạ tuần 

tháng 7/1874, phong trào chống đạo Ki-tô lan tràn ra tới 

Hải Dương và Nam Định. (49) 

49.  CBTĐ, 15/6 TĐ XXVII [28/7/1874]:5:15-6 

[2003:205]; ĐNTLCB, IV, L, 33: 1874-1876, 

1975:27. 

 

Ngày 24/7, Tổng đốc Phạm Ý báo cáo văn thân đã 

liên kết với hải tặc đánh phá các làng đạo Ki-tô ven 

biển, nhưng Pháp không chịu giúp chiến thuyền dẹp 

loạn văn thân, và xin cho Nguyễn Văn Tường can thiệp 

với Thống soái Sài Gòn.(50) 
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50.  ĐNTLCB, IV, L, 33:1874-1876, 1975:26-7; 

CBTĐ, 1/5 TĐ XXVII [14/6/1874], 11/6 TĐ XXVII 

[24/7/1874], 15/6 TĐ XXVII [28/7/1874], 5-7, CB 

391: 197-203,  232-259 [2003:205]. 

 

Ngày 22/3/1874, Rheinart báo cáo tình hình Nghệ 

An. Văn thân nổi dạy hàng loạt. Không có tin tức gì của 

Gauthier. Rheinart viết thư, Tổng đốc Nghệ An không 

trả lời. Puginier đề nghị cho một tàu chiến tới Nghệ An 

cứu các giáo sĩ. Nhưng hiện chỉ có tàu Scorpion ở Cát 

Bà. Thanh Hóa bị Cờ Vàng tàn phá. Cờ Vàng và Cờ 

Đen tiếp tục đánh nhau ở sông Lô (Claire). Khoảng 8-

9,000 lính Tàu đang đánh quân Cờ Đen. Hoàng Kế 

Viêm đang ở Sơn Tây. Kinh lược Nguyễn Chính đang ở 

Phu Dinh với khoảng 5-7,000 lính, kể cả 1,500 lính 

Kinh. (Sogny, 1943:17-19) 

Ngày 1/3/1874, Rheinart ghi nhận chưa nhận được 

lời than phiền nào về việc trả thù những người phục vụ 

Pháp. Puginier tiếp tục sống dưới thuyền, và không có 

liên lạc nào với Tòa trú sứ. Tới Chủ Nhật, 8/3, Kinh 

lược Nguyễn Chính vẫn chưa tới Hà Nội. Rheinart nghi 

rằng ông ta muốn tránh mặt. Rheinart cũng không tiện 

liên lạc với Puginier vì sợ quan Việt nghi ngờ. Ý 

Rheinart muốn đứng ngoài cuộc tranh chấp. (51) 

51. Sogny, op. cit., 1943:11, 13-5.   

 

Puginier và các giáo sĩ miền Bắc liên tiếp khiếu nại 

với triều đình và soái phủ Sài Gòn. Theo Puginier, từ 

ngày 1/3/1874 đã có vài trường hợp nhà thờ bị đốt và 

giáo dân bị tấn công ở Hà Nội. Các Giám mục cũng 

không ngừng than phiền, yêu cầu Soái phủ Sài Gòn can 

thiệp đòi bồi thường. Khi tài sản tịch thu được của “giặc 

văn thân” không đủ trang trải, các giáo sĩ đòi lấy công 

điền, công thổ bù vào. Thái độ hung hang của họ khiến 

Hường Nhiệm phải xuống Dụ cấm các giáo sĩ đại diện 

tín đồ đi kiện cáo, 

Mặt khác, các giáo sĩ tiếp tay các giáo dân Ki-tô 

làm loạn. Giáo dân—dĩ nhiên—tích cực hơn trong nỗ 

lực khiến giai tầng “râu dê” (nho sĩ) và ngay cả Hường 

Nhiệm phải biến dạng. Đáng kể nhất là Hồ Văn Vạn, 

nổi lên ở Hải Dương và Nam Định vào tháng 8/1874. 

Vạn cùng Lê Duy Quý và các giáo dân Ki-tô từng theo 

Garnier, phối hợp với khách ô, cướp phá, gây nhiều thiệt 
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hại cho các làng xóm không theo đạo Ki-tô và ngay cả 

quan binh ngoài khơi Hải Dương. Mãi tới năm 1875, Hồ 

Văn Vạn mới bị một người Hoa là Hoàng Tài Thắng bắt 

ở Quảng Yên, giao cho nhà Nguyễn. (52)  

52. Báo cáo ngày 19/8/1874, của Hộ đốc Nam 

Định / Hưng Yên Nguyễn Trọng Hợp; CBTĐ, 8/7 

TĐ XXVII [19/8/1874], 5-7, CB 392:185-188 

[2003:206]. ĐNTLCB, IV, LII:(tờ 31a-41b), 

33:1874-1876, 1975:149. 

Ngày Thứ Năm, 2/4/1874 [16/2 Giáp Tuất], Bộ 

Hình báo cáo Hồ Văn Vạn bị bắt ở Hải Dương. 

(CBTD, 16/2 TĐ XXVII [2/4/1874], CB 398:38-47 

[2003:200]) Tuy nhiên, tin này có lẽ không chính 

xác. Theo báo cáo của Nguyễn Uy ngày 21/7/1874, 

Hồ Văn Vạn còn phối hợp với thổ phỉ Trận đốt phá 

huyện Lục Ngạn, thuộc quân thú Bắc Ninh; trong 

khi các đảng thổ phỉ Hoa Hoàng Văn Á, Tăng 

Xuyên Long cướp phá vùng Lạng Sơn, Quảng Yên, 

và Lý Dương Tài từ Sơn Tây tiến sang Bắc Ninh, 

bắt tay với Châu Đình Huy; Ibid., 8/6 TĐ XXVII 

[21/7/1874], CB 391:178-184 [2003:203-204] 

 

Bị áp lực, Hường Nhiệm phải cử Nguyễn Văn 

Tường làm Khâm phái ra Nghệ An.và nhờ chiến thuyền 

Pháp đến Hà Tĩnh-Nghệ An đánh dẹp loạn văn thân. 

Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Tăng Doãn vào Sài 

Gòn, gặp Đề Đốc Krantz, nhưng Krantz dù quan tâm 

đến tình hình văn thân ở Nghệ An, nhưng không muốn 

can thiệp, chỉ mong muốn Huế sớm tự giải quyết; Pháp 

sẽ gửi tàu ra Bắc đối phó Giặc Cờ Đỏ. Dupuis đang ở 

Sài Gòn, Krantz nuốn Huế cho Dupuis tiếp tục đi Vân 

Nam. (53) 

53. CBTD, 29/2 TĐ XXVII [15/4/1874], CB 

388:167-172, 187-190 [2003:200-201] 

 

Tháng 8/1874, quân triều phá tan loạn Văn thân ở 

phủ Tương Dương, Nghệ An.. Nhóm Tấn, Hoán và dư 

đảng ẩn núp ở vùng Cam [Kinh] Môn. Ngày 1/9/1874, 

quân triều thu phục phủ lỵ Quỳ Châu, Nghệ An. Ngày 

13/9. nhóm Đặng Như Mai, Nguyễn Vĩnh Khanh, 

Nguyễn Cung ra đầu thú.  (54) 

54. CBTĐ, 12/7 TĐ XXVII [23/8/1874], CB 

393, tờ 7-18; 21/7 TĐ XXVII [1/9/1874], 5/8 TĐ 
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XXVII [13/9/1874], CB 394, tờ 105-116 , 164-172 

[2003:207, 208]   

 

Nhưng Vương quốc đang vỡ thành từng mảng. Tại 

các địa phương, Tổng đốc, tuần phủ, lãnh binh, đề đốc 

tự tung tự tác. Tham ô, hối mại quyền thế lan tràn từ 

tỉnh thành tới địa phương. Những lời kêu gọi cần, kiệm, 

liêm, chính của Hường Nhiệm lạc lõng đến thảm hại.  

Và không thiếu người—như Nguyễn Hữu Độ, Phan 

Đình Bình—bắt đầu thuận gió chuyển buồm.  

Trong nỗ lực duy trì quyền lực ngày một thu teo, 

Hường Nhiệm đẩy mạnh hơn việc bắt chước nhà Thanh 

đưa hoàng thân, công tử và tôn thất vào các chức vụ chủ 

chốt quân sự cũng như hành chính. Vua cũng phong 

tước quận vương cho những người cầm đầu Tôn nhơn 

phủ. Lại đặt ra lễ pháp giao thông ở kinh thành—theo 

thứ bậc vương, công, đại thần, già, trẻ. Hay cải cách 

phong tục, văn hóa, y phục của dân miền Bắc. Nhưng 

hầu hết những phép tắc mới của Hường Nhiệm chỉ có 

hình thức. Ngay trong nội bộ Hoàng tộc cũng bị phân 

hóa theo đường ranh chủ hoà/chủ chiến, cùng những âm 

mưu tranh giành ngôi vị độc tôn—với những bản án đầy 

nghi hoặc như việc thảm sát toàn gia Ưng Phước (Đinh 

Đạo) 8 người, nhân vụ Giặc Chày Vôi (16/9/1866), 

khiến có quan chức nghĩ rằng vụ án này khiến sinh thiên 

tai và điềm gở. 

Dư âm của cuộc tương tàn kéo dài tới năm 1895-

1896, nếu không phải xa hơn, tới các thập niên 1950-

1960. (55)  

55. CBTĐ, 21/7 TĐ XXVII [1/9/1874], 7-12, 

CB 394:105-116 [2003:207]; ĐNTLCB, IV, LI, 33: 

1874-1876, 1975:107. 

 

Trong khi đó, tại Sài Gòn, ngày 16/3/1874, Phó Đô 

đốc Charles Duperré [Đô bi ê hay Du-bi-le] được chỉ 

định thay Dupré làm Thống đốc. Đề đốc Jules Krantz, 

Tư lệnh Hải quân Pháp ở Trung Hoa và Nhật, kiêm 

nhiệm chức Thống đốc Nam Kỳ từ ngày 16/3/1874, 

trong khi chờ đợi Duperré nhiệm chức  

Về phía Pháp, những người quá khích vẫn nặng lời 

đả kích Philastre là đã bội phản công lao Garnier ở miền 

Bắc. Nhưng Dupré, và ngay cả Đề đốc Krantz (Kha 
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Răng),—cũng có vẻ tạm thời hài lòng với những gì đã 

đạt được.  

Năm tháng sau, Krantz cùng Nguyễn Văn Tường ký 

thêm phụ ước thương mại, qui định ngày tháng mở các 

hải cảng và thiết lập các phái đoàn trú sứ. Phụ ước này 

gồm 29 điều khoản. Điều khoản thứ nhất cho phép tự do 

buôn bán và mở các hải cảng Thị Nại (Bình Định), Ninh 

Hải, Hải Dương, Hà Nội và sông Nhị Hà; hiệu lực chậm 

nhất từ ngày 15/3/1875. (56) 

56. DD I:10-23; SHAT (Vincennes), Indochine, 

10H xxx [1]; ĐNTLCB, IV, LI, 33:1874-1876, 

1975:87-104.  

 

Ngày 23/11/1874, hai phe ký thêm qui ước phụ bổ 

(convention annexe) hoà ước 31/8/1874. Tưởng nên ghi 

nhận thêm, Krantz không hoàn toàn đồng ý với Dupré, 

và trong báo cáo mật ngày 11/8/1874, đã chỉ trích hiệp 

ước 15/3/1874 "chứa đầy những nguy hiểm." Ngày 

21/9/1874, Dupré viết thư biện minh cho lập trường 

mình; (57) 

57.  SHAT (Vincennes), 10H xxx [9]. 

 

V. GIAI ĐOẠN "HƯU CHIẾN" 1874-1879: 

 

Ký xong hiệp ước 1874, Pháp đã đạt được mục đích 

sơ khởi: đó là chiếm đóng 6 tỉnh miền Nam, và bắt triều 

Huế phải cho tự do truyền đạo cùng thông thương. Bởi 

vậy, trong những năm cuối thập niên 1870, chính phủ 

cộng hòa Pháp cũng như những Đô đốc/Thống đốc ở 

Sài Gòn—từ Krantz (1874-1875), tới Charles Duperré 

(1875-1877), và rồi Louis Lafont (1877-1879)—tạm 

thời hài lòng với vùng lãnh thổ chiếm đóng, chỉ lo ổn 

định tình thế ở miền Nam, thực thi những cải cách rộng 

lớn về hành chính, đất đai, thuế khóa, giáo dục, luật 

pháp v..v... Hường Nhiệm và triều thần nhà Nguyễn 

được tạm sống yên ổn ở Huế. 

Tại Nam Kỳ, cuộc xử tử Thủ khoa Nguyễn Hữu 

Huân tại Mỹ Tho ngày 15/4/1875, cùng Âu Dương Lân 

và hơn 100 nghĩa quân, đánh dấu đoạn kết của những 

cuộc kháng chiến chống Pháp dưới danh nghĩa nhà 

Nguyễn.(58) 

58.  ĐNTLCB, IV, LIII, 33: 1874-1876, 

1975:203. 
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Vì đã nhượng đứt cho Pháp, Nam Kỳ trải qua những 

thay đổi quan trọng. Ngày 5/1/1876, Pháp ban sắc lệnh 

tổ chức lãnh thổ. Sáu tỉnh miền Nam chia làm 4 Khu 

(circonscription): Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, và 

Bassac (Hậu Giang). Mỗi Khu chia thành nhiều Tiểu 

khu (Arrondissement administratif). 

1. Sài Gòn có 5 Tiểu khu: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, 

Biên Hoà, Bà Rịa và Vũng Tàu (?). 

2. Mỹ Tho có 4 Tiểu khu: Mỹ Tho, Gò Công, Tân 

An, và Chợ Lớn. 

3. Vĩnh Long có 4 Tiểu khu: Vĩnh Long, Bến Tre, 

Trà Vinh, Sa Đéc.  

4. Bassac (Hậu Giang) có 6 Tiểu khu: Châu Đốc, 

Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ và Sóc Trăng 

(Ngày 18/12/1882, Le Myre de Vilers đặt thêm Tiểu 

khu Bạc Liêu, gồm 2 Tổng của Sóc Trăng và 3 Tổng 

của Rạch Giá). 

Ngày 8/1/1877, Tổng thống Pháp ký nghị định thiết 

lập Thành phố Sài Gòn (cấp I). Đứng đầu là một Đốc lý 

(maire), và 2 phó Đốc lý (Maire-adjoint). Phụ tá cho 

Đốc lý có một Hội đồng thành phố (Conseil Municipal). 

Hơn hai năm sau, ngày 20/10/1879, Le Myre de Vilers 

ký nghị định thành lập Thành phố Chợ Lớn (cấp II), do 

một Đốc lý cầm đầu, với một Ủy ban thành phố 

(Commission Municipale).  

Ngày 8/2/1880, Tổng thống Pháp ban hành nghị 

định thành lập Hội đồng Thuộc địa Nam kỳ (Conseil 

Colonial), thường được biết như Hội đồng quản hat, với 

nhiệm vụ tư vấn cho Thống đốc. Các thành viên gồm cả 

Pháp lẫn Việt. Pháp bầu riêng, theo lối trực tiếp. Việt 

bầu gián tiếp: Chỉ những kỳ hào (notables) mới có 

quyền bầu. 

Quan trọng hơn cả là những nỗ lực cải biến 

"Cochin-chine" thành một thuộc địa kinh tế. Và, dĩ 

nhiên, sứ mệnh "khai hóa" [mission civilisatrice] dân 

Việt với nền văn minh Ki-tô vật bản. Tiếng Pháp và rồi 

chữ quốc ngữ hiện nay [dựa theo chữ cái Latin, do các 

nhà truyền giáo Portuguese và Espania sáng chế; và 

Rhodes góp phần cải thiện] được dùng làm ngôn ngữ 

giảng dạy, thay thế dần chữ Hán (với cách xướng âm 

Việt), và chữ Nôm. 
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Tại miền Bắc và miền Trung, Pháp tạm thời giữ 

đúng những điều cam kết trong Hòa ước 1874. Vấn đề 

ưu tiên hàng đầu là việc thiết lập các tòa trú sứ Pháp ở 

Huế và Bắc Việt, và lãnh sự Đại Nam tại Sài Gòn. Triều 

Huế đặc biệt quan tâm vấn đề này từ cuối năm 1874. 

Huế dự định gửi Nguyễn Thành Ý làm lãnh sự ở miền 

Nam. Thông minh, tháo vát, Ý có khả năng thiết lập liên 

lạc với những tổ chức kháng Pháp bí mật ở miền Nam, 

đặc biệt là tổ chức Thiên Địa Hội và Nghĩa Hoà Đoàn, 

dư đảng của Hồng Tú Toàn bên Trung Hoa. Ý cũng có 

dịp qua Pháp dự đấu xảo, nhưng như một viên chức 

Pháp sau này nhận định, Ý lúc nào cũng coi Pháp là đại 

thù. Nhưng Duperré muốn trì hoãn cho tới lúc các lãnh 

sự Pháp có mặt ở Huế và Hà Nội mới chịu chấp nhận 

việc bổ nhiệm Ý. Duperré cũng muốn giới hạn phạm vi 

hoạt động của các sứ thần Việt thuần trong phạm vi 

thương mại để tránh những hậu quả chính trị.(59) 

59. Báo cáo ngày 18/12/1874;  DD I, 1883:42-

43. 

 

Phần các trú sứ Pháp, ngày 15/1/1875, Bộ trưởng 

Hải quân & Thuộc địa, Đô đốc de Montaignac, gửi điện 

văn cho Duperré, qui định thành phần các phái đoàn Trú 

sứ như sau: 

- Huế: 1 Trú sứ, 2 thư ký, 2 thông ngôn, 6 lính gác 

gốc Âu, 10 lính tập Việt. 

Tại Huế, Trú sứ có hạng Đại biện (Ministre), với 

lương 40,000 francs. Hai thư ký người Âu, một là phụ tá 

khi cần, một chỉ có nhiệm vụ sao chép văn thư. Hai 

"nho" thì một Việt, một người Hoa, lương 5,400 quan. 

- Hải Phòng & Hà Nội: mỗi nơi 1 lãnh sự hay viên 

chức (agent), 1 thư ký người Âu, 2 "nho" và 100 binh sĩ. 

- Thị Nại: 1 nhân viên (agent), 1 thư ký, 2 nho, 100 

binh sĩ một năm sau ngày hiệp ước được phê chuẩn.(60)  

60. DD I, 1883:25-29). Ngày 5/1/1876, Pháp 

đặt thêm một trú sứ (résident) ở Qui Nhơn. 

 

Ngày 18/3/1875, Duperré thông báo sẽ phái Bá tước 

Pierre Rheinart des Essarts (1840-1920) ra Huế làm Trú 

sứ. Tuy nhiên, Rheinart chưa đến nhiệm sở ngay. Ngày 

13/4, Thiếu tá Brossard de Corbigny đại diện Pháp tham 

dự lễ chấp nhận hòa ước 15/3/1874 tổ chức tại Huế. Về 

các lãnh sự tại miền Bắc, ngày 25/6, Duperré báo với de 
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Montaignac là đã nhận được chỉ thị bổ nhiệm Alexandre 

le Jumeau tức Bá tước de Kergaradec [Kê-la-đích] 

(1837-1902), và Louis Turc. Nhưng Duperré muốn đợi 

tới lúc các hải cảng miền Bắc thực sự mở cho việc buôn 

bán mới gửi họ ra nhiệm sở. Cuối cùng, ngày 28/7, đại 

diện Pháp ở Huế là cựu Trung Tá Hải quân Rheinart và 

2 đại diện khác ở Hà Nội, Alexandre le Jumeau, và Hải 

Phòng sứ (Ninh Hải) là Y sĩ Louis Turc, đáo nhậm 

nhiệm sở. Rheinart là một nhân vật kỳ cựu, từng tham 

dự các cuộc đánh dẹp lực lượng kháng Pháp ở miền 

Nam, rồi thay Philastre ở Hà Nội sau ngày trao trả miền 

Bắc cho triều Nguyễn. Rheinart chủ trương phải thiết 

lập nền đô hộ ở Đại Nam, và nghiêng về quan điểm phải 

thay Hường Nhiệm—quan điểm chung của giới truyền 

giáo lúc đó.(61)  

61. DD I, 1883:46; CAOM (Aix), Amiraux, 

12774; Tsuboi, 1987, tr. 108-13. 

 

Chức Đại biện (Chargé d'Affaires) này, triều đình 

Huế thoạt tiên muốn do Philastre đảm nhiệm; nhưng 

Giám mục Puginier và Hội truyền giáo cực lực chống 

đối. Puginier từng lên án Philastre là tên "Pháp gian" 

(traitre), vì, theo Puginier, "Thật khó kiếm được một 

người có thể hạ nhục một quốc gia hơn ông Philastre đã 

hạ nhục nước Pháp trước dân An-na-mít." Ngày 

11/4/1874, Philastre "được" về Pháp nghỉ; (62) 

62. Thư Puginier ngày 7/12/1874, CAOM 

(Paris), AN, Carton 13, A 30 (25) ; Courrier de 

Saigon, 20/4/1874; Caillaud 1874:24. 

 

Các đại thần Việt tại Nha Thương bạc, tức Nguyễn 

Văn Tường và Nguyễn Tăng Doãn, cũng đều nghĩ rằng 

Rheinart hoài nghi sự thành thực của triều đình Huế. 

(63)  

63. CBTĐ, 29/2 TĐ XXVII [15/4/1874], 1-4, 

CB 388:167-172 [2003:200-201]. 

 

Vừa ra tới Huế, ngày 30/7, Rheinart đã than phiền 

với Thương bạc (do Nguyễn Văn Tường trông coi) về 

việc các viên chức Pháp bị hành hung. Một tháng sau, 

ngày 31/8, Rheinart chất vấn triều Nguyễn về việc giáo 

dân Nghệ An xin bồi thường và trách Thương Bạc bênh 

vực những người đã tấn công các làng đạo. Rheinart 
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cũng nhiều lần phản đối việc triều Nguyễn sử dụng 

những từ bất lịch sự, thiếu văn minh. Alexandre le 

Jumeau, Lãnh sự Pháp ở Hà Nội cho tới năm 1883, cũng 

chủ trương dùng võ lực. Sự hiện diện của những nhà 

ngoại giao/sĩ quan Hải quân trên, thực ra, chẳng giúp ích 

gì cho triều Nguyễn. Cả Rheinart và le Jumeau chủ 

trương phải thiết lập nền đô hộ ở Đại Nam và thay 

Hường Nhiệm bằng một ông vua khác. Bởi thế, họ lặng 

lẽ theo dõi nội tình hai xứ Bắc và Trung, tìm cách thiết 

lập nền đô hộ trên toàn cõi Đại Nam. Nhân vật khiến 

Hường Nhiệm bị nhức đầu nhất là Rheinart. Kiêu căng, 

hống hách, Rheinart nghiêng về phía các giáo sĩ. 

Lãnh sự Pháp ở Hong Kong cũng chia xẻ quan niệm 

của Rheinart trong báo cáo ngày 10/7/1876: 

Trung Hoa, với sự rộng lớn và giàu có là một sự 

quyến rũ khó cưỡng chống (une tentation 

irrésistible) với người Âu châu. Tài vật của Vân 

Nam, trong thời gian rắc rối ở Bắc, phải tải bằng 

đường bộ, đầy nguy hiểm và tốn kém tới Pakhoi, 

một hải cảng hầu như không có trên bản đồ thuộc 

tỉnh Quảng Đông. Tài nguyên của Bắc Kỳ khiến 

Pháp phải nghiên cứu việc chiếm tỉnh này, trên căn 

bản Hiệp ước 14/3/1874 và Phụ ước thương mại 

31/8/1874.(64) 

64. CAOM (Aix), GGI, d. A 00(12). 

 

Tuy nhiên, tại Paris, tân Bộ trưởng HQ&TĐ là Đô 

đốc Martin Fourichon  (5/3/1875- 23/5/1877) chủ 

trương ôn hòa. Nhân dịp Duperré về nước tường trình 

tình hình Đông Dương, ngày 1/6/1876 Fourichon chỉ thị 

rõ ràng về chính sách mới của Pháp: Không can thiệp 

vào Bắc Kỳ, và ngăn cản các giáo sĩ xúi dân làm loạn 

hay khôi phục nhà Lê. (65)  

65. AMAE (Paris), DD I, 1883:55-57.  

 

Có lẽ Fourichon muốn nhắc đến nhóm Petrus Ký, 

Pène-Siefert, Constantin và chủ trương tách Bắc Kỳ 

khỏi sự thống trị và bóc lột của “An Nam,” và độc lập 

với Trung Hoa. Năm 1876, Duperré đã cử Petrus Key đi 

thăm Bắc Kỳ, tiếp xúc với các quan viên như Phạm Phú 

Thứ, Louis Turc, Trần Văn Triêm, v.. v…để tường trình 

về tình hình Bắc Kỳ. Không hiểu chuyến đi này liên hệ 

gì đến lời phản kháng mạnh mẽ của Giám mục Puginier 
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và giới giáo sĩ về việc mà họ gọi là sự phản bội của 

Philastre hay dự án ép triều Nguyễn tu chính Hòa ước 

1874 của Duperré hay chăng?  

Ngày 28/4/1876, Petrus Ký báo cáo về chuyến đi 

Bắc Kỳ lên Đề đốc Duperré (12/1874-10/1877), qua 

trung gian Regnault de Premesnil [Chánh văn phòng của 

Duperré].” Năm 1881, Petrus Key còn viết lại bằng 

tiếng Việt, cho in dưới tựa Voyage au Tonking en 1876 - 

Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi. Tuy nhiên, phần báo cáo 

chính trị bị cắt bỏ, mãi sau ngày Petrus Key chết mới 

được công bố.  

Trong chuyến đi năm 1876, Petrus Key được tiếp 

xúc rất nhiều người. Thoạt tiên là Lãnh sự Hải Phòng, 

tức Hải quân Y sĩ Louis Turc, một cựu Đốc lý Sài Gòn. 

Rồi đến Tổng đốc Hải Yên Phạm Phú Thứ, người từng 

biết Petrus Key khi qua Pháp năm 1863-1864. Linh mục 

Trần Lục—Chánh xứ Phát Diệm, cánh tay bản xứ của 

Giám mục Puginier, người tuyển mộ cho Francis 

Garnier từ 12,000 tới 14,000 lính đánh thuê trong cuộc 

xâm chiếm Bắc Kỳ năm 1873, mà đa số là giáo dân Ki-

tô—cũng dẫn Petrus Key tới tận Thanh Hóa, Ninh Bình, 

Kẻ Sở. Thông điệp, hay lời khuyên của Petrus Key với 

các giới chức Việt là hãy hợp tác chân thành với người 

Pháp, đưa cả hai tay mà nắm lấy họ. Nguyên văn như 

sau: 

Thưa quí ngài, tôi trả lời . . . . quí Ngài chỉ cần 

có lòng tin tưởng ở các đồng minh đáng kính của 

chúng ta [tức người Pháp] và nương tựa hết sức vào 

họ để mà tự đứng dậy, nhưng cần thẳng thắn, không 

một hậu ý, không có những mưu mẹo bí mật, đưa cả 

hai tay cho họ mà không chỉ đưa ra một tay, tay kia 

dấu lại. 

 (Nguyên văn: “Messieurs, ai-je repliqué, . . . 

. vous n’avez qu’à avoir confiance en vos 

illustres alliés [les Francais] et à vous appuyer 

sincèrement sur eux pour vous relever, mais 

franchement, sans arrière-pensée, sans secret 

combinaison, leur donner les deux mains et non 

pas en livrer une et réserver l’autre.” (66) 

66. Báo cáo ngày 28/4/1876, P. Truong Vinh 

Ky gửi Duperré. Nguyễn Văn Trấn cũng lược dịch 

đôi phần; Trấn 1993, tr. 40-41. Tựa sách này lưu trữ 

trong thư viện Mitterand, Paris và được P. J. Honey 
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dịch qua Anh ngữ: P.J.B. Truong Vinh Ky, Voyage 

to Tonking in the Year At Hoi (1876), trans. by P. J. 

Honey (London: 1982). 

 

Trọng tâm báo cáo chính trị, Petrus Key tin rằng cả 

người Bắc kỳ lẫn Pháp đều hưởng lợi nếu Pháp bành 

trướng ảnh hưởng ra miền Bắc. Vấn đề cần tra cứu thêm 

là liên hệ giữa Petrus Key với nhóm Paulus Thy, tức Lê 

Bá Đỉnh, và Constantin, Pène-Seiffert, v.. v... trong âm 

mưu biến Lê Bá Đinh thành Lê Gia Hưng, con cháu nhà 

Lê, sẽ khởi nghĩa ngày 6/11/1879 với niên hiệu Ứng 

Thuận—mà triều đình Huế cho là “những lời nói vu vơ 

của Mô-răng [Motandini];” (67) 

67. P.J.B. Truong Vinh Ky, Voyage to Tonking 

in the Year At Hoi (1876), trans. by P. J. Honey 

(London: 1982), pp 122-25; CAOM (Aix), 

Indochine AF, 14/A 30(31); GGI, d. 11939; 

ĐNTLCB, IV, LXII. 34:1877-1880, 1975:262; 

 

 Petrus Key cũng nêu lên tình trạng Lương-Giáo 

nghi ngờ, thù hận lẫn nhau, và tiết lộ nhiều giáo mục 

bản xứ đã hành động quá đáng trong lúc trả thù, báo oán 

(tức vụ Văn thân nổi dạy và vụ nổi loạn của Hồ Văn 

Vạn cùng nhóm lính đánh thuê cũ của Garnier). Đáng 

lưu ý và cần nhấn mạnh rằng Petrus Key, với phương vị 

một đặc sứ của soái phủ Pháp, gốc nước Nam Kỳ thuộc 

Pháp—nhưng cuối đời, không xin nhập Pháp tịch—

dùng những tiếng như “rebelles” [ngụy, tức giặc hay 

làm loạn] để diễn tả các tổ chức và cá nhân kháng Pháp 

ở miền Bắc. Và đây không phải là lần đầu hay cuối 

cùng. [Người học sử Việt không thể không nghĩ đến Lê 

Tắc với những tiếng như “bạn nghịch,” “phản,” hay 

“yêu đảng” trong An Nam Chí Lược hơn 500 năm trước 

khi nói về Hai Bà Trưng, Triệu Ẩu, Nùng Trí Cao, v.. 

v...; hay “giặc” [rebelles] mà Tổng Giám Mục Ngô Đình 

Thục dung để chỉ các lãnh tụ Cân Vương như Phan 

Đình Phùng, trong thư ngày 21/8/1944 gửi Toàn Quyền 

Jean Decoux, để tô hồng công lao trung thành với bát 

cơm Bảo hộ Pháp của họ Ngô, từ Ngô Đình Khả xuống 

Khôi, Diệm, v.. v.. ], (68) 

68.  “Những Kẻ Phản Nghịch;” ANCL, q XV: 

Nhân vật, 1961:240-242; Chính Đạo, VNNB, 1939-

1975, IA: 1939-1946, tr 200.  

389



 

Chẳng hiểu Duperré, lúc ấy đang nghỉ phép ở Paris, 

nhận được báo cáo của Petrus Key ngày nào. Chỉ biết 

ngày 1/6/1876, khi Duperré sắp lên đường trở lại Đông 

Dương, Fourichon chỉ thị là không được can thiệp vào 

Bắc Kỳ và phải ngăn cản các giáo sĩ làm loạn hay khôi 

phục nhà Lê. (69) 

69.  AMAE (Paris), Documents Diplomatiques,  

I, 1883:55-57;  

 

Ngoài ra còn nhân vật Paulus Thy, tức Lê Bá 

Đinh—gốc Thủ Dầu Một, nhưng tự xưng gốc Bắc Kỳ, 

thông ngôn cho lãnh sự Louis Turc—tự xưng là Lê Gia 

Hưng, niên hiệu Ứng Thuận, âm mưu “khởi nghĩa ngày 

6/11/1879. (70) 

70.  CAOM (aix), GGI, dossier 11939. 

 

Ngày 23/5/1877, Albert Picquet thay Fourichon làm 

Bộ trưởng HQ&TĐ (cho tới 23/11/1877), nhưng đại 

cương vẫn theo chính sách của người tiền nhiệm. Ngày 

31/5, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo cho Hường Nhiệm 

biết Philastre—một chuyên viên Hán ngữ, từng bỏ công 

thông dịch và tóm lược bộ Luật Gia Long do Nguyễn 

Văn Thành chủ biên, hoàn tất năm 1815, được áp dụng 

tới năm 1879; cùng bộ lược sử Nam Kỳ—sẽ thay thế 

Rheinart. Hơn một tháng sau, ngày 5/7, Đề đốc Lafont 

được cử làm Thống đốc kiêm Tư lệnh Nam kỳ, thay  

Duperré hồi hương theo đơn xin. 

Ngày 9/9/1877, Đề Đốc Lafont xuống tàu qua Đông 

Dương. Thời gian này, cuộc khủng hoảng chính trị 

khiến chức Bộ trưởng HQ&TĐ thay đổi hai lần trong 

vòng chưa đầy một tháng. Ngày 23/11, Đô đốc Albert 

Roussin được cử làm Bộ trưởng HQ & TĐ, nhưng chỉ 

tới ngày 13/12 đã phải bàn giao cho Pothuau. 

Cuối năm 1877, sau khi nói chuyện với Philastre, 

Lafont có vẻ thỏa mãn về thái độ của triều đình Huế: 

không những tiền thuế nạp đầy đủ, mà còn trừng phạt 

những người phạm tội, kể cả Tổng đốc “Binh-tu-nan” 

[Vệ Chính Nam Tôn Thất Thuyết?]. Nhưng chỉ hơn hai 

tháng sau, Lafont viết cho Pothuau: 

Với chúng ta, triều đình Huế chỉ có sự thù ghét 

sâu đậm.... Tất cả những sự nhân nhượng của chúng 

ta sẽ bị coi là nhu nhược.(71) 
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71. DD I,. 1883:74-75, 78-81; Báo cáo ngày 

21/3/1878; 10Hxxx [2]; 

 

Phần vua quan Nguyễn phải đối đầu với những khó 

khăn muôn bề, muôn mặt. Tại miền Bắc, giặc giã triền 

miên. Ngoài thổ phỉ và hải tặc Trung Hoa, giáo dân Ki-

tô và bọn côn đồ từng phục vụ đạo quân của Garnier kết 

thành nhiều nhóm thổ phỉ và hải tặc dưới sự che chở, 

nếu không phải chỉ huy, của các giáo sĩ. Kho tàng trong 

nước hầu như trống rỗng, trong khi chiến phí ngày một 

cao, nguồn lợi tức ở miền Nam bị cắt đứt. Hường 

Nhiệm phải tiếp tục chính sách bán quan tước cho 

những người giàu có, tăng thuế tư điền, và rồi cắt 

nhượng cho Hoa thương độc quyền buôn bán thuốc 

phiện, cùng khai thác các mỏ khoáng sản và kim loại. 

Trong hàng quan lại, những cột trụ triều đình như 

Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri 

Phương v.. v... nối tiếp nhau từ trần. Một số khuôn mặt 

đáng kể khác bắt đầu vượt thắng hay xuất hiện, như 

Hoàng Kế Viêm, Trần Đình Túc, Phạm Phú Thứ, Hoàng 

Diệu, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Phạm 

Thận Duật, Nguyễn Hữu Độ v..v... Lừng lẫy hơn cả là 

Viêm và Thuyết. Tháng 8-9/1875, Tổng đốc Ninh-Thái 

Thuyết bắt sống được thủ lĩnh Cờ Vàng là Hoàng Sùng 

Anh, giết được nhiều đồ đảng của Anh. Hường Nhiệm 

hứng khởi, khen: “Thuyết là tướng có uy vũ, ra trận bắt 

chém giặc, đến đâu được đấy.”  Viêm thì có công thu 

phục được đầu lĩnh Giặc Cờ Đen là Lưu Vĩnh Phúc, và 

liên thủ với nhà Thanh dẹp giặc Lý Dương Tài ở vùng 

Lạng Sơn. Tài là Hiệp trấn Tầm Châu, sau bị cách chức, 

trốn qua Việt Nam, tự xưng làm dòng giõi nhà Lý. (72) 

72. ĐNTLCB, IV, LIV, 33: 1874-1876, 

1975:225-226 [Tháng 8-9/1875, Thuyết v/v Hoàng 

Anh]; LIX, LX, LXI, LXII, 34:1877-1880, 

1976:121, 123,163, 219, 238, 239, 242, 247, 268, 

271-272 [tháng 10-11/1879, bắt được Tài ở núi Hậu 

Sơn, xứ Giả Nham, Thái Nguyên, áp giải về TH]. 

Theo CBTN, Tài bị bắt tại Lũng Đăng ngày 

15/10/1879;  CBTĐ, 11/9 TĐ XXXII [25/10/1879], 

9-10, CB 454:38-40 [2003:267]. Thực Lục ghi, 

quân Nguyễn bắt được Tài ở núi Hậu Sơn, xứ Giả 

Nham, Thái Nguyên, rồi giải giao về Trung Hoa. 

Theo lãnh sự Pháp ở Hà Nội, Tài bị quân Thanh 
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giết; Báo cáo ngày 17/10/1879, Kergaradec gửi 

Goucoch; CAOM (Aix), Amiraux, Dossier 13018.  

 

Trong hai năm 1876-1877, Dịch Trung Tử Viêm và 

Vệ Chính Nam Thuyết được coi như quyền thế nhất đất 

Bắc. Tuy nhiên, hai đại thần này cũng ra mặt đối nghịch 

nhau. Thuyết, vì chủ trương phải cứng rắn với giặc Cờ 

Đen, bị triệu hồi về Huế, và có một thời gian đòi từ quan 

đi tu, nhưng Hường Nhiệm không chấp thuận. Cuối 

cùng, năm 1878,Thuyết được về Thanh Hoá nghỉ bệnh 

"tâm hỏa." (73) Từ đó uy thế Viêm lừng lẫy đất Bắc. 

Trên thực tế, các quan lại và giới văn thân đất Bắc có 

phần tôn trọng Viêm hơn cả Hương Nhiệm và "triều 

đình khi dân."  

73. Hường Nhiệm đặc biệt quí nến và nâng đỡ 

Thuyết cũng như Nguyễn Văn Tường. Tuy nhiên, 

dươi áp lực của Pháp, năm 1878, Hường Nhiệm 

phải cách chức Thuyết, cho về quê dưỡng bệnh đến 

năm 1881. 

 

Tại Huế, từ sau ngày "đòi" được Hà Nội năm 1874, 

Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành, người có công 

cất nhắc Tường, trở thành hai nhân vật quyền thế nhất. 

"Thương bạc" Tường là một thứ Thượng thư Ngoại 

Giao của Hương Nhiệm. Cơ sở quyền lực của Tường 

cũng bắt đầu được gây dựng qua cuộc hôn nhân giữa 

con trai Tường và một quận chúa thuộc phòng Hường 

Cai, cha của hai con nuôi Hường Nhiệm là Ưng Kỹ 

(Đường) và Ưng Đăng. Tuy nhiên, Tường cũng tạo cho 

mình một kẻ thù không đội trời chung là Rheinart qua 

những buổi tranh luận nẩy lửa về việc thực thi những 

điều khoản của Hiệp định 1874, đặc biệt là điều 8 và 

điều 9 về việc đối xử với giáo dân, cùng việc thảo luận 

ngay tại Huế Phụ ước thương mại ngày 30/8/1874..(74)  

74. CAOM (Aix), Amiraux, Dossiers 12768/3 

12772/1 (thư ngày 2/10/1875, Rheinart gửi Dupré), 

12774 (thư ngày 9/10/1875 và 16/10/1875, Rheinart 

gửi Dupré), 12775 (thư ngày 23/10/1875, Rheinart 

gửi Duperré), 12776/3 (thư ngày 27/10/1875, 

Rheinart gửi Nguyễn Văn Tường), và 10445, 

10468, 12820/1, 12821/1. Xem thêm chi tiết trong 

Thuần, 1990:chương VII. 
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Gay go nhất là điều khoản thứ hai của hiệp ước 

15/3/1874, bảo đảm sự tự chủ của Đại Nam, nhưng mặc 

dù Philastre đã xóa bỏ thuật ngữ “bảo hộ,” thay bằng từ 

“bảo trợ [assistance],” các viên chức thuộc địa Pháp đều 

coi Đại Nam như một xứ bảo hộ, tách biệt khỏi hệ thống 

thông hiếu cổ truyền giữa Trung Hoa và Việt Nam. 

Bởi vậy, ngay sau khi những chữ ký trên văn bản 

Hòa ước 15/3/1874 vừa khô mực, lại có những ước 

muốn xóa bỏ nó, thay bằng một Hiệp ước mới. Hai phụ 

ước thương mại Jules Krantz-Nguyễn Văn Tường chỉ là 

bước khởi đầu cải biến Hiệp ước 1874 thành những 

trang chữ chết. Đường lối ngọai giao chiến thuyền và 

luật kẻ mạnh thượng cổ này kéo dài cơn hấp hối của nền 

độc lập/tự chủ của Đại Nam thêm hơn một thập niên. 

 

B. NềN NGOạI GIAO “HÉ CửA”: 

Từ thập niên 1860, triều Hường Nhiệm đã thu gặt 

được một số bài học vỡ lòng về ngoại giao theo kiểu 

Tây phương đương thời. Hường Nhiệm là một nho sĩ 

xuất sắc, muốn được so sánh với Hán Văn Ðế, yêu thích 

sử và văn thơ. Nhưng giống như đại đa số những hủ nho 

trong một xã hội tiền kỹ nghệ hóa, Hường Nhiệm tốn 

quá nhiều thì giờ trong việc học chữ Nho, rồi Nôm, trở 

thành tù nhân tự nguyện của “thánh giáo” từ chương, 

cùng tiếng ca, điệu bộ diễn xuất của đào kép hát bội, 

khiến vua không được trang bị và cũng thiếu khả năng 

lãnh đạo một vương quốc trong cơn bão táp thực dân. 

(75) 

75. ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 

1974:6-7; [Hường Nhiệm tự ví như Hán Văn Đế, 

Tống Nhân Tông. Ít nói. Khác với Đường Thái 

Tông nói nhiều]. [Trên mộ bia, too] 

 

Có bốn yếu tố chính khiến Hường Nhiệm rơi vào 

cảnh “đánh chẳng được, hòa chẳng yên,” hành xử như 

loài ngựa vằn húc đầu vào bụi rậm chờ ngày bị mãnh 

thú nhai nuốt. Thứ nhất, một yếu tố vượt ngoài sự kiểm 

soát của vua, là gánh nặng di sản văn hóa/chính trị mà 

vua được di chiếu phải bảo vệ—tức tự cô lập và cấm 

đạo Gia Tô từ thời Nguyễn Phước Đảm. Chính sách này 

đẩy khối giáo dân Ki-tô vào thế tử thù của chế độ, và 

không ít người sẵn sàng nương tựa Pháp để lật đổ 

Hường Nhiệm. Lá thư của Petrus Key chuyển đến tay 
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Trung tá Jean Bernard Jauréguiberry vào cuối tháng 

3/1859, hay những toán thổ phỉ và hải tặc Ki-tô trong nỗ 

lực mở mặt trận thứ hai ở Bắc Kỳ từ Vũ Văn Kịch, Tạ 

Duy Phượng v.. v... đến Hồ Văn Vạn thập niên 1870 là 

những thí dụ tiêu biểu. Ðồng thời, chính phủ Pháp cũng 

tìm thấy một cái cớ để biện minh “quyền” đánh chiếm 

Ðại Nam, lập một tân trào dựa trên các thày kẻ giảng và 

600,000 giáo dân bản xứ. (Chi tiết này bị “bỏ quên” 

trong sử văn cổ điển). (76)  

76. Xem biên bản phiên họp cuối của Ủy ban 

Cochin-Chine năm 1857; CARAN (Paris), Fonds 

Marine, BB4-752 B; Cao Huy Thuần, 1990:27-35; 

Nguyên Vũ, Paris Xuân 1996 (Houston: Văn Hóa, 

1997), tr 202-14. 

 

Thứ hai, là chứng bệnh kinh niên từ nhỏ—chóng 

mặt, nhức đầu, khiến thân thể gầy ốm, chỉ sống được 

nhờ thuốc men (mà có người cho là bệnh động kinh) —

khiến từ giữa thập niên 1870 khả năng cai trị của Hường 

Nhiệm chỉ còn thu gọn trong vòng cấm thành, rồi thu 

teo lại chỉ còn trên giường bệnh.  

Thứ ba, là bóng đen của các phụ chính đại thần, đặc 

biệt là Trương Ðăng Quế, cho tới khoảng năm 1862; và 

sự sụp đổ của cả hệ thống trật tự chính trị/xã hội dựa 

trên Khổng giáo, qui tâm về Yên Kinh.  

Thứ tư là ảnh hưởng của Từ Dụ thái hậu, con bồ câu 

lớn nhất tại Huế—một chiếc bóng mờ của Từ Hi thái 

hậu nhà Thanh—nhưng đủ ảnh hưởng bắt Hường Nhiệm 

đổi bằng mọi giá việc tôn trọng vài chục mẫu đất hương 

hỏa nhà họ Phạm và họ Hồ trong các hiệp ước 1862 và 

1874. 

 

Từ ngày được đích thân cầm quyền, Hường Nhiệm 

thử nghiệm nhiều cải cách, như củng cố và tăng gia 

quyền lực hoàng tộc theo lối nhà Thanh; hay, trái với 

cảm nhận đại chúng do các nguồn thông tin thuộc địa và 

truyền giáo, từng sử dụng nhóm duy tân Trần Tiễn 

Thành, Ðặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, v.. v...  

Năm 1866, Hường Nhiệm gửi một sứ đoàn qua 

Pháp, do Giám mục J. D. Gauthier cầm đầu, có Nguyễn 

Trường Tộ, Linh mục Nguyễn Ðiều, Phó tế Nguyễn 

Hoằng, Nguyễn Tăng Doãn, Trần Hiếu Đạo,  tháp tùng. 

Chuyến đi sứ lịch sử thứ hai này không toàn vẹn. Rời 
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Sài Gòn vào tháng 1/1867, tới Paris tháng 3/1867, ngày 

17/7/1867 rồi 17/10/1867 thương bạc yêu cầu bỏ dở mọi 

việc, về nước. Rời Pháp ngày 25/11/1867, ngày 

29/2/1868 thày trò Gauthier về tới Huế. Vì biến cố Pháp 

chiếm ba tỉnh miền Tây vào tháng 6/1867, và phản ứng 

của giới văn thân, kế hoạch thành lập một trường Quốc 

Học bị hủy bỏ. Nhưng Gauthier lại qui trách nhiệm cho 

các đại thần—như Võ hiển Hiệp Biện đại học sĩ Nguyễn 

Tri Phương, thương thư bộ Binh, Cơ Mật Viện Đại thần. 

Thực ra, Gauthier cũng chẳng tìm được nhân tài Pháp 

nào để giúp kế hoạch duy tân của Hường Nhiệm có hy 

vọng thành công. Trong khi đó, Trần Tiễn Thành—thay 

Trương Ðăng Quế từ năm 1862, nhưng từ năm 1866 chỉ 

còn giữ bộ Công—tiếp tục nỗ lực cải thiện bang giao 

Việt-Pháp hoặc thiết lập quan hệ với các nước. 

Hường Nhiệm muốn gửi một sứ đoàn khác qua 

Pháp xin chuộc lại 6 tỉnh vì chuyến đi Sài Gòn của Trần 

Tiễn Thành vào tháng 1/1868 đã thất bại. Tộ được phép 

về thăm mẹ già, rồi trở lại Huế. Nhưng Nguyễn Trường 

Tộ đổi ý nói không nên gửi sứ đi Pháp nữa. Ngày 

18/4/1868, bộ Lễ cấp giấy cho Tộ trở lại Nghệ An. 

(Gauthier đã rời Huế ngày 7/4/1868) 

Ảnh hưởng những điều trần của Nguyễn Trường 

Tộ—một huyền thoại khác trong lịch sử Việt, chưa được 

nghiên cứu kỹ càng—khiến Trần Tiễn Thành và đình 

thần tìm cách học hỏi kinh nghiệm từ Bangkok, Nhật và 

nỗ lực tiếp cận Bri-tên, Espania cùng bất cứ cường quốc 

nào khác như những đối lực với Pháp. Nguyễn Tri 

Phương dường cũng cởi mở đón nhận Nguyễn Trường 

Tộ—kể cả việc mời Tộ về Huế vào mùa Đông 1870-

1871 để nghe Tộ trình bày kế hoạch đánh úp Sài Gòn, 

chiếm lại sáu tỉnh. (77) 

77. Báo cáo ngày 10/1/1867, Lagrandiere gửi 

BHQ&TĐ; BB4-876; Cần, 2002:49-53; ÐNTLCB, 

IV, XLIII, 32:1870-1873, 1975:59-60; TTLTTƯ 2, 

CBTĐ, CB 364, 30/11 TĐ XXIII [20/1/1871]; 

Trương Bá Cần, Phụ Bản VII (3 [30/12/1870 thay vì 

2/12/1870, vì tháng 10 nhuận], 4 [20/1/1871], 5 

[9/2/1871]), 2003:568-569, 569-571, 571-572] đều 

có sự đồng ý của Nguyễn Tri Phương.  

 

Thế lực nhóm duy tân/chủ hòa hay hợp tác tạm suy 

giảm từ 1866 tới 1871 vì sự hiện diện của Nguyễn Tri 
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Phương—một lão tướng từng tới Vụng Lấm, Phú Yên, 

nói chuyện với Edmund Roberts, Lãnh sự Mỹ cuối năm 

1832 đầu năm 1833, khi Nguyễn Trường Tộ còn ấu 

thơ—nhưng lập trường cầu hòa của mẹ con Hường 

Nhiệm và Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ vẫn thống 

trị triều đình.  Sau khi điều Nguyễn Tri Phương ra Bắc 

lần thứ hai mùa Hè 1872, Hường Nhiệm và Trần Tiễn 

Thành tâm đầu ý hợp cho tới năm 1880, khi Trần Tiễn 

Thành cao tuổi và sức khỏe không được như cũ, từng bị 

phạt đánh 100 roi, vì gửi thư ngoại giao cho sứ đoàn, 

không đúng ý vua; nên được bớt trách nhiệm tại bộ 

Binh. Tuy nhiên, một số Hoàng thân, công tử như Miên 

Ðịnh, Miên Trinh, Hường Dật, Hường Hưu, Hường 

Sâm, Hường Phì, v.. v... đã hoặc đang nghiêng dần về 

lập trường hợp tác với Pháp; chống lại phe quân phiệt, 

chủ chiến Hoàng Kế Viêm, Tôn Thất Thuyết, Ông Ích 

Khiêm, v.. v... đang ngày đêm đối diện cả bốn loại kẻ 

thù: thực dân Pháp, giáo sĩ và giáo dân Ki-tô, thổ phỉ và 

hải tặc, cùng quan quân Thanh. 

Kinh nghiệm thương thuyết với Pháp từ năm 

1859—như cử đại sứ toàn quyền để ký thương ước, hòa 

ước cắt đất cùng trả tiền bồi thường chiến phí, v.. v... —

cũng khiến Hường Nhiệm muốn chuyên nghiệp hóa 

ngành ngoại giao; trước đây chỉ đóng khung trong hệ 

thống “thông hiếu” [tributary network], tức nước nhỏ 

thờ nước lớn, cho tới ngày bị thượng quốc thôn tính, 

tiêu diệt và lập miếu thờ. Nhà Thanh còn đóng góp thêm 

kinh nghiệm lập một cơ quan ngoại giao riêng, tức Tổng 

lí các quốc thông thương sự vụ nha môn—gọi tắt là 

Tổng lí nha môn, Dinh thự (phòng phiên dịch), hay 

Tổng thự (phòng trung tâm) —chính thức hoạt động 

ngày 11/3/1861. Vì Ðại Nam là một nước nhỏ, Hường 

Nhiệm                            chỉ đặt chức “kiêm lĩnh Thương 

bạc Ðại thần.” Người đầu tiên được cử vào chức vụ này 

là Thượng thư bộ Lễ Phan Huy Vịnh, rồi Thượng thư bộ 

Công Trần Tiễn Thành, sau cái chết của Vịnh. Giữa thời 

gian khủng hoảng Jean Dupuis-Francis Garnier, chỉ 

trong vòng một tháng, Hường Nhiệm dùng tới hai 

Thương Bạc đại thần. Tháng 11/1873, Nguyễn Chính 

được cử lên chức Quyền Thương Bạc Ðại thần. Tháng 

sau, 11-12/1873, thự Binh bộ tham tri Nguyễn Hữu Lập 

lên làm  quản lý Thương bạc, vì Nguyễn Chính ra Bắc 

làm Khâm lược. (78)  
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78. ÐNTLCB, IV, XLIX, 32:1870-1873, 

1975:335, 345. 

Linh mục Montrouzies viết ngày 16/6/1868 

[Cần,2002:59-60] 

 

Hiển nhiên, đường lối ứng xử của Hường Nhiệm 

với Pháp nói riêng, và các lân bang nói chung, quá lỗi 

thời. Những thay đổi, nếu có, chỉ hình thức. (79) 

79. Nhận xét của Philastre về Hường Nhiệm của 

Philastre, người được Hường Nhiệm tin cậy, nhiều 

lần giãi bày tâm sự. Nguyễn Thế Anh, Monarchie et 

fait colonial au Việt-Nam (1875-1925): Le 

crépuscule d’un ordre traditionnel (Paris: 

Harmattan, 1992), pp 41-46.  

  

Nhưng muốn đánh giá sâu sát nỗ lực ngoại giao của 

Hường Nhiệm, cần nhận hiểu vị thế một nạn nhân của 

“luật kẻ mạnh” hạ bán thế kỷ XIX. Sự vụng về hay lỗi 

thời của Hường Nhiệm—đúng hơn là ảo vọng vào một 

thế giới “hà tất viết lợi, viết nhân nghĩa nhi dĩ hĩ,” và 

phải mười năm sau khi viễn ảnh cái chết mở rộng tâm trí 

hơn để nhận hiểu cái ác của những kẻ xâm lược—đáng 

được giảm khinh trong so sánh tỉ đối với lập trường 

quan tướng Pháp (tính chất giai đoạn của mọi hiệp ước, 

tùy theo khả năng quân sự và nhu cầu; kẻ mạnh luôn tìm 

ra những cái cớ [prétextes] để hành động: từ tự do giao 

thương trên sông Hồng, tới Lý Dương Tài, bạc giả, đánh 

đòn người Âu, hay cái chết của Henri Rivière). Cần 

nhấn mạnh thêm, ở thời điểm này, Pháp cũng ít khi tôn 

trọng các đại diện ngoại giao của mình. Aubaret năm 

1864 và Bourée năm 1882-1883 chỉ là vài thí dụ. 

Thế kỷ XIX-XX cường quốc vẫn còn kiêu hãnh đặt 

tên cho những cuộc xâm chiếm nước nhỏ là “gánh nặng 

của người da trắng.” Một Thủ tướng Pháp được mang 

biệt danh le Tonkinois—không vì ông ta sinh ra ở Hà 

Nội hay Bắc Kỳ—mà vì chủ trương đánh chiếm miền 

Bắc. Ngày 20/1/1946, khi tiếp Paul Mus—đặc phái viên 

của Linh mục/Cao Ủy Georges Thierry d’Argenlieu về 

Paris xin phép được nhắc đến tiếng “độc lập” trong khi 

thương thuyết—Thủ tướng Charles de Gaulle chẳng 

những không thuận, còn đứng thẳng người lên, tuyên 

bố: “Chúng ta trở lại đó vì chúng ta là những kẻ mạnh 
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hơn.” [Nous rentrons en Indochine parce que nous 

sommes les plus forts]. (80) 

81. L’Institut Charles de Gaulle [ICG], Le 

Général de Gaulle et l’Indochine, 1940-1946 (Paris: 

Plon, 1982), p 73; D’Argenlieu, Chronique, 

1985:131-33. Chính Ðạo, VNNB, I-A: 1939-1946, 

1996:301. [Tài liệu văn khố ghi nhận ngày 

7/1/1946, de Langlade thông báo với d’Argenlieu là 

Mus gặp Bộ trương Hải Ngoại Soustelle; rồi ngày 

20/1/1946, de Langlade cho biết Mus sẽ gặp de 

Gaulle, Soustelle và Tướng Juin]; SHAT 

(Vincennes), Indochine, 10 H xxx]. 

 

Ngay đến đầu thế kỷ XXI, nhóm Thường Vụ Bộ 

Chính Trị Đảng “Cộng Sản” Trung Hoa do nhóm tội 

phạm chiến tranh toàn cầu cũng nhe nanh, múa vuốt 

cướp đoạt 9 phần 10 biển Đông Nam Á, kể cả hai quần 

đảo Trường Sa và Trường Sa của Việt Nam, cùng những 

biển đảo khác của Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-nê 

Ma-lay-a, rồi Nhật Bản, Đài Loan, với độ kiêu căng, xấc 

xược, nên kéo ra trước những tòa án quốc tế, hủy bỏ 

chiếc ghế thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên 

Hiệp Quốc mà Xi Jin-ping [Tập Cận Bình] cùng đồng 

phạm ở Trung Nam Hải chẳng hề tôn trọng, chỉ dung cơ 

quan Liên Hiệp Quốc như một phương tiện thực hành 

các tội ác chống lại Nhân Loại, tội ác chống lại Nhân 

Quyền, tội ác diệt chủng [Genocide], xâm lược đất đai 

và biển đảo, tra tấn, v.. v.. Trong khi đó trâng tráo phủ 

nhận phán quyền của các tòa quốc tế như Tòa Trọng Tài 

Thường Trực The Hague, v.. v.. 

Bởi thế, những nỗ lực ngoại giao mà nhiều nhà duy 

tân đề xướng đều chẳng mang lại kết quả. 

1. Nỗ lực nối lại bang giao với Xiêm La từ 1860 

hoàn toàn thất bại. Mongkut hay Rama IV (1851-1868) 

và Surisavong có nhiều việc phải quan tâm hơn bang 

giao với Huế. Ðại diện Xiêm (A La Hàm) tiết lộ phải 

được Pháp chấp thuận mới có thể “thông hiếu.” Năm 

1879, Hường Nhiệm cử Nguyễn Hiệp và Ðinh Văn Giản 

đi sứ Xiêm, được Chulalongkorn, tức Rama V (1868-

1910), tiếp đãi ân cần và đồng ý gửi sứ qua Huế, dự trù 

vào tháng 5/1880. Từ tháng 8/1879, Huế đã bỏ công sức 

chuẩn bị đón tiếp long trọng. Nhưng cuối cùng, Krung-

thêp dò ý Lãnh sự Pháp, rồi tuyên bố hủy bỏ sứ đoàn. 
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Uổng phí công sức chuẩn bị đón tiếp là việc nhỏ; chứng 

nhức đầu kinh niên của Hường Nhiệm hẳn tăng thêm 

trước thực tế gai góc bị cô lập của “Trung Quốc miền 

Nam.” (82) 

82. ÐNTLCB, IV, LX, LXI, 34:1877-1880, 

1976:182-183, 233-235; TTLTQG II (TP/HCM), 

CBTÐ, 7/12 TÐ XXXI [1879], CB 440:262-263; 

[2003:260]. 

 

Tháng 5/1880, vua sai Thương bạc viết thư phản đối 

Pháp, viện dẫn điều 3 hiệp ước 1874, theo đó Ðại Nam 

có quyền duy trì ngoại giao với những nước đã có liên 

hệ cũ, nhưng Thống đốc Pháp không đồng ý, nên “sứ 

Xiêm không đến được.” Năm 1881, Hường Nhiệm lại 

gửi sứ qua Xiêm. Mùa Xuân 1882, Xiêm mới thuê tàu 

Pháp chở quà tặng đáp tạ. (83) 

83. ÐNTLCB, IV, 27:1847-1852, 68 , 29:132, 

30:193, 31:15, 94, 33:13 [Ðiều III], 34:233-235, 

341-342; 35:98; TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTÐ, 

tam thập nhị niên, lục nguyệt-thất nguyệt, 5/7 TÐ 

XXXII, CB 446:217; 2003:265 [Ngày 22/8/1879, 

Bộ Công trình việc sửa lại Thủy sư sứ quán để đón 

phái đoàn Espania và Xiêm]; Tam thập nhị niên, 

thập nguyệt-thập nhị nguyệt, 27/11 TÐ XXXII, CB 

458:200-213; [2003:275] [Ngày 29/12/1879, chuẩn 

bị đón tiếp sứ Xiêm; tra cứu việc đón sứ đoàn năm 

Gia Long thứ 8, thứ 15 và Minh Mạng thứ 11]; 

AMAE (Paris), Mémoires et documents, Asie, vol. 

33, tờ 91; [Nguyễn Thế Anh, 1992:49]. 

 

Từ năm 1865, Pháp và Xiêm cũng bắt đầu thảo luận 

về chủ quyền trên Kambojia—mà theo lối diễn tả của 

Nguyễn Phước Đảm, giống như miếng xương sườn gà, 

trông thì ngon, nhưng khó nuốt. Năm 1867, Xiêm đổi 

quyền bảo hộ Kambojia cho Pháp, lấy hai tỉnh 

Battambang và Siamreap. Có lẽ vì thế kinh nghiệm 

Xiêm La khá hấp dẫn ở thời điểm này. Thực ra, dòng họ 

Chakri may mắn hơn tài giỏi. Con triều thuộc địa chưa 

lên đến cao điểm. Năm 1888, Pháp bắt Xiêm cắt nhượng 

dần bốn tiểu quốc Lào để năm 1893 Liên bang Ðông 

Dương có được 5 xứ. Năm 1907, như một điều kiện để 

giữ được độc lập, Xiêm phải trả Kambojia tỉnh 

Battambang và Sieamreap, và Lào một giải đất thuộc 
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hữu ngạn sông Mekong [Khung giang] phía Bắc vĩ 

tuyến 15. (84) Và ảnh hưởng Bri-tên thống trị trên 

Xiêm. 

84. Ngày 20/10/1940, Thủ tướng Phibun 

Songkhram tuyên bố Pháp đã chiếm của Thái Lan  

467,500 dặm vuông lãnh thổ; và gần 4 triệu dân. 

Ngày 11/3/1941, dưới áp lực Nhật, chính phủ Pétain 

nhượng cho Thái 23,000 cây số vuông đất tại 

Cambodge và Lào, cùng 64,000 dân; International 

Military Tribunal for the Far East [IMTFE], 

III:6721. Xem thêm Milton E Osborne, The French 

Presence in Cochinchina and Cambodia: Rule and 

Response (1809-1905) (Ithaca: Cornell Univ. Press, 

1969), Part III, pp. 175-258. Sau năm 1945, Căm 

Bốt lấy lại đất cũ. Tòa Trọng Tài Thường Trực The 

Hague cũng ra phán quyết vùng đất phía tây Angkor 

Wat thuộc chủ quyền Căm-Bốt. 

 

2. Phần Kambojia cũng khai thác tối đa sự suy yếu 

của Huế. Dựa thế Pháp, Ang Duong và rồi Norodom 

khuấy rối biên giới, đòi lại đất đai đã bị yuon [Việt 

Nam] lấn chiếm. Năm 1859, quan hệ Kambojia-Ðại 

Nam căng thẳng về việc hơn 1,000 người Chàm và Ðồ 

Bà nổi loạn, trốn qua An Giang. Năm sau, quân Khmer 

quấy nhiễu vùng biên giới, dài theo kinh Vĩnh Tế.  

Theo đúng truyền thống, cái chết của Ang Dương 

vào gần cuối năm 1860 lập tức tạo nên một cuộc tranh 

chấp nối ngôi giữa Norodom và Sisowath, nhưng lần 

này Huế không còn tiếng nói nào. Oudong còn chẳng 

bận tâm sai sứ sang An Giang báo tang. Từ ngày 

Léonard Charner mang quân tới giải tỏa Sài Gòn, đánh 

phá chiến lũy Kỳ Hòa, rồi chiếm ba tỉnh miền Ðông 

Nam Kỳ, Sài Gòn thay Huế bảo hộ Kambojia. Ngày 

11/8/1863, Norodom ký với Thống đốc Pierre de 

Lagrandière (1863-1868) một Hiệp ước bảo hộ. Ngày 

6/3/1864—sau một màn biểu dương chiến hạm ở cửa 

biển Kampot để chặn đường Norodom qua Bangkok, và 

thượng cờ tam tài trên cung điện Oudong ngày 

3/3/1864—đại diện Pháp là Hải Quân Trung tá Louis 

Marie de Gonzague Doudart de Lagréé mới cùng sứ 

Xiêm làm lễ đăng quang cho Norodom. Từ đó, 

Kambojia thoát cảnh chim nhiều đầu hướng về tất cả 

những vương quốc láng giềng hung mạnh hơn. (85) 
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85. ÐNTLCB, IV, 27:68; 29:85-87, 97-98,105, 

108-9,119; 132, 136, 156-157, 165; 30:193; 

TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTÐ, 2/3 TÐ X (1857), 

CB 193:3-5 [2003:49]; 20/6 TÐ XI (1858), CB 

226:247-248  [2003:57]; 23/12 TÐ XII (1860), CB 

250:236-240 [Tự Ðức mật dụ về vấn đề biên giới 

Kambojia. [2003:88]; 10/2 TÐ XIII (1860), CB 

253:255-259 [2003:96] [Kambojia muốn gây hấn]; 

11/5 TÐ XIII (1860), CB 257:17-18 [2003:104]; 

ASME (Paris), Lettre Commune [LC], 1862, 

“Cambodge,” tr 24; CAOM (Aix), Indo AF, carton 

11, A 30 (8); Osborne, 1969:27-8, 30; Cao Huy 

Thuần, 1990:129. 

 

3. Cuộc chiến Pháp-Phổ (1870-1871) bừng lên một 

hy vọng cho Hường Nhiệm hé mở cửa ngoại giao. 

Thời gian này, Huế đã biết được tâm ý của soái phủ 

Sài Gòn. Giống như những người tiền nhiệm, Ðề đốc 

Cornulier-Lucinière (8/1/1870-31/3/1871) [Cô Nô] đòi 

ký hiệp ước mới, với ba điểm chính: Giao trọn 3 tỉnh 

miền Tây cho Pháp; bồi thường Espania 1 triệu đồng; 

và, muốn giảng hoà với nước khác phải có sự đồng ý 

của Pháp. Thực ra, Pháp chỉ muốn được viết thành văn 

bản để tạo một căn bản công pháp quốc tế [thực dân]: 

Ba tỉnh miền Tây đã bỏ ngỏ cho Pháp chiếm từ năm 

1867. 

Triều đình có những phản ứng trái ngược nhau. 

Thân Văn Nhiếp [thuộc một gia đình danh vọng, Tổng 

đốc Bình-Phú] và Hoàng Kế Viêm, Phò mã của Nguyễn 

Phước Đảm, yêu cầu viết thư tranh luận, bác bẻ và 

thông báo cho các nước lân bang, như Penang (Hạ 

Châu), Hong Kong, và phương Tây biết để yêu cầu can 

thiệp. Nhóm Trần Tiễn Thành chủ trương ôn hòa, chỉ 

viết thư yêu cầu Pháp xét lại. Hường Nhiệm chấp thuận 

kế hoạch của Trần Tiễn Thành; nhưng Thống đốc Sài 

Gòn nói thẳng là không thể thay đổi. Ít lâu sau, nhân cơ 

hội Pháp thua trận ở Âu châu, đất đai bị Prussia chiếm 

đóng, Hường Nhiệm viết thư chia buồn việc “quốc chủ” 

Pháp (Napoléon III) bị bắt, và xin chuộc sáu tỉnh miền 

Nam. Cornulier-Lucinière chỉ cám ơn việc thăm hỏi, 

không nhắc gì đến Nam Kỳ. (86) 
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86. ÐNTLCB, IV, XLII, 32:1870-1873, 1975:7-

8; TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTÐ, 11/1 TÐ XXIII, 

CB 343:53-56;  

 

Những đề nghị tấn công ngoại giao lại được mang 

ra thí nghiệm. Nhiều sứ đoàn Việt liên tục qua Hong 

Kong, Ma Cao để cải thiện quan hệ với ngoại quốc, đặc 

biệt là Bri-tên. Ngày 24/1/1874, Nguyễn Huy Hỗn báo 

cáo trong chuyến đi Hong Kong và Ma Cao năm 1873 

có người khuyên nên dựa vào Trung Hoa và kết giao với 

Bri-tên. Ba ngày sau, 27/1, Hỗn trình thêm là đã nói 

chuyện với quan viên nhà Thanh và lãnh sự Mỹ (nhưng 

không ghi tên). Rồi ngày 1/2, Nguyễn Huy Hỗn đề nghị 

gửi sứ qua Yên Kinh thương nghị với các nước để 

chống âm mưu Pháp phong tỏa việc ngoại thương của 

Việt Nam. (87) 

87. Về hành trình của Nguyễn Huy Côn (Hỗn), 

xem TTLTQG I (Hà Nội), CBTÐ, CB 254, TL 40, 

tờ 94-101 (10/12 TÐ XXVI [27/1/1874]); & TL 89, 

tờ 187 (28/12 TÐ XXVI [14/2/1874]). [TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTÐ, nhị thập lục niên, chính nguyệt-

nhị nguyệt, 8/1, 11/1 & 20/1 TÐ XXVI, CB 381:26-

29, 39-41, 47-48 [2003:185-187], & Ibid., nhị thập 

lục niên, thập nhất nguyệt-thập nhị nguyệt, 8/12, 

10/12 & 15/12 TÐ XXVI, CB 385:64-66, 92-96, 

110-114. [2003:198-199]; ÐNTLCB, IV, LI, 

33:1874-1877, 1975:59. 

 

Chính sách “hé cửa” của Hường Nhiệm—với những 

bước rụt rè, trong nỗi lo sợ các quan tướng Pháp “nổi 

giận” —phản ánh một thực trạng chẳng mấy phấn khởi: 

a. Ba sứ đoàn Espania tới Huế năm 1870, 1879 và 

1880. Sứ thần năm 1870 ký một thương ước và “đứng 

vái ba lần” tại điện Văn Minh. Nhưng Espania không đủ 

khả năng hay ước muốn chống Pháp. Espania cũng 

không muốn trở thành lá bài của Tự Ðức, và chính sách 

đại cương của Madrid là duy trì và củng cố các thuộc 

địa hiện hữu. Hai sứ đoàn năm 1879 và 1880 đều do Ðại 

tá Melchor [Manoel] Ordonez, Tổng Tư lệnh 

Philippines, và Marino Fernandez de Henestrosa, thư ký 

của phái đoàn Ki-tô đặc biệt ở Việt Nam, cầm đầu. 

Ngày 27/1/1880 [16/12 Kỷ Mão], Ðỗ Ðăng Ðệ và 

Hoàng Diệu ký thương ước mới với Ordonez. Tuy 

402



nhiên, Espania cho Pháp quyền quản trị các giáo sĩ 

Espania ở Bắc Kỳ và chịu trách nhiệm số tiền bồi hoàn 

chiến phí mà Hường Nhiệm còn thiếu. Ngày 26/9/1880, 

Ordonez trở lại Huế, trao đổi văn bản thương ước được 

phê chuẩn. Nhưng Espania chẳng có dấu hiệu nào đáp 

ứng sự trông đợi của Huế (như tiền bồi hoàn chiến phí). 

Tháng 3/1882, vừa lo sợ vừa giận dữ trước tin Paris đã 

quyết chiếm Bắc Kỳ, Hường Nhiệm từ chối ban huy 

chương cho lãnh sự Espania ở Sài Gòn “vì thương ước 

chưa thực hiện được điều khoản nào; lại không có công 

trạng gì.” (88) 

88. ÐNTLCB, IV, LI, 33:1874-1877, 1975:17-

18. 34:1877-1880, 1976:271, 290-295; 35:1881-

1883, 1976:94. Theo học giả Nguyễn Thu Hoài, có 

hơn 20 tư liệu Châu bản triều Tự Ðức về các sứ 

đoàn Espania tới Huế; TTLTQG I (Hà Nội), CBTÐ, 

CB 212, TL 59, 62, 63, 70, 67, 71, 73, 76, 78, 80 

[1870]; CB TÐ 312, TL 82, 86 [1878]; CB 322, TL 

102 [1879] CB 328, TL 89, 94 [1880] [hát bội], CB 

331, TL 67 [1880]; CB 331, TL 20, 45, 59 [1880] 

[khoản xin giảm số bạc bồi thường chiến phí không 

dám tự ý giải quyết, đợi giao ước xong thảo 1 quốc 

thư cho vua Espania giải quyết]; CB 324, TL 104, 

tr. 309-310 (28/10 TÐ XXXII) [1/12/1879] [Ðỗ 

Ðăng Ðệ, Hoàng Diệu tâu về việc bản thương ước 

hoàn toàn không sửa chữa lại điều 9, còn sau này 2 

nước Pháp, Tây Ban Nha có bàn định sửa đổi việc 

gì quan hệ đến các giám mục, linh mục mà Hoàng 

đế Ðại Nam có chuẩn y mới được thi hành. Khâm 

sứ Pháp chuẩn y]. Xem thêm, TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTÐ, tam thập nhị niên, cửu nguyệt-

thập nguyệt, 8/10 TÐ XXXII [9/12/1879], CB 

454:191-193, CB 452[?]:284-285) [Tự Ðức tiếp 

kiến sứ đoàn]; 26/10 TÐ XXXII, 9-10, CB 454:300-

303 [2003:273] [Sứ Espania cho biết sơ thảo hòa 

ước có chỗ khác biệt vì ý kiến của Pháp]; 26/10 TÐ 

XXXII, 9-10, CB 454:304-305 [2003:273-274] [Sứ 

Espania cho biết thương ước thôi; giáo sĩ do Pháp 

cai quản]; 28/10 TÐ XXXII, 9-10, CB 454:309-314 

[2003:274]; CAOM (Aix), GGI, d.11781; Sogny, 

“Rheinart;” BAVH, XXX, nos. 1-2 (1-6/1943), tr. 

66, 73, 81-82. 
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Từ thập niên 1860, tưởng nên nhấn mạnh, triều 

Nguyễn đã thu gặt được một số bài học vỡ lòng về ngoại 

giao theo kiểu Tây phương đương thời. Hường Nhiệm là 

một nho sĩ xuất sắc, muốn được so sánh với Hán Văn 

Ðế, yêu thích sử và văn thơ. Nhưng giống như đại đa số 

nững hủ nho, Hường Nhiệm tốn quá nhiều thì giờ trong 

việc học chữ Nho, rồi Nôm, trở thành tù nhân tự nguyện 

của “thánh giáo” từ chương, cùng tiếng ca, điệu bộ diễn 

xuất của đào kép hát bội, khiến vua không được trang bị 

và cũng thiếu khả năng lãnh đạo một vương quốc trong 

cơn bão táp thực dân. 

Những đề nghị tấn công ngoại giao thỉnh thoảng 

được mang ra thí nghiệm. Nhiều sứ đoàn Việt liên tục 

qua Hong Kong, Ma Cao để cải thiện quan hệ với ngoại 

quốc, đặc biệt là Bri-tên. Ngày 24/1/1874, Nguyễn Huy 

Hỗn báo cáo trong chuyến đi Hong Kong và Ma Cao 

năm 1873 có người khuyên nên dựa vào Trung Hoa và 

kết giao với Bri-tên. Ba ngày sau, 27/1, Hỗn trình thêm 

là đã nói chuyện với quan viên nhà Thanh và lãnh sự 

Mỹ (nhưng không ghi tên). Rồi ngày 1/2, Nguyễn Huy 

Hỗn đề nghị gửi sứ qua Yên Kinh thương nghị với các 

nước để chống âm mưu Pháp phong tỏa việc ngoại 

thương của Việt Nam. (89) 

89. Về hành trình của Nguyễn Huy Côn (Hỗn), 

xem TTLTQG I (Hà Nội), CBTÐ, CB 254, TL 40, 

tờ 94-101 (10/12 TÐ XXVI [27/1/1874]); & TL 89, 

tờ 187 (28/12 TÐ XXVI [14/2/1874]). [TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTÐ, nhị thập lục niên, chính nguyệt-

nhị nguyệt, 8/1, 11/1 & 20/1 TÐ XXVI, CB 381:26-

29, 39-41, 47-48 [2003:185-187], & Ibid., nhị thập 

lục niên, thập nhất nguyệt-thập nhị nguyệt, 8/12, 

10/12 & 15/12 TÐ XXVI, CB 385:64-66, 92-96, 

110-114. [2003:198-199]; ÐNTLCB, IV, 33:1874-

1877, 1976:59. 

 

Năm 1873, khi Francis Garnier mang quân đánh 

miền Bắc, số lính đánh thuê bản xứ lên tới 12,000 

người, theo tài liệu Việt; và 14,000, theo tài liệu Pháp. 

(ĐNTLCB, IV, q XLIX, 32:1870-1873, 1975:359) , Con 

số này sấp sỉ số thổ binh của nhóm anh em Mạc Thúy 

cùng Trần Phong và Nguyễn Đại ngả theo Trương Phụ 

và Hoàng Phúc trong âm mưu xâm chiếm Đại Ngu năm 

1406-1407 của Chu Lệ/Đệ. (90) 
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90. Vũ Ngự Chiêu, “Giao Chỉ Đô Thống Sứ Ti, 

5/7/1407-2/1/1428;” Idem & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục 

Hận Biển Đông Nam Á (2015), tập II, tr 143, 183-

186. 

 

Hường Nhiệm cũng có kế hoạch phái người đi do 

thám tình hình hầu có thể đối phó với cơn sốt thuộc địa 

Tây phương.  

Tháng 11/1870, nhân dịp Napoléon III bị bắt, 

Hường Nhiệm sai Nguyễn Hữu Lập đi sứ nhà Thanh 

cảm tạ việc Phùng Tử Tài đã mang 31 doanh quân qua 

đánh dẹp thổ phỉ tại Bắc Kỳ, với mật chỉ liên lạc các 

nước Cao Ly, Nhật Bản, Lưu Cầu [Ryukyus], gợi ý việc 

“các nước phương Tây chuyên dùng kế liên hợp với 

nhau để xâm chiếm các nước phương Đông, ta phần 

nhiều bị nọc độc ấy, nước tôi và các quí quốc đều là 

chung một thứ văn tự, nhưng địa thế xa cách, về phương 

kế tự cường, tự trị, xin để bàn riêng với người có chuyên 

trách.” Vua còn dặn dò, trong khi bút đàm về nước Tây, 

nếu là chuyện bí mật, viết vào manh giấy nhỏ, rồi thu lại 

bỏ đi, không để truyền bá ra ngoài. (91) 

91. ĐNTLCB, IV, q XLIII, 32:1870-1873, 

1975:56-59 [10-11/1870]. Tháng 10/1872, về nước, 

được vua khen ngợi. Hữu Lập được thăng thực thụ 

Thị lang, thự Tham tri bộ Hộ. Phó sứ thứ hai Trần 

Văn Chuẩn bị mất cắp bộ áo chầu tam phẩm được 

miễn tội. Ibid., q XLVII, 32:1870-1873, 1975:240. 

Trên đường đi, Nguyễn Hữu Lập gửi thư cám ơn Tô 

đại nhân về việc dẹp Ngô Côn, và yêu cầu đánh phỉ 

Tô Quốc Hán, đang chiếm cứ Cao Bằng; TTLTTƯ 

2 (TP/HCM), CBTĐ, thập nhị tam niên, thập 

nguyệt-thập nhất nguyệt, không ngày, Đồng Trị IX 

[1870], CB 362:336-339. 

 

Tháng 7-8/1871 [6 Tân Mùi], Hường Nhiệm bảo bộ 

Hộ cần nghiên cứu sử dụng ba tàu Đằng Huy, Mẫn 

Thỏa, và Thuận Tiệp đi công cán nước ngoài. Noi 

gương hai triều Nguyễn Phước Đảm và Miên Tông [một 

năm hai, ba lần, không chỉ mua bán mà còn do thám 

tình hình]. (92)  

92. ĐNTLCB, IV, XLV, 32:1870-1873, 

1975:130. Tháng 7/1875, vua định rõ lệ mỗi năm 

lấy một tàu thủy, một thuyền bọc đồng ra ngoài 
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buôn bán. Hàng năm Nội vụ, vũ khố cùng các tỉnh 

chất sẵn hàng hóa ở cửa biển; tháng 12, thuyền sẽ 

tới lấy hàng. Nếu thừa chỗ, sẽ chở giúp hãng tư của 

Thanh; Ibid., XLVI, 32:1870-1873, 1975:213. 

 

Đầu năm 1874, Nguyễn Huy Hỗn báo cáo đã nói 

chuyện với một lãnh sự Mỹ trong chuyến thăm 

Hongkong, Macao và Quảng Đông năm 1873. [Viên 

người Mỹ này có ý muốn đến VN buôn bán nhưng nước 

ta không quan hệ với bên ngoài]. Thực Lục không nhắc 

việc này, chỉ ghi vào tháng 6-7/1874, vua trao 2,000 

lạng bạc cho Nguyễn Huy Côn [Hỗn], khâm phái tàu 

Đằng Huy, qua Hongkong mua súng Tây. (93)  

93. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTĐ, 10/12 TĐ 

XXVI, CB 254, TL 40, tờ số 94, & 28/12 TĐ 

XXVI,  CB 254, TL 89, tờ số 187. [TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTĐ, Nhị Thập Lục Niên, Thập nhất-

Thập nhị nguyệt, 10/12 TĐ XXVI (Quí Dậu) 

[27/1/1874], CB 385:92-96]; ĐNTLCB, IV, 

33:1870-1873, 1975:39. 

 

Nguyễn Huy Hỗn (hoặc Côn) từng qua Hồng kông, 

Ma cao, Quảng Đông và gặp gỡ 1 số người tính chuyện 

thông thương buôn bán với Việt Nam, trong đó có Lãnh 

sự Mỹ nhưng không ghi rõ tên. Nguyễn Huy Hỗn còn 

muốn học đúc pháo, đóng thuyền và ghi chép về tình 

hình ở Hồng kông.  

 

Nên ghi thêm là dù đình thần nhiều lần nhắc đến 

Mỹ trong các cuộc bàn luận, cho tới đầu Thế chiến thứ 

hai (1939-1945), chưa một quan hệ nào được thiết lập, 

và có khả năng chưa vượt qua dự định hoặc ước muốn. 

Nguyễn Huy Hỗn, chẳng hạn, không nêu tên lãnh sự Mỹ 

ở Hong Kong mà ông tiếp xúc năm 1873. Nội dung buổi 

nói chuyện cũng cho thấy “lãnh sự Mỹ” chẳng có vẻ gì 

thiết tha—chủ yếu trách Huế không muốn giao thương 

với ngoại quốc, và sự “khó tính” của Pháp trong nỗ lực 

riêng chiếm Đại Nam.Trong khi đó, các lãnh sự Hong 

Kong hay Đại sứ Mỹ ở Yên Kinh không hề đề cập đến 

việc gặp đại diện Huế. Trọng tâm báo cáo của giới ngoại 

giao Mỹ trong thập niên 1870—kể cả lãnh sự Singapore, 

Bangkok—chỉ có nhu cầu bổ nhiệm đại diện thương mại 

ở Sài Gòn.  
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A. BÙI VIỆN QUA MỸ? 

Vào hạ bán thế kỷ XX, xuất hiện ở Nam Việt Nam 

một huyền thoại là dưới triều Hường Nhiệm, Bùi Viện 

đã hai lần đến Mỹ, và năm 1873 (Quí Dậu) được đích 

thân Tổng thống Ulysses S Grant (1869-1877) tiếp đón. 

Năm 1967, khi tiếp kiến đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, 

Tổng thống Lyndon B Johnson (1963-1969) cũng nhắc 

đến “sứ thần” đầu tiên người Việt là Bùi Viện. Tuy 

nhiên, cho tới đầu thế kỷ XXI, chuyến đi Mỹ của Bùi 

Viện vào thập niên 1870 còn là dấu hỏi lớn. (94) 

94. Vũ Ngự Chiêu, “Nguyễn Ái Quốc: Người 

Việt Đầu Tiên Đến Mỹ? [Hợp Lưu, số 93 Tân Niên 

Đinh Hợi(2-3/2007),  [tr 5-38] (Phần II) [Hợp Lưu, 

số 94 (4-5/2007), [pp.5-38] 

 

1. Cả ba [3] tài liệu Việt ngữ xuất bản tại Nam Việt 

Nam dẫn trên đều chép việc Bùi Viện qua Mỹ. Tuy 

nhiên, chi tiết khác nhau đáng kể. 

a. Nhóm tác giả Lê Văn Ðức, Lê Ngọc Trụ ghi Bùi 

Viện được phái sang Quảng Ðông để tìm cách mở mang 

việc buôn bán với ngoại quốc. Tại đây, ông kết giao với 

con Lãnh sự Mỹ và được người này hứa đem qua Mỹ 

xin viện trợ. Bùi Viện phải về Huế xin phép vua. Vua 

chưa tin, phái ông qua Hongkong hỏi cho chắc chắn rồi 

mới ban quốc thư. Sợ tốn thì giờ, Bùi Viện mạo quốc 

thư, rồi tự chế áo mão tam phẩm qua Hongkong. Chính 

phủ Mỹ đồng ý giúp, cử đại diện qua Việt Nam. Hường 

Nhiệm không bắt tội, lại ban cho ông danh nghĩa chính 

thức qua Mỹ xin viện trợ. Nhưng thời gian này, tình 

hình đã thay đổi. Dù đồng ý giúp, Mỹ đòi phải ứng 

trước 2 triệu quan để làm quân phí. Ông về tâu vua, vua 

cho phép kinh doanh để kiếm ra số tiền 2 triệu quan đó. 

Ðình thần hay được, khép ông vào tội khi quân, giam 

ông đến chết. 

b. Trịnh Văn Thanh có chi tiết tương tự như nhóm 

Lê Văn Ðức, Lê Ngọc Trụ (giả quốc thư, áo mão); 

nhưng thêm về nước Bùi Viện được vua phong làm 

“Tham biện thương chánh” cùng với Nguyễn Tăng 

Doãn coi việc thương chính ở Bắc Kỳ. 

c. Nguyễn Quốc Thắng & Nguyễn Bá Thế ghi năm 

1873 Bùi Viện được gặp Tổng thống Ulysses S. Grant. 

Grant có thiện cảm, nhưng không đồng ý viện trợ. Về 
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nước, Hường Nhiệm bổ làm Tham Tri [II-2], rồi Tham 

chính thương biện [IV-1?], cùng Nguyễn Tăng Doãn lo 

việc thương chính ở Bắc Kỳ. Ít lâu sau, làm Chánh quản 

đốc Nha tuần tải. Ngày 1/11 Mậu Dần (1878) ông mất. 

d. Năm 1962, Thái Văn Kiểm cũng công bố bằng 

Pháp ngữ việc Bùi Viện đến Mỹ. Theo tác giả, Bùi Viện 

nhận lệnh Hường Nhiệm qua Hong Kong tiếp xúc đại 

diện các cường quốc ở đây, hy vọng dùng áp lực quốc tế 

chống lại âm mưu thôn tính Ðại Nam của Pháp. Qua sự 

giới thiệu của Lãnh sự Mỹ ở Hong Kong, Bùi Viện sang 

Nhật, gặp Lãnh sự Mỹ ở Hoành Tân [Yokohama]. Từ 

đây, mùa Ðông năm 1873, Bùi Viện qua San Francisco, 

rồi được Tổng thống “Simpson Grant” tiếp kiến. Nhưng 

vì Bùi Viện không có quốc thư, nên Grant không hứa 

hẹn điều gì. (95) 

95. Thái Văn Kiểm, “Les premières relations 

entre le Vietnam et les Etats Unis d’Amérique;” 

Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises 

[BSEI] (Saigon), vol. 37, no. 3 (3è trimestre 1962); 

dẫn trong Miller, 1991:274-275n1.  

 

Ulysses Simpson Grant (1822-1885) là một cựu 

sinh viên sĩ quan West Point. Binh nghiệp không có gì 

xuất sắc. Mãi tới khi Nội chiến bùng nổ mới được mang 

cấp Tướng; nhưng nổi danh nhờ những chiến thắng tại 

miền Nam. Năm 1868, đắc cử Tổng thống, và cai trị hai 

nhiệm kỳ (1869-1877). Nhiệm kỳ thứ hai, từ 1873, gặp 

nhiều khó khăn vì những vụ tai tiếng tham nhũng. Nổi 

danh nhờ Hiệp ước London với Bri-tên do Ngoại trưởng 

Hamilton Fish điều đình năm 1871. 

 

B. BÙI VIỆN VÀ SỬ LIỆU: 

Sử nhà Nguyễn xác nhận Bùi Viện là một tác nhân 

lịch sử. Hai nguồn tư liệu chính–Nguyễn Triều Châu 

Bản, Tự Ðức [CBTÐ], và Ðại Nam Thực Lục Chính 

Biên [ÐNTLCB]–đều đề cập đến Bùi Viện. 

1. Thực Lục ghi Bùi Viện được bổ làm quản đốc 

Nha Tuần tải năm 1877. Nha này gồm “Chánh, phó 

quản đốc một người; bát, cửu phẩm mỗi chức 1 người; 

thư lại, 6 người; mộ dũng quyền quản, 2 người; quyền 

suất, 6 người; điển tu, 1 người.” (96) 

96. ÐNTLCB, IV, LVIII, 34:1877-1880, 

1976:65 [7/9-6/10/1877].  
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2. Hơn một năm sau, tháng 12/1878-1/1879 (Chạp 

Mậu Dần), ÐNTLCB ghi bộ Hộ đề cử Nguyễn Hữu 

Thục làm Phó Ðề đốc Nam Ðịnh, thay Bùi Viện cai 

quản Nha tuần tải. “Bùi Viện để thiếu rất nhiều; em là 

Bùi Bổng phải nhận lĩnh chở thuê để khấu trừ.” Tuy 

nhiên, Hộ đốc Nam Ðịnh Nguyễn Trọng Hợp [Hiệp] 

(1838-1902) không nhận Thục vì “chưa làm được việc 

gì đã lĩnh 10 vạn quan tiền công.” Vua đồng ý, cho Hợp 

tự lo liệu. Tổng đốc Hợp sửa lại 4 tàu thương hiệu, chọn 

phái các viên lĩnh mộ, sử dụng tới hơn 130 người 

Thanh, cho thuyền và dõng binh ra biển tập luyện. Lại 

ủy cho bọn bang biện người Hoa đứng ra bảo nhận thuê 

các hiệu thuyền Hoa đi tải. Hợp cũng tố cáo ra vụ án 

tham ô tại Nam Ðịnh, khiến nhiều người bị phạt.(97) 

97. ÐNTLCB, IV. 34: 1877-1880, 1976:187-188 

[24/12/1878-21/1/1879]. Nguyễn Trọng Hợp [Hiệp] 

đậu Cử nhân năm 1858. Làm việc trong phủ Tùng 

Thiện công Miên Thẩm, người chịu trách nhiệm 

Tôn Nhơn Phủ. Năm 1865 đậu Tiến sĩ; thăng Thị 

độc nội các; rồi Phủ Doãn Thừa Thiên. Năm 1873, 

cùng Trần Ðình Túc ra Hà Nội dàn xếp việc Dupuis. 

Khi Philastre và Nguyễn Văn Tường ra Bắc, được 

giao tiếp thu Ninh Bình; rồi thăng Tuần phủ Nam 

Ðịnh, hộ lý Tổng đốc Ðịnh-An. Tháng 4-5/1881, tả 

tham tri bộ Lại, tháng sau, 5-6/1881, kiêm quản lý 

Thương Bạc (Ðối Ngoại) để tiếp sứ Espana;  

ĐNTLCB, IV, LXV, 35:1881-1883, 1976:24, 38; 

CAOM (Aix), GGI:9619; Ðại Nam Chính Biên Liệt 

Truyện [ÐNCBLT], q. 30 (Huế: Thuận Hóa, 1993), 

tập IV, tr 119-138. 

 

3. Nguyễn Triều Châu Bản—tức tư liệu Nội các, 

Viện Cơ Mật và 6 bộ của triều đình, có bút phê mực đỏ 

[son] của vua, giống như các văn khố ngoại quốc—cung 

cấp nhiều chi tiết hơn về thành tích làm quan của Bùi 

Viện.(98) 

98. Giáo sư Nguyễn Phạm Hùng, Ðại học Hà 

Nội, và học giả Nguyễn Thu Hoài, chuyên viên Hán 

Nôm, giúp chúng tôi làm phóng ảnh 12 trong số 25 

tài liệu về Bùi Viện, và chuyển ngữ một số tài liệu 

cơ bản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia I (Hà Nội). 

Do trước đây chỉ được tham khảo bản mục lục toát 
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yếu in roneo năm 1978 của nhóm học giả Vũ Thanh 

Hằng—tóm lược một số tư liệu Châu bản đời Tự 

Ðức khi còn lưu trữ tại TTLTTƯ 2 (TP/HCM),  rồi 

so sánh với ấn bản được hiệu đính của các tác giả 

trên do Trung Tâm Quốc Học ấn hành năm 2003—

chúng tôi sẽ ghi danh số mới tại TTLTQG I (Hà 

Nội), kèm theo mã số của TTLTTƯ 2 (TP/HCM). 

 

a. Về thân thế Bùi Viện, Châu Bản Tự Ðức cho biết 

ông sinh năm Ðinh Dậu (1837). Ngày 10/12/1870, Bộ 

Lễ trình việc Bùi Viện và em là Bùi Bổng (hay Phụng) 

xin Quyền lãnh Tổng đốc Ðịnh Yên Nguyễn Hiên cho 

cải chính năm sinh, vì lý trưởng ghi sai. Hai người mới 

đỗ Cử nhân (Bùi Bổng năm 1867 và Bùi Viện ân khoa 

tháng 10/1868). Bùi Viện xin sửa năm sinh thành Ðinh 

Dậu (1837); Bùi Bổng, năm Quý Mão (1843). Tỉnh ấy 

xét thấy là sự thực xin thẩm biện. Bộ Lễ thấy hai viên 

đó đều biết chữ, đáng lẽ khi đăng bảng thi Hương phải 

xin cải chính ngay, không nên đợi đến sau khi đã thi Hội 

mới hành động. Ðề nghị cho cải chính, nhưng theo lệ 

phạt 6 tháng lương để răn đe. Sẽ bắt đầu khi bổ nhiệm. 

Về ngày mất, CBTÐ ghi Bùi Viện ốm chết đêm 

24/11/1878 (mồng 1/11 Mậu Dần). Cái chết đột ngột 

này khiến Nguyễn Văn Tường và các quan chức cho 

lệnh tiến hành việc kiểm kê tất cả hóa vật và thuyền tải 

để tránh thất thoát..(99) 

99. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTÐ, 18/10 nhuận 

TÐ XXIII, CB 231, TL 58, tờ số 167-171, &03/11 

TÐ XXXI, CB 311, TL 6, tờ số 14-21.. [Tư liệu này 

có những đoạn không rõ]. 

 

b. Về sự nghiệp quan trường, CBTÐ cung cấp nhiều 

chi tiết đáng giá. Trước hết, ngày 15/10/1877 Bùi Viện 

được giao nắm cơ quan đặc trách việc chuyên chở 

đường thủy này. Vũ Ban làm Phó Quản đốc. (100) 

100. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTÐ, 9/9 TÐ 

XXX, CB 286, TL 72, tờ số 210-212. 

 

c. Khoảng hơn một tháng sau, ngày 18/11/1877, bộ 

Hộ và bộ Binh trình việc Bùi Viện đã mộ binh dõng, 

chỉnh bị chiến thuyền; xin khởi sự tiễu trừ giặc biển. 

Ngày này, bộ Hộ và bộ Binh cũng báo Bùi Viện đã tổ 
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chức bảo vệ và thu tiền bảo hiểm các thương thuyền để 

phụ vào chi phí của Nha Tuần tải. (101) 

101. TTLTQG I (Hà Nội), CBTÐ, 14/10 TÐ 

XXX, CB 290, tờ 27-28, 37-44 [TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTÐ, tam thập niên, thập nguyệt-thập 

nhất nguyệt, 14/10 TÐ XXX, CB 420, tờ 27-28, 37-

44; 2003:248] 

 

d. Ngày 14/9/1878, bộ Hộ trình việc Bùi Viện can 

tội hối lộ nên không được xét thưởng. (102) 

102. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTÐ, 18/8 TÐ 

XXXI, CB 297, TL 101, tờ số 305-310. 

 

e. Ngày 19/2/1879, bộ Hộ trình việc Bùi Viện vay 

100 lạng bạc từ kho Nam Ðịnh, bị khiển trách. (103) 

103. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTÐ, 29/01 TÐ 

XXXII, CB 333, TL 33, tờ số 89-114. Thực Lục 

chép: Tháng 1-2/1879 [Giêng Kỷ Mão], sơn phòng 

sứ Hà Nội Dương Khuê bị cách chức, cho làm việc 

chuộc tội; ÐNTLCB, IV, 33:197. Việc này do 

Nguyễn Trọng Hợp trình lên vào tháng 12/1878, vì 

kho Nam Ðịnh thiếu hơn 10,000 quan; Ibid., 

34:192. Khuê làm sơn phòng sứ từ tháng 11 Ất Hợi 

(1875); Ibid., 33:260. 

 

f. Trong ba năm 1878-1880, bộ Hộ nhiều lần trình 

việc các tàu thuyền do Bùi Viện và Bùi Bổng [Phụng] 

thuê chở hàng hoá đâm phải đá ngầm bị đắm và phải 

đền bù hàng hoá bị hư hỏng, thiếu hụt. (104) 

104. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTÐ, 26/9 TÐ 

XXXI, CB 307, TL 114, tờ 265-268; 7/7 TÐ 

XXXII, CB 341, TL 120, tờ 360-367; 19/6 TÐ 

XXXII, CB 318, TL 28, tờ 73-76; 04/12 TÐ XXXII, 

CB 330, TL 31, tờ 84-87. 19/12 TÐ XXXII, CB 

330, TL 88, tờ 258-285. 

 

g. Ngày 29/3/1878, Nguyễn Trọng Hợp trình Viện 

Thương bạc báo cáo của Bùi Viện về tình hình tiễu phỉ 

và hai bản đồ. (105) 

105. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTÐ, CB 303, TL 

29, tờ 64-67. 
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h. Ngoài ra, còn hơn 10 tài liệu khác, đều không liên 

quan đến việc Bùi Viện xuất ngoại hay tiếp xúc với 

người Mỹ. 

 

4. Nha Tuần tải chuyên trách việc vận tải đường 

thủy các hàng hoá, thóc gạo, tiền và vũ khí. Mặc dù nhà 

Nguyễn có nhiều thuyền công, từ triều Nguyễn Phước 

Chủng đã có thói quen thuê thuyền buôn tư nhân người 

Thanh trong dịch vụ này. Hai trong những lý do là nạn 

hải tặc và kinh nghiệm hàng hải. Việc mở cửa Ninh Hải 

(cửa Cấm) tức Hải Phòng sứ tỉnh Hải Dương cho việc 

giao thương từ năm 1875-1876, cộng với việc cắt đứt 

Nam Kỳ cho Pháp, khiến vai trò tuần hải ở miền Bắc 

ngày thêm quan trọng. Năm 1875, tổng số tàu tuần biển 

và chở hàng là 403 chiếc (hư hỏng vì gió, giặc, 9 chiếc). 

Năm sau lên tới 458 chiếc (hỏng việc, 22 chiếc). Năm 

1877, 345 chiếc (30 chuyến bị trở ngại vì bão, v.. v...). 

Khoảng 5,000 người Hoa đã di dân tới Ninh Hải trong 

hai thập niên 1860-1870, tạo thành giai tầng trung gian 

kinh tế quan trọng cho cả triều Nguyễn lẫn các lãnh sự 

Pháp. Tham biện đầu tiên ở trạm thuế Ninh Hải là Linh 

mục Nguyễn Hữu Cư hay Thơ, trước đó phục vụ tại 

Hành nhân ty, và từng tháp tùng sứ đoàn Lê Tuấn vào 

Sài Gòn bàn định Hiệp ước 15/3/1874. Khi từ Ninh Hải 

trở lại Huế năm 1880, Linh mục Cư—có lẽ vì vụ khám 

phá ra âm mưu nổi loạn của Huyện Thy—bị Ðại biện 

Rheinart des Essarts kết tội “chống Pháp,” và nghi ngờ 

là gián điệp, không thân Pháp như Nguyễn Hoằng, một 

Linh mục khác làm Hành nhân từ năm 1866, mới bị 

cách chức. Nhưng qua khả năng mà Giám đốc chủng 

viện Thợ Ðúc, Jean Nicolas Renauld (1809-1898), khen 

ngợi Rheinart—tức muốn “mua [được] cả ngai vàng nhà 

Nguyễn” [móc nối Hoàng tử Ưng Chơn và các Hoàng 

thân, công tử] —sau này Rheinart cũng biến Cư thành 

một nhân viên ăn lương Tòa Khâm. (106) 

106. ÐNTLCB, IV, 33:202, 268, 362; 34:88, 

192, 296; Léonard Sogny, “M. Rheinart, Premier 

Chargé d’Affaires à Hué: Journal, Notes et 

Correspondance;” Bulletins des Amis de Vieux Hué 

[BAVH], XXX, nos. 1-2 (1-6/1943), tr. 66, 103-4. 

110-11. 

Vũ Ngự Chiêu, “Nguyễn Ái Quốc: Người Việt 

Đầu Tiên Đến Mỹ? [Hợp Lưu, số 93 (2-3/2007), 
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Tân Niên Đinh Hợi [pp.5-38]; (Phần II) [Hợp Lưu, 

số 94 (4-5/2007), Tân Niên Đinh Hợi [pp.5-38] 

 

C. DÃ SỬ TIỂU THUYẾT? 

Cho tới đầu thế kỷ XXI, chưa một tư liệu văn khố 

nào giúp chứng minh Bùi Viện đã qua Mỹ. 

1. Văn khố Mỹ: Các nhà nghiên cứu làm việc tại văn 

khố Bộ Ngoại Giao Mỹ khẳng định chưa có dấu vết Bùi 

Viện qua Mỹ, hoặc tiếp xúc với lãnh sự Mỹ ở Hong 

Kong hay Nhật. “Sứ đoàn Bùi Viện” vào thời Grant 

chẳng là bí mật an ninh quốc gia để phải giữ kín (như 

hoạt động của cơ quan OSS tại Trung Hoa và Ðông 

Dương trước năm 1945, trong thời gian chiến tranh Việt 

Nam, 1945-1975). Bởi vậy, sự im lặng này của văn khố 

ngoại giao Mỹ thật đáng ngạc nhiên—nếu quả thực Bùi 

Viện đã tới Mỹ. Và, hầu như bất khả, nếu được Grant 

tiếp kiến. 

2. Văn khố Việt: Tư liệu triều Hường Nhiệm cũng 

im lặng. Châu Bản và Thực Lục, như đã giải trình ở 

phần trên, chỉ cung cấp thông tin về Ðội Tuần tải hay cá 

nhân Bùi Viện. Không có ánh sáng nào về các công tác 

khác—như qua Hong Kong, Nhật hay Mỹ. 

Dĩ nhiên, do tình trạng bị hư hại, mất mát của Châu 

bản nhà Nguyễn suốt hơn một thế kỷ—phần vì khí hậu, 

phần vì phương pháp bảo quản, chiến tranh, và nhiều 

lần di chuyển—có khả năng tư liệu liên quan đến chuyến 

đi Mỹ hay Hong Kong của Bùi Viện bị mất. (107)  

107. Tại thư viện Yenching của Ðại học 

Harvard (Boston) có vi phim [microfilms] Nguyễn 

triều châu bản, cũng như bản chữ Hán các bộ Thực 

Lục hay Liệt Truyện. 

 

3. Một giả thuyết để làm việc khác là ngày đó, vì 

chức vị còn nhỏ, có thể Bùi Viện đã tháp tùng một sứ 

đoàn nào đó qua Hong Kong. Bởi thế, không thể không 

tra cứu thêm các tư liệu liên hệ đến ngoại giao trong giai 

đoạn 1870-1878—như chuyến qua Hong Kong của 

Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Tăng Doãn và Nguyễn Huy 

Hỗn—mới hy vọng phá vỡ được sự im lặng quanh 

chuyến đi Mỹ của Bùi Viện trong các văn khố Việt. 

Hường Nhiệm có nhiều kế hoạch phái người đi do 

thám tình hình hầu có thể đối phó với cơn sốt thuộc địa 

Tây phương.  
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a. Tháng 11/1870, nhân dịp Napoléon III bị bắt, vua 

sai Nguyễn Hữu Lập đi sứ nhà Thanh cảm tạ việc Phùng 

Tử Tài [Feng Zi-zai] đã mang 31 doanh quân qua đánh 

dẹp thổ phỉ tại Bắc Kỳ, với mật chỉ liên lạc các nước 

Cao Ly, Nhật Bản, Lưu Cầu [Ryukyus], gợi ý việc “các 

nước phương Tây chuyên dùng kế liên hợp với nhau để 

xâm chiếm các nước phương Đông, ta phần nhiều bị nọc 

độc ấy, nước tôi và các quí quốc đều là chung một thứ 

văn tự, nhưng địa thế xa cách, về phương kế tự cường, 

tự trị, xin để bàn riêng với người có chuyên trách.” Vua 

còn dặn dò, trong khi bút đàm về nước Tây, nếu là 

chuyện bí mật, viết vào manh giấy nhỏ, rồi thu lại bỏ đi, 

không để truyền bá ra ngoài. (108) 

108. ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975:56-59 

[10-11/1870]. Tháng 10/1872, về nước, được vua 

khen ngợi. Hữu Lập được thăng thực thụ Thị lang, 

thự Tham tri bộ Hộ. Phó sứ thứ hai Trần Văn Chuẩn 

bị mất cắp bộ áo chầu tam phẩm được miễn tội. 

Ibid., 32:1870-1873, 1975:240. Trên đường đi, 

Nguyễn Hữu Lập gửi thư cám ơn Tô đại nhân về 

việc dẹp Ngô Côn, và yêu cầu đánh phỉ Tô Quốc 

Hán, đang chiếm cứ Cao Bằng; TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTĐ, thập nhị tam niên, thập nguyệt-

thập nhất nguyệt, không ngày, Đồng Trị IX [1870], 

CB 362:336-339. 

 

b. Tháng 5/1872, Lãnh sự Prussia ở Hương Cảng là 

Mang Cơ cùng 7 sĩ quan và 12 thủy thủ Đồ Bà tới tiếp 

xúc Thương Bạc, muốn thông thương. Vua mừng lắm, 

sai Nguyễn Chính sang Hongkong bằng tàu Thuận Tiệp. 

Lãnh sự Prussia hứa chuyển thư về nước và thông báo 

quyết định của vua Prussia. Rồi cho tàu đưa Nguyễn 

Chính về nước, và bán tàu trên cho Việt Nam. (109)  

109. Tháng 10/1872, mua tàu thủy Viễn Thông 

của Prussia, giá 1 vạn đồng; ĐNTLCB, IV, 32:1870-

1873, 1975:237-238. Có lẽ vì vậy, các giáo sĩ tung 

tin Prussia đã nộp cho Tự Đức dự thảo một hiệp ước 

“42 điều.” 

 

c. Năm 1878, tức hơn 4 năm sau ngày Francis 

Garnier đánh chiếm 4 tỉnh Bắc Kỳ để áp lực Huế phải 

ký Hiệp ước 15/3/1874 và hai hiệp ước phụ bổ thương 

mại—cắt 6 tỉnh miền Nam, cho Pháp đặt lãnh sự ở Hà 
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Nội, Hải Phòng sứ Hải Dương, và Thị Nại (Bình Định), 

cùng tự do giao thương trên sông Hồng—Hường Nhiệm 

gửi phái đoàn Nguyễn Tăng Doãn và Nguyễn Thành Ý 

đi Pháp với ba mục đích: xin sửa đổi hòa ước 1874, mở 

rộng giao thiệp với các nước Espania, Phổ và Bri-tên, 

cùng tìm thuê chuyên viên Âu châu. Doãn về nước 

trước trên tàu L'Aveyron; Ý ở lại ít lâu, hy vọng qua Bri-

tên nhưng thất bại. 

Trong báo cáo ngày 11/9/1878, Doãn tâu Pháp đang 

mạnh; phải chờ đợi tự cường; và tin rằng thế nào Pháp 

cũng trả ba tỉnh Nam Kỳ. Ngày 20/12, Ý nhận xét Pháp 

mạnh nhất thế giới; nên thành tâm hòa với Pháp; cầu 

thân với các nước phương Tây; tự lực tự cường giống 

Nhật Bản. (110) 

110. France, Documents diplomatiques [DD] 

I:84; ĐNTLCB, IV, 34:1877-1880, 1976:143; 

TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, tam thập nhất niên, 

thất nguyệt-thập nguyệt, 15/8 TĐ XXXI, CB 

435:96-101; tam thập nhất niên, thập nguyệt-thập 

nhị nguyệt, 26/11 TĐ XXXI, CB 440:189-198. 

 

Hường Nhiệm không dấu sự bất mãn. Cả ba mục 

đích chính đều chẳng được việc gì. Pháp không chấp 

thuận sửa đổi hòa ước; Espania nghi ngờ, không tiếp 

xúc được Bri-tên, cũng chẳng tìm được người tài. Báo 

cáo về chính trị (dân chủ, quốc hội), thương mại (15 sở), 

kỹ thuật (tàu lửa chạy giữa biển), tôn giáo (giáo chủ 

Vatican), phong tục (một vợ, một chồng; vợ chồng cha 

con đi cùng một xe, nhảy đầm) thì “đều nói hão.” (111) 

111. ĐNTLCB, IV,LV, 34:1877-1880, 

1976:183-186. 

 

5. Riêng với Mỹ, từ thập niên 1860 Huế đã có 

những khái niệm rõ ràng hơn về lược sử của cường quốc 

đang lên tại “Tây Châu” này. Năm 1868, Gauthier mang 

về nộp cho bộ Lễ một quả địa cầu. Khoảng năm 1864-

1870, Nguyễn Trường Tộ đã bàn về việc Pháp và Bri-

tên thù hận nhau vì Pháp mang quân đánh giúp nên Bri-

tên mất Tây [Mỹ] Châu. “Thày Lân”—người tự hào trên 

thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, giữa thấu đáo nhân 

tâm, thu tóm túi khôn của nhân loại suốt 500 năm qua—

còn yêu cầu Hường Nhiệm nên nhờ Giáo hoàng và 
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Giám mục Gauthier đứng ra vận động để ngăn chặn 

tham vọng đánh cướp của Pháp. (112)  

112.  Di thảo số 5 và tấu của Cơ Mật Viện ngày 

19/3/1868 [26/2 TĐ XXI]; HV 189/4, tờ 64-68; dịch 

qua Việt ngữ trong Cần, 2002:549-552] 

 

Hường Nhiệm có vẻ tán thành đường lối này. Tuy 

nhiên, giữa lúc Gauthier cùng hai phái viên Nguyễn 

Tăng Doãn và Trần Hiếu Đạo đang mua sắm sách vở và 

vật dụng tại Pháp để thành lập một trường Quốc Học ở 

Huế, và vận động các giới chính khách Pháp, Thống đốc 

Pierre de la Grandière đột ngột chiếm đóng ba tỉnh miền 

Tây. Trước sự phẫn nộ của giới sĩ dân khắp ba miền, 

Huế phải tạm gác những nỗ lực dựa vào Pháp và Hội 

truyền giáo để canh tân. 

Riêng với Liên bang Mỹ, Huế có những nỗ lực sau: 

a. Giữa năm 1871, Bộ Hộ trình việc muốn thuê một 

số người Mỹ để sửa chữa và làm hoa tiêu cho tàu Mẫn 

Thỏa. (113) 

113. TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, Tự Đức 

Nhị Thập Tứ Niên, Tam-Ngũ nguyệt, ngày 22/4 TĐ 

24, CB 369:203-207.  

 

b. Mùa Thu 1873, nhân dịp tháp tùng sứ đoàn Lê 

Tuấn vào Sài Gòn, Linh mục Nguyễn Văn [Hữu] Thơ 

hay Cư—một trong bai giáo mục Ki-tô làm quan thông 

ngôn cho triều Nguyễn—ghi trong nhật ký là từng gặp 

Lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Theo Thơ, ngày 2/9/1873, Đô 

đốc Jules Dupré (1813-1881) tổ  chức lễ tiếp sứ đoàn 

Việt, có mặt lãnh sự Bri-tên, Prusia, Espania, Belgium, 

Denmark, Dutch và Mỹ, nhiều viên chức cao cấp và 4 

nhà truyền giáo. (114) Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc gặp xã 

giao, và vào thời điểm này, Mỹ chưa đặt lãnh sự tại Sài 

Gòn. (Mới chỉ có Lãnh sự Hong Kong, Singapore, 

Bangkok).  

114. BAVH, VII, No. 3 (Jul.-Sept. 1920), tr 370 

[365-384]; ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975:304.  

 

c. Đầu năm 1874, Nguyễn Huy Hỗn báo cáo đã nói 

chuyện với một lãnh sự Mỹ trong chuyến thăm 

Hongkong, Macao và Quảng Đông năm 1873. [Viên 

người Mỹ này có ý muốn đến VN buôn bán nhưng nước 

ta không quan hệ với bên ngoài]. Thực Lục không nhắc 
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việc trên, chỉ ghi vào tháng 6-7/1874 [5 Giáp Tuất], vua 

trao 2,000 lạng bạc cho Nguyễn Huy Côn [Hỗn], khâm 

phái tàu Đằng Huy, qua Hongkong mua súng Tây. 

Nguyễn Huy Hỗn (hoặc Côn) từng qua Hồng kông, Ma 

Cao, Quảng Đông và gặp gỡ 1 số người tính chuyện 

thông thương buôn bán với Việt Nam, trong đó có Lãnh 

sự Mỹ nhưng không ghi rõ tên. Nguyễn Huy Hỗn còn 

muốn học đúc pháo, đóng thuyền và ghi chép về tình 

hình ở Hồng kông. (115)  

115. TTLTQG 1 (Hà Nội), CBTĐ, 10/12 TĐ 

XXVI, CB 254, TL 40, tờ số 94, & 28/12 TĐ 

XXVI,  CB 254, TL 89, tờ số 187. [TTLTTƯ 2 

(TP/HCM), CBTĐ, Nhị Thập Lục Niên, Thập nhất-

Thập nhị nguyệt, 10/12 TĐ XXVI (Quí Dậu) 

[27/1/1874], CB 385:92-96]; ĐNTLCB, IV, 

33:1870-1873, 1975:39. 

 

B. NỖ LỰC TỪ PHÍA VIỆT NAM: 

 

Cuộc “biểu dương lực lượng” của Pháp từ 1856 tới 

1862—với chiêu bài đòi tự do giảng đạo—khiến từ giữa 

thập niên 1860, Hường Nhiệm cùng các đình thần bắt 

đầu nhận hiểu nhu cầu canh tân, và có những kế hoạch 

mở rộng ngoại giao với Tây phương. 

1. Những bước “toàn cầu hóa” đầu tiên khởi xuất 

từ nhóm Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành, Phạm Phú 

Thứ. Nhưng các nhóm duy tân đối diện nhiều trở ngại, 

từ ngôn ngữ tới khoảng cách văn hóa, nên phải trông 

cậy vào giới giáo sĩ Pháp và giáo mục cùng thày kẻ 

giảng bỏ tu—những tử thù của Khổng giáo nói chung, 

và vương triều Hường Nhiệm nói riêng. Giám mục 

Retord, Pellerin, Miche, Lefèbvre, Puginier, Gauthier 

hay Sohier đều nghĩ Hường Nhiệm chỉ còn nghe được 

tiếng đại bác, và mang nợ máu với Hội truyền giáo cùng 

giáo dân. Họ không từ nan bất cứ phương tiện nào, kể cả 

việc sử dụng giáo dân bản xứ như Trần Lục, Tạ Văn 

Phượng, Hồ Đình Hỷ, Petrus Key (Trương Vĩnh Ký), 

Huyện Sĩ, Huyện Thy, v.. v... trong công tác làm suy 

yếu triều Nguyễn và tiếp tay đẩy mạnh cuộc xâm lăng 

của Pháp. Lefèbvre, chẳng hạn, từng viết cho Paris: 

“Hàng ngày chúng tôi đợi tin một hạm đội đến để đòi 

Hường Nhiệm nợ máu [Nous attendons chaque jour la 
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nouvelle de l’envoi d’une flotte venant demander à Tu 

Duc raison du sang qu’il a versé].” (116) 

116. Lettre Commune [Thư chung, hay Thư 

Công đồng] 1858:47.  

 

Khi Hường Nhiệm và các đại thần muốn hòa hoãn, 

liên minh với Ki-tô giáo, sự liên minh của các giáo sĩ 

chỉ giai đoạn, với mục đích tối hậu là đồng hóa và Ki-tô 

hoá toàn dân Việt, dưới quyền sở hữu thuộc địa của 

nước Pháp.  

2. Tuy nhiên, một thiểu số nhà duy tân Việt—qua 

kinh nghiệm Nhật Bản và nhà Thanh—muốn mở rộng 

bang giao với Espania, Bri-tên, Prussia, Nga La Tư và 

Mỹ.  

Cuộc gặp gỡ chính thức giữa viên chức Việt và Mỹ 

xảy ra tại Paris. Tối 21/10/1863, trong dạ tiệc do Ngoại 

trưởng Pháp thết đãi sứ đoàn Nguyễn, Phan Thanh Giản 

gặp Đại sứ “Y Ta Duy Nê.”  

Trong không khí dạ tiệc, và dưới sự giám thị chặt 

chẽ của các viên chức Pháp sứ thần Nguyễn khó có cơ 

hội tiếp cận Đại sứ Mỹ xin cầu viện. Ngoài ra, chánh 

thông ngôn Aubaret cùng tùy tùng, như Petrus Key 

(từng theo Tư lễ Nguyễn Văn Chất mang quà tặng tới 

điện Tuleries ngày 5/11/1863, rồi sau này qua Madrid), 

bám sát sứ đoàn từng giờ. Trở ngại ngôn ngữ cũng 

không nhỏ. Trong khi đó, nước Mỹ đang trong cơn nội 

chiến; đại sứ Mỹ có nhiều việc đáng quan tâm hơn một 

xứ cách xa nửa vòng địa cầu được coi như nằm trong 

quĩ đạo Pháp. Cho tới khi có tài liệu chứng minh ngược 

lại, có thể tạm kết luận rằng sứ đoàn Phan Thanh Giản 

không tạo được một liên hệ thiết thực nào với đại diện 

Mỹ tại Pháp hay Espania. (117) 

117. 1921, tr. 265. 

 

Thật khó đoán biết ở thời điểm này, Nguyễn Trường 

Tộ đã hiểu biết gì về nước Mỹ, hay những giáo lệnh cho 

Portugal và Espania phân chia thế giới không Ki-tô hay 

chăng.  

 

3. Năm 1878, tức hơn 4 năm sau ngày Francis 

Garnier đánh chiếm 4 tỉnh Bắc Kỳ để áp lực Huế phải 

ký Hiệp ước 15/3/1874 và hai hiệp ước phụ bổ thương 

mại—cắt 6 tỉnh miền Nam, cho Pháp đặt lãnh sự ở Hà 

418



Nội, Hải Phòng sứ Hải Dương, và Thị Nại (Bình Định), 

cùng tự do giao thương trên sông Hồng—Hường Nhiệm 

gửi phái đoàn Nguyễn Tăng Doãn và Nguyễn Thành Ý 

đi Pháp với ba mục đích: xin sửa đổi hòa ước 1874, mở 

rộng giao thiệp với các nước Espania, Phổ và Bri-tên, 

cùng tìm thuê chuyên viên Âu châu. Doãn về nước 

trước trên tàu L'Aveyron; Ý ở lại ít lâu, hy vọng qua Bri-

tên nhưng thất bại. 

Trong báo cáo ngày 11/9/1878, Doãn tâu Pháp đang 

mạnh; phải chờ đợi tự cường; và tin rằng thế nào Pháp 

cũng trả ba tỉnh Nam Kỳ. Ngày 20/12, Ý nhận xét Pháp 

mạnh nhất thế giới; nên thành tâm hòa với Pháp; cầu 

thân với các nước phương Tây; tự lực tự cường giống 

Nhật Bản. (118) 

118. France, Documents diplomatiques [DD] 

I:84; ĐNTLCB, IV, 34:1877-1880, 1976:143; 

TTLTTƯ 2 (TP/HCM), CBTĐ, tam thập nhất niên, 

thất nguyệt-thập nguyệt, 15/8 TĐ XXXI, CB 

435:96-101; tam thập nhất niên, thập nguyệt-thập 

nhị nguyệt, 26/11 TĐ XXXI, CB 440:189-198. 

 

Hường Nhiệm không dấu sự bất mãn, và thất vọng. 

Cả ba mục đích chính đều chẳng được việc gì. Pháp 

không chấp thuận sửa đổi hòa ước; Espania nghi ngờ, 

không tiếp xúc được Bri-tên, cũng chẳng tìm được 

người tài. Báo cáo về chính trị (dân chủ, quốc hội), 

thương mại (15 sở), kỹ thuật (tàu lửa chạy giữa biển), 

tôn giáo (giáo chủ Vatican), phong tục (một vợ, một 

chồng; vợ chồng cha con đi cùng một xe, nhảy đầm) thì 

“đều nói hão.” (119) 

119. ĐNTLCB, IV, 34:1877-1880, 1976:183-

186. 

 

4. Năm 1881—sau khi Pierre Rheinart cho nhà 

Nguyễn biết Pháp sẽ kiểm soát việc giao thiệp giữa Đại 

Nam và các nước khác vì thể chế “bảo hộ” đã nằm trong 

Hiệp ước 15/3/1874—viện Cơ Mật bàn định việc nhờ 

Bri-tên, Mỹ, Phổ, v.. v... can thiệp. Trong khi chờ đợi, 

chỉ thị khâm phái Phạm Bình, Hà Văn Trung ở Hương 

Cảng tìm thuê hoa tiêu và thợ máy người Tây để đưa sứ 

đoàn đi các nước bằng phương tiện riêng. Đồng thời tìm 

cách liên lạc với lãnh sự ngoại quốc ở Yên Kinh. Có thể 

nhờ Lý Hồng Chương và Đường Đình Canh, “cũng nòi 
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giống ta.” Vua nói đợi Nguyễn Thành Ý về sẽ bàn thêm. 

Hai tháng sau, Hường Nhiệm cử Nguyễn Trọng Hợp, 

Nguyễn Thành Ý, Vũ Ngọc Tuân, Phạm Như Xương 

vào sứ đoàn qua Pháp, nhưng cuối cùng, “vì bận rộn, lại 

ngưng.”  

Cách diễn tả “bận rộn” của sử Nguyễn hơi mơ hồ. 

Thực ra, cuối năm 1881, đầu 1882, chính sách của 

Hường Nhiệm hoàn toàn thay đổi. Chuyến đến Huế của 

Đường Đình Canh đầu năm 1882 đánh dấu sự thay đổi 

này: Sau khi được Canh (qua Nguyễn Văn Tường) mật 

báo kế hoạch chiếm Bắc Kỳ của Pháp, Hường Nhiệm 

chính thức yêu cầu nhà Thanh can thiệp. Không những 

xin làm thuộc quốc của nhà Thanh, vua còn yêu cầu đặt 

đại diện ở Yên Kinh và Quảng Đông, và nhờ tàu Thanh 

đưa người Việt đi các nước Anh, Nga, Phổ, Pháp, Mỹ, 

Áo, Nhật Bản “xem xét và học.” Những đề nghị này 

được viết thành văn bản gửi Lý Hồng Chương và 

Trương Thụ Thanh. (120) 

120. ĐNTLCB, IV, 35:1881-1883, 1976:59-62, 

85, 89-91. Báo cáo của Khoa đạo Lê Đĩnh sau 

chuyến đi Hongkong trở về có lẽ phần nào đóng góp 

vào quyết định này; Ibid., 1976:86-87. 

 

Tuy nhiên, đã quá trễ. Tháng 3/1882, chính phủ 

Charles de Freycinet chấp thuận cho đưa quân ra Bắc 

Kỳ, và cử Hải Quân Trung tá Henri Rivière làm Tư 

lệnh. Chuyến đi này khiến Hường Nhiệm và triều đình 

nhiều hơn là “bận rộn” trong những tháng ngày cuối đời 

vua.  

Trong khi đó, mặc dù nhà Thanh có khả năng liên 

hệ với bộ Ngoại Giao Mỹ, trào lưu thế giới đã đổi 

thay—nên những bước ngoại giao rụt rè của Hường 

Nhiệm quá ngắn và quá chậm. Tàu chiến, binh lực và 

các nhà truyền giáo Pháp bắt đầu chấp nhận cuộc chơi 

biểu dương luật kẻ mạnh—tự xưng là “khai hóa” nếu 

chiến thắng, và sẽ bị sỉ nhục là “cướp nước” khi thất bại. 

Liên bang Mỹ, trên nguyên tắc, chẳng có căn bản pháp 

lý nào để trực tiếp can thiệp. Hơn nữa, chính sách ngoại 

giao Mỹ luôn luôn lấy Âu châu làm trọng điểm. Tại Á 

châu thì ngoài Nhật Bản và Xiêm La, thị trường Trung 

Hoa mới đủ sức quyến rũ các tài phiệt—kể cả việc tuyển 

dụng lao công rẻ tiền để phát triển hệ thống đường xe 

lửa tại nội địa Mỹ.  
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Việt Nam không là thánh địa của một tôn giáo 

hoàn cầu hay một ý thức hệ chính trị quyến rũ nào. Việt 

Nam cũng không rừng vàng, bể bạc như “người Hán” ở 

Huế ảo tưởng. Ngoài những thổ sản như đường cát, vỏ 

quế, lúa gạo và mỏ than, sự quyến rũ nhất của Đại Nam 

ngày đó chỉ là khả năng mở cửa vào vùng Vân Nam—

một thời được coi như cửa ngõ vào thiên đường hạ giới. 

Dù huyền thoại người da tím một mắt giữa trán, và 

những đô thị ở đó người ta có thể cúi xuống nhặt được 

vàng không còn lưu truyền, nhưng những mỏ tài nguyên 

thiên nhiên và thị trường tiêu dùng vũ khí, đạn dược, 

cùng các hàng hoá tại miền Tây Nam Trung Hoa thơm 

ngọt hơn mật ong. Vai trò phên dậu của Thiên triều này 

sẽ kéo dài thảm kịch Đông Dương hàng thế kỷ. 

Các nước Tây phương không hẳn “cùng giuộc với 

nhau” như đình thần nhà Nguyễn lên án—nhưng họ 

cũng không muốn trở thành lá bài của Hường Nhiệm 

trong kế sách gọi là “dĩ man trị man;” nếu không phải 

chính họ đã và đang hăng hái, hữu hiệu hơn trong cùng 

phương cách lấy người Việt trị người Việt, tằm thực hay 

“ăn dân.”  

Từ ngày 26/2/1862, Lãnh sự Mỹ Bangkok là 

Westervelt đã nghĩ rằng Cochin China có thể coi như 

một thuộc địa của Pháp. (121) 

121. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32:1870-1873, 

1975:53-59; Miller, 1990:69. 
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Chương VIII 

HÒA CHẲNG YÊN:  
Những Năm Cuối Triều Hường Nhiệm, 1874-1883 

 

Năm 1879 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng. 

Ngày 30/1/1879, Francois P. Jules Grévy đắc cử Tổng 

thống Pháp, với nhiệm kỳ 7 năm (1879-1887). Ngày 

4/2/1879, Đô Đốc Jean Bernard de Jauréguiberry trở lại 

làm Bộ trưởng HQ & TĐ (tới 23/9/1880). Sự xuất hiện 

của những đảng viên "thuộc địa" như Léon Gambetta, 

Jules Ferry, Jauréguiberry v.. v... mang lại chương kết 

của cuộc xâm lăng quá dài của người Pháp. Ngày 13/5, 

Charles le Myre de Vilers (1833-1918) được bổ nhậm 

Thống đốc dân sự đầu tiên của Nam kỳ, thay thế Đô 

Đốc/Thống đốc cuối cùng, Louis Jules Lafont [Đô La 

Phong] (16/10/1877-6/7/1879)—cựu tùy viên của 

Rigault de Genouilly, từng mang Linh mục Theophile 

de la Liraye và Petrus Key tới gặp đại diện của Tổng 

thống Khâm sai Nguyễn Tri Phương ngày 21/6/1859, hy 

vọng đạt một hiệp ước, nhưng thất bại. (1)  Le Myre de 

Vilers được toàn quyền hành động—với hàm ý thời kỳ 

xâm lược quân sự  đã qua, và sứ mệnh khai hóa 

[mission civilisatrice] bắt đầu.  

1. ĐNTLCB, IV, q XX, 29:1859-1862, 1974:29-

30 [Tôn Thất Hàn sai suất đội Chu Cưu gặp phái 

nhân của Pháp là Nguyễn Văn Mại, Nguyễn Văn 

Đặc, yêu cầu viết thư; phạt Tôn Thất Hàn 6 tháng 

lương; Chu Cưu 60 trượng], 49 [30/6-28/7/1859: 

cho phép Nguyễn Tri Phương thương thuyết], 69 [7-

8/1859: trận Liên Trì, quân Nguyễn thua]. 

Châu Bản Triều Tự Đức [CBTĐ], Thập nhị 

niên, Chính nguyệt-Tứ Nguyệt, 28/4 TĐ XII/Kỷ 

Mùi [30/5/1859], CB 239, tờ 284-285(không nhận 

thư ngày 6/4 Kỷ Mùi [8/5/1859]) [2003:69], 29/4 

TĐ XII/Kỷ Mùi [31/5/1859], CB 239, tờ 289-290 

(vì không có thông ngôn)[2003:69], 13/5 TĐ 

XII/Kỷ Mùi [13/6/1859], CB 243, tờ 102-103 (Pháp 

nhờ thông ngôn người Hoa ở Sài Gòn), 10/6 TĐ 

XII/Kỷ Mùi [9/7/1859], CB 243, tờ 137 (Lý Thuận 

Nhất) 
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Le Myre de Vilers là người muốn Pháp hóa 

[Frenchi-fying] Nam Kỳ, thiết lập chế độ ứng dụng luật 

Pháp, và đặt ra những Hội đồng thuộc địa [Conseil 

Colonial], đồng thời hoàn tất  cuộc bành trướng chủ 

quyền thuộc địa Pháp ra Bắc. Charles Thomson 

(13/1/1883-27/7/1885), người kế vị của Le Myre de 

Vilers mới đặt xuống những căn bản “công pháp quốc 

tế” cho việc bảo hộ Trung và Bắc Kỳ.  

Đáng ghi nhớ là Paris trực tiếp điều khiển và theo 

dõi việc bành trướng ra Bắc Kỳ, với sự phối hợp chặt 

chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao và Hải Quân & Thuộc Địa, 

ngoại trừ một giai đoạn ngắn mà Tổng Nha Thuộc Địa 

được chuyển qua Bộ Thương Mại và Thuộc Địa. Đôi 

khi, ngay chính các Thủ tướng Pháp cũng đặt vấn đề 

Bắc Kỳ nói riêng, và Đông Dương nói chung, lên hàng 

quốc sách. 

 

I. BẮC KỲ NHÌN TỪ PARIS: GIAI ĐOạN "HƯU 

CHIếN" 1874-1879: 

 

Ký xong hiệp ước 15/3/1874, Pháp đã đạt được mục 

đích sơ khởi: đó là chiếm sáu [6] tỉnh miền Nam, và bắt 

triều Huế phải cho tự do truyền đạo và giao thương ở 

Trung và Bắc Kỳ. Bởi vậy, trong những năm cuối thập 

niên 1870, chính phủ Pháp cũng như những Đô 

đốc/Thống đốc ở Sài Gòn—từ Jules Krantz (16/3-

1/12/1874), tới Charles Duperré (1/12/1874-31/1/1876, 

7/7/1876-15/10/1877), và rồi Louis Jules Lafont 

(16/10/1877-6/7/1879)—tạm thời hài lòng với vùng 

lãnh thổ cướp đoạt được, chỉ lo ổn định tình thế ở miền 

Nam, thực thi những cải cách rộng lớn về hành chính, 

đất đai, thuế khóa, giáo dục, luật pháp v..v..., cho Hường 

Nhiệm và triều thần Nguyễn được tạm thời sống yên ổn 

ở Huế. Năm 1877, Paris và Sài Gòn còn thỏa mãn mong 

ước của Hường Nhiệm và Nguyễn Văn Tường thay 

Rheinart bằng Philastre, một chuyên viên Hán ngữ, từng 

chứng tỏ “tình bạn thật thà” qua việc trả lại Hà Nội cùng 

châu thổ song Hồng. Trong thời gian ở Huế, Philastre 

cũng tập trung vào việc trau dồi Hán ngữ và nghiên cứu 

về văn minh Việt Nam, dưới sự giúp đỡ của một cử 

nhân người Việt, do đích thân Hường Nhiệm tuyển 

chọn. Nhờ vậy, Philastre tiến xa trong việc phiên dịch 

và tóm lược bộ Luật “Gia Long,” do Nguyễn Văn Thành 
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chủ biên năm 1815. Philastre cũng cải thiện việc bang 

giao Pháp-Nguyễn, tránh xen vào nội bộ triều Nguyễn 

như người tiền nhiệm. Philastre cũng bỏ qua việc 

Hường Nhiệm cử Sứ đoàn Bùi Ân Niên triều cống Yên 

Kinh năm 1876-1877. Bởi thề, Hường Nhiệm coi 

Philastre như một bạn tâm giao, không ngừng tâm sự 

với Philastre. 

Dẫu vậy, vua quan Nguyễn vẫn phải đối đầu với 

những khó khăn muôn bề. Tại miền Bắc, giặc giã triền 

miên. Ngoài thổ phỉ và hải tặc Hoa, những giáo dân Ki-

tô từng phục vụ đạo quân của Garnier kết thành nhiều 

nhóm thổ phỉ hay hải tặc dưới sự che chở, nếu không 

phải chỉ huy, của các cố đạo. Kho tàng trong nước hầu 

như trống rỗng, trong khi chiến phí ngày một cao, nguồn 

lợi tức ở miền Nam bị cắt đứt.  

Chỉ nguyên khoản “bồi thường chiến phí” Pháp và 

Espania đánh chiếm Đại Nam lên tới 400,000 đồng hay 

2,880,000 lạng bạc một năm. Mỗi năm trả 2 lần. Năm 

1862 và 1863 còn thiếu lại 5,049 đồng. Năm 1864 thiếu 

200,000 đồng. (2)  

2. ĐNTLCB, IV, XXIX, 30:1863-1865, 

1974:94-95, XXXI, Ibid., 1974:180. [Tháng 3-

4/1865 [3 Ất Sửu] Phan Thanh Giản và Trần Tiễn 

Thành trình việc bồi thường chiến phí: 400,000 

đồng mỗi năm [2,880,000 lạng bạc].  

 

Để có đủ tiền trả nợ năm 1865, vua phải mang một 

số vật dụng bằng bạc trong kho ra đúc nén. Lại sai 

Trương Văn Uyển vào Nam thu góp vàng bạc, nấu chảy 

cả hai pho tượng Phật cổ của Căm-Bốt bằng vàng, đổ 

thành nén. Tháng 8-9/1865, đúc các đồ dùng bằng bạc 

thành bạc khối. Nộp cho Pháp 72,000 lạng (100,000 

đồng). Phó Đô ngự sử Lê Đình Đức nói phải trả nợ đúng 

kỳ hạn. (3) 

3. ĐNTLCB, IV, XXIX, 30:1863-1865, 

1974:94-95, XXXI, Ibid., 1974:180; XXXII, 

Ibid.,1974:234-235, 236.  

 

Không những ngân khố các tỉnh vơi hụt, mà hầu 

bao, vựa lúa của nông dân bị soi móc đủ kiểu. Hường 

Nhiệm chấp thuận mọi biện pháp tăng thu—tăng thuế 

ruộng đất, linh động lệ lạc quyên. Tháng 9/1864, Nam 

trực (Quảng Nam-Quảng Ngãi) và Tả kỳ (tới Bình 

424



Thuận) thiếu gạo [do việc phong tỏa kinh tế của Pháp?], 

bắt quyên thóc gạo, Cửu phẩm bá hộ ở Quảng Bình 

không chịu nạp, đánh 100 trượng trước đình. Phải nạp 

8000 quan mới tha. (30:99, 111), kể cả hoàng thân, công 

tử (30:118-19), bán phẩm hàm, chức tước (30:121-24), 

cho dùng tiền chuộc tội (30:121-24). (4) 

4. ĐNTLCB, IV, XXIX, 30:1863-1865, 

1974:99, XXXI, Ibid., 1974:111, 118-19, 121-24 

 

Và, dù chẳng vui thú gì, từ tháng 1-2/1865, vua bỏ 

lệnh cấm hút thuốc phiện từ triều Nguyễn Phước Đảm, 

chỉ đánh thuế nặng; bắt đầu thí nghiệm trưng thầu thuế 

thuốc phiện. Trong năm 1865 thu được tổng số 382,000 

quan. Ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên thu được 

cao nhất, 264,000 quan. Nam Định, 21,000 quan, Bình 

Thuận 20,000 quan, Hà Nội 17,000 quan. Phú Yên mỗi 

năm thu được 5,000 quan. Năm 1870, vì sự tranh 

thương giữa người Hoa, tiền thuế ngày một gia tăng, lên 

tới 595,500 quan. (5) 

5. ĐNTLCB, IV, XXXI, 30:1863-1865, 

1974:163-64; XLIV, 32:1870-1873, 1976:112-116; 

[CBTĐ, TĐ XIII, CB 346:80-84, ?24-29 ; 2003:] 

Tsuboi, 1990:146. 

 

Tháng 5-6/1881, Hoa thương Hầu Lợi Trinh trúng 

thầu thuốc phiện, thuế cho cả ba năm là 1,786,500 quan. 

Được phép thu thuế từ Quảng Trị tới Bắc Kỳ, ngoại trừ 

5 tỉnh Tuyên, Cao, Lạng, Thái và Hưng Hóa. Tăng thêm 

được 527,300 quan. (6) 

6. ĐNTLCB, IV,.LXV, 35:1881-1883, 

1976:31[Có tranh chấp với hãng Đặng Quảng 

Thịnh];  

 

Nhưng vì “đức ý” của triều đình, Hán Văn Đế ở 

Huế thỉnh thoảng lại ra lệnh cấm hoàng thân, quan chức 

và rồi cử nhân, tú tài không được “yên sĩ phi lí thuần.” 

(7) 

7. ĐNTLCB, IV, 27:382 [8/5-6/6/1853: [Tháng 

4 Quí Sửu] Cấm quan viên hút thuốc phiện], 28:66 

[Tháng 9 Giáp Dần, 22/10-19/11/1854]: Tuần phủ 

Hưng Hóa Phan Tĩnh bị cách chức vì hút thuốc 

phiện], 30:105, 149-150. XLVIII, 32:1870-1873, 

1976:298-299 [Tháng 6 Quí Dậu, 25/6-23/7/1873: 
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cử nhân, tú tài phải bỏ thuốc phiện trong vòng 1 

năm]. 

 

Quân phí chống tặc phỉ tại miền Bắc (kể cả quân 

lương cho Thanh binh và tiền thuê tàu Thanh [9000 lạng 

bạc 1 tháng], là mối lo khác. Năm 1871, quân phí tại 

miền Bắc lên tới 58 vạn quan, trong khi chỉ thu được 37 

vạn. (8) 

8.  ĐNTLCB, IV, XXXI, 30:1863-1865, 

1974:105, 149-50; CBTĐ, TĐ XXIII [6/7/1871], 

CB:90-94).: TĐ XXIV: [16/7/1871] 219-224. 

 

Ngày 21/12/1869, Hường Nhiệm cho lệnh khuyến 

khích dân chúng gia tăng sản xuất, khai thác lâm khoáng 

sản, làm muối, đánh cá. Triều đình còn chiêu mộ dân 

chúng đi khai khẩn, lập nghiệp ở những miền đất hoang 

như Cam Lộ (Quảng Trị), v.. v... Ngày 2/11/1876, 

Hường Nhiệm thuận cho Nguyễn Thông và Nguyễn 

Chánh Tâm di dân vào Bình thuận lập đồn điền. (9) 

9. CBTĐ, XXII, CB 333:105-8 ; 11/10 TD 

XXIII, CB 360: 138-40. 

 

Để gia tăng số thu nhập vương quốc, còn cho lệnh 

tận lực khai thác các tài nguyên. Nhưng phần lớn Hoa 

thương được độc quyền khai thác các quặng than đá và 

kim loại.(10) 

10. CBTĐ, TĐ XXIII [1870],, 354:159-166, TĐ 

XXIII [1870],, 352:319-321. Ngày 4/11/1876, 

Hường Nhiệm cho một Hoa thương thầu khai mỏ ở 

Cẩm phả và Đại độc; TĐ XXIX [1876], 403:302-5.. 

 

Ngoài ra, đặt thêm các loại thuế, và khuyến khích 

"lạc quyên" để trả chiến phí. Vua còn cho nghiên cứu 

việc sử dụng tiền giấy.(11) 

11. CBTĐ, XXIII [1870],, CB 366:66-76.  

 

Sự thâm thủng ngân quĩ ngày một trầm trọng. Tính 

đến năm 1876, Hường Nhiệm đã cho lệnh quyên góp 

tổng cộng sáu lần mà vẫn thiếu hụt. (12) 

12. CBTĐ, 10/5 TĐ XXIV[27/6/1871], CB 

370:5-9 [2003:179], 69-103 [2003:179-180]; ?5:90-

94; ĐNTLCB, IV, XLV, 32:1870-1873, 1976:113-

116; LV, 33:1874-1876, 1975:277. 
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Hương Nhiệm phải tiếp tục chính sách bán quan 

tước cho những người giàu có, tăng thuế tư điền, và rồi 

cắt nhượng cho Hoa thương độc quyền khai thác các mỏ 

khoáng sản và kim loại. 

Ngoài ra, còn đề nghị giảm bớt lính địa phương để 

lấy lương tiền nuôi quân triều đình và phục vụ quân 

Thanh sang giúp tiễu phỉ. 

Dân chúng siêu tán, cơ khổ không chỉ vì giặc cướp, 

mà còn do sự tàn ác và tham lam của quan quân Thanh-

Nguyễn. Thiên tai, bão lụt, đói kém, dịch lệ (30:87) liên 

miên. Tệ nạn bán mình hay bán con cái, và buôn nô lệ 

sang Trung Hoa lan tràn. (13) 

13. ĐNTLCB, IV, LXV, 35:1881-1883, 1976:23 

[30/3-27/4/1881, thuyền buôn nước Thanh tới cửa 

Quyền, Nghệ An, mua 72 người đàn ông lẫn đàn bà. 

Tàu Pháp bắt được, mang vào Sài Gòn giao cho 

Nguyễn Thành Ý. Vua cách chức Tấn thủ Bùi Đức 

Tu]. 

 

Tình trạng đói khổ hầu như hang năm từ Nghệ-Tĩnh 

ra bắc khiến dân tình thêm ta thán, và uy tín triều đình 

ngày một suy giảm. (14)  

14. ĐNTLCB, IV, 34:1877-1880, 1976:195-196 

[Tháng 1-2/1879, Quảng Ngãi, đói].  1976: 197 [Từ 

Thanh Hóa trở vào, giá gạo cao]. 201 [Tháng 2-

3/1879, tỉnh Thái Nguyên không đủ sức cung cấp 

lương tiền cho quân Thanh. 215 [Hà Tĩnh, 8,000 

dân đói đến kiếm ăn].  

 

Bởi thế, trước năm 1867, vua và các đình thần từng 

suy nghĩ về lời khuyên—thực tế, dù phũ phàng—của 

thông ngôn (“nho”) Tôn Thọ Tường là nếu thiếu tiền, 

nên cắt ba tỉnh miền Tây cho Pháp để trả nợ. (15) 

15. ĐNTLCB, IV, XXXI, 30:1863-1865, 

1974:180; XXXII, Ibid.,1974:234-235.  

 

“Giặc” là tiếng gọi bất cứ ai bị kết tội chống triều 

đình. Dân đói khổ muốn tìm miếng ăn, cái mặc. Nạn 

nhân của tham quan ô lại. Các đạo quân Thanh mang 

danh nghĩa giúp dẹp phỉ cũng rát hang say hành hạ, 

ngược đãi, giết chóc dân công. Hường Nhiệm từng phải 
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cho lệnh khiếu nại hay phản đối, “nói khéo”  với họ 

Phùng. (16) 

16. ĐNTLCB, IV, LXI, 34:1877-1880, 

1976:197. 

 

Trong hàng quan lại, mặc dù những cột trụ triều 

đình như Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản và 

Nguyễn Tri Phương đã nối tiếp nhau từ trần, một số 

khuôn mặt đáng kể khác bắt đầu xuất hiện, như Trần 

Tiễn Thành, Hoàng Tá Viêm, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn 

Văn Tường, Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Trần Đình 

Túc, Nguyễn Hữu Độ, Phạm Thận Duật, v..v... Lừng lẫy 

hơn cả là Thuyết và Viêm. Tháng 9/1875, Thuyết bắt 

sống được thủ lãnh Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh, và 

giết nhiều đồ đảng của Anh. Viêm thì có một tro85 thủ 

đắc lực là Lưu Vĩnh Phúc, và liên thủ với nhà Thanh 

dẹp giặc Lý Dương Tài ở vùng Lạng Sơn-Cao 

Bằng.(17) Trong hai năm 1876-1877, Thuyết và Viêm 

được coi như hai nhân vật quyền thế nhất đất Bắc, nhất 

là sau cái chết của Garnier. Tuy nhiên, hai đại thần này 

cũng ra mặt đối nghịch nhau. Thuyết, vì chủ trương phải 

cứng rắn với giặc Cờ Đen dưới trướng Viêm, bị triệu 

hồi về Huế, và có một thời gian đòi từ quan đi tu, nhưng 

Hường Nhiệm không chấp thuận. Từ đó uy thế Viêm 

ngày một lừng lẫy. Trên thực tế, các quan lại và giới văn 

thân đất Bắc có phần tôn trọng Viêm hơn cả Hương 

Nhiệm và "triều đình khi dân" ở Huế. 

17. Lý Dương Tài là một tướng Thanh đổi sang 

nghề cướp, tự xưng làm dòng dõi nhà Lê. Theo sử 

Việt, Viêm giết được Tài. Theo lãnh sự Pháp ở Hà 

Nội, Tài bị quân Thanh giết; Báo cáo ngày 

17/10/1879, Kergaradec gửi Goucoch; CAOM 

(Aix), Amiraux, Dossier 13018.  

 

Tại Huế, từ sau ngày "đòi" được Hà Nội năm 1874, 

Tường và Trần Tiễn Thành, người có công cất nhắc 

Tường, là hai nhân vật quyền thế nhất. Thương bạc 

Tường trở thành một thứ Thượng thư Ngoại Giao. Năm 

1875, Hường Nhiệm cho dựng nha sở riêng cho Viện 

Thương Bạc ở phía ngoài thành, nơi Rheinart trình quốc 

thư vào tháng 9/1875. Cơ sở quyền lực của Tường cũng 

bắt đầu được gây dựng qua cuộc hôn nhân giữa con trai 

Tường và một quận chúa thuộc “phòng” Hường Cai, cha 
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của Ưng Kỳ và Ưng Đăng, hai con nuôi của Hương 

Nhiệm. Tuy nhiên, Tường cũng tạo cho mình một kẻ thù 

không đội trời chung là Rheinart qua những buổi tranh 

luận nẩy lửa về việc thực thi những điều khoản của Hiệp 

định 1874, đặc biệt là điều 8 và điều 9 về việc đối xử 

với giáo dân. (18) 

18. CAOM (Aix), Amiraux, Dossiers 12768/3, 

12772/1 (thư ngày 2/10/1875, Rheinart gửi Dupré), 

12774 (thư ngày 9/10/1875 và 16/10/1875, Rheinart 

gửi Dupré), 12775 (thư ngày 23/10/1875, Rheinart 

gửi Duperré), 12776/3 (thư ngày 27/10/1875, 

Rheinart gửi Nguyễn Văn Tường), và 10445, 

10468, 12820/1, 12821/1. Xem thêm chi tiết trong 

Thuần 1990:chương VII. 

 

Người Pháp cũng đặc biệt chú ý đến kế hoạch kinh 

tế mới của Hường Nhiệm, tức thiết lập sơn phòng sứ tại 

những vùng sơn cước hay đất bị bỏ hoang. Những đơn 

vị kinh tế-quân sự này, một hình thái mới của kiểu mẫu 

"đồn điền" trong Nam, ngoài nhiệm vụ tăng gia số đất 

đai canh tác và hoa mầu, còn có công dụng phòng ngừa 

giặc cướp, hoặc một thứ căn cứ kháng chiến trong tương 

lai. 

 

Bệnh Từ Trong Tim: 

Riêng với cá nhân Hường Nhiệm—nhân vật theo lý 

thuyết nắm giữ quyền hành tuyệt đối—rã vụn dần son 

phấn trước những cặp mắt soi mói của các viên chức 

Pháp. Đại biện Rheinart ở Huế không ngớt nhấn mạnh 

vào sự cầu hòa của Hường Nhiệm—dưới chiếu bài hiếu 

nghĩa với mẹ, Hường Nhiệm cố bám víu lấy kinh thành, 

tránh cho mẹ và các phi tần cảnh chạy loạn. Tóm lại, 

theo Rheinart, chỉ cần nhân nhượng cho Hường Nhiệm 

và Hoàng gia một khoảng cách vừa phải, Hường Nhiệm 

sẽ chấp nhận mọi điều kiện mà họng đại pháo và lưỡi lê 

áp đặt. Nhưng quá tự tín, Rheinart quên hay tảng lờ đặc 

tính của giai tầng cai trị Việt Nam—đó là bài học nhập 

tâm, “chin đời báo thù mới là đại nghĩa.” Dường như 

Thống đốc Louis Jules Lafont đã đọc rõ được tâm ý 

Hường Nhiệm và đình thần, qua nhận định ngày 

21/3/1878, trong thư gửi Bộ trưởng HQ & TĐ Pothuau: 

"Với chúng ta, triều đình Huế chỉ có sự thù ghét sâu 
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đậm.... Tất cả những sự nhân nhượng của chúng ta sẽ bị 

coi là nhu nhược" (19) 

19. SHAT (Vincennes), 10H xxx  

 

Ngày 25/3/1878, Tử tước Brenier de Montmorand 

từ Yên Kinh cũng báo cáo về Paris việc Tổng đốc 

Quảng Tây Tou Tsong-ing cho tờ Công Báo Yên Kinh 

[Gazette de Pékin] ngày 20/3/1878 đăng bố cáo về việc 

sứ đoàn Bùi Ân Niên đã trên đường trở lại Huế; và 

không dấu sự bất mãn khi biết Hường Nhiệm tự xưng 

Hoàng đế, nhưng thực chất chỉ là một tước vương hạng 

nhì của triều Thanh. (20) 

20. MAE (Paris), DD I (1883), pp 76-77. 

 

Đó chỉ là những sự thực bì phu vây quanh Hường 

Nhiệm—một tác nhân lịch sử chưa được nghiên cứu 

tường tận. Điểm đặc biệt đáng ghi nhận là đặc tính biến 

thái bất thường. Từ nhỏ, và cho tới lúc cuối đời, Hường 

Nhiệm tự ví như Lưu Hằng (Hán Văn Đế, 180-157 

TTL)—nhân vật ít nói, nổi danh qua những truyền bản 

giai thoại trong Sử Ký [Shiji], Benji [Annals] 3, của Tư 

Mã Thiên [Sima Qian, 145-86 TTL]; rồi sao chép lại 

trong Tiền Hán Thư [Xian Hanshu], cùng các sách đời 

sau như Zizi tongjian [Tư Trị Thông Giám] (1084) của 

Tư Mã Quang [Sima Guang, 1019-1086]. Từng mê say 

chủ biên Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục 

(22/1/1856-10/9/1884) và một số tác phẩm khác, Hường 

Nhiệm từng có dịp suy gẫm và so sánh giữa Lưu Hằng ít 

nói, với Triệu Trinh [Tống Nhân Tông, 1023-1063], hay 

Lý Thế Dân [Đường Thái Tông, 627-650] nói nhiều. 

(21) 

21. ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 

1974:6-7. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương 

Mục [CM], Dụ chỉ [DC], I:1-2 [22/1/1856], II:9-10 

[12/8/1856], Tiến Biểu [TnB] I:1-6 [10/9/1884] 

 

Trú sứ Philastre—có lẽ được giao phó vai trò “Ông 

Thiện” của cuộc xâm lược tại Huế, đối cực của những 

“Ông Ác” Pierre Rheinart des Essarts hay Louis Palasne 

de Champeaux,—phần nào phản ảnh sự thực não buồn 

trong những năm tháng cuối của ông vua nhiều hơn một 

lần nhìn nhận lỗi lầm, thiếu khả năng hay “sinh bất 
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phùng thời” của mình. Ngày 3/10/1878, Philastre nhận 

xét về Hường Nhiệm: 

Nhà vua rất cương nghị, rất thất thường, rất dễ 

giận như bao kẻ bất lực khác, không hề biết kềm 

hãm quyền bính mình, lại thường làm những điều 

liều lĩnh và dại dột. (22) 

22. CAOM (Aix), Amiraux 12864. 

 

Tháng 11/1878, Philastre lại viết: 

[Hường Nhiệm] đã đặt niềm vinh dự của riêng 

ông ở chỗ không đổi mới xứ sở gì hết, và lý tưởng 

của ông là để lại cho người kế truyền một đất nước 

y như tình trạng lên ngôi.(23) 

23. CAOM (Aix), Amiraux 12865. 

 

Mấy tháng sau, ngày 4/6/1879, Philastre báo cáo: 

[Hường Nhiệm] chỉ quan tâm đến việc kéo dài 

hiện tại, ông không thể làm bất cứ gì cho dân chúng 

ông. (24) 

24. CAOM (Aix), Amiraux 12875. 

 

Sự bất lực trong nỗ lực phục hồi sáu tỉnh miền Nam 

đã bị xâm chiếm ám ảnh hầu hết khoảng thời gian tỉnh 

táo giữa những cơn bệnh động kinh của vua. Tháng 

3/1879, chẳng hạn, Hường Nhiệm còn viết thư hỏi ý 

kiến Philastre về phương cách ổn thỏa để chuộc sáu tỉnh 

miền Nam. Philastre, từng được Hường Nhiệm biệt phái 

một cử nhân hay chữ tới phụ giúp học chữ Hán và Nôm 

sau khi thay Rheinart vào tháng 12/1876-1/1877 (25) 

không trả lời trực tiếp cho vua, mà chỉ xin phép thượng 

cấp—Tổng trưởng HQ&TĐ de Jauréguiberry—được 

thông báo cho Hường Nhiệm biết chẳng bao giờ có 

chuyện này. Thống đốc Lafont thì coi thư Hường Nhiệm 

vô nghĩa và cũng không có ý muốn trả lời. Ngày 

24/5/1879, khi chuyển cho Ngoại trưởng Waddington lá 

thư của Hường Nhiệm xin trả lại sáu tỉnh miền Nam, de 

Jauréguiberry đưa ra nhận xét băng phỉ Lý Dương Tài 

và các cánh quân gửi tới đánh dẹp trong hai năm 1878-

1879 hình như cố tránh né đụng trận. (26)  

25. ĐNTLCB, IV, LVI, 33:1874-1876, 

1975:341), 

26. MAE (Paris), DD I, (1883), p 108-109; 

ĐNTLCB, IV, LVI, 33:1874-1876, 1975:341. Theo 
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một số tác giả Pháp, trong thời gian Lý Dương Tài 

hoành hành ở miền Bắc, một phái đoàn kỳ hào ở 

Thanh Hóa tới tham khảo ý kiến Louis Turc, Trú sứ 

Hải Phòng, về việc tách rời khỏi ảnh hưởng Huế. 

Turc không đồng ý, nói ủng hộ Hường Nhiệm. Ibid., 

DD I, (1883), p 57?; Delvaux, 1941, p 219. 

 

Tuổi ngày càng lớn, Hường Nhiệm cũng có nhiều 

dấu hiệu suy nhược. Theo chính lời Hường Nhiệm, vua 

thường hay bị bệnh chóng mặt, thân thể gầy ốm, tồn tại 

được chỉ nhờ thuốc men. Lên ngôi ít lâu, vua thường 

phải giao cho các Hoàng thân hay đại thần thay mình 

làm lễ Nam Giao, hay xuất hiện trước đám đông. Vương 

quốc của vua, bởi thế, không những bị bệnh hoạn tự 

trong tim (tức là vua), mà còn yếu đuối khắp hình hài 

(quan chức và binh đội). (27) 

27. ĐNTLCB, IV, LXIX, 34:1877-1880, 

1976:10-11 [2-3/1877]; XLVI, 32:1870-1873, 

1974:200-2 [5-6/1872]. 

 

Tháng 4/1870, chẳng hạn, vua đã phải bỏ hẹn một 

cuộc tiếp kiến sứ giả Espania, khiến sứ giả Espania giận 

dữ không chịu tiếp các quan Việt và đòi phế bỏ dự thảo 

hòa ước thương mại giữa hai nước. Cuối cùng, vua phải 

tiếp kiến sứ Espania, và viết thư riêng cho vua Espania. 

(28) Cũng có lần, vào tháng 10/1876, vua đột ngột bãi 

bỏ buổi tiếp kiến Trú sứ Rheinart, khiến Rheinart cực kỳ 

bất mãn.(29) 

28. CBTĐ, XXIII, CB 353:2-9, & 343:204-6, 

226-28, 252-53, 282, 285-86.)  

29. CBTĐ, XXIX, CB 403:93, 94, 111, 131. 

 

Đôi khi, vua có những quyết định bất thường. 

Chẳng hạn như vào đầu năm 1869 [2/2/1869], vua muốn 

đổi quốc hiệu thành Tống để tưởng nhớ quê tổ Tống 

Sơn ở Thanh Hoá, nhưng các đại thần cực lực chống 

đối. Chín năm sau, vua lại bàn đến việc đổi quốc hiệu 

thành "Đại Hưng" hay "Đại Hóa." (30) 

30 CBTĐ, XXII, CB 446:25-30; ĐNTLCB, IV, 

LIX, 34:1877-1880, 1976:110. 

 

Tháng 7/1871, Hường Nhiệm bỗng dưng cho phổ 

biến tập Thập Điều Diễn Nghĩa do chính mình dịch từ 
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nguyên tác Hán văn Huấn địch Thập điều, sang chữ 

Nôm, khắc bản đã lâu, nhưng phải tồn kho vì điều 

khoản 2 của Hòa ước 1862. Việc này khiến Giám mục 

Puginier ở Kẻ Sở cực kỳ bất mãn. Theo Puginier, 3 

trong 10 điều này chống lại đạo Ki-tô. Nhưng Puginier 

cho rằng đây chỉ là nỗ lực cuối cùng của ác quỉ [démon] 

để ngăn chặn việc truyền giáo trong vương quốc Đại 

Nam ["Je pense que c'est un dernier effort de démon 

pour empêcher la propagandation de la religion dans 

l'Empire annamite"]..(31) Lý do nào đi nữa, việc này 

chắc chắn không mang lại lợi ích cho chính sách nghiến 

răng nín nhục của Hường Nhiệm, để lo xong việc bình 

định miền Bắc. 

31. Thư ngày 20/10/1871; SME 704:221 ; 

ĐNTLCB, IV, XLIV, 32:1870-1873, 1976 :126. 

 

Từ giữa thập niên 1870, Hường Nhiệm hoàn toàn bị 

cô lập trong hoàng thành. Dù mơ ước chuộc lại 6 tỉnh 

miền Nam không khỏi dằn vặt giữa những cơn bệnh 

kinh niên—khiến vua phải mượn việc dân Vân Nam, 

Quí Châu lấn chiếm sáu [6] châu biên giới vào cuối 

triều Lê để tự an ủi là không dễ lấy lại những lãnh thổ bị 

ngoại cường xâm chiếm— Hường Nhiệm chẳng thể làm 

được gì hơn ngoài những lời than thở: “Trẫm vì bạc 

đức, không biết tính xa, dùng người sai lầm, rất tự thẹn 

hối.” (32) 

32. ĐNTLCB, IV, XXVIII, 30:1863-1865, 

1974:6-7; XXX, Ibid., 1974:127-28; XXXIX, 

31:1866-1869, 1974:267-70 [12/1868-1/1869]; 

CMCB, (Hà Nội: 1998), II:?.  

 

Vì hầu như mọi cánh cửa ngoại giao đều đóng kín, 

Hường Nhiệm chẳng còn lựa chọn nào khác hơn xích lại 

gần Yên Kinh hơn.  

Tưởng nên gợi nhắc, do nhu cầu tiễu phỉ và hải tặc, 

sau 11 năm ngừng thông hiếu vì nội loạn tại Trung Hoa 

(hoãn 3 kỳ đi sứ đinh tị, tân dậu và ất sửu), năm 1868 

Hường Nhiệm cử Lê Tuấn cùng Nguyễn Tư Giản, 

Huỳnh Tịnh đi sứ nhà Thanh. (31:225-26, 340) Tháng 

3/1873, lại sai Phan Sĩ Thực, Hà Văn Quan, Nguyễn 

Tu đi sứ. (32:279). Tháng 9/1876, đến sứ đoàn Bùi Ân 

Niên (tức Bùi Văn Dị), Lâm Hoàng, Lê Cát (33:301).  
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Sứ đoàn năm 1876 này khiến các viên chức Pháp 

đặc biệt quan tâm. Mặc dù Philastre đã thay chữ bảo hộ 

[protection] bằng chữ bảo trợ [protection, assistance] 

trong hiệp ước 1874, hàu hết viên chức Pháp đều nghĩ 

rằng hiệp ước trên, và  Hoà ước thương mại 31/8/1874, 

giữa Jules Krantz [Kha răng du ky, hay Bô Giang], Tư 

lệnh Hải quân Pháp ở Trung Hoa và Nhật, kiêm Thống 

đốc Nam Kỳ, và Nguyễn Văn Tường—gồm 29 điều 

khoản; quan trọng nhất là việc bảo đảm tự do giao 

thương trên sông Hồng và mở các hải cảng cho Pháp 

buôn bán; hiệu lực chậm nhất từ ngày 15/3/1875 (33)—

cùng  Qui ước phụ bổ (convention annexe) 23/11/1874 

cho hoà ước 31/8/1874. đã trên thực tế cho Pháp quyền 

bảo hộ phần lãnh thổ còn lại của Đại Nam. 

33. MAE (Paris), DD I (1883), pp 10-23; 

ĐNTLCB, IV, LI, 33: 1874-1876, 1975:78, 82, 87-

104.  

 

Ngày 28/10/1876, Duperré yêu cầu Bộ Ngoại giao 

đòi Bắc kinh cắt đứt mọi liên hệ với VN. Theo Duperré, 

giống như bất cứ dân Á Đông nào, Hường Nhiệm đang 

tìm cách trì hoãn, chờ ngày đuổi Pháp khỏi Việt Nam. 

Ngày 30/5/1877, Quận công Decazes, Ngoại trưởng 

Pháp, chuyển cho Đại sứ Pháp tại Bắc kinh, Tử tước 

[Vicomte] Brenier de Montmorand, bản sao thư của 

Duperré ngày 28/10/1876. Ngày 30/9/1877, Brenier de 

Montmorand trả lời thư của Decazes, phân tích về thái 

độ triều Thanh, và liên hệ lịch sử, văn hoá giữa hai nước 

TH và Việt Nam, với hàm ý có nhiều bất lợi hơn hữu 

ích khi đòi TH tuyên bố nhìn nhận sự độc lập của VN. 

(34) 

34. MAE (Paris). DD I (1883), pp 70-3. (Thư 

này được Tử tước Brenier de Montmorand, Đại sứ 

Bắc kinh, phân tích trong thư ngày 30/9/1877; 

 

Cơn Sốt Thuộc Địa: 

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1870, cơn sốt thuộc 

địa lan tràn khắp Âu châu nói riêng, và Tây phương nói 

chung. Tại Pháp, "đảng thuộc địa" ngày một nhiều ảnh 

hưởng. Người giương cao ngọn cờ thuộc địa và "sự vĩ 

đại" của đế quốc Pháp này gồm những nhân vật danh 

tiếng như Léon Gambetta, Jules Ferry, Francois Felix-

Faure, Jean Bernard de Jauréguiberry v.. v... Sau lưng 
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họ có các nhà truyền giáo, với giấc mộng bắt Hường 

Nhiệm phải trả món nợ máu, và mở rộng “nước Chúa.” 

Khí thế chính nghĩa thuộc địa còn được báo chí và một 

số tác giả như Jean Dupuis hâm nóng dư luận. Tờ 

République francaise của Gambetta, chẳng hạn, lưu ý 

độc giả rằng sự "bỏ quên" của chế độ quân chủ khiến 

Pháp không những mất đi Canada, mà cả bán lục địa 

India, nơi Duplessi đã thám hiểm trước khi Clive và 

Warren Hastings đặt xuống nền tảng sự thống trị của 

Bri-tên. Báo chí Pháp ngữ ở Sài Gòn cũng hô hào và cổ 

võ phải chiếm Bắc Kỳ. (35)  

35. Thư ngày 3/1/1880, Vilers gửi 

Jauréguiberry; MAE (Paris), DD I, (1883), p 132; 

US Department of State Archives, National 

Archives (Washington, DC), Bangkok Consular 

Dispatches, No. 9, 10 September 1880; dẫn trong 

Robert H. Miller, The United States and Vietnam 

1787-1941 (Washington, DC: National Defense 

Univ. Press, 1990), tr. 81. Sẽ dẫn: Miller 1990. 

 

Nhiều hơn một tác giả Pháp nhận định rằng việc 

xâm chiếm thuộc địa là vấn đề sinh tồn của nước Pháp, 

vì không có thuộc địa—nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

nhân lực rẻ, và thị trường tiêu dùng—nước Pháp chẳng 

có thế đứng nào bên cạnh những cường quốc như Nga, 

Germany, Bri-tên, Liên bang Mỹ, và ngay cả Trung 

Hoa. Trong cơn sốt "thuộc địa" "vinh quang" này, 

Gambetta tuyên bố: "Bắc Kỳ, đó là tương lai đích thực 

của nước Pháp!" [Le Tonkin, voilà l'avenir véritable de 

la France.]   

Jules Ferry, từ tiền đề chủ nghĩa thực dân là con đẻ 

của sự kỹ nghệ hoá, đi đến kết từ cho một tam đoạn luận 

rằng không có thuộc địa, nền kỹ nghệ Pháp sẽ thất bại. 

Thêm nữa, thuộc địa cho phép Pháp tham dự vào cuộc 

phân chia thế giới và truyền bá văn minh Đại Pháp tới 

những xứ mọi rợ da màu. (36) 

36. F. Pisani-Ferry, Jules Ferry et le partage du 

monde (Paris: 1962), pp 147-222 

 

Kết luận dĩ nhiên là để bảo đảm chủ quyền thuộc 

địa của Pháp tại Nam Kỳ, cần thiết lập chế độ bảo hộ 

trên phần đất còn lại của Đại Nam, tức Trung và Bắc 

Kỳ. Mục tiêu "bảo hộ" (protectorat) này đã bị Paul 
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Philastre gạch bỏ trong Hoà ước 1874, thay bằng tiếng 

"protection" [bảo vệ] quá mơ hồ trên phương diện công 

pháp quốc tế. Như một hệ luận, những người như 

Philastre trở thành persona non grata. Mặc dù, trên thực 

tế, Philastre chỉ thủ diễn vai trò “Ông Thiện” trong bi 

hài kịch xâm lược thiên hạ. Cá nhân Philastre chẳng 

trọng vọng gì Hường Nhiệm. 

Dù cùng đồng ý phải thiết lập nền bảo hộ ở miền 

Bắc, các chính khách Pháp chia làm hai khuynh hướng 

dị biệt. Một phe, như Bộ trưởng Hải Quân de 

Jauréguiberry, muốn dung họng sung và lưỡi lê khai 

sinh thuộc địa. Phe khác, đại diện là Bộ trưởng Ngoại 

Giao Charles de Freycinet, muốn thuyết phục Hường 

Nhiệm ký một hiệp ước mới, chấp thuận Pháp bảo hộ 

Bắc và Trung Kỳ. 

 

Từ năm 1879, tại Pháp và Nam Kỳ, những phần tử 

chủ chiến lại bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng vùng đất 

chiếm đóng. Cầm đầu nhóm này là Đô Đốc Bernard de 

Jauréguiberry, tân Bộ trưởng Hải quân & Thuộc địa 

(2/1879-9/1880), và Louis Pothuau (12/1877-2/1879, 

9/1880-11/1881), người tiền nhiệm và cũng người kế vị 

Jauréguiberry. 

Mối quan tâm hang đầu của các giới chức Pháp vẫn 

là liên hệ “truyền thống” giữa Huế và Yên Kinh, cũng 

như Bắc Kỳ với Lưỡng Quảng và Vân Nam. 

Như đổ dầu vào lửa, ngày 17/12/1878, sau khi nhận 

được quốc thư của Hường Nhiệm dự thảo ngày 

19/10/1878 gửi Tổng đốc Lưỡng Quảng và Đề đốc 

Quảng Tây về việc liên minh trừ phỉ, Tổng Lý Nha Môn 

thông báo với Paris quyết định sẽ lại can thiệp vào việc 

dẹp phỉ tại Bắc Kỳ. Ngày 26/12/1878, Ngoại trưởng 

Waddington thông báo là TH sẽ đưa quân vào Lạng Sơn 

và hoạt động tới sông Thương. Tháng 3-4/1879, Phùng 

Tử Tài mang quân sang Hưng Hóa đánh phỉ Cao Thập 

Nhị. Trương Quang Đản xin cử người lo việc vận tải 

lương và súng đạn. (37) 

  37. ĐNTLCB, IV, LXI, 34:1877-1880, 

1976:213. 

 

Hiển nhiên, dẫu ốc không đủ tha mình ốc, triều đình 

Thanh—nhất là những nhân vật quyền thế ở Lưỡng 

Quảng và Vân Nam, chủ nhân của kế hoạch có thể 
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mệnh danh là “Đường Tơ Lụa Biển Thế Kỷ XIX”—tiêu 

biểu với sự thành lập Luân Thuyền Chiêu Thương Cục 

với Đường Đình Canh làm đạo đài, và lực lượng bộ 

binh sát biên giới—đã được tang cường với sung đạn 

khá tối tân mua của Liên Bang Mỹ, cùng lời hứa sẽ bảo 

vệ, che chở cho quyền lợi nhà Thanh của chính phủ 

Mỹ—khiến nhóm Lý Hồng Chương và Trương Thụ 

Thanh, cùng những thay thổi bễ thực dân “Trung Quốc” 

như Từ Diên Húc, Đường Cảnh Tùng, v.. v.. —quyết 

định thử thời vận với Pháp, cường quốc hạng nhì của 

Âu Mỹ, từng bại trận nhục nhã trước quân Phổ, phải cắt 

đất Alssace-Lorraine cho Phổ. Bởi vậy, trong khi Đặc sứ 

Tăng Kỷ Trạch ở châu Âu muốn phô trương vai trò 

Thiên tử, làm chủ thiên hạ--ít nhất là tại Á Châu và 

Đông Nam Á—Lý Hông Chương muốn thảo luận tay 

đôi [song phương] với Pháp hầu chia chác nhau xứ Bắc 

Kỳ, đã được các giáo sĩ Ki-tô tung tin là một xứ tự chủ, 

bị An Nam của họ Nguyễn chiếm đóng và bóc lột từ đầu 

thế kỷ XIX. Tác giả tuyển tập truyện cổ tích mạo danh 

là “lịch sử” [histoire anamite] Petrus Ký—tung hứng 

cùng nhóm Constantin, Pène-Siefert, và Paulus Thy—

rao bán “giải pháp” Bắc Kỳ biển tự trị, với thủ đô là đảo 

Cát Bà thay vì Hải Phòng sứ (Ninh Hải). Tổng đốc 

Phạm Phú Thứ báo cáo tin mật trên về “Lê Gia Hưng” 

cùng với Tôn Thất Phan, nên bị Louis Turc và các giáo 

sĩ lên án là chống Pháp, rồi buộc vào tội dung túng cháu 

họ chở trộm gạo về Quảng Nam—bị cách chức. Tân 

Tổng đốc Hải Yên Lê Điều muốn lưu giữ Phạm Phú 

Thứ, nhưng vì áp lực Pháp, nên phải về kinh rồi chết 

trong tủi nhục sau bao năm dài phục vụ một ông vua 

bệnh hoạn, nhưng đạo đức giả theo kiểu hát bội—lúc 

nào cũng đưa cao lưỡi gươm “quan tướng phải sống 

thác theo thành,” hay phải biết “khéo xử” với giặc cướp 

nước “Tây dương,” hoặc thổ phỉ, hải tâc và quân lính 

Trung Hoa. Sau đó, ứa nước mắt đưa ra những cái kẹo 

nho nhỏ để chuộc lỗi. (38) 

  38. ĐNTLCB, IV, LXIX, 34:1877-1880, 

1976:364-365 [tháng 8-9/1880, không cho vào 

chàu]; LXV, 35:1881-1883, 1976:13 [giáng chức tội 

hoang báo, dọa nạt triều đình], 18, LXVI, 35:1881-

1883, 1976: 88 [truy phục hàm Hiệp biện Đại học 

sĩ]. 
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Suốt năm 1878, Paris cũng cực kỳ lo ngại về việc 

Hường Nhiệm mời quân Thanh vào tiếp tay dẹp thổ phỉ 

Lý Dương Tài. Mặc dù Lý Dương Tài tự xưng họ Lý, đa 

số thuộc hạ là người Hoa, và chính Tài cũng từng mang 

lon Thiếu tướng của quân đội Thanh. Tổng đốc Lưỡng 

Quảng đưa quân qua đánh dẹp Tài khiến Pháp phải nêu 

lên vấn nạn ngoại giao quốc tế—ai là cường quốc bảo 

vệ Đại Nam, Pháp hay Trung Hoa? Thái độ của Tổng lý 

Nha môn Thanh không rõ rệt về vấn đề này. Đó là chưa 

kể sự phát triển ảnh hưởng của Bri-tên vào Vân Nam, và 

những lời ướm hỏi của Thủ tướng Bismark về Bắc 

Kỳ.(39) Paris không thể không quan tâm đến việc Bri-

tên, Italia, Germany và Espania muốn giao thiệp trực 

tiếp với triều đình Huế.  

39. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 38, pp 373-6; Nguyễn Xuân Thọ 1994, 

tr.206-7.  

 

Sự khám phá ra các mỏ than và kim loại ở miền 

Bắc, và sự thành lập Công ty Mỏ Đông Dương 

(Compagnie des Mines de l'Indochine) ở Paris, cùng 

Ngân Hàng Đông Dương [Banque de l’Indochine, 

BIC]—một tổ hợp tài chính thành hình năm 1875, được 

độc quyền phát hành tiền tệ cho Đông Dương thuộc 

Pháp, la piastre [đồng], và cũng đồng thời là phát ngân 

viên của thuộc địa mới(40)—đóng góp những yếu tố 

quan trọng cho chính sách Bắc Kỳ của Pháp, từ Paris tới 

Sài Gòn. Tư bản và thương gia Pháp không muốn thấy 

người Hoa tiếp tục thống trị kinh tế Đại Nam, và cảm 

thấy cần khai thác các mỏ than và kim loại ở miền Bắc 

càng sớm càng tốt. 

40. CAOM (Aix), Services economiques, 

Generalites [SE], Cartons 157-158, 164, 168, 183, 

296-8, 313, 314-321, 744, và Ibid., Credit. Xem 

thêm Henri Baudoin, La Banque de l’Indochine 

(Paris: Pedone, 1903); Andre Laurent, La Banque 

de l’Indochine et la piastre (Paris: Deux Rives, 

1954); Martin J Murray, The Development of 

Capitalism in Colonial Indochina (1870-1940) 

(Berkeley: Univ of California Press, 1980), pp 113-

17, 132-54.  

 

438



Trong số những công ty quan trọng nhất liên hệ với 

NHĐD có Hiệp Hội Các Nhà Trồng Cao Su Đông 

Dương [the Indochinese Society of Rubber Planters, 

SIPH], Công Ty Nước và Điện Đông Dương [the 

Indochina Company of Water and Electricity, CEEI] và 

Hiệp Hội Chế Rượu Đông Dương [the Distillery Society 

of Indochina, SFDI]. Công ty Than Đá Đông Triều [The 

Dong Trieu Coal Company] và Công Ty Than Bắc Kỳ 

[the Tonkin Coal Company ] độc quyền khai thác ở Tây 

Bắc Bắc Kỳ. Về quặng mỏ, Công ty Mỏ Đông Dương 

chuyên về khai thác chì và thiếc [the Indochina Mining 

and Metallurgic Company],  và một số công ty khai thác 

phốt-phát, xi-măng. Về nông sản kỹ nghệ, hai ngành 

quan trọng nhất lá cao su và trà/cà-phê. Riêng về gạo, 

Hoa Kiều hầu như độc quyền thu mua và xuất cảng. 

Thời gian này, mặc dù triều đình Huế đã đồng ý cho 

tự do thông thương trên sông Hồng, rất ít tàu bè Pháp 

qua lại. Hoa thương tiếp tục nắm độc quyền việc buôn 

bán ở Bắc, kể cả việc cung cấp gạo, than đá và kim loại 

cho trung tâm thương mại đang phát triển mạnh của Bri-

tên ở hướng Bắc là Hong Kong. Một đợt di dân mới của 

người Hoa khiến hải cảng đang thành hình Hải Phòng, 

tức Cửa Cấm, nơi đặt trạm thu thuế của Pháp, trở nên 

khu vực tập trung đông Hoa kiều nhất miền Bắc. Trong 

khi đó, việc giao thương trên sông Hồng cũng do người 

Hoa kiểm soát, và thu thuế— nhưng là một loại người 

Hoa khác: Giặc Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc, —lúc này 

đã được Hường Nhiệm “vỗ nuôi hơn 10 năm, mật phong 

làm "Phó Đề đốc"—trấn thủ ở Bảo Thắng, với khoảng 

1,500 thuộc hạ.(2) Paris đặc biệt lưu tâm đến quân Cờ 

Đen vì chưa ai quên cái chết của Garnier cuối năm 

1873, và vào cuối thập niên 1870, đầu thập niên 1880, 

Garnier bỗng trở thành một thứ "thánh tử đạo" thuộc 

địa. Đó là chưa kể quân Cờ Đen có lần gây khó dễ cho 

Lãnh sự Hà Nội từ tháng 9/1875, Hải quân Trung tá 

Alexandre le Jumau, tức Bá tước de Kergaradec [Kê-la-

đích] (1837-1902), khi đại diện Pháp đi thăm thú tình 

hình. (41) 

41. ĐNTLCB, IV, LIII, 33:1874-1876, 

1975:202, & LVII, 34:1877-1880, 1976:29-32  

[tháng 4-5/1877, hơn 1,000 Cờ Đen ở Bảo Thắng].  
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Mùa Xuân năm 1881, Yên Kinh không những chính 

thức xác nhận và đòi quyền “bảo hộ” hay thượng quốc 

[suzeraineté] của Trung Hoa trên toàn cõi Đại Nam, mà 

còn mở rộng hơn liên hệ kinh tế. Qua thư giới thiệu của 

Lý Hồng Chương và Trương Thụ Thanh, Hường Nhiệm 

cho Đường Đình Canh [Tang Ting-jing], đạo đài [giám 

đốc] công ty Luân thuyền Chiêu thương cục [China 

Merchant Steamer Navigation Company], chuyên chở 

gạo thuê từ Hải-phòng sứ Hải Dương vào Thuận An, bắt 

đầu từ năm 1882.(42)  

42. ĐNTLCB, IV, LXV, 35:1881-1883, 

1976:20-1, LXVI, 35:1881-1883, 1976:54-5, 89-91. 

 

II. LE MYRE DE VILERS (7/1879-1/1883): 

 

Ngày 7/7/1879, Le Myre de Vilers (1833-1918) trở 

thành Thống đốc dân sự đầu tiên tại Nam Kỳ. Nhiệm kỳ 

của Le Myre de Vilers chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 

thứ nhất, từ tháng 7/1879 tới 1881, và giai đoạn 2, từ 

1881 tới tháng 1/1883. 

 

A. GIAI DOạN 1879-1881: 

Là Thống đốc dân sự đầu tiên ở Sài Gòn, sự hiện 

diện của de Vilers mang ý nghĩa giai đoạn chinh phục 

đã chấm dứt, và giai đoạn phát triển kinh tế thuộc địa 

mở đầu. 

 

1. Nam Kỳ: 

Trong hơn một năm đầu ở Sài Gòn, Le Myre de 

Vilers tập trung vào việc thiết đặt những nền móng “văn 

trị,” tức Pháp hóa thuộc địa ở góc Đông Nam của đại lục 

Á Châu. Một trong những việc quan trọng nhất là sao 

chép những định chế pháp luật của nước Pháp. Bộ luật 

gọi là “luật Gia Long” mà Aubaret và Philastre dày 

công chuyển dịch sang tiếng Pháp bị thay thế bằng luật 

hình sự Pháp. 

Le Myre de Vilers còn giới thiệu vào Nam Kỳ việc 

bầu cử trực hay gián tiếp các đại biểu Hội đồng tư vấn 

cho toàn Nam Kỳ, được biết như Hội đồng Quản Hạt 

[Conseil Colonial] có trách nhiệm tư vấn về vấn đề y tế, 

thuế, và giáo dục. Hội đồng Quản Hạt được khai sinh do 

sắc lệnh của Tổng thống Grévy ngày 8/2/1880, phỏng 

theo các Hội đồng hàng tỉnh Pháp. Gồm 2 thành viên do 
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Thống đốc chỉ định, 6 thành viên Pháp, 6 Việt. Đại biểu 

Pháp bầu theo lối trực tiếp, trong khi dân bản xứ bầu 

theo lối gián tiếp. Thành tích khiến Le Myre de Vilers 

hãnh diện nhất là gửi được một đại diện của Nam Kỳ 

vào Quốc Hội. Ngày 26/11/1881, Luật sư Jean 

Blancsubé, chủ tịch Hội đồng tư vấn, trở thành dân biếu 

đầu tiên của Nam Kỳ, cho tới khi chết năm 1888. 

Ngày 12/5/1882, Le Myre de Vilers khai sinh thêm 

hội đồng hàng tỉnh, gồm toàn người Việt, chịu trách 

nhiệm ngân sách địa phương. Sử gia Pháp thường gọi 

chính sách của Le Myre de Vilers là “đồng hóa liên 

lũy;” như một đối ứng của chính sách “hợp tác.” Nó trở 

thành nền móng của sinh hoạt chính trị Nam Kỳ, kéo dài 

tới năm 1949. Bên cạnh những “Hôi Đồng” đại điền chủ 

của mười hai tỉnh Nam Kỳ, từ thập niên 1920 xuất hiện 

những trí thức trẻ chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp và Âu 

Châu tìm đường tiến thân qua những cuộc tranh cử hai 

loại nghị viện trên, như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan 

Long, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, 

Trần Văn Thạch, Dương Văn Giáo, v.. v…Ngoài ra, từ 

thập niên 1890, Nam Kỳ nhập cảng những mảnh vụn 

văn hóa khác từ Pháp, như trường học công và tư, báo 

chí, cùng giai tầng thị dân từ bốn phương tìm về làm 

quen với nước máy, đèn điện. Tư bản và những họng 

lưỡi lê, đại pháo Pháp cũng biến đổi nền kinh tế tự túc, 

tiểu nông nghiệp trung cổ thành nền kinh tế thị trường—

xuất cảng nông sản và tài nguyên thô, trao đổi lấy những 

hàng hóa tiêu dùng từ mẫu quốc, hay Trung Hoa. 

 

2. Bắc và Trung Kỳ: 

Đối với triều Nguyễn, de Vilers nhận được chỉ thị 

tương tự như Lafont—đó là thận trọng nghiên cứu tình 

hình miền Bắc, hầu có một quyết định dứt khoát là nên 

thiết lập chế độ bảo hộ kiểm soát [protectorat de 

controle] hay bảo hộ trực tiếp [protectorat directe]. Bảo 

hộ kiểm soát có nghĩa sẽ rút bớt các toán lính gác ở các 

tòa lãnh sự, trao trả cho quan Nguyễn quyền thu thuế ở 

các hải cảng, và bảo đảm rằng Huế tôn trọng những ưu 

quyền cho giáo dân. Bảo hộ trực tiếp là tăng cường sự 

hiện diện của quân đội Pháp tại miền Bắc, chịu trách 

nhiệm việc tảo thanh hải tặc và thổ phỉ, hầu ngăn chặn 

ảnh hưởng của Trung Hoa cũng như những cường quốc 

khác. Paris sẽ có những quyết định cuối cùng. Hai chế 
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độ này cũng liên hệ với hai chính sách hợp tác 

[collaboration] và đồng hóa [assimiliation]. 

Là một công chức thuộc địa cao cấp, de Vilers 

nghiêng về phía bành trướng ra Bắc. Vừa đáo nhậm 

nhiệm sở, de Vilers đã chấp thuận đơn xin từ chức của 

Philastre vì, theo de Vilers, sau một thời gian quá dài tại 

Huế, Philastre đã bị ảnh hưởng tai hại của nền văn minh 

và con người xứ An-Nam.(41) Rheinart được cử ra thay. 

Nhưng vừa trở lại Huế, Rheinart đã gặp những phản ứng 

thù nghịch của các quan chức Việt. Không những bị cô 

lập hoàn toàn, quan chức Việt còn tìm cách hạ nhục 

Rheinart. Nhân dịp Rheinart cùng một y sĩ tới chữa bệnh 

cho một nhà truyền giáo trở về, tới vùng Kim Long thì 

bị quan binh Nguyễn bắt xuống bộ, đi vòng đường 

ruộng, vì Hường Nhiệm đang câu cá gần đó. Tuy nhiên, 

Waddington cho rằng Rheinart đã có những thái độ quá 

đáng, và cần phải biết tự chế. Rheinart đành ngậm bồ 

hòn làm ngọt, tìm cách móc nối với những nhân vật 

trong Hoàng tộc, chuẩn bị thay thế Hường Nhiệm. 

Người được Rheinart đặc biệt chú ý là Hoàng tử Ưng 

Chơn, con nuôi cả của Hường Nhiệm, thường được gọi 

là Dục Đức. 

41. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 38, p 325.  

 

Vì Paris đã nghiêng về chủ trương mở rộng ảnh 

hưởng ra Bắc, de Vilers được giao nhiệm vụ cung cấp 

"đạn" cho chính phủ "bắn"—hay nói cách khác, tìm một 

lý do chính đáng hoặc có tính cách thuyết phục dư luận 

để có thể đặt chân ra đất Bắc. Bởi thế, chỉ một thời gian 

ngắn sau khi tới Sài Gòn, de Vilers lại nêu ra vấn đề Bắc 

Kỳ, và yêu cầu Paris có một thái độ rõ ràng. Hơn ba 

tháng sau, ngày 21/10, nhân cơ hội Hường Nhiệm muốn 

cử một phái đoàn qua chúc mừng tân Tổng Thống  

Grévy, de Vilers đề nghị Paris sẽ giải quyết cùng sứ 

đoàn này mọi trở ngại và làm sang tỏ những điểm mù 

mờ của Hiệp ước 15/3/1874 cùng hai phụ bản thương 

mại về chủ quyền Pháp. (42) Waddington đồng ý, 

nhưng đầu năm 1880, chính phủ bị đổ. Charles de 

Freycinet lên thay Waddington nắm Bộ Ngoại giao. De 

Jauréguiberry bèn đề nghị không nên tiếp sứ đoàn Việt 

cho tới lúc Hường Nhiệm long trọng nhìn nhận quyền 

bảo hộ của Pháp. (43) 
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42. Thư ngày 21/10/1879, Vilers gửi 

Jauréguiberry; MAE (Paris), DD I, pp 125-26. 

43. Thư ngày 3/1/1880, Jauréguiberry gửi 

Freycinet; Ibid., p 136. 

 

Ngày 24/1/1880, de Vilers lại đề nghị Paris phải 

hành động cấp tốc vì Hường Nhiệm, bên cạnh những 

mưu đồ khác, đang chuẩn bị binh lực. (44) Từ Yên 

Kinh, Đại sứ Jules Patenôtre cũng bày tỏ sự lo ngại về 

liên hệ giữa nhà Thanh với Huế. Theo Patenôtre, nhân 

dịp hành quyết Lý Dương Tài ở Quảng Tây, chính phủ 

Quang Tự (1875-1908) đã tìm cách tuyên dương quan 

hệ chư hầu và thượng quốc truyền thống giữa Đại Nam 

với Trung Hoa. Tình trạng này khó thể kéo dài. (45) 

45. Thư ngày 25/12/1879, Patenôtre gửi 

Waddington, Thư ngày 29/1/1880, Patenôtre gửi 

Freycinet; Ibid., pp 133-45. 

 

Ngày 18/7/1880, Le Myre de Vilers đã tìm được 

nguyên cớ cho Pháp "biểu dương lực lượng": Đó là triều 

đình Huế mới ra lệnh đánh đòn tất cả những người làm 

bạc giả, kể cả người Âu. Nhận được báo cáo của de 

Vilers, de Jaurégui-berry tức khắc phản kháng, đe dọa 

dùng võ lực để bảo vệ Pháp kiều. Do de Jauréguiberry 

yêu cầu, ngày 26/7, Ngoại trưởng de Freycinet đồng ý 

tăng viện Bắc Kỳ, nhưng chưa kịp thi hành thì chính 

phủ lại đã bị bị đổ. (46) 

46. Ibid., pp 155-56. 

 

Ngày 23/9/1880, Jules Ferry lên làm Thủ tướng [lần 

thứ nhất, tới 4/11/1881]. Đô Đốc Cloué thay 

Jauréguiberry ở Bộ HQ &TĐ. Trong khi chờ đợi Cloué 

đáo nhậm nhiệm sở, Phó Đô Đốc Peyron xử lý thường 

vụ. Ngày 29/10/1880, Ngoại trưởng Barthélemy Saint-

Hilaire yêu cầu BT HQ&TĐ Cloué nghiên cứu đánh 

Bắc Việt, nhưng Cloué không đồng ý. (47) 

47. Ibid., pp 157-58. 

 

Ngày 27/12/1880, Ngoại trưởng Pháp, Barthélemy 

St Hilaire viết thư khẳng định với Tăng Kỷ Trạch rằng 

Pháp có những bổn phận và trách nhiệm với Đại Nam, 

một nước độc lập, theo điều 2 của Hòa ước 1874.(48) 

Thư này được giao cho Trạch tại St Petersburg ngày 
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7/1/1881, đồng thời chuyển cho Tổng lý Nha môn qua 

Đại sứ Bourée [Bảo Hải] ở Bắc Kinh.  

48. Thư ngày 27/12/1880, St-Hilaire gửi Tăng; 

Ibid., pp 164-165)  

 

Trong buổi nói chuyện với đại diện Pháp ở St 

Peterburg, Trạch ngỏ ý là Trung Hoa sẽ không phản ứng 

nếu Pháp chiếm thêm miền Trung Việt Nam, nhưng việc 

tiến ra Bắc Kỳ sẽ tạo nên mối lo cho Trung Hoa, vì xứ 

này tiếp giáp với Hoa Nam, vốn là chư hầu của Yên 

Kinh. Ngoại trưởng Pháp chỉ thị cho đại diện ở Nga, nếu 

có cơ hội, bảo thẳng Trạch rằng từ năm 1874, toàn cõi 

Đại Nam, kể cả Bắc Kỳ, đã cắt đứt mọi liên hệ với nước 

khác, ngoại trừ Pháp. (49)  

49. Thư ngày 8/1/1881, Chanzy gửi St Hilaire, 

và thư ngày 21/1/1881, St Hiliare gửi Chanzy; Ibid., 

tr. 167-69, 170-71. Ngày 24/9/1881, Tăng Khải 

Trạch lại gửi thư cho St Hilaire; nhưng mãi tới ngày 

1/1/1882, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Gambetta 

mới hồi âm, lập lại những nguyên tắc cơ bản trong 

thư ngày 27/12/1880; Ibid., (1883), pp 195-196. 

 

Để tiếp đạn cho Paris, trước khi về nước điều trần, 

ngày 7/1/1881, Le Myre de Vilers báo cáo rằng một 

chiến hạm Thanh xuất hiện ngoài khơi Hải Phòng sau 

khi một canot Pháp bắt giữ một tàu cướp biển người 

Hoa, đồng thời than phiền về sự khiếm khuyết của Hiệp 

ước 1874 và nhu cầu tăng viện Bắc Kỳ.(50)  

50. Thư ngày 19/2/1881, Cloué gửi Barthélemy, 

và thư ngày7/1/1881, Vilers gửi Cloué; Ibid., 

(1883), pp 172-74.  

 

De Vilers cũng thuyết phục Bộ trưởng Hải Quân và 

Thuộc địa Cloué rằng bất cứ nhân nhượng nào với 

Trung Hoa đều khiến Pháp bị mất mặt và chứng tỏ sự 

yếu kém của Pháp. Bởi thế, ngày 15/4/1881, Cloué yêu 

cầu Bộ Ngoại Giao ủng hộ một ngân khoản dành riêng 

cho Bắc Kỳ. (51)  

51. Thư ngày 15/4/1881, Cloué gửi St Hilaire; 

Ibid., (1883), pp 181-82)  

 

Trong khi đó, đại sứ Bourée [Bảo Hải] tại Yên 

Kinh, cũng báo động về việc Công báo Yên Kinh loan 
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tin Hường Nhiệm sẽ gửi một sứ đoàn qua Trung Hoa, 

một hành động mà theo Bourée vi phạm trắng trợn hiệp 

ước 1874. Theo Bourée, sứ đoàn Nguyễn—do Nguyễn 

Thuật cầm đầu—không thuần túy có tính cách nghi lễ 

truyền thống giữa hai nước, mà còn có một sứ mệnh mật 

nào đó. (52)  

52. Ngày 27/12/1880, Bourée gửi Bộ trưởng; 

Ibid., (1883),  pp 176-79. 

 

3. Phản ứng của nhà Thanh: 

Nhà Thanh, dĩ nhiên, không dễ quay mặt làm ngơ 

trước những hành động xâm lấn và khuynh đảo của 

Pháp tại Việt Nam. Từ năm 1875-1876, Tổng Lý Nha 

Môn không ngừng tuyên bố chủ quyền thượng quốc tại 

Đông Nam Á. Tuy nhiên, hiểu rõ thế yếu quân sự của 

mình, vua quan Thanh—triều Mục Tông và Quang 

Tự—chọn thái độ  chờ đợi và quan sát. Nói theo Lý 

Hồng Chương, không thể thắng bằng quân sự thì dùng 

lý lẽ để biện giải, hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt. Số 

vốn “bá quyền thượng quốc” có thể giúp Trung Hoa 

kiếm được một số quyền lợi về đất đai Việt Nam.  

Thực ra, nhà Thanh cũng đang lâm cảnh “ốc không 

mang nổi mình ốc.” Từ ngày 25/5/1875, Đại biện Pháp 

ở Yên kinh đã yêu cầu Trung Hoa rút quân khỏi Bắc 

Việt. Ngày 15/6/1875, Đại sứ Thanh tại Âu châu trả lời 

Paris rằng Yên Kinh không thể từ chối sự bảo vệ và 

giúp đỡ một chư hầu [vassal] của mình, vì Huế đã nhiều 

lần xin Thanh binh vào Bắc Việt dẹp phỉ. (DDI:71).  

Cuộc tranh chấp về chủ quyền thượng quốc tại Đại 

Nam kéo dài; nhưng Pháp không đánh giá cao Trung 

Hoa. Và, trên thực tế, rồi sẽ nhân cơ hội tranh chấp tại 

Bắc Kỳ, hủy diệt quan hệ ngoại giao “thông hiếu” giữa 

Bắc Kinh với Huế, và ngay cả Căm Bốt hay Vạn Tượng. 

Trong khi đó, quan tướng địa phương Thanh coi 

việc “ra ngoài cửa quan” đánh phỉ như cơ hội trục lợi, 

kể cả dịch vụ buôn thuốc phiện lậu và nô lệ người Việt. 

Bởi thế, những đạo Thanh binh diệt phỉ vừa rút về, phỉ 

cũ phỉ mới đua nhau xuất hiện. (53) 

53. ĐNTLCB, IV, XLIX, 32:1870-1873, 

1974:304; LXIII, 34:1877-1880, 1976:350, 351, 

362, 364,  369, 370, 380-381. 
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Năm 1878, nhân dịp Lý Dương Tài, một cựu Thống 

chế Thanh, dẫn khoảng 10 doanh phỉ  tràn qua biên giới, 

Phùng Tử Tài lại đích thân mang 26 doanh quân ra cửa 

quan đánh dẹp. Hơn một năm sau, Đề đốc Quảng Tây 

rút đại quân về nước, chỉ để lại 5 doanh ở Cao Bằng-

Lạng Sơn, mượn tiếng diệt phỉ, nhưng thâm tâm muốn 

bảo vệ phên dậu phía Nam và Tây Nam.  Pháp cũng 

chuẩn bị thực hiện kế hoạch thôn tính Bắc Kỳ—vừa bảo 

đảm an ninh sông Hồng, vừa bẻ gãy âm mưu can thiệp 

của Yên Kinh.  

Khi biết Pháp bắt đầu tiến ra Bắc, Tổng lý Nha Môn 

thêm một lần minh định quyền thượng quốc của mình. 

Ngày 25/1/1880, Đại sứ Thanh ở châu Âu là Tăng Khải 

Trạch nhận lệnh xin yết kiến Ngoại trưởng de Freycinet, 

khẳng định chủ quyền "thượng quốc" của Trung Hoa tại 

Việt Nam. De Freycinet, theo Trạch, cho rằng những 

liên hệ ấy không gây trở ngại gì cho Pháp. Tuy nhiên, 

sang mùa Hè và mùa Thu 1880, tin đồn Pháp sẽ gửi 

quân ra Bắc khiến Yên Kinh bất an. Ngày 10/11/1880, 

từ St Petersburg, Trạch viết thư cho Ngoại trưởng Pháp, 

Barthélemy St Hilaire, yêu cầu Paris minh định lập 

trường. (54)  

54. Thư ngày 10/11/1880, Tăng Kỷ Trạch gửi 

Barthélemy St Hilaire; Ibid., (1883), pp 158-59. 

 

Ngoại trưởng Pháp chỉ thị cho đại diện ở Pháp ở St 

Peterburg, nếu có cơ hội, trả lời Trạch rằng từ năm 

1874, toàn cõi Đại Nam, kể cả Bắc Kỳ, cắt đứt mọi liên 

hệ với các nước khác, ngoại trừ Pháp. (55) Ngày 

24/9/1881, Tăng Khải Trạch lại gửi thư cho St Hilaire; 

nhưng mãi tới ngày 1/1/1882, Thủ tướng kiêm Ngoại 

trưởng Léon Gambetta mới hồi âm, lập lại những 

nguyên tắc cơ bản trong thư ngày 27/12/1880. (56) 

55. Thư ngày 8/1/1881, Chanzy gửi St Hilaire, 

và thư ngày 21/1/1881, St Hiliare gửi Chanzy; Ibid., 

(1883), pp 167-69, 170-71.  

56. Ibid., (1883), pp195-96. 

 

Ngày 7/1/1881, de Vilers đã báo cáo sự có mặt của 

pháo hạm Thanh ngoài khơi Hải Phòng sau khi một 

canot Pháp bắt giữ một tàu cướp biển người Hoa; đồng 

thời than phiền về sự khiếm khuyết của Hiệp ước 1874 

và nhu cầu tăng viện Bắc Kỳ. De Vilers cũng thuyết 
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phục Cloué rằng bất cứ nhân nhượng nào với Trung Hoa 

cũng khiến Pháp bị mất mặt và chứng tỏ sự yếu kém của 

Pháp. Bởi thế, ngày 15/4/1881, Cloué yêu cầu Bộ Ngoại 

Giao ủng hộ ngân khoản dành riêng cho Bắc Kỳ. (57) 

Trong khi đó, Bourée, tân đại sứ Pháp tại Yên Kinh, báo 

động về việc Công báo Yên Kinh loan tin Hường Nhiệm 

sẽ gửi một sứ đoàn qua Trung Hoa, một hành động mà 

theo cả Bourée lẫn Saint-Hilaire vi phạm trắng trợn hiệp 

ước 1874. (58) 

57. Thư ngày 19/2/1881, Cloué gửi Barthélemy, 

thư ngày7/1/1881, Vilers gửi Cloué; Thư ngày 

15/4/1881, Cloué gửi St Hilaire; Ibid., (1883), pp 

172-74, 181-82.  

58. Thư ngày 27/12/1880, St-Hilaire gửi Tăng; 

Ibid., (1883),  pp 164-65;Thư ngày 27/12/1880, 

Bourée gửi Bộ trưởng; Ibid., pp 176-79;  

 

Hạ bán thế kỷ XIX, nhà Thanh cũng đang lâm cảnh 

“ốc không tha nổi mình ốc.” Cường quốc Âu châu liên 

tiếp biểu dương vũ lực, bắt Yên Kinh đi từ nhân nhượng 

này sang nhân nhượng khác—từ tôn trọng quyền tự do 

hút thuốc phiện cho tới quyền tự do tôn giáo của dân 

Trung Hoa. Mỗi lần các cường quôc ra tay, nhà Thanh 

lại phải ký thêm một vài hiệp ước đa phương hay song 

phương, cắt nhượng các hải cảng với quyền tài phán và 

vất vả trả tiền bồi thường chiến phí. Nhật Bản, một thế 

lực đang lên, cũng dạy dỗ nhà Thanh và Hán tộc những 

bài học sức mạnh mà Trung Hoa giữ độc quyền suốt 

hang ngàn năm. 

Dẫu vậy, Trung Hoa vẫn còn là một nước lớn, dân 

đông (trên 300 triệu), tài nguyên dồi dào. Tại những địa 

phương tiếp giáp Việt Nam—đặc biệt là Vân Nam và 

Lưỡng Quảng—quan chức Thanh vẫn nuội tham vọng 

bành trướng lãnh thổ. Từ triều Minh sang triều Thanh, 

Việt Nam đã mất nhiều đất biên giới—vùng đất rừng 

núi, khí hậu độc hại, dân cư thưa thớt, chia nhau sinh 

sống ở những đồng bằng nhỏ hẹp, hay trên những cao 

độ khác nhau. Dân H’Mong (tức Miêu hay Mèo) thường 

sống ở cao độ 3000 feet, nông phẩm chính dản xuất là 

thuốc phiện, trong khi dân Thái, Tày (hay Thổ) sống ở 

chân núi, thiên về nghề nông, đặc biệt là gạo nếp. 

Từ cuối thập niên 1860, quan quân Thanh nhiều lần 

qua Bắc Kỳ giúp đánh dẹp thổ phỉ hay hải tặc từ Trung 
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Hoa tràn sang—giặc Hồi ở Vân Nam, tới tàn dư Thái 

Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn ở Quảng Tây.  

Năm 1869-1870, chẳng hạn, Đề đốc Phùng Tử Tài  

mang 22 doanh quân Quảng Tây vượt biên, vỗ về được 

khoảng 10,000 thổ phỉ; trong khi Ngô Côn, tức Á 

Trung, lộng hành như chỗ không người, cho đến khi bị 

lạc đạn chết khi vây hãm Bắc Ninh. Mang danh nghĩa 

cứu trợ vua Nguyễn—được Hường Nhiệm ghi tâm khắc 

cốt như “tình láng giềng” cao quí, những Phùng Tử Tài, 

Từ Diên Húc v.. v.. thực ra vừa vỗ nuôi, vừa đánh đuổi 

thổ phỉ, dồn chúng, vào những vùng ma thiêng nước 

độc. Bởi thế, mỗi lần quân Thanh rút vào trong cửa 

quan, trôm cướp đã đầu thú lại nổi lên như ruồi muỗi. 

Thành tỉnh Cao Bằng năm lần thất thủ, rồi tái chiếm 

(hiểu theo nghĩa trao đổi lây vàng bạc, hay gạo muối). 

Lần cuối cùng quân Thanh “ra ngoài cửa quan” là dịp 

phỉ Lý Dương Tài tràn vào vào địa phận Cao Bằng-

Lạng Sơn-Thái Nguyên năm 1878.. Sau khi quân 

Nguyễn bắt sống được Lý Dương Tài, tháng 1-2/1880, 

Phùng Tử Tài rút về Long Châu, Quảng Tây. Năm sau, 

triều đình Thanh điều động cả quân Vân Nam và Quảng 

Tây trở lại Bắc Kỳ, vẫn với danh nghĩa diệt phỉ nhưng 

mục đích nhằm ngăn chặn Pháp tiến vào Vân Quí và 

Lưỡng Quảng. 

Một số quan chức Thanh có quyền lực cũng có 

những lý do để can thiệp vào Đại Nam. Đó là những cổ 

động viên của công ty Luân thuyền Chiêu thương cục, 

như Lý Hồng Chương, Trương Thụ Thanh, Tăng Quốc 

Thuyên, v.. v... Họ thuyết phục được triều đình Yên 

Kinh về mối họa Pháp ở Bắc Kỳ, cùng nhu cầu bảo vệ 

“phên dậu” chiến lược Hoa Nam.  

Ngày 26/7/1880, Le Myre de Vilers đề nghị thay 

Philastre bằng Rheinart. Ngoại trưởng Freycinet cũng 

đồng ý tăng viện Bắc Kỳ, nhưng chính phủ bị đổ. (54)  

54. ĐNTLCB, IV, LXIII, 34: 1877-1880, 

1976:350, 364, 35:1881-1883, 1976:121-122; MAE 

(Paris), DD I (1883), p 156. 

 

Ngày 23/9/1880, Jules Ferry lên làm Thủ tướng lần 

thứ nhất [tới 11/1881]. Louis Pothuau thay de 

Jauréguiberry làm Bộ trưởng HQ& TĐ. Ngày 

29/10/1880, Ngoại trưởng Barthélemy St Hilaire yêu 

cầu BT HQ& TĐ Cloué nghiên cứu đánh Bắc Việt. 
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Cloué không đồng ý. Trong khi đó, ngày 10/11/1880, 

Hầu tước Tăng Kỷ Trạch, sứ thần nhà Thanh ở Pháp, 

thêm một lần khẳng định Việt Nam là chư hầu của 

Trung Hoa. (55) 

55.  H. Cordier, op. cit., II, p 281; MAE (Paris), 

DD I (1883), pp 157-59. 

 

Ngày 25/12/1880, Công báo Bắc Kinh [Gazette du 

Pékin] đăng thư xin hàng phục nhà Thanh của Hường 

Nhiệm, và loan tin Hường Nhiệm cống tiến. Nhà Thanh 

còn cử một phái đoàn do Đường Đình Canh, “đạo đài” 

[tổng giám đốc] Chiêu thương cuộc cầm đầu qua Đại 

Nam. Canh nhận lệnh Lý Hồng Chương điều tra về quan 

hệ Việt-Pháp và tình hình Việt Nam. Trương Thụ 

Thanh, Tổng đốc Lưỡng Quảng, giao thêm cho Canh 

nhiệm vụ điều tra khả năng  mang quân ra Bắc của 

Pháp. (56) 

 

4. Phản ứng của nhà Nguyễn: 

Việc triệu hồi Philastre và tin đồn Pháp sẽ đánh 

chiếm Bắc Kỳ—được trích đăng liên tục trên báo Hong 

Kong và Sài Gòn—khiến Hường Nhiệm hoang mang lo 

sợ. 

Một mặt, vua tìm cách yêu cầu các cường quốc can 

thiệp. Vua sai người móc nối với một Giám mục 

Espania ở Bắc Kỳ, dàn xếp gửi một sứ đoàn qua Madrid 

và Nhật Bản. Đồng thời, nhân dịp lễ triều cống theo 

thông lệ, Hường Nhiệm bí mật sai chánh sứ Nguyễn 

Thuật, Hữu Thị lang Bộ Lại,cùng hai  Phó sứ Trần 

Khánh Tiến và Nguyễn Hoan;  yêu cầu Phùng Tử Tài 

qua đánh dẹp Lý Dương Tài. Mặt khác, dù biết chỉ là 

tuyệt vọng, vua tiếp tục tăng cường việc phòng thủ các 

thành trì và cửa biển. Vệ Chính Nam Tôn Thất Thuyết, 

sau hai năm về quê chữa bệnh “tâm hỏa,” được cử giữ 

bộ Binh, đồng thời  lo việc phòng thủ cửa Thuận An. 

(57) 

57. Sứ đoàn này do Nguyễn ThuậtĐNTLCB, IV, 

LXIII, 34:1877-1880, 1976:350, & IV, LXVI, 

35:1881-1883, 1976:83..  

 

Cuối năm 1881, trong dịp tiếp Nguyễn Thuật, trên 

đường từ Yên Kinh về, Tuần phủ Quảng Đông Khánh 

Dụ cho Thuật biết kế hoạch của nhà Thanh, và khuyên 

449



Huế đừng nên lọt vào cạm bẫy của Pháp. (Thọ, 

1995:265) 

 

B. GIAI DOạN 1881-1883: 

Mùa Xuân 1881, Vilers về Pháp nghỉ, Tướng de 

Trentinian xử lý thường vụ. Ngày 5/6/1881, giữa lúc 

Paris đang nỗ lực vận động Quốc Hội chuẩn chi ngân 

khoản quân phí ở Bắc Kỳ, XLTV Thống đốc Sài Gòn 

báo cáo rằng Đại biện Palasne de Champeaux đã thất 

bại trong đòi hỏi gặp mặt Hường Nhiệm, và đề nghị tạm 

thời ngưng mọi liên hệ ngoại giao Pháp-Việt.(57) Thời 

gian này, do sự vận động tích cực của chính phủ 

Ferry—kể cả bài điều trần của de Vilers trước Quốc Hội 

về thái độ thiếu thành thực của triều đình Huế trong khi 

thi hành Hiệp ước 1874—Quốc Hội Pháp chuẩn chi 

ngân khoản 2,487,851 francs cho Bắc Kỳ. Ngay sau đó, 

Đô Đốc Cloué và de Vilers vội bàn thảo ngay kế hoạch 

chiếm đất Bắc. Tướng de Trentinian được lệnh chuẩn bị 

gửi ra Bắc tất cả lực lượng hải quân và một số bộ binh 

để tăng cường các đơn vị phòng thủ ở Hà Nội và Cửa 

Cấm—tức Hải phòng sứ tỉnh Hải Dương, nơi đặt sở 

Thương chính..(58)  

57. Thư ngày 5/6/1881, Trentinian gửi Cloué; 

Ibid., pp 183-4.  

58 CAOM (Aix), Amiraux 12907 & 12961; 

Tsuboi 1990, p 139.  

 

Ngày 26/9/1881, trước khi lên đường về nhiệm sở, 

de Vilers nhận được chỉ thị của Cloué gồm những điểm 

chính sau: 

(1) Có một thái độ và ngôn ngữ đủ cho triều 

đình Huế biết đã đến lúc phải tôn trọng triệt để các 

điều khoản của Hiệp ước 1874, mà cho tới hiện nay 

chính sách của triều đình Huế đã khiến Hiệp ước 

này chỉ còn rút lại những chữ "chết;" 

(2) Thái độ của Pháp, để có thể chấp nhận được, 

phải dựa trên sự biểu dương thiết thực, dù chưa phải 

là một cuộc viễn chinh, nhưng đủ để chứng minh 

rằng Pháp có khả năng và phương tiện bắt mọi 

người phải tôn trọng ý muốn của nước Pháp; 

(3) Lập luận của Pháp là triều đình Nguyễn 

không nghiêm chỉnh thực thi Hiệp định 1874; 
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(4) Thế tựa của Thống đốc Sài Gòn là gửi tất cả 

hải lực ra duyên hải Bắc Kỳ. Thời điểm hành động 

tùy thuộc ở cơ hội chính trị sẽ có, hoặc mùa tiết; 

(5) Để biện minh lý do gửi quân ra Bắc, nêu lên 

nhu cầu đánh dẹp hải tặc và bảo đảm sự thông 

thương trên sông Hồng mà Hiệp ước qui định; 

(6) Có thể tăng viện cho hai đơn vị đồn trú ở Hà 

Nội và Hải phòng sứ Hải Dương, bằng lực lượng cơ 

hữu, miễn hồ duy trì được an ninh Nam Kỳ; 

(7) Thống đốc Sài Gòn có thể tìm được một cái 

cớ để đi ngược lên sông Hồng. Cái cớ gặp ít chống 

đối nhất là sự an toàn của dân chúng và thương mại; 

(8) Thống đốc Sài Gòn phải báo cáo chính xác 

mọi diễn tiến, và trong trường hợp có đột biến, phải 

xin lệnh của chính phủ.(60)  

60. Thư ngày 26/9/1881, Cloué gửi Vilers; 

MAE (Paris), DD I, pp 190-91.  

 

1. Chuyến Ra Bắc Của Rivière (1882): 

Trở lại Sài Gòn, de Vilers tìm ngay được cơ hội để 

bành trướng "ảnh hưởng và nền văn minh Pháp" ra Bắc 

Kỳ. Ngày 8/10/1881, hai Pháp kiều Courtin và Villeroi, 

dù có giấy phép thám hiểm sông Hồng ngược lên Vân 

Nam, bị quân Lưu Vĩnh Phúc gây rắc rối ở Bao Hà và 

Hưng Hoá. De Vilers phản đối kịch liệt, đe dọa sẽ có 

phản ứng nếu không giải quyết xong trước ngày đầu 

năm 1882. Hường Nhiệm mật lệnh Hoàng Kế Viêm 

phải điều lực lượng Cờ Đen khỏi khu vực đồn Lũng 

Lỗ.(61) 

61. Thư ngày 17/1/1882, Vilers gửi Rheinart; 

Ibid., pp. 201-2; CAOM (Aix), Amiraux, 11788; 

ĐNTLCB, IV, 35: 1881-1883, 1976:66, 79. 

 

Ngày 21/12, de Vilers gửi công điện xin chiếm miền 

Bắc, và tuyên bố sẽ tăng cường cho các đơn vị đồn trú ở 

đây. Thứ trưởng Thuộc Địa Francois Félix-Faure của 

chính phủ Gambetta [thứ hai], mới lên thay Ferry ngày 

4/11/1881—và lúc này trực thuộc Bộ Thương mại của 

Rouvier mà không phải Bộ Hải quân nữa—không chấp 

thuận. Ngày 17/1/1882, Le Myre de Vilers lại xin tăng 

gấp đôi quân đồn trú tại Bắc Kỳ vì quân Cờ Đen rất thù 

nghịch. Bộ trưởng Hải quân Gougeard cho lệnh de 

Vilers phải tạm hoãn tới ngày Đề Đốc Pierre, Tư lệnh 
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Hải-Lục quân tại Nam Kỳ, tới nhận nhiệm sở. Le Myre 

de Vilers xin từ chức, nhưng Paris cũng không đồng 

ý.(62)  

62. SHAT (Vincennes), 10H xxx; CĐ ngày 

16/1/1882, Vilers gửi Rouvier; CĐ ngày 17/1/1882, 

Gougeard gửi Vilers; AMAE (Paris), DD I, pp 197-

98. 

 

Ngày 26/1/1882 chính phủ Gambetta bị đổ, và 

Freycinet lên thay 4 ngày sau. Bộ Hải quân lại kiêm 

nhiệm Tổng Nha Thuộc địa, do Phó Đô Đốc, Thượng 

Nghị sĩ de Jauréguiberry làm Bộ trưởng, với Albert 

Berlet, Thứ trưởng Thuộc Địa. Jules Ferry làm Bộ 

trưởng Giáo dục (tới 22/11/1883), và Phó Đô Đốc 

Peyron, Tổng Tham mưu trưởng Bộ HQ & TĐ. Tháng 

3/1882, tân chính phủ Freycinet chấp thuận kế hoạch 

tăng viện Bắc Kỳ của de Vilers, kể cả việc chọn Trung 

tá Henri Rivière làm Tư lệnh.(63) 

63. Le Gaulois, 1/2/1882; L'Union, 1/2/1882. 

Thư ngày 4/3/1882, Jauréguiberry gửi Freycinet, 

Thư ngày 4/3/1882, Jauréguiberry gửi de Vilers, 

Thư ngày 16/3/1882, Freycinet gửi Jauréguiberry; 

MAE (Paris), DD I, pp 204-9; AMAE (Paris), 

Mémoires et Documents, Asie, vol. 38, pp 131-33. 

 

Tháng 3/1882, de Vilers viết thư cho Hường Nhiệm, 

trách triều đình không duy trì được luật pháp và trật tự, 

để nhóm phỉ Lưu Vĩnh Phúc hạ nhục Pháp kiều, kể cả 

Palasne de Champeaux, Lãnh sự Pháp ở Hải phòng sứ, 

và Kỹ sư trưởng mỏ Fuchs, và cảnh cáo rằng nước Pháp 

sẽ có thái độ.(64)  

64. Thư ngày 13/3/1882; Ibid., p 226; ĐNTLCB, 

IV, LXVII [LXV-LXX], 35: 1881-1883, 1976: 98 

[1882: Pháp cho tàu binh ra bắc, nói để đánh đuổi 

Phúc],  

 

Đồng thời, xúc tiến việc sai Trung tá Henri Rivière 

ra Bắc. Rivière, 56 tuổi, là một tác giả thành danh của 

Pháp, và cũng một sĩ quan đầy tham vọng. Rivière nhận 

lệnh trục xuất quân Cờ Đen, đạo lính đánh thuê của Đại 

Nam, và kiểm soát an ninh châu thổ sông Hồng. Nhưng 

Rivière cũng được mật chỉ "mở rộng và củng cố ảnh 

hưởng [của Pháp] ở Bắc và Trung kỳ," chỉ tránh tối đa 
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việc nổ súng, trừ trường hợp cực kỳ cần thiết. Rivière 

cũng không được dính líu vào bất cứ cuộc nổi loạn nào 

ở Bắc Kỳ, nếu chưa có phép của Sài Gòn.(65)  

65. SHAT (Vincennes), 10H xxx; Xem thêm 

chỉ thị ngày 17/1/1882, Vilers gửi Rivière; MAE 

(Paris), DD I, pp 202-203; Trần Trọng Kim, II:298. 

 

Le Myre de Vilers muốn chiếm thành Hà Nội làm 

bàn đạp hầu thảo luận về việc bảo hộ miền Bắc, rồi giao 

cho Hường Nhiệm cai trị, nhưng Pháp sẽ nắm quyền tối 

thượng về cảnh sát và thuế quan. Le Myre de Vilers 

cũng định xây một căn cứ quân sự trên sông Lô [Claire], 

và mở Nam Định cho việc giao thương.(66) 

66. Báo cáo ngày 2/5/1882; Ibid., pp 240-41. 

 

Ngày 26/3, Rivière nhổ neo ra Bắc, mang theo hai 

pháo hạm Le Drac và Le Parseval, cùng 500 binh sĩ. 

Mờ sáng Thứ Bảy, 1/4, Rivière tới Cửa Cấm. Nhận 

thêm khoảng 100 viện binh, Rivière ngược lên Hà Nội 

ngay. Khoảng 5 giờ chiều Chủ Nhật, 2/4, Rivière tới Hà 

Nội. Lãnh sự Le Jumau và Đại úy Berthe de Villers, Chỉ 

huy trưởng quân Pháp, đề nghị hai chỗ đóng quân: một 

ngôi chùa lớn hay Đồn thủy của Hải quân Đại Nam. 

Rivière không muốn ở chùa, sợ có ảnh hưởng chính trị 

xấu; cũng không ở Đồn Thủy, vì công sự phòng thủ bất 

tiện. Quyết định ở trong trại lính dành riêng cho Pháp ở 

sát bờ sông, nằm về phía Tây Nam của thành Hà Nội.  

 

2. Rivière hạ thành Hà Nội: 

Ngày 3/4, Tuần phủ Hà Nội Hoàng Hữu Xứng đến 

gặp Rivière, yêu cầu Tư lệnh Pháp viết thư nói rõ mục 

đích của chuyến đi vì Tổng đốc Hoàng Diệu (1829-

1882) quá sợ hãi không dám gặp. Hoàng Diệu cũng 

đồng ý cho Rivière vào thành tiếp kiến. Tuy nhiên, vì sợ 

quân Pháp đột ngột tấn công—một mối lo sợ chính 

đáng, vì theo hiệp ước 1874, người Pháp không được 

quyền trú đóng tại Hà Nội quá 100 người—Hoàng Diệu 

vẫn cho lệnh binh sĩ phòng thủ cẩn mật. 

Ngày 4/4, khoảng 3 giờ chiều, Rivière cùng 7 binh 

sĩ và 5 thủy thủ vào gặp Hoàng Diệu, có Le Junau và 

Thiếu tá Chanu tháp tùng. Tất cả đều không mang vũ 

khí. Rivière trao cho Hoàng Diệu lá thư soạn sẵn nói về 

lý do mang quân ra Hà Nội: Để bảo vệ các công dân 
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Pháp, vì chính phủ Việt không thể kiểm soát được Giặc 

Cờ Đen. Rivière cũng than phiền về việc lính gác cổng, 

chiều hôm trước, đã không cho Rivière cùng các sĩ quan 

không võ trang tự do thăm viếng nội thành. Hoàng Diệu 

nêu lý do sự có mặt của quân Pháp khiến ông lo sợ, và 

các võ quan đã yêu cầu phải có biện pháp phòng bị. 

Rivière đề nghị phải trở lại sinh hoạt bình thường; 

nhưng Hoàng Diệu không đồng ý. 

Hôm sau nữa, 5/4, hai bên trao đổi quà tặng và có 

vẻ thân thiện hơn. Đại úy công binh Dupommier cũng 

bắt đầu xây dựng trại binh tạm thời. 

Qua ngày 6/4, Hoàng Diệu thông báo cho Rivière 

biết sẽ cho binh sĩ di chuyển, vì cần thay đổi các đơn vị. 

Rivière đồng ý và cám ơn đã được báo trước. Đồng thời 

chuẩn bị thiết lập các trụ điện tín từ Hà Nội tới một tiền 

đồn dự trù xây dựng trên sông Lô [Claire].  

Năm ngày sau, 11/4, khi thấy quân Việt dồn dập 

kéo vào thành, và tại các tỉnh đều chuẩn bị tác chiến, 

Rivière cảnh cáo Án sát Tôn Thất Bá là phải trở lại tình 

trạng cũ. Bá chỉ hứa sẽ trình lên Tổng đốc, và cho biết 

triều đình Huế đã gửi hai đại thần ra Bắc. 

Ngày Thứ Bảy, 15/4, Rivière phái xà-lúp Cửa Lạc 

từ Hà Nội xuống Phát Diệm để đón chiến hạm La 

Fanfare tại cửa Xuân Đài. Thiếu tá de la Mure ở Hải 

Phòng cũng mang lên Hà Nội một đại đội (100 lính) đổ 

bộ dưới quyền Thiếu tá Fiaschi, nửa đại đội (50) TQLC 

do Trung úy Montignault chỉ huy, và 3 chiến hạm 

l'Hamelin (Fiaschi), le Parseval (Chapelle), và le Drac 

(Bladon).  

Ngày Thứ Bảy, 15/4, Rivière phái xà-lúp Cửa Lạc 

từ Hà Nội xuống Phát Diệm để đón chiến hạm La 

Fanfare tại Cửa Xuân Đài. Thiếu tá de la Mure ở Hải 

Phòng cũng mang lên Hà Nội một đại đội (100 lính) đổ 

bộ dưới quyền Thiếu tá Fiaschi, nửa đại đội (50) TQLC 

do Trung úy Montignault chỉ huy, và 3 chiến hạm 

l'Hamelin (Fiaschi), le Parseval (Chapelle), và le Drac 

(Bladon).(66) 

66. Ibid., p 247. 

 

Sau 3 ngày vừa di chuyển vừa dò thám lòng sông từ 

Hải Phòng, tàu La Fanfare tới Hà Nội ngày 21/4. Ngày 

Thứ Hai, 24/4, các đơn vị Pháp đã tập trung đầy đủ. 

Rivière có trong tay 450 lính TQLC, 20 pháo thủ TQLC 
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với 3 đại bác 40 ly, 20 pháo thủ bản xứ, 130 Hải quân, 

một đại bác 120 ly và một đại bác 40 ly thuộc khu Hà 

Nội, cùng các dàn đại bác 40 ly trên bốn chiến hạm Le 

Tilsitt, La Fanfare, La Carabine, và La Massue.(67) 

67. Báo cáo ngày 27/4 và 13/5/1882, Rivière 

gửi Jauréguiberry; Ibid., pp 246-47; ĐNTLCB, IV, 

LXVII, 35:1881-1883, 1976:98. 

 

5 giờ sáng ngày Thứ Ba, 25/4 [8/3 Nhâm Ngọ], 

Rivière ra tối hậu thư, bắt Hoàng Diệu và các quan tự 

nạp mình trước 8 giờ sáng. Quân lính sẽ phải bỏ khí 

giới, rời thành. Các cửa thành phải mở rộng. Rivière hứa 

sẽ trả lại thành, nhưng sẽ có biện pháp cần thiết để bảo 

đảm nó không còn đe dọa an ninh của người Pháp. 

Mười lăm phút sau giờ tối hậu thư hết hạn, Rivière 

khởi sự tấn công. Ba chiến hạm La Fanfare, La Massue 

và La Carabine oanh tạc thành, đặc biệt là cửa Bắc. Tới 

9 giờ, pháo binh Pháp chuyển sang bắn phá các công sở 

tại trung tâm, vì các cánh quân đang tiến vào vị trí tấn 

công. Khoảng 10 giờ 45 sáng, quân Pháp tấn công của 

Bắc. Một cánh khác đánh nghi binh vào cửa Đông. Nửa 

giờ sau, thành Hà Nội thất thủ. Tổng đốc Hoàng Diệu 

treo cổ tự vận. Đề đốc thủ thành cũng tử trận. (67) 

67. SHAT (Vincennes), 10H xxx ; ĐNTLCB, 

IV, LXVII, 35: 1881-1883, 1976::105, 108-9. Bản 

dịch tối hậu thư của Rivière đăng trong MAE 

(Paris), DD II, (1883) pp 42-44. Hoàng Diệu quê ở 

Diên Phước, Quảng Nam. Năm 1853, đỗ Phó bảng. 

Làm tri huyện nhiều nơi. Năm 1877, thăng Hình bộ 

Tham tri, rồi đổi sang Lại bộ, kiêm Đô sát viện. 

Năm 1880 thăng thự Hà-Ninh tổng đốc; cùng 

Nguyễn Hữu Độ, quyền Tổng đốc Sơn Tây, dâng sớ 

xin sửa sang biên phòng, được khen ngợi; ĐNLTCB, 

q. 38, (1993), 3:314. 

 

Quân Pháp chỉ bị thương 4 người. Quân Việt để lại 

40 xác và 20 bị thương. Tuy nhiên, số bị thương có thể 

cao hơn. (68) 

68. Báo cáo ngày 28/6/1882, Rivière gửi 

Jauréguiberry; MAE (Paris), DD I, p 250. 

 

Rivière cho lệnh phá hủy các công sự phòng thủ từ 

cửa Bắc tới cửa Đông, ném một nửa đại bác xuống hố. 
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Rồi cho quân đóng ngay tại hành cung của vua. Việc 

quan thuế giao cho Lãnh sự de Kergaradec. Đồng thời 

xin tiếp tế thêm đạn dược và được tăng cường hai chiến 

hạm Le Yatagan và Le Drac. 

Hôm sau, 26/4, Pháp tịch thu trong ngân khố 15,000 

đồng Mễ, và một số bạc cùng kim loại trị giá 75,000 

francs [quan]. Ngoài ra, còn lấy khoảng 100,000 đồng 

tiền thuế. (69) 

69. Ibid.(1883) pp 241, 250.  

 

Được tin Hà Nội thất thủ, Hường Nhiệm vội cho 

lệnh Nguyễn Chính và Bùi Ân Niên rút về hướng Mỹ 

Đức để cùng Hoàng Kế Viêm tăng cường phòng thủ 

Sơn Tây. Vua còn mật lệnh xúc tiến mạnh việc xây 

dựng công sự phòng thủ từ Thuận An vào Huế, cùng 

những cửa biển quan trọng miền Trung. 

 

3. Rivière trả lại thành: 

Ngày 29/4, Rivière gửi thư cho Tôn Thất Bá, đề 

nghị trả lại thành. Ngày này, tàu Le Parseval tới Thuận 

An, mang theo báo cáo của Rivière về việc hạ thành Hà 

Nội. Ngay buổi chiều Rheinart xin gặp Thương Bạc 

Tường vào hôm sau. Sáng ngày 30/4, Rheinart cho 

Tường biết là Rivière sẽ trả lại thành. Rheinart cũng 

đồng ý viết thành văn thư là ba ngày sau, khi tàu Le 

Parseval ngược ra Hà Nội, triều đình có thể cử một 

Tổng đốc mới tháp tùng để nhận lại thành, và chứng 

minh hòa ước 1874 vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, phải 

cho lệnh các nơi giải giới. (70) 

70. Ibid.,(1883), pp 233-34, 265-66. 

 

Sáng 1/5, Nguyễn Văn Tường đề nghị cùng 

Rheinart ra Hà Nội giải quyết tình hình; nhưng Rheinart 

từ chối, chỉ thuận gửi một thư giới thiệu, không niêm 

phong, cho Rivière. Ngày 2/5, Triều đình cử Trần Đình 

Túc làm Khâm sai, cùng nhóm Nguyễn Hữu Độ, Hoàng 

Hữu Thường, Vũ Nhự theo tàu Le Parseval ra Bắc dàn 

xếp. Khâm sai Túc được kiêm chức Tổng đốc Hà Nội, 

và Độ, quyền Tuần phủ. 

Ngày 10/5, Trần Đình Túc và Nguyễn Hữu Độ tới 

Hà Nội. Rivière trả lại thành, chỉ để một toán quân ở 

hành cung của vua Nguyễn. Nhưng Pháp đưa ra 4 điều 

kiện: 
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1. Phải nhận sự "bảo hộ" ["protectorat"] của Pháp 

2. Nhường Hà Nội cho Pháp 

3. Đặt thương chính ở Bắc 

4. Sửa lại việc thương chính khắp nơi, giao cho 

Pháp điều khiển.  

Việc thương thuyết kéo dài vì tiếng "Bảo hộ"  mà 

theo Rheinart, cũng như Sài Gòn và Paris, đã qui định rõ 

ràng trong điều 2 và 3 của Hiệp ước 1874—qua lối diễn 

giải phần nào ngang ngược: Pháp đại diện cho Đại Nam 

về ngoại giao (điều 3); Đại Nam là một nước “độc lập” 

(điều 2); vậy, liên hệ giữa Pháp và Đại Nam là bảo hộ. 

Nhận được mật tấu của Trần Đình Túc, đa số triều 

thần muốn dùng quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đánh 

nhau với Pháp. Thống đốc Hoàng Kế Viêm và Tổng đốc 

Trương Quang Đản đòi đánh một trận “rửa thẹn” rồi hãy 

thương thuyết. (71) 

71. ĐNTLCB, IV, LXV, 35: 1881-1883, 

1976:11.  

 

Chỉ riêng Hường Nhiệm chủ hòa. Vua trả lời Phò 

Mã Thống chế đất Bắc: 

 [Sao lúc mới nghe Hà thành có việc không vây 

ngay mà đánh?] Nay đã giao trả, đánh, tất [Pháp sẽ] 

đổ lỗi cho ta, lại ngăn trở cơ hội không được sớm 

yên, và đánh tất phải dùng đoàn quân họ Lưu, càng 

thêm cho chúng tức giận, khó giảng giải. Huống chi 

chúng vốn hay tức giận, chỉ mượn uy dọa nạt cho 

được việc, nay nếu bức bách, sợ chúng phát làm bậy 

giữ không được. (72) 

72. Ibid., IV, LXVII, 35: 1881-1883, 1976: 111-

112, 117. 

 

Phản ứng của Hường Nhiệm và triều thần Huế là 

một biện pháp mua thời gian, chờ đợi những biến 

chuyển trên mặt trận ngoại giao. Từ đầu năm 1882, đại 

diện nhà Thanh đã mật báo cho Nguyễn Văn Tường 

quyết định đánh chiếm miền Bắc của Pháp. Hường 

Nhiệm cũng đã chính thức yêu cầu nhà Thanh can thiệp, 

với danh nghĩa Đại Nam là chư hầu (thuộc quốc) của 

Trung Hoa. Ảo vọng của Hường Nhiệm là muốn đưa 

vấn đề Đại Nam ra trước dư luận quốc tế, qua trung gian 

nhà Thanh.  
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Nhận được thư Hường Nhiệm gửi Lý Hồng Chương 

và Trương Thụ Thanh. (ĐNTLCB, IV, LXVII, 35: 1881-

1883, 1976:89-91) Vua Thanh—không rõ là đích thân 

Ái Tân Giác La Tái Điềm (Quang Tự, 1875-1908) hay 

Thân Vương Gong [Cung] (nhiếp chính)—trả lời: “Khả, 

sỉ bắc phong tái biên” [Nous prendrons des mesures dès 

l’arrivée du vent du nord.”] Ngày 24/11/1882, Rheinart 

đã có được bản sao thư trả lời của vua Thanh, nhờ Ưng 

Chơn [Dục Đức] sao chép lại. (73) 

73. Sogny, 1943:124-125; Phạm Thận Duật, 

“Vãng sứ Thiên Tân nhật ký;” Nguyễn Văn Huyền, 

Phạm Thận Duật, Cuộc đời và tác phẩm (Hà Nội: 

KHXH, 1989), tr.  301 [289-331]; Thời gian này, 

Từ Hi Thái Hậu buông màn cai trị 

 

Sau khi Rivière mang quân ra Hà Nội, Hường 

Nhiệm sai Thương Bạc đại thần [Nguyễn Văn Tường] 

gặp Rheinart, yêu cầu giải thích. Rheinart tuyên bố mặc 

dù Hường Nhiệm muốn hòa bình, nhưng các quan đại 

thần chống Pháp, nhất là thống đốc miền Bắc, Hoàng 

Kế Viêm, một trong những kẻ thù của Pháp. (Sogny, 

1943:111-112) Bởi thế phải thản nhiên mới khỏi hiềm 

khích. Lại nói việc ở Hà Nội sợ không thôi, muốn từ 

chức về nước. Vua phải thốt lên “lòng độc ác của nước 

ấy đã lộ ra.” (74) 

74. ĐNTLCB, IV, LXVII, 35:1881-1883, 

1976:105.  

 

Nhưng Hường Nhiệm chẳng có chuẩn bị nào khác 

hơn là cho lệnh quan Hà Nội, Hải Dương ủy quan văn 

võ, mỗi chức 1 viên, đóng ở ngoài thành, vì cần có 

người ở ngoài khi cần. ĐNTLCB, IV, LXVII, 35: 1881-

1883, 1976:104-105) 

Trong khi đó Hoàng Kế Viêm chỉ lo tử thủ Sơn Tây, 

một thứ kinh đô mới ở miền Bắc. 

Sau khi Hà Nội thất thủ, Hường Nhiệm cho lệnh 

Nguyễn Chính và Bùi Ân Niên rút về hướng Mỹ Đức để 

cùng Hoàng Kế Viêm tăng cường phòng thủ Sơn Tây. 

Vua còn mật lệnh xúc tiến mạnh việc xây dựng công sự 

phòng thủ từ Thuận An vào Huế, cùng những cửa biển 

quan trọng miền Trung. 

Đồng thời, chỉ thị Trần Đình Túc tạm thời chưa 

nhận lại thành, nêu lý do Rivière vẫn đóng quân tại hành 
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cung. Thương thuyết cũng tiếp tục ở cả Huế lẫn Hà Nội. 

Vua còn sai Thương Bạc tìm cách khiếu nại với Thống 

đốc Le Myre de Vilers. 

 

4. Phản ứng của nhà Thanh: 

Tại Yên Kinh, ngày 10/5, Đại diện Tổng lý Nha 

môn gặp Đại sứ Bourée, hỏi về việc Pháp tăng viện ở 

Bắc Kỳ. Bourée trả lời là chưa nhận được tin gì từ Paris; 

nhưng nghĩ rằng Pháp chỉ tổ chức một cuộc hành quân 

cảnh sát để bảo vệ tự do giao thương trên sông Hồng. 

Quan chức Thanh yêu cầu Bourée nhấn mạnh với Paris 

rằng “An-Nam” là một chư hầu của Trung Hoa, vua 

Hường Nhiệm đã nhận tấn phong của nhà Thanh, và 

Yên Kinh rất quan tâm đến tình hình tại thuộc quốc này. 

(75) 

75. Thư ngày 14/5/1882, Bourée gửi Freycinet; 

Tài liệu số 124; MAE (Paris), DD I, (1883), pp 273-

276. 

 

Yên Kinh còn chỉ thị cho Đại sứ Tăng Kỷ Trạch 

phản kháng với Bộ Ngoại Giao ở Quai d'Orsay. Như đã 

lược nhắc, từ năm 1881, Trạch đã gửi thư cho Bộ Ngoại 

Giao Pháp phản đối hoà ước 1874. Tháng 2/1882, Trạch 

lập lại phản đối này, nhưng Ngoại trưởng de Freycinet 

không trả lời, chỉ thông báo cho Đại sứ Bourée biết rằng 

chính phủ Pháp đã quyết định tăng viện ở Bắc Kỳ để 

dẹp quân Cờ Đen, và bảo vệ tự do lưu thông trên sông 

Hồng. Ngày 14/6/1882, Kỷ Trạch lại phản đối hoà ước 

1874. Bộ Ngoại Giao Pháp vẫn không trả lời trực tiếp, 

chỉ thị thêm cho Bourée là Paris “không thể cho phép 

Trung Hoa xen vào [s'ingénérer] chính sách Pháp theo 

đuổi tại Đông Dương.” (76) 

76. SHAT (Vincennes), 10H xxx; Thư ngày 

4/7/1882, Freycinet gửi Bourée; Tài liệu số 122; 

MAE (Paris), DD I, (1883), pp 268-270) 

 

Mặt khác, nhà Thanh cũng định lợi dụng cơ hội 

chiếm đóng một phần lãnh thổ Việt. Tháng 10/1882, sai 

Tạ Kính Bưu kéo 3 doanh quân Vân Nam xuống vùng 

Tuyên Quang và Lào Cai; trong khi Triệu Ốc bố trí 5 

doanh khác xuống Tuyên Quang và Thái Nguyên. 

Thống lĩnh Hoàng Quế Lan thì mang 12 doanh Quảng 

Tây qua Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên. 
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Sau đó còn phái Đường Cảnh Tùng và Từ Diên Húc, tân 

Bố chính Quảng Tây, qua tiếp ứng. 

Ngày 1/5/1882, Rheinart báo động với Le Myre de 

Vilers là có tin tổng số quân Trung Hoa lên tới 12,000 

người ở vùng Sơn Tây. Mặc dù con số 12,000 người có 

thể đã được phóng đại quá mức, Rheinart nhấn mạnh, 

phải nghĩ đến việc tăng viện để tránh bất trắc. (77) 

77. Tài liệu số 113; Ibid., (1883), pp 228-29.  

 

Bởi thế, ngày 5/5, Le Myre de Vilers xin gửi thêm 

binh sĩ từ chính quốc để chiếm đóng cả sông Hồng. 

 

 

Phụ Bản VIII-1 

Bản Án Phạm Phú Thứ (1879-1880) 

 

A. Paulus Thy, tức Lê Bá Đỉnh, và Constantin, 

Pène, v.. v... trong âm mưu biến Lê Bá Đỉnh thành 

Lê Gia Hưng, con cháu nhà Lê, sẽ khởi nghĩa ngày 

6/11/1879 với niên hiệu Ứng Thuận—mà triều đình 

Huế cho là « những lới nói vu vơ của Mô-răng 

[Motandini];» CAOM (Aix), Indochine AF, 14/A 

30(31); GGI, d. 11939; ĐNTLCB, IV, LXII, 

34:1877-1880, 1976:262, 296.  

Đỉnh, gốc Thủ Dầu Một, tự xưng gốc Bắc Kỳ. 

Làm thông ngôn cho Pháp ở Hải Phòng. Năm 1878, 

xin nghỉ, làm thương mại ở đây. Có liên hệ với 

Turc. Mưu toan với Pène, một ký giả; Constantin, 

một lái buôn làm việc cho công ty Landstein ở 

Hong Kong, cùng một số cựu viên chức ở Nam Kỳ 

lập một Bắc Kỳ tự trị thuộc Pháp. Constantin sẽ 

cung cấp một tàu chạy hơn nước và ba chaloupe chở 

lính và vũ khí mà Đinh sẽ quyên góp đề mua. Pène 

và những người Pháp sẽ tuyển mộ 100 người Pháp 

và 600 người Tagals để đánh nhau với quân triều 

đình. Đỉnh lo việc tập họp binh lính, thảo tuyên cáo 

phù Lê. (La justice est dans le Ciel comme l’union 

doit exister parmi [les coeurs]). 

 

B. Phạm Phú Thứ đã bẻ gãy được kế hoạch này 

nhờ sự tiết lộ của Morandini, một Pháp kiều tại Hải 

Phòng.  
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[Ngày 3/11/1876 [18/9 Bính Tí], Viện Cơ Mật-

Thương Bạc trình bày việc Motandini [Mô răng] xin 

lập chợ ở Hải Phòng. (CBTĐ, CB 403:297 

[2003:242]  

Ngày 9/10/1877 [3/9 Đinh Sửu], Bộ Hình tâu 

bắt được một số người lợi dụng danh nghĩa nhà Lê 

làm loạn. Mưu toan hạ thành Hà Nội. Tên Hách, tên 

Ninh, đội Châu, đồ Hinh. (CB 413:202-209); 

[2003:246]  

12/10/1877 [6/9 Đinh Sửu]: Bộ Hình tâu bắt 

được một số đồng đảng của Lê Văn Ban, tự xưng 

con cháu nhà Lê, mưu toan hạ thành Hà Nội. (CB 

415:255-261); [2003:248] 

 

C. Tháng 5-6/1879 [4 Kỷ Mão, 21/5-

19/6/1879], Vua cho Hoàng Diệu tạm thay Nguyễn 

Chính ở Nghệ An. xin về kinh.. Lê Điều thay Phạm 

Phú Thứ ở Hải Dương. (LXI, 34:1877-1880, 

1976:216) 

Gần đây, Thứ mật tâu việc người buôn nước 

Tây, nước Thanh, ngầm mưu bọn “Hán gian” gây 

việc. 

Theo lời thông ngôn Nguyễn Hữu Cư [Thơ], 

người buôn Pháp là Mô-răng-đi-ni báo rằng người 

buôn Tây và Thanh lên án Việt Nam cấm buôn 

nghiêm mật, không được thung dung tự liệu, đem 

lòng oán giận. Có người nước này tự xưng là con 

cháu nhà Lê, nay hiện đang chiêu dụ người Bắc kỳ 

tôn hắn làm minh chủ, ngầm hẹn với các nhà buôn, 

nếu giúp được nên việc, đều cho thung dung buôn 

bán. Các người buôn có nhiều hưởng ứng, đã góp 

được hơn 10,000 đồng bạc, hẹn ngầm về Hương 

Cảng mua súng, hẹn trong 3 tháng thì khởi sự. Từng 

dụ hắn [Monrandini] vào bọn. Các lời như thế, tỉnh 

ấy hỏi ở các dân gian cũng có truyền ngôn ấy, lại 

bàn với các lãnh sự Tây, xét ý hắn, cũng lấy việc 

cấm gạo, rất mang lòng bất bình. Xin châm chước 

việc bỏ cấm gạo vài ba tháng để yên lòng người 

phương xa mà hết thù hằn bên ngoài. 

Vua cho rằng lời nói không có căn cứ, nhưng 

cho Thứ làm việc chuộc tội. 

Tiếp đó, khâm phái Dương Quán báo cáo việc 

Hải Dương có nhiều người Thanh chở trộm gạo, 
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cháu của Thứ là Lương Văn Tiến cung chở gạo ra 

ngoại quốc. Vua cho Lê Điều đổi sung chức khâm 

phái. Sau đó, Thứ tâu việc Lãnh sự Hà Nội muốn 

chiếm thành; người buôn Tây yêu cầu soái phủ Sài 

Gòn sửa đổi thương ước. Hường Nhiệm cho là Thứ 

trước hoang báo, sau lại dọa triều đình. Nếu có thật, 

đáng lẽ phải tự dàn xếp ổn thỏa, không được nói 

quá thẳng vì như vậy phạm tội khích biến. (LXI, 

34:1877-1880, 1975:221-223) 

 

D. Ngày 25/11/1879 [12/10 Kỷ Mão], Tổng đốc 

Thanh Hóa Tôn Thất Phan cũng mật báo Khâm phái 

tỉnh Gia Định cho biết Huyện Thy mang 4 tàu vũ 

khí ra Bắc. Phối hợp với Thanh phỉ quấy rối vùng 

thượng du, rồi tiến vào Hải Dương. (CBTĐ, CB 

447:227-231 [2003:272] 

Thái độ khó hiểu của lãnh sự Pháp tại Hà Nội 

và Hải Phòng khiến triều Huế nghi rằng đây là một 

cái cớ cho Pháp sửa lại điều ước của Hiệp định 

1874. 

Theo một số tác giả Pháp, trong thời gian Lý 

Dương Tài hoành hành ở miền Bắc, [khoảng tháng 

2/1789] một phái đoàn kỳ hào ở Thanh Hóa tới 

tham khảo ý kiến Louis Turc, Trú sứ Hải Phòng, về 

việc tách rời khỏi ảnh hưởng Huế. Turc không đồng 

ý. (DD I, (1883), pp 57?; Delvaux, 1941, tr. 219). 

E. Constantin là người đã gây nhiều trở ngại 

cho triều đình Huế từ năm 1875, sau khi Nguyễn 

Đức Hậu trốn nợ công ty Landstein ở Hong Kong 6 

vạn đồng. (CBTĐ, [2003:214, 215, 216, 223]) Lê 

Điều cũng bị dính líu. (CB 417:159-163; 

[2003:248]) 

Petrus Key có thể liên hệ đến âm mưu này. 

Ngày 28/10/1885, Bộ trưởng chiến tranh Pháp là 

Tướng Boulanger đề cử Petrus Key với Tướng 

Roussel de Courcy để phụ giúp Ưng Kỹ (Đồng 

Khánh, 19/9/1885-28/1/1889)—người được Giám 

mục Caspar và Puginier ủng hộ lên làm vua để 

“phục hưng dòng chính thống” và biến Ưng Lịch 

(Hàm Nghi, 2 [17]/8/1884-5/7/1885) thành một 

“chú bé chạy trốn lang thang”, hầu lấy đi uy thế của 

phong trào Cần Vương [Giúp vua], nhưng de 

Courcy không đồng ý, vì Petrus Key từng dính líu 
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vào vụ giặc biển Tạ Văn Phượng ở Bắc Kỳ (1861-

1865), và chủ trương Pháp nên rút bỏ Bắc Kỳ gạo, 

tập trung giữ vùng Bắc Kỳ biển trong hai năm 1879-

1880 của Peine [Pène?] Siéfert. (SHAT 

[Vincennes], 10H xxx [21]) Nhưng khi de Courcy 

xin hồi hương, và Paul Bert được cử làm Tổng Trú 

Sứ Đại Nam, cả Petrus Key lẫn Peine-Siéfert đều 

được trọng dụng. Ngày 12/4/1886, Bert cử Petrus 

Key vào làm việc trong Viện Cơ Mật Huế. Trong 

gần nửa năm tại Huế, “ẩn sĩ” Petrus Key và Peine-

Seifert là cặp bài trùng gây nên nhiều chống đối 

trong giới quan lại. Linh mục Nguyễn Hoàng 

[Hoằng], người lo việc thông ngôn khá lâu ở triều 

đình, bị đuổi ra Thanh Hóa, rồi chết ở đây. 
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Chương IX 

Tiếng Vạc Kêu Sương, 1883-1884 
 

 

Việc Hà Nội thất thủ khiến phe chủ chiến—đại diện bằng Thƣợng thƣ bộ Binh 

Tôn Thất Thuyết, xuất hiện ở Huế sau ba năm trị bệnh “tâm hỏa” tại Thanh Hóa—

ngày thêm có ảnh hƣởng. Các đại thần ngoài Bắc nhƣ Thống đốc Tĩnh Biên quân 

thứ Hoàng Kế Viêm, Tĩnh biên Phó sứ Trần Đình Túc và Trƣơng Quang Đản đều 

xin đánh. Tại triều đình, Vũ Văn Đức, Phạm Văn Thực cũng cùng một ý hƣớng. 

Nhƣng Trần Tiễn Thành và Thƣơng bạc Nguyễn Văn Tƣờng, thực tiễn hơn,  muốn 

hòa. Con chim bồ câu lớn nhất là chính Hƣờng Nhiệm. Khi khoa đạo Lê Doãn 

Thành hạch tội nhóm Hoàng Kế Viêm và Trƣơng Quang Đản là trƣớc kia không 

chịu đánh, nay thấy Pháp trả lại thành mới đòi đánh, và đề nghị xin phạt; vua đồng 

ý, giáng mỗi ngƣời 4 cấp, nhƣng lƣu dụng cho làm việc chuộc tội. (1) 

1. ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35: 1881-1883, 1976:122.  

 

Để làm hài lòng Pháp, phe chủ hòa trút trách nhiệm cho Hoàng Diệu không 

“khéo léo đối xử,” và đƣa ra luận lý lùi một bƣớc để tiến. Vua còn cho lệnh tạm 

ngƣng việc tăng cƣờng phòng thủ Thuận An, để tránh Pháp “làm liều.” 

Tuy nhiên có những dấu hiệu cho thấy sự nhẫn nại hay chủ hòa của Hƣờng 

Nhiệm đã thay đổi. Đối diện “cái ác” của những kẻ xâm lƣợc—bất kể màu da, 

ngôn ngữ và sắc tộc—và giữa cơn dằn vặt của tật bệnh, Hƣờng Nhiệm thiên dần 

về phe chủ chiến, hoặc ít nữa khó kiểm soát đƣợc nhóm này. Thủ thuật “cách lƣu” 

tâm đắc của Hƣờng Nhiệm chẳng thay đổi đƣợc truyền thống tắc trách đã trở 

thành cố tật. Lời phê bình của vua về việc Hoàng Kế Viêm-Lƣu Vĩnh Phúc không 

lấn tới đánh tiếp, sau khi đã giết đƣợc Rivière ngày 19/5/1883, có thể là chỉ dấu 

của sự thay đổi này—dù có thể diễn dịch nhƣ sự u uất, bất lực, chủ bại suốt gần 

phần tƣ thế kỷ trƣớc. (2) 

2. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976:197.  

 

Sự tái xuất hiện ở kinh thành những nhân vật nhƣ Tôn Thất Thuyết, Ông Ích 

Khiêm, Trần Xuân Soạn, Phan Đình Phùng, v.. v..—trên bối cảnh gia tăng “tình 

láng giềng” giữa Hƣờng Nhiệm với các viên chức Thanh ở Lƣỡng Quảng và Vân 

Nam-Quí Châu—dƣờng báo hiệu sự thay đổi quan điểm và chính sách của Hƣờng 

Nhiệm cùng Cơ Mật Viện. 

 

I. HÒA HAY CHIẾN?: 

 

Trƣớc chuyến ra bắc của Rivière, nhƣ đã lƣợc thuật, Hƣờng Nhiệm và Viện 

Cơ Mật đã có những tín hiệu khuyến khích sự can thiệp của thân vƣơng Cung 

[Gong] cùng các lãnh chúa quyền thế nhƣ Lý Hồng Chương, Đại Quốc Vụ Khanh, 

Tổng đốc Trực Lệ; Trương Thụ Thanh, Tổng đốc Lƣỡng Quảng; Tả Tông 
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Đường, Tổng đốc Lƣỡng Giang; Lưu Tường Hiệu, Tổng đốc Vân Quí; Khánh 

Dụ, Tuần phủ Quảng Tây; Đỗ Thụy Liên, Tuần phủ Vân Nam, Vƣơng Văn Triều, 

một nhân vật quyền thế của Tổng Lý Nha Môn, v.. v.. Sau khi triều đình Thanh 

quyết định chính sách “đục nƣớc, béo cò” tại Việt Nam từ ngày 6/12/1881, quân 

Thanh lại lũ lƣợt tập trung ở biên giới Hoa-Việt, và một số đơn vị tiền tiêu tiến 

sang bố trí ở Hƣng Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Yên, v.. v.. 

dƣới chiêu bài diệt phỉ và bảo vệ biên giới. Trong khi đó, Đường Đình Canh, Mã 

Phục Bôn, Đường Cảnh Tùng—đƣợc giới thiệu nhƣ đặc phái viên của Yên 

Kinh—tới Huế, thảo luận trực tiếp với Thƣơng bạc Nguyễn Văn Tƣờng về phƣơng 

cách dự phòng việc Pháp đƣa quân ra bắc. Hƣờng Nhiệm và Viện Cơ Mật cũng 

đƣợc Khâm phái Lê Đĩnh, mới từ Hong Kong về, báo cáo những cải cách học theo 

phƣơng Tây của Lý Hồng Chƣơng, Trƣơng Thụ Thanh. Đồng thời, và có lẽ xúc 

động nhất là soái phủ Sài Gòn gửi thƣ cho Thƣơng Bạc đòi phải trục xuất Lƣu 

Vĩnh Phúc trƣớc đầu năm Nhâm Ngọ, tức ngày 8/2/1882. (3)  

3. ĐNTLCB, IV, LXVI,35:1881-1883, 1975:90-1.[?] 

 

A. NỖ LỰC CẦU HÒA CỦA HUẾ: 

Việc thƣơng thuyết diễn ra trên hai bình diện: giữa Rheinart và triều đình tại 

Huế, và giữa Rivière với Trần Đình Túc tại Hà Nội. 

 

1. Thương thuyết tại Huế: 

Tại Huế, Nguyễn Văn Tƣờng và Rheinart tiếp xúc khá thƣờng xuyên. Rheinart 

nhấn mạnh mục đích dẹp Giặc Cờ Đen của Lƣu Vĩnh Phúc, và bảo thẳng Thƣơng 

bạc Tƣờng rằng việc đóng cừ hay rào xích sắt ngăn cản thủy lộ từ Thuận An vào 

Huế chỉ vô dụng.  

Nguyễn Văn Tƣờng xác tín tin mật báo của Rheinart là có một số đại thần 

muốn đánh, nhƣng Hƣờng Nhiệm vẫn cầu hòa. Bởi thế Huế đã cho lệnh các Tổng 

đốc Nam Định, Bắc Ninh và Sơn Tây ngƣng chuẩn bị tác chiến. Ngày 3/6, Nguyễn 

Văn Tƣờng đồng ý viết thành văn bản lệnh giải giới của Hƣờng Nhiệm. Theo 

Tƣờng, vua đã cho lệnh Hoàng Kế Viêm rút quân về Thúc Luyện đầu ở Hƣng Hoá, 

và điều quân Cờ Đen về Bảo Thắng. Huế còn cử một Khâm sai ra Bắc để lo giải 

tán lính thông (quân dịch), cùng giải giới các tỉnh. 

Tuy nhiên, cả Hƣờng Nhiệm lẫn Nguyễn Văn Tƣờng và Trần Tiễn Thành đều 

bị mắc bẫy “trì hoãn” của Rheinart. Sài Gòn và Paris đã quyết thiết lập nền bảo hộ, 

nên mối quan tâm của Pháp chỉ còn phản ứng của Trung Hoa cùng ngân sách cần 

thiết. Ngoài ra, Rheinart cũng lo ngại phong trào sát tả sẽ tái phát tại miền Bắc. 

Theo đề nghị của Giám mục Croc (cố Hòa, đã thay Gauthier trông coi giáo phận 

Đƣờng Ngoài Nam từ năm 1877), Rivière yêu cầu Sài Gòn phái một chiến hạm ra 

Hòn Ngự để đề phòng bất trắc. (4) 

4. Báo cáo ngày 14/5/1882, Rheinart gửi de Vilers; MAE (Paris), 

Documents diplomatiques: Affaires du Tonkin, première partie, 1874-1882  

[DD I], (Paris: 1883),  p 258. 
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2. Thương thuyết tại Hà Nội: 

Tại miền Bắc, ngày 28/5/1882  Rivière báo cáo là liên hệ với Trần Đình Túc 

và Nguyễn Hữu Độ tốt đẹp. Sở dĩ Rivière không thể bỏ hành cung Hà Nội nhƣ 

Huế yêu cầu và Le Myre de Vilers chỉ thị vì sợ rằng quân Cờ Đen sẽ vào đóng ở 

đây. Để giảm bớt sự căng thẳng, Rivière cho treo cờ nhà Nguyễn trên kỳ đài, chỉ 

cho 2 sĩ quan lo việc tuần hành bên ngoài, không hề có sự tiếp xúc nào giữa lính 

Pháp và dân Việt. Lính Pháp và cu-li di chuyển qua cửa duy nhất là cửa Đông 

Nam. Nhƣng quân Việt không đƣợc đồn trú quá 200 ngƣời, và không đƣợc trang 

bị loại súng bắn nhanh. (Triều Nguyễn đã bắt đầu học đúc sung Tây phƣơng, và cử 

ngƣời đi học tác xạ tại Sài Gòn cũng nhƣ Trung Hoa). 

Ngày 27/5, Rivière trao trả Trần Đình Túc kho thóc. Rivière cũng không xen 

vào việc hành chính. Việc can thiệp duy nhất là gửi lính đến giải tán nhóm du thủ, 

du thực ngƣời Hoa, theo yêu cầu của Trần Đình Túc. Vẫn theo Rivière, từ ngày 

26/4, việc thu thuế hải quan trở lại bình thƣờng. Chỉ khác là quan Việt kiểm soát, 

viên chức Pháp giữ tiền thuế.  

Về Giặc Cờ Đen, Rivière dự định sẽ tấn công từ tháng 10/1882. Trong khi chờ 

đợi, Rivière chỉ gửi tàu La Carabine và La Massue do thám, vì mực nƣớc sông 

không cho phép các pháo hạm Pháp tới những địa điểm cách Sơn Tây trong vòng 

vài dặm. Rivière cũng khẳng định cố tránh chạm trán với quân chủ lực Trung Hoa.  

Rivière còn đề nghị bắt đầu thƣơng thuyết về việc mở Nam Định cho việc giao 

thƣơng, vì Tổng đốc Võ Trọng Bình vẫn quyết chống Pháp đến cùng, và đã tuyển 

mộ một số lính đánh thuê ngƣời Hoa. (5) 

5. Thƣ ngày 24-28/5/1882, Rivière gửi Vilers; ; MAE (Paris),  DD I, 

(1883), pp 278-80. Xem thêm ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35:1881-1883, 1976:147. 

 

B. MÀN HOẢ MÙ CỦA DE VILERS: 

Từ ngày 6/4, Nguyễn Văn Tƣờng đã nêu lên với Trú sứ Rheinart về ý định 

quân Pháp ở Bắc. Rheinart nói Pháp cần bảo vệ sự an ninh của ngoại kiều và bảo 

đảm việc thực thi hoà ƣớc 1874, tức tự do lƣu thông trên sông Hồng. Biến cố Hà 

Nội không khiến Rheinart thay đổi lối giải thích. Thêm nữa, dù thƣơng thuyết tiếp 

diễn, tất cả chỉ nằm trong kế hoạch “mua thời gian” của Le Myre de Vilers. Bởi 

thế, khi Huế gửi một Đặc sứ tới Sài Gòn, de Vilers từ chối bàn luận, vì Huế chƣa 

tỏ thiện chí. 

Ngày 23/5/1882, Le Myre de Vilers  cho Rivière biết sứ đoàn Việt ở Hà Nội 

(Trần Đình Túc & Nguyễn Hữu Độ) không có thẩm quyền thảo luận hiệp ƣớc, và 

nếu không trở ngại, hãy trao trả hành cung, vì đây là sỉ nhục lớn cho Hƣờng 

Nhiệm. Le Myre de Vilers cũng nói rõ nếu Huế muốn, thƣơng thuyết về một Tạm 

ƣớc (modus vivendi) phải diễn ra ở Sài Gòn. Nếu Rheinart xét thấy phe Việt thành 

thật—hiểu theo nghĩa chấp nhận bảo hộ—Đại biện Pháp có thể tháp tùng vào Sài 

Gòn. (6) 

6. Thƣ ngày 23/5/1882, Vilers gửi Rheinart và Rivière; MAE (Paris),  DD 

I, (1883), pp 265-66. 
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Đƣợc Rheinart thông báo về nội dung mật lệnh trên, ngày 3/6, Nguyễn Văn 

Tƣờng viết thƣ cho de Vilers, yêu cầu triệu hồi Rivière. Ngày 15/6, Le Myre de 

Vilers hồi âm, giải thích rõ hơn lý do đã từ chối thƣơng thuyết với Đặc sứ Huế—

Hoàng Kế Viêm, cùng các Tổng đốc Nam Định, Bắc Ninh không chịu giải giới, 

mà còn có thái độ thù nghịch với Pháp. Một tháng sau, để trả lời những trách móc 

của Nguyễn Văn Tƣờng trong thƣ ngày 5/7, Le Myre de Vilers cho rằng những 

than phiền của triều đình Huế “đầy tƣởng tƣợng,” đồng thời khẳng định sẽ duy trì 

hiện trạng (status quo). (7) 

7. Thƣ ngày 15/7/1882, Vilers gửi Nguyễn Văn Tƣờng; Ibid., pp 290-94. 

 

Tâm ý của Le Myre de Vilers đã biểu lộ rõ ràng qua báo cáo ngày 11/6/1882 

về Paris. Lạc quan về sức mạnh quân sự của Pháp, Le Myre de Vilers tin rằng vấn 

đề Bắc Kỳ coi nhƣ "xong [clos]." Liên hệ Pháp-Việt trở lại bình thƣờng nhờ sự 

hòa hoãn của Rivière, kiên nhẫn của Rheinart, và ý muốn duy trì hòa bình lúc cuối 

đời của Hƣờng Nhiệm. Rồi nhận xét rằng Vƣơng quốc Việt đang tan vỡ dần. Mỗi 

Tổng đốc hành động theo ý riêng; ngƣời muốn đánh, kẻ muốn hoà; kẻ muốn biểu 

lộ tình thân hữu với Pháp, ngƣời muốn sử dụng quân Cờ Đen và thù nghịch với 

Pháp. Lệnh triều đình không còn đƣợc tuân theo nữa, và có thể Hƣờng Nhiệm sẽ 

nhờ Pháp tái lập trật tự. Tạm thời Pháp sẽ thận trọng, để thời gian làm dịu lại 

những xúc cảm. Tới tháng 10/1882, mực nƣớc mới cho phép tấn công quân Cờ 

Đen, dạy chúng một bài học nghiêm khắc. Rivière sẽ sử dụng chiến thuyền bắn 

phá các vị trí quân Cờ Đen, và dành các cuộc hành quân trên bộ cho nhà Nguyễn. 

(8) 

8. Thƣ ngày 11/6/1882, Vilers gửi Jauréguiberry; Ibid., pp 277-78. 

 

Bộ trƣởng HQ&TĐ de Jauréguiberry hết sức ủng hộ đƣờng lối “khôn ngoan 

và thận trọng” này. Ngày 20/6, Jauréguiberry khen ngợi Rivière, và chấp thuận 

chính sách làm chủ vùng châu thổ Bắc Kỳ; nhƣng giao cho các quan Việt giữ việc 

hành chính và tƣ pháp, trong khi Pháp lo việc an ninh và trực tiếp thu thuế hải 

quan. Mƣời ngày sau, Jauréguiberry thông báo cho Ngoại trƣởng Charles de 

Freycinet là đã chấp thuận đề nghị của Le Myre de Vilers. Mối lo duy nhất là triều 

đình Huế sẽ ngả về phía Trung Hoa. 

Freycinet cũng nhƣ ngƣời kế vị, Duclerc, hoàn toàn nhất trí với Jauréguiberry. 

Từ tháng 9 và 10/1882, Duclerc và Jauréguiberry đã phối hợp hành động để Hội 

đồng Bộ trƣởng phê chuẩn kế hoạch bảo hộ Bắc và Trung Kỳ. Ngày 21/10, khi 

chính phủ Pháp chấp thuận, Duclerc yêu cầu Jaurégui-berry soạn thảo ngay kế 

hoạch đánh chiếm châu thổ sông Hồng.(9) 

9. Thƣ ngày 22/10/1882, Duclerc gửi Jauréguiberry; Ibid., pp 305-7.  

 

Ngày 31/10, Jauréguiberry chuyển cho Duclerc dự thảo kế hoạch thiết lập nền 

bảo hộ Đại Nam theo kiểu Tunisie. Bƣớc thứ nhất là gửi tới Huế một Đặc sứ để 

thƣơng thuyết những điều kiện mới. Pháp hứa sẽ bảo đảm chủ quyền của Huế tại 

Bắc Kỳ, nhƣng chỉ trên hình thức, và đòi hỏi cho bằng đƣợc chữ bảo hộ. Kế đó, 
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Pháp sẽ lo bình định thổ phỉ miền Bắc và bảo đảm an ninh lƣu thông trên sông 

Hồng. Để chắc chắn thành công, cần "biểu dƣơng lực lƣợng” bằng cách gửi thêm 

300 quân ra Huế, và tăng viện cho Bắc Kỳ 6,000 ngƣời (3,000 Pháp và 3,000 lính 

bản xứ). Ngoài ra, cần 6 chiến hạm, với 4 tàu có thể hoạt động tại những vùng 

nƣớc nông. Để giảm bớt chi phí chiếm đóng của lực lƣợng viễn chinh, Pháp sẽ thu 

thuế ở các cửa sông.(10) Ngân khoản dự  chi khoảng 10 triệu francs. Duclerc đồng 

ý trên nguyên tắc. 

10. Thƣ ngày 31/10/1882, Jauréguiberry gửi Duclerc; Ibid., pp 307-14.  

 

Giữa thời gian này, Duclerc lên thay Freycinet làm Thủ tƣớng. Đầu tháng 

12/1882, khi Jauréguiberry trình một dự luật xin Quốc Hội chuẩn chi 10 triệu quan 

và tăng viện 6,000 quân cho cuộc viễn chinh, hầu hết Bộ trƣởng của chính phủ 

Duclerc đều phản đối. Jauréguiberry tức giận, đệ đơn xin từ chức ngay trong buổi 

họp đó. Sự giận dữ này chỉ đủ khiến các đồng liêu  gửi cho Rivière 750 viện 

binh. .(11) 

11. Cao Huy Thuần 1990, pp 265-66. 

 

Tại Huế, sau khi nhận thƣ ngày 15/7/1882 của Le Myre de Vilers, triều đình 

nghiêng dần về phía chủ chiến. Tôn Thất Thuyết—ngƣời bị các Lãnh sự và giáo sĩ 

kết án là “thù nghịch với Pháp”—đẩy mạnh hơn việc tổ chức các hải phòng sứ để 

tự vệ. Đồng thời thành lập sơn phòng sứ cùng doanh điền sứ—tiền thân của kế 

hoạch Ấp Chiến Lƣợc sau này. Sự gia tăng quân Thanh ở miền Bắc và biên giới 

Trung Hoa từ mùa Hè 1882, cùng liên hệ ngày thêm chặt chẽ với Tổng lý Nha 

môn, hay các quan chức ở Trực Lệ và Lƣỡng Quảng khiến triều đình Huế cảm 

thấy bớt cô đơn khi đối đầu với tham vọng của Pháp. (12) 

12. ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35: 1881-1883, 1976:141-43. 

 

Hƣờng Nhiệm muốn gửi một sứ đoàn qua Yên Kinh và chuẩn bị chiến đấu 

theo kế hoạch của nhà Thanh. Từ tháng 1-2/1882, quan chức Vân-Quí và Lƣỡng 

Quảng đã tập trung quân đội ở biên giới Việt Nam để thanh oai. Mùa Thu 1882, 

Sầm Dục Anh sai Tạ Kính Bƣu mang hai doanh quân Vân Quí vào Quan Ti, thuộc  

lãnh thổ huyện Trấn Yên, Hƣng Hóa. Tại phía Đông, quân Quảng Tây của Hoàng 

Quế Lan và Triệu Ốc xâm nhập các châu Qui Thuận (Cao Bằng), Lạng Sơn, 

Quảng Yên. . (13)  

13. ĐNTLCB, IV, LVIII, 35:1881-1883, 1976:141, 142-43, 150; 

 

Nhƣng Paris chỉ  cho lệnh Le Myre de Vilers và Rheinart phải tìm cách ngăn 

chặn việc gửi sứ đoàn, mà chẳng mấy quan tâm đến khả năng quân sự của Huế. 

(14) 

14. Tài liệu 131; MAE (Paris),  DD I, (1883), pp 298-300; thƣ ngày 

30/5/1882 & 7/6/1882, Rheinart gửi Vilers; Ibid.,pp 281-82, 284-85. 
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Trong khi đó, Rheinart vẫn tin rằng Hƣờng Nhiệm không muốn chiến tranh để 

tránh cho mẹ già cảnh loạn ly. (15) 

15. Báo cáo ngày 9/3/1883, CAOM (Aix),  Carton 16, Dossier A 30 (58) 

 

Ngày 29/9/1882, sau gần ba tháng vắng bóng vì việc Rivière hạ thành Hà Nội 

lần thứ hai, Nguyễn Văn Tƣờng và phụ tá (Nguyễn Hữu Độ) lại đến gặp Rheinart. 

Thƣơng bạc Tƣờng yêu cầu trả lại số tiền ngân quĩ Pháp tịch thu, tiền thuế, và cho 

phép quan chức Việt trở lại các trạm thu thuế nhƣ qui định trong Qui ƣớc 1875 về 

việc thi hành các Hiệp ƣớc 1874, Qui ƣớc thƣơng mại 31/8/1874, và Qui ƣớc phụ 

bổ 23/11/1874. Rheinart không chấp thuận; và dò hỏi về chính sách của nhà 

Nguyễn. Thƣơng bạc Tƣờng khẳng định Đại Nam tôn trọng hiệp ƣớc và muốn hòa 

bình. Rheinart đe dọa rằng không phải Pháp không biết đến những âm mƣu chống 

Pháp, và dù không nổ súng trƣớc, nhƣng sẵn sàng chờ đợi.  

Từ buổi nói chuyện này, Rheinart dự trù rằng Huế có 2 phƣơng cách: (1) liên 

thủ với nhà Thanh chống Pháp; hoặc, (2) để nhà Thanh đánh nhau với Pháp, và 

sau đó sẽ ngả theo nhà Thanh nếu có hy vọng thắng. Và Rheinart đề nghị hai biện 

pháp cần thực hiện ngay:  

(1) thuyết phục Yên Kinh cấm lính Thanh giao chiến với Pháp, và  

(2) tăng viện cho miền Bắc.  

Theo Rheinart, có tin đồn nhà Nguyễn sẽ nhân dịp mùa Đông để tấn công. Các 

quan chức nghỉ phép đƣợc triệu hồi, và đang kiểm kê binh sĩ, vũ khí, quân dụng. 

(16) 

16. Tài liệu 138; MAE (Paris),  DD I, (1883), pp 314-16. 

 

Đáng lƣu ý là sự thay đổi chính sách ở Paris khiến kế hoạch từng đƣợc ca ngợi 

nhƣ “khôn ngoan và thận trọng” của Le Myre de Vilers và Rheinart trở nên lỗi 

thời. Tháng 11/1882, Paris quyết định cử Charles Thomson qua thay Le Myre de 

Vilers. Paris cũng nghiên cứu việc thay Rheinart. Tuy nhiên, liên hệ giữa De 

Vilers và Rheinart với Nam Kỳ chƣa chấm dứt ở đây. Le Myre de Vilers đã thuyết 

phục đƣợc Giám mục Colombert rằng thái độ “trung lập” mặt ngoài với Hội 

Truyền Giáo chỉ để che mắt nhóm Luật sƣ/Dân biểu Blancsubé và Thứ trƣởng 

Thuộc Địa Eugène Etienne, của Gambetta. Có lẽ nhờ vậy, sau nhiệm kỳ làm 

Thống đốc Madagascar từ 1886 tới 1889, Le Myre de Vilers đắc cử chức Dân biểu 

Nam Kỳ tại Quốc Hội Pháp, thay Blancsubé tới năm 1902. Le Myre de Vilers còn 

dính líu vào việc thƣơng thuyết với Xiêm La năm 1893, giúp Hội Truyền Giáo 

hƣởng món bồi thƣờng lớn. Trong hai năm 1894-1895, Le Myre còn làm chủ tịch 

hội vận động xây tƣợng cho Pierre Joseph Georges Pigneau, tức  Giám mục 

d’Adran, tại Sài Gòn. .(17) 

 .17. Pierre J G Pigneau, thƣờng xuất hiện nhƣ Pigneau de Béhaine trong 

văn sử cổ điển, từng mang Hoàng tử Cảnh (6/4/1780-20/3/1801), qua Pháp 

cầu viện (1784-1787). Về nƣớc, Cảnh đƣợc phong Đông Cung Thái tử, 

nguyên súy ngày 1/5/1793; nhƣng chết vì bệnh đậu mùa ngày 20/31801; 
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ĐNTLCB, I, 2: 1778-1801, 1963:33-34, 165, 386; ĐNCBLT, I, q 2 (1993), 

2:44-54.  

 

Trong khi đó, năm 1884 Rheinart còn trở lại Huế để ký Hòa ƣớc 6/6/1884, và 

rồi giữ chức Tổng Trú Sứ tới ngày bắt đƣợc Ƣng Lịch, đƣa Ƣng Kỹ lên ngôi, và 

lập Bửu Lân, “con nuôi của nƣớc Pháp ” năm 1889. 

 

C. TẠM ƢỚC BOURÉE-LÝ HỒNG CHƢƠNG (20/12/1882): 

Trong mùa Hè và mùa Thu 1882, Paris và Yên Kinh ráo riết tìm giải pháp 

ngoại giao cho vấn đề Bắc Kỳ. Tại Pháp, ngày 30/8, trong buổi tiếp kiến Tăng Kỷ 

Trạch [Zeng Ji-ze], Duclerc cho sứ thần Thanh biết rằng Paris đã ủy Đại sứ 

Bourée [Bảo Hải] liên lạc trực tiếp với Tổng lý Nha môn. Tuy nhiên, Bourée chỉ 

gửi thông dịch viên Frandin tới Tổng lý Nha môn, và nhân viên này than phiền 

rằng trong thƣ ngày 14/6/1882 gửi Ngoại trƣởng de Freycinet, Trạch đã có những 

chữ xúc phạm đến nƣớc Pháp. Suốt hai tháng sau, cuộc bàn thảo giữa Bourée và 

Tổng lý Nha Môn chẳng đạt đƣợc tiến bộ nào. Lập trƣờng bất khả khoan nhƣợng 

của Paris là không công nhận quyền thƣợng quốc [suzeraineté] của nhà Thanh tại 

Đại Nam, mà chính Pháp—qua điều 2 và 3 của Hiệp ƣớc 1874, cùng sức mạnh hải 

pháo—nắm giữ chủ quyền đó. (18) 

18. Tài liệu 150: thƣ ngày 3/11/1882, Bouree gửi Duclerc; & hai tài liệu, 

thƣ ngày 29/10/1882, Hoàng thân Gong gửi Bourée; và thƣ ngày 3/11/1882, 

Bourée gửi Gong; MAE (Paris), DD II, (1883), pp 5-11.. 

 

Ngày 27/10, Duclerc thông báo cho Bourée biết quyết định sáu ngày trƣớc của 

chính phủ là sẽ thiết lập nền bảo hộ tại Đại Nam. (19) 

19. Tài liệu 136; MAE (Paris), DD I, (1883), pp 306-7. 

 

Thái độ cứng rắn của Pháp khiến Tổng lý Nha môn mềm dẻo hơn. Trong 

tháng 10/1882, Tổng lý Nha môn tiết lộ lần đầu tiên vị trí quân  Thanh trên lãnh 

thổ Bắc Kỳ: đạo quân Vân Nam đóng ở Tuyên Quang, trên tả ngạn sông Lô 

[Claire]; đạo quân Quảng Tây đóng dọc theo sông Kỳ [Cùng], trải từ Lạng Sơn, 

tới Bắc Ninh và Quảng Yên. Tăng Quốc Thuyên, Tổng đốc Lƣỡng Quảng, thì phủ 

nhận việc gửi một sứ đoàn qua Huế; và Công báo Yên Kinh cũng không nhắc gì 

đến việc này. (20) 

20. Ibid., p 327. 

 

Ngày 4/11, Bourée báo cáo một viên chức cao cấp của Tổng lý Nha môn 

[Vƣơng Văn Triều hoặc Lý Hồng Chƣơng] đề nghị Pháp và nhà Thanh chia nhau 

bảo hộ Bắc Kỳ—Trung Hoa chiếm phía Bắc sông Hồng (Bắc kỳ mỏ), nhƣờng cho 

Pháp phía Nam (Bắc Kỳ gạo). Thƣơng thuyết giữa hai phe khởi sự ít lâu sau. Ngày 

13/11/1882, Bouree tới Thiên Tân theo lời yêu cầu của Vƣơng Văn Triều là trƣớc 

khi khởi đầu việc bàn luận, hai phe sẽ viết thành văn bản các điểm chính yếu. Qua 

những cuộc tranh luận trong hai ngày 24 và 25/11/1882, Bourée và Lý Hồng 
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Chƣơng đạt đƣợc thỏa thuận ba điểm: Quân Thanh sẽ rút khỏi Bắc Kỳ; Nƣớc Pháp 

đƣợc buôn bán với Vân Nam, tự do lƣu thông trên sông Hồng tới Lào Cai, và nhƣ 

thế Lào Cai trở thành lãnh thổ Trung Hoa; sông Hồng sẽ trở thành ranh giới giữa 

Trung Hoa và Pháp. Ngày 5/12, Bourée báo cáo lên Duclerc là Yên Kinh đã gửi 

công văn khẩn cho lệnh rút quân Thanh từ Bắc Kỳ về Vân Nam và Quảng Tây. 

Cùng ngày 5/12 này, Bộ trƣởng HQ&TĐ cho lệnh Le Myre de Vilers tránh chạm 

súng với quân Thanh. (21) 

21. Tài liệu 140 & 141; MAE (Paris),  DD I, (1883), pp 318-19.  

 

 Ngày 20/12/1882, Bourée và Chƣơng đạt đƣợc một tạm ƣớc về việc chia đôi 

Bắc Kỳ thành Bắc Kỳ mỏ (Tonkin-mines) và Bắc Kỳ gạo (Tonkin-riz). Nhà Thanh 

sẽ chiếm vùng thƣợng du, nơi có nhiều mỏ, dành cho Pháp miền châu thổ, túi gạo 

của miền Bắc. Lào Cai [Kay] thay thế cho Mạn Hậu [Man Hao] làm điểm địa đầu 

trên sông Hồng. (22) 

22. MAE (Paris),  DD II, (1883), pp 34-50; và AMAE (Paris), Mémoires 

et Documents, Asie, vol 39, pp 363-64. 

 

Le Myre de Vilers có vẻ tán thành giải pháp này. Trong một chỉ thị cho 

Rheinart, de Vilers từng viết chấp nhận duy trì một vùng trái độn với Trung Hoa—

nhƣờng vùng biên giới khí hậu độc hại cho quan quân Thanh, thổ phỉ và những kẻ 

phiêu lƣu. (23) 

23. MAE (Paris), DD II, (1883), pp 70-1. 

 

 D. HẬN NHỤC THIÊN TÂN, 1883: 

Trong khi thƣơng thuyết với Pháp để chia chác Bắc Kỳ—với sự chấp thuận 

trên nguyên tắc của Hƣờng Nhiệm và Viện Cơ Mật từ đầu năm 1882, khi phái 

đoàn Đƣờng Đình Canh tới Huế, mang theo thƣ mật của Tổng đốc Lƣỡng Quảng 

Trƣơng Thụ Thanh báo tin Pháp sẽ đánh chiếm miền bắc, và trục xuất tƣớng thổ 

phỉ hóa thân thành Phó Đề Đốc quân thứ Thái Nguyên Lƣu Vĩnh Phúc—triều đình 

Thanh, qua thân vƣơng Gong [Cung], nhiếp chính thân thần kiêm Giám đốc Tổng 

Lý Nha Môn—đã  chỉ thị các rhuộc hạ nhƣ Đại Quốc Vụ Khanh, tổng đốc Trực Lệ 

Lý Hồng Chƣơng, Trƣơng Thụ Thanh,  Tổng đốc Lƣỡng Giang Tả Tông Đƣờng, 

Tuần phủ Vân Quí Lƣu Tƣờng Hiệu, Tuần phủ Quảng Tây Khánh Dụ; Tuần phủ 

Vân Nam Đỗ Thụy Liên mƣu tính trƣớc—yêu cầu Hƣờng Nhiệm cùng liên minh 

chống Pháp. Hƣờng Nhiệm cho lệnh Thƣơng bạc Tƣờng yêu cầu nhà Thanh công 

bố Đại Nam là thuộc quốc, và nhận sứ đoàn Đại Nam ở Quảng Đông, đồng thời 

giúp đƣa đại diện triều Nguyễn đến các cƣờng quốc phƣơng tây nhƣ Bri-tên, 

Germany, Nga, Pháp, Mỹ, v.. v…(23) 

23. ĐNTLCB, IV, LXVIII,  35: 1881-1883, 1976:89-91. 

 

Sau khi đã ký Tạm ƣớc 20/12/1882, Tổng đốc Quảng Đông Dụ Khoan, Tăng 

Quốc Thuyên lại sai bọn Đƣờng Đình Canh, Mã Phục Bôn, Chu Sĩ Lân cùng đặc 

phái viên của Yên Kinh là Đƣờng Cảnh Tùng tới Huế bàn định. Chƣơng thƣ cho 
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Hƣờng Nhiệm, yêu cầu gửi vài đặc sứ tới Thiên Tân để cùng Tổng Lý Nha Môn 

“biện giải lý lẽ” với Tây dƣơng yi. Cho rằng việc học của Hoàng tử Ƣng Chơn và 

Ƣng Đăng không quan trọng bằng hiện tình khẩn cấp, ngày 29/1/1883, Hƣờng 

Nhiệm chính thức chỉ định hai phụ đạo của Ƣng Chơn và Ƣng Đăng là Thƣợng 

thƣ Phạm Thận Duật và thị lang Nguyễn Thuật làm Chánh phó Khâm sai lên 

Thiên Tân. Dù mới đi sứ Yên Kinh về năm 1882, ngày 18/1/1883, Nguyễn Thuật 

an toàn sang Quảng Đông đẻ dàn xếp cho chuyến đi của Phạm Thận Duật. Và, 

mặc dù hệ thống tình báo của Rheinart và các giáo sĩ đã xâm nhập đƣợc giới tôn 

thất và một số quan lại, ngày 6/2/1883, Thƣợng thƣ bộ Hộ Duật, an toàn xuống tàu 

Phổ Tế của Chiêu thƣơng cuộc ở Thuận An, ra Hải Phòng; ăn Tết, rồi ngày 

10/2/1883 đi Thƣợng Hải.(24) 

24. ĐNTLCB, IV, LXVIII,  35:1881-1883, 1976:161-62; Phạm Thận Duật, 

Vãng sứ Thiên Tân nhật ký;” bản dịch Phạm Văn Thẩm; Nguyễn Văn Huyền, 

Phạm Thận Duật: Cuộc đời và tác phẩm (Hà Nội: KHXH, 1989), tr 289-290 

[289-331].  

 

Điều Hƣờng Nhiệm có thể chƣa hiểu hay tảng lờ là việc đồng ý cho Yên Kinh 

xác nhận chủ quyền thƣợng quốc trên Đại Nam thật đúng nhƣ vua quan Thanh 

mong ƣớc. Từng chủ biên bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, 

Hƣờng Nhiệm đáng lẽ phải tỉnh táo hơn ai hết để khám phá ra tham vọng của nhà 

Thanh—tức chia chác với Pháp một phần lãnh thổ Bắc Kỳ—và thấu hiểu sau hơn 

900 năm bao xƣơng máu đã đổ để bảo vệ nền tự chủ trƣớc hiểm họa xâm lƣợc 

miên viễn của Bắc phƣơng. Tham vọng xâm lăng cac nƣớc láng giềng không phải 

là độc quyền của các chế độ phong kiến Trung Hoa. Từ năm 1949, cái gọi là 

“Đảng Cộng Sản Trung Hoa” cùng “Nƣớc Nhân Dân Cộng Hòa Trung Hoa” 

không ngừng xâm lấn các nƣớc láng giềng, gây chú ý nhất là tham vọng bành 

trƣớng khắp biển Đông Nam Á, cũng nhƣ Đông Hải từ hạ bán thế kỷ XX. Ngay 

chính Việt Nam là nạn nhân tội nghiệp nhất—từ cuộc chiến tranh tiền đồn 1949-

1975, tới những bài học của các tội phạm chiến tranh ở Trung Nam Hải: cuộc 

cƣỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1956-1974, bài học của Đặng Tiểu Bình 

năm 1979, 1984, 1988, và rồi hai hiệp ƣớc cắt đất cắt biển 1999 và 2000. Tiếp đến 

tấm bản đồ lãnh hải hình lƣỡi trâu, việc trộm cƣớp hải sản, tài nguyên thiên nhiên, 

những cuộc thảm sát ngƣ dân Việt, đến việc mua bán nô lệ tình dục còn man rợ 

hơn cả những phụ nữ hộ lý của Nhật trong Thế Chiến thứ hai. (24) 

24. Xem Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận Biển Đông Nam Á: 

Kiện hay Không Kiện, 2 tập (Fountainvalley, CA: Hợp Lƣu, 2015), tập I. 

 

Đại Nam Thực Lục viết rất mơ hồ về đoạn gọi là “chiến tranh Hoa-Pháp, 

1883-1885” này. Theo sử quan Nguyễn, Lý Hồng Chƣơng chỉ tiết lộ đang nói 

chuyện với Pháp, nhƣng đến tháng 3-4/1883 [tháng 2 Quí Mùi] khi sứ đoàn Phạm 

Thận Duật tới Thiên Tân, Bộ Ngoại Giao Pháp đã ngƣng nói chuyện, và đƣa ra 

một câu trong hòa ƣớc 15/3/1874 để biện bạch: Đó là “Đại Nam là một nƣớc tự 

chủ, không phải theo nƣớc nào;” (điều 2) nên Pháp  không cho nƣớc Thanh nhận 
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Đại Nam làm thuộc quốc. Rồi tháng 5/1883, rút Bourée về nƣớc, thay bằng Arthur 

Tricou. Sau cái chết của Rivière ở Ô Cầu Giấy ngày 19/5/1883, nƣớc Pháp trở nên 

rất thâm thù, nên “lý luận cũng không ăn thua gì.” Chƣơng sai đại diện ở Âu Châu 

viết thƣ cho Bri-tên, Nga, Phổ nhƣng không nƣớc nào hồi âm. Đến tháng 9/1883, 

Hƣờng Dật lại ký hiệp ƣớc mới với Pháp (tức Hòa ƣớc Harmand, 25/8/1883), có 

câu “nƣớc Thanh cũng không đƣợc dự vào việc Đại Nam”. Bởi thế, Tổng đốc 

Quảng Đông cáo ốm không cho lãnh sự Nguyễn Phiên vào gâp vì sợ sứ Pháp giận. 

(25) 

25. ĐNTLCB, IV, LXVIII,  35:1881-1883, 1976:162. 

 

Thực tế, chính phủ thứ hai của Jules Ferry (21/1/1883-4/1885) không phê 

chuẩn Tạm ƣớc Bourée-Lý Hồng Chƣơng ngày 20/12/1882; và quyết định dạy 

Yên Kinh thêm một bài học luật kẻ mạnh hơn. Điều đáng nhấn mạnh là thái độ 

một liều, ba bảy cũng liều của Hƣờng Nhiệm. Và những ngày tháng hoang phí, 

nhục hận của Phạm Thận Duật cùng Nguyễn Thuật trên đất Trung Hoa suốt năm 

1883. Mặc dù Lý Hồng Chƣơng và Trƣơng Thụ Thanh tiếp đại sứ Việt ngày 

24/3/1883—rồi chào từ biệt ngày 4/9/1883—đặc sứ Việt chỉ dùng hầu hết  thì giờ 

để đọc báo, bút đàm cùng đủ loại ngƣời, trăn trở vì cuộc thất thủ Nam Định (26-

27/3/1883), hay gào trời, khóc đất khi đƣợc tin Hƣờng Nhiệm từ trần ngày 

19/7/1883. (26) 

26. Phạm Thận Duật, “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký;” bản dịch Phạm Văn 

Thẩm; Huyền, Phạm Thận Duật (1989), tr 303 [Trƣơng Thụ Thanh báo tin 

mất Nam Đinh ngày 13 tháng 2 Quí Mùi [26/3/1883]], 316 [13/7 Quí Mùi, 

15/8/1883, nghe tin Hƣờng Nhiệm chết], 317 [tin Pháp chiếm cửa Thuận An 

ngày 29/7 Quí Mùi, 31/8/1883], 318 [3/8 Quí Mùi, 3/9/1883, công điện mật từ 

Thƣợng Hải: Hiệp ƣớc Harmand, 25/8/1883] [289-331].  

 

E. LUẬT KẺ MẠNH: 

Việc ký kết tạm ƣớc 20/12/1883 chẳng khác gì lƣỡi dao đâm sau lƣng triều 

Nguyễn. Tháng 8-9/1882, khi dân Bắc Kỳ lo sợ rằng quân Thanh có tham tâm 

chiếm Bắc Kỳ, Tuần phủ Hƣng Hóa là Nguyễn/Ngô Quang Bích tâu lên. Hƣờng 

Nhiệm không tin, sai viết thƣ cho các địa phƣơng dụ rằng  

đừng nên lấy lòng kẻ tiểu nhân mà đo bụng ngƣời quân tử, vì ngƣời Thanh 

đâu có làm việc bất nghĩa .... chớ nên đem lời đồn phi lý mà làm mê hoặc lòng 

nhau. (27) 

27. ĐNTLCB, IV, LXVIII,  35:1881-1883, 1976:141. 

 

Rồi sai sao thƣ Tổng đốc Quảng Đông [Tăng Quốc Thuyên] thông báo việc 

Tổng lí Nha môn khiếu nại với Pháp, để chuyển cho các quan viên đọc, hầu ngăn 

cản lời đồn: 

Quan tổng lí các quốc sự vụ đã xin vua Thanh xuống chiếu cho các quan 

Vân Nam LƣỡngQuảng đề phòng, và đích thân gặp sứ Pháp ở Yên Kinh nói 

473



Việt Nam trƣớc kia là thuộc quốc của TH, nay thấy Pháp đánh chiếm giữ 

thành của Việt Nam, rất quan tâm; yêu cầu cho rút quân. 

Tổng đốc Trực Lệ Trƣơng Thụ Thanh (nguyên tổng đốc Lƣỡng Quảng) 

tâu xin [Từ Hy Thái Hậu] đƣa quân tới rào giữ phên dậu phòng ngƣời Pháp 

lấn dần, nhƣng lấy danh nghĩa là dẹp phỉ. Việt Nam không đủ khả năng tự lo 

tính; TH phải chuẩn bị trƣớc.  

Vua Thanh cho lệnh tổng đốc Quảng Đông là Dụ Khoan, tuần phủ Quảng 

Tây là Nghê Văn Uất, tổng đốc Vân Quí là Lƣu Trƣờng Hiệu chuẩn bị làm 

thanh thế xa cho Bảo Thắng.  

Tập trung quân ở biên giới: hai phủ Lâm An và Khai Hòa giáp tỉnh Hƣng 

Hóa; Qui Thuận, giáp Cao Bằng; Long Châu, giáp Lạng Sơn; Liêm Châu, 

Quỳnh Châu giáp Quảng Yên. 

 

 

 

 

Tạ Kính Bƣu của Vân Nam đƣa 3 doanh đến Quán Ti, huyện Trấn Yên, 

Hƣng Hóa. (28) 

28. ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35:1881-1883,  1976:142-43) 

 

Khi Rivière cũng bố trí tàu chiến lên gần Sơn Tây, Hƣng Hóa, Bạch Hạc, 

Hƣờng Nhiệm ra lệnh quân Tam Tuyên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn “yên 

lặng để đợi lệnh.” Cho Trƣơng Quang Đãn kiêm lãnh tuần phủ Bắc Ninh. Trần 

Đình Túc bỏ hàm Kinh lƣợc, chỉ làm việc tỉnh Hà Nội. Đổi bổ chức vụ Tôn nhân 

phủ. Tuy lí quận vƣơng Miên Trinh, chú vua, làm tả Tôn chính; Gia hƣng công 

Hƣờng Hƣu, em vua, tả tôn nhân. Và Hƣờng Dật, con út Miên Tông, giữ chức hữu 

tôn nhân. Hoàng tộc: “thành vững của ta.” (29) 

29. ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35:1881-1883,  1976:141-143, 145. 

 

Tại Huế, từ ngày 6/9/1882, Cơ Mật Viện thêm một lần quyết định không thể 

hoà hoãn nữa, mà phải liên kết với Trung Hoa để đánh Pháp. Khâm sai Trần Đình 

Túc bị gọi về kinh, chỉ để Nguyễn Hữu Độ—ngƣời không bị Pháp lên án là thù 

nghịch—làm Tổng đốc Hà-Ninh. Thật khó hiểu phải chăng Hƣờng Nhiệm muốn 

“dĩ man trị man”—nhƣ từng dung bọn thổ phỉ hay hải tặc Hoa về đầu thú để 

chống lại thổ phỉ, hải tặc từ năm 1870—nhƣng thật rõ rang Hƣờng Nhiệm chẳng 

có một hành động quyết liệt nào, ngoại trừ thế trung lập, đứng giữa ngọn đòn sóc. 

Kê hoạch chia chác Bắc Kỳ của Tổng Lý Nha Môn cùng tình láng giềng tốt 

đẹp bị chính đảng thuộc địa Pháp bỏ rơi hoặc bẻ gãy. Khi Bourée và Chƣơng ký 

Tạm ƣớc 20/12/1882, Duclerc mới lên làm Thủ tƣớng (thay Freycinet). 

Jauréguiberry cƣơng quyết chống lại Tạm ƣớc này. Theo Jauréguiberry, mật ƣớc 

Pháp-Thanh đi ngƣợc lại chính sách đã đƣợc cả hai Bộ Ngoại giao và Thuộc địa 

đồng ý. Ngoài ra, nhiều thế lực khác nhƣ cổ đông viên của Công ty Mỏ Đông 

Dƣơng, Ngân Hàng Đông Dương và các hội nghiên cứu địa dƣ cũng chống đối 
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mãnh liệt. Khi Le Myre de Vilers ngỏ ý tán thành giải pháp duy trì một vùng trái 

độn với Trung Hoa, tháng 11/1882, Duclerc cử Charles Thomson thay de Vilers. 

Chiến dịch chống đối này, kèm theo cơn khủng hoảng chính phủ và cơn bệnh nặng 

của Duclerc khiến việc phê chuẩn Tạm ƣớc 20/12/1882 phải tạm gác. (30) 

30. MAE (Paris), DD II, (1883), pp 70-1. 

 

Ngày 21/2/1883, Ferry trở lại chính quyền lần thứ hai, với Paul Armand 

Challemel-Lacour nắm Bộ Ngoại giao và Charles Brun, Bộ trƣởng HQ&TĐ. 

Chính phủ Ferry quyết định chấm dứt cuộc bàn thảo quá lâu về vấn đề nên hay 

không nên chia đất với Trung Hoa, và cắt đứt thƣơng thuyết với nhà Thanh. Ngày 

5/3, Challemel-Lacour thông báo cho Bourée biết Paris không chấp thuận tạm ƣớc 

20/12/1882, vì nó dành cho Trung Hoa quá nhiều ƣu thế. (31) 

31. ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35:1881-1883, 1976:161-62; CĐ ngày 

7/4/1883, Thomson gửi Brun; MAE (Paris), DD II, (1883), p 87.  

 

Để biểu dƣơng quyền lực và lòng hãnh diện của Đại Pháp ở Viễn Đông,  kế 

hoạch đánh chiếm Bắc Kỳ của Jauréguiberry đƣợc điều chỉnh lại đôi chút trƣớc 

khi thi hành. Tháng 5/1883, Bourée bị triệu hồi. Arthur Tricou, đang ở Đông Kinh, 

đƣợc cử làm Đại sứ toàn quyền tại Yên Kinh. 

 

IV. PHÁP CHIẾM BẮC KỲ LẦN THỨ HAI: 

 

Ngày 26/3, Bộ Ngoại giao Pháp trình lên Quốc Hội dự luật xin chuẩn chi 5.5 

triệu francs để duy trì một đạo quân viễn chinh 3,000 ngƣời da trắng và 1,000 lính 

phụ lực bản xứ. Ngày 27/4, đích thân Ferry ra trƣớc Hạ viện điều trần. Ngày 15/5, 

Hạ viện biểu quyết chấp thuận dự luật trên với số phiếu 351:48; chỉ còn chờ đợi 

Thƣợng viện phê chuẩn.  

Thời gian này, liên hệ giữa Trú sứ Rheinart—ngƣời từng đề nghị uy hiếp hoặc 

đánh thẳng vào Huế để đạt đƣợc những điều kiện mong muốn—và triều Nguyễn 

ngày càng tồi tệ. Để đề phòng bất trắc, Thống đốc Thomson cho lệnh Rheinart 

xuống ở dƣới tàu Le Perseval, chờ có ngƣời thay. Nhƣng các diễn biến ở ngoài 

Bắc mang đến những tia lửa điện trên vòm trời kinh thành. Ngày 26-27/3/1883, 

sau khi Pháp đánh chiếm Nam Định; Rheimart hạ cờ Trú sứ tại Huế, bỏ vào Sài 

Gòn. (32)  

32. Thƣ ngày 8/1/1883, Jauréguiberry gửi Duclerc; Thƣ ngày 13/1/1883, 

Duclerc gửi Jauréguiberry; MAE (Paris), Documents diplomatiques: Affaires 

du Tonkin, deuxième partie, 1882-1883 (Paris: 1883),  [DD II],  pp 4-5, 12-4; 

ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976:176-77  

 

Ngày 13/4, Charles Brun định gửi Kergaradec ra Huế thay Rheinart, với tƣớc 

hiệu Đặc sứ rộng quyền. Tuy nhiên, sau đó, Challemel-Lacour lại cử Jules 

Harmand làm Tổng Ủy Viên Dân sự [Commissaire Général civil] ở Bắc. (33). 
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33. CĐ ngày 5/3/1883 và Thƣ ngày 14/3/1883, Challemel-Lacour gửi 

Bourée; MAE (Paris), DD II, (1983), pp 166, 71-3. Về phản ứng của Bourée 

và Lý Hồng Chƣơng, xem thƣ ngày 30/3/1883, Bourée gửi Challemel-Lacour; 

Ibid., pp 109-11.  

 

A. RIVIÈRE BỊ CỜ ĐEN GIẾT: 

Giữa lúc đó, một tin từ Hà Nội đƣa về làm chấn động Paris cũng nhƣ Sài Gòn: 

Rivière bị quân Cờ Đen giết chết ngay tại Ô Cầu Giấy, nơi Garnier đã bị phục kích 

hơn 9 năm trƣớc. 

Nguyên từ ngày 12/3/1883, Rivière đã mở rộng vùng kiểm soát, mang quân 

chiếm Hòn Gay, nơi có nhiều mỏ than mà ngƣời Hoa đang nhòm ngó. Ngày 24/3, 

trong khi chuẩn bị kế hoạch đánh Nam Định, Rivière đƣợc giao toàn quyền về 

quân và dân sự tại Bắc Kỳ. Ba ngày sau, 27/3, Rivière hạ thành Nam Định để bảo 

đảm đƣờng thông thƣơng ra biển, và lấy thế tựa giáo sĩ và giáo dân Ki-tô. (33)  

33. CĐ ngày 26/4/1883; MAE (Paris), DD II, (1983), p 93; ĐNTLCB, IV, 

LXIX, 35:1881-1883, 1976:176-77, 84-5.  

 

Tổng đốc Nam Định Võ Trọng Bình bỏ chạy. Đề đốc Lê Văn Điếm chết. Án 

sát Hồ Bá Ôn bị thƣơng rồi chết ít ngày sau. Linh cảm đƣợc mối hiểm nguy đang 

chờ đợi vì sự đe dọa của gần 30,000 quân Thanh-Nguyễn, ngày 17/4 Rivière ban 

hành thiết quân luật, và xin tăng viện. Rivière cũng chấp thuận trang bị vũ khí cho 

giáo dân Ki-tô để tự vệ.  

Sự chuẩn bị của Rivière không phải vô nguyên cớ. Sau khi Paris bác bỏ Tạm 

ƣớc 20/12/1882, quân Thanh lũ lƣợt tràn vào Bắc Kỳ. Theo báo cáo ngày 13/5 của 

Bourée, có tin đồn số quân Thanh vào Bắc Kỳ lên tới  150,000 ngƣời. Phong trào 

bài đạo lại nổi lên ở Lƣỡng Quảng. Ít nữa 1 giáo sĩ, Linh mục Terasse, và 14 giáo 

dân bị giết ở Vân Nam. Làn gió nhẹ nhàng chia đất Bắc Kỳ mà Bourée tìm thấy 

với Chƣơng “trở thành cơn bão tố.” 

Đêm 26 rạng 27/3, khoảng 4,000 quan binh Việt tấn công Hà Nội, nhƣng bị 

Đại úy Berthe de Villers đẩy lui.(34)  

34. Ibid., IV, LXIX, 35:1881-1883, 1975:180-81.Theo Pháp, 4,000 quan 

quân tham dự trận này; MAE (Paris), DD II, (1983), p  93. Cần nhấn mạnh là 

những thông tin về việc Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ có nhiều dị biệt. Trên cơ 

bản, chúng tôi tỉ đối giữa ba nguồn: văn khố lục quân Pháp, Thực Lục nhà 

Nguyễn, và tài liệu Trung Hoa. 

 

Những ngày kế tiếp, đại quân Nguyễn chia làm hai cánh lục tục kéo về Hà Nội. 

Trƣơng Quang Đản, Tổng đốc Bắc Ninh, cùng Bùi Ân Niên kéo xuống Giốc Gạch, 

Gia Lâm. Đại úy Villers mang quân qua đánh, đẩy lui quân Nguyễn ngƣợc về Bắc 

Ninh. Hƣớng Tây, Hoàng Kế Viêm sai Lƣu Vĩnh Phúc làm tiên phong, mang quân 

về bố trí ở phủ Hoài Đức, tây Hà Nội. Ngày 10/5, Phúc gửi thƣ thách chiến với 

Rivière, và yêu cầu binh sĩ Pháp hãy cắt đầu cấp chỉ huy nếu muốn toàn mạng.(35) 

Hôm sau, khoảng 15,000 quân Nguyễn kéo về lân cận Hà Nội.  
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35. Thƣ khiêu chiến của Lƣu Vĩnh Phúc đăng lại trong MAE (Paris), DD 

II, (1983),  pp. 159-60; SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx [2] 

 

Ngày 14/5—cũng ngày Paris gửi công điện qua Krung-thêp báo tin chọn 

Harmand làm Tổng Ủy Viên Dân sự Bắc Kỳ—viện binh Pháp từ hai tàu La 

Victorieuse và Le Villars tới Hà Nội. Hôm sau, 15/5, TQLC Pháp trên tàu Pluvier 

đốt cháy một số làng có quân Cờ Đen trú đóng. Rivière còn phái Đại úy de Villers 

dẫn một đoàn thuyền từ Bắc Ninh tới Đáp Cầu. Đồng thời, cấp báo với Thống đốc 

Thomson về tình hình nguy ngập ở miền Bắc.(36) Thomson đồng ý, xin Paris cử 

Đề Đốc Meyer, Tƣ lệnh Hải quân ở biển Trung Hoa, kéo hạm đội tới Cửa Cấm. 

Rồi, chuẩn bị gửi thêm viện binh. 

36. Báo cáo ngày 16/5/1883 của Rivière; MAE (Paris), DD II, (1983), pp 

155-56. 

 

Ngày Thứ Bảy, 19/5, khoảng 4 giờ sáng, Rivière mang 500 quân lên đánh 

Hoài Đức. Toán quân này gồm 2 đại đội TQLC của các tàu Victorieuse, Villan và 

Léopard, với 3 đại bác. Dẫn đầu là một đại đội khố đỏ (tirailleurs), và cánh trái 

đƣợc bảo vệ bằng một tiểu đội, có nhiệm vụ lục soát làng Thu Lệ. Khi tới Ô Cầu 

Giấy, nơi đƣờng đi Sơn Tây phải vƣợt qua một cây cầu, cầu này bị phá. Quân 

Pháp phải kéo pháo bọc ngang làng Hạ Yên Khê, nơi đây đƣợc phòng thủ chặt chẽ. 

Thoạt tiên quân Cờ Đen muốn cắt đôi cánh quân Pháp, nhƣng bị đẩy lui. Sau đó, 

đích thân Lƣu Vĩnh Phúc dẫn quân Cờ Đen tấn công đợt thứ hai. Một khẩu pháo bị 

rơi xuống ruộng, quân Pháp cố đƣa khẩu pháo này lên bờ dƣới lằn đạn của Cờ Đen. 

Rivière cũng phụ đẩy bánh xe. Hoả lực Cờ Đen khiến nhiều binh sĩ Pháp bị 

thƣơng và chết, kể cả Rivière. Tàn quân hối hả rút chạy về Hà Nội, bỏ lại xác đồng 

đội.  

Theo tài liệu Pháp, trận này quân Pháp thiệt hại gần 100 ngƣời—gồm 31 chết 

(5 sĩ quan, 26 binh) và 51 bị thƣơng (7 sĩ quan, 44 binh). Berthe de Villers cũng bị 

tử thƣơng. Rivière và tất cả những ngƣời chết hay tù binh đều bị quân Cờ Đen cắt 

thủ cấp mang đi. Tới ngày 8/10/1883, Pháp mới tìm đƣợc xác Rivière.(37)  

37. SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx [2 & 5]; báo cáo của 

Forestier và Meyer ngày 20/5/1883; MAE (Paris), DD II, (1983), pp 157-59;  

ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976 :192-94 [Rivière chết, xác bị mang 

đi]; Thƣ ngày 26/5/1883 của Puginier; ASME (Paris), Tonkin 704:1078.  

 

[Theo sử Nguyễn, chỉ huy cánh trái của Cờ Đen là Dƣơng Trứ Ấn chết trận; 

chỉ huy cánh phải là Ngô Phƣơng Điều bị thƣơng. Lƣu Vĩnh Phúc và Hoàng Thủ 

Trung liều sức phản công, quân Pháp thua chạy ; Phúc đuổi theo, chém đƣợc Vy-Ê 

ở cửa Ô và quan hai, quan ba mỗi chức một tên, tổng cộng 20 ngƣời Pháp chết, 60 

trọng thƣơng, bị thƣơng nhẹ rất nhiều] 

Quân Cờ Đen còn tràn vào đƣờng phố Hà Nội, cƣớp bóc cả khu vực nhà 

Chung. Hƣờng Nhiệm hân hoan phong cho Lƣu Vĩnh Phúc chức thự Đề Đốc, và 
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ban mũ áo chánh nhị phẩm (II-1). Lãnh sự Pháp đƣa thƣ đến xin triều Nguyễn trả 

xác Rivière, nhƣng vua không thuận. (38) 

38. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976:193-94.. SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [2 & 5]; MAE (Paris), DD II, (1883), pp 157-59; 

 

Hƣờng Nhiệm muốn Phúc thừa thế đánh tiếp, đuổi Pháp khỏi hai tỉnh, và cho 

lệnh Khâm sai ở Thiên Tân cùng Quảng Đông yêu cầu quân Thanh tiến đánh quân 

Pháp. (39)  

39. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976:197. Nhân dịp đăng quang,  

Hƣờng Dật (30/7-29/11/1883) phong cho Phúc tƣớc Nghĩa Lƣơng Nam, vì lập 

nhiều chiến công; Ibid., 1976:214. 

 

Nhƣng sức khỏe Hƣờng Nhiệm lúc này đã suy nhƣợc, nên cả vƣơng quốc lạc 

vào biển sƣơng mù. 

Tháng 5-6/1883, Tuần phủ Quảng Tây Từ Diên Húc—từng trực tiếp tham gia 

những cuộc vƣợt biên và vỗ về thổ phỉ từ năm 1870, khi còn là Tri phủ Thái 

Bình—đƣợc giao trách nhiệm ngăn chặn sự bành trƣớng của Pháp. Tuy nhiên, 

Diên Húc chỉ tới Bắc Cần ít ngày để kiểm soát việc bố trí đạo quân Quảng Tây của 

Hoàng Quế Lan, Triệu Ốc, và Trần Đắc Quí từ Đáp Cầu tới Lạng Giang, rồi rút về 

Tổng Hành dinh ở Long Châu, đối ngạn phủ Thất Khê, Lạng Sơn. Đồng thời tuyên 

bố với Bùi Ân Niên rẳng nhà Thanh chỉ có thể “giúp ngầm,” vì khi Lý Hồng 

Chƣơng tuyên bố có bổn phận với một thuộc quốc, đặc sứ Pháp Bourée đã trƣng ra 

điều khoản 2 của Hòa ƣớc 15/3/1874 có câu “nƣớc Nam là nƣớc tự chủ.” Diên 

Húc thêm rằng đã cung cấp súng đạn cho Giặc Cờ Đen của Lƣu Vĩnh Phúc. (40)  

40. ĐNTLCB, IV, LXIX,  35:1881-1883, 1976:194-95, 196-97.  

 

Đạo quân Vân Nam của Sầm Dục Anh thì chú tâm vào việc bảo vệ biên giới 

hơn đƣơng đấu Pháp. Mặc dù một số nhỏ đơn vị cùng khoảng 200 binh sĩ của 

Đƣờng Cảnh Tùng tăng cƣờng cho cánh quân Cờ Đen của Lƣu Vĩnh Phúc ở Sơn 

Tây, nhƣng liên quân Thanh-Nguyễn chẳng còn chút dũng tâm nào để chiến đấu. 

Ngay đến 2,000 tinh binh trong số gần 30,000 lính tự nguyện của Thống chế 

Hoàng Tá Viêm cũng chỉ tính toán, tìm đƣờng rút lui an toản khỏi Sơn Tây. (41) 

41. ĐNTLCB, IV, LXIX,  35:1881-1883, 1976:184.  

 

Cuộc xâm lƣợc của Pháp đã bƣớc vào giai đoạn kết, với sự điều động của toàn 

hải lực và bộ binh Pháp tại Viễn Đông. Tổng số quân xâm lƣợc Pháp lên tới 

15,000, với 4 trung đoàn thủy quân lục chiến [infanterie de marine], 6 pháo đội, 

nhiều chiến hạm, cùng lực lƣợng Lê dƣơng Bắc Phi và khoảng 1,000 lính Việt, kể 

cả giáo dân Ki-tô. Không còn là những cuộc "biểu dƣơng lực lƣợng" để gây áp lực 

của những sĩ quan trung cấp ƣa phiêu lƣu.(42) 

42. SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx [1]  

 

B. PHÁP ĐÁNH CHIẾM MIỀN BẮC: 
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Tin Rivière tử trận chấn động súy phủ Sài Gòn. Ngày 26/5, sau khi đƣợc Lãnh 

sự Forestier ở Hải Phòng, và Đề Đốc Meyer báo hung tin, Thống Đốc Thomson đề 

nghị Brun cho phép trừng phạt triều Nguyễn và nhân cơ hội thiết lập nền bảo hộ 

trên toàn lãnh thổ Đại Nam. Brun chỉ định Đề Đốc Amédée Courbet thay Rivière 

làm Tƣ lệnh lực lƣợng viễn chinh.(42)  

42. SHAT (Vincennes), 10H xxx [50]  

 

Đồng thời, cho lệnh Harmand đến ngay nhiệm sở.  Thiếu Tƣớng Bouet, Tƣ 

lệnh  Nam Kỳ, đổi làm Tƣ lệnh miền Bắc. Kergaradec bị giữ lại ở Sài Gòn, hủy bỏ 

chuyến ra Huế nhƣ dự định.(43) 

43. MAE (Paris), DD II,  (1883), pp 88-91. 

 

Để khích động dƣ luận, ngày 27/5, chính phủ Ferry gửi cho đạo quân viễn 

chinh ở Bắc Kỳ một công điện: "Nƣớc Pháp sẽ trả thù cho những đứa con vinh 

quang" ["La France vengera ses glorieux enfants" ].(44)  

44. Cao Huy Thuần 1990, p 264 

 

Thƣợng viện Pháp cũng đồng thanh phê chuẩn ngân khoản 5.5 triệu francs 

chiến phí mà Ferry đã đệ trình từ ngày 27/4/1883, và Hạ viện chuẩn chi ngày 

15/5.(45) 

45. SHAT (Vincennes), Indochine, 10H xxx [5]  

 

Ngày 31/5 Thiếu tƣớng Bouet rời Sài Gòn, mang theo 200 lính da trắng và 

300 lính tập (hay mã tà tức lính bản xứ) ra Bắc. Tới Hải Phòng ngày 8/6, Bouet 

cho Georges Vlavianos (Kiều), một cộng sự viên cũ gốc Greece của Dupuis, tuyển 

dƣ đảng giặc Cờ Vàng làm tiên phong. Ngày này, Paris chỉ thị Thomson bàn giao 

nhiệm vụ ngoại giao cho Harmand; đồng thời cho lệnh Harmand chỉ ký hòa ƣớc 

sau khi chiếm trọn châu thổ sông Hồng.(46) 

46. Thƣ ngày 8/6/1883; SHAT (Vincennes), 10H xxx [50] 

 

Năm ngày sau Bouet tiến đánh Nam Định. Các quan Việt rút khỏi thành; trú 

quân gần đó phát động chiến thuật khuấy rối ban đêm. Nhân vật lừng lẫy nhất là 

Tạ Hiện. Đề Đốc Hiện có vợ theo đạo Ki-tô; nhƣng chống Pháp, đánh thắng 

khoảng 20 trận, trƣớc khi rút lui. (47) Bouet cử Thiếu tá Badens thay Tổng đốc 

Việt, với 353 lính. Ngày 15/6, Bouet tới Hà Nội, cho lệnh đốt phá tất cả nhà cửa 

dinh thự, ngoại trừ khu ngƣời Hoa. Rồi cử Forestier coi Hải Phòng; Puech, Hà Nội; 

và Badens, Nam Định. Tổng số quân Pháp lên tới 2,435 ngƣời; kể cả 612 ở Hà 

Nội, 353 ở Hải Phòng.  

47. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976:179.  

 

Ngày 26/5, Nguyễn Văn Tƣờng viết thƣ cho Thomson, than phiền về việc 

Rivière đánh chiếm nhiều khu vực ở miền Bắc, kể cả phủ Hoài Đức ngày 

19/5/1883, và yêu cầu Thomson giải quyết. Ngày 6/6, Thƣơng bạc Tƣờng lại thƣ 

479



cho Thomson, qui trách mọi việc xảy ra ở miền Bắc do một mình Rivière gây nên, 

và kết luận rằng "Cái chết của ông ta là do Trời trừng phạt, một sự đền bù 

[compensation] cho cái chết của Tổng đốc Hoàng Diệu cùng 3 đại quan khác." 

Tƣờng cũng yêu cầu Pháp rút quân khỏi miền Bắc, trả lại hai thành Hà Nội và 

Nam Định để duy trì hoà bình.(48) 

48. Thƣ ngày 26/5 và 6/6/1883, Nguyễn Văn Tƣờng gửi Thomson; MAE 

(Paris), DD II, (1883), pp 191-94. 

 

Đáp lại, ngày 22/6, Thomson trục xuất Lãnh sự Việt là Nguyễn Thành Ý khỏi 

Sài Gòn trong vòng 24 giờ.(49) Ý mới tới Sài Gòn ngày 18/5/1883 để thay thế 

Nguyễn Lập. Thomson nhận xét về Ý nhƣ sau: "Kẻ tử thù của Pháp quốc, một kẻ 

mƣu mô [intriguer] đủ khả năng làm việc với dân chúng và khích động họ nổi lên 

chống chúng ta." .(50) 

49. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 1976:198.  

50. CAOM (Aix), INF, carton 31, d. 446. 

 

Ngày 1/7, Thomson chuyển hai lá thƣ ngày 26/5 và 6/6/1883 của Tƣờng lên 

Bộ trƣởng HQ&TĐ Brun; và lập lại đề nghị phải có những biện pháp trực tiếp và 

năng động [énergiques] nhƣ tuyên chiến với Hƣờng Nhiệm và phong tỏa hoàn 

toàn Đại Nam.(51) 

51. MAE (Paris), DD II, (1883), p 190. 

 

Ngày 10/7/1883, Quốc Hội Pháp biểu quyết ủng hộ chính sách của chính phủ, 

với số thăm 362:78. 

Giữa cảnh huống này, sáng 19/7/1883, tức ngày 16 [Giáp Tí] tháng 6 Quí Mùi, 

Hƣờng Nhiệm mất. Hai ngày trƣớc, 17/7 [14/ 6 Quí Mùi], vua đã lập di chiếu đƣa 

Ƣng Chơn lên ngôi, dù Chân có tật ở mắt, lại hiếu dâm. “Nhƣng nƣớc cần có vua 

nhiều tuổi, gặp lúc khó khăn này, không dùng hắn thì dùng ai?” (52) 

52. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 1976:202, & V, I, 36:1883-1885, 

1976:19. 

 

Ngày 23/7/1883, Tƣờng và Thuyết phế Ƣng Chơn; bàn lập con thứ 29 của 

Miên Tông là Hữu tôn nhân phủ Tôn nhân Hƣờng Dật, em út Hƣờng Nhiệm lên 

thay, tức Hiệp Hòa. (53) 

53. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 1976:202, 205-9; QTCBTY, tr. 

403, 408. Dật còn đƣợc biết nhƣ Vân Lãng quận công hay Lãng quốc công; 

Ibid., LVII, 34:1877-1880, 1976:25-7. 

  

Mặc dù những đột biến này vƣợt ngoài trù liệu và dự đoán của Rheinart cùng 

các cố vấn—nhƣ Linh Mục Đông [Reynault], một ngƣời thân cận của Rheinart, 

đƣợc giao giữ chìa khóa Tòa lãnh sự Huế sau ngày Rheinart bỏ vào Sài Gòn—

nhƣng các viên chức Pháp không bỏ qua cơ hội khai thác cái chết của Hƣờng 
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Nhiệm, và việc phế Ƣng Chơn, lập Hƣờng Dật. Ngày 11/8, Brun cho lệnh đánh 

Huế..(54)  

54. CĐ ngày 11/8/1883, Brun gửi Courbet;  MAE (Paris), DD II, (1883),   

p 187. [Từ ngày 22/1/1883, Rheinart ghi nhận Ƣng Đăng (Hoàng tử Mến, tức 

Hỗ) đƣợc chọn nối ngôi. Sogny, 1943:128)] 
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Chương X 

HAI NĂM, BỐN VUA  

7/1883-8/1884 
 

Cái chết của Nguyễn Phƣớc Hƣờng Thời ngày 

19/7/1883 khiến triều đình Huế bị đặt trƣớc hai cuộc 

khủng hoảng lớn. Thứ nhất, là cuộc khủng hoảng cung 

đình, tức sự tranh chấp ngai vị giữa các Hoàng tử và 

hoàng thân, đƣa đến giai đoạn có thể mệnh danh là “Bốn 

Tháng, Ba Vua” hay “Hai năm, bốn vua.” Thứ hai là áp 

lực của Pháp để đạt cho bằng đƣợc một hòa ƣớc Bảo hộ 

theo ý muốn. 

 

I. THẢM KỊCH CUNG ĐÌNH: 

 

Ngay tại triều đình, mối họa tâm phúc luôn luôn là 

vấn đề kế vị. Trong một chế độ quân chủ chuyên chế, ít 

nhất trên lý thuyết, ngôi vua có hai đặc điểm: (1) vua đại 

diện cho Trời, nhận lĩnh mệnh Trời (thiên mệnh) để 

chăn giắt trăm họ; và, (2) mệnh Trời của vua là một thứ 

quyền sở hữu có tính chất gia truyền. Một vị vua chân 

chính, nghĩa là có mệnh Trời, ít nhất trên lý thuyết, đƣợc 

biểu lộ qua đời sống hòa bình, no ấm, không thiên tai, 

tật bệnh của trăm họ. Thiên mệnh của Hƣờng Thời, từ 

năm 1847 tới 1883, là một thứ thiên mệnh không toàn 

vẹn, nếu chẳng phải nhiều khiếm khuyết. Dƣới triều 

Hƣờng Thời, không chỉ sáu tỉnh Nam Kỳ mất vào tay 

Pháp, mà loạn lạc, mất mùa, bão lụt, đói kém xảy ra liên 

miên bất tận. Vùng châu thổ sông Hồng và sông Mã dân 

tình ly tán, thổ phỉ cùng hải tặc ngƣời Hoa—phối hợp 
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với quan binh Thanh qua giúp quan quân Nguyễn đánh 

dẹp—khiến thành thị, làng mạc điêu tàn, dân cƣ đói 

khổ, cơ hàn. Đó là chƣa kể những đợt quyên tiền nuôi 

quan quân, thổ phỉ và quân Hoa Nam, cùng túi tham 

không đáy của những kẻ có chức quyền. Vụ án tham ô 

tại Nha Tuần Tải của Bùi Viện mà Nguyễn Trọng Hợp 

khám phá vào hạ bán thập niên 1870 tại Nam Định đã 

nhắc đến trong một chƣơng trƣớc chỉ là một thí dụ tiêu 

biểu. Tại miền Trung, ngoài thiên tai bão lụt hàng năm, 

có giặc “man núi” ở Quảng Ngãi, Bình Định, và di dân 

từ sáu tỉnh miền Nam tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú 

Yên. Cuộc tranh chấp Giáo-Lƣơng—hay giáo dân và 

bình dân—trở thành cái cớ cho các nhà truyền giáo và 

quan tƣớng Pháp thƣờng trực áp lực, đe dọa “biểu 

dƣơng lực lƣợng.” Trong khi đó, vƣơng quyền ngày một 

thu teo lại quanh cấm thành, quan lại tham ô, móc ngoặc 

với đủ mọi thế lực không những để “ăn dân” mà còn 

moi móc quốc khố đã ngày thêm hao hụt. Dù bệnh hoạn, 

Hƣờng Thời hiểu rõ hơn ai hết sự soi mòn, vỡ nát của 

vƣơng quyền qua những lời tự trách ai oán trong các 

chiếu, dụ và văn bia khắc tại lăng mộ mình, hoặc những 

lời tâm sự với các quan chức nhƣ Đỗ Quang, cựu tuần 

phủ Gia Định và Nam Định.  

Ngay việc muốn lƣu truyền thứ thiên mệnh khiếm 

khuyết ấy nhƣ vật sở hữu, vua cũng không đủ khả năng. 

Mặc dù từ tháng 9-10/1851, khi mới 22 tuổi, Hƣờng 

Thời đã bắt chƣớc ông nội, viết một bài kệ đặt tên cho 

16 chi phái ("phòng") của anh em mình—dòng trƣởng 

Hƣờng Bảo (1825-1854), tên có bộ "Thốn" [        ]; 

Hƣờng Phò, bộ Cân;, Hƣờng Y, bộ "Hương" [       ]; 

Hƣờng Hƣu, bộ "Hành" [         ];  Hƣờng Cai bộ "Đậu" [         

483



 3 

]; Hƣờng Dật, bộ "Thập"    [       ]; ngày 14/10/1851 đúc 

xong sách vàng, dâng lên tổ tiên (1)—nhƣng vì bị bệnh 

đậu mùa từ nhỏ, vua không thể có con nối ngôi. 

1.  ĐNTLCB, IV, VII, 27: 1848-1853, 1973:303.  

 

Để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng triều chính về 

việc tranh chấp ngai vị, vua đã ra tay trung lập hóa hoặc 

tiêu diệt bất cứ khả năng chống đối nào—từ dòng giõi 

các triều tiền nhiệm nhƣ Lý, Lê, tới con cháu hoàng 

thân, quốc thích nhƣ Thái tử Cảnh, hay Hƣờng Bảo—

anh cùng cha khác mẹ của Hƣờng Thời.  

Việc sai tháp con cháu nhà Lê bắt đầu từ thời 

Nguyễn Phƣớc Đảm, và kiểm soát gay gắt hơn dƣới 

triều Hƣờng Thời. Tháng 2-3/1838, chẳng hạn, Nguyễn 

Phƣớc Đảm đã cấm lƣu trữ Lê sử tục biên vì nhƣ vậy là 

đề cao họ Trịnh. Tháng 8-9/1838, cho lệnh phân tán [sai 

tháp] con cháu nhà Lê, nhƣng không chấp thuận việc  

xuyên lỗ tai, đeo vòng làm dấu  mà Hồ Hựu đề nghị. 

Con cháu họ Lê chỉ bị an trí từ Quảng Nam trở vào. (2) 

2. ĐNTLCB, II, CLXXIXX, 20:1838, 1968:61; 

CXCIV, Ibid, 1968:192-93; CXC, Ibid., 1968:90-1.  

 

Một trong những lý do là các giáo sĩ ít nhiều mạo 

dụng danh nghĩa nhà Lê trong các kế hoạch làm suy yếu 

chính quyền trung ƣơng, và thành lập Bắc kỳ tự trị. Nổi 

danh nhất có các nhóm Lê Duy Huân, Lê Duy Cự, và 

nhất là “Lê Duy Minh,” “Lê Huy Quí” (Hồ Văn Vạn). 

Năm 1879, còn có Lê Gia Hƣng tức Huyện Thy Lê Bá 

Đỉnh gốc Thủ Dầu Một. (3)  

3. Kho Lƣu Trữ Trung Ƣơng LTTƢ] II, Châu 

Bản Tự Đức [CBTĐ] (1848-1883), Tự Đức thập nhị 
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niên, Chính Nguyệt-Tứ Nguyệt; Ngày 23/2 TĐ 

XII/Kỷ Mùi [27/3/1859], Châu Bản [CB] 239, tờ 

159-163; Tự Đức thập ngũ niên, Chính Nguyệt-Tứ 

Nguyệt; Ngày 22/3 TĐ XV/Nhâm Tuất [20/4/1862], 

CB 270, tờ 158-160; Tự Đức nhị thập tam niên, 

Chính Nguyệt-Tam Nguyệt; Ngày 13/2 TĐ 

XXIII/Canh Ngọ [14/3/1870], CB 341, tờ 114-121; 

Tự Đức nhị thập thất niên, Ngũ Nguyệt-Thất 

Nguyệt; Ngày 8/7 TĐ Giáp Tuất/XXVII 

[19/8/1874], CB 392, tờ 185-88 [2003:63, 117, 167, 

206]; ĐNTLCB, IV, 33:1874-1876, 1975:149, 153, 

156-57. 

 

Theo sử Nguyễn, Hƣờng Bảo, lớn hơn Hƣờng Thời 

bốn tuổi, không đƣợc nối ngôi năm 1847 vì là con lớn 

dòng thứ, lại lƣời biếng, ít học. (4)   

4. ĐNTLCB, III, LXXII, 26:1846-1847, 

1972:389, 392; Ibid., IV, I, 27:1848-1853, 1973:32-

3.  

 

Từ năm 1842, đã có dấu hiệu của cuộc tranh chấp 

nối ngôi. Khi Miên Tông rời kinh đô ra Bắc nhận lễ thụ 

phong, thoạt tiên vua muốn Hƣờng Thời giữ chức lƣu 

kinh, nhƣng do sự can thiệp của bà nội, đã cho An 

Phong đình hầu Hƣờng Bảo, 18 tuổi, làm Lƣu kinh, với 

sự phụ tá của Tạ Quang Cự, Hà Duy Phiên, Lê Văn Phú, 

và Tôn Thất Bạch. Lý do đƣa ra là "Hƣờng Bảo tuy tuổi 

đã lớn, nhƣng không có học, kiến văn hẹp hòi, e khó 

làm xong công việc." (5) 

5. ĐNTLCB, III, XXV,  24: 1842-1843, 

1971:20-2, 25; ĐNCBLT, II. 
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Ngày 25/10/1847, Miên Tông bí mật lập "di chiếu" 

đƣa Hƣờng Thời lên ngôi vì cùng một lý do: Hƣờng 

Bảo, “tuy lớn, nhƣng là con vợ thứ, mà lại ngu độn, ít 

học, chỉ ham vui chơi, không thể để cho kế thừa nghiệp 

lớn đƣợc.” Ngoài triều đình không ai hay biết.. Nhƣng 

di chiếu không đề ngày, nên  bốn [4] đại thần là Trƣơng 

Đăng Quế (1794-1865), Võ Văn Giải (chết 1853), 

Nguyễn Tri Phƣơng (1800-1873) và Lâm Duy Thiệp 

[Hiệp] đƣợc gọi đến bên giƣờng bệnh để Miên Tông nói 

rõ ý muốn lập con thứ hai là Nhiệm thay vì con trƣởng, 

(6) 

6. ĐNTLCB, III, 26:1846-1847, 1972:389, 392; 

Ibid., IV, I, 27:1848-1853, 1973:32-3. 

 

Tháng 11-12/1848 Hƣờng Thời đột ngột tăng bổng 

lộc hàng năm cho Hƣờng Bảo: thêm 500 quan tiền 

[4,000 francs] và 500 phƣơng gạo. Nhƣng trong thƣ 

ngày 26/11 [12?]/1848, Giám mục Đƣờng Trong Tây 

Pellerin báo cáo Hƣờng Bảo nhiều lần móc nối giáo dân 

Ki-tô để lấy lại ngai vàng. Bảo hứa sẽ không những chỉ 

cho tự do giảng đạo mà còn khuyến khích toàn dân cải 

đạo. Những ngƣời thân tín [néophytes] tham khảo ý 

kiến Pellerin nhiều lần, nhƣng Pellerin khuyến cáo con 

chiên đừng dính líu vào chính trị. (7) 

7. ĐNTLCB, IV, III, 27:1848-1853, 1973:144; 

Annales de la Propagandation de la Foi, vol XXII, 

1850, tr. 369,370; CAOM [Aix], APF, 1850, tr 

370). Vulliez, “Un voyage à Hue en 1880;” BAVH, 

XXI:3 (July-Sept 1934), tr. 212-213n1 [199-219]). 
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Ngày 25/5/1851,  Gíam Mục Retord cũng báo cáo 

mới nhận đƣợc thƣ ngày 23/2/1851 của Pellerin nói 

Hƣờng Bảo mƣu định trốn đi nƣớc ngoài để tìm cách lấy 

lại ngôi vua; đã thành công, và vua nghi giáo dân Ki-tô 

tiếp tay. Trong một lệnh cấm đạo, nêu rõ: “Nhƣng điều 

ác lớn nhất là chúng [giáo dân Ki-tô] vừa mới mƣu toan 

quyến rũ một hoàng tử.” (8) 

8. Annales de la Propagation de la Foi, tome 

XXIV, 1852, pp. 8-10; Vulliez, “Un voyage à Hue 

en 1880;” BAVH, XXI:3 (July-Sept 1934), tr 214n1 

[199-219]). 

 

Ba năm sau, Hƣờng Thời giết Hƣờng Bảo vì mƣu 

định trốn ra ngoại quốc, các con bị đồi qua họ Đinh của 

mẹ Hƣờng Bảo, kiểm soát chặt chẽ. Năm 1865, Đinh 

Đạo, tức Ƣng Phƣớc, bị trừng phạt vì có tin đồn Đạo 

mới có quyền nối ngôi. Rồi nhân vụ “loạn Chày Vôi” do 

nhóm Đoàn Trƣng và Đông Sơn thi hội, Hữu quân Tôn 

Thất Cúc, trụ trì chùa Long Quang Nguyễn Văn Quí 

khích biến trong tháng 9-10/1866, các con cháu Hƣờng 

Bảo bị tru diệt theo đề nghị của Tôn nhân phủ, ngoại trừ 

hai con gái. (10) 

10. ĐNTLCB, IV, XIII, 30:1863-1865, 

1974:286-87; XXXV, 31:1866-1869, 1974:53-57, 

61-3. Trong Liệt truyện chính biên, đệ nhị kỷ, q 7, 

không có truyện; chỉ có chú thích bị phế thành thứ 

nhân,  mang họ Đinh của mẹ, tức Đinh Bảo; 

ĐNCBLT, II, q 7 (1993), 3:153. Hƣờng Bảo có chín 

[9] con trai, một [1] con trai nuôi, và tám [8] gái. 

Hai [2] trai và hai [2] gái bị đầy đi Lao Bảo. Hai 

công chúa đƣợc hƣởng lƣơng nhƣ những con gái 

487



 7 

khác; Vulliez, “Un voyage à Hue en 1880;” annoté 

par Cadière; BAVH, vol 21, no 3 (7-9/1934), p 

212n1 [179-219].  

 

Dòng giõi Thái tử Cảnh, từng hai lần bị gạch tên 

khỏi sổ tôn thất, sau nhờ cha vợ Hƣờng Thời là Võ 

Xuân Cẩn can thiệp, đƣợc cho khôi phục. Nhƣng năm 

1865, Cảm hóa quận công Tôn Thất Lệ Chung (sinh 

năm 1821) một thời gian nghiện thuốc phiện, bị giáng 

xuống tƣớc đình hầu. 6 con Lệ Chung—Anh Gia, Anh 

Vịnh, Anh Dĩ, Anh Nhu, Anh Linh, Anh Nghi—đều 

không đƣợc huấn luyện để tham chính và kiểm soát chặt 

chẽ. Sau này, Cƣờng Để (1882-1951), con Tăng Nhu, 

theo Phan Bội Châu (1868-1840) xuất ngoại; và môt 

thời gian đƣợc coi nhƣ lãnh tụ kháng Pháp, thân Nhật. 

Một số Linh mục vùng Nghệ Tĩnh và giáo dân Quảng 

Bình-Quảng Trị có cảm tình đặc biệt với Cƣờng Để. 

Nguyễn Hửu Bài, chẳng hạn, từng yểm trợ phong trào 

lập công ty thƣơng mại ở Quảng Nam để tài trợ Kỳ 

Ngoại Hầu. Ngƣời ta cũng không thể không đặt ra dấu 

hỏi về vai trò các quan lại gốc thông ngôn Ki-tô nhƣ Bài 

và thông gia là Ngô Đình Khả quanh chuyến Âu du của 

Cƣờng Để trƣớc Thế Chiến thứ nhất—chuyến đi ít nhiều 

mang tai họa đến cho cha con Phó Bàng Phan Chu Trinh 

(1872-1926). Từ 1937-1945, có những vận động đƣa 

Cƣờng Để về Huế cầm quyền. Năm 1944, Hiến binh 

Nhật [Kempeitai] từng tổ chức nhóm Ngô Đình Diệm, 

Nguyễn Xuân Chữ, Lê Toàn, Vũ Văn An, Vũ Văn Dy 

thành một thứ chính phủ lƣu vong cũa Cƣờng Để; 

nhƣng cuối cùng, sau chiến dịch Meigo (9-14/3/1945)—

thƣờng xuất hiện trong văn sử cổ điển nhƣ “cuộc đảo 
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chính Nhật”—Tƣ lệnh Quân Đoàn 38 Nhật quyết định 

giữ Nguyễn Phƣớc Vĩnh Ðiện tự Thụy (Bảo Đại, 

8/1/1926-25/8/1945) làm vua “Việt Nam đế quốc,” 

trong Khối thịnh vƣợng chung Đông Á. (11) 

11. ĐNCBLT, I, q 2 (1993), 2:44-52; q 23: Lê 

Văn Duyệt [hạ] (1993), 2:396; ĐNTLCB, IV, XLVI, 

32:1870-1873, 1976:217-18; Vũ Ngự Chiêu, “The 

Other Side of the Vietnamese 1945 Revolution: The 

Empire of Viet-Nam (March-August 1945); The 

Journal of  Asian  Studies (Ann Arbor, MI), Feb. 

1986, XLV,  2:293-328; Idem., “Political and Social 

Change;” Part II: The End of An Era.. Một tin tình 

báo Mỹ ghi nhận Diệm từng sang Nhật trong thập 

niên 1930, nhƣng có lẽ thiếu chính xác. 

 

A. BA HOÀNG TỬ CỦA HƢỜNG NHIỆM: 

Từ năm 1865, Hƣờng Thời cũng bắt đầu chọn con 

nuôi—không chỉ một mà tới ba hoàng tử. Thoạt tiên, 

vua chọn Ƣng Kỹ (Ƣng Đƣờng), con trƣởng ngƣời em 

thứ 26 là Kiên Thái Vƣơng Hƣờng Cai (tức Hội, 1846-

1876) làm con nuôi, và giao cho Thiện phi Nguyễn Thị 

Cẩm (vợ thứ hai, con gái Nguyễn Đình Tân) chăm sóc. 

Mẹ Hƣờng Cai, họ Trƣơng, vốn là cung nhân của 

Miên Tông. Năm 1865 Hƣờng Thời phong Hƣờng Cai 

chức Kiên quốc công. Dù Hƣờng Cai chết trẻ, khi mới 

31 tuổi, hệ Hƣờng Cai giữ vai trò quan trọng nhất trong 

giai đoạn Nguyễn mạt: Ba con Hƣờng Cai nối nhau làm 

vua trong ba năm 1883-1885, tức Ƣng Hạo/Hiệu [Đăng] 

(Kiến Phƣớc, 2/12/1883-30/7/1884), Ƣng Minh [Lịch] 

(Hàm Nghi, 2 [17]/8/1884-1/11/1888), và Ƣng Biện 

[Kỹ] (Đồng Khánh, 19/9/1885-28/1/1889). Cháu nội 
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Hƣờng Cai là Bửu Tuấn [Đảo] (Khải Định, 18/5/1916-

6/11/1925)—đƣợc coi nhƣ cha Vĩnh Ðiện [Thụy] (Bảo 

Đại, 8/1/1926-25/8/1945), vua thứ 13 và cũng cuối cùng 

của nhà Nguyễn. 

Năm 1868, Hƣờng Thời lại cho quí phi Võ Thị 

Duyên (vợ lớn, con Võ Xuân Cẩn) nuôi thêm Ƣng Ái 

(1852-24/10/1884), con thứ hai Thoại [Thụy] Thái 

Vƣơng Hƣờng Y (1833-1877). Hƣờng Y, con thứ tƣ 

Miên Tông, mẹ là con gái Chƣởng cơ Nguyễn Văn 

Phụng, gốc Lệ Thủy, Quảng Bình. Năm 1842, khi ra Hà 

Nội dự lễ phong vƣơng ngày 7/5/1842, Miên Tông từng 

mang theo cả Hƣờng Y lẫn Hƣờng Thời. Sau khi Hƣờng 

Thời lên ngôi, Hƣờng Y cùng Tùng Thiện Vƣơng Miên 

Thẩm (vai chú) rất thân cận với vua. Năm 1871, Hƣờng 

Y đƣợc cử giữ chức Hữu Tôn nhân phủ Tôn nhơn, và 

chết 6 năm sau, khi mới 45 tuổi. Con trƣởng là Ƣng 

Khánh, đƣợc tập phong Kiến Thoại quận công. Hệ 

Hƣờng Y sản xuất ra ba triều vua sóng gió nhất thời 

Nguyễn mạt: Đó là tự quân Ƣng Chơn/Chân (Dục Đức, 

20-23/7/1883), Bửu Chiêu [Lân] (Thành Thái 1/2/1889-

3/9/1907) và Vĩnh Hoãng [San] (Duy Tân, 5/9/1907-

10/5/1916)—cả ba vua đều chịu cảnh truất phế. 

Ngày 9/11/1869, khi Ƣng Ái 18 tuổi, vua đổi tên 

thành Ƣng Chơn, cho ra ở Dục Đức đƣờng. (12)   

12. ĐNTLCB, IV, XLI, 31: 1866-1869, 

1974:354, 363-65; CAOM (Aix), GGI, dossier 

9577; TTLTTƢ 2 (TP/HCM), CBTĐ, 6/10 TĐ XXII 

[9/11/1869], CB 337:2-6  [2003:151].  

 

Có những dấu hiệu cho thấy Hƣờng Thời không yên 

tâm về việc lập Chơn làm Hoàng trƣởng tử. Là nạn nhân 
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của tật bệnh, Hƣờng Thời muốn ngƣời nối ngôi phải 

khoẻ mạnh, và có đƣợc khuôn thƣớc đạo đức cổ truyền. 

Nhƣng Ƣng Chơn—theo di chúc ngày 17/7/1883 của 

Hƣờng Thời—không những bị tật ở mắt, lại đa dâm, 

nhập cung khi đã 14 tuổi, chƣa có khí độ của bậc quân 

vƣơng mà Hƣờng Thời  mong đợi. Một lần Hoàng tử 

Chơn vào chầu, mặc quần đỏ, bị phạt 6 tháng bổng; các 

phụ đạo (thày dạy) cũng đều bị phạt. Tháng 8/1871, vua 

cho triều thần xét cử thêm con của các thân công để 

nuôi làm Hoàng tử. Vua giải thích lý do: 

Trẫm rất nghĩ đến kế lớn của xã tắc, tuy tuổi 

còn khoẻ mạnh mà đã dự định từ trƣớc, trong lòng 

coi nhƣ không, rất công bằng không có tƣ vị, cả 

nƣớc đều nghe biết cả. Trƣớc đây nuôi Ƣng Chơn, 

cố nhiên đã bàn với các thân phiên, đại thần, nhƣng 

vẫn do trẫm tự chọn lấy. Hắn đã gần tuổi trƣởng 

thành, nhƣng không từng cùng ở, đâu có thể biết rõ, 

xét kỹ đƣợc, vì thế mới chọn ngƣời, đặt ra thày dạy 

cùng thuộc viên, muốn cho tiêm nhiễm, hun đúc, để 

cho đức nghĩa ngày đƣợc đổi mới, mong cho không 

phụ lòng kén yêu. Khốn nỗi chọn đƣợc ngƣời dạy 

bảo rất khó, lời nói trung thực ít có, để cho tính trẻ 

dễ thay đổi, đức hạnh hình nhƣ chƣa đƣợc thuần 

phác, lại có tật ở mắt, sợ khi lớn bệnh lại thêm lên. 

(13)   

13. ĐNTLCB, IV, XLV, 32: 1870-1873, 

1975:132-33, 161-62.  

 

Tháng 6/1872, vua nghiêm lệnh cho các phụ đạo đặt 

một chiếc roi mây tƣợng trƣng, vì Ƣng Chơn “đã 3, 4 
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năm học và hạnh đều chƣa thấy tiến ích, sao cho xứng 

với lòng mong mỏi của Trẫm.” (14)   

14. Ibid., IV, XLVI, 32: 1870-1873, 1975:200-

2. 

 

Vua chọn những đại thần đức hạnh nhất nhƣ 

Nguyễn Dục, Lê Bá Thận, Trần Nhƣợng, Lê Tuấn, v.. 

v... sung vào Dục Đức đƣờng, với hy vọng đào tạo Chơn 

thành minh quân. (15)   

15. Ibid., IV, LVII, 34:1877-1880, 1976:28, 41-

2, LVIII, Ibid., 1976:87-8. Xem tiểu sử các quan 

chức trên trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện 

[ĐNCBLT], q. 33 (Nguyễn Dục, 1807-1877), q. 36 

(Trần Nhƣợng, 1825-1889?), q. 37 (Lê Bá Thận, 

1820-1879?); ấn bản NXB Thuận Hóa, (1993), Tập 

4:190-92,  268-70, 296-98. 

 

Ít năm sau, vua cho Ƣng Chơn nhiều cơ hội xuất 

hiện nhƣ trƣởng Hoàng tử. Năm 1874, Hoàng tử Chơn 

thay vua dự lễ tang Lê Tuấn, từ trần ngay sau khi ký 

Hiệp ƣớc 15/3/1874.  Ƣng Chơn cũng từng thay vua tế 

Nam Giao hàng năm. Tháng 2-3/1878, dù chƣa phong 

tƣớc công cho Ƣng Chơn vì “học cũng hơi tiến, chỉ có 

tính nết chƣa đƣợc thuần hậu,” vua tăng lƣơng lên 800 

quan tiền, 500 phƣơng thóc mỗi năm để vợ con khỏi 

túng thiếu. Nhƣng tháng 10/1881, Hƣờng Thời cho lệnh 

giảm bớt lính hầu của Ƣng Chơn, và cấm chúng không 

đƣợc mặc nhung phục. (16)   

16. ĐNTLCB, IV, L, 33:1874-1876, 1975:27, 

35, 34; LI, Ibid., 1975:108; LIX, 34: 1877-1880, 

1976:102-3; LXVI, 35:1881-1883, 1976:71. 
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Năm sau, Ƣng Chơn phạm lỗi, Hƣờng Thời càng 

ghét thêm. Chẳng hiểu “lỗi” này có liên hệ gì hay chăng 

đến việc Chơn gián tiếp liên lạc Khâm sứ Rheinart des 

Essarts và tiết lộ tin Hƣờng Thời bí mật cầu viện Trung 

Hoa. Ngày 28/10/1882, chẳng hạn, Rheinart ghi trong 

nhật ký là đã nhờ Ƣng Chơn (B.) tìm bản sao thƣ Hƣờng 

Thời gửi Tổng đốc Quảng Đông Tâng Quốc Thuyên. 

(17)   

17. Leonard Sogny, “M. Rheinart, premier 

chargé d’affaires à Hué: Journal, notes et 

correspondance;” BAVH, vol. 30, Nos. 1-2 (1-

6/1943), tr. 104 [1-254]; Pierre Rheinart, "Note sur 

Nguyen Van Tuong [1885];" SHAT (Vincennes), 

10H xxx [3, d.8]; CAOM (Aix), GGI, dossier 9574. 

 

Dẫu vậy, ngày 18/2/1883, Hƣờng Thời vẫn phong 

Ƣng Chơn làm Thụy Quốc Công. (18) 

18. ĐNTLCB, IV, LXVIII, 35: 1881-1883, 

1976:168-69.  

 

Vì Ƣng Chơn đƣợc chọn làm Hoàng trƣởng tử, Ƣng 

Kỹ hay Đƣờng (1864-1889),  còn đƣợc biết nhƣ Hoàng 

tử Chánh Mông hay Mệ Tríu, bị xuống hàng thứ hai. Kỹ 

sinh ngày 18/2/1864, mẹ là Bùi thị Thanh. Đƣợc nuôi 

trong cung từ năm 1865, và mặc dù ngày 18/2/1883, 

Ƣng Kỹ đƣợc phong tƣớc Kiên Giang quận công, nhƣng 

vua có vẻ không hài lòng với ngƣời con nuôi “mồ côi” 

này. Theo Hƣờng Thời, 

Ƣng Kỹ là ngƣời yếu, hay ốm, có tâm tật, học 

chƣa thông mà kiêu ngạo, hay bới việc riêng của 
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ngƣời cho lạm thẳng, đều không phải là tƣ chất 

thuần lƣơng theo lời phải, sợ bọn ngƣơi [phụ chính 

đại thần] khó lấy lời nói can ngăn đƣợc. (19)   

19. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35: 1881-1883, 

1976:199-202. Xem thêm Ibid., IV, 31: 1866-1869, 

1974:363-65, 32:132-33, 161-62. Bản dịch ĐNTLCB 

của Hà Nội ghi tên Đƣờng là "Thị." Các nho và thông 

ngôn của Tòa Khâm sứ nhƣ Lê Văn Hinh còn dịch là 

"Đậu." Sự sai lầm của các ký lục hay thông ngôn 

Pháp là do họ không biết bộ chữ thêm vào tên các 

phòng thuộc hệ Miên Tông của Hƣờng Thời đã lƣợc 

nhắc ở trên. 

 

Ngƣời thứ ba là Ƣng Đăng (12/2/1869-31/7/1884), 

tức Hoàng tử Dƣỡng Thiện hay Mệ Mến. Sinh ngày 

12/2/1869, Ƣng Đăng là con thứ ba Hƣờng Cai; và Bùi 

thị Thanh (vợ nhỏ). Tức em cùng cha khác mẹ của Ƣng 

Kỹ, Năm 1871 đƣợc Hƣờng Thời chọn làm con nuôi.  

Vua đặc biệt yêu quí con nuôi út này, giao cho Học phi 

Nguyễn Thị Chuyên trông nom. Học phi Chuyên, vợ thứ 

ba Hƣờng Thời, gốc Vĩnh Long, và đƣợc sự yểm trợ của 

Nguyễn Văn Tƣờng. Bởi thế, nhiều ngƣời—kể cả Đại 

biện Rheinart—vẫn nghĩ vua sẽ bỏ trƣởng, tức Ƣng 

Chơn, để lập Ƣng Đăng. Năm 1882, Hƣờng Thời cho 

Ƣng Đăng ra ở Dƣỡng Thiện đƣờng. Cuối cùng, vì cơ 

nghiệp nhà Nguyễn, vua gạt qua sự yêu ghét cá nhân, 

lập Ƣng Chơn làm Tự quân, và Trung phi Võ Thị 

Duyên làm Hoàng thái hậu—Mẹ  nuôi của Chơn, từng 

bị giáng trƣớc khi Hƣờng Thời từ trần ít lâu, với tội 

danh lƣời biếng, không chiều chuộng, hầu hạ cơm nƣớc 
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vua đúng mức từ ngày bệnh nặng. Trong di chiếu ngày 

17/7/1883, vua nhận xét: 

Ƣng Đăng hầu hạ cẩn thận biết sợ, dạy đƣợc, 

chƣa thấy tì vết gì, nhƣng tuổi còn ít, đƣơng học 

chƣa thông, đƣơng lúc khó khăn này chƣa chắc đã 

am hiểu... Nay cho xung làm Hoàng tử, lấy tên là 

Ƣng Hỗ. (20)   

20. ĐNTLCB, IV, LXX, 35: 1881-1883, 

1976:201; LXVIII, Ibid.,1976:165-66; V, I, 

36:1883-1885, 1976:18.  

 

 

B. CHỌN MẶT GỬI VÀNG: 

Trƣớc khi chết, vì nhận hiểu khuyết điểm của Ƣng 

Chơn, Hƣờng Thời lập di chiếu cử Trần Tiễn Thành, 

thƣợng thƣ bộ Hình, làm Phụ chính đại thần; Nguyễn 

Văn Tƣờng, thƣợng thƣ bộ Hộ kiêm Thƣơng bạc, và 

Tôn Thất Thuyết, thƣợng thƣ bộ Binh, làm đồng Phụ 

Chính Đại thần.  

 

1. Trần Tiễn Thành (1813-1883):  
Trần Tiễn Thành vốn gốc Phúc Kiến, tổ tiên chạy 

qua lập nghiệp ở làng Minh Hƣơng, huyện Hƣơng Trà, 

Thừa Thiên từ cuối triều Minh. Cha làm quan ở Hà Nội, 

và rồi tri phủ Tân Bình (Gia Định). Đậu Tiến sĩ năm 

1838, Tiễn Thành làm quan suốt ba triều Nguyễn Phƣớc 

Đảm, Nguyễn Phƣớc Miên Tông, Nguyễn Phƣớc Hƣờng 

Thời. Năm 1858, đƣợc Hƣờng Thời ban tên Tiễn Thành. 

Tháng 2/1859, lên chức Tả tham tri bộ Binh, sung tham 

biện Viện Cơ Mật. Năm này, đƣợc giao phụ trách việc 

xây dựng công sự phòng thủ cửa biển Thuận An. Năm 
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1861, lên thƣợng thƣ bộ Công, vẫn đặc trách phòng thủ 

Thuận An. Tháng 5/1862, phụ tá Phan Thanh Giản thảo 

luận với Trung tá Simon về hiệp ƣớc mới khi Simon 

cùng nhóm thông ngôn Théophile de la Liraye cƣỡi tàu 

Forbin ra Thuận An, yêu cầu Hƣờng Thời cử một đặc 

sứ toàn quyền vào Sài Gòn thƣơng thuyết hiệp ƣớc. Sau 

ngày ký Hòa ƣớc 5/6/1862, đƣợc Hƣờng Thời tin dùng, 

đổi nắm Bộ Binh, với hy vọng thay vào ghế trống của 

Cố mệnh lƣơng thần Trƣơng Đăng Quế mới cáo hƣu, 

mà vua coi nhƣ bậc tam công đời Chu. Tham gia phái 

đoàn Phan Thanh Giản đón tiếp Thống đốc Bonard và 

Trung tá Palanca của Espania tại Huế năm 1863, và rồi 

thƣơng thuyết với Aubaret mùa Hè 1864. Năm sau 

mang ấn Khâm sai ra Bắc chiêu dụ nhân tâm Hải-Yên, 

rồi về nắm lại Bộ Công kiêm Tổng tài Quốc sử quán. 

Đầu năm 1868, sau khi Pháp cƣỡng chiếm ba tỉnh miền 

tây Nam kỳ (Vĩnh Long, An Giang, và Hà Tiên) không 

tốn một viên đạn, Tiễn Thành lại đƣợc cử làm Khâm sai 

vào thƣơng thuyết xin trả lại đất, nhƣng không thành.  

Trong thập niên 1860, Trần Tiễn Thành đƣợc coi 

nhƣ lãnh tụ phe canh tân, và chủ hòa với Pháp. Từng bị 

một số công tử và thân vƣơng mƣu toan ám hại. Thành 

cũng từng yểm trợ kế hoạch canh tân của Phạm Phú Thứ 

và khám phá ra Paul Nguyễn Trƣờng Tộ, ngƣời hầu cận 

thân tín của Giám Mục Gauthier [Hậu],  cùng Nguyễn 

Văn Tƣờng, nên đƣợc Hƣờng Thời tin dùng, từng cáo 

lão về hƣu mà không đƣợc chấp thuận. Năm 1881, lên 

tới chức Văn Minh điện đại học sĩ, một trong tứ trụ triều 

đình [Chính nhất phẩm, I-1]. Khi lâm trọng bệnh, 

Hƣờng Thời cử Tiễn Thành làm cố mệnh đại thần, lo 

việc “răn dạy” tự quân. (21)   
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21. Ibid., IV, XX, 29: 1859-1862, 1974:14, 15; 

XXV, Ibid., 1974:240, 297, XXVI, Ibid., 1974:305, 

314, 326, 339; XXVIII, 30: 1863-1865, 1974:9-11, 

XXIX, Ibid., 1974:84, 84-86, 96, XXX, Ibid., 

1974:154-156, 162-163, XXXI, Ibid., 1974:180; 

LXIX, 35: 1881-1883, 1976:200; ĐNCBLT, II 

(1993), 4:162-73. Xem thêm Đào Duy Anh, “Les 

grandes familles de l’Annam: S. E. Tran Tien 

Thanh;” BAVH, XXXI, No. 2 (Avril-Juin 1944), pp 

91ff. 

 

2. Nguyễn Văn Tường (1810-1888): 

Nguyễn Văn Tƣờng  gốc xã An Xá Trung, huyện 

Hải Lăng, Quảng Trị. Xuất thân từ một gia đình nông 

nghiệp, cha là thợ mộc. Từng khai họ Nguyễn Phƣớc dự 

thi trƣờng Thừa Thiên năm 1842, đậu tú tài nhƣng bị đổi 

tên là Văn Tƣờng, kết tội đồ 1 năm và cấm thi trọn đời. 

Sau nhờ sự tiến cử của Trần Tiễn Thành, Hƣờng Thời 

đặc biệt phê chuẩn cho đi thi, và chấm Tƣờng đậu đầu. 

(22)   

22. ĐNTLCB, III, 24: 1842-1843, 1971:164-

165; Sớ ngày 9/10/1875 của Tƣờng; CAOM (Aix), 

Amiraux, 12774; Nguyễn Văn Phong 1971:117. 

 

Năm 1852, tập sự ở Bộ Hình, rồi ngồi tri huyện, tri 

phủ, án sát (Thanh Hoá, 1859). Năm 1862, về làm việc 

ở Bộ Công; rồi chịu tang cha khá lâu. Năm 1864 ra làm 

quan trở lại, giữ chức biện lý bộ Binh, lo việc trị nông 

huyện Thanh Hóa, sau đổi thành phủ Cam Lộ, Quảng 

Trị, Năm 1865 lên phủ doãn Thừa Thiên. Tháng 3-

4/1868, đang là bang biện huyện Thành Hóa, theo 
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thƣợng thƣ bộ Lễ Nguyễn Văn Phong và Phan Đình 

Bình vào Sài Gòn thảo luận việc lập hòa ƣớc mới, 

nhƣng không thành, nên bị cách lƣu. (23) 

23. ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974:51, 98, 

148, 156, 171-72, 186-88, 226, 287; 31:1866-1869, 

1974:202. 

 

Tháng 4-5/1869, ra bắc làm tham tán quân thứ 

Tuyên Quang, (1974:316, 325). rồi Tán tƣơng 

(1974:327, 330), Tháng 8-9/1869,  cùng Võ Trọng Bình 

liên lạc với Đề đốc Phùng Tử Tài yêu cầu đƣa quân 

Quảng Tây tiến ngay về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn 

Tây, Tuyên Quang đánh thổ phỉ Ngô Côn. Nhƣng Côn 

bị lạc đạn khi vây đánh Bắc Ninh, bị trọng thƣơng, rồi 

chết. Vua giao cho Nguyễn Văn Tƣờng, Đặng Toàn, 

Trần Đôn Phục lo việc giải quyết thiếu lƣơng thực ở 

Cao Bằng, Lạng Sơn. (1974:370-71) Tháng 12/1870-

1/1871, cùng Phạm Chi Hƣơng, đi chiêu dụ giặc Thanh 

theo ý Nguyễn Tri Phƣơng, Hoàng Kế Viêm.  (24) 

 24. ĐNTLCB, IV, 30:1863-1865, 1974: 316, 

325, 327, 330, 370-71; 31:1866-1869, 1974:357;  

32:1870-1873, 1975:70,  

 

 

Trong án mất thành Lạng Sơn, bị cách lƣu chuộc 

tội, (1975:71-2), Sau khi Tô Quốc Hán trả lại thành 

Lạng Sơn, Tá Viêm, Văn Tƣờng đƣợc thƣởng nhờ biết 

chiêu dụ (1975:81) Tháng 4-5/1871, Viêm, Tƣờng, 

Phạm Thận Duật thắng trận, đƣợc khôi phục.  (32:1870-

1873, 1975:94)  Thời gian này, tỉnh Quảng Tây cho biết 

Phùng Tử Tài sẽ đƣa 16 doanh qua đánh phỉ; nhƣng  
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Hƣờng Thời viết thƣ xin đại quân đóng ở Long Châu, 

chỉ cần tri phủ Thái Bình đƣa ít doanh sang giúp, vì tiếp 

vận khó khăn (1975:95-6) Tháng 5-6/1871, quân triếu 

lại thua trận ở thua trận ở Lạng Sơn, Viêm và Tƣờng lại  

bị cách lƣu. (25) 

25. ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975: 71-2, 

81, 94, 95-6, 101, 104-5, 117, 137, 177, 185, 189.  

 

Tháng 5-6/1873, sau khi Nguyễn Tri Phƣơng ra 

bắc,.  (1975:225) Lê Tuấn, Nguyễn Văn Tƣờng, Trần 

Hy Tăng về kinh đợi lệnh (1975:293) Tháng sau, do 

Trần Tiễn Thành đề cử, Tƣờng làm Phó sứ cho Lê Tuấn, 

cùng Nguyễn Tăng Doãn đi sứ Tây, nhƣng bị giam lỏng 

ở Sài Gòn. (1975:304) (1975:342, 352) Giữa lúc đó, 

Jean Dupuis gây náo loạn Bắc Kỳ. Hƣờng Thời cho lệnh 

Lê Tuấn yêu cầu Thống đốc Sài Gòn dàn xếp việc 

Dupuis. Thống đốc Dupré nhân cơ hội gửi Thiếu tá 

Francis Garnier ra Bắc. Thay vì tìm cách trục xuất 

Dupuis, Garnier đánh chiếm thành Hà Nội, rồi tung 

quân chiếm cả châu thổ sông Hồng. Garnier còn bắt giải 

bốn quan Nguyễn vào Sài Gòn.  

Hƣờng Thời đành đồng ý cho Lê Tuấn làm Khâm 

sai toàn quyền bàn thảo về việc cắt hết sáu tỉnh miền 

nam cho Pháp nhƣ Dupré đòi hỏi đã lâu. Phó sứ Tƣờng 

cũng yêu cầu Dupré phóng thích bốn quan bị băt ở Bắc 

Kỳ, và tình nguyện tháp tùng Paul Philastre ra Huế để 

dò tâm ý Hƣờng Thời. (26)  

 26. ĐNTLCB, IV, 32:1870-1873, 1975:355-59, 

362, 368; ĐNCBLT, II, q. 30, tờ 7 (Huế: 1993), 

4:120-21; q 32 (Huế: 1993), 4:164, 167 [162-73]; 

Tsuboi, Tsuboi 1990:268), 
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Giải quyết xong việc miền bắc, Tƣờng vào Sài Gòn 

tham dự việc ký Hoà ƣớc 15/3/1874. Hƣờng Thời phong 

Tƣờng làm Kỳ vĩ bá. Tháng 6/1875, thăng lên chức 

Thƣợng thƣ Bộ Hộ, kiêm “Thƣơng Bạc” tức Nha Ngoại 

Giao. Năm sau, đƣợc phong tƣớc Hiệp biện Đại học sĩ 

(một tƣớc quan tùng đệ nhất phẩm, chỉ thua Tứ trụ triều 

đình). Năm năm sau nữa, 1881, làm Cơ Mật viện 

trƣởng. Từ tháng 2/1881, bắt đầu thƣơng thuyết với 

Pháp (Rheinart, rồi Philastre, de Champeaux). Rheinart, 

một trong những ngƣời có công đầu trong việc thiết lập 

chế độ Bảo hộ Pháp ở Đại Nam nhận định về Nguyễn 

Văn Tƣờng nhƣ sau: 

Một ngƣời có giá trị lớn, thông minh, rất lịch 

thiệp, đầy nhiệt tình và rất xảo quyệt. Tuy nhiên ông 

ta không có quan điểm rộng rãi, và có những ý nghĩ 

khá chật hẹp. ["un homme d'une très grande valeur, 

intelligent, fort habile, énergique et très fourbe. 

Mais il n'a pas de largeur de vues, et il a des idées 

quelque peu étroites;"] (27)   

27. Báo cáo ngày 25/8/1885; SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [3/d.8], p 5. 

 

Nhƣng Rheinart cũng xếp Nguyễn Văn Tƣờng vào 

loại "kẻ thù không đội trời chung [ennemi 

irréconciliable]" của Pháp. (28)  

28. Báo cáo ngày 25/8/1885; Ibid. 

 

Các giáo sĩ—đặc biệt là Giám mục Paul Puginier 

[Phú]—không ƣa Nguyễn Văn Tƣờng, phần nào vì 

Tƣờng đã phá vỡ giấc mơ Bắc Kỳ tự trị của họ trong 
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thập niên 1870. Nhiều hơn một lần Puginier buộc tội 

Tƣờng là kẻ thù không đội trời chung của Pháp, gian 

xảo, thủ đoạn, chỉ lo củng cố quyền lợi cá nhân. Những 

báo cáo mật của Puginier và các giáo sĩ—kể cả Gauthier 

(Hậu) và Caspar (Lộc)—ảnh hƣởng sâu đậm trên các 

viên chức Pháp, đặc biệt là giới tƣớng lĩnh và sĩ quan 

Hải quân. (29) 

29.  Thƣ ngày 17/7,  20/7, và 25/8/1885, 

Puginier gửi de Courcy; ASME (Paris), vol 816, doc 

46. 

 

3. Tôn Thất Thuyết (1838-28/6/1913): 

Tôn Thất Thuyết, sau bị đổi thành Lê Thuyết, vốn 

dòng hoàng tộc ở quê cũ Thanh Hóa; con cả Tôn Thất 

Đính, nguyên Lãnh binh Hải Dƣơng, rồi Đề đốc quân 

thứ Gia Định. Năm 1864 Đính bị đau bụng và mắt mờ 

xin về nghỉ.  

Thuyết nổi danh từ đầu thập niên 1870 trong dịp 

đánh dẹp thổ phỉ ở Bắc Kỳ. Thời gian này, Hƣờng Thời 

đã đƣa ra bắc tổng số 11,570 quan quân [lính kinh], chia 

làm ba quân thứ: Lạng Sơn, sử dụng 3,290 lính Kinh; 

Thái Nguyên, 1,750 lính; và Bắc Ninh, 6,500 ngƣời;. 

Tuy nhiên, vì thổ phỉ Thanh quá đông, Hƣờng Thời sai 

Hoàng Kế Viêm—Phò mã thứ 5 của Nguyễn Phƣớc 

Đảm, chú rể vua—và tán tƣơng Thuyết liên lạc với quan 

tƣớng Thanh ở Quảng Tây, xin hợp đồng chống phỉ. 

(31) 

31. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32:1870-1873, 

1975:62, 67.  
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Ngoài ra, tháng 10-11/1870, còn mật lệnh sứ đoàn 

Nguyễn Hữu Lập, Phạm Hy Lƣợng và Trần Văn Chuẩn 

trên đƣờng đi Yên Kinh, nhờ Quảng Tây tăng viện. Đầu 

năm 1871, với Ông Ích Khiêm làm tán lý, Tôn Thất 

Thuyết thắng lớn ở  mỏ Nà Khôn, Thái Nguyên, khiến 

Hƣờng Thời đẹp dạ. (32) 

32. ĐNTLCB, IV, XLIII, 32:1870-1873, 

1975:56, 66 [21/1-18/2/1871, tháng 12 Canh Ngọ]) 

 

Năm 1874, trong vụ nổi dạy của Văn Thân ở Bắc 

Kỳ, Tôn Thất Thuyết xuất hiện nhƣ lãnh tụ “chủ 

chiến.”. Theo các giáo sĩ Ki-tô, đích thân Thuyết kêu 

gọi nổi lên chống Pháp. Năm sau, liên quân Thanh-

Nguyễn tại quân thứ Tuyên Quang lập công lớn khi bắt 

sống đƣợc Hoàng Sùng Anh, thủ lĩnh Cờ Vàng, đã lộng 

hành suốt mƣời năm. Hƣờng Thời cho lệnh lăng trì, cắt 

đầu giải qua nhà Thanh. Thuyết và Hoàng Kế [Tá] Viêm 

đều đƣợc ban thƣởng.  

Hƣờng Thời nhận định:  

Tôn Thất Thuyết là tƣớng có uy vũ ra trận bắt 

chém giặc, đến đâu đƣợc đấy.... (33)  

33. ĐNTLCB, IV, LIV, 33:1874-1876, 

1975:225-26, 229-30. 

 

Vua cho lệnh Thuyết ra sức tảo thanh dƣ đảng Cờ 

Vàng.  

Vì bị bệnh, Thuyết đƣợc phép ở lại Bắc Ninh điều 

trị ít lâu. Năm 1875, ở cƣơng vị Tổng đốc Bắc Ninh, 

Thuyết từ chối tiếp kiến Trú sứ de Kergaradec, lãnh sự 

Pháp ở Hà Nội. Ngày 2/9/1875, de Kergaradec báo cáo 

là đang tìm cách liên hệ với Thuyết, nhƣng Tổng đốc 
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Bắc Ninh không cho gặp. Bởi thế, Thuyết bị lên án là 

“thù nghịch với Pháp,” mất chức Tổng đốc, chỉ còn lo 

việc tiễu trừ thổ phỉ ở vùng Thái Nguyên-Tuyên Quang. 

Hƣờng Thời phê bình: 

: “Hắn có khả năng lớn về việc binh, nhƣng 

thiếu cả thực thà lẫn thành thật, và lại hay tìm cớ 

tránh trách nhiệm" (34) 

34. ĐNTLCB, IV, LIV, [tờ 26b-27a], 33: 1874-

1876, 1975:228 [31/8-28/9/1875], 245-46; Báo cáo 

ngày 2/9/1875, Kergaradec gửi Dupré; CAOM 

(Aix), Amiraux, 12982. 

 

 

Để khuyến khích Thuyết, Hƣờng Thời xét lại hồ sơ 

Tôn Thất Đính, cho lệnh cha Thuyết khuyên bảo con 

“một lòng công trung thuần cẩn,” “nếu có tài năng mà 

không cẩn thận, hăng hái mà không vô lễ, sợ lụy đến 

nhà ngƣơi.” (35)   

35. ĐNTLCB, IV, LIV, 33:1874-1876, 

1975:245-46.  

 

Tháng 5-6/1876, Thuyết và Hoàng Kế [Tá] Viêm 

bất đồng về vấn đề Giặc Cờ Đen của Lƣu Vĩnh Phúc 

cũng nhƣ vấn đề nhờ quân Thanh qua tiễu phỉ.. Thuyết 

muốn dẹp Cờ Đen trong khi Thống chế/Phò mã Viêm 

muốn chiêu hồi. Tháng 6-7/1876, Hƣờng Thời ngả theo 

Viêm, bảo Thuyết:  

Trẫm muốn ngƣơi ... chăm học thi lễ, có phong 

thái nho tƣớng, liệu địch dành lấy thắng, có phong 

thái trí tƣớng; vỗ yên quân giặc, có phong thái nhân 

tƣớng; không nên chuyên cậy uy vũ mà thôi. (36)  
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36. ĐNTLCB, IV, LV, [tờ 23a-24b]; 33: 1874-

1876, 1975: 282-83, 291-92; Tsuboi 1990:272.  

 

Tháng 1-2/1877, Tôn Thất Thuyết phẫn chí muốn 

xin đi tu theo gƣơng tiên tổ là Tôn Thất Hiệp, Hƣờng 

Thời mắng: 

Ngƣơi không phải cuồng dũng nhƣ Ông Ích 

Khiêm, ít học nhƣ Trƣơng Văn Đễ .... Sao lại làm ra 

lòng trốn ở chùa không làm việc, trẫm rất không 

khen... Hãy làm việc cho nƣớc và đừng cãi nhau với 

Viêm. (37)  

37. ĐNTLCB, IV, LVI [tờ 34], 33: 1874-1876, 

1975:358; Tsuboi 1990:273. Ông Ích Khiêm đậu cử 

nhân năm 15 tuổi. Hƣờng Thời bắt thi lại dể thử 

thực tài; nhƣng vì quá trẻ cho về học thêm, chờ bổ 

nhiệm. Bắn Ngô Côn trọng thƣơng ở Bắc Ninh. 

 

Khi giặc Lý Dƣơng Tài tràn qua Bắc Kỳ, Hiệp Đốc 

Thuyết vì mang bệnh không thể trị yên, lại thêm bị 

ngƣời Pháp áp lực với triều Huế, nên năm 1878 cáo 

bệnh về Thanh Hóa chữa bệnh “tâm hỏa.” Tháng 7-

8/1879 xin ở lại Thanh Hóa thêm một thời gian, và góp 

ý với các quan tỉnh những vấn đề cần thiết. Hƣờng Thời 

đồng ý, chờ hết bệnh sẽ vào kinh trình diện. Tháng 10-

11/1880, khi Tôn Thất Thuyết tố cáo Thƣợng thƣ bộ Hộ 

Nguyễn Văn Tƣờng dính líu vào vụ lƣu hành tiền giả, 

xin cách chức, thuyên chuyển, vua chê: 

Thuyết ít học, không thông, lại có tật nóng nẩy, 

nói càn. (38)  

38. ĐNTLCB, IV,  LXI,  34:1877-1880, 

1976:236-37; LXIV,  Ibid., 1976:370-71. 
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Năm sau, tháng 3-4/1881 Thuyết về kinh, xin vào 

chầu, Hƣờng Thời không cho. Thuyết xin tha tội, 

Hƣờng Thời hỏi muốn nghỉ bệnh bao lâu. Thuyết xin 

nghỉ thêm một năm. Hƣờng Thời chấp thuận, nhƣng 

khuyên bảo: 

Ngƣơi vẫn có tính kiêu căng, hẹp hòi, hay nghi 

ngờ ngƣời đến nỗi chân hỏa trong tim bốc lên, mê 

lệch về ngõ khác, tính khí bất thƣờng…. Ngƣơi phải 

điều dƣỡng nhiều và học hỏi thêm mới có thể lên 

ngƣời đƣợc.” (39)  

39 Ibid., IV, [LXV, tờ 18],35: 1881-1883, 

1976:23.  

Theo Tsuboi, "Hắn ít học, thất thường, nhỏ 

nhen, hay nghi kỵ và dễ gây thù oán. Hắn phải 

chăm học hơn nữa để tự trau dồi và cư xử cho xứng 

con người;" Tsuboi 1990:273. 

 

Tháng 1/1882 Tôn Thất Thuyết trở lại Kinh, đƣợc 

cử làm thƣợng thƣ Bộ Binh, kiêm việc xây đắp công sự 

phòng thủ Thuận An. Trong hai năm cuối triều Hƣờng 

Thời, Thuyết nắm hết binh lực kinh thành. Thế lực gia 

tăng thêm qua cuộc hôn nhân chính trị giữa con trai 

Thuyết và con gái Tƣờng. Trong hai năm 1883-1885, 

cùng Nguyễn Văn Tƣờng khuynh đảo triều Huế, phế và 

giết ba vua (Tự quân Dục Đức, Hƣờng Dật, Ƣng Đăng). 

Rồi lập Ƣng Lịch vào tháng 8/1884. 

Sự lựa chọn các phụ chính phản ảnh sự thực sắt máu 

ẩn dấu phía sau chiêu bài “thiên mệnh” của nền chính trị 
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Khổng giáo. Thiên mệnh của một vị vua—nhất là những 

ngƣời nối nghiệp cha, ông—thƣờng liên hệ chặt chẽ với 

các thế gia vọng tộc.  

Thiên mệnh của Hƣờng Thời, chẳng hạn, đã đƣợc 

duy trì nhờ sự đồng minh và yểm trợ của các phụ chính 

đại thần Trƣơng Đăng Quế, Nguyễn Tri Phƣơng, Võ 

Văn Giải, v.. v..., và nhất là nhóm quan lại ngƣời Việt 

gốc Hoa nhƣ Phan Thanh Giản, Lâm Duy Thiếp, Trần 

Tiễn Thành v,, v … Bởi thế, dù thiên mệnh này bị dầm 

bập suốt 36 năm dài—qua những ngón đòn thù của giới 

giáo sĩ Ki-tô, chiến hạm cùng binh đội Pháp, và hải tặc, 

thổ phỉ Thanh—Hƣờng Thời vẫn duy trì đƣợc ngai báu 

tới cuối đời. Để truyền giao thiên mệnh của mình xuống 

con nuôi là Ƣng Chơn, Hƣờng Thời đã kén chọn ba Phụ 

chính đại thần tín cẩn nhất.  

Thọ Xuân vƣơng Miên Định, con thứ ba Nguyễn 

Phƣớc Đảm và gia phi họ Phạm, cùng Tuy Lý quận 

vƣơng Miên Trinh, con thứ 11 Phƣớc Đảm và tiệp dƣ 

Lê Thị, cũng đƣợc cử làm phụ chính thân thần. Ngoài 

ra, còn một Siêu Phụ Chính là Từ Dụ  Thái Hoàng Thái 

Hậu—một nhân vật thống trị triều đình và Hoàng tộc từ 

sau cái chết của Miên Tông năm 1847. (40)  

40. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 

1976:199-200; ĐNCBLT, II, q 2, 3, 5 và 6 (1993), 

3:57-8 [25-66], [82-95], 110 [108-13] 

 

C. ƢNG CHƠN BỊ PHẾ: 

Ngày 17/7/1883 [14/ 6 Quí Mùi], khi bệnh trở nặng, 

Hƣờng Thời lập di chiếu đƣa Ƣng Chơn lên ngôi, dù 

Chân có tật ở mắt, lại hiếu dâm. Lý do chính là “nƣớc 
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cần có vua nhiều tuổi, gặp lúc khó khăn này, không 

dùng hắn thì dùng ai?” (41) 

41. ĐNTLCB, IV, LXIX, 35:1881-1883, 

1976:202; V, I, 36:1883-1885, 1976:19. 

 

Ngày 19/7/1883, Hƣờng Thời mất sau một thời gian 

bị tật bệnh hành hạ. Có tin vua bị phù thủng. [hydropisie 

= edema = phù thủng]. (42) 

42. ĐNTLCB, IV, LXX, 35: 1881-1883, 

1976:202, V, I, 36:1883-1885, 1976:19; A. 

Delvaux, 1916:44. 

 

Hƣờng Thời hy vọng rằng ba phụ chính đại thần, 

cùng hai thân vƣơng Miên Định, Miên Trinh, và Từ Dụ 

Thái Hoàng Thái Hậu sẽ giúp Ƣng Chơn tránh khỏi 

những lỗi lầm tai hại. Nhƣng bộ ba Thành, Tƣờng và 

Thuyết không đồng lòng phò trợ tự quân. Ngày 

23/7/1883, hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết sinh lòng 

chuyên quyền, phế Ƣng Chơn, rồi lập Hoàng tử thứ 29 

của Miên Tông là Hƣờng Dật. (42)  

Chi tiết về cuộc đảo chính cung đình này khá mông 

lung. Theo quốc sử Nguyễn—đã đƣợc hiệu đính dƣới 

thời Pháp thuộc—Ƣng Chơn, lúc này đã 32 tuổi, có 

những hành vi đáng ngại cho nhóm phụ chính đại thần. 

Từ nhiều năm trƣớc, Ƣng Chơn  qui tụ một nhóm thân 

tín, kể cả vài tín đồ Ki-tô nhƣ cha con Nguyễn Nhƣ 

Khuê, và Linh Mục Nguyễn Hữu Thơ tức Cƣ, mới từ 

Ninh Hải (Hải Dƣơng) về Huế thay Nguyễn Hoằng. Sau 

ngày Hƣờng Thời chết, tự quân mang đám thủ hạ vào 

cung, bản thân lại mặc y phục màu xanh lá cây giữa lúc 

đại tang, và chế ngay các đồ dùng riêng. Thêm nữa, Ƣng 
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Chơn không hài lòng về câu di chiếu "sắc cho răn bảo 

điều hay" của Hƣờng Thời—tức cho phép các Đại thần 

kềm chế Ƣng Chơn, nhƣ nhóm Trƣơng Đăng Quế, Võ 

Văn Giải, Nguyễn Tri Phƣơng, và Lâm Duy Thiệp đã 

từng phụ chính vua. Ngày 20/7, Tự quân mật bàn với 

các Phụ chính rồi tự tay gạch bỏ đoạn 41 chữ trong bản 

sao di chiếu. Thuyết và Tƣờng không tỏ vẻ chống đối. 

(43) 

43. ĐNTLCB, IV, LXIX-LXX, 35:1881-1883, 

1976:202, 205-11; QTCBTY, tr 408. A. Delvaux, 

“Quelques précisions sur une période troublée de 

l’histoire d’Annam;” BAVH, XXVIII, no. 3 (7-

9/1941), tr. 231. Delvaux ghi chép đƣợc khá nhiều 

lời đồn đãi cay độc của giới giáo sĩ, giáo dân nhằm 

đả kích Hƣờng Nhiệm, cũng nhƣ hai Phụ chính đại 

thần Tƣờng và Thuyết. 

 

Hôm sau, 21/7, lúc tuyên đọc di chiếu, Nguyễn Văn 

Tƣờng cáo ốm không dự. Khi đọc đến đoạn này, Tiễn 

Thành vờ cất tiếng ho, lùi về phía sau, hạ thấp giọng 

lƣớt đi. Thuyết và Tƣờng chất vấn thì Thành biện bạch 

rằng vì “gấp ho nên thiếu tiếng hóa nhỏ.” (44)  

44. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 

1976:206-8; ĐNCBLT, II, q. 32, (1993), 4:170-71;  

 

Thực ra, hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết đã cùng 

mƣu phế lập. Trƣớc kia, thấy Ƣng Chơn hay phạm lỗi, 

và Hƣờng Thời rất thƣơng yêu Ƣng Đăng, Tƣờng nghĩ 

Ƣng Chơn chẳng bao giờ đƣợc lập, có ý khinh thƣờng. 

Tƣờng còn đầu tƣ vào Ƣng Đăng bằng cách cƣới chị 

Ƣng Đăng và Ƣng Đƣờng cho con trai mình. Bởi thế, 
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ngày 21/7, khi Phụ chính Thành đọc di chiếu, mặc dù 

thân với Tiễn Thành đã lâu, từng đƣợc Thành tiến cử, 

Tƣờng tạm thời lánh mặt. Rồi cùng Thuyết chất vấn 

Thành về tội sửa di chiếu—một trọng tội—và thực hiện 

ngay kế hoạch đảo chính cung đình.  

Một mặt, Thuyết cho vệ sĩ bao vây cấm thành, bắt 

hết 14 ngƣời thân tín của tự quân. Mặt khác triệu tập 

Hoàng thân và các quan để tuyên bố chuyện phế lập. 

Phụ chính Thành muốn can ngăn, nhƣng bị Thuyết uy 

hiếp phải ngả theo. Chỉ có Hình khoa Chƣởng ấn Phan 

Đình Phùng (1847-1895) phản đối, thì bị bắt giam ở trại 

Cảm Y 12 ngày, rồi đuổi về quê. (45)   

45. Giám Mục Puginier giải thích việc này nhƣ 

một màn kịch che mắt thế gian, để Phan Đình 

Phùng về Hà Tĩnh chuẩn bị kháng Pháp. 

 

Sau khi cả Tôn Nhân phủ lẫn các quan đều ký tên 

xin truất Ƣng Chơn, Thái Hoàng Thái hậu Từ Dụ xuống 

chỉ chấp thuận. Tự quân bị đƣa về Dục Đức đƣờng canh 

phòng nghiêm mật, rồi chuyển tới giam ở nhà Thái y. 

Dục Đức Đƣờng biến thành trụ sở của Nội các. (46)  

46. ĐNTLCB, V, VI, 36:1883-1885, 1976:172-

73.  

 

Đại Nam Thực Lục ghi: 

Hoàng trƣởng tử . . . thƣờng vì lầm lỗi bị quở, 

Văn Tƣờng nghĩ rằng hoàng trƣởng tử tất không 

đƣợc lập làm vua nên mới khinh thƣờng hoàng 

trƣởng tử mà chỉ để tâm đến hoàng tử thứ ba [Ƣng 

Đăng, hay Ƣng Hỗ]. 
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Thấy tờ di chiếu cho Hoàng trƣởng tử lên nối 

ngôi, Văn Tƣờng trong lòng không đƣợc yên. 

Thuyết cũng không bằng lòng với Tự quân. Gặp khi 

Tự quân đem nhiều ngƣời riêng vào hầu hộ vệ ở 

điện Hoàng Phúc và các sở Quang Minh (đều sai 

chế bài cấp cho để đeo), bọn ấy nhân đó ra vào tự 

do. Các tờ tâu khẩn cấp của các quân thứ các tỉnh 

tâu lên, có khi để trong điện một đêm, vẫn chƣa 

giao ra. Lại trong khi làm lễ điện (cúng Hƣờng 

Thời) vẫn mặc áo sắc lục [xanh lá cây] cũ, hoặc sai 

chế ngay các đồ dùng riêng (các thứ quần áo đồ 

dùng). 

Văn Tƣờng nói kín với Thuyết rằng: Tiên đế đã 

bảo vua nối ngôi chƣa chắc đƣơng nổi việc lớn, lại 

giao cho ngôi lớn. Nay bắt đầu, cử động đã thế, 

huống chi là ngày sau ƣ? Đó là việc riêng cho chúng 

ta. Thuyết vốn tính cƣơng trực lại cậy quyền cầm 

quân liền đáp rằng: cứ nhƣ lời chiếu thì mƣu tính là 

vì xã tắc, bất đắc dĩ mà làm việc nhƣ Y Doãn, Hoắc 

Quang, cũng là chí của tiên đế, nhân thế cũng có ý 

mƣu bỏ đi.[tr. 206] 

Sau rồi vì tự quân lại nghĩ rằng trong tờ di chiếu 

răn bảo có những câu không tốt, không thể truyền 

bá cho mọi ngƣời nghe. Triệu các phụ chính đại 

thần, nói cần bớt đoạn ấy đi, không tuyên lục ra. 

Trần Tiễn Thành bảo thế cũng ổn. Hai ngƣời 

[Tƣờng và Thuyết] đều thƣa rằng: xin nhà vua quyết 

định. Tự quân tin là cũng bằng lòng. Bèn sai sao tờ 

di chiếu, tự tay xóa bỏ đoạn [41 chữ]  ấy đi. Dặn 

Tiễn Thành nhớ mà làm. Hai ngƣời [Tƣờng và 
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Thuyết] ra bàn kín với nhau rằng đƣợc rồi mƣu ấy 

bèn nhất định. 

Đến lúc tuyên đọc tờ chiếu, Văn Tƣờng cáo ốm 

không đứng vào ban chầu. Thuyết đứng vào bên 

Trần Tiễn Thành. Tiễn Thành đọc đến đoạn [bị Tự 

quân xóa bỏ] đọc nhỏ hàm hồ không rõ. Văn Tƣờng 

ở bên trái Đông làm ra vẻ quái lạ, nói rằng Tự quân 

sao đƣợc dấu bớt di chiếu của tiên đế, bậy bạ không 

gì to hơn nữa, còn có thể nối theo tôn miếu, xã tắc 

đƣợc ƣ? 

Tuyên đọc xong, hai ngƣời [Tƣờng và Thuyết] 

hỏi vặn Tiễn Thành. Tiễn Thành biết là bị họ đánh 

lừa, nói chữa rằng có phải là không đọc đâu, nhƣng 

lão phu có bệnh ho, đọc đến đây hết hơi, tiếng nhỏ 

mà thôi. Thuyết chứng tỏ là không phải, cho là càn 

bậy, cũng nhƣ lời Văn Tƣờng nói rồi nhân phái 

quân túc vệ canh gác trong ngoài cung thành rất 

nghiêm (bắt hết cả ngƣời riêng của Tự quân là bọn 

Nguyễn Nhƣ Khuê hơn 10 ngƣời cho đem gông 

cùm lại).  

Họp Hoàng thân và các quan ở Tả vu, hai ngƣời 

[Tƣờng và Thuyết] tuyên bố về tội lỗi của Tự quân, 

xin bỏ đi, lập vua khác. 

Tiễn Thành muốn can ngăn, Thuyết trừng mắt 

nhìn, nói rằng ông cũng có tội to, còn nói gì. 

Trong khoa đạo có Chƣởng ấn là Phan Đình 

Phùng tiến lên nói rằng tự quân nếu có lỗi, chƣa 

thấy can ngăn đã vội bàn nhƣ thế, việc bỏ vua dựng 

vua là việc to, lại dễ dàng quá thế. 

Thuyết quát lên sai tả hữu đem Đình Phùng trói 

để lại ở trại quân Cẩm y bảo đợi để nghiêm trị. [Sau 
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bị cách chức, đuổi về quê] (Lúc bấy giờ 4, 5 ngƣời 

theo sau Đình Phùng nghe Thuyết thét trói Đình 

Phùng đều lui tan) cho nên Tiễn Thành và Hoàng 

thân các quan không ai dám trái, rồi cùng ký tên tâu 

xin ý chỉ của Từ Dụ Thái hoàng Thái hậu truất bỏ 

đi. 

Sai đƣa Tự quân về Dục Đức đƣờng, canh 

phòng rất kỹ. Khi mật bàn ngƣời đƣợc lập, Văn 

Tƣờng để ý đến Hoàng tử thứ ba [Ƣng Đăng], mà 

Thuyết thì cho là hoàng đệ Lãng Quốc Công 

[Hƣờng Dật] có tƣ chất thông minh, vốn quen biết 

sẵn, để ý đến Lãng Quốc Công. Văn Tƣờng tính là 

không tranh nổi, cũng theo lời ấy, rồi đem ý xin lập 

vua nhiều tuổi tâu trƣớc cung Gia Thọ (tức Từ Dụ 

Thái hoàng Thái hậu) để lãnh chỉ. 

Đƣợc ý chỉ truyền rằng: Hiện nay trong thì lo về 

vua mới mất, ngoài thì lo có giặc ngoại xâm, người 

ít tuổi thực không đương nổi. Nhưng thân này già 

cả, sao biết được, phần nhiều nhờ Tôn nhân, Phụ 

chính, đình thần cùng nhau chọn các hoàng đệ ai 

nên lập thì lập lên làm vua. Thuyết bèn đến phòng 

cơ mật bảo bọn Thƣợng thƣ Nguyễn Trọng Hợp, thị 

lang Lâm Hoành, Trần Thúc Nhận, Hoàng Hữu 

Thƣờng, thị vệ đại thần Tôn Thất Thái rằng ngày 

nay phi tìm vua lớn tuổi cho xã tắc, không ai hơn 

Lãng Quốc Công, các ông phải nói [điều đó].. 

Khi hội bàn ở Tả vu, Văn Tƣờng và Thuyết hỏi 

trƣớc các thân phiên, hoàng thân thì ai nấy đều nói 

rằng xin ba đại thần cùng đình thần liệu bàn. Tƣờng, 

Thuyết lại hỏi đình thần, Nguyễn Trọng Hợp đề 

nghị Lãng Quốc Công.[tr. 208] Hƣờng Dật đứng 

512



 32 

dậy khóc nói rằng: “Tôi là con út của tiên đế, tƣ 

chất tầm thƣờng, không dám nhận.” Thuyết, Tƣờng 

cùng các đình thần ký tên tâu xin ý chỉ của Thái 

hoàng Thái hậu lập Hƣờng Dật. (47)  

47. ĐNTLCB, IV, LXX, 35: 1881-1883, 

1976:206-9.  

 

Những chi tiết về việc sửa di chiếu chƣa đủ soi sáng 

lý do truất phế Ƣng Chơn. Không hẳn Tự quân bị phế 

chỉ vì trƣớc ngày tôn quân đã gọi ba phụ chính đại thần 

vào bàn đoạn di chiếu “sắc cho răn bảo điều hay”—một 

cử chỉ chống lại thói quen chuyên quyền của hai Phụ 

chính Tƣờng-Thuyết. Cuộc đảo chính này có thể còn 

liên quan đến những hành vi của Hoàng tử Chơn trƣớc 

ngày Hƣờng Thời mất. Tài liệu Pháp ghi Ƣng Chơn liên 

hệ chặt chẽ với Đại biện Rheinart des Essarts, qua Linh 

mục Nguyễn Hữu Cƣ (Thơ)—ngƣời thay Nguyễn 

Hoằng cầm đầu ty Hành nhân. Chính Hoàng tử đã cho 

Rheinart biết tin Hƣờng Thời chuẩn bị gửi sứ đoàn qua 

Yên Kinh cầu viện—một trong những “nguyên cớ” 

khiến Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ năm 1882. “B”—bí 

danh Rheinart đặt cho Ƣng Chơn—còn cung cấp cho 

Đại biện Pháp thƣ từ mật trao đổi giữa Viện Cơ Mật và 

triều đình nhà Thanh.  Yếu tố chủ hòa—hay bị Rheinart 

mua chuộc này—khiến phe chủ chiến khó tha thứ cho 

Ƣng Chơn. Vì thế, sau khi giam tự quân, Tƣờng và 

Thuyết vẫn chƣa yên tâm. Hơn một năm sau, họ giết đi 

để trừ hậu hoạn. Theo tài liệu các giáo sĩ Pháp, Ƣng 

Chơn bị bỏ đói cho tới chết vào ngày 24/10/1884 (tức 

mồng 6 tháng 9 năm Giáp Thân); sau khi Rheinart rời 

Huế. Xác bị vùi chôn không quan tài. Sau này khi Bửu 
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Chiêu [Lân] xây lăng, không dời hài cốt. (Mức khả tín 

của những thông tin trên là một dấu hỏi, ít nhiều liên 

quan đến việc Giám mục Huế, Louis Caspar, và các thủ 

túc nhƣ Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Khả nuôi ý định 

biến Bửu Lân thành một vua Ki-tô đầu tiên). Ngay đến 

vợ con Ƣng Chơn cũng bị giam lỏng tới ngày Rheinart 

trở lại cùng bọn thông ngôn gốc Hải Nam Diệp Văn 

Cƣơng. (48) 

48. Rheinart, "Note sur Nguyen Van Tuong 

[1885];" SHAT, 10H xxx [3, d.8]; ĐNTLCB, V, 

LXIX, 36: 1883-1885, 1976:172-73. 

 

Phần nhóm 14 ngƣời thân tín của Ƣng Chơn bị xử 

trí nhƣ sau: Nguyễn Nhƣ Khuê bị án chém, giao cho phủ 

Thừa Thiên thi hành. Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn 

Thiêm bị tội lƣu. Nguyễn Thúy, Ngô Oánh, Nguyễn 

Trực bị khổ sai ở đồn Trấn Lao. Nguyễn Văn Kham bị 

tội đồ. Bùi Huy Giản, Nguyễn Chính Hùng, Nguyễn 

Hữu Đôn, Hoàng Đình Lệ, Hồ Văn Thiệu, Lê Văn 

Bảng, Vũ Văn Tha đều đƣợc tha, giao cho dân xã quản 

thúc [tr. 210] Chỉ có Linh mục Nguyễn Văn Thơ, tức 

Cƣ; thoát nạn. 

 

II. HƯỜNG THĂNG [DẬT] (HIỆP HÒA, 30/7-

29/11/1883): 

 

Sau khi phế Ƣng Chơn [tự quân Dục Đức], việc 

chọn vua mới khá gay go. Theo đúng thứ bậc, Ƣng Kỹ, 

con nuôi thứ hai của Hƣờng Thời, hoặc Ƣng Hỗ, tức 

Đăng, con nuôi thứ ba, phải đƣợc lên thay. Nhƣng 

Hƣờng Thời đã công khai loại bỏ cả Ƣng Kỹ lẫn Ƣng 
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Hỗ trong di chiếu ngày 17/7, nhấn mạnh trên yếu tố 

trƣởng thành khi quyết định chọn Ƣng Chơn. Bởi thế, 

ngày 23/7/1883, dù muốn đề cử Ƣng Đăng, Nguyễn 

Văn Tƣờng đành chiều lòng Tôn Thất Thuyết lập 

Hƣờng Dật, lúc ấy đã 36 tuổi. Rồi hai Phụ chính uy hiếp 

các quan dâng biểu xin Từ Dụ lập một Hoàng tử lớn 

tuổi lên ngôi theo đúng tinh thần di chiếu của Hƣờng 

Thời.  

Sau khi Từ Dụ đồng ý chọn một trong các em của 

Hƣờng Thời, Tôn Thất Thuyết áp lực nhóm quan ở nội 

các là Nguyễn Trọng Hiệp [Hợp], Lâm Hoành, Trần 

Thúc Nhận và Hoàng Hữu Thƣờng, cùng thị vệ đại thần 

Tôn Thất Thái, phải tìm cách lập Hƣờng Dật. Bởi thế, 

trong phiên họp Hội đồng Hoàng tộc và các triều thần, 

Hiệp đề cử Hƣờng Dật. Mọi ngƣời chỉ biết ủy thác cho 

ba Phụ chính đại thần (Thành, Tƣờng và Thuyết) quyết 

định. (49) 

49. ĐNTLCB, IV, VI, 35:1881-1883, 1976:206-

9 

 

Với sự thỏa thuận của Từ Dụ thái hậu, ngày 

30/7/1883 [27 [Ất Hợi]/6 Quí Mùi], Hƣờng Dật đăng 

quang, tên thánh là Thăng, tức Hiệp Hoà (30/7-

29/11/1883) . (50) 

50. Thực lục phụ chép vào mục Phế Đế; 

ĐNTLCB, IV, VI, 35:1881-1883, 1976:205-9;  

 

A. PHÁP ĐÁNH THUẬN AN: 

Giữa lúc cung đình Huế đang chìm trong cảnh tang 

tóc và trì trọng vì sự tranh chấp kế vị, đúng ngày 

19/7/1883—tức ít giờ sau khi Hƣờng Thời băng hà—Bộ 
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trƣởng Hải quân & Thuộc địa Pháp, Charles Brun, chấp 

thuận kế hoạch do Jules Harmand đề xƣớng, nhằm khai 

thác cái chết của Hƣờng Thời để thiết lập nền Bảo hộ. 

Nhận lệnh này khi đang cƣỡi tàu L'Ilissus từ Sài Gòn ra 

Bắc, Harmand gấp rút xúc tiến kế hoạch uy hiếp Huế, 

cùng tấn công các vị trí Thanh-Nguyễn tại Sơn Tây, Bắc 

Ninh và Tuyên Quang. 

Ngày 30/7, khi tuyên cáo lên ngôi của Hƣờng 

Thăng [Dật] công bố ở Hà  Nội, Harmand họp với Đề 

Đốc Amédée Courbet và Tƣớng Bouet để bàn định kế 

hoạch đánh Thuận An hầu gây áp lực ký hòa ƣớc bảo 

hộ. Ngày 11/8, Brun—qua Thống đốc Thomson—chấp 

thuận. Courbet lập tức mang 7 chiến hạm rời Hạ Long 

vào cửa Trà Úc gần Thuận An. Ba ngày sau, 14/8, 

Harmand cũng lên đƣờng vào Huế. (51)  

51. AMAE (Paris), Documents diplomatiques 

[DD] II (1883), pp 227-29, 187, 197. 

 

Ngày 16/8, Courbet bắt đầu thám sát các công sự 

phòng thủ tại Thuận An. Triều đình cử Nguyễn Thành Ý 

tới thƣơng thuyết nhƣng bị từ chối tiếp kiến. Trƣớc đó 

không lâu, Pháp đã trục xuất Khâm phái Ý khỏi Sài Gòn 

vì lập trƣờng chống Pháp. Ngày 20/8, quân Pháp đổ bộ 

đánh phá đồn Trấn Hải. Quan phòng thành là Hữu quân 

Lê Sỹ, Thống chế Lê Chuẩn, Tham tri Lâm Hoành và 

Chƣởng vệ Nguyễn Trung đều tử trận. Ba ngày sau, 

23/8, Harmand ra tối hậu thƣ, với hai điều kiện hoà hay 

chiến. Muốn hoà, triều đình Huế phải chấp nhận sự bảo 

hộ của Pháp, cắt Bình Thuận sát nhập vào Nam Kỳ, 

chấp nhận một Trú sứ Pháp bên cạnh Khâm lƣợc Việt ở 

Hà Nội, và viên chức này sẽ chịu trách nhiệm về thuế 
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quan. Triều đình Huế chỉ có 24 giờ để trả lời. Nguyễn 

Văn Tƣờng cử Nguyễn Trọng Hợp tới Thuận An xin 

thƣơng thuyết. Trần Đình Túc, dù đã về hƣu, đƣợc gọi 

ra làm Chánh sứ. 

 

B. QUI ƢỚC HARMAND (25/8/1883): 

Dù phải thƣơng thuyết trƣớc họng súng, Tƣờng 

chƣa chịu chấp nhận ngay đòi hỏi “bảo hộ” 

[Protectorat], mà đề nghị sử dụng chữ “bảo trợ” 

[protection-assistance], và để trao đổi, sẽ cắt thêm tỉnh 

Bình Thuận cho Pháp.  

Harmand không chỉ đòi cho bằng đƣợc hai chữ 

“Bảo hộ” mà muốn lấy thêm cả Bình Thuận. Cuối cùng, 

ngày 25/8/1883 (23/7 Quí Mùi), Tƣờng phải chấp nhận. 

Ngày này, Tƣờng, Túc, cùng Hợp ký với Harmand và 

Louis Palasne de Champeaux một tạm ƣớc. Trong số 27 

điều khoản, quan trọng nhất có: 

- Đại Nam chấp nhận sự “bảo hộ” của Pháp; 

Pháp phụ trách ngoại giao, kể cả với  Trung Hoa 

(điều 1); 

- Từ Bình Thuận vào Nam cắt cho Pháp, trừ vào 

số tiền nợ. Từ Đèo Ngang trở ra, quân Pháp có 

quyền đặt “trú sứ” [résident], kể cả Thanh Hoá và 

Nghệ An, và có lực lƣợng quân sự đủ dùng;  

- Đại Nam hứa sẽ triệt thoái các đơn vị chủ lực 

về các vị trí cũ;  

- Khâm sứ Huế có quyền đƣợc gặp mặt Vua;  

- Pháp nắm trọn việc thu thuế hải quan, mỗi 

năm trả cho vua Việt ít nhất 2 triệu thuế và hải quan 

ở Bắc;  
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- Pháp đƣợc thiết lập đƣờng giây điện tín từ Sài 

Gòn ra Huế; và  

- Đơn vị tiền tệ Nam kỳ (đồng vàng [piastre] 

Mexico) đƣợc lƣu hành trên toàn vƣơng quốc. (52)  

52. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 

1976:223-25; CĐ ngày 25/8/1883, MAE (Paris), 

DD II (1883), pp 201-2; Note ngày 3/6/1884 của 

Rheinart, pp 168-69; Nguyễn Văn Phong 1971:244. 

 

Qui ƣớc ký xong, Trung tá Louis Palasne de 

Champeaux ở lại Huế làm Khâm sứ. Harmand cùng 

Nguyễn Trọng Hiệp ra Bắc lo giải quyết mọi việc. 

Hƣờng Thăng còn cử thêm Hoàng thân  Hƣờng Phì, 

Tham tri bộ Lại, đi theo để dàn xếp việc giải giới ở miền 

Bắc, với mật Dụ triệu hồi các tƣớng chủ chiến nhƣ 

Hoàng Kế Viêm, Tạ Hiện, Nguyễn Thiện Thuật, v.. v... 

Hƣờng Thăng—với sự yểm trợ của Tuy Lý Vƣơng 

Miên Trinh, cùng Hƣờng Phì và Tham biện Nội các 

Hƣờng Sâm —chủ trƣơng tôn trọng hòa ƣớc mới ký kết. 

Quan điểm hiếu hòa này phần nào do triều đình đang rơi 

vào tình thế cực kỳ khó khăn. Tờ Dụ của Hƣờng Thăng 

gửi các quan tƣớng miền Bắc yêu cầu thi hành Hiệp ƣớc 

Harmand, phản ảnh rõ khổ tâm: Thi hài Hƣờng Thời 

còn liệm trong hoàng thành, chƣa thể đƣa tới lăng 

Khiêm cung; Từ Dụ và Trang Ý đều đã lớn tuổi, không 

muốn chiến tranh. (53)  

53. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 

1976:227, 235, 237. 

 

Trong khi đó, dƣ luận vô cùng hoang mang. Dân 

kinh đô và các tỉnh lân cận bồng bế nhau tị nạn. Giới 
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chủ chiến thì hô hào phải đánh giữ đến cùng. Chẳng hạn 

nhƣ khi đƣợc tin thành Hải Dƣơng thất thủ, quan chức 

bị Pháp bắt cầm tù, có ngƣời tự vẫn để tránh bị nhục, 

học trò Quốc Tử Giám làm sớ xin tình nguyện tòng 

quân. (54)  

54. Ibid., IV, LXX, 35:1881-1883, 1976:225. 

 

Để dò ý nhà Thanh, Hƣờng Thăng từng gửi mật thƣ 

cho Tổng đốc Lƣỡng Quảng than phiền việc bị quân 

Pháp ỷ mạnh, ức hiếp phải ký Hiệp ƣớc. Trong thƣ hồi 

âm, Tuần phủ Quảng Tây là Nghê Văn Úy [Uất?] không 

đƣa ra đề nghị trợ giúp thiết thực nào, mà chỉ muốn cử 

ngƣời qua sắc phong cho Hƣờng Thăng. Vua chỉ còn 

biết sai Nguyễn Văn Tƣờng và Nguyễn Hữu Thơ (Cƣ) 

thông báo với Palasne de Champeaux đề nghị của nhà 

Thanh. (55)  

55. Ibid., IV, LXX, 35:1881-1883, 1976:226, 

246. 

 

Vua còn cử Miên Trinh làm đặc sứ liên lạc với de 

Champeaux, và đồng ý tiếp kiến riêng Khâm sứ Pháp. 

(56)  

56. Ibid., IV, LXX, 35:1881-1883, 1976:253-

54, 255. 

 

Chính sách sống chung hòa bình—hay chủ hòa—

này không làm hài lòng hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết. 

Tuy nhiên, họ chỉ âm thầm theo dõi mọi hành vi của vua 

cùng nhóm hoàng thân hầu cận. Quyền lực thực sự vẫn 

nằm trong tay Phụ chính Thuyết, với một số ít cộng sự 

viên đắc lực nhƣ Ông Ích Khiêm, Trƣơng Văn Đễ, Trần 
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Xuân Soạn, v.. v... Ngoài ra, còn một đơn vị đặc biệt là 

Phấn Nghĩa quân đang thành hình, dƣới quyền Kỳ nội 

hầu Hƣờng Chuyên và phò mã Đặng Huy Cát.  

Thuyết còn có kế hoạch phát triển các doanh điền sứ 

ở Cam Lộ (Quảng Trị), Hà Tĩnh, v.. v... thành mật khu 

kháng chiến. Nhƣng giống nhƣ Nguyễn Tri Phƣơng đã 

bi phẫn ghi nhận từ thập niên 1860, mọi kế hoạch mật 

của triều đình đều không lọt khỏi màng lƣới tình báo 

giáo dân và giáo sĩ Ki-tô của Pháp. (57) 

57. ĐNTLCB, IV, 31:1870-1873, 1975:37-40. 

 

C. PHẢN ỨNG CỦA NHÀ THANH:        

Ngày 18/9/1883, sứ thần nhà Thanh ở Bri-tên là 

Tăng Kỷ Trạch xin yết kiến Thủ tƣớng Ferry, chính thức 

phản đối việc ký Qui ƣớc Harmand. Quân Thanh cũng 

đƣợc lệnh chuẩn bị cố thủ vùng trung và thƣợng du Bắc 

Kỳ, và bí mật gửi vũ khí đạn dƣợc cho Lƣu Vĩnh Phúc. 

Nguyên từ mùa Hè 1883, sau khi Pháp triệu hồi đặc 

sứ Bourée và cử Arthur Tricou, nguyên Đại sứ tại Nhật 

qua thay với nhiệm vụ giao tối hậu thƣ cho Tổng lý Nha 

môn, Lý Hồng Chƣơng đã yêu cầu đại sứ Mỹ ở Yên 

Kinh là John R Young đứng làm trung gian. Khi ký kết 

hòa ƣớc 1858 với Trung H0a, Liên Bang Mỹ hứa sẽ can 

thiệp nếu đƣợc yêu cầu. Hơn nữa, tục quán của nƣớc 

Mỹ là dành ƣu tiên hàng đầu cho thƣơng mại, và đặt nhẹ 

yếu tố thực dân. Ngày 7/8, Tăng Kỷ Trạch cũng nhờ Đại 

biện Mỹ ở Paris chuyển cho Bộ Ngoại Giao Pháp lập 

trƣờng 6 điểm của nhà Thanh: 

1. Pháp không đƣợc chiếm bất cứ một phần 

lãnh thổ nào của vƣơng quốc An-Nam ngoại trừ 6 

tỉnh miền Nam đã lấy trong hai năm 1862 và 1867. 
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2. Liên hệ chƣ hầu giữa An-Nam và Trung Hoa 

không thay đổi.  

3. Pháp phải triệt thoái khỏi những lãnh thổ và 

thành phố đã chiếm ở Bắc Kỳ; mở cửa một số hải 

cảng cho việc giao thƣơng và tại những nơi này các 

cƣờng quốc có quyền lập tòa lãnh sự giống nhƣ các 

hải cảng Trung Hoa. 

4. Sông Hồng phải đƣợc mở rộng giao thƣơng 

đến Thuận Hồ (Việt Trì?) quan, nằm trên nhánh tả 

của sông Hồng, và đối diện thành Sơn Tây. Đây sẽ 

là nơi trao đổi hàng hoá từ Vân Nam và các vùng 

phụ cận.  

5. Trung Hoa sẽ dùng ảnh hƣởng để bảo đảm tự 

do giao thƣơng trên sông Hồng, và tránh đƣợc việc 

sử dụng vũ lực chống lại quân Cờ Đen. 

6. Tất cả những hoà ƣớc mới giữa Pháp và Đại 

Nam phải đƣợc sự chấp thuận của Trung Hoa. (58)  

58. AMAE (Paris), DDII (1883), pp 188-89;  

Robert H Miller, The United States and Vietnam, 

1787-1941 (Washington, DC: National Defense 

Univ. Press, 1990), p 92. Chúng tôi chƣa đƣợc tham 

khảo tài liệu gốc bằng Hán ngữ, nên tạm dùng quốc 

hiệu Đại Nam thay vì Annam trong các bản dịch 

Pháp và Anh ngữ. Từ năm 1838, Nguyễn Phƣớc 

Đảm đã đổi quốc hiệu thành Đại Nam hay Đại Việt 

Nam cũng đƣợc. ĐNTLCB, II, CXC [190], 

XX:1838-1839, 1968:65-66. Trong văn thƣ gửi Bộ 

Ngoại Giao Pháp, Tổng Lý Nha Môn nhắc đến “tên 

cũ là nƣớc Việt Nam.” Ngày 6/6/1884, Khâm sứ 

Rheinart từng ném một quả ấn bạc của nhà Thanh 

ban cho vua Nguyễn, khắc chữ “Việt Nam Quốc 
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Vƣơng Chi Ấn” bằng Hán ngữ và tiếng Mãn Châu 

vào lò rèn, thổi bễ hủy đi. Không rõ chiếc ấn này do 

Ngung Diễm ban cho Nguyễn Phƣớc Chủng ngày 

23/2.1804; hay, ấn ban cho Hƣờng Thời ngày 

8/9/1849 tại Huế. 

 

Nhƣng khi Brulatour gặp Challemel-Lacour, Ngoại 

trƣởng Pháp khéo léo khƣớc từ sự trung gian của Mỹ 

bằng cách đặt vấn đề tại sao đại sứ Thanh không trực 

tiếp liên lạc với Quai d'Orsay. Bởi thế, ngày 18/8, Trạch 

gửi văn thƣ cho Challemel-Lacour tái xác định lập 

trƣờng 6 điểm nói trên. Chín ngày sau, 27/8, Challemel 

Lacour trả lời không thể chấp nhận. Dẫu vậy, Pháp sẽ 

đồng ý giải quyết các vấn đề an ninh biên giới, dẹp phỉ, 

và bảo vệ quyền lợi các Hoa thƣơng lƣu thông trên sông 

Hồng. (59)  

59. MAE (Paris), DD II (1883), pp 197-99, 230-

31. 

 

Ngày 7/9, Challemel-Lacour cũng thông báo cho 

Đại biện Tricou là đã đề cử Jules Patenôtre làm Đại sứ, 

và yêu cầu Tricou ở lại Thƣợng Hải cho tới ngày 

Patenôtre đến nhiệm sở. Một tuần sau, ngày 15/9, 

Challemel-Lacour còn nhấn mạnh với Trung Hoa là 

Pháp không chấp nhận chia Bắc Kỳ thành hai vùng 

“mỏ” và “gạo” trong văn bản [Memorandum] giữa 

Bourée và Lý Hồng Chƣơng vào cuối tháng 12/1882. 

Rồi đƣa ra hai đề nghị mới: 

1. Lập một khu phi quân sự giữa hai vĩ tuyến 21 

và 22. Các quan Việt tiếp tục cai trị vùng này; 

nhƣng không đƣợc xây đồn lính. Chính phủ Pháp và 
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Trung Hoa, hoặc hợp đồng, hoặc đơn phƣơng, sẽ 

đƣa quân vào vùng này để truy lùng tội phạm, hay 

tái lập trật tự, với sự đồng ý của cả hai bên. Sau đó, 

lực lƣợng quân sự này phải triệt thoái ngay. 

2. Thị trấn Mận-hậu trên sông Hồng, thuộc 

lãnh thổ Vân nam, sẽ được mở ra cho việc giao 

thương. (61)  

61. MAE (Paris), DD II (1883), pp 212-14. 

Theo Đại tá Phạm Văn Liễu, Mận-hậu nằm trên 

đƣờng từ Lào Kay tới Mông Tự, Vân Nam; nơi 

khoảng năm 1946 những ngƣời lớn tuổi còn nói 

đƣợc tiếng Việt.. 

 

Ba ngày sau, 18/9, Ferry tiếp Tăng Kỷ Trạch. Trƣớc 

hết, sứ nhà Thanh hỏi Ferry phải chăng hai điểm căn 

bản của việc thƣơng thuyết là: (1) lập một vùng trung 

lập [zone neutre], và (2) mở miền Nam Trung Hoa cho 

việc giao thƣơng. Ferry trả lời rằng đề nghị vùng trung 

lập nhằm đáp ứng đề nghị ba tháng trƣớc của Trạch, tức 

lập vùng trái độn [tampon] giữa các cƣờng quốc Âu 

châu và Trung Hoa. Việc mở Vân Nam cho việc giao 

thƣơng nhằm giải quyết liên hệ thƣơng mại giữa hai 

nƣớc, một khi đã vãn hồi trật tự. 

Trạch cho rằng một vùng trung lập chƣa đủ bảo 

đảm, mà cần ký một Tạm ƣớc. Về địa điểm Mạn Hậu, 

thị trấn này không thể thông thƣơng bằng đƣờng sông, 

nên đề nghị thay bằng Sơn Tây, hoặc một điểm nào đó 

trên sông Hồng thuộc lãnh thổ Đại Nam. Một trong 

những lý do là một số ngƣời Hoa chủ chiến không tán 

thành việc mở Trung Hoa cho việc giao thƣơng. Về 

Giặc Cờ Đen, đề nghị Pháp để Trung Hoa giải tán nhóm 
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này một cách ôn hòa. Ferry không đồng ý, khẳng quyết 

phải dùng võ lực vì Giặc Cờ Đen không tuân theo luật 

pháp Trung Hoa. Trả lời câu hỏi cách nào để khởi đầu 

thƣơng thuyết, Ferry nói Đại sứ Pháp tại Yên Kinh 

muốn nhận đƣợc trả lời đề nghị ngày 15/9/1883. Về vấn 

đề vùng trung lập, hai bên có thể lập một ủy ban cứu xét 

chi tiết ranh giới. (60)  

60. MAE (Paris), DD II (1883), pp 215-21. 

 

Thƣơng thuyết giữa Pháp và Trung Hoa vẫn tiếp tục 

ở cả Yên Kinh lẫn Paris. Ngày 26/9, Tricou báo cáo 

rằng Lý Hồng Chƣơng muốn chia Bắc Kỳ làm hai [2] 

phần. Ngày này, tại Paris, Ferry cho Trạch biết Pháp 

không muốn chọn sông Hồng làm ranh giới khu trung 

lập. Trạch bèn tố ngƣợc lại là Trung Hoa muốn phần 

lãnh thổ đƣợc chia cắt sẽ vào tới tận Quảng Bình 

(khoảng vĩ tuyến 18 Bắc). (61)  

61. MAE (Paris),  DD II (1883), pp 222, 225-

26. 

 

Bốn ngày sau, 30/9, Tricou lại báo cáo Lý Hồng 

Chƣơng có “ý kiến cá nhân” là muốn đạt thỏa thuận 

trƣớc khi Tricou về nƣớc, và nếu Tricou trở lại Thiên 

Tân, Chƣơng có thể đƣa ra một sơ thảo hiệp ƣớc về biên 

giới. Theo Tricou, Chƣơng muốn đƣợc một phần lãnh 

thổ của Đại Nam để hành xử chủ quyền bảo hộ, nhƣng 

đây là một việc nguy hiểm, sẽ tạo nên những hiềm khích 

bất tận. Nhƣ một biện pháp dự phòng,  Tricou đề nghị 

gửi thêm tăng viện tới miền Bắc trƣớc khi ký hoà ƣớc. 

(62)  

62. MAE (Paris), DD II (1883), p 254. 

524



 44 

 

Ngày 1/10 và rồi 6/10/1883, Ngoại trƣởng Pháp lại 

gặp Trạch nhƣng không đạt đƣợc kết quả nào. Ngày 

6/10, sau buổi gặp Cung [Gong] Thân vƣơng, Tricou 

báo cáo là Trung Hoa dƣờng muốn chờ xem Pháp có 

khả năng đánh bại quân Cờ Đen ở Bắc Kỳ hay chăng. 

(63)  

63. MAE (Paris), DD II (1883), p 254. 

Ngày 15/10/1883, Trạch trả lời văn thƣ ngày 

15/9/1883, đồng ý lập một khu trung lập giữa vĩ 

tuyến 20 và Quảng Bình. Mở Thuận rô (?) quan, đối 

diện Sơn Tây, cho việc buôn bán; Ibid., II:236-40. 

 

Trong khi báo cáo của Tricou đang trên đƣờng về 

Pháp, ngày 23/10, Challemel-Lacour cho lệnh Tricou 

trở lại Nhật vào ngày 27/10, bàn giao cho Tử tƣớc de 

Sémallé làm đại biện. Ngoại trƣởng Pháp cũng khẳng 

định không chấp nhận đề nghị của Trung Hoa. (64)  

64. MAE (Paris), DD II, (1883), p 242. 

 

Rồi, ngày 31/10, Quốc hội Pháp bỏ phiếu chấp 

thuận (với số phiếu 325 thuận,155 phiếu chống) chính 

sách của chính phủ tại Bắc Kỳ. (65)  

65. MAE (Paris), DD II, (1883), p 244. Ngày 

5/11/1883, Tăng Kỷ Trạch viết thƣ cho Challemel 

Lacour, cải chính nội dung công điện của Tricou mà 

Ferry đã đọc trƣớc QH ngày 31/10/1883: Lý Hồng 

Chƣơng không hề mời Tricou ở lại; Ibid., pp 252-

53. 
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Ngày 17/11/1883—tức sau khi nhận đƣợc văn thƣ 

ngày 5/11 của Trạch gửi Challemel Lacour, cải chính 

nội dung công điện của Tricou mà Ferry đã đọc trƣớc 

QH ngày 31/10/1883: Lý Hồng Chƣơng không hề mời 

Tricou ở lại— Ferry cho Trạch biết là đã cho lệnh binh 

sĩ Pháp đánh chiếm một số cứ điểm ở Bắc Kỳ, đặc biệt 

là Sơn Tây, Bắc Ninh và Hƣng Hoá. Pháp đề nghị các 

cấp chỉ huy quân sự của hai nƣớc có thể liên lạc trực 

tiếp hầu định rõ ranh giới đóng quân; và, Đề Đốc 

Amédée Courbet đƣợc ủy toàn quyền lo định việc này. 

(66)  

66. Ngày này, Trạch gửi cho Ferry một thƣ 

tƣơng tự nhƣ thƣ ngày 5/7/1883; MAE (Paris), DD 

II (1883), pp 256-57. Ngày 19/11/1883, Ferry trả lời 

thƣ ngày 17/11 của Tăng, nội dung tƣơng tự nhƣ thƣ 

ngày 17/11/1883; Ibid., II:257-58. 

 

Hai ngày sau, Trạch chuyển cho Ferry bản sao thƣ 

của Tổng Lý Nha Môn gửi Đại biện de Sémallé, nhấn 

mạnh rằng Trung Hoa muốn giữ hoà khí, nhƣng nếu 

Pháp bất kể uy tín và danh dự, tiếp tục xâm lấn những 

vùng đất do quân Thanh đóng tại Bắc Kỳ, đó là chính 

nƣớc Pháp muốn phá vỡ hòa bình. Ngày 22/11, Ferry trả 

lời rằng sẵn sàng thƣơng thuyết. Bốn hôm sau, 26/11, 

Trạch lập lại đề nghị chọn một giới tuyến chia Hà Nội 

và Sơn Tây, và hai bờ sông Hồng. Nhƣng ngày 30/11, 

Ferry bác bỏ. (67)  

67. MAE (Paris), DD II (1883), pp 259-60, 260-

61, 265-68. 

 

D. BIẾN LOẠN Ở BẮC KỲ: 
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Thời gian này, tình hình Bắc Kỳ đang hỗn loạn. Nhà 

Thanh sai nhiều đạo quân sang “giúp” quân Nguyễn. 

Tại Sơn Tây có Đƣờng Cảnh Tùng; Bắc Ninh có Từ 

Diên Húc. Lƣu Vĩnh Phúc và quân Cờ Đen—đã đƣợc 

mật chỉ của Yên Kinh nhìn nhận là quan quân Thanh—

đóng tại Đồn Phùng. Phần quan tƣớng Nguyễn, Hoàng 

Kế Viêm đóng ở Sơn Tây; Trƣơng Quang Đản phòng 

ngự Bắc Ninh. Do sự yêu cầu của Khâm sứ Palasne de 

Champeaux, Huế xuống lệnh ngƣng chiến và triệu hồi 

Kế Viêm, Đản cùng một số quan tƣớng về kinh. Thống 

chế Viêm không tuân lệnh. Nhiều quan tƣớng bỏ nhiệm 

sở hay nộp ấn từ chức mộ quân đánh Pháp. 

Nhờ sự giúp đỡ của các giáo phận Ki-tô, Harmand 

tổ chức những đơn vị tuần cảnh (sau này thƣờng gọi là 

khố xanh) để phòng giữ các nơi, và giải tán đội lính Cờ 

Vàng vì mấy trăm lính đánh thuê này vô kỷ luật, hay 

cƣớp bóc dân lành. Việc làm của Harmand khiến Bouet 

vô cùng bất mãn. 

Để chuẩn bị cho cuộc đƣơng đầu khó tránh ở miền 

Bắc, từ ngày 23/9, Pháp thành lập Quân Đoàn Viễn 

Chinh dƣới quyền Trung Tƣớng Charles Millot để trục 

xuất quân Thanh khỏi Bắc Kỳ. Quân đoàn này gồm ba 

[3] đơn vị lớn, dƣới quyền Thiếu tƣớng Louis Brière de 

l'Isle (Lữ đoàn 1), Tƣớng Francois de Négrier (Lữ đoàn 

2), và Trung tá Alphonse Duchesne (Dugène, Trung 

đoàn tạm thời số 2). Dù Millot chƣa kịp nhận bàn giao, 

trận thử lửa đầu tiên diễn ra ngày 25/9 tại Đồn Phùng, 

Sơn Tây. Các đơn vị của Bouet quần thảo ác liệt với 

quân Cờ Đen trọn ngày. Cả hai bên đều thiệt hại nặng. 

Vì bất bình với Harmand, Bouet xin về nƣớc. Phụ tá 

của Bouet là Đại tá Bichot tạm kiêm nhiệm. Nhận thêm 
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viện binh, Bichot đƣa quân xuống chiếm Ninh Bình. 

Phần Harmand cũng xin từ chức vì không hài long việc 

quyền hành tập trung vào tay giới quân sự. Vì Millot 

còn ở Pháp, ngày 17/10 Paris cử  Đề Đốc Courbet làm 

Tƣ lệnh quân viễn chinh, kiêm Tổng trú sứ Trung-Bắc 

Kỳ, thay Harmand. Tuy nhiên, tới ngày 20/12/1883—

sau khi hoàn tất việc tổ chức Sở Chính Trị và Dân sự 

Bắc Kỳ—Harmand mới về nƣớc. 

Ngày 17/11, Tƣớng Thanh phản công, mang khoảng 

3,000 binh sĩ đánh thành Hải Dƣơng do Pháp chiếm 

đóng. Tàu La Carabine bỏ chạy sau khi chết 8 ngƣời. 

Đại úy Bertin từ đồn gần đó tới tiếp cứu. Nhờ sự yểm 

trợ hoả lực của tàu Lynx, quân Pháp đẩy lui quân Thanh, 

rồi bắt quan Việt giải vào Sài Gòn, đầy ra Côn đảo. 

Ngày này, Courbet cũng quyết định sẽ đánh chiếm Sơn 

Tây, tổng hành dinh của liên quân Thanh-Nguyễn.  

Từ thập niên 1860, Hoàng Kế Viêm đã xây dựng 

Tổng hành dinh của mình khá kiên cố. Viêm không 

đóng quân trong thành, mà lập vị trí phòng thủ ở phía 

nam.  

Đầu tháng 9/1883, Bouet đã sử dụng đã sử dụng 12 

tàu chiến và hơn 2,000 quân tiến lên Sơn Tây, bị quân 

Thanh Nguyễn chặn lại ở các xã Thƣợng Mỗ và Hạ Mỗ 

(phủ Hoài Đức) và Đoài Khê (huyện Đan Phƣợng). Hai 

bên quần thảo suốt ba ngày. Quân Thanh bèn phá đê cho 

nƣớc ngập lụt, khiến Pháp phải lui quân. Ba tàu Pháp bị 

vỡ, 300 bị thƣơng vong. (68) 

68. ĐNCBLT, II, LXX, 35:1881-1883, 

1976:236-37. 
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Lần này, Bichot tung vào mặt trận một lực lƣợng 

hung hậu. Theo sử nhà Nguyễn, Pháp tăng viện “hơn 

7,000 tên lính, kể cả lính Ả Rập, bọn lính thú Sài Gòn 

(giám binh), lại có lính mộ ma tà tức bọn vô lại giáo 

dân. Tàu thuyền lớn nhỏ 15 chiếc, chiến xa có đại bác 

vài trăm chiếc.” (69)  

69. ĐNTLCB, V, I, 36:1883-1885, 1976:48. 

 

Lực lƣợng Pháp chia làm hai cánh tiến về Sơn Tây. 

Quân Cờ Đen ráo riết tổ chức đánh trả. Để khích động 

tinh thần thuộc hạ, ngày 11/12, Lƣu Vĩnh Phúc treo tiền 

thƣởng đầu lính Pháp và các cộng sự viên. (1) Giết 1 

lính Tây, đƣợc 100 lạng; Nếu có cấp bậc, thêm 20 lạng; 

(2) 50 lạng một đầu lính lê-dƣơng hay Turco; (3) 40 

lạng một lính Việt; (4) 10 lạng một tín đồ Ki-tô. (70)  

70. SHAT (Vincennes), 10H xxx [1]. 

 

Ngày 13/12, hai cánh quân thủy bộ Pháp bắt tay 

nhau, rồi hợp sức tấn công cứ điểm quân sự quan trọng 

nhất của Hoàng Kế Viêm và Lƣu Vĩnh Phúc—niềm 

vinh dự quân sự cuối cùng còn sót lại của nhà Nguyễn 

tại miền Bắc. Sau bốn ngày giao chiến đẫm máu, Pháp 

chiếm đƣợc thành. Thống chế Viêm rút về đồn Thục 

Luyện. Vĩnh Phúc lui giữ Hƣng Hóa (Tuyên Quang). 

Quan tỉnh bỏ đi, không ngƣời cai trị. Nguyễn Hữu Độ 

cử Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến làm quyền 

Tổng đốc, và Thành Ngọc Uẩn làm quyền Bố chính, 

nhƣng Tam Nguyên Yên Đổ và Uẩn không nhận. Độ 

bèn cử hai giáo dân Ki-tô là Tú tài Nguyễn Văn 

(Nguyễn Trần Cát) và Nguyễn Hậu, quản lý sở thƣơng 

chính, điền vào. Nguyễn Văn, một phó tế thân tín của 
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Giám mục Colomer  từng bị can án làm giặc. Viện Cơ 

Mật xin cử Nguyễn Trọng Hợp thay làm Tổng đốc Sơn 

Tây. Pháp đƣa Nguyễn Văn về Hà Nội. Sau này, 

Nguyễn Văn trở thành một lãnh tụ kháng Pháp. Nguyễn 

Hậu sau bị can án, đuổi về; (71) 

71. ĐNTLCB, V, II, 36:1883-1885, 1976:74-5.  

 

E. HƢỜNG THĂNG BỊ  GIẾT: 

Thời gian này, tại triều đình lại có biến động. Ngày 

29/11/1883 Hƣờng Thăng bị đảo chính rồi giết chết trên 

đƣờng từ cung điện về phủ cũ ở Phú Xuân. 

Sử nhà Nguyễn mạt (đƣợc hoàn tất dƣới thời Pháp 

thuộc) qui trách nhiệm giết vua cho Nguyễn Văn Tƣờng 

và Tôn Thất Thuyết. Theo Đại Nam Thực Lục Chính 

Biên:  

Trƣớc đây Phế đế [Hƣờng Thăng] đã nối ngôi, 

Tƣờng, Thuyết cậy công tôn lập lên, việc gì cũng 

chuyên quyền làm bậy. Vua ghét hai ngƣời ấy, 

muốn tƣớc bớt quyền đi. Cho nên ngoài mặt vẫn 

hậu đãi, quí trọng mà trong cũng ức chế nhiều (Nhƣ 

việc đổi Thuyết sang Bộ [Lễ, rồi bộ] Lại, không cho 

giữ binh quyền. Lại tờ tâu của 6 bộ, đều giao cho 

nội các duyệt tâu, không chuyên giao cho hai ngƣời 

ấy). Gặp khi những ngƣời thân tín của vua là tham 

tri bộ Lại [Hƣờng] Phì, tham biện Nội Các là 

[Hƣờng] Sâm, đều có tờ mật tâu xin bỏ kẻ quyền 

thần, vua nhân cùng Hƣờng Phì, Hƣờng Sâm mật 

mƣu việc ấy. Cha Hƣờng Tu, Hƣờng Sâm là Tuy lý 

vƣơng Miên Trinh, đều có dự mƣu. Tƣờng, Thuyết 

đã biết việc ấy.  
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Vua lại muốn dùng mẹo để hai ngƣời giết nhau. 

Triệu Tƣờng vào nói chuyện, thì bảo Tƣờng là 

ngƣời trung thành, vẫn rất tin cậy; còn Thuyết rất 

ngang ngƣợc, dặn Tƣờng phải tìm cách bỏ Thuyết 

đi. Thuyết vào hầu vua cũng nói thế. Hai ngƣời đem 

lời nói ấy mật bảo nhau, nhân mƣu việc bỏ vua mà 

lập vua khác. Thuyết bèn lấy cớ là Thuận An sau 

khi thất thủ, phủ hạt Thừa Thiên bất an, nên phải 

tìm cách bảo vệ gia hƣơng, phát hổ phù ra mật sai 

mộ nhiều hƣơng dũng, giao cho Kỳ nội hầu Hƣờng 

Chuyên, và Phò mã Đặng Huy Cát cai quản. 

Khi Palasne de Champeaux tới Huế, Tƣờng và 

Thuyết tránh mặt. Lại nghi vua sai Miên Trinh cầu 

cứu ngƣời Pháp, nên đêm 28 rạng 29/11/1883 

[29/10 Quí Mùi] Thuyết phong tỏa cung cấm, tập 

họp mộ dũng ở phía Nam sông Hƣơng. Ông Ích 

Khiêm và Trƣơng Văn Đễ cũng mang quân đóng ở 

sở Tịch điền. Đồng thời mời tất cả các quan ở ngoài 

Hoàng thành tới trụ sở bộ Hộ của Tƣờng họp mật. 

Tƣờng và Thuyết nêu đề nghị truất phế Hƣờng 

Thăng, đƣa Hoàng tử thứ ba là Ƣng Hỗ, tức Đăng, 

lên làm vua. Sau đó cho ngƣời đi đón Ƣng Hỗ về 

gần sở Tịch điền. Chiều hôm sau, [29/11/1883], 

Thuyết và Tƣờng đƣa Ƣng Hỗ vào cung, triệu tập 

Hội đồng Tôn nhân phủ. Không một ai dám chống 

đối. (72) 

72. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 

1976:255-60.  

 

Miên Trinh bèn cùng Hƣờng Tu, Hƣờng Sâm mang 

gia quyến qua tòa trú sứ Pháp xin tị nạn. Ngày 
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10/12/1883, Le Myre de Vilers điện báo về Paris là 

Hƣờng Thăng từng sai Tuy Lý Vƣơng qua gặp de 

Champeaux xin che chở trong trƣờng hợp nguy khốn; 

và, Champeaux đồng ý (73)  

73. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 

1976:255-60.; CAOM (Aix), c.16, A-30 (58). 

 

Nguyễn Văn Tƣờng và Tôn Thất Thuyết yêu cầu 

Trần Tiễn Thành tham gia đảo chính, nhƣng Thành nêu 

lý do già nua, xin đứng ngoài. Thực ra, Thành vốn chủ 

hòa, từng tiếp xúc mật với nhóm Miên Trinh, Hƣờng 

Sâm, Hƣờng Phì. Ngay đêm 29 rạng ngày 30/11/1883, 

“trộm” vào nhà Tiễn Thành,  giết chết Tiễn Thành cùng 

một tì thiếp. Ai cũng cho rằng Thuyết và Tƣờng chủ 

mƣu. Ít lâu sau, khoảng tháng 4/1884, Kỳ Ngoại hầu 

Hƣờng Chuyên (con Trấn Định quận công Miên Niết) bị 

kết tội “xúi bọn đồ đảng  giả làm quan quân giết chết 

thƣợng thƣ Thành, cƣớp của cải.” Chuyên phải đổi qua 

họ Phan của mẹ, kết án trảm quyết. Sau đƣơc gia ơn 

hoãn quyết, giam cầm chờ lệnh. (74)  

74. ĐNCBLT, II, q.32, 4:171; ĐNTLCB, V, III, 

36:1883-1885. 1976:101. Đào Duy Anh nêu tên thủ 

phạm là nhóm Hƣờng Hàng, Hƣờng Chức và 

Hƣờng Tế, cháu nội Nguyễn Phƣớc Đảm, mang 

quân “Phấn nghĩa” tới giết Tiễn Thành và ngƣời vợ 

thứ tƣ trong đêm cuối tháng 10 Quí Mùi; Idem., 

1944:153-54. Theo tài liệu Nguyễn, Phấn Nghĩa 

quân chính thức thành lập ngày 28/11/1883. Vào 

đầu năm 1884, đặt dƣới quyền Đề đốc Trần Xuân 

Soạn.  
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Sử Nguyễn chép thêm về cái chết của Hƣờng 

Thăng: 

Lúc bấy giờ, vua sai thái giám là Trần Đạt đem 

tờ chiếu nhƣờng ngôi, yêu cầu rút lui về phủ cũ. 

Tƣờng và Thuyết giả cách nhận lời, sai Tôn Thất 

Thạ đem võng đƣa vua cùng phi tần và nội cung cho 

về phủ cũ ở địa phận xã Phú Xuân. Nhƣng mật dặn 

riêng Ông Ích Khiêm và Trƣơng Văn Đễ trực trƣớc 

cửa Hiền nhân, đón đƣờng sai đƣa vua về nhà Hộ 

thành (tức Phủ Dục Đức cũ), cho uống thuốc độc 

giết đi. Khi đến đây, Ích Khiêm và Văn Đễ cho 

thuốc độc vào nƣớc chè, bắt vua uống. Vua không 

chịu. Văn Đễ ra lạy khóc khuyên rằng: Vua, tôi đã 

đến lúc biến không thể làm thế nào đƣợc. Vua nói 

rằng: “Ta lại không bằng đƣợc Thụy quốc công 

[Ƣng Chơn] ru?” Còn lần chần chƣa kịp uống, Ích 

Khiêm bèn mang nƣớc chè ấy đổ vào miệng vua. 

Lập tức phát lên nhƣ ngƣời phải gió. Một lúc lâu 

Trần Xuân Soạn ra truyền nói rằng: nếu để chậm 

quá sẽ phải tội nặng, lập tức lấy tay bóp họng vua lè 

lƣỡi, lồi mắt ra rồi vua mới chết. Đến lúc đƣa vua về 

phủ, thấy chỗ cổ họng vua sƣng nhƣ cái cung 

giƣơng lên, ai thấy cũng làm lạ. Ích Khiêm, Văn Đễ 

vào bảo rằng: Lãng Quốc Công đến đấy đã uống 

thuốc độc chết rồi. (75)  

75. ĐNTLCB, IV, LXX, 35:1881-1883, 

1976:259.  

 

Đào Duy Anh thêm chi tiết Ông Ích Khiêm dùng ba 

khúc gỗ đâm vào cuống họng, ngực và bụng cho Hƣờng 
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Thăng mau chết. Cuống họng vua bị vỡ; trong khi ruột 

gan lòi ra từ vết thƣơng ở bụng. (76) 

76. Đào Duy Anh, 1944:152. Theo một nguồn 

tin Pháp, Tƣờng đích thân bóp cổ Hƣờng Thăng; A. 

Bouinais và A. Paulus, L'Indochine francaise 

contemporaine, 2 tập (Paris: Challemal, 1885), p 

274. Kỹ thuật dùng “lịch sử” cho những mục tiêu 

chính trị giai đoạn này là một thông lệ hơn biệt lệ 

trong những nghiên cứu về Việt Nam dƣới thời 

Pháp thuộc. 

 

Hơn hai thập niên sau, dòng giõi Hƣờng Thăng 

nhiều lần khiếu nại về cái chết tức tƣởi của “Phế đế.” 

Theo họ, Hƣờng Thăng là ngƣời đầu tiên, sau Nguyễn 

Phƣớc Chủng, bày tỏ lòng trung thành với Pháp. Hƣờng 

Thăng từng gửi Trần Đình Túc, Nguyễn Trọng Hiệp và 

Hƣờng Phì ra Bắc cho lệnh Hoàng Kế Viêm giải giới và 

chuyển quân Cờ Đen đi xa Hà Nội. Ngoài ra, vua có ý 

tôn trọng Hòa ƣớc Harmand. Ngày 29/11/1883 [30/ 10 

Quí Mùi], Hƣờng Thăng tiếp Khâm sứ de Champeaux 

theo đúng qui định của Hiệp ƣớc. Đêm đó, Tƣờng và 

Thuyết xâm nhập cung đình, giết vua. Con cháu bị đầy 

lên Lao Bảo.  

Việc khiếu nại trên xảy ra lần đầu tiên năm 1904, và 

kéo dài tới 10 năm sau. Ngày 16/11/1904, hai con của 

Hƣờng Thăng là Ƣng Niên và Ƣng Chuân khiếu nại về 

việc bị bạc đãi, đồng thời tố cáo Tƣờng và Thuyết giết 

Hƣờng Thăng ngày 29/11/1883. Ngày 12/7/1910, một 

ngƣời con khác là Ƣng Củng, Bang biện phủ Hàm 

Thuận, tỉnh Bình Thuận, than phiền về việc Hƣờng 

Thăng. Ba năm sau, tháng 5/1913, Ƣng Củng và Ƣng 
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Niên lại nạp đơn khiếu nại về việc bị bạc đãi. Ngày 

9/7/1913, Khâm sứ Jean Charles báo cáo với Toàn 

quyền Albert Sarraut về những khiếu nại của con cháu 

Hƣờng Thăng nhƣ sau: Ƣng Củng nhiều lần than phiền 

để xin việc làm với Levecque, và rồi Charles, hoặc 

Công sứ Phan Thiết. Thực tế, Bửu Trác, cháu đích tôn 

của Hƣờng Thăng, đƣợc hƣởng tập ấm tƣớc công. 

Tháng 4/1914, các con cháu Hƣờng Thăng là Hiệp Hiệp, 

Ƣng Cũng, Ƣng Niên, Ƣng Chuẩn, Bửu Trát, Bửu Nam, 

Bửu Ngọ, Bửu Phy, Bửu Thập, Bửu Vạn, Bửu Hiệp, 

Bửu Sƣ, Vĩnh Cán khiếu nại với Tổng thống Pháp về 

tình trạng gia đình con cháu Hƣờng Thăng, cùng lăng 

tẩm. Ngày 27/6/1914, Sarraut yêu cầu Khâm sứ Huế 

điều tra về khiếu nại của họ. Trong báo cáo ngày 

19/7/1914, Charles cho rằng Ƣng Cũng và Ƣng Niên đã 

nhiều lần khiếu nại. Nhƣng họ nên khiếu nại trực tiếp 

với Tôn Nhơn Phủ. Ngày 31/8/1914, Bộ Thuộc Địa còn 

gửi thƣ cho Hà Nội về việc con cháu Hƣờng Thăng 

khiếu nại. .(77) 

77. CAOM (Aix), GGI, dossier 9614.  

 

Cách nào đi nữa, ngày 14/12/1883, Paris đƣợc tin 

“một cuộc đảo chính ở Huế,” tức Nguyễn Văn Tƣờng 

giết Hƣờng Thăng, thay bằng cháu của Hƣờng Thời, 

mới 15 tuổi. Và để tránh những rắc rối, de Champeaux 

đồng ý dẫn độ Miên Trinh cùng nhóm Hƣờng Phì, 

Hƣờng Sâm cho triều đình.(78) 

78. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 40, pp 14-6; Nguyễn Xuân Thọ 1995, tr. 

344; H. Méhier de Mathuisieux, Dans la brousse. 

Souvenirs du Tonkin (Tours: Mame et Fils, 1895), 
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tr.138-39; Nguyễn Văn Phong 1971, tr.245. Có tin 

Hƣờng Thăng bị giết vì không chịu trả cho Tôn 

Thất Thuyết 300 lạng vàng đã hứa;  

 

III. ƯNG HẠO [HỖ/ĐĂNG] (KIẾN PHƯỚC, 

2/12/1883-30/7/1884): 

 Trƣớc khi giết Hƣờng Thăng, Tôn Thất Thuyết và 

Nguyễn Văn Tƣờng đã thuận chọn Ƣng Đăng—con 

nuôi thứ ba Hƣờng Thời, đƣợc Hƣờng Thời đặt tên 

Hỗ—lên ngôi. Lúc này, Ƣng Hỗ cùng Học phi Chuyên 

chịu tang ở Khiêm lăng. Ngày 29/11/1883, hai phụ 

chính cho ngƣời đón về điện “tịch điền quan canh,” chờ 

làm vua. Ƣng Hỗ sợ hãi, từ chối, nói còn trẻ, kham 

không nổi việc lớn; nhƣng hai phụ chính vẫn cùng các 

quan xin Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu lập vua. Hôm sau, 

ngày 30/11 (mồng một tháng Một Quí Mùi), vào điện 

Cần Chính làm lễ tấn tôn. Lấy tên thánh là Hạo/Hiệu 

(trên chữ Nhật, dƣới chữ thiên). Ngày 2/12 (mồng 3/11 

Quí Mùi), Ƣng Hạo lên ngôi, niên hiệu Kiến Phƣớc. 

(79)  

79. ĐNTLCB, V, I, 36, 1976:18-19, 20, 21-3, 

32. 

 

Gia Hƣng quận vƣơng Hƣờng Hƣu (1835-1885), 

con thứ 8 Miên Tông, đƣợc cử làm Phụ chính thân thần. 

Kỳ vĩ hầu Tƣờng, Thƣợng thƣ Bộ Hộ, và Vệ chính bá, 

Điện tiền tƣớng quân, Thƣợng thƣ Bộ Lại Thuyết làm 

Phụ chính Đại thần. Đoàn Văn Hội làm Thƣợng thƣ Bộ 

Công, kiêm quản Đô sát viện. (Ít lâu sau, Tƣờng đƣợc 

phong tƣớc Cần Chính Điện đại học sĩ, Kỳ vĩ quận 

công, thƣợng thƣ bộ Lại; Thuyết đƣợc hàm Hiệp biện 
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Đại học sĩ, Vệ quốc thƣợng tƣớng quân, Vệ chính hầu, 

thƣợng thƣ bộ Binh). (80)  

80. Ibid., V, I, 36:1883-1885, 1976:28-9, 37, & 

III, Ibid., 1976:88-9. 

 

Vì Ƣng Hạo còn nhỏ tuổi, việc làm vua tƣơng đối 

nhàn hạ. Tƣờng và Thuyết quyết định hầu hết mọi việc 

triều chính.  

Uy quyền Phụ chính Thuyết, dù chỉ là phụ chính thứ 

hai, ngày một gia tăng. Tại Huế, nhóm chủ chiến đã thu 

tóm quyền lực. Các trợ thủ đắc lực của Thuyết đƣợc 

phong thƣởng trọng hậu. Ông Ích Khiêm lên chức Thị 

lang bộ Binh, và tƣớc Kiên Trung Nam. Trƣơng Văn Đễ 

thăng Quang lộc tự khanh, biện lý bộ Binh. Phó đề đốc 

kinh thành Trần Xuân Soạn lên chức Chƣởng vệ. (81)  

81. Ibid., V, I, 36:1883-1885, 1976:35-6, 38; & 

II, Ibid., 1976:63-4; [147]. Ít lâu sau, dƣới triều Ƣng 

Minh, Ích Khiêm bị cách chức, đầy đi sơn phòng, 

rồi chết trong ngục tỉnh Bình Thuận vào tháng 8-

9/1884: Ibid., V, Ibid., 1976:163-64. Văn Đễ cũng 

bị giáng chức. 

 

Từ tháng 12/1883, Phụ chính Thuyết cũng đẩy 

mạnh việc xây thành Tân Sở, tại vùng Cùa, khoảng 20 

cây số nam Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, và chuẩn bị đánh 

Pháp, nếu cần. Cam Lộ là tên mới của huyện Thành 

Hóa, nơi Nguyễn Văn Tƣờng từng phụ trách việc canh 

nông. Lãnh thổ trải dài về phía tây tới cả mƣờng Na Bôn 

(Tchépone đời Pháp) và Thƣợng Ké (Mƣơng Nong). 

Tôn Thất Lệ [Đức?], em trai Thuyết, lo đôn đốc mật khu 

kháng chiến này.(82)  
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82. Ibid., V, II, 36:1883-1885, 1976:64; 

ĐNNTC, II: Thừa Thiên, Đạo Quảng Trị (1997), 

1:101-3.  

 

Từ đầu năm 1884, Phụ chính Thuyết bắt đầu đẩy 

mạnh việc bố phòng Tân Sở, và bí mật chuyển một số 

vàng bạc tới chôn dấu trong khu vực trên. Cựu Đại úy 

Charles Gosselin sau này từng tiếp cận cựu hoàng Ƣng 

Minh, rồi xin phép truy tìm kho tàng, nhƣng không 

đƣợc chấp thuận. Ngƣời sẽ trở thành Cô Mật Viện 

trƣởng trong thập niên 1920 biến vùng lân cận Tân Sở 

thành thực ấp của mình, mộ giáo dân đến khai khẩn. 

Thuyết còn cho ngƣời thân tín là Chƣởng vệ Soạn 

nắm tổ chức Phấn Nghĩa Quân, sau khi một số thủ lãnh 

cũ bị dính líu vào việc “tả đạo” ở phía Nam Huế. (83) 

83. Ibid., V, II, 36:1883-1885, 1976:64. 

 

Thực Lục ghi rất sơ sài về những vụ xô xát Giáo-

Lƣơng thời gian này, qua bản án nhóm Hƣờng Thành và 

quan tỉnh Thanh Hóa. Tháng 12/1883-1/1884, khi ra Dụ 

chiêu an giáo dân Ki-tô [Đạo Bình], Ƣng Hạo nhắc đến 

việc công tử Hƣờng Thành (con Trấn Định Công Miên 

Tri [Niết]) tụ tập đảng phái, thiêu đốt nhà cửa, giết hại 

giáo dân tại làng Dƣơng Hóa, huyện Hƣơng Trà, (thiêu 

89 hộ, giết hơn 20 ngƣời). Sự việc bị phát giác, án chƣa 

thi hành, Hƣờng Thành bị đổi sang họ mẹ, chờ qua ngày 

tế Giao sẽ bị xử tử. Đồng đảng có Trƣơng Văn Đức, 

Trƣơng Văn Định đều đợi xét đem chém, ngoài ra đều 

phải tội đồ, tội lƣu; (84)  
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84. ĐNTLCB, V, II, 36:1883-1885, 1976:58. 

[Hƣờng Chuyên, anh Hƣờng Thành, bị ghép vào vụ 

án giết Trần Tiễn Thành cƣớp của cải].  

 

Về vụ án Thanh Hóa, vì Trần Lục [Văn Triêm] hàng 

ngày đến dinh sứ Pháp kêu nài, triều đình xử tội sơn 

phòng sứ Hồ Tƣ Cung và phó sứ Đỗ Huy Toản án chém 

chờ lệnh; Tri phủ Thiệu Hóa là Nguyễn Dĩnh bị cách 

xung quân, và hai thủ phạm chính là Huyền và Mao bị 

chém tức khắc (Mao còn đi trốn). Tổng đốc Tôn Thất 

Trƣờng bị tống giam, chờ đi đầy. (85)  

85. Ibid., II, 36:1883-1885, 1976:87-8. 

 

Tài liệu Hội truyền giáo ghi lực lƣợng này là “Đoạn 

Kiết,” do Hầu [Hƣờng] Chuyên cầm đầu, có nhiệm vụ 

tiêu diệt giáo dân Ki-tô. Từ ngày 5 tới 12/1883, Đoạn 

Kiết quân giết chết 354 ngƣời, kể cả linh mục Vĩnh, tại 

Truồi, Cầu Hai, Nƣớc Ngọt, v.. v... Theo Nguyễn Văn 

Tƣờng giải thích với de Champeaux, đây là hành động 

gây rối loạn của một toán lính gốc Nam Kỳ đào ngũ. Từ 

mồng 2 tới mồng 8 tháng 1/1884, tổng cộng 7 giáo sĩ 

Pháp, 63 thày kẻ giảng Đƣờng Ngoài và khoảng 200 tín 

đồ thiểu số bị hạ sát ở Thanh Hóa và Lào;  (86) 

86. Annales de la Propagandation de la Foi, 

1884, tome 56:292-96, dẫn trong Delveaux, 

1941:246.  

 

Những con số nạn nhân và mức thiệt hại ghi nhận 

của hai phe chênh lệch nhau quá xa. 

Hai Phụ chính Thuyết và Tƣờng—lúc này đã trở 

thành thông gia—cũng thẳng tay thanh trừng phe đảng 
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Hƣờng Thăng. Miên Trinh bị giáng xuống huyện công, 

cùng gia đình bị đầy vào Quảng Ngãi. Gia đình Miên 

Triện vào Bình Định. Gia đình Miên Tằng vào Phú Yên. 

Hƣờng Sâm, Hƣờng Tu, Hƣờng Phì đều bị tội chém, đổi 

thành họ mẹ. Trong khi giam giữ, Phì bị chết “vì trúng 

gió độc.” Hƣờng Sâm bị ép uống thuốc độc. (87)  

87. Ibid., V, I, 36:1883-1885, 1976:54-5; 

ĐNCBLT, II (1993), 3:115.  

 

Hoài Đức quận công Miên Lâm, con thứ 57 Nguyễn 

Phƣớc Đảm, lên làm Tả Tôn Nhân Phủ. 

Tuy nhiên, tình trạng triều Huế thật lúng túng. Áp 

lực Pháp ngày một mạnh. Ƣng Hạo vừa lên ngôi, Pháp 

lại yêu cầu triều đình phải cắt mọi liên lạc với các lực 

lƣợng nhà Thanh và Lƣu Vĩnh Phúc ở miền Bắc, đồng 

thời triệu hồi Thống chế Viêm, Tổng đốc Ninh-Thái 

Trƣơng Quang Đản, Đề đốc Ngô Tất Ninh, Lê Văn Hổ, 

Nguyễn Văn Chƣ, Tán lý Lƣơng Quy Chính, Tán tƣơng 

Nguyễn Thiện Thuật, v.. v... Nhƣng hầu hết đều không 

chịu về kinh. (88)  

88. ĐNTLCB, V, I, 36:1883-1885, 39-40, 41-2. 

 

Trong khi đó, ngày 16/12, Tƣớng Millot đƣợc giao 

toàn quyền về quân và dân sự ở Trung và Bắc, với Paul 

Silvestre phụ tá hành chính. Phần Courbet đƣợc thăng 

Phó Đô Đốc, chỉ huy Hải quân. Millot nhận lệnh duy trì 

trật tự, cắt đƣờng giao thông với Trung Hoa qua ngả 

Tiên Yên, đánh chiếm Sơn Tây, Bắc Ninh, và Hƣng 

Hoá, sau đó trả lại cho Courbet lực lƣợng Thủy quân 

Lục chiến. (89)  
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89. Thƣ ngày 17/12/1883, A. Peyron gửi Millot; 

Thƣ ngày 20/12/1883, A. Peyron gửi Courbet; 

SHAT (Vincennes), 10H xxx [1, d6]. 

 

Ferry nhắc nhở Millot không đƣợc thƣơng thuyết về 

chính trị vì Paris sẽ bàn định một hoà ƣớc khác với Huế. 

(90) 

90. Thƣ ngày 18/12/1883, Ferry gửi Millot; 

Ibid. 

 

Ngày 18/12, Quốc Hội Pháp biểu quyết thêm 20 

triệu francs (4 triệu Mỹ kim) quân phí cho Bắc Kỳ. Cuối 

tháng đó, viện binh Pháp lên đƣờng qua Đông Dƣơng, 

từ Phi-lip-pin (29/12, 199 binh sĩ), Toulon (30/12, 3 đại 

đội Lê dƣơng), và Alger (31/12, một tiểu đoàn). 

Vì tình thế đặc biệt của Bắc Kỳ, những cuộc bình 

định của Pháp không còn dễ dàng, đơn giản với vài chục 

hay ít trăm tay súng nữa. Ngày 20/1/1884, tổng số quân 

viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ lên tới gần 17,000 ngƣời, kể 

cả 7 pháo đội và một số lính gốc Phi Châu (Algérie) 

cùng các thành phần lính mã tà Nam Kỳ và giáo dân Ki-

tô đất Bắc. Tuy nhiên, cánh quân chủ lực chỉ có một Sƣ 

đoàn, gồm Bộ Tƣ lệnh và 2 Lữ Đoàn, với 278 Sĩ quan, 

10,601 lính, 428 lừa, ngựa. Lữ đoàn thứ 1, do Tƣớng 

Brière de l'Isle chỉ huy, đóng ở hữu ngạn [phía đông] 

sông Hồng. Lữ đoàn thứ 2, dƣới quyền Tƣớng de 

Négrier, chịu trách nhiệm tả ngạn [phía tây] sông. Mỗi 

Lữ đoàn có 104 sĩ quan, 4,802 lính và 50 lừa, ngựa. (91)  

91. SHAT (Vincennes), 10Hxxx [1]. 
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Vào cuối năm 1883, có 4 trung đoàn (régiment) 

Thủy quân lục chiến (infanterie de marine, gồm 115 sĩ 

quan và 3,618 binh sĩ); 1 tiểu đoàn xạ thủ An-nam 

(tirailleurs annamites, gồm 16 sĩ quan và 1,200 binh sĩ); 

6 pháo đội và 2 Trung đội pháo binh (27 sĩ quan, 787 

binh sĩ); 1 tiểu đoàn hải quân (12 sĩ quan, 600 lính); 1 

trung đoàn lính Phi Châu (58 sĩ quan, 1,800 lính); và, 1 

đội kÿ binh, gồm 3 sĩ quan, 60 binh sĩ. Tại Thuận An và 

Huế có 2 trung đoàn Thủy quân lục chiến (18 sĩ quan, 

712 lính), hai trung đội Pháo binh và nửa đại đội lính 

tập. Đầu năm 1884, đạo quân viễn chinh đƣợc tăng viện 

160 sĩ quan và 6,200 binh sĩ, đƣa tổng số lên gần 15,000 

ngƣời; Ngoài ra, hạm đội Bắc Kỳ có 440 ngƣời và 25 

đại bác. Dƣới quyền Trung tá Morel-Beaulieu có tiểu 

hạm Pluvier và 11 pháo hạm; (92) 

92. Ibid.  

 

Trong khi đó, thái độ Trung Hoa ngày thêm hiếu 

chiến. Ngày 14/1/1884, Tăng Kỷ Trạch cho báo chí Tây 

phƣơng công bố một lá thƣ riêng gửi Lý Hồng Chƣơng, 

đề ngày 8/1/1884. Trong thƣ này, Trạch đả kích thái độ 

ngạo mạn của Ferry khi tuyên bố sẽ đem quân bình định 

thƣợng du Bắc Kỳ, bắt Trung Hoa phải chấp nhận một 

chuyện đã rồi, và đòi Trung Hoa bồi thƣờng chiến phí 

(40 triệu Mỹ kim), bằng không sẽ chiếm Đài Loan.  

Việc làm của đại sứ Thanh tạo nên nhiều phản ứng 

bất lợi trong giới ngoại giao Tây phƣơng. Ferry càng 

cứng rắn hơn. Một mặt, Ferry cho lệnh Millot tấn công 

Bắc Ninh, cứ điểm quan trọng của nhà Thanh. Mặt 

khác, qua trung gian của một số cƣờng quốc và tƣ nhân, 

Paris đồng ý nối lại thƣơng thuyết, nhƣng có ý chọn Bắc 
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Kỳ làm chiến trƣờng để giành thế mạnh trên bàn hòa 

đàm. 

Thƣợng tuần tháng 3/1884, Millot sai Brière de 

l'Isle đem quân vƣợt sông Hồng, rồi men theo sông 

Đuống [Thiên Đức] tiến về hƣớng Đông. Lữ đoàn 2 của 

Tƣớng de Négrier từ Hải Dƣơng đáp tàu tới Phả Lại 

(Sept Pagodes), bắt tay cánh quân Lữ đoàn 1, rồi cả thủy 

bộ tiến đánh Bắc Ninh theo tuyến sông Cầu [Nguyệt 

Đức].  

Chỉ huy Thanh tại tuyến phòng thủ náy là Hoàng 

Quế Lan, Triệu Ốc, và Trần Đắc Quí. Quế Lan và Ốc 

đóng quân ngoài thành. Trần Đắc Quí giữ Đáp Cầu. 

Trƣơng Quang Đãn, Tổng đốc Bắc Ninh, đóng ở Nghi 

Vệ, Tam Đảo; nhƣng đã nhận đƣợc lệnh giữ “trung lập,” 

mặc cho quân Thanh-Nguyễn tranh hùng.  

Trận đánh khởi đầu từ ngày 7/3/1884. Hai bên giao 

tranh mãnh liệt ở Đáp Cầu. Pháp chiếm đƣợc cả bảy đồn 

của Trần Đắc Quí, Mẫn Tuyên, Phú Lƣơng và Thuận 

Lƣơng. Ngày 10/3, Lƣu Vĩnh Phúc, đã đƣợc tƣớc Nam, 

Đề Đốc Tam Tuyên, mang quân tới tăng viện. Ngày 

12/3, Pháp ngƣng bắn, sử dụng khinh khí cầu để thám 

sát vị trí quân Thanh, sử dụng pháo binh bắn phá. Chiều 

đó, quân Pháp tổng tấn công.  Quân Thanh chết và bị 

thƣơng rất nhiều, bỏ chạy về Thái Nguyên và Lạng Sơn. 

Lƣu Vĩnh Phúc rút về Hƣng Hóa; Triệu Ốc chạy vào 

Thanh Hóa. Thành Bắc Ninh cũng bỏ ngỏ. Hôm sau, 

15/3, quân Pháp vào thành. Lữ Đoàn 1 liền truy kích lên 

Thái Nguyên, và một tuần sau chiếm đƣợc thành. Thừa 

thắng, ngày 19/3, quân Pháp tiến đánh Hƣng Hoá và 

chiếm đƣợc thành ngày 12/4. Nhiều quan Nguyễn “bỏ 

theo quân Thanh” nhƣ Tuần phủ Nguyễn [Ngô] Quang 
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Bích, Bố chính Nguyễn Văn Giáp, Tán tƣơng Nguyễn 

Thiện Thuật, Đề đốc Tạ Hiện, Hoàng Văn Hoè v.. v... 

Tuần phủ Bích sau đó từ trần ở thƣơng du Hƣng Hóa. 

Millot gửi một cánh quân nhỏ tới Tuyên Quang và 

chiếm thành này vào đầu tháng 6/1884. Nhƣng Tuần 

phủ Hoàng Tƣờng Hiệp bị Lãnh binh Cờ Đen, Hoàng 

Thủ Trung, trợ thủ đắc lực cũa Lƣu Vĩnh Phúc, bắt 

mang theo tới Long Châu sau cuộc đánh cƣớp thành vào 

tháng 3-4/1884. Trung chỉ huy một lực lƣợng 6000-

7000 ngƣời phục kích, ngăn chặn trục tiếp vận cho 

Tuyên Quang đến tháng 2/1885.(93) 

 93. SHAT (Vincennes), 10H xxx [57, 47]; 

ĐNTLCB, V, II, 36:1883-1885, 1976:90-3, 103-5; 

IV, Ibid., 1976:112.  

 

Hoàng Kế Viêm cũng bỏ chạy, sau đó men theo 

đƣờng núi về Thanh Hóa. Chiến thắng của Pháp khiến 

phe chủ hòa nhà Thanh tăng thêm uy tín. Tuần phủ 

Quảng Tây Từ Diên Húc và thuộc tƣơng nhƣ Hoàng 

Quê Lan, Triệu Ốc bị kết án cách chức, tống giam vì 

không bảo vệ đƣợc Bắc Kỳ. Lan tự tử. Trần Đắc Quí, 

Mẫn Tuyên bị xử tử. Sau này, Từ Diên Húc đƣợc khoan 

hồng, nhƣng chết bệnh trong ngục. 

Chính sách của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn 

Tƣờng là để mặc Pháp và nhà Thanh tranh giành ảnh 

hƣởng tại Đƣờng Ngoài. Dù Nguyễn Trọng Hợp đƣợc 

cử làm Khâm sai Bắc Kỳ, nhƣng tân Tổng đốc Hà Nội, 

Nguyễn Hữu Độ, ngày một gia tăng ảnh hƣởng.  

Khôn ngoan, mƣu trí, từng làm quản lý thƣơng 

chính Hải Dƣơng, rồi vào Sài Gòn nhận lĩnh quà tặng 

tàu chiến và khí giới cho Hƣờng Thời, Độ biết cách mua 
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lòng các nhà truyền giáo cùng giáo mục Việt. Năm 

1883, Độ đã góp công lớn cho giáo hội bằng cách giúp 

Puginier mua trọn làng Thọ Xƣơng với giá tƣợng trƣng 

100 quan để xây cất nhà Chung [thờ] Hà Nội trên nền cũ 

của chùa Báo Thiên—ngôi chùa lịch sử, di tích văn hoá 

dựng lên dƣới triều Lý Nhật Tôn (Thánh Tông, 

3/11/1054-1/2/1072) để tƣởng nhớ Không Lộ đại sƣ 

năm 1056. Độ cho lệnh san bằng chùa vì “cột vách đã 

xiêu đổ, dễ gây tai nạn chết ngƣời.” (94)  

94. André Masson, The Transformation of 

Hanoi, 1873-1888; translated from French by Jack 

A Yaeger, edited and abridged by Daniel F 

Doeppers, Wisconsin Papers on Southeast Asia, No. 

8 (Madison, WI: Center for Southeast Asian 

Studies, Univ. of Wisconsin-Madison, 1984), pp 51-

2. 

 

Độ cũng giữ liên hệ chặt chẽ với các giáo mục bản 

xứ, đặc biệt là Trần Lục [Trần Văn Triêm], ngƣời cai 

quản họ đạo Phát Diệm, nằm giữa ranh giới hai tỉnh 

Ninh Bình và Thanh Hóa. Từ năm 1883, Trần Lục công 

khai ngả theo Pháp. Theo sử quan Nguyễn: 

Y mộ nhiều giáo dân và hàng ngàn tên vô lại, 

nhiều lần ra chặn bắt dịch phu để cƣớp lấy công 

văn. Các quan trú quân đều phải qua đƣờng Phủ 

Nho Quan mà đệ công văn về [Huế]. (95)  

95. ĐNTLCB, V, I, 36:1883-1885, 1976:43. 

 

Trần Lục cũng “hằng lui tới dinh sứ Pháp kêu xin tƣ 

xét” việc đốt phá dân đạo Ki-tô ở Thanh Hóa, khiến 

tháng 3/1884 Tổng đốc Thanh Hóa Tôn Thất Trƣờng và 
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Tri phủ Thiệu Hóa Nguyễn Đĩnh bị cách chức, thuộc hạ 

bị giết. (96)  

96. Ibid., II, 36:1883-1885, 1976:90. Tháng 4-

5/1886, Độ còn đề cử Trần Lục làm Tuyên phủ sứ 

Thanh Hoá, hàm tham tri Bộ Lễ, lo việc đánh dẹp 

quân Cần Vƣơng vì họ đạo của Lục nằm giữa ranh 

giới Ninh Bình và Thanh Hoá; Ibid., VI, III, 

37:1885-1886, 1977:143, 168. Tuy nhiên, tân Tổng 

trú sứ Paul Bert cho lệnh trục xuất Lục khỏi Thanh 

Hóa ngay. [Bert: VI, V, 37:1885-1886, 1976:207-8, 

215 [chết] 

 

Nhờ thế tựa Pháp và giáo sĩ Ki-tô, Nguyễn Hữu Độ 

tự động bổ nhiệm hay cách chức quan lại theo đề nghị 

của Pháp và công khai chống lệnh triều đình, dƣới chiêu 

bài lệnh Pháp. Tƣờng và Thuyết ra lệnh gọi Độ về Huế, 

giữ chức Hữu Tham tri (assesseur de droite) Bộ Công. 

Ngày 18/8, lập lại lệnh trên. Độ phản công bằng cách tố 

cáo với Pháp là Tƣờng và Thuyết chuyên quyền, lấn áp 

vua, và chống Pháp..(97) 

97. ĐNTLCB, V,  IV, 36:1883-1885, 1976:157.  

 

 Hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết dẫu bất mãn cũng 

chẳng làm đƣợc gì hơn tiếp tục chuẩn bị các hậu cứ 

quân sự từ Quảng Trị ra Nghệ An, và duy trì những liên 

hệ bán chính thức với nhà Thanh qua nhóm Tuần phủ 

Hƣng Hóa Nguyễn [Ngô] Quang Bích, Tán tƣơng 

Nguyễn Thiện Thuật, Đề đốc Nam Định Tạ Hiện, thủ 

lĩnh Thái trắng Điêu Văn Sinh ở châu Lai, v.. v..., lúc 

này đã công khai dựa thế quân Thanh chống Pháp, nộp 

trả ấn tín và cắt đứt liên lạc với Huế. Tán tƣơng Thuật, 
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và Đề đốc Hiện còn chiêu mộ nghĩa dũng địa phƣơng 

quyết kháng Pháp đến hơi thở cuối cùng, biến địa danh 

“Bãi Sậy,” Hƣng Yên—hậu quả của hơn 20 năm liên 

tiếp đê Văn Giang bị vỡ, hiện chẳng còn một dấu vết 

nào—đi vào quốc sử kháng Pháp.. Những nỗ lực vô 

vọng, nhƣng bi tráng, trong gọng kìm nghiệt ngã của cả 

hai thế lực thực dân xâm lƣợc Đông-Tây. 

 

A. TẠM ƢỚC THIÊN TÂN (11/5/1884): 

Dù Pháp đã chiếm đƣợc hầu hết Bắc Kỳ, quân 

Thanh còn trú đóng ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào 

Kay. Qua trung gian của một ngƣời Prussia, Yên Kinh 

đồng ý thay Tăng Kỷ Trạch. Thƣơng thuyết giữa Trung 

Hoa và Pháp đƣợc nối lại vào đầu tháng 5/1884. (99)  

99. Phần lớn chi tiết dƣới đây dựa trên France, 

Ministère des Affaires Etrangères, Documents 

diplomatiques [DD], Affaires du Tonkin, 

Convention de Tien-Tsin du 11 Mai 1884, Incident 

de Lang Son (Paris: 1884), pp 5-7. Sẽ dẫn: DD III. 

Chúng tôi chỉ trƣng dẫn thêm xuất xứ các tài liệu 

khác nếu sử dụng.  

 

Ngày 2/5,  de Sémallé báo cáo từ Yên Kinh rằng Lý 

Hồng Chƣơng muốn điều đình với Đề Đốc Lespès, Tƣ 

lệnh Sƣ đoàn Hải quân Pháp ở Trung Hoa và Nhật, và 

Yên Kinh sẽ cử một tân Đại sứ tới Pháp. Paris bèn sai 

Trung tá Ernest-Francois Fournier, hạm trƣởng Volta, 

ngƣời từng quen biết Hồng Chƣơng từ năm 1878, tới 

Thiên Tân nghị hoà. Ngày 8/5, hai bên đạt đƣợc những 

thỏa thuận căn bản. Fournier yêu cầu Paris cho phép 

mình đƣợc toàn quyền ký tạm ƣớc với Hồng Chƣơng, 
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trong khi chờ đợi Lespès tới nơi để ký hiệp ƣớc chính 

thức. Thủ tƣớng Ferry chấp thuận.  

Ngày 11/5/1884 (18/4 Giáp Thân) Chƣơng và 

Fournier ký một tạm ƣớc gồm 5 điều. Quan trọng nhất 

là  nhà Thanh đồng ý triệt thoái ngay khỏi Bắc Kỳ và 

tôn trọng tất cả những hoà ƣớc ký kết giữa Pháp và Đại 

Nam (điều 2). Đổi lại,  Pháp hứa tôn trọng biên giới 

giữa Trung Hoa và Đại Nam (điều 1), đồng thời  bỏ việc 

đòi bồi thƣờng chiến phí (điều 3). Hai bên còn thoả 

thuận sẽ gặp lại trong vòng 90 ngày để ký hiệp ƣớc 

chính thức (điều 5). 

Ferry cực kỳ hài lòng, gửi điện văn khen ngợi 

Fournier và cho lệnh Lespès gửi Fournier về nƣớc để 

tƣờng trình kết quả. Ngày 13/5, Ferry còn cho Fournier 

biết sẽ cử Patenôtre làm Đặc sứ toàn quyền để ký hiệp 

ƣớc chính thức càng sớm càng tốt, và nhấn mạnh rằng 

việc triệt thoái quân Thanh khỏi Bắc Kỳ cần đƣợc thi 

hành tức khắc. Ba ngày sau, 15/5, Ferry lại thông báo 

cho Fournier là Patenôtre, trên đƣờng qua Yên Kinh, sẽ 

ghé Huế vào khoảng ngày 28/5 để ký hiệp ƣớc mới với 

nhà Nguyễn. Hiệp ƣớc này nhằm mục đích chính tách 

biệt hẳn Đại Nam khỏi vùng ảnh hưởng Trung Hoa, 

và Pháp sẽ trở thành đại diện ngoại giao của Huế với tất 

cả các quốc gia, kể cả Trung Hoa. Ferry chỉ thị 

Fournier phải giải thích rõ ràng với Chƣơng rằng đích 

thân Ferry đã xóa đi đoạn “kể cả Trung Hoa” trong 

dự thảo Hiệp ƣớc với Huế để tránh cho Chƣơng—một 

cận thần của Từ Hy Thái hậu—những khó khăn với các 

phe đối lập; nhƣng chi tiết kể cả Trung Hoa sẽ là một 

thực thể—Từ nay, Trung Hoa không được can thiệp 

vào nội bộ An Nam.  
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Ngày 17/5, Fournier báo cáo lên Bộ trƣởng 

HQ&TĐ, Phó Đô Đốc Peyron, và đồng thời thông báo 

cho Tƣớng Millot ở Bắc Kỳ biết là Chƣơng đã đồng ý 

lịch trình rút quân nhƣ sau:— từ ngày 6/6/1884, tức 20 

ngày sau khi ký Hiệp định—Pháp có thể chiếm Lạng 

Sơn, Cao Bằng, Thất Khê, và các tiền đồn giáp ranh hai 

tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Và, từ ngày 26/6, có thể 

chiếm Lào Kay cùng các vị trí sát biên giới Vân Nam. 

 

B. HIỆP ƢỚC "BẢO HỘ" 6/6/1884: 

Tại Huế, việc thảo luận sơ khởi về hòa ƣớc mới 

giữa Pháp và Đại Nam đã bắt đầu từ hạ tuần tháng 

12/1883, khi Đặc sứ Tricou, trên đƣờng về nƣớc, đƣợc 

lệnh ghé ngang kinh đô thăm dò tình hình sau cái chết 

của Hƣờng Thăng. Tricou cũng đƣợc lệnh đánh giá tâm 

ý hai Phụ chính đại thần Tƣờng và Thuyết về Qui ƣớc 

Harmand 25/8/1883.  

Ngày 25/12/1883, và rồi ngày 1/1/1884, Nguyễn 

Văn Tƣờng tiếp kiến Tricou, cố xin rút bỏ hai tiếng bảo 

hộ, và đƣợc duy trì liên hệ với Trung Hoa. Triều đình 

Huế đã thảo luận sôi nổi về việc này. Một phe không 

muốn đoạn tuyệt với Trung Hoa, vì mối quan hệ văn 

hóa, chính trị và kinh tế đã có hàng ngàn năm. Một phe 

muốn ngả hẳn về phía Pháp, vì Pháp đang trực tiếp đe 

dọa nền tự chủ. Cuối cùng, triều đình quyết định “trung 

lập,” mặc Pháp và Trung Hoa tranh giành ảnh hƣởng. 

Bởi thế, ngày 1/1/1884—ba ngày sau cuộc hội kiến giữa 

Ƣng Hạo va Tricou—Phụ chính Tƣờng trao cho Tricou 

một quốc thƣ của Ƣng Hạo, khẳng định tôn trọng Tạm 

ƣớc 25/8/1883, cùng đồng ý trên nguyên tắc văn bản 

hiệp định ấy có thể sửa đổi. (100)  
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100. Thƣ ngày 1/1/1884, Ƣng Hạo gửi TT 

Pháp; AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 42, p 110; Nguyễn Xuân Thọ 1995, tr 346. 

Xem thêm ĐNTLCB, V, II, 36:1883-1885, 1976:62-

3. 

 

Khi tới Huế vào hạ tuần tháng 5/1884, Patenôtre 

mang theo Rheinart des Essarts, một nhân vật kỳ cựu ở 

Huế. Triều Nguyễn cử Nguyễn Văn Tƣờng, Phạm Thận 

Duật (Chánh sứ), và Tôn Thất Phan (Phó sứ) tham dự 

hội nghị. Sau khi đƣợc thông báo về Tạm ƣớc Thiên 

Tân (11/5/1884) giữa Fournier và Lý Hồng Chƣơng—

nhất là khoản Pháp đồng ý gạch bỏ tên Trung Hoa khỏi 

điều kiện kiểm soát ngoại giao—triều  Nguyễn đồng ý.  

Ngày 6/6/1884 (13/5 Giáp Thân) hai phe ký hiệp 

ƣớc mới. Hòa ƣớc Bảo Hộ hay "Patenôtre" này gồm 19 

khoản.  

Điều 1: Đại Nam chấp nhận sự bảo hộ của 

Pháp. Mọi giao dịch với nƣớc ngoài phải có sự chấp 

thuận của Pháp. [Bản chữ Nôm từ “bảo hộ” dịch 

thành “bảo trợ” [giúp đỡ]. 

Điều 2: Pháp đóng đồn ở cửa Thuận An; Đại 

Nam phải phá bỏ mọi công sự phòng thủ từ Thuận 

An tới Huế. 

Điều 3: Đại Nam đƣợc tự trị từ Bình Thuận tới 

Thanh Hóa. [Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 

Bình Thuận đƣợc sát nhập lại vào Đại Nam]. 

Điều 5: Tại Đại Nam, triều Nguyễn tiếp tục cai 

trị, dƣới sự bảo hộ của một Tổng trú sứ [Résident 

Général] ở Huế. Tổng trú sứ phụ trách việc ngoại 
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giao của Đại Nam, và có quyền gặp vua, cùng đóng 

quân trong kinh thành  

Điều 6: Từ Ninh Bình trở ra Bắc, Pháp có 

quyền đặt công sứ hay phó công sứ. 

Điều 9: Đƣờng giây điện báo. 

Điều 13: Pháp tự do giao thƣơng; tự do truyền 

đạo [giống điều 9 của hiệp ƣớc 15/3/1874]. 

Điều 15: Pháp hứa giúp diệt phỉ và hải tặc. 

Điều 17: Xóa nợ Pháp. Nợ Espania phái trả. Đại 

Nam không đƣợc vay tiền nƣớc ngoài nếu không có 

sự chấp thuận của Pháp (đồn Mang Cá, đông bắc 

thành Huế).. 

Điều 19: Hòa ƣớc này thay thế cho các hòa ƣớc 

23/11/1874, 31/8/1874 và 15/3/1874. Bản Pháp ngữ 

làm chính. 

Ký tên: Nguyễn Văn Tƣờng, Trần Thận Duật, 

Tôn Thất Phiên [Phan]. (101) 

101. ĐNTLCB, V, IV, 36: 1883-1885, 

1976:114-19.  

 

Bản dịch qua chữ Nôm dùng nguyên thuật ngữ 

“bảo trợ,” dù chính bản là tiếng “protectorat [bảo 

hộ].” Theo Rheinart, đại diện Hoàng tộc và Viện Cơ 

Mật xin đƣợc đặc ân này bằng cách trao cho 

Rheinart quả ấn khắc 6 chữ “Việt Nam Quốc Vƣơng 

chi ấn” bằng hai thứ tiếng Mãn châu và Hán, để 

ném vào lò rèn hủy đi tại buổi lễ ký Hiệp ƣớc. (102) 

102. Sogny, “Rheinart,” BAVH, 1943, pp 168-

69; ĐNTLCB, V, IV, 36: 1883-1885, 1976:119.. 

This was a The Nguyen Court retained the 

administrative authority, under the supervision of 
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a French Resident General [Tong Tru su] in Hue, 

from Binh Thuan to Ninh Binh. (Arts 2, 5, 6 & 

7). In the North, there were French Residents in 

all provinces to supervise the Vietnamese local 

mandarins. These residents were responsible for 

the Resident General in Hue (Arts 6 & 7) 

 

Mặc dù Hòa ƣớc 6/6/1884 có vẻ nhẹ nhàng hơn Qui 

ƣớc 25/8/1883, nhƣ sự bảo hộ của Pháp là nền bảo hộ 

kiểm soát [protectorat de contrôle]. Trên thực tế, hòa 

ƣớc này chứa đựng tất cả những điều Pháp mong muốn: 

Đó là đặt xuống nền móng cho việc trực tiếp cai trị Bắc 

Kỳ, đƣợc ngụy trang dƣới lối hành văn ngoại giao 

chuyên nghiệp. Uy quyền của triều Nguyễn trên Bắc Kỳ 

rút lại chỉ còn những chữ chết. Các công sứ trực tiếp 

kiểm soát những quan tỉnh, vì đƣợc quyền phủ quyét, 

cộng với quyền cách chức hay tống giam họ. Guồng 

máy hành chính mà Sylvestre điều khiển đƣợc biệt lập 

với soái phủ Sài Gòn; và trực tiếp nắm giữ ngân khố và 

kho tàng.  

Đại Nam mất quyền tự chủ từ ngày này. Rheinart ở 

lại làm Khâm sứ. Ngày 11/7/1884, Patenôtre lên đƣờng 

đáo nhậm nhiệm sở ở Yên Kinh, và cũng để ký Hiệp 

định thân hữu Pháp-Trung, dựa trên tạm ƣớc Thiên Tân, 

11/5/1884 giữa Chƣơng và Fournier. Nhƣng tình thế đột 

ngột đổi thay trên hành trình của Patenôtre từ Huế tới 

Hong Kong và Thƣợng Hải. 

 

C. BIẾN CỐ LẠNG SƠN: 

Sau khi nhận đƣợc báo cáo của Fournier ngày 17/5, 

Tƣớng Millot cho Đại tá Duchesne [Dugene] dẫn một 
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đạo quân lên chiếm Lạng Sơn. Binh đoàn Duchesne  

gồm 300 lính Pháp, 300 lính Bắc Kỳ, 40 kỵ binh, 40 

công binh, 200 lừa, và 200 xe pháo binh. Đối lại, quân 

Thanh tập trung hơn 70 doanh (từ 20,000 tới 35,000), trí 

dài từ Trấn Nam Quan tới Lạng Quang và Quang Âm, 

dƣới quyền Sầm Dục Anh, Phan Đỉnh Tân [Pan Ding-

xin], v.. v.. Phan Đỉnh Tân mới thay Từ Diên Húc làm 

Tuần phủ Quảng Tây, vì Húc và thuộc hạ bị cách chức, 

tống giam hay trừng trị vì không bảo vệ đƣợc Lạng Sơn 

và Cao Bằng trong mùa Xuân 1884. Sau khi đƣợc tin 

Pháp đã sỉ nhục Thiên tử Thanh bằng cách phá bỏ ấn tín 

phong cho vua Nguyễn, nhà Thanh đƣa khoảng 25,000 

quân xuống bảo vệ Lạng Sơn. Một số quan Nguyễn nhƣ 

Lã Xuân Uy và Nguyễn Thiện Thuật đã tự nguyện giữ 

liên lạc ở Lạng Sơn. (103)  

103. Ibid., V, IV, 36:1883-1885, 1976:128. 

 

Từ ngày 17/6, đã có nhiều dấu hiệu bất ổn; quân 

Thanh nổ súng vào toán tiền thám Pháp ở Cầu Sơn. 

Chiều 22/6, cánh quân Duchesne bị bắn khi tới tả ngạn 

sông Thƣơng. Sáng hôm sau, 23/6, khi Duchesne cho 

một toán quân vƣợt sông để bảo vệ bờ phải sông, toán 

này bị tấn công khoảng 1 tiếng đồng hồ, 3 quân nhân bị 

thƣơng. Duchesne bèn phái ngƣời mang thƣ tới gặp cấp 

chỉ huy Thanh, thì một quan cao cấp cho biết họ cần 5 

tới 6 ngày để di chuyển qua biên giới. Khoảng 4 giờ 

chiều, chừng 4-5,000 quân Thanh tiến đánh các đơn vị 

Pháp. Giao tranh kéo dài tới sáng mới dứt. Pháp chết 1 

sĩ quan, 7 binh sĩ, và 4 bị thƣơng. 

Khoảng 5 giờ sau, quân Thanh lại tiến đánh. Pháp 

phải rút lui. Đạo quân trở nên tán loạn vì nhân công bỏ 
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chạy tứ hƣớng. Lƣơng thực và quân trang, quân dụng 

của sĩ quan đều bị bỏ lại. Chiều 24/6, quân Pháp rút qua 

đƣợc sông Thƣơng, đóng tại đồn Bắc Lệ. Pháp chết 1 sĩ 

quan, 10 binh sĩ; bị thƣơng 36 (3 sĩ quan). Hai ngƣời bị 

mất tích. 

Quân Thanh đều mặc quân phục, trang bị các loại 

súng bắn nhanh nhƣ Winchester, Peabody, Remington 

và Berdan. Theo tình báo, có khoảng 20 đại đội (doanh, 

300 ngƣời) Thanh đóng giữa Lạng Sơn và Sông 

Thƣơng. Tổng cộng Pháp 51 chết, 24 bị thƣơng, 3 mất 

tích; (104) Tài liệu Nguyễn ghi quân Thanh bắt đƣợc 1 

sĩ quan cấp tá, hai trung úy, hơn 20 binh sĩ  cùng 100 

lính tập bản xứ [mã tà]. 

104. SHAT (Vincennes), 10H xxx [57]; Báo 

cáo ngày 4/7/1884, Millot gửi Peyron; MAE (Paris), 

DD III  pp 31-2.  

 

Ngày 26/6, Millot cử Tƣớng de Négrier lên tăng 

viện. Hai ngày sau, 28/6, giao tranh lại diễn ra tại Cầu 

Sơn và Kép. Đồn Bắc Lệ thất thủ. Tuy nhiên, cánh quân 

de Négrier bắt tay đƣợc đơn vị của Duchesne. 

Trận đánh này khiến Millot vô cùng bối rối. Ngày 

30/6, Millot báo cáo là hiện không thể sử dụng quá 

3,500 lính một lần. Mỗi đại đội TQLC chỉ còn 50 ngƣời; 

và tiểu đoàn Phi Châu không quá 300 ngƣời. (105)  

105. SHAT (Vincennes), 10H xxx [57]. 

 

D. LIÊN HỆ PHÁP-HOA CĂNG THẲNG: 

Cũng ngày 30/6 này, dƣ luận Trung Hoa cực kỳ sôi 

nổi quanh tờ Dụ của Từ Hy Thái hậu về chính sách đối 

với Đại Nam cùng Tạm ƣớc Thiên Tân. Hành động 
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thiêu hủy ấn nhà Thanh tại Huế ngày 6/6/1884 cũng tạo 

cơ hội cho những ngƣời bài ngoại chỉ trích triều đình. 

Các nhà trí thức gửi 47 kiến nghị lên Quang Tự, đòi kết 

tội Lý Hồng Chƣơng. Khánh thân vƣơng, mới lên nắm 

Tổng lý Nha môn, cũng chẳng có cảm tình đặc biệt với 

Chƣơng, một cận thần của Từ Hy Thái Hậu (1835-

1908). Bởi thế Chƣơng không dám yêu cầu triệt thoái 

quân Thanh khỏi Bắc Kỳ.  

Ngày 9/7, Ferry viết thƣ cho Đại sứ Lý Phƣơng Bào 

[Li-Fongpao], đòi quân Thanh phải rút khỏi Bắc Kỳ tức 

khắc theo điều 2 của tạm ƣớc Thiên Tân, và bồi thƣờng 

250 triệu francs. Đại sứ Thanh trả lời rằng Tạm ƣớc 

11/5/1884 chƣa có hiệu lực, và chẳng có điều khoản nào 

xác định ngày tháng triệt thoái. Một công điện đề ngày 

8/7 của Tổng lý Nha môn cũng xác định nhà Thanh thiệt 

hại trên 300 ngƣời, và yêu cầu Pháp gửi ngay Patenôtre 

tới Thiên Tân. Ngày 9/7, Chƣơng lại gửi điện tín cho 

Đại sứ Bào là Yên Kinh đã xuống Dụ cho lệnh các đơn 

vị Thanh triệt thoái; và nếu Pháp muốn giải quyết một 

cách ôn hòa, hai bên có thể duy trì tạm ƣớc ngày 

11/5/1884. 

Ngày 10/7, Ferry đƣa ra các điều kiện sau: 

1. Nhà Thanh phải đăng trên Công báo Yên kinh 

sắc dụ của triều đình về việc triệt thoái; 

2. Phải nói rõ rằng việc triệt thoái trên là do 

điều 2 của Tạm ƣớc Thiên Tân; 

3. Quân Thanh phải triệt thoái hoàn toàn khỏi 

Bắc Kỳ trong vòng 1 tháng;  

4. Các địa danh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thất Khê, 

và Lào Kay phải đƣợc nêu rõ; 
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5. Việc định lại biên giới sẽ đƣợc thƣơng thảo 

sau. 

 

Nếu Yên Kinh đồng ý đăng bản Dụ với nội dung 

nhƣ trên, Pháp sẽ gửi Patenôtre tới Thiên Tân. 

Ngày 12/7, Paris chỉ thị De Sémallé gửi tối hậu thƣ 

bắt nhà Thanh phải rút khỏi Bắc Kỳ, và bồi thƣờng 250 

triệu francs chiến phí. Hôm sau, 13/7, Bộ trƣởng HQ 

Peyron cho lệnh Courbet mang quân lên Phúc Châu 

(tỉnh lỵ Phúc Kiến) và Cơ Long (Kelung thuộc Đài 

Loan).  

Ngày 15/7, Yên Kinh nhƣợng bộ, đồng ý đăng sắc 

Dụ và hứa rút quân trong vòng một tháng, nhƣng từ chối 

bồi thƣờng chiến phí. Ferry không nhân nhƣợng, cho 

Yên Kinh một tuần lễ để đáp ứng. Nhà Thanh bèn nhờ 

Đại sứ Mỹ đứng ra làm trung gian, lần thứ ba, nhƣng 

Pháp lại từ chối.  

Trong khi đó, hạm đội Pháp tiến vào hải phận một 

số cảng Trung Hoa nhƣ Phúc Châu và Đài Loan. 

Ngày 29/7, Ferry giảm tiền bồi thƣờng xuống 200 

triệu, và dời kỳ hạn tối hậu thƣ tới ngày 1/8/1884. Ngày 

30/7, Đại sứ Patenôtre tới Thƣợng Hải. Patenôtre báo 

cáo rằng Yên Kinh đồng ý bồi thƣờng 500,000 lạng bạc, 

tức 3.5 triệu quan, để cứu trợ gia đình tử sĩ, nhƣng 

Patenôtre đã từ chối. 

Ngày này, Đại sứ Trung Hoa lại xin triển hạn thêm 

4 hôm, và yêu cầu Pháp rút lại việc triệu hồi Lƣu Vĩnh 

Phúc. 

 

IV. LỄ ĐĂNG QUANG CỦA ƯNG MINH tự LỊCH 

(HÀM NGHI, 2 [17]/ 8/1884-1/11/1888): 

556



 76 

 

Trong khi liên hệ Pháp-Thanh căng thẳng, một biến 

cố đột ngột xảy ra ở Huế. Ngày 31/7/1884 [10/6 Giáp 

Thân] vua Ƣng Hạo [Hỗ/Đăng] mất, hƣởng dƣơng 15 

tuổi. Theo sử quan đời Bửu Chiêu [Lân] và Vĩnh Hoãng 

[San]—những ngƣời chẳng có thiện cảm gì với Phụ 

chính Tƣờng và Thuyết—vua đã ốm nặng từ hai tháng 

trƣớc. Ngày 28/7, Ƣng Hạo cảm thấy khá hồi phục để 

lên triều. Thật bất ngờ ba ngày sau bệnh lại trở nặng, và 

vua qua đời. (105)  

105. ĐNTLCB, V, IV, 36:1813-1815, 1976:108, 

150-51. 

 

Vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh phế lập sau cái 

chết của Hƣờng Thời, đủ loại tin đồn đƣợc loan truyền 

tại kinh đô cũng nhƣ các giáo đƣờng Ki-tô và cơ sở 

thuộc địa Pháp. Paulin Vial, đại diện Pháp ở Hà Nội 

nhận định: 

Có thể những phụ chính đại thần không muốn 

gánh trách nhiệm về những điều đã nhƣợng bộ với 

Pháp và đã trút gánh nặng cho một ông Hoàng hiền 

lành [inoffensif] và yếu ớt [débile]... Ngƣời ta đồn 

rằng Phủ Phụ Chính đã làm ông ta biến dạng. (106)  

106. Paulin Vial, Nos premières années au 

Tonkin (Paris: 1889), p 169; Nguyễn Văn Phong, 

1971:245; ASME (Paris), vol 704, p1268. 

 

Khâm sứ Rheinart, qua hệ thống tình báo riêng từ 

các giáo sĩ và thông ngôn, ký lục, nghi rằng Ƣng Hạo đã 

bị Nguyễn Văn Tƣờng hạ độc, không những vì Phụ 

chính Tƣờng tƣởng rằng hiệp ƣớc 1884 sẽ trở thành vô 
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giá trị nếu ngƣời ký kết từ trần, mà còn do lòng dục 

vọng muốn duy trì những liên hệ mật thiết với một 

vƣơng phi. (107)  

107. Sogny, “Rheinart;” BAVH, XXX, Nos. 1-2 

(Jan-Juin 1943), pp 166-67.  

 

Silvestre cũng cho rằng Tƣờng đã giết chết Ƣng 

Hạo khi Ƣng Hạo khám phá ra việc tƣ tình giữa Tƣờng 

và bà Học Phi (vợ thứ ba Hƣờng Thời), mẹ nuôi vua;  

108. Politique francaise . . ., XI, tr. 743; 

Delvaux, 1941:251; Nguyễn Văn Phong 1971:247.  

 

Chứng bệnh ốm nặng này, dù liên hệ đến chính sách 

thực dân của Pháp hay chăng, là nghi án lịch sử khó giải 

đáp. 

Hôm sau, 1/8 [11/6 Giáp Thân], hai Phụ chính 

Thuyết và Tƣờng đƣa công tử Ƣng Minh [Lịch]—em 

cùng cha khác mẹ với vua và Hoàng tử Ƣng Kỹ 

(Đƣờng, tức Đồng Khánh sau này)—vào điện Cần 

Chánh nhận truyền quốc tỷ và áo bào. (109)  

109. ĐNTLCB, V, IV, 36:1813-1815, 1976:151, 

153-54; Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu 

[QTCBTY], tr. 412.  

 

Rheinart phản đối việc Ƣng Minh nối ngôi mà 

không đƣợc Pháp chấp thuận. Sáng 1/8, khi Tôn Thất 

Phan và Linh mục [Nguyễn Hữu] Thơ (tức Cƣ), biện lý 

Thƣơng Bạc, báo tin Ƣng Hạo chết và hai giờ trƣớc khi 

từ trần, vua đã truyền di chiếu nhƣờng ngôi cho em trai, 

Rheinart đƣa ra hai lý do để phản đối: Thứ nhất, nƣớc 

Pháp cần đƣợc thông báo trƣớc và việc lập vua mới phải 

558



 78 

có phép của chính phủ Pháp. Thứ hai, Ƣng Hạo còn 

nhỏ, di chiếu không có giá trị. Tôn Thất Phan biện hộ 

rằng ngôi vua không thể bỏ trống một giờ, nên phải lập 

Ƣng Minh, nhƣng Rheinart không chấp nhận lý do trên. 

Tổng trú sứ Pháp còn gợi ý nên chọn một ngƣời lớn tuổi 

nhƣ Phụ chính thân thần Hƣờng Hƣu, năm ấy đã 49 

tuổi, vì Hƣờng Hƣu có khả năng nhất, lại từng có liên hệ 

với Pháp. Rheinart còn bắt Phủ Phụ chính phải làm đơn 

xin đƣợc lập vua mới. Sau đó sai ký lục Lê Duy Hinh—

mà mƣu mô và tham vọng cá nhân vƣợt quá xa khả 

năng thông dịch chữ Nho cùng chữ nôm—qua gặp 

Nguyễn Văn Tƣờng nói rõ những điều trên. Hinh còn 

đƣợc lệnh nói thêm là nếu chọn Hƣờng Hƣu, Phủ phụ 

chính sẽ bị giải tán; các thành viên sẽ tiếp tục làm việc 

với điều kiện không phá hoại vua mới. Đồng thời, 

Rheinart cũng viết thƣ cho viện Cơ Mật.  

Buổi chiều, đích thân Rheinart gặp Tƣờng để thảo 

luận.  Tƣờng nói ngôi vua không thể để trống một giờ, 

và việc đƣa Ƣng Lịch lên ngôi là hợp lý. Rheinart nói 

rằng phòng Hƣờng Cai thiếu thông minh và có triệu 

chứng bệnh di truyền: Cha chết vì bệnh não; anh cả có 

dấu hiệu bệnh thần kinh; Ƣng Hạo/Hỗ có triệu chứng 

lao tủy sống. Ngƣời em út biết đâu không bị bệnh di 

truyền này. Cách hay nhất là chọn Hƣờng Hƣu. Tƣờng 

vẫn nhấn mạnh ngôi báu không thể bỏ ngỏ một giờ. 

Rheinart cáo từ, trƣớc khi lập lại với Tƣờng rằng không 

chấp nhận việc đƣa Ƣng Minh lên ngôi và di chiếu của 

Ƣng Hạo vô giá trị. Ngày đó, Rheinart viết cho Phủ Phụ 

chính thƣ phản kháng thứ hai. (110) 

110. ĐNLTCB, V, V, 36:1813-1815, 1976:176-

78. Năm 1884, Trấn Tĩnh quận công Miên Trí tố 
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cáo Hƣờng Hƣu loạn dâm với em gái. Tƣờng và 

Thuyết còn buộc tội Hƣu tƣ thông với Pháp. Năm 

sau, 1885, bị đầy đi Ai-lao (trấn Lao Bảo, Quảng 

Trị). Chết ở đó; Ibid., 3:168. Sau khi Đồng Khánh 

lên ngôi, Hƣờng Hƣu và những Hoàng thân chủ hòa 

nhƣ Hƣờng Phì, Hƣờng Sâm, Miên Trinh, v.. v... 

mới đƣợc khai phục hay cho về Kinh. Sogny, 

1943:236. 

 

Hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết không đồng ý. Nêu 

lý do trong Hiệp ƣớc 6/6/1884 không hề có điều khoản 

bắt xin làm đơn lập vua, ngày 2/8, lễ đăng quang vẫn 

diễn ra. Vua Ƣng Minh mới đƣợc đặt niên hiệu Hàm 

Nghi (12/6/1884-5/7/1888). (111) 

111. ĐNTLCB, V, V, 36:1883-1885, 1976:154.  

 

Cho rằng khuôn thƣớc của chế độ bảo hộ bị thách 

thức [c’est la forme de notre protectorat qui est en 

cause], Rheinart không thể lùi lại trƣớc một việc đã rồi. 

Một mặt, tiếp tục phản đối, bắt phải làm đơn xin phép, 

và tổ chức lại lễ đăng quang, do đại diện Pháp chủ tọa. 

(Sử Nguyễn không nhắc việc này) Mặt khác, Rheinart 

quyết áp dụng luật kẻ mạnh.  

Ngày 3/8, Rheinart viết thƣ yêu cầu Đại tá Morel-

Beaulieu, Chỉ huy trƣởng Thuận An, đƣa pháo hạm 

Javeline tới Mang Cá làm áp lực. Ngày 6/8/1884, 

Rheinart lại gửi công điện ra Hà Nội xin viện binh. 

Nhận đƣợc công điện này, ngày 7/8 Tƣớng Millot sai 

Tham mƣu trƣởng của mình là Trung tá Guerrier mang 

một tiểu đoàn tác chiến và hai pháo đội cùng hai tàu 

Trombe và Nagota vào Huế. Ngày 10/8, Guerrier rời 
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Vịnh Hạ Long và tới Thuận An lúc 4 giờ chiều hôm sau. 

Ngay tối 11/8 đó, Guerrier đi canot vào Huế mật nghị 

với Rheinart. 8G00 sáng hôm sau, 12/8, Guerrier cùng 

Rheinart gặp các Phụ chính đại thần để trao tối hậu thƣ, 

đòi phải chấp thuận điều kiện của chính phủ Bảo hộ 

trƣớc ngày 14/8. 

Ngày 13/8/1884, tàu chiến Pháp vào tới Huế. Triều 

đình đồng ý viết thƣ xin phép lập Ƣng Minh bằng chữ 

Nôm, nhƣng Rheinart bắt viết lại bằng chữ Hán. 

Guerrier cảnh cáo Tƣờng là chỉ có 12 tiếng đồng hồ để 

quyết định, bằng không Pháp sẽ oanh kích kinh thành. 

Hai Phụ chính Tuờng và Thuyết đành nuốt nhục, sai 

một đại thần bộ Lễ tới thành Mang Cá nộp đơn bằng 

chữ Hán, đồng thời thƣơng thảo việc tấn phong. Thoạt 

tiên Rheinart đòi mở rộng cửa Ngọ Môn cho mình cùng 

các sĩ quan và binh sĩ vào Đại Nội theo qui định của 

Hiệp ƣớc bảo hộ, nhƣng cuối cùng hai bên đồng ý chỉ có 

Rheinart cùng Guerrier và Trung tá Mallarmé, hạm 

trƣởng tàu Tarn, vào đại nội bằng Ngọ Môn. Phái đoàn 

tùy tùng đi bằng cửa hông dành cho các đại thần Việt.  

15G00 ngày 16/8/1884, Nguyễn Văn Tƣờng gặp 

Guerrier và Rheinart, chấp nhận điều kiện của Pháp. 

Guerrier đồng ý phong vƣơng cho Ƣng Minh vào sáng 

hôm sau. Đồng thời, cho lệnh trƣơng cờ tam tài tại thành 

Mang Cá. 9G00 sáng 17/8/1884, Guerrier chủ tọa lễ 

phong vƣơng cho Ƣng Minh. Tháp tùng có Rheinart, 

Trung tá Mallarmé, hạm trƣởng tàu Tarn, 25 sĩ quan và 

160 binh sĩ. (112) 

112. SHAT (Vincennes), 10H xxx [57]; 

ĐNTLCB, V, V, 36:1813-1815, 1976:156; Sogny, 

1943:176-81. 
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Sau buổi lễ, Guerrier cho dán tuyên cáo của Millot 

gửi “dân chúng An-nam-mít.” Rheinart và Pernot cũng 

xúc tiến việc thành lập đội quân đồn trú ở Mang Cá, bất 

kể lời phản đối của Nguyễn Văn Tƣờng là Hiệp ƣớc 

6/6/1884 chƣa đƣợc phê chuẩn, v.. v...(113)  

113. ĐNTLCB, V, V, 36:1883-1885, 1976:157. 

Tới đầu tháng 6/1885, Hiệp ƣớc Patenôtre mới đƣợc 

lƣỡng viện Quốc Hội Pháp phê chuẩn. Ban thƣởng 

cho các quan chức Pháp, kể cả ký lục Lê Duy Hinh 

và 2 tên thông ngôn.  

 

Ngày 18/8/1884, Bộ trƣởng HQ&TĐ gƣỉ công điện 

khen ngợi Millot. 

Nhƣng thiên mệnh Đại Pháp sẽ không ngừng ở việc 

bắt làm đơn xin phép lập vua hay Khâm sứ chủ tọa lễ 

phong vƣơng.  

 

562



Phần II: 

THIÊN MỆNH ĐẠI PHÁP (1884-1945) 

 
Dẫn Nhập 

 

Mặc dù họ Nguyễn chỉ chính thức làm vua Việt 

Nam từ năm 1802, tổ tiên đã hùng cứ vùng đất phía nam 

sông Gianh nhiều thế kỷ. Dƣới danh nghĩa tôn thờ nhà 

Lê (29/4/1428-12/7/1527, 1533-2/2/1789), trong thời 

gian 1620-1673, các chúa Nguyễn (1558-1777) hơn 10 

lần đại chiến với họ Trịnh (1545-1787) ở phƣơng Bắc. 

Đồng thời, mở rộng dần lãnh thổ về phía Nam, xoá tên 

tiểu quốc Muslim Champa [Chàm] khoảng năm 1697, 

và rồi tiểu quốc Thủy Chân Lạp trong thế kỷ XIX 

(1837). 

Đầu năm 1771 [tháng Chạp Canh Dần [16/1-

14/2/1771], anh em Nguyễn Văn Nhạc nổi lên ở Tây 

Sơn, Bình Khê, Qui Nhơn ngày nay. Sử Nguyễn chép là 

mùa Thu Quí Tị (23/1/1773-10/2/1774), tức khi xảy ra 

biến cố Nguyễn Nhạc chiếm Kiên Thành, khởi đầu cuộc 

sụp đổ của chế độ vua Lê, chúa Trịnh và Nguyễn—cuộc 

nội chiến thứ hai trong lịch sử Việt Nam, kéo dài gần 

150 năm giữa Đƣờng Ngoài và Đƣờng Trong, với sông 

Gianh hay Linh Giang (Quảng Bình làm ranh giới). Mặc 

dù đầu năm 1775, chúa  

Cuối năm 1774, nhân dịp Thái Phó Trƣơng Phúc 

Loan chuyên quyền, tham nhũng, tàn sát dòng dõi 

Nguyễn Phƣớc Khoát, trong khi anh em Tây Sơn nổi lên 

đánh phá ở Bình Định-Quảng Nam, Trịnh Sâm ([1741] 

1767- 10/10/1782) sai Hoàng Ngũ Phúc đánh chiếm Phú 

Xuân và Quảng Nam, đuổi Nguyễn Phƣớc Thuần chạy 

vào Gia Định thành, thống nhất vƣơng quốc An Nam cũ 

năm 1775, và sử dụng anh em Tây Sơn diệt hai chúa 

Nguyễn ở Gia Định thành năm 1777. Nhƣng trên thực tế 

lại khởi đầu cuộc nội chiến thứ ba, từ 1778 tới 1802, tức 

cuộc tranh hùng giữa Tây Sơn và Nguyễn Phƣớc Chủng 

(8/2/1762 -3/2/1820), một hậu duệ chúa Nguyễn, thƣờng 

đƣợc biết với niên hiệu Gia Long, ngƣời khai nghiệp 

nhà Nguyễn (1/6/1802-25/8/1945 [8/3/1949-

23/10/1955]). (1) 

1. Những tài liệu chính về giai đoạn này có Lê 

Quí Đôn, Phủ biên tạp lục [PBTL], bản dịch Lê 

Xuân Giáo, (Sài Gòn: 1972);  Đại Nam Thực Lục 
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Chính Biên [ĐNTLCB], 38 tập (Hà Nội : 1962-

1978) [đặc biệt là Đại Nam Thực lục Tiền Biên 

[ĐNTLTB, XI-XII: Duệ Tông, (1962)]; Đại Nam 

Chính Biên Liệt Truyện [ĐNCBLT], q. XXX: Ngụy 

Tây, 1-17a [Nguyễn Nhạc]; 17b-43b [Nguyễn Huệ]; 

43b-56a [Quang Toản], bản dịch Tạ Quang Phát 

(Sài Gòn: Văn Học, 1970); bản dịch (Huế: 1993), 2: 

491-540.  

 

Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ diệt cả 

Nguyễn (1777) lẫn Trịnh (1786). Năm 1789, Nguyễn 

Huệ loại bỏ luôn nhà Lê, sau khi đả bại đạo quân viễn 

chinh của Tôn Sĩ Nghị trong trận đánh sáu ngày xuân 

Kỷ Dậu (25-31/1/1789), rồi anh em Tây Sơn chia nhau 

cai trị một Đại Việt mới. Phần Ải Tân Giác La Hoàng 

Lịch, (niên hiệu Càn Long, Qianlong, 1735-1796)—sau 

khi thất bại trong việc “hƣng” Lê Tƣ Khiêm, tức Duy 

Kỳ (Chiêu Thống, 10/8/1786-2/2/1789)—thừa nhận 

Nguyễn Quang Bình [Huệ] làm An Nam Quốc Vƣơng, 

cai trị lãnh thổ Đại Việt cũ từ năm 1789; trong khi 

Nguyễn Nhạc vẫn tự xƣng Hoàng đế ở Vijaya [Hoàng 

Đế Thành], và Nguyễn Phƣớc Chủng (8/2/1762-

3/2/1820) cai trị miền nam, khởi đầu giai đoạn tranh 

hùng thứ hai với nhà Tây Sơn, còn gọi là thời “trung 

hƣng” cơ nghiệp Nguyễn. 

Lúc đầu, thế còn yếu, lại đa nghi giết oan Đỗ Thanh 

Nhân, Nguyễn Phƣớc Chủng—còn tên húy thứ hai là 

Ánh, và tự là Noãn—bị Nguyễn Huệ truy đuổi, lƣu lạc 

khắp nơi. Hai lần chạy sang Xiêm la xin cầu viện, 

nhƣng vẫn bị đại bại dƣới tay Nguyễn Huệ. Nguyễn 

Phƣớc Chủng còn nhờ một giáo sĩ Ki-tô là Pierre Joseph 

Georges Pigneau “de” Béhaine [Phi Nho Bá Đa Lộc] 

mang con trƣởng là Cảnh (6/4/1780-20/3/1801), qua 

Pháp cầu viện  (ĐNCBLT, I, q 2 (1993), 2:44-54).  

Đầu thập niên 1790, vì anh em Tây Sơn bất hoà, và 

nhất là từ ngày Nguyễn Huệ chết đột ngột ngày 

13/11/1792, thanh thế Chủng mới lên dần. Ngày 

5/6/1801, Chủng tái chiếm Phú Xuân, và năm sau, ngày 

1/6/1802 tự lập làm vua, tức Nguyễn Thế Tổ (niên hiệu 

Gia Long, 1/6/1802-3/2/1820), rồi mang quân ra bắc, 

diệt nhà Tây Sơn, thống nhất đất nƣớc ngày 20/7/1802, 

đặt kinh đô ở Huế. Hơn một năm sau, ngày 23/2/1804, 

Ải Tân Giác La Ngung Diễm, tức Thanh Nhân Tông 
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(niên hiệu Gia Khánh [Jiaqing], 1798-1820) phong 

Nguyễn Phƣớc Chủng làm Việt Nam Quốc Vƣơng—

một nƣớc chƣ hầu bao gồm đất An Nam (Đại Việt) và 

nƣớc Nam Việt cũ của tộc Việt Thƣờng (xuất hiện thời 

Chu Thành Vƣơng (1115-1079 Trƣớc Tây Lịch [TTL]).  

Ngung Diễm đã quyết định đảo ngƣợc tên “Nam 

Việt” mà Nguyễn Phƣớc Chủng đề nghị từ năm 1802 

thành “Việt Nam” vì hai lý do: 

Thứ nhất, chữ Việt bộ Tẩu gốc từ Việt 

Thƣờng/Yue chang/ shang, còn biết nhƣ Nam Việt. đã 

tới cống Chu Thành Vƣơng và Chu Cơ Đán một chim 

trĩ trắng năm 1110 TTL; chữ Nam từ tên An Nam, đã 

thông hiếu từ lâu. 

Thứ hai, tên Việt Nam khiến ngƣời ta không lẫn lộn 

với Lƣỡng Việt [Quảng Đông-Quảng Tây] trong nội địa 

nƣớc Thanh—nhƣ Nguyễn Huệ (1754-1792) và nho 

thần từng có ý định xin Hoằng Lịch hoàn trả. (ĐNTLCB, 

I, XXIII, 3:1802-1808, 1963:157-158). 

Đây là một chiến thắng ngoại giao lớn của Nguyễn 

Phƣớc Chủng vì tƣớc hiệu và quốc hiệu mới lần đầu tiên 

có tên “Việt;” trƣớc đó đƣợc coi nhƣ sở hữu của dân 

vùng Hoa Nam, từ Quảng Đông tới Phúc Kiến, Chiết 

Giang, Giang Tô. 

Cả hai chữ Việt [Yue] đều có bộ Tẩu [Thiều Chửu 

655-656] trong các truyền bản quốc sử Lê, Tây Sơn và 

Nguyễn; và đƣợc diễn giải là xuất xứ từ huyền thoại 

Việt Thƣờng [Yue-shang] thị.  
(Đại Nam Thực Lục Chính Biên [ĐNTLCB], Đệ 

nhất kỷ [I], XXIII, 3:1802-1808, 1963:157-59). 

Nguyễn Phƣớc Chủng chính thức ban chiếu ngày 

28/3/1804; Ibid., 1963:169-170. CMTB, I:6A-B, 

1965:28-29, 30-31; ĐVSK, NKTT, I:1a, 4a, Thọ 

(2009), 1:150, 154; Giu (1967), 1:59, 62, 313n5. 

Trong khi đó, các tộc Việt ở phía nam sông Dƣơng 

Tử hay Trƣờng Giang [chép là chữ Việt bộ Mễ, 

Thiều Chửu 474], ám chỉ việc trồng lúa gạo [wet 

rice], khác với lúa mạch [millet] ở phía bắc Trung 

Hoa. Xem. chẳng hạn, Bách Việt tiên hiền chí; dẫn 

trong CMTB, II:34A, (Sài Gòn: 1965), 2:140-141. 

Nỗ lực tách biệt “Việt Nam” và “Nam Việt” của họ 

Triệu tại Phiên Ngu [Quảng Châu] khởi đi từ Ngô 

Thời Sĩ trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên [ĐVSKTB, 

Ngoại Kỷ [NK] II:1a-2, The (1997), tr 52-53. 
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Nhà Nguyễn gồm tất cả 13 đời vua.  

Bốn vua đầu tiên—Nguyễn Phƣớc Chủng (Gia 

Long, tự xƣng Hoàng đế từ 1806), Nguyễn Phƣớc Đảm 

(Minh Mạng, 14/2/1820-20/1/1841), Nguyễn Phƣớc 

Tuyền [Miên Tông, Dung] (Thiệu Trị, 11/2/1841-

4/11/1847) và Nguyễn Phƣớc Thời [Hƣờng Nhiệm] (Tự 

Đức, 10/11/1847-19/7/1883)—theo chế độ quân chủ 

chuyên chế, mô phỏng triều chính nhà Minh (1368-

1644) và Thanh (1644-1912) của Trung Hoa. Đây là 

những vua, ít nhất trên danh nghĩa, có uy quyền tuyệt 

đối. Họ quyết định mọi việc trong nƣớc, với sự giúp đỡ 

của Tôn Nhơn phủ, Cơ Mật Viện và một chính phủ 

[triều đình], gồm sáu [6] bộ lại, hộ, lễ, binh, hình và 

công, cơ quan đầu não của hệ thống quan lại trong nƣớc. 

Triều Nguyễn Phƣớc Đảm có thể coi nhƣ hùng 

cƣờng nhất. Quân Nguyễn chiếm đƣợc đất Căm Bốt 

(Kambojia, tức Chân Lạp [Chen La] hay Cao Miên), đổi 

tên làm Trấn Tây Thành. Bởi thế, từ năm 1838, Nguyễn 

Phƣớc Đảm chính thức đổi quốc hiệu thành Đại Nam. 

Từ triều Nguyễn Phƣớc Tuyền, uy tín và quyền lực vua 

Nguyễn ngày thêm suy giảm. Với sự trợ giúp của Xiêm 

La, dân Khmer nổi lên giành tự chủ. Năm 1841, Nguyễn 

Phƣớc Tuyền phải rút đạo quân viễn chinh khỏi đất chùa 

Tháp. Từ năm 1846, Nguyễn Phƣớc Tuyền quay mặt 

làm ngơ cho Xiêm La thống trị Kambojia. Trong khi đó, 

sau khi liên thủ với Bri-tên xâu xé Trung Hoa, duy trì 

một lực lƣợng quân sự ở Viễn Đông, Pháp bắt đầu 

đƣờng lối ngoại giao chiến thuyền đối với An Nam từ 

năm 1847.  

Trƣa ngày 15/4/1847, Lapierre đột ngột cho hai 

chiến hạm Gloire và Victorieuse bắn phá Đà Nẵng, đánh 

đắm cả năm thuyền bọc đồng của nhà Nguyễn, khiến 40 

quan quân Nguyễn chết (kể cả Lãnh binh Nguyễn Đức 

Chung, Hiệp quản Lý Điền), hơn 90 ngƣời bị thƣơng, 

104 ngƣời chết đuối. Nhiều khí giới cũng bị chìm vào 

biển: kể cả 10 cỗ súng Chu Y bằng gang; 3 cỗ Chấn hải 

bằng gang; 15 cỗ súng quá sơn bằng đồng. Hôm sau, hai 

thuyền Pháp bỏ đi. Pháo đài Phòng Hải và Định Hải 

không bắn đƣợc phát súng nào, vì chôn dấu thuốc súng. 

(ĐNTLCB, III, LXVI, 26:1846-1847, 1972:255-57, 265)  

Ngày 16/9/1856, Bá tƣớc William Lelieur de Ville-

sur-Arce (1799-1858) mang tàu Catinat vào Đà Nẵng, 
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chuyển thƣ của Charles de Montigny, Đặc sứ của 

Napoléon III, gửi Nguyễn Phƣớc Thời. Sau khi quan 

Việt từ chối nhận thƣ, ngày 19/9/1856 Lelieur để thƣ 

trên bãi biển Thuận An, rồi một tuần sau, 26/9, bắn phá 

cửa Hàn, và cho 1 trung đội đổ bộ. Ngày 24/10/1856, 

tàu buồm Capricieuse lại tới Đà Nẵng, nhƣng cũng 

không thành công. Pellerin lên tàu này về nƣớc vận 

động Paris đánh Việt Nam (Louvet, II:256). 

Đáng ghi nhận là nhân dịp này, vào tháng 11/1856, 

triều đình phát giác việc Hồ Đình Hỷ, một quan tam 

phẩm tại nội các, là giáo dân, âm thầm liên lạc với chiến 

hạm Pháp, lại còn gửi con đi tu học ở Hạ Châu.. Ngày 

9/11/1856, Đại tá Collier, hạm trƣởng Capricieuse, tiết 

lộ sau khi tàu Catinat tấn công Tourane, các đồn phòng 

giữ duyên hải đều bỏ hoang. Bởi thế, Collier tin rằng 

nếu gia tăng thƣơng thuyết, họ sẽ nhƣờng Đà Nẵng. 

Nhƣng nếu Pháp muốn chiếm một cửa biển phì nhiêu, 

Collier thấy Cap Varela tốt hơn. Tỉnh Tourane Đà Nẵng 

nghèo, lại quá gần Huế, kinh đô. Việc chiếm đóng Cap 

Varela gặp rất ít phản kháng, và có thể biến cảng này 

thành một trung tâm của giáo dân Ki-tô, đã khá đông ở 

Cochinchine; nếu tụ họp lại họ có thể tự vệ dƣới sự chỉ 

huy của những Jésuites. Từ đây, sẽ là “khởi điểm của 

văn minh Tây phƣơng, để giải phóng một dân tộc to lớn, 

qui phục dƣới tay chúng ta.” 

 Rồi, từ ngày 1/9/1858, theo lối tằm ăn dâu, Pháp 

(France) xâm chiếm dần Đại Nam. Ba tỉnh miền Đông 

Nam kỳ bị mất trong ba năm 1859-1861, và Nguyễn 

Phƣớc Thời phải trả cho Pháp và Espania số tiền bồi 

hoàn chiến phí bốn [4] triệu Mỹ Kim trong vòng 10 

năm. Năm 1867, Pháp chiếm thêm ba tỉnh còn lại của 

Nam kỳ không tốn một viên đạn, thiết lập thuộc địa 

Nam Kỳ thuộc Pháp. Nhƣng tham vọng của ngƣời Pháp 

không ngừng ở đó. Giấc mơ Ki-tô hoá Đại Nam của các 

giáo sĩ Ki-tô, tham vọng làm giàu của các tài phiệt, và 

giấc mộng công danh của những sĩ quan Hải quân Pháp 

đƣa đến việc chinh phục những phần đất còn lại của Đại 

Nam, hầu có đƣờng thông thƣơng với Vân Nam và miền 

tây Hoa Nam mà Đại Bri-tên [Anh Cát Lợi] đang xâm 

lƣợc.  

Mặt khác, từ thập niên 1860—nếu không phải sớm 

hơn—thổ phỉ và hải tặc Trung Hoa lộng hành trên đất 

Bắc. Liên quân Thanh-Nguyễn tảo thanh suốt hơn một 
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thập niên vẫn không dẹp yên. Cuối cùng, Khâm sai 

Hoàng Kế [Tá] Viêm—chú rể Nguyễn Phƣớc Thời—thi 

hành chính sách “dĩ Di trị Di,” cắt đất và ban phong 

chức tƣớc cho Tƣớng thổ phỉ Cờ Đen là Lƣu Vĩnh Phúc, 

sử dụng Phúc đối đầu với các nhóm thổ phỉ gốc Hoa 

khác, cũng nhƣ ngƣời Pháp. Trong khi đó, các giai tầng 

xã hội mất dần lòng tin nơi triều đình. Tầng lớp hƣởng 

nhiều đặc ân nhất là văn thân xa lánh dần vua Nguyễn, 

qua phong trào “Bình Tây, Tả Đạo,” và rồi từ năm 1883 

bỏ quan chức, mộ nghĩa dũng kháng Pháp. Nông dân 

đói khổ, nổi lên chống đối khắp nơi. Đáng sợ hơn nữa là 

các âm mƣu xúi dục giáo dân Ki-tô làm loạn của các 

giáo sĩ Pháp và Espania—nhƣ Pierre Retord, Dominico 

Lefèbvre, Francois-Marie Pellerin, Paul Puginier, J. D. 

Gauthier, Theophile Le Grand de La Liraye—để làm 

suy yếu triều đình, và đồng thời khuyến khích Tƣớng 

lãnh Pháp đẩy mạnh hơn cuộc xâm lăng. Trƣờng hợp 

Pedro Tạ Văn Phƣợng/Phụng, dƣới tên giả Lê Duy 

Minh, Cai tổng Vàng (Nguyễn Văn Thịnh) hay Hồ Văn 

Vạn chỉ là vài ba trƣờng hợp tiêu biểu. Trong khi đó, 

nhƣ đã quyết định từ mùa Hè 1857, quan tƣớng Pháp sử 

dụng các linh mục bản xứ và thày kẻ giảng—nhƣ Petrus 

Key (Trƣơng Vĩnh Ký), Paul Nguyễn Trƣờng Tộ, 

Huyện Sĩ Lê Phát Đạt, Diệp Văn Cƣơng, Ngô Đình 

Khả, Nguyễn Hữu Bài, Trần Văn Triêm, tức Lục—giữ 

vai trò thông ngôn và thủ lĩnh lực lƣợng thổ binh bản 

xứ, tiếp giúp đạo quân viễn chinh “Pha-lang-sa” thiết 

lập nền bảo hộ. Nhóm ngƣời này hành xử giống các thổ 

quan và thổ binh kiểu anh em Mạc Thúy, Mạc Địch, 

Mạc Viễn, cùng Nguyễn Huân, Trần Phong, Lƣơng Nhữ 

Hốt v.. v.. thời Minh thuộc chƣa xa (5/7/1407-

2/1/1428)—nhƣng đã cố tình ngụy tạo lịch sử, tự phong 

làm công thần của chủ mới Đại Pháp, hay Hội Truyền 

Giáo Hải Ngoại. Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục 

(6/10/1897-1984?), chẳng hạn, đã mang thành tích trung 

thành của cha con họ Ngô đất “Đại Phong Lộc” để xin 

Toàn quyền Vichy Jean Decoux (20/7/1940-9/3/1945) 

tha cho Ngô Đình Khôi (?-1945) và Ngô Đình Diệm 

(27/7/1897-2/11/1963) tội đã hợp tác với Hiến Binh 

Nhật (Kempeitai) để lập một chính phủ lƣu vong (Ủy 

Ban Kiến Quốc) với Hoàng thân Cƣờng Để (1887-1951) 

làm Minh chủ. Hay, biện hộ với Linh Mục/Cao Ủy 

Georges Thierry d’Argenlieu (1945-1947) về lý do Ngô 
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Đình Diệm hai lần từ chối lời mời làm Tổng Lý [Thủ 

tƣớng] của Bảo Đại trong mùa Xuân 1945—dù trên thực 

tế, tân Toàn Quyền Đông Dƣơng Nhật quyết định giữ 

Nguyễn Phƣớc Vĩnh Thụy ở vị trí vua bù nhìn, tránh 

xáo trộn vô ích nếu không phải đầy nguy hiểm, khi 

Đồng Minh đổ bộ, phản công—khai sinh ra “Việt Nam 

Đế Quốc,” với Trần Trọng Kim (1883-1953) làm Tông 

lý chính phủ độc lập đầu tiên và duy nhất dƣới Thiên 

Mệnh quân phiệt Nhật (9/3-21/8/1945). 

Cái chết của Nguyễn Phƣớc Thời, tự Hƣờng Nhiệm, 

ngày 19/7/1883 đánh dấu sự suy tàn của quyền lực vua 

Nguyễn. Tại Huế, Phụ chính Đại thần Nguyễn Văn 

Tƣờng và Tôn Thất Thuyết mặc sức phế lập, tạo nên 

cuộc khủng hoảng triều chính suốt hai năm kế tiếp. Từ 

tháng 7/1883 tới tháng 8/1884, bốn Hoàng tử đƣợc đƣa 

lên ngôi báu cho Tƣờng và Thuyết thực thi chính sách 

của họ. Trong hai năm 1883 và 1884, triều đình Huế 

cũng bị Pháp cƣỡng ép ký thêm hai hoà ƣớc nhìn nhận 

sự bảo hộ của Pháp, với những điều kiện chẳng khác 

biệt nhau bao lăm. Ngay trƣớc khi ký hiệp ƣớc Bảo hộ 

6/6/1884, đại diện Pháp cho lệnh các quan Việt nộp ấn 

tín sắc phong của nhà Thanh (1644-1912) ném vào lò 

rèn, rồi thụt bễ mà hủy đi, chỉ với điều kiện đƣợc dịch 

thuật ngữ “protectorat” [bảo hộ] thành “bảo trợ 

[“protection/ assistance”] trong văn bản hiệp ƣớc bằng 

chữ nôm. Thiên mệnh Pháp khởi đầu từ giai đoạn đầy 

biến loạn này.  

Vua quan Nguyễn biến thành một tầng lớp trung 

gian bản xứ để giúp các viên chức thuộc địa Pháp cai trị. 

Cái chết của Nguyễn Phƣớc Hạo [Ƣng Hỗ/Đăng] (Kiến 

Phƣớc, 2/12/1883-31/7/1884) tạo cơ hội cho Trú sứ 

Pierre Rheinart des Essarts lập nên tiền lệ bắt vua Việt, 

tức Nguyễn Phƣớc Minh [Ƣng Lịch] (Hàm Nghi, 2 

[17]/8/1884-5/7/1885 [1/11/1888]), phải nhận lễ phong 

vƣơng của Pháp, đồng thời mở cửa Ngọ Môn cho ba sĩ 

quan Hải quân tiến vào Hoàng thành chủ tọa lễ phong 

vƣơng. Hơn một năm sau, Tổng trú sứ Philippe Roussel, 

tức Bá tƣớc de Courcy, bƣớc thêm một bƣớc xa hơn 

nữa—Biến Nguyễn Phƣớc Biện [tự Ƣng Kỹ hay 

Đƣờng] (Đồng Khánh, 19/9/1885-28/1/1889) thành một 

hình nhân giát vàng, thân hành qua Tòa Khâm sứ nhận 

lễ phong vƣơng ngày 14/9/1885, rồi mới về điện Thái 

Hòa làm lễ đăng quang năm ngày sau dƣới sự hộ tống 
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của quan binh Pháp, cùng chiếc ghế bành [kiệu] “Tây” 

vốn dự trù tặng Nguyễn Phƣớc Minh [Ƣng Lịch], để cả 

hai phe “đều vui.” Từ nay, vua Nguyễn cũng chỉ còn là 

một loại công chức của chính phủ Bảo hộ Pháp, đƣợc 

cấp phát lƣơng bổng hàng năm, với lãnh thổ kiểm soát 

một cách biểu kiến thu gọn lại trong phạm vi lãnh thổ 

đồng bằng và duyên hải Trung Kỳ, dƣới tên “An-Nam,” 

khiến gợi nhớ đến tên “An-Nam đô hộ phủ” thời Bắc 

thuộc, hay An Nam Đô thống sứ ti mà Chu Hậu Tổng 

(Thế Tông, 27/5/1521-23/1/1567) phong cho ông cháu 

Mạc Đăng Dung năm 1541 sau lễ đầu hàng ô nhục ngày 

30/11/1540 ở “Trấn Nam Quan”—một tiền lệ cho các 

vua Lê Trung hƣng, từ 1598 tới ngày quân đội “Bát kỳ” 

Mãn Châu, cùng bọn Hán gian nhƣ Ngô Tam Quế [Wu 

San-Gui) giúp khai sinh nhà Đại Thanh [Da Qing] năm 

1644. 

Tại Huế, dù hoà ƣớc “bảo trợ”—thực ra là “bảo 

hộ”—đã ký ngày 6/6/1884, nhƣng có hai khuynh hƣớng 

dị biệt. Một, chân thành chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. 

Cầm đầu nhóm này là một số Hoàng thân nhƣ Tuy Lý 

Vƣơng, Thọ Xuân Vƣơng, cùng nhóm “thuận gió 

chuyển buồm” nhƣ Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, 

Nguyễn Thân, Nguyễn Trọng Hợp, Cao Xuân Dục, 

Hoàng Cao Khải, v.. v... Phe khác, do Tôn Thất Thuyết 

cầm đầu—“Tôn thất” là tên họ kép cho các gia đình 

Hoàng tộc; khác với họ “Tôn,” nhƣ Tôn Đức Thắng hay 

Tôn Quang Phiệt—chủ trƣơng nghiến răng nuốt nhục, 

chờ cơ hội vận động toàn dân kháng chiến. Biết đƣợc kế 

hoạch này qua hệ thống tình báo đại chúng của các 

Giám Mục Louis Caspar và Paul Francois Puginier, 

quan tƣớng Pháp tìm cách khích động Phụ chính Thuyết  

phải ra tay trƣớc. Trung tá Pernot, chỉ huy trƣởng Thuận 

An, chẳng hạn, từng tiết lộ với Tổng Trú sứ Victor 

Lemaire là đã nhận lệnh Tƣớng Louis Brìere de l’Isle 

cho binh sĩ phá phách Huế và phong tỏa hai phụ chính 

Tƣờng, Thuyết. Đêm mồng 4 rạng mồng 5/7/1885 [tức 

23 rạng 24  tháng 5 Ất Dậu], Thuyết đánh úp đồn Mang 

Cá (tức Trấn Bình Đài, nằm ở góc đông bắc Hoàng 

thành) và Tòa Khâm sứ Huế, ở bờ nam sông Hƣơng, 

gần Phú Cam) với hy vọng giết đƣợc Tổng trú sứ Pháp 

Roussel de Courcy, kiêm Tƣ lệnh quân viễn chinh. Thất 

bại, Thuyết mang Nguyễn Phƣớc Minh cùng ba Hoàng 

Thái hậu và Thái phi di tản ra Quảng Trị, rồi xuống hịch 
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Cần Vƣơng (giúp vua). Đệ nhất Phụ chính Tƣờng ở lại, 

nhờ Caspar, Giám mục giáo phận Đƣờng Trong Bắc, 

giúp đầu thú, và đƣợc Roussel de Courcy cho một 

tháng—không phải hai tháng nhƣ sử văn cổ điển 

chép—để ổn định tình hình và đƣa Nguyễn Phƣớc Minh 

hồi cung. 

Khi thời hạn chấm dứt, do đề nghị của Nguyễn Hữu 

Độ và Caspar, ngày 14/9, de Courcy lập con nuôi thứ 

hai của Nguyễn Phƣớc Thời là Ƣng Kỹ (Đƣờng), lên 

ngôi, mƣợn chiêu bài "trung hƣng dòng chính thống" 

của Nguyễn Phƣớc Thời chống lại phong trào Cần 

Vƣơng bộc phát trên toàn quốc từ ngày 13/7/1885. 

Nguyễn Văn Tƣờng cùng Phạm Thận Duật và Tôn Thất 

Đính (cha của Tôn Thất Thuyết) bị đầy ra Côn Đảo, và 

rồi thuộc địa Haiiti. Phạm Thận Duật chết trên đƣờng 

giải giao ngoài biển, trong khi Nguyễn Văn Tƣờng mất 

vì bƣớu cổ tại Haiti. Chỉ có Hoàng thân Đính đƣợc 

phóng thích, hồi hƣơng. 

Ngày 19/9/1885, Nguyễn Phƣớc Biện [Ƣng 

Kỹ/Đƣờng] lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh—có 

nghĩa “cùng vui” hay “chung vui.” Đây là vua thứ chin 

[9], và cũng vua Nguyễn đầu tiên do Pháp tuyển chọn 

để thay thế và chống lại em cùng cha khác mẹ—cũng đã 

đƣợc Pháp chủ tọa lễ đăng quang [lần thứ hai, ngày 

17/8/1884], nhƣng đã bị hóa thân thành một ấu vƣơng 

lang thang khắp rừng núi phía tây Quảng Trị, Quảng 

Bình, và Hà Tĩnh. Trong vòng 60 năm kế tiếp của giai 

đoạn Nguyễn mạt, thêm bốn [4] vua Nguyễn đƣợc đặt 

lên ngôi, nhƣng chỉ "rủ buông tay áo" cho ngƣời Pháp lo 

việc cai trị—dẫu vậy, họ khó thể là “Nghiêu-Thuấn” tân 

thời. Việc phế lập, đào tạo, kiểm soát những vua cuối 

triều Nguyễn này, cũng nhƣ cuộc sống phía sau Tử Cấm 

Thành của họ, đã đƣợc thảo luận đó đây, nhƣng chƣa có 

một nỗ lực nghiên cứu riêng biệt nào. 

Chúng tôi sẽ đặt trọng tâm vào chính sách của 

ngƣời Pháp đối với các vua Nguyễn cuối cùng và những 

phản ứng của họ trên mặt trƣợt dốc của vƣơng quyền. 

Giới quan lại và những biến đổi kinh tế, văn hoá và xã 

hội dƣới mỗi triều vua chỉ lƣợc thuật để có một ý niệm 

tổng quát. Thời gian nghiên cứu giới hạn trong khoảng 

1884-1945, dù Nguyễn Phƣớc Điển [Vĩnh Thụy] (niên 

hiệu Bảo Đại, 8/1/1926-25/8/1945), còn đƣợc Pháp đƣa 

lên làm Quốc trƣởng trong sáu [6] năm, từ 1/7/1949 tới 
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26/10/1955, mới bị Thủ tƣớng toàn quyền quân và dân 

sự Ngô Đình Diệm (7/7/1954-2/11/1963) truất phế bằng 

một cuộc “trƣng cầu dân ý” gian ngụy. Từ cuối tháng 

3/1955, Nguyễn Phƣớc Điển đã cay đắng tiên đoán sớm 

muộn Diệm cũng bị ngƣời Việt giết, vì giáo dân Ki-tô 

chỉ là thiếu số, trong khi Diêm mù lòa áp đặt những thế 

giá đạo đức Ki-tô trên một dân tộc mà đại đa số là ngƣời 

không Ki-tô. Lời tuyên bố ứng nghiệm nhƣ một lời tiên 

tri. Tƣơng tự nhƣ di ngôn của Nhất Linh Nguyễn Tƣờng 

Tam ([?] 1908-1963) đúng ngày “song thất” thứ chin 

[7/7/1963], rằng miền nam sẽ mất vào tay “Cộng Sản,” 

vì Diệm và gia đình chỉ đủ khả năng giết hại những 

ngƣời thực tâm yêu nƣớc “chống Cộng” hay “không 

Cộng Sản”—tức chống lại thứ mê tín, dị đoan “công 

hữu nguyên thủy” [Communism] do Karl Marx-

Frederich Engels tung hứng—nên thủ lĩnh nhóm Tự Lực 

Văn Đoàn hóa thân lãnh tụ cách mạng Đại Việt Dân 

Chính/Quóc Dân Đảng đã theo gƣơng Thƣợng Tọa 

Thích Quảng Đức dùng xác thân làm ngọn đuốc đấu 

tranh  cho nhân quyền, tự do dân chủ, và quốc gia, dân 

tộc. Theo bản tin Đài VOA ngày 9/7/1963, Nhất Linh để 

lại di ngôn: 

 “Đời tôi có lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. 

Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập Quốc 

Gia là một tội nặng sẽ làm cho nƣớc mất về tay 

Cộng Sản. Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình cũng 

nhƣ Hòa thƣợng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh 

cáo những ngƣời trà đạp mọi thứ tự do.”  

TTLTQG II (TP/HCM), PTT/ĐICH, HS 8500; 

Điện văn số 1252 ngày 8/7/1963, BNV gửi Đổng lý 

VP/BT tại PTT; (HS 8500) 

[7/7/1963]- Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tƣờng Tam 

(1908?-1963) tự tử để tránh ra tòa Mặt Trận xét xử 

vụ đảo chính hụt ngày 11/11/1960. Nhất Linh, 54 

tuổi, nhập viện lúc 17G45. Từ trần lúc 10G10 hôm 

sau, 8/7/1963. (Điện văn số 1252 ngày 8/7/1963, 

BNV gửi Đổng lý VP/BT tại PTT; TTLTQG II 

(TP/HCM), PTT/ĐICH, HS 8500). Theo Ban Giảo 

nghiệm của Tổng Nha CSQG, trong máu của Nhất 

Linh có chất độc “Véronal.” 

Cùng với vụ tự thiêu ngày 11/6/1963 của Thƣợng 

Tọa Quảng Đức, đây là mồi lửa thứ hai thiêu hủy 

chế độ nhà Ngô. Hàng ngàn học sinh, sinh viên 
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tham dự đám tang Nhất Linh ngày 13/7/1963. (HS 

8500) Kể từ ngày này, học sinh, sinh viên bắt đầu 

tham gia những cuộc tranh đấu chống Diệm. 

 

Phần II, "Thiên Mệnh Đại Pháp, 1884-1945," gồm 

mƣời bốn [14] chƣơng. Mƣời một [11] chƣơng đầu nói 

về các vua Nguyễn Phƣớc Minh [Ƣng Lịch], Nguyễn 

Phƣớc Biện [Ƣng Kỹ], Nguyễn Phƣớc Chiêu [Bửu Lân] 

(1/2/1889-[30/8] 3/9//1907), Nguyễn Phƣớc Hoãng 

[Vĩnh San] (5/9/1907-10/5/1916), Nguyễn Phƣớc Tuấn 

[Bửu Đảo] (18/6/1916-6/11/1925) và Nguyễn Phƣớc 

Điển/Điện [Vĩnh Thụy] (8/1/1926-25/8/1945). Tác giả 

không nuôi tham vọng ghi lại những sách lƣợc của các 

triều vua này—và, thực ra cũng chẳng có sách lƣợc nào, 

ngoài việc ban hành Dụ, Sắc, hay Chỉ theo lệnh các 

cƣờng thần, hay Toàn quyền và Khâm sứ Pháp. Sợi dây 

xuyên suốt qua sáu triều vua cuối nhà Nguyễn là sự thực 

thi "Thiên mệnh Đại Pháp”—từ cách tuyển chọn vua 

quan, tới sử dụng giai tầng trung gian bản xứ trong việc 

đổi thay các cấu trúc xã hội, kinh tế và văn hoá Việt. 

Nhƣng không kém quan trọng là chu trình biệt phân và 

hình thành các giai tầng xã hội/văn hoá/kinh tế Việt 

Nam suốt giai đoạn nghiên cứu, để thay thế dần các tầng 

lớp xã hội/văn hoá/kinh tế bị Hán hóa cũ. Riêng ba 

Chƣơng XXII, XXIII và XXIV nói sơ lƣợc về thời Nhật 

thuộc (1941-1945), và những kế hoạch sử dụng uy tín 

nhà Nguyễn để qui tụ các lực lƣợng “chống Cộng” trong 

cuộc tái xâm chiếm Việt Nam của chính phủ Charles de 

Gaulle (24/8/1944-20/1/1946), và Đệ Tứ Cộng Hòa 

Pháp kế tiếp trong giai đoạn 1945-1955. Phần kết luận 

trình bày nhận xét riêng về một trong những giai tầng 

trung gian bản xứ ngƣời Việt mà Pháp đã sử dụng trong 

"sứ mệnh khai hoá" Việt Nam, và giá trị lịch sử của giai 

đoạn Nguyễn mạt này.  

Vì lý do kỹ thuật, mỗi phần sẽ in riêng biệt, tức tập 

I, “Đại Nam Mất Tự Chủ, 1858-1883,” và tập II, III, 

“Thiên Mệnh Đại Pháp, 1884-1945.”  

Tài liệu chính yếu sử dụng là văn khố Pháp và Thực 

Lục triều Nguyễn. Năm kho tài liệu tác giả đƣợc may 

mắn tham khảo gồm Văn khố trung ƣơng Pháp, Văn khố 

Bộ Thuộc Địa, Văn khố Bộ Ngoại Giao, Văn khố Hải 

quân, Văn khố Lục quân và Văn Khố Hội Truyền Giáo 

Pháp. Những tƣ liệu văn khố Hải quân và Lục quân mà 
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tác giả sử dụng phần lớn mới đƣợc công bố lần đầu tiên 

trên thế giới từ năm 1996. Đây là các hồ sơ báo cáo, 

công điện, nhật ký, phóng đồ hành quân giữa Paris và 

Sài Gòn, cũng nhƣ từ Sài Gòn tới các địa phƣơng trong 

giai đoạn nghiên cứu. Loại "văn chƣơng đao bút" của 

những Khâm sứ, Toàn quyền, Tƣ lệnh đạo quân viễn 

chinh và cơ quan an ninh Pháp ở Đông Dƣơng, cùng 

những kế hoạch đại cƣơng chỉ đạo từ Paris này không 

dễ sử dụng. Mỗi khi nhận định về vua quan Việt, sự yêu 

ghét, khen thƣởng hay chê trách của viên chức Pháp đều 

có hàm ý chính trị, và không tránh đƣợc sự chủ quan. 

Chính nghĩa và lẽ phải của các tƣ liệu này là thứ chính 

nghĩa và lẽ phải của ngƣời chinh phục—nên chính nghĩa 

và lẽ phải của phe bị chinh phục thƣờng bị lãng quên. 

Tuy nhiên, ƣu điểm của tƣ liệu văn khố Pháp là sự chính 

xác về ngày tháng và nhân sự. Ngoài ra, còn nhiều văn 

bản hiếm quí mà giá trị không ai có thể chối cãi nhƣ thủ 

bút của các tác nhân lịch sử, đặc biệt là trƣờng hợp vua 

Nguyễn Phƣớc Minh [Hàm Nghi], Nguyễn Phƣớc Chiêu 

[Thành Thái], Nguyễn Phƣớc Hoãng [Duy Tân], 

Nguyễn Phƣớc Tuấn [Khải Định], và Nguyễn Phƣớc 

Điển [Bảo Đại], hay các quan tƣớng Pháp,  giáo sĩ Tây 

phƣơng cùng những ngƣời hăm hở, tình nguyện giƣơng 

cao ngọn cờ Đại Pháp trên chính quê cha đất tổ mình 

nhƣ Petrus Key [Trƣơng Vĩnh Ký], Tạ Văn Phƣợng, 

Huyện Thy Lê Bá Đĩnh, Ngô Đình Khả và các con cháu, 

Nguyễn Hữu Bài, Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Cao Khải, v.. 

v... Ngoài ra còn rất nhiều bản đồ đƣơng thời, có giá trị 

cao về mức chính xác cùng thời gian tính (nhƣ bản đồ 

khu vực hành quân đánh phá tàn quân của Ngự sử Phan 

Đình Phùng tại Hà Tĩnh-Quảng Bình năm 1895). 

Chúng tôi cũng may mắn đƣợc tham khảo một số tƣ 

liệu của Hội truyền giáo Hải ngoại Pháp trên phố [rue 

du] Bac, Paris. Đây là kho tàng tƣ liệu chƣa đƣợc các 

nhà nghiên cứu chuyên nghiệp khai thác đầy đủ trƣớc 

1975. Đứng vào địa vị ủng hộ—rồi đối lập, và, cuối 

cùng lại ủng hộ nhiệt thành nhà Nguyễn sau khi ngƣời 

Pháp thiết lập xong chế độ bảo hộ—các thƣ từ của các 

giáo sĩ Ki-tô viết từ Việt Nam giúp soi sáng nhiều bí ẩn 

lịch sử cũng nhƣ sinh hoạt đại cƣơng ở hạ tầng xã hội, 

hoặc phía sau sân khấu thời cuộc. 

Để bổ khuyết những phần thiếu sót của hồ sơ văn 

khố Pháp cũng nhƣ tƣ liệu Hội truyền giáo hải ngoại, 
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chúng tôi may mắn đƣợc tham khảo ba nguồn tài liệu 

khác. Trƣớc hết có tài liệu quốc sử quán nhà Nguyễn. 

Đó là các bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương 

Mục, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, và Đại Nam 

Chính Biên Liệt Truyện, do Viện sử học Hà Nội chuyển 

ngữ từ nguyên bản chữ Hán.  

Dù bộ Đại Nam Thực Lục Chính Biên [ĐNTLCB] 

do các cháu tác giả giúp sƣu tập ở Việt Nam chƣa đƣợc 

toàn vẹn, nhƣng cũng tạm đủ sử dụng. Một trong những 

lý do là những tập Thực Lục từ cuối đời Nguyễn Phƣớc 

Thời tới đời Nguyễn Phƣớc Biện đã phải chịu sự kiểm 

duyệt của ngƣời Pháp trƣớc khi khắc bản. Hơn nữa, tác 

giả đƣợc các thân hữu nhƣ quí ông Bùi Quang Tung, Vũ 

Hữu Nho cho mƣợn đọc những tập bị thiếu sót. Ngoài 

ra, tác giả còn may mắn có trong tay bản toát yếu thƣ 

mục Châu Bản triều Nguyễn dƣới triều Nguyễn Phƣớc 

Thời và Nguyễn Phƣớc Đảm. Đóng góp không nhỏ cho 

việc sơ thảo bộ sách này hai chục năm trƣớc là các tập 

Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu của Cao Xuân Dục, 

Quốc Sử Di Biên của Phan Thúc Trực, Huấn địch thập 

điều diễn nghĩa của vua Nguyễn Phƣớc Thời, cùng tập 

Sử Ký Đại Nam Việt của một tác giả vô danh, có lẽ là 

giáo sĩ hay thày kẻ giảng nào đó. 

Tác giả cũng có cơ hội tham khảo và sử dụng một 

số báo chí đƣơng thời tại Pháp, Nhật và Đông Dƣơng. 

Những tựa báo khảo sát có Le Courrier de Saigon, Gia 

Định Báo, L’Avenir du Tonkin, Le Courrier 

d’Haiphong, Đại Việt Tân Báo, Le Temps, Nam Phong, 

Tiếng Dân, La Cloche Fêlée, L’Annam, La Lutte, v.. v... 

Mức khả tín của loại tài liệu này không cao, nhƣng giúp 

khai sáng nhiều kẽ hở của các tƣ liệu văn khố. 

Khiếm khuyết quan trọng là tác giả chƣa có dịp 

khảo sát các tƣ liệu nguyên bản nhà Thanh hoặc 

Espania, Bri-tên, Germany, và Holland trong giai đoạn 

khảo cứu. Hy vọng rằng những sử gia tƣơng lai có dịp 

đi xa hơn tác giả, bổ khuyết những thiếu sót khó tránh. 

 

Sử học là một khoa học nhân văn, mƣợn những 

phƣơng pháp điều tra, phân tích khoa học, có hệ thống 

để tái dựng những biến cố trong dĩ vãng. Dù đôi khi 

ngƣời nghiên cứu chuyên nghiệp cũng bị lẫn lộn giữa 

việc tuyên truyền với tri thức sử, hoặc bị thiên kiến cá 

nhân làm sai lệch, yếu tố căn bản nhất là sự chính xác, 
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hoặc ít nữa chính xác tối đa với số tƣ liệu có trong tay. 

Dù một tác phẩm hoàn hảo, tuyệt mỹ là điều khó thể 

hiện hữu, nhƣng một biên khảo, nghiên cứu sử học 

nghiêm túc luôn tách biệt khỏi sự yêu, ghét thông 

thƣờng của mỗi cá nhân.  

Sự khác biệt giữa Các Vua Cuối Nhà Nguyễn và 

những tài liệu nghiên cứu sử học khác là nỗ lực sử dụng 

những biến đổi văn hoá và xã hội để giải thích và tái tạo 

100 năm lịch sử cận đại Việt—trong một trƣờng phái 

tạm gọi là văn hoá sử. Những biến cố thời cuộc—quân 

sự hay chính trị—chỉ là dấu mốc thời gian định hƣớng 

sự phân tích và diễn dịch. Những từ nhƣ "đô hộ" hay 

"thực dân" sẽ không còn ý nghĩa qui ƣớc nặng nề, cứng 

ngắc chính-trị-tính. Sự đô hộ hay chính sách thực dân 

của Pháp và Trung Hoa, Nhật Bản sẽ không đƣợc đƣa 

lên bàn cân nhất nguyên hay nhị nguyên phải/trái, 

chính/ngụy, đạo đức/vô luân. Bởi thế sẽ không có những 

khuôn thƣớc sỉn tanh dấu máu và thù hận nhƣ "Việt 

gian," "phản quốc," "giặc," hay "phản động," "phản cách 

mạng." Cũng giảm thiểu tối đa các đại danh từ và tĩnh từ 

nặng tính cách tôn xƣng. Mỗi tác nhân lịch sử Á châu sẽ 

đƣợc ghi chép bằng họ và tên đầy đủ lần đầu (nhƣ 

Nguyễn Phƣớc Chủng, Nguyễn Phƣớc Tuấn), sau đó chỉ 

dùng tên (Chủng, Tuấn). Ở lần tái bản thứ nhất này, 

chúng tôi quyết định sử dụng tên “Thánh” của các vua 

Nguyễn, ngoại trừ hai vua đầu tiên. Tên Chủng của 

Nguyễn Phƣớc Chủng đƣợc liệt kê đầu tiên trong Đại 

Nam Thực Lục, trƣớc hai tên Noãn và Ánh. Nó cũng 

đƣợc nhắc đến trong Sử Ký Đại Nam Việt, qua lời dẫn 

một câu tuyên bố của Nguyễn Huệ năm 1792. Tên 

Nguyễn Ánh xuất hiện lần đầu trong tài liệu ngoại giao 

Pháp—tức bản hòa ƣớc 21-28/11/1787; nhƣng chỉ xuất 

hiện theo thứ tự ƣu tiên 3 trong Thực Lục. Bởi vậy, 

chúng tôi đã chọn tên húy Chủng cho vua lập nghiệp 

nhà Nguyễn; nhƣng sẽ chú thích thêm hai tên khác, 

cùng niên hiệu Gia Long. Bốn trƣờng hợp khiến chúng 

tôi hơn một lần ngần ngại là trƣờng hợp các vua niên 

hiệu Tự Đức, Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. 

Tên”thánh” của Tự Đức là Thời hay Thì; tên tự là 

Nhiệm [Nhậm]. Chúng tôi sẽ dùng nguyên tên Nguyễn 

Phƣớc Thời, và ghi thêm tên tự Hƣờng Nhiệm khi cần 

thiết. Riêng ba vua bị ép thoái vị, kết án đầy, đổi thành 

tƣớc công hay Hoàng tử, chúng tôi dùng tên thánh—tức 
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Minh, Tuấn, Hoãng—trong giai đoạn đang trị vì. Thời 

gian bị tù đày của họ, chúng tôi đôi khi dùng tên thánh, 

nhƣng cũng có thể linh động dùng tên tự nhƣ Ƣng Lịch, 

Bửu Lân hay Vĩnh San. 

Với các tác nhân Tây phƣơng, do thói quen và nhu 

cầu truyền thông, thƣờng ghi họ tên lần đầu (Jules 

Ferry), rồi đến họ (Ferry). Riêng các tác nhân Nhật, 

chúng tôi chép theo thứ tự truyền thống (họ, tên đệm, 

tên) thay vì thứ tự kiểu Tây phƣơng. Bởi thế, Tƣ lệnh 

Quân Đoàn 38 kiêm Toàn quyền Đông Dƣơng là 

Tsuchihashi Yuitsu (không Yuitsu Tsuchihashi), Cố vấn 

tối cao Yokoyama Masayuki (không Masayuki 

Yokoyama), v.. v… 

 

Tác phẩm này đã đƣợc sơ thảo từ hơn 30 năm trƣớc, 

khi tác giả đang chuẩn bị luận án Tiến sĩ Sử học Đông 

Nam Á tại Đại học Wisconsin-Madison. Nhiều chi tiết 

đƣợc tu bổ suốt thời gian qua, nhờ những cuộc nghiên 

cứu thêm ở các văn khố Pháp, Mỹ, và Việt Nam, hoặc 

do học hỏi đƣợc từ công trình nghiên cứu của nhiều học 

giả trên thế giới. Dẫu vậy, Các Vua Cuối Nhà Nguyễn 

vẫn còn ở mức sơ thảo. Nỗ lực gói ghém gần 90 năm tao 

loạn, từ 1858 tới 1945, trong hơn 1,000 trang sách có lẽ 

là một tham vọng. Nhƣng thiết tƣởng 50 năm nghiên 

cứu đã đủ đúc kết một dàn bài chi tiết, khả tín, cho 

những công trình nghiên cứu toàn vẹn hơn trong tƣơng 

lai. Đặc biệt chúng tôi công bố một phụ bản tóm lƣợc 

tiểu sử 13 vua Nguyễn, để hƣớng dẫn độc giả vƣợt qua 

những lỗi lầm kỹ thuật khó tránh. 

Để hoàn tất tác phẩm này, tác giả đƣợc sự giúp đỡ 

của rất nhiều ngƣời. Các Giáo sƣ John R W Smail, 

Daniel F Doeppers, Richard Coy, Gary Penanan, Duane 

Fischer, John Dower, Maurice J Meisner, giúp tác giả cơ 

hội đi sâu vào lãnh vực Sử học. Tiến sĩ/Luật sƣ Peter 

Baugher, Giáo sƣ Bruce Taylor, Tiến sĩ Vũ Đình Đỉnh, 

quí Hoà thƣợng Tâm Châu, Hoà thƣợng Hộ Giác, Linh 

mục Cao Văn Luận, các tác nhn lịch sử nhƣ Hồ Tá 

Khanh, Vũ Đình Hòe, Trần Văn Giàu, Nguyễn Chánh 

Thi, Phạm Văn Liễu, Trần Bạch Đằng,  cùng các thân 

hữu nhƣ Vũ Hữu Nho, Trịnh Nhƣ Hoa, Phạm Kế Viêm, 

Nguyễn Văn Hà, v.. v... tiếp giúp nhiều tài liệu quí 

hiếm. Quí ông Nguyễn Thƣợng Tiến và Trần Thƣợng 

Thủ, trong khi thực hiện việc chuyển ngữ tuyển tập Tài 
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Liệu Nghiên Cứu Sử Học, Giai Đoạn Pháp Xâm Lăng, 

1858-1896 cũng giúp tác giả cơ hội khảo sát lại nhiều 

tài liệu quan trọng. Họa sĩ Phạm Mộng Chƣơng  giúp 

trình bày bìa và một số bản đồ ở lần in thứ nhất. 

Dài theo con đƣờng nghiên cứu và những chuyến du 

khảo, không thể kể xiết những thân tình và sự giúp đỡ 

của rất nhiều bằng hữu hay độc giả. Quí vị quản thủ và 

nhân viên Văn khố Quốc Gia Pháp, Văn khố Pháp quốc 

Hải ngoại ở Aix-en Provence, Văn khố Bộ binh và Hải 

quân tại Chateaux de Vincennes, Văn khố Bộ Ngoại 

giao Pháp và Văn khố Hội truyền giáo Hải ngoại Paris, 

các Thƣ viện Tổng thống ở Mỹ, đã tận tình giúp đỡ suốt 

bao năm qua. Quí vị hữu trách tại các Trung tâm Lƣu 

trữ Quốc Gia Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hố Chí 

Minh, đặc biệt là Tiến sĩ Dƣơng Đình Nham, Giám đốc 

TTLTQG II, cũng đã dành cho tác giả những tiện nghi 

khi khảo cứu bổ túc tại Việt Nam trong niên khoá 2004-

2005 dƣới sự tài trợ của chƣơng trình Fulbright Bộ 

Ngoại Giao Mỹ, và Rockfeller của Đại học 

Massachussetts-Boston.. 

Chân tình của Bà Mộng Điệp, chị Lan Phƣơng, cô 

Vƣơng Ngọc Cúc, quí ông Phạm Văn Liễu, Nguyễn 

Tăng Huyến, Nguyễn Chánh Thi, Phạm Mộng Chƣơng, 

Trần Thanh Hiệp, Đỗ Mậu, Bùi Ngọc Tô, Long Ân, 

Nguyễn Chí Hòa, Lê Văn Thặng, Trần Tôn Trí, Chou 

Norindr, Nguyễn Mạnh Quang, v.. v... khó thể diễn 

thành lời. Anh Vũ Ngự Triệu đã giúp kiểm đọc bản sắp 

chữ lần cuối, loại bỏ nhiều lỗi kỹ thuật. 

Những khuyến khích của gia đình tác giả—đặc biệt 

là từ mẫu, anh chị Vũ Ngự Triệu và các cháu, cùng các 

em gái Phƣơng, Phƣợng, Nga, vợ chồng các cháu Đặng 

Hiền, Vũ Hƣng Hải, v.. v..—cho tác giả sức mạnh tinh 

thần vƣợt qua bao khó khăn suốt hơn phần tƣ thế kỷ 

khảo học.  

Ngƣời bạn đời, luôn luôn ân cần từ thuở sinh viên 

mặt trắng hơn năm chục năm trƣớc, là nguồn năng lực 

vô biên giúp tác phẩm đƣợc hình thành trong hiện trạng.  

Những chuyến du khảo tại Pháp, Mỹ và Việt Nam 

là nhờ một số học bổng, đặc biệt là ba học bổng 

Fulbright trong các niên học 1982-1983 và 1985-1986 

tại Pháp và 2004-2005 tại Việt Nam. 

Nhƣng những khiếm khuyết, hẳn có, chỉ riêng tác 

giả chịu trách nhiệm. 
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Houston, 15/1/1999-Sài Gòn, 2/5/2005- Houston, 

9/5/2016 

Vũ Ngự Chiêu 

 

Nhà NGUYỄN: 1/6/1802-25/8/1945: 

 

I. Nguyễn Phƣớc Chủng [Ánh, Noãn] 

([28/1/1778] [28/2/1780], Gia Long, 1/6/1802-3/2/1820) 

II. Nguyễn Phƣớc Đảm, [Hiệu] (Minh Mạng, 

14/2/1820-20/1/1841) 

III. Nguyễn Phƣớc Tuyền [Miên Tông, Dung] 

(Thiệu Trị, 11/2/1841-4/11/1847) 

IV. Nguyễn Phƣớc Thời, [Hƣờng Nhiệm] (Tự 

Đức, 10/11/1847-19/7/1883) 

V. Nguyễn Phƣớc Ƣng Chơn/Ái (Dục Đức, 20-

23/7/1883) 

VI. Nguyễn Phƣớc Thăng [Hƣờng Dật] (Hiệp 

Hoà, 30/7-29/11/1883) 

VII. Nguyễn Phƣớc Hạo/Hiệu [Ƣng Hỗ/Đăng] 

(Kiến Phƣớc, 2/12/1883-31/7/1884). 

VIII. Nguyễn Phƣớc Minh [Ƣng Lịch] (Hàm 

Nghi, 2 [17]/8/1884-1/11/1888) 

IX. Nguyễn Phƣớc Biện [Ƣng Kỹ/Đƣờng] 

(Đồng Khánh, 19/9/1885-28/1/1889) 

X. Nguyễn Phƣớc Chiêu [Bửu Lân] (Thành 

Thái, 1/2/1889-3/9/1907) 

XI. Nguyễn Phƣớc Hoãng [Vĩnh San] (Duy 

Tân, 5/9/1907-10/5/1916) 

XII. Nguyễn Phƣớc Tuấn [Bửu Đảo] (Khải 

Định, 18/5/1916-6/11/1925) 

XIII. Nguyễn Phƣớc Điển [Vĩnh Thụy] (Bảo 

Đại, 8/1/1926-25/8/1945) 

 

13 vua Nguyễn, nối nhau trị vì 143 năm (1802-

1945). Trong số 13 vua:  

- Ở ngôi lâu nhất là Nguyễn Phƣớc Thời [Hƣờng 

Nhiệm] (niên hiệu Tự Đức, miếu hiệu Dực Tông): 35 

năm, 8 tháng; ngắn nhất là Ƣng Chơn (tự quân Dục 

Đức): ba [3] ngày (20-23/7/1883); sau đƣợc truy phong 

miếu hiệu Cung Tông. 
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- Vua thọ nhất là Nguyễn Phƣớc Điển (niên hiệu  

Bảo Đại, 74 tuổi), mất sớm nhất là Nguyễn Phƣớc 

Hạo/Hiệu (niên hiệu Kiến Phƣớc, 15 tuổi). 

Hai vua bị triều thần giết là Ƣng Chơn (Dục Đức 

24/10/1884). và Nguyễn Phƣớc Thăng (niên hiệu Hiệp 

Hòa, 30/7-29/11/1883)  

Ba vua bị Pháp đày ra ngoại quốc là: Nguyễn Phƣớc 

Minh [Ƣng Lịch] [Hàm Nghi], (Algeria), Nguyễn 

Phƣớc Chiêu [Bửu Lân] [Thành Thái] và Nguyễn 

Phƣớc Hoãng [Vĩnh San] [Duy Tân] (Réunion).  

Vua bị triều thần cƣớp ngôi là Nguyễn Phƣớc Điển 

(23/10/1955) 

 

A. Bốn vua nhận sắc phong của nhà Thanh. 

I. Nguyễn Phƣớc Chủng, [Ánh, Noãn] 

([28/1/1778] [28/2/1780], Gia Long, 1/6/1802-3/2/1820) 

Ngày 23/2/1804, Ngung Diễm (Thanh Nhân Tông 

[Qing Renzong], niên hiệu Gia Khánh [Jiaqing], 1796-

1820) ban quốc hiệu Việt Nam—tức đảo ngược tên đề 

nghị Nam Việt, dựa trên huyền thoại tộc Việt Thường 

[Yueshang] đời Tây Chu— để khỏi lầm lẫn với Mân 

Việt và Đông Việt (Quảng Đông và Quảng Tây), và 

phong Nguyễn Phƣớc Chủng tƣớc Việt Nam Quốc 

Vƣơng. (ĐNTLCB, I, XIX, 3:1802-1808, 1963:91; & 

XXIII, Ibid, 1963: 157-58, 169-70)] 

Ngày 28/3/1804, Nguyễn Phƣớc Chủng làm lễ ở 

Thái Miếu, rồi ban chiếu đổi quốc hiệu Việt Nam, 

không đƣợc dùng quốc hiệu An Nam nữa. (Ibid., 169-

70) 

Nên ghi nhớ, mặc dù sử Lê coi Triệu Đà [Zhao 

Tuo], vua Nam Việt (207-111 TTL) có kinh đô là Phiên 

Ngu [Quảng Châu hiện nay], chữ Việt bộ Tẩu của các 

tên nƣớc “Đại Cồ [Cù] Việt,” hay “Đại Việt” khởi 

nguồn từ Việt Thƣờng. Ngô Sĩ Liên et al, Đại Việt Sử 

Ký, Ngoại Kỷ Toàn Thư (1679), Nội Các quan bản,  

I:1a, 4a; bản dịch Ngô Đức Thọ (2009), 1:150, 154. 

1802: Nguyễn Phƣớc Chủng sai Trịnh Hoài Đức, 

Thƣợng thƣ Bộ Hộ, đi Quảng Đông trao trả ấn tín nhà 

Thanh đã phong cho Tây Sơn. Phái đoàn có Ngô Nhân 

Tĩnh (Tham tri bộ Binh), và Hoàng Ngọc Uẩn (Tham tri 

bộ Hình) (ĐNTLCB, I, XVII, 3:1802-1808, 1963:29-30; 

Khâm Định Đại Nam Hội Điển sự lệ). 
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Tháng 11-12.1802 [11 Nhâm Tuất], lại sai Lê 

Quang Định đi sứ, xin lấy quốc hiệu là Nam Việt. 

(ĐNTLCB, I, XIX, 3:1802-1808, 1963:91). Nhƣng ngày 

23/2/1804, Gia Khánh [Jiaqing] nhà Thanh chỉ phong 

quốc hiệu Việt Nam để khỏi lầm lẫn với Mân Việt và 

Đông Việt (Quảng Đông và Quảng Tây). (ĐNTLCB, I, 

XXIII, 3:1802-1808, 1963: 157-58) 

I. Việt Nam: 

Ngày 23/2/1804 [13 tháng Giêng Giáp Tí [11/2-

11/3/1804] sứ Thanh là Tề Bồ Sâm, án sát Quảng 

Tây, tới Hà Nội làm lễ phong Nguyễn Phƣớc Chủng 

(1/6/1802-3/2/1820) làm An Nam Quốc Vƣơng—

tức đổi quốc hiệu An Nam của nhà Tây Sơn thành 

Việt Nam. Theo Dụ của Ngung Diễm (Nhân Tông, 

niên hiệu Jia Qing [Gia Khánh], 1796-1820), chữ 

Việt [bô Tẩu, Thiều Chửu 655] rút ra từ tên Nam 

Việt [?] của Việt Thƣờng cũ, xuất hiện khoảng [ca] 

1110 TTL đời Chu Cơ Tụng tức Chu Thành 

Vƣơng [Zhou Zhengwang], 1115-1079 TTL cũ; 

(hiện nay, triều Chu Thành Vƣơng kéo dài từ 1045 

tới 1021 TTL, và nhà Chu kéo dài từ 1045-221 

TTL; gồm hai thời kỳ Tây Chu (1045-771 TTL), và 

Đông Chu (770-221 TTL).  

Từ năm 1054, theo sử Lê, Lý Nhật Tôn (Lý 

Thánh Tông, 1054-1072) đã lấy quốc hiệu là Đại 

Việt, nhƣng các vua Bắc Tống chỉ phong cho các 

vua Lý tƣớc Giao Chỉ Quận Vƣơng, rồi Nam Bình 

Vƣơng. Mãi tới năm 1164 hay 1175, Lý Thiên Tộ 

(Anh Tông, 1175) mới đƣợc phong An Nam Quốc 

Vƣơng. Một cách gián tiếp, quốc hiệu đổi thành 

nƣớc An Nam. Năm 1369, Chu Đức Dụ tức Minh 

Thái tổ phong Trần Hạo (Dụ Tông, 1340-1369) làm 

An Nam Quốc Vƣơng, nhƣng chƣa kịp làm lễ thụ 

phong, Trần Hạo đã chết.  Một vua Trần gốc họ 

Dƣơng, Nhật Lễ, hay Trần Nhật Kiến, là ngƣời cuối 

cùng đƣợc thừa nhận và sắc phong khi còn sống. 

Năm 1404, Lê/Hồ Hán Thƣơng đƣợc phong An 

Nam Quốc Vƣơng, nhƣng trong nƣớc đặt quốc hiệu 

là Đại Ngu, để tƣởng nhớ tổ tiên huyền thoại Thuấn. 

Năm 1428, sau khi đánh đuổi quân xâm lƣợc Minh 

ra khỏi bờ cõi, Lê Thái Tổ đã vô cùng khó khăn mới 

đƣợc Chu Chiêm Cơ phong chức “An Nam Quyền 

thự quốc sự;” với số cống lễ hàng năm nặng nề. Vì 
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các vua Hậu Lê Sơ vẫn giữ quốc hiệu Đại Việt, Ngô 

Sĩ Liên giải thích rằng tên Việt này [Việt bộ 

Tẩu].rút từ huyền thoại Việt Thƣờng [Yue 

Shang/Chang] đã đến Thiểm Tây [Shenxi], cống 

hiến Chu Cơ Tụng (Thành Vƣơng, Zhou Zheng-

wang, 1115-1079 TTL, hiện nay 1042-1035-

1021TTL). (ÐVSK, NKTT, I:1a, 4a, Thọ (2009), 

1:150, 154; Mạc Bảo Thần-Nhƣợng Tống (Hà Nội: 

1944, Sài Gòn: 1964), tr. 37; Giu (1967), 1:59, 62, 

313n5). 

Chu Thành vƣơng là vua thứ tƣ nhà Tây Chu, 

sau Thái vƣơng, Văn Vƣơng, và Vũ Vƣơng. Truyện 

sứ Việt Thƣờng cống chim trĩ trắng [white 

pheasant] xuất hiện lần đầu trong Phúc Thắng, 

Thượng thư đại truyện nhƣng không có trong Thư; 

và Phạm Việp, Hậu Hán Thư, q 116 [85/76]: Nam 

Man /Tây Nam Man di truyện]. Theo sử quan 

Nguyễn, chuyện Việt Thƣờng cúng chim trĩ trắng 

xảy ra năm 1110 TTL; và phụ chính của Thành 

Vƣơng tới năm 1104 TTL là Chu Cơ Đán [Zhou Ji-

dan] sai 5 cỗ xe có dụng cụ chỉ hƣớng nam đƣa sứ 

Việt Thƣờng đi theo con đƣờng duyên hải không hề 

hiện hữu về nƣớc; qua Phù Nam, rồi Lâm Ấp, 

[phƣơng hƣớng hỗn độn] một năm mới về tới Việt 

Thƣờng.  

Sứ giả mê kỳ qui lộ. Chu công tích dĩ bình xa 

ngũ thặng, giai vi chỉ nam chi chế; sứ giả tái chi, do 

Phù Nam, Lâm Ấp hải tề, ky niên nhi chí kỳ quận. 

The emissaries of the Yuechang/shang clan lost 

their way back. Zhu gong [Ji-dan] granted them five 

carriages, each of which was made that it could 

detect the direction to the south. The emissaries 

rode in these carriages along the coasts of Funan 

and Linyi. After a year they reached their kingdom. 

(CMCB, I:6B, cột 5-7 (Sài Gòn: 1965), tr 30-31. 

Ngoài ra, Phù Nam [Funan] chỉ khai sinh 

khoảng 100-150 TTL; và Lin-yi [Lâm Ấp] chỉ xuất 

hiện từ khoảng 136-192, cuối đời Đông Hán (25-

220). Nhƣng trong truyền bản Sử Ký [Shiji] của Tƣ 

Mã Thiên (Sima Qian, 145-87 TTL), hay Hán Thư 

[Han shu] của Ban Cố [Ban Gu, 32-92) đều chép 

tƣơng tự.  
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Rát có thể đời sau đã bịa đặt thêm. Kiểu bản đồ 

lãnh hải của Tập Cận Bình và Bộ Chính Trị Đảng 

gọi là “Đảng Cộng Sản Trung Quốc,” và “Nƣớc 

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.” Nên ghi nhớ 

nhóm Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu, Mao Trạch Đông 

v.. v.. đã dịch sai thuật ngữ Communism của Karl 

Marx và Frederich Engels thành gongshan/chang 

[Cộng Sản]. 

 

II. Việt Thƣờng [Yuechang/shang]: 

1. Việt Thƣờng [Yuechang], theo sử Nguyễn, là 

tên một trong 15 bộ nƣớc Văn Lang [Thủy phân 

quốc vi thập ngũ bộ, viết Giao Chỉ, viết Chu Diên, 

viết Vũ Ninh, viết Phúc Lộc, viết Việt Thường, viết 

….].  CMTB, I:3A, cột 4, 5-6 (Sài Gòn: 1965), 1:16-

17: 

a. Nguyễn Trãi, Dư Địa Chí; cũng ghi Việt 

Thƣờng [Yuechang]: tên một trong 15 bộ nƣớc Văn 

Lang;  

b. Sử Tây Sơn cũng chép Việt Thƣờng 

[Yuechang]: tên một trong 15 bộ nƣớc Văn Lang; 

ĐVSKTB, NK I:7ab, The (1997), tr 43. 

2. Truyền bản Annan Zhilue [An Nam Chí 

Lược, ANCL], của Li Ji [Lê Tắc]— bản dịch Chen 

Ching Ho [Trần Kính Hòa] (dựa trên truyền bản Lạc 

Thiện Ðƣờng, Ginko Kishida [Ngạn Ðiền Ngâm 

Hƣơng] sƣu tập và hiệu đính năm 1884) —nhiều 

chỗ nhắc đến truyền thuyết Việt Thƣờng  [Việt bộ 

Tẩu] thời Chu Thành vƣơng (1115-1079). 

a. [Chuyên Húc thời, . . . nam chí Giao Chỉ],[ 

Chuyên Húc là cháu Hoàng Đế]; Annan Zhilue [An 

Nam Chí Lược] (1884), (Huế: Ðại học Huế, 1961) q 

I: Tông tự, 1961: [Nho] 16 cột 2; [Việt]:23.   

b. [Thuấn (mạng Vũ phủ Giao Chỉ], Annan 

Zhilue [An Nam Chí Lược] (1884), I:[Nho] 16, cột 

3; [Việt] 23. 

c. [Việt Thƣờng tức Cửu Chân, tại Giao Chỉ 

nam]; Annan Zhilue [An Nam Chí Lược] (1884),  I: 

Tông tự; 1961: [Nho] 16, cột 5-6; [Việt] 23. 

d. Lục Giả lập Đà làm Việt vƣơng [Việt bộ 

Mễ]; ANCL, q I: Tông tự, 1961: [Nho], 16 cột 8;  

[Việt] 23; q IV: Tiền triều chinh thảo, 1961: [Nho] 

16 cột 8, [Việt] 24.  
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e. Sự tích này đƣợc lập lại trong các chiếu, sắc, 

dụ, tấu, sớ liên quan đến cổ Việt. 

Sử gia Trung Hoa nằm mơ thấy Cổ Việt xuất 

hiện cùng thời Hoàng Ðế huyền thoại Trung Hoa. 

Ðời đế Nghiêu (Yao, 2357-2258 TTL), đƣợc biết 

nhƣ Nam Giao [Nan Jiao] (2352 TTL). Tên Việt 

bắt đầu từ Ðời Chu..  

Sau khi nhà Thanh chiếm Bắc Kinh, giữa lúc 

trôi giạt theo những cuộc truy sát của quân Thanh 

và Hán gian, triều đình mạt Minh (1644-1664)  ở 

Lâm An/Phúc Kiến trả lại Đại Việt vị thế chƣ hầu 

[guo, hay vassal state]. Tháng 6-7/1647, Chu Do 

Lang (Quế Vƣơng, 1647-1662) sai sứ sang Hà Nội 

phong Lê Duy Kỳ (Thần Tông, 11/7/1619-

23/11/1643, 11-12/1649-16/1/1662)  làm An Nam 

Quốc Vƣơng, dù Duy Kỳ đã bị Trịnh Tráng 

(22/7/1623-28/5/1657) ép nhƣờng ngôi cho con là 

Lê Duy Hựu  (Chân Tông, 23/1/1643-19-10/1649), 

và đang giữ chức Thái Thƣợng Hoàng. Chu Do 

Lang ra Dụ: “Trẫm nghĩ trụ đồng nhà Hán dựng lên, 

cõi Nam yên mãi, vua Hạ hội ở Đồ Sơn, lại thấy 

Trung Nguyên].  

Tháng 11-12/1651 [tháng 10 Tân Mão, 13/11-

12/12/1651], từ Nam Ninh Chu Do Lang còn phong 

Trịnh Tráng làm An Nam Phó Quốc vƣơng, để trao 

đổi lấy tiếp vận và quân lƣơng.  

(Vũ Ngự Chiêu, “Giao Chỉ Đô Thống Sứ Ti, 

5/7/1407-2/1/1428); trong Idem. & Hoàng Đỗ Vũ, 

Nhục Hận Biển Đông Nam Á: Kiện hay Không 

Kiện?, 2 tập (Fountainvalley, CA: Hợp Lƣu, 2015), 

tập II, tr 5-203. và Phụ Bản V: “Lễ đầu hàng của 

ông cháu Mạc Đăng Dung (30/11/1540-29/5/1541;” 

tr 301-50 [dựa trên Minh thực lục và tƣ liệu gốc 

Việt Nam]. 

ĐVSK, BKTB, XVIII:39b-40b, 41b-42b, Lâu & 

Long (2009), 3:291-92, 294; CMCB, XXXII:3-4, 8 

(Hà Nội: 1998), II:257-58 [tháng 6-7/1647]. 261-62 

[tháng 9-10/1849, Duy Hựu chết, Duy Kỳ làm vua 

lần thứ hai; tháng 11-12/1651, Trịnh Tráng làm An 

Nam Phó Quốc vƣơng]. Minh thực lục ghi ngày 

18/11/1640, Chu Do Kiểm (Sizong, tức Tráng Liệt 

Đế, 7/2/1628-19/2/1644), niên hiệu Chongzhen 

[Sùng Trinh]  từ chối phong vƣơng cho “Sheng 
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Zhuang;” Ming shi-lu, Sizong (Wade, NUS data 

base, 2005), juan   . [Sử quan Nguyễn cho rằng 

Trịnh Tráng đã cắt đất đổi lấy tƣớc vƣơng]. Không 

rõ biểu xin phong vƣơng này cho chính chúa Trịnh 

hay Lê Duy Kỳ. 

Sau khi diệt nhà Minh, triều đình Thanh sai sứ 

sang phúng điếu Lê Duy Kỳ, rồi tháng 3-4/1667, 

Huyền Hoa/Việp [Xuan Ye] (niên hiệu Kangxi 

[Khang Hy], 1661-1722) thừa nhận vai trò hầu quốc 

và chế độ vua Lê-chúa Trịnh—phong Lê Duy 

Củ/Vũ (Huyền Tông, 10/12/1662-8/1/1663)  tƣớc 

An Nam Quốc Vƣơng.  

(ĐVSK, BKTT, XIX:16a, Lâu et Long (2009), 

3:332; CMCB, XXXIII:21 (Hà Nội: 1998), II:317) 

[Theo Trƣơng Bửu Lâm, vua Trung Hoa chỉ phong 

cho ngƣời; đại diên Thiên tử, không cho một nƣớc. 

Lâm, 1968:179. Trƣờng hợp Ngung Diễm đặt tên 

Việt Nam dƣờng đi ngƣợc lại nhận định của Trƣơng 

Bửu Lâm] 

Nhà Thanh còn bỏ tục cống ngƣời vàng [jinren] 

mà Chu Chiêm Cơ [Minh Tuyên Tông, 1425-1435] 

đã áp đặt năm 1428, với “sính lễ” năng nề, lên tới 

khoảng 5,000-10,000 lạng vàng/bạc mỗi năm. 

Không kém quan trọng, năm 1677, Huyền Hoa/Việp 

quay mặt làm ngơ cho chúa Trịnh diệt khu tự trị của 

họ Mạc ở Thái Nguyên (Cao Bằng hiện nay), vì 

Mạc Kính Vũ đã hàng phục Ngô Tam Quế [Wu 

Sangui] khi Tam Quế phản nhà Thanh (1673-[1676] 

1681). (CMCB, XXXIV:3-5 (Hà Nội: 1998), II:340-

41). 

 

Thứ Bảy, 28/6/1806, Nguyễn Phƣớc Chủng lên ngôi 

Hoàng đế. Từ ngày 23/6/1806 [7/5] đã làm lễ cáo trời 

đất. Ngày 25/6/1806 [9/5] kính cáo các đền miếu. 

(ĐNTLCB, I, XXIX, 3:1802-1808, 1963:283-85) 

 

2. Nguyễn Phƣớc Đảm, [Hiệu] (Minh Mạng, 

14/2/1820-20/1/1841) 

Ngày 8/1/1822 [19/12 Tân Tị], sứ nhà Thanh Phan 

Cung Thần phong Nguyễn Phƣớc Đảm chức Việt Nam 

quốc vƣơng tại Hà Nội; (ĐNTLCB, II, XIII, 6:1822-

1823, 1963:5) 
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Mất ngày 20/1/1841 (28/12 Canh Tí), thọ 50 tuổi. 

(ĐNTLCB, II, CCXX, 22:1840, 1969:388;  III, I, 

23:1841, 1970:30)  

Tháng 8-9/1835 [Bảy Ất Mùi, 24/8-21/9/1835]: Nguyễn 

Phƣớc Đảm xây hầm chứa bạc ở Nội vụ phủ. Lấy 

800,000 lạng đựng vào 800 hòm [rƣơng].  (ĐNTLCB, 

II,17:1835, 1966:35) 

Có 142 con, 78 trai, 64 gái. (ĐNTLCB, II, CCXX, 

22:1840, 1969:388; ĐNCBLT, II, q  6, 7, 8 & 9 (1993), 

3:82-152, 171-91)  

Miên Định, thứ ba; mẹ là gia phi họ Phạm, Tuy 

Viễn, Bình Định; Thọ Xuân vƣơng, ĐNCBLT, II, q 5 

(1993), 3:82-95. 

Miên Áo, con thứ 6; Phú Bình Công (cha Hƣờng 

Tập); ĐNCBLT, II, q 5 (1993), 3:99-100. 

Miên Thẩm, con thứ 10; Tùng Thiện vƣơng (giỏi 

thơ văn, cha vợ Đoàn Trƣng; ĐNCBLT, II, q 5 (1993), 

3:101-6. 

Miên Trinh, con thứ 11; ĐNCBLT, II, q 6 (1993), 

3:108-13; Tuy Lý vƣơng; con là Hƣờng Tu, Hƣờng 

Sâm, ĐNCBLT, II, q 6 (1993), 3:113-16. 

Miên Lâm, con thứ 57;  phụ chính thân thần của 

Nguyễn Phƣớc Minh [Hàm Nghi]; Hoài Đức Quận 

Công; ĐNCBLT, II, q 6 (1993), 3:145-46; 3-4/1885: Gia 

Quốc Công;. (ĐNTLCB, V, VII, 38:1883-1885, 

1976:198) 

 

3. Nguyễn Phƣớc Tuyền [Miên Tông, Dung] 

(Thiệu Trị, 11/2/1841-4/11/1847) 

Vợ là Phạm Thị Hằng (Từ Dụ, 10 [20]/6/1810 [9? 

[19]/5 Gia Long IX]-22/5/1901 [5/4 Tân Sửu, Thành 

Thái XIII]); con Phạm Đăng Hƣng, quê ở Gò Công, Gia 

Định. (ĐNLTCB, Nhị tập, q 2 & 3 (1993), 3:25-64). 

Sinh hai công chúa và Hƣờng [Hồng, bộ nhân đứng] 

Nhiệm, tức Nguyễn Phƣớc Thời [Tự Đức]. 

Vợ nhỏ [cô của Phạm Thị Hằng [?], sinh ra Hƣờng 

Bảo (29/4/1825-1854).  

Sứ nhà Thanh Bảo Thanh phong vƣơng tại Hà Nội 

ngày 7/5/1842. (ĐNTLCB, III, XVIII, 24:1842-1843, 

1971:91, 95-6, 98) Ngày 8/5/1842: Phúng tế Nguyễn 

Phƣớc Đảm. [1971:98]. 

Hai hoàng tử của Nguyễn Phƣớc Tuyền lên ngôi 

vua là Nguyễn Phƣớc Thời [Hƣờng Nhiệm] (Tự Đức, 
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10/11/1847-19/7/1883), và Nguyễn Phƣớc Thăng 

[Hƣờng Dật] (Hiệp Hòa, 30/7-29/11/1883). Tất cả 

những vua cuối triều Nguyễn đều là dòng giõi Nguyễn 

Phƣớc Tuyền và Thái hậu Từ Dũ; nên có miếu hiệu 

Hiến Tổ. 

 

4. Nguyễn Phƣớc Thời, [Hƣờng Nhiệm], (Tự Đức, 

10/11/1847-19/7/1883) 

Ngày 8/9/1849 [22/7 Kỷ Dậu]: Sứ Thanh Lao Sùng 

Quang, án sát Quảng Tây, làm lễ phong vƣơng cho 

Nguyễn Phƣớc Thời tại Huế. (ĐNTLCB, IV, IV, 

27:1848-1853,  1973:186-87)  

Tháng 4-5/1848: Đông các đại học sĩ Võ Xuân Cẩn 

xin ban ơn cho Tôn Thất Lệ Chung, cháu nội Thái tử 

Cảnh. Rồi xin ban ơn cho dòng giõi Nguyễn Văn Thành, 

Lê Văn Duyệt, Lê Chất; (ĐNTLCB, IV, II, 27: 1848-

1853, 1973:74-77, & III, Ibid., 1973:119-20 [tháng 8-

9/1848]) 

 

B. Ba vua không nhận sắc phong của nƣớc nào:  

V. Nguyễn Phƣớc Ƣng Chơn [Ái] (Dục Đức, 20-

23/7/1883) 

VI. Nguyễn Phƣớc Thăng [Hƣờng Dật] (Hiệp Hoà, 

30/7-29/11/1883) 

VII. Nguyễn Phƣớc Hạo/Hiệu [Ƣng Hỗ/Đăng] 

(Kiến Phƣớc, 2/12/1883-31/7/1884). 

 

C. Sáu [6] vua nhận sắc phong của Pháp: Nguyễn 

Phƣớc Minh, Nguyễn Phƣớc Biện, Nguyễn Phƣớc 

Chiêu, Nguyễn Phƣớc Hoãng, Nguyễn Phƣớc Tuấn, 

Nguyễn Phƣớc Điển. 

 

VIII. Nguyễn Phƣớc Minh [Ƣng Lịch] (Hàm Nghi, 

2 [17]/8/1884-1/11/1888) 

IX. Nguyễn Phƣớc Biện [Ƣng Kỹ/Đƣờng] (Đồng 

Khánh, 19/9/1885-28/1/1889) 

X. Nguyễn Phƣớc Chiêu [Bửu Lân] (Thành Thái, 

1/2/1889-3/9/1907) 

XI. Nguyễn Phƣớc Hoãng [Vĩnh San] (Duy Tân, 

5/9/1907-10/5/1916) 

XII. Nguyễn Phƣớc Tuấn [Bửu Đảo] (Khải Định, 

18/5/1916-6/11/1925) 
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XIII. Nguyễn Phƣớc Điển [Vĩnh Thụy] (Bảo Đại, 

8/1/1926-25/8/1945) 

 

 

 

Chƣơng XI 

MỘT NƢỚC HAI VUA: 

Nguyễn Phƣớc Minh (2 [17]/8/1884-[5/7/1885]1888) 

& Nguyễn Phƣớc Biện (19/9/1885-28/1/1889) 

 

Mặc dù Hòa ƣớc Bảo Hộ 6/6/1884 đã đƣợc ký kết, 

và Tổng Trú sứ Rheinart des Essarts thành công trong 

trong áp lực triều Nguyễn phải làm đơn xin phép lập 

Nguyễn Phƣớc Minh—chính thức hành xử Thiên Mệnh 

Đại Pháp trên triều Huế từ ngày 17/8/1884—phe chủ 

chiến chƣa chịu khuất phục hẳn. Tại miền Bắc, từ năm 

1883 một số quan chức—nhƣ Nguyễn [Ngô] Quang 

Bích, Lã Xuân Uy [Oai], Nguyễn Thiện Thuật, Tạ 

Hiện—tiếp tục hợp tác với quân Thanh tại các vùng 

trung và thƣợng du Bắc Kỳ. Tại kinh thành Huế, Phụ 

chính Tôn Thất Thuyết cùng Trần Xuân Soạn, ngƣời 

phụ trách Phấn Nghĩa Quân, đẩy mạnh việc tích thảo 

lƣơng thực, xây dựng và tu bổ căn cứ kháng chiến ở các 

vùng sơn cƣớc, nhất là kinh đô kháng chiến Cam Lộ 

(nam Quảng Trị) hầu dự phòng bất trắc, cùng các sơn 

phòng sứ Thanh-Nghệ-Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định. 

Để bảo đảm việc thiết lập guồng máy bảo hộ phần đất 

còn lại của Đại Nam, viên chức Pháp theo đuổi hai 

chính sách song hành. Một mặt, chính phủ Ferry sử 

dụng đƣờng lối "ngoại giao chiến thuyền" buộc nhà 

Thanh phải chấp nhận chủ quyền thuộc địa của Pháp tại 

Đại Nam. Mặt khác, quan chức Pháp liên lũy đặt nền 

móng cho guồng máy bảo hộ. Nỗ lực này bao gồm việc 

trục xuất các đơn vị Thanh khỏi Bắc Kỳ, và rồi loại bỏ 

dần những lực lƣợng Việt kháng Pháp, hoặc thù nghịch, 

đặc biệt là nhóm Phụ chính Tƣờng và Thuyết. Vì chính 

sách đối với Trung Hoa có ƣu tiên hàng đầu, Paris quyết 

định cho Tƣớng Millot đáo nhận nhiệm sở để tiếp thu 

những vùng quân Thanh chiếm đóng—khởi đầu bằng 

chiến dịch tái chiếm Bắc Ninh (7-12/3/1884), Phủ Lạng 

Thƣơng (Bắc Giang từ 1895), Hƣng Hoá (12/4/1884), 

Thái Nguyên (31/5/1884), rồi Tuyên Quang (1/6/1884).  
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Riêng với Huế, tháng 11/1884, Tổng Trú Sứ Victor 

Lemaire, một cựu Tổng Lãnh sự Thƣợng Hải, tới thay 

Rheinart des Essarts. Nhƣng nhiệm kỳ của Lemaire vỏn 

vẹn bảy [7] tháng. Từ đầu năm 1885, Bộ Chiến Tranh 

và Bộ Hải Quân & Thuộc Địa chịu trách nhiệm bảo vệ 

Thiên mệnh Đại Pháp. Tháng 4/1885, sau khi Pháp đạt 

thỏa thuận ngƣng bắn với nhà Thanh, Trung tƣớng 

Philippe de Roussel, tức Bá tƣớc de Courcy, đƣợc cử 

giữ chức Tổng Trú sứ An-Nam và Bắc Kỳ, kiêm nhiệm 

chức Tổng Tƣ lệnh quân viễn chinh. Để bày tỏ sự bất 

bình của mình—sau khi Roussel de Courcy gửi tàu 

Pluvier vào đón Lemaire ra vịnh Hạ Long báo cáo tình 

hình, Lemaire quyết định không trở lại Huế để chứng 

kiến cách hành xử kiểu nhà binh trong việc tuyên dƣơng 

uy quyền bảo hộ. Trung tá Louis Palasne de 

Champeaux—cựu Tổng trú sứ trong giai đoạn tháng 

9/1883-2/1884—đƣợc gửi vào Huế chuẩn bị cho kế 

hoạch lật đổ các Phụ chính đại thần bị xếp hạng thù 

nghịch với Pháp mà chính Lemaire đã gợi hứng cho 

Paris sau khi nhận đƣợc thƣ ngày 18/5/1885 của Tôn 

Thất Thuyết công khai chống lại việc thành lập các đơn 

vị thổ binh (lính tập) theo kiểu mẫu Bắc Kỳ, và đƣợc 

Paris chấp thuận ngày 21/5/1885. Lemaire cũng đã đề 

nghị chọn Nguyễn Hữu Độ lên cầm quyền, kiêm giữ bộ 

Hộ, túi tiền của triều Huế, và yêu cầu Viện Cơ Mật giải 

giao Phụ chính Thuyết cho nhà chức trách Pháp trừng 

trị. (1) 

1. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 102, pp 75-76, 94-95, 100-101. 

 

Sau khi nhà Thanh thuận ký Hiệp ƣớc Thiên Tân 

(Tianjin, 9/6/1885) nhìn nhận quyền bảo hộ của Pháp tại 

Đại Nam, Roussel de Courcy đƣợc rảnh tay, để loại hẳn 

nhóm triều thần "chủ chiến." Phụ chính Thuyết bị dồn 

vào thế phải ra tay trƣớc, đột kích tòa Khâm sứ Pháp và 

đồn Mang Cá đêm mồng 4 rạng 5 tháng 7/1885 [22-23/5 

Ất Dậu], và rồi đƣa Nguyễn Phƣớc Minh xuất cung, ra 

chiếu Cần vƣơng [Giúp Đỡ Vua] ngày 13/7/1885—kêu 

gọi “ngƣời trí hiến mƣu, ngƣời dũng hiến sức, kẻ giàu 

bỏ của ra giúp quân nhu, đồng bào, đồng trạch chẳng từ 

hiểm nguy, có thể làm đƣợc gì thì làm điều nấy, …, 

chuyển nguy thành an, thu lại giang sơn bờ cõi.” (2) 
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2. Shao Hsun-cheng, et al. (eds), Chong-Fa 

chan-cheng [Trung-Pháp chiến tranh], (Shanghai: 

1957), vol 7, p 474; bản dịch Việt ngữ mới trong 

Nguyễn Văn Huyền (Ed), Phạm Thận Duật: Cuộc 

đời và tác phẩm (Hà Nội: KHXH, 1989), tr 70 [68-

71]; bản dịch Anh ngữ trong Trƣơng Bửu Lâm, 

Pattern of Vietnamese Response to Foreign 

Intervention, 1858-1900 (New Haven: SEA Studies, 

Yale Univ Monograph Series 11, 1967), pp 117-

120; David G Marr, Vietnamese Anticolonialism, 

1885-1925 (Berkeley: California Univ Press, 1971), 

pp 50 [49-51]. 

 

Nhƣ một hậu quả của phong trào Cần Vƣơng, ngƣời 

Pháp tạo thêm một tiền lệ trong việc thực thi "Thiên 

Mệnh Đại Pháp"—Lập con nuôi thứ hai của Nguyễn 

Phƣớc Thời, anh Nguyễn Phƣớc Minh, là Ƣng Kỹ lên 

ngôi, tức Nguyễn Phƣớc Biện (niên hiệu Đồng Khánh, 

19/9/1885-28/1/1889). Rồi, dƣới danh nghĩa Từ Dụ Thái 

Hoàng Thái hậu, Tôn Nhơn Phủ và vua mới, Pháp cùng 

những cộng sự viên bản xứ nỗ lực chính-nghĩa-hoá nền 

bảo hộ, lên án và đối xử với các lực lƣợng Cần Vƣơng 

kháng Pháp là "ngụy" (giặc hay làm loạn). Từ trung 

tuần tháng 7/1885, Giám quốc Miên Định và Cơ Mật 

viện trƣởng Nguyễn Văn Tƣờng đã lên án Tôn Thất 

Thuyết là “phản nghịch.” Ngày 12/9/1885—sau khi 

Paris đồng ý đƣa Ƣng Kỹ lên ngôi—Từ Dụ Thái hoàng 

Thái hậu bắt đầu qui trách cho những tên “cƣờng thần 

phản nghịch” ép Nguyễn Phƣớc Minh rời kinh thành, và 

hứa phong Ƣng Lịch tƣớc quận công, phụ trách việc 

hƣơng hỏa Hƣờng Cai, nếu trở về. Chiếu lên ngôi ngày 

19/9/1885 của Nguyễn Phƣớc Biện cũng dùng ngày 

7/11/1885 [1/10 Ất Dậu] để kẻ ranh giới chính-ngụy. 

Thực ra, từ năm 1865, phe thông ngôn cho soái phủ Sài 

Gòn nhƣ Petrus “Key” Trƣơng Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh 

[“Paulus”] Của (1834-1907) cùng nhóm chủ biên gốc 

Việt Gia Định Báo đã dùng tiếng “ngụy” hay “giặc” 

[rebelles] để gọi các nghĩa quân chống Pháp tại Nam Kỳ 

lục tỉnh. (3) 

3. Ngƣời đọc sử Việt Nam nghiêm túc cần cảnh 

giác về hủ tục gọi đối thủ là “giặc” hay “ngụy” này. 

Xem thêm thƣ Ngô Đình Thục, Giám Mục Vĩnh 

Long, gửi Đô Đốc/Toàn Quyền Jean Decoux ngày 
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21/8/1944; CAOM (Paris), PA 14, carton 2; trích in 

trong Chính Đạo, Việt Nam Niên Biểu [VNNB], tập 

I-A: 1939-1945 (Houston, TX: Văn Hóa, 1996), tr 

200. Để kêu gọi lòng độ lƣợng của Decoux, Thục 

mang cả công lao phục vụ quyền lợi nƣớc Pháp từ 

buổi đầu của Ngô Đình Khả, nhƣ phụ tá Nguyễn 

Thân đánh dẹp “những tên giặc do Phan Đình 

Phùng cầm đầu ở Nghệ An và Hà Tĩnh [les rebelles 

commandées par Phan Dinh Phung en Nghe An et 

Ha Tinh] năm 1895-1896. Năm 1983, từ Aix-en 

Provence, chúng tôi đã nhờ Linh Mục Cao Văn 

Luận chuyển cho cựu Tổng Giám Mục Thục [đã bị 

tuyệt thông, excommunicated] một bản sao thƣ này; 

nhƣng không có hồi âm; và khoảng một năm sau, 

nghe tin Thục từ trần vì điên loạn ở Missouri. Hạ 

bán thế kỷ XX, học giả Tây phƣơng vẫn bắt chƣớc 

sử quan Nguyễn gọi nhà Tây Sơn là “Ngụy.” Hay 

trích dẫn những dã sử tiểu thuyết về “Hồ Chí Minh” 

cua các tác giả Pháp nhƣ Jean Lacouture, Jean 

Sainteny, v.. v..  

 

Trong hơn bốn năm nhiễu nhƣơng trên, hiện tƣợng 

đáng lƣu ý là một phòng Hoàng thân Hƣờng Cai sản 

xuất ra hai vua cùng cai trị một nƣớc. Xuất đế Nguyễn 

Phƣớc Minh trở thành biểu tƣợng của chính nghĩa kháng 

Pháp; trong khi Nguyễn Phƣớc Biện—với niên hiệu 

Ðồng Khánh, “niềm vui lớn lao chung” của hai quốc 

gia—dựng trụ mốc chính thống, đích truyền mới của 

vua Nguyễn thụ hƣởng Thiên Mệnh Pháp. Những vua 

chỉ còn trơ lại khía cạnh "nửa ngƣời" đầy hệ lụy trong 

bàn tay phù phép của quan chức Pháp và nhóm quan lại 

"tân trào"—nói theo Albert Sarraut, "tù nhân của một 

hội đồng Thƣợng thƣ . . . khúm núm nhƣng độc tài," 

gian tham và giảo hoạt. (4) 

4. Báo cáo số 241 API, ngày 9/4/1917, Gougal 

gửi Colonies; CAOM (Aix), Indochine Nouveaux 

Fonds [INF], Carton 18, d 166. Cơ quan tuyên 

truyền của Pháp và Hội truyền giáo từng lƣu truyền 

những ca dao nhƣ “Việt Nam có bốn anh hùng, 

Tường gian, Viêm láo, Khiêm khùng, Thuyết ngu;” 

Phạm Văn Sơn, Việt Sử Tân Biên, 7 tập (Sài Gòn: 

1963), tập VI, tr 120. Ngoài ra, còn những câu vè 

nhƣ “Nhất giang lƣỡng quốc nan phân thuyết; tứ 
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nguyệt tam vƣơng, triệu bất tường” [tức, hai nƣớc 

tranh nhau một dòng sông, thật khó để chia chác; 

bốn tháng, ba vua; điềm báo tƣơng lai mù mịt]. 

Đáng lƣu ý là có tên hai Phụ chính Thuyết và 

Tƣơng ở cuối hai câu trên. 

 

I. PHÁP-THANH TRANH HÙNG, 1884-1885: 

 

Nhƣ đã lƣợc thuật, cái chết của Nguyễn Phƣớc Thời 

đặt quan hệ Thanh-Nguyễn vào một khúc quanh mới. 

Chính sách “láng giềng tốt” của Nguyễn Phƣớc Thời đột 

ngột chấm dứt. Dù có thể chƣa hay chƣa muốn thấy rõ 

bộ mặt thực sần sùi của vua quan Thanh, nói riêng, và 

Trung Hoa nói chung, Nguyễn Phƣớc Thăng đã trực 

giác đƣợc thứ “đạo đức hão” của thƣợng quốc. Nhận 

đƣợc quốc thƣ than thở việc Ferry dở thói côn đồ, sai 

Courbet mang hạm đội bắn phá Thuận An, ép buộc ký 

“qui ƣớc” 25/8/1883—chấm dứt giai đoạn tự chủ thứ ba 

kéo dài hơn 200 năm—Tuần phủ Quảng Tây không có 

một hành động thiết thực nào, lại còn đề nghị gửi sứ tới 

Huế làm lễ tấn phong theo truyền thống. Là một cựu 

Hữu Tôn Nhân Phủ—thân tín với Nguyễn Phƣớc Thời, 

và thông minh hơn ngƣời— Nguyễn Phƣớc Thăng hiểu 

khá rõ thực chất lời hứa “giúp đỡ ngầm” của quan chức 

Hoa Nam mà Tăng Quốc Thuyên và Từ Diên Húc lập đi 

lập lại nhƣ một đĩa hát đã rè, cũ. Thực ra, từ cuộc chiến 

tranh Nha Phiến, giới lãnh đạo Nguyễn chẳng còn mấy 

trọng vọng “thƣợng quốc” hay “thiên triều.” Đây là một 

yếu tố quyết định chia cách Nguyễn Phƣớc Thăng và 

những ngƣời thân tín với nhóm Phụ chính Tƣờng và 

Thuyết. (5) 

5. ĐNTLCB, IV, LXX, 1935:1881-1883, 

1976:239 [thƣ Tăng Quốc Thuyên: sẽ gíúp ngầm], 

346 [Nghê Văn Úy/Uất].  

 

Nhƣng trong số những “lỗi lầm” của Nguyễn Phƣớc 

Thăng khiến Tƣờng và Thuyết phải ra tay thanh trừng là 

thái độ coi thƣờng hai Phụ chính; công khai đổi Thuyết 

làm Thƣợng Thƣ bộ Lễ, rồi bộ Lại—ít nữa hàm ý sự 

riễu cợt, miệt thị, và phản trắc công tôn lập Nguyễn 

Phƣớc Thăng. Quyết định tôn trọng Hòa ƣớc Harmand 

25/8/1883—mà Thƣơng Bạc Đại thần Tƣờng cùng ký 

với Trần Văn Túc và Nguyễn Trọng Hợp giữa tiếng nổ 
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của hải pháo ở Thuận An—khó thể là yếu tố quyết định. 

Thời điểm này, Tƣờng và Thuyết vẫn còn muốn “trung 

lập” trong cuộc tranh hùng Pháp-Thanh—một chính 

sách thực dụng kéo dài tới cuối triều Nguyễn Phƣớc 

Hạo và đầu triều Nguyễn Phƣớc Minh. Nhƣng Nguyễn 

Phƣớc Thăng và các lãnh tụ Hoàng tộc—tiêu biểu là 

Ƣng Chơn, Miên Trinh, Miên Tăng, Miên Triệu, Hƣờng 

Tham, Hƣờng Phì hay Hƣờng Tu [sau bị đổi thành họ 

Ngô] bộc lộ quá sớm quan điểm thân Pháp, hòa bằng 

mọi giá của mình. Ngoài ra, quyết định chống Pháp và 

bài đạo Ki Tô [“Tả đạo”] của Tƣờng và Thuyết là hậu 

quả của nhiều chiến dịch bêu xấu [“character 

assassination”] của các giáo sĩ, tín đồ Ki-tô, và những 

thế lực chống đối hai cột trụ cuối cùng của triều Nguyễn 

tự chủ—từ Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, tới Trần 

Lục, Nguyễn Hữu Thơ [Cƣ], nhóm thông ngôn, ký lục ở 

Tòa Trú sứ Pháp gốc miền nam hay di dân Trung Hoa, 

cùng những giáo sĩ nhƣ Giám Mục Puginier, Caspar, 

Linh Mục Renauld, Delveaux, v.. v.. Ngày 10/8/1884, 

chẳng hạn, Nguyễn Hữu Độ nộp cho Nha Hành Chính 

và Chính trị Bắc Kỳ một tờ tấu của “các quan chức, sĩ 

dân, thân hào [notables] và dân chúng” tố cáo những tội 

ác của Tƣờng và Thuyết, nhƣ lấn áp quyền vua. (6) Gần 

hai tháng sau, ngày 30/9/1884, chính xứ Phát Diệm là 

Trần Lục còn viết thƣ bằng chữ Latin cho Tƣớng Louis 

Brière de l’Isle, giới thiệu Nguyễn Hữu Độ nhƣ ngƣời 

có khả năng chống lại Tƣờng và Thuyết.(7) 

6. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 44, pp. 165-167.  

7. CAOM [Aix], Indochine, A.F., carton 17/A 

30 (60). [“Auxiliaire zélé de l’évêque Puginier, ce 

dernier était plus connu du corps expéditionnaire 

francais sous le nom de Père Six].  

 

Trong khi đó, việc Rheinart phá hủy ấn phong của 

nhà Thanh ngày 6/6/1884 đổ thêm dầu vào ngọn lửa bài 

ngoại của dân Trung Hoa, vốn đã bốc cao từ ngày Yên 

Kinh tự nguyện công bố nội dung Tạm ƣớc Thiên Tân 

11/5/1884 giữa Lý Hồng Chƣơng [Li Hong-zhang] và 

Fournier, cùng việc rút quân Thanh khỏi Bắc Kỳ—

thƣờng đƣợc khua chiêng gõ trống nhƣ “đất cũ của Hán 

tộc,” hay “chƣ hầu của Trung Quốc bị Tây dương yi 

mũi lõ mắt xanh chiếm đoạt.” (Năm 1936, Mao Ze-dong 
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từng tâm sự với một ngƣời bạn ký giả gốc Mỹ Edgar 

Snow về ƣớc mơ khôi phục những “chƣ hầu” cũ nhƣ 

Miến Điện, Đông Dƣơng) 

Trong khi đó, biến cố "Bắc Lệ" (50 cây số tây nam 

Lạng Sơn hay, Cầu Quan Âm, trên sông Thƣơng [Qua 

Hóa], ngày 23-28 [29]/6/1884) tạo cơ hội cho chính phủ 

Ferry dụng binh, giải quyết vấn đề Bắc Kỳ nói riêng, và 

Đại Nam nói chung—Paris không những đòi Yên Kinh 

phải công bố nội dung Tạm ƣớc Thiên Tân 11/5/1884, 

triệt thoái ngay quân đội và Lƣu Vĩnh Phúc [Liu 

Yongfu] cùng Giặc Cờ Đen khỏi Bắc Kỳ, mà còn phải 

bồi thƣờng chiến phí—thoạt tiên lên tới 250 triệu quan, 

rồi ngày 3/4/1884 giảm xuống còn 50 triệu thôi cũng 

đƣợc. (8) 

8. Ngày 2/8/1884, Patenôtre nhờ Hart chuyển 

cho Phó vƣơng Nam Kinh rằng Pháp đồng ý 80 

triệu; CĐ ngày 3/8/1884; France, Ministère des 

Affaires Etrangères, Documents diplomatiques, 

Affaires de Chine et du Tonkin, (Paris: 1885), doc. 

7, p. 6. Hôm sau, 3/8, Patenôtre báo cáo Hart đề 

nghị 80 triệu francs, trả trong 10 năm; CĐ ngày 

3/8/1884; Ibid, Doc. 8, pp. 7-8. Ngày này, Ferry chỉ 

thị cho Patenôtre: phƣơng thức Hart có thể chấp 

nhận đƣợc. Hoặc, 50 triệu, trả trong 3, 4 năm; CĐ 

ngày 3/8/1884; Ibid., Doc. 11, p 10. Cuối cùng, 

ngày 3/8/1884, Ferry lại chỉ thị cho Patenôtre: Giá 

cuối cùng 50 triệu; vì nếu đòi 200 hay 250 triệu, TH 

sẽ thụt lại; CĐ ngày 3/8/1884; Ibid., Doc. 10, p 9. 

  

Trên căn bản, tranh chấp Pháp-Hoa chỉ là cuộc mặc 

cả giữa hai ngoại cƣờng, và quyền lợi quốc gia cùng dân 

tộc Việt không đƣợc quan tâm, hay rất mờ nhạt, phụ 

thuộc. Khối văn sử cổ điển chiến tranh lạnh đã lãng 

quên yếu tố này—thƣờng hết lời ngợi ca tình “hữu 

nghị” Việt-Hoa hay “tình láng giềng,” hoặc “tình bạn 

thật thà” Việt-Pháp, cùng công ơn “giải phóng” của 

những thiên sứ “Bảo hộ.” (9) 

9. Xem, chẳng hạn, Trần Văn Giàu, Chống Xâm 

Lăng (TP/Hồ Chí Minh: NXB TP/HCM, 2001), tr 

402-404 [dẫn Trung-Pháp chiến tranh về Đƣờng 

Cảnh Tùng xúi Lƣu Vĩnh Phúc diệt nhà Nguyễn 

xƣng vƣơng], 408-420, 428-430 [trong khi Pháp 

cũng dụ Phúc hàng].  
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Chua chát là tới năm 2014-2016, Xi Jin-ping [Tập 

Cận Bình] cùng tập đoàn tội phạm chiến tranh ở 

Zhongnanhai [Trung Nam Hải], tức Ủy Ban Thƣờng 

Trực Bộ Chính Trị Đảng “Cộng Sản” Trung Hoa còn 

tìm cách chia chác quyền lợi song phƣơng với bất cứ 

ai—kể cả Tổng thống Barrack Obama—để tự do xâm 

lƣợc Biển Đông Nam Á và Thái Bình Dƣơng; nhƣng 

Obama và Quốc Hội Liên Bang Mỹ vẫn nhấn mạnh vào 

quyền tự do hàng hải. Dƣ luận thế giới tin rằng phán 

quyết sắp tới của Tòa Hòa Giải Quốc Tế Thƣờng Trực ở 

The Hague sẽ tạo nên một khúc quanh hệ trọng trong 

việc đối xử với tham vọng xâm lƣợc Biển Đông Nam Á 

của Bắc Kinh. 

 

A. GIAO TRANH TẠI BẮC KỲ: 

Tại Bắc Kỳ, quân Pháp và Thanh trực tiếp đƣơng 

đầu từ mùa Hè 1883. Mặc dù cả một quân đoàn Thanh 

từ Quảng Tây và Vân Nam tràn vào Bắc Kỳ để “bảo vệ 

chủ quyền bất khả phân ly,” quân Thanh phải lần lƣợt 

triệt thoái Sơn Tây (16/12/1883, 39 km tây Hà Nội), Bắc 

Ninh (7-12/3/1884, 28 km bắc Hà Nội), Phủ Lạng 

Thƣơng (Bắc Giang từ 1895, đông bắc Hà Nội 51 km), 

Hƣng Hoá (12/4/1884, 65 km tây Hà Nội), Thái Nguyên 

(31/5/1884, 79 km tây bắc Hà Nội), rồi Tuyên Quang 

(1/6/1884, 136 km tây bắc Hà Nội).  

Dẫu vậy, mối đe dọa của nhà Thanh vẫn còn đầy 

nguy hiểm. Hoàng Thủ Trung, Lãnh binh Cờ Đen, chỉ 

huy một lực lƣợng 6,000-7,000 ngƣời bao vây, phong 

tỏa trục tiếp vận cho Tuyên Quang suốt 8 tháng kế tiếp. 

Ngày 16/8/1884, Tƣớng Millot báo cáo quân Thanh 

đang tập trung ở vùng Lạng Sơn, 160 cây số hƣớng 

đông bắc Hà Nội, cùng các tỉnh biên giới, và yêu cầu 

Paris tăng viện. Millot bi phẫn viết:  

Hãy bảo vệ tôi hay triệu hồi tôi. Từ ngày ký 

Hiệp ƣớc Huế [6/6/1884], tôi đã ở vào tình thế 

tƣơng tự quá đủ rồi. ["Défendez moi ou rappelez 

moi. J'ai assez de la situation qui m'est faite depuis 

la Traité de Hue."] (10)  

10. Hầu hết những chi tiết trong phần này đều 

dựa theo tài liệu Văn khố Lục quân Pháp tại 

Chateaux de Vincennes. Chúng tôi chỉ trƣng dẫn 

các tài liệu khác nếu sử dụng. 
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Ngày 29/8, Millot lại xin hồi hƣơng. Hôm sau, Bộ 

trƣởng Hải Quân chấp thuận, và cử Thiếu tƣớng Thủy 

Quân Lục Chiến Louis Brière de l'Isle tạm thay. Giữa 

lúc Millot chƣa kịp bàn giao, quân Thanh tấn công 

mạnh. Trận đánh Lạng Sơn ngày 6/9/1884 khiến 4 Pháp 

chết, 21 bị thƣơng; quân Thanh thiệt hại, theo tài liệu 

Pháp, khoảng 1,000 ngƣời. Hai ngày sau, 8/9, đúng 

ngày Millot bàn giao cho Brière de l'Isle, lại có chạm 

súng lớn suốt 5 giờ giữa quân Thanh và Lữ đoàn 2 của 

Tƣớng Francois de Négrier. 25 quân nhân Pháp chết, 54 

bị thƣơng. Négrier cũng bị thƣơng nhẹ.  

Đầu tháng 10/1884, Pháp mở hành quân tái chiếm 

Lạng Sơn. Ngày 6/10, hai bên giao tranh lớn ở Bảo Lộc. 

Pháp 6 chết, 30 bị thƣơng. Hai ngày sau, 8/10, Pháp 

chiếm Kép (tây nam Lạng Sơn khoảng 80 cây số) với 

thiệt hại tƣơng đối nhẹ—chết 14, bị thƣơng 33. Hai 

ngày sau nữa, 10/10, Đại tá Donnier đánh đồn Chũ do 

5,000 quân Thanh trang bị súng Mauser đồn trú. Pháp 

20 chết, 93 bị thƣơng. Khoảng 3,000 quân Thanh chết. 

Ngày 11/10, quân Thanh di tản Lạng Sơn.  

Tại hƣớng tây bắc, ngày 13/10, quân Thanh tiến 

đánh Tuyên Quang (136 km tây bắc Hà Nội), nhƣng 

không hạ đƣợc thành. Ngày 15/11, Brière de l'Isle báo 

cáo có khoảng 8,000 lính Thanh từ sông Hồng kéo 

xuống. Hai tàu tiếp tế cho Tuyên Quang bị phục kích. 

Lƣu Vĩnh Phúc cũng tham gia trận đánh với khoảng 

1,800 lính Thái, do Đèo [Điêu] Văn Trí và Nguyễn Văn 

Quang chỉ huy. Ngày 23/12, nhóm Cờ Đen theo Pháp 

nổi loạn, giết một trung sĩ thông ngôn ngƣời Việt rồi 

đào ngũ. 

Đa số quan lại miền Bắc cũng không hợp tác với 

Pháp. Ngày 20/10, Brière de l'Isle báo cáo đã cách chức 

các quan Việt có liên hệ với quân Thanh ở Quảng Yên. 

Hơn hai tháng sau, ngày 28/12, de Négrier báo cáo đã 

giết một quan Việt ở Đông Triều vì có liên hệ với quân 

Thanh. Để có ngƣời trông nom việc hành chính, Brière 

de l'Isle áp lực Nguyễn Hữu Độ thay dần các quan chức 

"bài Pháp" hay "thiếu hợp tác," và cắt cử một số giáo 

dân lên thay. Trên sân khấu quyền lực bản xứ bắt dầu 

xuất hiện những Hoàng Cao Khải, Cao Xuân Dục, Vũ 

Văn Báo, Thày Sáu mới đƣợc đặc cách Linh mục Trần 

Lục, chính xứ Phát Diệm, v.. v.. 
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Kể từ ngày 7/1/1885, Bộ Chiến tranh Pháp trực tiếp 

điều khiển cuộc chiến Bắc Kỳ. Viện binh Pháp từ 

Algérie và chính quốc lũ lƣợt kéo tới. Đầu tháng 2/1885, 

Tƣớng de Négrier tiến đánh Lạng Sơn để tạo thế mạnh 

cho cuộc hòa đàm Thanh-Pháp mới nối lại ở Paris, và 

chiếm đƣợc thành này ngày 4/2. Négrier còn định đánh 

chiếm cả Long Châu, một thành phố đối diện Thủy 

Khẩu-Thất Khê. Hơn một tháng sau, ngày 23/3/1885, 

quân Thanh bỗng phản công, tái chiếm Lạng Sơn. 

Négrier bị thƣơng nặng ở ngực trong trận đánh ngày 

[28] 29/3 tại Đồng Đăng-Trấn Nam Quan. Quân Pháp 

phải vứt bỏ khí giới, pháo binh, đạn dƣợc và tiền bạc 

xuống sông Kỳ Cùng trƣớc khi di tản Lạng Sơn. Trung 

tá Paul Gustave Herbinger, Trung đoàn trƣởng Trung 

Đoàn 3, lên thay Négrier nắm Lữ Đoàn 2, cuối cùng 

cũng cho lệnh triệt thoái về Phủ Lạng Thƣơng và Chũ vì 

khoảng 1,500 quân Pháp đang đối đầu khoảng 25,000 

quân Quảng Tây của Tuần phủ Quảng Tây Phan Đỉnh 

Tân, và một số nghĩa quân Việt. Cuộc triệt thoái này 

khiến Herbinger bị đƣa ra trƣớc Hội đồng kỷ luật, 

nhƣng đƣợc miễn tố. Trong khi đó, từ ngày 17/2/1885, 

Trung tá Laurent Giovanelli tiến đánh Tuyên Quang. 

Ngày 2/3, Tuyên Quang đƣợc giải tỏa. 

Tại vùng tây bắc, Lƣu Vĩnh Phúc cũng đƣợc lệnh 

chuẩn bị đánh Tuyên Quang và các đồn bót Pháp. 

Nhƣng tƣ lệnh quân Vân Nam-Quí Châu là Sầm Dục 

Anh chỉ án binh bất động, chờ lệnh triệt thoái. 

Giữa lúc tình hình căng thẳng, ngày 4/4/1885, hai 

bên ngƣng chiến, vì Pháp và nhà Thanh đạt đƣợc một 

giải pháp ngoại giao. Bởi thế, ngày 11/4, Lƣu Vĩnh Phúc 

cùng 3,000 tay súng và 2,000 quyến thuộc rút khỏi Bảo 

Thắng, vƣợt biên giới Vân Nam về nƣớc, bỏ rơi các 

lãnh tụ thân Hoa nhƣ Nguyễn [Ngô] Quang Bích, Điêu 

Văn Sinh, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thiện Thuật, Tạ 

Hiện, v.. v.. trong cuộc chiến kháng Pháp tối lạnh hy 

vọng khắp các mật khu tại Bắc Kỳ. Từ hạ tuần tháng 

7/1885, họ trở thành lãnh tụ “Cần Vƣơng” [chăm lo, phụ 

giúp vua Nguyễn Phƣớc Minh] đầu tiên. 

 

B. PHÁP BẮN PHÁ PHÚC CHÂU VÀ TẤN 

CÔNG ĐÀI LOAN: 

Ngày 1/8/1884, do yêu cầu của Đại sứ John R 

Young, Ngoại trƣởng Mỹ Frederick Frelinghuysen thêm 
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một lần gửi công điện cho Đại sứ Levi Morton ở Paris 

dò ý Bộ Ngoại giao Pháp về việc đứng làm trung gian 

giải quyết cuộc tranh chấp Pháp-Thanh. Chính phủ Pháp 

từ chối, và khẳng định nhà Thanh đừng nên nuôi ảo 

tƣởng sẽ có một ngoại cƣờng nào che chở trong việc 

tranh chấp với Pháp.(11)  

11. Paris Legation Despatch No. 601, 6/8/1884. 

MAE (Paris), DD IV (1885), p 43. 

 

Tổng lý Nha môn lại muốn nhờ Young tới Thƣợng 

Hải [Shanghai] chuyển đề nghị mới của Trung Hoa về 

số tiền bồi thƣờng chiến tranh, nhƣng Bộ Ngoại Giao 

Mỹ không đồng ý, chỉ thuận thông báo bán chính thức 

cho Yên Kinh về ý định của Quai d'Orsay là số tiền bồi 

thƣờng phải hợp lý. Ngày 20/8, nỗ lực hòa giải của Mỹ 

lại thất bại. Ngày này, Young báo cáo rằng Tổng lý Nha 

Môn quyết định cắt đứt thƣơng thuyết với Pháp.(12) 

12. Peking Legation Despatches, Cipher Tel., 

20/8/1884. 

 

Nguyên từ ngày 14/8/1884, nhà Thanh đã gửi thƣ 

đến các cƣờng quốc phản đối việc Pháp: (a) Bắt vua An 

Nam giao nộp ấn tín của triều Thanh phong cho Nguyễn 

Phƣớc Thời; (b) Bắn phá Fuzhou [Phúc Châu] trƣớc khi 

hết hạn tối hậu thƣ ngày 12/7/1884; và, (c) Chiếm 

Foremosa hay Taiwan [Đài Loan] khi hai nƣớc không 

hề tuyên chiến.(13) 

13. France, Ministère des Affaires Etrangères, 

Documents diplomatiques, Affaires du Tonkin, 

Convention de Tien-tsin du 11 Mai 1884, Incident 

de Langson (Paris: 1884), p 43. Sẽ dẫn: DD III.  

 

Hôm sau, Quốc hội Pháp họp và ngày 16/8 thông 

qua ngân sách phụ trội cho cuộc hành quân ở Trung 

Hoa, hầu bắt nhà Thanh phải tôn trọng Tạm ƣớc 

11/5/1884. Ngày 19/8, Phó Đô đốc Amédée Courbet 

đƣợc lệnh tấn công Phúc Châu, tỉnh thành Phúc Kiến 

[Fujian]. Ngày này, Đại biện Pháp de Semallé giao cho 

Tổng lý Nha môn tối hậu thƣ thứ hai, đòi nhà Thanh 

giải quyết mọi việc trong vòng 48 giờ. 

Hết hạn tối hậu thƣ, ngày 22/8, de Semallé rời Yên 

Kinh xuống Thƣợng Hải tại cửa sông Trƣờng hay 

Dƣơng Tử, một trong những tô giới “mở cửa” cho Bri-
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tên, Pháp, Nga và Tây phƣơng sau cuộc chiến tranh 

thuốc phiện. 2 giờ chiều hôm sau, 23/8, hạm đội 

Courbet bắn phá Phúc Châu ròng rã sáu tiếng đồng hồ. 

Chín [9] chiến hạm và 12 thuyền Thanh bị đắm. Chỉ có 

hai [2] chiến hạm chạy thoát, vì nƣớc cạn khiến tàu 

Pháp không thể truy kích. Pháp thiệt hại rất nhẹ, 6 chết, 

27 bị thƣơng. Ngày 27/8, Courbet lại bắn phá Mingan 

trên sông Min (Mân), và dự định tấn công cả Kim Bài 

(Kimpaii). (14) 

14. SHAT (Vinccennes), 10H xxx [57].  

 

Ngày 30/8/1884, Ferry ra tuyên cáo về việc sẽ đánh 

Đài Loan và Phúc Châu, qui trách cho nhà Thanh. Ba 

ngày sau, 2/9, Ferry tuyên bố Courbet đƣợc toàn quyền 

hành động. 

Ngày 29/9 Courbet cho quân từ Mã Tổ [Matu] đổ 

bộ lên đảo Cơ Long [Kelung] trên eo biển Đài Loan và 

chiếm Cơ Long ngày 2/10. Nhƣng ngày 8/10, Pháp bị 

thiệt hại nặng khi tiến đánh Đạm Thủy; 17 ngƣời chết, 

49 bị thƣơng. Ngày 4/11, Bộ Hải Quân lại cho lệnh 

Courbet đánh Đạm Thủy, nhƣng Courbet không thể tuân 

lệnh. Gió mùa khiến việc di chuyển hạm đội vô cùng 

khó khăn. Quân số ngày một hao hụt vì các chứng bệnh 

thời khí, trong khi khoảng một vạn lính Thanh trấn ngữ 

từ Cơ Long tới Đạm Thủy. Courbet ƣớc tính rằng phải 

cần 3,000 bộ binh, hai pháo đội sơn pháo 80, và 6,000 

phụ lực mới có hy vọng thành công. Cuộc tấn công Đài 

Loan, bởi thế, không có tiến triển đáng kể nào.  

Đầu tháng 12/1884, dù viện binh Pháp đƣợc gửi tới 

Cơ Long, nhƣng chẳng cải thiện đƣợc tình thế. Thời tiết 

cuối Thu và các chứng bệnh thời khí còn nguy hiểm và 

tàn hại nhƣ quân du kích Thanh. 

Thời gian này, Yên Kinh lại nhờ Liên bang Mỹ hòa 

giải. Ngày 10/11, Ngoại trƣởng Frelinghuysen gửi cho 

Đại sứ Young bốn quan điểm "cá nhân" để dò ý nhà 

Thanh: 

(1) Phê chuẩn tạm ƣớc Thiên Tân 11/5/1884  và 

ký một qui ƣớc phụ bổ thƣơng mại; 

(2) Pháp tạm chiếm Cơ Long và Đạm Thủy cho 

tới ngày hoàn tất hiệp ƣớc; 

(3) Nhà Thanh trả Pháp 5 triệu quan chiến phí. 

Pháp sẽ giữ lại tiền thuế hải quan và mỏ than ở Cơ 

Long và Đạm Thủy cho tới ngày trả xong chiến phí; 
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(4) Sau khi ký Hòa ƣớc, nhà Thanh sẽ triệt thoái 

khỏi Bắc Kỳ, và hạm đội Pháp ngƣng bắn. 

 

Ngày 16/11, Young báo cáo là Chƣơng  chỉ chấp 

thuận điều (1) và (4), tức ký một qui ƣớc phụ bổ thƣơng 

mại cho tạm ƣớc 11/5/1884, và sẽ triệt thoái khỏi Bắc 

Kỳ. (15) 

15. Peking Despatch No. 569, 9/12/1884, 

Enclosure 3, 4. 

 

Trong tháng 12/1884, Chƣơng lại nhờ Young dàn 

xếp để gặp Patenôtre, nhƣng Đại sứ Pháp không muốn 

Mỹ can thiệp. 

Ngày 12/12, Pháp lại bắn phá Phúc Châu khiến 200 

ngƣời Thanh bị chết. Bốn ngày sau, hai bên giao chiến 

khốc liệt tại Chin. Pháp chết 15, bị thƣơng 19. Ngoài ra, 

một [1] lính phụ lực Việt chết, ba [3] bị thƣơng. Hiển 

nhiên Pháp chẳng có triển vọng chiến thắng nhanh 

chóng và dứt khoát. Trong khi đó, cuộc phong tỏa Đài 

Loan cũng vô hiệu. 

 

C. HIỆP ƢỚC THIÊN TÂN 9/6/1885: 

Thời gian này, Yên Kinh và Paris phần nào cải thiện 

liên hệ. Ngày 10/1/1885, Sir Robert Hart, Tổng Giám 

đốc thuế quan nhà Thanh, cử Sir James Duncan 

Campbell sang Paris xin trả lại một tàu buôn đã bị 

Courbet bắt giữ gần Đài Loan, đồng thời dò xét tâm ý 

Pháp. Ngày 6/2, Campbell tiếp xúc với Quai d'Orsay. 

Trong khi đó, giới quân sự Pháp và Thanh cũng bắt đầu 

thƣơng thảo tại Berlin, đồng ý giải quyết trên căn bản 

Tạm ƣớc 1884. Ngày 1/3, Campbell chính thức đƣa ra 

đề nghị này. 

Hiển nhiên, cả hai phe đều muốn đạt hiệp ƣớc. Nhà 

Thanh có những mối lo khẩn thiết hơn vấn đề bá quyền 

ở Đại Nam: Nhật đang có tham tâm ở Triều Tiên, phong 

trào đòi độc lập tại Tân Cƣơng [Xinjiang] bộc phát; và, 

quan trọng hơn cả, là cuộc khủng hoảng trầm kha về 

kinh tế và thƣơng mại. Trong khi đó, Ferry muốn trấn áp 

đối lập, đang ngày một gia tăng, và đồng thời tránh cuộc 

chiến tốn kém ở Bắc Kỳ, chiến trƣờng đã biến thành 

"biệt danh" của Ferry—"Le Tonkinois" [tên Bắc Kỳ]—

trên cửa miệng những chính khách đối lập nhất là Dân 

biểu Georges Clémenceau. Tình hình nội loạn ở Căm-
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bốt và Nam Kỳ sau ngày Norodom bị cƣỡng ép ký qui 

ƣớc 17/6/1884 cũng khiến Thomson bối rối—tiêu biểu 

là sự bộc phát của phong trào “Thiên Địa Hội” [phản 

Thanh phục Minh] trong các cộng đồng Hoa Kiều miền 

Tây nhƣ Sóc Trăng. Ngày 30/3, sau vài sửa đổi kỹ thuật 

trong dự thảo văn bản Hiệp ƣớc, Ferry đồng ý. Nhƣng 

cũng ngày này, cuộc triệt thoái Lạng Sơn dấy nổi cơn 

lốc xoáy chính trị ở Paris: Nhân dịp thảo luận về ngân 

sách phụ trội cho quân phí chiếm đóng Bắc Kỳ, sự công 

kích và thái độ thù nghịch của Quốc Hội Pháp khiến 

ngày 29/3/1885 "những bị cáo mà không phải Bộ 

trƣởng" của Ferry phải từ chức. 

Dù ngày 1/4 Quốc Hội Pháp chuẩn chi ngân khoản 

30 triệu francs, và năm ngày sau, 6/4, Henri Brisson lập 

xong chính phủ mới—với de Freycinet vẫn ở Bộ Ngoại 

giao, Phó Đô Đốc Galiber, Bộ HQ&TĐ, và Đại tƣớng 

Campenon nắm Bộ Chiến tranh—Brisson chƣa tiện ký 

hiệp ƣớc ngay.  

Mãi hơn hai tháng sau, ngày 9/6/1885, Chƣơng và 

Patenôtre mới chính thức ký Hiệp ƣớc Thiên Tân. Hoà 

ƣớc này gồm 10 điều. Quan trọng nhất là Yên Kinh triệt 

thoái quân Thanh, kể cả Lƣu Vĩnh Phúc (điều 1), nhìn 

nhận sự bảo hộ Đại Nam của Pháp (điều 2), và đồng ý 

sẽ tiếp tục hòa đàm về vấn đề biên giới (điều 3), cùng 

một hiệp ƣớc thƣơng mại (điều 5, 6, 8). Đổi lại, Pháp rút 

khỏi Đài Loan và Bành hồ [Pescadores] (điều 9). Quân 

Thanh lần lƣợt rút khỏi Bắc Kỳ, bỏ rơi vua quan 

Nguyễn và các lực lƣợng kháng Pháp từ ngày 

30/5/1885. (16) 

16. MAE (Paris), DD IV,  (1885), pp 282-86. 

Quốc Hội Pháp phê chuẩn ngày 6/7/1885. Xem 

thêm Nguyễn Xuân Thọ, Bước mở đầu của sự thiết 

lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-

1897) (Paris: 1994), tr 379-83. Sẽ dẫn: Thọ 1994. 

 

Từ ngày này, triều đình Nguyễn nói riêng và quốc 

dân Việt nói chung nằm gọn trong sự bảo hộ của Pháp. 

Riêng với triều đình Huế, thiên mệnh Trung Hoa tạm 

chấm dứt, thay thế bằng một thiên mệnh hoàn toàn khác 

biệt về cách hành xử quyền năng trong bảy thập niên 

tới—nhƣ trực tiếp điều hành vấn đề thuế quan, tài chính, 

quân sự và an ninh. (17) 
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17. Khó xác định năm tháng khởi đầu mối liên 

hệ Hán-Việt ở cấp “quốc gia” hay “nhà nƣớc.” Từ 

cuối thế kỷ III trƣớc Tây lịch [TTL], quân Tần [Qin] 

bắt đầu xâm lƣợc phía nam sông Dƣơng Tử. Tƣ liệu 

Hán ghi Tần Thủy Hoàng đế (221-210 TTL)—

ngƣời đầu tiên thống nhất Trung Hoa thành một 

quốc gia theo quan điểm Tây phƣơng, và tên 

“Chine,” “Cina” hay “China” có lẽ đã rút ra từ cách 

xƣớng âm tên nhà Tần (Ch’in, theo lối phiên âm 

kiểu mẫu tự Latin cũ). Nhƣng rất có thể, liên hệ 

giữa cổ Việt và Hán tộc chỉ khởi đầu từ cuối đời 

Tây Hán—khi Lƣu Trang (Liu Zhuang, tức Hán 

Minh Đế, 29/3/57-5/9/75) hỏi Trƣơng Trọng rằng 

phải chăng Nhật Nam nằm về phía nam điểm mắt 

trời mọc và lặn, chỉ tồn tại trong trí tƣởng tƣợng của 

các nhà văn, nhà thơ; Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ 

Vũ, Viết Từ Chân Đền Hùng (Fountain Valley, CA: 

Hợp Lƣu, 2016), tr 406-411; Nguyễn Phƣớc Thời 

[Hƣờng Nhiệm], et al, Khâm Định Việt Sử Thông 

Giám Cương Mục [CM], Tiền Biên [TB], II:6A, 

27A-28A; (Sài Gòn 1967), 2:162-63 [Nhan Sƣ Cổ], 

246-251 [Lƣu Trang (Hán Minh đế, 29/3/57-

5/9/75)]; (Hà Nội: 1998), I:110, 129-130; Ngô Sĩ 

Liên et al, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỷ  

[ĐVSK, NKTT], III:9ab, bản dịch Ngô Đức Thọ et 

al. (Hà Nội: 2009), 1:191-92, 192chú 1; [Tấn Minh 

Đế, 323-326]; Ngô Thời Sĩ et al., Đại Việt Sử Ký 

Tiền Biên [ĐVSKTB], Ngoại Kỷ [NK] III:15b, bản 

dịch Dƣơng Thị The et al (Hà Nội: 1997), tr 82 [Tấn 

Minh Đế]. 

 

II. NGUYỄN PHƢỚC MINH [ƢNG LỊCH] & 

PHONG TRÀO CẦN VƢƠNG (1885-1888): 

 

Ngay sau khi đạt thỏa thuận trên nguyên tắc với 

Yên Kinh, Paris bắt đầu thực thi Thiên mệnh ở Đại 

Nam. Ngày 12/4/1885, Đại tƣớng Philippe Roussel, tức 

Bá tƣớc de Courcy, đƣợc cử làm Tổng trú sứ An Nam 

và Bắc Kỳ. Ngày 30/4, Tổng thống Jules Grévy gửi thƣ 

cho Nguyễn Phƣớc Minh, thông báo việc bổ nhiệm 

Roussel de Courcy làm Tổng Trú Sứ. Do Ngoại trƣởng 

Freycinet đề nghị, ngày 27/4/1885, Bộ HQ&TĐ  cho de 

Courcy đƣợc kiêm chức Tổng Tƣ lệnh lực lƣợng viễn 
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chinh để có rộng quyền thiết lập guồng máy bảo hộ. 

Ngày 28/5, Bộ Ngoại Giao Pháp cũng yêu cầu Bộ Chiến 

tranh cho Courcy kiêm nhiệm chức Tổng Tƣ lệnh. Việc 

kiêm nhiệm này tạo nên hiềm khích với Brière de 

l'Isle—xuất thân Thủy Quân Lục Chiến, đang nắm 

quyền Tông Tƣ Lệnh từ ngày Millot hồi hƣơng. (18) 

18. Thƣ ngày 30/6/1885, Brière de l'Isle gửi 

Roussel de Courcy; SHAT (Vincennes), 10H xxx 

[21]. 

 

A. PHÁP ĐÁNH CHIẾM HUẾ: 

Tại Huế, mặc dù Nguyễn Phƣớc Minh đã lên ngôi, 

hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết vẫn nắm trọn quyền 

hành. Vì vua mới 14 tuổi ta, sắc tấu ở các nha thuộc 6 

bộ và chƣơng sớ bốn phƣơng đều phải do Phụ chính đại 

thần duyệt biện, rồi mới tấu cho vua nghe. (19) 

19. ĐNTLCB, V, V, 36:1883-1885, 1976:154.  

 

Vào dịp Tết Ất Dậu (15/2/1885), thành phần cốt cán 

của triều Nguyễn Phƣớc Minh nhƣ sau: Phụ chính thân 

thần: Lạc Quốc Công Miên Lâm; và, Hòa Thịnh quốc 

công Miên Tuấn; (Ibid., 36:198). Hai Phụ chính Đại 

thần là Cần Chính điện Đại học sĩ, Thƣợng thƣ bộ Lại 

Nguyễn Văn Tƣờng; và, Võ hiển đại học sĩ, lĩnh 

thƣợng thƣ bộ Binh Tôn Thất Thuyết; (Ibid., 36:195). 

Hiệp biện đại học sĩ, Thƣợng thƣ bộ Hộ Phạm Thận 

Duật; Thƣợng thƣ bộ Hình Nguyễn Thành Ý; bộ Công 

Chu Đình Kế; và, Đặng Đức Địch, Thƣợng thƣ bộ Lễ; 

(Ibid., 36:197-99). Nguyễn Thuật làm sự vụ Nội các, 

Lễ bộ tả thị lang, sau đổi bổ Tuần phủ Thanh Hoá, và 

Lƣơng Thành làm Tham tri bộ Lễ. Các quan đầu tỉnh 

gồm có: Phan Đình Bình, Tổng đốc Định-An; Trần Văn 

Chuẩn, Tổng đốc An-Tĩnh (sau chết, Trần Lƣu Huệ 

thay; 36:216); Trƣơng Quang Đãn, Tuần phủ Trị-Bình; 

Lê Liêm, Tuần phủ Thuận-Khánh. Tại miền bắc, 

Nguyễn Hữu Độ, Hà-Ninh tổng đốc; Nguyễn Trọng 

Hợp, Sơn-Hƣng-Tuyên tổng đốc; Nguyễn Tu, Ninh-

Thái tổng đốc; Nguyễn Văn Thi; Tuần phủ Hƣng Hoá; 

và Đinh Nho Quang, Tuần phủ Hƣng Yên. Hà Văn 

Quan, Hải-An Tổng đốc, nhƣng tháng 4-5/1885, bị Pháp 

bắt, mang vào Gia Định. (36:209) 

Vƣơng quyền của Nguyễn Phƣớc Minh cũng ngày 

một thu nhỏ hơn. Tại Bắc Kỳ, Nguyễn Hữu Độ và đa số 
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quan lại Việt tại chức đều trở thành những "công cụ dễ 

bảo" của cả ngƣời Pháp lẫn các giáo sĩ. Độ, với sự tiếp 

tay của Nguyễn Trọng Hiệp và Hoàng Cao Khải, nhiều 

lần công khai chống lệnh triều đình, từ việc bổ nhiệm 

quan chức tới những vấn đề khác. Cuộc thi Hƣơng ân 

khoa tại Hà Nội và Nam Định chỉ là một thí dụ. Tại 

trƣờng Nam Định, Tổng đốc Phan Đình Bình không cho 

các khoá sinh vào thi. Có khoá sinh còn bị quân Pháp 

bắt làm tạp dịch. Bởi thế, qua tháng 10/1884, triều đình 

phải tổ chức một khoá thi phụ ở trƣờng Thanh Hoá.(20) 

20. Hơn 3,000 khoá sinh "nạp quyển" chỉ còn 

khoảng 2,000 ngƣời dự thi; ĐNTLCB, V, V, 36: 

1883-1885, 1976:174. Khoá này lấy 50 cử nhân, 

150 Tú tài.  

 

Trong khi đó, dân tình các tỉnh Hà Nội, Nam Định, 

Sơn Tây và Bắc Ninh cực kỳ khổ sở vì giặc giã, chiến 

tranh. Mƣa bão, vỡ đê—đê Văn Giang ở Hải Dƣơng bị 

vỡ 18 năm liên tiếp—càng khiến nhân tâm ly tán. Từ 

nhiều thế kỷ, dù đa số dân chúng không đƣợc cắp sách 

đến trƣờng, tỉ lệ thiếu học vấn lên tới 90-95 phần trăm, 

họ vẫn đƣợc dạy bảo và tin rằng thiên tai, bão lụt là dấu 

hiệu sự tức giận, không hài lòng của Trời Đất.  

Tại Huế, Tổng trú sứ Rheinart và ngƣời kế nhiệm, 

Victor Gabriel Lemaire, âm thầm theo dõi mọi chuyển 

biến và công khai áp lực các Phụ chính đại thần để 

tuyên dƣơng "thiên mệnh Đại Pháp." Lemaire đặc biệt 

chú ý đến vai trò ngày một ảnh hƣởng của Phụ chính 

Thuyết—một nhân vật bị kết án nhƣ "chủ chiến" và "thù 

nghịch với Pháp." Mặc dù Lemaire không có phản ứng 

nào trƣớc việc giết tự quân Ƣng Chơn ngày 24/10/1884, 

ngay sau khi Rheinart rời Huế, hoặc lƣu đầy Phụ chính 

thân thần Hƣờng Hƣu, đối thủ của hai Phụ chính nói 

riêng, và giới văn thân nói chung, Lemaire khó thể hòa 

hoãn hay quay mặt làm ngơ. 

Các giáo sĩ, đặc biệt là Puginier (Phƣớc, Phú) và 

Caspar (Lộc), tân Giám mục Đàng Trong Bắc, quyết 

loại bỏ hai Phụ chính bằng mọi giá. Họ có trong tay số 

thủ hạ ngày một đông, cầm đầu là Nguyễn Hữu Độ—

ngƣời đã tặng không cho Puginier nền chùa Báo Thiên 

để xây dựng “nhà chung” Hà Nội, cùng một số bất động 

sản—và Phan Đình Bình, Tổng đốc Nam Định. Ngay tại 

Huế, Linh mục Nguyễn Hữu Thơ, cùng nhóm thông 
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ngôn Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, v.. v... xuất thân 

chủng viện Penang hay các tiểu chủng viện nội địa nhƣ 

Lái Thiêu, An Ninh (Quảng Trị), hay trƣờng thông ngôn 

Sài Gòn không những hết lòng trung thành với Đại Tây, 

mà còn trở thành tai mắt thân tín của Caspar, nhƣ một 

thứ mặt nạ “thiêng liêng.” Từ tháng 11/1884, Giám Mục 

Puginier không ngới mật báo với, và khích động Tƣớng 

Brière de l'Isle cùng các viên chức Pháp về "mƣu mô 

xảo quyệt" của hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết, đặc biệt 

là kế hoạch thiết lập sơn phòng sứ Tân Sở (phía nam 

Quảng Trị) để phát động kháng chiến. Theo Puginier, 

triều đình Huế không những chỉ tuyển mộ lính đánh 

thuê ngƣời Thanh, mà căn cứ ở Cam Lộ "sẽ trở thành 

mối lo ngại thƣờng xuyên cho ngƣời Pháp vì nó sẽ 

khuấy rối ngƣời Pháp, cƣớp bóc và tàn phá dân Việt, 

chính đối tƣợng mà [triều đình Huế] sẽ tìm mọi cách xúi 

dục nổi dạy." (21) 

21. Thƣ ngày 6/11/1884, Puginier gửi Brière de 

l'Isle; ASME (Paris), Tonkin vol. 816, (thƣ 

Puginier) No. 34. Ngày 26/10/1885, khi tiến vào 

Tân Sở, Đại úy Petit cùng 75 binh sĩ, và 75 lính tập 

Bắc Kỳ phải phá hủy tới 58 đại bác và 24,400 ki-lô 

thuốc súng. Ngoài ra, có tin đồn Thuyết đã chôn dấu 

một số vàng bạc lớn. 

 

Khi hai Phụ chính Tƣờng và Thuyết muốn cải tổ 

triều đình, đổi Thƣợng thƣ Bộ Hộ Phạm Thận Duật qua 

nắm bộ Hình, và cho Võ Trọng Bình giữ bộ Hộ, 

Lemaire không đồng ý. Bởi thế, Duật vẫn nắm bộ Hộ, 

và Nguyễn Thành Ý tạm nắm bộ Hình. Những tháng 

cuối năm 1884, khi liên hệ Pháp-Thanh biến thành công 

khai thù nghịch, Thuyết đẩy mạnh hơn kế hoạch thành 

lập "sơn phòng sứ." Ngoài trung tâm Tân Sở, Thuyết 

còn giao cho Nguyễn Chính làm sơn phòng sứ ở Hà 

Tĩnh, Trần Văn Chuẩn ở Quảng Bình, hay Trần Văn Dữ 

ở xã Dƣơng Hòa, phủ Thăng Bình, Quảng Nam. Tại 

miền Bắc thì bí mật liên hệ với nhóm cựu Tuần phủ 

Hƣng Hóa Nguyễn [Ngô] Quang Bích, Tán tƣơng Hải 

Dƣơng Nguyễn Thiện Thuật, Đề Đốc Nam Định Tạ 

Hiện, v.. v..., đã công khai dựa thế quân Thanh chống 

Pháp. (22) 

 22. ĐNTLCB, V, VI, 36:1883-1885, 1976:165, 

184-85, & VII, Ibid.,1976: 197-98. 
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Từ tháng 4/1884, Phụ chính Thuyết còn cho lệnh 

xây dựng các thành lũy ở Nghệ An và Hà Tĩnh, sửa 

chữa đƣờng Đồng Vang để thông thƣơng với Quảng 

Bình, Quảng Trị.  

Mặt khác, Thuyết chống lại kế hoạch thành lập ba 

trung đoàn lính tập Bắc Kỳ của Tƣớng Millot—trong 

khuôn khổ chiến lƣợc dùng giáo dân Ki-tô để tiêu diệt 

giai tầng văn thân, giai tầng thù nghịch và nguy hiểm 

không những cho ngƣời Pháp mà cũng là chƣớng ngại 

chính của cuồng vọng Ki-tô hoá toàn nƣớc Việt. (23)  

23. Thƣ ngày 30/6/1885, Brière de l'Isle gửi de 

Courcy; SHAT (Vincennes), 10 H xxx [21]. 

 

Mặc dù đang bận tâm đƣơng đầu với quân Thanh ở 

miền Bắc, Brière de l'Isle mật lệnh cho Trung tá Pernot, 

chỉ huy trƣởng Thuận An, tìm cách theo dõi và khiêu 

khích để loại bỏ Thuyết. Ngày 10/3/1885, Brière de 

l'Isle yêu cầu Lemaire áp lực triều đình phải giải giới ở 

Huế trong vòng 8 ngày. Ngày 18/3, Triều Nguyễn phải 

chấp thuận. 45 "thần công" hƣớng về phía tòa Khâm sứ 

trên thành và tại bến Phú Văn Lâu đều bị bịt nòng và 

phá kim hỏa. Tháng 4/1885, Pernot cho lính vào Cấm 

thành, phá phách thái độ hống hách, ngạo mạn. Khi triều 

đình than phiền với Lemaire thì ngày 8/4 Pernot khẳng 

định đó là lệnh của Brière de l'Isle. Lemaire chỉ biết 

tƣờng trình với Paris ý định muốn vây kín Tƣờng và 

Thuyết, không cho họ trốn khỏi kinh thành, của Brière 

de l'Isle. Để biện minh cho việc làm của mình, ngày 

23/5, Brière de l'Isle lập luận theo thuyết của Puginier 

rằng tại Huế, Thuyết ngày một uy quyền và sở dĩ Tƣờng 

đƣa Thuyết lên là muốn loại Thuyết. Trong khi đó, quân 

lính Việt hầu nhƣ phong tỏa đồn Mang Cá của 

Pháp.(24)  

24. ĐNTLCB, V, VII, 36:1883-1885, 1976:199; 

QTCBTY, tr 414; SHAT (Vincennes), 10H xxx [43].  

 

Cuối tháng 5/1885, tân Tổng Trú sứ de Courcy tới 

Hạ Long. Brière de l'Isle và HQ Đại tá de Beaumont tới 

chào đón. Ba ngƣời đạt một kế hoạch tổng quát để loại 

nhóm chủ chiến ở Huế. Hôm sau, de Courcy ra Quảng 

Yên và viết báo cáo đầu tiên—de Courcy đề nghị phải 

giải quyết một lần và mãi mãi nhóm Tƣờng-Thuyết. 
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Ngày 2/6, de Courcy lên Hà Nội. Hôm sau, 3/6, họp mật 

với Tƣớng Charles Warnet và Brière de l'Isle. Ngày này, 

Trung tá Laurent Giovannelli tới Chũ, đảm nhiệm chức 

vụ Lữ đoàn trƣởng Lữ Đoàn 3. Tại Huế, Palasne de 

Champeaux (Sâm bô) thay Lemaire, với chức vụ phụ tá 

Tổng trú sứ, đặc trách việc hành chính. (25) 

25. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; 

ĐNTLCB, V, VII, 36: 1883-1885, 1976:214-15. 

 

Ngày 9/6, de Courcy chia Bắc Kỳ làm hai vùng 

quân sự, giao cho de Négrier và Brière de l'Isle chỉ huy. 

Hai ngày sau, de Courcy lại xin chính phủ Pháp giải 

quyết cho xong việc ở Huế—tức loại bỏ nhóm chủ 

chiến. Hôm sau nữa, 12/6, Courcy xin thành lập một số 

đơn vị bản xứ tại An Nam. Ngày 15/6, sau khi thông 

báo cho de Courcy về hiệp ƣớc Thiên Tân mới ký kết 

ngày 9/6/1885, de Freycinet chấp thuận kế hoạch của de 

Courcy, và chỉ thị de Courcy vào Huế càng sớm càng tốt 

“để trình ủy nhiệm thƣ.” Trƣờng hợp phải dùng võ lực, 

“đừng để triều thần Huế chạy thoát.” (26) 

26. SHAT (Vincennes), 10H xxx [43]. Thời 

gian này, Pháp có khoảng 2,700 quân nhân ở Đông 

Dƣơng, và 2,000 Hải quân. 

 

Ngày thứ Sáu, 26/6, de Courcy thông báo hôm sau 

sẽ vào Huế, và xin chỉ thị nên bắt Thuyết, Tƣờng, hay cả 

hai. (27) Ngày 27/6, de Courcy rời Hà Nội, mang theo 2 

sĩ quan tùy tùng, 2 sĩ quan tham mƣu, Tiểu đoàn 1 thuộc 

Trung Đoàn 3 Zouaves (16 sĩ quan, 870 lính) của Thiếu 

tá Metzinger, và 1 đại đội của TĐ 11 (3 sĩ quan, 154 

lính). Ba ngày sau, 30/6, khi đang trên đƣờng vào Huế, 

de Courcy đƣợc lệnh toàn quyền hành động. Ngoại 

trƣởng de Freycinet chỉ nhắc nhở de Courcy nên sử 

dụng các quyền hạn đó một cách khôn khéo nhƣng cứng 

rắn với các quan Việt (tức Phụ chính Tƣờng và Thuyết). 

Riêng với Nguyễn Phƣớc Minh, cần tôn trọng bản thân 

nhà vua. Courcy cũng đƣợc chỉ thị phải cố gắng ngăn 

chặn triều đình chạy thoát khỏi kinh thành. (28) 

27. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]. 

28. SHAT (Vincennes), 10H xxx [43]. 

 

2. Biến loạn kinh thành 4-5/7/1885: 
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Tại Huế, sau khi đƣợc tin de Courcy qua làm Tổng 

trú sứ, Nguyễn Văn Tƣờng và Tôn Thất Thuyết thảo 

một quốc thƣ gửi "Giám quốc" (Tổng thống) Pháp, đề 

nghị xin gửi một sứ đoàn Việt qua Paris. Tuy nhiên 

quốc thƣ này không kịp gửi vì những biến cố dồn dập.  

 

a. Tôn Thất Thuyết tấn công Pháp: 

Sáng Thứ Năm, 2/7, de Courcy tới Thuận An. 

Palasne de Champeaux và hai quan Việt ra nghênh đón. 

3 giờ chiều đó, de Courcy đáp thuyền vào Huế. Binh sĩ 

Pháp-Việt dàn chào long trọng. Nhƣng de Courcy đã có 

định kiến. Ngay chiều 2/7, de Courcy yêu cầu triệu tập 

triều đình Việt tại Toà Trú sứ vào hôm sau. De Courcy 

còn sai một thƣ ký gặp Phụ chính Tƣờng và chuyển lệnh 

này. Tƣờng đồng ý, nhƣng nói Thuyết bị đau, có thể 

vắng mặt—Thực ra, Thuyết hiểu mình đã trở thành tử 

thù của Pháp, các giáo sĩ, cũng nhƣ quan chức "thuận 

gió đổi buồm" nhƣ Nguyễn Hữu Độ, và không ít Hoàng 

thân, nên cố tránh mặt de Courcy để phòng ngừa bất 

trắc. Hôm sau, 3/7, de Courcy nhấn mạnh sẽ không trình 

ủy nhiệm thƣ nếu các quan Việt không chấp thuận điều 

kiện của mình. Đồng thời cho lệnh tăng cƣờng việc 

phòng thủ đồn Mang Cá cũng nhƣ Toà Trú Sứ.(29) 

29. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; 

ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 1976:219-220. 

Sau này, có tin Thuyết vì nghi ngại Độ dèm xiểm 

với Pháp, bày kế làm hại, nên không dám gặp de 

Courcy. Ibid. Lập luận rằng Thuyết "sợ" hay "hèn 

nhát" mà Trần Trọng Kim phản ảnh không có căn 

cứ; xem, VNSL, II, tr 338.  

 

Tối Thứ Bảy, 4/7 [22/5 Ất Dậu], Courcy triệu tập 

một phiên họp sĩ quan tại Tòa Khâm sứ rồi tổ chức dạ 

tiệc. Phụ chính Thuyết, theo mật báo của các giáo sĩ 

Pháp, định phục kích các sĩ quan Pháp trên đƣờng về 

Mang Cá, nhƣng khoảng 22G00, họ đều trở về đơn vị an 

toàn. Khoảng 1 giờ sáng Chủ Nhật, 5/7 [tức đầu trống 

canh tƣ sáng 23/5 Ất Dậu], Thuyết chia quân làm hai 

đạo đột kích quân Pháp ở Trấn Bình đài (đồn Mang Cá) 

và Tòa Khâm sứ. Đích thân Thuyết cùng Trần Xuân 

Soạn, chƣởng vệ Phấn Nghĩa Quân, chỉ huy khoảng 

15,000 quân đánh đồn Mang Cá do 1,237 lính Pháp trấn 

giữ. Cánh quân thứ hai, khoảng 7,000 ngƣời dƣới sự chỉ 
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huy của cha và em trai Thuyết, Tôn Thất Đính và Lệ, 

vƣợt sông đánh toà Khâm do 150 lính Pháp phòng thủ.  

(Tại Mang Cá, lực lƣợng Pháp vốn có Đại đội 

27 của Trung Đoàn 1/TQLC, gồm 4 sĩ quan và 185 

lính. Tại Toà Trú sứ có Đại đội 27(-) và 30 của 

Trung đoàn 4 TQLC (6 sĩ quan, 150 lính), cùng 

pháo đội 22 (2 sĩ quan, 28 lính, 6 súng sơn pháo 4, 6 

súng 12 ly, 3 đại bác, 2 đại liên). Nay de Courcy 

mang theo 19 sĩ quan, 1024 lính; đƣa tổng số lực 

lƣợng lên 31 sĩ quan, 1387 ngƣời, và 17 khẩu pháo. 

Ngoài ra, còn pháo hạm Javeline, gồm 1 đại bác 16 

ly, 1 súng cối (obusier), và 2 súng xoay bỏ neo trên 

sông Hƣơng).  

 

Sau một phát súng lệnh, quân Nguyễn đồng loạt tiến 

đánh hai mục tiêu trên. Tại Mang Cá, quân Pháp đóng 

chặt cửa, cố thủ. Tại Tòa Khâm, cánh quân Tôn Thất Lệ 

bắn cháy đƣợc khu trại binh lợp rơm, nhƣng không vƣợt 

qua đƣợc tuyến phòng thủ. Pháo binh Pháp cũng phản 

xạ dữ dội. Hải pháo trên tàu Javeline từ sông Hƣơng bắn 

phá khu Đông Bắc hoàng thành. Pháp sử dụng tới 207 

đạn 12 ly, 133 đạn sơn pháo 4 ly, 530 đạn đại liên xoay, 

500 đạn đại liên trong đêm. Thuyết cho chuyển thần 

công lên thành bắn sang tòa Khâm, nhƣng không gây 

thiệt hại đáng kể. (30) 

30. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; 

ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 1976:220-21. 

 

Khoảng 4 giờ 45 sáng, quân Pháp phản công. Hai 

giờ sau, quân Nguyễn tán loạn rút chạy khỏi kinh thành. 

Pháp làm chủ tình hình vào khoảng 7 giờ 45 sáng. Số 

thiệt hại sơ khởi ghi nhận từ 1,200 tới 1,500 lính Việt 

chết. Pháp chết 11 (2 sĩ quan, 9 lính), và 76 bị thƣơng (5 

sĩ quan, 71 binh sĩ). Hàng ngàn thƣờng dân cũng bị tai 

bay vạ gió. Nhà cửa, dinh thự bị đổ nát không ai có thể 

kiểm kê mức thiệt hại.(31) 

31. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; 

ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 1976:222. 

 

Theo sử Nguyễn, Đệ nhất Phụ chính Tƣờng—Thái 

phó, Cần Chánh điện Đại học sĩ, lĩnh Lại bộ thƣợng thƣ, 

kiêm sung Cơ Mật viện đại thần, Kỳ Vỹ quận công—

hầu nhƣ không biết gì về kế hoạch đánh úp của Thuyết. 
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Khi giao tranh khởi đầu, Tƣờng đang ngủ tại Bộ Lại. 

Đƣợc nhóm Hoàng Hữu Thƣờng ở Bộ Binh thông báo, 

Tƣờng bèn gấp rút yêu cầu Nguyễn Phƣớc Minh cùng 

Từ Dụ, Thái hậu và Thái phi di tản tới lăng Nguyễn 

Phƣớc Thời (Khiêm Cung) lánh nạn. Sau đó, theo lệnh 

Từ Dụ, Tƣờng chạy sang nhà thờ Kim Long, nhờ 

Caspar làm trung gian xin thƣơng thuyết. (32)  

32. Ibid., VIII, 36:1883-1885, 1976:221; SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [21]. 

 

b. Nguyễn Phước Minh xuất giá: 

Nguyễn Văn Tƣờng rời Khiêm lăng đƣợc ít lâu, Tôn 

Thất Thuyết cùng Trần Xuân Soạn, Phạm Thận Duật, 

Trƣơng Văn Đễ và Tôn Thất Lệ tìm tới. Thuyết cho lệnh 

xa giá vua cùng tam cung chạy qua Trƣờng Thi (xã La 

Chử). Sau đó, khi thấy tình hình thảm bại, Thuyết hộ 

tống vua cùng Từ Dụ và các cung phi chạy ra Quảng 

Trị.  

 

3. Thí nghiệm Nguyễn Văn Tƣờng (20/7-

5/9/1885): 

Tại Huế, quân Pháp chia thành từng toán nhỏ chiếm 

đóng các công sở, dinh thự, miếu thờ (điện Hiếu tƣ và 

Long An). Hai bộ Lại và bộ Binh bị đốt. Doanh trại 

quan binh Nguyễn cũng đều bị phá hủy, các kho đạn 

cháy nổ suốt hai ngày đêm không tắt. Lính Pháp tràn 

vào cung điện, cƣớp bóc vàng bạc, châu báu, phá hoại 

văn khố. Tƣớng Prud'homme, Tƣ lệnh quân Pháp tại An 

Nam, cũng dính líu vào cuộc cƣớp đoạt tài sản này. Lính 

Pháp mang cả ban thờ của các điện, đền làm ghế ngồi. 

Ngày 21/3/1888, Nguyễn Phƣớc Biện [Ƣng Kỹ] còn 

nhờ Toàn quyền Jean A E Constans (11/1887-4/1888) 

tìm lại chuỗi hạt ngọc gia bảo và thanh kiếm nạm ngọc 

của vua Nguyễn Phƣớc Chủng bị cƣớp đoạt. (33) 

33. ĐNTLCB, V, VIII, 36:1883-1885, 

1976:222; & VI, I, 37:1885-1886, 1977:47. Báo cáo 

ngày 28/2/1889, Rheinart gửi Toàn quyền; AMAE 

(Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol. 74, pp 

141-42, 247-48. Prud'homme, dƣới bí danh Tƣớng 

X, là tác giả tập L'Annam du 5 Juillet 1885 au avril 

1886 [An Nam từ 5/7/1885 tới tháng 4/1886]  

(Paris: 1901). Cuộc triệt hạ kinh thành Huế này 

cũng tàn bạo nhƣ cuộc đánh phá cung điện mùa Hè 

610



nhà Thanh năm 1860 mà Đề Đốc Page từng cảm 

khái ghi trong nhật ký là những tội ác chiến tranh 

không ai bận tâm kéo các thủ phạm ra trƣớc công 

pháp quốc tế. 

 

Để trấn an nhân tâm, ngay trong ngày Thứ Hai, 6/7, 

de Courcy chấp thuận cho Đệ nhất Phụ chính Tƣờng 

đứng ra vãn hồi trật tự. Courcy và Tƣờng ra một tuyên 

cáo chung, khẳng định hai nƣớc vẫn hòa hảo nhƣ cũ. 

Nhƣng de Courcy chỉ cho Tƣờng một tháng—hiệu lực 

từ ngày Thứ Hai, 20/7—để giải quyết mọi việc, đặc biệt 

là phải tìm mọi cách đƣa vua và tam cung trở lại Huế. 

(34) 

34. (10H xxx [21]).Chẳng hiểu thông tin Tƣờng 

đƣợc toàn quyền hành động trong vòng hai 

tháng dựa theo tƣ liệu nào; Cao Xuân Dục,  

QTCBTY, 1971, tr 414; và, Kim, Việt Nam Sử Lược, 

II, tr 325 

 

Với phƣơng vị Cơ Mật viện trƣởng, Tƣờng xúc tiến 

ngay việc ổn định tình hình, cho lệnh bắt giữ và trừng trị 

nặng những kẻ trộm cƣớp đang hoành hành khắp kinh 

đô. Mặt khác phái Phạm Hữu Dụng ra Quảng Trị, yêu 

cầu Phụ chính Thuyết đƣa vua hồi cung. Thuyết không 

cho Dụng gặp vua, chỉ nhờ chuyển lời với Tƣờng là vua 

sẽ hồi kinh nếu Pháp không còn hiếp chế nhƣ cũ. 

Ngày 9/7 Thuyết đƣa vua vào Tân Sở. Từ Dụ và 

Thái hậu, Thái phi ở lại hành cung Quảng Trị. Ngày 

14/7, do Tuần phủ Trƣơng Quang Đãn yêu cầu, Tƣờng 

sai Trƣơng Nhƣ Cƣơng và Tôn Thất Niêm ra Quảng Trị 

đón Từ Dụ về Huế. Từ Dụ đồng ý, ngay hôm sau lên 

đƣờng. Ngày 16/7, Từ Dụ và tùy tùng về tới Khiêm 

Cung. Ngày Chủ Nhật, 19/7/1885, Tƣờng tới thăm Từ 

Dũ, nhƣng có Ranchot tháp tùng. Vì kinh thành và các 

nha sở hoặc bị Pháp chiếm đóng, hoặc bị tàn phá, Từ Dụ 

phải tạm trú ở Khiêm Lăng. (35) Theo những thông tin 

Pháp, Giám Mục Caspar đƣợc giao trách nhiệm kiểm 

soát Từ Dụ. 

35. ĐNTLCB, V, VIII, 36:1883-1885, 1976:222-

25; RSA, FV 67, No. 29; dẫn bởi Delvaux, 1941, tr. 

276; QTCBTY, 1971, tr 414. 
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Trƣờng hợp Nguyễn Phƣớc Minh, những nỗ lực đón 

vua hồi cung đều thất bại. Ngày 14/7—tức một ngày sau 

khi xuống Hịch Cần Vƣơng—vua gửi mật dụ cho 

Tƣờng, đại lƣợc nói: 

[Sứ Pháp] thấy ta ngày càng khuất, y càng ngày 

càng lấn, khiến triều đình không còn mặt mũi nào, 

vạn bất đắc dĩ mà ta mới phải làm cái kế bỏ thành đi 

ra ngoài. Nay đại thần Tôn Thất Thuyết cùng ta 

quanh quẩn, còn ngƣơi là phụ chính đại thần thì ở 

lại mà thƣơng đàm, kẻ ở ngƣời đi đều lấy lòng yêu 

nƣớc thƣơng dân làm căn bản. (36) 

 

Ngày 19/7, vua cũng xuống Dụ cho tôn thất: 

Nƣớc Nam ta nhiều lần bị kẻ khác bức hiếp 

nhiều khoản, phàm có tai mắt khí huyết không ai là 

không uất ức buồn rầu.... Trẫm tuổi trẻ, kiến thức 

chƣa rộng, đâu dám chuyên trái việc gì, cho nên hễ 

khi tiếp đƣợc thƣ của Đại Pháp gửi đến khoản gì, 

nếu quá lăng nhục và yêu sách quá đáng, nhân tình 

không thể chịu đƣợc, mật nghe vƣơng công và các 

phụ chính khuyên bảo, không đâu là không cƣỡng 

tự đau đớn nín náu, chịu theo êm việc, vì muốn bảo 

toàn xã tắc, để họ mạc lâu dài hƣởng phú quí giàu 

sang vậy. Không ngờ sứ Pháp ngày thêm ngang 

ngƣợc, không còn đƣợc chút quốc thể, cúi xuống 

đất, ngửa lên trời, xiết bao hổ thẹn, vạn bất đắc dĩ 

mà phải làm ra việc này....(37) 

36. Ibid., VIII, 36:1883-1885, 1976:225-26. 

37. Ibid., VIII, 36:1883-1885, 1976:227-28. 

 

Từ Dụ, Thái hoàng hậu (Trang Ý), và thái hoàng phi 

cũng nhiều lần cho ngƣời móc nối Nguyễn Phƣớc Minh 

trở về. Thuyết ngăn cản không cho các sứ giả gặp vua, 

đồng thời tìm cách đƣa vua chạy ra Bắc. Đêm 18 rạng 

19/7, Thuyết cùng khoảng 1,000 binh sĩ rời Tân Sở chạy 

ra Quảng Bình. Từ ngày này, vua cắt đứt liên lạc với 

Huế. Theo Puginier, Phụ chính Thuyết còn xuống Dụ 

kêu gọi văn thân, nhân sĩ nổi lên đánh giết "tả đạo Ki-

tô." (38) 

38. ASME (Paris), vol 816 (Thƣ Puginier), số 

21. 

 

4. Pháp ngăn Nguyễn Phƣớc Minh chạy ra Bắc: 
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Kế hoạch của Tôn Thất Thuyết không vƣợt ngoài 

dự liệu của Roussel de Courcy. Ngày 17/7, de Courcy ra 

Hải Phòng họp với các Tƣớng lãnh. Hai ngày sau, 19/7, 

de Courcy mở cuộc hành quân truy kích Nguyễn Phƣớc 

Minh tại phía bắc Huế, do Hải quân Đại tá de Beaumont 

và Trung tá Chaumont chỉ huy. Đích thân de Courcy tới 

Đồng Hới (bắc Quảng Trị) để thị sát cánh quân 

Chaumont, gồm 3 đại đội TQLC (550 lính) và 1 đại đội 

lính tập Bắc Kỳ, chiếm thành Đồng Hới (sát bờ sông 

Nhật Lệ, 163 cây số bắc Huế). Từ đây Chaumont tiến 

chiếm thành Vạn Xuân ở hƣớng tây nam Đồng Hới 

ngày 25/7, chốt chặn đƣờng cái quan cũng nhƣ đƣờng 

núi ra Thanh Hoá. 

 

Thuyết phải quay về phía nam, trở lại Tân Sở sáng 

23/7. Một cánh quân truy kích của triều đình bám sát xa 

giá Nguyễn Phƣớc Minh. Ngày 25/7, cánh quân này 

chạm súng với lực lƣợng của em trai Thuyết, và tịch thu 

đƣợc một số quí kim quan trọng (khoảng 1 triệu quan). 

Ngày 26/7, Thuyết dẫn vua chạy về hƣớng Lao Bảo, tìm 

đƣờng qua Ai Lao. 

De Courcy bèn chia toán quân truy kích làm hai 

cánh, mỗi cánh 300 ngƣời, một đi thẳng tới Tân Sở, một 

bọc về hƣớng bắc. Trƣơng Quang Đãn đích thân chỉ huy 

một cánh quân. Nhƣng ngày 27/7 Thuyết cùng Nguyễn 

Phƣớc Minh đã vƣợt biên giới. Lúc này, cánh quân hộ 

giá chỉ còn khoảng 500 ngƣời, một nửa gốc Hà Tĩnh, 

một nửa gốc Mƣờng do Phạm Thận Duật tuyển mộ. 

Ngày 31/7, Nguyễn Phƣớc Minh tới Bạn Cạn, rồi 

Hàm Tháo, gần phía bắc sông Cửu Long (Khung). Từ 

đây tới sơn phòng Hà Tĩnh còn bảy [7] ngày đƣờng, nên 

truyền lệnh Nguyễn Chính, sơn phòng sứ Hà Tĩnh, chở 

lƣơng và chuẩn bị đón tiếp. Đƣợc tin, Từ Dụ sai Tôn 

Thất Phan và một lãnh binh mang 350 lính Hà Tĩnh tới 

sơn phòng đón vua. Khi Phan tới nơi, Thuyết đã dẫn vua 

đi nơi khác. Nóng lòng trƣớc cảnh không đƣa đƣợc 

Nguyễn Phƣớc Minh về kinh, và dƣới áp lực Pháp, 

Tƣờng mƣợn danh Từ Dụ xuống dụ đặt "gian thần" 

Thuyết ra ngoài vòng pháp luật, ban thƣởng cho bất cứ 

ai bắt đƣợc Thuyết và đƣa vua về. Đƣa đƣợc vua về, có 

thể thƣởng tới chức chánh nhị phẩm, tấn phong tƣớc 

Nam. Bắt sống Thuyết đƣợc thƣởng 1,000 lạng; giết 

chết, 800 lạng. Bắt đƣợc Trần Xuân Soạn, 600 lạng; 
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chém, đƣợc 300 lạng. Ngoài ra, còn tịch thu gia sản Hồ 

Văn Hiển, Trần Xuân Soạn, Phan Văn Mỹ. (39) 

39. ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 

1976:235-36; SHAT (Vincennes), 10H xxx [21].  

 

Cha Thuyết là cựu Đề Đốc Đính cũng bị bắt ở 

Quảng Trị, đầy ra Côn Lôn. Ngày 29/7, đến lƣợt 

Thƣơng thƣ Phạm Thận Duật cùng hai con là Luyện và 

Cận lọt vào tay Pháp. Duật bị mang về Mang Cá thẩm 

cung, rồi đầy ra Côn Đảo.(40) 

40. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; 

ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 1976:229, 235, 

241. Duật đậu Cử nhân năm 1850, và làm quan ở 

đất Bắc từ năm 1851.  

Năm 1878, lên tới Thƣợng thƣ, sung Cơ Mật 

Viện. Năm 1883, đƣợc cử đi sứ Trung Hoa để tham 

dự lễ ký hòa ƣớc giữa nhà Thanh và Pháp theo tinh 

thần tạm ƣớc Bourée. Ngày 26/1/1884, sau khi 

Nguyễn Phƣớc Thăng bị giết, mới về tới Huế. 

Tháng 5/1884, đổi làm Thƣợng thƣ Bộ "Hộ," kiêm 

sƣ bảo của Ƣng Kỹ (Đồng Khánh sau này). Duật 

liên hệ tới việc hai Phụ Chính Thuyết và Tƣờng 

giáng Ƣng Kỹ xuống tƣớc Kiên Giang hầu. Ngày 

6/6/1884, cùng Tƣờng ký Hiệp ƣớc với Patenôtre, 

chấp nhận sự Bảo hộ của Pháp. Ngày 5/7/1885, theo 

vua chạy ra Quảng Trị. Ngày 1/9, bị đầy ra Côn Lôn 

cùng Tôn Thất Đính. Ngày 28/9, de Courcy yêu cầu 

đƣa cả ba ngƣời, Tƣờng, Duật và Đính khỏi Poulo 

Condore; CAOM (Aix), GGI, Amiraux 11785. 

 

5. Qui Ƣớc Tạm Thời 30/7/1885: 

Tại Huế, ngày Thứ Năm, 30/7/1885, Pierre Jules 

Silvestre, Giám đốc Hành Chính và Chính trị Bắc Kỳ, 

đại diện de Courcy, cùng Palasne de Champeaux, Đại 

biện tại Huế, họp với triều đình và Tôn Nhân Phủ để 

bàn về chế độ chuyển tiếp. Hai bên ký Qui ƣớc 

30/7/1885, phụ bổ cho Hòa ƣớc 6/6/1884. 

Đại cƣơng, tất cả các tỉnh của Đại Nam (tức An 

Nam và Bắc Kỳ) sẽ đặt dƣới chung một thể chế bảo hộ. 

Sẽ không có thay đổi nào về guồng máy triều đình. Sẽ 

duy trì các cơ cấu Đại Nam, đặc biệt là luật pháp, đó là 

một thứ luật pháp nghi thức (rituelle). 
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Binh đội sẽ gồm lính bản xứ, với cấp chỉ huy Pháp. 

Cách tổ chức sẽ theo các Trung đoàn [lính tập] Bắc Kỳ 

đã thành lập. Ngoài ra còn có lực lƣợng tổng trừ bị 

Pháp, tất cả đặt dƣới quyền chỉ huy của Tổng Tƣ lệnh 

Pháp. Quân số sẽ qui định nhƣ sau: Tại An Nam có 2 

trung đoàn, mỗi trung đoàn 4,000 ngƣời; 2,000 binh sĩ 

bản xứ khác, và 2,000 binh sĩ Pháp. Tại Bắc Kỳ có 4 

Trung đoàn, mỗi trung đoàn 4,000 ngƣời. Ngoài ra, có 

4,000 lính bản xứ khác, và 12,000 binh sĩ Pháp. Ngƣời 

Pháp sẽ kiểm soát và chỉ huy một cách tuyệt đối việc 

thu thuế, sử dụng những lợi tức công thuộc Pháp, mà 

không thay đổi gì nền hành chính An Nam. 

Ngân sách sẽ do chính phủ Bảo hộ thành lập, theo 

thứ tự sau: quan chức, phí tổn về quân sự bản xứ, kể cả 

cán bộ Pháp, chi phí về hành chính, chiến phí của đạo 

quân viễn chinh Pháp, và công chính. Thu nhập về quan 

thuế, bƣu điện và điện tín sẽ bỏ vào quĩ Bảo hộ để lo 

trang trải phí tổn của các ngành này. 

Triều đình trung ƣơng của An Nam sẽ đƣợc tái thiết 

lập trên những căn bản sau: 

1. Thọ Xuân Vƣơng Miên Định (1810-1886), con 

thứ ba Nguyễn Phƣớc Đảm, Chủ tịch Tôn nhơn phủ, 

làm Phụ chính (Régent, tức Giám quốc). 

2. Viện Cơ Mật gồm bốn [4] đại thần, do Nguyễn 

Văn Tƣờng làm Viện trƣởng; Nguyễn Hữu Độ, Đệ nhất 

Phó chủ tịch; Phan Đình Bình, Đệ nhị Phó Chủ tịch; 

Huỳnh Hữu Thƣờng, Cơ mật đại thần, Tham tri bộ Hộ. 

Ngoài ra còn hai Tham biện là Hồ Lệ, nguyên Tham 

biện Thƣơng Bạc, Tham tri bộ Lại; và Phạm Hữu Dụng, 

Biện lý Bộ Binh. 

3. Triều đình rút còn năm [5] bộ: Bộ Lại do Tƣờng 

kiêm quản; bộ Hộ, Phan Đình Bình; bộ Hình, Nguyễn 

Thành Ý; bộ Công, Châu Đình Kế; và bộ Lễ, Đặng Đức 

Địch. Bộ Binh bị giải tán, nhƣng theo đề nghị của 

Tƣờng, tạm giữ hai Biện lý Phạm Hữu Dụng và Trƣơng 

Nhƣ Cƣơng cùng một số quan lại để lo việc thành lập 

lính tập bản xứ. 

4. Nội Các gồm Nguyễn Kham, Lê Trinh, Tạ Thúc 

Dĩnh; cả ba đều đã giữ chức vụ này dƣới thời Nguyễn 

Phƣớc Minh. 

5. Bắc Kỳ: Nguyễn Hữu Độ đƣợc phong Võ Hiển 

Đại học sĩ, Kinh lƣợc miền Bắc, kiêm Tổng đốc Hà Nội. 
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6. Pháp sẽ đặt cố vấn tại Bộ Hộ và Bộ Binh. Khâm 

sứ Pháp sẽ tham dự các phiên họp triều đình. Tổng Trú 

sứ có quyền triệu tập hội đồng triều đình bất cứ lúc nào, 

và trong trƣờng hợp này, sẽ chủ tọa. 

Ngay sau đó, Tƣờng sai Nguyễn Thành Ý, Tôn Thất 

Phan và Võ Khoa đi Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh 

tìm cách dò đón vua.(41) 

41. Procès-verbal d'un conférence tenue à la 

Légation de France, à Hué, le 30 Juillet 1885; 

SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; ĐNTLCB, V, 

VIII, 36: 1883-1885, 1976:234-35.  

 

Miên Định còn cho lệnh các quan phải ra trình diện 

trong vòng 1 tháng, ai không tuân sẽ cách về dân tịch. 

Đồng thời Từ Dụ lại ra tuyên cáo kêu gọi Lƣơng-Giáo 

ngừng chém giết lẫn nhau, và các tổ chức Cần Vƣơng 

đừng nên mắc mƣu gian thần Thuyết.(42)  

42. Ibid., VIII, 36: 1883-1885, 1976:248, 244-

46. Miên Định lúc nhỏ tên Yến. Mẹ họ Phạm, ngƣời 

huyện Tuy Viễn, Bình Định. Ngự tiền thân thần 

trong hai lễ phong vƣơng của Nguyễn Phƣớc Tuyền 

(Miên Tông) và Nguyễn Phƣớc Thời (Hƣờng 

Nhiệm). Pháp đặt làm Giám quốc từ tháng 7 tới 

tháng 9/1885. Chết năm 1886; ĐNCBLT, II:q.5 

(1993); 3:82-95. 

 

Tuy nhiên, Paris không chấp thuận Qui ƣớc 

30/7/1885. Ngày 5/8 Bộ Ngoại Giao Pháp gửi Tƣớng 

Campenon, Bộ trƣởng Chiến tranh, một đề nghị nhƣ 

sau: 

1. Đồng ý giảm quân Pháp, tăng cƣờng lính bản xứ. 

2. Về hành chính: 

- tôn trọng các cấu trúc hành chính tỉnh và xã cổ 

truyền. 

- dùng các trú sứ để kiểm soát. 

- không can thiệp vào vấn đề tƣ pháp. 

Ngoài ra: 

3. Không phá hủy kinh thành Huế mà để lại một 

chính phủ An Nam hầu dân chúng thấy có sự hiện hữu 

của một chính quyền hợp pháp [để chống lại phong trào 

Cần Vƣơng]. 
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4. Tiếp tục duy trì tình trạng "phụ chính" chuyển 

tiếp, và chỉ thay Nguyễn Phƣớc Minh trong trƣờng hợp 

đã chọn xong các Thƣợng thƣ. (43)  

43. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]. 

 

Ngày 13/8/1885, nội dung công điện trên đƣợc viết 

thành lệnh chuyển cho de Courcy. 

Một vấn đề không kém quan trọng là kho tàng triều 

Nguyễn. Ngoài số vàng bạc đã bí mật di chuyển ra Tân 

Sở từ năm 1884, ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết cũng 

mang theo đƣợc một số vàng bạc lớn. Pierre J Silvestre 

ƣớc lƣợng lên tới 378,415,515 francs (khoảng 150 triệu 

Mỹ kim). Số còn lại, bị Pháp tịch thu. De Courcy muốn 

sử dụng kho tàng này cho việc chi phí của triều đình và 

lực lƣợng lính tập An Nam cùng lực lƣợng hải thuyền, 

nhƣng ngày 28/10 Bộ Trƣởng Chiến tranh cho lệnh trả 

thêm chi phí quân sự Pháp đã tiêu dùng, và trong 3 năm 

sắp tới. Còn lại chuẩn chi theo kế hoạch của 

Courcy.(44) 

44. Charles Gosselin, ngƣời từng ở Quảng Bình 

trong hai năm 1887-1889, và thân cận với Ƣng Lịch 

tại Alger năm 1895, tác giả phóng sự L’Empire 

d’Annam [Đế quốc An Nam], ƣớc lƣợng rằng 

Thuyết đã chôn dấu một số bạc trị giá khoảng 

60,283,200 francs. Ngày 12/8/1895, Gosselin xin 

Bộ Thuộc Địa cho phép qua Quảng Bình đào tìm 

vàng; nhƣng sứ mệnh này không thành; CAOM 

(Aix), GGI, 5963; Thƣ ngày 21/10/1885, Courcy 

gửi BT Chiến tranh, và tờ trình ngày 8/12/1885; 

SHAT (Vincennes), 10H xxx [43]. 

 

B. CUỘC TRUY KÍCH NGUYỄN PHƢỚC MINH: 

Ngày 3/8/1885, mật báo Pháp đƣợc tin vua và Tôn 

Thất Thuyết xuất hiện ở vùng núi phía nam Quảng 

Bình. Hai ngày sau, de Courcy cho lệnh Trung tá 

Chaumont để lại hai đại đội ở Đồng Hới, và đích thân 

mang ba đại đội TQLC còn lại ra Vinh (tỉnh thành Nghệ 

An). Ngày 7/8, Pháp lại đƣợc tin Nguyễn Phƣớc Minh 

đang ở vùng đèo Qui Hiệp, trên trục giao thông độc đạo 

giữa Lào và tây nam Hà Tĩnh. 

Courcy bèn điều quân tới Thanh Hoá và Nghệ An 

để chốt chặn và lùng bắt. Ngày 8/8, quân Pháp chiếm 

tỉnh thành Thanh Hoá. Hai ngày sau, 10/8, cánh quân 
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Chaumont chiếm Vinh không một tiếng súng. Qua ngày 

13/8, Tƣớng Prud'homme sai Trung tá Pernot đƣa quân 

xuống tàu ở Thuận An để ra Thanh Hoá. Tuy nhiên, tin 

tức về Nguyễn Phƣớc Minh bỗng mất chính xác.  

Thoạt tiên, Pernot đƣợc tin vua đã chạy ra Lèn 

Ru(?), cách Thanh Hoá khoảng 30 cây số. Nhƣng tin 

này không đúng. Ngày 5/9, Tƣớng Warnet, Tham mƣu 

trƣởng của de Courcy, đƣợc tin Nguyễn Phƣớc Minh 

xuất hiện trong khu vực Cầu Phon, gần khúc quẹo phía 

nam của sông Đà (Noire), và Phụ chính Thuyết đã sai 

một cánh quân đi từ Đồng Văn, tây nam Hƣng Hoá, tới 

Lào Kay để liên lạc Lƣu Vĩnh Phúc. Vua Nguyễn Phƣớc 

Minh, vẫn theo nguồn tin Warnet nhận đƣợc, đang bệnh 

nặng vì quá lao khổ. Tin này cũng không đúng. Ba ngày 

sau, 8/9, Pernot mới đƣợc tin chính xác hơn là Nguyễn 

Phƣớc Minh đang ở vùng rừng núi Hƣơng Khê, phía tây 

Hà Tĩnh, với khoảng 500 quân. Vua đang gặp khó khăn 

về tiếp vận, và cho lệnh Hà Tĩnh tiếp tế lƣơng thực cùng 

tiền bạc. Một võ quan Việt tại Hà Tĩnh cũng báo cáo 

tƣơng tự.(45) 

45. Báo cáo ngày 13/9/1885, Courcy gửi BT 

Chiến tranh; SHAT (Vincennes), 10H xxx [21].  

 

Thực ra, Nguyễn Phƣớc Minh đang đƣợc Nguyễn 

Chính đón về sơn phòng Hà Tĩnh. Cuộc hành trình từ 

Tân Sở tới căn cứ này cực kỳ gian khổ, vì đƣờng sá 

quanh co, núi khe hiểm trở, ngày đi đƣợc không quá 10 

dặm, quân sĩ không ngớt bị độc khí chết và đói. Khi đến 

đèo Qui Hợp (thuộc huyện Hƣơng Khê) quân sĩ chỉ còn 

hơn 100 ngƣời. Tuy nhiên, có phần an ủi là rất nhiều 

thân hào, nhân sĩ lũ lƣợt tìm về bái yết và nhận lệnh, vì 

đã đƣợc Hịch Cần Vƣơng ngày 13/7/1885. Trong số 

những nhân vật quan trọng có cựu Ngự sử Phan Đình 

Phùng—ngƣời từng bị Thuyết bắt giam và đuổi về quê, 

rồi cử làm Tham biện sơn phòng Hà Tĩnh (Pham Trọng 

Mƣu, tiến sĩ năm 1879, là Phó sơn phòng). Điều khiến 

thất vọng nhất là ít ngày sau, khi hộ tống xa giá rời sơn 

phòng, Nguyễn Chính âm thầm bỏ về đóng quân ở Nghệ 

An, và rồi qui phục Pháp.(46) Thuyết phải dẫn Nguyễn 

Phƣớc Minh lên vùng rừng núi, lập chiến khu trong địa 

phận ngƣời Mƣờng. 

46. ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 

1976:184, 247, & VI, I, 37:1885-1886, 1977:43-4. 
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Trong khi đó, tại các địa phƣơng, hỗn loạn bùng nổ 

khắp nơi. Toàn cõi Đại Nam, kể cả một số địa phận ở 

Nam Kỳ, nhất loạt nổi lên chống Pháp. Phong trào này 

thƣờng đƣợc mệnh danh là phong trào Cần Vƣơng. 

 

C. ĐỢT SÓNG CẦN VƢƠNG SƠ KHỞI: 

Hịch Cần Vƣơng ngày 13/7/1885—và đặc biệt mật 

lệnh của Tôn Thất Thuyết kêu gọi các thân hào nhân sĩ 

nổi lên trừng trị giáo dân Ki-tô—khiến một phong trào 

"kháng Pháp, tả đạo" dậy khởi khắp nơi trong ba năm 

1885 và 1888. 

Địa phƣơng đầu tiên hƣởng ứng hịch Cần Vƣơng là 

phủ Quảng Ngãi thuộc Nam trực.(47) Ngày 13/7, một 

nhóm cựu quan ở Hƣơng Bình, Bình Sơn, do Lê Trung 

Đình (hoặc Đĩnh) cầm đầu, tụ tập đƣợc 3,000 hƣơng 

binh, chiếm phủ thành Quảng Ngãi. Họ muốn tôn Tuy 

Lý huyện công Miên Trinh, con thứ 11 Nguyễn Phƣớc 

Đảm, làm Phụ chính. Miên Trinh cáo bệnh không tham 

gia. Nguyễn Thân, Tiễu phòng sứ Quảng Ngãi và Bình 

Định, sai Đinh Hội mang 900 biền binh tới đánh, chiếm 

lại đƣợc thành ngày 16/7. 11 lãnh tụ Cần vƣơng bị giết. 

Thân và Hội đều đƣợc trọng thƣởng và gia tăng quan 

chức. Sau khi rút khỏi phủ thành, và bị một đạo quân 

đến từ Bình Định truy kích, nhóm nghĩa quân Quảng 

Ngãi kéo đến những xã thôn Ki-tô lân cận, thiêu đốt nhà 

cửa, chém giết giáo dân. 

47. Hầu hết những chi tiết trong đoạn này dựa 

theo báo cáo ngày 2/8/1885 và 13/9/1885, Courcy 

gửi BT Chiến tranh; SHAT (Vincennes), 10H xxx 

[21]; và, ĐNTLCB, V, VIII, 36:1883-1885, 

1976:237-40.  

 

Phong trào này bành trƣớng rất nhanh sang Bình 

Định. Ngày 6/8, tại Huế de Champeaux nhận đƣợc báo 

cáo của Công sứ Qui Nhơn, cho biết khoảng 3,000 giáo 

dân cùng các nhà truyền giáo và linh mục bản xứ kéo về 

tị nạn tại khu nhƣợng địa. Hôm sau, Giám mục D F Van 

Kamelhecke (1839-1901) thuộc giáo phận Đƣờng Trong 

Tây, phao tin quân Cần Vƣơng đã chiếm thành Bình 

Định, còn giết chết 5 giáo sĩ Pháp, và đốt cháy chủng 

viện Qui Nhơn. Ngày 7/8, Tƣớng Prud'homme và de 

Champeaux thân hành đến Qui Nhơn thị sát, và khẳng 
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định tin tình báo khá chính xác: Khoảng 7 tới 8,000 giáo 

dân tị nạn quanh tòa trú sứ Pháp. Trở lại Huế, 

Prud'homme gửi một tiểu đội TQLC tới Qui Nhơn. Sự 

xuất hiện của TQLC Pháp cùng hai chiến hạm Lutin và 

Lion ngoài khơi khiến tình hình tạm thời lắng dịu. 

Thời gian này, quân Pháp bị bệnh thời khí rất nhiều. 

Khoảng 500 quân nhân đã chết hay phải hồi hƣơng vì 

dịch tả cùng các bệnh khác. Trong khi đó, việc chích 

ngừa không công hiệu. Ngày 13/8, Roussel de Courcy 

phải tạm thời đình chỉ những cuộc hành quân ra ngoài 

khu vực đã chiếm đóng, và xin Paris tăng viện.(48) 

48. Nhật ký hành quân trong SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [2]; và Thƣ ngày 28/9/1885, 

F M Geffroy gửi Giám mục Qui Nhơn; ASME 

(Paris), vol. 751, số 62; CAOM (Aix), Amiraux 

11782. Sẽ dẫn: Thƣ Geffroy ngày 28/9/1885. 

 

Ngày 20/7/1885, de Courcy cũng đã xin thay tân 

Trung tƣớng Thủy Quân Lục Chiến Brière de l'Isle bằng 

Tƣớng E Jamont, nhƣng ngày 5/10/1885, Brière de l'Isle 

mới rời Bắc Kỳ.  

 

D. SỰ THẤT BẠI CỦA THÍ NGHIỆM NGUYỄN 

VĂN TƢỜNG (7-8/1885):  

Trong những tháng đầu Hè 1885, tình trạng cả Bắc 

Kỳ lẫn An Nam đều hỗn loạn. Cuộc xuất giá của 

Nguyễn Phƣớc Minh và hịch Cần Vƣơng đặt Roussel de 

Courcy cùng quan chức Pháp vào một tình trạng lúng 

túng. Trƣớc hết, áp lực tranh cử ở Pháp vào tháng 

10/1885 sắp tới khiến cả Bộ Ngoại Giao lẫn Bộ Chiến 

Tranh đều tìm cách giới hạn và kiểm soát những hậu 

quả chính trị của biến cố Huế, không muốn lôi kéo sự 

chú ý của quần chúng Pháp. Bởi thế, Paris chỉ thị 

Roussel de Courcy phải tiếp tục duy trì thí nghiệm 

Nguyễn Văn Tƣờng, chờ ngày Nguyễn Phƣớc Minh hồi 

cung. Nhƣng sau hơn một tháng mà Tƣờng chƣa chứng 

tỏ dấu hiệu nào sẽ đón đƣợc Nguyễn Phƣớc Minh, và 

cũng không thể dẹp yên đƣợc phong trào Cần Vƣơng. 

Cá nhân Phụ chính Tƣờng cũng lắm kẻ thù, đặc biệt 

là Giám mục Puginier và Nguyễn Hữu Độ, ngƣời 

"không có phong độ đại thần" nhƣng "ngoan ngoãn" 

[docile], đƣợc các giới chức Pháp hoàn toàn tin cậy.(49)  
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49. Thƣ ngày 15/4/1886, Warnet gửi Tổng Trú 

sứ [Bert]; SHAT (Vincennes), 10H xxx [44]. 

 

Puginier, qua những thƣ riêng “thẳng thắn, không 

qianh co,” tìm đủ cách thuyết phục de Courcy việc sử 

dụng Nguyễn Văn Tƣờng là một sai lầm nghiệm trọng. 

Theo Puginier, cuộc tấn công đêm 4 rạng 5/7/1885 

không chỉ do Đệ nhị Phụ chính Thuyết mƣu định, vì 

Thuyết không đủ ảnh hƣởng hay quyền lực để thực hiện 

một kế hoạch quan trọng nhƣ vậy. Puginier tin rằng cả 

hai Phụ chính chủ mƣu cuộc tấn công, với sự thỏa thuận 

của triều thần. Họ tin rằng sẽ chiến thắng hoặc gây thiệt 

hại lớn cho quân Pháp. Chỉ sau khi đã thất bại, họ mới 

bỏ chạy. Chính vào lúc này, Đệ nhất Phụ chính Tƣờng 

xuất hiện, và bằng thủ đoạn xảo quyệt quen thuộc, 

Tƣờng dối trá với de Courcy là không hề biết hay tham 

dự vào cuộc tấn công. Hai phụ chính Tƣờng và Thuyết 

vốn chẳng ƣa nhau, Puginier tiếp, nhƣng vì mục đích 

chung chống Pháp, họ đã liên kết. Từ lâu Tƣờng muốn 

loại Thuyết, nhƣng không dễ thực hiện. Nhân cơ hội 

này, Tƣờng muốn trút mọi trách nhiệm cho Thuyết để 

thu tóm quyền lực, qua danh nghĩa hoàng tộc. Dƣới mắt 

Puginier, Tƣờng là một đại gian hùng, kẻ thù không đội 

trời chung của Pháp. Puginier nhấn mạnh: 

Tƣớng quân chắc biết khá rõ ông Đệ nhất Phụ 

chính [Nguyễn Văn Tƣờng], và sẽ không bị ông ta 

bịp bợm về những lời cam đoan vô tội hay thiện chí. 

Ông ta là kẻ thù của nƣớc Pháp, kẻ thù hàng đầu, 

nguy hiểm nhất và không thể khoan nhƣợng nhất tại 

An Nam.  

[“C’est l’ennemi de la France, le plus grand, le 

plus dangereux et le plus irréconciliable qu’il y ait 

dans tout l’Annam. C’est lui qui est la cause 

principale de toute difficultés, de tous les échecs 

politiques que la France a essuyés dans ce pays 

depuis 1873. Il est aussi la cause efficace de tous les 

malheurs survenus depuis cette époque, et de la 

ruine de l’Annam qu’il a compromis par sa 

politique de résistance continuelle et en tous points. 

Sa haine envers la France lui a fait commettre les 

plus graves imprudences.”  

Không thể thành công nếu ký kết một cách 

nghiêm túc, lâu dài với con ngƣời chẳng có nguyên 
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tắc, vô lƣơng tâm và không có cả liêm sỉ, con ngƣời 

lúc nào cũng đặt lên hàng đầu quyền lợi bản thân và 

để thống trị [vous ne réussirez jamais à conclure 

quelque chose de bien sérieux, de durable avec cet 

homme sans principes, sans conscience et même 

sans dignité, qui ne cherche avant tout que ses 

propres intérêts et à dominier]. Khi y rơi vào tình 

trạng nguy hiểm, y sẽ tạo cho Tƣớng quân mọi thứ 

hy vọng: những lời thề thốt [protestations] và hứa 

hẹn, nhƣng tất cả chỉ là giả dối và ảo tƣởng. Khi mà 

tình hình đã ổn định và sự nguy hiểm đã giảm bớt 

cho dân An-nam-mít và đặc biệt là cho cá nhân y, y 

sẽ trở lại với  sự táo bạo [son audace], sự tráo trở, 

lật lọng [sa duplicité], và ông ta sẽ bắt đầu âm thầm 

tìm cách chống lại nƣớc Pháp. Đó là cách ông ta đã 

hành động suốt mƣời hai năm qua đối với nƣớc 

Pháp. 

Cả hai Phụ chính đại thần đều thù nghịch với 

Tƣớng quân. Đệ nhị Phụ chính, Tôn Thất Thuyết, là 

ngƣời nóng nảy [furieux], nhƣng không nguy hiểm 

bằng Nguyễn Văn Tƣờng. Nhân vật sau này là một 

tay chính khách xảo quyệt [le rusé politique], con 

ngƣời của thủ đoạn [homme à expédients], với ông 

ta mọi phƣơng tiện đều tốt để đạt mục tiêu. Hai Phụ 

chính đều không ƣa nhau; nhƣng, vì họ là những 

ngƣời quyền thế nhất, nên họ đã hòa hợp với nhau 

cho tới ngày họ cần để chống lại Pháp. Nguyễn Văn 

Tƣờng lúc này đang lợi dụng những biến cố vừa qua 

để trút mọi trách nhiệm lên Tôn Thất Thuyết. 

Tƣớng quân đừng hy vọng gì kéo Nguyễn Văn 

Tƣờng về phía ngƣời Pháp, ở vị thế hiện tại, ông ta 

tìm mọi cách chống lại ảnh hƣởng và quyền lợi của 

nƣớc Pháp. Mù lòa vì tham vọng và cực kỳ khéo 

léo, ông ta sẽ dùng tất cả mọi phƣơng tiện, kể cả 

những phƣơng tiện thiếu lƣơng thiện, để chống lại 

và cố gắng thay đổi tình trạng mà ông ta cảm thấy 

quá nặng nề và đau đớn. 

Tin Nguyễn Văn Tƣờng đầu thú tạo nên một 

phản ứng đau xót [pénible], xấu [mauvais] và không 

thiện cảm [défavorable] đối với ảnh hƣởng nƣớc 

Pháp. Dân chúng và các quan lại cảm thấy chán nản 

vì sợ rằng tình thế thay vì cải thiện sẽ còn tệ hại hơn 

trƣớc. Dân An-nam-mít không muốn thấy tên 
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Tƣờng bên cạnh tên de Courcy trong bản tuyên cáo 

chung [sắp được công bố]. 

Yêu cầu de Courcy loại bỏ ngay con ngƣời 

nguy hại cho nƣớc Pháp, cho chính quê hƣơng của 

ông ta, và cũng bao ngƣời lƣơng thiện [nuisible à la 

France, à son pays et nuisible aussi à tant 

d’honnêtes gens]. 

Yêu cầu nên giải quyết vấn đề An Nam, Bắc Kỳ 

và Nam Kỳ một cách chậm rãi. (50)  

50. Thƣ ngày 17/7/1885, Puginier gửi Roussel 

de Courcy; (ASME [Paris], vol. 816, pp 46ff ; .Jean 

Dupuis, Le Tonkin de 1872 à 1886 (Paris: 1910), pp 

546-47. 

 

Sự thù hận nung nấu từ giữa thập niên 1870 khiến 

Puginier chỉ còn thấy ở Tƣờng và Thuyết những tham 

vọng quyền lợi bản thân, mà tảng lờ và giảm thiểu khía 

cạnh ái quốc của hai Phụ chính cũng nhƣ giai cấp sĩ 

phu.(51) 

51. Thời gian này các giáo sĩ và giới thông 

ngôn, lính tập còn lƣu truyền bài vè lăng nhục 

Tƣờng "gian," Thuyết "ngu." Hiện nay, con cháu 

những thành phần trung gian bản xứ trên thỉnh 

thoảng còn lập lại bài vè này để bảo vệ và ca ngợi 

sự nghiệp tổ tiên họ. Kiểu “đầy vua không Khä”—

dù thực tế, Khả chỉ vận động đòi Pháp “trả lại một 

ông vua,” tức duy trì chế độ quân chủ biểu kiến, vô 

quyền lực, cho các đại thần Ki-tô khuynh đảo. Khối 

văn sử cổ điển mới chỉ có Cao Văn Thuần và David 

G Marr đề cập đến việc này; nhƣng chƣa hoàn toàn 

chính xác. Vì chƣa đƣợc tham khảo văn khố Hội 

truyền giáo. 

 

Thứ Hai, 20/7/1885, Puginier viết thƣ thứ hai cho de 

Courcy “nói thẳng, không quanh co” [franchement, sans 

détours] về tình hình Bắc Kỳ. 

Cả hai phụ chính đều tham dự việc suy tính, 

quyết định, và chuẩn bị cuộc tấn công rạng sáng 

ngày 5/7/1885, với sự đồng ý của cả triều đình. Việc 

Tƣờng trút mọi trách nhiệm cho Thuyết “hoàn toàn 

sai và không xứng đáng với một nhân vật có giá 

trị.” Tƣờng chỉ ngả theo [se prêter provisoirement à] 

de Courcy vì quyền lợi cá nhân và để thực hiện sự 
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thù ghét nƣớc Pháp. Tƣờng dùng mọi thủ đoạn để 

áp đặt và thống trị các đại diện của nƣớc Pháp. Con 

ngƣời cao ngạo này coi thƣờng các đại diện Pháp; 

đối xử với họ nhƣ những đứa trẻ làm chính trị. Nếu 

giữ Tƣờng là đang nuôi dƣỡng một kẻ thù nguy 

hiểm nhất. Giữ Tƣờng là một chiến thắng cho chính 

nghĩa An-nam-mít, và với Tƣớng quân là sự mất 

mát lòng kính trọng và tin tƣởng của tất cả những 

ngƣời muốn theo Pháp. Giữ Tƣờng là một ngọn núi 

của những sự khó khăn rối rít [inextricables], những 

xung khắc [tiraillements] liên lũy và nhức đau với 

các thuộc cấp của Tƣớng quân phải làm việc với 

ông ta, và ngay chính Tƣớng quân; đó là sự giảm 

thiểu lớn lao quyền lực và uy thế của nƣớc Pháp tại 

An Nam, là sự mất mát bao nhiêu máu Pháp đổ 

xuống đất Bắc Kỳ và An-Nam, bao nhiêu tiền của 

chiến phí. 

Giữ Tƣờng sẽ đƣa quân Cờ Đen và những phỉ 

đảng Tàu đông đảo. 

Giữ Tƣờng là làm hại ngay chính bản thân de 

Courcy. 

Nhận xét của Puginier là dựa theo kinh nghiệm 

bản thân và quá khứ. (51) 

51. ASME [Paris], vol. 816, doc. 46.  

 

Trƣớc áp lực của các giáo sĩ Pháp, cùng sự cố vấn 

của Độ và Bình, ngày 20/8 de Courcy bắt đầu xin thay 

Nguyễn Phƣớc Minh bằng Hoàng tử Chánh Mông, tức 

Ƣng Kỹ. Sau cuộc tấn công Pháp của Thuyết, Ƣng Kỹ 

di tản khỏi kinh thành, rồi tìm đến Palasne de 

Champeaux xin che chở. Tuy nhiên, de Courcy vẫn hy 

vọng sẽ đƣa đƣợc Nguyễn Phƣớc Minh hồi cung. Khi 

giải pháp Nguyễn Phƣớc Minh đã trở thành vô vọng, 

nhiều quan chức—đặc biệt là Từ Dũ Thái Hoàng Thái 

hậu—muốn lập con Ƣng Chơn để bù đắp cho cái chết bi 

thảm của Ƣng Chơn trong tay hai Phụ chính Tƣờng và 

Thuyết, nhƣng Nguyễn Hữu Độ muốn tôn lập Ƣng Kỹ, 

với chiêu bài đích truyền từ Nguyễn Phƣớc Thời. Chi 

tiết này chỉ đƣợc đƣa ra ánh sáng khi Nguyễn Hữu Độ 

muốn thanh trừng Phan Đình Bình năm 1888 (52)—

nhƣng nó khiến các sử gia chân chính cần đặc biệt chú ý 

đến sự tranh chấp gay gắt giữa các hệ phái Hoàng tộc tại 

Đông Nam Á nói riêng, Á Châu nói chung.  
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52. ĐNTLCB, VI, VIII, 38: 1886-1888, 

1978:23-24. 

Trong vòng 80 năm tƣơng đối tự chủ của triều 

Nguyễn, đã xảy ra ít nhất ba vụ tranh chấp ngôi vua, tức 

việc chuyển chính thống từ dòng giõi Thái tử Cảnh qua 

Nguyễn Phƣớc Đảm (1815-1849), từ Hƣờng Bảo xuống 

Nguyễn Phƣớc Thời (10/11/1847-19/7/1883), và từ Ƣng 

Chơn sang Nguyễn Phƣớc Thăng (23-30/7/1883). Rồi 

ngay sau khi thụ Thiên Mệnh Đại Pháp, cuộc tranh chấp 

giữa hai an hem Nguyễn Phƣớc Biện và Nguyễn Phƣớc 

Minh cũng đầy thủ đoạn cay đắng. 

Trong thƣ thứ ba gửi de Courcy ngày 25/8/1885, 

Puginier giáng thêm những nhát búa thù hận: Một ngƣời 

đáng tin cậy, có mặt trong đoàn hầu cận Nguyễn Phƣớc 

Minh [Hàm Nghi], khẳng định rằng sáng ngày 5/7/1885, 

Tƣờng đã đi tìm ấn tín và dẫn vua khỏi cung vào khoảng 

6 giờ sáng. Tƣờng cùng đi với hai võ quan, một số quan 

trung cấp và lính cận vệ. Tháp tùng vua có Từ Dũ Thái 

Hoàng Thái hậu, hai Thái hậu (vợ Nguyễn Phƣớc Thời) 

và một số phi nữ, cung tần. Trong khi đó Thuyết cố 

gắng cầm cự cho vua chạy thoát, rồi bỏ chạy lúc 6G20, 

tới Trƣờng Thi, phía Nam kinh thành khoảng một dặm, 

gặp vua. Tƣờng thì đã bỏ đi đầu thú. 

Các quan lại mà Puginier tiếp xúc đều đồng ý rằng 

Tƣờng là nguồn khó khăn bất tận cho nƣớc Pháp, triều 

Huế và sự bất hạnh cho toàn thể dân chúng An-nam-mít. 

Theo Puginier, không thể thay đổi chính sách của 

Nguyễn Văn Tƣờng. 

Không những chỉ mắc tội với nƣớc Pháp, Tƣờng 

còn là kẻ giết vua. Vua Hiệp Hòa [Nguyễn Phƣớc 

Thăng] đã bị hai Phụ chính giết vì không theo chính 

sách thù nghịch của họ mà lại muốn tôn trọng hòa ƣớc 

với Harmand. 

Tƣờng còn là kẻ giết hại giáo dân Ki-tô tại giáo 

phận Hà Nội năm 1874, tiếp theo cái chết của Garnier 

và việc triệt thoái Hà Nội của quân Pháp. Cũng chính 

ông ta điều khiển cuộc tàn sát giáo dân ở Nghệ An. 

Tháng 12/1883, sau khi xúi dục việc tàn sát giáo dân ở 

Huế, và một tháng sau, vào tháng 1/1884 ở Hà Nội. 

Chẳng có gì để nghi hoặc rằng chính y là tác giả những 

cuộc thảm sát giáo sĩ Pháp, giáo mục bản xứ, thày kẻ 

giảng và nhiều ngàn giáo dân Ki-tô. Trên chục ngàn họ 

đạo đã bị cƣớp bóc và đốt phá do những lệnh bí mật mà 
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ông ta đã truyền xuống do lòng thù ghét đạo Ki-tô và 

nƣớc Pháp. Trên thế giới này hiếm có ngƣời đã phạm 

vào những tội ác nghiêm trọng nhƣ Phụ chính Tƣờng. 

Thật là một sự xấu hổ cho nƣớc Pháp, An-Nam và 

nhân loại nếu con ngƣời nhƣ thế vẫn còn trên quyền lực; 

và, xin hãy cho phép tôi thêm vào một cách đơn giản, 

chẳng lẽ Tƣớng quân không sợ rằng lịch sử, vốn tƣờng 

tận mọi việc, sẽ chẳng có dung thứ nào cho Tƣớng quân 

nếu Tƣớng quân giữ ông ta ở địa vị cao. Hiện nay, tình 

thế đã đổi khác. Phải loại bỏ Tƣờng để thành lập một 

triều đình ít thù nghịch với Pháp hơn.  

Cuối thƣ, Giám Mục Puginier—ngƣời sẽ đƣợc tạc 

tƣợng và đặt tên cho công viên đối diện Phủ Thống sứ—

yêu cầu de Courcy giữ bí mật những cảm nghĩ tội phạm, 

vô lƣơng tâm của mình. (53) 

53. ASME (Paris], vol. 816, pp 46ff. 

 

Trong báo cáo ngày 25/8/1885, Rheinart cũng nhận 

định nhƣ sau về Tƣờng:  

"Một ngƣời có giá trị lớn, thông minh, rất lịch 

thiệp, đầy nhiệt tình và rất xảo quyệt. Tuy nhiên ông 

ta không có quan điểm rộng rãi, và có những ý nghĩ 

khá chật hẹp [và,] Tƣờng là một thứ "kẻ thù không 

đội trời chung"  của Pháp. [un homme d'une très 

grande valeur, intelligent, fort habile, énergique et 

très fourbe. Mais il n'a pas de largeur de vues, et il 

a des idées quelque peu étroites;"] (ennemi 

irréconciliable)"  (54) 

54. SHAT (Vincennes), 10H xxx [3/d 8], p 5. 

 

Ngày 6/9/1885, Nguyễn Văn Tƣờng bị đầy đi Côn 

Lôn. Hơn hai tháng sau, ngày 23/11, Phụ chính Tƣờng 

bị đày đi Tahiti. Tháng 2/1886, tới Papeete và từ trần lúc 

4G30 ngày 30/7/1886 vì ung thƣ cuống họng. Cuối năm 

1886, xác bị hỏa thiêu, đƣa về nƣớc. (55) 

55. Journal Officiel de Tahiti, 5/8/1886, p 202; 

dẫn trong Adolphe Delvaux, “La Mort de Nguyen 

Van Tuong, Ancient Régent d’Annam;” BAVH, No. 

4 (1923), pp 427-32   [tr.430-32 [có giấy khai tử]) 

 

Giữa lúc Paris chƣa có quyết định, phong trào Cần 

Vƣơng tiếp tục lan rộng. Tại Bình Định, quân Cần 

Vƣơng chia nhau tổ chức phòng vệ từ Qui Nhơn tới 

626



chân núi và chốt chặn các đƣờng đỉnh và đèo từ cửa 

biển Qui Nhơn ra tỉnh thành. Đƣợc tin trên ngày 26/8, 

ngay hôm sau Courcy cƣỡi tàu Clôcherie vào Qui Nhơn, 

mang theo một đại đội lính tập Bắc Kỳ. Ngày 28/8, 

Prud'homme cũng đƣa thêm một đại đội TQLC và một 

trung đội pháo tới tăng viện. Ba ngày sau, cánh quân 

Prud'homme giải tỏa xong các chƣớng ngại vật quanh 

Qui Nhơn. Trong hai ngày kế tiếp, Prud'homme phá 

đƣợc hai chốt chặn trên đƣờng ra Bình Định. Sáng ngày 

3/9, khi thấy bóng quân Pháp, Tổng đốc Bình Định mở 

cửa thành đón tiếp. Theo tỉnh quan này, thoạt tiên quân 

Cần Vƣơng chỉ chống giáo dân Ki-tô, sau mới đổi sang 

chống Pháp. De Champeaux cho rằng phần lỗi ở thái độ 

khiêu khích của các giáo sĩ và giáo dân (nhƣ phao tin 

mất thành Bình Định). Nhƣng de Courcy chia xẻ quan 

điểm của Puginier, kết luận rằng quân Cần Vƣơng vốn 

sẵn thù hận Pháp. Bởi thế, de Courcy cho lệnh trừng 

phạt nặng nề, bất kể nghi can hay chính phạm. Quan 

trọng hơn cả là quyết định của de Courcy trên số mệnh 

Nguyễn Văn Tƣờng. Ngày 30/8, de Courcy lại xin thay 

Nguyễn Phƣớc Minh bằng Ƣng Kỹ.  

Ngày 4/9, khi về tới Huế, de Courcy đƣợc tin quân 

Cần Vƣơng đã chiếm hai thành Quảng Nam và Quảng 

Trị. Diễn biến cũng tƣơng tự nhƣ ở Qui Nhơn: trƣớc hết 

là sự xung đột giữa dân lƣơng và giáo, biến thành những 

cuộc tàn sát, và rồi công khai nổi dạy. De Courcy bèn 

điều 200 TQLC Pháp vào tái chiếm thành Quảng Nam; 

và cho lệnh trừng phạt nặng nề, bất kể chính phạm hay 

chỉ nghi can. Đồng thời phái một đại đội lạp-binh 

(chasseurs à pied) ra tái chiếm Quảng Trị ngày 10/9. 

Sau đó, Courcy cho tăng viện thêm một đại đội Bắc Kỳ 

từ Đồng Hới vào. Khâm sai Chu Đình Kế và Hồ Lệ, trên 

đƣờng từ Bình Định về kinh, đƣợc lệnh ghé Quảng Nam 

ổn định tình thế. Hồ Lệ đƣợc cử làm tuần phủ với Võ 

Xuân Cơ và Lê Văn Đạo phụ tá. De Courcy còn tăng 

cƣờng 3 chiến hạm Hugon, Comète và Lutin cho Đà 

Nẵng và hai tàu Chasseur, Lion ở Qui Nhơn để phòng 

vệ duyên hải, đồng thời tăng cƣờng hỏa lực cho bộ binh. 

Ngoài ra, chỉ định Tƣớng Prud'homme ở lại Huế hầu lo 

việc đánh dẹp. Cách nào đi nữa, số phận của Nguyễn 

Văn Tƣờng đã định. 
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III. THÍ NGHIỆM NGUYỄN PHƢỚC BIỆN 

(19/9/1885-28/1/1889): 

 

Ƣng Kỹ hay Đƣờng (1863-1889), còn đƣợc biết nhƣ 

Mệ Tríu (Triêu?), là con nuôi thứ hai Nguyễn Phƣớc 

Thời [Hƣờng Nhiệm]. Trong di chiếu ngày 17/7/1883, 

Nguyễn Phƣớc Thời không dấu sự thất vọng về tâm 

thuật Ƣng Kỹ. Dƣới triều Nguyễn Phƣớc Minh, Ƣng Kỹ 

cũng bị Tôn Thất Thuyết và Phạm Thận Duật giáng 

xuống tƣớc hầu vì tội vắng mặt khỏi phủ 5 ngày.(53) 

Khi kinh thành biến loạn Ƣng Kỹ, đã 22 tuổi, phiêu bạt 

ra ngoài ít lâu, rồi xin yết kiến de Courcy. De Courcy 

không tiếp, nhƣng Palasne de Champeaux cho Kỹ tạm 

trú trong tòa Khâm một thời gian. 

Tháng 7/1885, nhân dịp đƣợc Pháp đƣa về Huế phụ 

tá Nguyễn Văn Tƣờng, Nguyễn Hữu Độ  muốn lập Ƣng 

Kỹ. Dù đƣợc Tƣờng nâng đỡ dƣới triều Nguyễn Phƣớc 

Thời, Độ muốn nhân dịp này khuynh đảo triều đình và 

giải quyết một số thù hận cũ. Nguyên từ đầu thập niên 

1880, Tƣờng và Thuyết từng chê bai Độ là loại ngƣời 

"theo gió chuyển buồm," dựa vào thế lực Pháp và 

Puginier để lộng hành ở miền Bắc. Có lần, Tƣờng và 

Thuyết đã hặc tội Độ lạm quyền bổ nhiệm Hoàng Cao 

Khải làm quyền Tuần phủ Lạng Sơn, và Nguyễn Huy 

Lân, quyền Án sát, trong khi vùng cai quản của Độ giới 

hạn trong hai tỉnh Hà Nội và Bắc Ninh. Hiềm khích mới 

nhất là việc nhóm Tƣờng-Thuyết quở trách Độ tội xây 

miếu thờ tổ tiên.(54) Sở dĩ Độ còn giữ đƣợc chức vụ—

và mạng sống—chỉ nhờ lòng trung thành tuyệt đối với 

Pháp và giao tình với các giáo sĩ Ki-tô. Bởi thế, sau khi 

gặp Tƣờng ở Nha Thƣơng Bạc, Độ từng đập bàn, to 

tiếng bài bác ý đƣa Nguyễn Phƣớc Minh trở lại ngai 

vàng. De Champeaux còn ủng hộ Tƣờng, chống lại áp 

lực của Puginier đòi loại bỏ tất cả các quan lại cũ, nên 

gửi Độ trở lại Bắc Kỳ làm quyền Kinh lƣợc sứ. Tại đây, 

Độ tìm đƣợc một đồng minh là Phan Đình Bình, cha vợ 

của cả Ƣng Chơn lẫn Ƣng Kỹ, trong kế hoạch phế 

Nguyễn Phƣớc Minh, lập vua mới. 

54. ĐNTLCB, V, VI, 36:1883-1885, 1976:180; 

VII, Ibid., 1976:210-211, 213-214. 

 

Trong khi đó, trƣớc viễn ảnh Nguyễn Phƣớc Minh 

sẽ chẳng bao giờ trở lại, Nguyễn Văn Tƣờng đổi ý, cho 
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đón Ƣng Kỹ về ở phủ đệ Tĩnh Gia quận công nhƣ một lá 

bài dự bị. Miên Định cũng đồng ý. Nhƣng de Courcy 

cảm thấy đã quá đủ với thí nghiệm Tƣờng. Ngày 20/8, 

rồi 30/8, de Courcy hai lần tiến cử Ƣng Kỹ với Paris. 

Đồng thời cho Độ và Bình từ Bắc về Huế để thay 

Tƣờng. Ngày 4/9, de Courcy trở lại Huế. Hai ngày sau, 

6/9, Courcy bắt Tƣờng giải vào Gia Định. Ngày này, Độ 

và Bình cũng về tới Huế. Độ đƣợc giao chức Cơ mật 

viện trƣởng, trong khi Bình làm Thƣợng thƣ bộ Hộ, sau 

đổi nắm bộ Lại.(55) 

55. Ibid., V, VIII, 36:1883-1885, 1976:247; & 

VI, I, 37: 1885-1886, 1977:23. Vũ Văn Báo làm 

Tổng đốc Định-An; Nguyễn Thành Ý làm Tổng đốc 

Hải-An; Hoàng Hữu Thƣờng làm Hộ bộ hữu tham 

tri, sung Cơ Mật viện; Ibid., VIII, 36:1883-1885, 

1976:248. 

.  

Ngày 9/9, Paris mới chấp thuận lập Ƣng Kỹ. Ngày 

này, de Courcy tuyên bố sẽ lập một hoàng tử "đích 

truyền" (légitime).(56) Ba ngày sau, 12/9, Từ Dụ—nhân 

vật quyền thế nhất Hoàng tộc—ra tuyên cáo về việc lập 

vua mới. Từ Dụ lại lên án "nghịch thần" Thuyết cƣỡng 

ép ấu vƣơng khỏi hoàng thành, phá hoại giao tình bảo 

hộ Pháp-Việt đã có trên 20 năm. May nhờ chính phủ 

Bảo hộ đồng ý cho vua tiếp tục cai trị, và triều đình vẫn 

hoạt động nhƣ cũ, dƣới quyền Giám quốc Miên Định. 

Nhƣng mới đây chính phủ Pháp gửi điện văn yêu cầu 

không nên để trống ngôi vua quá lâu. Sau khi họp với de 

Courcy và Champeaux, nhóm Miên Định, Độ, Bình, 

cùng toàn thể các quan đã yêu cầu Từ Dụ lập Ƣng 

"Đậu" (Kỹ)—tức Kiên Giang Quận Công, con thứ hai 

của Nguyễn Phƣớc Thời, để lập mối "trung hƣng." Phần 

Nguyễn Phƣớc Minh, nếu trở lại, sẽ đƣợc tƣớc Công và 

cho giữ gìn hƣơng hỏa của Hƣờng Cai.(57)  

56. SHAT (Vincennes), 10H xxx [21]; 

ĐNCBLT, II, q3 (1993), 3:61.  

57. ĐNTLCB, V, VIII, 36:1883-1885, 

1976:244-6, 249-51. Bản dịch Pháp ngữ tuyên cáo 

của Từ Dụ có thể tìm thấy trong SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [43]. 

 

Tám giờ sáng ngày 14/9, Hoàng tử Kỹ đi thuyền 

qua sông Hƣơng để đƣợc phong vƣơng. De Champeaux 
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đón tự quân ở bờ sông, dẫn vào tòa Khâm cách đó 

khoảng 100 thƣớc. Tại đây, Roussel de Courcy tuyên bố 

rất hân hạnh đƣợc đặt lên ngai một hoàng tử chính 

thống, có tinh thần hiếu hòa, và hiểu rõ sự cần thiết của 

nền đô hộ Pháp cho tƣơng lai phú cƣờng của vƣơng 

quốc An-nam. Trong phần đáp từ, Ƣng Kỹ hân hoan lập 

lại nhiều lần rằng tƣơng lai An Nam tuyệt đối tùy thuộc 

vào nƣớc Pháp, và cảm tạ sự rộng lƣợng mà ngƣời Pháp 

đã đối xử với dân tộc Việt sau khi xảy ra cuộc tấn công 

"hèn nhát" (lache) của Thuyết. Sau đó de Courcy và de 

Champeaux đƣa tự quân trở lại điện Thái Hòa, ở đó chỉ 

có sĩ quan Pháp hiện diện. Tại căn phòng rộng rãi này, 

đích thân Trung tá Metzinger, Tiểu đoàn trƣởng TĐ 3 

Zouaves, đã ra công thu góp một số món trân quí và họa 

phẩm bị mất cắp, sắp xếp, trang trí lại suốt hai tháng 

qua. Tự quân tuyên bố với de Courcy—nếu tin đƣợc de 

Courcy—rằng, dƣới mắt vua, những châu báu, kho tàng 

chỉ thứ yếu, tình bạn và sự trợ giúp của nƣớc Pháp còn 

trân quí hơn.(57) Năm ngày sau, 19/9, Ƣng Kỹ chính 

thức đăng quang, lấy ngày 1/10 Ất Dậu tức 7/11/1885 

làm ngày 1/10 Đồng Khánh nguyên niên. Vua đƣợc ban 

tên thánh là Biện.(59) 

58. Báo cáo ngày 14/9/1885, Courcy gửi Bộ 

trƣởng Chiến tranh; SHAT (Vincennes), 10H 21. 

Xem thêm báo cáo ngày 26/11/1906; CAOM (Aix), 

GGI, dossier 9577. Về vấn đề kho tàng bị thất thoát, 

xem thêm lời khiếu nại của Đồng Khánh với 

Constans ngày 3/8/1888--về chuỗi ngọc làm từ đời 

Gia Long đến đời Tự Đức mới hoàn thành, và thanh 

kiếm chạm ngọc của Gia Long--trong chú 30 supra. 

59. ĐNTLCB, VI, I, 37: 1885-1886, 1977:23-

24, 28. Chữ Biện, trên là "nhật," giữa chữ "mỗ," 

dƣới chữ "chấp." Tháng 11/1885, theo lời trình của 

Cao Hữu Sung, đổi tiếng "Cai tổng" thành "Chánh 

tổng" vì kiêng húy Hƣờng Cai, cha ruột vua; Ibid., 

37: 1885-1886, 1977:74. Một số địa danh có tên 

"đƣờng" cũng bị đổi để tránh phạm húy. 

 

Vừa lên ngôi Nguyễn Phƣớc Biện đã vội viết thƣ 

cho "Đại Hoàng Đế" Pháp, hai lần "kính tạ" "ơn to" 

"bảo hộ tôn xã" Đại Nam. Vua qui mọi trách nhiệm cho 

Tƣờng và Thuyết "giả mạo lộng quyền của nƣớc, tự ý 

làm bậy." Để báo đáp cái ơn "bảo hộ," Nguyễn Phƣớc 
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Biện khẳng định, "nƣớc tôi xin nhận quý quốc là thƣợng 

quốc," và xin phong tặng de Courcy tƣớc Bảo hộ quận 

vƣơng, Khâm sứ Palasne de Champeaux tƣớc Bảo hộ 

công.(60) Để Nguyễn Phƣớc Biện có tiền chi dùng, de 

Courcy trao trả 20,000 lạng bạc và 20,000 quan tiền. 

Tuy nhiên, kho tàng vẫn do quân Pháp canh giữ, mỗi 

tháng chiểu số tiền gạo lƣơng bổng mà phát.(61) 

60. Ibid., I, 37: 1885-1886, 1977:32-4. 

61. Ibid., I, 37: 1885-1886, 1977:34. Ngày 

13/11/1885, Pháp kết thúc việc kiểm kê tài sản triều 

đình—14.5 triệu, 682 ki-lô bạc ròng; Báo cáo ngày 

23/2/1886 của Tƣớng Warnet; SHAT (Vincennes), 

10H xxx [44]. Mãi tới tháng 6/1886, Pháp mới trao 

trả triều đình một nửa ngân khố—11 pounds vàng, 

78,421 pounds tiền bạc và đồng (11 pound bằng 11 

lạng, 8 đồng cân ta) —còn lại giao nạp về Pháp để 

đúc tiền trả lƣơng lính tập trong hai năm và chi phí 

khác; ĐNTLCB, VI, 37: 1885-1886, 1977:171; 

QTCBTY, tr. 418, 422. 

 

Ngay sau khi lên ngôi, Nguyễn Phƣớc Biện đền ơn, 

trả oán khá phân minh. Độ đƣợc thăng chức Cần Chánh 

điện Đại học sĩ, sung Cơ mật viện, cố mệnh lƣơng thần, 

kiêm sung Bắc Kỳ kinh lƣợc sứ, tƣớc Vĩnh Lại Bá. Bình 

làm cố mệnh lƣơng thần, thăng Văn Minh điện Đại học 

sĩ, tá quốc huân thần, tấn phong tƣớc Phù nghĩa tử. Vợ 

hai đại thần này đều đƣợc phong làm chánh Nhất phẩm 

phu nhân. Trong bản Dụ tuyên dƣơng công trạng, 

Nguyễn Phƣớc Biện viết: 

[Gần] đây kinh thành bị mất, trong ngoài nghe 

thấy kinh sợ; thế mà hai đại thần lại biết hợp sức, 

cùng lòng, cùng với đô thống, khâm sứ các đại thần 

nƣớc Đại Pháp, cùng nhau tính liệu, khiến cho xã 

tắc gần nguy mà lại yên; nhân dân đã tán mà lại tụ, 

thì công lao, tài năng và lòng trung thành ấy, anh 

linh chín miếu ở trên thực soi thấu đến.(62) 

62. Ibid., I, 37:1885-1886, 1977:34-5. 

 

Để gây uy tín cho Nguyễn Phƣớc Biện, de Courcy 

chấp thuận cho Độ tuyển chọn một số cộng tác viên 

trong số đại thần cựu trào, từng nổi danh chủ chiến. Tại 

Huế, Nguyễn Thuật—dù có em theo Cần Vƣơng—đƣợc 

giao nắm Thƣợng thƣ Bộ Hộ kiêm quản thị vệ. Đoàn 
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Văn Hội, nguyên thƣợng thƣ Bộ Công hồi hƣu, từng 

chống việc lập Ƣng Lịch, đƣợc nắm Bộ Hình. Đặng 

Đức Địch làm Thƣợng thƣ Bộ Lễ; và, Chu Đình Kế, Bộ 

Công.(63) Hoàng Kế Viêm, cựu Thống chế Tam Tuyên, 

đƣợc vời về triều, cùng Nguyễn Phƣớc Biện bàn thảo 

quốc sự. Nguyễn Thành Ý, Nguyễn Chánh, Trƣơng 

Quang Đãn đều đƣợc dùng. 

63. Ibid., I, 37: 1885-1886, 1977:24, 27. Sau đó, 

theo lời đề nghị của Nguyễn Hữu Độ, cử Lê Đĩnh 

làm Tổng đốc Hà Nội/Bắc Ninh; Hoàng Cao Khải, 

Tuần phủ Hƣng Yên; Bùi Quang Thích, Tuần phủ 

Hƣng Hoá; và, Vũ Ích Khiêm, Tuần phủ Ninh Bình. 

Hai nhân vật hợp tác với Pháp khác, Hoàng Cao 

Khải và Nguyễn Thân, cũng đƣợc trọng dụng—

Khải đƣợc cử làm Tiễu Phủ sứ ở miền Bắc; trong 

khi Thân, Tiễu phủ sứ miền Trung. Nguyễn Trọng 

Hợp, quyền Kinh lƣợc, đƣợc cử làm Tổng đốc Sơn-

Hƣng-Tuyên; và, Nguyễn Tú, Tổng đốc Ninh-Thái. 

 

Vua cũng sắp xếp lại nội cung. Vƣơng phi Trần 

Đăng thị đƣợc cử làm quan phi; con gái Bình làm giai 

phi. Ít tháng sau, ngày 16/2/1886 Nguyễn Phƣớc Biện 

"nạp" thêm con gái thứ ba của Độ; Nguyễn Hữu Thị 

Nga, và, để mua lòng Độ, phong con gái Độ làm 

"Hoàng Quí phi," "kiêm nhiếp lục viện." (64) 

64. ĐNCBLT, q. 39, IV, tr. 362; ĐNTLCB, VI, I, 

37: 1885-1886, 1977:110-12. Trƣớc kia, Ƣng Biện 

đã lấy con gái Hậu quân Nguyễn Diệm, sinh đƣợc 

một gái, nhƣng mới chết. Ibid. [Ngày 8/10/1885 [1 

tháng 9 Bính Tuất], sinh ra Bửu Đảo; I, 37: 1885-

1886, 1977:43)] Thoạt tiên, con gái [thứ ba] Độ và 

Bình đều đƣợc tiến cung; hàm nhị giai. (ĐNTLCB, 

VI, q.1, 37: 1885-1886, 1977:34-35). 

 

Courcy cũng cho lệnh Nguyễn Phƣớc Biện—qua 

trung gian Nguyễn Hữu Độ—mạnh tay với nhóm chủ 

chiến. Trong Chiếu đăng quang ngày 19/9/1885, “Niềm 

Vui Chung” Pháp-Việt [Đồng Khánh] kết tội Thuyết và 

Tƣờng là “quyền gian gây vạ, đất nƣớc gần nghiêng.” 

(66) Trong thƣ gửi Tổng thống Pháp để “kính tạ, kính 

tạ” cũng nhắc đến “quyền thần Nguyễn Văn Tƣờng và 

Tôn Thất Thuyết giả mạo lộng quyền của nƣớc, tự ý làm 

bậy [ngày 23/5 Ất Dậu].” (67) 
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66. ĐNTLCB, VI, q.1, 37: 1885-1886, 1977:29 

[28-30], 32-4; Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối, II:503-

5) [Delvaux ghi là “những tên tôi tớ phản loạn đã 

cƣớp đoạt quyền hành;” Delvaux, 1941: 284. 

67. ĐNTLCB, VI, q.1, 37: 1885-1886, 1977:33 

[32-34]. 

 

Gạch tên Tôn Thất Thuyết khỏi sổ Tôn Thất, đổi 

thành Lê Thuyết. (68) 

68. ĐNTLCB, VI, q.1, 37: 1885-1886, 1977:57. 

 

Ngày 26/10/1885, Nguyễn Phƣớc Biện cách bỏ hết 

quan tƣớc cùng tịch thu tài sản của Tƣờng và Thuyết. 

Các con dòng vợ chính của Phụ chính Thuyết đều bị 

giết, ngoại trừ hai ngƣời đang theo hầu Nguyễn Phƣớc 

Minh là Hợp [hay Thiệp] và Đảm. Các con dòng thứ 

phải đổi qua họ Lê. Nguyễn Phƣớc Biện còn thu hồi 

quan tƣớc của Trƣơng Văn Đễ, đã xin hàng từ trƣớc, 

cùng Trần Xuân Soạn, và cho lệnh bắt đƣợc Soạn hay 

Thuyết sẽ giết ngay.(69) 

69. ĐNTLCB, VI, I, 37: 1885-1886, 1977:35. 

Văn Đễ là con Trƣơng Đăng Quế, em Quang Đãn. 

Sau ốm chết ở Quảng Trị. Năm 1890, Quang Đãn 

xin hồi phục chức tƣớc cho Đễ. Xem ĐNCBLT, q. 

22, (1993), 3:424-26. 

 

Ngày 26/10/1885, Nguyễn Văn Tƣờng bị kết tội đồ; 

tịch biên tài sản—dù ngày 28/9/1885, từ Hà Nội, de 

Courcy đã xin Paris đầy Tƣờng cùng Phạm Thận Duật 

và Tôn Thất Đính đi một thuộc địa khác, vì uy tín 

Tƣờng còn lớn, và Tƣờng có thể trốn khỏi tù đảo này. 

Bởi thế, Tƣờng, Duật và “Lê” Đính bị đầy qua Taihiti. 

Theo báo cáo của Thiếu tá L. Legrand, hạm trƣởng 

"aviso" vận tải Dives, vì lớn tuổi, Đề đốc Đính bị chết 

trong đêm 29 rạng 30/11/1885, trên tàu. Cho tới ngày 

2/12/1885, Duật vẫn còn khoẻ mạnh. Nhƣng tài liệu 

Nguyễn chép đúng hơn là Thƣợng thƣ Duật chết bệnh 

trên tàu, xác bị ném xuống biển. Phần Tƣờng tới 

Papeete vào tháng 2/1886, và năm tháng sau, ngày 30/7, 

chết vì ung thƣ cổ. (70)   

 70. CAOM (Aix), Amiraux, 11785. ĐNTLCB, 

V, VIII, 36: 1883-1885, 1976:247; & VI, I, 37: 

1885-1886, 1977:35; Duật 1989:79. Chính Đạo, 
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Việt Nam Niên Biểu, Tập III: Nhân Vật Chí, tái bản 

có bổ sung (Houston: Văn Hoá, 1997). 

.  

Nguyễn Phƣớc Biện cũng chọn ngày 1/10 Ất Dậu 

[7/11/1885] làm 1/10 Đồng Khánh, loại bỏ niên hiệu 

Hàm Nghi từ ngày này. Nhƣng tuyên bố ý chỉ Từ Dụ, là 

nếu Ƣng Lịch trở về, sẽ cho tƣớc công, lo việc hƣơng 

hỏa Hƣờng Cai. (71) 

71. ĐNTLCB, VI, I, 37: 1885-1886, 1977:56-

57. 

 

Một lời hứa Nguyễn Phƣớc Biện không có khả năng 

thực hiện. Tháng 11/1888, khi Nguyễn Phƣớc Minh sa 

lƣới Pháp, vua ngoan ngoãn chiều theo kế hoạch đƣa 

Quận công Ƣng Lịch qua Algérie chữa bệnh cho tới 

năm 1944 mới từ trần. 
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Chƣơng XII 

Phong Trào Cần Vƣơng, 13/7/1885-27/12/1895 
 

Chiếu Cần Vƣơng ngày 13/7/1885—và đặc biệt mật 

lệnh của Tôn Thất Thuyết kêu gọi các thân hào nhân sĩ 

nổi lên trừng trị giáo dân Ki-tô—khiến một phong trào 

"kháng Pháp, tả đạo" dậy khởi khắp nơi trong ba năm 

1885 và 1888. 

Phong trào này bành trƣớng rất nhanh từ Huế xuống 

hai tỉnh Nam Trực (Quảng Nam-Quảng Ngãi) rồi Bình 

Định, tỉnh cực bắc của Tả trực kỳ. Bắc Trực (Quảng Trị-

Quảng Bình) cùng Hữu Trực Kỳ (Hà Tĩnh-Nghệ An-

Thanh Hóa) phong trào Cần Vƣơng và tả đạo cũng rất 

khốc liệt. Trong khi đó, tại Bắc Kỳ, chiếu Cần Vƣơng 

thổi thêm luồng sinh khí cho các tổ chức vũ trang của 

nghĩa quân Việt đã giƣơng cao súng, gƣơm, giáo mác và 

gậy gộc kháng Pháp từ năm 1883—khởi đầu bằng tin 

đồn một sứ giả Thanh bị giết khi đến báo tin việc ký hòa 

ƣớc Thiên Tân. 

Quyết định phế bỏ Nguyễn Phƣớc Minh và đặt 

Nguyễn Phƣớc Biện lên ngôi ngày 19/9/1885 là một thủ 

thuật chính trị có tác dụng cao của Pháp. Thí nghiệm 

Nguyễn Phƣớc Biện kẻ một đƣờng ranh cho các quan 

chức Việt lựa chọn: Hoặc ngả theo Bảo hộ Pháp, đang 

có trong tay lá bài vƣơng giả "thuộc dòng chính thống," 

hoặc chọn Nguyễn Phƣớc Minh—mà dƣới mắt quan 

viên tân trào đã trở thành một "chú bé hoàng gia phiêu 

bạt, lang thang trong rừng núi," đƣợc hai cƣờng thần 

Nguyễn Văn Tƣờng, Tôn Thất Thuyết đặt lên ngôi chỉ 

vì tham vọng quyền lực của họ. (1) 

1. Xem Tuyên cáo ngày 17/9/1885 của Nguyễn 

Trọng Hợp, và Báo cáo ngày 4/10/1885, Courcy gửi 

BT Chiến tranh; SHAT (Vincennes), 10H xxx [43];  

 

Từ Huế, Nguyễn Phƣớc Biện cũng hơn một lần 

tuyên dƣơng sự lên ngôi “cửu ngũ” chính thống của 

mình, khuyên những lãnh tụ văn thân nên nghĩ đến sự 

an nguy bản thân, suy xét kinh nghiệm Giáo thụ Nguyễn 

Xuân Ôn (1825-1889) phải bỏ trốn khỏi quê nhà, [chạy 

sang xã Qui Lại, phủ Diễn Châu sau khi cùng Sơn 

Phòng sứ Lê Quang Nhạ “xƣớng nghĩa, cần vƣơng” ở 
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Nghệ An], hay Thám Hoa Nguyễn Đức Đại phải về 

hàng Pháp; nghĩ đến trách nhiệm phụng dƣỡng mẹ cha, 

công việc ruộng đồng; cùng thiên mệnh của Phƣớc 

Biện, và lòng độ lƣợng cho “Xuất đế” Ƣng Lịch tƣớc 

Công lo việc hƣơng hỏa Kiến Thái vƣơng Hƣờng Cai. 

(2) 

2. Dụ tháng 3-4/1886; ĐNTLCB, VI, III, 

37:1885-1886, 1977: 138-140; tuyên cáo tháng 

6/1886, Ibid., 1977:174-175 [nhị phẩm, tƣớc nam].   

 

Năm 1886, theo đề nghị của Tổng Trú sứ Paul Bert 

(8/4-11/11/1886) trong chuyến vào Huế trình ủy nhiệm 

thƣ, Nguyễn Phƣớc Biện còn khoan hồng hơn nữa, hứa 

cho Hàm Nghi tƣớc Tổng Trấn Hữu Trực Kỳ [Thanh-

Nghệ-Tĩnh]—dù có ngƣời đặt vấn đề thực chăng Phƣớc 

Biện cho phổ biến sắc dụ này. Trên thực tế, Hoàng Kế 

Viêm, cựu Bắc Kỳ Đại tƣớng quân, đƣợc cử làm An 

Phủ sứ Hữu Trực Kỳ; điền vào chỗ Trần Lục mà 

Nguyễn Hữu Độ đã đề cử; nhƣng vừa tới Hà Nội, Bert 

đã ngƣng chức Trần Lục, theo chủ trƣơng phân biệt giữa 

quốc gia [state] và giáo hội [church]. (3) 

3. Dụ tháng 3-4/1886; ĐNTLCB, VI, III, 

37:1885-1886, 1977: 143, & Dụ tháng 3-4/1886, V, 

Ibid., 1977:200, 203-204.   

 

Không ít sĩ phu còn nặng hai vai trách nhiệm "trung 

quân, ái quốc" quyết một sống một còn với Pháp. Bởi 

thế phong trào Cần Vƣơng lại bùng nổ khắp nơi, với 

mức độ sắt máu hơn. Ngƣợc lại, những thành phần liên 

kết với Pháp—tiêu biểu bằng giai tầng thông ngôn, lính 

tập và giáo sĩ Ki-tô—tìm đƣợc chính nghĩa "tôn phò" 

dòng chính thống nhà Nguyễn, chống lại "giặc râu dê" 

và gian thần Tôn Thất Thuyết, cùng bọn “phản nghịch.” 

 

I. BẮC KỲ: 

Tại miền Bắc, các lực lƣợng chống Pháp đã nổi lên 

từ năm 1883. Sau biến cố 5/7/1885, Nguyễn Phƣớc 

Minh cử Nguyễn (hay Ngô) Quang Bích (1830-1890) 

làm Kinh lƣợc. Bích từng giữ chức án sát Sơn Tây, rồi 

Tuần phủ Hƣng Hoá. Trong hai năm 1883-1884, “Phủ” 

Bích đã hợp tác chặt chẽ với Lƣu Vĩnh Phúc và các đạo 

quân viễn chinh Thanh. Từ năm 1885, Bích hoạt động 

mạnh ở vùng Bắc Ninh và Hải Dƣơng. Với chức vụ 
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Khâm sai, "Phủ" Bích điều hợp các lực lƣợng Cần 

Vƣơng miền Bắc, và hai lần qua Vân Nam mua vũ khí. 

Trong số những cộng tác viên có cựu Bố chính Sơn Tây 

Nguyễn Văn Giáp ("Bố" Giáp), từng bị truy nã vì tình 

nghi giết Khâm sai nhà Thanh ở Bắc Kỳ sau khi Hiệp 

ƣớc Thiên Tân đƣợc công bố. Năm 1888, Bích tiếp tục 

chuyển vận vào nội địa một số vũ khí do Tôn Thất 

Thuyết gửi về. Để uy hiếp Bích, Pháp bắt mẹ ông giam, 

nhƣng Bích vẫn không chịu khuất phục. Năm 1890, ông 

chết vì bệnh già. (4) 

4. Trƣơng Bửu Lâm, Patterns of Vietnamese 

Response to Foreign Intervention, 1858-1900 (New 

Haven, Conn: Monograph Series No 11, Southeast 

Asia Studies, Yale Univ, 1967), p 131; ĐNTLCB, V, 

VII, 36: 1883-1885, 1976: 215 (Bố Giáp).  

 

Đại cƣơng, ở miền Bắc, các phong trào kháng Pháp 

có thể chia theo ba khu vực chính: châu thổ sông Hồng, 

miền Trung du, và vùng Thƣợng du. Các lãnh tụ Cần 

Vƣơng nổi danh nhất có Nguyễn Thiện Thuật, hay Tán 

Thuật, ở Bãi Sậy, Hải Dƣơng; Đốc Tít, ở Đông Triều, 

Hải Dƣơng; Đề Kiều ở Hƣng Hoá; và, Hoàng Hoa 

Thám, Yên Thế, Thái Nguyên. 

Tình hình miền Bắc trong thời điểm này đƣợc 

quyền Kinh lƣợc sứ Nguyễn Trọng Hợp báo cáo với de 

Courcy vào ngày 26/9/1885 nhƣ sau:  

Tại Hà Nội, hỗn loạn nhất ở hai huyện Thanh 

Trì và Phủ Xuyên. Hai huyện này gần Hƣng Yên, bị 

quân giặc ở Hƣng Yên xâm lấn. Tại Ninh Bình, chỉ 

có Phủ Nho Quan có giặc. Tại Mỹ Đức, có nhóm 

Quang Ly và Hiệp Vinh, cùng Vƣơng Ngọc Châm, 

hoạt động tại huyện Mỹ Lƣơng, Bất Bạt và Tông 

Thieu (?) thuộc tỉnh Sơn Tây. 

Trong địa phận Sơn Tây, ba phủ Quốc Oai, 

Quảng Oai và Đoan Hùng bình yên. Xáo động nhất 

tại phủ Lâm Thao, các huyện Sơn Vi, Cẩm Khê và 

Phù Ninh. Tuần phủ [Ngô Quang] Bích, Bố 

[Nguyễn Văn] Giáp và Phó lãnh [Nguyễn Tự] Nhƣ 

thƣờng xuất hiện ở vùng này. Bố Giáp đã rời huyện 

Thanh Ba và Ha Hòa, tới ở làng Thanh Sơn, huyện 

Sơn Vi. Từ Thanh Ba và Hạ Hoà tới Quan Ti, tình 

thế bất an, giặc chiếm đóng, dân chúng di tản hết. 

Tại Bạch Hạc, phủ Vĩnh Tƣờng, Đốc Giảng và Cai 
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Bang cầm đầu. Dân chúng các huyện Tam Đƣờng, 

Yên Lãng và Yên Lộc—khi biết tin các nơi lân cận, 

nhƣ huyện Kim Anh, Bắc Ninh, đang bị giặc từ 

Thái Nguyên kéo xuống ngƣợc đãi—rất lo lắng cho 

thân phận chính họ. Việc thiết lập đồn ở chân núi 

Liêm giúp dân Tam  Đƣờng thoát khỏi cảnh giặc tàn 

phá....  

Tại Hƣng Hoá, giặc "thổ" [Tày/Thái] ở các 

huyện Tam Nông, Thanh Sơn, và Thanh Thủy, đã 

dịu lại phần nào. Đƣờng giao thông sông không 

đƣợc bảo đảm.... 

Ở Tuyên Quang, giặc rút khỏi các vùng lân cận 

phủ thành, và dân chúng hoàn toàn siêu tán. Tại phủ 

Yên Bình và châu Lục Yên cần phải đƣợc trị yên. 

Toàn tỉnh không đƣợc yên tĩnh. Thổ Ma ở châu 

Triêu Hoà, Nùng ở Vân Trung do các tù trƣởng cai 

quản. 

Tại Bắc Ninh, các nhóm Cần Vƣơng ở phủ Đa 

Phúc và Lạng Giang không quan trọng. Tại huyện 

Bảo Lƣơng(?), Cai Tinh lo củng cố việc cai trị tại 

vùng rừng núi, nhƣng khó thể giữ đồng đảng lâu 

trên núi. Ngô [Nguyễn] Quang Huy, Quản Quê ở 

Hƣng Yên, Tán tƣơng Thuật và Lãnh Giản ở Hải 

Dƣơng liên kết thành "Tam tỉnh liên minh." Tuần 

phủ Lã Xuân Oai và Đề đốc Tạ Hiện cũng gia nhập 

Liên Minh này. Nhiều quan phủ, huyện bị đuổi khỏi 

thành, các xã bị bắt buộc phải cung cấp binh lính và 

tiếp liệu. Quản Quê chiếm cứ Bãi Sậy.... 

Trong lãnh thổ Thái Nguyên, từ phủ Đại Từ 

ngƣợc lên hƣớng Bắc, giặc Thanh chiếm cứ. Những 

tên Lƣơng Tam [Kỳ], ở huyện Bình Xuyên, Bang 

Mỹ và Phó Tam đều là những toán cƣớp lớn....  

Nam Định thì tình hình đã yên đƣợc khoảng 

một năm. Các nhóm Bang Tƣ mới hoành hành ở 

vùng Kiến Xƣơng và các huyện Thanh Quang, Chân 

Định đã bị đánh đuổi khỏi tỉnh. 

Ở Hƣng Yên, những nhóm giặc chính là Quản 

Quê, ở vùng Đông Yên, và Bang Tƣ ở phủ Tiên 

Hƣng. 

Tại Hải Dƣơng, nhóm Tán Thuật ở Đƣờng Hào, 

Lãnh Giản ở phủ Nam Sách; Bá Bào ở Ninh Giang. 

Nguyễn Thành Ý đƣợc cử làm Tổng đốc, nhƣng 

chƣa đến.... 
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Tại Quảng Yên, giáp giới Hải Phòng, có những 

toán nhỏ, quan tỉnh có thể dẹp đƣợc. 

Cao Bằng tình hình yên tĩnh. [Theo Nguyễn 

Trọng Hợp], khi nào Lạng Sơn yên, Cao Bằng cũng 

sẽ yên.(5) 

5. Báo cáo ngày 26/9/1885 của Nguyễn Trọng 

Hiệp; SHAT (Vincennes), 10H xxx [43]. Xem thêm 

báo cáo tháng 4-5/1886 [tháng 3 Bính Tuất, 4/4-

3/5/1886] của Hợp; ĐNTLCB, VI, I, 37:1885-1886, 

1977: 145-146 [tháng  11 Ất Dậu, 6/12/1885-

4/1/1886, bắt đầu thƣơng thuyết biên giới với nhà 

Thanh; loạn lạc ở miền bắc].  Mỗi năm Kinh lƣợc 

chỉ báo cáo một hai lần. 

 

Trong hai tháng 10 và 11/1885, de Courcy mở nhiều 

cuộc hành quân tảo thanh tại châu thổ sông Hồng và 

trung du Bắc Kỳ.  

Khoảng tháng 12/1885, tình hình Bắc Kỳ lắng dịu 

dần. Puginier và các giáo sĩ—với sự trợ lực của các giáo 

mục bản xứ nhƣ Trần Lục, hay các thông ngôn từ Nam 

Kỳ và An Nam tăng viện ra, nhƣ Diệp Văn Cƣơng, 

Nguyễn Hữu Bài—đã thành công trong việc lôi kéo giáo 

dân Ki-tô ngả hẳn về phía "tân trào," công khai chống 

lại các tổ chức kháng Pháp; không những chỉ dƣới chiêu 

bài "thánh chiến," mà còn nhân danh một vua "chính 

thống" ở Huế [Nguyễn Phƣớc Biện], trừng phạt bọn 

ngụy hay phản nghịch. Đó là ý chính của thƣ từ trao đổi 

giữa Trần Lục và Puginier. Đại Nam Thực Lục do nhóm 

Cao Xuân Dục biên soạn cũng dùng tiếng “Giặc Sậy” để 

gọi phong trào kháng Pháp của cha con Tán Thuật và 

đồng chí tại khu vực sình lầy do 18 năm vỡ đê Văn 

Giang liên tiếp, nhƣng hiện nay đã biến dạng.(6) 

6. ĐNTLCB, VI, I, 37:1885-1886, 1977: 54-55. 

Sau này, Thƣợng thƣ Dục bị ép từ chức. 

 

Tại Hà Nội, công sứ Eusèbe Parreau cho biết tình 

hình đã cải thiện. Một lãnh tụ quan trọng là Đốc Đại lọt 

vào tay Pháp. Đốc Đại nguyên là Tuần huyện (cảnh sát 

trƣởng) Phủ Xuyên, chống Pháp từ năm 1883. Ngay đến 

các quan huyện thuộc Phủ Xuyên phải nể sợ, và phần 

nào nhắm mắt làm ngơ. Tụ tập nhiều quân lính, hoạt 

động trong một vùng rộng khoảng 150 cây số vuông. 

Pháp và lính triều đình truy kích, nhƣng vẫn trốn thoát. 
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Sau liên kết với nhóm Bãi Sậy, tham dự cuộc nổi dạy 

vào tháng 10/1885. Không tham dự cuộc tấn công 

Thƣờng Tín, mà dẫn quân đánh phủ Thanh Oai.(7) 

7. Báo cáo ngày 14/1/1886, Courcy gửi BT 

Chiến tranh; SHAT (Vincennes), 10H xxx [43].  

 

Tại Sơn Tây, công sứ Jules Auguste Robert cũng 

báo cáo tình hình cải thiện mỗi ngày. Robert đã lập 

thêm đồn Tuần Quảng. 

Tại Bắc Ninh, công sứ Jean Houdayer báo cáo vào 

tháng 12/1885, đáng kể nhất chỉ còn nhóm Hoa phỉ 

Trƣơng Đình Ban, mới tấn công làng Phƣơng Độ thuộc 

Phủ Bình. Những toán ở vùng Yên Thế, bị Pháp truy 

đuổi rất gắt. Có tin một trong hai lãnh tụ Cần Vƣơng 

dƣới quyền Khâm sai Huy là Tú Cơ chết vì dịch tả.  

Tại Nam Định, công sứ Jules Gouin tiết lộ ba lãnh 

tụ Cần Vƣơng nổi danh nhất là Đề Đốc [Tạ Hiện] ở 

Diêm Hộ, Bang Tôn ở giữa Canh Môn [Canh Nông] và 

Phủ Biên, Quản Quế ở Bãi Sậy. Phủ Tiên Hƣng vẫn 

nằm trong vùng ảnh hƣởng của quân Cần Vƣơng.  

Tại Hải Dƣơng, Phó Công sứ Achilles Aumoitte báo 

cáo Phủ Bình Giang và huyện Đƣờng Hào yên tĩnh, có 

lẽ do Pháp đang hành quân. Quan chức phủ Ninh Giang 

vẫn phải tị nạn vì Tán Thuật và Tham Khoát. Tháng 

6/1885 [1884], Tham Khoát đã giết chết Tuần huyện 

Vĩnh Lại. Tham Khoát có liên hệ trực tiếp với Đề Đốc 

Hiện. Hiện mới thoát từ Ninh Giang qua Nam Định 

bằng cách đi thuyền xuôi theo sông Đuống (Canal de 

Bamboux). Ninh Giang là vùng nhiều xáo trộn nhất. 

Quan Việt phải làm thêm nhà tù gần dinh Công sứ để 

giữ tù binh. 

Tại cảng Hải Phòng, Phó Công sứ Théodore Aphals 

[Aphalo?] báo cáo chỉ còn nhóm Quản Tích hoạt động. 

Ngoài ra, ngày 19/12, Pháp cho lệnh bắt giữ tri phủ 

Kiến Thụy và Thƣơng biện Tứ Kỳ mang về Hà Nội. 

Dẫu vậy, các phong trào Cần Vƣơng tiếp tục tồn tại 

cho tới thập niên 1890 mới lụn tắt hẳn ở miền Bắc. Kiệt 

hiệt nhất là những tổ chức sau: 

 

1. Nguyễn Thiện Thuật, hay Tán Thuật (1885-

1892) ở vùng Bãi Sậy.  

Chiến khu này nằm trong phạm vi các huyện Văn 

Giang, Khoái Châu và Mỹ Hào, giáp giới Bắc Ninh. Tán 
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Thuật hợp đồng với các thân hào ở hạt Thanh Trì, 

Thanh Oai, Ứng Hòa, Thƣờng Tín thuộc Hà Nội [sau 

đổi tên thành Hà Đông] để liên thủ hoạt động, sử dụng 

chiến thuật mà sau này thƣờng đƣợc biết nhƣ "du kích 

chiến." Pháp sai Tuần phủ Cao Xuân Dục đi đánh. 

Tháng 10/1885, Nguyễn Quang Bích, Tuần Văn, Quản 

Quê ở Hƣng Yên, Tán Thuật và Lãnh Giản ở Hải 

Dƣơng, và Tuần phủ Lã [Lữ] Xuân Oai thành lập một 

"Liên minh ba tỉnh" hợp đồng đánh Pháp. Qua sự tiến 

cử của Nguyễn Hữu Độ, Pháp cho Hoàng Cao Khải làm 

Tiễu phủ sứ, chuyên lo dẹp yên "giặc Sậy." Sau ba năm 

chiến đấu, năm 1888 Tán Thuật phải qua Hoa Nam xin 

viện trợ, giao cho em (anh?) chỉ huy. Năm 1889, lực 

lƣợng Bãi Sậy suy yếu dần. Một số đầu hàng. Số khác 

chạy qua vùng Thái Nguyên gia nhập tổ chức của 

Hoàng Hoa Thám. Con trai Tán Thuật là Nguyễn Thiện 

Kế tiếp tục cầm cự đến năm 1890-1891 mới yên. 

 

2. Đốc Tít [Nguyễn Đức Hiệu] hoạt động tại khu 

Đông Triều, Hải Dương. 

Lập căn cứ ở làng Phƣơng Điểm, huyện Gia Lộc, 

đông bắc tỉnh Hải Dƣơng. Tháng 8/1885, Pháp mang 

một đại đội tấn công. Đốc Tít cầm cự oanh liệt, trƣớc 

khi rút về căn cứ Trại Sơn, Quảng Yên. Tháng 11/1885, 

Pháp đánh căn cứ này. Đốc Tít phải rút về cù lao Hai 

Sông cầm cự cho tới năm 1889. 

 

3. Lương Tuấn Tú và Nghiêm Xuân Phương tại 

vùng Cao Bằng/Lạng Sơn. 

Tiễu phủ sứ Tú và Cử nhân Phƣơng, nguyên án sát 

Cao Bằng, mang nghĩa quân vây thành Cao Bằng, giết 

chết tuần phủ, lãnh binh, biên tu kiêm thƣơng tá, và kinh 

lịch. Mãi tới tháng 3/1887, Pháp mới tái chiếm đƣợc 

Cao Bằng. 

 

4. Tại Hà Nội có Phủ Cao, tức Cử nhân Nguyễn 

Cao, gốc Bắc Ninh.  

Năm 1883 Cử Cao làm Bố chính Thái Nguyên, 

kiêm việc đồn điền. Nhân dịp Rivière hạ thành Hà Nội, 

tụ họp nghĩa quân chống Pháp. Sau hiệp ƣớc 1884, về 

dạy học ở xã Kim Giang, phủ Ứng Hòa. Pháp bắt đƣợc 

một tờ sớ của Nguyển (Ngô) Quang Bích tiết lộ sĩ phu 

Bắc Hà đang mƣu khôi phục, trong đó có Phủ Cao. 
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Tháng 5-6/1887 [4 nhuận Đinh Hợi, 23/5-20/6/1887], 

Pháp sai quan Việt đi bắt. Phủ Cao dùng móng tay moi 

bụng, nhƣng không chết. Pháp cứu chữa, nhƣng Phủ 

Cao lại cắn lƣỡi tự tử. Pháp bèn giao cho Nha Kinh 

lƣợc, bắt làm án chém. Khi đƣa ra pháp trƣờng thì Phủ 

Cao đã tắt thở. 

 

5. Đèo [Điêu] Văn Trí (1848-1908), lãnh tụ sắc 

dân Thái ở Lai Châu. 

Sau khi quân Thanh triệt thoái Bắc Kỳ, Tổng đốc 

Vân Nam để lại cho Đèo Văn Trí khoảng 3,000 binh sĩ, 

tiếp tục chống Pháp. Tôn Thất Thuyết có liên hệ với Trí 

và nhờ Trí đƣa qua Vân Nam đi cầu viện. Pháp phải tổ 

chức tới ba đạo quân tiến đánh Trí. Một thuộc hạ cũ của 

Trí là Nguyễn Văn Quang làm phản, ngả theo Pháp. 

Nhờ vậy, Pháp chiếm đƣợc Tân Uyên và Phong Thổ. 

Quang đƣợc cử làm trƣởng đồn Phong Thổ. Đầu năm 

1888, Pháp còn cử Trung tá Pernot dẫn một đạo quân 

truy kích Tôn Thất Thuyết ở Lai Châu, Điện Biên Phủ, 

Tuần Giao và Sơn La. Mãi tới năm 1890, nhóm Pavie, 

Pennequin, Vacle và Lefèvre-Pontalis mới thuyết phục 

đƣợc Trí hàng Pháp. (8)  

8. Xem thêm chi tiết trong Edmond Chabani, 

"Notes sur l'histoire des Haut-pays du Nord Ouest 

Vietnam (Lai chau, 25/5/1951); SHAT (Vincennes), 

10H xxx [1040]. 

 

Con cháu Điêu Văn Trí, kể cả Điêu hay Đèo Văn 

Long, đƣợc Pavie đƣa về Pháp huấn luyện tại Trƣờng 

Thuộc Địa [Ecole Coloniale], cùng một số thiếu niên 

Miên và Lào, trƣớc ngày học hiệu này đƣợc mở rộng để 

huấn luyện các công dân Pháp muốn trở thành công 

chức ngạch thuộc địa. (Năm 1911, khi vừa chân ƣớt 

chân ráo tới Pháp, từ Marseille, Nguyễn Sinh Côn—

dƣới tên giả Nguyễn Tất Thành—đã gửi hai lá thƣ cho 

Tông thống và Bộ trƣởng Thuộc  Địa Pháp xin đƣợc vào 

trƣờng Thuộc Địa, nhƣng bị từ chối).(9) 

9. Chúng tôi đã công bố bốn tài liệu về Nguyễn 

Tất Thành và Trƣờng Thuộc Địa tại Paris từ năm 

1983, tức Một Ngôi Trường Khác Cho Nguyễn Tất 

Thành, đã tuyệt bản, nên trích đăng lại trong 

Nguyên Vũ, Giặc Cờ Đỏ, tập 2. Năm 2015, cho in 

lại trong Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận 
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Biển Đông: Kiện hay Không Kiện (Foutain Valley, 

CA: Hợp Lƣu, 2015), tập II, tr 352-353. Ngoài ra, 

công bố thêm văn thƣ xác nhận Nguyễn Sinh Côn 

đƣợc nhận vào Trƣờng Tây Tự Quốc Học Huế từ 

ngày 7/8/1908—tức hơn ba tháng sau ngày nông 

dân nội dạy chóng sƣu thuế ở Công Lƣơng Huế—và 

thừa biện bộ Lại Nguyễn Sinh Huy đƣợc cử làm Tri 

huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định, để trấn áp “loạn 

đồng bào.” Ibid., tập I, tr 11 [tài liệu 2], 5-15 [Cộng 

Sản là từ dịch sai thuật ngữ Communism], & 24-25 

[những thông tin chính xác nhất về di chúc của 

Nguyễn Sinh Côn]. Trƣờng Quốc học chữ Tây này 

không liên hệ gì đến trƣờng Quốc Học ở Huế, tên cũ 

là Khải Định, bị đổi tên từ thập niên 1950. Phó bảng 

Phan Chu Trinh học xong khóa huấn luyện hai [2] 

năm ở trƣờng Quốc Học tiếng tây, và đƣợc bổ 

nhiệm chức hành tẩu bộ Lễ. Nhƣng chỉ ít lâu sau, bị 

ngƣng chức vì Khâm sứ Pháp muốn cắt giảm guồng 

máy quan lại truyền thống. Vũ Ngự Chiêu, 

“Political and Social Change,” [1984], chapter VI. 

 

6. Ngoài ra còn có Đề Kiều (Hoàng Văn Kiều) ở 

Hƣng Hóa, Hoàng Hoa Thám tức Đề Thám hoạt động ở 

vùng Yên Thế, Thái Nguyên. 

 

II. AN NAM: 

An Nam đƣợc coi nhƣ đất khởi nghiệp của chúa 

Nguyễn, nên các phong trào Cần Vƣơng khá mạnh, và 

kéo dài tới thập niên 1890. Chúng tôi chỉ lƣợc kể những 

lãnh tụ nổi dạy và chiến đấu tới đầu năm 1889. Những 

hoạt động sau năm 1889 sẽ bàn đến trong chƣơng sau. 

 

A. Bắc Trực (Quảng Trị/Quảng Bình): 

Phía Bắc Huế, các tổ chức Cần Vƣơng nổi lên khá 

sớm. 

 

a. Quảng Trị: 

Chính từ mật khu Tân Sở, Quảng Trị, Tôn Thất 

Thuyết đã mƣợn danh Nguyễn Phƣớc Minh xuống 

Chiếu Cần Vƣơng ngày 13/7. Hai lãnh tụ Cần Vƣơng 

nổi danh nhất là Trƣơng Đình Hội và Nguyễn Tự Nhƣ. 

Giáo sĩ và giáo dân phải tị nạn về Huế hay chủng viện 

An Ninh (gần Cửa Tùng, Quảng Tùng), và tổ chức tự 
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vệ. Cuối năm 1886, tỉnh thần Quảng Trị cho lệnh bắt 

giữ cha và giết anh Nguyễn Tự Nhƣ làm áp lực. Tháng 

1/1887, Nguyễn Tự Nhƣ và các thuộc hạ phải đầu 

hàng.(8) 

8. ĐNTLCB, VI, II, 37:1885-1886, 1977:60. 

 

b. Quảng Bình: 

Tại Quảng Bình, Nguyễn Phạm Tuân và Tiến sĩ Võ 

Lê Trực nổi lên vào tháng 11/1885. Vì Nguyễn Phƣớc 

Minh ẩn trú trong khu vực hoạt động của Nguyễn Phạm 

Tuân và Lê Trực, Pháp thiết lập một hệ thống đồn bót 

để truy bắt, quan trọng nhất là đồn Minh Cầm. Tháng 

4/1887, Nguyễn Phạm Tuân bị trƣởng đồn Minh Cầm 

phục kích, bắn chết. Hơn một năm sau, vào tháng 

12/1888 (tháng 11 Giáp Thân), sau khi Nguyễn Phƣớc 

Minh bị Trƣơng Quang Ngọc bắt nộp cho Pháp, Lê Trực 

mang khoảng 100 ngƣời ra hàng ở đồn Thuận Bài. 

Triều thần muốn trừng phạt, nhƣng Rheinart cho 

lệnh tha, chỉ không ban thƣởng nhƣ đã hứa. (11) 

11. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1886-[1889], 

1978:145. 

 

2. Hữu Kỳ (Thanh-Nghệ-Tĩnh): 

Ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá là nơi 

phong trào kháng chiến Cần Vƣơng hoạt động mạnh và 

cầm cự lâu dài nhất miền Trung. Trong số các lãnh tụ 

Cần Vƣơng, đáng kể nhất có Phan Đình Phùng ở Nghệ 

An/Hà Tĩnh, Lê Ninh và Ấm Võ ở Hà Tĩnh (1885), 

Nguyễn Xuân Ôn và Lê Doãn Nhạ ở Nghệ An và Thanh 

Hoá (1886). 

 

a. Phan Đình Phùng-Cao Thắng: 

Phan Đình Phùng (1847-1895) sinh tại làng Đông 

Thái, La Sơn, [phủ Đức Thọ] Nghệ An [sau sát nhập 

vào Hà Tĩnh?]. Cùng làng với Hoàng Cao Khải—một 

cộng sự viên đắc lực của Pháp. Xuất thân một gia đình 

khoa bảng và quan lại từ nhà Lê sang nhà Nguyễn. Cha 

là Phan Đình Tuyển, tri phủ Lạng Sơn. Cả bốn anh em 

trai—anh là Phan Đình Thuật, Phan Đình Vận, và Phan 

Văn Thông—đều đậu đạt và làm quan. Năm 1877, Phan 

Đình Phùng đậu thủ khoa cả hai kỳ thi Hội và thi Đình. 

Đƣợc bổ làm tri phủ Yên Khánh, Ninh Bình, nhƣng bị 
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các giáo sĩ Ki-tô làm đơn kiện, phải giáng chức 2 cấp, 

triệu hồi về Huế. (12)  

12. ĐNTLCB, VI, I, 37:1885-1886, 1977:41-

2.(?) Báo cáo của Hoàng Cao Khải ngày 7/7/1894; 

CAOM (Aix), GGI:9619; ĐNNTC, q. V, Tỉnh Nghệ 

An, (1997), 2:209-10 [nhân vật, đời Lê] [117-222]. 

 

Theo tin đồn, Phùng nọc Thầy sáu Trần Văn Triêm  

tức Trần Lục [Père Six] của xã Phát Diệm  ra đánh roi. 

Lãnh sự Hà Nội là De Kergaradec can thiệp với Trần 

Đình Túc, vì việc này vi phạm điều 9 Hiệp ƣớc 

15/3/1874. (13) 

13. Báo cáo ngày 1/5/1879, Kergaradec gửi 

Lafont; Ministère des Affaires Etrangères, 

Documents diplomatiques, Affaire du Tonkin, vol I: 

1874-12/1882, Document 5, p 112. [Sẽ dẫn: DD I] 

 

Ngày 23/7/1883, khi Phụ chính Tƣờng và Thuyết 

phế Ƣng Chơn (20-23/7/1883), đƣa Nguyễn Phƣớc 

Thăng (30/7-29/11/1883) lên ngôi, Ngự sử Phùng phản 

đối, bị bắt giam 12 ngày, rồi đuổi về quê. Nhƣng năm 

sau đƣợc cử làm Tham biện sơn phòng Hà Tĩnh. Vì việc 

này, các giáo sĩ, nhất là Paul Puginier, cho rằng việc 

cách chức Phùng chỉ là một màn kịch của Tƣờng và 

Thuyết để phát động kế hoạch kháng Pháp. 

Sau khi Nguyễn Phƣớc Minh rời Huế, Phan Đình 

Phùng cùng Phan Văn Thông—nguyên là viên ngoại, 

quản đốc một chiếc tàu thủy bị cách chức—và một số 

thân hào nhƣ Tiến sĩ Phan Trọng Mƣu (cùng làng, phó 

sứ sơn phòng), Phan Quang Cƣ (cùng tổng, viên ngoại, 

cựu Bố chính Hà Tĩnh) nổi lên ở vùng Nghệ-Tĩnh. 

Tháng 7-8/1887, viên ngoại Thông bị bắt và xử tử.(14) 

Tiến sĩ Mƣu và Cƣ tuyên bố tách ra khỏi tổ chức. 

14. ĐNTLCB, VI, VII, 37:1885-1886, 1977:312 

[Phan Văn Thông]. 

 

Phan Đình Phùng giao cho Cao Thắng giữ căn cứ 

Hƣơng Khê, bí mật ra Bắc liên kết với Tán Thuật. 

Tháng 12/1888, quân Pháp đánh tan căn cứ Hƣơng Khê. 

Cao Thắng tiếp tục duy trì lực lƣợng kháng chiến. Tại 

miền Bắc, căn cứ Bãi Sậy của Tán Thuật cũng đang bị 

nhóm Hoàng Cao Khải, Cao Xuân Dục vây hãm gắt 
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gao. Cuối cùng, Phan Đình Phùng phải trở lại vùng 

Nghệ An và Hà Tĩnh.  

Ngày 24/12/1893, Ngự sử Phùng xử tử Trƣơng 

Quang Ngọc, thủ lĩnh Mƣờng đã bắt vua Nguyễn Phƣớc 

Minh  giao cho Pháp vào tháng 11/1888. 

Năm 1894, theo Hoàng Cao Khải, "Phùng tóc trắng 

phau, không râu, mặt đen có điểm tàn nhang [petites 

péroles], một bàn tay có sáu ngón." Là ngƣời cùng làng 

với Phùng, đã 18 năm Khải chƣa gặp Phùng. Nhà cửa 

Khải bị đốt phá, toàn gia hơn 40 ngƣời phải di tản ra Hà 

Nội, chỉ còn một nhà thờ tổ ở Vinh. Những ngƣời từ 

Vinh ra Hà Nội cho biết gia đình Phùng đều ở tại làng 

cũ. Ba năm trƣớc, chị của Phùng, vợ một Thị lang, đã bị 

bắt cùng vợ Phan Trọng Mƣu và mẹ Phan Quang Cƣ, 

nhƣng sau đó lại phóng thích. Gần đây, Phùng và 1,000 

ngƣời đã hợp tác cùng khoảng 300-400 ngƣời của Đề 

Mậu. Lực lƣợng của Phùng có căn cứ tại núi Ngàn 

Chay, khoảng 300 ngƣời, gồm các cấp chỉ huy nhƣ 

Lãnh Mục, Bang Võ, Bang Dậu (15) 

15. CAOM (Aix), GGI:9619.  

 

Báo cáo không ngày của Albert Basset ghi Phan 

Đình Phùng có nhiều họ hàng và bạn bè ở Huế. Trong 

số này có Võ Trọng Bình và Hoàng Kế Viêm, ngƣời có 

ảnh hƣởng lớn tại Huế. Tại Hà Nội có liên hệ với Phan 

Trọng Mƣu, Phan Quang Cƣ, Nguyễn Khắc Kiêu—ba 

Tiến sĩ đã rút về miền Bắc. (Họ đang hành nghề dạy 

học, nhƣng thực ra là cán bộ Cần Vƣơng cấp cao. Cùng 

với Tán Thuật, Phan Trọng Mƣu đã tạo nên cuộc thảm 

sát Chợ Bò (1891). Nghè Mƣu nhiều lần tới Vinh. Năm 

1893, các quan Hà Tĩnh mời Mƣu cùng Nghè Kiều và 

Cƣ đầu thú. Cả ba tuyên bố họ đã rút khỏi hàng ngũ Cần 

Vƣơng và sống bình lặng ở Bắc Kỳ. Họ chƣa bao giờ 

chính thức đầu thú. 

Một tài liệu do Thám tử Samaran tịch thu đƣợc tại 

một đồn nghĩa quân chứng tỏ họ còn liên lạc ("đồng 

lõa"). Nhiều bằng sắc (brevets) ký tên và đóng dấu Phan 

Quang Cƣ. Basset đã cho lệnh bắt em của Mƣu là Phan 

Trọng Nghi; trong khi Viện Cơ Mật cho lệnh đào hài cốt 

của tổ tiên Mƣu. Basset đã sai Phan Trọng Nghi viết thƣ 

cho Phan Trọng Mƣu và sai hai con của Mƣu mang thƣ 

ra Hà Nội. Bởi thế Phan Trọng Mƣu phải xin đầu thú 

với chính phủ Liên bang để đổi lấy sự tự do cho em [hay 
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anh] và hài cốt tổ tiên. Tuy nhiên, theo Basset, Mƣu 

chƣa hề nạp ấn tín và bằng sắc, và tiếp tục hoạt 

động.(16) 

16. CAOM (Aix), Amiraux, 22318. 

 

Tháng 2/1893, Phan Đình Phùng sai cháu là Phan 

Đình Nghinh (tức Chất) và Lãnh Tân qua Trung Hoa 

gặp Tôn Thất Thuyết cùng Đề Soạn để xin cung cấp vũ 

khí và đạn dƣợc, đồng thời cấp phát bằng sắc cho những 

ngƣời có công. Hai ngƣời này lấy giấy tờ qua Trung 

Hoa tại Hà Nội. Lãnh Tân trở lại vào tháng 6 hoặc 

7/1893. Tuy nhiên, Nghinh chỉ trở lại Hà Tĩnh khoảng 

một  năm sau, tháng 6/1894, với bằng sắc của Tôn Thất 

Thuyết. 

Phan Đình Phùng còn giao du với Đào Hữu Nga—

em hay anh của Đào Ích, Tuần phủ Quảng Trị—từng 

tham gia nghĩa quân vào tháng 12/1893. Bị bắt, giam tại 

đồn Hƣơng Sơn. Tháng 7/1894, chạy thoát khỏi nơi này 

trong dịp nghĩa quân tấn công. Ngày 22/11/1894, Basset 

thấy Đào Hữu Nga ở Chợ Phố. 

Phan Đình Phùng cũng có liên lạc với các nhóm ở 

Lào và Xiêm. Năm 1885, nghĩa quân đã giết chết giáo sĩ 

Sâtre cùng vài trăm giáo dân ở Trấn Ninh, nhờ sự tiếp 

tay của Cờ Đen. Năm 1888, Đại úy Lafitte đả bại đƣợc 

toán Cờ Đen này. Phan Đình Phùng bắt đầu mở lại 

đƣờng liên lạc từ Vụ Quang tới Quảng Bình, cũng nhƣ 

Lào. Cao Đạt, ngƣời đã xây đồn Đại Hàm, cũng gốc ở 

Tinh Di.(17)  Cao Đạt biết tiếng Xiêm và thƣờng qua 

Lào và Xiêm. Năm 1891, Cao Đạt từng thông dịch cho 

Kha Lƣơng Xiêm Phra Yott.  

17. Có lẽ nằm tại núi Đâi Hàm, thuộc phía nam 

huyện Hƣơng Sơn, tây nam Nghệ An; nối dài của 

núi Giăng Màn hay Khai Trƣớng; ĐNNTC, q V: 

Nghệ An (1997), tr 154-155. 

 

Hà Tĩnh là biên giới của Đƣờng Trong và Đƣờng 

Ngoài. Qua khỏi Đèo Ngang, phong tục, tiếng nói ngƣời 

dân hoàn toàn thay đổi. Các vua Việt nghi ngờ dân Hà 

Tĩnh nên cho tới 1885-1886, lính Hà Tĩnh chẳng bao giờ 

đƣợc phục vụ tại tỉnh họ. Lính phục vụ ở Hà Tĩnh 

thƣờng gửi từ Quảng Bình, Thanh Hoá hay Nam Định. 

Từ năm 1885-1886, triều Huế bắt đầu cho tuyển giữ 

lính cơ tại Hà Tĩnh. Những ngƣời này, sau một thời 
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gian đi lính tham gia nghĩa quân. Nhiều ngƣời luôn luôn 

ở hàng ngũ nghĩa quân, đặc biệt là các quản và đội. Mỗi 

làng đều có một ngƣời theo triều đình, một ngƣời theo 

nghĩa quân. Phan Đình Phùng có khoảng 1,000 tinh binh 

tuyển mộ từ những tiểu đoàn lạp binh [chasseur] cũ. 

Cho tới năm 1889, nghĩa quân có rất ít súng bắn 

nhanh. Đề đốc Phát đã ăn trộm 14 súng Mousqueton ở 

Vinh. Năm 1889, bắt đƣợc súng Spencer ở đồn Linh 

Cảm và 4 súng săn của kiểm lâm. Tháng 4/1890, một đề 

đốc của Tổng đốc Nghệ An (Nguyễn Chính) đã xin đầu 

hàng sau một cuộc phục kích ở Lang Hot, nạp cho nghĩa 

quân 12 súng Carabines. 

Từ ngày này, nghĩa quân bắt đầu tấn công các đồn 

bót để lấy súng đạn. Ngày 5/6, Đề Đạt tấn công một 

đoàn vận tải [convoy] gần Hà Trai, giết 7 lính cơ, thu 7 

carabines. Sau đó Đề Mật đánh một đồn kiểm lâm ở 

Lang Điền, thu súng bắn nhanh và 5 hay 6 súng kiểu 

1842. Đề Kiều tấn công đồn lính cơ Qui Chu, lấy 1 súng 

lục của Lãnh binh, 3 carabines và 6 thùng đạn. Năm 

1890, một đội lính cơ tiến đánh đồn Ngàn Eo, bị thiệt 

mạng tại đây, để lại 5, 6 súng. 

Phan Đình Phùng mua súng từ Xiêm, nhƣng quá 

đắt. Bởi thế, Phùng tuyển mộ những thợ đúc súng cùng 

những thợ tại các xƣởng Hải quân của Pháp, qua cửa 

ngõ Hà Nội. Kho đúc súng của Phùng nằm trong núi, 

giữa Ngàn Trƣơi và Ngàn Phô. Núi Hà Tĩnh sản xuất sắt 

nhƣng nghĩa quân còn mua sắt ở các nơi. Họ sửa lại các 

vũ khí cũ và vỏ đạn cũ của lính Pháp. Họ lấy những đại 

bác của Pháp bị mất hay hƣ hại để lấy kim loại. Từ năm 

1892, các Thanh tra Haguet và Samaran phá hủy nhiều 

xƣởng chế vũ khí của nghĩa quân. Tuy nhiên, nghĩa 

quân tiếp tục có thêm súng và cải thiện việc vũ trang. 

Nhƣng đại bác khó chế biến hơn là súng bắn nhanh. Một 

phần ba súng tịch thu đƣợc nghi là chuyển vận vào từ 

Hà Nội. (18) 

18. CAOM (Aix), Amiraux 11318. Năm 2016, 

trung tâm gang thép Hà Tĩnh Foremosa khuấy động 

dƣ luận trong một thời gian dài vì đã đổ nƣớc thải 

nhiễm độc xuống biển, khiến các hải sản bốn tỉnh 

miền Trung bị chết. Nhiều tháng sau, Công ty 

Foremosa chỉ làm lễ xin lỗi và hứa bồi thƣờng 500 

triệu Mỹ Kim.  
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Ngày 10/6/1895, Viện Cơ Mật, dƣới sự chủ tọa của 

Toàn quyền và Khâm sứ Brière, cử Nguyễn Thân làm 

Khâm mạng Đại thần cai quản bốn tỉnh Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cho tới sông Gianh, 

để đánh dẹp phong trào Cần Vƣơng của Phan Đình 

Phùng. 

Nguyễn Thân có khả năng quân sự đặc biệt, từng 

đƣợc thaay cha là Nguyễn Tấn làm sơn phòng sứ Quảng 

Ngãi—nhiều năm đƣơng đầu với các toán giặc thiểu số 

nhƣ « Mọi Đá Vách. » Sau khi lập công lớn đánh phá 

các nhóm Cần Vƣơng, Nguyễn Thân đƣợc cử làm Kinh 

lƣợc Tả Trực Kỳ, từ Bình Định vào tới Bình Thuận. 

Đƣợc trao kiếm thƣợng phƣơng—tiền trảm, hậu 

tấu—Nguyễn Thân xin đích danh Ngô Đình Khả, 

thƣơng biện Viện Cơ Mật và Chính thông ngôn tòa 

Khâm, tăng phái cho mình, và chọn Khả phụ trách khu 

tây bắc Quảng Bình, phía nam Hƣơng Khê, nơi có nhiều 

họ đạo Ki-tô. Lê Tựu Khiết phụ trách phía tây Hƣơng 

Khê. Ngoài ra, phía duyên hải giao cho Nguyễn Dĩnh, 

Nguyễn Gia Thoại và Văn Tiến Hƣng. Thân sử dụng lực 

lƣợng sơn phòng Quảng Ngãi thiện chiến, dễ điều động. 

Một trong những lý do chính là Thân không tin tƣởng 

các quan binh Hà Tĩnh, nổi tiếng « hai lòng. » Mặc dù 

không đồng ý với mắt nhìn và sự đánh giá của Thân, 

Khâm sứ Pháp chấp thuận mọi yêu cầu vì Thân quyết 

tâm chiến thắng, và có khả năng. Đại cƣơng, Thân áp 

dụng chiến lƣợc xây dựng các đồn binh liên kết nhau để 

phản ứng kịp thời với các cuộc tấn công bất ngờ của 

quân Cần Vƣơng. Đồng thời, ra sức thanh lọc những thủ 

lĩnh nghĩa quân nằm vùng—thƣờng bí mật tham gia 

những cuộc đánh cƣớp lƣơng thực hay cung cấp tin tình 

báo về lính Pháp cũng nhƣ lính tập. Chiến thuật vết dầu 

loang này còn ngăn chặn màng lƣới tiếp vận và thu thuế 

của nghĩa quân.(19) 

19. Báo cáo ngày14/8/1895 của Nguyễn Thân 

về kế hoạch hành quân chống Phan Đình Phùng; và 

báo cáo ngày 15/9/1895 của Brière; CAOM (Aix), 

Amiraux, 22318. Xem thêm Phụ Bản Phóng đồ vị 

trí quân Nguyễn Thân. 

 

Dƣới áp lực của Nguyễn Thân, Phan Đình Phùng 

muốn đầu thú, nhƣng ngày 19/12/1895, Brière không 

chấp thuận. Ngày 21/12/1895, nghĩa quân bị vây đánh, 

649



thiệt hại nặng. Có tin Ngự sử Phùng bị thƣơng.  Lại có 

tin bị chết đói, xác chôn trong một hốc cây. Thực ra, 

Phùng chết bệnh ngày 27/12/1895 27/12/1895 tại Núi 

Quạt, bắc Quảng Bình (trong khu vực Ngô Đình Khả 

chỉ huy). Ngày 7/1/1896, Brière báo cáo sắp dẹp tan 

nghĩa quân của Phan Đình Phùng. (CĐ số 477, ngày 

19/12/1895; CAOM (Aix), Amiraux, 22313) 

Ngày 22/1/1896, Lê Tựu Khiết báo cáo về kết quả 

cuộc khám nghiệm tử thi Ngự sử Phùng. Nguyễn Thân 

cho chạy cờ đỏ báo cáo đã bắt đƣợc Phan Đình Phùng 

và các phụ tá. (20) 

20. CAOM (Aix), Amiraux 22302, và 22313. 

 

Ngày 14/2/1896, Khâm sứ Brière báo cáo: Sau khi 

đánh bại dƣ đảng Phan Đình Phùng, Nguyễn Thân sai 

Lê Tựu Khiết khai quật mộ Ngự sử Phùng lên khám 

nghiệm và cho các nhân chứng, kể cả Linh mục Du 

nhận diện, rồi đốt xác, trộn với thuốc sung bắn đi “theo 

tục lệ An-Nam” [đối xử với các tội phạm]. (21) 

21. Báo cáo ngày 14/2/1896, Brière gửi Toàn 

quyền.  Tƣ liệu này bác bỏ tƣ liệu truyền khẩu dấu 

tên Trần Trọng Kim dẫn trong Việt Nam Sử Lược) 

 

b. Lê Ninh: 

Lê Ninh là con Bố chính Lê Kiện, ngƣời La Sơn, 

cùng Ấm [Lê] Võ họp quân bức giữ tỉnh thành Hà Tĩnh, 

giết chết Bố chính sứ Lê Đại. Nguyên Đại ngả theo 

Pháp, mật sức các nhà đạo dồn giáo dân lại đề phòng sai 

phái; lại ủy cho án sát Trịnh Văn Bƣu dẫn ngƣời lên 

thuợng du lùng bắt Nguyễn Phƣớc Minh. Bƣu cũng bị 

một toán nghĩa quân khác giết chết. Sau hơn một năm 

kháng chiến, tháng 2/1887 Lê Ninh chết bệnh.(18) Ấm 

Võ còn phiêu lạc nhiều năm sau mới bị hại. (22) 

.22. ĐNTLCB, VI, I, 37:1885-1886,  1977:41. 

Đại sau đƣợc truy phong Tuần phủ; con đƣợc tập 

ấm; III, Ibid., 1977:150. 

 

c. Tống Duy Tân: 

Tống Duy Tân tốt nghiệp Tiến sĩ, từng giữ chức đốc 

học Thanh Hoá. Sau khi Nguyễn Phƣớc Minh xuống 

Chiếu Cần Vƣơng, Nghè Tân đƣợc cử làm lãnh tụ vùng 

Thanh Hoá. Phụ tá có Cầm Bá Thƣớc. Bị đạo quân của 

Térillon truy lùng, trốn ra Bắc, rồi qua Hoa Nam. Pháp 
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chiêu hàng đƣợc Cầm Bá Thƣớc, và tháng 5/1888 phong 

Thƣớc làm Bang tá nha sơn phòng Thanh Hoá, đặc trách 

hai châu Lƣơng Chính và Thƣờng Chính.(23) 

23. ĐNTLCB, VI, V, 37:1885-1886, 1977:203. 

& X, 38:1886-[1889], 1977:86-87 [tháng 8-

6/1888].. 

 

d. Đinh Văn Chất: 

Đinh Văn Chất, gốc Nghi Lộc, xuất thân Tiến sĩ, 

làm tri phủ Nghĩa Hƣng. Khi thành Nam Định mất, Chất 

vẫn giữ vững phủ thành. Sau bị về hƣu. Nay đƣợc lệnh 

Cần Vƣơng, nổi lên ở Nghệ An, đƣợc phong Tán lý. 

Đầu năm 1888, ra đầu thú, nhƣng bị giáo dân Ki-tô giết. 

(24) 

24. ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1886-[1889], 

1978:32-33. 

 

e. Nguyễn Xuân Ôn (1825-1889): 

Thƣờng gọi là Nghè Ôn, đậu Tiến sĩ năm 1871, làm 

đốc học, rồi án sát. Tháng 12/1885, Nghè Ôn tổ chức 

đánh thành Nghệ An, nhƣng thất bại vì có viện binh từ 

Ninh Bình. Cuối năm 1886 và đầu năm 1887, nỗ lực 

đánh phá các đồn bót để giải tỏa áp lực cho chiến khu 

Ba Đình. Tháng 5/1887, nhờ bắt đƣợc một vệ sĩ của 

Nghè Ôn, Pháp tấn công căn cứ bí mật ở Nghệ An. 

Nghè Ôn bị thƣơng, chạy xuống phủ Diễn Châu. Sau đó 

bị Tri phủ Diễn Châu một đơn vị lính tập Bắc Kỳ bắt 

sống tại xã Qui Lại, giải về Huế, và chết bệnh hai năm 

sau.(25) 

25. ĐNTLCB, VI, VII, 37:1885-1886, 

1978:293-294, 312-313. 

 

f. Phạm Bành-Đinh Công Tráng: 

Tại Thanh Hoá, cuộc nổi dậy gây nhiều tiếng vang 

nhất là nhóm Phạm Bành, Đinh Công Tráng, và Hà Văn 

Mao. 

Phạm Bành đậu Cử nhân năm 1884 và từng nắm 

chức Đốc học. Sau khi có chiếu Cần Vƣơng Phạm Bành 

cùng Hoàng Bật Đạt nổi lên kháng Pháp. Chiến khu 

gồm 3 thôn Thƣợng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê thuộc 

huyện Nga Sơn. Vì đình ba thôn trên làm dính liền 

nhau, nên gọi là Ba Đình. 
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Một trong những cộng sự viên đắc lực là Đinh Công 

Tráng. Dù không thuộc hàng khoa mục, họ Đinh chứng 

tỏ một khả năng quân sự cao. Lãnh tụ Cần Vƣơng này 

lập nên mật khu ở sâu trong vùng rừng lầy thuộc hai xã 

Kim Âu và Thạch Bằng. Từ mật khu nhìn ra, quan sát 

đƣợc bốn phía, đƣờng vào chỉ một độc đạo xuyên qua 

bùn lầy sâu hai, ba thƣớc. Những sĩ quan và tác giả 

đƣơng thời Pháp bày tỏ sự ngƣỡng mộ đặc biệt với Đinh 

Công Tráng. Theo một tác giả, Đinh Công Tráng là một 

tƣớng tài, một ngƣời của kỷ luật và thanh liêm, biết giữ 

gìn quân kỷ. Có viễn kiến, chuyên cần, ông ta đã tổ 

chức đƣợc một xƣởng sửa chữa và đúc súng. Biết mình, 

biết địch, ông ta đã lựa chọn chiến trƣờng, đƣa quân 

Pháp vào những cuộc phục kích. Ông ta là ngƣời của 

đám đông, khác với những ông quan ngạo mạn và bất 

lực nhƣ Trần Xuân Soạn, đại diện Thuyết ở Thanh 

Hoá.(26) Cộng sự viên đắc lực khác của Phạm Bành là 

Hà Văn Mao một lãnh tụ (thổ tù) Mƣờng ở huyện Cẩm 

Thủy, Thanh Hoá. Năm 1884, Hà Văn Mao can án đốt 

giết giáo dân Ki-tô, nên kéo dân lên vùng núi lập chiến 

khu. Từ tháng 7/1885, dẫn quân Thanh về huyện Cẩm 

Thủy chống Pháp. Cuối năm 1885, quan quân Nguyễn 

phải sử dụng tới 1,300 binh sĩ cũng không dẹp yên, phải 

nhờ Pháp can thiệp.  

26 [74]. ĐNTLCB, VI, VI, 37:1885-1886, 

1977:203, 243-244; &  V, 38:1886-[1889], 1977:14; 

Anonyme, Une année de la guerre en Annam 

(1886-1887) racontée par un chef de rebelles (Paris: 

Revue du cercle militaire, 1890, tr. 8-11; Phong 

1971: 214, 216.  

 

Áp dụng chiến thuật du kích chiến, với khoảng 50 

thuộc hạ, Tráng thiết lập đƣợc một căn cứ tại làng Phúc 

Sơn... Ngày 8 tháng 9 âm lịch, lực lƣợng của Tráng 

chạm súng với Pháp hai lần, cắt đầu 17 sĩ quan và binh 

sĩ Pháp cùng 40 lính tập Bắc Kỳ, thu 30 súng và một 

chiến lợi phẩm lớn. Ibid., tr. 10-11; Phong 1971, tr. 216;  

Đinh Công Tráng chê trách Tống Duy Tân, án sát 

Thanh Hoá, là một ngƣời "hai lòng," có liên hệ với các 

quan phủ huyện để hy vọng tiến thân trong tƣơng lai. 

Anonyme, op. cit., tr. 18-9; Phong 1971, tr. 240.  
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Theo Đại úy G. Masson, ngƣời tham dự trận Ba 

Đình, Tráng, một cựu chánh tổng, đƣợc giao chỉ huy 

Thanh Hoá, cũng rất tàn bạo. Khi quân Pháp tiến vào Ba 

Đình, tìm thấy những mảnh xác ngƣời cụt đầu tại một 

ngôi đình mà Đinh Công Tráng cƣ ngụ. (27)  

27. G. Masson, Souvenirs de l'Annam et du 

Tonkin, pp 218-219; Phong 1971, p 235. 

Tháng 6/1886, do Nguyễn Hữu Độ yêu cầu, Đồng 

Khánh chuẩn cho Linh mục Trần Lục làm Tuyên phủ sứ 

Thanh Hoá, hàm Tham tri Bộ Lễ, lo đánh dẹp Phạm 

Bành và Đinh Công Tráng.(28 [75]) 

28. ĐNTLCB, VI, III, 37:1885-1886, 1977:143. 

Theo một nguồn tin, ngày 30/5/1886, sau khi tới Hà 

Nội nhiệm chức, Paul Bert cho lệnh chấm dứt việc 

dung Trần Lục. Về phản ứng của Trần Lục và 

Puginier, xem ASME (Paris), Võ Đức Hạnh, La 

place du Catholicisme, 1870-1885, tr. 694-5. (Trần 

Lục) 

 

Ngày 18/12/1886, sau cái chết đột ngột của Paul 

Bert ngày 11/11/1886, và Paul Bihourd đƣợc cử lên thay 

chức Tổng trú sứ nngày 24/11/1886, Pháp mở cuộc 

hành quân đại qui mô vào chiến khu Ba Đình. Trung tá 

Metzinzer chỉ huy cánh Tây Nam và Dodds, cánh Đông 

Bắc. Ngày 6/1/1887, khoảng 1,500 quân Pháp—với sự 

tiếp sức của 1,000 lính bản xứ, 4 chiến thuyền, và 5,000 

cu-li Ki-tô do Trần Lục tuyển mộ từ Nam Định và Ninh 

Bình—tiến đánh Ba Đình. Quân Pháp bị thiệt hại nặng. 

Sau trận này, Đại tá Brissaud đƣợc cử thay Dodds để 

mở một đợt tấn công khác. Tổng số quân Pháp tham dự 

chiến dịch lên tới 3,530 ngƣời, chia làm 1,580 lính Âu 

và 1,950 lính bản xứ. Brissaud cũng theo kế hoạch của 

Đại úy J.J.C. Joffre xây một hàng rào chiến lũy bao vây 

Ba Đình để phong tỏa lƣơng thực cùng các nguồn tiếp 

vận. Sau gần nửa tháng cầm cự, ngày 21 rạng 22/1/1887 

(28 tháng Chạp), Nghĩa quân phải bỏ Ba Đình, phá vòng 

vây rút về Mã Cao, một căn cứ trừ bị. Pháp san thành 

bình địa ba làng lân cận Ba Đình. Đồng thời, đem quân 

truy kích, và phá vỡ căn cứ Mã Cao ngày 2/2/1887. 

Phạm Bành và Đinh Công Tráng kéo tàn binh 

lên núi. Pháp cho lệnh bắt mẹ và các con Phạm 

Bành uy hiếp. Phạm Bành phải đầu hàng, sau đó tự 

vẫn. Đinh Công Tráng tẩu thoát vào Nghệ An. 
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Tháng 3/1887, Hà Văn Mao bị Pháp bắt, xử tử. 

Ngày 7/9/1887, quân Pháp phục kích và bắn chết 

Tham tán Tráng tại xã Chính An, phủ Tƣơng 

Dƣơng, Nghệ An. (29) 

29. ĐNTLCB, VI, III, 37:1885-1886, 1977:102, 

VI, Ibid.,  

1977:243-244, 251; & VIII, 38:1886-[1889], 

1978:14; 

 

3. Nam trực (Quảng-Nam/Quảng-Ngãi): 

Địa phƣơng đầu tiên hƣởng ứng hịch Cần Vƣơng, 

nhƣ đã lƣợc nhắc, là phủ Quảng Ngãi thuộc Nam 

Trực.(30) Ngày 13/7, một nhóm cựu quan ở Hƣơng 

Bình, Bình Sơn, do Lê Trung Đình (hoặc Đĩnh) cầm 

đầu, tụ tập đƣợc 3,000 hƣơng binh, chiếm thành Quảng 

Ngãi. Họ muốn tôn Tuy Lý huyện công Miên Trinh, con 

thứ 11 Nguyễn Phƣớc Đảm, làm Phụ chính. Miên Trinh 

cáo bệnh không tham gia. Nguyễn Thân, Tiễu phòng sứ 

Quảng Ngãi và Bình Định, sai Đinh Hội mang 900 biền 

binh tới đánh, chiếm lại đƣợc thành ngày 16/7. Mƣời 

một [11] lãnh tụ Cần vƣơng bị giết. Thân và Hội đều 

đƣợc trọng thƣởng và gia tăng quan chức. Sau khi rút 

khỏi phủ thành, và bị một đạo quân đến từ Bình Định 

truy kích, nhóm nghĩa quân Quảng Ngãi kéo đến những 

xã thôn Ki-tô lân cận, thiêu đốt nhà cửa, chém giết giáo 

dân. 

30. Hầu hết những chi tiết trong đoạn này dựa 

theo báo cáo ngày 2/8/1885 và 13/9/1885, Courcy 

gửi BT Chiến tranh; SHAT (Vincennes), 10H xxx 

[21]; và, ĐNTLCB, V, VIII, 36: 1883-1885, 

1976:237-40. Chúng tôi chỉ trƣng dẫn xuất xứ tài 

liệu khác nếu sử dụng. 

 

a. Trần Văn Dữ: 

Cuộc khởi nghĩa của Lƣu Trung Đình vừa tắt, các sĩ 

phu Quảng Nam lại nối tiếp nhau nổi lên. Một trong 

những lãnh tụ nổi danh nhất là sơn phòng sứ Trần Văn 

Dữ (hay Dự). Khi Lê Trung Đình dấy quân, Trần Văn 

Dữ cáo ốm không tiến quân đánh dẹp. Nguyễn Thân 

phải sai Đinh Hội mang biền binh đến thành Quảng 

Nam. Tháng 10/1885, Trần Văn Dữ khởi nghĩa, chiếm 

đƣợc tỉnh thành. Quan tỉnh đều bỏ trốn. Pháp phải mang 

quân tới đánh. Trần Văn Dữ cho nghĩa quân phân tán đi 
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các phủ huyện, đánh phá các làng Ki-tô. Cầm cự với 

Pháp tới đầu năm 1886 thì Trần Văn Dữ phải xin hàng. 

Nể tình thày cũ, Nguyễn Phƣớc Biện chấp thuận, cho 

lệnh giải tán dũng binh, rồi về kinh đợi lệnh. Chƣa kịp 

đi thì quân Pháp tới sơn phòng. Dữ ẩn náu trong đạo 

quân của Án sát Lê Văn Đạo, nhƣng vẫn bị Pháp giết. 

Rồi cho lệnh bọn quan tỉnh làm án xử tử, tịch thu hết cờ 

biển và tài sản.  

 

b. Hường Hiệu: 

Lãnh tụ Cần Vƣơng lừng lẫy khác đất Nam Trực là 

Hƣờng Hiệu, tức Phó bảng Nguyễn Duy Hiệu. Phó bảng 

Hiệu thu thập tàn binh của Trần Văn Dữ, lập chiến khu 

trong vùng Quế Sơn (phía tây Tam Kỳ). (31) Mùa Hè 

1887, Nguyễn Thân đƣợc lệnh mang quân đánh dẹp. 

Thân cho lệnh tịch thu gia sản, ruộng đất, truy bắt đƣợc 

cả mẹ già và vợ con của Hƣờng Hiệu. Đồng thời mở 

chiến dịch "chiêu hồi" kêu gọi các đầu mục nghĩa quân 

về hàng. Qua tháng 9/1887, Nguyễn Thân bắt đƣợc 

Hƣờng Hiệu, chạy cờ đỏ về kinh báo tin. Mặc dù 

Nguyễn Phƣớc Biện cho lệnh giải tù xa Hƣờng Hiệu về 

Huế, Thân xử tử Phó bảng Hiệu ở Quảng Nam. Vợ con 

bị phát lạc làm nô lệ ở Quảng Ngãi và Bình Định. 

31 [78]. Theo Linh mục Geffroy ở Qui Nhơn, 

600 giáo dân và 3 giáo sĩ Pháp bị giết; Thƣ Geffroy 

ngày 28/9/1885, đã dẫn. Theo báo L'Unité 

indochinoise, từ ngày 14/7 tới 11/8/1885, chỉ riêng 

tại Quảng Ngãi 5 giáo sĩ Pháp bị cắt thủ cấp, và 

10,000 giáo dân bị giết; L'Unité indochinoise, 

11/8/1885; dẫn trong Paulin Vial, Nos premières 

années au Tonkin, pp 258-259; Nguyễn Văn Phong 

1971, p 224. 

 

c. Nguyễn Loan: 

Cũng tại Quảng Nam, tháng 2/1886, Nguyễn 

Loan—con trai của cựu Tổng đốc Nguyễn Bá Nghi, 

ngƣời huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi—cùng nhóm Bùi 

Điền và Đặng Đề ở Bình Định dẫn 3 đạo nghĩa quân 

tiến vào Quảng Ngãi, chiếm huyện thành Mộ Đức. 

Nguyễn Thân bèn chia quân chặn đánh, lấy lại đƣợc 

thành. Nghĩa quân phải rút về Bình Định. 

 

4. Tả Kỳ (Bình Định/Khánh Hòa/Bình Thuận): 
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a. Bình Định: 

Tại Bình Định, tháng 9/1885, Thủ xƣớng Cần 

Vƣơng là Đào Doãn Địch ốm chết. Bùi Điền lên thay, 

xƣng làm Đề đốc, lập đại đồn ở xứ Cây Da huyện Phù 

Mỹ. Tại Bồng Sơn, nguyên đề đốc hồi hƣu là Võ Hoá 

lập đồn ở thôn Thanh Lƣơng. Nghĩa quân chia ra đóng ở 

các tổng Vạn Đức, Trung An, Tài Lƣơng. 

Ít lâu sau, Cử nhân Mai Xuân Thƣởng gia nhập 

nhóm Bùi Điền, Phạm Cƣơng, Nguyễn Thông, Đinh 

Sán và Nguyễn Đức Nhuận (Phạm Toản). Nguyễn Thân 

mang quân tới đánh, Mai Xuân Thƣởng phải chạy vào 

Tuy An (Phú Yên) tiếp tục kháng chiến. Pháp sai Trần 

Bá Lộc mang đạo quân mã tà Nam Kỳ ra đánh dẹp. Khi 

Lộc rút về Nam, Nguyễn Thân thay. Tháng 5-6/1887 [4 

nhuận Đinh Hợi, 23/5-20/6/1887], Thân bắt đƣợc 

Nguyên súy Thƣởng, Thống trấn Bùi Điền, Hiệp trấn 

Nguyễn Đức Nhuận cùng các phụ tá tổng cộng 11 

ngƣời. Mai Xuân Thƣởng bị lăng trì xử tử. Hai ngƣời 

anh em ruột và 4 anh em họ cũng đều bị chém. (32) 

32. ĐNTLCB, VI, VII, 37: 1886-1887, 

1977:295. 

 

b. Phú Yên: 

Tại Phú Yên, phía nam Bình Định, thân hào nhân sĩ 

chiếm tỉnh thành vào đầu tháng 10/1885. Quan tỉnh bị 

bắt giam, hoặc bỏ trốn. Quân Pháp tiến đánh. Quân Cần 

Vƣơng phải bỏ thành, nhƣng vẫn tiếp tục hoạt động 

mạnh. Ngay đến tri huyện Tuy Hòa, từng đƣợc thăng 

Án Sát vì giữ đƣợc huyện thành, cũng phải bỏ trốn vào 

Khánh Hòa, rồi về Quảng Ngãi. 

 

III. NAM KỲ: 

 

Tại Nam Kỳ, biến cố Huế cũng gây xúc động khắp 

nơi. Nhiều nhóm nhân sĩ muốn nổi dạy. Đáng chú ý 

nhất là âm mƣu nổi dạy của Đạo Lành. Thống đốc Sài 

Gòn phải cho lệnh thiết quân luật và cấm dân "An Nam" 

nhập cảnh nếu không có giấy phép.(33 [76]) 

33 [76]. Đạo Lành; Nguyễn Văn Phong 1971, p 

336. 
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Một hiện tƣợng đáng chú ý là hiện tƣợng phản loạn 

trong giới ngƣời Việt gốc Hoa ở miền tây Nam Lỳ, tiêu 

biểu là các cộng đồng Triều Châu ở Sóc Trăng. Các 

quan chức Pháp ra tay càn quét những tổ “Thiên Địa 

Hội” [Triad Society] có khẩu hiệu mới là “phản Dƣơng, 

diệt Mãn.” (34) 

 

IV.  LƢƠNG-GIÁO TƢƠNG TÀN: 

Một hiện tƣợng đang ghi nhận trong phong trào Cần 

Vƣơng là khía cạnh "Tả đạo," đƣa đến những cuộc 

Giáo-Lƣơng tƣơng tàn suốt một thập niên. 

Từ ngày Chủ Nhật, 26/7/1885, phong trào đánh phá 

các làng Ki-tô bộc phát khắp nơi. Phong trào này—nếu 

tin đƣợc lời chứng của Puginier—nhằm đáp ứng lời hiệu 

triệu "Sát Tả" của Phụ chính Thuyết sau ngày kinh 

thành thất thủ, mạnh nhất tại Quảng Nam, Bình Định, 

Quảng Trị và Hà Tĩnh.(35) 

35."Notes" ngày 13/9/1886 của Puginier; 

CAOM (Paris), Amiraux 11782. (Bản dịch lệnh sát 

tả của Puginier.) 

 

Tại Quảng Ngãi, sau khi quân Cần vƣơng bị đánh 

bại, họ bèn phát động chiến dịch đánh phá các làng giáo 

dân Ki-tô. Hai linh mục Poirier và Garin chết. Linh mục 

Cam Khan(?) dẫn khoảng vài ngàn giáo dân rút lên 

miền núi tổ chức "thập tự quân" để tự vệ. Theo một giáo 

sĩ, đạo quân này chạm súng với quân Cần Vƣơng 18 lần 

trên đƣờng di tản, giết từ 150 tới 200 ngƣời, kể cả một 

quan to và vài lãnh tụ tên tuổi. Họ cũng thu đƣợc vài 

khẩu đại bác và một số tài liệu quan trọng. Khi quân 

lính tấn công đạo thập tự quân này, Linh mục Maillard 

bèn tuyển mộ thêm lính Ki-tô và yêu cầu chiến hạm 

Chasseur chở họ đến mặt trận. Hạm trƣởng tàu 

Chasseur là La Gorée không cho quân Pháp đổ bộ, 

nhƣng dùng hải pháo bắn phá quân Cần Vƣơng, và di 

tản khoảng 1,000 giáo dân về Đà Nẵng.(36 [78]) 

 

Tại Bình Định, ngày Thứ Ba, 4/8, quân Cần Vƣơng 

nổi lên chiếm thành và tàn sát giáo dân Ki-tô. Hôm sau, 

khoảng 2,000 tín đồ Ki-tô phải chạy từ Bình Định 

xuống Qui Nhơn, 21 cây số Nam Bình Định, xin tị 

nạn.(37 [79]) 
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Đầu tháng 9/1885, phong trào đánh giết giáo dân 

Ki-tô tràn tới Quảng Nam, Quảng Trị rồi lan rộng khắp 

nơi. Tại phủ Quảng Nam, vào tháng 10/1885, khi bị 

quân Pháp tiến đánh, nghĩa quân của Trần Văn Dữ cũng 

phát động chiến dịch "Tả đạo," "cùng với dân bên Giáo 

thi nhau đốt nhà, giết ngƣời." (38 [80]) Hai linh mục 

Maillard và Bruyère (Trà Kiệu) tổ chức giáo dân tự vệ. 

Trong một cuộc giao tranh, lực lƣợng của Maillard giết 

chết 23 ngƣời Lƣơng, tịch thu ba "đại bác." (39 [81]) 

Tại Quảng Trị, hàng ngàn giáo dân bị tàn sát, trong khi 

chủng viện An Ninh bị cô lập nhiều ngày. (40 [82]) Tại 

Quảng Bình, các giáo xứ Bồng Lai, Hoàng Trung, Câu 

Xá, Phong Nha cũng bị đốt phá. (41 [83]) 

38 [80]. ĐNTLCB, VI, I, 37:1885-1886, 

1977:40. 

39 [81]. SHAT (Vincennes), 10H xxx [2]. 

40 [82]. ĐNTLCB, VI, IV, 37:1885-1886, 

1977:185. 

41 [83]. Ibid., IV, 37:1885-1886, 1977:186. 

 

Vì phong trào Cần Vƣơng là một cuộc khởi nghĩa 

rộng rãi trên khắp vƣơng quốc, de Courcy và đạo quân 

viễn chinh phải chia ra đánh dẹp khắp nơi. Mục tiêu 

trọng tâm của các cuộc hành quân tại An Nam thì nhắm 

vào truy lùng vua Nguyễn Phƣớc Minh và Tôn Thất 

Thuyết cùng các cấp chỉ huy quân sự nhƣ Trần Xuân 

Soạn, Tán Thuật, Bố Giáp, v.. v... Bởi thế, việc cứu viện 

cho các cộng đồng Ki-tô bị chậm trễ. Tại Quảng Trị 

chẳng hạn, mãi tới ngày 13/10/1885, sau khi làng đạo 

Ki-tô Bãi Son đã bị tấn công, giáo dân bị tàn sát, cánh 

quân của Dallier mới tới nơi. Dallier chỉ có thể cho lính 

đốt làng, phá hủy súng đại bác và 300 cân chất nổ của 

nghĩa quân, tấn công làng Trang Hien gần đó, rồi rút về 

Cam Lộ lúc 22G00 tối. Những trƣờng hợp tƣơng tự 

cũng xảy ra ở Nghệ An, Thanh Hoá, Bình Định, Phú 

Yên, và Bình Thuận. 

Tại các tỉnh phía nam Huế (Nam Trực và Tả Trực 

Kỳ), các giáo sĩ Pháp phỏng đoán rằng khoảng 25,000 

giáo dân bị giết, so với 10 giáo sĩ và 10,000 giáo dân 

thiệt mạng thuộc vùng Hữu-Trực kỳ. (42 [84]) Số giáo 

dân từ Quảng Trị tị nạn về Huế hay từ Bình Định vào 

Qui Nhơn lên tới hàng chục ngàn ngƣời. Giám mục 
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Colombert ở Sài Gòn phải dùng thuyền di tản hàng ngàn 

ngƣời vào Nam Kỳ. (43 [85]) 

*** 42 [84]. Patrick J.N. Tuck, French 

Catholics Missionaries and the Politics of 

Imperialism in Vietnam, 1857-1914: A 

Documentary Survey (London: Liverpool Univ. 

Press, 1987), p 206.  

43 [85]. Tuck 1987, p 206. 

 

Không có một tổng kết chính xác nào về số giáo dân 

bị chết. Tháng 4/1886, Colombert, Giám mục Sài Gòn, 

cho rằng nghĩa quân đã cắt cổ 40,000 giáo dân. (44) 

44. Thƣ ngày 12/4/1886, Colombert gửi 

Lemonier (Hong-kong); ASME (Paris), Cochin. 

Occi., 1881-1898, vol. 759, số 212; Ibid. 214.  

 

Tháng 9/1886, Colombert báo cáo từ Bà Rịa tới 

Tourane, có 25,000 bị giết, 16,000 phải di tản. (45) 

45. CAOM (Aix), Amiraux 23773.  

 

Thống đốc Filippini ở Sài Gòn cũng báo cáo vào 

ngày 22/8/1887 là 25,000 ngƣời trên tổng số giáo dân 6 

tỉnh phía nam Huế đã bị thảm sát, tài sản bị phá hủy. 

(46) 

46. CAOM (Aix), FOM, carton 2, A 00 (22); 

Cao Huy Thuần 1990, p 333, chú 36.  

 

Eugène Louvet cho rằng trong năm 1885, khoảng 

36,000 giáo dân bị giết (Bắc Đàng Trong, 12,000; Tây 

Đàng Trong, 24,000). (47) 

47.  Les missions catholiques du XIXè siècle, pp 

158-159; Nguyễn Văn Phong 1971, p 92.  

 

Có tác giả ghi nhận khoảng "70,000" giáo dân bị 

hại; Những con số này, thực ra, đã chỉ do phỏng đoán, 

và chép lại đây chỉ nhằm gợi ý một ấn tƣợng về biên độ 

của cuộc tƣơng tàn. Đáng ghi nhận là không một tác giả 

nào nhắc đến số dân Lƣơng bị sát hại, hay làng mạc 

Lƣơng hoặc bị giáo dân đốt phá, hoặc trong chính sách 

tiêu thổ kháng chiến của nghĩa quân, hay liên đới trừng 

phạt của Pháp trong 5 năm 1885-1890. 

Giống nhƣ những phong trào Văn Thân từ thập niên 

1850, một trong những nguyên động lực của phong trào 
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Cần Vƣơng là trừng trị và răn đe các giáo dân Ki-tô đã 

và đang tiếp tay quân xâm lăng. Vào thời điểm 1885, 

đây không còn là những lời cáo buộc vô bằng chứng 

nữa. Vì lý do này hay lý do khác, đa số tín đồ Ki-tô đã 

bị lọt vào vùng ảnh hƣởng của Pháp, và một thiểu số 

khác—vì cuồng tín hay vì danh lợi bản thân, hoặc cả 

hai—tích cực hợp tác hoặc phục vụ các đạo quân viễn 

chinh Pháp. Trên khắp chiến trƣờng từ Bình Thuận ra 

tới thƣợng du Bắc Kỳ, đại đa số thông sự, nho, lính tập, 

điềm chỉ, dẫn đƣờng cho Pháp đều là giáo dân Ki-tô. 

Qua thế kỷ XX, cơ quan ngôn luận của Hội Truyền Giáo 

Pháp còn phổ biến những lời cung văn bốn đại công 

thần của Bảo hộ Pháp và Hội Truyền Giáo là Lê Phát 

Đạt, Trần Lục, Petrus Trƣơng Vĩnh Ký, và Trần Bá Lộc. 

(48) Những công thần khác, ở mức trung bình, cũng 

đƣợc ngợi ca không tiếc lời nhƣ Ngô Đình Khả, Nguyễn 

Hữu Bài, v.. v.. 

48. Xem, chẳng hạn, Pierre Khorat, “Les 

personnalités annamites catholiques;” Annales de la 

Société des Missions Etrangères [ASME] (Paris), 

1913, pp 243-249. 

 

Đạo quân viễn chinh còn phải đƣơng đầu với một 

đối thủ cực kỳ nguy hiểm nữa là khí hậu và bệnh thời 

khí miền nhiệt đới mà khối văn sử Trung Hoa đã nhiều 

lần nhắc đến—nhƣ huyền thoại Mã Viện thấy diều hâu 

đang bay trên không lả tả rơi xuống mặt nƣớc vì lam 

chƣớng, khí độc; (2) hoặc, sự quan tâm đặc biệt của vua 

quan Minh trong cuộc xâm chiếm Đại Việt năm 1406-

1428, hay Hoằng Lịch (Qian-long, 1735-1798) cùng các 

cận thần nhƣ Hòa Khôn [He Shen], Tôn Sĩ Nghị [Sun 

Shi-I], Phúc Khang An [Fu Kang-An] trong chiến dịch 

“hƣng Lê” năm 1788-1789. (49)  

49. Li Jie [Lê Tắc], Annan zhi-lue [An Nam Chí 

Lược] (tk XIII-XIV, truyền bản 1884), I: Cổ tích, 

bản dịch Chen Ching Ho [Trần Kính Hòa] et al. 

(Huế : Đại học Huế, 1961), [chữ Việt] tr 40, [chữ 

Nho] tr 25 cols 19-21. [Ngô tại Lãng Bạc Tây lý 

gian, tặc vị diệt thời, hạ lạo thường vụ, độc khí 

huân chương, ngưỡng thị phi diên, thiếp thiếp trụy 

thủy trung, . . . .]  Theo dịch giả Ngô Đức Thọ, đoạn 

văn này dẫn từ Hou Hanshu [Hậu Hán Thư] của 

Fan Ye [Phạm Việp, 392-446], q 24: Mã Viện 
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truyện [ngưỡng thị phi diên, diếp diếp trụy thủy 

trung]; Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1697-1698), 

Ngoại Kỷ [ĐVSK, NKTT], I :17a, Thọ (2009), 

1:272, 272n1. Bởi thế bốn tiếng “Diên Chỉ Chi 

Ngung” trong ĐVSK, NKTT, I, Giu (1967), 1:332  

nên đọc là “diên diếp chi ngung” [cõi diều hâu rơi] 

trong truyền bản Tống Sử, Giao Chỉ truyện, Về kẻ 

thù thời tiết của quân viễn chinh Pháp và Espania, 

xem, chú 8, cùng thƣ từ trao đổi giữa Rigault de 

Genouilly và Pierre Retord, Dominico Lefèbvre 

cùng các giáo sĩ với các cấp chỉ huy Pháp trong 

những phần sau. 

3. Ming shi-lu, Taizong (bản dịch Wade, 

National Univ of Singapore data base, 2005), juan 

56 :5a [22/7/1406], 67:3b-4a [26/6/1407], 103 :1b-

2a [5/5/1410, 5 phƣơng pháp tiếp vận, lƣu thông 

tránh lam chƣớng]; Vũ Ngự Chiêu, “Giao Chỉ Đô 

thống sứ ti, 5/7/1407-2/1/1428),” trong Vũ Ngự 

Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận Biển Đông Nam 

Á : Kiện hay Không Kiện ?, 2 tập (Foutainvalley, 

CA : Hợp Lƣu, 2015), II: [5-2203]. 

 

Trƣớc hết, các giáo sĩ Pháp và Việt không ngớt 

tuyên truyền và áp lực giáo dân phải "tự vệ" hoặc "phục 

vụ tân trào." Giám Mục Puginier là khuôn mặt tiêu biểu 

và quyền lực nhất trong nhóm này. Một mặt, Puginier 

không ngớt yêu sách, đòi hỏi các viên chức Pháp phải 

sử dụng giáo dân Ki-tô trong việc "bình định"—đánh 

dẹp những đảng "giặc", tức các tổ chức kháng chiến và 

nghĩa quân chống Pháp. Puginier đã không ngần ngại 

nói thẳng với các quan Tƣớng Pháp rằng chỉ có giáo dân 

Ki-tô mới là bạn trung thành vĩnh viễn của nƣớc Pháp, 

và các viên chức Pháp phải trang bị vũ khí cho họ tự vệ. 

(55 [86]) 

55 [86]. "Notes" ngày 13/9/1886 của Puginier; 

CAOM (Aix), Indo, Amiraux 11782; Thƣ ngày 

25/3/1886, Colombert gửi Lemonnier; ASME 

(Paris), Cochin. Occi., vol 756, số 727. 

 

Mặt khác, Puginier cùng các đồng liêu cho lệnh 

giáo dân phải hợp tác với Pháp, dƣới danh nghĩa "thập 

tự quân" bảo vệ tín ngƣỡng. Một số linh mục đã đứng ra 
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tổ chức những đội võ trang đánh phá các căn cứ kháng 

chiến, hay thiết lập các nhóm tiền đạo cho quân Pháp. 

Tại phía nam Huế, các linh mục Guerlach và 

Maillard hoặc lập nên những đội "thập tự quân" bản xứ, 

hoặc hƣớng dẫn các đơn vị Pháp đi tảo thanh những 

làng Lƣơng. Các đạo thập tự quân này còn hung bạo 

hơn cả các cánh quân Cần Vƣơng, khiến ngay cấp chỉ 

huy Pháp cũng phải nhiều lần quở trách, răn đe, hay 

trừng phạt. Các giáo sĩ Pháp không chịu lùi bƣớc. Họ 

công khai đả kích chiến lƣợc bình định của de Courcy 

cũng nhƣ các viên chức Pháp.(56 [87]) 

56 [87]. Thƣ ngày 28/9/1885, Geffroy gửi Giám 

mục Qui Nhơn; đã dẫn trong chú 48; Tuck 1987, pp 

213-214. 

 

Tại Nghệ An, giáo dân huyện Quỳnh Lƣu đốt phá 

huyện lỵ và các xã thôn. Hơn một ngàn nóc nhà tại 

Quỳnh Đôi, Bào Hậu, bị thiêu hủy, nhiều thƣờng dân bị 

chết.(57 [88]) Nhóm Linh mục Klinger tổ chức các đội 

võ trang "tự vệ," đánh phá các làng Lƣơng, đốt phá chùa 

miếu, hy vọng tiêu hủy nền văn hoá truyền thống của 

ngƣời Việt, hầu "khai hoá." (58]89) 

57 [88]. ĐNTLCB, VI, III, 37:1885-1886, 

1977:105. 

58 [89]. Báo cáo ngày 5/11/1896, Brière gửi 

Toàn quyền; CAOM (Aix), FOM, carton 8, A 20 

(48); và Thƣ ngày 22/4/1891, Công sứ Vinh gửi 

Pinot; Ibid., carton 7, A 20 (35); Cao Huy Thuần, 

1990, pp 446-447.(Klinger) 

 

Tại miền Bắc, Linh mục Trần Lục (Xuân Triêm) 

tăng cƣờng lực lƣợng "thập tự quân" tiếp tay bất cứ 

cuộc hành quân nào của Pháp. Một trong những công 

lớn của Trần Lục với chính phủ Bảo hộ là chiến thắng 

Ba Đình. Ngoài ra, Lục cũng cung cấp cho Pháp hàng 

ngàn cu-li, mật báo viên, lính tập, và viên chức hành 

chính. Trần Lục uy quyền đến độ đƣợc đi đứng tự nhiên 

trƣớc mặt Kinh lƣợc.(59 [90])  

59 [90]. ĐNTLCB, VI, 37: 1885-1886, 

1977:143.  

 

Courcy và các cấp chỉ huy Pháp cố giữ trung lập 

trong cuộc tranh chấp tôn giáo, nên chỉ hứa mà không 
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võ trang cho giáo dân. Tƣớng Prud'homme còn khẳng 

định là bất cứ ai cũng không đƣợc mang vũ khí, bất kể 

Giáo hay Lƣơng. (60 [91]) Puginier và các giáo sĩ bèn 

tìm cách chuyển lậu khí giới qua ngả Hongkong và Sài 

Gòn.(61 [92]) Đích thân Puginier còn vận động các viên 

chức Pháp bắt những làng không theo đạo Ki-tô phải bồi 

thƣờng thiệt hại bằng cách cắt nhƣợng đất đai, ruộng 

nƣơng cho giáo dân. Nhiều làng đã phải cải đạo để tránh 

sự trả thù của Puginier và các đạo thập tự quân. (62 

[93])  

60 [91]. Thƣ Geffroy ngày 28/9/1885; đã dẫn 

trong chú 48. 

61 [92]. Thƣ ngày 12/4/1886, Colombert gửi 

Lemonier (Hong-kong); ASME (Paris), Cochin. 

Occi., 1881-1898, vol. 759, số 212. 

62 [93]. Xem "Notes" gửi Paul Bert của 

Colombert ngày 25/3/1886; ASME (Paris), Cochin. 

Occi., 1867-1889, vol 756, số 727; Tuck, 1987:221. 

 

Triều đình Huế chẳng có một biện pháp nào ngoài 

việc ra hết Dụ này tới Dụ khác kêu gọi hai bên ngƣng 

chém giết lẫn nhau. Vƣơng quyền soi mòn đến độ nhƣ 

ngừng hiện hữu. Lời trần tình của triều đình với Toàn 

quyền Paul Bihourd vào đầu năm 1887 phản ảnh tình 

cảnh hỗn loạn này: 

Hiện nay, các tỉnh, dân lƣơng, dân giáo, thù 

nhau mà các giám mục, linh mục phần nhiều che 

chở dân giáo, hoặc bắt dân lƣơng bồi thƣờng; hoặc 

muốn chiếm chia ruộng đất; hoặc xin chẩn cấp tiền 

gạo; viện thế quí quan [Pháp], quan tỉnh [Việt] 

không theo không đƣợc, cho nên dân lƣơng càng 

quá đáng; gián hoặc có ngƣời bị bọn giặc bắt hiếp 

phải theo, muốn ra thú thì dân giáo nghe biết, lập 

tức bắt giam trách phạt, để đến nỗi sợ hãi không 

dám đến thú. Nhiều lần đã hiểu dụ và ngăn dẹp, tệ 

ấy chƣa hết. 

Nay xin, phàm việc của dân lƣơng, dân giáo sẽ 

do triều đình nƣớc tôi xử trí. Các linh mục không 

đƣợc đến tỉnh cầu xin việc gì; dân giáo không đƣợc 

tự tiện bắt ngƣời, giam giữ và bắt ức bồi phạt, cho 

đƣợc cùng yên. (63) 

63. ĐNTLCB, VI, V, 37:1885-1886, 1977:233 

[233-235].(Ki-tô lộng hành) 
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V. NGUYỄN PHƢỚC MINH BỊ BẮT: 

 

Mặc dù tinh thần trung quân, ái quốc của các sĩ phu 

rất cao, và đa số không thiếu dũng cảm, hào hùng, họ 

đang lội ngƣợc dòng nƣớc kỹ thuật và thời gian. Sau 

những ngày tháng lúng túng ban đầu, lực lƣợng tăng 

viện Pháp lũ lƣợt kéo tới. Ngày 24/10/1885, tổng số 

quân Pháp lên tới 28,600 ngƣời: 22,600 tại Bắc Kỳ; 

4,000 tại An Nam; và 2,000 hải quân. Nửa năm sau, 

ngày 22/4/1886, lực lƣợng viễn chinh Pháp tại Bắc và 

Trung Kỳ lên tới hai sƣ đoàn: 

- Sƣ đoàn Bộ binh do Tƣớng Ẹ Jamont cầm đầu; và 

Đại tá Kessler làm Tham mƣu trƣởng. Sƣ đoàn này gồm 

ba [3] Lữ đoàn: Lữ đoàn 1 của Tƣớng Jamais, Lữ đoàn 

2 của Thiếu tƣớng Mensier (vùng duyên hải Bắc Kỳ) và 

Lữ đoàn 3 của Thiếu tƣớng Munier (phụ trách vùng 

Huế).  

- Sƣ đoàn Hải quân do Đại tá Beaumont chỉ huy, 

gồm 41 tàu chiến, đóng ở Kép. (64) 

64. SHAT (Vincennes), 10H xxx [2]. Tổng số 

thiệt hại của Pháp trong tháng 10/1885: 454 chết 

bệnh (324 dịch tả, 130 các bệnh khác). Trong ba 

tháng 8,9, 10: mất 5,374 ngƣời (2,205 chết trận hay 

bệnh tật), 3069 ngƣời hồi hƣơng. 

 

Không kém quan trọng là sự khai sinh và phát triển 

của các đơn vị lính bản xứ, gồm 4 trung đoàn lính tập 

Bắc Kỳ mà đa số là giáo dân. Tại An Nam, các đơn vị 

lính tập cũng ngày một nhiều. Mặc dù khả năng chiến 

đấu không cao, ngƣời Pháp có nhiều lợi điểm khi sử 

dụng các đơn vị này. Thứ nhất, chi phí thấp, so với việc 

sử dụng các đơn vị chính qui Pháp. Thứ hai, lính tập 

quen thuộc với khí hậu khắc nghiệt nhiệt đới. Thứ ba, 

không có trở ngại về vấn đề ngôn ngữ với dân bản 

xứ.(65) Dù việc sử dụng thông ngôn bản xứ tạo nên 

những khó khăn nho nhỏ, nhƣng đại đa số các thông 

ngôn đều đồng hoá quyền lợi bản thân với quyền lợi tân 

trào bảo hộ Pháp, coi tân trào nhƣ "bát cơm" (bol de riz) 

của dòng họ mình.(66) 

65. Ngày 30/10/1885, Đại tá Brissaud cùng 3 

Trung tá, 60 sĩ quan, 250 Hạ sĩ quan tới Huế để 

thành lập 6 tiểu đoàn lính tập tại An-Nam; Ibid. 
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66. Xem, chẳng hạn, thƣ ngày 21/8/1944, Ngô 

Đình Thục gửi Decoux; CAOM (Aix), PA 14, 

carton 2; và báo cáo của Arnoux ngày 20/8/1944 về 

buổi thẩm vấn Ngô Đình Nhu, dẫn trong Nguyên 

Vũ, Paris Xuân 1996 (Houston: Văn Hoá, 1998), tr. 

160-161. 

 

Trong hai năm đầu, de Courcy và rồi Paul Bert uyển 

chuyển áp dụng chiến lƣợc vừa đánh, vừa chiêu hồi. Từ 

đầu năm 1887 Pháp thay đổi chiến lƣợc. Ảnh hƣởng 

những lời cố vấn của các giáo sĩ nhƣ Puginier và 

Colombert, cùng sự thăng tiến của giáo dân Ki-tô trong 

các cơ cấu chính quyền bảo hộ, khiến ngƣời Pháp bắt 

đầu áp dụng "luật An Nam" với các thành phần chống 

đối. Bất cứ làng nào nghi ngờ bắt tay với "giặc" đều bị 

thiêu hủy, hƣơng chức chịu trách nhiệm. Vợ con, cha 

mẹ, anh em, chú bác đều biến thành "con tin" để ép 

buộc các lãnh tụ nghĩa quân đầu hàng. (67) 

67. Mat-Gioi (Albert de Pouvourville), Le 

Tonkin actuel (1887-1890) (Paris: 1891), pp 259-

260; Nguyễn Văn Phong, 1871, p 225. 

 

Ngay đến các quan chức Việt cũng bị nghi là "đòn 

sóc hai đầu," chỉ thuần phục bề ngoài, trong khi sau 

lƣng cố tình che chở cho các lãnh tụ Cần vƣơng đào 

thoát.(68)  

69. Ngay đến Hoàng Cao Khải và Cao Xuân 

Dục cũng bị thƣợng cấp Pháp đôi lần hoài nghi đã 

dung dƣỡng Tán Thuật. Nguyễn Trọng Hợp thì bị 

nghi "hai mặt;" xem Báo cáo ngày 11/2/1889, 

Richaud gửi Bộ Thuộc Địa, p 292. 

 

Đầu năm 1887, triều thần Huế than thở với Tân 

Toàn quyền (?) Constans [?]: 

Quan viên nƣớc tôi nhƣ tổng đốc tuần phủ, bố 

chính, án sát, đều là quan to, các viên phủ huyện 

cũng là ngƣời cai trị dân, nhƣ ngƣời có lỗi đáng đổi, 

cách phải chiểu theo điều ƣớc do triều đình nƣớc tôi 

tâu xin chuẩn cho định đoạt, thế mà gần đây nhƣ 

tuần phủ Ninh Bình là Đồng Sĩ Vịnh, tri phủ là Trần 

Bạch Lân, bọn tri huyện là Nguyễn Huy Trác năm 

viên, can phải việc gì chƣa thấy tƣ trả lời, thế mà 

quí quan hoặc tự bắt giam tra xét, hoặc nghị xử tội 
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lƣu, tội trảm, không những chiểu điều ƣớc trƣớc 

không đúng; mà đƣơng lúc trong Nam ngoài Bắc 

chƣa yên này, lòng ngƣời chƣa vững, quan lại bỏ 

đặt dễ dàng nhƣ thế, e rằng ngƣời làm quan, phần 

nhiều tự cho là nguy, cùng nhau tan rã, thì kẻ hiếu 

sự, dễ nhân thế mê hoặc lòng ngƣời. (70) 

70. ĐNTLCB, VI, V, 37:1885-1886, 1977:233-

234. 

 

Các đơn vị lính tập cũng bị các cấp chỉ huy của họ 

miệt thị, rẻ rúng và hoài nghi. Tƣớng E Bevin, chẳng 

hạn, nhận định: 

Mang tiếng bảo vệ dân lành, lính tập bắt dân 

chúng phải cung phụng nào gà, lợn, chuối, gạo.(71) 

71. E. Bevin, Au Tonkin, Milices et pirateries, 

pp 10-11; Nguyễn Văn Phong 1971, p 228. 

 

Bevin cũng chẳng mấy tin tƣởng những tay súng 

bản xứ này, vì "Bọn lính tập thƣờng là kẻ cƣớp ban 

đêm, và ban ngày chúng rất hăng hái truy kích những 

đồng ngũ của bóng tối." (72) Các nhân chứng khác cũng 

ghi nhận: "Lính cƣớp bóc, ăn giật ngay cả ở chợ búa." 

(73) 

72. Bevin, op. cit., pp 10-11, 20; Nguyễn Văn 

Phong 1971. P 228.  

73. C. Pâris, Voyage d'exploration de Hué en 

Cochinchine, p 122; J. Lafitte, La vérité sur le 

Tonkin, l'Annam, p 16; Nguyễn Văn Phong 1971, p 

228. 

 

Thực ra, chỉ nhờ chiến thuật du kích chiến mà một 

số lãnh tụ Cần Vƣơng còn sống sót và cầm cự cho tới 

thập niên 1890.  

1/1886: Pháp khởi công làm đƣờng từ Đà Nẵng 

ra Huế để chuyển vận binh lính và tiếp vận. 

27/1/1886: Nghị định tổ chức Nhà nƣớc Bảo hộ 

xứ Annam và Tonkin. Tại Huế, có Tổng trú sứ 

[Résident général]. Trung và Bắc có Résident 

Supérieur (gọi là Thống sứ ở Bắc và Khâm sứ ở 

Trung). 

Paul Bert (8/4-11/11/1886) đƣợc bổ nhậm chức 

Tổng trú sứ Annam-Tonkin đầu tiên. Tuyên bố ở Hạ 

Viện Pháp: "Tôi muốn chinh phục dân An Nam 
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bằng bàn tay mở rộng và thanh gƣơm đeo bên 

hông." 

31/1/1886: Tƣớng Charles Warnet: XLTV Tổng 

trú sứ; Arthur Dillon, Khâm sứ; và Paulin Vial, 

Thống sứ.  

28/3/1886: Bert tới Sài Gòn. 2/4/1886: Bert tới 

Hà Nội. 8/4/1886: Bert chính thức nhận chức Tổng 

trú sứ [tới ngày 11/11/1886]. 25/4/1886: Tƣớng 

Warnet rời Hà Nội.Gửi Petrus Ký ra Huế. 

4/2/1886: Tết Bính Tuất [23/1/1887].  

20/3/1886: Mignot kéo quân từ Hà Tĩnh hƣớng 

về Huế. 29/3/1886: Pháp chiếm Lào Kay. 

22/4/1886: Lực lƣợng viễn chinh Pháp tại Bắc 

và Trung Kỳ lên tới hai sƣ đoàn: 

- Sƣ đoàn Bộ binh do Tƣớng E. Jamont cầm 

đầu; Đại tá Kessler làm Tham mƣu trƣởng. Lữ đoàn 

1 của Tƣớng Jamais, Lữ đoàn 2 của Thiếu tƣớng 

Mensier (vùng duyên hải Bắc Việt) và Lữ đoàn 3 

của Thiếu tƣớng Munier (phụ trách vùng Huế). 

- Sƣ đoàn Hải quân do Đại tá Beaumont chỉ 

huy, gồm 41 tàu chiến, đóng ở Kép. 

5/1886: Nguyễn Phƣớc Biện cho phép các quan 

dùng xe tay thay kiệu.  

3/6/1886: Nguyễn Phƣớc Biện lập chức Kinh 

lƣợc Bắc Kỳ, có toàn quyền thay mặt triều đình xử 

lý mọi việc. 

* Bert thành lập Phòng thƣơng mại Hà Nội và 

Hải Phòng. 

17/6-5/9/1886: Nguyễn Phƣớc Biện đƣợc phép 

du ngoạn các tỉnh miền Bắc Trung Kỳ (10H xxx 

[8]). 

20/6/1886: Filippini làm Thống đốc Nam Kỳ 

[tới ngày 22/10/1887].  

9/1886: Tờ Le courrier d'Haiphong ra số đầu 

tiên. 

9/1886: Pháp mang quân đánh dẹp ở Bình 

Thuận. 26/6/1887: Pháp ký với nhà Thanh một qui 

ƣớc về biên giới Trung Hoa và Bắc Kỳ. 

: Bert chết. Paulin Vial lên XLTV. Nhƣng Vial 

vẫn XLTV. 1/1/1887: Thành lập Ngân sách Trung - 

Bắc Kỳ. 29/1/1887: Bihourd tới Huế. 
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1887: Lập trƣờng dạy tiếng Pháp. Diệp Văn 

Cƣơng làm Chƣởng Giáo. Cƣơng gốc ngƣời Hải 

Nam; lƣu lạc qua miền Nam từ nhỏ. 

26/6/1887: Pháp ký với nhà Thanh một qui ƣớc 

về biên giới Trung Hoa và Bắc Kỳ. 

8/1887: Pháp trả triều đình Huế hai tỉnh Bình 

Thuận và Khánh Hoà. Đồng Khánh cử Phan Liêm 

làm Tổng đốc; đề bạt Nguyễn Thân từ chức Sơn 

Phòng sứ Quảng Ngãi lên Khâm sai Tả trực kỳ. 

9/1887: Nguyễn Duy Hiệu bị Nguyễn Thân bắt 

sống, xử tử ở Quảng Nam. Vợ con bị phát lạc làm 

nô lệ ở Quảng Ngãi và Bình Định. 

11/9/1887: Raoul Berger XLTV Tổng trú sứ từ 

ngày 13/9/1887.  

17/10/1887: Thành lập Liên bang Đông Dƣơng 

(L’Union Indochinoise) và đặt chức Toàn quyền. Có 

nhiệm vụ điều động Tổng trú sứ ở Huế, Thống đốc 

Sài Gòn, và Tổng trú sứ ở Cao Miên. 

- Annam và Tonkin không còn tùy thuộc Bộ 

Ngoại Giao nữa, mà thuộc Bộ HQ & TĐ. 

2/11/1887: Etienne Richaud làm Tổng trú sứ; 

nhƣng không đáo nhậm nhiệm sở (22/4/1888: 

XLTV Toàn quyền). 

9/11/1887: Dân biểu Jean Antoine Ernest 

Constans đƣợc bổ nhậm làm Toàn quyền tạm thời. 

22/4/1888: Richaud, Tổng trú sứ Huế, tạm thay 

Constans làm Toàn quyền Đông Dƣơng [chính thức 

hoá ngày 8/9/1888]. 8/9/1888: Richaud chính thức 

làm Toàn quyền. 

 

29/4/1888: Eusèbe Parreau làm Thống sứ Bắc 

Kỳ. 

25/6/1888: Parreau đƣợc cử làm XLTV Tổng 

Trú sứ. 

9/1888: Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý việc mở văn 

phòng đại diện thƣơng mại ở Sài Gòn. Cử Aimée 

Fonsales làm Đại diện thƣơng mại (Commercial 

Agent). 

* Huế: Rheinart đƣợc cử làm Khâm sứ Huế; 

nhƣng chỉ nhiệm chức từ tháng 11/1888. 

 

A. SỰ SUY THOÁI CỦA PHONG TRÀO CẦN 

VƢƠNG: 
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Nhận hiểu tình hình tuyệt vọng—sau khi các cứ 

điểm quan trọng của phong trào Cần Vƣơng bị phá vỡ, 

hầu hết các lãnh tụ địa phƣơng đã bị giết, cầm tù, hay ra 

đầu thú—năm 1888, Tôn Thất Thuyết cùng một nhóm 

thân tín, do Đèo Văn Trí hƣớng dẫn, trốn qua Hoa Nam 

cầu viện. Thuyết nhờ Lƣu Vĩnh Phúc móc nối với các 

giới chức nhà Thanh, nhƣng triều đình Thanh từ chối 

giúp đỡ. Ngay các quan địa phƣơng ở vùng Lƣỡng 

Quảng cũng quay mặt làm ngơ. Ba năm sau, Pháp liên 

lạc với Trung Hoa, xin chỉ định cƣ trú Thuyết ở Liễu 

Châu. Sáu năm sau nữa, chuyển qua Triều Châu, gần 

Quảng Châu. Pháp trả chi phí mỗi tháng 43 lạng vàng. 

Ngày 28/6/1913, qua đời ở Quảng Châu. Tài liệu Pháp 

ghi nhận năm 1915 Thuyết còn lại những ngƣời thân 

cận sau: vợ, Nguyễn Du Thị; hai con, Nguyễn Bảo, tức 

Nguyễn Thiên Đƣờng (24 tuổi) và Nguyễn Á Cần (12 

tuổi); Chính Đô Thống Trần Xuân Soạn (69 tuổi) cùng 

hai con Trần Xuân và Trần Tài; cựu Đô Đốc Cao Đạt 

(61 tuổi). (74) 

74. CAOM (Aix), Papiers d'Agents, PA 13; 

Chính Đạo, VNNB, tập III: Nhân Vật Chí, tái bản 

làn thứ nhất, có bổ sung (1997). Lãnh tụ Cải Lƣơng 

Quảng Nam, Phan Chu Trinh, từng ghé qua Sa Hà 

gặp Cƣờng Để, Lƣu Vĩnh Phúc trƣớc khi qua Nhật; 

nhƣng Phó bảng Phan—ngƣời phất cờ tiên phong 

cho chủ nghĩa Cộng Hòa [Republicanism]—công 

khai chống chế độ quân chủ, và từng gọi vua 

Nguyễn là “dân tộc độc phu.” 

 

Tại nội địa, vua Nguyễn Phƣớc Minh bị cô lập dần 

trong khu vực dân Mƣờng ở vùng núi tây Bắc Trực và 

Hữu Trực kỳ (Thanh-Nghệ-Tĩnh). 

Sự tàn lụn của phong trào Cần Vƣơng có nhiều 

nguyên do. Lý do thứ nhất là phong trào này nhiều tính 

cách tự phát, hơn có tổ chức chặt chẽ. Bởi thế, ngoại trừ 

liên minh tam tỉnh ở đất Bắc vào tháng 10/1885, các tổ 

chức nặng tính cách địa phƣơng, cục bộ. Mỗi lãnh tụ sĩ 

phu là một tổ chức, với những ngƣời thân cận, hoặc 

cùng quê, cùng trƣờng. 

Lý do thứ hai là vũ khí thô sơ. Họ không đủ khả 

năng trực diện với các cánh quân chính qui Pháp, và 

ngay cả các đơn vị lính tập hay quan binh triều đình. 
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Lý do thứ ba là thiếu sự ủng hộ của đại đa số dân 

chúng. Phong trào Cần Vƣơng tự bản căn là một phong 

trào của giới nho học. Đại đa số quần chúng—trƣớc 

cảnh chiến tranh điêu tàn, đổ nát hàng thập niên từ thập 

niên 1850, cùng những hành vi cƣớp bóc, hãm hiếp, đốt 

phá của các phe đảng, và ngay cả quan binh cũng nhƣ 

lính Pháp và cộng sự viên—rút vào thế thụ động cố hữu 

của nông dân. Nhu cầu sinh tồn lớn hơn nhu cầu chính 

trị. Một số lãnh tụ Cần Vƣơng lôi kéo đƣợc đám ngƣời 

nghèo khổ, hay các cá nhân quyền thế tại địa phƣơng, 

nhƣng việc tuyển mộ tân binh, cán bộ, tiếp tế lƣơng thực 

rất hạn hẹp. Cả hai phe Cần Vương và lính Pháp đều 

tàn bạo như nhau. 

 

Lý do thứ tƣ là "thiên mệnh" của nhà Nguyễn, kể từ 

vua Nguyễn Phƣớc Thời, đã soi mòn. Chuyến xuất giá 

của Nguyễn Phƣớc Minh là ngọn lửa rơm vƣơng quyền 

bùng lên lần chót—bị dập tắt bởi ngay chính Từ Dụ 

Thái Hoàng Thái hậu cùng một số Hoàng tử, vƣơng tôn 

tại Huế để bảo vệ quyền lợi chung của hoàng gia. Hồ sơ 

hiếu hòa của Miên Trinh, chẳng hạn, đã bắt đầu từ thập 

niên 1880, nếu không phải sớm hơn. Ngay chính 

Nguyễn Phƣớc Thời, từ đầu thập niên 1860, cũng chỉ 

cầu hòa. Những Miên Định, Miên Lâm, hay Hƣờng 

Hƣu, Ƣng Chơn, Ƣng Kỹ, và Bửu Lân, Bửu Đảo sau 

này không hề đi ra ngoài trào lƣu chủ hòa.  

Lý do thứ năm là chính sách thực tiễn và uyển 

chuyển của ngƣời Pháp. Mặc dù tại chính quốc, Ki-tô 

giáo đang mất dần ngai vị độc tôn, tại Đại Nam các viên 

chức hành chính và quân sự Pháp đã lôi kéo sự yểm trợ 

của các giáo sĩ Pháp và những giáo dân tham vọng hoặc 

cuồng tín. Puginier, Giám mục Tây Đƣờng Ngoài, trở 

thành một thứ quốc sƣ không chính thức của tất cả các 

quan chức Pháp. Puginier và các đồng liêu cũng không 

ngần ngại sử dụng bạo lực, dƣới danh nghĩa "tự vệ" hay 

"thánh chiến." Ngay những ngƣời nổi danh "đánh phá 

giáo hội một cách điên cuồng" nhƣ Tổng Trú Sứ Paul 

Bert (8/4-12/11/1886) cũng phải—dƣới ngòi bút 

Colombert—"cúp cái đuôi bài đạo" tại Đại Nam. 

Riêng với các sĩ phu và vua quan Việt, Puginier 

chẳng mong ƣớc gì hơn thấy họ ngƣng hiện hữu, thay 

thế bằng giáo dân Ki-tô—những thành phần mà 

Puginier kiêu hãnh kể công với các viên chức Pháp từng 
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chỉ điểm, mật báo, giúp Pháp tìm thấy thủ cấp Rivière, 

và bằng hữu chân thành, khả tín duy nhất mà lực lƣợng 

viễn chinh Pháp có thể tìm đƣợc tại An Nam. Chính từ 

nguồn cung cấp chỉ điểm, mật báo này ngƣời Pháp đã có 

đƣợc những thông ngôn tin cậy nhất từ Nam ra Bắc, 

những lính tập, bồi bếp, và những thôn xóm phên dậu 

quanh các đồn binh, từ Chợ Quán (Gia Định) tới đồn 

Minh Cầm (Hà Tĩnh). 

Tƣợng đài hùng vĩ của tân trào trong thập niên 1860 

tại Sài Gòn nhƣ Petrus Key, Paulus San, Huỳnh Tịnh 

Của, Nguyễn Trƣờng Tộ bắt đầu đƣợc tiếp nối bằng 

những thông ngôn lừng lẫy khác nhƣ Nguyễn Hoằng, 

Diệp Văn Cƣơng, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, v.. 

v... ở miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, những 

Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, Cao Xuân Dục, Lê 

Hoan, Trần Đình Lƣơng, Vũ Văn Báo v.. v... tiếp nối 

chiến công của những Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phƣơng, 

Huỳnh Công Tấn tại Nam Kỳ lục tỉnh trong thập niên 

1860 và 1870 tại An Nam và Bắc Kỳ. 

 

B. NGUYỄN PHƢỚC MINH BỊ BẮT: 

Từ sau ngày Tôn Thất Thuyết chạy qua Hoa Nam, 

Nguyễn Phƣớc Minh lƣu lạc đó đây trong vùng sơn 

cuớc Hà Tĩnh và Quảng Bình. Lực lƣợng bảo vệ vua là 

một số đầu mục ngƣời Mƣờng. 

Ngày 13/10/1888, Đại úy Boulangier, Tiểu đoàn 

trƣởng Tiểu đoàn 2 An Nam đóng tại đồn Đồng Cả 

(Thanh Hoá), viết thƣ dụ hàng Trƣơng Quang Ngọc, 

một thổ hào Mƣờng đã đƣợc Nguyễn Phƣớc Minh 

phong chức Lãnh binh. Boulangier hứa sẽ thăng chức 

cao hơn chức Nguyễn Phƣớc Minh cho, bảo đảm làng 

Thanh Lãng của Ngọc sẽ đƣợc sống trong hoà bình. 

Ngoài ra, sau khi về hàng, Nguyễn Phƣớc Minh sẽ đƣợc 

về với anh và mẹ; Nguyễn Phƣớc Minh sẽ đƣợc an toàn, 

không có gì phải sợ hãi. Boulangier hẹn sẽ tới Thanh 

Lãng trong vòng 12 ngày để nói chuyện với Ngọc. 

Năm ngày sau, 18/10, Lãnh Binh Ngọc hàng Đại úy 

Boulangier. Ngọc mang theo Nguyễn Đình Tinh, một 

xuất đội đã hàng Pháp từ lâu, Cao Viết Dung, Đinh Văn 

Xuân, Đinh Văn Châu và 10 cu-li làng Thanh Lãng tới 

chỗ vua đồn trú. Tôn Thất Hợp [Hiệp, có thông tin là 

Thiệp], con trai Tôn Thất Thuyết, rút gƣơm chống cự thì 

bị giết. Ngọc tịch thu của nhà vua một [1] kiếm lệnh, 
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một [1] tráp giấy tờ, năm [5] thoi bạc, bốn [4] lƣợng 

bạc, mƣời một [11] tiền [sapèque] vàng lớn, 63 tiền 

vàng nhỏ. Ngày 1/11, Ngọc giao vua cho 

Boulangier.(75) 

75. CAOM (Aix), GGI, dossiers 9569, 9573, và 

10H xxx [23]; ĐNTLCB, VI, XI, 38:1886-[1889], 

1978:140-42, 155-56. Ngọc sau này đƣợc cử làm 

Lãnh binh Khánh Hòa; Ibid., 1978:155-56. Cuối 

cùng, trở lại Thanh Lãng. Về cái chết của Tôn Thất 

Hợp, Pháp tung tin thấy Hợp vung kiếm định đâm 

chết Nguyễn Phƣớc Minh, nên bọn Ngọc phải cứu 

vua, giết Hợp. Tôn Thất Đạm, anh Hợp [Thiệp], 

đang hoạt động ở một nơi khác. Sau này, Đạm tự tử 

để tạ lỗi việc Nguyễn Phƣớc Minh bị bắt.  

13/10/1888: Đại úy Boulangier, trƣởng đồn 

Đồng Cả (Thanh Hoá) viết thƣ dụ hàng Trƣơng 

Quang Ngọc, một thổ hào ngƣời Mƣờng: 

- sẽ thăng chức cao hơn chức Hàm Nghi cho 

(Lãnh Binh). 

- làng Thanh Lãng sẽ đƣợc sống trong hoà bình. 

- sau khi về hàng, phải dẫn Hàm Nghi về với 

anh và mẹ; Hàm Nghi sẽ đƣợc an toàn, không có gì 

phải sợ hãi. 

- trong vòng 12 ngày sẽ tới Thanh Lãng để nói 

chuyện với Ngọc (CAOM [Aix], 9569). 

18/10/1888: Ngọc hàng Đại úy Boulangier, 

Tiểu đoàn trƣởng Tiểu đoàn 2 An-nam. 

1/11/1888: Ngọc bắt Nguyễn Phƣớc Minh 

(ĐNTLCB, VI, XI, 38:140-2; Aix, 9573, 9569). 

Ngọc mang theo Nguyễn Dinh Tinh, Cao Viết 

Dung, Đinh Văn Xuân, Đinh Văn Châu và 10 cu-li 

làng Thanh Lãng. Tịch thu của nhà vua: 1 kiếm 

lệnh, 1 tráp giấy tờ, 5 thoi bạc, 4 lƣợng bạc, 11 tiền 

[sapèque] vàng lớn, 63 tiền vàng nhỏ. 

6/11/1888: Khâm sứ báo tin Nguyễn Phƣớc 

Minh bị bắt ở Đồng Cả. 

15/11/1888: Tổng trú sứ muốn đón tiếp linh 

đình vì nhà vua đã bỏ bọn làm loạn. 

16/11/1888: Toàn quyền cho lệnh đƣa Nguyễn 

Phƣớc Minh/Ƣng Lịch vào Thuận An ngày 22/11 để 

nhận diện. 
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23/11/1888: Tổng trú sứ báo cáo đã cùng 2 Cơ 

Mật và 1 phụ đạo ra Thuận An nhận diện Nguyễn 

Phƣớc Minh. Sau đó, vua sẽ vào Đà Nẵng. 

23/11/1888: Richaud hỏi ý kiến Rheinart ở Huế: 

Tổng trú sứ Parreau đề nghị cho Nguyễn Phƣớc 

Minh ở Sài Gòn, đƣợc tự do, và có thể cho trở lại 

Huế, nếu vua chịu viết thƣ kêu gọi mọi ngƣời ngƣng 

chống Pháp. Richaud nghĩ rằng khó mà để Nguyễn 

Phƣớc Minh "tự do" ở Sài Gòn. 

* Huế: Rheinart cho rằng tuyên cáo của Nguyễn 

Phƣớc Minh không ích lợi gì (Aix, 9569). 

24/11/1888: Nguyễn Phƣớc Minh xuống tàu 

Comète vào Sài Gòn. 28/11/1888: Hàm Nghi tới Sài 

Gòn (Aix, 9569). 

12/12/1888: Richaud yêu cầu Bộ Thuộc địa cho 

lệnh Algérie đối xử lịch sự với Nguyễn Phƣớc 

Minh, vì có thể đƣa Nguyễn Phƣớc Minh về nƣớc 

nếu Đồng Khánh chết. 

13/12/1888: Nguyễn Phƣớc Minh xuống tàu 

Biên Hoà qua Algérie. Chủ Nhật, 13/1/1889: Hàm 

Nghi tới Alger với 1 thông dịch viên và 2 ngƣời hầu 

(Thƣ, 27/1/1889, Gougal Algérie [Tirman] gửi 

Gougal Indo; Aix, 9569). Ở tại l'Hôtel de la 

Régence 10 ngày: 1,100 quan. Sau qua la Villa des 

Pins cách Alger 5 cây số. Pháp cử 1 ngƣời đàn bà 

làm quản gia, kiêm nhiệm vụ kiểm soát nhà vua.  

21/1/1889: Mẹ Nguyễn Phƣớc Minh, Phạm Thị 

Nhàn, chết. [Xem thêm Ưng Lịch]  

 

Thời gian này, Pierre P Rheinart des Essarts 

(8/9/1888-4/5/1889) vừa trở lại Huế làm Khâm sứ. Ngày 

6/11, Rheinart chính thức báo tin Nguyễn Phƣớc Minh 

đã bị bắt ở Đồng Ca. 

Tổng Trú sứ Eusèbe I Parreau (25/6/1888-11/1888) 

muốn đón tiếp linh đình vì nhà vua đã bỏ bọn làm loạn, 

và cho lệnh đƣa Nguyễn Phƣớc Minh vào Thuận An 

ngày 22/11 để nhận diện—vì diện mạo, hình vóc vua đã 

thay đổi, vua lại không nhận mình là Nguyễn Phƣớc 

Minh, chỉ có một cựu quan chức lo việc nuôi ăn vua ở 

huyện Tuyên Hóa khẳng định tù nhân của Trƣơng 

Quang Ngọc là “Xuất đế.” Ngày 23/11, Parreau cùng 

hai [2] Cơ Mật đại thần và một [1] phụ đạo ra Thuận An 

nhận diện Nguyễn Phƣớc Minh. 

673



Mặc dù vua tiếp tục cả quyết mình không phải là 

Nguyễn Phƣớc Minh, ngƣời Pháp vẫn khám phá ra chân 

tƣớng vua. Ngay sau đó, vua đƣợc chuyển vào Đà Nẵng 

chờ lệnh. Parreau muốn cho Nguyễn Phƣớc Minh ở Sài 

Gòn, đƣợc tự do, và có thể cho trở về Huế, nếu vua 

đồng ý viết thƣ kêu gọi mọi ngƣời ngƣng chống Pháp. 

Nhƣng Toàn quyền Etienne A G Richaud không muốn 

để Nguyễn Phƣớc Minh "tự do" ở Sài Gòn và cần gửi đi 

một thuộc địa khác. Khi đƣợc Richaud hỏi ý, tân Khâm 

sứ Rheinart des Essarts cũng cho rằng tuyên cáo của 

Nguyễn Phƣớc Minh chẳng ích lợi gì. 

Hôm sau, 24/11, Nguyễn Phƣớc Minh xuống tàu 

Comète vào Sài Gòn. Tới Sài Gòn ngày 28/11, vua bị 

tạm giữ trong một trại binh. Sau đó, bị giáng xuống 

hàng Công, lấy lại tên cũ là Ƣng Lịch, chờ đầy qua 

Algérie. 

Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, thoạt tiên 

Nguyễn Phƣớc Biện [Đồng Khánh] có vẻ chấp nhận cho 

em trai trở lại Huế nhƣ đã từng hứa. Sau khi Pháp quyết 

định đầy Nguyễn Phƣớc Minh, Nguyễn Phƣớc Biện 

xuống Dụ: 

Công ấy hiện nhân khí lam chƣớng, tích thành 

cố tật, nƣớc ta chữa chạy sợ không đƣợc khỏi, quí 

đại thần rất không yên tâm, chi bằng danh y ở quí 

quốc học thuật giỏi hơn, nên giao cho quí quan đƣa 

về quí quốc, chọn nơi nuôi nấng giữ gìn, ngày thêm 

thuốc chữa, quyết hẳn sớm yên, sẽ lại đƣa về, xin 

đừng quan ngại, các ý nhƣ thế, quí quan kính yêu 

nhƣ thế là tốt lắm, trẫm cũng lấy làm may... (76) 

76. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1886-[1889], 

1978:143. 

 

Ngày 12/12/1888, Etienne A G Richaud gửi công 

điện yêu cầu Bộ Thuộc địa cho lệnh Algérie đối xử lịch 

sự với Ƣng Lịch (Hàm Nghi), vì có thể đƣa cựu hoàng 

về nƣớc nếu Nguyễn Phƣớc Biện chết. Hôm sau, 13/12, 

Ƣng Lịch xuống tàu Biên Hoà qua Algérie cùng một 

thông dịch viên và hai ngƣời hầu. Rời Sài Gòn ngày 

13/12/1888, cựu hoàng tới Alger đúng một tháng sau. 

Nhƣng bị đối xử nhƣ một tù nhân chính trị, và đặt dƣới 

quyền giám thị của một nữ quản gia. Sau này thành hôn 

với Marcelle Laloe, và sinh đƣợc ba con là Nhƣ Mai 

(1905), Nhƣ Luan(?, 1908) và Minh Đức (1910). (77) 
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77. Báo cáo ngày 15/10/1891 của Trần Binh 

Thanh; CAOM (Aix), 20H 13. Về hậu duệ của Ƣng 

Lịch, xem thêm Nguyễn Xuân Thọ 1990, tr. 418-

419. 

 

Từ ngày này, vua biến khỏi sân khấu quyền lực Đại 

Nam, trở thành biểu tƣợng một anh hùng dân tộc. Chúng 

ta sẽ trở lại với vị vua đầy huyền thoại này trong một 

chƣơng sau. 

Tuy nhiên, mọi sự không diễn biến theo ý muốn của 

những ngƣời yêu quí và kính trọng Nguyễn Phƣớc 

Minh. Hơn một tháng sau, Nguyễn Phƣớc Biện đột ngột 

từ trần ở tuổi 25 vì chứng bệnh “lao tủy sống.” Rheinart 

đƣa “Bửu Lầm,” con nuôi nƣớc Pháp lên thay. Ngày 

10/5/1889, Rheinart rời Huế, Seraphin Hector 

(10/5/1889-27/10/1891) lên thay. Huế sẽ đón nhận 

nhiều Tổng Trú Sứ, rồi Khâm sứ  mới nhƣ Ernest Brière 

(27/10/1891-12/4/1894, 28/5/1895-4/2/1898), Leon J P 

Boulloche (4/2/1898-29/3/1900), Jean C J Auvergne 

([29/3/1900]-1/5/1901-11/1/1902, 2/5/1903-4/12/1903, 

2/4/1806-25/8/1908), Ferdinand Levecque, Jean 

Groleau (11/1/1909-21/2/1911), v.. v.. Ngƣời kế vị 

Nguyễn Phƣớc Biện là Nguyễn Phƣớc Chiêu cũng bị ép 

thoái vị, nhƣờng ngôi cho con thứ là Nguyễn Phƣớc 

Hoãng. Nhiều Toàn quyèn đến, rồi đi. Ƣng Lịch cũng 

cải biến từ một vua kháng chiến thành một tù nhân tƣớc 

công với cuộc sống khá vui vẻ với một bà vợ ngƣời 

Pháp, bầy con thông minh, và thú giải trí máy ảnh. Khi 

chiến tranh thứ nhất bùng nổ, cựu hoàng cho phép giới 

chức Pháp toàn quyền khai thác lá thƣ khẳng định sự 

trung thành của cựu hoàng. 
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Chương XIII 

KHAI HOÁ TRIỀU HUẾ 

 

Từ 1885 tới 1888, Pháp liên lũy tìm một phƣơng thức để "bảo hộ" Đại Nam 

một cách hữu hiệu. Văn hoa hơn, các viên chức thuộc địa Pháp ra công “khai hóa” 

tài nguyên và dân tộc Việt Nam, biến Đông Dƣơng thành một thuộc địa giàu có 

nhất ở Viễn Đông. 

Vấn đề gây nhiều tranh cãi là nên hay không nên tách biệt Bắc Kỳ khỏi An 

Nam. Theo Hiệp ƣớc 6/6/1884, Pháp Bảo hộ toàn vƣơng quốc Đại Nam [hiểu theo 

nghĩa không có Nam Kỳ và những lãnh thổ thƣợng du, hay cao nguyên Trung 

phần]; và vƣơng quyền của triều đình Huế vẫn đƣợc công nhận ở Bắc Kỳ. Tuy 

nhiên, Từ Dụ và Tôn Nhơn Phủ nhiều hơn một lần bầy tỏ ƣớc muốn duy trì đƣợc 

vƣơng quyền ở An Nam, và để trao đổi, sẵn sàng nhƣợng miền Bắc cho Pháp. Các 

viên chức Pháp, theo đúng chiến lƣợc tằm ăn dâu, không những chỉ muốn tách Bắc 

Kỳ khỏi Huế, mà còn thiết đặt nền Bảo hộ trực trị tại An Nam. 

 

I. THIÊN SỨ PHÁP: 

Ngƣời Pháp, nói theo Tƣớng Warnet, đi những bƣớc chậm, nhƣng chắc. Năm 

1886, chức "Tổng Trú sứ Huế" [Résident Général] qui định trong Hiệp ƣớc 

1884—có nhiệm vụ cai quản trực tiếp các Trú sứ [residents] (sau đổi gọi là công 

sứ) ở những tỉnh miền Bắc—trở thành "Tổng Trú sứ Tonkin và An Nam," với hai 

phụ tá là Résident Superieur [Khâm sứ] Huế và Résident Superieur [Thống sứ] Hà 

Nội. Sự tách biệt Bắc Kỳ với Huế tiến thêm một bƣớc nữa qua việc thiết lập một 

Phủ Kinh lƣợc ở Hà Nội năm 1887. Từ nay, việc hành chính ở Bắc Kỳ do viên 

Kinh lƣợc làm trƣớc, báo cáo sau với Huế—và ngƣời Pháp đã khôn khéo đặt lên 

ghế Kinh lƣợc này một "dụng cụ" ngoan ngoãn, dễ bảo là Nguyễn Hữu Độ.  

Tháng 10/1887, Pháp đi xa hơn, tổ chức Liên bang Đông Dƣơng thuộc Pháp, 

do một Toàn quyền [Gouverneur Général] cầm đầu. Chức Tổng trú sứ sau đó bị 

bỏ. Từ ngày này, việc biệt phân giữa Bắc Kỳ và An Nam ngày một sâu đậm—sau 

cái chết của Độ vào tháng 12/1888, viên chức Pháp tự chọn Kinh lƣợc miền Bắc. 

Trên thực tế, Bắc Kỳ tách biệt khỏi quĩ đạo Huế, dù phải 8 năm sau sự cắt nhƣợng 

này mới viết thành văn bản. 

Vấn đề thứ hai là lựa chọn giai tầng trung gian bản xứ, tức các vua, quan và 

binh đội ngƣời Việt. Là một lực lƣợng ngoại xâm, Pháp không thể cung ứng đầy 

đủ các viên chức hành chính hay quân lính mẫu quốc để thống trị ngƣời Việt, bất 

kể một hình thái chính trị nào—thống trị, đồng hoá, hay hợp tác. Khí hậu nhiệt đới 

độc hại, và dân số Việt quá đông cũng không cho phép biến Đại Nam thành một 

thuộc địa di dân. Bởi thế, Pháp cần giai tầng trung gian bản xứ trong mọi sinh hoạt 

hàng ngày, để ít nữa truyền bá và thi hành đƣợc chính sách Bảo hộ. Một số viên 

chức Pháp, đặc biệt là những chính khách Cộng Hòa và tả khuynh nhƣ Paul Bert 

hay Jean de Lanessan, muốn tạm thời dùng các quan lại cũ, trong khi đào tạo cộng 

sự viên mới. Nhƣng các giáo sĩ lại chủ trƣơng giai tầng văn thân và quan lại cũ 

phải ngƣng hiện hữu, thay bằng giáo sĩ và giáo dân Ki-tô. (1) Hai khuynh hƣớng 
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dị biệt này, với hai đối cực là "hợp tác" (Pháp-Việt đề huề), và "đồng hoá" (Pháp 

hoá và Ki-tô hoá). liên lũy tác động trên chính sách bảo hộ của Pháp—dù uyển 

chuyển, linh động theo từng hoàn cảnh. Giới cầm quyèn thực dân cũng đã có phần 

tƣ thế kỷ kinh nghiệm cai trị ở Nam Kỳ, và một thiểu số cựu thày kẻ giảng cùng 

bồi bếp, mã tà để phụ giúp việc xiết chặt dần ách kềm chế. 

1. Một số học giả, nhƣ Nguyễn Văn Phong, đã quên hoặc giảm thiểu ảnh 

hƣởng của nhóm giáo sĩ, giáo dân Ki-tô trong sự hình thành các giai tầng xã 

hội mới tại Việt Nam dƣới thời Pháp thuộc. Ngƣợc lại, Cao Huy Thuần đã chú 

tâm quá mức đến tham vọng của các giáo sĩ Ki-tô, đặc biệt là nhóm Puginier. 

Xem, chẳng hạn, “Christianisme et Colonialisme au Viet Nam (1957-1914) 

[Đạo Ki-Tô và Thực Dân tại Việt Nam (1957-1968);” (Paris: 1968), bản thảo 

tiếng Pháp [224 trang]. Khối văn chƣơng “anh hùng thực dân Pháp” cung cấp 

tên tuổi và hành vi của một số “cộng sự viên” nhƣ một linh mục Trung nào đó, 

năm 1888, đã sai giáo dân làm một chiếc kiệu thô sơ, và cung cấp ngƣời 

khiêng tù nhân Nguyễn Phƣớc Minh từ đồn Minh Cầm tới bến thuyền về Huế. 

 

A. COURCY XIN HỒI HƢƠNG: 

Biên độ cuộc tấn công của Tôn Thất Thuyết đêm mồng 4 rạng ngày 5/7/1885, 

và nhất là cuộc chiến Cần Vƣơng kéo dài hơn mƣời hai năm, hiển nhiên vƣợt 

ngoài dự đoán của Roussel de Courcy—mặc dù từ ngày 4/5, Louis Caspar và các 

giáo mục đã mật báo cho Tổng Trú sứ kiêm Tổng Tƣ lệnh Pháp kế hoạch phục 

kích các sĩ quan Pháp chỉ huy trại Mang Cá, nằm trong góc đông bắc  hoàng thành, 

trên đƣờng trở về sau khi đi dự dạ tiệc ở Tòa Khâm trên bờ nam sông Hƣơng. Biến 

cố này và phong trào Cần Vƣơng kế tiếp trên toàn quốc khiến Roussel de Courcy 

và các cộng sự viên lúng túng không có một biện pháp nhất định nào. Phải gần hai 

tháng sau—trên bối cảnh cuộc tƣơng tàn giáo-lƣơng, và qua sự "cố vấn" của các 

giáo sĩ, đặc biệt là Puginier, cùng Nguyễn Hữu Độ—Roussel de Courcy mới quyết 

định gạt bỏ Nguyễn Phƣớc Minh, đƣa Nguyễn Phƣớc Biện lên ngôi, sử dụng chiêu 

bài "trung hƣng" dòng chính thống (Nguyễn Phƣớc Thời) để đƣơng đầu “em vua” 

[ngự đệ] bị các "gian thần" đặt lên ngôi, rồi uy hiếp dời khỏi kinh thành, "phản lại" 

Hoàng tộc, triều đình và chính phủ Bảo hộ Pháp. 

Tuy nhiên, việc bình định không dễ dàng nhƣ Roussel de Courcy mong mỏi. 

Cho tới cuối tháng 11/1885, tức gần năm tháng sau biến cố Huế, tình hình vẫn 

chƣa ổn định. Vụ lúa mùa tƣơng đối tốt, các trục giao thông bắt đầu yên ổn hơn, 

thủy lộ hoạt động trở lại, công tác tu sửa cầu cống, đƣờng xá đƣợc khởi sự. Nhƣng 

mối lo ngại loạn lạc vẫn nhƣ lƣỡi kiếm trên đầu. Trú sứ Nam Định (Gouin), chẳng 

hạn, báo cáo rằng việc buôn bán ở tỉnh này, căn bản nhờ xuất cảng gạo, hầu nhƣ 

"chết," và chỉ biết trông mong mùa sau. Các thuyền từ Nghệ An, Thanh Hoá và Hà 

Tĩnh bắt đầu xuất hiện, nhƣng ngƣời ta vẫn sợ những cuộc nổi dạy nên chƣa sầm 

uất. Tại Hải Dƣơng, Phó Công sứ Aumoitte báo cáo đang bắt đầu việc công chính 

(lục lộ), vụ mùa mới mắt đầu, chỉ sợ "giặc" phá, việc xuất cảng gạo (qua cửa Hải 

Phòng) cũng đã bắt đầu. (2) 
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2. Báo cáo số 461, ngày 29/11/1885, Courcy gửi BT Chiến tranh, SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [43]. 

 

Đối thủ của Roussel de Courcy không chỉ có lực lƣợng Cần Vƣơng mà từ 

ngay chính những ngƣời Pháp có ảnh hƣởng. Các giáo sĩ Ki-tô cho rằng Roussel 

de Courcy không bảo vệ họ đúng mức và phần nào thiên vị dân Lƣơng. Giới chức 

dân sự cũng không hài lòng với phong thái "lính tẩy" của Roussel de Courcy, và 

không muốn thấy Bắc Kỳ trở thành một trƣờng chiến tranh cho các sĩ quan Pháp. 

Ngay đến Bourcier Saint-Chaffray, trƣởng phái đoàn hoạch định biên giới Bắc Kỳ-

Trung Hoa, cũng viết thƣ cho Freycinet, gom góp mọi lời chỉ trích Roussel de 

Courcy.(3) Tại Paris, đã có đề nghị triệt thoái Bắc Kỳ, hoặc co cụm quân viễn 

chinh trong vùng Quảng Yên/Cát Bà, và yểm trợ một chính phủ tự trị với Huế. 

3. AMAE (Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol 60, p 88; Nguyễn 

Xuân Thọ 1995, tr 397. 

 

Liên hệ giữa Roussel de Courcy với Bộ Ngoại giao cũng ngày một xấu đi. 

Roussel de Courcy công khai đả kích vài điều khoản của Hiệp ƣớc Pháp-Hoa 

Thiên Tân (9/6/1885), và chỉ muốn duy trì một "Bắc Kỳ thực sự"—tức vùng châu 

thổ sông Hồng và những địa điểm có thể thông thƣơng bằng đƣờng sông. Vì thế, 

Roussel de Courcy không tán thành trải quân Pháp dài theo biên giới Hoa Nam, 

mà chỉ muốn đồn trú các đơn vị bản xứ với cấp chỉ huy Pháp—thành lập từ năm 

1884—ở những khu vực thƣa dân, khí hậu độc hại, và chỉ giàu tài nguyên "trong 

trí tƣởng tƣợng" này. Đại quân Pháp sẽ co cụm trong vùng mà Roussel de Courcy 

gọi là "Bắc Kỳ thực sự," tức một phần trung du và châu thổ, phía Nam của một 

đƣờng vòng cung nối từ Quảng Yên tới Lào Kay và bọc xuống Nghĩa Lộ. Với An 

Nam, Roussel de Courcy cũng chống việc bỏ rơi xứ "nghèo nàn," gánh nặng của 

cả Bắc và Nam Kỳ. Theo Courcy, kỹ nghệ lâm sản của An Nam đầy hứa hẹn, và 

quan trọng nhất là cần kiểm soát cái gạch nối giữa hai vựa lúa Bắc và Nam.(4) Oái 

oăm thay, quan điểm chiến lƣợc này gặp sức chống đối mãnh liệt ngay trong giới 

quân sự—kể cả Warnet, Tham mƣu trƣởng của Courcy. Warnet chủ trƣơng phải 

"tiến về phía trƣớc một cách chậm, nhƣng chắc," và bỏ rơi Bắc Kỳ là một "tội." (5) 

4. Báo cáo ngày 2/8/1885, Courcy gửi Bộ Chiến tranh; SHAT 

(Vincennes), 10H xxx [21]. 

5. Báo cáo của Warnet gửi Bert; SHAT (Vincennes), 10H xxx [44].  

 

Ngoài ra, Roussel de Courcy chẳng những không tán thành đề nghị sử dụng 

Jean Dupuis của Paris—ngƣời đƣợc thƣởng đảo Kế Bà trong Vịnh Bắc Kỳ nhƣ 

một phần bồi thƣờng thiệt hại vật chất năm 1873-1874—mà còn từ khƣớc cả sự đề 

cử Petrus Key ngày 28/10/1885 của Bộ trƣởng chiến tranh. Theo de Courcy, 

Petrus Key từng dính líu vào việc hải tặc Tạ Văn Phƣợng và Peine Siéfert vào hai 

năm 1879 và 1880 ở Sài Gòn. (6) Ngày 18/12/1885, trƣớc những chống đối ngày 

một gia tăng, Roussel de Courcy phẫn chí, xin hồi hƣơng.(7)  
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6. CĐ số 138, ngày 30/12/1885, Courcy gửi BT Chiến tranh; Ibid., 10H 

xxx [21]. 

7. CĐ số 132, ngày 18/12/1885, Courcy gửi BT Chiến tranh; Ibid., 10H 

xxx [21]. 

 

Trong khi đó tại Paris đang có cuộc tranh luận nên giữ hay bỏ Bắc Kỳ. Tháng 

12/1885, nhân dịp Quốc Hội Pháp thảo luận về số 79 triệu quan [francs] thặng dƣ 

ngân sách Bắc Kỳ năm 1885, Chủ tịch Tiểu ủy ban ngân sách của George Perrin 

phản đối chuyển số 79 triệu quan trên cho tài khoá 1886, và đòi rút quân khỏi Bắc 

Kỳ. Nhƣng Dân biểu Freppel, Giám mục Angers, cực lực chống đối. Theo Freppel, 

bỏ rơi Bắc Kỳ là "một điều nhục nhã và mất danh dự." Cuộc viễn chinh không sai 

lầm, Freppel nhấn mạnh, chỉ có lãnh đạo yếu kém. Nƣớc Pháp cũng không thể nào 

bỏ rơi "400,000 giáo dân Ki-tô, những ngƣời chỉ có một sai lầm và cái tội là đã 

bảo vệ quyền lợi nƣớc Pháp." Rồi, đặt câu hỏi: "Có thể nào nƣớc Pháp từ chối sứ 

mạng [khai hoá dân lạc hậu] mà Thƣợng đế và con ngƣời đã ủy nhiệm cho nƣớc 

Pháp?" (8)  

8. Journal Officiel Débats parlementaires du 21/12/1885, p 316; Thuần 

1990, p 286. 

 

Phe chủ trƣơng triệt thoái cũng không kém quyết liệt. Ngày 22/12/1885, Dân 

biểu Delafosse tuyên bố: Bắc Kỳ là một "vết thƣơng [plaie] chết ngƣời bên sƣờn 

nƣớc Pháp, một vết thƣơng luôn luôn mở rộng từ đó những dòng máu siêu tuyệt 

của nƣớc Pháp chảy ra." Theo Delafosse, sự chiếm đóng quân sự vô thời hạn là sự 

tàn hoại về tài chính, gia tăng thâm thủng ngân khoản, tăng thuế, cũng nhƣ làm 

suy yếu quân đội.(9) 

9. Ibid.; Thuần 1990, p 285. 

 

Tuy nhiên, cả ba Bộ Chiến tranh, Ngoại giao và Hải quân đều chống việc rút 

khỏi Bắc Kỳ. Trong số các cựu Đô đốc/Thống đốc, chỉ có Duperré tán thành. Và 

ngày 23/12, với số thăm khít khao, 274:270, Quốc Hội Pháp chấp thuận sử dụng 

79 triệu francs thặng dƣ cho năm 1886. Số phiếu khít khao trên khiến ngày 28/12, 

chính phủ Brisson phải từ chức. Ngoại trƣởng de Freycinet đƣợc cử lên thay. Ngày 

30/12/1885, khi đƣợc Paris hỏi ý kiến, de Courcy cho biết chỉ chịu ở lại Đông 

Dƣơng với hai điều kiện: (1) thay Tƣớng Warnet bằng Đại tá Mourlan; và, (2) thay 

Silvestre bằng Parreau.(10)  

10. SHAT (Vincennes), 10H xxx [44]. 

 

B. TÁCH BIỆT BẮC KỲ VÀ AN NAM (TRUNG KỲ): 

Ngày 27/1/1886, Paris ra nghị định tổ chức Nhà nƣớc Bảo hộ xứ Annam và 

Tonkin. Tổng trú sứ (Résident Général) sẽ đóng ở Huế, cùng với một Khâm sứ An 

Nam. Bắc kỳ có một Thống sứ [Résident Supérieur] ở Hà Nội. Từ ngày này, phần 

lãnh thổ còn lại của Đại Nam (Bắc Kỳ và An Nam) đƣợc chuyển qua Sở Bảo Hộ 

(Sous Direction des Protectorats), thuộc Nha Chính trị (Direction politique) Bộ 

679



Ngoại giao. Việc bình định vẫn thuộc Bộ Chiến tranh, do Tƣớng Boulanger làm 

Bộ trƣởng. Dân biểu Paul Bert, cựu Bộ trƣởng Giáo dục trong chính phủ Gambetta 

và Ferry, đƣợc cử làm Tổng trú sứ. 

Ngày 31/1/1886, Roussel de Courcy lên đƣờng về nƣớc. Warnet xử lý thƣờng 

vụ tới ngày 25/4/1886. Arthur Dillon đƣợc cử làm Khâm sứ ở Huế; và Paulin Vial, 

Thống sứ Hà Nội. 

Trƣớc khi Dillon đáo nhậm nhiệm sở, ngày 23/2/1886, Độ và Nguyễn Thuật 

ký với Khâm sứ Hector một qui ƣớc mới về mỏ (sửa đổi qui ƣớc ngày 18/2/1885). 

Từ nay, kiều dân Pháp đƣợc quyền xin khai khẩn và sở hữu các vùng đất quặng 

mỏ trên toàn lãnh thổ Đại Nam.(11) 

11. ĐNTLCB, VI, III, 37:1885-1886, 1977:106-107. 

 

1. Paul Bert (8/4-11/11/1886): 

Bert là một đảng viên "Cộng Hòa," từng bị phe cực hữu và bảo thủ kết án nhƣ 

"kẻ chống Giáo hội điên cuồng," và "kẻ thù quyết liệt của giáo hội." Tội to nhất là 

khi giữ ghế Bộ trƣởng Giáo dục, Bert từng phát động chính sách giáo dục quốc gia 

phi-tôn-giáo. Theo Bert, nƣớc Pháp không còn trách nhiệm hoằng dƣơng hay rao 

giảng một tôn giáo nào, và cũng không nhận một tôn giáo nào làm quốc đạo. Ra 

trƣớc Hạ Viện, Bert tuyên bố: "Tôi muốn chinh phục dân An Nam bằng bàn tay 

mở rộng và thanh gƣơm đeo bên hông." (12) 

12. J. Chailley, Paul Bert et Tonkin (Paris: Charpentier, 1887), p 325. 

 

Tới Sài Gòn ngày 28/3/1886, một trong những ngƣời đầu tiên Roussel de Bert 

tiếp xúc là Giám mục Sài Gòn Colombert. Bert, theo Colombert, đã "dấu cái đuôi 

chống Giáo hội" và ân cần đón nhận những đề nghị của Colombert về vấn đề đối 

xử với giáo dân Ki-tô, đặc biệt là vấn đề bồi thƣờng thiệt hại.(13) Ra Hà Nội ít 

ngày sau, Giám Mục Puginier cũng là nhân sĩ đầu tiên Bert đến thăm và tham 

khảo ý kiến, trƣớc khi chính thức nhận chức Tổng Trú sứ ngày 8/4. Bert có vẻ rất 

tin cậy Petrus Key—đã trở thành một học giả qua tập truyện “cổ tích bằng Pháp 

ngữ” dùng làm sách giáo khoa cho các trƣờng tiểu học Nam Kỳ thấp [Cours 

d’histoire annamite à l’usage des écoles de la Basse-Cochinchine] năm 1877-1879, 

và hai tử điển Pháp-Việt-Hoa loại bỏ túi và hạng trung do chính phủ Nam Kỳ tài 

trợ từ năm 1884—từng liên lạc với Bert qua thƣ tín. Ngày 12/4/1886 Bert cử 

Petrus Key tới Huế làm việc trong Viện Cơ Mật, với chức Hàn lâm viện thị giảng 

đại học sĩ. Đồng liêu có Thị giảng Nguyễn Trọng Tạo. Bert còn định cho Petrus 

Ký dạy Nguyễn Phƣớc Biện tiếng Pháp.(14) Peine-Siéfert—tác giả giải pháp đóng 

hành dinh quân viễn chinh Pháp ở Quảng Yên và yểm trợ một chính phủ Bắc Kỳ 

tự trị, do Pháp bảo hộ—cũng tới Huế. (15)  

13. Xem "Note" gửi Bert của Colombert ngày 25/3/1886; ASME (Paris), 

Cochin. Occi., 1867-1889, vol 756, số 727; Tuck 1987, p 221. 

14. ĐNTLCB, VI, IV, 37:1885-1886, 1977:168 [tháng 5 Bính Tuất, 2/6-

1/7/1886]. Những tựa sách đã dẫn đều có dấu tích trong hồ sơ Petrus Ký tại 

Trung Tâm Lƣu Trữ Trung Ƣơng II (TP/HCM). Cần nhấn mạnh, tập truyện cổ 
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tích Cours d’histoire annamite (Saigon: Imprimerie du gouvernement, 1877) 

khó thể xếp hạng nhƣ một bộ sử nghiêm túc. Ngày tháng, sự kiện đều thiếu 

chính xác, dựa trên truyền khẩu sử của Hội truyền giáo, cùng một tập dã sử 

văn vần. Cám ơn Luật sƣ Trần Thanh Hiệp đã làm phóng ảnh một phần tập 1 

ở thƣ viện Mitterand quận XIII, Paris; và vợ chồng Vũ Thái Dũng mua giúp 

một phóng ảnh tập 2. Xem Phụ Bản Tài liệu 13. 

15. Le Constitutionel, 1/12/1885; dẫn trong Nguyễn Văn Phong 1971, p 

34. 

 

Tại miền Bắc, ngày 30/4/1886, Bert triệu tập 43 "nhân sĩ" ở Hà Nội để tham 

khảo ý kiến. (Ngày 28/7/1886, khai mạc phiên họp đầu tiên. Bert chỉ tới dự lễ bế 

mạc). Để vuốt ve giới sĩ phu, Bert định thành lập một Viện Hàn lâm Bắc Kỳ hầu 

qui tụ những sĩ phu nổi danh và vài học giả Pháp chuyên về Đông phƣơng học, 

hầu thẩm giá lại việc thi cử. Niềm hy vọng của Bert, và của một số viên chức khác 

nhƣ Jean de Lanessan, Dumoutier hay Silvestre là không thể bỏ hệ thống giáo dục 

truyền thống, thay thế bằng chữ quốc ngữ nhƣ Puginier và các giáo sĩ cổ võ. Bert 

còn thành lập Phòng thƣơng mại Hà Nội và Hải Phòng. 

Để đặt xuống nền tảng cho việc tách Bắc Kỳ khỏi Huế, Bert áp lực Nguyễn 

Phƣớc Biện ra Dụ ngày 3/6/1886, lập chức Kinh lƣợc Bắc Kỳ, có toàn quyền thay 

mặt triều đình xử lý mọi việc. Nguyễn Hữu Độ đƣợc cử giữ chức vụ này. Tháng 

7/1886, khu Trƣờng Thi cũ đƣợc dùng làm Dinh Kinh lƣợc.(16) 

16. ĐNTLCB, VI, IV, 37:1885-1886, 1977:170, 

 

Dẫu vậy, những cuộc kháng chiến của sĩ phu Việt vẫn chƣa chấm dứt. Bert 

phát động một chiến dịch chiêu hồi, cho phép sĩ phu Cần Vƣơng trở về. Để chiêu 

hồi các cựu quan chức, ngày 30/5/1886, Bert chấm dứt chức vụ Kinh lƣợc sứ 

Thanh Hóa của Trần Lục. Rồi khuyên Nguyễn Phƣớc Biện cử cựu Bắc Kỷ đại 

tƣớng quân Hoàng Kế Viêm, một phần tử "hiếu chiến" cũ, làm An phủ sứ Hữu 

trực Kỳ (Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh). Nguyễn Thuật, một tay hiếu chiến khác, 

lo việc phủ dụ ở Nam trực, phía Nam Huế. (17) 

17. ĐNTLCB, VI, III, 37:1885-1886, 1977:143 [Tháng 4-5/1886, cử Trần 

Lục làm Tuyên Phủ sứ Thanh Hóa]; V, Ibid., 1977:200, 203, 236, 237; VI, 

Ibid., 1977:248, 254, 257; & VII, Ibid., 1978:305 [Hoàng Kế Viêm, Nguyễn 

Thuật]. 

 

Theo Puginier, cả thày trò Puginier và Trần Lục đều mừng rỡ về quyết định  

của Bert. Cá nhân Trần Lục cảm thấy thƣơng dân Thanh Hóa, vì chỉ trong vòng 

một tháng, Lục đã chiêu hồi đƣợc rất đông ngƣời cầm đầu “dân Mọi,” ngoại trừ 

Cai Mao và Cầm Bá Thƣớc. Số khoa bảng, từ Cử nhân tới Tú Tài xin về thú cũng 

khá đông. Puginier cũng cảm thấy quyết định của Bert sẽ có hiệu quả xấu trong 

tƣơng lai. Rồi tự bào chữa là mặc dù Tƣớng Warnet và Độ không tham khảo 

Puginier về việc bổ nhiệm Trần Lục, nhƣng vì “lợi ích chung,” Puginier đã im 

lặng. 
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Về vấn đề tƣơng tàn Lƣơng-Giáo, Bert chủ trƣơng "đứng ngoài," hay vƣợt 

trên sự tranh chấp. Giới chức quân sự Pháp đƣợc lệnh trừng phạt bất cứ phe "gây 

rối loạn" nào, bất kể tôn giáo. Chính sách này khiến Puginier không hài lòng. 

Ngày 13/9/1886, Puginier gửi cho Bert một đề nghị dùng giáo dân Ki-tô Việt để 

"bình định"—một chính sách có thể mệnh danh là dùng người Việt giết người Việt. 

(18) 

18. "Notes" ngày 13/9/1886, Puginier gửi Tổng Trú sứ; CAOM (Aix), 

Indo, Amiraux 11782. 

 

Nhƣng nhu cầu bình định khiến Bert phải ít nhiều đồng minh với giai tầng 

giáo sĩ thuộc địa. Trƣờng hợp Bình Thuận là một thí dụ tiêu biểu của sự "nhập gia 

tùy tục" [adaptation] này. Đầu năm 1886, một số ngƣời muốn sát nhập thêm ba 

tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên vào lãnh thổ Nam Kỳ, vì một số ngƣời 

nam đã chạy loạn tới vùng này, tiếp tục gây trở ngại cho việc bình định. Ngày 

13/3/1886, Bộ Ngoại Giao bổ nhiệm Etienne Aymonier làm Công sứ đặc biệt tỉnh 

Bình Thuận. Bert tán thành vì theo Bert Qui ƣớc Harmand (25/8/1883) gồm những 

điều khoản "khôn ngoan" [sage]. (19) Từ tháng 8/1885, nếu không phải sớm hơn, 

Thống đốc Nam Kỳ, Ange Michel Filippini (20/6/1886-22/10/1887) cũng đã liên 

tục xin phép Paris "giải phóng" 60,000 linh hồn dân Chàm đã và đang rên xiết 

dƣới ách cai trị độc ác của quan lại Việt, và tiêu diệt chiếc nôi của các phong trào 

kháng Pháp sát nách Nam Kỳ. Phần Aymonier, từ năm 1884 nhà "nhân chủng 

học" tài tử này cũng đã đề xƣớng việc sát nhập cả ba tỉnh Nam Trung Kỳ vào 

Cochinchine. 

19. Cao Huy Thuần 1990, p 337, chú 49.  

 

Ngày 7/8/1886, Aymonier cùng Trần Bá Lộc mang quân ra chiếm Bình Thuận 

và Khánh Hòa. Nghĩa quân nổi lên khắp nơi. Tháng 9/1886 Filippini điều thêm 

quân tăng viện, và cho Lộc toàn quyền hành động. Nhân dịp này, Lộc áp dụng 

quân luật quen thuộc ở miền Nam trƣớc kia, tức bắt các thân nhân của nghĩa quân 

cũng nhƣ viên chức hƣơng xã của các địa phƣơng bị rối loạn phải liên đới chịu 

trách nhiệm. Mặc dù loại "quân luật" này có thể bị xếp loại nhƣ một tội ác chiến 

tranh, nhƣng trong thƣ ngày 15/10/1886, gửi Filippini, Bert công khai ủng hộ 

Aymonier: 

Đƣờng lối đứng đắn là hãy để cho viên công sứ khéo léo chứng tỏ khả 

năng hoạt động thực sự của mình tiếp tục công việc mà ông ta bắt đầu rất tốt. 

Chƣơng trình mà viên công sứ [Aymonier] trình bày với ông tôi thấy rất khôn 

khéo và tôi đồng ý hoàn toàn, ông ấy biết quá nhiều về ngƣời và việc ở An 

Nam nên không làm gì vƣợt quá mục đích phải đạt đâu." (20) 

20. Báo cáo ngày 22/8/1887, Filippini gửi Colonies; CAOM (Aix), INF, 

c.2, d. A-00 (22). 
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Khó thể nói ảnh hƣởng của các giáo sĩ—đặc biệt là Puginier—sẽ hƣớng dẫn 

Bert đến đâu trong sứ mệnh bảo hộ Đại Nam. Cái chết đột ngột ngày 11/11/1886 ở 

Hà Nội khiến mọi kế hoạch của Bert đều bị lỡ dở. 

 

2. Paul Bihourd ([24/11/1886] 29/1-9/1887): 

Ngày 24/11/1886, Paul Bihourd [Bi U] đƣợc cử làm Tổng trú sứ, nhƣng 

Paulin Vial vẫn XLTV cho tới ngày 29/1/1887. Nhiệm kỳ của Bihourd cũng vỏn 

vẹn chín tháng. Điểm đáng chú ý nhất là từ tháng 8/1887, nhờ sự can thiệp của 

Bihourd, Pháp trả lại triều đình Huế hai tỉnh Bình Thuận và Khánh Hoà. Nhân dịp 

này, Nguyễn Phƣớc Biện cử Phan Liêm làm Tổng đốc; và đề bạt Nguyễn Thân từ 

chức Sơn Phòng sứ Quảng Ngãi lên Khâm sai Tả trực kỳ. Sau cử Nguyễn Văn 

Phong thay Liêm.(21) Tháng 9/1887, Bihourd về nƣớc. 

21. ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1886-1888, 1978:12-13.  

 

C. THÀNH LẬP LIÊN BANG ĐÔNG DƢƠNG: 

Thời gian này, ngày 26/6/1887, Pháp và nhà Thanh đã ký một qui ƣớc về biên 

giới Hoa Nam và Bắc Kỳ. Paris cũng nghiên cứu kế hoạch tái tổ chức guồng máy 

hành chính các thuộc địa và xứ bảo hộ. Ngày 17/10/1887, Pháp quyết định thành 

lập Liên bang Đông Dƣơng [L’Union Indochinoise]. Đơn vị hành chính mới này 

gồm ba xứ: Nam Kỳ, Miên và Đại Nam (thƣờng viết là Bắc Kỳ-An Nam). Cầm 

đầu là một Toàn quyền, một chức vụ chính trị, có nhiệm vụ điều động Thống đốc 

Sài Gòn, Tổng trú sứ Cao Miên, và Tổng Trú sứ Annam và Bắc Kỳ tại Huế. Từ 

ngày này, việc cai quản An Nam và Bắc Kỳ chuyển từ Bộ Ngoại Giao sang Bộ 

HQ & TĐ, dƣới quyền một Thứ trƣởng Thuộc địa.  

 

1. Toàn Quyền Jean A E Constans (9/11/1887-4/1888): 

Ngày 9/11/1887, Dân biểu Jean Antoine Ernest Constans đƣợc bổ nhậm làm 

Toàn quyền tạm thời. Constans là một trong những lãnh tụ của phe đa số Cộng 

Hòa tại Quốc hội, chống lại phe bảo thủ (hữu) và giáo hội Pháp. 

Giống nhƣ Bert, Constans chủ trƣơng phải duy trì liên hệ tốt đẹp với triều Huế; 

phát triển kinh tế toàn Đông Dƣơng; và, cắt giảm binh đội cùng quân phí. (22) 

Chính sách này đi ngƣợc lại quan điểm giới quân sự—kể cả Tƣớng Bégin, đƣơng 

kim Tƣ lệnh đạo quân viễn chinh. Họ chủ trƣơng cần phải bình định bằng quân sự 

trƣớc khi "khai hoá." Constans thì quan niệm rằng hai nỗ lực bình định qua các 

viên chức hành chính và quân sự phải song hành. Tuy nhiên Constans cũng không 

ở Đông Dƣơng lâu. Tháng 4/1888, Constans về nƣớc. Ngày 22/4/1888, Etienne 

Antoine-Guillaume Richaud, Tổng trú sứ Huế, tạm thay rồi đƣợc chính thức hoá 

chức Toàn quyền ngày 8/9/1888. 

22. Cao Huy Thuần 1990, p 323. 

 

2. Toàn quyền Etienne A G Richaud (22/4- [8/9]/1888): 

Etienne A G Richaud, ngƣời đƣợc Thứ trƣởng Thuộc Địa Jean de La Porte 

(15/1/1886-7/6/1887, 19/2/1888-14/3/1889) yểm trợ, nghiêng về phía quân sự. 
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Richaud muốn duy trì đạo quân viễn chinh đủ mạnh để đề phòng nổi loạn.(23) 

Theo Richaud, nguyên nhân của những phong trào kháng Pháp tại Bắc Kỳ là thiếu 

phƣơng tiện và tổ chức kiểm soát quan lại bản xứ. Bởi vậy, phải kiểm soát chặt 

chẽ triều đình Huế, nguồn gốc và đầu não của các phong trào kháng Pháp. Cách 

kiểm soát hiệu nghiệm nhất là phải đặt phủ Toàn quyền ngay tại Huế. Đồng thời 

lôi kéo Nguyễn Phƣớc Biện về phía Pháp—nhƣ cho ông ta nhiều vinh dự, nâng 

cao uy tín, giúp vua chỉ huy đƣợc các đại thần.(24) Tuy nhiên, Richaud cũng 

không muốn bắt chƣớc Constans và Khâm sứ Hector vì họ đã đối xử với Nguyễn 

Phƣớc Biện "quá lịch sự," với lễ nghi dành cho quốc trƣởng một nƣớc khác. 

Nguyễn Phƣớc Biện, theo Richaud, là "ngƣời đƣợc chúng ta bảo hộ; do chúng ta 

đƣa lên làm vua, nhất định phải dƣới quyền chúng ta." (25)  

23. Báo cáo ngày 10/6/1888, Richaud gửi de La Porte; CAOM (Aix), 

FOM, carton 6, A 20 (26); Báo cáo ngày 10/3/1889; Ibid., carton 20, A 30 

(85); Cao Huy Thuần, 1990, pp 322-32.(chống lại việc rút quân của Constans, 

và chính sách mà Richaud gọi là "politique d'effacement" [chính sách né 

tránh]) 

24. Báo cáo ngày 18/10/1888, Richaud gửi De la Porte; CAOM (Aix), 

carton 19, A 30 (84); Cao Huy Thuần 1990, pp 328. (Đồng Khánh).  

25. Báo cáo ngày 16/1/1889, Richaud gửi Thứ trƣởng TĐ; CAOM (Aix), 

carton 20, A 30 (85) [325] 

 

Dƣới áp lực của Richaud, ngày 1/10/1888, Nguyễn Phƣớc Biện cắt Hà Nội, 

Hải Phòng sứ Hải Dƣơng và Đà Nẵng cho Pháp làm nhƣợng địa. Nha Hải Phòng, 

nguyên thuộc Hải Dƣơng, mới đƣợc thành lập vào đầu năm 1888. Nha này gồm 

thêm phủ Kiến Thụy (hai huyện Nghi Dƣơng, An Lão), huyện An Dƣơng, và 2 

tổng huyện Kim Thành (Đàn Kiên, Du Viên), cùng 4 xã huyện Thủy Nguyên (Tả 

Quan, Lỗi Dƣơng, Lâm Đổng, Bính Đổng). Cao Xuân Dục, Bố chính sứ Hà Nội, 

đƣợc bổ làm Hải Phòng sứ đầu tiên. Phó sứ là Nguyễn Văn Tân; Nguyễn Viết 

Vinh, Đề đốc. Đây là theo lời tâu của Kinh lƣợc sứ Bắc kỳ Độ. Ngày 19/7/1888, 

Pháp ký nghị định thiết lập thành phố Hải Phòng. (26)  

26. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1886-1888, 1978:124-125, 133-134.  

 

Richaud cũng chủ trƣơng phải thiết lập một chế độ trực trị, biến vua quan Việt 

thành những "dụng cụ" của chế độ Bảo hộ Pháp. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của 

Nguyễn Phƣớc Biện ngày 28/1/1889 khiến phải tới đầu triều Nguyễn Phƣớc Chiêu, 

Richaud mới có cơ hội thực hiện phần nào giấc mơ trực trị của mình. 

 

II. NHỮNG BIẾN ĐỔI TẠI TRIỀU HUẾ: 

 

A. "CON TRỜI": 

Việc lập Nguyễn Phƣớc Biện thay Nguyễn Phƣớc Minh—dù dƣới chiêu bài 

"phục hƣng dòng chính thống" và đƣợc sự yểm trợ của Từ Dụ Thái hoàng Thái 

hậu—không tạo cho Nguyễn Phƣớc Biện vƣơng quyền cần thiết. 
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Tƣớng Warnet, XLTV Tổng Trú sứ năm 1886, nhận định: 

Chắc chắn là ông ta chẳng bao giờ có thể trở thành một đại đế. Chúng ta 

đừng kỳ vọng gì điều đó. Nhƣng ông ta phải là một dụng cụ trong tay chúng ta 

và để cho dụng cụ này trở nên hữu dụng, chúng ta phải chăm sóc ông ta một 

cách cởi mở, nghĩa là cho ông ta đƣợc bao quanh bằng càng nhiều uy tín càng 

tốt, hãy cho ông ta tất cả vƣơng quyền bề ngoài. Ngƣợc lại, ông ta sẽ chỉ xuất 

hiện trƣớc mắt các quan lại và dân chúng nhƣ một tù nhân và ông ta chẳng có 

công dụng gì.... "một vòng hoa, không hơn không kém [Le couvrir de fleurs, 

rien de plus]." (27) 

27. SHAT (Vincennes), 10H xxx [44]. 

 

Vẫn theo Warnet, cho tới đầu năm 1886, còn có ngƣời cổ võ việc tái lập 

Nguyễn Phƣớc Minh và phế Nguyễn Phƣớc Biện (ám chỉ vài nhân vật gây sự hiểu 

lầm xấu ở Huế). Tình hình hỗn loạn ở An Nam là do vƣơng quyền của Nguyễn 

Phƣớc Biện chƣa đƣợc công nhận, và sự hiện diện của [Tôn Thất] Thuyết cùng 

giới sĩ phu, những ngƣời cảm thấy uy tín của họ bị đe dọa.(28) 

28. Ibid. 

 

Mùa Hè 1886, để gây thêm uy tín cho Nguyễn Phƣớc Biện, Bert cho vua làm 

một chuyến "Bắc tuần." Chuyến du ngoạn các tỉnh miền bắc An-Nam—nơi phong 

trào Cần Vƣơng còn sôi nổi và những cuộc tƣơng tàn giáo lƣơng vẫn bộc phát đó 

đây—bắt đầu ngày 17/6/1886.(29) Nhân dịp này, Thuyết và các lãnh tụ Cần 

Vuơng tìm mọi cách hạ uy tín Nguyễn Phƣớc Biện. Ngày 21/6, Nghĩa quân Quảng 

Bình uy hiếp tỉnh thành nhân dịp quan lại bận tổ chức đón tiếp vua. Nguyễn Phƣớc 

Biện phải cử Độ cầm quân đánh dẹp. Ngày 27/7, Nguyễn Phƣớc Biện rời Quảng 

Trị ra Quảng Bình. Tuy nhiên, chuyến đi đầy trở ngại và tai tiếng. Ngày 3/8, Bert 

phải cho lệnh Peine-Siéfert trở lại Huế. Ngày 19/8, vừa tới Quảng Bình, Nguyễn 

Phƣớc Biện ngả bệnh. Lại thêm một vụ rắc rối nữa là Đại úy Billet, chỉ huy trƣởng 

lực lƣợng hộ tống Pháp, hành hung một võ quan Việt.(30) Trong khi đó, quân Cần 

Vƣơng tiếp tục khuấy rối. Ngày 4/9, vua phải dùng tàu thủy trở lại Huế.  

29. SHAT (Vincennes), 10H xxx [8]. 

30. ĐNTLCB, VI, IV, 37:1885-1886, 1977:170, 186, 193. Billet bị cấp tốc 

triệu hồi. Bert còn yêu cầu Bộ trƣởng Chiến tranh truy tố Billet ra trƣớc tòa án 

binh. 

 

Hầu hết những việc làm của Nguyễn Phƣớc Biện chỉ nhắm hợp thức hóa bất 

cứ việc gì ngƣời Pháp hay Nguyễn Hữu Độ yêu cầu—từ việc thăng thƣởng, ban 

cấp phẩm hàm tới cắt nhƣợng đất đai. Vua bất lực đến độ không thể cứu đƣợc cả 

thày học của mình đã xin đầu thú, hay ngăn chặn giáo sĩ, giáo dân bắt giết các lãnh 

tụ Cần Vƣơng bỏ khí giới theo chính sách "an phủ" (hay chiêu hồi).(31) 

31. Xem trƣờng hợp Trần Văn Dữ, supra. 
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Tuy vậy, Pháp vẫn dành lại cho Nguyễn Phƣớc Biện chút quyền lực nho nhỏ. 

Vua có thể tái lập lệ bán phẩm hàm. Từ Thanh Hoá trở vào Nam, ai nộp 1,000 

quan trở lên đƣợc tƣớc tòng cửu phẩm bá hộ (võ) hoặc văn giai trở lên. Cứ thêm 

1,200 quan, thêm một trật.(32) Vua và mẹ vua cũng âm thầm đào tìm kho tàng 

trong cấm cung, và theo báo cáo của Rheinart, đã "trộm cắp" đƣợc một số bạc khá 

lớn do Nguyễn Phƣớc Đảm và Tôn Thất Thuyết chôn dấu.(33) Từ ngày 13/2/1889, 

Rheinart và phụ tá là Léon Boulloche đã bí mật điều tra vụ tẩu tán kho tàng vƣơng 

quốc, với sự giúp đỡ của một sô thân vƣơng nhƣ Miên Trinh. Theo Thực Lục đời 

Nguyễn Phƣớc Đảm, trƣớc khi thu phục thành Phiên An ngày 8/8/1835, Nguyễn 

Phƣớc Đảm đã gom góp đƣợc khoảng 800,000 lƣợng bạc, chôn vào một hầm kín. 

(34) 

32. ĐNTLCB, VI, IX, 38:1886-18[89], 1978:55. 

33. Báo cáo ngày 28/2/1889, Rheinart gửi Toàn quyền; AMAE (Paris), 

Mémoires et Documents, Asie, vol. 74; Nguyễn Xuân Thọ, (1995), tr 412-415. 

Theo Rheinart, Nguyễn Phƣớc Biện đào bới đƣợc 450,000 đồng, 1 kho vàng, 

500,000 francs đồ vật, trang sức quí. [414-15] 

34. ĐNTLCB, II, CLVI, 17:1835B, 1963:35. [lạng: 37.75 grs; nén: 10 

lƣợng [377 grs] 

 

Nguyễn Phƣớc Biện cũng còn một số thân tín để làm một cuộc thanh trừng lớn 

năm 1887—đó là loại bỏ Văn Minh Điện Đại học sĩ Phan Đình Bình, Thƣợng thƣ 

Bộ Lại, cũng cha vợ vua, và Tự quân Ƣng Chơn, tức ông ngoại Bửu Lân. Theo sử 

Nguyễn, vì khác biệt ý kiến với Bình, Độ mật tấu với Nguyễn Phƣớc Biện là Bình 

trƣớc kia có ý định tôn lập Bửu Lân, để giết đi. Vì Bình cũng là cha vợ Nguyễn 

Phƣớc Biện, triều thần nghị án nhiều lần vẫn chƣa đủ kết tội chết. Sau buộc tội 

Bình và vợ đã lấy trộm đồ dùng của vua (một chiếc cối đá và một chiếc rƣơng), 

đồng thời ăn hối lộ của một con buôn. Bình "uất ức quá mà chết" trong ngục. 

Trƣớc khi ra tay, có lẽ để dò tâm ý Pháp, ngày 7/11/1887, Nguyễn Phƣớc Biện 

đích thân gặp Tƣớng Munier nhờ bảo vệ an ninh. (35) 

35. Báo cáo ngày 4/12/1887, Munier gửi BCT; AMAE (Paris), Mémoires 

et Documents, Asie, vol 73, pp 63-64. ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1886-18[89], 

1978:23-24 [23-27].  

 

Tƣ liệu văn khố Pháp còn ghi nhận Nguyễn Phƣớc Biện có triệu chứng bệnh 

thần kinh. Cả Khâm sứ Rheinart lẫn Toàn quyền Richaud đều cho rằng vua có 

những dấu hiệu mất quân bình.(36) Năm 1897, Khâm sứ Ernest Brière cũng nhận 

xét: 

.... [Nguyễn Phƣớc Biện] trƣớc khi lên ngôi cũng có những dấu hiệu bất 

quân bình, và ngƣời ta biết rằng trong thời gian trị vì, vua có nhiều hành vi 

biểu lộ sự bất quân bình trên.  

[La branche de [Nguyễn Phước Biện] fut écartée en raison des désordres 

cérébraux qui ont été constatés sur divers asce[n]dants et dont j'ai déjà parlé 

plus haut. [Nguyễn Phước Biện] lui-même passait avant son avènement au 
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trône pour un esprit mal équilibré, et l'on sait que pendant la durée de son 

règne ce prince présenta à diverses reprises des symtomes inquiétants pour sa 

raison]. (37) 

 

36. Báo cáo ngày 28/2/1889, Rheinart gửi Richaud; AMAE (Paris), 

Mémoires et Documents, Asie, vol. 74. 

37. Báo cáo ngày 25/1/1897; CAOM (Aix), GGI, 9619/39. Từ năm 1884, 

khi thảo luận về việc kế vị Nguyễn Phƣớc Hạo [Kiến Phƣớc], Rheinart cũng 

đã nêu lên chứng bệnh di truyền “thần kinh” của phòng Hƣờng Cai. Khâm sứ 

Fernand Levecque, năm 1906, lập lại luận cứ "bệnh não" trên; CAOM (Aix), 

GGI, 9577. 

 

Một trong những thái độ bất bình thƣờng biểu lộ qua ý định đặt tên cho hai 

quả núi giả trong Cấm cung. Vua muốn đặt tên cho hai trái núi giả này là "long 

tàng phụ" và "hổi phục sơn" để tỏ ra vua đang "ngồi ở chính giữa, để trấn áp cuộc 

long hổ giao tranh." (38) Tạ Thúc Dĩnh và các quan Nội các đề nghị đổi "long 

tàng" thành "bàn cứ", vì đây chỉ là núi giả, không phải núi Chung sơn nhƣ rồng bò, 

thành đá nhƣ hổ phục, của đất Kiến Nghiệp của họ Ngô trong thời Tam Quốc. 

38. ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1886-1888, 1978:13-4.  

 

B. "CHA MẸ CỦA DÂN:" 

Vì đã biến các vua Việt thành những món trang sức, ngƣời Pháp rất thận trọng 

trong việc lựa chọn các đại thần ở triều đình Huế, cũng nhƣ các quan đầu tỉnh—

những "dụng cụ" mà dù muốn, dù không ngƣời Pháp không thể không sử dụng để 

bảo hộ Đại Nam. Sau khi Nguyễn Phƣớc Minh xuất giá, một số lớn các đại thần 

trong triều đều bỏ theo vua, xin cáo quan về hƣu, hay bị Pháp hạ ngục, lƣu đầy. Để 

điền vào chỗ trống, ngƣời Pháp thi hành hai chính sách song hành, đó là chiêu 

hàng những ngƣời tên tuổi, và cất nhắc những ngƣời có công lao với Pháp. 

Nguyễn Hữu Độ (1833-1888), thuộc dòng dõi một gia đình theo đạo Ki-tô từ 

thời Pierre G Pigneau [Bá-Đa-Lộc]. Con thứ 5 của Nguyễn Quang Huy (sau đƣợc 

phong chức Huy Quang Hầu). Từng theo học Quốc Tử Giám. Năm 1867, đậu Cử 

Nhân; đƣợc bổ làm Giáo thụ Kinh Môn, Hải Dƣơng. Sau lên quyền tri huyện, tri 

phủ và Thƣơng tá Hải Dƣơng. Năm 1872 bị triệu hồi. Năm sau, khi Francis 

Garnier đánh Hà Nội, giặc bể nổi lên, Độ xin mộ binh đánh giặc, đƣợc Nguyễn 

Văn Tƣờng nâng đỡ. Năm 1875 đƣợc cử làm Thƣơng chính kiêm đốc Hải Phòng. 

Năm sau, lên Tá Lý Bộ Lại. Rồi chuyển qua Thƣơng Bạc Ty, tức Nha Ngoại Giao, 

dƣới quyền Tƣờng. Lên đến Tuần phủ Hà Nội, Phó sứ, Tổng Đốc Sơn-Hƣng-

Tuyên. Năm 1883, sau khi Rivière hạ thành Hà Nội, Trần Đình Túc đƣợc cử làm 

Khâm sai Đại thần ra Bắc. Túc mang theo Độ ra giúp sức. Túc ở đến cuối năm, rồi 

về hƣu. Độ ở lại, đƣợc Pháp tặng Đệ tứ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh. Đƣợc giao chức 

Kinh lƣợc sứ Bắc Kỳ, gia phong tƣớc Quận công, đứng đầu "Tứ trụ triều đình" 

[Cần Chính điện đại học sĩ]; con gái đƣợc cất nhắc lên hàng nhị giai (hoàng quí 
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phi) của Nguyễn Phƣớc Biện, con trai đƣợc truy tặng quan tƣớc, một nhà vinh 

hiển cho tới lúc chết già vào tháng 12/1888.(39) 

39. Độ sinh tại xã Gia Miêu, Tống Sơn, Thanh Hoá. Dòng giõi Nguyễn 

Hữu Dật, danh tƣớng thế kỷ XVII. Xem thêm chế tuyên dƣơng công trạng; 

Ibid., I, 37:1885-1886, 1977:48-9; ĐNCBLT, q. 39, (1993), tập 4, tr 358-63. 

 

Sau cái chết của Độ, Nguyễn Trọng Hiệp [Hợp], từng đi sứ cầu viện nhà 

Thanh đánh Pháp, đƣợc bổ nhậm chức Quyền kinh lƣợc Bắc Kỳ để chống lại các 

phong trào Cần Vƣơng, rồi về Kinh thay Phan Đình Bình làm Thƣợng thƣ Bộ Lại, 

kiêm Tổng tài Sử quán, rồi Văn Minh điện đại học sĩ, trƣớc khi bị ép về hƣu vào 

tháng 3/1888. Hợp nổi tiếng trung thành với Nguyễn Phƣớc Minh—năm 1888, sau 

khi Nguyễn Phƣớc Biện chết, từng đề nghị tái lãp Nguyễn Phƣớc Minh, nhƣng 

Khâm sứ Pháp không đồng ý. 

Ngay đến Hoàng Kế Viêm, ngƣời đã từng cầm quân chống Pháp ở Bắc Kỳ, 

đƣợc triệu vào Kinh, phong làm Đông Các Đại học sĩ, cùng Nguyễn Phƣớc Biện 

bàn luận việc cơ mật. Sau đó, Bert cất nhắc Viêm lên chức An phủ sứ Hữu Trực 

Kỳ, với trách nhiệm phủ dụ các tổ chức Cần Vƣơng ở vùng Hữu Trực Kỳ. Năm 

1887, sau cái chết của Bert, Viêm bị cách chức, về kinh làm cố vấn cho Nguyễn 

Phƣớc Biện. Thực ra, chỉ là một cách giám thị Viêm. 

Nguyễn Thuật, dù có anh em tham gia phong trào "Cần vƣơng" khởi nghĩa ở 

tỉnh Quảng Ngãi, vẫn đƣợc trọng dụng, cho cầm quân đánh dẹp ở Quảng Nam, rồi 

thăng lên Tổng đốc Thanh Hóa—nơi chôn rau, cất rốn của tổ tiên họ Nguyễn—

trƣớc khi về triều nắm bộ Binh, bộ Lại. Ngay đến Trƣơng Quang Đãn (1833-

1911)—từng giữ chức Tuần phủ Quảng Trị ngày vua Nguyễn Phƣớc Minh đi 

kháng chiến, có em trai theo hộ vệ Nguyễn Phƣớc Minh, nhƣng nhờ danh tiếng 

cha là Trƣơng Đăng Quế, quan đầu triều Nguyễn Phƣớc Tuyền và Nguyễn Phƣớc 

Thời—chỉ bị giáng xuống Bố chính Quảng Ngãi, rồi đƣợc cất nhắc lên chức Tổng 

Đốc Bắc Ninh. (40)  

40. ĐNTLCB, VI, X, 38:1886-1888, 1978:87. 

 

Nguyễn Chánh, từ ngày về thú, đƣợc giao cai quản hạt Nghệ An, lo việc đánh 

dẹp Cần Vƣơng. Lê Mô Khải, Thị độc sung Biên tu Sử quán, từng tháp tùng 

Nguyễn Phƣớc Minh, đƣợc trả lại hàm cũ, ra Quảng Bình tìm cách móc nối 

vua.(41) 

41. ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1886-1888, 1978:13. 

 

Bên cạnh những đại thần thuộc "trƣờng phái cổ," tức còn sót lại từ triều 

Nguyễn Phƣớc Thời, có những khuôn mặt trẻ trung hơn, nhiều lần vào sinh ra tử 

cho quyền lợi Đại Pháp. Vinh hiển nhất ở miền Trung là Nguyễn Thân. Thân gốc 

Quảng Ngãi, đƣợc lãnh ấn "Khâm mạng đại thần" để đánh dẹp các phong trào Cần 

Vƣơng ở Quảng Nam và Bình Định. Năm 1887, Thân bắt đƣợc Nguyễn Hiệu, 

mang về Quảng Nam xử tử để răn đe giới văn thân ái quốc. Tại miền Bắc, Hoàng 

Cao Khải, gốc Hà Tĩnh, đƣợc cất nhắc lên chức Tuần phủ Hƣng Yên để đánh dẹp 
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chiến khu Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật. Cao Xuân Dục cũng rất hăng hái, 

nhiệt tình đánh dẹp "giặc" Cần Vƣơng ở vùng Hà Nội, Hải Dƣơng, đƣợc khen 

thƣởng và gia thăng chức tƣớc không ngừng. 

Nhận xét về hàng quan lại đầu triều Nguyễn Phƣớc Biện, năm 1886, Tƣớng 

Warnet viết: 

... Viện Cơ Mật gồm một số đại thần, trong đám họ, phải thú thực chẳng 

có một ngƣời xứng đáng (có giá trị) nào. Chủ tịch Cơ Mật, Cần Chính Nguyễn 

Hữu Độ, Kinh lƣọc Bắc Kỳ, không phải là nhà cai trị, nhƣng y ít nữa xứng 

đáng là một dụng cụ dễ bảo trong tay chúng ta; y tự hòa phục (compromis) vì 

chúng ta và với chúng ta, và chúng ta có thể tin tƣởng ở y.(42) 

42. SHAT (Vincennes), 10H xxx [44]. 

 

Vào tháng 3/1888, 6 thƣợng thƣ chính trong triều gồm có Nguyễn Thuật (Lại), 

Đoàn Văn Hội (Lễ), Hoàng Hữu Thƣờng (Binh), Tôn Thất Phan (Hộ), Lê Hữu 

Thƣờng (Công) và Hà Văn Quan (Hình). Hai tháng sau, 5/1888, Hà Văn Quan, 

ngƣời Quảng Bình, chết. Lễ bộ thƣợng thƣ Đoàn Văn Hội đổi sang nắm bộ Hình. 

Bùi Ân Niên đƣợc cử làm thƣợng thƣ bộ Lễ. 

 

C. THỜI CỦA NHỮNG THÔNG NGÔN: 

Triều Nguyễn Phƣớc Biện có thể coi nhƣ thời vàng son của giai tầng thông 

ngôn. Nhu cầu hành quân và ổn định tình hình ngày càng đòi hỏi nhiều thông ngôn 

hơn. Thoạt tiên, vì thiếu nhân sự, ngƣời Pháp phải sử dụng các thông ngôn gốc 

Nam, nhƣng một số chẳng những thiếu kiến thức Hán tự mà còn tạo nên nhiều tệ 

nạn. Bởi thế các viên chức Pháp bắt đầu tận dụng và đào tạo thêm thông sự gốc 

Bắc và Trung, tức địa phƣơng hoá giai tầng thông sự. Đây là cơ hội bằng vàng cho 

các cựu thày kẻ giảng từng có chút ít huấn luyện về Pháp ngữ và Latin. 

Để thƣởng công cho thông sự hay ký lục, các viên chức Pháp lƣu tâm cất nhắc 

họ. Một số thông ngôn Nam đƣợc điều ra Bắc, giao phó các chức tri huyện, tri phủ. 

Petrus Key lộng hành ở Huế suốt 6 tháng, trƣớc khi cáo bệnh về Nam. Diệp Văn 

Cƣơng, gốc Hải Nam, và em là Diệp Văn Mang một thời hống hách quyền uy. 

Cƣơng đƣợc đƣa lên hàng Chƣởng giáo, trông lo việc huấn luyện "hành nhân" 

kiêm nhiệm thông ngôn riêng của vua.(43) Lê Duy Hinh, dù chỉ giữ chức trƣởng 

phòng "ký lục" [lettré], cũng đầy uy quyền. Năm 1884, Hinh là ngƣời đã đòi lập 

Hƣờng Hƣu kế vị Nguyễn Phƣớc Hạo, khiến Hƣờng Hƣu bị kết án "tƣ bỏ việc 

công, tiết lộ quân quốc trọng sự [với Pháp]," và thông gian với công chúa Đồng 

Xuân đến có con, toàn gia bị đầy ra Lao Bảo. Năm 1885, nếu tin đƣợc triều thần 

Huế, Hinh còn "âm mƣu loại bỏ" Bửu Lân, lập  Nguyễn Phƣớc Biện làm vua.(44)  

43. Tháng 3/1888, theo lời tâu của Hành nhân Diệp Văn Cƣơng, học trò 

trƣờng Hành nhân còn đƣợc cấp lƣơng; ĐNTLCB, VI, 38:1887-1889, 1978:71.  

44. Ibid., 36:1885-1886, 1976:164-165, 178-179. Xem thêm chi tiết trong 

chƣơng sau.  
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Miền Trung, dĩ nhiên, cũng có phần trong "thời những tên thông ngôn" này. 

Ngô Đình Khả, gốc Quảng Bình, ra công phục vụ Pháp, sau này lên tới chức 

chánh phòng thông sự ở "Toà Khâm." Nguyễn Hữu Bài, tức Bồi, gốc Quảng Trị, 

khởi nghiệp từ chức "Thừa phái" ở Thƣơng Bạc bên bờ tây Hƣơng Giang năm 

1883, qua bờ sông đối diện sau biến cố 1885 làm "ký lục" kiêm "thông sự" ở Tòa 

Khâm; và, từ đó đƣờng hoạn lộ bắt đầu thênh thang. Công lao đầu tiên của Bài là 

theo các đạo quân viễn chinh Pháp "dẹp loạn" ở Bắc An Nam và Bắc Kỳ. Nhờ vậy, 

Bài đƣợc cử qua ngạch quan lại, với những lời khen ngợi nhiệt thành của Pháp.(45) 

45. Chính Đạo, Việt Nam Niên Biểu, tập III: Nhân Vật Chí, tái bản có bổ 

sung (Houston, TX: Văn Hoá, 1997). Xem thêm thông sự Lê Văn Quyền, 

đƣợc thăng hàm tri phủ, rồi thị độc đại học sĩ; ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1887-

[1889], 1978:28. 

 

Đa số các thông ngôn trên đều xuất thân từ các chủng viện Ki-tô và đƣợc sự 

đỡ đầu cùng đề cử của các giáo sĩ ngoại quốc. Họ tạo thành một giai tầng trung 

gian bản xứ thay thế dần giai tầng văn thân nho sĩ, và thƣờng biện minh cho sự 

hợp tác với Pháp qua chiêu bài "thánh chiến" lập tân trào. 

 

III. CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN PHƯỚC BIỆN: 

 

Những tháng cuối năm 1888, Huế trải qua nhiều biến động. Trƣớc hết là sự trở 

lại của Rheinart, đƣợc cử thay Hector làm Tổng Trú sứ, nhƣng chỉ nhiệm chức từ 

tháng 11/1888. Thứ hai là việc Nguyễn Phƣớc Minh bị bắt ngày 1/11/1888—có tài 

liệu ghi tối ngày 2/11/1888—rồi ngày 16/11/1888, chính phủ Pháp quyết định đầy 

cựu hoàng qua Algérie. Không kém quan trọng là cái chết của Nguyễn Hữu Độ 

vào tháng 12/1888, sau hơn ba năm khuynh đảo triều Huế. Nguyễn Phƣớc Biện 

muốn cử Đoàn Văn Bình, Nguyễn Chính và Nguyễn Thuật thay Độ, nhƣng Toàn 

quyền Richaud không thuận. Trần Lƣu Huệ, Tổng đốc Sơn-Hƣng-Tuyên, tạm 

quyền chức Kinh lƣợc sứ Bắc Kỳ cho tới khi có lệnh mới.(46) 

46. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1887-[1889], 1978:150 [Nguyễn Hữu Độ chết] 

 

Richaud gọi Rheinart ra Hà Nội để bàn luận về việc cải tổ triều Huế—tức thiết 

lập sự kiểm soát chặt chẽ hơn Nguyễn Phƣớc Biện và Cơ Mật viện. 

Ngày 19/1/1889, khi Rheinart từ Hà Nội trở lại Đà Nẵng thì đƣợc tin Nguyễn 

Phƣớc Biện bệnh nặng. Tuy nhiên, Rheinart không mấy quan tâm. Ngày 26/1, 

Rheinart mới về tới Huế; họp Cơ Mật, và đề nghị gặp vua ngày 27/1. Lo ngại 

Nguyễn Phƣớc Biện bị đầu độc, ngày 27/1 Rheinart gửi điện tín cho lệnh y sĩ 

trƣởng Cotte từ Thuận An vào khám bệnh cho vua. Sở dĩ Rheinart sợ Nguyễn 

Phƣớc Biện bị đầu độc vì những biến cố sau: Giết Phan Đình Bình, một trong 

những ngƣời yểm trợ Nguyễn Phƣớc Biện năm 1885; hành hạ con gái Nguyễn 

Hữu Độ sau khi Độ chết, v.. v....(47) 

47. Báo cáo ngày 1/2/1889; AMAE (Paris), Mémoires et Documents, Asie, 

vol. 74; ĐNTLCB, VI, VIII, 38:1886-18[89], 1978:23-24 [23-27: Nguyễn Hữu 
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Độ muốn trị tội Phan Đình Bình; nói năm 1885 Bình muốn đƣa Bửu Lân lên 

ngôi]. 

 

Theo Richaud, "ngay sau khi có những tin tức đầu tiên về bệnh trạng của vua, 

“kẻ xấu đã phao đồn rằng Ngƣời bị đầu độc, tin đồn này đƣợc loan truyền trong 

giới Pháp kiều [colons] và các tầng lớp ngƣời An Nam. Cái kết cục thảm khốc đã 

xịch đến quá nhanh nên chẳng chấm dứt sự đƣợc sự đồn đại kia...." (47) 

47. Báo cáo ngày 11/2/1889; Ibid. 

 

Rheinart cũng gọi một y sĩ gần tòa Khâm sứ nhất tới đề phòng trƣờng hợp 

Cotte không đến kịp. Buổi chiều, Rheinart cùng hai y sĩ vào tận Cần Minh Hiên 

thăm sức khoẻ vua. Cotte khám bệnh, có Diệp Văn Cƣơng tháp tùng. Theo Cotte, 

vua bị sốt rét; mất thân nhiệt. Bị nôn mửa và nấc cụt (houchet). Cotte cho thuốc; 

nhƣng sợ rằng trong vòng 15 ngày sẽ bị phát triệu chứng xƣng tủy sống [accès 

pernicieux] có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Cotte khẳng định không 

có việc bị đầu độc. Mãi tới khoảng 19G30, Rheinart mới trở lại Tòa Khâm sứ. Y sĩ 

Cotte viết toa thuốc; Rheinart trao cho Cƣơng lo giúp vua uống thuốc. 

Trƣa hôm sau, khi Rheinart và Cotte trở lại Cấm thành, sức khoẻ Nguyễn 

Phƣớc Biện có vẻ khá hơn. Nhƣng 8 giờ tối đó, Rheinart nhận đƣợc thƣ cấp báo 

của Cƣơng, yêu cầu vào ngay Cấm thành, vì bệnh vua trở nặng. Rheinart chƣa kịp 

ra bờ sông thì Diệp Văn Mang, em Cƣơng, báo tin "Vua chết rồi." Sử Nguyễn ghi 

Nguyễn Phƣớc Biện chết lúc 20 giờ 10 tại Càn Thành, thọ 25 tuổi [ta]. (48) 

48. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1887-[1889], 1978:157. 

 

Rheinart cùng một bác sĩ vào tận cung cấm khám nghiệm tử thi. Trở lại phòng 

cấm vệ quân, Rheinart nói với các hoàng thân và đại thần là họ có trách nhiệm 

thành lập một chính phủ lâm thời; và phải thông báo ngay tới các địa phƣơng. 

Rheinart cũng thêm rằng tình trạng này chỉ kéo dài hai hay ba ngày, và họ phải đề 

nghị một ngƣời lên kế vị. Rồi nhờ một cháu của Từ Dụ chuyển lời chia buồn. (49)   

49. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1886-[1889], 1978:157. 

 

Theo Rheinart, ngƣời Pháp không muốn dính líu đến việc kế vị, và ủy toàn 

quyền cho các đại thần cũng nhƣ Từ Dụ. Thực ra, vừa biết tin Nguyễn Phƣớc Biện 

chết, Rheinart đã vội trao đổi điện tín với Richaud để bàn định việc nối ngôi. Dƣới 

mắt hai viên chức này, 4 ứng cử viên đƣợc coi là sáng giá nhất:  

 

1. Mặc dù Nguyễn Phƣớc Biện không để lại di chiếu, các hoàng tử con vua kế 

vị là lẽ thƣờng tình. Nhƣng trong số 6 con trai của Nguyễn Phƣớc Biện, hai hoàng 

tử lớn nhất, mới 4 tuổi (Bửu Đảo) và 3 tuổi. Theo Richaud, 

... [V]iệc đăng quang của một trong hai ấu nhi này sẽ gây ra nhiều điều bất 

lợi mà tôi không muốn nhấn mạnh. Mặt khác, trong những ngày gần đây Đồng 

Khánh đã làm cho nhiều vị Đại thần khó chịu, mấy vị trong số đó về sau đƣợc 

cử vào Hội đồng Phụ chính. Tôi xin nói thêm rằng mấy cậu con Đồng Khánh 
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đều ở tình trạng sức khỏe rất kém; vƣơng quyền của Đồng Khánh lại có nhƣợc 

điểm là do chúng ta [ngƣời Pháp] tạo nên; nếu con Đồng Khánh lên nối ngôi 

cũng sẽ phải chịu những lời chê trách giống nhƣ thế. Hơn nữa, Triều đình đã 

có vẻ không ủng hộ con Đồng Khánh, đúng nhƣ họ xác nhận về sau, khi đƣợc 

tham khảo ý kiến. 

Tôi cần thêm rằng trong số những ngƣời em còn tại thế của Tự Đức không 

một ai xứng đáng, ta cũng chẳng thấy có gì khá hơn khi ngừng lại ở một ngƣời 

anh em của Đồng Khánh, ngƣời mà ông Rheinart dù sao cũng đã cho sƣu tra 

lý lịch. 

 

2. Ứng cử viên thứ hai là Nguyễn Phƣớc Minh, mới bị đầy qua Algérie với tên 

thực Ƣng Lịch. Ƣng Lịch, theo Toàn quyền Richaud, rất đƣợc ủng hộ tại miền Bắc; 

và là biểu hiệu của cuộc tranh đấu kháng Pháp.  

Hoàng thân này từng ngồi trên ngai vàng, đã là thủ lĩnh của phe ái quốc; 

tên tuổi của ông ta đƣợc nhiều ngƣời biết, từ lâu nay vẫn đƣợc dùng làm chiêu 

bài cho các kẻ ái mộ và đang gây chiến với chúng ta. Ảnh hƣởng của ông ta 

đúng là không thể bác bỏ, tôi không cần phải đi tìm bằng chứng nào khác hơn 

là niềm xúc động mà việc ông ta bị bắt đã gây ra cho mọi giai tầng dân An 

Nam và lòng tôn kính mà ông ta đƣợc hƣởng trên đƣờng bị giải từ miền núi, 

nơi ông ta sa cơ, đến Thuận An để xuống tầu La Comète [Sao Chổi] đi đầy. 

Ở Bắc kỳ này, vị Hoàng thân ấy đƣợc ngƣỡng mộ đến độ một ngƣời thuộc 

giới thƣợng lƣu An Nam, bản thân có uy tín lớn, cựu Kinh lƣợc sứ và [mới 

đƣợc bổ nhiệm làm] Đệ nhất Phụ chính Đại thần [Nguyễn Trọng Hợp], cũng 

tự ý đi tìm tôi sau ngày Đồng Khánh chết, để đệ lên một thỉnh nguyện và 

tuyên bố việc chọn Hàm Nghi có lẽ là việc mà chúng ta bắt buộc phải làm, vì 

việc ấy sẽ khiến hết thảy mọi thủ lãnh loạn quân đang tàn phá xứ sở này chịu 

hạ khí giới. 

Sự kiện đó đã đủ để biểu thị cho chúng ta thấy cùng một lúc những lợi ích 

mà kế hoạch hàng đầu này có thể mang lại; đồng thời sự lo ngại có thể nẩy 

sinh trong chúng ta, và nhất là ở những ngƣời bản xứ đã tự hoà giải với chúng 

ta—tôi không nói là tận tụy phục vụ mục đích của chúng ta (không có hạng 

ngƣời này đâu). 

Phải chăng nhƣ thế là chúng ta tự mâu thuẫn? 

Ví thử Hàm Nghi đã nhận quyền lực từ chúng ta, liệu ông lãnh tụ này có 

bị giảm giá dƣới mắt các thuộc hạ, và họ sẽ tiếp tục giữ nguyên vị thế thù địch 

với chúng ta? Sau cùng, liệu một Hàm Nghi do chúng ta "bầu" lên sẽ thành tín 

hợp tác với chúng ta? Có quá nhiều vấn nạn quan trọng và mờ tối khiến ngƣời 

ta chỉ có thể giải đáp bằng những ức thuyết, và chúng tôi đã phải nghiên cứu ở 

đủ mọi khía cạnh. 

Vả lại, dù đã thỏa thuận là ngƣng tranh biện về việc chọn Hàm Nghi 

[chúng tôi] còn phải giao kết rằng việc đƣa nhân vật ấy lên ngai vàng chẳng có 

nghĩa đƣa ông ta trở về xứ Đông Dƣơng ngay tức khắc. Chỉ sau khi đã công 

nhận ông ta, chính phủ Pháp mới bảo đảm cho ông ta mọi nghi vệ của một ông 
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vua và một cách sống tƣơng xứng với địa vị ấy, nhƣng sẽ đình hoãn ngày hồi 

hƣơng đến khi nào xứ sở đã đƣợc bình định hoàn toàn. Vậy là, dù ở trƣờng 

hợp này, vẫn cần phải thiết lập một cơ chế phụ chính nhƣ cho một ấu vƣơng. 

 

3. Ứng cử viên thứ ba là Tăng Nhu, hậu duệ Thái tử Cảnh [con Tôn Thất Lệ 

Chung], đã 30 tuổi. Trong mắt Rheinart, Tăng Nhu có nhiều ƣu điểm. Từ năm 

1816, nếu không phải sớm hơn, đã có sự tranh chấp ngôi báu giữa con Thái tử 

Cảnh và Nguyễn Phƣớc Đảm [Minh Mạng]. Cảnh là hoàng tử đầu tiên đã tìm đến 

với ngƣời Pháp; và dù bị loại, vẫn đƣợc coi nhƣ đích truyền trong việc kế vị. Hơn 

nữa, những biến động từ năm 1883—chƣa đầy 5 năm mà ngôi vua đã đổi 6 lần—

khiến dƣ luận chống đối nhà Nguyễn cho rằng hệ Nguyễn Phƣớc Đảm đã mạt vận, 

theo luật quả báo. Con cháu Thái tử Cảnh là lựa chọn hợp lý. Trở ngại duy nhất là 

Tăng Nhu chƣa hề đƣợc chuẩn bị để lên ngôi. Richaud cũng đồng ý với Rheinart 

rằng lập Tăng Nhu là phục hồi quyền thừa kế cho dòng đích ngƣời nối dõi ông 

Hoàng từng là đồng minh của các Pháp Hoàng, và cho thiên hạ thấy rằng Trời đã 

trừng phạt tội ác của Nguyễn Phƣớc Đảm. Lợi điểm khác là ứng viên này đã 30 

tuổi, chẳng phải bận tâm về vấn đề phụ chính. Nhƣng, vẫn theo Richaud, "Hoàng 

thân này đã sống suốt đời nhƣ một thƣờng dân và không hề đƣợc chuẩn bị để đóng 

vai vua, nhất là ông vua trong một triều đình đang đầy rẫy những nỗi bất bình nhƣ 

triều Huế." 

Bởi vậy, việc tiến cử Tăng Nhu bị cả Richaud lẫn Rheinart gạt bỏ ngay sau khi 

đƣợc đặt ra. 

 

4. Ứng cử viên khác nữa thuộc dòng dõi Ƣng Chơn [Dục Đức], ngƣời đã liên 

hệ với Rheinart từ năm 1881, nếu không phải sớm hơn. Phần nào do liên hệ này, 

Ƣng Chơn đã bị phế, và rồi giết chết ngay sau khi Rheinart rời nhiệm sở năm 1884. 

Nói cách khác, dòng dõi Dục Đức có điểm son là từng phục tùng Bảo hộ. Hơn nữa 

dù mới 10 tuổi, Bửu Lân là ngƣời thừa kế trực tiếp ngôi vua Nguyễn Phƣớc Thời 

để lại, và tƣ cách này [tức cháu nội]  không thể coi nhẹ. (50) 

50. Báo cáo số 181, ngày 11/2/1889, Richaud gửi BHQ&TĐ; AMAE 

(Paris), Mémoires et Documents, Asie, vol. 74.  

 

Trong công điện số 124 ngày 30/1/1889, để trả lời công điện cùng ngày của 

Richaud, Bộ Thuộc Địa khẳng định bất cứ ai cũng đƣợc, ngoại trừ Ƣng Lịch. (51)  

51. Báo cáo ngày 11/2/1889, Richaud gửi TĐ; Ibid.  

 

Nhƣ thế việc tuyển chọn của Rheinart hầu nhƣ chỉ còn Bửu Lân. Nhƣng 

Rheinart vẫn chỉ thị cho các đại thần lựa chọn tự quân, ít nữa ở mặt ngoài, vì viên 

chức Pháp có tiếng nói cuối cùng. 

Hầu hết các đại thần cũng không muốn lập một hoàng tử đã trƣởng thành vì 

những liên hệ phức tạp của ứng cử viên này trong thời gian chƣa làm vua. Thƣợng 

thƣ Bộ Lễ (Tôn Thất Phan) đề nghị chọn một tự quân nhỏ tuổi, và muốn đề cử 

Bửu Lân, nhƣng không dám nói ra vì Bửu Lân đang bị giam tại Lăng Nguyễn 
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Phƣớc Thời. Phan bèn chọn cách tiến cử Bửu Lân khôn khéo nhất là đề cử Bửu 

Đảo, ngƣời chắc chắn bị Từ Dụ chống đối. Và, đúng nhƣ các triều thần trù tính, 

Từ Dụ cùng Tôn Nhân Phủ chọn Bửu Lân. (52) 

52. Báo cáo ngày 1/2/1889, Rheinart gửi Richaud; Ibid. 

 

Theo Richaud: 

[Ô]ng Rheinart vào dò ý tứ Lão Thái Hậu, vị này đã biểu thị thật rõ ràng 

cảm tình mà Ngƣời dành cho con của Dục Đức, Hoàng tử Bửu Lân. Triều đình 

đã ngả theo khuynh hƣớng ấy một cách thật minh bạch; tôi đã chỉ thị cho ông 

Tổng Trú Sứ là tìm cách nắm lấy ý kiến của tất cả mấy bên nhƣng đứng ngoài 

mọi buổi tranh luận và tránh việc lôi kéo Chính phủ Đại Pháp vào cuộc. 

Quyền lợi thực tiễn của chúng ta không bị đe dọa, chỉ có độc một sự chọn lựa 

là đáng coi nhƣ chống đối nƣớc Pháp, đó là cựu hoàng Hàm Nghi; nếu vị này 

đƣợc chọn ngoài ý chúng ta ấy là vì ông ta đã chống lại chúng ta, nhƣng chúng 

ta khỏi cần bận tâm về điểm này. Hàm Nghi rất đƣợc ngƣỡng mộ ở Bắc Kỳ 

nhƣng đối với Triều đình Huế thì lại hiển nhiên không chấp nhận đƣợc. Chẳng 

có một ai trong Hoàng tộc, hiểu theo viện Cơ mật, có vẻ nghĩ tới việc đề cử 

Hàm Nghi.  

Theo sự hiểu biết của tôi, các con [Nguyễn Phƣớc Biện] chẳng thu hút 

đƣợc bao nhiêu thiện cảm. Vị Hoàng thân hậu duệ trực tiếp của [Nguyễn 

Phƣớc Chủng] thì chỉ có thể đƣợc đề cử một cách nghiêm chỉnh nếu đƣợc ông 

Tổng Trú Sứ làm hậu thuẫn; hết thảy các vị Hoàng thân khác đều hiển nhiên 

không chấp nhận đƣợc. Vì vậy, đến ngày 30 [tháng 1/1889] thì triều thần tuân 

theo ý chỉ của Lão Thái Hậu mà tôn Hoàng tử Bửu Lân .... Báo cho tôi biết tin 

này, ông Tổng Trú Sứ thúc dục tôi phải xin gấp sự phê chuẩn của chính phủ 

Đại Pháp, sự phê chuẩn mà ông Hoàng đó và triều đình nóng lòng chờ đợi để 

công khai hóa việc chọn ngƣời lên nối ngôi. Vả lại, cũng cần hành động gấp 

để tránh mọi phiền phức và cắt đứt mọi vận động mƣu lợi tại chốn cung đình, 

điều rất đáng ngại trong trƣờng hợp nhƣ thế.  

 

Cách nào đi nữa, việc loại bỏ con Nguyễn Phƣớc Biện và lập Bửu Lân còn gây 

nhiều dƣ âm hàng thập niên sau. Năm 1897, Khâm sứ Brière nhận xét rằng hệ 

Đồng Khánh bị loại vì lý do bệnh thần kinh.... (53) Chín năm sau, Khâm sứ 

Fernand Levecque báo cáo rằng thoạt tiên Rheinart muốn lập con Nguyễn Phƣớc 

Biện, nhƣng Diệp Văn Cƣơng can thiệp, nên đã chọn "Bửu Lầm" tức Nguyễn 

Phƣớc Chiêu. Phần Nguyễn Phƣớc Biện bị coi nhƣ "bệnh não." (54) 

53. Báo cáo ngày 25/1/1897, Brière gửi Doumer; CAOM (Aix), GGI, 

dossier 9619/39.  

54. Ibid., GGI, dossier 9577. 

 

Đại Nam Thực Lục Chính Biên chỉ vắn tắt ghi  

"Các con [Nguyễn Phƣớc Biện] đều thơ ấu, chƣa thể nối ngôi đƣợc; các 

quan vâng theo ý chỉ của Nghi Thiên Chƣơng [Thái] hoàng [Thái] hậu [Từ Dụ] 
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và Lệ Thiên Anh [Thái] Hậu [Trang Ý] đón con thứ 7 của Cung tông Huệ 

Hoàng Đế [Ƣng Chơn], vào nối nghiệp lớn." (55) 

55. ĐNTLCB, VI, XI, 38:1886-[1889], 1978:157. 

 

Mặc dù không hài lòng việc lập một ngƣời nhỏ tuổi, nhƣng cũng không muốn 

can thiệp quá sâu vào quyết định của các quan, nên Rheinart chỉ yêu cầu họ gặp 

ngay Từ Dụ để tham khảo thêm. Ít lâu sau, đích thân Rheinart cũng tới hỏi ý Từ 

Dụ. Khi vừa tới gần cung, các quan đồng thanh nói Từ Dụ và họ nhất trí chọn Bửu 

Lân lên kế vị. Rheinart chỉ còn biết nhấn mạnh là sự lựa chọn này cần đƣợc sự phê 

chuẩn của chính phủ Pháp.(56) 

56. Báo cáo ngày 1/2/1889, Rheinart gửi Richaud; đã dẫn supra)  

 

Hôm sau, [30/1?] 29/1, Rheinart cùng chánh văn phòng là Léon Boulloche lại 

vào Cấm thành gặp các đại thần và đại diện Tôn Nhơn Phủ. Sau khi viếng chào 

linh cữu Đồng Khánh, Rheinart tới viện Nội các. Bửu Lân đã có mặt ở đây. Hoàng 

tử ra tận ngƣỡng cửa đón Rheinart, đƣa tay bắt, rồi hƣớng dẫn Rheinart vào chỗ cƣ 

ngụ mới của mình. Hai bên chia nhau an vị, và Rheinart trao cho Bửu Lân bức 

công điện từ Hà Nội, thông báo quyết định của Paris, rồi chúc mừng.  

Theo Rheinart: 

[Tự quân] mặc một áo bào xanh da trời, còn mới, khá cứng; đầu chít khăn đen; 

chƣa phải là y phục nhà vua. Hoàng tử cao lớn hơn trang lứa; ông ta có vẻ 

năng động, tƣ thái dễ thƣơng. Học vấn khá tiến bộ, đã học chữ Hán từ nhỏ; và 

cũng biết chữ cái của chúng ta. Tôi đề nghị cho ông ta đƣợc học chữ viết của 

chúng ta và theo văn hóa Pháp; tôi có trong tay một ông thày tuyệt vời, gã 

thông ngôn [Diệp Văn] Cƣơng. Y đã học ở Algérie, rất uyên bác, rất thông 

minh; hoàng tử trẻ tuổi đã biết y từ lâu, và đã học với Cƣơng ít bài học, trƣớc 

khi ngƣời ta nghĩ rằng ngôi vua có thể bị trống sớm nhƣ thế. Cƣơng nhập tịch 

Pháp, đó là một đầy tớ xuất sắc và tận tụy.(57) 

57. Ibid. Về Diệp Văn Cƣơng, xem Hứa Hoành, Những phú hộ lừng danh 

Nam Kỳ (Houston: Văn Hoá, 1999), tr 244-62. 

 

Lúc Rheinart cáo từ, Tự quân đƣa tiễn Rheinart ra tận cửa, bắt tay từ giã. 

Rheinart hài lòng thấy Bửu Lân đƣợc Cƣơng huấn luyện cặn kẽ, đối đáp một cách 

nghiêm trang và khả kính đáng ngạc nhiên. Tiếp đó, Rheinart tới điện Cần Chính 

gặp các đại thần và đại diện Tôn Nhân Phủ, yêu cầu họ sớm thành lập một Phủ 

Phụ Chính. Trƣớc đó, Phủ Phụ chính gồm ba [3] ngƣời, với một Hoàng thân làm 

Đệ nhất Phụ chính thân thần, nhƣng chỉ có tƣớc vị danh dự. Rheinart chọn Miên 

Lâm (1831-1897), con thứ 57 Nguyễn Phƣớc Đảm, đang giữ chức Tả Tôn Nhơn 

Phủ Tôn nhơn [chấp pháp], làm Đệ nhất Phụ chính. (58) Hai Phụ chính khác là 

Nguyễn Trọng Hợp [Hiệp], cựu Kinh lƣợc Bắc Kỳ, và Trƣơng Quang Đãn. Tất cả 

mọi ngƣời đều đồng thanh chấp thuận. Rồi đề nghị cho Bửu Lân đăng quang ngày 

1/2/1889, tức mồng 2 Tết Kỷ Sửu. 

58. ĐNCBLT, II, bk 7;(1993), 3:145.  

695



 

Vào giờ chót, Tuy Lý Vƣơng Miên Trinh (1819-1897), con thứ 11 Minh Mạng; 

Hữu Tôn nhơn (chủ tịch) Phủ Tôn Nhơn, đƣợc làm Đệ nhất Phụ chính thân thần, 

kiêm giữ Tả Tôn chính. (59) Miên Lâm làm Đệ nhị phụ chính thân thần; Nguyễn 

Trọng Hợp, Đệ nhất phụ chính đại thần, và Trƣơng Quang Đãn, Đệ nhị phụ chính. 

Sự thay đổi này không những do Từ Dụ và các đại thần yêu cầu, mà còn, theo 

Richaud, bảo đảm sự kiểm soát và chỉ đạo của Pháp "có hiệu quả rõ rệt khiến ai 

nấy đều cảm giác đƣợc." Miên Trinh là niên trƣởng của các Hoàng thân, rất đƣợc 

kính mến. Quan trọng hơn, Miên Trinh thân với Pháp đã lâu, nên bị Tôn Thất 

Thuyết đầy vào Quảng Ngãi. Miên Lâm thì đang chủ trì gia phong (luật nhà), và 

rất ít khi phát biểu ý kiến. 

59. Ibid., 3:108.  

 

Phần Nguyễn Trọng Hiệp, "có văn học, thông minh, có uy tín, bị nhiều ngƣời 

coi nhƣ thù nghịch với Pháp," chủ trƣơng suy tôn Hàm Nghi; nhƣng "lập trƣờng 

thù nghịch vẫn đƣợc khoác cho nhân vật này có thể viện dẫn để chống lại bất cứ 

một kẻ bất mãn nào, và hiệu lực sẽ càng mạnh mẽ hơn vì Hiệp có đủ thế giá mà 

ngƣời nghe đòi hỏi." Trƣơng Quang Đãn, xuất thân từ một thế tộc, có uy tín lớn ở 

địa phƣơng. Rheinart và Richaud cũng đồng ý rằng:  

Bất luận sự chọn lựa ra sao, chúng ta vẫn cần duy trì tƣ thế riêng; ta cần 

phải tự đề phòng với ngay cả những kẻ đã chấp nhận làm dụng cụ của chúng 

ta. Điều cốt yếu là chúng ta phải có những dụng cụ có thể dùng đƣợc việc.(60) 

60. Báo cáo số 18, ngày 28/2/1889, Rheinart gửi Richaud; AMAE (Paris), 

Mémoires et Documents, Asie, vol. 74. 

 

Cái chết đột ngột của Nguyễn Phƣớc Biện mang lại cho chính phủ và các viên 

chức Pháp những nuối tiếc khó tránh. Vua là mẫu "hình nhân giát vàng" 

[mannequin doré] lý tƣởng—tức một ông vua vừa dễ bảo, vừa cung cấp cho Pháp 

tấm bảng hiệu "trung hƣng dòng chính thống" để ghép buộc cho những tổ chức 

yêu nƣớc, kháng Pháp là "ngụy" và đồng thời lôi kéo khối giáo dân Ki-tô về phía 

Bảo hộ. Dẫu chỉ là một sản phẩm hoàng gia của Pháp, vua là ngƣời cuối cùng 

đƣợc quan chức Pháp đối xử nhƣ một "quốc trƣởng." Sau cái chết của Nguyễn 

Phƣớc Biện, vị thế của các vua Nguyễn ngày thêm suy yếu không những dƣới mắt 

ngƣời Pháp, mà còn ngay cả dƣới mắt của những thành phần trung gian bản xứ 

khác. 

 

IV. NHỮNG ĐỔI THAY QUAN TRỌNG: 

 

Sự chiếm đóng của Pháp hiển nhiên mang lại những thay đổi rộng lớn trên 

toàn lãnh thỏ Việt Nam—khởi đầu bằng sự hiện diện của giai tầng Pháp kiều, cùng 

sự du nhập tàu chiến, khí giới, hệ thống tổ chức quân đội, rồi đến các sản phẩm 

tiêu dùng, thƣơng mại, và sự phát triển tầng lớp thị dân, bồi bếp, nhân công bản xứ 

tại các đồn điền, mỏ than, kim loại, v.. v… Về phƣơng diện văn hóa, sự xuất hiện 
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của Pháp ngữ và chữ Việt mới, dựa theo chữ cái Latin và năm dấu xƣớng âm theo 

mẫu Portugal và Espania (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) tạo nên một cuộc cách mạng 

thầm lặng, nhƣng hậu quả lâu dài, góp phần vào việc hình thành một nền văn hóa 

mới—bám sát sự thay đổi trong tiến trình toàn cầu hóa, tự vƣợt thoát khỏi ngục tù 

văn hóa Trung Hoa lỗi thời có gần  hai nghìn năm lịch sử thành văn, khởi đầu đâu 

đó từ thời Vƣơng Mãng, tức cuối đời Tây Hán (206TTL-08 TL), đầu đời Đông 

Hán (25-220 TL). 

 

A. KHAI PHÁ NÚI RỪNG: 

Một trong những thành tựu của chế độ bảo hộ Pháp là việc khai khẩn núi, rừng, 

kinh, rạch để khai thác tài nguyên thiên nhiên, đƣa vào thị trƣờng quốc tế hay khu 

vực. Đã có nhiều khảo cứu về việc này, hay những dã sử tiểu thuyết nhƣ mỗi gốc 

cao su là mộ một nhân công Việt; hay cuộc sống lầm than của các nhân công mỏ 

than—lò sản xuất những cán bộ “Cộng Sản” đầu tiên. 

Nhƣng ở một khía cạnh khác, công trình mở mang kinh té của Pháp cũng giúp 

lãnh thổ kiểm soát của ngƣời Việt rông mở lên những cao nguyên miền bắc và 

miền Trung. Tại miền bắc, chẳng hạn, lực lƣợng quân sự và tƣ bản Pháp giúp bình 

định vùng tây bắc, đặt vào các đơn vị quân chính những bộ lạc Thái, Tày, Nùng, 

H’Mong, Mƣờng, Dao, v.. v…—khác hẳn tình trạng mù mờ, hỗn loạn, vui ở buồn 

đi dƣới các triều đại quân chủ Việt Nam. 
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Chương XIV 

NGUYỄN PHƯỚC CHIÊU (1/2/1889-3/9/1907): 
Vua "Cách Mạng" & Người "Tổng Hợp Tật Tội Đông Tây?" 

 

Trong khối dã sử tiểu thuyết Việt ngữ cổ điển, và 

ngay tại Liên bang Mỹ vảo đầu thế kỷ XXI, Nguyễn 

Phƣớc Chiêu, niên hiệu Thành Thái, thƣờng đƣợc xƣng 

tụng nhƣ một vị vua có tinh thần cách mạng, chống 

Pháp, khiến bị truất phế và lƣu đầy. (1) Tuy nhiên, báo 

chí đƣơng thời và tƣ liệu văn khố vẽ nên một hình ảnh 

hoàn toàn trái ngƣợc. Một viên chức Pháp đã hằn học 

đao bút vua thứ mƣời nhà Nguyễn là "điểm hội tụ của 

mọi tật tội Đông và Tây." (2) 

1. Xem, Phạm Văn Sơn, Việt Sử Tân Biên, 

quyển 7 (Sài Gòn: 1972), tr. 13-16.  

2. CAOM (Aix), GGI, dossier 9577. 

 

Một cái nhìn khách quan cho thấy vua biểu trƣng sự 

khủng hoảng thƣờng trực giữa cƣơng vị "nửa ngƣời, nửa 

thánh" của một quốc vƣơng hay Hoàng đế định hƣớng 

nho giáo, với thực tế bẽ bàng của vai trò một "lãnh tụ 

tinh thần" [les fonctions religieuses] mà chế độ Bảo hộ 

Pháp muốn vua thủ diễn. (3).  

3. Báo cáo chính trị tháng 7 và 8/1907, Gougal 

gửi Colonies; CAOM (Aix), AF, carton 9, d. A-20 

(54), p 14. 

 

Vua cũng là nạn nhân tội nghiệp của những âm mƣu 

tranh giành quyền lực trong phạm vi cấm thành, từ 

thông ngôn Diệp Văn Cƣơng và đồng liêu là ký lục Lê 

Duy Hinh tới những thái hậu, thái giám, cung phi cùng 

các phe nhóm đại thần, quan chức—những nhà độc tài 
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"khúm núm"(4)—và ngay cả sự hiềm khích âm ỉ giữa 

các viên chức thuộc địa có khuynh hƣớng Cộng Hòa 

hoặc tả khuynh [nhóm Tam Điểm = Freemason], với 

Hội Truyền giáo hải ngoại mà mục tiêu chỉ nhằm củng 

cố và phát triển cộng đồng Ki-tô trong xã hội Việt Nam. 

4. Báo cáo số 241 API, ngày 9/4/1917, Sarraut 

gửi Colonies; CAOM (Aix), INF, carton 18, d. 166. 

 

Đáng lƣu ý nhất là dƣới triều Nguyễn Phƣớc Chiêu, 

ngƣời Pháp đạt đƣợc mọi tu chính cần thiết cho Hiệp 

ƣớc Bảo hộ 6/6/1884 để bảo đảm tính căn bản pháp lý 

cho nền bảo hộ trực trị của Pháp khắp Trung Kỳ và Bắc 

Kỳ. Tuy nhiên, cá nhân vua không đạt tiêu chuẩn Pháp 

trông đợi. Bởi thế những lỗi lầm nho nhỏ góp dần thành 

gió bão, đƣa đến cuộc truất phế năm 1907, và cuộc sống 

lƣu đầy 9 năm ở Cap St-Jacques [Vũng Tàu], rồi hơn 31 

năm tại Réunion từ năm 1916 tới 1948. Trở lại Sài Gòn 

năm 1948, Nguyễn Phƣớc Chiêu vẫn bị chỉ định cƣ trú ở 

Sài Gòn, và chỉ đƣợc vĩnh viễn hồi hƣơng sau khi từ 

trần ngày 28/4/1954. 

 

I. GIAI  ĐOẠN ẤU THỜI, 1889-1896: 

 

Triều Nguyễn Phƣớc Chiêu gồm hai giai đoạn rõ 

rệt. Giai đoạn ấu thời từ 1889 tới 1896, và giai đoạn 

trƣởng thành, 1897-1907. Tựu chung, quyền lực vua 

chẳng có gì thay đổi—một chức vụ "rủ buông tay áo" 

cho ngƣời Pháp cai trị. Đáng kể nhất là ảnh hƣởng triều 

Nguyễn ngày một thu hẹp, theo phƣơng trình nghịch với 

sức bành trƣớng của quyền lực bảo hộ. Hiệp ƣớc 

6/6/1884 liên tiếp bị tu chính, để nền bảo hộ Pháp trở 
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thành một thể chế nghiêng về bảo hộ trực tiếp mà không 

phải kiểm soát nhƣ đã ký kết. Từ vua xuống các đại thần 

và quan tỉnh huyện đều trở thành công chức bản xứ của 

Liên bang Đông Dƣơng, có nhiệm vụ thi hành mọi chỉ 

thị của các viên chức Pháp. Trong khi đó, lãnh thổ còn 

dƣới quyền cai trị biểu kiến của triều đình Huế cũng thu 

teo còn 12 tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa tới Bình 

Thuận—trừ đi một số nhƣợng địa, nhƣ ba thị xã Đà 

Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, cùng các vị trí đặt tòa khâm 

sứ, công sứ, hay các trại binh ở các tỉnh. (5) 

5. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất 

Thống Chí [Gazetteer of Great Southern [Kingdom]. 

[1865-1875?]. bản dịch Phạm Trọng Điềm và Đào 

Duy Anh, Viện Sử Học, (NXB Thuận Hóa, 1997), 5 

tập [do các dịch giả xếp đặt lại]. Soạn vào triều 

Nguyễn Phƣớc Thời (khoảng 1865-1875. Trƣớc 

1875, vì Hà Tĩnh vẫn còn là đạo, thay vì tỉnh. Dựa 

trên bản viết tay HV 140 của Viện Sử học [cựu 

ĐNNTC]. Bản HV 38 thiếu mấy quyển về Bắc, 

Trung và toàn bộ miền Nam. [Sẽ dẫn ĐNNTC, 

(1997)].Bộ Đại Nam Nhất Thống Chí [Gazetteer of 

Great Southern [Kingdom], do nhóm Cao Xuân 

Dục biên soạn và ấn hành năm 1909 đời Nguyễn 

Phƣớc Hoãng [Duy Tân], không nói gì đến Bắc Kỳ 

và Nam Kỳ, khác với ĐNNTC đời Nguyễn Phƣớc 

Thời;   

 

Trans. into romanized Vietnamese by Pham 

Trong Diem and Dao Duy Anh, 5 vols (Hue: Thuan 

Hoá, 1997), 1:6.  
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Tập 1: Kinh sƣ 

Tập 2: Quảng Bình (2:5-84), Nghệ An, Thanh 

Hóa (2:223-330),, Quảng Nam (2:331-400), Quảng 

Ngãi (2:401-454) 

Tập 3: Bình Định (3:5-62), Phú Yên (3:63-86), 

Khánh Hòa (3:87-124), Bình Thuận (3:125-158), 

Hà Nội (3:159-236), Ninh Bình (3:237-284), Hƣng 

Yên (3:285-320), Nam Định (3:321-370), Hải 

Dƣơng(3:373-466) 

Tập 4: Quảng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, 

Sơn Tây, Hƣng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao 

Bằng. 4:365-400. 

Tập 5: Hà Tiên, Biên Hòa, Định Tƣờng, Vĩnh 

Long, An Giang, Gia Định 

 

Một lƣợc xét về các "Thiên sứ Pháp" sẽ giúp soi 

sáng hơn chu trình soi mòn và triệt tiêu vƣơng quyền 

nhà Nguyễn. 

 

A. CÁC THIÊN SỨ PHÁP: 

Trong bảy năm đầu của niên hiệu Thành Thái 

[Nguyễn Phƣớc Chiêu], chính phủ Liên Bang Đông 

Dƣơng tiến hoá và củng cố dần cấu trúc hành chính 

cũng nhƣ kinh tế. Bốn Toàn quyền thay nhau ở Hà Nội 

là Richaud, Georges Piquet, Jean de Lanessan, và Paul 

Rousseau. Họ cải đổi dần chế độ quân quản, đặt xuống 

những nền tảng hành chính và luật pháp thuộc địa cho 

toàn Đông Dƣơng. Tuy nhiên, không một chính sách 

liên lũy nào đƣợc thi hành. Mỗi Toàn quyền có một sách 

lƣợc riêng, đôi khi kình chống lẫn nhau; và những 

nhiệm kỳ này thƣờng rất ngắn. Tại Huế, dù chỉ có hai 
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Khâm sứ chính thức là Séraphin Hector và Ernest Albert 

Brière (10/1891-1/1898); nhƣng cá tính và quan điểm 

của hai "vua không ngai" này khá dị biệt. Hector, một 

nhà ngoại giao, không thích Nguyễn Phƣớc Chiêu; và, 

Brière là một công chức thuộc địa kiểu mẫu, luôn luôn 

muốn chứng tỏ vị thế ngƣời Bảo hộ của mình. Nhiệm kỳ 

của Brière cũng không liên tục, mà bị gián đoạn hơn 

một năm vì bị Toàn quyền de Lanessan đề nghị cho về 

hƣu, và hai viên chức khác thay nhau xử lý thƣờng vụ. 

Đó là Léon Boulloche (4-11/1894) và Louis Baille 

(11/1894-5/1895), với lập trƣờng và quan điểm không 

nhất thiết tƣơng tự với Brière. 

 

1. Toàn quyền Richaud: 

Richaud, nhƣ đã lƣợc thuật, chủ trƣơng thống trị 

bằng sức mạnh quân sự, với sự trợ giúp của các giáo sĩ 

và cộng sự viên Ki-tô bản xứ. Ngay sau khi Nguyễn 

Phƣớc Chiêu vừa lên ngôi, Richaud ép triều đình Huế 

phải ký một qui ƣớc tƣớc hết quyền hạn của Phủ Phụ 

chính cũng nhƣ Viện Cơ Mật. Richaud cũng công khai 

đả kích nền "chính trị xí xoá" (politique d'effacement) 

của Constans, biến Toàn quyền thành một đại sứ hay 

một đặc sứ bên cạnh vua An Nam mà không phải là một 

"thẩm quyền bảo hộ." (6) 

6. Báo cáo mật ngày 10/3/1889, Richaud gửi 

Thuộc địa; CAOM (Aix), AF, carton 20, d. A-30 

(85); Journal Officiel (JO), Débats parlementaires, 

29/2/1889; Cao Huy Thuần 1990, tr. 330-331. Hiềm 

khích giữa Richaud và Constans đã bùng nổ từ 

tháng 3/1888. Xem chỉ thị của Constans gửi 

Richaud ngày 19/3/1888, & biên bản buổi họp ngày 

702



 590 

19/3/1888; AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol. 73, pp 132-144; và, báo cáo ngày 

4/6/1888 của Richaud; Ibid., pp 152-180. 

 

Richaud còn muốn đƣa đại diện Pháp xuống đến 

cấp huyện. Nhƣng đối thủ của Richaud khá mạnh. Trả 

lời những cáo buộc của Richaud, Constans—lúc ấy đang 

nắm chức Bộ trƣởng Nội vụ—kịch liệt công kích chính 

sách "thống trị." Theo Constans, dù quân đội cần thiết 

trong thời gian chinh phục, cần bình định và cai trị bằng 

những viên chức hành chính thuộc địa. Constans cũng 

chỉ muốn kiểm soát việc làm của triều đình và các quan 

Việt hơn chỉ huy chặt chẽ. Nếu đặt đại diện Pháp xuống 

cấp quận, dân chúng sẽ nổi lên chống lại. Sau đó, khi 

lên thay Boulanger, Constans tách Tổng Nha Thuộc địa 

khỏi Bộ Hải quân của Kranzt, và đặt Tổng nha này dƣới 

bộ Thƣơng mại của Tirard. Rồi, ngày 14/3/1889, 

Constans đƣa Eugène Etienne lên thay de la Porte, 

ngƣời đỡ đầu của Richaud, ở Nha Thuộc địa. (7) Quyết 

định đầu tiên của Etienne, thật dễ hiểu, là bác kế hoạch 

đặt viên chức Pháp xuống cấp huyện. Tiếp đó, ngày 

9/5/1889, Etienne bỏ chức Tổng Trú sứ, và đặt các 

Khâm sứ An-Nam và Miên, cùng Thống sứ Bắc Kỳ trực 

thuộc Phủ Toàn quyền. (8) Hôm sau, Etienne cử 

Georges Piquet thay Richaud. 

7 "Administrateurs d'Indochine;" Revue 

d'Histoire des Colonies, số 137 (1952); dẫn trong 

Cao Huy Thuần 1990, tr. 332, chú 34.  

8. Lào bị sát nhập vào Liên bang Đông Dƣơng 

từ ngày 14/9/1889.  
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2. Georges Piquet (1889-1891): 

Ngày 31/5/1889, Piquet chính thức thay Richaud. 

Hector trở lại Huế thay Rheinart làm Khâm sứ; và 

Brière thay Parreau ở phủ Thống sứ Hà Nội. Piquet chủ 

trƣơng phải giảm bớt quân phí của đạo quân viễn chinh 

để ổn định ngân sách Liên bang. Phe quân sự lập tức 

phản công. Ngày 5/8/1889, Tƣớng Bichot, Tƣ lệnh quân 

viễn chinh, viết cho Piquet: 

Tôi vô cùng hoài nghi dân An Nam và nhất là 

triều đình Huế, luôn luôn và đang là kẻ thù của 

chúng ta.(9) 

9. CAOM (Aix), AF, carton 20, d. A-30 (92).) 

 

Ngày 25/8/1889, trong báo cáo về Paris, Piquet than 

thở: "Giới nhà binh thấy đâu cũng có giặc." Tám ngày 

sau, 2/9, Piquet báo động ý định sát nhập ba tỉnh Bắc 

Trung Kỳ (Thanh-Nghệ-Tĩnh) vào lãnh thổ Sơn Tây của 

Bichot.(10) 

10. Ibid.; Cao Huy Thuần 1990, tr. 348. 

 

Sự đối đầu giữa phe quân sự, với chủ trƣơng chinh 

phục bằng vũ lực, và phe dân sự, nghiêng về chính sách 

bình định bằng cách thu phục nhân tâm, khiến Piquet 

khó thi thố những kế hoạch cần thiết. Ngày 26/12/1890, 

trong một báo cáo mật gửi Etienne, Piquet tiết lộ 

Richaud đã khiến một số quan chức Pháp không có phụ 

tá ngƣời Việt, nên các sĩ quan tiếm quyền dần. (11) 

11. CAOM (Paris), carton 20, d. A-30 (93); Cao 

Huy Thuần 1990, tr. 350-353.  
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Piquet cũng không ngớt than phiền với Paris sự cản 

trở của Giám Mục Puginier, ngƣời chỉ biết đến quyền 

lợi của Hội truyền giáo—nhằm tiêu diệt giới "râu dê" (sĩ 

phu), hầu đƣa các giáo dân Ki-tô lên hàng ngũ cai trị. 

Puginier—ngoài chức vụ Giám mục Đƣờng Ngoài Tây, 

bao gồm cả tỉnh Thanh Hoá của An Nam, còn cầm đầu 

một màng lƣới tình báo cho các viên chức Pháp, và 

đƣợc tƣởng thƣởng Bắc đẩu Bội tinh cho sự đóng góp 

này—có ảnh hƣởng mạnh với các sĩ quan Pháp qua hệ 

thống mật báo và lực lƣợng Ki-tô bản xứ, những ngƣời 

mà Puginier luôn rao bán là "bạn trung thành duy nhất 

của nƣớc Pháp." (12) 

12. Về lập trƣờng của Puginier, xem ASME 

(Paris), vol 816. 

 

Một trong những việc làm đáng kể nhất của Piquet 

là thay thế đồng bạc Mexico, đã lƣu hành tại Đông 

Dƣơng từ năm 1886, bằng tiền giấy. Vào cuối năm 

1878, khoảng 7 triệu đồng Mexico (nặng 27.073 grams 

bạc, (tƣơng đƣơng với 5.50 francs) lƣu hành ở Đông 

Dƣơng. Ngày 3/4/1891, Ngân hàng Đông Dương phát 

hành lần đầu tiên những "đồng vàng" Đông Dƣơng bằng 

giấy. (13) 

13. Henri Baudoin, La Banque de l'Indochine 

(Paris: A Pedone, 1903), p 102.  

 

Loại tiền giấy này, theo một số tác giả hoài cổ, từng 

đƣợc Lê Quí Ly áp dụng ở Đại Việt, rồi Đại Ngu, từ 

cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV. Thời Minh thuộc, tức 

Giao Chỉ Đô Thống Sứ Ti, tiền giấy của nhà Minh cũng 

thông dụng. Những cộng sự viên trung thành của Thiên 
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tử Minh đƣợc ban thƣởng cả tiền giấy lẫn vải vóc, vàng, 

bạc. Tuy nhiên, tiền giấy nhà Minh không đạt đƣợc kỹ 

thuật ấn loát hay loại giấy có sức chịu đựng sự sờn rách 

của những tiền giấy nhƣ tờ một, năm, mƣời hay một 

trăm của Ngân Hàng Đông Dƣơng. Những chuyên viên 

“nhái” Hán tộc thƣờng chỉ “nhái” đƣợc những đồng bạc 

giả thiếu phẩm chất, dễ bị phát giác. Giống nhƣ những 

giấy bạc giả Mỹ Kim ở Việt Nam trƣớc ngày “đổi mới,” 

chƣa đƣợc các đại gia tham gia vào  việc chuyển tiền 

“kiều hối” từ ngoại quốc về nƣớc, lên tới hang tỉ Mỹ 

kim sau năm 1995. 

 

3. Jean de Lanessan (1891-1894): 

Ngày 21/4/1891, Dân biểu Jean-Marie de Lanessan 

đƣợc cử làm Toàn quyền. Tuy nhiên, Francois Bideau 

XLTV từ 13/4 cho tới ngày 25/6/1891. 

De Lanessan không xa lạ gì với Đại Nam, đã từng là 

một cán sự Y tế Hải quân tại Sài Gòn năm 1868. Trở lại 

Paris, tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa, sƣ phạm Y khoa (agré-

gation), và giảng dạy tại Đại học Y Khoa Paris. Năm 

1886, lĩnh sứ mệnh qua tham quan Đông Dƣơng, rồi trở 

lại Pháp, đắc cử dân biểu hạt Lyon-Vaise, và tham gia 

chính phủ. Là tác giả tập Une campagne du siècle: La 

séparation des églises et de l'état [Chiến dịch của thế 

kỷ: Sự tách rời Giáo hội và Quốc gia], de Lanessan bị 

cáo buộc chống Giáo hội cực đoan. Chuyến qua Đông 

Dƣơng năm 1886 để lại những ác cảm trong giới giáo sĩ 

và ngay chính Thống đốc Filippini. (14) De Lanessan 

không những trực diện chống lại Puginier, mà còn đánh 

giá không cao giáo dân Ki-tô. Trong báo cáo gửi Ngoại 

trƣởng Flourens ngày 11/4/1887, de Lanessan đánh giá 
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giáo dân Ki-tô nhƣ "tầng lớp thấp nhất, ngu dốt nhất 

trong xã hội, không đủ khả năng thay thế giai tầng sĩ 

phu." Lanessan cũng nêu lên câu hỏi: 

Phải chăng chúng ta đã lầm lẫn khi liên kết 

(associer) tôn giáo với chính trị khiến dân bản xứ tin 

rằng "ngƣời Pháp" và "Ki-tô" đồng nhất thể 

(identique)? (15) 

14. Thƣ ngày 22/8/1887, Filippini gửi Bộ 

trƣởng HQ & TĐ; Ibid.; cùng những "Réflexions et 

renseignements addressés au Sous-Secrétaire d'Etat 

aux Colonies," của Puginier ngày 7/4/1888, 

26/7/1890, 25/10/1890, 25/1/1891, 4/2/1891; Ibid., 

dossier A-00 (30). CAOM (Aix), AF, carton 2, d. 

A-00 (22). Xem thêm "Appréciations sur quelques 

actes publics de M. de Lanessan" ngày 15/2/1892; 

ASME (Paris), vol 816, số 165; và "Notes" của 

Puginier trong AMAE (Paris), Mémoires et 

Documents, Asie, vol. 73, tờ 191-196, 257-258.)  

15. Jean de Lanessan, L'Indochine francaise 

(Paris: 1889) p 60; Nguyễn Văn Phong 1971, pp 50, 

89. 

 

De Lanessan chủ trƣơng cho vƣơng quốc An Nam 

thống nhất, nếu cần kể cả Nam Kỳ. (16) 

16. Idem., La colonialisation francaise en 

Indochine (Paris: 1895), tr. 25, 26, 31; Nguyễn Văn 

Phong 1971, pp 36-37.  

 

Năm 1891, khi thấy Hector tìm đủ cách truất phế 

Nguyễn Phƣớc Chiêu, de Lanessan đã nhân dịp vào Huế 

trong tháng 7/1891 khẳng định là làm gì cũng cần triều 
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đình An Nam, và sẽ làm tất cả mọi việc để trả lại cho 

triều đình Huế những ƣu quyền (prestiges) truyền thống. 

Để khởi đầu, Lanessan thay Hector bằng Brière ở Huế, 

và chọn Chavassieux thay Brière ở Hà Nội. De 

Lanessan cũng chống việc biến chữ viết theo mẫu tự La-

tinh thành quốc ngữ, và muốn duy trì lối học truyền 

thống, vì dù lối học cổ truyền thiếu khoa học, nhƣng đào 

tạo "đạo đức" con ngƣời. (17) 

17. Idem., L'Empire d'Annam, son organisation 

sociale et politique (Paris: 1889), p 11; Nguyễn Văn 

Phong 1971, p 38.  

 

Chính sách "hợp tác chân thành" của de Lanessan 

gặp sức chống đối từ mọi phía. Tƣ lệnh quân viễn chinh, 

Tƣớng Reste, với sự hợp lực của tờ L'Avenir du Tonkin 

[Tương Lai Bắc Kỳ] của Hội truyền giáo, báo động về 

một hiểm họa tấn công của nhà Thanh. (18) Ngay những 

phụ tá dân sự của Lanessan—Thống sứ Chavassieux và 

Khâm sứ Brière, rồi Boulloche—đều công khai bộc lộ 

sự bất bình. (19) 

18. Báo cáo ngày 30/9/1892, Lanessan gửi 

Thuộc địa; CAOM (Aix), AF, carton 20, d. A-30 

(92). 

19. Thƣ ngày 26/9/1894, Lanessan gửi Lebon; 

Ibid., carton 7, d. A-20 (40); Cao Huy Thuần 1990, 

tr. 368-9. 

 

Puginier cũng vận dụng hết ảnh hƣởng của Hội 

truyền giáo và cá nhân—kể cả mối đe dọa của các 

phong trào Cần Vƣơng do các sĩ phu lãnh đạo—để 

chống de Lanessan. Trong một tờ trình về Paris năm 
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1892, Puginier nêu lên nhiều lỗi lầm của de Lanessan, 

đặc biệt là những điểm sau: 

a. Mang theo ra Hà Nội Diệp Văn Cƣơng, một 

tên thông ngôn nguy hiểm cho chính nghĩa của nƣớc 

Pháp (un interprète dangereux pour la cause 

francaise) 

b. Quá tin tƣởng Kinh lƣợc Bắc Kỳ. Kinh lƣợc 

Hoàng Cao Khải, khoảng 44 tuổi, năm 1883 chỉ là 

huyện [lệnh] Hà Nội [tƣơng đƣơng chức cảnh sát 

trƣởng]. Nhờ sự nâng đỡ của Pháp, không những 

chỉ thăng tiến không ngừng, mà còn tạo đƣợc một 

tài sản tới 500,000 francs. Tháng 8/1890, Thống sứ 

Bonnal—một kẻ thù của Puginier vì đã dám đƣa 

một giáo sĩ Pháp, Martin, ra tòa—cử Khải làm Kinh 

lƣợc. Thoạt tiên Hoàng Cao Khải bị de Lanessan 

nghi ngờ, nhƣng sau nhờ Cƣơng dàn xếp, hết nghi. 

c. Phê chuẩn đề nghị ân xá của Hoàng Cao Khải 

cho 10 phạm nhân chính trị mà theo Puginier đã 

phạm những tội ác lớn. 

d. Cho các quan quá nhiều quyền hành. Cuối 

tháng 7/1891, khi ghé qua Huế, de Lanessan hứa sẽ 

cho các quan rộng quyền hơn, trái ngƣợc với những 

bài báo trƣớc ngày qua Đông Dƣơng là sẽ từ bỏ lập 

trƣờng hợp tác với các quan lại [không Ki-tô] Việt. 

e. Võ trang cho lính cơ (của các quan). Sau khi 

thành lập các tiểu khu quân sự [khu quản đạo] ở 

vùng thƣợng du Bắc Kỳ, tháng 8/1891, thành lập 

4,000 lính cơ hoàn toàn toàn do quan Việt chỉ huy. 

(4,000 lính tập cũ đã phân phối cho ba [3] trung 

đoàn khố đỏ để đóng tại các Tiểu khu quân sự mới 

đƣợc thành lập). Đây là một việc làm nguy hiểm, vì 
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những đội lính cơ này sẽ có một ngày cầm súng 

chống Pháp. 

f. Hủy bỏ tƣ liệu văn khố, khiến không còn 

phân biệt đƣợc ai là giặc, ai là dân lành; nên chấm 

đậu cả con của Lã Xuân Oai, một lãnh tụ Cần 

Vƣơng ở Ninh Bình. 

g. Tha các lãnh tụ giặc, kẻ thù bất khả khoan 

nhƣợng của Pháp cùng những đồng minh và bạn 

trung thành duy nhất của nƣớc Pháp là tín đồ Ki-tô,. 

h. Trọng đãi những ngƣời thù nghịch Ki-tô 

giáo. 

i. Theo đuổi một chính sách cấp tiến 

(libéralisme). (20) 

20. Puginier, "Appréciations sur quelques actes 

publics de M. de Lanessan" ngày 15/2/1892; ASME 

(Paris), vol 816, số 165; và "Notes" của Puginier 

trong AMAE (Paris), Mémoires et documents, Asie, 

vol. 73, tờ 191-6, 257-258. đã dẫn trong chú 14 

supra.  

 

Puginier còn từ chối mật báo lên de Lanessan về 

hành vi các quan lại, nhƣ từng làm từ thập niên 1870. 

(21) 

21. Thƣ ngày 24/2/1892, Puginier gửi de 

Lanessan; ASME (Paris), vol 816, Tƣ liệu 167.  

 

Tháng 3/1894, de Lanessan bị triệu hồi, vì chủ 

trƣơng "Ralliement" (Liên hiệp) ở Pháp (liên hiệp giữa 

phe Cộng Hòa và phe thân Giáo hội) [cho tới năm 

1899]. Tổng thƣ ký Chavassieux và rồi Thống sứ 
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Francois Pierre Rodier xử lý thƣờng vụ từ 10/3/1894 

cho tới tháng 3/1895, khi Paul Roussau tới Hà Nội. 

 

4. Paul Rousseau (1895-1896): 

Ngày 29/12/1894, Paul Armand Rousseau đƣợc cử 

làm Toàn quyền nhƣng chỉ nhiệm chức ngày 15/3/1895. 

Chính sách của Rousseau hoàn toàn trái ngƣợc với 

ngƣời tiền nhiệm. Rousseau sử dụng lại hầu hết những 

ngƣời chống de Lanessan. Brière, đã bị de Lanessan bắt 

về hƣu, đƣợc tái bổ nhiệm làm Khâm sứ. Chavassieux, 

cũng đã về Pháp, đƣợc cử làm Tổng Thƣ Ký, sau khi 

Paris bãi bỏ chức Thống sứ Bắc Kỳ ngày 25/2/1895 

[mãi tới 8/6/1897 mới lập lại]. (22) 

22. Báo cáo và thƣ riêng của Rousseau gửi Bộ 

trƣởng Thuộc Địa; CAOM (Aix), AF, carton 21, d. 

A-30 (103). 

 

Tại Huế, Brière thực hiện việc thanh lọc và củng cố 

sự kiểm soát triều đình. Ngày 13/6/1895, nhân dịp 

Rousseau vào Huế, Brière áp lực Viện Cơ Mật phải 

thông qua ba đạo Dụ đồng ý: 

(1) cho Khâm sứ vào Cấm thành bất cứ lúc nào; 

đặt hai đại diện Pháp tại Bộ Lại và Bộ Hộ; và từ nay 

Cơ Mật viện họp mỗi tuần 2 lần. 

(2) sử dụng 1/3 tiền quan thuế vào việc lục lộ 

[đƣờng xá]; 

(3) cử Nguyễn Thân làm Khâm Mạng đại thần, 

có toàn quyền bình định hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh 

bằng tiền của triều đình. (23)  

23. Báo cáo ngày 24/7/1895, A Rousseau gửi 

BTTĐ; Ibid., carton 21, d. A-30 (102). 
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Từ tháng 4/1896, trong khí thế chiến thắng lực 

lƣợng Cần Vƣơng cuối cùng của Phan Đình Phùng, 

Brière còn yêu cầu bãi bỏ Viện Cơ Mật và ép buộc 

những cựu thần nhƣ Trƣơng Quang Đãn và Nguyễn 

Trọng Hiệp phải về hƣu, nhƣờng ghế Phụ chính cho 

Nguyễn Thân và Hoàng Cao Khải. (24) 

24. Báo cáo số 16, ngày 12/4/1896, Khâm sứ 

gửi Toàn quyền; Ibid., GGI, dossier 9619/60. Brière 

vốn đã có ác cảm với Hiệp từ ngày Hiệp qua Pháp 

trở về mà không chịu đến yết kiến ngay; Cao Huy 

Thuần 1990, p 370, chú 110. 

 

Ngày 23/10/1896, Brière cũng chỉ thị cho Viện Cơ 

Mật ban Dụ chấp thuận đặt các Trú sứ (Résidents, sau 

gọi là Công sứ) ở cấp tỉnh; và đất đai xây dựng các Dinh 

thự Công sứ đƣợc coi nhƣ cắt nhƣợng cho chính phủ 

Pháp.(25) 

25. Dụ ngày 23/10/1896; CAOM (Aix), GGI, 

dossier 9618/7. 

 

B. NGÀY TÀN CỦA PHONG TRÀO CẦN 

VƢƠNG: 

Việc Nguyễn Phƣớc Chiêu lĩnh nhận thiên mệnh 

Đại Pháp không làm hài lòng các lãnh tụ Cần Vƣơng. 

Dƣ hƣởng vụ lƣu đầy Nguyễn Phƣớc Minh làm bùng 

lên một cao trào võ trang nổi dạy mới. Kiệt hiệt nhất là 

tổ chức của Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, Tống Duy Tân 

ở Nghệ An/Thanh Hoá, và Hoàng Hoa Thám ở miền 

Bắc. Ngoài ra, còn một số lãnh tụ địa phƣơng tiếp tục 

chiến đấu trong nhiều năm. Lần đầu tiên, có sự phối hợp 
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giữa nội địa và hải ngoại để nhập cảng vũ khí đạn dƣợc, 

và sự phối hợp giữa các địa phƣơng. Các lãnh tụ kháng 

Pháp cũng bỏ hẳn chính sách tả đạo, nỗ lực lôi kéo các 

giáo dân về phía mình, nhƣng bị các giáo sĩ ngăn cản, 

lên án là sự "giả nhân, giả nghĩa" (hypocrite). (26) 

26. Xem, chẳng hạn, Puginier "Notes pour 

servir à l'étude d'une des phases de la question du 

Tonkin: L'Insurrection" (13/9/1886); ASME (Paris), 

vol 816, tƣ liệu 67. Puginier lập lại nhận xét này 

trong nhiều mật thƣ khác gửi các Tƣ lệnh quân viễn 

chinh và viên chức hành chính thuộc địa. 

 

1. Bắc Kỳ: 

Tại miền Bắc, Nguyễn (Ngô) Quang Bích tiếp tục 

chuyển vận vào nội địa một số vũ khí do Tôn Thất 

Thuyết từ Hoa Nam gửi về. Để uy hiếp, Pháp cho lệnh 

bắt giam mẹ ông, nhƣng Phủ Bích vẫn không chịu khuất 

phục. Năm 1890, Phủ Bích chết vì bệnh già ở vùng 

thƣợng du—mang theo nỗi u uất của con dân một nƣớc 

nhƣợc tiểu giữa nanh vuốt tàn bạo của giặc cƣớp nƣớc, 

và chính sách vị lợi của lân bang phía bắc. 

Ba lãnh tụ kháng Pháp khác, dù không thuộc hàng sĩ 

phu, là Đốc Tích (Nguyễn Tất Thắng), Đề Kiều (Hoàng 

Thụy Kiều) và Đốc Ngữ. Ngày 11/9/1889, từ cù lao Hai 

sông, Đốc Tích tấn công đồn Uông Bí, rồi nhiều đồn bót 

khác trong lãnh thổ Yên Quảng. Pháp sai Hoàng Cao 

Khải, Cao Xuân Dục vây đánh. Cuối cùng Đốc Tích 

phải đầu hàng rồi bị đày qua Algérie. Trong khi đó, Đề 

Kiều và Đốc Ngữ—cựu thủ hạ của Bố Giáp—hoạt động 

trong địa phận Hƣng Hoá. Sau Đề Kiều xin về hàng. 

Đốc Ngữ vẫn hoạt động ở vùng sông Đà cho tới năm 
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1893. Một trong những chiến công lừng lẫy nhất là cuộc 

đánh úp đồn Yên Lãng ngày 5/2/1892, giết chết Đại úy 

trƣởng đồn. Từ giữa năm 1892, Đốc Ngữ ngày càng gặp 

nhiều khó khăn, vì các viên chức Pháp tìm đủ cách mua 

chuộc các thổ hào ngƣời Mƣờng. Tháng 8/1893, Đốc 

Ngữ bị sát thủ Mƣờng ám sát. 

Phần Đèo [Điêu] Văn Trí, lãnh chúa dân Thái, tiếp 

tục vừa chống Pháp vừa đánh Xiêm cho tới tháng 

12/1890. 

Lừng lẫy hơn cả là Hoàng Hoa Thám (1846-1913), 

tức Đề Thám. Địa bàn hoạt động của Đề Thám trải rộng 

khắp vùng Yên Thế, tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 

11/1890, quân Pháp nhiều lần tấn công và truy kích 

nhƣng không thành công. Sau nhiều lần ra hàng rồi lại 

tiếp tục cầm khí giới, ngày 12/2/1897 Đề Thám đƣợc 

Rousseau cho làm chủ "đồn điền Phồn Xƣơng," gồm 22 

xã trong vùng Yên Thế, Thái Nguyên. Ngoài ra, còn có 

cuộc nổi dạy của nhóm Lã Xuân Oai, cựu tuần phủ Lạng 

Sơn ở quận Phong Danh, tỉnh Ninh Bình, và Lê Cơ, cựu 

tuần phủ Hƣng Yên, v.. v... từ ngày 10/12/1889 tới 

tháng 2/1890. Cựu tuần phủ Oai, Cơ cùng 8 đồng chí bị 

kết án, đầy ra Côn Đảo. Đầu năm 1892, tất cả đƣợc ân 

xá, nhƣng Lã Xuân Oai và Lê Cơ đã từ trần trong ngục. 

 

2. An-Nam: 

Chỉ tại miền Trung, tinh thần Cần Vƣơng mới tiếp 

tục đƣợc duy trì đúng nghĩa nhất. Đề đốc Trần Xuân 

Soạn đƣợc cử làm đại diện của Tôn Thất Thuyết tại 

vùng Hữu trực Kỳ (Bắc An Nam), nhƣng hai lãnh tụ 

kiệt xuất Tống Duy Tân và Phan Đình Phùng đƣợc coi 
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nhƣ linh hồn của phong trào trung quân, ái quốc của 

cuối thế kỷ 19.  

 

a. Tống Duy Tân (1889-1892): 

Sau ngày vua Nguyễn Phƣớc Minh bị Pháp đầy qua 

Algérie, "Nghè Tống" nhận lệnh Tôn Thất Thuyết trở lại 

Thanh Hóa, thiết lập căn cứ Vận động, phối hợp với 

nhóm Cầm Bá Thƣớc và Cao Điền, hai lãnh tụ dân 

Mƣờng ở vùng Nông Cống (tây bắc Thanh Hóa). Sau 

hơn ba năm cầm cự, ngày 5/10/1892, Tống Duy Tân bị 

Công sứ Thanh Hóa Boulloche bắt tại một hang núi gần 

Niên Kỷ, rồi xử tử. Phó tƣớng là Cao Điền phải trôi giạt 

ra Bắc, bị Pháp bắt, giải vào Thanh Hóa và xử tử năm 

1896. (27) 

27. ĐNNTC, q. VI: Thanh Hoá, (1997), 2:238-

39 [223-332]. 

 

b. Phan Đình Phùng-Cao Thắng: 

Nhƣ đã lƣợc nhắc, năm 1888 Phan Đình Phùng bí 

mật ra Bắc hợp tác với Tán Thuật. Sau khi từ Bắc trở về, 

Ngự sử Phùng và Cao Thắng tiếp tục duy trì mật khu Vụ 

Quang, trên thƣợng nguồn sông Ngàn Trƣơi, tây bắc 

huyện Hƣơng Khê, Hà Tĩnh. Cao Thắng là một danh 

tƣớng, huấn luyện quân sĩ theo kiểu Tây phƣơng, mở lò 

đúc súng theo kiểu năm 1874 của Pháp. Tuy nhiên, vì 

không biết chế đƣờng khƣơng tuyến cho nòng súng, nên 

bắn không đƣợc xa. Tháng 8/1892, Cao Thắng tấn công 

thành Hà Tĩnh, phóng thích tù nhân và tiêu diệt phần lớn 

lính bản xứ. Pháp trả đũa bằng một chiến dịch càn quét, 

phong tỏa mọi đƣờng tiếp vận từ châu thổ lên các căn cứ 

núi. (28) 
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28. ĐNNTC, q. III: Quảng Bình, (1997), 2,:[5-

84]. 

 

Năm 1893, Phan Đình Phùng cho lệnh xử tử Trƣơng 

Quang Ngọc, thổ hào ngƣời Mƣờng đã giao nộp Nguyễn 

Phƣớc Minh cho Pháp vào tháng 11/1888. Cao Thắng 

cũng chuẩn bị một cuộc tấn công thành Nghệ An để huy 

trƣơng thanh thế và giải tỏa áp lực, nhƣng ngày 

9/9/1893, Cao Thắng bị tử thƣơng khi tấn công đồn No. 

Đây là một mất mát lớn cho nghĩa quân. Phan Đình 

Phùng phải rút về căn cứ Ngàn Chay. (29) (Xem Bản đồ 

Hà Tĩnh)  

29. ĐNNTC, q. IV:Đạo Hà Tĩnh, (1997),  2: 

[85-116]. Từ 1852 chỉ còn phủ Hà Hoa. Trả Đức 

Thọ về Nghệ An. Năm 1864, chia làm ba [3] huyện: 

Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh [tr. 86-7]. Xem 

thêm  ĐNNTC, q. V: Nghệ An, (1997),  2:209-10 

[nhân vật, đời Lê] [117-222]. 

 

Theo một báo cáo không ngày của Thanh Tra mật 

thám Albert Basset: 

Phan Đình Phùng có nhiều họ hàng và bạn bè ở 

Huế. Trong số này có Võ Trọng Bình và Hoàng Kế 

Viêm, ngƣời có ảnh hƣởng lớn tại Huế. Tại Hà Nội 

cũng có liên hệ nhƣ Phan Trọng Mƣu, Phan Quang 

Cƣ, Nguyễn Khắc Kiêu—ba Tiến sĩ đã rút về miền 

Bắc. (Họ đang hành nghề dạy học, nhƣng thực ra là 

cán bộ Cần Vƣơng cấp cao. Cùng với Tán Thuật, 

Phan Trọng Mƣu đã tạo nên cuộc thảm sát Chợ Bò 

(1891). Nghè Mƣu nhiều lần tới Vinh. Năm 1893, 

các quan Hà Tĩnh mời ông ta cùng Nghè Kiều và 
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Cƣ đầu thú. Cả ba tuyên bố họ đã rút khỏi hàng ngũ 

Cần Vƣơng và sống bình lặng ở Bắc Kỳ. Họ chƣa 

bao giờ chính thức đầu thú. Một tài liệu do Thám tử 

Samaran tịch thu đƣợc tại một đồn nghĩa quân 

chứng tỏ họ còn liên lạc ("đồng lõa"). Nhiều bằng 

sắc (brevets) ký tên và đóng dấu Phan Quang Cƣ. 

Basset đã cho lệnh bắt em của Mƣu là Phan Trọng 

Nghi và hài cốt của tổ tiên của Mƣu đã bị đào lên 

theo lệnh của Cơ Mật. Basset đã sai Phan Trọng 

Nghi viết thƣ cho Phan Trọng Mƣu và sai hai con 

của Mƣu mang thƣ ra Hà Nội. Bởi thế Phan Trọng 

Mƣu phải xin đầu thú với chính phủ Liên bang để 

đổi lấy sự tự do cho em [hay anh] và hài cốt tổ tiên. 

Tuy nhiên, theo Basset, Mƣu chƣa hề nạp ấn tín và 

bằng sắc, và tiếp tục hoạt động cho Cần Vƣơng. 

(Amiraux, 22318). 

Tháng 2/1893, Phan Đình Phùng sai cháu là 

Phan Đình Nghinh (tức Chất) và Lãnh Tân qua 

Trung Hoa gặp Tôn Thất Thuyết và Đề Soạn để xin 

cung cấp vũ khí và đạn dƣợc, đồng thời cấp phát 

bằng sắc cho những ngƣời có công. Hai ngƣời này 

lấy giấy tờ qua Trung Hoa tại Hà Nội. Lãnh Tân trở 

lại vào tháng 6 hoặc 7/1893. Tuy nhiên, Nghinh chỉ 

trở lại Hà Tĩnh khoảng 1 năm sau, tháng 6/1894, với 

bằng sắc của Tôn Thất Thuyết. 

Phan Đình Phùng còn giao du với Đào Hữu 

Nga—em hay anh của Đào Ích, Tuần phủ Quảng 

Trị—từng tham gia nghĩa quân vào tháng 12/1893. 

Đào Hữu Nga bị bắt, giam tại đồn Hƣơng Sơn. 

Tháng 7/1894, Đào Hữu Nga chạy thoát khỏi nơi 
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này trong dịp nghĩa quân tấn công. Ngày 

22/11/1894, Basset thấy Nga ở Chợ Phố. 

Phan Đình Phùng cũng liên lạc với các nhóm ở 

Lào và Xiêm. Năm 1885, nghĩa quân đã giết chết 

giáo sĩ Sâtre cùng vài trăm giáo dân ở Trấn Ninh, 

nhờ sự tiếp tay của Cờ Đen. Năm 1888, Đại úy 

Lafitte đả bại đƣợc toán Cờ Đen này. Phan Đình 

Phùng bắt đầu mở lại đƣờng liên lạc từ Vụ Quang 

tới Quảng Bình, cũng nhƣ Lào. Cao Đạt, ngƣời đã 

xây đồn Đại Hàm cho Phan Đình Phùng, cũng gốc ở 

Tinh Di. Cao Đạt biết tiếng Xiêm và từng thông 

dịch năm 1891 với Kha Lƣơng Xiêm Phra Yott. Cao 

Đạt thƣờng qua Lào và Xiêm. 

Hà Tĩnh là biên giới của Đƣờng Trong và 

Đƣờng Ngoài. Qua khỏi Đèo Ngang, phong tục, 

tiếng nói ngƣời dân hoàn toàn thay đổi. Các vua 

Việt nghi ngờ dân Hà Tĩnh nên cho tới 1885-1886, 

lính Hà Tĩnh chẳng bao giờ đƣợc phục vụ tại tỉnh 

họ. Lính ở Hà Tĩnh thƣờng gửi từ Quảng Bình, 

Thanh Hoá hay Nam Định. Từ năm 1885-1886, 

triều Huế bắt đầu cho tuyển giữ lính cơ  [phục vụ 

các quan] tại Hà Tĩnh. Những ngƣời này, sau một 

thời gian đi lính tham gia nghĩa quân. Nhiều ngƣời 

luôn luôn ở hàng ngũ nghĩa quân, đặc biệt là các 

quản và đội. Mỗi làng đều có một ngƣời theo triều 

đình, một ngƣời theo giặc. Phan Đình Phùng có 

khoảng 1,000 tinh binh tuyển mộ từ những tiểu 

đoàn lạp binh cũ. 

Cho tới năm 1889, nghĩa quân có rất ít súng bắn 

nhanh. Đề đốc Phát đã ăn trộm 14 súng Mousqueton 

ở Vinh. Năm 1889, bắt đƣợc súng Spencer ở đồn 
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Linh Cảm và 4 súng săn của kiểm lâm. Tháng 

4/1890, một đề đốc của Tổng đốc Nghệ An 

(Nguyễn Chính) đã xin đầu hàng sau một cuộc phục 

kích ở Lang Hot, nộp cho nghĩa quân 12 súng 

Carabines. 

Từ ngày này, nghĩa quân bắt đầu tấn công các 

đồn bót để lấy súng đạn. Ngày 5/6, Đề Đạt tấn công 

một đoàn vận tải [convoy] gần Hà Trai, giết 7 lính 

cơ, thu 7 carabines. Sau đó Đề Mật tấn công một 

đồn kiểm lâm ở Lang Điền, thu súng bắn nhanh và 5 

hay 6 súng kiểu 1842. Đề Kiều tấn công đồn lính cơ 

Qui Chu, lấy 1 súng lục của Lãnh binh, 3 carabines 

và 6 thùng đạn. Năm 1890, một đội lính cơ tấn công 

đồn Ngàn Eo, bị giết tại đây, để lại 5, 6 súng. 

Phan Đình Phùng mua súng từ Xiêm, nhƣng 

quá đắt. Bởi thế, Phan Đình Phùng tuyển mộ những 

thợ đúc súng cùng thợ tại các xƣởng Hải quân của 

Pháp, qua cửa ngõ Hà Nội. Kho đúc súng của Phan 

Đình Phùng nằm trong núi, giữa Ngàn Trƣơi và 

Ngàn Phô. Núi Hà Tĩnh sản xuất sắt nhƣng nghĩa 

quân còn mua sắt ở các nơi. Họ sửa lại các vũ khí cũ 

và vỏ đạn cũ của lính Pháp. Họ lấy những đại bác 

của Pháp bị mất hay hƣ hại để lấy kim loại. Từ năm 

1892, các Thanh tra Haguet và Samaran phá hủy 

nhiều xƣởng chế vũ khí của nghĩa quân. Tuy nhiên, 

nghĩa quân tiếp tục có thêm súng và cải thiện việc 

vũ trang. Nhƣng đại bác khó chế biến hơn là súng 

bắn nhanh. Một phần ba súng tịch thu đƣợc nghi là 

chuyển vận vào từ Hà Nội. (30) 

30. Báo cáo của Albert Basset; CAOM (Aix), 

Amiraux 11318. Hiện nay [2005], đƣờng xe lửa 
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Bắc-Nam từ Vinh chạy về hƣờng tây nam, qua 

thung lũng Hƣơng Sơn-Hƣơng Khê, có bến ga gần 

làng Đông Thái, quê Phan Đùnh Phùng. Năm 1847, 

khi Phan Đình Phùng ra đời, Đông Thái còn thuộc 

tỉnh Nghệ An. 

 

Trong ba năm 1892-1895, Pháp tìm đủ cách thuyết 

phục, sai cả Hoàng Cao Khải viết thƣ kêu gọi, nhƣng 

Phan Đình Phùng khẳng khái chối từ. Ngày 10/6/1895, 

Viện Cơ Mật, dƣới sự chủ tọa của Toàn quyền và Khâm 

sứ Brière, cử Nguyễn Thân làm Khâm mạng Đại thần 

cai quản bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 

Quảng Bình cho tới sông Gianh, để đánh dẹp phong trào 

Cần Vƣơng của Phan Đình Phùng. 

 

Ngay sau khi đƣợc giao chức vụ tối danh dự chƣa 

hề có trong lịch sử triều Nguyễn, Nguyễn Thân hứa với 

Rousseau là "sẽ không còn một tên phản loạn nào ở 

Nghệ-Tĩnh, ngoại trừ chúng chạy qua Trung Hoa." 

Nguyễn Thân xin mang theo những thủ hạ thân tín nhƣ 

Tán lý Lê [Tựu] Khiết, Nguyễn Đĩnh, và đặc biệt là Ngô 

Đình Khả, Thƣơng biện Cơ Mật. Khả đƣợc giao chỉ huy 

địa phận phía Tây Bắc Quảng Bình, tức khu vực thƣợng 

nguồn sông Gianh, bơi có nhiều cộng đồng Ki-tô. 

Duvillier, Phó Công sứ Vinh, làm Đại diện chính phủ 

Pháp bên cạnh Nguyễn Thân. 

Đƣợc tin, đầu tháng 7/1895, Phan Đình Phùng rút 

về núi Ru Giang, tây nam Hà Tĩnh, và cho lệnh các lãnh 

tụ địa phƣơng chỉ giữ lại những ngƣời tự nguyện hy sinh 

tất cả cho nền độc lập quốc gia. Tháng 8/1895, Phan 

Quang Cƣ từ Hà Nội vào thăm Phan Đình Phùng. Sau 

720



 608 

đó, tin đồn Phan Đình Phùng đã chết đột ngột loan 

truyền khắp nơi. Ít lâu sau, quân Pháp chiếm đồn Vụ 

Quang. Phan Đình Phùng rút về phía nam Qui Hợp, 

hoặc phía bắc thƣợng nguồn sông Gianh, thuộc địa phận 

Quảng Bình. 

Kế hoạch tổng quát của Nguyễn Thân là thu phục 

nhân tâm, cô lập các lực lƣợng nghĩa quân khỏi dân 

chúng. Làng nào có nhiều ngƣời theo nghĩa quân sẽ bị 

trừng phạt; tuy nhiên sẽ tạo cho dân chúng niềm tin ở 

lực lƣợng "hợp pháp." Muốn vậy, Nguyễn Thân quyết 

định phải tiêu diệt mọi cán bộ nghĩa quân tại các thôn 

xã, mà theo Nguyễn Thân còn nguy hiểm hơn cả các 

lãnh tụ Cần Vƣơng. Chính nhờ họ mà nhiều năm qua 

Phan Đình Phùng có khả năng trừng trị những ngƣời 

ngả theo Pháp hay báo cáo tin tức với Pháp. Để thực 

hiện mục tiêu trên, Nguyễn Thân lập những đồn nhỏ và 

các toán binh lƣu động hầu ngăn chặn các toán tiếp tế 

của Cần Vƣơng; mặt khác, có thể bảo vệ các thôn xã 

một cách nhanh chóng. Đồng thời, truy tìm những cán 

bộ nghĩa quân tại địa phƣơng, vì một khi nghĩa quân 

không thể thu thuế các làng xã, lấy đồ tiếp tế từ đây và 

phân tán mỏng để trú ẩn khi cần, sẽ dễ dàng hơn cho các 

đơn vị chủ lực tiêu diệt.  

Trƣớc áp lực của Nguyễn Thân, ngày 25/8/1895, Đề 

đốc Trạch, một tùy tƣớng của Phan Đình Phùng trấn 

đóng vùng La Sơn và Can Lộc, phái 200 quân vào phía 

Bắc Quảng Bình, chỉ giữ lại 100 ngƣời ở Hà Tĩnh. Phan 

Đình Phùng cũng rút đại quân ở vùng Vè và Cốc. Mặt 

khác, mật lệnh cho lãnh tụ Cần Vƣơng ở Nam Trực nổi 

lên khiến Pháp phải rút Nguyễn Thân về; nhƣng lực 
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lƣợng của Võ Cử Vinh ở Quảng Ngãi không thành 

công, bị Khâm sai Lê Trinh dẹp tan.  

Vì không tin tƣởng các cơ lính Hà Tĩnh nổi tiếng 

"hai mang," Nguyễn Thân xin thêm 500 súng, 1,000 lính 

Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên, và lạp binh. Mặc 

dù cho rằng đòi hỏi của Thân và sự nghi ngờ lính tập 

hay lính cơ An Nam [ở Hà Tĩnh] quá đáng, ngày 

31/8/1895, Brière và Viện Cơ Mật vẫn chấp thuận. Lực 

lƣợng "thập tự quân" cũng đƣợc tận dụng. (31) 

31. Báo cáo ngày 14/8/1895 của Nguyễn Thân 

về tình hình hành quân; Báo cáo ngày 31/8/1895, 

Brière gửi Rousseau (về đòi hỏi của Nguyễn Thân), 

và báo cáo ngày 15/9/1895 của Khâm sứ Brière (về 

cuộc hành quân của Nguyễn Thân); CAOM (Aix), 

Amiraux 22318. 

 

Ngày 19/12/1895, có tin  Phan Đình Phùng muốn 

đầu thú Brière không chấp thuận cho. (32) 

32. CĐ số 477, ngày 19/12/1895; Amiraux, 

22313. 

 

Ngày 21/12/1895, nghĩa quân bị thua lớn. Ngày 

27/12/1895, Phan Đình Phùng chết bệnh, khi quân 

Nguyễn Thân đang vây đánh. [Tin sơ khởi, bị thƣơng 

sau trận đánh ngày 21/12/1895. Lại có tin bị chết đói, 

xác chôn trong một hốc cây. (Có tài liệu ghi là chết vào 

tháng 1/1896)]. 

Ngày 5/1/1896, Brière báo cáo Phan Đình Phùng 

đang ở tại Núi Quạt, bắc Quảng Bình (trong khu vực chỉ 

huy của Ngô Đình Khả). Hai ngày sau, 7/1/1896, Brière 
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báo cáo sắp dẹp tan nghĩa quân của Phan Đình Phùng. 

(33)  

 33. CAOM (Aix), Amiraux, 22313. 

 

Tháng 1/1896, sau khi đánh bại dƣ đảng của Phan 

Đình Phùng, Nguyễn Thân và Ngô Đình Khả đào mộ 

Ngự sử Phùng mang về Vinh cho ngƣời nhà và một giáo 

mục Ki-tô nhận diện. Ngày 21/1/1896, Lê Tựu Khiết 

báo cáo về kết quả cuộc khám nghiệm tử thi Phan Đình 

Phùng. Rồi đốt thành than, trộn với thuốc súng mà bắn 

đi "theo tập tục An Nam." (34) 

34. Báo cáo ngày 21/1/1896 của Lê Tựu Khiết 

về kết quả cuộc khám nghiệm tử thi Phan Đình 

Phùng; CAOM (Aix), Amiraux 22302. Có chi tiết 

"Phùng tóc trắng phau, không râu, mặt đen có điểm 

tàn nhang (petites péroles), một bàn tay có sáu 

ngón;" giống nhƣ báo cáo của Hoàng Cao Khải 

ngày 7/7/1894; GGI:9619, pièce 23. 

 

Ngày 26/1/1896: Bộ Binh trình lên Cơ Mật viện tin 

Nguyễn Thân cho chạy cờ đỏ báo cáo đã bắt đƣợc Phan 

Đình Phùng và các phụ tá. Ngày 14/2/1896, Khâm sứ 

Brière báo cáo: Sau khi đánh bại dƣ đảng của Phùng, 

Nguyễn Thân và Ngô Đình Khả đào mộ Phùng, đốt 

thành than, rồi ném đi bốn phƣơng “theo tục lệ An-

Nam” [đối xử với các tội phạm]. (35) 

35. Báo cáo ngày 14/2/1896, Brière gửi Toàn 

quyền.; Xem Ohụ Bản Tài liệu. Tƣ liệu này bác bỏ 

tin truyền khẩu dấu tên do Trần Trọng Kim dẫn 

trong bộ Việt Nam Sử Lược, II, [nd], tr 341) 
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C. CẤM THÀNH DẬY SÓNG: 

Dù Nguyễn Phƣớc Chiêu đƣợc lập, mẹ vua không 

ngớt lo lắng cho sinh mệnh con mình. Theo truyền 

thuyết, mẹ Phƣớc Chiêu đã bật khóc nức nở khi quân 

lính vào dẫn tự quân ra đi, và càng khóc lóc thảm thiết 

hơn nữa khi biết con mình sẽ đƣợc lập làm vua. Hiểu rõ 

nỗi lo sợ của mẹ vua, Rheinart đã cho thực hiện những 

biện pháp an ninh cẩn mật, đƣa mẹ Phƣớc Chiêu vào 

cung để bảo vệ tân quân. Đích thân Rheinart còn hứa 

với quả phụ của Dục Đức rằng Phƣớc Chiêu là "con 

nuôi của nƣớc Pháp." (36) 

36. Báo cáo ngày 28/2/1889, Rheinart gửi 

Richaud; AMAE (Paris), Mémoires et Documents, 

Asie, vol 74;  

 

Dù đã gần 80 tuổi, Từ Dụ tích cực tham gia vào 

việc triều chính để duy trì uy thế triều đình và hoàng 

tộc. Từ Dụ, cho tới năm 1893, còn nuôi hy vọng ngƣời 

Pháp sẽ cho An-Nam đƣợc tự trị, bằng cách cắt thêm 

cho Pháp ba tỉnh bắc An Nam và vài tỉnh phía Nam. 

(37) 

37. Báo cáo ngày 29/7/1901, Broni gửi Thuộc 

địa; CAOM (Aix), AF, carton 9, d. A-20 (50). 

 

1. Những Cơn Sóng Gió Đầu Tiên: 

Vì Nguyễn Phƣớc Chiêu còn nhỏ tuổi, Rheinart trí 

quanh vua những đại thần đáng tin cậy nhất lúc bấy giờ 

là Nguyễn Trọng Hợp và Trƣơng Quang Đãn. Tại miền 

Bắc thì từ tháng 8/1890, Hoàng Cao Khải làm Kinh lƣợc 

sứ. (38) 

724



 612 

38. CAOM (Aix), Amiraux 47472. 

 

Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Hợp vẫn bị nghi chủ 

trƣơng tái lập Nguyễn Phƣớc Minh. Thứ nhất, Nguyễn 

Phƣớc Minh đƣợc coi nhƣ một anh hùng dân tộc, và uy 

tín vua sẽ giúp củng cố uy tín triều đình trƣớc mắt sĩ 

dân. Thứ hai, Nguyễn Phƣớc Chiêu có tính tình bất 

thƣờng. Cuộc tranh giành ảnh hƣởng giữa những cá 

nhân tham vọng, mới nổi của giai tầng thông ngôn, ký 

lục cũng có những hậu quả tai hại trên vua. Nguyễn 

Phƣớc Chiêu chịu ảnh hƣởng anh em Diệp Văn Cƣơng 

và Diệp Văn Manh, hai thông ngôn gốc nam đã khuynh 

đảo triều Nguyễn Phƣớc Biện. Chính Cƣơng huấn luyện 

cho Nguyễn Phƣớc Chiêu ít câu tiếng Pháp, và thói quen 

bắt tay xã giao của ngƣời Tây phƣơng—cái bắt tay làm 

hài lòng Rheinart, nhƣng rồi sẽ gây cho vua nhiều hệ 

lụy. Sau ngày Nguyễn Phƣớc Chiêu lên ngôi, Cƣơng 

đƣợc trả ơn bằng một ngƣời vợ nhỏ Hoàng tộc, công 

chúa Thiện Niệm, em Ƣng Chơn. 

Những thông ngôn, ký lục khác không dấu sự ganh 

tị. Trƣởng phòng ký lục Lê Duy Hinh, một nhân vật 

thân cận của Rheinart, chẳng mấy hài lòng khi thấy 

Diệp Văn Cƣơng, một ngƣời Việt gốc Hải Nam, lộng 

hành ở Huế. Nhóm thông ngôn gốc Trung cũng muốn 

tiến thân, và loại bỏ các chƣớng ngại vật nhƣ anh em 

Cƣơng hay Hinh. Nắm giữ chức vụ thân cận với các 

Khâm sứ và công sứ Pháp, và từng nhiều lần thông dịch 

những tài liệu cực kỳ bí mật về chính sách của Pháp, 

nhóm Ngô Đình Khả và Nguyễn Hữu Bài—với sự tiếp 

sức của các giáo sĩ Đƣờng Trong Bắc và Đƣờng Ngoài 

Nam —tạo nên một phe đảng mới ngày một nhiều ảnh 

725



 613 

hƣởng. Khả và Bài tìm cách đánh bóng dòng giõi của 

Thái tử Cảnh và Nguyễn Phƣớc Biện, ngƣời đã do 

Caspar giới thiệu với Palasne de Champeaux và Roussel 

de Courcy. Mặc dù không ra mặt chống lại Phƣớc 

Chiêu, nhóm Khả và Bài đã sử dụng những Hoàng tử có 

cổ phần "chính thống" trong việc kế vị nhƣ những lá bài 

trừ bị, và cũng phần nào để áp lực nhóm ủng hộ Nguyễn 

Phƣớc Chiêu. 

Ngay sau khi Rheinart hồi hƣơng, Nguyễn Trọng 

Hợp vận động đƣợc Khâm sứ Hector, mới trở lại Huế 

ngày 10/5/1889 [cho tới 27/10/1891], trục xuất Cƣơng 

về Nam. Em trai Cƣơng là Diệp Văn Manh, bị đổi vào 

Nha Trang, nhƣng dọc đƣờng chết bệnh. Nguyễn Trọng 

Hợp còn tố cáo Nguyễn Phƣớc Chiêu biểu lộ nhiều triệu 

chứng bệnh thần kinh. Hector có vẻ nghiêng về lập 

trƣờng phải thay Nguyễn Phƣớc Chiêu. Tuy nhiên, Toàn 

quyền de Lanessan, và Khâm sứ Brière, ngƣời kế vị 

Hector, không ủng hộ quan điểm này. De Lanessan còn 

mang Diệp Văn Cƣơng từ Sài Gòn ra Hà Nội, làm thông 

ngôn và ngƣời tín cẩn trƣớc sự khó chịu và bất mãn của 

Puginier. 

 

a. Vụ báo Le Courrier d'Haiphong: 

Ngày Chủ nhật, 10/7/1892, tờ Le Courrier 

d'Haiphong [Ngƣời Đƣa Thƣ Hải Phòng] của J. de 

Cuers de Cogolin, dƣới tựa đề "Huế," đăng một bài viết 

tố cáo sự lộng hành của Cƣơng ở kinh sƣ. Hai trong 

những cáo buộc nặng nề nhất là Cƣơng đã thông dâm 

với Hoàng Thái Hậu (mẹ Bửu Lân) và áp lực các triều 

thần đƣa "Chiêu, Bửu Lân" lên ngôi. (39)  
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39. Le Courrier d'Haiphong, 10/7/1892; 

Nguyên Vũ, Paris: Xuân 1996 (Houston: Văn Hoá, 

1997), Phụ bản 10, tr. 228-229; Hứa Hoành 1999, tr. 

248-249.  

 

Tờ bán nguyệt san Courrier d'Haiphong này, theo 

Klobukowski và Beau vốn có liên hệ chặt chẽ với Hội 

truyền giáo. (40) 

40. Báo cáo ngày 10/8/1908, Klobukowski gửi 

BTTĐ; CAOM (Aix), AF, carton 21, d. A-30 (113); 

và, báo cáo của Klobukowski và Beau; Ibid., carton 

3, d. A-11 (10).  

 

Khâm sứ Levecque, năm 1906, cũng cho rằng thoạt 

tiên Rheinart muốn lập Bửu Đảo, nhƣng Diệp Văn 

Cƣơng can thiệp, nên đã chọn Bửu Lân.  

41. Ibid., GGI, dossier 9577.  

 

Puginier thì cho rằng Cƣơng thông dâm với một 

vƣơng phi của Nguyễn Phƣớc Biện [Ƣng Kỹ] và do đó 

bị triều đình yêu cầu trục xuất khỏi Huế. (42)  

42. "Appréciations sur quelques actes publics de 

M. de Lanessan (15/2/1892);" ASME (Paris), vol 

816, Tƣ liệu 165, pp 4-5. 

 

Lý do đằng sau bài viết trên có lẽ là tờ Dụ đề ngày 

10/4/1892 [13/3 Nhâm Thìn], theo đó Viện Cơ Mật đề 

nghị Toàn quyền de Lanessan trục xuất Lê Duy Hinh 

khỏi An Nam, vì Hinh đã từng man trá loại Bửu Lân 

khỏi danh sách ứng cử ngôi vua năm 1885, và phạm 4 

tội tham nhũng, hối mại quyền thế khác. Đồng thời, yêu 
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cầu chính phủ Bảo hộ đừng cho bọn thông ngôn nhƣ 

Petrus Ký, Nguyễn [Trọng] Tạo, Diệp Văn Cƣơng ở 

Nam Kỳ, hay Thông phán Tần ở Bắc đặt chân tới Trung 

Kỳ. (43) 

43. Thƣ ngày 10/4/1892, Phủ Phụ chính gửi 

Toàn quyền; Ibid., GGI, dossiers 9618/8,& 9619. 

(Ngô Đình Khả dịch sang chữ Pháp). 

 

Tuy nhiên, các viên chức Pháp vẫn nghi chính 

Nguyễn Trọng Hợp và Hoàng Cao Khải, Kinh lƣợc sứ 

Bắc Kỳ, đã đứng sau lƣng vụ này, với hy vọng hoàn trả 

ngôi vua cho Ƣng Lịch [Hàm Nghi], đang bị lƣu đầy ở 

Alger.  

 

b. Vào Hồ Tịnh Tâm: 

Qua năm 1893, Nguyễn Trọng Hợp lại tố cáo 

Nguyễn Phƣớc Chiêu "điên loạn." De Lanessan phải cử 

một bác sĩ đến khám nghiệm vua. Brière lúc này cũng 

đã có ý định thay Nguyễn Phƣớc Chiêu, nhƣng chƣa tìm 

đƣợc một ứng cử viên nào hợp ý. (44) Hơn nữa, vì các 

phong trào Cần Vƣơng còn tiếp tục ở miền bắc An Nam 

và trung du Bắc Kỳ, các viên chức Pháp cố tránh khuấy 

động dƣ luận mẫu quốc. 

44. Brière về nƣớc từ 12/4/1894 tới 28/5/1895. 

 

Tính tình bất thƣờng của Nguyễn Phƣớc Chiêu, 

tƣởng cần nhấn mạnh, không thuần là sản phẩm tƣởng 

tƣợng của Nguyễn Trọng Hợp hay các đại thần ủng hộ 

Hàm Nghi hoặc dòng dõi Đồng Khánh nhƣ các mẩu 

chuyện dã sử tiếu thuyết lƣu truyền tre8n báo chí, cơ 

quan truyền thanh, truyền hình. Càng ngày, vua càng 
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chứng tỏ những hành vi quái ác. Ngay đến Phụ giáo 

ngƣời Pháp là Millot cũng không hài lòng tính hạnh cậu 

vua học trò. Ngày 15/9/1893, Nguyễn Phƣớc Chiêu bị 

bắt buộc phải vào Hồ Tịnh Tâm sám hối trong ba tháng. 

Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu tạm thời quản lý việc triều 

chính. Phụ giúp vua "tịnh tâm," có hai Phó Chủ tịch Tôn 

Nhơn phủ (Miên Tuấn và Hƣờng Kiện), Đoàn Văn Hội 

(Lại), Bùi Ân Niên (Phụ đạo), Trƣơng Nhƣ Cƣơng (Hộ), 

Hồ Lệ (Đô sát viện), Huỳnh Hữu Xứng (Tham tri Quốc 

sử quán) và Tạ Thúc Đỉnh (Tham tri bộ Lại, ngƣời từng 

chỉ trích ảo tƣởng của Nguyễn Phƣớc Biện về hai quả 

núi giả). Ngày 18/12/1893, Nguyễn Phƣớc Chiêu mới 

đƣợc trở lại cung. Ngày 4/1/1894, Nguyễn Phƣớc Chiêu 

ra Dụ về việc rời khỏi chỗ Tịnh tâm; (45) 

45. CAOM (Aix), Indo, GGI, dossier 9618. 

Xem thêm báo cáo từng ngày của Millot trong tài 

liệu 42; Ibid. 

 

c. Tính nào, tật nấy: 

Từ đầu tháng 5/1894, Nguyễn Phƣớc Chiêu lại trở 

về tính tình cũ năm trƣớc. Theo Millot, vua không đến 

thăm các Hoàng Thái hậu và tái diễn những trò chơi tàn 

bạo. Ngày Thứ Hai, 26/5/1894, vua sai một thái giám đi 

mua đạn; không đƣợc [vì quan Pháp kiểm soát gắt gao], 

phạt roi thái giám trên đến trọng thƣơng. Ba ngày sau, 

vua đánh đòn một cung nữ già uống ruợu mà lại say. 

Rồi đánh cả ngƣời hầu bị dở hơi; tỏ vẻ khoái trá khi 

nghe nạn nhân la hét vì đau đớn. Ngày 7/6, một cung nữ 

bị chết vì trò chơi của vua. Millot nhận xét: 

Vua rất thông minh nhƣng kèm theo đó là tính 

tàn ác (cruauté) và hai mặt (duplicité) của Nguyễn 
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Phƣớc Đảm [Minh Mạng], độc đoán (autorisme) 

của Nguyễn Phƣớc Thời [Tự Đức] và sự bại hoại 

(dépravation) của Nguyễn Phƣớc Biện [ Đồng 

Khánh]. (46) 

46. Báo cáo ngày 19/6/1894, Millot gửi Khâm 

sứ; Ibid., dossier 9619. 

 

Cựu Công sứ Thanh Hoá, Léon Boulloche, XLTV 

Khâm sứ từ ngày 12/4/1894, không mấy quan tâm, cho 

rằng Millot có lẽ đã phóng đại. Điều khiến Boulloche 

chú ý hơn là việc mẹ Nguyễn Phƣớc Chiêu chuyển tiền 

ra ngoài thành, với sự giúp đỡ của vợ nhỏ thông ngôn 

Diệp Văn Cƣơng. (47) Boulloche, nhƣ đã lƣợc nhắc, 

từng phụ tá Rheinart điều tra về việc tẩu tán ngân khố 

vƣơng quốc của mẹ con Nguyễn Phƣớc Biện vào đầu 

triều Nguyễn Phƣớc Chiêu. 

47. Ibid., dossier 9618.  

 

Bên cạnh những hành vi bất thƣờng trên, Nguyễn 

Phƣớc Chiêu còn bị cáo buộc tội nhƣ loạn luân với cô 

và cháu gái. 

Trong khi đó, vì Nguyễn Phƣớc Chiêu đã gần 18 

tuổi, Phủ Phụ chính đến lúc phải giải thể. Để chuẩn bị, 

ngày 7/11/1896, Bộ trƣởng Thuộc Địa André Lebon yêu 

cầu Hà Nội báo cáo về việc nối ngôi ở Huế. Ngày 

25/1/1897, Brière viét một bản báo cáo khá dài về vấn 

đề kế vị. Theo Brière, Nguyễn Phƣớc Chiêu bị ảnh 

hƣởng của một bệnh di truyền (atavisme morbide) mà 

chắc chắn là "suy nhƣợc thần kinh" (neurasthénique); 

và, chẳng có gì để ngạc nhiên nếu một sáng nào thức 

dạy thấy Nguyễn Phƣớc Chiêu đã chết vì một âm mƣu 
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nào đó trong hậu cung. Nhƣng trong số hơn 2,000 

vƣơng tôn, Hoàng tử, Brière không tìm ra một ứng cử 

viên khả dĩ nào. Vũ khí bí mật của Rheinart, tức Cƣờng 

Để, thì "lƣời biếng, hút thuốc phiện, và ham cờ bạc." 

Bửu Đảo, con Nguyễn Phƣớc Biện, bị nghi có bệnh 

"điên" di truyền của cha, và khó có con nối dõi. Hầu hết 

các đại thần đều muốn đƣa Hàm Nghi trở lại ngai vàng. 

Vẫn theo Brière, hệ thống Phủ Phụ Chính tạo quá nhiều 

trở ngại. Các Phụ chính thƣờng không lƣu tâm đến vấn 

đề trƣờng kỳ mà chỉ lo cho lợi nhuận bản thân. Brière đề 

nghị dẹp bỏ cơ quan này, giao cho vua đích thân cai trị 

dƣới sự điều khiển trực tiếp của Pháp. Brière cũng đề 

nghị thay Nguyễn Trọng Hợp, Trƣơng Quang Đãn và 

Nguyễn Thuật (Bộ Lại) bằng những ngƣời mới nhƣ 

Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, Hồ Lệ (thay Đào Tôn 

hay Tiến, hay Tấn). (48) 

48. Ibid., dossier 9619, tƣ liệu 38-39. 

 

Phe bảo vệ Nguyễn Phƣớc Chiêu cũng khá đông. 

Ảnh hƣởng nhất là Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu. 

Nguyễn Thân, Phụ chính Đại thần, là cha của nhị giai 

của vua. Thân Trọng Huề (1869-1925)—cũng một phò 

mã, mới du học Algérie về, thay Hoàng Trọng Phu ở 

chức thông ngôn riêng cho vua—hết sức bênh vực 

Nguyễn Phƣớc Chiêu. Theo Huề: 

Những bài báo và truyền thuyết tự do phóng đại 

đã tạo nên thành kiến và nhận định sai lầm về vua, 

khiến những chuyện nhỏ nhặt cũng bị thổi phồng 

lên đầy sai lạc. 

Vua tự nhiên có những khuyết điểm; bản tính 

ông ta khá lƣời biếng. Nhƣng ông ta có những đức 
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tính quí báu khiến có thể tin rằng nếu đƣợc hƣớng 

dẫn đúng mực ông ta sẽ trở thành một minh quân. 

Những đặc tính rõ ràng là lòng ƣa thích sự 

thẳng thắn rất hiếm có tại các triều đình, và sự bình 

dị, khiến vua nhiều hơn một lần quên những chi tiết 

nhỏ nhặt mà lễ nghi đòi hỏi. Vua thích ra ngoài 

thành nhƣ một ngƣời bình dân và muốn đƣợc là bạn 

bè của dân chúng. Vua cảm thƣơng nỗi nghèo khổ 

của dân, và chứng tỏ sự ƣu ái đối với những ngƣời 

già cả, chẳng có dấu hiệu nào là "dã man" nhƣ 

ngƣời ta buộc tội. 

Vua thấy buồn chán trong cung, tội nặng nhất 

của vua là chẳng có việc gì để làm, và vua cũng 

đƣợc khuyến khích đừng nên có ý kiến gì về những 

báo cáo đƣợc trình ký. Vua cho khoảng 50 cung nữ 

ăn mặc theo kiểu Amazone mà vua điều khiển nhƣ 

một đạo quân Tây phƣơng. Có lần vua dùng dây 

đồng buộc hai ngón tay  cái của phi tần để trừng 

phạt cô ta, và vua quên không cởi ra khiến hai ngón 

tay cô ta rơi rụng. Các trò chơi giàu tƣởng tƣợng 

của một ông vua ăn không ngồi rồi (un souverain 

désoeuvré) tàn nhẫn, nhƣng chƣa đủ để buộc tội vua 

phóng túng (déchainement) hay là hiện thân "một 

quái vật tàn bạo" (un monstre de cruauté). (49) 

49. Thƣ Thân Trọng Huề ngày 8/4/1897; Ibid., 

dossier 9619/30. Thân Trọng Huề thuộc một dòng 

họ lớn. Con gái là Thân Thị Nam Trân, vợ Luật sƣ 

Trần Văn Chƣơng; và, trong số cháu ngoại, có Trần 

Thị Lệ Chi, Trần Thị Lệ Xuân, và Trần Văn Khiêm. 

Khiêm đả giết chết cả hai vợ chồng Tràn Văn 

Chƣơng và Thân Thị Nam Trân tại Mỹ, một phần vì 
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bị tƣớc quyền thừa kế. Lệ Xuân công khai bênh vực 

Khiêm. Theo Ngô Đình Nhu, nếu Trần Văn Chƣơng 

về Sài Gòn, Nhu sẽ treo cổ ở bùng bnh chợ Bến 

Thành, và Lệ Xuân hẳn sẽ khoan khoái kéo giây. 

Theo Tƣớng Aymé, Nam Trân từng có liên hệ bất 

chính với tƣớng tá, chính khách ngoại quốc để mƣu 

cầu danh vọng cho chồng con. Nhu từng la khách 

quen của Câu Lạc Bộ do Nam Trân cầm đầu, trƣớc 

khi lấy Lệ Xuân, qua màn kịch đi riêu khu bờ Hồ-

Hàng Đào cùng một cô đầu nổi danh, khiến gia đình 

Án Sát  Nguyễn Liên phải tuyên bố hồi hôn. 

 

III. PAUL DOUMER (1897-1902) VÀ CUỘC ĐẠI 

CẢI CÁCH 1897: 

 

Thời gian này, Toàn quyền Rousseau chết đột ngột 

ngày 10/12/1896, và Paul Julien Auguste Fourès tạm xử 

lý thƣờng vụ. Ngày 27/12, Dân biểu Paul Doumer, Bộ 

trƣởng Tài chính của chính phủ Bourgeois, đƣợc cử làm 

Toàn quyền Đông Dƣơng, nhƣng hơn một tháng sau 

mới nhiệm chức (ngày 12/2/1897). 

 

A. NHỮNG KẾ HOẠCH LỚN CỦA DOUMER: 

Doumer mang sứ mệnh cải biến lại tổ chức thuộc 

địa Đông Dƣơng, dân sự hoá guồng máy hành chính, 

đồng thời cải thiện tình hình tài chính và kinh tế. Nhiều 

biện pháp đƣợc thực hiện nhƣ sửa đổi các điều luật thuế 

hầu gia tăng ngân sách, phát triển các hệ thống giao 

thông, đặc biệt là đƣờng hỏa xa—kỳ quan “xe chạy 

không cần ngựa kéo” thƣờng đƣợc thêu dệt vào sự khôn 
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ngoan, tài giỏi của Paul Nguyễn Trƣờng Tộ từ thập niên 

1860. (50) 

50. Trong số huyền thoại về Nguyễn Trƣờng 

Tộ, còn có đèn điện và xe hơi chỉ xuất hiện trong 

thế kỷ XX. 

 

1. Chính phủ Liên bang: 

Doumer khởi đầu nhiệm kỳ của mình với một Sắc 

luật cải tổ guồng máy hành chính của chính phủ Liên 

bang Đông Dƣơng. Toàn quyền trở thành một chức vụ 

chính trị, do Tổng thống bổ nhiệm. Quyền lực của Toàn 

quyền rất rộng lớn. Mặc dù đặt dƣới sự điều động của 

Bộ Thuộc địa, Toàn quyền có quyền hạn nhƣ quốc 

trƣởng của Thuộc địa, đặc biệt là quyền ân xá, ký nghị 

định áp dụng những Sắc luật do Quốc hội ban hành, phê 

chuẩn ngân sách Liên bang cũng nhƣ 5 xứ phụ thuộc. 

Mọi nghị quyết của 5 chính phủ địa phƣơng phải đƣợc 

sự phê chuẩn của Toàn quyền mới có hiệu lực. Toàn 

quyền cũng có quyền điều động quân đội, ban hành lệnh 

giới nghiêm. 

Giúp việc Toàn quyền gồm các Tổng Nha chuyên 

trách về nhân viên, tài chính, kinh tế, tƣ pháp, thuế 

khoá, tƣ pháp, y tế, giáo dục, và đặc biệt là an ninh-cảnh 

sát. Tổng Nha Chính trị vụ và Liêm phóng (Direction 

Générale des Affaires Politiques et de la Sureté) giữ 

nhiệm vụ cảnh sát chính trị, trong khi cảnh sát sắc phục 

chỉ chịu trách nhiệm về các vấn đề vi cảnh và hình tội 

thông thƣờng. Những viên chức làm việc cho chính phủ 

đƣợc chia làm hai loại: công chức thuộc địa, dành cho 

công dân Pháp, và công chức bản xứ. Tuy nhiên, dƣới 
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thời Doumer, chƣa có một qui chế pháp định nào cho 

ngạch công chức bản xứ. 

 

2. Cải cách kinh tế và tài chính: 

Vấn đề hàng đầu dƣới thời Doumer là kinh tế và tài 

chính. Vì Đông Dƣơng không còn đƣợc Paris tài trợ 

nữa, ngày 31/7/1898, Doumer ký nghị định thiết lập một 

ngân sách Liên bang, và năm ngân sách địa phƣơng. 

Ngân sách liên bang dựa trên các loại thuế xuất/nhập 

cảng, công quản (thuốc phiện, rƣợu và muối), và các 

thuế trƣng thâu đất đai. Ngân sách địa phƣơng thì do các 

loại thuế trực thâu đã hiện hữu từ trƣớc.  

Đáng lƣu ý nhất là chế độ công quản rƣợu. Trƣớc 

đây, rƣợu đƣợc cất tự do. Giá bán một lít rƣợu chỉ từ 5 

xu (rƣợu ngang) tới 10 xu (rƣợu thơm). Thuế đánh trên 

rƣợu cũng rất nhẹ. Dụ năm 1872 của Nguyễn Phƣớc 

Thời đánh thuế các nhà cất rƣợu làm 3 hạng: 48 lạng, 36 

lạng và 24 lạng mỗi năm. Trƣớc năm 1897, các công sứ 

vẫn áp dụng thuế trực thu trên môn bài cất rƣợu. Từ 

năm 1893, rƣợu đƣợc chia làm 2 loại: rƣợu bản xứ và 

rƣợu Âu châu; thuế rƣợu ngang là 15 đồng một năm. Từ 

năm 1897, Doumer áp dụng chính sách độc quyền bán 

rƣợu. Thuế thu trực tiếp trên số lƣợng sản xuất mà 

không phải môn bài nữa. Nhƣ thế, rƣợu trở thành thuế 

gián thu. Ngày 1/6/1897, Doumer ký nghị định phạt tù 

đến 2 tháng những ngƣời nấu rƣợu lậu. Tại mỗi tỉnh, 

Tổng Nha Quan thuế và Công quản sẽ cho một nhà thầu 

đại lý mua rƣợu của những ngƣời sản xuất, rồi bán lại 

cho các tiệm bán lẻ. Giá mua từ 6 tới 7 xu một lít, 

nhƣng bán ra tới 20 xu. Ngày 7/12/1899, Doumer bắt 

đầu trực tiếp mua bán rƣợu. Nghị định ngày 9/3/1900 
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qui định các nhà cất rƣợu phải xây cất bằng gạch, với 

tƣờng vây quanh cao ít nhất 2 mét. Nghị định này trên 

thực tế loại bỏ hầu hết các nhà cất rƣợu bản xứ. Ngày 

1/7/1900, một luật khác bắt buộc các nhà máy chế biến 

rƣợu phải tập trung tại những trung tâm định sẵn. Năm 

1901, hai công ty Société francaise des Distilleries de 

l'Indochine của A. F. Fontaine, với vốn 2 triệu francs; 

và Société francaise des Distilleries du Tonkin đƣợc 

thành lập và đƣợc độc quyền cất rƣợu. 

Những luật năm 1902 còn cấm lập thêm nhà máy 

cất rƣợu mới, và các nhà máy rƣợu bắt buộc phải bán 

hết sản phẩm cho công quản. Cơ quan này sẽ định giá 

mua từ các nhà cất rƣợu. Từ năm 1903, Compagnie 

Générale du Tonkin et du Nord Annam của Raoul 

Debeaux trở thành Tổng Đại lý rƣợu ngang ở Bắc và 

Trung Kỳ. (51) 

51. CAOM (Aix), INF, carton 107, d. 1027. 

 

Về muối, trƣớc đây dân chúng đƣợc tự do làm 

muối, và triều đình chỉ thu một số thuế rất giới hạn. Từ 

năm 1898, Doumer bắt dân làm muối phải mang cân ở 

sở đoan, bán cho nhà nƣớc. Việc chuyên chở, dùng và 

mua muối lậu đều bị trừng phạt. (52) 

52. Hậu quả là giá muối tăng từ 5 hào một tạ 

năm 1897, lên tới 2.25 đồng một tạ năm 1907. Năm 

1926, dân làm muối bán cho công quản với giá 6 

hào/1 tạ; chính phủ bán ra cho đại lý 3.70 đồng 1 tạ, 

nhà buôn bán ra cho dân, 6$ tới 7$ 1 tạ. 

 

Không kém sáng tạo là việc bán thuốc phiện. Vì đây 

là nguồn lợi tức quan trọng, chính phủ Liên bang giữ 
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độc quyền. "Thuốc phiện ty" đƣợc đóng trong những 

hộp đóng kín và dán thuế công quản trƣớc khi bán ra 

cho ngƣời tiêu thụ. Năm 1898, Nguyễn Phƣớc Chiêu ký 

Đạo Dụ ủy cho chính phủ Bảo hộ xếp đặt việc mua, bán, 

và nấu thuốc phiện.  

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, các loại 

thuế công quản mang lại khoảng 70% tổng số thâu của 

ngân sách Liên bang. (53) 

Các loại thuế thân và thuế đất, ruộng đều gia tăng. 

Để khuyến khích việc đầu tƣ vào Đông Dƣơng cũng nhƣ 

khai thác tài nguyên thuộc địa, năm 1898, Doumer đƣa 

ra dự án thành lập đƣờng xe hỏa. Kế hoạch thứ nhất, do 

ngân sách chính phủ Liên bang tài trợ, là đƣờng xe lửa 

xuyên Đông Dƣơng, dự trù chạy song song với đƣờng 

cái quan của nhà Nguyễn. Kế hoạch thứ hai là đƣờng xe 

lửa nối liền Hải Phòng với Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân 

Nam—để thay cho giấc mơ sử dụng sông Hồng xâm 

nhập thị trƣờng Hoa Nam của ba thập niên trƣớc. 

Đƣờng xe lửa thứ hai này đặc nhƣợng cho công ty tƣ 

nhân Compagnie francaise du Chemin de Fer du 

Yunnan năm 1901. Riêng đƣờng xe lửa xuyên Đông 

Dƣơng, việc tiến hành rất chậm. Chỉ có hai đoạn Sài 

Gòn/Mỹ Tho và Hà Nội/Lạng Sơn hoàn tất sớm hơn cả. 

Việc lắp đƣờng xe lửa từ Yên Báy tới Lào Kay và từ 

Lạng Sơn về Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nhiều toán 

cƣớp tấn công. Tháng 6/1905, một nhân viên kế toán 

của công ty hỏa xa bị giết; (54) 

54. Báo cáo số 1594, ngày 19/7/1905, Gougal 

gửi Colonies; CAOM (Aix), AF, carton 9, d. A-20 

(53). 
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3. Tổ chức lính "khố xanh": 

Doumer cũng thiết lập một binh chủng mới gọi là 

garde indigène (bảo an bản xứ), thƣờng biết nhƣ lính 

khố xanh ở miền Trung và Bắc, và mã tà ở miền Nam. 

Các đơn vị này là lính cơ hữu của tỉnh, có nhiệm vụ bảo 

an, do các sĩ quan (lãnh binh) và hạ sĩ quan Pháp chỉ 

huy. 

 

B. CẢI CÁCH TẠI AN NAM: 

Vì An Nam là một xứ nghèo nhất của 5 xứ Đông 

Dƣơng, Doumer chẳng mấy quan tâm. Khâm sứ Brière 

và những ngƣời kế nhiệm hầu nhƣ đƣợc toàn quyền 

định đoạt. 

Mùa Thu 1897, nêu lý do vua đã trƣởng thành cần 

trực tiếp cầm quyền, ngƣời Pháp thực hiện một số cải 

cách ở An Nam. Những cải tổ này khiến vua chỉ còn 

nhiệm vụ "lễ nghi"—nhƣ tế Nam Giao hay tịch điền 

(cấy lúa)—và ký tất cả các sắc, dụ, chiếu, chỉ mà không 

cần tìm hiểu nội dung hay phê bình. 

 

1. Cải cách về tổ chức và nhân sự: 

Cải cách quan trọng nhất là chính thức tách biệt Bắc 

Kỳ khỏi quĩ đạo của Huế. Ngoài ra, vì cần nhân công 

xây đƣờng xe lửa và đƣờng xá, cầu cống, Doumer cũng 

tăng việc sƣu dịch tại Bắc Kỳ và An Nam. Những biện 

pháp cải đổi khác chỉ thực sự ảnh hƣởng trên 12 tỉnh 

duyên hải miền Trung, từ Thanh Hoá vào tới Bình 

Thuận. 

Ngày 26/7/1897, Nguyễn Phƣớc Chiêu ký Dụ 

nhƣợng cho Thống sứ Pháp mọi uy quyền của một Kinh 

lƣợc. Từ nay, Thống sứ Pháp—chức vụ mới đƣợc tái 
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thiết lập ngày 8/6/1897—có quyền bổ nhiệm, thăng 

thƣởng hay cách chức các quan lại bản xứ mà không cần 

xin phép triều đình Huế. Ngày 13/8/1897, Doumer phê 

chuẩn. (55) 

55. Ibid., GGI, dossier 9576. 

 

Khoảng hai tháng sau, ngày 27/9/1897, vua lại "ban 

Dụ" bãi bỏ Hội đồng Phụ chính, Hội đồng Thƣợng thƣ, 

tái tổ chức Viện Cơ Mật, qui định chức năng Khâm sứ, 

và tái tổ chức các bộ. Hai Phụ chính Nguyễn Thân và 

Hoàng Cao Khải—cặp bài trùng thống trị Phủ Phụ chính 

sau khi Nguyễn Trọng Hợp bị về hƣu ngày 29/6/1897—

trở thành Cố vấn. Triều đình vẫn có 6 bộ; mỗi bộ do một 

thƣợng thƣ cầm đầu. Phụ tá Thƣợng thƣ có Tham tri. 

Dƣới Tham tri là hai Thị lang: Tả Thị lang lo 6 tỉnh Tả 

trực Kỳ (Huế vào Bình Thuận); Hữu Thị lang lo các tỉnh 

Hữu Trực Kỳ (phía Bắc Huế), và những công việc tại 

Bộ. Mỗi bộ có đại diện (délégué) Pháp. Thay đổi quan 

trọng nhất là từ nay Viện Cơ Mật sẽ gồm 6 Thƣợng thƣ, 

do Khâm sứ Pháp chủ tọa các phiên họp. Khâm sứ cũng 

có quyền chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Tôn Nhơn 

Phủ. Tại hai bộ Lại và Công, tức hai bộ quan trọng nhất, 

có cố vấn Pháp. Ngày 28/9/1897, Doumer phê chuẩn. 

(56) 

56. Ibid. 

 

Quyền lực thực tế của Khâm sứ còn lớn hơn những 

đều qui định trên các văn bản Đạo Dụ hay Qui ƣớc. Các 

nhân vật tín cẩn nhất của Pháp nắm trọn quyền thi hành 

lệnh của Bảo hộ, dƣới sự chỉ huy của viên Khâm sứ. 

Nguyễn Thân đƣợc cử giữ Bộ Lại; Hoàng Cao Khải, Bộ 
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Binh; Huỳnh Vỹ, Bộ Lễ. Chỉ còn Nguyễn Thuật là 

ngƣời thuộc "cựu triều" mà ngƣời Pháp đã sử dụng 

trong giai đoạn "bình định và chiêu hồi" các phong trào 

kháng Pháp. 

Nhận định về của Doumer về Hoàng Cao Khải phản 

ảnh chung giá trị các đại thần Huế dƣới mắt các viên 

chức Pháp: 

Y chỉ là một tôi tớ của chúng ta. Sự tin cậy của 

nƣớc Pháp đã cho y quyền hành và thế lực. (57) 

57. Paul Doumer, L'Indochine francaise (Paris: 

1905), tr. 141. 

 

2. Cải cách tư pháp: 

Tại An Nam có hai hệ thống pháp luật. Với kiều dân 

Pháp và Âu châu, luật Pháp đƣợc áp dụng. Với ngƣời 

Việt, bộ Luật Gia Long, do Nguyễn Văn Thành soạn 

thảo năm 1815, vẫn còn hiệu lực. Năm 1898, triều đình 

hủy bỏ toà án Tam Pháp, tức tòa án tối cao để tái xét 

những án tại các tỉnh và các quyết định của lục bộ. Mãi 

tới năm 1902, nhờ tình trạng tài chính cải thiện, Quyền 

Khâm sứ Paul Louis Luce mới cho tái lập Tam Pháp. 

(58) 

58. Báo cáo số 626, 5/3/1902, Broni gửi 

Colonies; CAOM (Aix), AF, Carton 9, d. A-20 (50). 

 

3. Cải cách về tài chính: 

Ngày 4/2/1898, Boulloche thay Brière làm Khâm sứ 

Huế. Trong năm 1898, triều đình Huế lại cải cách về tài 

chính. Ngân sách Bắc và Trung kỳ tách biệt ra. Mỗi 

năm, Bắc kỳ chỉ đóng góp cho triều đình Huế một số 

tiền nhất định (từ 10,000 quan tới 50,000 quan). Dụ 
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ngày 15/8/1898 [25/6 Thành Thái thứ X] về việc cải tổ 

tài chính ở Trung kỳ này bao gồm cả vấn đề thuế thân, 

thuế ruộng đất, mức thuế, cách thu thuế v.. v... , và đƣợc 

Doumer phê chuẩn ngày 21/8/1898; hiệu lực từ ngày 

1/1/1899. 

Cuộc cải cách 1898 tiếp theo bằng những công tác 

đạc điền, định lại thuế thân và thuế ruộng đất, nông sản 

và lâm sản. Nhờ vậy năm 1900, số thuế thân và điền thổ 

lên tới 1,894,000 đồng, năm 1901 tới 1,999,200 đồng, 

và năm 1902 dự trù thâu vào 2,036,228 đồng. Tại Thanh 

Hóa, trong năm 1902, thuế thu đƣợc tăng thêm $50,000 

so với tài khoá 1901, tại Hà Tĩnh, tăng 20,000 đồng, 

Quảng Nam, 28,000 đồng, và Bình Định tăng 30,000 

đồng. (59) 

59. Ibid. 

Các viên chức Pháp cũng bắt đầu thu thuế chợ và 

bến đò. Mặc dù số thu ở An Nam không đáng kể nhƣ 

Bắc Kỳ, nhƣng khá quan trọng. Nhờ vậy, ngân sách 

Trung Kỳ năm 1901 tăng 223,000 đồng so với tài khoá 

1900. Ngân sách của triều đình An Nam năm 1901 cũng 

tiết kiệm đƣợc 134,468 đồng. Năm 1902, quan chức ở 

các bộ bị cắt giảm, đặc biệt là tại các Bộ Hộ, Binh và 

Công. Năm 1895, tổng số quan lại chỉ còn 2998 ngƣời; 

chia làm 1841 quan văn, 1157 quan võ. (60) 

60. Báo cáo số 626, ngày 5/3/1902, Broni gửi 

Colonies; Ibid.  

 

Nguyễn Thân và Hoàng Cao Khải còn cố gắng giải 

quyết sự thiếu hụt tiền bạc bằng cách đào tìm kho tàng 

trong Cấm thành. Vua Nguyễn Phƣớc Đảm, theo truyền 

thuyết, đã chôn cất rất nhiều vàng bạc, châu báu trong 
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những thùng (rƣơng) lớn. Tuy Lý Vƣơng tiết lộ rằng khi 

còn nhỏ,  Hoàng thân đã phụ giúp vua cha chuẩn bị 

những thùng này, nhƣng không hiểu số vàng bạc cất dấu 

có đơn vị là nén (375 grams) hay lƣợng (37.5 grams). 

(61) 

61. Báo cáo số 626, 5/3/1902, Broni gửi 

Colonies; Ibid. 

 

4. Cải cách về Giáo dục: 

Một trong những cải cách quan trọng nhất về giáo 

dục tại Huế là bãi bỏ trƣờng Hành Nhơn, thay bằng 

trƣờng Tây Tự Quốc Học. Nguyễn Thân giao cho Ngô 

Đình Khả—mới đƣợc ban chức Thái Thƣờng Tự Khanh 

(chánh tam phẩm) sau chiến thắng Phan Đình Phùng—

trách nhiệm nghiên cứu việc thành lập. Kế hoạch này 

muốn tiếp nối giấc mộng lỡ dở của Gauthier và Nguyễn 

Trƣờng Tộ gần ba thập niên trƣớc. Hơn nữa nhu cầu học 

tiếng Pháp ngày một gia tăng, trong khi cả miền Trung 

chỉ có hai trƣờng dạy tiếng Pháp là L'Alliance Francaise 

ở Tourane và Trƣờng Hành Nhơn. 

Ngày 23/10/1896, Viện Cơ Mật ra Dụ ủy cho 

Trƣơng Nhƣ Cƣơng (Bộ Hộ), Huỳnh Vĩ (Bộ Lễ), và 

Ngô Đình Khả (Thƣơng biện Cơ Mật) lo việc thành lập 

trƣờng Tây Tự Quốc Học. Trƣờng sẽ trở thành trung 

tâm huấn luyện chữ Pháp và quốc ngữ mới cho con cháu 

Hoàng tộc, ấm sinh, cùng các Hậu bổ, tức những ngƣời 

đã tốt nghiệp đại khoa Hán học, chờ ngày bổ nhiệm. 

Muốn nhập học, các Hậu bổ phải trong hạn tuổi từ 24 

tới 28, và chƣa biết chữ Pháp. Chƣơng trình dự trù kéo 

dài ba năm; cứ 3 tháng thi một lần, mỗi năm một kỳ thi 
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cuối khóa, gồm viết và vấn đáp. Các học viên không 

Hậu bổ thì phải trong hạn tuổi dƣới 20. 

Khâm sứ Brière—mới đƣợc Rousseau tái bổ nhiệm 

làm Khâm sứ từ ngày 28/5/1895—đề cử Khả làm Giám 

đốc, nhƣng Rousseau, qua nghị định ngày 18/11/1896, 

cử Edmond Nordemann làm Giám đốc; Khả chức Phó 

Giám đốc, phụ trách vấn đề nhà cửa, lƣơng bổng. 

Trƣờng khai giảng khoá đầu tiên năm 1897, với 200 học 

sinh. Khoá đầu tiên ra trƣờng vào năm 1899. Trƣờng 

thành lập trong một trại Hải quân đã bị bỏ trống. Cả 

trƣờng chỉ có một nhà dài 80 mét, chia làm 7 ngăn, dùng 

làm lớp học và 6 phòng ngủ cho các giáo sƣ. (62)  

62. Báo cáo ngày 23/4/1897; CAOM (Aix),  

RSA, carton R1. 

 

Ngày 23/3/1901, Khâm sứ Auvergne ký nghị định 

thành lập một Hội đồng thƣờng trực kiểm soát, do 

Chánh văn phòng Khâm sứ làm Chủ tịch; với 5 thành 

viên: Đại biểu Pháp tại Bộ Lại và Binh, Thƣợng thƣ Bộ 

Lễ và Công; Giám đốc trƣờng. Niên học 1903, trƣờng 

Quốc học có 168 học sinh, gồm 12 Hậu bổ (gradués có 

bằng Tiến sĩ, Cử nhân, hay Tú Tài), 36 công tử, tôn 

sinh, và ấm tử (con quan lớn), 120 trẻ nhà thƣờng dân. 

Từ 1897 tới 1903, đã có 436 học sinh tốt nghiệp; 93 

ngƣời có việc làm, trong số đó có 10 Hậu bổ. Năm 

1905, hai cựu học sinh khác là Phan Chu Trinh và Đào 

Nguyên Phổ đƣợc báo cáo là có việc làm: Phó bảng 

Trinh, Hành tẩu Bộ Lễ, và Đào Nguyên Phổ phụ trách 

phần Hán ngữ của Đại Việt Tân Báo. (63) 

63. CAOM (Aix),  GGI, dossier 5921; Amiraux 

23750, 51077; Nguyên Vũ, Paris Xuân 1996 
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(1997), tr. 111-112. Trong những thƣ từ và tác 

phẩm còn lƣu trữ, thƣờng ghi Phan Châu Trinh, 

Phan Châu Dật. 

 

C. NHỮNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI/KINH TẾ: 

 

Nhƣ đã lƣợc thuật, một hiện tƣợng xã hội có tính 

cách đặc thù của thời Pháp thuộc từ Bắc chí Nam là sự 

biệt phân giữa thôn quê và tỉnh thị. 

 

1. Sự thành hình của các tỉnh thị: 

Dƣới thời Nguyễn Phƣớc Chiêu, sự phát triển của 

các tỉnh lỵ và thị xã bắt đầu có những kết quả hiển lộ. 

Sau nhiều năm bị mất đi cƣơng vị kinh đô của vƣơng 

quốc, Hà Nội trở thành một thành phố quan trọng nhất 

về phƣơng diện hành chính và chính trị. Guồng máy 

hành chính thuộc địa của Liên bang Đông Dƣơng đƣợc 

đặt tại đây. Những cấu trúc Tây phƣơng đƣợc xây dựng, 

che khuất dần dấu tích thành quách, đền miếu cũ đã điêu 

tàn, đổ nát sau nhiều cơn binh lửa. Vào năm 1899, dân 

số Hà Nội lên tới hơn 100,000 ngƣời, gồm 950 ngƣời 

Âu, 1,697 ngƣời Hoa, 42 Indian, và khoảng 100,000 

ngƣời Việt.(64) Hải Phòng, từ một làng đánh cá nghèo 

nàn gần cửa Cấm, biến thành một hải cảng trù phú, qui 

tụ 1,000 ngƣời Âu, 5,000 ngƣời Hoa, 50 ngƣời Nhật, 38 

ngƣời Indian, và khoảng 10,000 ngƣời Việt. Tại An 

Nam, Vinh và Tourane cũng trở thành những trung tâm 

cƣ trú mới. Năm 1899, Vinh có 25 ngƣời Âu, 190 ngƣời 

Hoa, và 12,000 ngƣời Việt, so với tổng số 69 ngƣời Âu, 

256 ngƣời Hoa và 860,260 ngƣời Việt của toàn tỉnh 

Nghệ An. Tourane trở thành một thị xã khoảng 4,600 
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dân với 100 ngƣời Âu, 50 ngƣòi Hoa, 4,500 ngƣời Việt. 

Để đáp ứng sự phát triển, ngày 20/10/1898, Nguyễn 

Phƣớc Chiêu ra Dụ thành lập các thị xã Thanh Hoá, 

Vinh (Nghệ An), Huế (Thừa Thiên), Faifo (Quảng 

Nam), Qui Nhơn (Bình Định), Phan Thiết (Bình 

Thuận).(65) 

64. Annuaire général de l'Indochine francaise, 

1899 (Hà Nội: Schneider, 1899), pp 217, 238, 364, 

346. Sẽ dẫn: AGIF 1899.  

65. Doumer phê chuẩn ngày 30/8/1899; Ibid. 

Tuy nhiên, phải sáu năm sau, Viện Cơ Mật mới ban 

hành Dụ ngày 1/10/1903 thành lập ngân sách hàng tỉnh. 

[Paul Beau phê chuẩn ngày 10/12/1903]. 

 

2. Việc xây cất đường xe lửa: 

Dƣới thời Khâm sứ Jean Auvergne (3/1900-

6/1904), miền Trung còn rộn rã với những phát triển 

mới nhƣ thiết lập các nhà máy ở Vinh, và nhất là xây 

dựng đƣờng xe lửa xuyên Đông Dƣơng. Hai đoạn 

đƣờng đƣợc khởi công đầu tiên là đoạn từ Hà Nội vào 

Vinh, và từ Đà Nẵng ra Huế.(66) 

66. CAOM (Aix), AF, carton 9, d. A-20 (50). 

 

Công việc nặng nhọc, vất vả khiến nông dân cực kỳ 

bất mãn. Sƣu dịch cho con đƣờng nối liền đƣờng cái 

quan (Quốc lộ 1) và các đồn điền quế ở Trà My, Tam 

Kỳ cũng gây nhiều ta thán.(67) 

67. Báo cáo số 626, 5/3/1902, Broni gửi 

Colonies; Ibid. Xem thêm chi tiết trong chƣơng sau. 

 

3. Vụ án Kỳ Đồng: 
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Dƣời thời Doumer, một biến cố ít đƣợc chú ý là vụ 

án Kỳ Đồng, Nguyễn Văn Cẩm (1875-1929). Từ nhỏ 

Nguyễn Văn Cẩm đã nổi danh thông minh. Sau đƣợc 

gửi qua Algérie, và tốt nghiệp Tú Tài Pháp. Trở lại Bắc 

Kỳ năm 1896, năm sau Nguyễn Văn Cẩm hô hào dân 

chúng lên khai khẩn đồn điền ở vùng Thái Nguyên. Kỳ 

Đồng thành lập đƣợc 7 làng với khoảng 8,000 xuất đinh 

tại Yên Thế. Lo ngại ảnh hƣởng của Kỳ Đồng, ngày 

22/9/1897, Chỉ huy trƣởng khu Nhã Nam cho lệnh bắt 

giữ, giải vào Sài Gòn. Việc này khiến những ngƣời theo 

Kỳ Đồng tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại Hải Dƣơng, 

Hải Phòng và Thái Bình trong đêm 15/12/1897. Ngày 

24/1/1898, Toàn quyền Doumer định đầy Kỳ Đồng đi 

Guyanne, nhƣng sau đó Bộ trƣởng Thuộc Địa đổi qua 

Tahiti.(68) 

68. CAOM (Aix), GGI, dossiers 9934, 6069; 

Amiraux 20287; Tonkin 6F 175, 177, 183, & 185. 

 

Tầm quan trọng của bản án kỳ lạ này không phải là 

bản án phi lý, mà là sự trừng phạt năng nề một học sinh 

du học từng tốt nghiệp chƣơng trình giáo dục thuộc địa 

Bắc Phi Pháp. Trong khi một thiểu số học viên du học—

nhƣ Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huề, Bùi Quang 

Chiêu, v.. v..—trở thành những công chức hay quan lại 

đƣợc bảo hộ gƣơng mẫu, trƣờng hợp Kỳ Đồng Nguyễn 

Văn Cẩm chứng tỏ học vấn kiểu Pháp không bảo đảm 

tình bạn thực thà hay sự hàng phục vô điều kiện. Nhƣng 

chế độ bảo hộ Pháp vẫn cần những cá nhân bản xứ trung 

gian thành thạo tiếng Pháp và nể phục nền văn minh Gô 

Loa [Gaulois]—một cƣờng quốc trên thế giới. Ngoài ra, 

cơn sốt “duy tân” hay “đổi mới” bắt đầu bột phát từ sau 
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kinh nghiệm Nhật Bản, một nƣớc đồng văn, đang đƣợc 

Liên Bang Mỹ mở cửa vào cửa lớn văn minh thế giới, 

thoát khỏi tình trạng giam hãm, tù ngục của chữ Hán và 

nền văn hóa mà Karl Marx từng rẻ rúng gọi là “vật hóa 

thạch còn sống.” 

 

IV. ĂN KHÔNG, NGỒI RỒI, 1897-1907: 

 

Cuộc đại cải cách 1897 khiến Nguyễn Phƣớc Chiêu 

chỉ còn lại nhiệm vụ nghi lễ thuần túy. Tuy nhiên, vua—

nhƣ Thân Trọng Huề mật báo với Doumer—tính tình 

xuề xòa, đơn giản, không thích bị nghi lễ trói buộc. Vua 

hớt tóc cao, cạo răng trắng, mặc Âu phục, thích bắt tay 

ngƣời Pháp, mua xe hơi, và bắt các cung phi mặc theo y 

phục Tây phƣơng mỗi lần ra khỏi cung cấm. Vua cũng 

thích giao du với cộng đồng Pháp, thỉnh thoảng lui tới 

Cercle Sportif ở sát chân cầu Tràng Tiền. 

Dẫu vậy, cộng đồng Pháp kiều chẳng ƣa gì vua. 

Ngày Thứ Năm, 24/9/1900, chẳng hạn, nhật báo Le 

Mékong et le Courrier Saigon de Réunis của nhóm tả 

phái đăng bài "Gamineries d'un jeune Empereur" 

[Những trò tinh ma của một ông vua trẻ tuổi] của Fidès 

công khai mạ lỵ Nguyễn Phƣớc Chiêu. Báo này kêu gọi 

phải hạ bệ ngay Nguyễn Phƣớc Chiêu vì:  

Thành Thái là một thằng mất dạy, đẩy tội ác tới 

mức dã man và yêu đàn bà đến độ mổ bụng họ ra để 

xem có gì trong đó.  

"Than-Tai est un jeune homme mal élevé, 

poussant le vice jusqu'à la c[r]uauté et aimant la 

femme jusqu'au point que lui ouvrir le ventre pour 

savoir ce qu'il de dans." ( 69) 
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69. Le Mékong et le Courrier Saigon de Réunis 

(Sài Gòn), 24/9/1900). 

 

Mùa Hè 1901, Nguyễn Phƣớc Chiêu mất thêm trụ 

cột nƣơng tựa cuối cùng. Ngày 23/5/1901, Từ Dụ Thái 

Hoàng Thái Hậu mất, thọ 93 tuổi. Chính Từ Dụ đóng 

một vai trò không nhỏ trong việc lấy Bửu Lân ra khỏi 

Khiêm cung, đƣa lên ngai vàng vào dịp Tết nguyên đán 

1889. Suốt ấu thời của Nguyễn Phƣớc Chiêu, Từ Dụ 

cũng dùng ảnh hƣởng cá nhân để duy trì sĩ diện triều 

đình. Hầu hết các đại thần thuộc "cựu triều"—nhƣ 

Nguyễn Trọng Hợp, Trƣơng Quang Đãn, Nguyễn Thuật 

v.. v...—vây quanh Thái hậu trong nỗ lực tuyệt vọng đó. 

Từ Dụ và các cộng sự viên phần nào thành công, trên 

những tiểu tiết. Tuy nhiên, ít năm cuối đời, vì lý do sức 

khoẻ, Từ Dụ xa lánh dần quốc sự. Cái chết của Từ Dụ 

khiến XLTV Toàn quyền Edouard Broni hân hoan báo 

cáo về Paris: 

Nhƣ thế, sự biến dạng của Thái Hoàng Thái hậu 

Từ Dụ lấy đi trở ngại quan trọng giữa liên hệ của 

triều đình với chúng ta, từ nay liên hệ của chúng ta 

với triều đình trở nên dễ dàng và minh bạch 

hơn.(70) 

70. Báo cáo ngày 29/7/1901, Broni gửi 

Colonies; CAOM (Aix), AF, carton 9, d. A-20 (50). 

“Từ Dụ” là một tên chữ Hán, đọc theo âm Việt là 

“Từ Dụ” hay “Từ Dũ.” Chữ Việt mới—chính thức 

đƣợc nhìn nhận từ năm 1916-1919—mới đủ khả 

năng phân biệt hai chữ “Dụ” hay “Dũ.” 
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Ít lâu sau, Nguyễn Phƣớc Chiêu mất thêm thế dựa 

của Nguyễn Thuật. Vì một sơ suất nhỏ là thiếu công 

minh trong một vụ án, để tránh bị hặc tội, năm 1902 

Nguyễn Thuật phải xin từ chức.(71) 

71. Báo cáo số 1477, ngày 2/8/1902, Broni gửi 

Colonies; Ibid.  

 

Thực ra, từ đầu năm 1896, Brière đã có ý định loại 

bỏ Nguyễn Thuật, đƣơng kim Thƣợng thƣ Bộ Lại, với 

lý do Thuật che chở cho nghĩa quân Cần Vƣơng trong 

thời gian còn nắm Tổng đốc Nghệ An. (72)  

72. Báo cáo tình hình An-Nam tháng 1/1896, 

Brière gửi Rousseau; Ibid., Amiraux 22318. 

 

Sự teo thu vƣơng quyền Huế không chỉ diễn ra ở 

các cung điện, mà còn biểu lộ qua nghi lễ. Cho tới năm 

1901, mỗi lần ghé Huế, Toàn quyền Pháp phải đến chào 

vua trƣớc. Nhƣng khi Doumer ghé Huế lần thứ hai năm 

1901, Nguyễn Phƣớc Chiêu—vì lo sợ Doumer không 

hài lòng tính hạnh và những hành vi của vua—đã tự 

động đến chào Doumer trƣớc để hy vọng Doumer rộng 

lƣợng. Việc làm này thay đổi cả nghi thức (protocol) 

bảo hộ bấy lâu. Từ đó, mỗi lần Toàn quyền Pháp tới 

Huế, các vua Việt đều đến chào trƣớc.(73) 

73. Báo cáo ngày 17/10/1908, Klobukowski gửi 

BTTĐ; Ibid., AF, carton 21, d. A-30 (113). 

 

Nghi thức với các Khâm sứ cũng thay đổi dần. Vua 

và các đại thần phải đến chào hỏi các Khâm sứ mỗi lần 

Thiên sứ Pháp đi xa về. 
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Ngày 21/4/1901, XLTV Toàn quyền báo cáo là vua 

có vẻ nghiêm túc hơn, hành vi đứng đắn; tất cả có vẻ 

nhƣ muốn xóa bỏ những thành kiến xấu về vua trong 

những năm đầu triều đại.(74) 

74. Báo cáo số 547, 21/4/1901, Gougal p.i. gửi 

Colonies; Ibid., carton 9, d. A-20 (50). 

 

Trọn năm 1901, vua "lo việc quốc sự ít nhƣ trong dĩ 

vãng." Vua chẳng cần tiếc về chuyện đó, Broni nhận 

định, vì mọi việc đƣợc giải quyết thật dễ dàng và nhanh 

chóng với Viện Cơ Mật và các thƣợng thƣ hơn là phải 

dính líu đến vua. Vua cũng chẳng cần ai phải chuẩn bị 

giúp chuyến tuần du miền Bắc, tự lo liệu từng chi tiết 

nhỏ.(75) 

75. Báo cáo số 626, 29/3/1902, và 2/8/1902, 

Broni gửi Colonies; Ibid. Thành Thái kinh lý Hà Nội 

về tới kinh đô ngày 2/3/1902.  

 

Tuy nhiên, niềm vui của Broni chẳng đƣợc lâu. 

Những hành vi quái ác của Nguyễn Phƣớc Chiêu trong 

mùa Hè 1902 lại khiến nổi sóng cung đình. Ngày 

21/4/1902, nhân dịp thăm Đà Nẵng, vua du ngoạn thành 

phố bằng xe hơi, có khoảng 30 phụ nữ cƣỡi ngựa hộ 

tống. Gây nên những chuyện đáng tiếc với hai phụ nữ 

Pháp, và một lính Pháp (Paul Le Bachelier) tấn công 

vào ngực vợ thứ năm của vua là Thị Tiệp Nhƣ.(76) 

76. Báo cáo của Hauser, Cảnh sát trƣởng 

Tourane; Ibid., GGI, dossier 9620.  

 

Ngay hôm sau, Khâm sứ cho lệnh vua về Huế tức 

khắc. 
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Mùa Hè 1902, dịch tả lại hoành hành ở Huế. Em út 

của Nguyễn Phƣớc Chiêu là Bửu Liêm bị chết ngày 2/5. 

Hơn một tháng sau, ngày 3/6, Trang Ý Thái Hoàng hậu 

(1828-1902)—bà nội nuôi của Phƣớc Chiêu, đã dọn vào 

lăng tẩm của chồng từ năm trƣớc—cũng từ trần ở 

Khiêm cung. 

Theo tài liệu Pháp, hành vi của Nguyễn Phƣớc 

Chiêu ngày thêm thác loạn. Ngày 27/6/1902, vua trừng 

phạt một số ngƣời hầu ở Phú Văn Lâu. Trong cấm cung, 

tình trạng còn bi thảm hơn. Vua, theo tin tức mật báo, 

bắt các phi tần phải chia phe đánh nhau, phe thắng sẽ 

đƣợc ân sủng mƣa móc. Con gái Nguyễn Hữu Độ, phi 

thứ hai của Phƣớc Chiêu, thƣờng bị đánh đập, hành hạ 

rất man dã trong những cuộc tập trận. Con gái Nguyễn 

Thân, Hoàng quí phi Nguyễn Gia Thị (?), cũng không 

thoát nạn. Dẫu vậy, các đại thần vẫn mong muốn có con 

gái đƣợc vua nạp phi. Trƣơng Nhƣ Cƣơng, Thƣợng thƣ 

Bộ Hộ, có con gái trở thành phi thứ ba của Nguyễn 

Phƣớc Chiêu. 

Những "hành vi thác loạn" (actes de démence) liên 

tiếp trong cung cấm hay tại bất cứ nơi nào Nguyễn 

Phƣớc Chiêu xuất hiện khiến Viện Cơ Mật bắt đầu thảo 

luận về những biện pháp cần thiết. Vài ngƣời muốn 

kiểm soát chặt chẽ, biến vua thành một thứ tù nhân, 

hoặc cấm vua bƣớc khỏi Hoàng thành. Đa số thì muốn 

truất phế, lập ngƣời khác. Tuy nhiên họ không đồng ý 

về ngƣời sẽ kế vị. Mỗi đại thần có đề cử viên riêng. 

Đáng lƣu ý là tất cả các đề cử viên đều còn nhỏ tuổi. 

Ngày 30/7/1902, XLTV Khâm sứ Luce lại báo cáo 

lên Toàn quyền về hành vi của Nguyễn Phƣớc Chiêu 
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trong tiền lục cá nguyệt 1902, và đề nghị xin truất 

phế.(77) 

77. Báo cáo đặc biệt ngày 30/7/1902, Luce gửi 

Gougal; Ibid. Viện Cơ Mật, vào tháng 9/1902, gồm 

Nguyễn Thân, Cần Chánh; Trƣơng Nhƣ Cƣơng, Hộ 

bộ (Tài chính); và Huỳnh Vĩ (1895-1903), Bộ Lễ. 

 

Tuy nhiên, Broni—đang XLTV chức Toàn quyền 

trong khi chờ đợi tân Toàn quyền Paul Beau nhận nhiệm 

sở—không chấp thuận. Theo Broni, nếu bắt Nguyễn 

Phƣớc Chiêu thoái vị, sẽ có hai vấn nạn. Thứ nhất, phải 

tìm chỗ cƣ trú cho vua và tạo thêm những phí tổn trên 

một ngân sách vốn đã eo hẹp. Ngoài ra, không tìm đƣợc 

ai có sự cao quí, uy tín và hạnh kiểm cần thiết. Giải 

pháp tốt nhất, theo Broni, là cấm túc, và lập một Phủ 

Phụ chính "vì vua không còn khả năng tinh thần." Phủ 

Phụ chính sẽ tiếp tục cai trị dƣới danh nghĩa vua, và sự 

chỉ huy của Khâm sứ. Quyền lực hợp đồng (pouvoir 

collectif) này sẽ đƣợc duy trì cho tới khi, nhờ sự thống 

trị của Pháp và những tƣ tƣởng Pháp, sẽ chín mùi cho 

việc áp dụng chế độ hỗn hợp đã thực hiện ở Bắc Kỳ—

tức một chế độ trực trị, nhƣng vẫn duy trì các cán bộ và 

luật pháp An Nam.(78) 

78. CĐ số 1706; và thƣ ngày 13/8/1902, Broni 

gửi Bộ Thuộc Địa; CAOM (Aix), GGI, dossier 

9620. 

 

Khâm sứ Luce vẫn chƣa chịu bỏ cuộc. Ngày 

29/8/1902, Luce báo cáo rằng trong phiên họp Cơ Mật 

liên quan đến hành vi của Nguyễn Phƣớc Chiêu, có 

ngƣời đề nghị cấm vua rời cung, ngƣời đòi truất phế. 
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Và, Luce nghiêng về lập trƣờng thứ hai. Một tháng sau, 

ngày 29/9, tân Bộ trƣởng Thuộc địa Gaston Doumergue 

(6/1902-1/1905) đòi Hà Nội báo cáo về tính hạnh 

Nguyễn Phƣớc Chiêu. Ngày 11/10, Broni nhận định 

rằng vua bị "bệnh" [thần kinh]. Theo Broni, những biến 

cố trong cung cấm chẳng tạo một phản ứng quan trọng 

nào trong dân chúng. Chứng kiến hầu nhƣ thƣờng nhật 

sự lập dị của vua, sự coi thƣờng (disdain) các nghi lễ 

cần thiết dành cho một ông vua, dân chúng chẳng kính 

trọng gì nhà vua. Quan điểm chung là một sự dửng dƣng 

khinh miệt.(78) 

78. Báo cáo số 1884, 11/10/1902, Gougal gửi 

Colonies; Ibid., AF, carton 9, d. A-20 (50). 

 

Mặt khác, vì sợ hãi sẽ bị trừng phạt, vua tỏ ý biết 

hối lỗi, niềm nở, lịch sự với Pháp cũng nhƣ các đại thần. 

Cuối cùng, vua còn ra một chiếu chỉ hứa sẽ thay đổi tính 

hạnh. Broni nhận định: 

Những lời hứa trên có giá trị gì chăng? Vua có 

thể thành thực, nhƣng đó là một căn bệnh khiến ông 

ta tuân theo các sở hiếu [fantaisies] của một trí 

tƣởng tƣợng bệnh hoạn, bất thƣờng, và tinh thần 

trách nhiệm của vua thì rất thấp [atténuée].(79) 

79. Báo cáo số 1594, 19/7/1905, Broni gửi 

Thuộc địa; Ibid., d. A-20 (53). 

 

V. PAUL BEAU (1902-1908) & CUỘC "CHINH 

PHỤC TINH THẦN": 

 

Ngày 13/3/1902, Toàn quyền Doumer về nƣớc; 

Broni tạm xử lý thƣờng vụ. Mặc dù ngày 1/7/1902, 
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Paris đã cử Beau lên thay Doumer, Broni còn xử lý cho 

tới ngày 15/10. 

Trên phƣơng diện khai thác kinh tế thuộc địa, Beau 

chỉ tiếp tục những kế hoạch của Doumer. Để gia tăng 

thu nhập, Beau tăng thuế tiêu thụ rƣợu từ 25 đồng (năm 

1899) lên 30 đồng một trăm lít (hectolittre) (nghị định 

ngày 10/9/1903), rồi từ năm 1905 giao cho công ty của 

Fontaine độc quyền mua và sản xuất rƣợu. Thực tế, 

quyết định này chẳng mang lại thêm lợi tức cho ngân 

sách Liên bang, mà ngƣợc lại còn thất thu, và chỉ giúp 

làm giàu cho thƣơng nhân Pháp. Năm 1904 tổng số thu 

về rƣợu trên toàn Đông Dƣơng lên tới 4,240,965 đồng, 

và tổng số thu năm 1905 là 4,063,895 đồng, nhƣng từ 

đó, giảm hẳn xuống, chỉ đạt đƣợc 3,176,656 đồng năm 

1906, 3,504,636 đồng năm 1907, 3,937,403 đồng năm 

1908, 3,659,177 đồng năm 1909, và 3,774,494 đồng 

năm 1912; mặc dù thuế rƣợu tiếp tục tăng: 33.54 đồng 

100 lít năm 1906, 39.43 đồng năm 1907, 35.87 đồng 

năm 1908, 36.87 đồng năm 1909.( 79) 

79. Xem, báo cáo ngày 4/10/1913, Tổng nha 

Quan thuế và Công quản (Régies) gửi Toàn quyền; 

Ibid., 9 PA, carton 16. Năm 1913, Tổng Giám đốc 

Quan thuế và Công quản nhận xét rằng hệ thống 

môn bài độc quyền rƣợu là "désastreux" (tàn hại), 

nhƣng Paris không có phản ứng nào. Sarraut chỉ 

giảm thuế rƣợu xuống 24.04 đồng một hectolittre 

vào năm 1912. 

 

A. CHINH PHỤC TINH THẦN: 

Beau là Toàn quyền đầu tiên nghĩ đến một chính 

sách đối xử với ngƣời bản xứ. 
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Sự thay đổi đột ngột này có nhiều lý do. Trƣớc hết 

là cuộc chiến tranh lạnh giữa các viên chức thuộc địa và 

Hội Truyền giáo, quanh vấn đề nên hay không nên ban 

hành tại Đông Dƣơng các đạo luật ngày 1/7/1901 (Giáo 

hội không có tƣ cách pháp nhân làm chủ bất động sản), 

7/7/1904 (bãi bỏ việc dạy học của các tu sĩ), và 

9/12/1905 (tách biệt Giáo hội và chính phủ).( 80) 

80. Tuck 1987, pp 255, 257, 258-60. 

 

Thứ hai, chiến thắng của Nhật sau cuộc hải chiến 

Tsushima năm 1905 khiến rúng động các thế lực thực 

dân Âu châu. Thuật ngữ "hoàng họa" [the Yello Peril] 

bắt đầu lan truyền trên khắp mặt địa cầu. Trong khi đó, 

chiến thắng của Nhật cũng tạo xúc động mạnh mẽ trong 

các sắc dân bị trị. Sắc dân da trắng không còn bất bại 

nữa. Nhiều lãnh tụ Á châu, kể cả Trung Hoa và Việt, bắt 

đầu nhìn về Tokyo với lòng cảm phục và ngƣỡng mộ. 

Thứ ba, nhƣ một hậu quả dây chuyền, bột phát 

phong trào "Đông Độ" của Cƣờng Để và Phan Bội 

Châu, tức đƣa học sinh qua Nhật du học. Vấn đề trở nên 

phức tạp hơn khi một số giáo sĩ và giáo dân Ki-tô đã 

công khai yểm trợ Cƣờng Để—dòng dõi Thái tử Cảnh, 

mà các giáo sĩ vẫn rao giảng suốt gần một thế kỷ nhƣ 

dòng chính truyền của Nguyễn Phƣớc Chủng, đã bị 

dòng Nguyễn Phƣớc Đảm "soán ngôi," và cần đƣợc 

khôi phục, để đƣa lên ngai vàng Huế một Constantino 

bản xứ đầu tiên. 

Thứ tƣ, phong trào duy tân—nhƣ cắt tóc ngắn, cắt 

móng tay, để răng trắng, mặc Âu phục, lập cơ sở buôn 

bán—bắt đầu phát triển từ Nam ra Trung và Bắc Kỳ. 
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Chính sách "hợp tác" và "chinh phục tinh thần" 

(conquête morale) của Beau, dĩ nhiên, còn do tƣ tƣởng 

cộng hòa, cấp tiến của Beau—dù là sự cấp tiến bị thuộc 

địa hoá. Ngày 23/5/1905, Beau tuyên bố đã đến lúc 

"phải thay thế chính sách thống trị bằng một chính sách 

hợp tác." Beau, ít nhất trên danh nghĩa, khuyến khích 

việc mở thêm trƣờng dạy tiếng Pháp và Việt ngữ mới 

xuống cấp tỉnh, quận, xã; cải tổ chế độ giáo dục và thi 

cử, thiết lập trƣờng "bổ túc" để huấn luyện y công, cán 

sự bƣu điện, công chánh, canh nông, hay giáo chức. 

 

 

1. Hội Đồng Tư Vấn Bắc Kỳ: 

Năm 1907, Beau thành lập một Hội đồng Tƣ vấn 

Bắc Kỳ, và đích thân chủ tọa lễ khai mạc ngày 

14/11/1907 tại Đại Giảng đƣờng Đại học Đông Dƣơng.( 

83) 

83. BEFEO (Hà-nộị), VII:3-4 (7-12/1907), tr. 

413-14. 

 

Ngoài ra, Beau còn thành lập các Hội đồng hàng 

tỉnh. Những cơ chế này rút từ những khung cơ cấu đã 

thành lập ở Nam Kỳ. 

 

2. Y tế: 

Y tế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của 

Pháp. Hàng chục ngàn binh sĩ và Pháp kiều đã thiệt 

mạng vì bệnh thời khí nhiệt đới nhƣ dịch tả, sốt rét, phù 

thủng, đậu mùa, hoặc các chứng bệnh khác nhƣ ho lao, 

v.. v... Bởi thế, Viện Pasteur nghiên cứu nhiều nhiều 
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bệnh nhiệt đới, và trở thành công trình vàng son nhất 

của thời Bảo hộ Pháp.  

Beau thiết lập một Nha y tế bản xứ với nhiều nhân 

viên chuyên môn. Một trƣờng Cao đẳng y tế đƣợc thiết 

lập ở Hà Nội năm 1902. Những y sĩ (thƣờng gọi là "thày 

thuốc") phụ ngạch bản xứ này là những ngƣời tiên 

phong trong việc áp dụng Tây y dƣợc tại Đại Nam. 

Trong những y sĩ xuất sắc có Nguyễn Văn Thinh và Lê 

Quang Trinh. Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Văn Thinh và 

Lê Quang Trinh qua Pháp tu nghiệp, và cả hai đều tốt 

nghiệp Đại học Y khoa Paris. 

 

3. Giáo dục: 

Hai trong những kế hoạch quan trọng nhất của Beau 

liên quan đến kế hoạch cải thiện giáo dục, và việc thành 

lập trƣờng Đại học Đông Dƣơng (Université 

indochinoise). 

 

a. Kế hoạch cải thiện giáo dục: 

Giáo dục ở Đông Dƣơng, trƣớc thời Beau, chỉ nhằm 

mục đích đào tạo cấp tốc các thông ngôn, thƣ ký, nhân 

viên bƣu điện (nhà giây thép), hay "lục lộ" (công chính) 

tại các cơ quan hành chính Liên bang và các đơn vị 

quân sự. Ngoài ra, còn có những trƣờng đặc biệt huấn 

luyện tiếng Pháp và chữ Việt mới cho những Hậu bổ, 

tức những ngƣời sẽ ra làm quan trong ngạch "Nam 

triều." 

Việc tuyển chọn quan lại vẫn theo lối học và khoa 

cử cũ. Mặc dù có nỗ lực thiết lập các trƣờng Pháp-Nam, 

nhƣng số trƣờng này rất hạn chế tại các thành phố lớn 

nhƣ Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Vinh hay Huế. Tại 

757



 645 

Hà Nội, trƣờng Hậu bổ Bắc Kỳ—khởi đầu là lớp dạy 

chữ Quốc ngữ, tiếng Pháp tại Phủ Kinh lƣợc cho những 

cử nhân, tú tài, hay ấm sinh chƣa có chức Hậu bổ, với 

học kỳ là 6 tháng, do Hoàng Trọng Phu đảm trách—

chính thức thành lập do nghị định ngày 9/1/1899. Ngày 

20/6/1903, học kỳ kéo dài thành 3 năm. Ngày 

29/4/1908, lƣơng học viên tăng lên 10 đồng.( 84) 

84. CAOM (Aix), GGI, Amiraux 47473. 

 

Tại Huế, trƣờng Quốc học bắt đầu hoạt động từ năm 

1897. Nhƣng từ năm 1907 trở đi—do nghị định ngày 

30/10/1906—trƣờng chỉ còn dành riêng cho những 

ngƣời tốt nghiệp thi Hƣơng và thi Hội (Hậu bổ) và 

những ngƣời có bằng tiểu học.(85) 

85. Báo cáo chính trị đệ tam cá nguyệt năm 

1920, 30/11/1920, Khâm sứ gửi Toàn quyền; Ibid., 

Amiraux 64225 (code cũ: F03 (62); GGI, dossier 

5921; và, Résidence Supérieure en Annam (RSA), 

R-1. 

 

Ngày 17/10/1905, Beau ký nghị định thành lập 

Mission de Mandarins Indochinois (Đoàn quan chức 

Đông Dƣơng), giao cho Julien Fourès chỉ huy. Mục đích 

là cho các quan lại Việt qua một lớp tu nghiệp ngay tại 

mẫu quốc. Năm 1906, đợt quan lại đầu tiên gồm 25 

ngƣời đƣợc gửi qua Pháp, gồm 5 Miên, 10 Bắc và 10 

Trung.(86) 

86. Ibid., GGI, dossiers 2558, 2562. 

 

b. Đại học Đông Dương: 
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Beau là Toàn quyền đầu tiên đã đặt ra ngạch tiểu 

học bổ túc (trung học đệ nhất cấp) và chuyên nghiệp. 

Đó là trƣờng Cán sự Y tế, khai giảng khóa đầu tiên ở Hà 

Nội năm 1902. Sau đó, đến hai trƣờng bổ túc (collège, 

tức trƣờng Pavie dành cho ngƣời Hoa, và trƣờng Thông 

ngôn tại Hà Nội), và 1 trƣờng Cán sự Nông lâm ở Hƣng 

Hoá. Tại Nam Định thì có trƣờng Jules Ferry, một 

trƣờng đào tạo cán sự kỹ thuật. Tuy nhiên, với tinh thần 

trọng lối học từ chƣơng để ra làm quan, hơn nghề tay 

chân, số ngƣời theo học các trƣờng dạy nghề rất giới 

hạn. Cho đến năm 1908, tại Huế mới có 83 học sinh bổ 

túc (0.03% số tuổi tráng niên đi học), và tại Hà Nội, 403 

ngƣời (0.09%). Đậu thủ khoa trƣờng Thông ngôn, với 

bằng Thành Trung (Diplôme) đã đƣợc xƣng tụng nhƣ 

"khôi nguyên." 

Ngày 8/5/1907, Beau còn ký nghị định thành lập 

Đại học Đông Dƣơng. Trụ sở trƣờng này đặt tại Dinh 

Toàn quyền cũ, trên đƣờng Concession. Tuy nhiên, hai 

chữ "Đại học" không chỉnh. Ngân sách dự trù chỉ đƣợc 

10,000 đồng một năm. Chƣơng trình giảng dạy thực ra 

chỉ giúp những công, tƣ chức có cơ hội trau dồi thêm 

kiến thức, hoặc có dịp tiến thân trong công việc sẵn có.( 

87) 

87. Direction Générale de l'Instruction 

Publique, "Rapport No. 813G, ngày 14/8/1908, tr. 

13, 19; Ibid., GGI, dossier 7707.  

 

c. Quốc Ngữ: 

Vì nhu cầu thông ngôn để đáp ứng với sự mở rộng 

guồng máy hành chính cũng nhƣ thƣơng mại, Beau đặc 

biệt khuyến khích việc giảng dạy chữ viết mới (quốc 
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ngữ). Trƣớc đây, các trƣờng Ki-tô hầu nhƣ độc quyền 

việc dạy "tân học." Năm 1907, trên toàn Đông Dƣơng 

có 186 giáo sĩ hành nghề dạy học, gồm 29 ở Nam Kỳ, 

18 ở Bắc Kỳ (2 ngƣời Việt), 7 ở An-Nam. (88) 

88. CĐ số 316, 23/8/1907), Gougal gửi 

Colonies; Ibid., GGI, dossier 2621.  

 

Từ năm 1900, đã có những nỗ lực xin mở một 

trƣờng Trung học tại Bắc Kỳ, nhƣng XLTV Thống sứ 

Jules Morel (9/3-18/7/1900) cho rằng chƣa hợp thời.( 

89) 

89. Báo cáo ngày 10/3/1900, Dumoutier gửi 

Morel; Thƣ ngày 3/5/1900, Morel gửi Dumoutier; 

Ibid., GGI, dossier 2586. 

 

Ngày 27/4/1904, Beau ký nghị định thành lập mỗi 

tỉnh 1 trƣờng Pháp-Nam. Nhƣng tại Bắc Kỳ, 8 tỉnh 

không lập đƣợc trƣờng; trong khi các trƣờng tỉnh ở 

Trung Kỳ sĩ số không tới 40 học trò. (90) 

90. Ibid., GGI, dossier 2592. 

 

Trong niên khoá 1905-1906, tổng số trƣờng công 

lập ở cả Bắc Kỳ và An-Nam chỉ đƣợc 39 đơn vị. Tại 

Bắc Kỳ, có 25 trƣờng, gồm 1 trƣờng Trung học (trƣờng 

Thông ngôn Hà Nội, thành lập từ năm 1886; năm 1908, 

cải danh thành trƣờng Trung học Bảo hộ, do nghị định 

ngày 9/12/1908 của Klobukowski). Từ năm 1895, đã có 

những trƣờng dành cho con trai và gái ở Hà Nội, và 

trƣờng Jules Ferry Nam Định. (Trƣờng dạy nghề; ngày 

9/12/1908, trở thành trƣờng Trung học, do nghị định của 

Klobukowski) Tại An-Nam, có 14 trƣờng, gồm 12 
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trƣờng tiểu học, 1 trƣờng dạy nghề, và 1 trƣờng Trung 

học (Quốc học). Lâu đời nhất là trƣờng Tourane, thành 

lập từ năm 1894.(91) 

91. Báo cáo số 813G, ngày 14/8/1908, Gourdon 

gửi Klobukowski; Ibid., GGI, dossier 7707. Xem 

thêm Ibid., dossiers 2595, 2646, & Amiraux 23745, 

23746. 

 

Qua các nghị định ngày 20/6/1905 (arrêté) và 

14/11/1905 (décret), Beau thành lập Tổng Nha Giáo dục 

Công Lập (Direction Générale de l'Instruction 

Publique), do Henri Gourdon điều khiển. An-Nam cũng 

có một Sở Giáo dục công lập trực thuộc toà Khâm sứ. 

Trƣờng Quốc tử Giám, dành riêng cho con cháu Hoàng 

tộc, biến thành trƣờng Pháp-Nam Thừa Thiên, và các 

lớp tiểu học của trƣờng Quốc học đƣợc chuyển qua 

trƣờng này.(91) 

91. Xem Dụ ngày 30/10/1906; Ibid., Amiraux 

2612. 

 

Tại Bắc Kỳ, ngày 30/10/1906, Broni ký nghị định 

thành lập một trƣờng tiểu học Pháp-Nam tại mỗi tỉnh lỵ; 

và những trƣờng tƣơng tự tại các phủ, huyện, do ngân 

sách tỉnh đài thọ.(Điều 6) Nhƣng Bắc Kỳ chỉ thiết lập 

đƣợc 4 trƣờng tiểu học mới, kể cả một trƣờng nữ ở Hà 

Nội, và 1 trƣờng sƣ phạm. 

Số học sinh cũng gia tăng rất chậm. Niên khoá 

1905-1906, tổng số học sinh là 4,181 ngƣời (Bắc Kỳ, 

2906 trò, và Trung kỳ, 1275 trò). Niên học 1907-1908, 

số học sinh tăng lên 6,564 học sinh (Bắc Kỳ, 4962; 

Trung, 1602). Sự gia tăng "vội vã" này đƣa tỉ lệ học sinh 
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tại Bắc Kỳ lên 0.09% tổng số thanh thiếu niên ở lứa tuổi 

phải cắp sách đến trƣờng, và tại Trung Kỳ, 0.05 %. Số tỉ 

lệ này quá thấp nếu so với Nam Kỳ (0.59%, tƣơng 

đƣơng với Algérie), và bị bỏ lại quá xa đằng sau so với 

Madagascar (0.94%), India (1.37%), hay Philippines 

(3.53%). 

Năm 1906, Beau còn ký nghị định thành lập Hội 

Đồng Hoàn Thiện Giáo Dục Bản Xứ (Conseil de 

perfectionnement de l'Enseignement indigène), với mục 

đích nghiên cứu sự thay dần chữ Hán bằng tiếng Pháp 

và chữ quốc ngữ. 

Ngày 30/7/1907, Thống sứ Bắc Kỳ ra Nghị định 

thành lập hai trung tâm dạy quốc ngữ cho các hƣơng sƣ, 

tại Hà Nội và Nam Định.( 92) 

92. Ibid., GGI, dossier 9620. 

 

Tuy nhiên, truyền thống chữ Nho vẫn còn mạnh. 

Chữ quốc ngữ mới còn hạn chế tại các trƣờng Pháp-

Nam ở tỉnh, và huyện. Nhu cầu thông ngôn vƣợt trội số 

học sinh tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học (tiểu học bổ túc, 

hay ba năm đầu Trung học Đệ nhất cấp) và Tiểu học 

(Certificat d'études primaires). 

Tại An-Nam, sau Dụ thành lập Hội đồng Hoàn thiện 

Giáo dục ngày 9/3/1906, Nguyễn Phƣớc Chiêu ký một 

Dụ khác ngày 31/5/1906, chia việc học mới thành 3 cấp: 

ấu học, tiểu học và trung học. (Beau phê chuẩn ngày 

22/9/1906). Ở trình độ ấu và tiểu học, học sinh học quốc 

ngữ, sử, địa, với hai loại ngôn ngữ giảng dạy là chữ Hán 

và chữ Việt. Trung học thì chỉ mở ở cấp tỉnh, với ba 

sinh ngữ giảng dạy. Về chữ Hán, học luân lý, cổ văn, 

lịch sử và hệ thống hành chính truyền thống. Tiếng Việt 
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giảng dạy trong các bộ môn sử, địa và khoa học. Pháp 

ngữ thì chỉ có những lớp cơ bản. Kỳ thi mãn khoá chia 

làm ba loại. Bậc ấu học, ai tốt nghiệp gọi là Tuyên sanh. 

Mức tiểu học, tốt nghiệp gọi là Khóa sanh. Tuổi tối đa 

để dự thi Khoá là 27 tuổi. Những Khoá sanh xuất sắc sẽ 

đƣợc miễn sƣu dịch trong 3 năm. Bậc Trung học, trƣớc 

hết phải thi Hạch, ai đậu sẽ đƣợc tƣớc Thí sanh. Thí 

sanh phải tốt nghiệp Khảo khoá ít nhất đã 3 năm, và tuổi 

tối đa là 30. Về thi Hƣơng, cũng nhƣ cũ. Khoá thi gồm 4 

trƣờng: chữ Hán, chữ Việt, chữ Pháp, và một kỳ thi tổng 

hợp cả ba bộ môn Hán, Việt, và Pháp. Ai tốt nghiệp sẽ 

đƣợc bằng Cử nhân, hay Tú tài, và sẽ đƣợc miễn sƣu 

dịch suốt đời.( 94) 

94. Báo cáo năm 1908 của Levecque; Ibid., 

GGI, dossier 5943; Dụ ngày 31/5/1906; Ibid., 

dossier 2613. 

 

Ngày 14/9/1906, Thành Thái ký thêm Dụ cải lƣơng 

học chính (XLTV Toàn quyền Broni phê chuẩn ngày 

30/10/1906). Từ nay, tiếng Pháp sẽ đƣợc dạy tại các 

trƣờng dành cho trẻ em, và tại các trƣờng Pháp-

Nam.(95) 

95. Ibid., GGI, dossiers 2612 và 2613. 

 

Từ năm 1906, trƣờng Quốc học cũng cải tổ, trở 

thành một học hiệu chuyên về đào tạo các giáo chức. 

Tuy nhiên, cho tới niên học 1907-1908, chỉ có 6,766 

học sinh so với 700,000 ngƣời đang ở lứa tuổi tuổi đi 

học, tức chƣa đầy 1%. Tại Hà Nội, 11 trong số 20 ngƣời 

tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đƣợc đi dạy học, 6 

ngƣời vào trƣờng y khoa hay công chính, 1 ngƣời đi vào 
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thƣơng mại, và chỉ có một ngƣời xin thi vào ngạch 

thông phán (secrétaires-interprètes). Và, cuối niên học 

1907, cả Bắc Kỳ lẫn An-Nam mới chỉ có 198 ngƣời có 

bằng tiểu học. 

Các kỳ thi Hƣơng và thi Hội cũng dự trù sẽ đòi hỏi 

kiến thức về quốc ngữ mới và Pháp ngữ, cùng những 

môn kiến thức tổng quát.  

 

B. BEAU VÀ TRIỀU ĐÌNH HUẾ: 

Trong chiến dịch "chinh phục tinh thần," Beau đồng 

ý với Broni về việc đối xử với Nguyễn Phƣớc Chiêu. 

Nhận hiểu những tham vọng quyền chức, danh lợi của 

giới quan lại Việt, Beau cho rằng Nguyễn Phƣớc Chiêu 

có tính ngông cuồng và những hành vi lố lăng của vua 

cần đƣợc Khâm sứ giải quyết trong phạm vi địa phƣơng, 

chẳng nên phóng đại quá mức. Bởi thế, việc "cai quản" 

Nguyễn Phƣớc Chiêu đƣợc giao hẳn cho Khâm sứ Huế. 

Theo Beau, sự can thiệp của Phủ Toàn quyền chỉ khiến 

"những biến cố quen thuộc, do bản tính ngông nghênh, 

hoặc do thứ quyền hành quá đáng mà ngƣời ta đã dành 

cho Nguyễn Phƣớc Chiêu trong một thời gian dài hoặc 

ngắn trƣớc đó" trở thành trầm trọng một cách vô 

ích.(96)  

96. Ibid., GGI, dossier 9577. 

 

Bởi vậy, các Khâm sứ Jean Auvergne, Luce, 

Bernard Moulié và Fernand Levecque đƣợc rộng quyền 

đối xử với Nguyễn Phƣớc Chiêu cũng nhƣ sắp xếp lại 

nhân sự Viện Cơ Mật và quan chức địa phƣơng. Năm 

1903, Nguyễn Thân và Hoàng Cao Khải đều về hƣu. 

(97) 
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97. Thân nghỉ hƣu ở Thu Xa, Quảng Ngãi, vào 

tháng 3/1903; và chết ngày 18/9/1914 vì thổ huyết, 

sau khi điều trị tại nhà thƣơng Huế. Khải về trí sĩ ở 

Thái Hà Ấp, gần Hà Nội; Ibid., Amiraux, 47472.  

 

Nguyễn Thuật thì bị ép phải từ chức. Những khuôn 

mặt hoàn toàn mới lạ thống trị triều đình, nhƣ Trƣơng 

Nhƣ Cƣơng (Bộ Hộ), Đào Tiến, Lê Trinh (Bộ Lễ, chết 

ngày 25/10/1909), Hồ Lệ, v.. v... 

Dƣới thời Khâm sứ Moulié (1904-1906), theo báo 

cáo của các viên chức Pháp, Nguyễn Phƣớc Chiêu vẫn 

chứng nào tật nấy. Ngày 21/12/1904, ba binh sĩ Pháp 

định hành hung Thành Thái khi nhà vua cùng đoàn tùy 

tùng đi dạo phố.( 98) 

98. Ibid., GGI, dossier 9620.  

 

Những việc làm lập dị, quái gở (excentricités) của 

vua trong những tháng kế tiếp đƣợc cơ quan Hiến binh 

Pháp ghi nhận nhƣ sau:  

5/1/1905, lúc 3 giờ sáng, đến nhà Hƣơng Ích ở 

Gia Hội để bắt lại một cô gái đã chạy thoát khỏi 

cung, đập phá nhà cửa, đốt một số vật dụng. 

28/4/1905, lúc 6 giờ sáng: đánh bị thƣơng hai 

tên bồi của Pháp kiều không kịp tránh lên lề đƣờng, 

cản đƣờng xe vua chạy. Nạn nhân phải nằm nhà 

thƣơng mất 15 ngày. 

1/5/1905, khoảng 1 giờ sáng: Vua cho lệnh các 

phi tần kêu "Cháy, cháy," khiến toán cứu hỏa phải 

chạy tới. 

5/6/1905, 3 giờ chiều: Vua cho lệnh một trạm 

cứu hỏa tới cung điện mùa Hè để tập cứu hỏa. 
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Vua sai nhà may Lập làm một áo blouse trắng 

và một mũ képi với 7 vạch vàng để mặc mỗi lần đi 

thăm phi tần. 

Vua tổ chức chợ trong cung, vua làm ngƣời 

mua, các cung nữ làm ngƣời bán hàng; vua giả vờ 

ăn trộm, các phi tần phải kêu hét lên, bắt vua giải tới 

trạm Cảnh sát do vua đặt ra. 

Vua sai nhà may Lập đi mƣợn đồ của các nữ tu 

y tá để chế biến cho đội nữ binh mặc. Vua cũng 

may quần áo kiểu Tây phƣơng cho họ mặc, kể cả nịt 

vú có vèn riềm. (99) 

99. Xem Ibid., GGI, dossier 9577/76-81; và đặc 

biệt báo cáo ngày 21/6/1906; Ibid., pièce 85. 

 

Moulié không muốn gây xáo động, nên chỉ phó mặc 

vua với những hành động ngông nghênh. Moulié còn 

đồng ý cho vua thành lập một đội Cận Vệ tuyển mộ 

trong Hoàng tộc, và tặng vua 100 khẩu súng với 12,000 

viên đạn. Toán Cận Vệ này có một đặc điểm là hớt tóc 

cao, để răng trắng, và lộng hành khắp thành phố Huế. 

Nhiệm vụ chính chỉ là giải khuây cho vua, bằng cách dò 

bắt những gái đẹp ở các vùng lân cận. Moulié, qua sự 

giới thiệu của Hội truyền giáo, cũng bổ nhiệm Ngô Đình 

Khả làm Tổng quản Thị Vệ, trông coi an ninh Cấm 

thành. Khả có nhiệm vụ kiểm soát vua, nhƣng tính hạnh 

vua ngày càng xấu hơn. 

Ngày 20/4/1906, Levecque, một viên chức thuộc địa 

có khuynh hƣớng Tam Điểm, đƣợc cử làm XLTV Khâm 

sứ. Những hành vi bất bình thƣờng của Nguyễn Phƣớc 

Chiêu khiến Levecque nghĩ đến việc truất phế vua, đƣa 

ngƣời khác lên thay, và nếu cần, hủy bỏ luôn chế độ 
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quân chủ. Nhƣng mối quan tâm đầu tiên của Levecque 

là những biến động đƣa đến sự hình thành của phong 

trào quốc gia mới tại Trung Kỳ nói riêng, và toàn thể ba 

kỳ của Việt Nam nói chung. 
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Chương XV 

 

SỰ HÌNH THÀNH PHONG TRÀO QUỐC GIA MỚI: 

TỪ TRUNG QUÂN SANG ÁI QUỐC, 1896-1907: 

 

Là một dân tộc đã có ít nhất ngàn năm lịch sử thành văn, từng nhiều phen đổ 

xƣơng máu để bảo vệ chủ quyền của mình và đồng thời mở mang bờ cõi về phía 

Nam, từ đầu thế kỷ XX, ngƣời Việt bắt đầu chiêm nghiệm lý do thất bại của các 

phong trào Cần Vƣơng, Văn Thân v... v... Kết luận mà đại đa số đều đồng ý là tình 

trạng chậm tiến của nƣớc Việt, và nhu cầu canh tân, nâng cao dân trí trở nên cấp 

bách. Tuy nhiên, họ chỉ đồng ý đến đó. Câu hỏi "Cách nào để canh tân?" mang lại 

nhiều đáp án. 

Trong số những nhà ái quốc chủ trƣơng duy tân hay cải lƣơng, đổi mới có hai 

khuynh hƣớng chính: 

- Một số nghĩ rằng trƣớc hết phải giành đƣợc độc lập, rồi sẽ hiện đại hóa. Nhật 

Bản, vì sao đang lên ở Á Châu, đƣợc coi nhƣ mẫu mực. Cuộc chiến tranh Nga-

Nhật (1904-1905) càng khiến họ thêm nể phục nƣớc "đồng văn" này. Bởi thế, họ 

tìm đƣờng sang Nhật cầu viện, và chủ trƣơng "quân chủ lập hiến." 

- Số khác, dù cũng ngƣỡng mộ Nhật Bản, muốn Âu hóa hoàn toàn. Họ chủ 

trƣơng nên hợp tác với Pháp để đổi mới xứ sở, kể cả việc đổi sang chế độ dân trị, 

sau đó mới lo đƣợc việc giành độc lập.  

Hai khuynh hƣớng này chi phối hầu hết các phong trào "duy tân" trong nƣớc 

vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

 

I. PHONG TRÀO "ĐÔNG ĐỘ" HAY "ĐÔNG DU": 

 

Khuynh hƣớng thứ nhất—tức giành độc lập trƣớc, duy tân sau—do Cử Nhân 

Phan Bội Châu (1868-1940) và các đồng chí đề xƣớng. Ngƣời đƣợc chọn làm 

Minh Chủ là Hoàng thân Cƣờng Để (1882-1951) dòng dõi Thái tử Cảnh. 

 

A. Sơ lược thân thế Phan Bội Châu (1868-1940): 

Phan Bội Châu, theo lời tự thuật, tên thực là Phan Đình San. Thân phụ là Phan 

Văn Phổ, thân mẫu là Nguyễn Thị Nhàn. Sinh đầu 1868 hoặc cuối 1867 (tháng 12 

năm Đinh Mão) tại quê ngoại là làng Sa Nam, xã Đông Liệt, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Trong đời hoạt động, Phan Bội Châu còn có nhiều tên khác nhƣ Bả Mệ, 

Sào Nam Tử, Võ Lang, Phan Đình Hân, Trần Tá Hoa, Mễ Điền (do chữ Phan tách 

ra: Mễ và Điền). (1) Chắc chắn là thân phụ Phan Bội Châu đã không đổi tên từ San 

thành Châu vì sợ kỵ húy “vua Duy Tân” tức Nguyễn Phƣớc Hoãng (5/9/1907-

10/5/1916), tự Vĩnh San, nhƣ một dã sử tiểu thuyết ở Mỹ bịa đặt. 

1. Phan Bội Châu, Niên Biểu (Sài Gòn: 1971), tr. 15-16; Phan Bội Châu, 

Niên Biểu trong Chƣơng Thâu, Phan Bội Châu Toàn Tập, Tập 6 (Huế: NXB 

Thuận Hoá, 1990), tr. 44-294; [Sẽ dẫn: NB (Sài Gòn: 1971); NB (Chƣơng 

Thâu)] 
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Tài liệu mật thám Pháp ghi Phan Bội Châu sinh năm 1868 tại làng Đan Nhiễm, 

tổng Xuân Liễu, huyện Nam Đàn, tức quê nội, nơi thực ra Phan Bội Châu chỉ trở 

lại khi đã ba tuổi. (2) 

2. CAOM (Aix), PA 13 [Papiers d’agents: Sarraut]; Ngục Trung Nhật Ký 

[Tự Phán] (20/1/1914), bản dịch sang Mỹ ngữ do David G Marr chủ biên, 

Phan Boi Chau's Prison Notes, trong Reflections from Captivity, do 

Christopher Jenkins, Tran Khanh Tuyet và Huỳnh Sanh Thông dịch (Athens, 

OH: Ohio Univ. Press, 1978), pp 9-56. [Sẽ dẫn: Prison Notes (1914), và 

Reflections (1978)]. Giữa hai bản Tự Phán (1914) và Niên Biểu (1926-1929) 

có nhiều dị biệt. Chúng tôi chọn chi tiết chính xác nhất trong văn bản, và chú 

thích những dị biệt, nếu cần. 

 

Về ngày sinh của Phan Bội Châu, chẳng hiểu Chƣơng Thâu dựa vào đâu để 

ghi Phan Bội Châu sinh “ngày 1 tháng Chạp năm Đinh Mão, tức 26/12/1867.” 

Báo cáo của Léon Sogny cũng ghi năm 1867. (3) 

3. NB (Chƣơng Thâu), tr. 48, chú 1; "Agitation ... 1905-1908;" CAOM 

(Aix), PA 13. Một tài liệu văn khố khác ghi Phan Bội Châu sinh năm 1868. 

(Xem Phụ Bản) 

 

Phan Bội Châu nổi tiếng học giỏi từ nhỏ, nhƣng đƣờng thi cử lận đận. Khóa 

Đinh Dậu (1897), can tội mang tài liệu vào trƣờng thi, và bị cấm thi trọn đời. Từ 

đó lƣu lạc ra Bắc Kỳ, rồi vào Huế làm thày đồ trong nhà Cử Nhân Võ Bá Hạp. Tại 

kinh đô, Phan Bội Châu giao du với nhiều nhân vật nổi danh và đƣợc Hoàng Giáp 

Tiến Sĩ Nguyễn Thƣợng Hiền (1865-1925) "điểm nhãn" qua nhiều tác phẩm giá trị 

cũng nhƣ giới thiệu với Tăng Bạt Hổ (?-1906), một võ quan gốc Bình Định, từng 

tham gia phong trào Cần Vƣơng; sau lƣu lạc qua Xiêm La và và Nhật. Tăng Bạt 

Hổ còn thiết lập một tiệm thuốc ở Lạng Sơn, dùng làm cơ sở liên lạc của Tôn Thất 

Thuyết và Tán Thuật. Tiệm này trên phố Colonel Martin, năm 1903 hãy còn. Sau 

bị cháy. Phần Tăng Bạt Hổ chết vào tháng 10/1906..(4) 

4. "Agitation ... 1905-1918;" CAOM (Aix), PA 13.  

 

Năm Canh Tý (1900), nhờ sự can thiệp của Tổng Đốc Nghệ An là Đào Tiến 

[Tấn], Phan Bội Châu đƣợc dự thi Hƣơng, và đậu đầu [Giải nguyên] trƣờng thi 

Nghệ An. Nhƣng vì Phan Văn Phổ mất vào, trong khoảng từ 23/10 tới 21/11/1900 

[tháng 9 Canh Tý], Cử nhân Châu không dự kỳ thi Hội 1901.(5) Trong hai năm 

1901-1902, ông mở trƣờng dạy học ở quê nhà, đồng thời liên kết với sĩ phu địa 

phƣơng để chống Pháp. May nhờ Tổng đốc Trần Đình Phát (con Trần Đình Túc) 

và Thƣợng thƣ Đào Tiến che chở nên đƣợc bình yên. Năm 1903, Đào Tiến cân 

nhắc Phan Bội Châu vào "tọa giám"—tức ăn lƣơng trƣờng Quốc Tử Giám để 

chuẩn bị khóa thi Hội năm 1904.  

5. NB (Sài Gòn: 1971), tr 25.  
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Theo Phan Bội Châu, mục đích chính trong chuyến vào Huế là mƣu tìm minh 

chủ và liên kết đồng chí. Trong hai năm kế tiếp, mục tiêu của ông đã đạt. Năm 

1903, Tăng Bạt Hổ giới thiệu Cử nhân Châu với Nam Tinh Nguyễn Hàm [tức 

Thành], Sơn Tẩu Đỗ Tuyển, hai cựu thủ lĩnh nghĩa hội, và một số nhân sĩ Nam-

Ngãi khác. Tháng 4/1903, qua trung gian của một đại thần, Phan Bội Châu tiếp 

xúc và đƣợc Cƣờng Để, con Tăng Nhu, nhận làm minh chủ.(6) 

6. "Agitation ... 1905-1918;" Ibid. Trong Tự Phán, ấn bản năm 1950 tại 

Sài Gòn, Đào Trinh Nhất ghi chính Nguyễn Thành đã đƣa ra ý kiến phò lập 

dòng dõi Thái tử Cảnh; Prison Notes (1914), p 17. Xem thêm nhận xét về 

Cƣờng Để trong báo cáo ngày 26/11/1906, Khâm sứ Brière gửi Toàn quyền; 

CAOM (Aix), GGI, dossier 9577/53, infra.  

 

Thừa lệnh Cƣờng Để, tháng 9/1903, Phan Bội Châu ra đồn điền Phồn Xƣơng, 

Bắc Giang, xin gặp Hoàng Hoa Thám, nhƣng thủ lĩnh Yên Thế không tiếp. Tháng 

2/1904, Phan Bội Châu vào Nam gần ba tháng, chu du khắp nơi, nhƣng chỉ kết nạp 

đƣợc ông đạo Trần Nhật Thị ở Thất Sơn (Châu Đốc). Nhờ chiêu bài Cƣờng Để, 

một số giáo mục và giáo dân từ Quảng Bình tới Nghệ An cũng ủng hộ. Đa số giáo 

mục và giáo dân đều thuộc địa phận Đàng Trong Bắc của Giám mục Louis M 

Pineau—đã thay Yves Marie Croc từ năm 1886. Sau này, còn có những cộng đồng 

Ki-tô ở Xiêm La. Ngày 17/10/1909, từ Bao Nham, Adolphe J Louis Klingler và 

tám [8] cố đạo (A. Bonnet, Martin, André Massaudie, A. Eloy, Blanc, Chapelle, E. 

Bélière, Loucauf(?)] viết thƣ với các Giám đốc [Directeurs], tố cáo Giám mục 

Pineau dung túng cho ba [3] giáo mục Việt cao cấp ở Xã Đoài theo Cƣờng Để. 

Theo Klingler, từ năm 1908, hai giáo mục Việt là Chức và Hoàng đã thông báo 

cho Pineau biết, nhƣng Pineau không có phản ứng. Khi Công sứ Vinh can thiệp, 

Pineau đang tuần du, nên cho lệnh Klingler, Eloy và Chauvet điều tra. Khám xét 

nhà ba giáo mục Tƣờng, Đông và Lịnh, ngày 2/5/1909, tìm thấy nhiều tài liệu 

quan trọng. Qua các tài liệu trên giáo mục Lịnh [Đậu Quang Lĩnh], dƣới tên giả 

Mai, sẽ đại diện tất cả dân Ki-tô. Đƣợc Klingler báo cáo, Pineau không chịu về 

ngay giải quyết, lại muốn đi thăm họ đạo Kim Lũ ở vùng núi, mãi tới ngày 

13/5/1909 mới trở lại Xã Đoài. Hai ngày sau, 15/5, khi Lịnh tới nơi, mọi việc vỡ 

lở. Thoạt tiên, Pineau chỉ trao cho Công sứ Vinh những tài liệu không đáng kể của 

thày kẻ giảng Khanh. Pineau cũng tự lo việc một mình, khiến cố vấn riêng phải 

xin từ chức. Trong những ngày kế tiếp, các quan chức Pháp và Việt tra vấn khoảng 

150 ngƣời, kể cả Klingler. Kết cuộc, ba [3] giáo mục Việt thân cận với Pineau đều 

bị kết án chin [9] năm tù. Ngày 11/9/1909, họ bị đeo gông dẫn qua đƣờng phố 

Vinh, xuống tàu ở Bến Thủy, giải giao vào Huế, rồi đầy ra Côn đảo. Vì việc này, 

Pineau xin từ chức. Ngày 9/2/1911, Francois Belleville, Giám mục Amisus, lên 

thay. Lịch chết ở Côn Đảo; hai ngƣời khác đƣợc phóng thích, an trí ở Nam Kỳ.(7) 

7. ASME (Paris), vol 710B, Tƣ liệu số 229 và 240. Phan Bội Châu cho 

rằng Ngô Quảng, một ngƣời đã cải đạo, làm môi giới; NB (Chƣơng Thâu), tr. 

73. 
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B. Duy Tân Hội & Phong Trào Đông Độ: 

Trở lại Huế, Phan Bội Châu soạn tập Lưu Cầu huyết lệ tân thư gửi các quan 

triều, gây đƣợc tiếng vang. Nhƣng kỳ thi Hội năm ấy ông không đỗ. Tháng 

12/1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí họp ở Quảng Nam, chính thức thành 

lập Duy Tân Hội.(8) Tài liệu Mật Thám Pháp ghi hội kín này có tên Việt Nam 

Quang Phục Hội. Trong số các thành viên có Trần Đình Phát, Nguyễn Hữu Bài, 

Nguyễn Thuật, Nguyễn Thảng, Đào Tiến, Phạm Tấn, Đốc vận Hiền; hầu hết là 

quan lại Ki-tô. Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923), sau này trở thành Đốc 

học Hà Tĩnh rồi Bình Thuận, cũng biết rõ mọi chi tiết. (9) 

8. "Agitation ... 1905-1908," CAOM (Aix), PA 13, p 12.  

9. Hoàng thân Cƣờng Để cũng liệt kê những hội viên kể trên; CĐCMCĐ 

1957, tr. 14. Khi viết tập Niên Biểu, Phan Bội Châu không nhắc tên Bài có lẽ 

vì Bài đang nắm chức Tể tƣớng triều đình. Tài liệu các giáo sĩ ghi là Việt Nam 

Cống Hiến Hội; ASME (Paris), vol. 710B, tài liệu 231, 232; Vinh Sinh, ed., 

Phan Boi Chau and the Dong Du Movement (New Haven: Yale Center for 

International and Area Studies, 1988). 

 

Mọi ngƣời đề cử Phan Bội Châu qua Trung Hoa và Nhật mua khí giới. Tháng 

2/1905, Phan Bội Châu đƣợc Tăng Bạt Hổ (Lý Tuệ?) dẫn đƣờng vƣợt biên sang 

Hoa Nam. Sau khi tiếp xúc với một số lãnh tụ lƣu vong nhƣ Tôn Thất Thuyết, Đề 

Đốc Trần Xuân Soạn, Tán tƣơng Nguyễn Thiện Thuật v.. v... ở Sa Hà, Triều Châu, 

Phan Bội Châu qua Nhật vào tháng 5/1905. Lƣơng Khải Siêu (1875-1929)—đã 

trốn khỏi Trung Hoa sau biến cố 1898, đang chủ biên tờ Dân Báo [Min Pao] ở 

Yokohama (Hoành Tân)—giúp Phan Bội Châu ấn hành tập Việt Nam Vong Quốc 

Sử để quảng bá tinh thần kháng Pháp, Đồng thời, họ Lƣơng giới thiệu Cử nhân 

Châu với một số nhân sĩ Nhật. Các giới chức Nhật không hứa giúp việc đánh Pháp, 

chỉ muốn gặp mặt lãnh tụ của tổ chức.(10) 

10. NB (Sài Gòn: 1971), tr. 54-7; GGI, Commission criminelle du Tonkin 

(Année 1925), "Affaire Phan Boi Chau: Rapport du Président de la 

Commission criminelle" (25 nov 1925); "Agitation .... 1905-1918," p 8, và 

Báo cáo của Sogny; CAOM (Aix), PA 13. Xem thêm lời cung của Nguyễn 

Thái Bạt (tức Tiến sĩ Nguyễn Phong Gi) ngày 31/12/1912 (?); Ibid. 9 PA, 

carton 5.  

 

Đầu tháng 8/1905, Phan Bội Châu lên đƣờng về nƣớc, với ý định đƣa Cƣờng 

Để xuất ngoại. Vì mật thám Pháp kiểm soát gắt gao, Cử nhân Châu chỉ bí mật gặp 

Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923) và Ngô Đức Kế (1878-1929) tại Hà Tĩnh, rồi sai 

học trò vào Huế báo cáo với Cƣờng Để. Sau đó, lại vội vã vƣợt biên.(11) 

11. Theo một tài liệu Pháp, Cao Xuân Dục cũng dính líu; Ibid. 

 

Phần Cƣờng Để, thoạt tiên, dự trù vào Nam để vận động và tổ chức thân hào 

nhân sĩ. Nhƣng vì tập Việt Nam Vong Quốc Sử sắp ấn hành, các đồng chí thúc dục 
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Hoàng thân sớm xuất ngoại. Từ ngày này, một số triều thần bắt đầu hƣớng về 

Cƣờng Để, dù ngoài mặt ra vẻ trung thành với Bảo hộ và Nguyễn Phƣớc Chiêu. 

Tài liệu Pháp ghi nhân dịp này Cử nhân Châu gặp Phó bảng Phan Chu Trinh và 

Cử Nhân Phan Thúc Duyện [Diện], tại nhà Nguyễn Thành (1863- 1911), tức Ấm 

Hàm, ở xã Thạnh Mỹ, huyện Lễ Dƣơng (nay là Thăng Bình), Quảng Nam; và hai 

ngƣời phản đối việc lập Cƣờng Để, vì dƣới ảnh hƣởng của vài ngƣời Pháp, nhóm 

Phó bảng Trinh và Cử nhân Diện bắt đầu cổ võ chủ trƣơng Cộng Hoà, lên án chế 

độ quân chủ nhƣ chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nƣớc. (12) 

12. "Agitation ... 1905-1918," tr. 12; Ibid., PA 13.  

 

Tài liệu khác ghi Phan Chu Trinh, cùng Huỳnh Thúc Kháng, đƣợc mời tới nhà 

Ấm Hàm gặp Phan Bội Châu. 

Tháng 2/1906, Cƣờng Để trốn qua Trung Hoa, theo ngả Hải Phòng. Hoàng 

thân ghé thăm Tôn Thất Thuyết ở Triều Châu, rồi sang Quảng Châu gặp Phan Bội 

Châu. Tại đây, ngày 15/1/1906, báo Ling Sao đã đăng Hải Ngoại Huyết Thư của 

Phan Bội Châu. Một báo khác cũng loan tin một Hoàng tử Việt trốn khỏi nƣớc. 

Tháng 5/1906, Phan Bội Châu đƣa Cƣờng Để sang Nhật. Tại Huế, mãi tới ngày 

22/3/1906, Tôn Nhơn Phủ mới báo cáo lên Khâm sứ việc Cƣờng Để xuất ngoại.  

Theo Cƣờng Để, ngày 27/1/1906 [Mồng 3 Tết Bính Ngọ], Hoàng thân rời Huế, 

vào Quảng Nam. Ngày 4/2/1906 [11/1 Bính Ngọ], xuống tàu ở Đà Nẵng cùng 

Đặng Tử Kính và Đặng Thái Thân, ra Hải Phòng. Vào Nam Định ít ngày, rồi trở 

lại Hải Phòng, cùng Đặng Tử Kính xuống tàu của Lý Tuệ (Tăng Bạt Hổ) chạy 

đƣờng Hong Kong. (13) 

13. CĐCMCĐ (1957), tr. 20-22. 

 

Việc cầu viện vẫn thất bại. Các chính khách Nhật chỉ chấp thuận đón nhận du 

học sinh Việt. Phan Bội Châu và Cƣờng Để chẳng còn cách nào khác hơn phát 

động Phong trào "Đông Độ" (hay Đông Du) theo lời khuyên của Lƣơng Khải Siêu. 

Phong trào này kéo dài khoảng ba năm, từ 1906 tới 1908. Số du học sinh, từ 8 đến 

20 tuổi, đƣợc khoảng hơn 100 ngƣời. Đại đa số gốc miền Nam, do Đặng Bỉnh 

Thành (Huỳnh Nghi, tức Hoàng Hƣng) cầm đầu. Phan Bội Châu chịu trách nhiệm 

khoảng 50 học sinh Bắc và Trung, kể cả Cƣờng Để, Phan Bá Ngọc, Đặng Tử Kính, 

Nguyễn Thúc Canh (Trần Trọng Khắc tức Trần Hữu Công), Nguyễn Thái Bạt (con 

nuôi Nguyễn Thƣợng Hiền), Lƣơng Ngọc Quyến (con Cử Nhân Lƣơng [Văn] Can, 

đã qua Nhật từ trƣớc).  

Để quảng bá đƣờng lối đấu tranh, Phan Bội Châu gửi về nội địa nhiều tài liệu 

nhƣ Hải Ngoại Huyết Thư, Khuyến Du Học v.. v... Ông cũng soạn thảo một tài liệu 

ký tên Cƣờng Để với tựa Kinh Cáo Toàn Quốc Phụ Lão Văn. Những tài liệu tuyên 

truyền này gây tiếng vang trong giới sĩ phu.  

Song song với phong trào Đông Du, nhiều cơ sở kinh tài của tổ chức Duy Tân 

đƣợc thiết lập. Tại Hà Nội, Cử Nhân Can và Tú Tài Nguyễn Quyền xin phép mở 

Đông Kinh Nghĩa Thục với mục đích giúp các thiếu niên nghèo có cơ hội học quốc 

ngữ mới miễn phí. Thực tế học viện trở thành nơi tuyển mộ nhân tài gửi qua Nhật, 
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và đồng thời là trung tâm phổ biến tƣ tƣởng canh tân trong khuôn khổ "đồng văn" 

(hình thái đầu tiên của chủ thuyết Đại Đông Á). Nhóm chủ trƣơng còn xuất bản tờ 

Đăng Cổ Tùng Báo. Ngoài số tiền quốc dân đóng góp, Đông Kinh Nghĩa Thục 

liên hệ với các cơ sở thƣơng mại nhƣ nhà thuốc Đồng Lợi Tế, và tiệm tạp hoá 

Đông Thành Xƣơng ở Hà Nội. Hoàng Tăng Bí, một trong bốn ngƣời chủ trƣơng, 

là chủ nhân Đông Thành Xƣơng. Sau khi Pháp đóng cửa học viện vào tháng 

11/1907, Nguyễn Quyền xoay sang điều khiển tiệm thuốc Đồng Lợi Tế. Tại vùng 

Thanh-Nghệ-Tĩnh, Tiến sĩ Kế và Đốc học Cẩn mở công ty Triêu Dương ở Vinh 

(Nghệ An), và Giải nguyên Lê Văn Huân (1875-1929) làm chủ cơ sở thƣơng mại 

ở chợ Trổ (Hà Tĩnh). Nam-Ngãi có Hiệp Thương ở Faifo. Tại Sài Gòn, Gilbert 

Trần Chánh Chiếu mở Minh Tân khách sạn và xuất bản tờ Lục Tỉnh Tân Văn (tức 

Tin Sáu Tỉnh Nam Kỳ, số ra mắt ngày 2/11/1907).(14) 

14. Marr, Anti-Colonialism, 1971, p 136.  

 

Cuối năm 1906, đầu năm 1907, Phan Bội Châu về nƣớc lần thứ hai. Ông liên 

kết đƣợc với Đề Thám. Đề Thám đồng ý cho mƣợn đất để làm căn cứ. Ngoài ra 

Phan Bội Châu còn bí mật gặp các đồng chí thân tín nhƣ Đặng Thái Thân (1874-

1911), Lê Võ, Ngô Đức Kế, Nguyễn Cẩm Giang (tức Vũ Hải Thu hay Nguyễn Hải 

Thần, 1878-1959) v.. v... trƣớc khi trở lại Nhật. Sau đó, tại nội địa, Đặng Thái 

Thân chịu trách nhiệm tổng quát, Nguyễn Cẩm Giang đặc trách Bắc Kỳ, Đặng Tử 

Kính (?-1928) đặc trách Trung Kỳ. 

Phong trào Đông Độ khiến ngƣời Pháp đặc biệt quan tâm. Tại nội địa, một 

mặt, để rút gió đang làm căng cánh buồm Đông Du, Toàn quyền Beau phát động 

nhiều cải cách về giáo dục. Mặt khác, Beau ra lệnh các địa phƣơng gây áp lực 

những gia đình có con em Đông độ, bắt họ phải kêu gọi du học sinh hồi hƣơng. 

Ngoài ra, Beau cũng yêu cầu các nơi âm thầm giám thị hoạt động của những nhóm 

duy tân. 

Mùa Thu 1907, ngƣời Pháp bắt đầu ra tay đàn áp. Tại Hà Nội, Đông Kinh 

Nghĩa Thục bị rút giấy phép sau 8 tháng hoạt động. Tại Nghệ-Tĩnh, Tiến Sĩ Kế, 

Cử nhân Đặng Văn Bá, Giải nguyên Huân cùng một số ngƣời bị tạm giam để tra 

cứu. Triêu Dương thương cuộc phải đóng cửa. Đặng Thái Thân cùng một số đồng 

chí trốn vào núi. Đốc học Cẩn bị thuyên chuyển vào Bình Thuận. Tại Quảng Nam, 

Hiệp Thƣơng ở Faifo (Hội An) bị giải tán. Giáo thụ Trần Quí Cáp bị thuyên 

chuyển vào Ninh Hòa (Khánh Hòa). Trƣờng Dục Thanh ở Phan Thiết cũng tự 

động đóng cửa. Qua năm 1908, xử lý Thƣờng Vụ Toàn Quyền Louis Bonhoure 

còn xuống tay mạnh hơn. Đích thân Khâm sứ Levecque chỉ thị cho các quan Việt 

ở Huế và Hà Tĩnh phải làm cho bằng đƣợc một bản án khép tội nhóm Tiến sĩ Kế. 

Từ tháng 8-9/1907 (7 Đinh Mùi, 9/8-7/9/1907), Khâm sứ Huế đã cho lệnh quan 

tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 12 ngƣời: Ngô Đức Kế, Đặng Văn Bá, Đào Văn Huân, Đào 

Sứ, Nguyễn Sĩ Văn, Nguyễn Đông, Phan Hải Châu, Cậu Hai, Tú [Lê] Ngôn, Ấm 

[Lê] Võ, Phan Hữu Nghi, Đầu xứ Kỷ; (15) 

15. Xem “Bản án chống Phan Bội Châu, Ấm Võ, Ngô Đức Kế và đồng 

bọn (Hà Tĩnh, 7/5/1908);” CAOM (Aix), GGI, d. 5887.  
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Không hài lòng với bản án này, nhân dịp rối loạn ở Hà Tĩnh năm 1908, 

Levecque cho lệnh bắt Phó bảng Cẩn, đƣa ra Hà Tĩnh xét xử, và  thay Tuần phủ 

Hƣờng Khản bằng cựu Bố chính Khánh Hòa Phạm Ngọc Quát, ngƣời làm án tử 

hình Tiến sĩ Trần Quí Cáp (1869-1908). (Nên lƣu ý là theo thông lệ, việc làm án 

giao cho Án Sát, Tuy nhiên, trong vụ dân biến 1908, Hội đồng xết xử gồm cả 

Tổng đốc (hay Tuần vũ), Bố chính và Án Sát. Quan trọng hơn nữa là chỉ thị của 

các công sứ hay Khâm sứ). Xem infra.  

Mặt khác, Paris sử dụng đƣờng lối ngoại giao, can thiệp mạnh mẽ với Nhật 

Bản, đòi trục xuất Cƣờng Để, Phan Bội Châu cùng các du học sinh. Năm 1907, 

Nhật bắt đầu đáp ứng yêu sách của Pháp. Phong trào Đông Du hay Đông Độ tàn 

lụn dần. Cuối cùng, năm 1909, Phan Bội Châu và Cƣờng Để cũng phải rời Nhật.  

Mọi nỗ lực của Cử Nhân Châu và các đồng chí sau đó chỉ lƣu danh thiên cổ hơn 

hy vọng thành công. Hầu hết những du học sinh đều mai một dần ở Trung Hoa 

hay Xiêm La. Một số đầu hàng Pháp nhƣ Lê Dƣ, Nguyễn Thái Bạt, Phan Bá Ngọc, 

Nguyễn Bá Trác. Chỉ còn Nguyễn Hải Thần, Cƣờng Để cùng đôi ba ngƣời trẻ tuổi 

nhƣ Trần Phƣớc An, Huỳnh Chi, Đỗ Văn Y, v.. v... có cơ hội tái xuất hiện trong 

thời Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945). 

 

II. PHONG TRÀO "CẢI LƢƠNG/TIẾN HOÁ" HAY ÂU HOÁ: 

 

Mặc dù có thiện cảm với phong trào "Đông Độ" và đồng một chủ trƣơng nâng 

cao dân trí, một số nhà nho yêu nƣớc muốn hợp tác với ngƣời Pháp để "lãnh hội 

văn minh," chờ ngày giành độc lập. Phất cờ tiên phong cho khuynh hƣớng này có 

Phó Bảng Phan Chu Trinh và Tiến Sĩ Trần Quý Cáp. 

Phan Chu Trinh sinh ngày 9/9/1872, hoặc 10/10/1874 tại Tây Lộc, Quảng 

Nam An Nam [tức Tam Kỳ]. Cha là Phan Văn Bằng, mẹ là Lê Thị Trung. Phan 

Văn Bằng từng theo lãnh tụ Cần vƣơng Nguyễn Duy Hiệu [Hƣờng Hiệu] lên núi 

lập chiến khu đánh Pháp. Hai năm sau, vì nghi Bằng tiếp xúc với Nguyễn Thân, 

Hƣờng Hiệu cho lệnh xử tử. Năm 1887, Phan Chu Trinh trở lại quê nhà, bắt đầu 

nghiên bút. Sau hai lần thi hỏng, năm 1900, đậu cử nhân. Qua năm sau, đậu Phó 

Bảng. Sau đó, đƣợc học bổng theo chƣơng trình Hậu bổ tại Tây Tự Quốc Học Huế, 

chờ ngày bổ nhậm. Năm 1905, giữ chức Hành Tẩu Bộ Lễ một thời gian ngắn, rồi 

từ quan, hoặc bị sa thải. (17) 

17. Trong hồ sơ xin nhập tịch Pháp, Phan Chu Trinh khai sinh ngày 

9/9/1872. Một tài liệu khác ghi Trinh sinh ngày 10/10/1874 tại Tây lộc, An-

Nam; CARAN (Paris), F7-13405. Chính Đạo, Hồ Chí Minh, tập I  (1997), tr. 

113-23. Năm 1973, nguyệt san Bách Khoa (Sài Gòn) ra một số đặc biệt về 

Phan Chu Trinh, công bố vài tƣ liệu văn khố Pháp, nhƣng đƣợc dẫn giải thêm 

bằng những dã sử tiểu thuyết nhƣ Toàn quyền Albert Sarraut đã ăn cắp tƣ 

tƣởng Phó bảng Trinh, chỉ dựa theo một mẩu nhắn tin cho biết cha con Phó 

bảng Trinh đƣợc kéo dài thời gian ở Pháp thêm một năm; “Sơ lƣợc gia hệ 
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Phan Tây Hồ;” Bách Khoa (Sài Gòn), Giai phẩm D [tức số 405, ngày 

1/3/1973], tr. 16-18; 

Thời gian ở Huế, Phan Chu Trinh có dịp làm quen với Phan Bội Châu. Trong 

kỳ thi Hội 1904, một số học trò Cử nhân Can và nho sĩ địa phƣơng, kể cả Phan 

Chu Trinh, tổ chức nhiều buổi hội thảo cổ súy thuyết Cộng Hòa. Bắt đầu ảnh 

hƣởng "tân thƣ" của Trung Hoa—tức sách vở nghiên cứu về Tây phƣơng và chủ 

trƣơng Cộng Hòa—Phan Chu Trinh hơn một lần công kích chế độ quân chủ, và 

từng kết án vua là "giặc của dân" (dân tặc độc phu). Những lời chỉ trích này khiến 

giới quan lại cực kỳ bất mãn.(17) 

17. "Agitation ... 1905-1918," p. 31n2; CAOM (Aix), PA 13.  

 

Năm 1906, Phan Chu Trinh bí mật qua Trung Hoa. Gặp Cƣờng Để và Phan 

Bội Châu ở nhà Lƣu Vĩnh Phúc tại Quảng Đông, nhƣng khi đƣợc mời gia nhập 

Duy Tân Hội, Phó bảng Trinh từ chối. Trong những cuộc mạn đàm, Phó bảng 

Trinh cũng bộc lộ ý chống đối quân chủ qua việc công kích các tài liệu ký tên 

Cƣờng Để. Sau khi thăm Tokyo, Phó bảng Trinh trở lại Hong Kong, rồi về 

nƣớc.(18)  

18. "Agitation ... 1905-1918;" CAOM (Aix), PA 13. NB (Sài Gòn: 1971), 

tr. 70-74; NB (Chƣơng Thâu), tr. 113-116; Prison Notes (1914), p 38.  

 

Về tới Quảng Nam, Phan Chu Trinh nhờ một giáo sĩ giới thiệu với Công sứ 

Jean Charles ở Faifo, trình bày rõ chuyến đi của mình. Đầu tháng 11/1906, Phan 

Chu Trinh còn gửi cho Toàn Quyền Beau một lá thƣ xin hợp tác, tức “Đầu Pháp 

Chính Phủ Thƣ.” Trong thƣ, Phan Chu Trinh cực lực đả kích tệ nạn tham nhũng, 

thối nát của quan lại Việt đƣơng thời, và nền giáo dục hiện hành, quảng bá chủ 

trƣơng "thờ ngƣời Pháp nhƣ bậc thày để cầu tiến bộ." Beau sai Edouard Huber 

dịch qua Pháp ngữ, đăng trên tờ Thành Tích Pháp Quốc Viễn Đông Học Viện 

(Bulletin de L'Ecole Francaise d'Extrême-Orient), thƣờng đƣợc đƣợc biết nhƣ Kỷ 

Yếu Của Trường Viễn Đông Bác Cổ. (19) 

19. Thƣ này đề ngày "15 tháng 9 năm Thành Thái thứ 16"; BEFEO (Hà 

Nội), VII:1-2 (1-6/1907), pp 166-75. 

 

Cũng trong năm 1906, Tiến Sĩ Trần Quí Cáp đƣợc cử làm Giáo thụ phủ Thăng 

Bình (Quảng Nam). Hai ngƣời bèn cùng thân sĩ đồng hƣơng nhƣ Tiến Sĩ Huỳnh 

Thúc Kháng (1876-1947), Cử Nhân Phan Thúc Diện, Lê Bá Thuần (tự Trinh) v.. 

v... hô hào việc mở mang hƣơng học. Năm 1907, Tiến Sĩ Cáp bị thuyên chuyển 

vào Ninh Hòa. Nhân dịp này Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng đƣa bạn tới 

nhiệm sở, và ghé thăm Phan Thiết, dừng chân tại hãng nƣớc mắm Liên Thành của 

Hồ Tá Bang.(20) 

20. Báo cáo số 21, ngày 6/4/1908, của công sứ Phan Thiết. 

 

Từ Phan Thiết, Phan Chu Trinh đi thẳng ra Bắc. Ông xuất hiện ở Đông Kinh 

Nghĩa Thục, cổ võ chế độ "dân trị" và lập trƣờng "ỷ Pháp cầu tiến bộ." Phó bảng 
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Trinh cũng làm quen với Ernest Babut, một cựu binh sĩ Pháp đã giải ngũ, lúc ấy 

đang làm chủ Đại Việt Tân Báo ở Hà Nội—có lẽ qua sự giới thiệu của một bạn 

học cũ ở trƣờng Quốc Học là Đào Trinh Nhất, đang phụ trách phần phiên dịch chữ 

Hán.(21) 

21. Xem, Ernest Babut, “A propos de Phan Chu Chinh;” L’Indo-Chinois, 

30/4/1908. Xem thêm CAOM (Aix), INF, carton 51, d. 604, và SLOTFOM, 

Séries II, carton 6. 

 

Một số viên chức thuộc địa Pháp không dấu sự hoài nghi về những lời hô hào 

hợp tác của Phan Chu Trinh. Họ cho rằng Phó bảng Trinh cũng nhƣ những nhà 

nho “bất mãn, thất nghiệp” muốn lập một đảng quốc gia để giành độc lập. Việc tấn 

công những tệ hại của giới quan trƣờng hay kêu gọi Pháp trực trị chỉ nhắm “phá 

không cho cai trị”—mà một thông ngôn dịch thành “briser administration”—hầu 

tạo nên một tình trạng vô chính quyền. (22)  

22. Báo cáo ngày 3/5/1908 của Công sứ Charles; CAOM (Aix), GGI, d.  

 

Bởi thế, Toàn quyền Beau cũng nhƣ Khâm sứ Levecque cho lệnh bí mật giám 

thị. Phần các quan lại Việt cũng ngấm ngầm oán ghét. Nhân dịp bắt đƣợc Lê Văn 

Hạ—một thủ hạ cũ của Phan Đình Phùng—quan chức Pháp-Việt có trong tay tài 

liệu để hãm hại Phó bảng Trinh là đồng đảng với Phan Bội Châu, muốn dựa vào 

Nhật để lật đổ Pháp. Tuy nhiên, Thống sứ Joseph de Miribel chỉ gọi Phan Chu 

Trinh đến cảnh cáo. 

Tại Quảng Nam, sau khi Beau đã về nƣớc, Công sứ Charles bắt đầu xuống tay 

với nhóm Duy tân. Tiệm Hiệp Thương ở Faifo bị giải tán. Rồi đến lƣợt trƣờng 

hƣơng học do Phan Chu Trinh và các đồng chí thiết lập phải đóng cửa vì "tiếng 

trống nhập học làm phiền các nông dân." Nhƣng cơ hội bằng vàng cho Levecque 

và Charles là vụ biểu tình chống sƣu thuế vào mùa Xuân 1908 sẽ đề cập đến trong 

chƣơng sau. 

 

III. SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA HỘI TRUYỀN GIÁO: 

 

Từ năm 1890, nếu không phải sớm hơn, một hiện tƣợng đặc thù xảy ra là sự 

rạn nứt giữa Hội truyền giáo và chính quyền thực dân Pháp, đƣa đến những tranh 

chấp không ngừng, có thể gọi là "chiến tranh lạnh." 

Cuộc chiến tranh lạnh này đã khởi đầu từ ngày chủ nghĩa Cộng Hòa và 

khuynh tả thống trị chính giới Pháp, và chỉ tạm hòa hoãn trong giai đoạn 1895-

1899, thƣờng đƣợc biết nhƣ thời kỳ "ralliement"—tức chiêu hồi hay liên kết giữa 

hai phe Ki-tô và Cộng Hòa trung dung, để ngăn chặn ảnh hƣởng phe tả khuynh. 

Từ năm 1899, Quốc Hội Pháp trực diện tấn công Giáo hội bằng các Sắc luật năm 

1901, 1904 và 1905, chính thức giải thoát xã hội Pháp khỏi sự kềm tỏa của thần 

quyền Ki-tô từ nhiều thế kỷ. Dƣới thời chính phủ Emile Combes (1902-1904) của 

Khối Tả phái (Bloc des Gauches), tinh thần chống Giáo hội ngày càng mạnh.(23) 

23. ASME (Paris), vol. 705, tr. 574-5. 
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Tại Đông Dƣơng, những nhân vật Cộng Hòa hay tả khuynh cũng không ngừng 

đả kích Hội truyền giáo cùng chủ trƣơng thống trị, "Ki-tô hoá và đồng hoá." Đối 

lại, Hội truyền giáo, giới quân sự và các nhóm viên chức thuộc địa bảo thủ cũng 

tạo thành một liên minh đánh phá Jean de Lanessan, đƣa đến việc triệu hồi viên 

Toàn quyền này, dù thái độ của de Lanessan với Hội Truyền giáo khá thân mật. 

Năm 1893, chẳng hạn, khi tờ Le Courrier d'Haiphong cho đăng một loạt bài có vẻ 

đả kích chủ trƣơng thống trị và đồng hoá mà Hội truyền giáo theo đuổi, các giáo sĩ 

không chịu yếu thế. Họ quyết dùng báo chí để phản công, xuất vốn mua tờ 

L'Avenir du Tonkin (Tƣơng lai Bắc Kỳ) ở Hà Nội. Ngày 18/7/1893, de Lanessan 

phải viết thƣ cho Giám mục P. Gendreau—mới thay Puginier ở Đàng Ngoài Tây 

—khuyên Gendreau đừng nên dính líu vào những cuộc bút chiến trên báo chí. 

Trong thƣ trả lời ngày 23/7/1893, Gendreau khẳng định rằng báo chí là phƣơng 

tiện duy nhất để tự vệ.(24) 

24. Ibid., vol 705, tr. 578-9; vol. 759, p 452.  

 

Ít lâu sau, tới cuộc bút chiến giữa Linh mục J. B. Guerlach và một cựu viên 

chức bƣu điện ở Tourane, Camille Pâris, sau chuyển sang khai thác đồn điền ở cao 

nguyên Trung Kỳ thuộc khu vực dân Sê-đăng (Kontum). Pâris tố cáo Hội truyền 

giáo đã che chở cho tay phiêu lƣu "Hầu tƣớc de Mayréna” chiếm đoạt đất của dân 

Sê-đăng để thành lập một vƣơng quốc với Giáo sĩ Ki-tô làm quốc sƣ.(25) 

Guerlach—một trong những cựu thủ lãnh "thập tự quân"—truy tố Pâris ra tòa về 

tội mạ lỵ. Tuy nhiên, Pâris đƣợc trắng án. Cuộc tranh chấp chỉ chấm dứt sau cái 

chết bí ẩn năm 1908 của Pâris tại đồn điền.  

25. Thƣ ngày 27/12/1888, Khâm sứ gửi Giám mục Van Camelbeke; 

ASME (Paris), vol 751, Tƣ liệu số 109; bản tự bào chữa ngày 9/3/1889 của de 

Mayréna; Ibid., số 110; Jean Marquet, “Un aventurier du XIXè siècle: Marie 

1er, roi des Sédangs (1888-1890);” BAVH, 1927, tr. 1-135;  và "Làm vua lối 

mới;" Tiếng Dân (Huế), 18, 22, 25 & 29/6/1932.  

 

Các báo thuộc nhóm "Radical" (Cấp tiến) hay “Lodge” (Tam Điểm) khác nhƣ 

L'Indépendence tonkinoise (Độc Lập của Bắc Kỳ) của Alfred Levasseur, và Le 

Mékong (Cửu Long) của Ulysse Leriche cũng mở nhiều đợt tấn kích Hội truyền 

giáo. Trong số báo ra ngày 22/5/1897, chẳng hạn, Le Mékong loan tin một trong 

10 nữ tu y tá đã bỏ tu hành nghề mãi dâm. Ngày 12/6/1897, Jean Marie Depierre, 

Giám mục Đàng Trong Tây —ngƣời đã tổ chức quyên góp dựng tƣợng Pigneau de 

Béhaine ở Sài Gòn—khởi tố với Tổng Biện lý Assaud. Trƣớc đó, ngày 25/5/1897, 

Depierre còn viết thƣ cho Leriche, cáo buộc Le Mékong dối trá khi bình luận rằng 

Hội truyền giáo là "ổ chống đối sự thống trị của Pháp."(26)  

26. ASME (Paris), vol 759, Tƣ liệu số 451 và 452. 
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Ngoài ra, các nhà in Rey, Curiol, và Francois H. Schneider cũng có lập trƣờng 

chống Hội truyền giáo, đặc biệt hai tờ L'Univers (Vũ Trụ) và La Croix (Thập Tự 

Giá), cơ quan ngôn luận của Giáo hội.  

Các nhóm tả khuynh còn vận động việc ban hành nghị định áp dụng ba đạo 

luật 1901, 1904 và 1905 tại Đông Dƣơng; nhƣng Beau—trƣớc sự đe dọa của các 

Giáo sĩ, và vì quyền lợi thuộc địa—không dám trực diện Hội truyền giáo. Thời 

gian này Hội truyền giáo đã phát triển và củng cố tổ chức chặt chẽ theo hàng dọc, 

từ các giáo phận xuống giáo xứ, họ đạo. Hầu hết các họ đạo tại các xã thôn đều do 

các giáo mục (curé) bản xứ trông nom. Mỗi giáo phận là một tiểu vƣơng triều tự 

trị, với những luật lệ riêng. Dƣới sự hƣớng dẫn của các linh mục, giáo dân trở 

thành kiêu dân, hoành hành bất kể luật pháp. Alphonse Louis Klingler ở Nghệ An 

và Martin ở Thanh Hoá chỉ là những thí dụ tiêu biểu.  

Không những chỉ lấn áp dân chúng, đập phá chùa chiền, cƣớp đoạt ruộng đất, 

công điền công thổ tại các xã lẫn lộn ngƣời Lƣơng và giáo dân, "thập tự quân" còn 

kéo nhau đi làm tiền cả thân nhân Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu, hay cựu Phụ chính 

Đại thần Trƣơng Quang Đãn, vì tƣ gia họ đã dùng gỗ lim, mới bị ra lệnh cấm đẵn 

để dành độc quyền cho các nhà khai thác.(27) 

27. Ibid., vol 710B; Báo cáo ngày 24/8/1896, 16/9/1896, và 5/11/1896, 

Brière gửi Toàn quyền; CAOM (Aix), AF, carton 8, d. A-20 (43); Báo cáo 

ngày 17/12/1907, Beau gửi BT Thuộc địa; Ibid., carton 9, d. A-20 (54).  

 

Các quan lại chẳng ai dám phản ứng, vì phạm lỗi với các giáo sĩ hay linh mục 

bản xứ sẽ lập tức bị cách chức, hay quở phạt.(28) 

28. Báo cáo ngày 18/8/1887, Khâm sứ gửi Toàn quyền; Ibid., Amiraux 

10508; Báo cáo ngày 2/9/1889, Piquet gửi BT Thuộc địa; Ibid., carton 7, d. A-

20 (34); Cao Huy Thuần 1990, p 407. 

 

Trƣớc viễn ảnh rạn nứt khó tránh giữa chế độ Bảo hộ Pháp và Hội truyền 

giáo—đồng thời, để tạo áp lực với các viên chức "rối đạo"— các giáo sĩ tìm cách 

móc nối, ăn rễ vào Hoàng tộc và những phong trào kháng Pháp. Một mặt, giới 

quan lại xuất thân thông ngôn đƣợc yểm trợ ngày một thăng tiến nhanh trong triều 

đình, hầu gây ảnh hƣởng với vua và Hoàng tộc. Mặt khác, một số tìm cách liên kết 

với tổ chức Duy Tân Hội của Phan Bội Châu và Cƣờng Để, dòng dõi duy nhất của 

Thái tử Cảnh. Sự ủng hộ của số giáo sĩ, giáo dân từ Vinh tới Quảng Nam—kể cả 

nhóm Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, Mai Lão Bạng, v.. v...—liên hệ không nhỏ 

với bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh giữa Giáo hội và phe tả khuynh Pháp.(29) 

29. Giám mục Louis Pineau của Nam Đàng Ngoài, chẳng hạn, đã bị các 

linh mục trẻ nhƣ A. Louis Klingler tố cáo quay mặt làm ngơ cho ba giáo mục 

bản xứ gia nhập tổ chức Cƣờng Để. Xem, supra. 

 

Tuy nhiên, tƣởng cũng cần nhấn mạnh, khối giáo dân—hoặc ít nữa các nhóm 

thiểu số giáo sĩ và giáo dân tham vọng—không đoàn kết, nhất trí nhƣ có thể ngộ 

nhận. Đƣờng nứt rạn lớn nhất là giữa hai giáo phận gốc Espania—có liên hệ chặt 
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chẽ với Manila (Philippines), và Roma—và các giáo phận của Hội Truyền giáo 

Pháp. Thêm nữa, ý thức chủng tộc cũng tách biệt dần giáo dân Việt và giáo sĩ 

ngoại quốc—đặc biệt là các giáo sĩ Pháp. Sau gần nửa thế kỷ đƣợc Pháp "giải 

phóng" (nói theo ngôn ngữ của Petrus Key năm 1859), giáo mục và giáo dân Việt 

vẫn bị xếp loại tín hữu hạng nhì. Triều đình Ki-tô Đông Dƣơng vẫn do các "cha 

triều" Pháp thống trị. Chƣa một "linh mục triều" ngƣời Việt nào đƣợc lên chức 

Giám mục. Nói cách khác, Hội truyền giáo Pháp tự nó cũng là một tiểu vƣơng 

triều "trắng" bảo hộ tiểu vƣơng quốc Ki-tô "vàng/nâu." Hội truyền giáo cũng 

không chỉ có con chiên ngƣời Việt. Các giáo sĩ bắt đầu mở mang họ đạo tới những 

vùng sơn cƣớc ở Trung và Bắc Kỳ. Từ thập niên 1900, toàn thể Đông Dƣơng đã 

chia làm 7 giáo phận. Tại Bắc Kỳ, thêm giáo phận "Haut Tonkin" (Đƣờng Ngoài 

Cao), để lo việc Ki-tô hoá dân thiểu số. Tại Trung Kỳ, hai giáo phận Đƣờng Trong 

Đông và Đƣờng Trong Tây nỗ lực Ki-tô hoá các sắc tộc Ê-đê [Rhadé], Gia-rai 

[Jarai hay Gia Lai], Sê-đăng, Bahnar, v.. v... trên cao nguyên.(30) 

30. Năm 1908, Đƣờng Ngoài Tây có 1 Giám mục (GM), 48 Linh mục 

Pháp (LM), 95 giáo mục bản xứ (curé, sẽ viết tắt gm), 365 thày kẻ giảng (tkg), 

140,379 tín đồ (tđ); Đƣờng Ngoài Nam: 1GM, 38 LM, 81 gm, 290 tkg, 

139,276 tđ; Đƣờng Ngoài Cao: 1 GM, 27 LM, 21 lm, 105 tkg, 21,730 tđ; 

Đƣờng Ngoài Biển: 1 GM, 36 LM, 59 gm, 189 tkg, 89,000, tđ; Đƣờng Trong 

Đông: 1 GM, 65 LM, 40 gm, 82 tkg, 72,636 tđ; Đƣờng Trong Tây: 1 GM, 71 

LM, 78 gm, 30 tkg, 66,163 tđ; Đƣờng Trong Nam: 2 GM, 43 LM, 60 gm, 30 

tkg, 57,886 tđ; Société des Missions-Etrangères [SME], Bảng thống kê (1908). 

IV. CUỘC TRUẤT PHẾ 1907: 

 

Tại Huế, vua Nguyễn Phƣớc Chiêu—theo tài liệu văn khố Pháp—ngày càng 

tạo nên nhiều con sóng bất mãn. Ngày 22/5/1906, trong một phiên họp của Cơ Mật, 

Levecque than phiền về việc Nguyễn Phƣớc Chiêu "quên" cho gặp mặt để giới 

thiệu tân Tƣ lệnh Pháp ở Trung Kỳ.(31) 

31. CAOM (Aix), GGI, dossier 9620. 

 

A. NGUYỄN PHƢỚC CHIÊU BỊ CẤM TÚC: 

 

Ngày 16/6/1906, Levecque gửi điện văn cho Hà Nội, báo tin mẹ của Thái tử bị 

tra tấn chết. Đồng thời, xin phê chuẩn biện pháp cấm túc vua.(32) 

32. Ibid., GGI, dossier 9577. Chúng tôi chỉ trƣng dẫn các nguồn tài liệu 

khác nếu sử dụng. 

 

3 giờ chiều hôm sau, do sự yêu cầu của các đại thần, Levecque triệu tập một 

phiên họp khẩn của Viện Cơ Mật. Sau đó, Levecque cùng hai bác sĩ (Dumas và 

Durand), và Chánh văn phòng Serre, vào tận Cấm cung gặp Nguyễn Phƣớc Chiêu. 

Vua tuyên bố trong cung cấm có một vụ trộm, và đã cho lệnh tra cứu. Một vài phi 

tần bị khảo tra, nhƣng không ai bị thƣơng nặng. Khâm sứ và tùy tùng đƣợc gặp 4 
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ngƣời bị thƣơng nhẹ. Tuy nhiên, 10 ngƣời khác đƣợc vua sủng ái thì còn bị thƣơng 

nặng hơn nữa. Theo Levecque, vua bị chứng bệnh xƣng bàng quang (cystite). 

Ngày 17/6 này, Levecque lại gửi công điện khẩn báo rằng Nguyễn Phƣớc 

Chiêu không thay đổi tính hạnh gì cả. Các vƣơng phi bị giao phó cho cha mẹ hay 

ngƣời quen biết nuôi; vua đƣa vào cung những ngƣời đàn bà mới. Cuộc sống của 

Nguyễn Phƣớc Chiêu là một thứ "orgie" [cộng dục]. 

Đồng thời, Levecque cho lệnh toán Hiến binh Pháp ở Huế bí mật theo dõi 

hành vi Nguyễn Phƣớc Chiêu, và báo cáo địa điểm, cùng giờ giấc vua lui tới mỗi 

khi xuất cung. 

Ngày 18/6, Hiến binh Pháp bắt 5 Cận Vệ của Nguyễn Phƣớc Chiêu. Đây là 

đội lính riêng của vua, vào khoảng hơn 100 ngƣời Hoàng tộc từ 20 tới 24 tuổi, tất 

cả đều hớt tóc ngắn và cạo răng trắng. Nhiệm vụ chính của họ là tìm gái đẹp cho 

vua trong các làng xã, bất kể các thiếu nữ ấy và gia đình đồng ý hay chăng. Moulié, 

ngƣời tiền nhiệm của Levecque, đã tặng cho Nguyễn Phƣớc Chiêu 100 khẩu súng 

và 12,000 viên đạn để trang bị đội Cận Vệ, dƣới sự kiểm soát của Ngô Đình Khả 

này.  

Hôm sau, 19/6, Levecque trở lại Cấm thành, gặp hai ngƣời bị thƣơng, và di 

tản một cung phi bị thƣơng khác. Cung phi này bị thƣơng ở cả hai đùi, toàn thân 

và mặt; từng bị treo lên bằng kẹp (pince), lƣỡi bị thƣơng vì kềm kẹp (pincée avec 

des tenailles). Phi tần này mới 18 tuổi, bị lính của vua bắt cóc hai năm trƣớc. Hôm 

sau nữa, 20/6, một thiếu phụ tới nhà cha mẹ của nạn nhân ở Quận 6, khuyên cô gái 

nên trở lại cung cấm, và bị Hiến binh bắt. Theo tờ trình của Hiến binh Huế, Huỳnh 

Thị Diêu, thiếu phụ 34 tuổi trên, khai là Đội pháo thủ trong Cấm cung. Bà ta cũng 

xác nhận Nguyễn Phƣớc Chiêu đã giết chết 11 phụ nữ trong vòng 3 đêm. Một đêm, 

vua đã giết ba cung phi không dám nhảy qua vòng lửa, dùng dầu nƣớng họ, rồi cắt 

thịt phân chia cho mọi ngƣời. Một đêm khác, vua cho các cung phi khiêu vũ, và 5 

ngƣời nhảy vụng bị đổ nƣớc sôi vào cơ quan sinh dục, mắt và mũi. Cảnh tra tấn 

kéo dài tới 5 giờ sáng. Đêm sau nữa, vua chơi trò chiến tranh Pháp-Tàu. 20 ngƣời 

đóng vai quân Pháp, áo vét trắng, quần khaki; 40 ngƣời đóng vai lính Tàu, áo và 

quần bằng vải dầu. Tất cả đều mang súng gắn lƣỡi lê. Vua cho lệnh rằng dù đông, 

quân Tàu phải thua. Sau đó vua ra lệnh mọi ngƣời tới bàn ăn. Ba ngƣời vào bàn trễ, 

bị kẹp ngực, sƣờn và cơ quan sinh dục. Huỳnh Thị Diêu còn khai rằng sau khi từ 

Bắc Kỳ trở về, vua dùng nƣớc sôi đổ vào cơ quan sinh dục của Công chúa Tám, 

em út vua. 

Ngày 20/6, Levecque báo cáo là suốt năm vua đã có những hành vi tàn bạo và 

thú vật (bestalités). Hơn một tháng sau, ngày 21/7/1906, Levecque viết thƣ cho 

Toàn quyền về việc kế vị. Theo Levecque, Nguyễn Phƣớc Chiêu có 7 trai, 15 gái; 

nhƣng không vƣơng phi nào có con trai. Hoàng tử lớn là Vĩnh Trân, 9 tuổi, nhƣng 

mẹ là cung nhơn Trƣơng Thị Thanh, một ngƣời xấu. Phần Bửu Đảo, con Nguyễn 

Phƣớc Biện, không con, và không có khả năng có con. 

Giữa thời điểm này, Nguyễn Phƣớc Chiêu phạm một lỗi lầm nặng nề hơn. Vua 

không gặp các Thƣợng thƣ, và bắt tân Thƣợng thƣ Bộ Hình [Tôn Thất Hân] chờ 

tới 15 ngày vẫn không cho yết kiến. Ngày 10/8/1906, vua còn móc súng lục bắn 
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Ƣng Huy, Tả Tôn Khanh (Chủ tịch) Tôn Nhơn Phủ. Đang kinh lý vùng Trà My 

(Tam Kỳ, Quảng Ngãi)—nơi đang khai khẩn các đồn điền quế—Levecque trở lại 

Huế vào sáng ngày 14/8, và ngay chiều đó triệu tập một phiên họp đặc biệt của Cơ 

Mật viện. Mặc dù Nguyễn Phƣớc Chiêu chối là không chủ tâm bắn Huy, chỉ vui 

đùa, nhƣng viên chức Pháp tìm thấy những vết đạn trong phòng. Bởi thế, 

Levecque đƣa ra những biện pháp sau: 

1. Gửi ngay 110 lính Cận Vệ, tuyển mộ từ hàng Tôn Thất, khỏi cấm cung. 

2. Những Lễ Tùy hay Tùy Phái cũng bị trục xuất khỏi cung.(7 ngƣời) 

3. Tất cả vũ khí của vua phải giao nộp cho Tòa Khâm sứ. 

4. Bà Chúa Tám, em út vua, phải rời cung, về nhà mẹ. 

5. Lập danh sách những phụ nữ ở nhà Thái hậu. 

6. Hai cháu gái của vua, một 13 tuổi, một 15 hay 16 tuổi, phải ra khỏi 

cung. 

7. Các chị vua không đƣợc lui tới cung điện. 

8. Các Hoàng tử anh em vua không đƣợc vào cung, trừ trƣờng hợp giỗ, tết. 

9. Ngô Đình Khả, chỉ huy Thị vệ, phải báo cáo về những ngƣời xấu lui tới 

cung đình. 

10. Từ nay, các lễ tiệc mời Pháp kiều phải qua tay Tòa Khâm.  

11. Bà nội vua không đƣợc dùng phủ của mình cho vua gặp gỡ đàn bà. Vi 

phạm sẽ bị đƣa về quê. 

12. Riêng vua không đƣợc rời cung điện vào ban đêm, nếu không có sự 

chấp thuận của Tòa Khâm sứ. Vua không đƣợc lui tới nhà các anh chị em, đặc 

biệt là nhà Huyện Soái. Nếu Huyện Soái để xảy ra những chuyện tồi tệ, sẽ bị 

giam giữ ngay tức khắc. 

 

Ngày 21/8, Levecque lại yêu cầu chấp thuận những biện pháp gắt gao trên để 

kiểm soát tính hạnh Nguyễn Phƣớc Chiêu. Bốn ngày sau, Levecque khẳng định 

cần phải chấm dứt việc vua sống chung với chị ruột và các cháu, cũng nhƣ loại bỏ 

những mƣu sĩ xấu quanh vua (nhƣ Tam đẳng Thị vệ Hồ Thế Trị). Levecque nhấn 

mạnh: "Chúng ta sẽ có tội nếu không có những hành động tích cực để mua chuộc 

lại cảm tình của dân chúng." 

Hơn hai tháng sau ngày Nguyễn Phƣớc Chiêu bị cấm rời cung, ngày 30/10, 

Beau cho lệnh tìm ngƣời trong dòng Nguyễn Phƣớc Thăng. Ba ngày sau, 2/11, 

Levecque đề cử Ƣng Nguy thay Nguyễn Phƣớc Chiêu. Khuyết tật duy nhất của 

Ƣng Nguy, theo Levecque, chỉ có tội nghiện thuốc phiện. Nhƣng Levecque quên 

không nói rõ là Ƣng Nguy từng làm mật báo cho Levecque về sinh hoạt nội bộ 

Hoàng tộc. 

Ngày 19/11/1906, Bộ trƣởng Thuộc địa Raphael Milliès-Lacroix (10/1906-

7/1909) yêu cầu Beau báo cáo về tất cả các ứng cử viên, kể cả Cƣờng Để. Một 

tuần sau, ngày 26/11, Levecque hoàn tất một báo cáo khá dài và tỉ mỉ, đề nghị: 

1. Phải loại bỏ Cƣờng Để. 

2. Phải loại bỏ Hàm Nghi. 

781



3. Phải loại bỏ việc đƣa con Nguyễn Phƣớc Chiêu lên kế vị. Đúng hơn, 

loại bỏ cả hệ Dục Đức. 

4. Đƣa con cháu Nguyễn Phƣớc Thăng lên ngôi—Ƣng Nguy, con thứ 8, 

36 tuổi, từng đƣợc Phan Bội Châu mời làm Minh chủ nhƣng từ chối. 

5. Giải pháp chót là bắt Nguyễn Phƣớc Chiêu thoái vị, lập một ấu vƣơng 

lên ngôi, và giữ Phủ Phụ chính. 

 

Ngày 8/12/1906, Beau chuyển báo cáo của Levecque về Bộ Thuộc Địa. Tuy 

nhiên, mãi tới ngày 21/7/1907, Milliès-Lacroix mới cho biết chính phủ Pháp 

không chấp thuận việc truất phế Nguyễn Phƣớc Chiêu, nhƣng cho phép: 

1. cấm túc vua trong cung cấm; 

2. thành lập một Phủ Phụ chính, do tình trạng tâm thần của vua.  

3. Viện Cơ Mật sẽ hành xử chức phận của phủ Phụ chính, dƣới sự chủ tọa 

của Thƣợng thƣ Bộ Hình (Tôn Thất Hân), do Khâm sứ kiểm soát trực tiếp và 

liên lũy. 

4. Toàn quyền cần làm mọi việc để bảo đảm việc thực thi quyết định này; 

5. Không thể để vua tẩu thoát, hay lọt vào tay những ngƣời khiến có thể 

đƣa đến sự quá khích (Ki-tô giáo?) 

 

Đang ở Sài Gòn, ngày 23/7, Beau cho lệnh chuyển công điện trên cho 

Levecque. Ngày 27/7, Chánh văn phòng Toàn quyền cho biết lệnh của Paris sẽ thi 

hành từ ngày Thứ Hai (29/7/1907); và Chủ tịch Cơ Mật sẽ là Thƣợng thƣ Bộ Lại 

(Trƣơng Nhƣ Cƣơng), vì Tôn Thất Hân, một ngƣời trong Hoàng tộc, mới lên chức 

Thƣợng thƣ không đủ thâm niên và uy tín điều khiển Viện Cơ Mật. (Hân sau này 

đƣa ra giải pháp đầy cả hai cha con Nguyễn Phƣớc Chiêu khỏi Đông Dƣơng; và có 

nhận xét rằng họ không biết cách sống hạnh phúc) 

 

B. PHẢN ỨNG CHỐNG VIỆC TRUẤT PHẾ: 

 

Thời gian này, việc cấm túc vua tạo nên một chuỗi phản ứng bất ngờ, trên cả 

hai phƣơng diện dƣ luận và hậu trƣờng chính trị.  

 

1. Hội truyền giáo: 

Trên mặt dƣ luận, những tờ báo Ki-tô hung hãn chống đối. Báo L'Avenir du 

Tonkin [Tƣơng lai Bắc Kỳ]—mà Hội truyền giáo có cổ phần—phất cờ tiên phong. 

Beau báo cáo về Paris: 

Tiện đây cũng nên nói đến thái độ của Hội truyền giáo trong vụ này. 

Có vẻ là Thành Thái đã rửa tội trong một cơn bệnh nặng trƣớc khi lên 

ngôi [1884]. Hội truyền giáo chẳng bao giờ chống lại vua; vài năm trƣớc Hội 

đã vận động để cắt cử một giáo dân Ki-tô, [Ngô Đình] Khả, vào chức vụ Cảnh 

sát trƣởng Cấm thành, chức vụ thân cận cho phép hành xử trên vua những ảnh 

hƣởng trực tiếp và liên lũy. Trong năm ngoái, báo chí công bố rằng Hội đồng 

Thƣợng thƣ, do ông Sarrien chủ tọa, đã thảo luận về hành động điên cuồng 

782



của vua và những biện pháp khe khắt đã đƣợc áp dụng, ảnh hƣởng của Hội 

truyền giáo bỗng lên cao trong Cấm thành. Chính qua sự can thiệp của Hội 

này mà Nguyễn Phƣớc Chiêu chuyển đƣợc một số tiền qua Pháp để tự bảo vệ 

trên báo chí. 

Chính những tờ báo của Hội truyền giáo, nhất là tờ Tương Lai Bắc Kỳ, đã 

bảo vệ vua và mở những cuộc đả kích hung bạo Khâm sứ [Levecque]. Sau khi 

vua bị cấm cung, các báo Hội truyền giáo và đại biểu An-Nam và Tonkin 

[[Henri de Monpézat] ra sức bênh vực Nguyễn Phƣớc Chiêu. Sau đây là một 

số trích dẫn từ các bài báo trên L'Avenir du Tonkin: 

Ngày 2/8/1907: Ngƣòi ta đã phóng đại những lỗi lầm của vua, ngƣời ta đã 

nghiêm trọng hoá (exaspère) thay vì thử hƣớng dẫn vua theo đƣờng chính với 

những lời khuyên bảo tốt và dịu dàng.... Gã Tam Điểm Levecque và thuộc hạ 

không tha thứ cho Thành Thái vì có một tín đồ Ki-tô tín cẩn đã quyết trung 

thành với đức tin bất kể những dọa nạt và sự tù đầy.... 

Ngày 26 và 27/8/1907: Ngƣời ta duy trì vua, nhƣng vua thấy bị thƣơng 

tổn, bị phong tỏa nhƣ một tù nhân, và những Jacobins tân thời hân hoan gây 

khó khăn cho ngƣời mà tự bẩm sinh đã ở trên họ (se complaisaient à se 

montrer grossiers envers celui que la naissance placait au-dessue d'eux....) 

Nếu sự chiếm đoạt tài sản của Giáo hội là sự gian lận lớn nhất của thế kỷ, việc 

truất phế Thành Thái biểu lộ sự bất công bi thảm nhất dƣới danh nghĩa nƣớc 

Pháp (Si la main-mises sur les biens des congrégations constitues la plus 

grande escroquerie du siècle, la déposition de Thanh Thai représenterait une 

injustice funeste au bon nom de la France).... Nếu có một kẻ điên dại (dément) 

ở Huế, ngƣời đó không phải là vua mà chính là F. Levecque, kẻ giết hại tín đồ 

(persécuteur).  

Trong thƣ gủi cho báo Nền Độc Lập Bắc Kỳ (L'Indépendance Tonkinoise) 

và đƣợc báo này đăng lại, [Henri] de Monpézat, Đại biểu An-Nam, viết: 

Ngày 30/8[/1907].... Nhƣ thế Thành Thái đã cải sang đạo Ki-tô năm 1905. 

Tất cả đều rõ ràng: Chính việc cải đạo đã khiến ông ta mất vƣơng quốc và bị 

tù đầy.... Tội ác duy nhất của Thành Thái là đã cải đạo.... Tôi cảm thấy lúc này 

một tội ác đã xảy ra ở Huế, một tội ác chống lại tự do lƣơng tâm và tôn giáo... 

Tội này phải chấm dứt....(33) 

33. Báo cáo số 480-S, 20/9/1907, Gougal gửi Colonies, p [6]; Ibid., 

dossier 9577/3. L'Avenir du Tonkin  là nhật báo lâu đời nhất ở Bắc Kỳ, thành 

lập từ năm 1884. Báo này có ảnh hƣởng nhất vì xuất bản 8 trang, và số phát 

hành cao nhất. Tại Bắc Kỳ, thời gian này có 5 nhật báo và 1 bán tuần san; Báo 

cáo số 527-S, 25/9/1907, Gougal gửi Colonies; Ibid., pièces 1 & 2. 

 

Hội truyền giáo còn bỏ tiền, hoặc giúp Nguyễn Phƣớc Chiêu chuyển tiền qua 

Pháp, mở chiến dịch tự vệ—nhƣng thực chất là "tự vệ" của chính Hội Truyền giáo 

trƣớc những đợt tấn công của phe Cấp tiến (Radicals), Cộng Hòa và Tam Điểm 

(Freemason). Nói cách khác, Nguyễn Phƣớc Chiêu chỉ là điểm nổ của cuộc chiến 

tranh lạnh giữa Giáo hội và các viên chức Thuộc địa từ cuối thập niên 1890. 
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2. Áp lực của các quan lại: 

Phía sau hậu trƣờng, việc cấm cung Nguyễn Phƣớc Chiêu —và những tin đồn 

truất phế vua—cũng gây phản ứng bất lợi trong hàng ngũ quan lại. Tại Bắc Kỳ, 

ngƣời duy nhất ủng hộ quyết định của Levecque và Beau là Hoàng Cao Khải. Tiêu 

biểu nhất trong nhóm chống đối có Dƣơng Lâm—cựu Tổng đốc Nam Định. Theo 

Lâm, chẳng ai ƣa Nguyễn Phƣớc Chiêu, và ai cũng muốn truất phế. Tuy nhiên, 

vua là biểu tƣợng linh thiêng của quốc gia. Chỉ có vua mới đƣợc quyền dự lễ tế 

trời đất. Nhiệm vụ thiêng liêng này không thể ủy nhiệm cho Phủ Phụ chính, với 

những ngƣời nhƣ Trƣơng Nhƣ Cƣơng hay Nguyễn Hữu Bài. Cách giải quyết tốt 

đẹp nhất là lập nên một vua khác, bất cứ ai cũng được. Hầu hết các quan địa 

phƣơng ở miền Bắc cùng một ý kiến. Ngay chính Hoàng Cao Khải cũng phải đổi ý 

kiến giờ chót.(35) 

35. Báo cáo ngày 16/8/1907, Thống sứ BK gửi Toàn quyền; Ibid. 

 

Tại miền Trung, cá nhân Trƣơng Nhƣ Cƣơng và các thành viên của Viện Cơ 

Mật cũng trở thành mục tiêu của nhiều lời chỉ trích nặng nề. 

Ngô Đình Khả—ngƣời đã đƣợc giao cai quản Thị vệ và an ninh Cấm thành—

bị nghi là gieo rắc những ảnh hƣởng tai hại trên vua. Ngƣời Pháp cũng nghĩ Khả 

đã bí mật vận động 154 học sinh Quốc tử Giám gửi cho Khâm sứ Levecque lá thƣ 

ngày 15/8/1907, yêu cầu hãy ban cho họ một ông vua mà chỉ nguyên sự hiện diện 

đủ trấn an tinh thần binh sĩ và các liệt thần của vƣơng quốc.(36) 

36. Thƣ ngày 15/8/1907; Ibid, GGI, dossier 5944. 

 

Những sĩ phu kháng Pháp—đã trở thành những "fauteurs de désordre" dƣới 

mắt ngƣời Pháp và quan lại trung gian bản xứ—cũng nhân dịp này hô hào chống 

chế độ. Ấm [Lê] Võ tái xuất hiện ở vùng Nghệ An, tuyên truyền rằng việc truất 

phế vua sẽ khiến quân đội Nhật can thiệp và mọi ngƣời phải chuẩn bị cầm khí giới 

giải phóng quê hƣơng. Cao Đạt, Đề đốc Cần vƣơng An-Tĩnh, rải nhiều truyền đơn 

và thu thuế một số địa phƣơng. Theo Cao Đạt, lãnh tụ Cần Vƣơng này lƣu lạc sang 

Xiêm đã 10 năm. Ngoài ra, còn có tin Chƣởng vệ Trần Xuân Soạn xuất hiện ở 

vùng biên giới Bắc Kỳ để móc nối với Đề Thám. Ngay tại Huế, một ngƣời tự xƣng 

là con Tôn Thất Thuyết cũng xuất hiện—với giây giới thiệu của Linh mục de Piré 

ở Quảng Trị—tung ra những tin chống Pháp. 

 

C. GIẢI PHÁP DUNG HÒA: 

 

Những ngày đầu tháng 8/1907, chiến dịch báo chí chống lại việc truất phế 

Nguyễn Phƣớc Chiêu và vi phạm "quyền tự do tôn giáo" ở An Nam khiến Bộ 

Thuộc Địa không khỏi quan tâm. Sau khi đƣợc Beau cho biết việc Nguyễn Phƣớc 

Chiêu đã bị cấm túc từ ngày 29/7/1907— đồng thời đánh giá Tôn Thất Hân chỉ ở 

mức thông minh "thứ hạng" (médiocre), mới nhậm chức đƣợc ít tháng, không thể 

đảm nhiệm chức Cơ Mật Viện trƣởng, và Trƣơng Nhƣ Cƣơng đã chỉ nhận chức 
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Chủ tịch Phủ Phụ chính sau khi đƣợc Khâm sứ cam đoan rằng chẳng bao giờ 

Nguyễn Phƣớc Chiêu sẽ đƣợc trở lại ngai vàng—ngày 14/8, Paris cho lệnh Beau 

từ Sài Gòn ra Huế giải quyết. 

Beau vội cho lệnh Levecque đặt An thành công Miên Lịch, Chủ tịch Tôn 

Nhơn Phủ, làm Phụ chính thân thần. Nhờ vậy sự chống đối dịu lại phần nào. Ngày 

27/8, Beau ra tới Huế. Trong báo cáo về Paris, Beau nhận xét rằng sự chống đối 

xảy ra vì Levecque nghĩ rằng có thể thi hành lệnh của Paris [ngày 21/7] một cách 

nghiêm chỉnh. Mối lo ngại chính của mọi ngƣời là vƣơng quyền sẽ bị xóa bỏ. Các 

đại thần đều đe dọa là họ sẽ từ chức nếu một giải pháp phù hợp với nguyện vọng 

của họ không đƣợc giải đáp thỏa đáng. Các tỉnh quan cũng có thái độ tƣơng tự. Vì 

chính phủ không nói rõ muốn lập một hoàng tử nào, mỗi đại thần đƣa ra một ứng 

cử viên có lợi cho sự tiến thân của họ. Trong khi đó từ một tháng qua báo chí đã 

xuyên tạc sự việc khiến nhân tâm hoang mang. Ngƣòi nghĩ rằng chính phủ muốn 

loại bỏ chế độ quân chủ và thực hiện một thể chế giống Bắc Kỳ; ngƣời đề cử Hàm 

Nghi. 

Trong hai ngày 27 và 28/8, Simoni, Chánh văn phòng của Beau, thăm viếng 

các đại thần và yêu cầu họ tự do đề cử vua mới. Tất cả đều tuyên bố rằng họ ủng 

hộ ý kiến và sự lựa chọn của chính phủ Bảo hộ. Tuy nhiên, trong những buổi tiếp 

xúc riêng, Trƣơng Nhƣ Cƣơng và Tôn Thất Hân đề cử Hàm Nghi. Thƣợng thƣ Bộ 

Hộ Huỳnh Côn không phản đối con thứ 8 của Nguyễn Phƣớc Thặng (Ƣng Nguy). 

Thƣợng thƣ Bộ Lễ [Lê Trinh] cho rằng Nguyễn Phƣớc Chiêu không cần thoái vị. 

Vua chỉ cần ủy quyền tế lễ cho một Hoàng thân, và quyền cai trị cho Viện Cơ Mật 

bằng một đạo Dụ. Chƣa có một tiền lệ nào trong lịch sử các triều đại, nhƣng điều 

này chẳng có gì ngƣợc lại lễ nghi cổ truyền. Và Lê Trinh đề nghị nên cử một con 

của Nguyễn Phước Chiêu kế vị. Lịch sử đầy rẫy những tiền lệ tƣơng tự từ thời 

Trần và Lê. Nƣớc Pháp nhƣ thế chứng tỏ sự ƣu đãi độ lƣợng một ông vua đã cống 

hiến sự tận tụy với Bảo hộ. Chỉ có Nguyễn Hữu Bài đề cử Cƣờng Để. Tổng tài sử 

quán Cao Xuân Dục, ngƣời chịu ảnh hƣởng Hoàng Cao Khải, cũng có vẻ muốn 

chọn Hàm Nghi, nhƣng còn nhiều dè dặt (reservations). Tham vọng, muốn đƣợc 

một ghế trong Phủ Phụ chính, Dục nói sẽ khởi xƣớng bất cứ giải pháp nào mà Bảo 

hộ chấp thuận. 

Theo Beau, trong số các ý kiến phát biểu, ý kiến của Bài, thuộc phe Ki-tô giáo, 

đáng chú ý. Bài là ngƣời duy nhất dám phát biểu rõ ràng sự ủng hộ Cƣờng Để, 

ngƣời hiện đang sống ở Nhật Bản. Bài hé lộ sự bất mãn của đảng Truyền giáo Ki-

tô, cố tình tìm cách ngăn chặn một giải pháp cho sự khủng hoảng. Để tránh vấn đề 

trở nên phức tạp, Beau quyết định cho Nguyễn Phước Chiêu tự giải quyết vấn 

đề bằng cách chọn một người con của ông ta lên ngôi. Vì theo Beau, "việc đƣa 

một đứa trẻ lên ngôi, với sự duy trì Phủ Phụ Chính, tự nó là một sự nối tiếp hợp lý 

của những biện pháp đã thi hành." Cả Trƣơng Nhƣ Cƣơng lẫn Nguyễn Hữu Bài 

cũng đều tuyên bố với Beau là sẵn sàng chấp nhận giải pháp do Lê Trinh nêu ra 

này. 

Đƣợc Paris chấp thuận, 2 giờ chiều hôm sau, 2/9/1907, Beau vào Cấm thành 

thăm Nguyễn Phƣớc Chiêu. Sau khi Beau thông báo quyết định bắt vua thoái vị và 
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đƣa một hoàng tử của vua lên thay, Nguyễn Phƣớc Chiêu hỏi số phận vua sẽ ra sao. 

Beau cho biết Nguyễn Phƣớc Chiêu không thể ở lại Huế, và trong vài năm đầu vua 

sẽ phải xa kinh thành. Sau đó, Beau yêu cầu vua viết chiếu thoái vị ngay vì Phủ 

Phụ Chính sắp họp. Vua vào thƣ phòng, rồi trở lại với một lá thƣ bằng chữ Hán, 

tuyên bố sẽ thoái vị để nhƣờng ngôi cho một trong 12 ngƣời con, do Phủ Phụ 

Chính lựa chọn. Rồi đƣa tay bắt tay Beau.  

Beau hối hả đến ngay chỗ họp của Phủ Phụ chính. Đa số thành viên đón nhận 

thƣ Nguyễn Phƣớc Chiêu với sự hài lòng sinh động, và họ quyết định thảo ngay 

Chiếu thoái vị. Việc chọn tự quân để lại cho ngày hôm sau.  

Hôm sau, 3/9, Phủ Phụ chính họp để bàn luận những lễ nghi, nhƣng không 

chọn đƣợc tự quân. Họ chỉ quyết định loại bỏ các Hoàng tử trên 10 tuổi, vì sợ rằng 

những dấu chàm (tares) và khuyết tật (défauts) di truyền đã biểu lộ trong tƣ cách 

vua. Phủ Phụ chính cũng loại những Hoàng tử còn ấu thơ. Ba Hoàng tử còn lại—

tám, bẩy và sáu tuổi—đƣợc vào vòng chung tuyển. Nhƣng các đại thần yêu cầu 

Beau bàn với Nguyễn Phƣớc Chiêu việc khám nghiệm sức khoẻ ba Hoàng tử hầu 

họ có thể quyết định ai sẽ là tự quân. 

Beau bèn cùng y sĩ Tedeschi, Giám đốc Y tế An Nam, vào gặp Nguyễn Phƣớc 

Chiêu. Beau trao cho vua một bản chiếu thoái vị, với tên tự quân bỏ trống để vua 

có thể tự điền vào. Đồng thời, yêu cầu vua cho phép khám sức khoẻ 4 Hoàng tử 

lớn tuổi nhất. Vua hân hoan nhận lời, và y sĩ Tedeschi bắt đầu khám nghiệm tỉ mỉ 

bốn Hoàng tử sau một bức trƣớng. Cuối cùng, Hoàng tử thứ hai, Vĩnh San, mới 8 

tuổi (lịch ta), đƣợc vua dùng bút son điền tên vào tờ Chiếu thoái vị.(40) 

40. Chiếu thoái vị đề ngày 29 tháng thứ 7 năm Thành Thái thứ 18, tức 

3/9/1907; BAA (Huế), số 19 (1907), p 631. Xem Phụ bản. 

 

Các đại thần đang chờ đợi ở một phòng gần đó. Hoàng tử Vĩnh San đƣợc dẫn 

tới. Khi các đại thần dẫn tự quân ra đi, Nguyễn Phƣớc Chiêu tuyên bố với giọng 

bình tĩnh: "Tôi gửi gấm vua cho các ông."  

Ngày 17/10/1907, Nguyễn Phƣớc Chiêu rời Huế, mang theo 4 vợ, 10 con, 20 

ngƣời hầu. Vua có 16 vợ và phi; 24 con. Trong số vợ, 7 ngƣời chƣa con. Nhị giai 

Nguyễn Hữu Thị Nga là con Nguyễn Hữu Độ, có 2 con, không muốn theo vua vào 

Cap St Jacques. Nhất giai Nguyễn Gia Thị (?) là con Nguyễn Thân, và Tam giai, 

con Trƣơng Nhƣ Cƣơng.(41) Ngày 23/10/1907, vua tới Bà Rịa, khởi đầu cuộc 

sống lƣu đày không ít sóng gió. 

41. CAOM (Aix), GGI, dossier 9578/5.  

 

Nguyễn Thị Định, mẹ Vĩnh San, ở lại Huế cùng một công chúa để chăm sóc 

cho vua mới—mà một thông dịch viên quái ác nào đó của Tòa Khâm dịch niên 

hiệu sang tiếng Pháp thành “Niềm Vui Mới.”  
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Chương XVI 

“NIỀM VUI MỚI” TỚI “VUA LÀM LOẠN”:  

Nguyễn Phước Hoãng (5/9/1907-10/5/1916) 

 

Trong lịch sử cận đại Việt, không vị vua nào đã trải 

qua những thăng trầm, vinh nhục đầy tính chất bi thảm 

như Nguyễn Phước Hoãng, vua thứ mười một nhà 

Nguyễn, và cuối cùng của hệ Hường Y. Nguyễn Phước 

Hoãng cũng là vua thứ nhất bị phế khi chưa đến tuổi 

trưởng thành, đầy ra hải ngoại, vì ý thức “quốc gia độc 

lập,” nhưng lại bị chính hoàng tộc và triều thần của 

mình—dưới sự sai khiến của người Pháp và danh vọng, 

lợi lộc của chính họ—kết tội “làm loạn.” Ngay đến 

Nguyễn Phước Chiêu, cha vua—nhân vật “anh hung yêu 

nước, chống Pháp” trong vài dã sử tiểu thuyết—cũng 

từng lên án Nguyễn Phước Hoãng “bất trung, phản 

nghịch,” và còn yêu cầu Pháp bắt vua bồi hoàn 10,000 

franc tiền chi phí di chuyển chỗ ở từ Vũng Tàu sang 

Réunion. (1)  

1. Thư Bửu Lân gửi Jean Charles ngày 

2/11/1916, Phụ bản 16 [8. trong Vũ Ngự Chiêu, Các 

vua cuối, tập III (2000), tr 884 [883-886]. [Sẽ dẫn: 

Vũ Ngự Chiêu, 2000].  

 

Cuộc “làm loạn” hay  “phản nghịch,” của vua, cho 

đến thời điểm này, vẫn còn là một nghi án lịch sử. Thực 

chăng chuyến xuất giá tháng 5/1916 do lòng yêu nước, 

hay vua chỉ là một nạn nhân của kế hoạch trục xuất cả 

vua lẫn phụ hoàng, đã bị giáng xuống hàng công, đầy 

vào Vũng Tàu, khỏi đất nước? Nguyễn Hữu Bài (1863-
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1935)—người đầu năm 1923 bị chính Nguyễn Phước 

Chiêu tố cáo đứng sau cuộc truất phế Nguyễn Phước 

Hoãng—gặp vua trước khi rời hoàng thành với mục 

đích đưa Bửu Đảo lên ngôi(2)—đã thủ diễn vai trò gì, 

và lời cáo buộc của Bửu Lân có giá trị hay chăng?  

2. Ibid,, Các vua cuối, tập III (2000), tr 1095-

1096. Thư Bửu Lân gửi Nguyễn Thị Định ngày 

23/1/1923, phụ bản trích đăng trong Vũ Ngự Chiêu, 

Lá bài bí mật của de Gaulle: Hoàng tử Vĩnh Sang 

(1900-1945) (Houston: Văn Hoá, 1992), tr 112-113. 

[Sẽ dẫn: Vũ Ngự Chiêu 1992].  

 

Từ năm 1923, Khâm sứ Pierre Pasquier, và rồi 10 

năm sau, Toàn Quyền Pasquier cũng cho rằng Nguyễn 

Hữu Bài đã gieo rắc vào tâm trí Nguyễn Phước Hoãng 

những tư tưởng đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định 

Bảo hộ 6/6/1884, đưa đến những hậu quả tai hại.(3) Một 

nạn nhân khác của Bài là Ngô Đình Diệm (27/7/1897-

2/11/1963), xin từ chức Thượng thư bộ Lại vào tháng 

7/1933 vì muốn trở lại với chế độ bảo hộ kiểm soát 

[protectorat de controle] nguyên thủy, nhưng không 

được thỏa mãn, nên phải nêu lý do muốn đi tu để tránh 

tội phản nghịch.(4) Tài liệu chính thức của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam cũng nhắc đến chủ trương trở về với Hiệp 

ước 6/6/1884 của anh em Diệm.(5) 

3. Báo cáo ngày 26/7/1933, Pasquier gửi 

BTTĐ; CAOM (Aix), INF, carton 366, d. 2905. 

Xem thêm chi tiết trong đoạn về việc Nguyễn Hữu 

Bài và Ngô Đình Diệm trả thù Pasquier. Về tiểu sử 

Bài, xem CAOM (Aix), PA 9, carton 3. 
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4. Chính Đạo, Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 

(Houston : Văn Hóa, 2002), tr 21-22. 

5. Nghị quyết Đại hội I (27-31/3/1935), cực lực 

chỉ trích “bọn” cải lương Bùi Quang Chiêu, Huỳnh 

Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Dương Văn Giáo, v.. 

v... là “phản đối đế quốc” “để bán mình cho cao 

giá.” VKĐTT, 5:1935, 2002:14.   

 

Đáp án của nghi vấn lịch sử này, cho đến đầu thế kỷ 

XXI, vẫn còn thiếu nhiều khoen nối quan trọng. Chúng 

tôi sẽ chỉ cố gắng tái dựng lại những biến cố quan trọng 

dưới triều Nguyễn Phước Hoãng, và nhường giải đáp 

nghi án trên cho những sử gia tương lai, khi tài liệu 

quốc sử quán nhà Nguyễn và các văn khố Pháp được 

khám phá thêm. 

 

I. “NIỀM VUI MỚI”:  

 

Vĩnh San sinh ngày 21/3/1900 (cũng có tin năm 

1899) tại Huế. Hoàng tử là con thứ tám [năm?] vua 

Nguyễn Phước Chiêu. Mẹ là Nguyễn Thị Định, được cất 

nhắc lên “Tam giai” sau ngày Vĩnh San đăng quang. (6) 

6. Các tài liệu đều ghi tên húy của vua Nguyễn 

Phước Hoãng là “Sang” [San, tức Sơn, hay Núi; 

Thiều Chửu, 160]. Ngay chính vua, sau khi đã bị 

đày qua Réunion cũng viết tên mình là “Vĩnh San.” 

Trong một tác phẩm trước, chúng tôi dùng chữ 

“Sang” theo đúng giấy tờ hộ tịch. Xem, chẳng hạn, 

Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extrême-Orient 

[BEFEO, Kỷ Yếu Trường Viễn Đông Bác Cổ], VIII: 

3-4 (7/1907), p 417; Bulletin administratif de 
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l'Annam [BAA, Thành tích biểu hành chính An-

nam], No 19 (1907), pp 570-575. Trong sách này, 

dùng lại chữ “San.” 

 

Nếu vào trường hợp bình thường, Vĩnh San có rất ít 

hy vọng lên ngôi. Mẹ Hoàng tử xuất thân từ giới bình 

dân nên Vĩnh San chẳng có lực lượng chính trị nào yểm 

trợ, trong khi những Hoàng tử khác là cháu ngoại các 

đại thần đầy uy quyền như Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn 

Thân hay Trương Như Cương, Viện trưởng Cơ Mật cuối 

cùng triều Nguyễn Phước Chiêu, cho tới khi về hưu năm 

1917. 

Sự kế vị của Nguyễn Phước Hoãng, thực ra, chỉ do 

ngẫu nhiên của lịch sử. Giải pháp “lấy Thành Thái giải 

quyết cuộc khủng hoảng Thành Thái” do Lê Trinh đề 

nghị đưa lên ngai vàng một thiếu nhi mới hơn 7 tuổi Tây 

lịch—“không rõ mẹ là ai” [de mère inconnu], có bệnh 

mủ tai—hầu vẫn giữ nguyên được Phủ Phụ Chính mà 

Paris cho lệnh.(7) Nói cách khác, vua không được chọn 

vì những cảm tình cá nhân của các Khâm sứ, Toàn 

quyền, mà thuần do nhu cầu chính trị giai đoạn—trên 

bối cảnh rộng lớn hơn giữa sự tranh chấp, hòa giải, và 

miễn cưỡng sống chung của hai thế lực đương thời tại 

Đông Dương: phe Cộng Hoà, với chủ trương phân biệt 

rõ ràng giữa tôn giáo và quốc gia, và Hội truyền giáo, 

với chủ trương phải dành cho tín đồ Ki-tô mọi ưu quyền 

thuộc địa.  

7. Báo cáo ngày 20/9/1907, Beau gửi BTĐ; 

CAOM (Aix), GGI, dossier 9577/3; và báo cáo của 

Levecque trong Ibid., GGI, 9577/75. Xem thêm báo 

cáo chính trị tháng 7 và 8/1907 (17/12/1907), Khâm 
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sứ gửi Toàn quyền; Ibid., Ancien Fonds [AF], 

carton 9, d. A-20 (54).  

 

Cách nào đi nữa, ngày 4/9/1907, một số thủ tục lễ 

nghi cho Vĩnh San được cử hành trong khuôn viên Cấm 

thành. Tân ấu vương được thêm một tên “thánh” là 

Hoãng [ánh sang rực rỡ, briller], và đặt cho niên hiệu 

Duy Tân [Đổi Mới]. Hôm sau, 5/9, Beau chủ tọa lễ đăng 

quang với sự hiện diện của các viên chức Pháp-Việt. 

Beau đi xuyên qua một hàng Hải quân dàn chào, rồi tiến 

lên bệ đặt ngai vua. Nguyễn Phước Hoãng đứng đón 

Beau ở đây, thẻ ngọc trên tay. Vua đọc một diễn văn 

ngắn cảm tạ sự độ lượng của Toàn quyền và chính phủ 

Pháp cũng như sự giúp đỡ vương quốc An Nam. Beau 

chúc vua sẽ cai trị lâu dài, rồi nhân danh chính phủ Pháp 

nhìn nhận vương quyền của vua. Cuộc “đổi mới” đầu 

tiên là ngày 5/9/1907 [28/7 Bính Ngọ]—tức ngày vua 

lên ngôi và ban Chiếu đăng quang—được chọn làm 

ngày 28/7 Duy Tân nguyên niên. (8)  

8. BAA (Huế), No. 19 (1907), p 631. 

 

Hôm sau, Thứ Sáu, 6/9, Nguyễn Phước Hoãng cùng 

đại diện Tôn Nhơn Phủ, và Phủ Phụ chính vượt sông 

Hương qua Tòa Khâm sứ yết kiến Beau. Levecque đón 

vua tại cổng Tòa Khâm—mà không phải bến đò như 

trường hợp Nguyễn Phước Biện 22 năm trước—rồi dẫn 

vào khách sảnh. Tại đây, Beau cùng một số sĩ quan và 

Pháp kiều chờ đón. Sau khi Nguyễn Phước Hoãng vắn 

tắt nói lời cám ơn, Cơ Mật Viện trưởng Trương Như 

Cương cảm tạ Toàn quyền và nước Pháp đã ban cho 

một vua mới theo khuôn khổ Hiến ước của vương quốc. 
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Beau đáp từ bằng tuyên bố sẽ thực hiện “đổi mới” và 

giúp An Nam ngày thêm trù phú. Sau đó, vua cùng đoàn 

tùy tùng trở lại Cung cấm. 5 giờ chiều cùng ngày, Beau 

vào Cấm thành đáp lễ, và chấm dứt những ngày đầu tiên 

của niềm vui mới—hoặc, “Dui Tân”—như một thông 

dịch quái ác nào tại Tòa Khâm sứ đã bỡn cợt. (9) 

9. Báo cáo ngày 20/9/1907, Beau gửi BTĐ; 

CAOM (Aix), GGI, dossier 9577/3. 

 

Suốt 8 năm kế tiếp, Nguyễn Phước Hoãng sống khá 

bình thản trong cấm thành. Vua được hưởng lương hàng 

năm, dù chẳng lấy gì làm hậu hĩ. (10) Nhiệm vụ thật 

nhàn hạ. Gánh nặng cai trị ủy thác cho Khâm sứ Pháp 

và Phủ Phụ Chính, lúc này đã được tổ chức đúng với 

giấc mơ của Petrus Ký ít thập niên trước, tức qui tụ 

những nhân vật đồng hoá quyền lợi bản thân với quyền 

lợi Bảo hộ Pháp.  

10. Năm 1916, mỗi năm gia đình Nguyễn 

Phước Tuấn được 48,000 đồng (ngân sách cung cấp 

36,000 đồng; các địa phương đóng góp 12,000 

đồng). Lương Nguyễn Phước Hoãng ít hơn. Theo 

Toàn quyền Sarraut, gia sản của Nguyễn Phước 

Hoãng “khá khiêm nhượng” đến độ Quyền Khâm 

sứ Georges Mahé (22/1/1912-23/4/1913) đã phải 

đào lăng vua Nguyễn Phước Thời để tìm vàng hầu 

bảo đảm tương lai vật chất cho vua. Báo cáo số 658 

A.I., 21/3/1913; Gougal gửi Colonies; Ibid., PA 9, 

Carton 3. 

 

Miên Lịch, đại diện Tôn Nhơn Phủ, vẫn giữ chức 

Phụ chính thân thần. Trương Như Cương mang tước 
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Phụ Chính Đại thần. Các thành viên gồm Lê Trinh (Bộ 

Lễ), Tôn Thất Hân (Bộ Hình), Huỳnh Côn (Bộ Hộ), và 

Nguyễn Hữu Bài (Bộ Công kiêm Bộ Binh). (11) Sự 

nghiệp của tất cả các đại thần đều do công lao đánh dẹp 

phong trào Cần Vương. Riêng Bài còn có một thế tựa 

khác là Hội truyền giáo hải ngoại, và đảng “Ki-tô” mà 

dù các đảng viên không chính thức lập hội, nhưng được 

chỉ huy và kềm tỏa bằng các giáo sĩ—những lãnh tụ tinh 

thần được huấn luyện kỹ lưỡng, và giữ một kỷ luật cao 

theo hệ thống hàng dọc từ Hội Truyền giáo xuống tận 

các họ đạo hẻo lánh, nhỏ bé nhất. Nhờ thế tựa này, Bài 

đã dám đề cử Cường Để lên ngôi thay Nguyễn Phước 

Chiêu, dưới chiêu bài sẵn sàng chấp nhận bất cứ sự lựa 

chọn nào của Bảo hộ, và sống còn lâu năm nhất trong số 

các thượng thư thời Nguyễn mạt. 

11. Dụ ngày 12/9/1907, BAA (Huế), No 19 

(1907), p 577. 

 

Vì chức phận vua thu nhỏ lại trong phạm vi “nghi 

lễ,” thỉnh thoảng ấu vương mới “mặc đại trào lễ phục, 

nghiêm chỉnh đứng trước ngai vàng, thẻ ngọc trên tay” 

để tiếp quan khách, hay chủ tọa các quốc lễ như tế Nam 

Giao v.. v... (12) 

12. Báo cáo số 6 H (17/10/1908), Gougal gửi 

Colonies, p 3; CAOM (Aix), AF, carton 21, d. A-30 

(113). 

 

Phần lớn thì giờ được dành cho học vấn. Để giúp ấu 

vương xứng đáng với niên hiệu “Duy Tân,” người Pháp 

thoạt tiên muốn vua chuyên tâm vào Tây học. Tiến sĩ 

Khoa học Philippe Eberhardt được giao trách nhiệm 
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giáo huấn vua. Ít lâu sau, do Phủ Phụ chính yêu cầu, 

Khâm sứ Pháp đồng ý thêm vào chương trình mỗi ngày 

hai giờ chữ Hán, và bổ nhậm hai phụ đạo (thày dạy) 

người Việt để huấn luyện chữ Hán cùng các nghi thức 

cổ truyền.(13) 

13. Báo cáo số 157 (25/1/1909), Gougal gửi 

Colonies; Ibid., carton 22, d. A-30 (116). 

 

Về Pháp ngữ, vua có những tiến bộ đáng kể. Ba 

năm sau ngày đăng quang, Nguyễn Phước Hoãng có thể 

đọc được một diễn văn ngắn bằng tiếng Pháp để chào 

mừng Toàn quyền Anthony Klobukowski (25/6/1908-

6/1911), nhân dịp Klobukowski ghé thăm Huế vào 

tháng 10/1910. (14) Năm năm sau, trong buổi gặp mặt 

Toàn quyền Ernest Roume (1915-1916) ở Huế, vua 

không những chỉ đối thoại lưu loát mà có dấu hiệu suy 

nghĩ bằng cả tiếng Pháp. Bài thơ tình vua viết ở Cửa 

Tùng, hay những lá thư liên lạc với thày dạy và các viên 

chức Pháp năm 1916, khi bị tạm giữ ở đồn Mang Cá, 

cũng khá chững chạc văn hoa. (15) 

14. Báo cáo số 1590 B.P., (19/8/1910), Gougal 

gửi Colonies; Ibid., carton 22, d. A-30 (119). Đây 

cũng là lần đầu tiên vợ Klobukowski—con gái Paul 

Bert—được mời vào dự yến trong Hoàng cung, vì 

trước đó phụ nữ lạ không bao giờ được dự yến hay 

gặp vua; Ibid., carton 21, d. A-30 (113). 

15. Ibid., GGI, dossier 9588. 

 

Nếp sống “ở ngôi mà không cai trị”—hoặc, nói theo 

Toàn quyền Sarraut, “tù nhân của một hội đồng Thượng 
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thư... khúm núm nhưng độc tài”(16) —kéo dài tới đầu 

năm 1915 một cách tương đối bình lặng. 

16. Báo cáo số 241 API, ngày 9/4/1917, Gougal 

gửi Colonies; Ibid., INF, Carton 18, d. 166. 

 

Ngoại trừ vài xáo trộn nhỏ như việc tranh giành 

quyền lực giữa Nhị giai của Nguyễn Phước Chiêu, con 

khai quốc công thần Nguyễn Thân, và Nguyễn Thị 

Định, mẹ ruột Nguyễn Phước Hoãng, hoặc cuộc khai 

quật kho tàng tại Khiêm Cung vào cuối năm 1912, đầu 

năm 1913, các quan cai trị Pháp khá thỏa mãn về hành 

vi của ấu vương. 

Những biến cố trong dân gian như cuộc nổi dạy đòi 

giảm sưu thuế của dân Trung Kỳ năm 1908, cuộc thảm 

sát Hoàng Hoa Thám đầu năm 1913, những cuộc đột 

kích cảm tử của Việt Nam Quang Phục Hội ở Thái Bình, 

Hà Nội, Tà Lùng (Thất Khê), hay vùng biên giới Xiêm 

trong giai đoạn 1913-1915 dường như chẳng có một dư 

âm nào tại thư phòng vua. 

 

II. NHỮNG BIẾN ĐỘNG NGOÀI CUNG THÀNH: 

 

Xã hội Việt Nam từ ngày Nguyễn Phước Hoãng lên 

ngôi không êm ả như cuộc sống trong vòng thành cung 

cấm. [Hành vi đào mả Phan Đình Phùng, rồi trộn hài cốt 

với thuốc súng mà bắn đi của nhóm Nguyễn Thân-Ngô 

Đình Khả—dù đưa lên tột đỉnh danh vọng ở Huế những 

người tự nhận là “serviteurs dévoués” [đầy tớ tận tụy] 

của Pháp, trong khi người Pháp không hề tin có loại 

người này, mà động lực “tự hòa hoãn (compromis)” chỉ 

do lợi danh cá nhân—không đủ tận diệt tinh thần chống 
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ngoại xâm của đại đa số dân Việt. Phan Bội Châu và 

Phan Chu Trinh, như đã lược thuật ở chương trước, chỉ 

là hai trong hàng ngàn sĩ phu Việt đang nỗ lực tìm ra 

một con đường đổi mới để giải phóng đất nước. “Duy 

Tân” [hiểu theo nghĩa bỏ cũ, đổi mới] trở thành mẫu số 

chung của mọi giai tầng trí thức. Trong khi đó, viên 

chức thuộc địa Pháp tìm đủ phương thức để duy trì sự 

bảo hộ]. Nhận hiểu nhu cầu đổi mới của người Việt, các 

Toàn quyền Pháp cố sức hướng dẫn nhu cầu ấy giữa hai 

đối cực “thống trị” và “hợp tác.” Tuy nhiên, trong hơn 

tám năm ở ngôi của Nguyễn Phước Hoãng, số Toàn 

quyền Pháp nối tiếp nhau cai trị Đông Dương lên tới 

năm người. Mỗi Toàn quyền thực thụ hay tạm thời chỉ 

có mặt ở Hà Nội không quá hai năm, nên thường chỉ 

chú trọng vào chính sách tổng quát nhằm khai thác kinh 

tế-tài chính toàn bán đảo; và vấn đề nội bộ An Nam hầu 

như trao phó cho các Khâm sứ và công sứ.  

 

A. Toàn Quyền Paul Beau (1902-1908): 

Như đã lược nhắc, Beau là người đặt Vĩnh San lên 

ngôi. Những tháng cuối năm 1907, Beau tập trung vào 

kế hoạch “chinh phục tinh thần” của mình. Ngày 

14/11/1907, Beau chủ tọa lễ khai mạc Hội đồng Tư vấn 

Bắc Kỳ, tại Đại Giảng đường Đại học Đông Dương.(17) 

Đích thân Beau còn tới Sài Gòn tham dự lễ khai mạc 

phiên họp thứ hai của Hội đồng Hoàn Thiện Giáo Dục 

Bản Xứ (Conseil de perfectionnement de l'Enseignement 

indigène) từ ngày mồng 4 tới 9/12/1907, để nghe Henri 

Gourdon, Tổng Giám đốc Học chính, báo cáo kết quả 

trong khóa (session) 1, đặc biệt là tại Bắc và Trung Kỳ. 
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17. BEFEO (Hà Nội), VII:3-4 (7-12/1907), pp 

413-14. Trần Tấn Bình đáp từ bằng tiếng Việt; Đỗ 

Thận bằng tiếng Pháp (p. 416). 

 

Tại Huế, để đáp ứng nhu cầu “chinh phục tinh 

thần,” ngày 23/9/1907, Levecque thay Hoàng Hữu 

Xứng ở Bộ Công bằng Vương Duy Trinh, cựu Tổng đốc 

Quảng Nam; và ba ngày sau, 26/9/1907, cử Cao Xuân 

Dục (1842-1923?) cầm đầu Bộ Học. Dục xuất thân Hậu 

bổ ở Quảng Nam năm 1873. Năm 1882, tham gia sứ 

đoàn Trần Đình Túc để nghị hòa với Pháp về Bắc Kỳ. 

Tháng 1/1888, Dục được bổ làm Hải phòng sứ. Sau đó, 

lên Tổng đốc Nam Định. Tháng 6/1898, Công sứ 

Auvergne đề nghị cách chức Tổng đốc vì Dục đã để cho 

con trai Tán Thuật tự do đi lại trong tỉnh suốt 3 tuần lễ. 

Sau đó, đổi làm Tổng đốc Nghệ An vì ngại Dục tạo nên 

những ảnh hưởng xấu quanh việc ép Nguyễn Phước 

Chiêu thoái vị. Ngày 23/10/1913, Dục bị ép về hưu, sau 

khi hoàn thành bộ Đại Nam Nhất Thống Chí. (18) 

18. CAOM (Aix), GGI, dossier 9578/3. Ibid., 

dossier 9602. Theo tin đồn, Dục là người đỡ đầu Tr 

huyện Nguyễn Sanh Huy, và năm 1910, giúp Huy 

thoát cảnh tù đầy sau khi can án ngộ sát một nông 

dân Bình Khê trong cơn say. 

 

Kết quả việc truyền bá Quốc ngữ của Beau còn 

khiêm nhượng, chưa có dấu hiệu nào tạo nên mầm 

mống tạo loạn; và, quan trọng hơn, chỉ nặng tính chất 

tuyên truyền, nhằm đáp ứng nhu cầu thông ngôn, thư 

ký, hơn thực  hiện một nền quốc học cho thanh thiếu 

niên Việt. Vào tháng 1/1908, trên khắp ba kỳ chỉ có 9 
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trường Tiểu học “bổ túc” (Cao đẳng tiểu học) với 956 

học sinh, 11 trường chuyên nghiệp với 782 học sinh, và 

110 trường tiểu học, với 23,921 học sinh. Việc phân 

phối theo các địa phương không đồng đều. Bậc Cao 

đẳng tiểu học, Bắc Kỳ có 5 trường với 487 học sinh, 

Trung Kỳ chỉ có 1 trường với 94 học sinh, và Nam Kỳ, 

3 trường với 375 học sinh. Trường dạy nghề, Nam Kỳ 

có 8 trường, thu nhận 443 học sinh (kể cả trường Mỹ 

nghệ Thủ Dầu Một, khai giảng năm 1901, và trường Mỹ 

nghệ Biên Hòa, khai giảng năm 1907), trong khi Bắc Kỳ 

chỉ có 2 trường (Nam Định và Hưng Hoá), với 189 học 

sinh, và Trung Kỳ, 1 trường, 150 học sinh. Nam Kỳ 

cũng dẫn đầu số trường và học sinh Tiểu học cùng ấu 

học với 230 trường, thu nhận 17,155 học sinh; trong khi 

Bắc Kỳ có 67 trường, với 5344 trò, và Trung Kỳ, 20 

trường, thu nhận 1422 học sinh.(19) 

19. Direction Générale de l'Instruction 

Publique, “Rapport No. 813G, 14/8/1908,” pp 8-9; 

Ibid., GGI, dossier 7707. 

 

Những bài diễn văn cùng việc làm của Beau có mục 

đích xa là Nhật Bản, một cường quốc đang lên, thường 

bị dư luận Pháp lên án là “họa da vàng.” Trên nguyên 

tắc, Nhật và Đông Dương có liên hệ bình thường. Ngày 

4/8/1896, Nhật đã ký với Pháp một Hiệp ước Thương 

mại và Hàng hải. Mới nhất, ngày 10/6/1907 hai bên ký 

thêm một Hiệp ước, theo đó Pháp cho Nhật mượn một 

số tiền lớn để phục hồi kinh tế sau cuộc chiến Nga-Nhật 

(1904-1905), và rồi ngày 19/8/1907 hai nước ký tuyên 

cáo chung Paris, hứa sẽ bảo vệ hòa bình và an ninh tại 

lục địa Á châu. Sau đó, Tokyo bắt đầu trục xuất du học 
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sinh Việt. Chỉ riêng Cường Để và Phan Bội Châu vẫn 

nấn ná ở Nhật. Dẫu vậy, tham vọng đế quốc của Nhật 

quá hiển lộ khiến Pháp khó thể không dự phòng. Cuộc 

chiến tranh Nga-Nhật, kết thúc bằng trận hải chiến 

Tsuchima năm 1905, khiến các cường quốc Âu Mỹ bắt 

đầu quan tâm đến “những người Mỹ da vàng” của xứ 

Mặt trời. (20) 

20. Dăn Nhật theo thần đạo Mặt Trời [thái 

dương, Shinzo]. 

 

B. Louis Bonhoure (28/2-24/9/1908) 

Tháng 2/1908, Beau về nước. Từ ngày 28/2/1908, 

Thống đốc Sài Gòn Louis Bonhoure kiêm nhiệm chức 

Toàn quyền. Trong gần bảy tháng kế tiếp, hai biến cố 

xảy ra ở Quảng Nam và Hà Nội cho phép Bonhoure 

xuống tay mạnh. Đó là cuộc biểu tình đòi giảm sưu thuế 

vào mùa Xuân 1908, và vụ đầu độc ở trại lính Hà Nội 

mùa Hè cùng năm. 

 

1.  Cuộc “Dân Biến” 1908: 

Đầu năm Mậu Thân (tháng 2/1908), ba hương chức 

làng Phiên Ai, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thu 

thập chữ ký hương dịch để xin giảm số ngày sưu dịch, 

tức lao động bắt buộc [corvée] hàng năm. Huyện quan 

bắt ba hương chức trên. (21) 

21. CAOM (Aix), GGI, dossiers 5886, 5887 và 

F03 (54); AF, cartons 9 & 22; và 9 PA cartons 2-3. 

Về quan điểm của các tác nhân, xem Phan Chu 

Trinh, A Complete Account of the Peasants' 

Uprising in the Central Region, bản dịch Peter 

Baugher và Vũ Ngự Chiêu (Madison, WI: Univ. of 
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Wisconsin, Center for Southeast Asian Studies, 

Monograph No. 1, 1983) [sẽ dẫn A Complete 

Account]; Huỳnh Thúc Kháng, “Cuộc kháng thuế ở 

Trung Kỳ năm 1908,” trong Nguyễn Quốc Thắng, 

Huỳnh Thúc Kháng: Con người và thơ văn (Sài 

Gòn: 1972). Lưu ý là có sự khác biệt đáng kể về 

ngày giờ của các sự cố ghi trong các tư liệu. Ngoài 

ra, lập luận của các viên chức Pháp-Việt, dĩ nhiên, 

khác hẳn cung từ của các nạn nhân. Peter Baugher 

và tôi đã cố gắng đối chiếu, so sánh sự khác biệt 

trên trong phụ chú của A Complete Account. Bản tin 

báo chí đương thời—trên các tờ L’Avenir du 

Tonkin, Le Courrier d’Haiphong, L’Indo-Chinois, 

v.. v...—cũng rất tóm lược. Kết luận duy nhất có thể 

rút ra là viên chức Pháp-Việt đã mượn cuộc dân 

biến để truy diệt nhóm duy tân Quảng Nam, cũng 

như bất cứ nho gia nào đáng nghi ngờ. Những bản 

án được lưu giữ và báo cáo chính trị của Bonhoure, 

Levecque cùng công sứ các tỉnh Trung Kỳ bộc lộ rõ 

ràng tâm ý họ. Xem thêm Chính Đạo, Hồ Chí Minh, 

1892-1969, tập I: 1892-1924, tái bản có bổ sung 

(Houston: Văn Hoá, 1997), tr. 117-23 ; David G 

Marr, Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925 

(Berkeley: Univ. of California Press, 1971), pp 187-

95.   

 

Thỉnh nguyện của dân chúng là phản ứng đầu tiên 

với Nghị định ngày 31/12/1907 mới ban hành, theo đó 

số ngày sưu [lao động ép buộc] dành cho công ích tỉnh 

sẽ tăng từ 6 lên 8 ngày, có hiệu lực tức khắc. Nguyên từ 

năm 1898, số ngày sưu dịch mỗi năm là 30 ngày; 10 
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trong số 30 ngày dùng cho việc công ích của xã, và 20 

ngày khác của thể mua bằng tiền (Dụ ngày 14/8/1898). 

Trong đợt cải cách tài chính năm 1904, nông dân mua 

lại 20 ngày sưu dịch với giá 2 hào (0.20 đồng), và số 

tiền này phải trả chung với thuế thân (2 đồng); tức mỗi 

xuất đinh phải trả thuế hàng năm tới 2 đồng 20 xu. Phần 

10 ngày sưu còn lại, 6 ngày dành cho việc công ích của 

tỉnh (Dụ ngày 9/1/1904). Trong nỗ lực tận thu và do nhu 

cầu nhân công làm đường xá, Khâm sứ Levecque cho 

phép mua lại 2 ngày sưu dùng cho việc làng xã, và dành 

8 ngày cho tỉnh.(22) Ngoài ra, điều kiện làm việc thực 

vất vả, lại còn bị hành hạ, ngược đãi. 

22. Thư ngày20/4/1908  [20/3 Mậu Thân], dân 

Quảng Ngãi gửi Toàn quyền [Bonhoure]; CAOM 

(Aix), GGI, dossier 5887.Báo cáo tổng quát năm 

1908, ngày 25/9/1909, Groleau gửi Toàn quyền; 

Ibid., GGI, F-03 (54).  

 

Đòi hỏi của dân Phiên Ai càng có ý nghĩa và dễ 

hiểu là từ năm 1881, chế độ sưu dịch đã bãi bỏ ở Nam 

Kỳ qua Nghị định ngày 10/5/1881 của Tổng thống Jules 

Grévy. Để có nhân lực làm việc công ích, các tỉnh có 

quyền trưng dụng mỗi xuất đinh không quá năm [5] 

ngày. Một nghị định khác ngày 24/3/1884 của Thống 

đốc Nam Kỳ cũng miễn sưu dịch cho người trên 55 tuổi. 

Năm năm sau, nghị quyết hành chính ngày 5/3/1889 cho 

phép mua lại số ngày bị trưng dụng. Nhưng ngày 

20/6/1891, Thống đốc Nam Kỳ lại ra một thông tư 

[circulaire] cho phép mua ba [3] ngày sưu tỉnh, và hai 

[2] ngày còn lại dành cho việc công ích xã.(23) 
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23. Báo cáo ngày 23/7/1913, Giám đốc Hành 

chính gửi Toàn quyền; Ibid., 9 PA, carton 4.  

 

Nhằm phản ứng lại thái độ cửa quyền của huyện 

quan, ngày 9/3/1908 [7/2 Mậu Thân], khoảng hơn 300 

nông dân kéo nhau tới huyện lỵ Đại Lộc xin giảm sưu 

dịch và trả tự do những người bị bắt. Theo báo cáo của 

Công sứ Jean Charles, huyện quan đồng ý thả ba [3] 

người trên. Hai ngày sau, 11/3 [9/2 Mậu Thân], khoảng 

300 tới 400 dân Đại Lộc và Điện Bàn lại kéo tới Tòa 

Công Sứ Pháp ở Faifo (Hội An), đưa kiến nghị xin giảm 

sưu và thuế thân. Charles ra thuyết phục, nhưng các đại 

diện cương quyết sẽ chỉ trở lại làng xóm sau khi yêu 

sách được thỏa mãn. Đêm đó, đoàn biểu tình ngủ lại 

trước Dinh Công Sứ. Số người tham dự biểu tình ngày 

một đông. Ngày 13/3 [11/2 Mậu Thân], Charles bắt hai 

người cầm đầu. Đoàn biểu tình bèn đòi trả tự do ngay 

cho hai người trên, nhưng Charles từ chối. Đám đông 

tràn vào các phòng sở và nội vi Dinh Công Sứ làm áp 

lực. Charles cho lệnh lính tập đàn áp bằng côn và gậy, 

đẩy lui đoàn biểu tình, rồi đặt chướng ngại vật trên trục 

lộ dẫn vào toà Công sứ. Nông dân vẫn chiếm giữ chợ và 

các đường phố trong tỉnh lỵ. Họ lùng bắt những người 

thu thuế chợ, hành hung, đập phá cơ sở và đe dọa đến 

tính mạng của các hoa chi này. 

Ngày 21/3 [19/2 Mậu Thân], đoàn biểu tình tràn vào 

Dinh Tổng Đốc ở Điện Bàn (ngã ba Quốc lộ 1 và đường 

dẫn vào Faifo), định bắt Hồ Đắc Trung theo họ lên Hội 

An xin giảm sưu thuế. Charles vội sai một toán 30 lính 

tập tới bảo vệ Dinh Tổng Đốc và an ninh các quan lại. 

Hôm sau, 22/3, dân chúng lại tràn vào Dinh Tri phủ 
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Điện Bàn, hành hung lính lệ, rồi bắt giải Tri phủ lên 

Faifo. Được tin, Charles sai Thiếu Úy (Lãnh binh) 

Léonard Sogny (người sau này trở thành Giám đốc Mật 

thám Trung Kỳ) đem 20 lính tập tới giải vây. Sogny cứu 

được viên Tri phủ giữa đường từ Điện Bàn tới Faifo, bắt 

giữ 5 người; 3 người khác bị chết đuối khi bơi qua sông 

trốn chạy. Sau đó, Charles phái 15 lính bảo an tới lập 

một đồn ở Điện Bàn để bảo vệ an ninh.  

Bốn ngày sau nữa, 26/3, hỗn loạn diễn ra ở phủ 

Thăng Bình (phía nam Điện Bàn). Tia lửa điện có lẽ là 

việc Tri phủ Thăng Bình và Sogny dẫn lính đến bắt 

Nguyễn Thành—tức Ấm Hàm, một đồng chí của Phan 

Bội Châu—người bị coi như chủ xướng cuộc dân biến. 

Khoảng 1,000 nông dân tràn vào phủ lỵ, phá hủy vòng 

thành, đập phá phòng ốc. Chỉ biết tin trên khi đã về tới 

chợ Được để chờ sà-lúp dẫn giải Ấm Hàm về Faifo, 

Sogny bèn sai một tiểu đội lính tập xuống giải cứu Tri 

phủ Thăng Bình. Bị tấn công bằng gạch và gậy gộc, 

toán lính này bắn 9 phát súng vào đám đông, khiến 1 

người chết, 4 người khác bị thương. Đoàn biểu tình vẫn 

chưa chịu giải tán, tụ tập ở những thửa ruộng gần phủ 

lỵ. Mãi tới khi thám tử Breugnot dẫn thêm 20 lính tập 

tới tăng viện, dân mới rút lui. Breugnot lập một đồn lính 

với 10 tay súng ở phủ lỵ để bảo vệ Tri phủ. 

Tại Tam Kỳ (tỉnh lỵ Quảng Tín thời VNCH) hàng 

ngàn dân chúng cũng kéo tới quanh phủ lỵ sau khi một 

lãnh tụ duy tân bị bắt. Tri phủ và viên Đề đốc phụ trách 

việc đắp đường từ Tam Kỳ vào Nông Sơn bị cô lập 

trong phủ đường. Mãi tới khi Thiếu Úy Salvant từ Faifo 

trở về mới giải cứu được hai quan chức trên. Viên Đề 

Đốc bị chết sau đó. 
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Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/1908, cuộc 

biểu tình ở Faifo đã bớt khí thế. Số người tham dự giảm 

dần. Đầu tháng 4/1908 [1/3 Mậu Thân], không còn ai 

tiến vào Faifo nữa mà chỉ tuần hành quanh Dinh Tổng 

đốc, và phủ lỵ Điện Bàn. Lý do chính là Levecque đã 

tăng phái cho Quảng Nam 220 lính khố đỏ từ Huế, 

Tourane, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Vinh. 

Ngày 28/3, Charles cũng đích thân tới Hội An, mang 

theo Cơ mật viện trưởng Trương Như Cương và 

Thượng thư Bộ Binh Vương Duy Trinh. Hàng trăm 

người biểu tình, kể cả các “thân sĩ” Duy Tân, bị bắt giữ. 

Nhưng Trương Tôn, một trong 6 tù nhân đầu tiên bị làm 

án đầy đi Lao Bảo, cung cấp một chi tiết khác. Trương 

Tôn khai với Phủ Phụ chính Huế rằng khi đoàn biểu tình 

từ Đại Lộc tới dinh Tống đốc ở Điện Bàn, họ được Bố 

chính và Án sát Quảng Nam mời vào trong Dinh, yêu 

cầu giữ im lặng và bầu ra một đoàn đại diện đi gặp 

Công sứ. Ba anh em Tôn cùng ba đại diện khác sau đó 

được dẫn vào hậu viên, đóng gông cổ, giải ra Faifo. 

Charles còn chia đạo quân tăng viện làm 4 đội tuần 

tiễu bốn khu vực Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên/Đại 

Lộc và Điện Bàn/Hòa Vang. Bởi thế, tình hình Quảng 

Nam lắng dịu dần sau khi ba [3] nông dân Duy Xuyên 

bị xử tử vì đã dìm chết chánh tổng Trần Quát. (24)    

24. Ngày 2/6/1908, Bộ Lại truy phong Chánh 

tổng Quát tước Bát phẩm văn giai; TTLTQG 1 (Hà 

Nội), Mục lục Châu Bản Triều Duy Tân, XIV:423.   

 

Quảng Nam chưa êm, đã đến lượt Quảng Ngãi. Từ 

ngày 30/3 tới 12/4/1908, nông dân biểu tình trước dinh 

Tuần Vũ Lê Từ. Ngày 3/4, Công sứ  Ch. Dodey [Dodez] 
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bắt giữ cựu Bố chính Lê Tựu Khiết, cựu thủ hạ của 

Nguyễn Thân, từng chỉ huy cuộc khai quật xác Phan 

Đình Phùng để giảo nghiệm; nhưng bắt đầu có ý hướng 

khác; và Ấm Nguyễn Bá Loan—một cựu lãnh tụ Cần 

Vương đã về hàng, con trai cựu Thượng thư Nguyễn Bá 

Nghi—với tội cầm đầu cuộc nổi dạy. Tuy nhiên, những 

đoàn biểu tình vẫn chưa chịu giải tán. Họ nằm dài trên 

đường, ngăn cản không cho bất cứ ai rời thành, bất chấp 

roi vọt hay những lời hứa hẹn, thuyết phục của quan 

chức Pháp-Việt. Tình hình chỉ dịu xuống sau khi 

Levecque tăng viện cho Quảng Ngãi một số lính tập. 

Ngày 12/4, đại diện dân chúng mới tuyên bố sẽ rời 

thành phủ, với điều kiện được giảm thuế cho người 

nghèo. Hôm sau, 13/4, giữa lúc hầu hết nông dân đã giải 

tán, bỗng có tin dân Bình Định và Thừa Thiên đã nổi 

dậy và được giảm sưu dịch. Buổi chiều, khoảng 1,000 

người lại kéo tới tụ họp trước dinh phủ. Một số định đốt 

trại lính gần đó; nên hai người bị bắn chết. Tại hướng 

khác, một toán lính Pháp bắn chết hoặc gây thương tích 

13 người. Nổi giận, đoàn biểu tình bắt giữ gia đình một 

phó lãnh binh và các lính tập, cùng 6 lính dõng. Họ còn 

nhận sông chết hàng chục người từ chối “xuống đường”. 

Ngày 17/4, Levecque ra lệnh thẳng tay đối phó. Lính 

Pháp nổ súng vào đám đông. Theo chính quyền, khoảng 

40 người biểu tình chết hoặc bị thương. Đơn khiếu nại 

của nông dân Quảng Ngãi ngày 20/4/1908 [20/3 Mậu 

Thân] gửi Toàn quyền cho rằng số thương vong lên tới 

hàng trăm.(25) 

25 Báo cáo tháng 3 & 4/1908, R/Quảng Ngãi 

gửi RSA; CAOM (Aix), GGI, d. 5887. 
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Phong trào chống sưu dịch lan nhanh vào Bình Định 

và ngược ra Thừa Thiên.  

Biên độ những cuộc biểu tình lên cao nhất tại Bình 

Định. Dân chúng bỏ phương thức tranh đấu bất bạo 

động, sử dụng bạo lực. Điểm nổ đầu tiên là Bồng Sơn, 

phủ lỵ giáp ranh Quảng Ngãi. Do sự khích động của 

những đoàn cúp tóc  từ Quảng Ngãi kéo vào, dân Bồng 

Sơn nổi lên, lũ lượt kéo về dinh Tổng Đốc ở phiá Nam. 

Dọc đường, đoàn biểu tình ngày thêm đông. Ngày 16/4, 

khoảng 3, 4 nghìn người vây quanh dinh Tổng đốc (tại 

ngã ba Quốc lộ 1 và 19). Trong khi đó, tại các địa 

phương, đặc biệt là huyện miền núi Bình Khê, dân 

chúng bắt giữ hương chức, nhân viên thu thuế và các 

chủ thầu thuế chợ. Họ còn tịch thu bằng sắc và ấn triện 

của các lý trưởng, chánh tổng, tạo nên tình trạng vô 

chính quyền khắp nơi.  

Ngày 18/4, hai đại đội bộ binh Pháp đổ bộ xuống 

Qui Nhơn. 100 lính da trắng khác cũng từ Quảng Ngãi 

kéo xuống Bồng Sơn. Ngoài ra, Levecque tăng viện cho 

Bình Định nhiều đội lính tập, lính dõng và đích thân vào 

tận nơi giải quyết. Từ đầu tháng 5/1908, Công sứ Pháp 

quyết dịnh cho các đội tuần tiễu được tự do nổ súng, 

giết hoặc làm bị thương “giặc đồng bào” để thị oai. 

Đồng thời, cách chức Tổng đốc Bình Định cùng một số 

tri huyện, tri phủ, và xuống tay mạnh với giới nho sĩ duy 

tân, kể cả Hồ Sĩ Tạo, một tri huyện đang cư tang mẹ tại 

quê. Chỉ trong vài tuần, trật tự dần dần được vãn hồi. 

Hàng trăm người tử nạn hoặc bị tống giam, làm án trong 

vụ “loạn đồng bào” hay “loạn cúp tóc” trên. (26) 

26.  Báo cáo tháng 4 và tháng 5/1908, R/Qui 

Nhơn gửi RSA; Ibid., d. 5887. 

806



 701 

 

Nông dân Thừa Thiên tụ họp ở Công Lương từ ngày 

9/4, dự định đến Tòa Khâm nạp kiến nghị xin giảm thuế 

vào hôm sau. Ngày 10/4, Phủ Doãn mang một toán lính 

tới giải tán, thì bị ném đá. Một Phó quản lính dõng còn 

bắn chết một người toan làm đắm thuyền của Phủ Doãn. 

Đám đông liền ào tới, bắt Phủ Doãn và đoàn tùy tùng 

làm con tin. Viên Phó quản và toán lính dõng bị hành 

hung, ngâm nước và phơi nắng. Sáng ngày 11/4, một 

đội lính tập tới giải cứu Phủ Doãn nhưng không thành 

công. Khoảng 10 giờ sáng, hàng trăm người biểu tình 

mang Phủ Doãn tới Toà Khâm xin giảm sưu thuế, bị 

lính tập trang bị gậy gộc, đẩy lui. Phủ Phụ chính bèn cử 

Tham tri bộ Hình cùng hai người khác tới Công Lương 

điều đình việc phóng thích con tin. Buổi trưa, đoàn biểu 

tình vây quanh dinh quan Việt, tuyên bố chỉ giải tán khi 

các nguyện vọng được thỏa mãn. Công sứ Huế bèn cho 

lệnh lính tập giải tán bằng gậy gộc.  

4 giờ chiều cùng ngày, khoảng 1,000 người tụ họp 

trước dinh Công sứ, xin giảm thuế. Mờ sáng 12/4, một 

đại đội Lê Dương kéo tới Công Lương, quyết giải cứu 

Phủ Doãn. Đồng thời, lính kéo vào các thôn xã lân cận, 

bắt giữ 34 nông dân. Trong khi đó, lúc 7 giờ sáng cùng 

ngày, đoàn biểu tình xuất phát từ An Cựu lại kéo vào 

thành phố. Họ chia nhau thành từng nhóm khoảng 50-

100 người, chiếm giữ các cửa vào nhà ga, và khoảng 

đường từ Bộ Công tới dinh các quan tỉnh. Chiều 13/4, 

Lê dương Pháp thẳng tay đàn áp sau khi đoàn biểu tình 

tấn công một đồn Cảnh sát ở chợ. Một số bị thương 

nặng. Hai người bị chết đuối.  
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Ngay đêm đó, Phủ Phụ chính theo lệnh Levecque ra 

chỉ thị cấm bất cứ ai vào thành phố. Ngày 14/4, lính 

Pháp mạnh tay giải tán những đoàn biểu tình trước các 

dinh quan Việt. Hai người bị chết đuối, hai người khác 

trọng thương. Ngày 15/4, dân biểu tình rút về hướng 

Phú Bài, phía nam thành phố 15 cây số, rồi lần lượt giải 

tán.  Những ngày kế tiếp, quan binh Pháp-Việt hành 

quân bố ráp, bắt giữ nhiều người, kể cả ba người cầm 

đầu là Ấm Toản, Ấm Mãnh và Ấm Mộng Trong số 25 

người bị coi như thủ lãnh, Danh Ngan, một cựu lính khố 

đỏ, đã trói và đe dọa các lính lệ ở Công Lương, bị làm 

án tử hình. Đỗ Huyên, lý trưởng làng Tây Phú, bị bắt ở 

An Cựu khi đang xúi dục dân biểu tình trở lại thành phố. 

Nguyễn Ngạc, tức Cậu Cả, con trai Nguyễn Tri Phương; 

một chủ sự về hưu; một võ quan ngũ phẩm; một cựu 

phụ đạo của Nguyễn Phước Biện (Huỳnh Bá Đảm); cựu 

Tri huyện Nguyễn Can Định, và Hoàng Thông, một 

quan tứ phẩm, cựu học sinh Quốc Học, giáo sư trường 

Pháp-Việt, chủ nhân sở buôn ở Bảo Vĩnh; Trần Trọng 

Cảnh, Đốc học ở Phan Rang.(27) Đến cuối tháng 

6/1908, tình hình mới tạm yên. 

27. Rapport No. 33, 4/5/1908, R/Thua Thien 

gửi RSA; CAOM (Aix), GGI, d. 5887. 

 

Phong trào dân biến ở phía Nam giảm hẳn cường độ 

ở Phú Yên, nhưng lại bùng nổ mạnh ở các tỉnh phía Bắc, 

ngoại trừ Nghệ An. 

Tình hình Hà Tĩnh rối loạn nhất. Toàn quyền 

Bonhoure phải tăng viện cho vùng này hai đại đội lính 

tập và ra lệnh thẳng tay thanh trừng giới nho sĩ; nhưng 

đến tháng 8/1908, cuộc dân biến mới coi như chấm dứt. 
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Khi cuộc dân biến vừa khởi dậy, Phan Chu Trinh 

đang ở Hà Nội. Thống sứ Miribel đã từng nói chuyện 

với Phó bảng Trinh, tán thành đề nghị hủy bỏ chế độ 

khoa cử cũ và mở các trường học mới ở Trung Kỳ, nên 

đề nghị chiêu dụng Phan Chu Trinh.(28) Nhưng ngày 

29/3/1908, từ Faifo, Levecque—qua những lời kết tội 

của công sứ Charles, Tổng đốc Trung, Cơ Mật Viện 

trưởng Cương, v.. v...—yêu cầu Mirabel bắt giam Phó 

bảng Trinh. Ngày 10/4, Phan Chu Trinh bị bắt giải về 

Huế. Ba ngày sau, 13/4, Phủ Phụ Chính kết tội Trinh 

chủ xướng vụ nông dân Quảng Nam nổi dạy (kích biến 

lương dân, mưu bạn vi hành), và lên án tử hình. 

Levecque giảm còn chung thân khổ sai, rồi hôm sau, 

14/4, ký nghị định đầy Phan Chu Trinh ra Côn Đảo. Một 

năm sau, khi tái thẩm vụ Phan Chu Trinh ngày 

8/3/1909, Phủ Phụ chính khẳng định vào tháng 4/1908, 

thoạt tiên PPC buộc tội Trinh âm mưu làm loạn [mưu 

bạn], kết án chung thân, đầy đi Lao Bảo. Nhưng 

Levecque muốn ra án tử hình vì tội “mưu bạn dĩ hành” 

(âm mưu làm loạn và đã làm loạn). Cuối cùng, PPC đổi 

thành “mưu bạn vi hành,” (âm mưu nhưng không làm 

loạn). (29) 

28. Báo cáo ngày 16/3/1908, Bonhoure gửi 

BTĐ; Ibid., GGI, dossier 5886. 

29. Phan Chu Trinh, A Complete Account,  

1983:124n 25. 

 

Tại Khánh Hoà, dù chưa có biến động nào, ngày 

16/4/1908 Bố chính Phạm Ngọc Quát và một viên chức 

Pháp vẫn tới phủ Ninh Hòa, phía bắc Nha Trang 30 cây 

số, bắt Giáo Thụ Trần Quí Cáp cùng 9 người khác (6 
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giáo quan, 3 Đông y sĩ). Học trò Tiến sĩ Cáp, Trần 

Huỳnh Liên, cũng bị bắt khi kêu gọi dân chúng phản 

đối. Hôm sau, thêm 7 người “đầu trọc” mới từ Quảng 

Nam đi thuyền vào làm củi bị câu lưu vì có một chánh 

tổng tố cáo với Bố chánh Quát rằng họ từng đề nghị ông 

ta nổi dạy, sẽ có Nhật Bản giúp sức. Dù chỉ tìm thấy 

một bản Hải Ngoại Huyết Thư của Phan Bội Châu trong 

nhà trọ Tiến sĩ Cáp, quan tỉnh Khánh Hòa vẫn làm án tử 

hình ông, dựa theo lời khai của  Nguyễn Tư Trực. Ngày 

Thứ Bảy, 13/6, Phủ Phụ chính duyệt xét bản án của tỉnh 

Khánh Hòa và y án Tiến sĩ Cáp. Riêng Trực, được giảm 

còn giảo giam hậu. Hai ngày sau, 15/6, Trần Quí Cáp bị 

hành hình tại Khánh Hòa.(30) Vì số người bị bắt ở 

Khánh Hòa lên tới 66 người, mà chỉ có 50 lính lệ, Quát 

xin tuyển thêm lính và được chấp thuận. (31)  

30. Tel. Cabinet 209C, 19/6/1908, RSA gửi 

Gougal; CAOM (Aix), d. 5886. Nên ghi thêm là 

tổng số 66 người. [Xem danh sách trong].  

31. TTLTQG 1 (Hà Nội), Mục lục Châu Bản 

Triều Duy Tân, XIII:359; CAOM (Aix), GGI, d. 

5886 

 

Nhờ lập công lớn, Quát thăng đổi làm lãnh Tuần vũ 

hộ lý Hà Tĩnh. Ngày 14/7/1908, Quát cùng nhóm Cao 

Ngọc Lệ hoàn tất bản án định tội Ngô Đức Kế, Đặng 

Nguyên Cẩn và 23 ngưới khác. (32) 

32. TTLTQG 1 (Hà Nội), Mục lục Châu Bản 

Triều Duy Tân, X:182; CAOM (Aix), GGI, d. 5886. 

 

Nhân biến động này, Levecque ra tay với tất cả các 

nho sĩ duy tân, bất kể họ “chủ chiến” hay muốn hợp tác. 
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Đốc học Cẩn bị tống giam, giải về Hà Tĩnh. Bản án tỉnh 

Hà Tĩnh ngày 7/5/1908 kết tội Phan Bội Châu, Tiến sĩ 

Ngô Đức Kế, Giải nguyên Lê Văn Huân và Ấm [Lê] 

Võ, và bản án ngày 14/7/1908—dựa  theo lời khai của 

Lê Văn Hạ, một cựu thủ hạ của Phan Đình Phùng—của 

tỉnh Hà Tĩnh giúp Phủ Phụ chính và Levecque giải 

quyết được cơn nhức đầu “duy tân”: Ngày 14/8/1908, 

PPC kết án Tiến sĩ Ngô Đức Kế và Đốc học Đặng 

Nguyên Cẩn giảo giam hậu; Cử nhân Đặng Văn Bá và 

Tú Tài Lê Văn Huân bị 9 năm khổ sai; cùng 23 người 

khác bị đầy ra Côn Đảo. (33) 

 33. Thư số 14-C ngày 27/6/1908, Levecque gửi 

Bonhoure; Ibid.; Thư số 281 ngày 14/8/1908, RSA 

gửi Gougal; (Aix), GGI, d. 5887. 

 

Những vụ án khó giải quyết từ hơn năm trước đều 

tìm thấy đáp án. Hơn 50 khoa bảng tên tuổi—trong nỗi 

bàng hoàng phẫn hận của những người chủ trương “thờ 

người Pháp làm bậc thày”—bị kết án khổ sai, đầy đi 

Côn Lôn hay Lao Bảo. (34) 

34. Phụ bản 6, “Thư Quảng Nam Thân sĩ gửi 

Toàn quyền Pháp (13/6/1908);” Chính Đạo, Hồ Chí 

Minh, tập I: 1892-1924 (1997), đã dẫn, tr. 272-275; 

BAA, 1908, No. 9, pp 244-245; CAOM (Aix), AF, 

carton 22, d. A-30 (115). 

 

Người đứng sau việc trói buộc các nhà khoa bảng, 

kể cả Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, vào vụ dân 

biến là Charles, Hồ Đắc Trung, và Trương Như Cương. 

Trong buổi họp Viện Cơ Mật ngày 23/4, do Bonhoure 

chủ tọa, Cương cho rằng tổ chức của Phan Bội Châu đã 
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tung tin sai lạc, để xúi bảy dân chúng đòi giảm thuế và 

sưu dịch, mà theo Cương vừa phải, dân chúng có thể 

chịu đựng được. Ngày 3/5, trong báo cáo về vụ dân 

biến, Charles buộc Phan Chu Trinh tội chủ mưu.(35) 

Bonhoure cũng nghiêng dần theo Charles. Ngày 3/7, 

Bonhoure nhận xét rằng những bài thơ của Phan Chu 

Trinh, dưới hình thức triết lý, phản ảnh những lý thuyết 

và tư tưởng cách mạng của những nhà cải lương Trung 

Hoa; và dù chúng không có dạng thức bạo động như 

những tài liệu của Phan Bội Châu nhưng có lẽ xảo quyệt 

hơn, nguy hiểm hơn cho sự thống trị của Pháp. Gần ba 

tuần lễ sau, ngày 22/7, trong báo cáo tổng kết về vụ dân 

biến, Bonhoure còn lên án Phó Bảng Trinh là người 

khởi xướng phong trào chống sưu thuế toàn miền 

Trung.(36) 

35. Biên bản buổi họp Phủ Phụ chính ngày 

23/4/1908; & báo cáo ngày 3/5/1908, Charles gửi 

Khâm sứ; Ibid., GGI, dossier 5887.  

36. Ibid., AF, carton 22, d. A-30 (115). 

 

2. Vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội: 

Mùa Hè 1908, một biến cố khác nổ ra ở Hà Nội. 

Khoảng 8 giờ tối 27/6/1908, 80 binh sĩ Pháp thuộc 

Trung đoàn 4 Pháo binh, và 125 binh sĩ Trung đoàn 9 

Bộ binh bị ngộ độc sau bữa ăn tối. Vì thuốc độc quá 

nhẹ, không người nào bị thiệt mạng. 

Cuộc đầu độc trên thực ra là bước đầu của một âm 

mưu nổi dạy đã chuẩn bị từ cuối năm 1907. Cuối tháng 

3/1908, Công sứ Hà Đông [tức Hà Nội cũ] đã được mật 

báo về âm mưu này, nhưng không tìm ra dấu vết gì. 

Trước ngày hạn định, qua lời thú tội của một con chiên 
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tham dự âm mưu trên, một linh mục (cố Ân) mật báo 

cho viên chức Pháp biết trước. Bởi vậy, Tư lệnh Hà Nội, 

Trung tướng Piel, và cấp chỉ huy Pháp đã có những biện 

pháp kiểm soát mạnh, như thu súng của lính Việt và 

cấm quân. Đồng thời, mật thám Pháp mở rộng màng 

lưới càn quét, bắt giữ hàng trăm người, kể cả Đồ Đàm, 

cựu đầu bếp, Hai Hiên, 2 Hạ sĩ quan (đội) và 1 lãnh 

binh. 

Ngay ngày hôm sau, Bonhoure triệu tập một Hội 

đồng Đề Hình (theo điều 23 của Nghị định ngày 

15/9/1896). Tuy nhiên Bonhoure chống lại áp lực của 

khoảng từ 250 tới 300 Pháp kiều tụ tập trước Dinh Toàn 

quyền, đòi phải hành quyết ngay các thủ phạm, và 

khẳng quyết những kẻ phạm tội phải được xét xử trước 

pháp luật. Ngày 6/7/1908, ba hạ sĩ quan Việt—Đội 

Binh, Đội Cốc và Đội Nhân—bị lên án tử hình, và xử 

chém hai ngày sau tại ba nơi trong thành phố Hà Nội, 

thủ cấp treo lên hầu cảnh cáo đám đông. Sau đó, trong 

các phiên xử ngày 16/7, 3/8 và 25/8 kết thêm 8 án tử 

hình, 4 chung thân, và 70 án tù. Tổng cộng: 13 tử hình, 

31 án tù, 14 người được tha bổng. Những người bị tử 

hình: Ngày 3/8/1908, Hai Hiên, bếp Cai Nga, và Vũ 

Văn Xuân, Nguyễn Van Ngoc tự Áo Dài và Thiên; 

Ngày 25/8/1908: Lang Seo, Cai Than, và Tran Van Ton; 

trong các phiên tòa ngày 10/9, 15/10, và 25/11/1908: Đồ 

Đảm, Đội Hổ, Do Vinh, Ang Chanh; hành quyết ngày 

3/12/1908. (37) 

37. Báo cáo ngày 6/3/1909; Ibid.; 

Gouvernement Général d'Indochine [GGI], Sureté 

Général, “L'Agitation anti-francaise dans les pays 

annamites de 1905 à 1918 [Biến loạn chống Pháp 
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tại các xứ An-nam-mít từ 1905 tới 1918];” Ibid., PA 

13 [Papiers Jules Bride], pp 40-4, 49. Sẽ dẫn: 

“Agitation... 1905-1918.” Xem thêm Marr 1971, pp 

193-94.  

 

Tất cả những sĩ phu thuộc phong trào Đông độ—

như Hoàng Tăng Bí, Dương Bá Trạc, Nguyễn Quyền ở 

miền Bắc, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Lê Văn 

Huân v.. v.. ở miền Trung—đều bị trói buộc vào vụ đầu 

độc này. Cuộc điều tra của Pháp cũng tìm thấy Hoàng 

Hoa Thám (1846-1913) có liên hệ. Đề Thám đã là cái 

gai trong mắt người Pháp từ lâu. Tuổi ngày càng lớn, 

thế lực Đề Thám ngày thêm suy giảm. Bởi vậy, Đề 

Thám khéo léo cư xử, cố tránh tạo cơ hội cho Pháp động 

binh. Nhưng với những người Việt yêu nước, Đề Thám 

vẫn là tượng trưng của tinh thần kháng Pháp, một thứ 

hùm thiêng Yên Thế. Phan Bội Châu, chẳng hạn, đã hai 

lần tìm tới Thái Nguyên và đạt được một mật ước liên 

kết hoạt động. Một số thủ lãnh người Hoa cũng tìm đến 

Yên Thế ra mắt Đề Thám. 

 

C. Anthony Klobukowski ([26/6/1908] 24/9/1908-

1911): 

Ngày 26/6/1908, Klobukowski—một nhà ngoại 

giao, con rể của Paul Bert, từng làm việc với Thống đốc 

Thomson ở Sài Gòn, Tổng Trú sứ Bert và rồi Toàn 

quyền Constans ở Hà Nội, trước khi giữ những chức 

ngoại giao ở Nhật và Xiêm La—được bổ nhiệm chức 

Toàn quyền. Tuy nhiên, gần ba tháng sau mới tới Sài 

Gòn. Những cuộc biến loạn ở Đông Dương, và phản 

ứng của Pháp kiều, khiến Paris cho lệnh Klobukowski 
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theo đuổi một chính sách có thể gọi là “cây gậy và củ cà 

rốt”—nâng cao giá trị các quan lại, phân tán bớt quyền 

hành của chính phủ liên bang, và cải thiện những biện 

pháp như độc quyền công quản. 

Trong những tháng “trăng mật,” Klobukowski đi 

chu du khắp nơi. Tại Huế, Klobukowski cho lệnh Phủ 

Phụ chính phải nghiên cứu việc cải tổ thuế thân và sưu 

dịch; nhưng cũng đồng thời đặt ra tiền lệ là từ nay các 

quan địa phương chỉ nhận lệnh trực tiếp từ các công sứ. 

Phủ Phụ chính, như thế, bị tước hầu hết quyền lực.(40) 

Tại Bắc Kỳ, thành lập một Hội đồng Tư vấn, một mô 

thức mới của Hội đồng Kỳ lão của Bert năm 1886.(41) 

40. Biên bản buổi họp Phủ Phụ chính ngày 

13/10/1908; CAOM (Aix), AF, carton 21, d. A-30 

(113) 

41. Thư ngày 2/10/1908, Klobukowski gửi 

BTTĐ; Ibid., carton 22, d. A-30 (115). 

 

Mối bận tâm hàng đầu của Klobukowski vẫn là 

phong trào Đông Du. Ngày 30/1/1909, nhân dịp 

Klobukowski có mặt ở Huế, Phủ Phụ chính ra Dụ trừng 

phạt cha mẹ có con xuất ngoại bất hợp pháp. Trong khi 

đó, Klobukowski áp lực mạnh hơn với Tokyo để trục 

xuất Phan Bội Châu và Cường Để. Tháng 3/1909, Phan 

Bội Châu phải rời Hoành Tân qua Hong Kong, rồi Xiêm 

La. Bảy tháng sau nữa, ngày 26/10/1909đến lượt Cường 

Để.(42) Klobukowski còn dàn xếp với các viên chức 

thuộc địa Bri-tên tại Hong Kong và Thượng Hải để bắt 

giữ và trục xuất những nhà ái quốc lưu vong Việt. 

42. Ibid., carton 21, A-30 (113); BAA (1908), số 

21, tr. 569; CĐCMCĐ 1957, tr. 30-6; NB 1971, tr. 
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132-6. Xem thêm tờ khai của Nguyễn Thái Bạt ngày 

23/12/1912; CAOM (Aix), 9 PA, carton 2.  

 

Klobukowski cũng sửa đổi chính sách “chinh phục 

tinh thần” của Beau; bỏ Tổng Nha Giáo dục Công lập 

(Nghị định ngày 16/3/1909), đóng cửa Đại học Đông 

Dương, và giải thể Hội đồng Hoàn thiện Giáo dục. 

Klobukowski còn đẩy mạnh kế hoạch sử dụng chữ quốc 

ngữ mới, cho lệnh từ nay tất cả các công văn bằng chữ 

Hán phải kèm theo bản dịch quốc ngữ. Tất cả sổ bộ hộ 

tịch (khai sinh, giá thú) cũng phải dùng hai loại văn tự. 

Các viên chức tổng và xã sẽ được khen thưởng nếu 

khuyến khích việc truyền bá chữ quốc ngữ. Tất cả các 

dịch lại tại dinh sở các quan Việt trong vòng một năm 

phải đọc và viết được tiếng Việt, bằng không sẽ ngưng 

thăng thưởng.(43) 

43. Báo cáo ngày 24/8/1910, Klobukowski gửi 

BTTĐ; Ibid., carton 10, d. A-20 (63); Cao Huy 

Thuần 1990, p 386. 

 

Tuy nhiên, vì nhu cầu thông ngôn và thư ký vẫn còn 

thiếu và phần nào để giải tỏa tình trạng “thất nghiệp” 

của các nho sĩ mà Paris cho là nguồn gốc của sự tình 

hình bất ổn dưới thời Beau, ngày 14/4/1909 

Klobukowski thành lập thêm một phân khoa sư phạm để 

đào tạo huấn đạo (giáo quan cấp huyện, từ chánh bát 

phẩm tới chánh thất phẩm) và giáo thụ (giáo quan cấp 

phủ, từ tòng lục phẩm tới tòng ngũ phẩm). Cho tới năm 

1910, phân khoa này đặt dưới quyền phòng 2 của Phủ 

Thống sứ.(44) Klobukowski còn mở trường Luật [Ecole 

de Droit] với hai trụ sở Hà Nội và Sài Gòn. Học trình là 
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2 năm. Trường khai giảng tại Hà Nội ngày 15/4/1910. 

Trong niên khoá 1911-1912, Sài Gòn có 18 sinh viên, 

và Hà Nội 32 người.(45)  

44. Ibid., Amiraux 47473. Ngạch giáo dục gồm 

6 bậc: sư phạm (tòng bát phẩm), huấn đạo (huyện), 

giáo thụ (phủ), điển học (Giáo quan một tỉnh nhỏ, từ 

chánh ngũ phẩm tới tòng tứ phẩm), đốc học (Giáo 

quan một tỉnh lớn, từ chánh tứ phẩm tới tòng tam 

phẩm), và Thanh tra (tòng nhị phẩm). 

45. Nghị định thành lập trường Luật ngày 

29/3/1910 do Albert Picquié ký. Picquié là Tổng 

thanh tra Thuộc địa, quyền Toàn quyền từ 13/1 tới 

11/6/1910; Ibid., GGI, dossier 2687. 

 

Đầu năm 1909, Klobukowski cũng chấm dứt 

chương trình gửi công chức bản xứ qua Pháp tu 

nghiệp—chương trình mà Beau tin tưởng là phương tiện 

hữu hiệu nhất và duy nhất để chống lại ảnh hưởng của 

Nhật Bản.(46) 

46. Ibid., dossier 2562.  

 

Trong số 20 người bị gửi về nước ngày 30/11/1908, 

có Hồ Đắc Đệ, giáo viên Pháp văn trường Quốc học, em 

(hoặc anh) của Hồ Đắc Trung, và Lương Văn Phúc. 

Phân khoa bản xứ của trường Thuộc Địa ở Paris vẫn 

được duy trì, chỉ thay đổi cách tuyển chọn khoá sinh. Từ 

nay, chỉ những người tốt nghiệp thi Hương hay Hội, và 

các ấm sinh mới được tuyển chọn. Sau đó, ngày 

30/10/1908, gom tất cả những cơ quan ở Pháp—như 

Alliance francaise, Collège de France, Ecole coloniale 

(section d'Indigènes), Ecole des languages orientales, 
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Ecole Jule Ferry, Ecole supérieure d'agriculture 

coloniale, Faculté des Sciences de Paris, Mission 

laiique, Institut commercial de Paris, và Jardin colonial 

de Nogen—thành Đoàn Giáo dục Đông Dương (Groupe 

de l'Enseignement indochinois en France).(47) 

47. Báo cáo ngày 7/2/1907; Ibid., AF, carton 9, 

d. A-20 (54).  

 

Một trong nhưng nạn nhân của nghị định này là 

Nguyển Tất Thành, bí danh đầu tiên của Nguyễn Sinh 

Côn—hai đơn xin nhập học trường Thuộc Địa Paris đề 

ngày 15/9/1911, gửi đi từ Marseille, đã bị từ chối, vì 

“Monsieur Thành” không thuộc diện do Chính phủ Liên 

Bang Đông Dương gửi đi.(48) 

48. Thư ngày 21/10/1911, Phó Hiệu trưởng 

trường Thuộc Địa gửi “Monsieur Nguyễn Tất 

Thành” (Marseille); do Vũ Ngự Chiêu phát hiện 

ngày 2/2/1983, tại Văn khố Trường Thuộc Địa, trên 

đường Oudinot, quận VII, Paris; Vũ Ngự Chiêu và 

Nguyễn Thế Anh, Một ngôi trường khác cho 

Nguyễn Tất Thành / Another School for Young 

Nguyen Tat Thanh / Une autre école pour le jeune 

Nguyen Tat Thanh (Paris: Văn Hoá, 1983). Hai thư 

xin nhập học Trường Thuộc Địa của Nguyển Tất 

Thành ngày 15/9/1911 được trích đăng trong Vũ 

Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận Biển Đông 

Nam Á: Kiện hay Không Kiện?, 3 tập (Fountain 

Valley, CA: Hợp Lưu, 2015-2016), tập II, tr 382-

383. Ngoài ra, còn nhiều tư liệu về Nguyễn Sinh 

Côn và liên hệ với Đảng Cộng Sản Trung Hoa; 

Ibid., tập III (Bổ túc). 
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Với Hội truyền giáo, thái độ Klobukowski quay đủ 

một vòng 180 độ. Khi rời Pháp qua Đông Dương, 

Klobukowski tuyên bố: “Gíáo hội chủ nghĩa không thể 

xuất cảng.” Nhưng vừa tới Hà Nội, Klobukowski cam 

đoan với Gendreau, Giám mục Đường Ngoài Tây: 

“Chống Giáo hội chủ nghĩa không thể xuất cảng.”(49) 

Giao tình giữa Klobukowski với các giáo sĩ rất tốt đẹp. 

Klobukowski cũng quyết nhổ hết những cái gai “kháng 

Pháp” trước mắt, hầu chinh phục đám đông thầm lặng, 

tức giới nông dân và công nhân, đã bị các sĩ phu “bất 

mãn” dọa nạt, bóc lột, khiến một cổ hai tròng—một lối 

biện minh quen thuộc của giới quân đội và giáo sĩ. 

49. Patrick J. N. Tuck, French Catholic 

Missionaries and the Politics of Imperialism in 

Vietnam, 1857-1914: A Documentary Survey. 

(London: Liverpool Univ. Press, 1985), p 287. 

 

Hoàng Hoa Thám trở thành nạn nhân đầu tiên của 

Klobukowski. Sau khi xác định Đề Thám dính líu vào 

âm mưu nổi dạy ở Hà Nội mùa Hè 1908, Klobukowski 

cho lệnh tấn công căn cứ Yên Thế. Ngày 27/1/1909, đồn 

điền Phồn Xương bị phá tan. Tháng 7/1909, Đề Thám 

bắt cóc một con tin Pháp, định dùng để nghị hòa, nhưng 

Klobukowski không nhượng bộ. Các toán quân Pháp 

tiếp tục truy đuổi Đề Thám thật gắt gao. 

Quân đội và các viên chức Pháp cũng được lệnh 

truy diệt các lãnh tụ Cần Vương còn sống sót ở vùng 

Thanh-Nghệ-Tĩnh và Quảng Nam. Trong đệ nhất lục cá 

nguyệt năm 1910, Công sứ Pierre Pasquier ở Thanh Hoá 

và Công sứ Nghệ An hạ sát được một phụ tá đắc lực của 
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Phan Bội Châu là Đặng Thái Thân (11/3/1910), bắt giữ 

một số cán bộ khác như Ấm Chước (10/1/1910), 

Nguyễn Thu Xiêm (27/1/1910), Tú Ngôn (5/3/1910), 

Ưng Khuê, Nguyễn Châu (11/3/1910), và săn đuổi gắt 

gao Ấm [Lê] Võ cũng như Đội Quyên. Vợ con của 

Cường Để cũng bị bắt.(50) 

50. NB (Sài Gòn: 1971), tr. 138-39; Báo cáo 

chính trị năm 1910, trong CAOM (Aix), GGI, F-03 

(55) & (56); Ibid., AF, carton 24, d. A-50 (34) & d. 

A-20 (54); Marr 1971, p 150, n107. Đặng Thái 

Thân còn có biệt danh là Ngư Hải tiên sinh. 

 

Để chinh phục đám đông thầm lặng, Klobukowski 

có vài biện pháp cải cách. Vấn đề thời sự nóng bỏng 

nhất lúc bấy giờ là sưu dịch. Tại Bắc Kỳ, ngày 

9/12/1908, Klobukowski ký nghị định cho mua bằng 

tiền tất cả 10 ngày sưu dịch với giá 0.15 đồng một ngày, 

hay 1.5 đồng mỗi năm. Tiền này bỏ vào quĩ hàng tỉnh. 

Sau khi ngân sách hàng tỉnh bị bãi bỏ năm 1911, tổng số 

tiền mua sưu dịch ở Bắc Kỳ năm 1912 là 765,000 đồng. 

Tại An Nam, ngày 31/12/1908, Klobukowski phê chuẩn 

Dụ ngày 4/12/1908 của Viện Cơ Mật, chia đều sưu dịch 

làm năm [5] ngày sưu tỉnh, và năm [5] ngày sưu xã. 

Trong số năm [5] ngày sưu tỉnh, hai [2] ngày phải mua 

lại bằng tiền với giá 2 hào (20 xu) mỗi ngày. Ba ngày 

còn lại có thể mua, hay tự lao động. Ngoài ra, số ngày 

sưu tỉnh bị hạn chế trong phạm vi tổng hay huyện, ngoài 

phạm vi này phải có phép Viện Cơ Mật. Năm 1913, 

ngân sách Trung Kỳ dự trù thu được 364,500 đồng trên 

khoản mua sưu dịch.(51) 
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51. CAOM (Aix), 9PA, carton 4. Một trong 

những vấn đề khiến cố vấn Mỹ bận tâm nhất thời 

Đệ Nhất Cộng Hòa là chính sách sưu dịch [lao công 

bắt buộc] của nông dân trong các kế hoạch dinh 

điền và Ấp Chiến Lược. FRUS, 1961-1963, II:1962, 

pp 475-78 [TL 229] 

[Thứ Ba, 26/6/1962: Trước khi về nước, 

Mendenhall gặp Phó TT Nguyễn Ngọc Thơ từ giã. 

Bàn về ACL, Thơ đồng ý với Mendenhall là việc 

thực thi làm mất lòng dân. Thơ muốn dân chúng 

được trả tiền công lao động. Nêu ra cuộc phục kích 

cách Bến Cát chừng 2 dặm, trong đó 2 lính Mỹ tử 

thương, làm bằng chứng: Dân chúng không thông 

báo cho quân đội biết tin tức về VC. 

Hiện nay không đủ tiền, không đủ cán bộ, 

không đủ lực lượng quân sự bảo vệ an ninh cho việc 

bành trướng quá mức kế hoạch xây dựng ACL. Vấn 

đề tổ chức chính quyền gây nhiều trở ngại. Mỹ có 

thể  trực tiếp xuống các tỉnh trong một số kế hoạch 

nào đó, nếu được chính phủ trung ương chấp thuận. 

Như màng lưới an ninh. (II:476) Thơ nói đừng tin 

con số thương vong VC chính phủ đưa ra. Trong đó, 

có dân thường. Nếu giết được ngần ấy VC, chiến 

tranh đã chấm dứt. Vài tuần trước, có tin đồn Nhu 

đe sẽ giết chết Thơ nếu có đảo chính. Thơ muốn 

chết trong tay VC hơn tay bạn. (II:477-78) (II:475-

78 [TL 229] 

 

 Thái độ của Klobukowski với các nhóm duy tân 

“thờ người Pháp làm bậc thày để cầu tiến bộ” có vẻ ôn 

hòa hơn. Một trong những lý do là trước ngày rời Paris, 
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Klobukowski được chỉ thị phải tuyên bố chính sách 

“liên kết” [collaboration]. Trong khi đó, ngay sau khi 

Phan Chu Trinh bị bắt, ký giả Ernest Babut, Giám đốc 

tờ báo song ngữ (Hán-Việt) Đại Việt Tân Báo ở Hà Nội, 

vận động Hội Bảo Vệ Nhân và Dân Quyền can thiệp. 

Ngày 19/3/1909, Dân biểu Francis de Pressensé, Chủ 

tịch Hội Bảo vệ Nhân và Dân quyền Pháp, đích thân yêu 

cầu trả tự do cho Phó bảng Trinh. Phần Klobukowski—

dù tin Phan Chu Trinh có tội—cũng muốn cho Trinh 

một cơ hội mới. Trong báo cáo lên Bộ Thuộc địa ngày 

19/3/1909—giữa lúc Quốc Hội Pháp đang chuẩn bị 

tranh luận về vấn đề Đông Dương—Klobukowski tiết lộ 

có ý định nói chuyện với Phó bảng Trinh trong chuyến 

kinh lý các nhà tù miền Nam vào tháng 7/1909 sắp tới. 

Nhưng phải hơn một năm sau, mãi tới ngày 24/6/1910, 

Phan Chu Trinh mới được tái xét xử, phóng thích và chỉ 

định cư trú ở Mỹ Tho. Sự chậm trễ này phần nào vì 

những ý kiến chống đối của Pháp kiều tại Đông Dương, 

đặc biệt là giới quan lại mới nổi mà Phan Chu Trinh 

không tiếc lời đả kích trong Đầu Pháp Chính Phủ 

Thư  năm trước.  

Tân Khâm sứ Jean Groleau (1908-1911) cũng 

khẳng quyết Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, dù 

thuộc hai đảng khác nhau, chủ xướng vụ dân biến 1908. 

Ngày 3/10/1910, Groleau vẫn còn “hy vọng” rằng sau 

khi ra tù, Phan Chu Trinh sẽ thực lòng hợp tác.(52) 

52. CAOM (Aix), GGI, d. 5886. Xem thêm báo 

cáo tổng quát năm 1908, ngày 29/5/1909, Groleau 

gửi Toàn quyền; Ibid., GGI, F-03 (54). 
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Hội Truyền giáo cũng chống chính sách “hợp tác.” 

Chủ trương của Hội là “thống trị” và “đồng hoá,” nhằm 

tiến tới Ki-tô hoá toàn thể dân Việt, hoặc ít nữa đưa các 

giáo dân Ki-tô lên hàng ngũ cai trị trung gian. Vì, theo 

cơ quan ngôn luận của Hội Truyền giáo, “mơ ước được 

người Việt mến yêu qua chủ trương hợp tác, cũng chẳng 

khác gì nước Prussia (Phổ) mơ ước dân Alssace thương 

yêu họ.”(53) 

53. L’Avenir du Tonkin (Hà Nội), 14/6/1910, & 

2/3/1910; Báo cáo năm 1913 của Violette, Phúc 

trình viên (rapporteur) ngân sách thuộc địa năm 

1911, 1912, và 1913; Cao Huy Thuần 1990, pp 395-

97. Alssace là vùng đất tranh chấp lâu đời giữa 

Germany và Pháp. 

 

Klobukowski còn gặp khó khăn với giới lập pháp 

Paris. Ngày 2/4/1909, Dân biểu Xã hội de Pressensé 

tường trình trước Hạ viện về hiện tình Đông Dương, nêu 

lên những tệ trạng như tăng thuế thân quá mức từ 14 xu 

lên 2.5 đồng, tệ nạn độc quyền rượu, muối và thuốc 

phiện, tuyển mộ quan cai trị và án sát trong giới thông 

ngôn, bồi bếp của các viên chức Pháp, và những vụ đàn 

áp chính trị nghiệt ngã (trường hợp Phan Chu Trinh, đầu 

độc trại lính Hà Nội). Rồi, cảnh giác rằng đừng nên “lừa 

bịp” (infliger des déceptions) dân bản xứ bằng những lời 

nói không đi đôi với việc làm; và cần thực hiện ngay 

chính sách “hợp tác.” Quốc Hội Pháp, sau phần tường 

trình của Bộ trưởng Thuộc địa Milliès-Lacroix, thông 

qua một nghị quyết do de Pressensé soạn thảo, khẳng 

định chính sách hợp tác là cần thiết cho sự no ấm của 
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dân chúng và an ninh của các lãnh thổ Pháp tại Viễn 

Đông.(54) 

54. JORF, Débats parlementaires (3/4/1909), tr. 

980, 981-3, 984, 989, 993. 

 

Đầu năm 1910, Klobukowski phải về nước tham 

khảo ý kiến, và trở lại Đông Dương vào tháng 6 cùng 

năm. Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau, Klobukowski lại về 

nước. Paul Louis Luce (11/1910-15/11/1911) được 

XLTV Toàn quyền. 

 

D. Paul Louis Luce (11/1910-15/11/1911) 

Từ Paris, Klobukowski cho lệnh Luce cấp học bổng 

cho Phó Bảng Trinh cùng con trai là Phan Chu Dật, lúc 

ấy mới 8 tuổi, qua Pháp. Ngày 18/11/1910, Luce ký 

nghị định cho cha con Phó Bảng Trinh qua Pháp. Mỗi 

tháng sẽ trợ cấp 150 quan mỗi người, trong vòng 6 

tháng, do ngân quĩ Liên bang đài thọ (55)  

55. JOIF [H Nội], XXIII:26 [30/3/1911], pp 

678-679. 

 

Ngày 13/3/1911, Luce thông báo cho Thống đốc 

Nam Kỳ biết là Phan Chu Trinh và Dật sẽ qua Pháp 

ngày 1/4/1911. Tháp tùng có Couzineau, Tham biện Mỹ 

Tho, về Pháp nghỉ. Trong thư cùng ngày gửi Khâm sứ 

Huế Henri Sestier, Luce nói tương tự, và thêm rằng hai 

người được đặt dưới sự quản trị của Julien Fourès, Giám 

đốc Đoàn Giáo dục Đông Dương tại Pháp. (56) 

56. CAOM (Aix), Indo, GGI:2578. 
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Vì trợ cấp của chính phủ Đông Dương quá ít—300 

quan hay 12 đồng Đông Dương một tháng—Fourès, đề 

nghị và được Klobukowski đồng ý tăng “lương” tháng 

lên 450 quan; nhưng rút thời gian ở Pháp từ sáu xuống 

bốn tháng. Bộ trưởng Thuộc Địa Adolphe Messimy 

cũng tiếp kiến Phó bảng Trinh để dò hỏi về tình hình 

Đông Dương. Tuy nhiên, ngày 1/6/1911, Klobukowski 

được bổ nhiệm làm Đại sứ Belgium. Messimy cử Dân 

biểu Albert Sarraut (Sa Lộ) lên thay trong thời hạn 6 

tháng. Sarraut chưa kịp lên đường thì Messimy rời Bộ 

Thuộc Địa vào ngày 27/6. Tân Bộ trưởng Thuộc Địa 

Albert Lebrun tạm giữ Sarraut ở Paris. 

Sự thay đổi này khiến Phan Chu Trinh bối rối chẳng 

hiểu số phận mình sẽ ra sao. Được hỏi về dự tính tương 

lai, lúc Phan Chu Trinh nói muốn sống ở Pháp, khi ngỏ 

ý sẽ về Sài Gòn sống bằng nghề báo. Ngày 18/7, Trinh 

viết thư cho Sarraut, xin ở lại Pháp thêm một năm để 

“lãnh hội văn minh” và học tiếng Pháp. Hôm sau, khi 

Jules Roux đưa trình lá đơn của Trinh, Sarraut chấp 

thuận ngay. Hôm sau nữa, ngày 20/7, Roux hoan hỉ 

thông báo cho “em” Trinh biết rằng Sarraut “đã xem cái 

thư [ngày 18/7/1911] ấy” và “ưng cho các điều em tỏ ra 

trong cái thư ấy.”(57) 

57. CAOM (Aix), Indo, RSA, F1; Indo, GGI, 

dossiers 2563, 2578; & 9 PA, Cartons 2 & 3; JOIF 

(Hà Nội), XXIII:26 (30/3/1911), pp 678-679. 

 

Qua tháng 9/1911, Sarraut còn tiếp kiến Phan Chu 

Trinh, rồi, sai Roux tới giúp Phó bảng Trinh dịch bản 

điều trần về vụ chống sưu thuế 1908. Bản điều trần 

thống thiết—nhưng có nhiều chi tiết lầm lạc và quá 
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đáng [như cách xử tử “lăng đèn,” hay Tiến sĩ Cáp bị 

chém trong vòng 24 giờ dù đã có lệnh ân xá của Huế]—

không đủ sức minh oan cho Tiến Sĩ Kháng, Phó bảng 

Cẩn, hay Cử Nhân Phan Thúc Diện. 

 

E. Albert Sarraut ([1/6] 15/11/1911- 

Sarraut tới Hà Nội ngày 15/11/1911, giữa không khí 

sôi động của cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Hoa. Ấn 

tượng của những cuộc biểu tình rầm rộ ở Sư Tử Thành 

[Singapore], hay Chợ Lớn—với lễ cắt bím đuôi sam 

biểu trưng của nhà Thanh cùng điện văn ủng hộ chính 

phủ Cộng hòa lâm thời ở Yên Kinh mà Sarraut có dịp 

chứng kiến tận mắt trên hải trình đáo nhậm nhiệm sở—

khiến Sarraut tái duyệt xét toàn bộ chính sách thuộc địa 

theo tinh thần Nghị quyết “hợp tác” ngày 2/4/1909 của 

Quốc Hội. Công tác của Sarraut phần nào dễ dàng hơn 

nhờ sự ủy quyền rộng rãi qua đạo Luật ngày 20/10/1911 

của chính phủ Pháp, cho phép Toàn quyền Đông Dương 

được cai trị bằng Nghị định do chính Toàn quyền ban 

hành. 

Đối diện mối “hoàng họa” [Yellow Peril] mới—có 

phần đáng sợ hơn hiểm họa Nhật Bản (chiếm Đài Loan 

và Triều Tiên năm 1895, chiếm cảng Port Arthur của 

Mãn châu năm 1905, và mới sát nhập Triều Tiên năm 

1910), vì liên hệ địa lý, chính trị, và văn hoá với Đại 

Nam—Sarraut quyết định dẫn giắt cuộc duy tân ở Đại 

Nam theo chiều thuận lợi nhất cho chế độ Bảo hộ, trong 

khuôn khổ “tiến hoá” [évolution] mà không phải “cách 

mạng” [révolution], và trên căn bản “hợp tác” hay “liên 

kết.” Sự “hợp tác” của Sarraut, tưởng cần nhấn mạnh, 

có điều kiện. Sarraut chỉ muốn hợp tác với giai cấp 
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thượng lưu bản xứ trung kiên, tức những quan lại và 

người Việt đã “Pháp hoá,” hay những người “văn minh” 

[civilisé]—hiểu theo nghĩa những người (1) nói thạo 

tiếng Pháp, và (2) công khai biểu lộ sự trung thành với 

Bảo hộ. 

Trong mắt Sarraut, giáo dục sẽ là một trong những 

phương tiện hữu hiệu nhất để mở rộng ảnh hưởng Pháp, 

“giải phóng” tâm trí người Việt khỏi sự nô lệ tinh thần 

và luân lý với Trung Hoa. Trên phương diện thực hành, 

hai ngôn ngữ giảng dạy sẽ là tiếng Pháp và quốc ngữ 

mới, phần chữ Hán chỉ rất hạn chế. Then chốt của sách 

lược trên là sẽ khiến người Việt chỉ có thể được làm 

quen với những tư tưởng mới qua trung gian Pháp. Tóm 

lại, “cuộc chinh phục tinh thần vương quốc An Nam sẽ 

thực hiện qua ngôn ngữ và văn chương Pháp.”(58) 

58. Ibid., INF, carton 101, d. 975; Báo cáo ngày 

6/3/1912, Sarraut gửi Bộ Thuộc địa; Ibid., AF, 

carton 10, d. A-20 (65); Cao Huy Thuần 1990, pp 

398-399. 

 

Để thực hiện chủ đích này, một mặt, Sarraut mở 

rộng chương trình giáo dục công lập các cấp sơ học, tiểu 

học, chuyên nghiệp và “bổ túc” (trung học). Sarraut dự 

trù chấm dứt thi Hương ở miền Bắc vào tháng 12/1915, 

và ân khoá 1918 sẽ là kỳ thi Hội cuối cùng ở An Nam. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp, tiếng Pháp và quốc ngữ 

mới, dựa theo chữ cái Latin và 5 dấu âm điệu của tiếng 

Portugal, được đan dần vào chương trình học cũng như 

thi tốt nghiệp. Những môn học mới như địa lý, cách trí 

(khoa học thực nghiệm), toán học Tây phương cũng 

được giảng dạy. 
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Việc đào tạo quan lại từ nay sẽ huấn luyện tại nội 

địa. Phân khoa bản xứ của trường Thuộc Địa Pháp bị 

bãi bỏ, vì Ban Giám đốc trường này chỉ muốn nhận học 

sinh từ 15 tới 20 tuổi, và chưa hề có quan tước.(59) 

59. Biên bản buổi họp số 336 của Hội đồng 

Quản trị; Ibid., ECOLE COLONIALE, Registre 5, 

pp 413-415. Không biết sự thay đổi này, năm 1912, 

Nguyễn Sinh Côn còn viết thư cho anh ruột là 

Nguyễn Tất Đạt, yêu cầu viết thư cho Sarraut về hai 

lá đơn xin nhập học trường Thuộc Địa. 

 

Tại Bắc Kỳ, ngày 18/4/1912, trường Hậu Bổ Hà Nội 

đổi tên thành trường Sĩ Hoạn. Học trình kéo dài 3 năm. 

Ngoài phần sinh ngữ và quốc ngữ, học viên được học 

luật An Nam (Thân Trọng Huề làm giáo sư), và Khoa 

học (Lê Văn Huyên phụ trách). Từ ngày 2/1/1914, 

Thống sứ Léon Destenay chia trường Sĩ Hoạn làm 2 

phân khoa: một, dành cho Hậu bổ (giống như nghị định 

ngày 18/4/1912) và một, dành cho học sinh có bằng 

Trung học. Trong số các học viên tốt nghiệp năm 1911, 

có Cử nhân Bùi Bằng Đoàn, 21 tuổi; Bùi Thiện Cơ, ấm 

sinh, 18 tuổi, (sau gửi qua Pháp, không thi tốt nghiệp). 

Trong số tốt nghiệp khoá 1912, có Lương Văn Phúc, 

được đặc cách nhận vào, vì là “con nuôi” Lương Tam 

Kỳ, tri phủ Quảng Oai, Sơn Tây, và từng gửi qua Pháp 

năm 1908. Phan Kế Toại, mới từ Pháp về, được vào 

thẳng năm thứ ba, vì đã ở Pháp 2 năm.(60) 

60. Ibid., Amiraux 47473. 

 

Tại Huế, tháng 5/1911, tái lập trường Hậu Bổ, học 

trình kéo dài ba năm, gồm 34 học sinh (30 người đã đậu 
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thi Hương hoặc thi Hội, 2 tôn sinh và 2 ấm sinh có bằng 

Tú Tài.(61) Ngày 18/5/1911, Toàn quyền phê chuẩn. 

61. Báo cáo ngày 1/5/1911, Khâm sứ gửi Toàn 

quyền; Ibid., Amiraux 47473, 51112.  

 

Trường Quốc học thì từ ngày 1/12/1913, một nửa 

nội trú, giá 8 đồng, bán nội trú, 4 đồng, và ngoại trú, giá 

1 đồng. Chương trình học 10 tháng một năm. (62)  

62. Ibid., Amiraux 23750, & 51077. 

 

Về tổ chức chính quyền liên bang, Thượng Hội 

đồng do Doumer thành lập được thay thế bằng Hội đồng 

Chính phủ, gồm 5 đại diện bản xứ của 5 xứ Đông 

Dương. Các Hội đồng thành phố và tổng, xã được bầu 

cử. 

Sarraut cũng ra nhiều nghị định thành lập những 

khung căn bản cho việc cải thiện xã hội bản xứ. Ngày 

16/10/1912, ra hai nghị định thiết lập hộ tịch tại Nam 

Kỳ và Bắc Kỳ-Trung Kỳ. Nghị định ngày 9/2/1912 bãi 

bỏ tất cả những cực hình (châtiments corporels). Nghị 

định ngày 14/11/1912 thiết lập Tòa Kháng Án số 4, cho 

phép mọi người khiếu nại những oan ức. Nghị định 

ngày 3/4/1912, thiết lập qui chế công chức bản xứ tại 

Bắc Kỳ, và thiết lập ngạch giáo dục bản xứ. Các ngành 

y tế nông thôn, hay cải thiện đê điều đều được đẩy 

mạnh. Do đề nghị của Sarraut, Sắc luật ngày 26/12/1912 

còn cho phép Đông Dương vay 90 triệu đồng để phát 

triển lục lộ (công chính).(64) 

64. Ibid., 9PA, carton 4. 

 

829



 724 

Nhưng từ năm 1913, những cuộc bạo động ở Bắc 

Kỳ tạo cơ hội cho các thế lực bảo thủ chống lại chính 

sách “tiến bộ” (libéral) của Sarraut. Ngày 30/4/1913, 

200 Pháp kiều biểu tình ở Sài Gòn phản đối chính sách 

“nguy hại” của Sarraut. Henri de Montpezat, đại biểu 

Trung Kỳ và Bắc Kỳ tại Pháp, một nhân vật chịu ảnh 

hưởng của Hội Truyền giáo, cũng công khai đả kích 

Sarraut. Khi Sarraut đề nghị cho người Việt được quyền 

theo lớp huấn luyện sĩ quan, de Montpezat không dấu 

diếm sự lo ngại rằng những sĩ quan Việt tương lai này sẽ 

chỉ có một lý tưởng là đánh đuổi người Pháp khỏi đất 

nước. Bằng không, họ chỉ là những tên “bồi” của Pháp, 

và nếu thế không xứng đáng mang lon sĩ quan.(65) 

65. Paul Isoart, Le phénomène national 

vietnamien (Paris: Librairie général de droit et de 

jurisprudence, 1961), p 213.  

 

Hội Truyền giáo, qua tờ L'Avenir du Tonkin [Tương 

lai Bắc Kỳ], cũng gia nhập chiến dịch chống Sarraut. Cơ 

quan ngôn luận của Hội Truyền giáo chỉ trích thái độ 

hòa hoãn với dân bản xứ là dấu hiệu của sự sợ hãi, yếu 

đuối, chỉ khiến sự nguy hiểm ngày thêm gia tăng. Về 

việc cân nhắc người bản xứ trong hàng ngũ công chức 

và quân đội, Hội truyền giáo công khai khích động tinh 

thần kỳ thị chủng tộc:  

Nền chính trị mới nhằm cho những người đã 

đồng hóa từ từ trở thành công dân, cho chúng làm 

chánh án, rồi nhà cai trị, giống như đã xảy ra ở Phi 

châu. Và trong vài năm, không còn một lý do nào để 

không chọn từ người bản xứ những Khâm sứ, 

Thống sứ, những Tổng thư ký, và Toàn quyền. Về 
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quân đội, theo những giấc mơ của Tướng 

Pennequin, nó sẽ gồm toàn dân bản xứ và do các sĩ 

quan bản xứ chỉ huy. Như thế người Pháp sẽ làm gì 

tại xứ Bảo hộ? Có lẽ vài binh sĩ Âu châu sẽ trở 

thành lính hầu của quí ông sĩ quan bản xứ.(66) 

66. L’Avenir du Tonkin, 21/10/1912; Cao Huy 

Thuần 1990, p 402.  

 

L'Avenir de Tonkin cùng Hội truyền giáo cũng phản 

ảnh trung thực sự kỳ thị chủng tộc nền tảng của chế độ 

thực dân (Bảo hộ) qua bài viết của Pierre Mille giữa cao 

trào đả kích quyết định chấp nhận học sinh Việt vào các 

trường lycée Pháp (từ trước đến nay chỉ dành cho trẻ em 

Pháp). Mille kết luận bài viết của mình trên cơ quan 

ngôn luận của Hội Truyền giáo như sau: 

Tại Đông Dương một tên da vàng không thể 

được đối xử giống như một người da trắng. Đó là sự 

khôn ngoan và một nền chính trị ước muốn.(67) 

67. L’Avenir du Tonkin, 7/8/1912; Cao Huy 

Thuần 1990, p 403.  

 

Với triều đình Huế, chính sách của cả ba Toàn 

quyền Pháp không có gì thay đổi. Vì Beau đã tạo tiền lệ 

giao phó cho các Khâm sứ thi hành thiên mệnh Đại 

Pháp ở Huế nói riêng và 12 tỉnh An Nam nói chung, 

chính các Khâm sứ Pháp đảm nhiệm vai trò “Thái 

Thượng Hoàng” hoặc “Thiên sứ” của ấu vương Nguyễn 

Phước Hoãng. Trong khi đó, Phủ Phụ Chính qui tụ toàn 

những thành phần luôn luôn công khai bày tỏ lòng trung 

thành với Pháp. 
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Nạn nhân đầu tiên của những biến động tại Trung 

Kỳ là Levecque. Từ ngày 15/8/1908, Klobukowski đã 

cách chức Levecque, và 5 ngày sau vẫn chưa bổ nhiệm 

người thay. Cuối cùng, Jean Groleau được chọn, nhưng 

Paul Dufrénil phải tạm thời xử lý trong khi chờ Groleau 

đến Huế. Dưới thời Groleau và người kế vị, Henri 

Sestier, hầu như không một biến cố đáng kể nào xảy ra 

ở Huế. Để xoa dịu sự chống đối của dân chúng, Groleau 

quyết định giảm sưu dịch cho tỉnh từ 8 xuống 5 ngày, 

hiệu lực tức khắc. Đồng thời, giao cho các làng phụ 

trách việc thâu thuế chợ.(68) Chỉ từ năm 1912, khi 

Georges Mahé (1/1912-4/1913) và rồi Jean Charles 

(6/1913-5/1919) làm Khâm sứ mới có những biến cố 

đáng ghi nhận. 

68. Báo cáo tổng quát năm 1908, ngày 

25/9/1909, Groleau gửi Toàn quyền; CAOM (Aix), 

GGI, F-03 (54). Groleau được bổ nhiệm ngày 

20/8/1908; BAA (1908), số 18, tr. 498-9; số 19, tr. 

512. 

 

F. Joost Van Vollenhoven [XLTV 4/1/1914] 

5/8/1914-1915): 

Mặc dù ngày 7/5/1914, Sarraut lại được tái cử làm 

Toàn quyền lần thứ 5, Joost Van Vollenhoven, Tổng thư 

ký Đông Dương—đã xử lý thường vụ từ ngày 

4/1/1914—được chính thức bổ nhiệm thay Sarraut ngày 

5/8/1914 hai ngày sau khi Chiến Tranh thứ nhất bùng nổ 

(3/8/1914). Vì Van Vollenhoven tiếp tục chính sách của 

Sarraut, phe chống đối lên án Vollenhoven là người, 

giống như Sarraut, đã tàn phá tất cả những gì người 
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Pháp và Hội truyền giáo đã xây dựng nên ở Đại Nam, 

“một tia lửa gây nên đám cháy Đông Dương.” (69) 

69. L’Avenir du Tonkin (Hà Nội), 2/7/1912, 

11/7/1912; Cao Huy Thuần 1990, tr. 405, 401. 

 

Lúng túng và khủng hoảng hơn nữa là ước mơ đổi 

mới theo Pháp hay Trung Hoa đều bế tắc, vì tất cả đều 

trái ngược với con đường khai hoá mà các chính phủ 

Pháp muốn người Việt và nước Việt phải đi qua. Đó là 

chưa nói đến quyết tâm độc quyền trung gian của Hội 

Truyền giáo. 

 

III. NỖI KHỦNG HOẢNG CỦA NHỮNG NHÀ ÁI 

QUỐC GIAO THỜI: 

Suốt triều Nguyễn Phước Hoãng, các sĩ phu kháng 

Pháp đối diện một nỗi khủng hoảng thường trực. Một 

mặt, thể chế giáo dục/chính trị dựa theo Khổng học 

ngày một tàn lụn. Quan điểm “trung quân”—trên lý 

thuyết không phải trung thành với một cá nhân, mà là 

ngôi Vua, một biểu tượng nửa người nửa thánh, thay 

Trời Đất và Thần Linh cai trị thiên hạ—mất dần sức 

quyến rũ. Sự hiện diện của người Pháp và tư tưởng, văn 

chương Pháp, giới thiệu với các sĩ phu Việt những ý 

niệm mới về “quốc gia” (nation/state), “quốc dân” 

(citizen), với hệ thống tổ chức chính quyền, luật pháp, 

kinh tế, chính trị, truyền thông, cá nhân chủ nghĩa, nhân 

và dân quyền hoàn toàn mới lạ. Khuynh hướng “ái 

quốc”—nguyên chỉ dựa theo bản năng và nhu cầu sở 

hữu của mỗi cá nhân, đại gia đình, cùng chủng tộc chủ 

nghĩa—bị chuyển hướng dần về biểu tượng một đơn vị 

chính trị với biên cương rõ ràng, qui định bằng các hiệp 
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ước với lân bang, và sự chung vai, sát cánh của nhiều 

cộng đồng sắc tộc, lớn hay nhỏ.  

Nhưng thực tế chính trị thuộc địa hoàn toàn trái 

ngược. Xâm chiếm và thống trị đất nước là ngoại nhân, 

độc lập và chủ quyền bị tước đoạt. Để “bảo hộ” một 

cách hiệu lực, người Pháp đặt để lên ngai vàng một ông 

vua vô quyền lực, hoặc nhỏ tuổi, chẳng có công dụng gì 

hơn một bó hoa vương giả. Giai tầng thượng lưu bản 

xứ—xuất thân các trường huấn luyện quan lại, hay 

những trường Pháp-Nam và Cao đẳng huấn luyện công 

chức ngạch bản xứ hay không—thì hầu hết chỉ gồm 

những cá nhân và gia đình mới nổi, đa số là giáo dân 

Ki-tô, xuất thân thông ngôn hay bồi bếp của các viên 

chức Pháp. Những quan lại cựu triều, nếu chưa bị loại 

bỏ, chỉ biết đến quyền lợi bản thân và gia đình. Với họ, 

“trung quân” hay “ái quốc” không thể so sánh cùng sự 

trung thành với Bảo hộ hay Hội truyền giáo, những 

nguồn cung cấp bát cơm, manh áo và danh lợi. 

Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Hoa lần 

đầu tiên giới thiệu, một cách thực tiễn, với các nho sĩ 

Việt chủ thuyết dân chủ tư bản của Liên bang Mỹ, qua 

hình thức Tam dân chủ nghĩa [San Min You [Zhu] I = 

Three Principles of the People] của Tôn Dật Tiên (Sun 

Yatsen, 1866-1925). được kiện toàn năm 1924 khi Tiên 

được Liên Sô Nga và Đệ Tam Quốc Tế [Comintern] 

giúp thiết lập chính phủ Nam Kinh, và mở rộng Trung 

Hoa Quốc Dân Đảng cho các cán bộ Zhonghua 

gongchan gia nhập với tính cách cá nhân). Những người 

ủng hộ mô thức “quân chủ lập hiến” cũng chợt cảm thấy 

bị lỗi thời. 

Tôn Dật Tiên: Sun Yatsen (1866-1925). 
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 [1924: San Min You [Zhu] I = Three Principles 

of the People: Min zu: Dân tộc [minzu tongyi= dân 

tộc thống nhất]; new nationalism: Chinese 

traditionalism. A territorial  rather than 

ethnic/racial or cultural entity. Liang Qichao, Sun 

Yatsen, a more inclusive and pluralistic concept of 

China. e.g., wuzu conghe; assimilation rather than 

collaboration. a Zhonghua minzu. 

Min ch’uan, Dân quyền [democracy]; Western 

republicanism; Swiss doctrine of initiative, 

referendum, election; Soviet democratic centralism, 

Chinese ideas of examination and control. 

Min sheng, Dân sinh [people’s livelihood, 

social economic]] 

  

A. Phan Bội Châu và Cường Để tại Trung Hoa: 

Trong năm 1909, Phan Bội Châu lo việc tiếp tế khí 

giới cho Đề Thám nhưng không thành công. Chuyến đi 

Sư Tử Thành và Xiêm La cũng chẳng thu được kết quả 

nào vì Xiêm mới ký hiệp ước hữu nghị 1906 với Đông 

Dương. Cử nhân Châu phải trở lại Quảng Đông ẩn nhẫn 

chờ thời. Qua năm 1910, Phan Bội Châu xuống Xiêm 

La lần thứ ba, cùng Đặng Thúc Hứa toan lập đồn điền 

với các di dân Ki-tô Việt tại đây. Được khoảng 8 tháng, 

cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) lại khiến Cử nhân 

Châu—có lẽ do ảnh hưởng Lương Khải Siêu—vội 

ngược về Hoa Nam, định nương dựa thế lực Tôn Dật 

Tiên. Thời gian này, tư tưởng Dân chủ Tư bản, và nhất 

là khả năng trợ giúp của Quốc Dân Đảng Trung Hoa, 

bắt đầu chi phối mạnh mẽ những nhà nho phái Đông 

Du. 
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Năm 1912, Cử nhân Châu thuyết phục được Hoàng 

giáp Nguyễn Thượng Hiền và các đồng chí bỏ chủ 

trương quân chủ lập hiến, thiết lập Việt Nam Quang 

Phục Hội (VNQPH). Cường Để, dù vắng mặt, được cử 

làm Hội Chủ, kiêm Bộ Truởng Tổng Vụ bộ. Phan Bội 

Châu làm Phó Hội Chủ. Hải ngoại có Bình Nghị Bộ 

(Nguyễn Thượng Hiền, Phan Bội Châu, và Nguyễn 

Thần Hiến) và Chấp Hành Bộ (10 hội viên). Trong nước 

có 3 ủy viên là Đặng Bỉnh Thành (Nam), Lâm Quảng 

Trung (Trung), và Đặng Xung Hồng (Bắc). Quốc kỳ là 

cờ vàng, sao đỏ; quân kỳ thì nền đỏ, sao trắng. Sau đó, 

Phan Bội Châu lên Nam Kinh xin gặp Tôn Dật Tiên, 

nhưng không được tiếp kiến.(70) 

70. NB (Sài Gòn: 1971), tr. 144-49, 151-53, 

158. Theo lời khai của Nguyễn Thái Bạt, tổ chức 

của Cường Để và Phan Bội Châu được sự ủng hộ 

nhiệt thành của các làng Việt kiều Ki-tô tại Xiêm la; 

CAOM (Aix), 9 PA, carton 2.  

 

Trong hai năm 1913 và 1914, VNQPH tổ chức được 

một số vụ bạo động tại nội địa. Những cuộc bạo động 

này, như lời “cáo bạch” của Quang Phục Quân rao 

truyền, “muốn chóng cứu cho dân tôi khỏi khổ, phải 

chuốc lấy tạc đạn làm cái mối yêu cầu với chính phủ 

nước Pháp.”(71)  

71. Xem Phụ bản 8, “Thư của Quang Phục 

Quân;” Chính Đạo, Hồ Chí Minh, tập I: 1892-1924 

(1997), đã dẫn, tr. 282. 

 

Xế trưa ngày 12/4/1913, Quang Phục Quân ném tạc 

đạn giết chết Nguyễn Duy Hàn khi Tuần Phủ Thái Bình 
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ngồi xe kéo rời dinh. Hai tuần sau, ngày 26/4, thêm một 

vụ ném lựu đạn khác xảy ra trong một khách sạn ở Hà 

Nội, giết chết hai Thiếu tá Pháp, và gây thương tích cho 

nhiều người, cả Pháp lẫn Việt. Sau hai vụ khủng bố này, 

ngày 2/5, Sarraut lập một Hội đồng Đề hình do Bourcier 

Saint-Chaffrey làm Chủ tịch. 99 người bị truy tố ra tòa. 

Ngày 5/9, Hội đồng Đề hình kêu 7 án tử hình, 1 án 

chung thân khổ sai, và 8 án đầy. Chỉ có 1 người bị xử tử 

ngày 24/9 tại Hỏa lò Hà Nội. 6 đảng viên Quang Phục—

Cường Để, Phan Bội Châu, Nguyễn Cẩm Giang (Hải 

Thần), Nguyễn Quỳnh Chi tự Hai Thác, Nguyễn Văn 

Tuy tự Tài xế, và Nguyễn Bá Trác—bị tử hình khiếm 

diện.(72) 

72. CAOM (Aix), 9 PA, Cartons 2-3. 

 

Tại Sài Gòn, cũng xảy ra vụ 600 tín đồ của “Phật 

sống” Phan Xích Long (Phan Phát Sanh) muốn phá 

ngục Chí Hòa ngày 24/3/1913, và đặt bom tại nhiều địa 

điểm. Tuy nhiên, cuộc nổi dạy này dường không liên hệ 

gì đến tổ chức của Phan Bội Châu.(73) 

73. Attentat contre la prison centrale de Saigon 

(15 Frévrier 1916), 1er Conseil de Guerre 

permanent de la Cochinchine, Audience du 21 

Frévrier 1916, Réquisitoire du Lieutenant Héon 

(Sài-gòn: C. Ardin, 1916), tr. 14-29; Ibid., INF, 

carton 18, d. 185. 

 

Tháng 9/1913, Sarraut dàn xếp qua thăm lãnh chúa 

Lưỡng Quảng là Long Tế Quang, và thuyết phục Quang 

ngừng yểm trợ các hoạt động kháng Pháp. Ngày 
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18/1/1914, Quang bắt giam Phan Bội Châu và Mai Lão 

Bạng.(74) 

74. Mãi tới năm 1917, Quang mới trả tự do cho 

PBChâu; NB (Sài Gòn: 1971), tr175-79.  

 

Sau khi Thế chiến thứ nhất (1914-1918) bùng nổ, 

ngày 15/3/1915, Nguyễn Cẩm Giang (Hải Thần) dẫn 

đầu nghĩa quân tiến đánh Tà Lùng, một đồn biên giới 

gần Thủy Khẩu (đối diện Thất Khê) nằm giữa Lạng Sơn 

và Cao Bằng. Tuy nhiên, cuộc tấn công này chỉ có giá 

trị tinh thần hơn quân sự.(75) 

75. CAOM (Aix), INF, carton 18, d. 175. Các 

lãnh tụ kháng Pháp còn tổ chức vài cuộc tấn công ở 

biên giới, tuy nhiên không mang lại hậu quả quân sự 

nào; NB (Sài Gòn: 1971), tr 183. 

 

B. Hoàng Hoa Thám Bị Ám Sát: 

Cuối năm 1912, Tri huyện tập sự Lương Văn 

Phúc—mới tốt nghiệp trường Sĩ Hoạn Hà Nội—cùng 

cha nuôi là Lương Tam Kỳ, cựu thủ lãnh thổ phỉ người 

Hoa ở vùng Thái Nguyên, đưa ra một kế hoạch để diệt 

Đề Thám. Sarraut chấp thuận. Kỳ và Phúc bèn thuê ba 

sát thủ người Hoa giả quy phục Đề Thám, rồi mờ sáng 

ngày 10/2/1913, bất thần hạ sát. Thủ cấp Đề Thám và 

hai cận vệ bị treo lên trước chợ Nhã Nam suốt hai 

ngày.(76) 

76. Xem chi tiết trong CAOM (Aix), 9 PA, 

Carton 3. Hầu hết các báo Paris đều loan tin cái chết 

này; Ibid. 

 

C. Phan Chu Trinh Tại Pháp: 
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Tại Paris, dù ăn lương của chính phủ Đông Dương, 

Phan Chu Trinh tương đối tự do. Liên hệ giữa Phó bảng 

Trinh và Đoàn Giáo Dục Đông Dương ở Pháp chỉ có 

việc ghé qua trụ sở ký tên lãnh tiền mỗi tháng. Tới năm 

1914, Phan Chu Trinh vẫn chưa có tiến bộ đáng kể về 

tiếng Pháp. Về chính trị Phan Chu Trinh khá thận trọng, 

không để lộ hành động khả nghi nào.(77) 

77. Ibid., GGI, dossier 2563. Hầu hết chi tiết 

dưới đây đã công bố trong Chính Đạo, Hồ Chí 

Minh: Con người & Huyền thoại, tập I (1997). 

Chúng tôi chỉ trích dẫn xuất xứ các tài liệu mới.  

 

Thực tế, từ năm 1912, Phó bảng Trinh bắt đầu thân 

thiết với Phan Văn Trường (1878-1933), lúc ấy đang 

theo học Tiến sĩ Luật tại Paris. Với sự cộng tác bí mật 

của Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường lập ra hội Đồng 

Bào Thân Ái nhằm mục đích kết nạp các du học sinh ở 

Pháp. Qua sự giới thiệu của Phan Văn Trường, Phó 

bảng Trinh tiếp xúc một số chính khách tả phái và cấp 

tiến thuộc Hội Nhân Quyền và Đảng Xã Hội như Dân 

biểu Francis de Pressensé và Marius Moutet. Chính 

Phan Văn Trường đứng ra thông dịch giúp Phan Chu 

Trinh khi được báo chí Pháp phỏng vấn về những biến 

cố ở Đông Dương, và là dịch giả bản Trung Kỳ Dân 

Biến đăng trên Thành Tích Biểu Hội Bảo Vệ Nhân và 

Dân Quyền ở Hà Nội năm 1913. 

Bản trần tình này chỉ khiến liên hệ giữa Sarraut và 

Phan Chu Trinh thêm xa, lạnh. Tại An-Nam, Charles đã 

được đưa về Huế làm Khâm sứ. Charles và các đồng 

liêu cho rằng Phan Chu Trinh hay Phan Bội Châu đều 

cùng một mục đích giành độc lập cho dân Việt. Xét trên 
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thực tế và lâu dài, nhóm Phan Chu Trinh còn nguy hiểm 

hơn tổ chức của Phan Bội Châu, vì Phó bảng Trinh tạo 

nên tinh thần khích bác quan lại và triều đình Huế, đưa 

đến sự hỗn loạn và có thể tình trạng vô chính phủ nguy 

hiểm. Sarraut cũng đặc biệt quan tâm việc Phó bảng 

Đặng Nguyên Cẩn, dù ở Côn đảo, tiếp tục liên lạc 

thường xuyên với thân nhân ở Xiêm La và Phan Chu 

Trinh. Dẫu vậy, Sarraut vẫn yêu cầu Charles áp lực Phủ 

Phụ chính giảm án cho khoảng 40 sĩ phu duy tân từ 

chung thân xuống còn 9 tới 13 năm tù.(78) 

78. Thư Sarraut gửi Bộ Thuộc địa để trả lời văn 

thư ngày 27/8/1913; CAOM (Aix), 9 PA, carton 5. 

 

D. Đào Lăng Nguyễn Phước Thời: 

Khoảng thời gian này, một biến cố khác chấn động 

dư luận toàn quốc: Ngày 17/1/1913, Khâm sứ Georges 

Mahé (22/1/1912-23/4/1913) cho khai quật một kho báu 

trong vòng thành Khiêm Cung (Lăng Nguyễn Phước 

Thời). Theo Sarraut, mãi tới ngày 4/2, khi vào Huế họp 

Hội Đồng chính phủ An Nam, Sarraut mới được Mahé 

thông báo. Ba ngày sau, 7/2, Sarraut cho lệnh lập tức 

ngừng việc tìm vàng và tu sửa lại Khiêm Cung. Vì đang 

nghỉ Tết Qúi Sửu (6/2/1913), các đại thần Việt hứa qua 

Giêng sẽ lấp lại các hố đào; nhưng bị chậm trễ. Hạ tuần 

tháng 2/1913, báo Le Courrier d'Haiphong công khai 

chỉ trích việc làm của Mahé. Sarraut và các quan Việt 

nhận được nhiều thư trách móc, nguyền rủa. Việt Nam 

Quang Phục Quân cũng nhân dịp “mượn tạc đạn” để 

bày tỏ sự bất mãn. Sarraut vội yêu cầu Mahé báo cáo 

mới biết việc tu sửa Lăng Nguyễn Phước Thời vẫn chưa 

hoàn tất.(79) 
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79. Xem Phụ bản 9, Chính Đạo, Hồ Chí Minh, 

Tập I (1997), tr. 283, đã dẫn. Mãi tới ngày 

12/3/1913, mọi việc mới giải quyết xong; Báo cáo 

số 658 A.I., 21/3/1913, Sarraut gửi Colonies; 

CAOM (Aix), 9 PA, Carton 3. 

 

Tại Paris, Phó bảng Trinh không thể làm ngơ. Ngày 

2/4/1913, nhân dịp Roux được thăng cấp Thiếu tá, Phan 

Chu Trinh viết cho Roux một lá thư dài bày tỏ sự bất 

mãn về việc đào lăng Nguyễn Phước Thời. Trả lời 

phỏng vấn của báo Le Journal ở Paris, Phan Chu Trinh 

tuyên bố rằng những vụ bạo động ở Đông Dương chỉ là 

dấu hiệu đầu tiên của chính sách cai trị sai lầm của 

người Pháp. Theo Phan Chu Trinh, mặc dù Sarraut đã 

làm được một số điều tốt, nhưng đó chỉ tựa “những cái 

kẹo nho nhỏ để an ủi những đứa trẻ mới bị đánh đòn.” 

Dù rất bất bình, và viết bài trả lời, trách móc Phó bảng 

Trinh vong ân, bội nghĩa, Sarraut vẫn tái cấp học bổng 

cho hai cha con ông.(80) 

80. Fernand Hauser, “Phan Châu Trinh Lettré 

annamite parle de la bombe d'Hanoi,” Le Journal 

(Paris), 3/5/1913, và “Choses d'Indo-chine,” Ibid., 

5/5/1913; CAOM (Aix), GGI, dossier 9615.  

 

Mùa Thu năm 1913, Bộ Thuộc Địa và Sarraut lại 

thêm một lần chú ý đến Phó bảng Trinh. Từ Berlin 

(Germany), Cường Để—đã bắt đầu tách rời khỏi ảnh 

hưởng Phan Bội Châu, bỏ qua Âu châu sau khi bị bắt 

giữ ở Hong Kong một thời gian ngắn—ủy Trương Duy 

Toản (1885-1957) cầm hai lá thư gửi cho Phan Chu 

Trinh và Sarraut. Phó bảng Trinh bèn dẫn Toản tới gặp 
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Pierre Guesde, Phụ tá Chánh Văn Phòng Bộ Thuộc Địa. 

Mặc dù Phan Chu Trinh tuyên bố chưa hề đọc thư 

Cường Để, người Pháp vẫn nghi ngờ ông có liên hệ với 

tổ chức mới của Phan Bội Châu. Nhưng có lẽ vì muốn 

chiêu hàng Cường Để, Sarraut bỏ qua vụ này. Trương 

Duy Toản và một bạn đồng hành, Đỗ Văn Y (1892-

1968), được cấp học bổng ở lại Pháp.(81) 

81. Ibid., 9 PA, cartons 2 & 3, & GGI, dossier 

2563. Chúng tôi sử dụng năm sinh và mất hai ông 

Toản và Y từ Nguyễn Quốc Thắng-Nguyễn Bá Thế, 

Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (TP/HCM : 

1992), tr. 918-919, 206. 

 

E. Phan Chu Trinh Ở Tù Santé: 

Năm 1914, trước hiểm họa chiến tranh ở Âu Châu, 

Bộ Thuộc Địa Pháp yêu cầu Sở Mật Thám theo dõi ráo 

riết hoạt động của nhóm Phan Văn Truờng-Phan Chu 

Trinh. Năm này, dù đã cùng một số thân hữu thành lập 

Hội Ái Quốc Đông Dương, Phan Văn Trường bị động 

viên, phục vụ tại Trung đoàn 102 Bộ Binh ở Chartres 

với cấp bậc Trung sĩ. Một số người quen biết cũng đều 

bị nhập ngũ. Phần Nguyễn Như Chuyên—một cựu 

Thông ngôn tại Trung Kỳ, được học bổng qua Paris, 

nhưng bỏ dở nửa chừng, xoay sang học việc buôn bán ở 

Le Hâvre và được cử làm thông dịch cho Phó bảng 

Trinh một thời gian ngắn. Sau đó, Chuyên muốn theo 

Phó bảng Trinh “làm chính trị” nên bị gọi về nước. 

Trong khi Chuyên chuẩn bị xuống tàu hồi hương, ngày 

3/8/1914, Thế chiến thứ I (3/8/1914-11/11/1918) bùng 

nổ. Việc giao thông giữa Pháp và các thuộc địa tạm thời 

bị đình hoãn. Chuyên phải ở lại, chờ lệnh mới.(82) 

842



 737 

82. Ibid., GGI, dossier 2563. 

 

Tháng 9/1914, Germany xua quân đánh Pháp, và 

chỉ bị chặn lại khi còn cách Paris 25 dặm. Lo ngại Phan 

Văn Trường và Phan Chu Trinh có thể ngả theo phe 

Germany, Bộ trưởng Thuộc Địa Gaston Doumergue yêu 

cầu Tổng trấn Paris là Tướng Galliéni—người từng cầm 

quân đánh dẹp Bắc Kỳ—áp dụng biện pháp “bắt giữ 

phòng ngừa.” Mật thám Pháp khám xét chỗ cư ngụ của 

Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường, tịch thu tất cả 

giấy tờ, tài liệu. Mặc dù không đủ bằng chứng buộc tội, 

ngày 5/9, Galliéni vẫn quyết định câu lưu hai người. 

Ngày 15/9, Phó bảng Trinh bị bắt, giam tại ngục Santé 

chờ thụ lý. Phan Văn Trường bị dẫn giải về quân lao 

Paris. Hơn một tháng sau, ngày 10/10/1914, tới lượt 

Chuyên. Qua các cuộc tra vấn, Phan Chu Trinh khôn 

khéo lái tất cả những tư tưởng chống Pháp trong một số 

thư gửi cho Chuyên vào lập trường chung là “hợp tác 

chân thành với Pháp.” Thí dụ như khi bị tra vấn về câu 

“nếu người An-Nam nổi dậy, người Pháp sẽ qua trong 

khoảnh khắc,” Phó bảng Trinh trả lời rằng ý ông muốn 

nói người Pháp “phải thay đổi chính sách tức khắc.” 

Dù biết rõ lập trường chống Pháp của Phan Chu 

Trinh, Công tố viên không đủ bằng chứng buộc tội. 

Trong khi đó, từ tháng 1/1915, Roux tích cực can thiệp 

với người thụ lý là Đại Uý Caron. Không những chỉ lấy 

danh dự mình bảo đảm, Roux còn lục hồ sơ cá nhân, tìm 

được một lá thư của Phan Chu Trinh ngày 15/10/1913, 

trong đó Phó bảng Trinh tâm sự với Roux mơ ước được 

thấy “thi hài lính Pháp và Việt nằm bên nhau” trên chiến 

trường chống Germany.(83) 
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83. Ibid., SLOTFOM, Séries III, carton 29. 

Theo Daniel Hémery, Trinh còn viết cho Roux một 

lá thư ngày 12/1/1915, với nội dung tương tự; “A 

propos de la demande d'admission du jeune Ho Chi 

Minh à L'Ecole Colonniale en 1911;” Vietnam-Asie-

Débat-1: La bureaucratie au Vietnam (Paris): 

L'harmattan, 1983) pp 29-30. Chúng tôi đã tham 

khảo tài liệu Papiers Mangin, 149-AP, Carton 11, d. 

3, tại Services Historique de l'Armée de Terre 

(SHAT), nhưng không thấy tài liệu này. 

 

Giữa lúc Caron định miễn tố cho ba người, chính 

phủ Đông Dương điện báo là sẽ chuyển về Paris một hồ 

sơ đủ để kết án Phan Chu Trinh. Hồ sơ này không 

những chỉ tổng hợp nhận xét của các viên chức thuộc 

địa Đông Dương về âm mưu chống Pháp của Phan Chu 

Trinh, mà còn thêm chi tiết Phó bảng Trinh có liên hệ 

với tổ chức của Phan Bội Châu và Cường Để—Trong 

khi lục soát nhà một cán bộ VNQP, Cảnh sát Hồng 

Kông tìm được một cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ số 16 đường 

Cujas, Paris, của Phan Chu Trinh. 

Ngày 8/4/1915, có lẽ bị tra tấn quá mức, Nguyễn 

Như Chuyên đột ngột cung khai rằng Phan Văn Trường 

và Phan Chu Trinh có liên hệ với Cường Để, và âm mưu 

dựa vào Germany để lật đổ Pháp. Hơn một tuần sau, 

ngày 19/4, hai cựu sứ giả của Cường Để là Đỗ Văn Y và 

Trương Duy Toản bị bắt giữ, đưa vào Santé. May mắn, 

ít lâu sau, Chuyên bỗng cuồng trí, nói năng điên loạn, 

phải đưa vào bệnh viện điều trị. Nhờ vậy, lời khai của 

Chuyên mất giá trị. Hai tháng sau nữa, ngày 28/6, Công 

Tố viên miễn tố Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh và 

844



 

Nguyễn Như Chuyên. Phan Chu Trinh và Phan Văn 

Trường đều được phóng thích.(84) Chuyên tiếp tục điều 

trị ở nhà thương một thời gian mới lành bệnh. Y và 

Toản còn bị điều tra ít lâu, rồi được phóng thích, và ép 

buộc hồi hương ngày 15/10/1915. 

84. Báo cáo ngày 26/6/1915 của Đại Úy Caron. 

Theo Phan Văn Trường, ông và Phó bảng Trinh 

được phóng thích vào tháng 7/1915; La Clôche fêlée 

[Chuông rạn] (Sài Gòn), số 3, 31/12/1925. 
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Chƣơng XVIII 

“THIÊN HẠ ĐẠI THÁI BÌNH”: 

Nguyễn Phƣớc Tuấn (18/5/1916-6/11/1925) 
 

 

Nguyễn Phƣớc Tuấn, vua thứ tƣ tắm gội thiên mệnh Đại Pháp—cũng vua thứ 

mƣời hai nhà Nguyễn—là nhân vật “bị bỏ quên” trong thời Nguyễn mạt. Hầu hết 

các tác giả chỉ vắn tắt nêu lên bốn đặc điểm của Nguyễn Phƣớc Tuấn: hợp tác chân 

thành với Pháp, (1) thích dùng chữ Hán trong các Dụ hay diễn văn,(2) bị Phó Bảng 

Phan Chu Trinh công kích qua Thất điều thƣ ngày 15/7/1922,(3) và nghi án về phụ 

hệ với Thái tử Vĩnh Thụy, tức vua Nguyễn Phƣớc Điện (8/1/1926-25/8/1945), 

thƣờng chỉ đƣợc biết đến qua niên hiệu Bảo Đại. (4) 

1. Báo cáo số 383-AP1, ngày 24/5/1917, Sarraut gửi BTĐ;  CAOM (Aix), 

INF, carton 18, d 166. 

2. Từ năm 1918, Nguyễn Hảo Vĩnh (1891?-1941), gốc Sa Đéc. một cựu 

sinh viên Đông độ, từng bị Pháp, kết án đầy ngày 5/9/913, đã chỉ trích vua ƣa 

dùng " chữ Chệt" trong diễn văn. Phạm Quỳnh kiểm duyệt bỏ một đoạn; Nam 

Phong, số 16 (10/1918), tr 198-200. Tháng 11/1918, Y sĩ Trần Văn Đôn bênh 

vực Nguyễn  Phƣớc Tuấn; Ibid., số 17 (11/1918), tr 256-267. Vĩnh sau làm 

chủ hãng xà-bông, rồi nhà in Xua Nay..Nguyễn Xuân Chữ, Hồi Ký (Houston: 

Văn Hoá, 1996), tr. 93-94; David G Marr, Vietnamese Tradition on Trial, 

1920-1945 (Berkeley: Univ of California Press, 1981), p 159; [Sẽ dẫn: 

Nguyễn Xuân Chữ 1996, Marr 1981].  

3. Chính Đạo, Hồ Chí Minh: Con Người & Huyền Thoại, 3 tập (Houston: 

Văn Hóa, 1993, 1997), I:215-21; David J Steinberg, et al, In Search of 

Southeast Asia: A Modern History (New York: Praeger, 1971), tr. 306 Marr, 

Anticolonialism, 1971, pp 246-47; 

4. Ghi Chú mật [Note confidentielle] ngày 15/2/1922 cũa Khâm sứ Pierre 

Pasquier; TTLTQG 2 (TP/HCM), RSA/HC, HS 4129. Phạm Khắc Hoè, Từ 

triều đình Huế tới chiến khu Việt Bắc (Hà Nội: 1981) dựa trên báo cáo này. 

Xem chi tiết ở chƣơng sau.  

 

Đầu năm 1926, nhóm trí thức Việt ở Pháp còn riễu cợt vua với những nhời 

viếng sau của “Nguyễn Văn Ánh,” trên“Tự do diễn đàn của Học sinh và Lao 

động Việt Nam”  “bằng tiếng ta, tiếng Pháp và bằng chữ Hán”:  

“Nhƣng tiếc cho Bệ Hạ tuổi xanh đƣơng độ, khí huyết phƣơng cƣờng, 

cuộc truy hoan đang buổi nồng nàn, trị thiên hạ đã có ngƣời quản lý, đến việc 

nhà đã có văn võ bá quan, Thực là thanh nhàn số một, cao quí ít kẻ bì, sao Bệ 

Hạ Dƣơng trần vội lánh.” (5) 

5. Việt Nam Hồn, số 1 (Paris), tháng 1/1926. Có chƣơng trình bản báo 

[tiếng ta, tàu và Pháp] ; trích in trong Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I (1997), tr 

269. Danel Hémery ghi vào tháng 5/1923, Nguyễn Sinh Côn và Truyền xuất 

bản bán nguyệt san Việt Nam Hồn [L’Âme du Viet Nam]; 1990, p 51.  
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Hết sức hợp tác với Pháp là điều kiện cần để Nguyễn Phƣớc Tuấn đƣợc chọn 

lên ngôi. Nhƣng vua còn đi xa hơn nữa, đƣợc lòng cả Albert Sarraut, mới trở lại 

cầm quyền, tới Pasquier—một cựu sinh viên trƣờng Thuộc Địa, ngạch chính qui 

Pháp, từng phục vụ đắc lực ở Đông Dƣơng từ năm 1898 khi mới 21 tuổi, năm 

1907 hoàn tất một biên khảo về “An Nam cổ thời” [Annam d’autrefois], trải qua 

nhiều chức vụ lên tới Công sứ Vinh, rồi Giám đốc Thanh tra Chính trị, trực tiếp 

điều khiển kế hoạch diều kiện hóa giới trẻ bằng văn hóa—từ nhóm Nam Phong ở 

miền bắc, La tribune indigene ở miền nam năm 1917, tới Tiếng Dân ở Huế từ năm 

1927. Trong những báo cáo về Phƣớc Tuấn, Toàn quyền Sarraut ghi nhận vua cố 

gắng xé tan bức màn cách biệt giữa Hoàng cung và tòa Khâm sứ do các triều thần 

gìa nua dựng lên, quyết tâm thực hiện đổi mới.(6)  

6. Báo cáo số 383-AP1, ngày 24/5/1917, Sarraut gửi BTĐ;  CAOM (Aix), 

INF, carton 18, d 166. 

 

Đích thân Nguyễn Phƣớc Tuấn còn xin Pháp cử Pasquier làm Khâm sứ thay 

Honoré Tissot, mang cả ngôi vua ra làm áp lực; coi Pasquier nhƣ một bạn thân, 

gửi gấm vƣơng triều và Hoàng thái tử Vĩnh Thụy vào tay Pasquier.  

Vua cũng liên kết chặt chẽ với Nguyễn Hữu Bài, nhân vật quyền thế nhất triều 

đình, ít nữa từ năm Tôn Thất Hân về hƣu. Sau lƣng “Phƣớc Môn Bá” Bài, dĩ nhiên, 

còn Hội Truyền giáo—con vật đen của mọi kế hoạch hiện đại hóa Đông Dƣơng. 

Năm 1885, chính Giám mục Caspar đã đề cử Ƣng Kỹ (Nguyễn Phƣớc Biện) với 

Palasne de Champeaux và Roussel de Courcy, sau khi Nguyễn Văn Tƣờng không 

kịp thuyết phục Ƣng Lịch (Nguyễn Phƣớc Minh) trở lại Huế trong vòng 30 ngày, 

kể từ biến cố 5/7/1885. Dù Bửu Đảo chƣa phải một con chiên Ki-tô, nhƣng chấp 

nhận một tín đồ Ki-tô đứng đầu nội các, kiêm nắm hai bộ Bộ Lại (nhân viên) và 

Hộ (tức tài chính, thu hẹp lại chỉ còn lƣơng bổng, xuất nhập của vua). Bởi thế, dù 

lên ngôi giữa lúc chiến tranh Thứ nhất đang sôi nổi ở Âu châu—chiến lũy Verdun 

biến thành máy xay thịt ngƣời của cả hai phe; Liên Bang Mỹ chính thức nhập cuộc, 

nhƣng “Nikolai” hay V. I. Lenin (1870-1924) và Leon Trotsky làm cách mạng 

Bolshevick (7/11/1917) ở Nga, rời phe Đồng Minh—triều Nguyễn Phƣớc Tuấn 

đƣợc một Khâm sứ ví von là “đại định”, hay “thiên hạ đại thai bình,” đúng với cái 

tên “An Nam” (Sud pacifié) thông dụng, thoái hóa từ quốc hiệu Đại Nam (Trung 

quốc to lớn miền nam) thời còn tự chủ ngƣợc tới An Nam đô thống sứ ti (1541-

1647) mà nhà Minh (1368-1644) và chƣ hầu An Nam (1667-1802) nhà Thanh 

(1644  1912) “phong” cho các vua Việt. (7) 

7. Xem tóm lƣợc bang giao Hoa-Việt trong Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ 

Vũ, Nhục Hận Biển Đông Nam Á: Kiện hay Không Kiện?, 3 tập (Fountain 

Valley, CA: Hợp Lƣu, 2015-2016), tập II & III. 

 

Dƣới triều Nguyễn Phƣớc Tuấn, lối thi cử cũ bị bỏ. Chữ quốc ngữ mới—dựa 

theo mẫu chữ cái Latin cùng 5 dấu âm điệu [lên giọng, xuống giọng theo tiếng 

Portugal và Espania]—đƣợc chính thức giảng dạy từ bậc hƣơng học đến những kỳ 
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thi chọn lựa quan lại. Kỳ thi Hƣơng cuối cùng tổ chức tại Bắc Kỳ năm 1915 và 

Trung Kỳ năm 1917, Cuộc thi Đình cuối cùng tổ chức tháng 5/1919. Tuy nhiên, 

trƣớc đó các kỳ thi Hƣơng và Hội đã đƣợc hiện đại hóa dần. Các khóa sinh phải 

trả lời them những câu hỏi về tiếng Pháp, quốc ngữ mới, sử địa An Nam, thế giới 

cùng sử Pháp, và khoa học tự nhiên. [Có ngƣời dẫn sách của Khang Hữu Vi về thú 

say rƣợu của ngƣời Pháp]. (8) 

8. CAOM (Aix), AMIRAUX, d. 2585 , 48044 [tóm lƣợc câu hỏi và trả lời 

về địa lý, khoa học tự nhiên trong kỳ thi Hội năm 1910]; Nam Phong (Ha Noi), 

Số 23 (5/1919), p. 422 & 24 (6/1919), pp. 511-512. 

 

Từ thế kỷ XXI nhìn lại, nền thái bình to lớn của triều Nguyễn Phƣớc Tuấn chỉ 

là sự yên tĩnh trƣớc những cơn giông bão và động đất sắp đến, tràn ngập cả bán 

đao Đông Dƣơng với những đổi thay khó ƣớc lƣờng—một khoảng thời không khai 

sinh một câu tục ngữ thấm thía, “Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới hy 

vọng sống còn.” 

 

I. “THIÊN HẠ ĐẠI THÁI BÌNH” (18/5/1916-6/11/1925): 

 

Nguyễn Phƣớc Tuấn, tự Bửu Đảo, sinh ngày 8/10/1885, là con thứ bảy 

Nguyễn Phƣớc Biện, đã bị Thái Hoàng thái hậu Từ Dụ và các đại thần gạch tên 

trong cuộc tuyển vua năm 1889. Ngoài lý do nhỏ tuổi, và nỗi e sợ sẽ phải hứng 

gánh nặng di sản của cha—theo đúng nghĩa đen, tức bệnh não; và nghĩa bóng, tức 

dụng cụ của Pháp để chống lại Nguyễn Phƣớc Minh và “tinh thần trung quân” 

kháng Pháp, theo đạo học ông cha, của các lãnh tụ Cần Vƣơng nhƣ Phan Đình 

Phùng, v.. v.. trong thập niên 1890, hay Phan Bội Châu—trƣớc khi chuyển sang 

“ái quốc” [lòng yêu nƣớc, yêu dân] rộng rãi hơn vào những năm đầu thế kỷ XX. (9) 

9. Việc Phan Bội Châu tại Hội đồng đề hình, Phiên ngày Thứ Hai 23 

novembre 1925 (Hà Nội: Trung Bắc Tân Văn, 1925), tr. 8, 18  

 

Rất ít chi tiết khả tín về Nguyễn Phƣớc Tuấn đƣợc lƣu truyền trong thời gian 

từ 1889 tới 1916. Theo nhiều nguồn tin, khi chƣa lên ngôi, Bửu Đảo sống chật vật 

về tài chính tại lăng tẩm Nguyễn Phƣớc Biện. Một trong những ngƣời đỡ đầu của 

Bửu Đảo là Trƣơng Nhƣ Cƣơng, Thƣợng thƣ Bộ Lại, Cơ mật viện trƣởng từ 1906 

tới ngày 19/4/1917. 

Năm 1906, Khâm sứ Levecque, khi nghiên cứu những ngƣời có thể kế vị ngai 

vua, đã loại bỏ Bửu Đảo ngay từ vòng đầu. Theo Levecque: 

Đó là một thanh niên vô giá trị, bị bệnh điên bí hiểm và sự thác loạn di 

truyền [perversion générique] theo quan điểm An-nam-mít. Bề ngoài dễ bảo 

và hòa nhã khiến ông ta có một số bạn ngƣời Âu ở Huế. Nhƣng không tiền bạc, 

không có ý chí tuyệt đối, nếu chẳng muốn nói là một sự hèn nhát nổi loạn, trên 

thực tế đó là loại vô tƣ cách [dégénéré] với đủ tật tội. Bửu Đảo có một đảng 

mà ông ta biết rõ, đang trông chờ ông ta lên nắm quyền, gồm phần đông 

những thủ hạ của cha ông ta đã bị Thành Thái [Nguyễn Phƣớc Chiêu]  loại bỏ, 
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và họ nuôi hy vọng nếu Bửu Đảo lên ngôi thì họ sẽ có trong tay một dụng cụ 

ngoan ngoãn.... Họ chỉ bị lôi kéo bằng lợi lộc. 

Tể tƣớng hiện nay [Trƣơng Nhƣ Cƣơng] là cha vợ của cả Hoàng đế 

[Nguyễn Phƣớc Chiêu] và Hoàng tử Bửu Đảo. Cựu Kinh lƣợc Bắc Kỳ Hoàng 

Cao Khải cũng hy vọng trở lại triều cƣơng khi ứng cử viên của ông ta lên 

ngôi.... 

Hội Truyền giáo, đã đề cử Đồng Khánh, cũng yểm trợ con Đồng Khánh 

với hy vọng thực hiện những gì mà ngƣời cha chƣa làm đƣợc. Chắc chắn là sự 

lựa chọn Bửu Đảo sẽ rất tai hại [deplorable] và đại đa số những ngƣời biết rõ 

những chàm tật [tares] của tiền nhân và của chính Hoàng tử sẽ không thể hiểu 

nổi tại sao Thành Thái bị loại bỏ để thay bằng một ngƣời còn điên khùng hơn. 

Thêm một lý do không kém quan trọng khác là Bửu Đảo không có con, và 

cũng không có khả năng để có con.(10) 

10. Báo cáo ngày 21/7/1906, Levecque gửi Beau; CAOM (Aix), GGI, d. 

9577, tài liệu 75 [chữ in nghiêng do chúng tôi nhấn mạnh] 

 

Tuy nhiên, năm 1913, “chim loan” bỗng cất tiếng gáy trên nóc nhà Bửu 

Đảo—Hoàng tử có con trai, Vĩnh Thụy (13 [22]/10/1913-1/8/1997), chính thức 

ghi vào sổ bộ Tôn Nhơn Phủ. Ngƣời mang đến tin mừng không thuộc hàng vợ hay 

thiếp—mà chỉ là ngƣời hầu của vợ lớn Bửu Đảo, con gái Trƣơng Nhƣ Cƣơng. 

Cuộc hôn nhân chính trị và kinh tế này đổ vỡ sau khi Bửu Đảo lên ngôi và Cƣơng 

phải về hƣu.  Tối 3-4/5/1916, chuyến xuất giá của Nguyễn Phƣớc Hoãng bỗng mở 

cho Bửu Đảo, lúc này đã 31 tuổi, một cơ hội mới. Ngay ngày 4/5, Khâm sứ 

Charles đã điện báo với Toàn quyền Roume rằng triều thần—hiểu theo ý nghĩa 

chính Charles—quyết đề cử Bửu Đảo lên ngôi. Charles cũng ra sức bảo vệ sự đề 

cử Bửu Đảo khi Roume vào Huế điều tra. Ngay Nguyễn Hữu Bài—ngƣời đƣa ra 

ứng cử viên thƣợng hạng Hàm Nghi [Ƣng Lịch] và Cƣờng Để mà Bài biết chắc 

Pháp không chấp thuận, rồi đồng ý ủng hộ Bửu Đảo, lá bài hạng nhì, vì Charles đã 

chọn Bửu Đảo. Sáng 10/5, đại diện Hội đồng Tôn Nhơn Phủ, Phủ Phụ Chính, và 

các quan văn võ đồng ký thỉnh nguyện thƣ xin lập Bửu Đảo. Buổi họp Phủ Phụ 

chính cùng ngày—với sự tham dự của Miên Lịch, Phụ chính thân thần (đại diện 

Hoàng tộc); Trƣơng Nhƣ Cƣơng, Tôn Thất Hân, Thƣợng thƣ Bộ Hình; Nguyễn 

Hữu Bài, Bộ Binh và Công; Huỳnh Côn, Bộ Lễ; Hồ Đắc Trung, Bộ Học; và, Đoàn 

Đình Nhàn (Duyệt), Bộ Hộ—cũng nhất trí phế ngay Nguyễn Phƣớc Hoãng để lập 

Bửu Đảo.  

Ngày 18/5, sau hơn ba thập niên cơ hàn, Bửu Đảo dời địa chỉ từ Lăng Nguyễn 

Phƣớc Biện về Cấm Thành, với tên thánh Nguyễn Phƣớc Tuấn, niên hiệu Khải 

Định. Để chào mừng một kỷ nguyên đại thái bình sắp tới, ngày hôm trƣớc, 17/5, 

Viện Cơ Mật đã mở một phiên tòa đặc biệt để làm án các lãnh tụ cuộc nổi dạy đêm 

3-4/5/1916 tại kinh thành và Quảng Ngãi. Hoàng Quảng [Trọng?] Phu, Tham tri 

Bộ Hình; Võ Liêm, Tham tri Bộ Binh; Ƣng Ân, Thị lang Bộ Hình; và, Ngự sử Tôn 

Thất Uyển đƣợc ngồi ghế chung thẩm. Suất đội Nguyễn Siêu và Tam đẳng thị vệ 

Tôn Thất Đề bị kết tội đã thông đồng với Thái Phiên và Trần Cao Vân xúi dục 
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Nguyễn Phƣớc Hoãng xuống hịch nổi loạn. Sau đó Siêu sẽ chịu trách nhiệm trấn 

thủ kinh thành, trong khi Đề hộ tống ấu vƣơng xuất giá. Ngoài ra, còn 15 ngƣời 

khác bị nghị án: Tứ đẳng thị vệ Dƣơng Đức Tuyên, Ngũ đẳng thị vệ Lê Đình 

Thƣởng, 6 cấm quân (Hoàng Văn Tri, Nguyễn Soạn tự Năm Hƣu, Lê Châu Hàn, 

Phạm Thanh Chƣơng, Lê Cảnh Vận, Nguyễn Khoan tức Ấm Vệ), 2 đội cảnh sát 

(Lê Viết Kinh, Nguyễn Duy tự Xã Dụng), Thất phẩm đội trƣởng Tôn Thất Quyền, 

Bát phẩm đội trƣởng Võ Dan, Cửu phẩm Mai Trí, Võ Ngô và Lại Hà. Trần Cao 

Vân, Thái Phiên, Nguyễn Siêu và Tôn Thất Đề bị tội chém bêu đầu, giảm còn xử 

chém tức khắc.(11) 

11. Biên bản Phiên họp Phủ Phụ chính ngày 10/5/1916; Ibid., dossier 

9588, tài liệu 41. Nhân vật Phan Thành Tài cần đƣợc nghiên cứu lại. Đa số tác 

giả dã sử Việt Nam, nhƣ Phạm Văn Sơn (trong chƣơng I, quyển 7), hay Petrus 

Trƣơng Vĩnh Ký, thƣờng chỉ phóng bút theo cảm nhận cá nhân, chẳng dựa 

trên tƣ liệu khả tín có thể kiểm chứng nào. 

 

Tại các địa phƣơng, một cuộc lùng bắt sâu rộng diễn ra suốt tháng 5/1916. Tại 

Quảng Nam, số tù nhân lên tới 360 ngƣời; 240 ở tòa Nam, 120 ở Tòa Khâm; quá 

đông nên ngày 30/6 quan địa phƣơng xin gửi bớt tù lên Lao Bảo. Các quan Việt 

hăng say trừng trị loạn đảng đến độ vào tháng 6/1916, Charles cấm cho kết thêm 

một án tử hình nào nữa.(12)  

12. Ibid., RSA, E-5, và GGI, d. 9588; Công điện số 2-T, ngày 10/5/1916, 

Gougal gửi Colonies; Ibid., dossier 7F-50.  

 

Trong số các quan lập công lớn có Trần Tiễn Hối, con cựu Thƣợng thƣ Thành, 

gốc làng Minh hƣơng, Thừa Thiên. 

Đích thân Nguyễn Phƣớc Tuấn cũng rất tích cực trừng trị “loạn đảng.” Vua 

nộp cho Pháp nhiều bằng chứng việc Nguyễn Phƣớc Hoãng đã mƣu “làm loạn” từ 

năm 1915. Ngày 18/2/1917—theo gƣơng cha đối xử với Nguyễn Phƣớc Minh—

Nguyễn Phƣớc Tuấn ra Dụ giáng Bửu Lân xuống Hoài Trạch công. Phần Vĩnh 

San, vua nghiêm khắc lên án những việc làm của “đứa con mất tƣ cách” [fils 

denature] của Bửu Lân, và cũng cháu họ mình, là hình tội. Bởi thế, cách xuống 

hàng Hoàng tử, vì Vĩnh San là 

một kẻ tội phạm đối với tổ tiên và xã tắc. Tội ác của Vĩnh San đáng lẽ phải 

chịu cực hình, dẫu có đầy đi xa cũng chƣa đủ.(13)  

13. Ibid., d. 9592. Năm 1925, trong di chúc, Nguyễn Phƣớc Tuấn còn kết 

tội cha con Bửu Lân là xâm phạm cửu miếu. Xem chƣơng sau.  

 

II. PHÁP-VIỆT ĐỀ HUỀ: 

Tại Đông Dƣơng, chiến thắng của phe Đồng Minh sau Thế chiến thứ I  khiến 

Pháp quyết định rút bỏ những biện pháp đặc biệt, trở lại với chính sách “hợp tác” 

đã đề xƣớng từ năm 1909. Chính sách này thƣờng đƣợc biết nhƣ Pháp-Việt đề huề. 

Sarraut và Pasquier là hai trong những kỹ sƣ chính của kế hoạch trên. 

 

850



A. SARRAUT & CUỘC CẢI CÁCH 1917: 

Đầu năm 1917, Loật sƣ Sarraut trở lại Đông Dƣơng làm Toàn quyền. Trong 

năm 1917, Sarraut thực hiện nhiều cải cách quan trọng. 

Về kinh tế-tài chính, Sarraut tận thu giảm chi. Phong trào “Rồng Nam Phun 

Bạc,” tức hô hào dân Đông Dƣơng quyên góp và mua trái phiếu (bond) đóng góp 

vào nỗ lực chiến tranh ở mẫu quốc đƣợc phát động rầm rộ. Cuối năm 1918, tổng 

cộng trái phiếu chiến tranh đã bán ra ở Đông Dƣơng lên tới 176.5 triệu francs, 

chiếm 57% trên toàn đế quốc Pháp. (14) 

14. Nam Phong, số 17 (11/1918), tr. 310; Marr, Tradition On Trial, 1981, 

p 64, chú 13. 

 

Ngoài ra, còn một số bạc chôn dấu trong lăng Nguyễn Phƣớc Thời và hoàng 

thành đƣợc khai quật.  

Đồng thời, Sarraut tìm cách thu hút vốn đầu tƣ để phát triển nền kinh tế xuất 

cảng Đông Dƣơng. Ngoài những quặng mỏ nhƣ than đá, vàng, bạc, thiếc, chì, phốt 

phát đã khai thác từ lâu, Sarraut hƣớng việc phát triển các loại nông nghiệp kỹ 

nghệ nhƣ cao-su, hoặc cà-phê, trà, ca-cao tại các cao nguyên. (15)  

15. Vũ Ngự Chiêu, “Political and Social Change,” 1984, chapt V. Luận án 

này đƣợc phát hành dƣới dạng microfilm. 

 

Kế hoạch khai khẩn [mise en valeur] thuộc địa này là mục tiêu chiến lƣợc 

quan trọng của các cƣờng quốc thực dân, bất kể màu da, chủng tộc hay ý thức hệ. 

Tìm tòi các tài nguyên thiên nhiên rồi tung chúng ra thị trƣờng thế giới kiếm lợi 

nhuận là động lực chính. 

Về chính trị, Sarraut tái thiết lập Hội đồng tƣ vấn và Hội đồng tỉnh ở Trung 

Kỳ. Tại Bắc Kỳ, mở rộng thêm cử tri đoàn. Cuộc bầu cử Hội đồng Nghị viên Hà 

Nội năm 1919, chẳng hạn, số cử tri Pháp lên tới 990 ngƣời, nhƣng chỉ có 359 

ngƣời thực sự bỏ phiếu, và ngƣời đắc cử cao nhất đƣợc 302 phiếu, so với 282 

phiếu cho ngƣời thứ bảy. Cử tri Việt lên tới 1,096 ngƣời, nhƣng chỉ có 717 ngƣời 

đi bầu. Nguyễn Văn Vĩnh đƣợc 502 phiếu, Phạm Duy Tốn, 495 phiếu, Bùi Duy 

Tín, 418, và Đỗ Thận, 360 phiếu. (16)  

16.  Rapport No. 808 (26/12/1919), RST gửi Gougal; CAOM (Aix), 

Amiraux 16942. Việc tái tổ chức hành chính ba thành phố Sài Gòn, Hà Nội và 

Hải Phòng đƣợc thực hiện qua sắc luật ngày 11/7/1908. 

 

Nhƣng thực chất không khuyến khích tinh thần dân chủ, hay sự tham gia 

chính trị của đám đông, mà chỉ gây thêm một hủ tục mua bán phiếu trong giới 

quan viên và hƣơng chức. Viên chức bảo hộ Pháp cũng thi hành một thủ thuật ƣu 

đãi những tay chân bằng cách ban thƣởng phẩm hàm và chức tƣớc—vừa duy trì an 

ninh, trật tự, vừa theo chính sách chia để trị. Không những từ chối việc truyền bá 

các phƣơng thức bầu cử dân chủ, tự do của Âu-Mỹ, viên chức thuộc địa Pháp còn 

vô tình biến những đại diện dân thành những nhân vật “nghị gật” hay “xã xệ,” “lý 

toét” trên báo chí. (17)  
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17. Trên hai tờ Phong Hóa và Ngày Nay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, 

mục tranh hoạt họa và chuyên phiếm về “Lý Toét,” “Xã Xệ” đắt khách nhất; 

Nguyễn Xuân Chữ, Hồi ký, 1996: tr. ?.  

 

Ngày 28/6/1917, Sarraut còn ký nghị định thành lập Nha Liêm Phóng (Sureté), 

một ngành cảnh sát chính trị khá hữu hiệu. Trong chính sách “chiêu hồi” hay 

“Pháp-Việt đề huề” của mình, Sarraut và Pasquier từng gửi Thanh Tra Néron [Nê-

dung] qua Hàng Châu, Chiết Giang, đƣa điều kiện cho Phan Bội Châu về nƣớc, 

sau khi Cử Nhân Châu soạn tập Pháp-Việt đề huề luận, và giao cho Phan Bá Ngọc 

“phụng thảo.” Đáng sợ hơn nữa, Mật thám Pháp sau này còn cấy đƣợc nhân viên 

nằm vùng hải ngoại nhƣ vợ chòng “Pinot” Nguyễn Công Viễn (Lâm Đức Thụ)-

Lƣơng Huệ Quần tại Quảng Châu rồi Hong Kong, hay “mouchard” Dƣơng Hạc 

Đính trong ban lãnh đạo Việt Nam Thanh Niên Kách Mạng Đồng Chí Hội nội địa, 

và rồi Đảng Cộng Sản Đông Dương (Hà Nội, 1929). Anh em “Thomas” Đặng 

Đình Thọ, Đặng Văn Thụ còn ghi danh học trƣờng Stalin [KUTV hay KUTB] ở 

Mat-scơ-va, hay làm Bí thƣ chi hội thủy thủ tại Pháp. Trƣớc năm 1925-1926, nhân 

viên hoạt động hữu hiệu nhất gồm những cựu học sinh Đông Độ nhƣ Lê Dƣ, 

Nguyễn Thái Bạt, Nguyễn Bá Trác (từng bị tử hình khiếm diện năm 1913), tác giả 

bài “Hồ trƣờng” nổi tiếng một thời.  

Nhƣng Nha Mật Thám Đông Dƣơng cũng tạo nên những trƣờng chuyên 

nghiệp về tra tấn, ngụy tạo cung từ—phần nào chứng thực những bằng tốt nghiệp 

“đại học tù đầy” của cán bộ các đảng phái bí mật chƣa bị hủy diệt, với nhà tù Côn 

Đảo [Poulo Condore] nhƣ một đại học danh tiếng nhất. Hạ tuần tháng 9/1945, từ 

Côn Đảo, hơn 1,800 tù nhân chính trị đã đƣợc tàu Phú Quốc và 25 thuyền đƣa về 

Đại Ngãi, Sóc Trăng, rồi tung ra khắp lục tỉnh nhƣ nòng cốt của cuộc chiến kháng 

Pháp và Bri-tên, với sự ép buộc tham dự của tù binh Nhật—một tội ác chiến tranh 

của Louis Mountbatten, nhƣng thế giới chỉ quay mặt làm ngơ. (18) 

18. Xem Mai Chí Thọ [Phan Đình Đổng], Những mẩu chuyện đời tôi (Hà 

Nội: NXB CAND, 1996), tr. 105-7 [77-107]. Xem thêm bài trên Dân Chúng 

(Sài Gòn) năm 1938-1939. 

 

Những ngƣời nhƣ Nguyễn Hữu “Tiến què” hay Giáo Hoài—ngày 22/5/1931, 

bị bắt ở Hà Nội, tra tấn què chân, kết án 20 năm khổ sai; thang 4/1935, vƣợt ngục 

Côn Đảo, hoạt động tại miền Tây Nam Kỳ, sau lên Sài Gòn, Chợ Lớn hoạt động; 

năm 1939 vào Thành ủy Sài Gòn cùng Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Oanh—

hay Nguyễn Thị Quang Thái, em ruột “Fan Lan” Nguyễn Thị Vịnh, vợ đầu tiên 

của Võ Giáp (1911-2013)—và ngay cả Lý Quí, tức Tràn Phú (1904-1931), Tổng 

Bí thƣ chỉ định đầu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương [CSĐD] (14/10/1930-

11/11/1945) chỉ là một số ít trong hang trăm ngàn nạn nhân vô danh của nhục hình 

tra tấn ở các phòng thẩm cung tại Nha Liêm Phóng hay cảnh sát, an ninh Pháp. (19) 

19. Xem Chính Đạo, Việt Nam Niên Biểu: tập III: Nhân Vật Chí (1997), tr 

379, 517; TPHCM 1981:58-59; VKĐTT, 6, 2000:537-67; CAOM (Aix), GGI, 

RST F30(4) [ngày 6/6/1942, Bà Vải Nguyễn Thị Quang Thái bị bắt, giải ra Hà 
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Nội, cho Nguyễn Hữu Xuyến, Nguyễn Thị Châu, Đào Duy Dzếnh và Đào Duy 

Kỳ chỉ điểm cho Mật Thám Pháp]. 

Về phƣơng diện xã hội, Sarraut xây cất thêm nhiều bệnh viện, nhà hộ sinh, 

phòng khám bệnh. Ngoài ra, còn thiết lập những toán y tế lƣu động đi chữa bệnh ở 

vùng nông thôn. Viện Pasteur—một trong số ít điểm son của chế độ Bảo hộ 

Pháp—cũng tiếp tục việc nghiên cứu các chứng bệnh nhiệt đới và phƣơng pháp 

điều trị, phổ biến những thuốc chủng ngừa có hiệu lực. (20)  

20. Nguyễn Xuân Chữ, Hồi Ký,  1996, tr. 105ff. 

 

Ngày 10/6/191?, Sarraut còn ký nghị định thành lập Nha Thanh Tra Lao động. 

Tuy nhiên, điều kiện làm việc và lƣơng bổng của nhân công cải thiện rất chậm. 

Các mỏ than ở miền Bắc cùng những rừng cao su ngút ngàn ở Nam Kỳ và Căm 

Bốt —gia tăng từ 15,000 hectares năm 1920 lên tới 100,000 hectares năm 1932—

vẫn còn là những địa ngục trần gian. Từ những trung tâm tập trung khoảng 

100,000 “công nhân vô sản” này, guồng máy tuyên truyền về ảo tƣởng một thiên 

đƣờng hạ giới mô phỏng theo xã hội nguyên thủy của nhân loại sẽ tìm đƣờng xâm 

nhập, tạo nên một chuỗi những cuộc khủng bố đỏ đầu thập niên 1930. 

 

A. QUỐC NGỮ MỚI & GIÁO DỤC: 

Về giáo dục, Sarraut mở lại trƣờng Đại học Hà Nội năm 1917. Trƣờng này 

gồm ba phân khoa chính là Luật, Thuốc (Y khoa), và Kỹ thuật. 

Trƣờng Luật (Ecole de Droit), nhằm đào tạo tham tá hành chính (commis) hay 

tri huyện, đƣợc cải tổ với học trình ba năm (dành cho những ngừoi có bằng Cao 

Đẳng tiểu học (Diplôme). Sau khi tốt nghiệp, học viên phải tập sự một thời gian 

trƣớc khi đƣợc bổ nhiệm. Jean Baptiste Ngô Đình Diệm, gốc Quảng Bình nhƣng 

định cƣ ở Huế, cũng theo học phân khoa Huế của chƣơng trình Cao Đẳng Hành 

chính, và ra Hà Nội hoàn tất năm thứ ba trƣờng Luật năm 1922. Một trong những 

sinh viên xuất sắc là Nguyễn Văn Ninh [tự An Ninh] (1900-1943), gốc Hóc Môn, 

Gia Định, đƣợc qua Pháp tu nghiệp, hoàn tất Cử nhân năm 1921, nhƣng đơn xin 

học bổng Tiến sĩ bị René Robin bác vì—nói theo Thống sứ Maurice Cognacq—

Nam Kỳ không cần trí thức. Từ năm 1924, tất cả các ứng cử viên quan lại bản xứ 

phải học ngay tại trƣờng Cao Đẳng Pháp Chính. 

Trƣờng Thuốc (Ecole de Médecine et de Pharmacie)—đã hoạt động từ năm 

1902, cùng với các trƣờng Thú Y (Ecole vétérinaire), và trƣờng Lục lộ (Ecole des 

Travaux Publiques) —cũng đƣợc cải tổ. Học viên phải có bằng Cao Đẳng tiểu học 

và qua một kỳ thi tuyển. Tốt nghiệp trƣờng Thuốc đƣợc gọi là médecin indigène 

(cán sự y tế bản xứ), sau đổi thành médecin auxiliaire (cán sự y tế trợ tá), hoặc “y 

sĩ Đông Dƣơng” để phân biệt với các “Bác sĩ”, tức những Tiến sĩ Y khoa tốt 

nghiệp tại Pháp. (21) 

21. Chúng tôi sử dụng từ Y sĩ cho tất cả những ngƣời tốt nghiệp trƣờng 

thuốc, và ghi thêm là bản xứ hay Pháp. Thuật ngữ Bác sĩ (Tiến sĩ Y Khoa) hay 

Bác Vật (Kỹ sƣ) vô nghĩa. 
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Ngoài ra còn các trƣờng sƣ phạm (Ecole de Pédagogie), đào tạo các giáo viên 

cấp Cao đẳng tiểu học; trƣờng Cao đẳng thƣơng mại (Ecole supérieur de 

Commerce); trƣờng Cao đẳng Canh nông, đào tạo tham tá canh nông; và trƣờng 

Mỹ thuật (Ecole des Beaux Arts). Sarraut còn mở cửa trƣờng Trung học công lập 

Hà Nội (Lycée de Hanoi)—nguyên là Collège Paul Bert, và năm 1923 cải danh 

thành Lycée d'Albert Sarraut—đón một số học sinh ngƣời Việt. 

Tại An Nam, từ năm 1919 Sarraut bỏ lối thi cử cũ (Dụ ngày 6/12/1918 của 

Nguyễn Phƣớc Tuấn; rồi Dụ ngày 14/7/1919; thông tƣ ngày 30/7/1919). Khoá thi 

Hƣơng cuối cùng tổ chức năm 1917 tại Thanh Hoá, Vinh, Huế và Bình Định. Các 

khoá sinh, kể cả các Tú Tài, đều không quá 30 tuổi. Số Tú tài lấy gấp ba số Cử 

nhân. Các môn thi gồm ba [3] thứ tiếng, Hán (Văn sách, pháp chính, chiếu, dụ, tấu, 

sớ, tƣ văn [văn thƣ]), quốc ngữ mới (sử, địa, luận và đo lƣờng), và Pháp (hai bài 

dịch từ Pháp qua Việt, và Việt qua Pháp).  

Khóa thi Hội cuối cùng tổ chức năm 1919—ngày 28/4/1919, ra bảng thi Hội; 

ngày 15/5/1919 thi đình—lấy đỗ 7 Tiến sĩ và 16 Phó Bảng. Một trong những 

ngƣời trúng tuyển, Đình Nguyên Nguyễn Phong Gi, tên mới của Nguyễn Thái Bạt, 

từng tham dự phong trào Đông độ—khởi đầu bằng nghề “ăn mày” ở Nhật, nhƣ 

Sào Nam ghi lại trong tập Niên Biểu đầy rẫy những “tiên sinh.”.(22) 

22. Dụ ngày 6/12/1918 của Viện Cơ Mật; CAOM (Aix), Amiraux 2585; 

và, “Procès verbal du Conseil du Co Mat à Hue (1/6/1917);” Ibid., Amiraux 

48044; Nam Phong (Hà Nội), số 23 (5/1919), tr. 422; số 24 (6/1919), tr. 511-

12; và “Văn Thi Hội: Trƣờng Thứ Ba (Bài quốc văn), Ibid., số 24 (6/1919), tr. 

445-50. 

 

Theo chính sách thắt lƣng buộc bụng, Sarraut và Charles cắt giảm bớt tiền 

lƣơng của Hoàng gia. Nguyễn Phƣớc Tuấn đƣợc hƣởng lƣơng hàng năm 48,000 

đồng, ngân sách An Nam [Trung Kỳ] đóng góp 36,000 đồng, phần còn lại do các 

quĩ khác bù thêm. Viện Cơ Mật cũng thu bóp lại. Ngày 19/4/1917, Trƣơng Nhƣ 

Cƣơng cùng Huỳnh Côn về hƣu vì đã trên 70 tuổi. Hai ghế Thƣợng thƣ vừa bị bỏ 

trống không đƣợc điền thêm ngƣời mới, mà chỉ tái tổ chức lại triều đình. Bộ Lại 

và Hộ đƣợc gom dƣới quyền Nguyễn Hữu Bài, trong khi Đoàn Đình Nhàn (Duyệt) 

nắm Bộ Công và Binh. Bộ Học và Lễ ghép chung dƣới quyền Hồ Đắc Trung. Tôn 

Thất Hân vẫn cầm đầu Bộ Hình; kiêm Cơ Mật Viện trƣởng. (Ngày 2/5/1917, 

Sarraut ký nghị định phê chuẩn Dụ trên của Nguyễn Phƣớc Tuấn). 

Theo Sarraut, đáng lẽ Cƣơng và Côn đã bị về hƣu sớm hơn nếu Thế chiến thứ 

I không xảy ra. Họ đã trở thành những “hộ pháp nhiệt tình, nhƣng quá mỏi mệt” 

trƣớc nhịp suy thoái của truyền thống và các cơ cấu cũ. Từ buổi qua chào Sarraut 

tại Tòa Khâm sứ Huế lần đầu tiên vào tháng 2/1917, Nguyễn Phƣớc Tuấn đã muốn 

thay Cƣơng và Côn. Vua muốn xé bỏ lớp màn ngăn cách mà Viện Cơ Mật muốn 

giăng ra giữa vua và Bảo hộ, để làm việc trực tiếp với các viên chức Pháp. Vua 

muốn hành động và tự tay mƣu cầu hạnh phúc cho dân chúng, trong sự thỏa thuận 

của Pháp. (23) 

854



23. Báo cáo ngày 24/5/1917, Sarraut gửi Thuộc địa; CAOM (Aix), INF, 

carton 18, d. 166. Hiền Lƣơng hầu Cƣơng chết năm 1919; Nam Phong (Hà 

Nội), số 21 (3/1919), tr. 41. 

 

Bốn đại thần trong Viện Cơ Mật, vẫn theo Sarraut, chẳng có bao lăm giá trị và 

ảnh hƣởng với đám đông. Tôn Thất Hân đƣợc chức Cơ Mật Viện trƣởng thuần vì 

lòng trung thành với Bảo hộ. Pierre Bài có bề ngoài biết nhìn sự việc theo quan 

điểm giống Bảo hộ, tuy nhiên liên hệ với Hội truyền giáo khiến lòng trung thành 

chao đảo [ostensoire]. Bài muốn trở thành “một cái gì đó, nhƣng thiếu chiều cao 

của nhận thức và bề rộng của toàn cảnh.” Mọi khôn khéo của Bài đều nhằm vào 

những mƣu mẹo vặt ở triều đình. Khi còn là Tổng đốc Nam-Ngãi (1903-1906), 

Bài từng khuyến khích việc mở mang hƣơng học và hội Hiệp Thƣơng. Tài liệu 

Mật Thám Pháp và Hồi ký Cƣờng Để đều ghi Bài tham gia Duy Tân Hội. Trong 

thời gian Nguyễn Phƣớc Hoãng rời kinh thành (3-6/5/1916), thái độ Bài khiến 

ngƣời ta tin rằng Bài không xa lạ gì với những mƣu mô đƣa đến sự tuột dốc chết 

ngƣời của vua. Sarraut cho rằng Bài chỉ có thể tin đƣợc ở mức nào đó, và sẽ theo 

dõi Bài chặt chẽ.  

Hồ Đắc Trung đã có một sự nghiệp làm quan sáng lạn. Trung khiến ngƣời ta 

chú ý qua việc biểu lộ một năng lực hiếm có trong việc đàn áp cuộc chống sƣu 

dịch năm 1908. Từ ngày đó, Charles hết sức chú ý đến Trung. Dĩ nhiên vì thế 

Trung không đƣợc mọi ngƣời ƣa thích. Đoàn Đình Nhàn (Duyệt) mới vào Viện Cơ 

mật từ tháng 1/1916 với phƣơng vị Thƣợng thƣ Bộ Hộ (Tài chính). Lòng trung 

thành với bảo hộ của Nhàn không thể ngờ vực. 

Nhƣng cả bốn đại thần đều lớn tuổi, với nền học vấn và huấn luyện cổ, khó 

đáp ứng với nhu cầu hiện đại hóa. Đây là sự “va chạm” giữa các đại thần với ông 

vua chỉ bằng nửa tuổi họ, và có nền học vấn mới. Việc họ bác bỏ dự thảo tu chính 

Bộ hình luật Gia Long (hoàn tất năm 1814) là một thí dụ. Bởi vậy, Sarraut nghĩ 

đến việc xen đan vài quan trẻ. 

Để quảng cáo cho vƣơng quyền của Nguyễn Phƣớc Tuấn, Sarraut và Khâm sứ 

Pháp cử vua tuần du đó đây. Đồng thời, cũng để cổ võ chính sách “Pháp-Việt đề 

huề” hay tinh thần quốc gia “ôn hoà.” Chính sách này đƣợc Nguyễn Văn Vĩnh, 

Phạm Lê Bổng, Phạm Quỳnh ở Hà Nội và Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, 

Charles Nguyễn Phú Khai trong Nam ra sức yểm trợ. Bùi Quang Chiêu và Nguyễn 

Phú Khai qui tụ một nhóm khoa bảng miền Nam có quốc tịch và từng du học Pháp 

lập nên nhóm Lập Hiến, với cơ quan ngôn luận là tờ La tribune indigène [Diễn 

đàn bản xứ] ở Sài Gòn. Họ chủ trƣơng tiến hóa [evolution], tức thay đổi các kiến 

trúc xã hội một cách ôn hòa, tiệm tiến, cho tới ngày dân tộc Việt san bằng đƣợc hố 

ngăn cách sâu, xa về khoa học và kỹ thuật. Nguyễn Phan Long (1889-1960), một 

nhà văn/ký giả có năng khiếu đặc biệt về Pháp văn cũng gia nhập nhóm năm 1923 

sau khi từ Bắc vào Sài Gòn. Những trí thức trẻ huấn luyện tại Pháp hay Đông 

Dƣơng nhƣ Dƣơng Văn Giáo (1890-1945), Diệp Văn Kỳ theo khuynh hƣớng này. 

Từ thập niên 1920, một chi nhánh Lập Hiến thành hình ở Paris, đƣợc sự cộng tác 

của Phó bảng Trinh, Trần Văn Khá, Nguyễn Khắc Vệ, v.. v..(24)  
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24. Xem tiểu sử Khai, và Long trong Chính Đạo, Việt Nam Niên Biểu, tập 

III: Nhân Vật Chí, tái bản có bổ sung (Houston: Văn Hoá, 1997), tr. 363-64, 

361-62. Idem., Hồ Chí Minh, tập I: 1892-1924 (Houston: Văn Hoá, 1997), tr. 

260-63. Sẽ dẫn: Chính Đạo, Hồ Chí Minh, tập I (1997). Xem thêm Ralph 

Smith, “Bui Quang Chieu and the Constitutionalist Party in French Indochina, 

1917-1930;” Modern Asian Studies, 3:2 (1969), tr. 131-50. 

 

B. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ & NGÀNH ẤN LOÁT: 

 Tại Hà Nội, sau một thời gian nghiên cứu kỹ lƣỡng, tháng 7/1917, Louis 

Marty, Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác trình làng nguyệt san song ngữ Nam 

Phong, với Marty làm chủ nhiệm. Phạm Quỳnh—thƣ ký hạng 5 của Nha Thanh 

Tra Chính trị và Hành chính dƣới quyền Pasquier—phụ trách phần quốc ngữ mới. 

Cử Nhân Trác—chánh lục phẩm [VI-1], một cựu đoàn viên Duy Tân Hội Quảng 

Nam, trốn qua Nhật giữa cuộc dân biến 1908, từng bị kết án tù, rồi tử hình khiếm 

diện ngày 5/9/1913—phụ trách phần Hán văn, cũng làm việc dƣới quyền Pasquier. 

Ngày 11/6/1918, Trác đƣợc đề nghị tăng lƣơng từ 100$ lên 120$ mỗi tháng vì mới 

thăng lên tòng ngũ phẩm [V-2]. Nha Chính trị và Hành chính cấp phát mỗi tháng 

500 đồng. Trong số yểm trợ hay ủng hộ viên có Sarraut và Nguyễn Phƣớc Tuấn. 

Ngay từ bài “Mấy nhời nói đầu” trong số ra mắt ngày 1/7/1917 đã phải chịu sự 

kiểm duyệt của Nha Liêm phóng và Thống sứ Bắc Kỳ. (25) 

25. Thƣ viện Quốc gia Pháp sƣu tập khá đầy đủ tựa báo này, với dạng 

microfilm [MICR D-998]. CAOM (Aix), Amiraux 19065 [Phạm Quỳnh]; Ibid., 

Amiraux 26701 [Nguyễn Bá Trác]. Về một quan điểm khác với Phạm Quỳnh 

và Nam Phong, xem Phạm Thị Ngoạn, Tìm hiểu tạp chí Nam Phong, 1917-

1934, bản dịch Phạm Trọng Nhân (Yerres, Pháp: Ý Việt, 1993). Xem thêm 

Marr, Tradition On Trial, 1981, pp 153n38, 68n28 (dẫn tƣ liệu văn khố Thống 

sứ Bắc Kỳ tại Việt Nam). 

 

Một trong những đóng góp quan trọng của Nam Phong là những ngƣời cộng 

tác đã làm giàu hơn chữ quốc ngữ, khác xa văn phong và lối diễn tả, nghị luận của 

thế hệ cầm bút miền nam trên các tờ Gia Định báo hay Lục Tỉnh tân văn.  

Những điều nhóm “Pháp-Việt đề huề” cổ võ chẳng khác biệt bao lăm với chủ 

trƣơng “thờ ngƣời Pháp làm bậc thày để cầu tiến bộ” của Phan Chu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng, v.. v... Ngay đến Phan Bội Châu, sau Thế chiến thứ I chấm dứt 

(11/11/1918) nghiêng dần về chủ trƣơng này—đặc biệt là sau khi nhiều cộng sự 

viên đắc lực cũ đầu thú. Qua môi giới Phan Bá Ngọc, Lê Dƣ, Phan Bội Châu hoàn 

tất tài liệu ký tên Độc Tinh Tử, nói về nhu cầu hợp tác Pháp-Việt cùng có lợi, 

trƣớc mối đe dọa “hung hiểm” của Nhật, gấp trăm ngàn lần ông bảo hộ hiện 

tại.”.(26)  

26. Phan Bội Châu, Pháp-Việt đề huề chính kiến thư [1914 [1918?]], chữ 

Hán, PBCTT (2001), V:[563] 555-566; bản dịch chữ Tây, [Leur joug à votre 

égard sera cent mille fois plus dur que celui de notre France] “Manifesto de 

Phan Boi Chau;” Ibid., V:722 [701-715]; “Pháp-Việt đề huề chính kiến thƣ;” 
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[Nguyễn Khắc Hạnh; bản in lần thứ hai, NXB Tân Dân, 1925]; Ibid., V:204 

[196-206]; NB (Chƣơng Thâu), Ibid., VI:249-251. Thƣ ngày 26/7/1919, PBC 

gửi Sarraut; CAOM (Aix), HC, Service de Protection du Corps 

Expeditionnaire [SPCE]  352; bản dịch chữ Việt Chƣơng Thâu; PBCTT 

(2001), V:452-453.  

 

Theo Thực Nghiệp Dân Báo (20/1/1926) nguyên bản tài liệu này là  Pháp-Việt 

đề huề luận, và bản dịch có nhiều chô sai ý tác giả. Vẫn theo Phan Bội Châu, tài 

liệu viết năm 1918, do Phan Bá Ngọc và Lê Dƣ thúc dục; sau đó Thanh tra Néron 

[Nê Dung] đến Hàng Châu, tiếp xúc, và mang theo thƣ Sarraut về điều kiện hợp 

tác. Ngày 26/7/1919; PBC thƣ cho Sarrau, nói đã gặp Néron; hẹn sẽ nói chuyện 

nhiều. (27) 

27. CAOM (Aix), SPCE  354 [1920-1925], PBCTT (2001), V:452-453;  

 

Tuy nhiên, sự tƣơng cận giữa hai nhóm hô hào hợp tác chỉ là dụng (pathos), 

bề ngoài, hơn thể (ethos). Những Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá 

Trác—với sự tài trợ của ngân sách Bảo hộ, và sự góp ý của Nha Mật Thám (Liêm 

Phóng), dù thực lòng tin tƣởng ở những gì đã viết hay thuần nhận lệnh từ thƣợng 

cấp—chỉ thực thi chính sách dùng văn hoá để điều kiện hoá giới trẻ. Việc thành 

lập Khai Trí Tiến Đức Hội năm 1919 tại Hà Nội của một nhóm quan lại Bắc Kỳ và 

thông phán, thƣ ký trong chính phủ Bảo Hộ là một thí dụ tiêu biểu—nhằm huấn 

luyện mọi giới biết ơn công lao khai hóa của Pháp. 

Nhiều tác giả nghiên cứu Nam Phong còn nhắc đến công Phạm Quỳnh khám 

phá ra Truyện Kiều—tác phẩm văn vần của Nguyễn Du bằng chữ nôm rất quen 

thuộc trong đại chúng. Ít ai để ý đến việc ngƣời phụ trách phần Hán tự của Nam 

Phong còn đƣa ra ánh sáng nhân vật Nguyễn Trƣờng Tộ (1827?-1871)—một trong 

những thông ngôn đầu tiên của quân viễn chinh Pháp dƣới trƣớng Đô đốc Charner 

năm 1861. Thân cận của Giám mục Đƣờng Ngoài Nam Gauthier [Ngô Gia Hậu], 

Tộ từng qua Hong Kong, rồi trong những năm cuối thập niên 1860 gửi cho triều 

đình nhiều biểu, tấu xin canh tân và có chính sách đối xử với Ki-tô giáo hợp lý 

hơn. Tộ còn khuyên Nguyễn Phƣớc Thời liên minh với Giáo hội Vatican và Bri-

tên để chống lại kế hoạch tầm thực của Pháp. Nhƣ đã lƣợc thuật ở những chƣơng 

trƣớc, Nguyễn Phƣớc Thời còn ủy thác thày trò Tộ cùng hai linh mục thuộc Hành 

nhân ti/Thƣơng Bạc qua Pháp tìm huấn luyện viên mở một trƣờng Quốc Học tại 

Huế, nhƣng không thành công. Năm 1871, sau khi Napoléon III thua trận Phổ và 

bị bắt, Nguyễn Phƣớc Thời còn có kế hoạch sử dụng Tộ qua Âu Châu tìm liên 

minh Bri-tên, nhƣng bị bỏ dở, vì cái chết đột ngột của Tộ mà theo Gauthier có thể 

vì thuốc độc. Đốc học Lê Thƣớc qua loạt bài công bố một số di thảo của Tộ cổ võ 

việc cầu hòa với Pháp vì đó là “cơ huyền diệu” của “Tạo vật” (thƣợng đế Ki-tô). 

Lê Thƣớc cũng đề nghị dùng tên Tộ đặt cho trƣờng tiểu học Franco-Annamite 

Vinh. (28)  
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28. Xem Trƣơng Bá Cần, Nguyễn Trường Tộ: Con người và di thảo, tái 

bản có sửa chữa (TP/HCM: NXB TP/HCM, 2002). Linh mục Cần sử dụng 

một số tƣ liệu Châu Bản Triều Tự Đức [Nguyễn Phƣớc Thời] 

 

Sự vinh danh những phần tử hợp tác với mẫu quốc từ buổi đầu này cũng diễn 

ra ở Sài Gòn khi Petrus Ký [Key] đƣợc đúc tƣợng, dùng tên đặt cho trƣờng trung 

học công lập lớn nhất miền nam tại Sài Gòn. Trong hạ bán thế kỉ XX, Tộ và Ký 

đƣợc huyền thoại hóa thành những “vĩ nhân văn hóa,” khác hẳn với sự thực và vai 

trò lịch sử hay trọng lựợng tác phẩm của họ—giống nhƣ việc Chu Lệ (Minh 

Thành Tổ, 17/7/1402-12/8/1424) khen thƣởng, ban bằng sắc Đại Minh [Ta Ming] 

cho các “trung lƣơng” Mạc Thúy, Nguyễn Huân, Lƣơng Nhữ Hốt, v.. v… dƣới 

thời Minh thuộc (5/7/1407-2/1/1428). (29) 

29. Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, “An Nam Đô Thống Sứ Ti 

(5/7/1407-2/1/1428); Kiện hay Không Kiện (2015-2016), tập 2; dựa trên Ming 

Shi-lu [Minh Thực Lục], bản dịch Geoffrey Wade, National Univ of Singapore, 

data bae 2005; [“9000 ngƣời đến Kim Lăng nhận sắc phong;” q. 68, tr. 943] và 

quốc sử Lê, Tây Sơn, Nguyễn; [ĐVSK, BKTT, IX, Giu (1967), 3:232, 251; 

CMCB, XII:44- 45 ; (Hà Nội: 1998), I :757; ĐVSKTB, XI:32, The et al. (1997), 

tr. 548ff]. Về Petrus Key, xem Vũ & Đỗ, Kiện hay Không Kiện, tập 3: Bổ túc, 

tr 363-383;  Nguyên Vũ, “Góp phần nghiên cứu Pétrus Key;” trong Ngàn Năm 

Soi Mặt (Houston: Văn Hoá, 2002), tr 157-270. Bài này đã đƣợc cập nhật, phổ 

biến trên websites Hợp Lƣu [hopluu.net].  

 

Phan Chu Trinh, Phan Văn Trƣờng, Nguyễn Thế Truyền hay Nguyễn An Ninh 

rõ ràng đi trên những con đƣờng quang minh hơn; đó là ao ƣớc cho ngƣời Việt 

thấm nhuần văn hoá Pháp hầu tìm lại một căn cƣớc mới, chuẩn bị ngày giải phóng 

đất nƣớc—và, có thể với ƣớc mơ trở thành những Tôn Dật Tiên của Việt Nam nhƣ 

Sarraut phỏng đoán năm 1913. Bản thân họ trải qua những trăn trở khủng hoảng 

trên hành trình tìm một ý thức hệ và khuôn mẫu tổ chức một nƣớc Việt Nam mới. 

Điều những trí thức sinh hoạt khá lâu ở ngoại quốc này cùng san xẻ là nỗi bối rối 

trƣớc ngã ba, ngã tƣ đƣờng hiện đại hóa và toàn cầu hóa—nên phân vân, lƣỡng lự 

giữa tƣ bản tả phái [xã hội] và Quốc tế Vô Sản, cộng hòa, dân chủ Pháp và quân 

chủ chuyên chế, rồi quân phiệt Trung Hoa. Nhƣng tả hay hữu phái, họ đều có dịp 

chứng kiến, hoặc tham dự, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tôn giáo và đặc biệt kinh tế 

tại những quê hƣơng tạm thời. Họ cũng đƣợc chứng kiến hoặc tham dự các nghiệp 

đoàn hay ái hữu của giai tầng lao nông đặc thù của thời đại họ nhƣ Hội Ái Hữu 

Đầu Bếp (tháng 3/1922), Đông Pháp Tƣơng Ái (1923, 108 hội viên), Hỗ trợ Áu 

Nhi hội (30/6/1939), Khuyến Học Hội, (13/1/1928), Liên Minh Di Dân Đông Pháp 

(17/5/1930), Hội Ái Hữu Sinh Viên, Hội Duy Nhất Đông Pháp (1930), trong nỗ 

lực liên minh giữa sinh viên du học và dân đi tàu của nhóm Hồ Tá Khanh, Nguyễn 

Khánh Toàn, với sự trợ giúp của Đảng Marxist-Leninist Pháp, cùng Nguyễn Ái 

Quốc “đang ở Nga,” Phan Văn Trƣờng, v.. v…(30) 

858



30. CAOM (Aix), SLOTFOM, Series III, carton 1 & 24. Tóm lƣợc bằng 

Việt ngữ trong Nguyên Vũ, Paris: Xuân 1996 (1997), tr 102-110. 

 

Chỉ những ngƣời có cơ hội rời quê hƣơng Việt Nam, thoát khỏi cánh cổng 

khép kín của nhà tù khổng lồ Pháp, hƣớng về những cƣờng quốc đang lên, mới tri 

nghiệm đƣợc yếu tố địa lý-chính trị-kinh tế tiếp cận lân bang khổng lồ phía bắc.  

Tại Trung Hoa, cuối năm 1920-đầu 1921, qua sự giới thiệu của Thái Nguyên 

Bồi, Hiệu trƣởng Đại học Bắc Kinh, và bản dịch qua Hán ngữ bài nghiên cứu về 

nƣớc Nga của một tác giả Nhật, Cử nhân Châu tiếp xúc hai cán bộ Nga và 

CSQT—tức trƣởng đoàn Lao Nông [Krestintern], Iunix hay Grigorij Voitinskij, 

đang tham quan Trung Hoa, và ngƣời phiên dịch tiếng Trung Hoa [Khodorov] của 

Đại sứ Lạp Gia Hãn [Đại sứ Karakhan]. Tuy nhiên, không đi đến kết quả nào vì 

Phan Bội Châu không quen ngƣời thạo tiếng Anh, và có phần ngại ngần trƣớc đòi 

hỏi phải tuân theo và rao giảng thuyết Cộng Sản. (31) 

31 NB (Chƣơng Thâu); PBCTT (2001), VI:251-232, 294chú 628, 629, 630; 

Anatoli A Sokolov, Quốc tế Cộng Sản và Việt Nam, bản dịch Đào Tuấn (Hà 

Nội: 1999); tr 29-48; Marr, Anti-colonialism, 1971, p 240.  

 

Bốn năm sau—khi Tôn Dật Tiên đã ký tuyên cáo chung ngày 26/1/1923 với 

Abram Adolph Joffe [tức Adolph Abramovitch], về lại Quảng Châu vào tháng 

2/1923, đón nhận Mikhail Borodin làm đặc sứ, và Vaxilij Bljukher (tức Galin), cố 

vấn quân sự; rồi triệu tập Đại hội THQDĐ lần thứ nhất vào cuối tháng 1 đầu tháng 

2/1924, chính thức khởi đâu liên minh Quốc Cộng (Chủ tịch đoàn: 5 ngƣời, kể cả 

Lý Đại Chiêu. BCH.TƢ, 24 ngƣời (3 CSTH) ; 17 UV/DK : 7 CSTH).và rồi ký hòa 

ƣớc hữu nghị Nga-Trung 31/5/1924, nhận viện trợ của Nga để tái tổ chức chính 

phủ liên hiệp Quảng Đông với các cá nhân của Đảng CSTH— Phan Bội Châu bỏ 

nhiều thời gian đọc về Lenin và Trotsky, đồng thời dùng bài học cổ sử Trƣng Nữ 

Vƣơng, cùng huyền thoại Phạm Hồng Thái (Phan Đài, 1896-1924)—để dự đoán 

một cuộc cách mạng xã hội của liên minh lao động và nông dân, dƣới sự lãnh đạo 

của giới trí thức giác ngộ.(32)  

32. NB (Chƣơng Thâu), PBCTT (2001), VI:257-262; “Phạm Hồng Thái 

truyện” [1959], bản dịch Việt ngữ Lê Thƣớc (1967); PBCTT (2001), V:337-

372; phụ bản 2: Tuyên bố của VNQDĐ, Ibid., pp 373-375. 

 

Trong một tác phẩm in năm 1923 tại Thƣợng Hải, với tựa Thiên hồ, Đế hồ 

[Trời Ơi, Đế Hỡi], Phan Bội Châu còn vạch mặt nạ thực dân Pháp lợi dụng Ki-tô 

giáo để chinh phục các lãnh thổ xa lạ, và tận diệt những chủng khác giống—một 

lời tố cáo mạnh mẽ của Karl Marx và chủ thuyết cách mạng [revolution] con 

hoang của Giáo Hội La Mã. (33) 

33. Phan Thị Hán, Thiên Hồ Đế Hồ, (26/2/1923); PBCTT (2001), V:263-

310 [quốc ngữ]; 575-631 [chữ Hán]; tựa của Hò Thích (8/1 năm 12 [p265], 

Thẩm Quân Nho [Nhu], và Cảnh Định Thanh]. 
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Những viên chức thuộc địa nhƣ Sarraut, Charles, Pasquier, và rồi Alexandre 

Varenne v.. v... —dù bảo thủ hay tiến bộ, chống hay theo Giáo hội Ki-tô—khó thể 

liên kết với những cá nhân thực sự “văn minh” hay “Pháp hoá.” Cảm tình cá nhân 

trở thành vô nghĩa trƣớc sứ mệnh và nhiệm vụ thực dân, và quan điểm cá nhân đã 

phải hy sinh cho quyền lợi quốc gia Pháp, tiếng nói lƣơng tâm và lẽ phải bị tắt lịm 

trƣớc trách nhiệm và quyền lợi. Sự mâu thuẫn giữa nỗ lực truy tìm thiện, mỹ và 

chân lý của các học thuyết tƣ tƣởng tƣ sản Tây phƣơng, và nhu cầu cùng trách 

nhiệm xâm chiếm thuộc địa, mang lại lợi nhuận cho quốc gia Bảo hộ cùng danh 

vọng cho chính bản thân, phe nhóm và gia đình mình, khiến những kẻ đi khai hoá 

và ngƣời bị khai hoá ngày càng xa cách, hoài nghi nếu không phải thù hận, dù hố 

cách biệt văn hoá ngày một thu hẹp. 

Dẫu vậy, chính sách tƣơng đối cởi mở của Sarraut không làm hài lòng phe bảo 

thủ thuộc địa. “Hầu tƣớc” Henri de Montpezat, Chủ báo La volonté indochinoise 

[Ý chí Đông Dương], Nghị sĩ đại diện An Nam/Tonkin, là một trong những ngƣời 

công kích mãnh liệt nhất. Vấn đề khiến Montpezat cực kỳ khó chịu là Sarraut đã 

mở cổng Lycée Hà Nội, tức cho phép các thanh thiếu niên Việt đƣợc ngang hàng 

với trẻ em ngƣời Pháp trong lãnh vực học vấn. Montpezat càng bất mãn hơn về 

việc mở lại Đại học Hà Nội, vì các khuôn viên Đại học sớm muộn sẽ trở nên 

những trung tâm tạo loạn. 

Một sát thủ vô danh đã bắn Sarraut tại một chợ phiên Hà Nội, nhƣng Sarraut 

may mắn thoát chết.(34) 

34. Nguyễn Xuân Chữ , Hồi ký, 1996, tr. 130.  

 

B. MAURICE LONG (2/1920-4/1922): 

Ngày 20/5/1919, Sarraut về nƣớc nghỉ. Maurice Monguillot, Tổng Thƣ Ký 

Đông Dƣơng, tạm xử lý thƣờng vụ cho đến ngày Dân biểu Maurice Long qua 

nhiệm chức vào tháng 2/1920. Charles cũng về hƣu vào tháng 5/1919, và Honoré 

Tissot tạm quyền chức Khâm sứ cho tới khi Pasquier thay Charles ngày 5/5/1921.  

Đại cƣơng, Long, cũng thuộc Đảng Xã hội Cấp tiến nhƣ Sarraut, tiếp tục 

chính sách hợp tác, nhƣng thận trọng hơn, vì sự chống đối của Pháp kiều nhƣ phe 

nhóm Ernest Outrey và Henri Chavigny, một ngƣời lai Martinique, chủ bút 

L’Impartial [Trung Lập] từ năm 1917. Long tuyển những giáo sƣ Pháp có bằng 

giáo dục (agrégé) qua giảng dạy. Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ đƣợc tăng từ 6 tới 

10 đại biểu (“Hội đồng”) ngƣời Việt. Long còn thiết lập ngạch công chức thuộc 

địa, gọi là “cadres latéraux.” Long cũng bán quốc trái để sửa lại cầu Doumer bắc 

ngang sông Hồng, nối Gia Lâm với Hà Nội—nguyên trƣớc kia chỉ dùng cho 

đƣờng xe lửa—nay có đƣờng đi cho xe hơi và xe đạp.   

Long còn nghĩ đến việc chấn chỉnh quan trƣờng. Ngày 27/10/1919, Nguyễn 

Phƣớc Tuấn đƣợc lệnh ra Chỉ cấm các quan lại An Nam thâu lễ vật, đồ biếu xén, 

sêu Tết. Để chuẩn bị cho chỉ dụ này, Tổng đốc Thân Trọng Huề—một phò mã, vai 

chú rể Nguyễn Phƣớc Tuấn—phải trích dẫn cả lời “thống trách thời sự” của một 

ngƣời dân rằng, “Than ôi! Than ôi! Sanh buổi đời nầy, cƣớp đêm là giặc, cƣớp 

ngày là quan!”(35)  
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35. Nam Phong (Hà Nội), số 26 (8/1919), tr. 91-5. Bài này còn đƣợc trích 

đăng trên một số báo, nhƣ Trung Bắc Tân Văn; Ibid., số 30 (12/1919), tr. 530. 

 

Sau khi chỉ dụ ban ra, Tổng đốc Phạm Văn Thụ viết một bài tán tụng với 

những câu biền ngẫu: 

Than ôi! Mọt gặm cứt sắt, bọ bỏ nồi canh, nói ra thẹn mặt, nghĩ đến giật 

mình.... Vậy thì vâng lời chiếu đỏ, rửa tấm lòng đen, ấy là trách nhiệm quan 

lại ta phải kíp sửa mình...(36) 

36. Đàn Viên Phạm Văn Thụ, “Độc Thánh dụ hữu cảm;” Ibid., số 30 

(12/1919), tr. 524-26; Phạm Thị Ngoạn 1993, tr. 39. 

 

Ngày 19/4/1920 Nguyễn Phƣớc Tuấn còn ra Dụ thành lập Viện Dân biểu. Bầu 

cử tại các tỉnh bắt đầu ngày 22/8/1920.(37) 

37. Journal Officiel de l'Indochine Francaise (JOIF), số 39, ngày 

15/5/1920, và Nghị định ngày 24/5/1920; Ibid., số 48, ngày 16/6/1920; dẫn 

trong Báo cáo đệ nhị lục cá nguyệt 1922 của Tissot; CAOM (Aix), Amiraux 

64225. 

 

Ngày 15/4/1922, sau khi Sarraut lên làm Bộ trƣởng Thuộc địa, Long về Pháp 

tham khảo, nhƣng trên đƣờng trở lại Đông Dƣơng chết bệnh ở Colombo ngày 

15/1/1923. Francois Baudoin, Khâm sứ Căm Bốt, đƣợc xử lý thƣờng vụ cho tới 

ngày 10/8/1923, khi Martial Henri Merlin đến Hà Nội. Baudoin tiếp tục những 

công trình của Long nhƣ xây cất đƣờng xe lửa nối liền Đà Lạt với miền duyên hải, 

sửa sang cảng Sài Gòn và cầu Doumer ở Hà Nội, lập các phòng thƣơng mại hỗn 

hợp. Ngoài ra, Baudouin bãi bỏ tục “lƣơng điền” ở Bắc Kỳ.(38) 

38. Báo cáo ngày 9/8/1923, Baudouin gửi BTTĐ; Ibid., INF, carton 405, d. 

3461. 

 

Trƣờng Hậu Bổ, thành lập năm 1911, cũng đƣợc cải tổ. Từ tháng 10/1919, 

Huế mở phân khoa Pháp-Chính của Đại học Hà Nội để thay trƣờng Hậu bổ. Tuy 

nhiên, trƣờng chỉ dạy tới năm thứ hai; lên năm thứ ba, học viên ngành Hành chính 

phải ra Hà Nội chuẩn bị thi mãn khoá. Số học viên ứng tuyển mỗi năm một đông. 

Từ năm 1920, lần đầu tiên số ngƣời ứng tuyển nhiều hơn số ghế dự định tuyển 

chọn. Cửu phẩm văn giai Ngô Đình Diệm—ngƣời từ năm 14 tuổi đã nhận đƣợc ơn 

trên cai quản dân Việt, nên xin tập ấm,  trở thành một trong những học viên, tốt 

nghiệp năm 1922.(39) 

39. Ibid., Amiraux 51122 và 64224 (code cũ: GGI, F03-62).  

 

Việc dạy chữ quốc ngữ mới cũng đƣợc thống nhất, từ nay đặt dƣới quyền điều 

động của Tổng Nha Học chính Công lập (Dụ ngày 14/7/1919). Mỗi làng sẽ chịu 

trách nhiệm thành lập trƣờng hƣơng học bằng cách trích ra một phần thuế thân và 

thuế ruộng đất; ngân sách tỉnh chi phí cho các trƣờng huyện và tỉnh. Tại Huế, năm 

1917 Sarraut đặt viên đá xây dựng trƣờng nữ trung học Đồng Khánh, chính thức 
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khai giảng ngày 24/9/1920—một diểm son của chế độ Pháp, vì suốt các triều vua 

Việt tự chủ, đại đa số phụ nữ không đƣợc đến trƣờng. Hai quận chúa của Trần 

Nguyên Đán, hay Nguyễn Thị Lộ, vợ nhỏ Nguyễn Trãi, Bà Huyện Thanh Quan, 

Đoàn Thị Điểm, hay Học phi của Nguyễn Phƣớc Thời là những trƣờng hợp ngoại 

lệ. Tục ngữ có câu: “Đàn ông chớ đọc Phong Trần; Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, 

Thúy Kiều.” Dù trên thực tế, không ít phụ nữ Việt thuộc lòng cả hơn 2,000 câu thơ 

của Nguyễn Du. Một trong những nữ sinh vào trƣờng Đồng Khánh đƣợc chú ý 

nhất là Phan Thị Mê—con gái Phó bảng Trinh đƣợc tiếp tục hƣởng học bổng 

giống nhƣ anh trai, sau khi Dật chết năm 1921. 

Tại các trƣờng ở Vinh, Qui Nhơn và trƣờng nữ Đồng Khánh, bắt đầu từ năm 

1920, mở thêm một lớp tiểu học bổ túc cho những ngƣời có bằng tiểu học để đào 

tạo hƣơng sƣ, và những ngƣời xuất sắc có thể vào năm thứ hai trƣờng Quốc học. 

Một số phụ nữ tân thời đã gia nhập ngành thuốc hay y tá. Không thiếu tiểu thƣ 

khuê các—nhƣ trƣờng hợp Hoàng Thị Nga, hay Jeannette Nguyễn Hữu Thị Lan—

còn sang tận Pháp du học. 

Tuy nhiên, nói chung, việc giáo dục công lập còn rất hạn chế. Tại các tỉnh 

miền Trung, vào năm 1920, mới có ba trƣờng có lớp nhất (cours supérieur) tại 

Bình Định, Sông Cầu [Tuy Hòa], Quảng Nam), và 5 trƣờng có lớp nhì (cours 

moyen) tại Thanh Hoá, Phan Rang, Kontum [Pháp và thổ ngữ dân bản xứ], Ban 

Mê Thuột [Pháp và Ê-đê hay Rhadé]). 

Tuy nhiên, giao tình giữa Tissot và Nguyễn Phƣớc Tuấn gặp nhiều trở ngại. 

Ngày 10/7/1920, Nguyễn Phƣớc Tuấn làm đơn xin từ chức từ ngày 14/7 năm đó, 

để nhƣờng ngôi cho Vĩnh Thụy. Do sự can thiệp của Long, vua đồng ý rút lại đơn 

thoái vị, đổi lấy điều kiện thay Tissot bằng Pasquier càng sớm càng tốt.(40) 

40. Ibid., INF, carton 405, d. 3460. 

 

Tại Huế, năm 1922, Pasquier—dù đã đƣợc bổ nhiệm từ tháng 10/1920, nhƣng 

ngày 5/5/1921 mới nhiệm chức, với món quà tặng của Long cho Nguyễn Phƣớc 

Tuấn là chiếc ô-tô Limousine—lại tái tổ chức Viện Cơ Mật. Thân Trọng Huề, một 

phò mã thuộc phòng Hƣờng Cai, thay Đoàn Đình Nhàn (Duyệt); nhƣng trông coi 

hai bộ Binh và Học, trong khi Hồ Đắc Trung cai quản bộ Lễ và Công. Thái Văn 

Toản, một phò mã khác, Tham tá hạng hai từ ngày 1/1/1921, làm Ngự tiền Tổng lý. 

Năm sau, Tôn Thất Hân về hƣu. Do sự vận động của Giám mục Huế, Bài đƣợc 

thăng tƣớc Đông Các, thay Hân làm Cơ Mật viện trƣởng, kiêm Thƣợng thƣ Bộ Lại. 

Trung chỉ còn giữ bộ Lễ. Huề vẫn nắm hai bộ Binh và Học. Ba tân Thƣợng thƣ coi 

bộ Hộ (Phạm Văn Thụ), bộ Công (Võ Liêm), và bộ Hình (Trần Đình Bách). Nhƣ 

thế, triều đình lại có 6 Thƣợng thƣ, trông coi 7 bộ.  

Ngày 25/10/1922, Pasquier đổi tên Phân khoa Pháp chính của Đại học Hà Nội 

tại Huế thành Trƣờng Sĩ Hoạn An-Nam [Ecole des Hautes-Etudes du 

gouvernement Annamite], nhƣng chỉ hoạt động tới năm 1924, khi tất cả các công 

chức và quan lại đều phải tốt nghiệp Trƣờng Cao Đẳng Pháp-Chính Hà Nội—một 

học hiệu đƣợc các tiểu thƣ xinh đẹp xếp hạng ƣu tiên trong việc hôn nhân, qua câu 

ca dao, “phi Cao Đẳng bất thành phu phụ.”.(41) 
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41. CAOM (Aix), GGI, Amiraux 51122. 

 

III. SỰ SUY TÀN CỦA VƢƠNG QUYỀN: 

Tháng 6/1919, giữa men say chiến thắng “Đức tặc,” các giới chức Pháp xôn 

xao vì một biến cố nhỏ, nhƣng đáng lo ngại: Ngày 18/6/1919, báo L'Humanité 

[Nhân Đạo] của Đảng Xã Hội Pháp đăng thỉnh nguyện thƣ của “Một đoàn ngƣời 

An Nam yêu nƣớc.” Bản thỉnh nguyện này gồm 8 điểm: Xin ân xá tù nhân chính 

trị; cải cách pháp luật để ngƣời An Nam đƣợc bảo đảm các quyền pháp định tƣơng 

tự nhƣ ngƣời Âu; Tự do báo chí và tƣ tƣởng; Tự do lập hội và hội họp, Tự do di 

trú và du lịch ra ngoại quốc; Tự do giáo dục; và đòi hỏi thành lập trƣờng dạy nghề 

ở các tỉnh; Thay đổi chế độ cai trị với sắc luật bằng chế độ pháp trị; và, Đƣợc bầu 

một phái đoàn thƣờng trực bên cạnh Quốc Hội Pháp. Cũng ngày 18/6/1919, thỉnh 

nguyện trên đƣợc gởi đến các phái đoàn đồng minh đang họp ở Versailles để giải 

quyết số phận Germany [Đức], Hungary [Hung] và Austria [Áo]. (42) 

42. L'Humanité (Paris), 18/6/1919; trích đăng trong Chính Đạo, Hồ Chí 

Minh, tập I (1997), tr. 191. Thƣ trả lời của Phái đoàn Mỹ ngày 20/6/1920 

[1919] cho Nguyễn Ái Quốc; CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries III, carton 3; 

Declaration of Nguyen Ai Quoc on Sept 17, 1920 [1919];  SPCE 364; William 

J Duiker, Ho Chi Minh, (NY: Hyperion, 2000), p 36. 

 

Từ đầu tháng 7/1919, xuất hiện ở khu vực Mutualités và phố Ecoles (Quận V, 

Paris) một ngƣời trung niên mảnh khảnh với một quản [thƣợng sĩ] lính thợ Việt, 

hang hái phân phối một số truyền đơn với nội dung tƣơng tự. Điểm khác biệt là 

trong truyền đơn này “Đoàn ngƣời An Nam yêu nƣớc” đƣợc đại diện bằng 

“Nguyễn Ái Quấc.” (43) 

43. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries 2, carton 6; Chính Đạo, Hồ Chí 

Minh, tập I (1997), tr. 268.  

 

Nhân vật Nguyễn Ái Quốc nói trên cuối cùng đƣợc an ninh Pháp khẳng định 

là Nguyễn Sinh Côn (1892-2/9/1969), gốc Nghệ An; con thứ ba Phó bảng 

Nguyễn Sanh Huy và Hoàng Thị Loan (chết năm 1901). Tài liệu tuyên truyền 

CSVN khai sinh cho Côn tên Nguyễn Sinh Cung, nhƣng chƣa ai tìm thấy dấu vết 

tên này trong các văn khố. (44) 

44. Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng, Vàng Trong Lửa (TP/HCM: 1990), 

tr. I-1-5; Pierre Brocheux, Ho Chi Minh: Du Révolutionnaire à l’Icône (Pais: 

Payot, 2003), pp 22-23. 

 

Theo Sokolov, trong đời hoạt động, Côn dùng đến hơn 150 bí danh và bút 

hiệu. Nổi danh nhất là Nguyễn Ái Quấc, Hồ Chí Minh, Lý Thụy, Trần Dân Tiên. 

Ngày sinh của Côn cũng biến đổi từ 15/1/1895 tới 1899. Sinh nhật 15/1/1895 tìm 

thấy trong thông hành mang tên Chen Vang [Trần Vƣơng], thợ ảnh ngƣời Tàu sinh 

ở Đông Dƣơng. Năm sinh 1899 đƣợc Linh Mục/Cao Ủy Georges Thierry 
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d’Argenlieu ghi trong nhật ký sau cuộc gặp mặt đầu tiên ở Vịnh Hạ Long ngày 

24/3/1946. (45) 

45. Sokolov, Quốc tế Cộng Sản và Việt Nam, (1999); tr 288n17. Hồng Hà, 

Bác Hồ trên đất nước Lê-nin (Hà Nội: 1980), tr 68-69; Chính Đạo, Hồ Chí 

Minh, I (1997), tr 232-233; Amiral Thierry d’Argenlieu, Chronique 

d’Indochine, 1945-1947 (Paris: Albin Michel, 1985), pp 239 [239-240]). 

 

Năm sinh 1892 đƣợc Côn ghi trong hai lá đơn xin vào tắt trƣờng Thuộc Địa 

Pháp năm 1911. Riêng ngày sinh 19/5/1890 đƣợc công bố ngày 17/5/1946, kèm 

theo lời kêu gọi dân chúng treo cờ đỏ sao vàng trong ba ngày—đúng dịp Linh mục 

Cao Ủy Thierry d’Argenlieu đến thăm Hà Nội. (46) 

46. Cứu Quốc [National Salvation] (Ha Noi), 17 May 1946; Vu Ngu 

Chieu, “Political and Social Change” (1984), chapter 9, 12; Idem., “The Other 

Side of the 1945 Vietnamese Revolution: The Empire of Viet Nam, 4-

8/1975;” JAS  (Feb 1986); Chính Đạo, VNNB, I-A: 1939-1946 (1993), tr 333; 

Idem., Hồ Chí Minh, I (1997), tr 40. 

 

Khi viết di chúc ngày 19/5/1965, Côn còn ghi “tôi đã 75 tuổi.” (47)  

47. President Hồ Chí Minh’s Testament (Ha Noi: The Gioi, 2001), pp 13-

[15]; 

 

Tuy nhiên, có dƣ luận cho rằng Côn đã công bố ngày sinh nhật 19/5/1890 chỉ 

nhằm mục đích bắt dân Hà Nội treo cờ suốt thời gian d’Argenlieu ở Hà Nội và 

miền Bắc. Đồng thời, ngầm biểu dƣơng sức mạnh chính trị của “Hồ Chí Minh.” 

Bởi vậy, chúng tôi ghi năm sinh 1892 đi đôi với tên Nguyễn Sinh Côn; trong khi 

ghi ngày sinh nhật 19/5/1890 đi với bí danh Hồ Chí Minh. 

Về học vấn, Normet, một thanh tra Y khoa Pháp, dẫn lời một linh mục từng ở 

Đông Dƣơng rằng thuở nhỏ Nguyễn Sinh Côn theo Linh mục Theodore Guignard 

tu học, rồi bỏ tu sau khi Guignard chết. (48)  

48. CAOM (Aix), PA 28, carton 7, d 158. 

 

Chúng tôi đã tham khảo tài liệu về nhà truyền giáo xứ Mƣờng này tại Rue de 

Bac nhƣng chƣa phát hiện đƣợc dấu vết Nguyễn Sinh Côn. 

Bernard B Fall—ngƣời viết rất nhiều về Đông Dƣơng—cho Côn theo học 

“lycée de Vinh.” Việc này khó thể xảy ra, vì mãi tới năm 1898 mới thiết lập tòa 

công sứ Vinh; và cũng năm này mới có trƣờng tiểu học Pháp-Nam [Franco-

Annamite] Nghệ An. Số trẻ Pháp quá ít để có “lycée de Vinh.” Năm 1904, tại 

Vinh chú bé ngƣời Pháp lớn nhất mới 4 tuổi, vẫn chƣa thể có “lycée;” trong khi 

trƣờng Pháp-Nam có 24 học trò Việt. Họa sĩ Lê Văn Miên phục vụ tại trƣờng này 

từ năm 1898, gián đoan một thời gian ngắn ở Huế năm 1904—nên rất ít có cơ hội 

dạy bảo Nguyễn Sinh Côn.(49) 
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49. Rapport sur le fonctionnement de l’instruction publique en Annam 

(12/8/1904); CAOM (Aix), Amiraux, 5923; Trần Văn Giàu và Trần Bạch 

Đằng, Vàng Trong Lửa (1990), tr I-11. 

 

Thông tin duy nhất về học vấn thuở thiếu thời đã phát hiện là văn thƣ ngày 

7/8/1908, của Giám đốc trƣờng Quốc học gửi Phòng Nhân viên [số 1] Tòa Khâm 

sứ An Nam, để trả lời thƣ ngày 4/8/1908: chính thức cho biết có thể nhận Nguyễn 

Sinh Côn vào trƣờng Tây Tự Quốc Học từ niên khóa 1908-1909. Nguyễn Sinh 

Côn là cựu học sinh trƣờng Pháp Nam Thừa Thiên. Bên lề ghi chú: “Le né Nguyễn 

Sinh Côn est admis comme élève au Quốc Học;” [Nguyễn Sinh Côn đƣợc nhận 

vào Quốc Học]. Kèm theo là con dấu ngày 8/8/1908. (50) 

50. CAOM (Aix), Indo, Annam, RSA, carton R1; in lại trong Vũ Ngự 

Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Kiện hay Không Kiện?, I:11 [Phụ bản tài liệu 2], 

III:15; Hop Luu Magazine, No. 84 (8-9/2005), tr 193.  

 

Có lẽ Côn đƣợc nhận vào ngôi trƣờng danh tiếng này—nơi Phan Chu Trinh 

từng theo học lớp Hậu Bổ từ 1903 tới 1905, nhƣng sau cuộc cải cách năm 1906, 

phân khoa Hậu Bổ đã chuyển sang trƣờng Hậu Bổ—vì cha Côn, Phó bảng Huy, 

đang giữ chức Thừa biện Bộ Lại [tƣớc tòng thất phẩm, VII-2, từ năm 1906]. Nhƣ 

thế Côn đƣợc vào Quốc Học sau cuộc biểu tình chống sƣu thuế ở Huế (xảy ra 

trong khoảng 9-14 [17] tháng 4/1908), nên không thể bị đuổi khỏi trƣờng vì tham 

gia biến cố trên nhƣ các huyền thoại “nhân dân” hay ngoại quốc hoang tƣởng. (51)  

51. Báo cáo ngày 23/10/1905; CAOM (Aix), Indo, RSA, R1; GGI 

[Amiraux], d. 7707, 64211 [Gougal, F03-62]; Báo cáo ngày 4/5/1908, R Thua 

Thien gửi RSA, pp. 1-2, 8; GGI, d. 5887, 9620; SPCE 364; Vũ Ngự Chieu & 

Hoàng Đỗ Vũ, Kiện hay Không Kiện, tập 3 (2016), tr 15; Brocheux, Ho Chi 

Minh, 2003, pp 24, 268-269,n9.  

 

Ngày 17/1/1910, sau khoảng nửa năm ngồi Tri huyện Bình Khê (từ 1/7/1909)  

tỉnh Bình Định—nơi những cuộc biểu tình của “giặc đồng bào” mùa Xuân 1908 

dữ dội và kéo dài lâu nhất—Phó bảng Huy bị cách chức điều tra vì tội nghiện rƣợu 

và tàn ác với dân chúng [ngộ sat]: Trong cơn say, Huy lỡ tay đánh một nông dân 

cứng đầu khiến nạn nhân ốm chết tại nhà hai tháng sau, nhƣng đƣợc che chở nên 

ngày 19/5/1910 chỉ bị Phủ Phụ Chính phạt 100 trƣợng, cách bốn cấp. xuống làm 

thứ dân. Ngày 27/8/1910, bản án trở thành chung thẩm. Huy  lƣu lạc vào Nam Kỳ. 

Hai anh em Côn bỏ học. Côn phiêu dạt tới Sài Gòn. Tháng 7/1911, Côn rời Sài 

Gòn nhƣ chân phụ bếp/bồi tàu Đô Đốc Latouche Tréville của hãng Messageries 

Maritimes. (51)  

51. “Biographie de Ho Chi Minh;” (1949) CAOM (Aix), 19 PA, carton 4, 

d. 62; Service de Contrôle et d'Assistance en France des Indigènes des 

Colonies francaises [SCAFI], “Notice sur Nguyen Ai Quoc (26/6/1932);” Ibid., 

INF, carton 326, d. 2637; Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng, Vàng Trong 
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Lửa (1990), tr. I-30; Brocheux, Ho Chi Minh, 2003, pp 268-269. Cần xác định, 

cha Côn là Phó bảng Huy; Sắc chỉ là tục danh ngoài đời. 

 

Tới Marseille, ngày 15/9/1911, Côn (số ghi danh Marseille 2313, với tên giả 

Nguyễn Tất Thành, nhƣng đề địa chỉ hãng tàu Messageries Maritimes ở Marseille) 

viết tay hai đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trƣởng Thuộc Địa xin đƣợc đặc cách 

vào trƣờng Thuộc Địa (Ecole coloniale), trung tâm huấn luyện và nuôi dƣỡng cán 

bộ bản xứ tƣơng lai của Pháp từ năm 1887. Trong thƣ ngày 12/10/1911, Chủ tịch 

Hội Đồng Quản Trị Trƣờng Thuộc Địa cho Phòng Nhân Viên (Ban I), Bộ Bộ 

Thuộc Địa biết đơn của Côn bị bác. vì không đƣợc chính phủ Đông Dƣơng gửi 

qua. (52)  

52. CAOM (Aix), Ecole Coloniale; Vũ Ngự Chiêu & Nguyễn Thế Anh, 

Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất Thành / Another School for Young 

Nguyen Tat Thanh / Une autre école pour le jeune Nguyen Tat Thanh (Paris: 

Van Hoa, 1983); Đường Mới (Paris), số 1 (1983), tr 13-17.  

 

“Paul” Thành—một trong những bí danh Côn dùng để viết cho Phan Chu 

Trinh ít nhất 5 lá thƣ trong giai đoạn 1912-1915— đành tiếp tục nghề thủy thủ, 

lênh đênh nay đây mai đó.(53) 

53. Báo cáo của Caron; CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries III, Carton 29. 

[Một trong những lá thƣ này, viết năm 1914, in trên Bách Khoa năm 1974, số 

E, đặc biệt tƣởng niệm Phan Chu Trinh]. 

 

Côn cũng viết thƣ cho anh, Tất Đạt, và chị cả, Thị Thanh. Trong thƣ năm 

1912, Côn yêu cầu Đạt làm thỉnh nguyện với Toàn Quyền Sarraut, xin thuận cho 

Côn vào trƣờng Thuộc Địa. (54) 

54. CAOM (Aix), SPCE 364; Duiker, Ho Chi Minh, 2000:587n6.  

 

Thƣ gửi cho chị ruột và Khâm sứ An Nam thì bày tỏ ƣớc muốn Phó bảng Huy 

sẽ đƣợc phục chức. Tất cả những lá thƣ trƣớc Thế Chiến thứ I chứng tỏ Côn vẫn 

còn nuôi mộng làm quan cho cha và bản thân mình. (55) 

55. Ibid., SPCE 364, 367; Duiker, Ho Chi Minh, 2000:587ns4, 6; 588n9.  

 

Thời điểm 1919-1920 mà Nguyễn Sinh Côn đột ngột xuất hiện ở Paris, nhiều 

biến cố đáng ghi nhận trên thế giới cũng nhƣ tại Việt Nam. 

 

A. Trƣớc hết, Thế Chiến Thứ I đã ngƣng tiếng súng ngày 11/11/1918. Đầu 

năm 1919, phe chiến thắng tụ họp ở Versailles, cách thủ đô Paris 20 cây số về 

hƣớng tây nam, để vẽ lại bản đồ chính trị thế giới. Chủ thuyết “Tự Trị” [self-

determination] của Tổng thống Mỹ [Thomas] Woodrow Wilson (1913-1921) đƣợc 

các nƣớc nhƣợc tiểu nhiệt liệt ủng hộ. Việc thành lập Hội Quốc Liên [còn gọi là 

Vạn Quốc] cũng tạo niềm hy vọng cho một kỷ nguyên mới.  
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Hơn ba tháng sau—trong khi Mật thám Pháp bám sát Nguyễn Ái Quốc và truy 

tầm hộ tịch nhân vật đang lên này—Yshi Pao của Hội truyền giáo Tin Lành Mỹ tại 

Thiên Tân, Trung Hoa, đăng hai bài về Nguyễn Ái Quốc trong hai ngày 18 và 20 

tháng 9/1919. (56) 

56. “Tiếp tục chiến dịch thiện cảm với dân An Nam trên báo Yshi.” 

CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries I, carton 2. Xem Phụ Bản XVIII-1. 

 

Đáng lo ngại hơn, an ninh Pháp khám phá ra những truyền đơn thỉnh nguyện 

thơ trong hành lý một số lính thợ hồi hƣơng hay thủy thủ Việt. Hệ thống cảnh sát 

ngầm đƣợc tung ra theo dõi Nguyễn Ái Quấc. Tình báo Pháp, chẳng hạn, đƣợc tin 

Nguyễn Sinh Côn [Ái Quấc] từ London sang vào tháng 6/1919, tạm trú tại nhà 

Luật sƣ Phan Văn Trƣờng. Ngày 25/7/1919 Côn còn cùng Nguyễn Nhƣ Chuyên—

ngƣời cũng từng bị Trƣờng Thuộc Địa từ chối năm 1910, và nạn nhân tội nghiệp 

của an ninh Pháp trong vụ bắt giữ phòng ngừa Phan Chu Trinh và Phan Văn 

Trƣờng—lấy tàu hỏa đi Toulouse thăm Phó Bảng Trinh. Một bản tin mật báo 

không ghi xuất xứ trong hồ sơ trên thêm chi tiết Côn đã tới Paris từ năm 1917. (57) 

57. CARAN (Paris), F7-1305.  

 

Thanh tra Mật Thám Đông Dƣơng Paul Arnoux [Ac-núc], nhân dịp về Pháp 

nghỉ, tìm đƣợc ngay một số mouchards vây quanh Côn. Đắc lực nhất là Quản 

Lâm—tức “M Jean”—với tên thực Trần Quang Hàm, nhƣng có thể liên hệ với 

Trần Quang Trứ, cháu thị vệ Trần Liên, từng gặp mặt và nhận lệnh Nguyễn Phƣớc 

Hoãng “tàn sát hết bọn Tây” tối 3/5/1916. Việc sƣu tra Côn đƣợc tăng cƣờng từ 

đầu tháng 12/1919 vì “Jean” sắp đến ngày hồi hƣơng. Ngoài ra, còn việc Cƣờng 

Để, từ Trung Hoa, cũng gửi thỉnh nguyện cho Hội Quốc Liên, đòi tự trị cho Việt 

Nam. It lâu sau, Hoàng tử Vĩnh San từ Réunion cũng gửi thỉnh nguyện cho 

L’Humanité, nhƣng báo này không đăng. 

 

B. Thứ hai, chủ thuyết “Công Hữu” hay “Công Sản” [Communism] đã tìm 

đƣợc đất đứng ở Liên Sô Nga gần hai năm. Nguyên trƣớc đây, Nga Hoàng 

Nicholas II (1894-1917) liên minh với Pháp và Bri-tên để chống lại phe Germany 

[Đức], Hungary [Hung] và Austria [Áo], Turkey [Thổ] và Bulgaria [Bảo Gia Lợi]. 

Để làm suy yếu phe Đồng Minh, Wilhem II yểm trợ Vladimir Ilich Ulyanov, 

tức“Nikolai” hay V. I. Lenin (1870-1924), về nƣớc lật đổ Nicholas II. Tháng 

3/1917, rối loạn bùng nổ ở Pétrograd. Ngày 15/3, quân đội ngả theo phe làm loạn 

[cách mạng]. Hai chính phủ lâm thời của Hoàng Thân Georgii Lvov và Alexander 

Kerensky không ổn định nổi tình thế cũng nhƣ không giải quyết đƣợc tình trạng 

kinh tế suy thoái. Ngày 7/11, Ulyanov [Lê-nin] và Leon Trotsky lật đổ Kerensky, 

thiết lập chế độ Bolshevik (Bôn-Sê-Vích). Ngày này đi vào lịch sử Nga nhƣ “Cách 

Mạng Tháng Mƣời” [tính theo lịch Gregorian của Nga]. Ngày 3/3/1918, Lê-nin ký 

Hiệp ƣớc Brest-Litovsk với Germany để chấm dứt chiến tranh, thuận cắt cho 

Germany rất nhiều đất đai. Lên án Lê-nin đã bán đứng nƣớc Nga, phe Bảo Hoàng 

và quân đội nổi dậy. Nội chiến bùng nổ giữa phe Bôn-Sê-Vích và “Bạch Nga.” Lê-
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nin cũng bị mƣu sát nhƣng chỉ bị thƣơng nặng. Cuối cùng, phe Bôn-Sê-Vích thắng 

thế dần, dù Đồng Minh, kể cả Mỹ và Giáo hội Vatican, yểm trợ phe Bạch Nga. 

Tháng 3/1919, Lê-nin thiết lập Đệ tam Quốc Tế [Comintern], quyết xuất cảng 

“cách mạng vô sản.” Mục đích nhằm khích động các đảng Marxist-Leninist Âu 

châu nổi dậy lật đổ chính quyền tƣ bản, hầu giải nguy cho tình trạng bị cô lập của 

Nga. Vì thế, quan tâm hàng đầu của Lê-nin vẫn là các nƣớc Âu Châu. Trong “Sơ 

thảo về vấn đề quốc gia và thuộc địa” đƣa ra để biểu quyết tại Đại hội kỳ II của 

ĐTQT vào mùa Thu 1920, Lê-nin vững tin rằng công nhân vô sản Âu Mỹ sẽ đứng 

lên làm cách mạng, rồi hƣớng dẫn các “bị khoai” (nông dân) thuộc địa. Nhƣng đại 

diện In-đi-a [India], M. N. Roy, cực lực chống ý kiến lấy Âu châu làm chính. Roy 

muốn khởi xƣớng cách mạng vô sản ở các thuộc địa, vì nếu bị cắt đứt khỏi những 

xứ này, các cƣờng quốc thực dân sẽ suy yếu, mở ngõ cho cách mạng vô sản tại 

chính quốc. Lê-nin chỉ đồng ý sửa đổi vài đoạn nhỏ trong “Sơ thảo” của mình, chủ 

trƣơng ƣu tiên số 1 cho Âu Châu vẫn đƣợc Đại hội II ĐTQT thông qua.(58)  

58. Xem Hélène Carrère d'Encausse và Stuart R. Schram, Marxism and 

Asia: An Introduction with Readings (London: 1969). 

 

Sự ra đời của “Đệ Tam Quốc Tế” và “Sơ thảo” về vấn đề thuộc địa 1920, cùng 

tham vọng thực dân của các cƣờng quốc Bri-tên hay Pháp ở Trung Đông, Nhật 

Bản ở Á Châu, và nhất là khuynh hƣớng tự cô lập của Quốc hội Mỹ—biểu lộ qua 

việc không đồng ý gia nhập Hội Quốc Liên—khiến chủ thuyết “Tự Trị” của 

Wilson chìm dần vào quên lãng.  

Trong khi đó, Krem-li trở thành thánh địa của “Dân chủ vô sản” đối với những 

dân tộc bị các cƣờng quốc tƣ bản thực dân thống trị và bóc lột. Nhiều phần tử 

chống đối thực dân ở Á và Phi Châu qui tụ về dƣới mái Viện Công nhân Đông 

phƣơng [tức Đại học Phƣơng Đông (KUTV), thành lập tại Mat-scơ-va ngày 

21/4/1921, học tập lý thuyết và phƣơng thức cách mạng [agitprop], chờ ngày hồi 

hƣơng. Trong số những học viên đầu tiên có thanh niên Đông và Tây Âu, cùng 

một số gốc In-đi-a, Trung Hoa, Phi Châu, v.. v… Đầu năm 1924, trƣờng có 1,222 

học viên, thuộc 62 chủng tộc với một ban giảng huấn khoảng 150 ngƣời. Ngân 

sách của trƣờng lên tới 510,000 rúp mỗi năm. Nguyễn Sinh Côn có lẽ là “Lâm, 

hay Linov” theo học từ 1923 tới 1924, và rồi 1934-1938. Sau đó đến Iano và 

Nguyễn Thế Rục, cùng vào trƣờng ngày 11/12/1925. Học giả Nga Sokolov ghi 

nhận đã có hơn 60 ngƣời Việt theo học các Đại học Nga, kể cả KUTV; trong khi 

tài liệu Pháp ghi 75 ngƣời. Tính đến năm 1940, 47 ngƣời Việt tốt nghiệp: 40 ngƣời 

từ Pháp, 7 gửi từ TH. (59) 

59. AAN 1947, II:850; Sokolov, Quốc tế Cộng Sản và Việt Nam, (1999); tr 

58-61, 64-65, 255, 262-263. 

 

Từ năm 1919, đại diện Comintern [ĐTQT] Grigorij Voitinskij đã tới Trung 

Hoa, cấy đặt cơ sở đầu tiên trong giới trí thức, thuộc Đại học Bắc Kinh. Tháng 

3/1920, họ lập ra Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mã Khắc Tƣ  ở Beijing. Rồi, hạt 

nhân Gongchandang tại Shanghai vào tháng 5/1920, và Beijing tháng 9/1920. 
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Tháng 11/1920, nhóm Shanghai xuất bản tờ Gongchandang [Cộng Sản Đảng]. 

Tới tháng 7/1921, Đại hội thành lập Đảng CSTH nhóm họp tại Thƣợng Hải, với 

57 đại biểu, thay mặt 12 nhóm khác nhau. Mao Nhuận Chi, một giáo viên tiểu học 

ở Trƣờng Sa, Hồ Nam, cũng tham dự.  

Nghị quyết Đại Hội có vẻ rất truyển thống [orthodox] Marxist, nhấn mạnh vào 

độc quyền cách mạng vô sản [proletariat revolution], không liên minh với các 

nhóm khác. Sau đó, do đại diện ĐTQT khuyến cáo, sửa thành liên minh với giai 

cấp tiểu tƣ sản [bourgeois nationalists]. Tháng 12/1921, Maring [Henricus 

Sneevliet, một cán bộ gốc Dutch (Hòa Lan) sống tại Đông In-đi thuộc Hòa Lan 

[Indonesia ngày nay], tiếp xúc với lãnh chúa thân Bri-tên Ngô Bội Phu [Wu Pei-

fu], ở Hoa Trung, tỉnh trƣởng Hunan Chao Heng-ji, và, Tôn Dật Tiên ở Guilin 

[Quế Lâm], gần Canton [Quảng Châu]. [Năm 1919-1920, Maring từng chủ trƣơng 

liên kết giữa Đảng CS Đông In-đi [Perserikan Komunis di India] và phe xã hội 

đảng Sarekat Islam [Nghiệp đoàn Islam] nhƣng thất bại; năm 1921 Sarekat Islam 

cắt đứt liên hệ. Không rõ Maring đã tự ý dàn xếp, rồi xin Ban Phƣơng Đông phê 

chuẩn, hay hành động theo lệnh của Mat-scơ-va].  

Tháng 1/1922, tại Đại hội thứ nhất của Công nhân Viễn Đông ở Mat-scơ-va và 

Petrograd. Zinoviev khuyên hai phe Trung Hoa  nên liên minh vì mục đích chung 

[common cause]. Bởi thế, Đại hội II Đảng CSTH vào tháng 6/1922 ra quyết nghị 

liên minh với phe quốc gia tƣ sản. [Mao không tham dự vì lạc địa chỉ]. Năm này, 

sau khi Chen Qiung-ming [Trần Quýnh Minh] làm đảo chính, khiến Tôn Dật Tiên 

phải chạy lên Thƣợng Hải, C. A. Dalin, đại diện tổ chức Thanh niên của 

Comintern, và Maring đề nghị yểm trợ Dật Tiên, với điều kiện Dật Tiên chấp 

nhận liên minh với Đảng CSTH. Dật Tiên chỉ thỏa thuận cho đảng viên CS gia 

nhập QDĐ với tƣ cách cá nhân. Maring đồng ý, triệu tập một phiên họp với 

BCUTW Đảng CSTH, bác bỏ ý kiến của đa số, đạt nghị quyết hợp tác Quốc-Cộng. 

Tuyên bố chung Tôn Dật Tiên-Adolph Abramovitch ngày 26/1/1923 [21/1/1923?] 

đánh dấu cuộc phiêu lƣu thứ nhất của ba [3] liên minh Quốc-Cộng trong lịch sử 

Trung Hoa. (60) 

60. Ba nghiên cứu xuất sắc vè Cộng Sản Tàu là Maurice J Meisner, Mao’s 

China (New York: Free Press, 1977), pp 14-30; Robert A. Scalapino, “The 

Evolution of a Young Revolutionary—Mao Zedong in 1919-1921;” JAS, 

Vol.XLII, No. 1 (Nov 1982), pp. 32n4 [29-61]; và Stuart Schram, Mao Tse 

tung (NY: Penguin Books, 1966, 1977), 62-70. Về lien hệ Trung Cộng-Việt 

Cộng, xem Vũ Ngụ Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Kiện hay Không Kiện (2015-

2016), và Idem., Viết Từ Chân Đền Hùng (2016). 

 

Quyết định xoá bỏ những Hiệp ƣớc bất bình đẳng với Trung Hoa của điện 

Krem-li, và rồi việc bành trƣớng ảnh hƣởng của Sô viết Nga vào “ngƣời bệnh của 

Á Châu”—hay, nói theo Marx, “vật hóa thạch còn sống” [a living fossil]—càng 

khiến các cƣờng quốc tƣ bản quan tâm hơn về mối hiểm họa “Đỏ.” Hiện tƣợng 

“Sợ Đỏ” (Red Scare) lan rộng cả tới Liên bang Mỹ—đang trên đà chuyển mình 

thành một đại siêu cƣờng của khối “Dân chủ tƣ sản.”  
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Sự chủ động của Vatican trong chính sách “chống Cộng” cũng mang lại 

những hậu quả trầm trọng tại Đông Dƣơng. Ngoài giới tăng lữ—đƣợc chỉ thị 

[Papal bulls] chống Cộng bằng mọi giá, dù chẳng hiểu “Cộng Sản” là gì—còn có 

giới quan lại hợp tác chặt chẽ với Pháp của “văn phòng phụ thuộc nho nhỏ của tòa 

Khâm sứ Huế” (tức triều đình “An Nam”). “Pierre” Bài là giáo dân, đại thần cao 

cấp nhất đƣợc Giáo Hoàng tiếp kiến vào tháng 8/1922. Trong khi đó, từ năm 1923, 

Pius XI (1922-1939) đã phái TGM Leroy, dòng Jesuites ở TH, xuống khảo sát tình 

hình VN.   

Năm 1924, tại 38 giáo phận Á Châu có 1,749705 giáo dân Ki-tô trên tổng số 

240,940,687 dân kể cả “infidèles.” [paiens.]. Đông Dƣơng đổi chia thành 9 giáo 

phận: Hà Nội, Vinh, Hung Hoá, Phát Diệm, Qui Nhơn, Huế, Sài Gòn, Pnom Penh, 

Lào. Năm 1933, thêm giáo phận Kontum, gồm 20,490 giáo dân trên tổng số 

630,000 ngƣời. Phát Diệm đổi làm làm Thanh Hoá  (47,489/1,500,000). Năm 

1933 này, Việt Nam mới có một Giám Mục ngƣời Việt, Nguyên Bá Tòng. Ngày 

20/5/1925, Pius XI cử TGM Constantin Aiuti, ngƣời Ý, làm Khâm Mạng thứ nhất; 

nhƣng vài năm sau bị một giáo mục Việt giết ở Đà Lạt. TGM Colomban Dreyer, 

ngƣời Pháp, thay Aiuti, từ 1928 tới 1936. [Khâm mạng thứ ba là TGM Antonin 

Drapier (1937-1950)]. 

Lập trƣờng chống Cộng đƣợc Giáo Hoàng Pius XI khởi xƣớng năm 1929, và 

rồi lập lại với Thánh dụ  [l’Encyclique Divini Redemptoris] ngày 19/3/1937: chống 

Cộng, bài bác chính sách hòa hợp của Đệ Tam QT. (61) 

61. Etudes vietnamiennes, No. 53 (1978), tr. 103. 

 

Ngày Thứ Ba, 16/1/1962, khi tiếp Fowler Hamilton, Giám đốc US AID—có 

mặt Hoàng Khắc Thành, BT Kinh tế, Trƣơng Bửu Khánh, GĐ HKVN (thông dịch 

viên), đại biện Truehart, Arthur Z. Gardner, GĐ USOM, và Henry Koren, Giám 

đốc Văn Phòng Đông Nam Á Vụ—Tổng thống Diệm gợi nhắc lại thành tích 

chống Cộng từ năm 1922, khi còn là một tri huyện. Diệm tự nhận đã nghiên cứu 

về Cộng Sản qua các tài liệu Switzerland [Thụy Sĩ], nên biết đƣợc các chiến thuật 

của CS. Vì vậy, Diệm trở thành tử thù của CS. Theo Diệm, Cộng Sản là sản phẩm 

của các chính phủ tả phái Pháp, và nhất là phong trào bình dân Pháp (1936-1938). 

Diệm và Võ Giáp (1911-2013) sinh ra ở hai làng lân cận. Diệm biết Giáp từ lâu, 

và ngƣợc lại, dù Giáp trẻ hơn Diệm cả chục [14] tuổi. Diệm cũng nói về Hồ và 

những cuộc tiếp xúc với Hồ, mà theo Diệm đã lập nên sự nghiệp ở hải ngoại. 

Diệm còn tuyên bố sở dĩ từ chức năm 1933, ngoài tinh thần chống thực dân, còn vì 

không đồng ý với chính sách “chống Cộng” của Pháp. Từ 1922 tới 1962, lòng 

chống Cộng của Diệm không bao giờ lay chuyển. (II:42) 

Nội dung buổi nói chuyện này chứng tỏ Diệm chẳng biết gì vai trò của địa bàn 

Trung Hoa cùng hoạt động của DALBURO Liên Sô Nga ở Vladivostok, Thƣợng 

Hải hay Hong Kong. Ngoài ra, Diệm có vẻ “rất linh động và sáng tạo” trong việc 

diễn giải thành tích dĩ vãng. Năm 1963, Đại sứ Henry Cabot Lodge đi đến kết luận, 

không hẳn đã chủ quan, rằng Diệm và họ Ngô thuộc loại “dối trá và tội phạm” 

[liars and criminals]. (62) 
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62. Memorandum of a Conversation, Diem’s Meeting with Fowler 

Hamilton; Saigon, Jan 16, 1962;” FRUS, 1961-1963, II: 1962, (1990) pp 41-4 

[TL 23];. Ibid., IV:TL 34 [IV:67, has acted as liars and criminals”], TL 69 

[deception, IV:127], 77 [medieval view of life; IV:143],  221 [nice, a good 

man who [is] living a good life by his own lights, ... but also a man who is cut 

off from the present, who is living in the past, who is indifferent to people as 

such and who is ubelievably stubborn, IV:442]. 

 

C. Thứ ba, cuộc bảo hộ Đông Dƣơng của Pháp bề ngoài ngày thêm vững 

mạnh. Cuộc chiến ở Âu Châu chỉ tạo đƣợc vài biến động nhỏ tại Việt Nam. 

Biến cố đáng lƣu ý nhất là vụ Nguyễn Phƣớc Hoãng rời kinh đô tối 3-4/5/1916, 

nhƣng cuộc “khởi nghĩa” không lan rộng quá lãnh thổ Quảng Nam.  

Cuộc biểu tình của Phan Xích Long ở Sài Gòn (15/2/1916), hay cuộc nổi dạy 

ở Thái Nguyên của Đội (Trịnh Văn) Cấn (?-1918), Lƣơng Ngọc Quyến, Trần 

Trung Lập từ 31/8 tới 4/9/1917 cũng đều bị Pháp dẹp tan nhanh chóng. Mặc dù 

Đội Cấn dẫn 250 ngƣời rút khỏi thị xã, ngày 10/1/1918 Đội Cấn phải tự tử vì vết 

thƣơng nặng trong trận đánh ngày 27/12/1917. Lƣơng Ngọc Quyến hay Lƣơng 

Lập Nham cũng bị hại vì ốm nặng qua những hành động ngƣợc đãi của Darles, 

không thể đi đứng bình thƣờng. Chỉ có Trần Trung Lập chạy thoát, trở nên lãnh tụ 

Kiến Quốc Quân, cùng tiến vào Lạng Sơn với Sƣ Đàn 5 Ngự Lâm Quân Nhật mùa 

Thu 1940. (63)  

63 Xem 1er Conseil de guerre permanent de la Cochinchine, Attentat 

contre la prison centrale de Saigon (15 Février 1916), audience du 21er 

Février 1916, Réquisitoire du Lieutenant Héon (Sài-gòn: C. Ardin, 1916), tr. 

4-16; Báo cáo ngày 20/1/1918 của Đại tá Maillard; SHAT (Vincennes), 10H 

xxx [73]. Vũ Ngự Chiêu, “Political and Social Change” (1984), chapt I. 

 

Vì “đề huề luận” trở thành một thứ thời trang tranh đấu, từ Á qua Âu, thỉnh 

nguyện tám điểm của “Đoàn Quốc Dân An Nam” công bố ngày 18/6/1919 đƣợc 

sự ủng hộ của cả Đảng Xã Hội Pháp, và Hội truyền giáo Tin Lành Mỹ tại Thiên 

Tân.  Việc Cƣờng Ðể sai Lê Văn Phan bắn chết Phan Bá Ngọc tối 11/2/1922 ở 

Hàng Châu vì nghi oan Ngọc—một cộng sự viên đắc lực của Phan Bội Châu từ 

ngày còn mƣu việc lớn ở Nghệ An-Hà Tĩnh ra tới hải ngoại—đã mật báo cho Pháp 

bắt Mai Lão Bạng, Phạm Cao Ðại và Nguyễn Ðình Kiên có lẽ phức tạp hơn những 

thông tin đã công bố. Thực ra Ngọc không dính líu vào vụ này. Nhƣng với cán bộ 

“Cộng Sản,” điều này không quan trọng. Quan trọng là “bạo lực cách mạng” khiến 

mọi ngƣời sợ hãi, phải cúi đầu tuân lệnh, hay ngừng hiện hữu. Cƣờng Để, dĩ nhiên, 

không ƣa Ngọc từ khi thành lập Việt Nam Quang Phục Hội ngày 19/6/1912, biến 

Điện hạ chuẩn Hoàng Đế thành “Hội Chủ” tƣợng trƣng cho Tổng lý Phan Bội 

Châu và các ủy viên trung ƣơng làm việc, xin trợ cấp của các lãnh chúa Hoa Nam 

nhƣ Trần Kỳ Mỹ ở Thƣợng Hải, Hồ Hán Dân, Đô Đốc Quảng Đông, cùng Chỉ huy 

trƣởng Cảnh Sát Trần Cảnh [Kính] Hoa. (64) 
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64. NB (Sài Gòn: 1971), tr. 192-96, 200-201; NTT (ĐTN, 1945), PBCTT 

(2001), VI:53-54.. 

 

D. Thứ tƣ, lần đầu tiên trong lịch sử Việt, khoảng 95,000 lính thợ (ONS) đƣợc 

đƣa qua Pháp giúp mẫu quốc đánh đuổi Ðức tặc. Số ngƣời “Tây du” khổng lồ này 

tạo nên một không khí sinh hoạt chính trị mới ở Paris, cũng nhƣ nội địa Việt Nam. 

Chiến thắng của phe Ðồng Minh khiến đại đa số những cựu chiến binh trên 

ngƣỡng mộ và qui phục nƣớc Pháp. Nhiều ngƣời Việt có công dân Pháp nhƣ Bác 

sĩ Lê Quang Trinh và Nguyễn Văn Thinh, Ðỗ Hữu Vị, Nguyễn Văn Xuân, Charles 

Nguyễn Phú Khai, v.. v... tham chiến trong hàng ngũ Pháp, đặt xuống những viên 

đá nền tảng cho sự nghiệp chính trị của giai tầng “Tây học” mới. Bởi thế, lập 

trƣờng “thờ ngƣời Pháp nhƣ bậc thầy để cầu tiến bộ” và đả phá chế độ quân chủ 

của Phan Chu Trinh đƣợc họ ủng hộ. Năm 1919, Nguyễn Phú Khai từng qua Pháp 

vận động “tự trị” cho Cochinchine [Nam Kỳ], với sự trợ giúp của Ernest Babut, 

Bùi Quang Chiêu, v.. v.. Vài năm sau, đến lƣợt Dƣơng Văn Giáo (1896-1945), 

Trần Văn Khá (1894-?), v.. v... Ðầu tháng 2/1925, Phó bảng Trinh và Trần Văn 

Khá—đã làm việc tại Paris từ năm 1911—còn thành lập Hội Liên Hiệp Pháp-

Ðông Dương, và giữ chức Chủ tịch; với Khá làm Tổng thƣ ký. (65) 

65 . Báo cáo của Désirée ngày 26/2/1925. Trụ sở hội này đặt tại số 15 phố 

Sommerard. 

 

Tuy nhiên, vì bận mƣu sinh và sức khoẻ yếu kém, Phó bảng Trinh chỉ còn là 

một chiếc bóng mờ. Bạn đồng chí, và đồng tù là Phan Văn Trƣờng thì bận rộn 

mƣu sinh ở vùng đất mới chiếm đƣợc của Germany. Tổ chức Hội Yêu Nước Ðông 

Dương không còn sinh hoạt thƣờng trực nữa. Một số sinh viên trẻ, từng du học 

Pháp đã lâu nhƣ Nguyễn Thế Truyền (1898-1969), hay mới chân ƣớt chân ráo tới 

Paris nhƣ Nguyễn Văn Ninh (An Ninh, 1900-1943), vẫn liên lạc với Phan Văn 

Trƣờng và Phan Chu Trinh, nhƣng ngả dần về phe Xã Hội Pháp—một Ðảng Xã 

Hội ngày một nghiêng về phía Ðệ Tam QT của Marcel Cachin, vì đƣợc tăng 

cƣờng các cựu chiến binh chống đối cuộc chém giết kinh khiếp, với hàng chục 

triệu ngƣời tử trận, chỉ vì quyền lợi tƣ bản và tài phiệt. Phó bảng Trinh còn gặp 

khó khăn tiền bạc và bóng đen của Khâm sứ Charles. Sau khi ra tù, Phó bảng 

Trinh bị mất học bổng từ năm 1916, và bị áp lực về nƣớc. Chỉ có Phan Chu Dật 

còn trợ cấp 400 quan một tháng, nhƣng XLTV Toàn quyền Charles—ngƣời xuống 

tay tàn phá phong trào duy tân Quảng Nam, rồi năm 1910 không cần dấu sự bất 

mãn về việc phóng thích Phó bảng Trinh, lại còn cho cha con Phan Chu Trinh du 

học Pháp, nên năm 1916 phê bên lề văn thƣ về học bổng của Dật ý kiến cá nhân: 

“Chúng ta đang nuôi dƣỡng ở đó một con rắn nhỏ, nó có thể sẽ mổ chết chúng ta 

một ngày nào đó. Thật là một việc làm dại dột: Chúng ta đã dành mọi đặc ân cho 

kẻ thù đáng ngại nhất của chúng ta.” (66) 

66. Báo cáo ngày 3/10/1910 của Charles; CAOM (Aix), RSA, F1; & Ibid., 

Amiraux, dossier 2578. 
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Ba năm sau, khi mới 16 tuổi, Dật phải về nƣớc vì ho lao. Phó bảng Trinh cũng 

phải xa Paris, độ nhật bằng nghề phụ rửa ảnh ở Toulouse, Tours, Pons, thu nhập 

khoảng 30 francs một ngày. 

Trở lại Paris giữa bối cảnh ấy, Nguyễn Sinh Côn gặp cơ hội ngàn vàng để 

bƣớc lên sân khấu chính trị.  

Sau 8 năm trôi nổi khắp trời xa, bến lạ, Côn đã tôi luyện đƣợc khả năng sống 

còn. Cậu “ấm” con quan huyện còn có một thứ căn cƣớc mới—”dân thợ thuyền” 

chính qui, bản thân chƣa từng “phục vụ giặc Pháp.” Cuộc sống đi vào thực tế của 

thợ thuyền đi tàu giúp khai mở kiến thức thực tiễn, và cung cấp cơ hội tiếp xúc với 

nhiều sắc dân—ngay cả với những “bạn” Nhật, Triều Tiên, hay Ireland [Irish]. 

Không kém quan trọng là khả năng đặc thù của Côn—lôi cuốn đƣợc những ngƣời 

gặp mặt hay charismatic powers [sức quyến rũ] của chính trị học.  Côn, chẳng hạn, 

đã thiết lập đƣợc liên hệ bền vững trong giới đi tàu và bồi, bếp, giặt ủi, nói chung 

là giới “lao nông.” Tháng 7/1921, sau khi đƣợc bầu vào ban Bí thƣ Công Đoàn 

Liên Thuộc Địa của Đảng Marxist-Leninist Pháp, và dời khỏi nhà Luật sƣ Trƣờng, 

Côn đã mang theo toàn bộ thành viên “Hội Yêu Nƣớc Đông Dƣơng.” (67) 

67. .CAOM [Aix], HC, SPCE 364; Duiker, Ho Chi Minh (2000), p 

594n55.  

 

Ngay đến giới công chức Việt tại Paris, nhƣ Lê Quang Liêm (1881-1945) tự 

Bảy—phụ tá cho Y sĩ Lê Quang Trinh để kiểm soát Việt kiều tại Pháp từ 1918 tới 

1920—đã bút phê dƣới một tờ trình của mật báo viên Jean là những lao công gầy 

yếu, nạn nhân của tật bệnh nhƣ ho lao, khó thể tạo nên rắc rối. (68)  

68. Lời phê của Liêm trên báo cáo ngày 2/2/1920, sau hai tháng theo dõi 

Côn,  của “M Jean;” in lại trong Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I (1997), tr 269 

[Phụ bản 5] 

 

Giao tình với “Hy Mã Nghị Bá Ðại Nhân,” “ông Trạng [Sƣ Trƣờng]” và chủ 

tiệm ảnh Khánh Ký giúp Côn có chỗ cƣ trú, trợ cấp tiền bạc, và nhất là mở đƣợc 

những liên hệ với các chính khách cấp tiến, Tam Điểm, thuộc Hội Bảo Vệ Nhân 

và Dân Quyền hay Ðảng Xã Hội. Ðó là chƣa nói đến khả năng Pháp ngữ của “ông 

Trạng,” cùng những ngƣời bạn trẻ khác nhƣ Nguyễn Thế Truyền v.. v... giúp khai 

sinh ra bí danh “Nguyễn Ái Quấc,” sinh ngày “15/1/1894.” Nói cách khác, ngƣời 

thanh niên “khoảng 28 tuổi, cao 1 mét 62, gầy gò, trán gồ, mũi huếch, môi trên hơi 

vẩu,” bỗng xuất hiện nhƣ một nhân vật lý tƣởng nhất để các lãnh tụ Cộng Sản 

Pháp chiêu mộ—Gốc “An-na-mít,” dân thuộc địa—Ðang ở tuổi tráng niên—Con 

ngƣời “Lao động,” “Vô Sản,” nhƣng không mù chữ mà còn “tiểu trí thức”—hàng 

ngày lui tới Thƣ viện Quốc Gia Paris đọc sách báo, có khả năng viết và đọc tiếng 

Pháp, biết một ít tiếng Bri-tên [Anh], Italian [I-ta-li-ăn] và Espagnol [Es-pa-nha]. 

(69)  

69. Báo cáo ngày 2/2/1920, của “M Jean;” in lại trong Ibid. [Chính Đạo, 

Hồ Chí Minh, I (1997), tr 269 [Phụ bản 5] Đã trở lại Pháp hơn 4 năm [1916?], 
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từng đến Bri-tên và Mỹ; Khánh Ký và Phan Chu Trinh trợ giúp. Đặc biệt thân 

cận với PCT; Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I (1997), tr 213. 

 

Ngoài ra, Côn còn một đặc tính mà ngay đến đối thủ, đặc biệt là các viên chức 

Pháp nhƣ Georges Gautier, cũng phải ghi nhận là “hors de série” [ngoại hạng]. (70)  

70. Georges Gautier, 1978:305-306 [OSS agents]);  

 

Trên soái hạm Emile Bertin đƣa Thierry d’Argenlieu về Nha Trang sau buổi 

gặp mặt lần đàu tiên tại Vịnh Hạ Long ngày 24/3/1946, Linh Mục/Cao Ủy Đông 

Dƣơng ghi vào nhật ký: 

Sinh năm 1889, 56 tuổi. Hiện nay chƣa phải là nhà lãnh đạo quốc gia mà 

chỉ là một thủ lĩnh cách mạng Cộng Sản. Đây là một ngƣời tinh tuyền [pur], về 

đạo đức: không có sự đút lót [concussion] hay sai vạy [dérèglement] nào có 

thể khiến ông ta đáng bị chỉ trích [reprocher]. Về phƣơng diện tri thức, ông ta 

thu thập đƣợc khá nhiều; ông ta biết cách làm mình nhỏ lại, khiêm tốn và ... 

ngƣời thích ca ngợi ngƣời khác [un flatteur]. Ông ta thật ấm áp. Ông ta bén 

nhậy về vấn đề đối xử. Ông ta tự nguyện sử dụng những thuật ngữ tình cảm: 

tình bạn [amitié], tình hữu nghị [tình bác ái] [fraternité], chung thủy [loyauté], 

sự ngay thẳng [thật thà] [franchise], v.. v... 

Nhƣng ông ta biết rõ những gì mình muốn [Mais, il sait ce qu’il veut]. 

Ông ta muốn một qui chế biến Đại Nam thống nhất thành một dominion, theo 

trình độ tiến hóa hiện tại. Giáo điều và lý tƣởng, ông ta không đo lƣờng đƣợc 

nếu sự trƣởng thành chính trị đã cho phép điều đó hay chƣa. 

Sức mạnh của ông ta là sự thành thật kế tục [Sa grande force est la 

sincérité successive].[239] .(71) 

71. Amiral Thierry d’Argenlieu, Chronique d’Indochine, 1945-1947 

(Paris: Albin Michel, 1985), pp 239 [239-240]). 

 

Nên việc phải đến đã đến. Mùa Giáng Sinh 1920, Côn đƣợc mời tham dự Đại 

Hội thứ XVIII của Đảng Xã Hội Pháp—thƣờng đƣợc biết nhƣ Đại Hội Tours, 25-

30/12/1920—cũng Đại Hội quyết định thành lập một Đảng Marxist-Leninist Pháp 

[PCF], theo đƣờng lối Đệ Tam Quốc Tế. Côn đƣợc phát biểu ý kiến ngày 26/12. 

Rồi, năm 1922-1923, đến lƣợt chính Đệ Tam Quốc Tế. Một chuyến qua Nga, xin 

viện trợ, với lời hứa sẽ phục vụ ĐTQT cho đến hơi thở cuối cùng. (72)   

72. Hồng Hà, Bác Hồ trên đất nước Lenin  (Hanoi:  Thanh Nien, 1980);  

Sokolov, QTCS, pp. 51-57; Trần Văn Hƣng, “Hoạt đông của đồng chí Nguyễn 

Ái Quốc những năm 20-30 thế kỳ 20;” Tap chi Lich su Dang [Journal of the 

History of the Party] (Hanoi), 2000, No. 8, pp 50-56; [henceforth, Tran Van 

Hung, 2000, 8]  

 

Từ ngày này, Côn sẽ chứng minh cho ban Quản Trị trƣờng Thuộc Địa Paris 

thấy rõ đã quá sai lầm từ chối Côn một cơ hội đƣợc “hữu dụng cho cả nƣớc Pháp 

và dân Việt.” 
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IV. CHUYẾN ĐI PHÁP DỰ ĐẤU XẢO: 

 

Vì đã ủy thác cho ngƣời Pháp lo việc quốc sự, Nguyễn Phƣớc Tuấn chỉ còn 

một mục đích để theo đuổi: Giữ vững ngai vàng, và tìm cách truyền lại thiên mệnh 

Đại Pháp cho con trai độc nhất của mình là Vĩnh Thụy. Ngày 21/2/1922, do đề 

nghị của Pasquier Toàn quyền Long đồng ý cho Vĩnh Thụy làm Đông cung Thái 

tử. Lễ sắc phong cử hành ngày 28/4/1922. Hơn nửa tháng sau, nhân dịp Pháp tổ 

chức Hội chợ triển lãm toàn đế quốc ở Marseille vào mùa Hè 1922—với mục đích 

lôi cuốn những tài phiệt đầu tƣ vào các thuộc địa—ngày 15/5, Nguyễn Phƣớc 

Tuấn đƣa Thụy qua Pháp trọ học tại tƣ gia cựu Khâm sứ Charles, mới về hƣu. 

Theo Vĩnh Thụy, phái đoàn dùng tàu lửa đi từ Huế xuống Tourane; rồi đi tàu 

Claude-Chappe vào Sài Gòn; và đáp tàu Porthos của công ty Messageries 

Maritimes qua Pháp. (73) 

73. Trung tâm lƣu trữ Quốc Gia II (TP/HCM), RSA/HC, HS 4129; Bảo 

Đại, Le Dragon d’Annam (Paris: Plon, 1980), pp 16-21 [Tập sách này do hai 

tƣớng Pháp hợp soạn, nêm có những thông tin chƣa hẳn chính xác]. 

 

Phái đoàn của Nguyễn Phƣớc Tuấn khá đông. Nguyễn Hữu Bài, Thƣợng thƣ 

bộ Lại kiêm bộ Hộ, đƣợc tháp tùng, chuyến hành hƣơng mẫu quốc lần thứ hai. 

Ngoài ra còn một số nhân sĩ Bắc nhƣ Nghị viên Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), 

Phạm Quỳnh (1892-1945), hai nhà báo nổi danh từ thập niên 1910.  

Từ ngày 30/6/1922, an ninh Pháp đặc biệt tăng cƣờng để theo dõi những 

ngƣời bị tình nghi, có thẻ tổ chức ám sát vua ở Paris. Nguyễn Sinh Côn, Phan Văn 

Trƣờng, Nguyễn Thế Truyền và  Nguyễn Văn Ninh (sau lấy bí danh Nguyễn An 

Ninh) đƣợc báo cáo hầu nhƣ mỗi ngày tới ngày 2/8/1922. Một sinh viên Nhật, 

Komatsu [Comatz]—sẽ xuất hiện tại Đông Dƣơng trong Thế Chiến thứ hai ([1939] 

1941-1945), liên lạc chặt chẽ với các trí thức Việt nhƣ Trần Trọng Kim, Hoàng 

Xuân Hãn, v.. v..—cũng bị theo dõi. (74) 

74. CARAN (Paris), F7-13045; Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I (1997), I:222-

223. Ko-mat-sƣ sau này xuất hiện ở Hà Nội trong giai đoạn Nhật chiếm Đông 

Dƣơng (1941-1945) 

 

Chuyến du hành của Nguyễn Phƣớc Tuấn, dĩ nhiên, làm bùng lên một ngọn 

lửa tranh đấu mới trong các cộng đồng Việt kiều tại Pháp. Ngƣời hoạt động hăng 

say nhất là Phan Chu Trinh, Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Thế Truyền. 

 

A. THẤT ĐIỀU THƢ CỦA PHAN CHU TRINH (15/7/1922): 

Từ mùa Hè 1920, vì lý do sức khoẻ, Phó bảng Trinh đã bỏ nghề rửa ảnh, rời 

Pons về Paris. Tạm trú ở số 6 Villa des Gobelins một thời gian với Nguyễn Sinh 

Côn, rồi dọn về số 21 đƣờng Pernaty cùng Lê Văn Xao. Hạ tuần tháng 10/1921—

sau khi biết tin cái chết của ngƣời con trai độc nhất ở quê nhà vì bệnh lao phổi 
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mang từ Pháp về—Phó bảng Trinh bỏ xuống Marseille. Nhƣng chƣa đầy hai tháng 

sau, ngày 6/12/1921, phải trở lại Paris vì sức khỏe yếu kém. 

Nhờ sự giúp đỡ của Babut và Pierre Guesde, Phan Chu Trinh lại xuống 

Marseille làm việc cho ban phim ảnh của Hội Chợ Triển Lãm.  

Chẳng hiểu vì sót sa với thân phận một đại khoa, sau hơn 10 năm lƣu lạc mẫu 

quốc mà chỉ học đƣợc một nghề rửa ảnh, hay kinh nghiệm ở Hội chợ Marseille 

cho ông cơ hội sống thực để suy nghĩ về chuyến đi của Nguyễn Phƣớc Tuấn, ngày 

15/7/1922, Phan Chu Trinh hoàn tất bản “Thất Điều Thƣ” [Thƣ Bảy Điều] bằng 

chữ Nho, hạch ra 7 tội của vua. 

 

a. Tội thứ nhất là “tôn nhảm quyền vua.” 

Theo Phan Chu Trinh, Nguyễn Phƣớc Tuấn bắt dân chúng phải tôn xƣng mình 

làm “Thiên tử,” nhƣng thực chất thì “trên, vua làm tôi đòi; dƣới, bầy tôi nịnh hót” 

—”không những không thể tôn quân quyền, mà ngôi vua cũng phải lập tức truất 

bỏ.” Phan Chu Trinh nhấn mạnh:  

Nay bệ hạ thì một điều hay chƣa làm, mà nhiều điều ác đã rành rành; đã 

chạy vạy trăm cách để trộm đƣợc ngôi chí tôn; nói nhƣ thần thánh, làm nhƣ 

quỉ ranh; ở ngôi bảy năm, dân oán tức đến đau ruột. Huống chi lại còn mƣợn 

oai cƣờng quyền, ép quốc dân tôn mình nữa! Dựa theo luật Âu, Á xƣa nay 

dùng đối với vua chúa, nếu không giết cũng đuổi, há đƣợc kêu oan. 

 

b. Tội thứ hai là “Làm lầm thưởng phạt.” 

Theo Phó bảng Trinh, từ ngày lên ngôi, Nguyễn Phƣớc Tuấn chỉ thƣởng phạt 

theo sở thích. Lại sử dụng hàng chục tên mật thám đi dò la trong dân chúng để 

trừng trị những ngƣời chê trách mình. Phan Chu Trinh nhắc lại tích cũ, là ông vua 

vô đạo Lệ Vƣơng của nhà Chu đặt ra “giám tu” để định bịt miệng ngƣời, nhƣng 

cuối cùng cũng bị dân giết. 

 

c. Tội thứ ba là “Sùng bái sự lễ quì.” 

Theo Phan Chu Trinh, hủ tục này không những man rợ, mà còn khinh bỉ quan 

dân, khiến dƣ luận thế giới khinh bỉ. 

 

d. Tội thứ tƣ là “Xa xỉ làm xằng.” 

Phan Chu Trinh nhận xét: 

Bệ hạ làm một ông vua Bảo hộ, ngôi thứ ở dƣới Tổng Thống và Toàn 

Quyền Đại Thần [Pháp], tên và hiệu chỉ đặt trong 12 tỉnh [Trung Kỳ] công 

nghiệp chƣa hơn gì một đứa thất phu, mà dám đem mình ví với ngôi Đế Thiên! 

Làm vậy cũng nhƣ ăn trộm, ăn cƣớp.... Trong thƣ Bệ hạ gửi Đại thần Bộ 

Thuộc Địa có viết câu “mình là cha mẹ của dân.” Nƣớc ta xƣa nay vốn trọng 

gia đình luân lý, sao lại có cái thứ cha mẹ tàn nhẫn, bất lƣơng nhƣ vậy. Ôi! 

Nên đổi gọi tên là “giặc của dân” thì mới gần sự thật. 

 

e. Tội thứ năm là “phục sức sai chế độ.” 
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Theo Phan Chu Trinh, Nguyễn Phƣớc Tuấn tự chế ra quân phục—ghép gù vai 

của Âu châu vào chiến bào kiểu cũ, chen kết thêm đá quí, vàng, bạc, Âu không ra 

Âu, Á không ra Á. Lại còn thêu rồng, thêu phƣợng trên nón. Hành động này “làm 

tổn hại bang giao, sỉ nhục quốc thể. Theo luật thì nên lấy phép nƣớc gia hình cho 

đáng tội.” 

 

f. Tội thứ sáu của Nguyễn Phƣớc Tuấn, theo Phó bảng Trinh, là “chính sự bê 

trễ, chẳng chút lƣu tâm; nhân dân đói rét, không hề thăm hỏi,” đứng đầu tội 

danh “ăn chơi làm gƣơng xấu hại dân.” 

 

g. Tội thứ bảy là âm mƣu ám muội trong chuyến Pháp du. 

Theo Phan Chu Trinh, ngoài việc đi du hí, Nguyễn Phƣớc Tuấn mang theo 

tiền vơ vét đƣợc bấy lâu để mua chuộc thế lực ủng hộ quân chủ ở Pháp hầu duy trì 

ngai vàng cho cá nhân mình và con trai. 

 

Sau khi đàn hịch 7 “trọng tội” trên, Phó bảng Trinh xác định “tuyên chiến” với 

Nguyễn Phƣớc Tuấn và chế độ quân chủ. Vì đã chọn thế đối nghịch, nên ở đầu thƣ, 

chỉ viết “Thƣ của ngƣời dân Việt Nam, Phan Chu Trinh, 'gửi' vua hiện nay, Khải 

Định” mà không viết là “dâng” thƣ. Hai tiếng “Bệ Hạ” dùng để gọi “Bửu Đảo,” 

chỉ vì cho tiện xƣng hô mà không phải tâng bốc. Ngoài ra, suốt lá thƣ, Phó bảng 

Trinh không kiêng kị tên húy bất cứ vua Nguyễn nào. Cũng vẫn theo Phan Chu 

Trinh, ngoài bản chữ Hán gửi cho Nguyễn Phƣớc Tuấn, còn bản dịch qua tiếng 

Pháp để đăng báo cùng phân phối cho dân chúng Marseille.  

Tuy nhiên, bản dịch Thất Điều Thƣ bằng tiếng Pháp không còn đƣợc đón tiếp 

nồng hậu nhƣ những tác phẩm trƣớc. Mãi tới ngày 10/8/1922, tức trƣớc ngày 

Nguyễn Phƣớc Tuấn rời Marseille, báo L'Humanité mới kêu gọi “Khải Định” nên 

về nƣớc, và nhắc sơ đến “Thất Điều Thƣ” của Phan Chu Trinh.(75)  

75. L'Humanité (Paris), 10/8/1922. Đa tạ học giả Hoàng Xuân Hãn tặng 

bản dịch Việt ngữ Thất điều thƣ cũng nhƣ nguyên bản chữ Hán (do bà Thu 

Trang đã tìm ra). Những bản dịch lƣu truyền ở nam Việt Nam trong thập niên 

1950-1960 hơi khác biệt. Phó bảng Trinh có lẽ không biết tên “thánh” Tuấn 

của Bửu Đảo. 

 

Trong khi đó Nguyễn Sinh Côn trở thành ngọn đuốc khai phá mới. Côn đã gia 

nhập Đảng Marxist-Leninist Pháp, hoạt động trong Công đoàn liên thuộc địa 

[L'Union intercoloniale], trực thuộc Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa [Comité 

d'études coloniales], do Henri Sarotte làm Bí thƣ. Từ tháng 6/1922, Côn còn đƣợc 

phong làm Phó Bí thƣ, đặc trách việc in và phát hành báo Le Paria (với tên chữ 

Hán là Lao Động Báo). Báo này ra số đầu ngày 1/4/1922, với 1,000 bản. Số 2, ra 

ngày 1/5/1922, tang lên gấp đôi, 2,000 ấn bản. Văn sử cổ điển ghi báo Le Paria 

của riêng Nguyễn Sinh Côn, nhƣng thực ra là cơ quan ngôn luận của Công đoàn 

liên thuộc địa [tiẻu tựa ghi “Tribune des populations des colonies”. (76)  
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76.  CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries I, carton I, III, carton 3, 8, 92, 101; 

Chinh Dao, Ho Chi Minh, I, tr 208-212, 286;  Nguyên Vũ, Paris: Xuân 1996 

(1997), tr 102-103. Tựa “Laodong pao” xuất hiện cùng tên chữ Pháp và Arab. 

 

Nhiều bài viết công kích Nguyễn Phƣớc Tuấn, dƣới tên Nguyễn Ái Quấc, 

đƣợc đăng trên L'Humanité vào dịp này. Quan trọng hơn, Quấc đang chọn một con 

đƣờng khác biệt với những ngƣời quen biết—đó là qua Mat-scơ-va, tìm thế tựa để 

hoạt động. 

Chỉ có Đông Các Đại học sĩ Nguyễn Hữu Bài đƣợc hƣởng nhiều lợi nhuận 

nhất. Tháng 8/1922, Bài đƣợc yết kiến Giáo hoàng Pius XI và ban thuỏng huân 

chƣơng Saint Sylvestre (8/1922). (77)   

77. Nguyễn Tiến Lãng, “Quelques mandarins d’hier [Vài Quan Của Ngày 

Hôm Qua];” BAVH, vol XXVI, No 2, Avril-juin 1939, pp135 [131-162]. 

 

Chiều 9/8/1922, Nguyễn Phƣớc Tuấn cùng tùy tùng đến Marseille chờ xuống 

tàu hồi hƣơng. Đang có mặt ở thành phố cảng phía nam nƣớc Pháp này, Phó bảng 

Trinh định tổ chức một buổi diễn thuyết từ biệt “dân tặc độc phu” ở Hội chợ triển 

lãm; nhƣng bị ngăn cấm.  

Ngày 11/8/1922, vua xuống tàu Angers về nƣớc. (78) 

78. Phạm Quỳnh, “Pháp du hành trình nhật ký,” Nam Phong số 63 

(9/1922), tr 230-23, số 66 (12/1922), tr 433-437; [100 (9-10/1925), tr. 307].  

 

B. TIẾNG BOM SA DIỆN: 

Từ tháng 8/1923, Martial H Merlin [Mec-lanh] chính thức nhiệm chức Toàn 

Quyền Đông Dƣơng. Trƣớc viễn ảnh đe dọa của “Hồng họa,” Merlin trở lại với 

chính sách bảo thủ. Từ năm 1922, Thanh tra Arnoux [Ac-nuc] đã đƣợc lệnh trở lại 

Đông Dƣơng sau khi một số cán bộ Đệ Tam Quốc Tế từ Australia [Os-tra-li-a]  tới 

Đông Dƣơng, rồi dùng đƣờng bộ vƣợt biên giới Hoa Nam. . 

Mùa Hè 1924, Merlin làm một chuyến thăm thân hữu Nhật và nhà chức trách 

Thƣợng Hải, Hong Kong để bàn về thƣơng ƣớc cùng một liên minh chống Hồng 

họa đang và sẽ đe dọa tình trạng hiện hữu các xứ thuộc địa. Liên Sô Nga cũng 

đang mở rộng ảnh hƣởng vào Trung Hoa, yểm trợ chính phủ Nam Kinh của Tôn 

Dật Tiên, dàn xếp một liên minh Quốc-Cộng. Trên đƣờng về Hà Nội, Merlin ghé 

Quảng Châu (Canton).  

Tối 18/6/1924, khi tới dự dạ tiệc do Pháp kiều thết đãi tại Khách sạn Victoria 

ở tô giới Sa Diện (của Pháp và Bri-tên), Merlin bị ném bom. Merlin may mắn 

thoát chết, nhƣng 5 ngƣời khác tử thƣơng, và 4 ngƣời bị trọng thƣơng. Thủ phạm 

là Phạm Hồng Thái, tức Phan Đài (1895-1924), thuộc nhóm thanh thiếu niên Việt 

mới từ Xiêm tới Quảng Châu. Do sự xúi dục của Lê Văn Phan, tức Hồng Sơn—đã 

nổi danh sát thủ sau vụ ám sát Phan Bá Ngọc tối 11/2/1922 ở Hàng Châu, theo 

lệnh Cƣờng Để—Đài gia nhập Tam Tâm Xã, một tổ chức “Tân Thanh Niên” 

nghiêng về bạo động, trƣớc áp lực chính sách đề huề của Sarraut.  
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Bị truy đuổi ráo riết suốt tối 18/6, Phan Đài định bơi qua sông Châu về lại khu 

dân Hoa, nhƣng bị chết đuối, bốn ngày sau mới tìm đƣợc xác. Báo chí địa phƣơng 

tƣờng thuật sự việc một cách thiện cảm. Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần, Hồ Bá 

Cự cũng nhân cơ hội muốn khai thác cái chết của Đài để làm sống dạy Quang 

Phục Hội. Không những chỉ mƣợn đám tang Phan Đài làm chất dẫn cho danh hiệu 

mới của tổ chức Việt Nam Quốc Dân Dâng, Phan Bội Châu-Nguyễn Hải Thần còn 

từ Hàng Châu về Quảng Châu vận động với các lãnh tụ Trung Hoa Quốc Dân 

Đảng. Để làm vui long những Tƣởng Giới Thạch, Hồ Hán Dân, Lý Tế Thâm, 

Phan Bội Châu soạn ra các tài liệu nhƣ Đảng cƣơng, chính sách, v.. v..  sao chép 

từ THQDĐ của Dật Tiên—đặc biệt là thuyết Tam Dân Chủ Nghĩa [San Min Zhu I] 

khuynh tả năm 1924, với kế hoạch quốc hữu hóa ruộng đất. 

Nhân vật nòng cốt là Hồ Bá Cự—cháu cựu Án Sát Nam Định Hồ Ba Ôn, năm 

1882 từng mộ quân Thanh kháng Pháp, nhƣng bị thƣơng nặng khi thất thủ Nam 

Định ngày 27/3/1883; rồi chết hơn một tháng sau. (79) Cha là Kiện, tham gia Cần 

Vƣơng, chết trong trại tù Lao Bảo. Cự mới trốn qua Hoa Nam năm 1919, liên lạc 

với Cƣờng Để-Phan Bội Châu qua Hồ Học Lãm, chú Cự, một sĩ quan THDQ tại 

Hàng Châu. Lãm tự nhận là ngƣời của Cƣờng Để, giữ hòa khí với bất cứ ai yeu 

nƣớc. 

79. ĐNTLCB, IV, XXXV:1881-1883, q LVIII, LXIX, 1976:147, 175. 189.  

 

Ngƣời thứ hai là Nguyễn Công Viễn—bí danh Lâm Đức Thụ, và Hoàng Chấn 

Đông—qua Trung Hoa đã lâu. Viễn đang làm giáo quan trƣờng ở Quảng Châu; 

gia đình có một tiệm sách ở Hải Phòng. Ngƣời thứ ba là Lê Văn Phan. Năm 1924, 

Tam Tâm Xã có khoảng 9 ngƣời, vì mới đƣợc tăng cƣờng một số thanh thiếu niên 

từ trong nƣớc và Xiêm La lên. Trong số này có Lê Huy Doãn ([1900] 1902-1942), 

Trƣơng Văn Lễnh [Lĩnh], Lê Quảng Đạt, Lƣu Văn Long, Lê Văn Nghiệm, v.. v… 

Không rõ họ có chịu ảnh hƣởng nhóm Tân Thanh Niên của Trần Độc Tú và Lý 

Đại Chiêu hay chăng. 

Từ mùa Thu 1924 nhóm Tam Tâm Xã trở thành mũi xung kích cho Việt Nam 

Quốc Dân Dâng. Năm 1924-1925, một số ngƣời, nhƣ Lê Văn Phan, Trƣơng Văn 

Lễnh, Lê Huy Doãn, đƣợc nhận vào trƣờng Hoàng Phố cùng các học hiệu khác ở 

Quảng Đông. Các huấn luyện viên Nga cũng dành cho Phan Bội Châu những cảm 

tình nồng hậu. Nhóm Phan Bội Châu còn vận động đƣợc nhà đƣơng cuộc của Hồ 

Hán Dân và Trần Quýnh Minh an táng Phan Đài tại ngọn đồi đối diện Hoàng Hoa 

Cƣơng—nghĩa trang 72 nhà ái quốc Trung Hoa trong cuộc nổi dạy that bại 1898. 

(80) 

80. Manifesto du Parti Nationalist Annamite [“Việt Nam Quốc Dân Đảng 

Thanh Minh thƣ (23/6/1924);” CAOM (Aix), HC, SPCE 367 [?]; PBCTT 

(2001), V:373-377; Brocheux, 2003, pp 60,68.  

 

Hồ Bá Cự (còn có bí danh Quốc Đống) trở thành đại diện chính thức của Phan 

Bội Châu với mọi ngƣời, chịu trách nhiệm chuyển tài liệu VNQDĐ xuống Xiêm 
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và vào nội địa. Sau đó, Phan Bội Châu trở lại Hàng Châu. Nguyễn Hải Thần, dù đã 

gần 50, cũng theo học một lớp sĩ quan, và sau này lên tới chức Liên Trƣởng. 

Sau khi bị ám sát hụt, Merlin trở nên hà khắc hơn. Riêng tại miền Trung, 

Nguyễn Hữu Bài và tay chân bắt đầu phát động chiến dịch “thanh Cộng.” Tân tri 

huyện Quảng Trị Ngô Đình Diệm nghiên cứu về chủ thuyết Marxist-Leninism qua 

tài liệu Thụy Sĩ. Vatican cũng bắt đầu chú tâm đến Đông Dƣơng, nghiên cứu việc 

cử một Khâm sứ ở Đà Lạt. 

Dƣới thời Merlin, nền giáo dục Pháp và quốc ngữ đã phát triển khá mạnh. 

Trƣờng Thuốc Hà Nội chia làm hai phân khoa. Ngoài phân khoa cũ, từ ngày 

30/8/1923, mở thêm phân khoa mãn tập (Ecole de médecine de plein exercise) 

dành cho ngƣời có Tú tài Pháp. Sau chƣơng trình 4 năm, sinh viên có thể đƣợc gửi 

qua Pháp làm luận án Tiến sĩ, với thời hạn 1 năm 4 tháng. Mỗi sinh viên sẽ đƣợc 

học bổng 1,000 francs để in luận án. 

Đáng kể nhất trong thời gian này là việc ban hành Nghị định ngày 18/9/1924, 

áp dụng Sắc luật ngày 14/5/1924 của mẫu quốc, về trƣờng tƣ thục. Nhu cầu học 

thêm tiếng Pháp, cùng các môn toán và khoa học (Lý Hóa) ngày một bành trƣớng, 

vì số trƣờng công lập quá ít, không đủ chỗ thu nhận số học sinh ngày một gia tăng.  

Trƣờng tƣ thục đầu tiên tại Sài Gòn là Nguyễn Xích Hồng, thành lập năm 1916. 

Sau đổi tên thành An nam Học Đường của Bùi Quang Chiêu, với sự hợp tác của 

Dƣơng Văn Giáo, Diệp Văn Kỳ, Lê Trung Nghĩa, v.. v... Năm 1926, tại Sài Gòn, 

có 16 trƣờng tƣ, gồm 11 trƣờng do ngƣời Việt làm chủ. Tuy nhiên, chỉ có 6 trƣờng 

dạy tiếng Pháp, gồm 4 trƣờng của Hội Truyền giáo. Tại Nam Kỳ, có tất cả 203 

trƣờng tƣ thục, gồm 165 trƣờng của Hội truyền giáo. Năm 1927, tổng số trƣờng tƣ 

thục tại Đông Dƣơng lên tới 579 đơn vị, chƣa kể 98 trƣờng ngoại quốc (Hoa, Mã 

Lai, và Miến Điện). (81) 

81. CAOM (Aix), Amiraux 47464; Annuaire statistique de l'Indochine, 

1943-1946 (Sài Gòn: 1948), tr. 273. Sẽ dẫn: ASI, 1943-1946. 

 

Từ Pháp về nƣớc sau khi bị từ chối học bổng làm Tiến sĩ Luật ở Paris, Nguyễn 

Văn Ninh gia nhập đoàn giáo sƣ tƣ thục. Năm 1923, Ninh và một bạn ngƣời Pháp 

còn xuất bản tò La Cloche Felée [Chuông Rạn, hay Tiếng Chuông Rè], để ủng hộ 

ứng cử viên Paul Monin, một luật sƣ Pháp cấp tiến, và cổ võ chủ nghĩa Cộng Hòa.  

 

C. VÔ TỔ QUỐC, VÔ BIÊN CƢƠNG: 

Mùa Thu 1923—sau nhiều ngày tháng sƣu tầm tông tích Nguyễn Sinh Côn từ 

khi Côn kêu gọi lao nông thế giới đứng lên dựng cờ hồng, rồi “đi nghỉ mát một 

tháng”—Mật Thám Pháp đƣợc tin Côn đã có mặt ở Nga, tham dự Đại hội Nông 

Dân Quốc Tế, mới bế mạc ngày 15/10/1923. Nguyễn Sinh Côn còn đƣợc bầu vào 

Chủ tịch Đoàn Krestintern (11 ngƣời). Ngày 17/10, Smiernev đƣợc cử làm Tổng 

Bí thƣ.  

Thực ra, ngày 20/6/1923:Nguyễn Sinh Côn rời Paris qua Berlin với thông 

hành giả mang tên Chen Vang, sinh ngày 15/1/1895 tại Đông Dƣơng, thợ ảnh gốc 
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Hoa. Sau đó, ngày 30/6/1923, tới Petrograd [Leningrad, hiện nay là St Peterburg]. 

(82) 

82. Nguyên Vũ, Paris Xuân 1996 (1997), tr 233; Văn Khố QTCS, RC 495, 

Box 2, File 19, p. 147 Tran Van Hung, 2000, 8, pp 50 [50-56]]  

 

Do yếu tố bảo mật tối đa, hiện còn rất ít tƣ liệu văn khố Liên Sô Nga về Côn 

trong cuộc phiêu lƣu “vô tổ quốc, vô biên cƣơng ” đầu tiên ở Nga này.  

Ngày 27/7/1923, Ban Bí Thƣ Comintern [Suvarin, Voitinsky và Vuovitch] 

quyết định đặt Đông Dƣơng vào khu vực kiểm soát của Đảng Marxist-Leninit 

Trung Hoa, và dự định cho Côn đi vào thực tế tại đây trong vòng ba tháng. 

Ngày 11/9/1924, Côn viết thƣ cho QTCS, nói đã tới Nga tháng 7/1923, và 

dự trù rời Nga trong ba tháng,nhƣng ngày lên đƣờng liên tiếp bị đình hoãn; 

RC 495- Box 154, File 594, pp. 3a, 19; Tran Van Hung, 2000, 8:50. 

 

Trong khi chờ đợi, Côn trải qua những lớp huấn luyện vỡ lòng nghệ thuật làm 

cách mạng [agitprop và apparatchiki]. 

Ngày 11/10/1923, Côn gặt hái kinh nghiệm diễn đàn thế giới đầu tiên tại Đại 

Hội Nghị Quốc Tế Nông Dân Đông Phƣơng, mà kết quả là thành lập Quốc Tế 

Nông Dân [Krestitern]. Nhƣ đại diện Đảng CS Pháp, Côn nặng lời chỉ trích hiện 

trạng nông dân ơ Đông Dƣơng. “Zân Kày,” theo Côn, chịu hai mức bóc lột và áp 

bức: thứ nhát nhƣ ngƣời vô sản [proletariat], và thứ hai, nhƣ ngƣời mất quê hƣơng. 

“Zân KàyAn Nam,” Côn nhấn mạnh, “bị đóng đinh treo rút bởi cả Giáo hội Ki-tô, 

và thuốc phiện thực sự mà Pháp cho tự do hút sách. Côn nồng nhiệt ca ngọi biểu 

ngữ treo tại công trƣờng đỏ: “Giáo Hội là thuốc phiện của thế giới.” (83) 

83. RC 535- Box 1, File 2, p. 18; Tran Van Hung, 2000, 8:51; CAOM 

(Aix), SLOTFOM, Séries III, carton 142. 

 

Từ tháng 12/1923, Côn làm việc cho Ban Phƣơng Đông [Dalburo], hƣởng 

lƣơng 7 “tréc vô nét” mỗi tháng để bí mật huấn luyện. Ban Phƣơng Đông do cơ 

quan tình báo Nga [Intercenter hay Mainburo] tài trợ. Gồm 3 sở ở Chita (Mongolia, 

Tây TH), Vladivostok (Hải Sâm Uy, Thái Bình Dƣơng) và Thƣợng Hải (Phƣơng 

Nam). Ban Viễn Đông phụ trách Trung Hoa, Nhật, Triều Tiên, Mông Cổ, Phi-lip-

pin và Đông Dƣơng. Đông In-đi thuộc Dutch do Ban Trung Đông phụ trách chung 

với In-đi-a. Từ năm 1935, Ban thƣờng vụ có bốn [4] ủy ban Trung Hoa, Nhật, 

Triều Tiên, và Cận Đông. (84) 

84. Chinh Dao, Ho Chi Minh, I (1997), tr 238; RC 495, Box 154, File 

315, p.8; Kurihara Hirohide, “The First Congress of the Indochinese 

Communist Party (1935) and Its Aftermath: A Turning Point in the 

Comintern-ICP Relations;” Journal of Asian and African Studies (Tokyo), No. 

60 (2000), p.16 [henceforth, Kurihara, 2000]. Also see RC 495, Box 2, File 19, 

p. 147 & Box 154, File 594, pp. 3a, 19; Tran Van Hung, 2000, 8:50. 
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Cái chết của Lenin ngày 21/1/1924 giúp Nguyễn Sinh Côn vận dụng tối đa 

khả năng mà sau này Linh mục/Đô Đốc Thierry d’Argenlieu gọi là “flatteur” qua 

bài tƣởng niệm trên Pravda ngày 27/1/1924. 

Ngày 27/2/1924, Côn dịch “Quốc Tế Lao Nông Kính Cáo.” Hay “Nhời hô của 

hội Lao Nông Quốc Tế” [Appeal of the International Communism], nhƣng hãy 

còn viết sai chính tả tên nƣớc “Ngha.” (85)  

85. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries III, carton 142; Chính Đạo, Hồ Chí 

Minh, I, (1997), tr 206-207; Hồng Hà, Bác Hồ trên đất nước Lê-nin (Hà Nội: 

1980). Một trong rất ít nghiên cứu/tài liệu tuyên truyền về Hồ sử dụng tài liệu 

văn khố Nga.  

 

Côn cũng xuất hiện tại Trƣờng Thợ Thuyền Phƣơng Đông [KUTV] do Lenin 

thành lập ngày 21/4/1921,  tức "Trƣờng Stalin."  

Vinh dự nhất cho Côn là đƣợc tham dự Đại Hội V Đệ Tam Quốc Tế (17/6-

7/7/1924) nhƣ một đại biểu thuộc địa. Ngày 27/6, Côn viết thƣ phát biểu ý kiến 

với diễn văn của Zinoviev đã bỏ sót các dân tộc phƣơng Đông. (86) 

86.  RC 492, Box 1, File 152, p. 4; Tran Van Hung, 2000, 8:52. 

 

Nghị quyết của Đại Hội là tại các nƣớc thuộc địa hay bán thuộc địa, cách 

mạng sẽ phát triển theo thời kỳ, tức cách mạng dân tộc tƣ sản, rồi mới tiến lện 

cách mạng vô sản. Trong giai đoạn cách mạng tƣ sản, cần liên minh lao động và 

dân cày. 

Mùa Thu 1924, do Côn yêu cầu, Manuilsky gửi Côn đi vào thực tế ở Trung 

Hoa. Đúng hơn, là lãnh thổ Hoa Nam dƣới quyền cai trị của liên minh 

Guomindang, hay Trung Hoa Dân Quốc, của Tôn Dật Tiên và Zhonghua 

gongsandang, nhƣng các lãnh chúa quân phiệt chia nhau nắm những địa phƣơng 

quan trọng. Liên Xô Nga công khai ủng hộ Dật Tiên, áp lực các lãnh tụ “Cộng 

Sản” gia nhập Quốc Dân Đảng cải tổ, với tƣ cách cá nhân. Từ tháng 10/1923, 

Mikhail Borodin đƣợc gửi tới Quảng Đông để  phối hợp liên minh Quốc Cộng, và 

chống lại những âm mƣu của phe Tƣ Bản và Giáo Hội Vatican—vì các cƣờng 

quốc này tài trợ cho phe quân phiệt Hoa Bắc và Hoa Trung, cùng giới đại điền chủ 

và thƣơng gia.  

Nga còn mở rộng cánh cổng KUTV và trung tâm huấn luyện quân sự đón 

nhận cán bộ Trung Hoa. Trong khi đó, tháng 5/1924 giúp Guomindang mở 

Trƣờng Sĩ Quan Hoàng Phố, dƣới sự chỉ huy của Tƣởng Giới Thạch và Lý Tế 

Thâm (Khóa I giảng khai ngày 16/6/1924), và trƣờng canh nông Quảng Châu  

Trong khi chờ đợi giấy tờ, Côn tham dự Hội Nghị mở rộng của Ban Chấp 

Hành Trung Ƣơng Comintern ngày 12/7/1924, Đại Hội Thanh Niên Quốc Tế, Đại 

Hội Phụ Nữ Quốc Tế, Đại hội thành lập Thập Tự Đỏ. Ngoài ra, tham quan nhiều 

nơi. (87) 

87. Ha, 1980:127-28; Chinh Dao, Ho Chi Minh,. I (1997), I:242-44. 

(Con’s letter of Sept 11, 1924; RC 495- Box 154-594, p. 3a; Tran Van Hung, 

2000, No. 8, p. 50). 
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Tháng 9/1924, chẳng hạn, Nguyễn Sinh Côn báo cáo về chuyến thăm chiến 

hạm Komintern tại Sebastopol gồm 47 đảng viên, 72 đoàn viên, 50 ứng cử viên, 

380 đoàn viên thanh niên [Komsomol]. (88) 

88. Báo cáo ngày 5/9/1924. Đa tạ Tiến sĩ Sokolov đã tặng phóng ảnh báo 

cáo của Nguyễn Ái Quốc, cùng tờ khai lý lịch [Ankieta] của Fan Lan [Nguyễn 

Thị Vịnh, tự Minh Khai, ngƣời vợ cách mạng thứ hai của Nguyễn Sinh Côn 

năm 1930-1931]. 

 

Rời Mat-scơ-va bằng xe lửa xuyên Siberia, tới Vladivostok, rồi Quảng Châu 

ngày 11/11/1924, dƣới hai bí danh mới là Li Jui [Lý Thụy] và Linov—thƣ ký kiêm 

thông dịch viên của Borodin, đặc sứ Nga bên cạnh chính phủ Tôn Dật Tiên. Vì dƣ 

luận đang chú ý đền chuyến đi Bắc Kinh ngày 13/11/1924 của Dật Tiên để bàn 

thảo việc thống nhất Bắc Nam, theo lời mời của quân phiệt Phùng Ngọc Tƣờng—

mới làm đảo chính, đuổi Tào Côn và Phổ Nghi khỏi Tử Cấm Thành; liên kết với 

Trƣơng Tác Lâm, Đoàn Kỳ Thụy lập chính phủ mới ở Bắc Kinh, mãi đến ngày 

8/1/1925, Mật Thám Pháp mới khám phá ra sự hiện diện của Côn tại trung tâm 

nông nghiệp Quảng Châu.  

Tại Quảng Đông, “Lý Thụy”  có dịp tiếp xúc Zhou Enlai [Chu Ân Lai], Liu 

Shao-qi [Lƣu Thiếu Kỳ] Li Fuchun [Lý Phú Xuân], Peng Pai [Bành Bái], v.. v... 

đã gia nhập Guomindang từ năm 1923. Ngoài ra, Côn còn liên hệ vối cộng đồng 

Việt Kièu, đặc biệt la nhóm Tam Tâm Xã. Chƣa đầy hai tháng sau, Côn đã tổ chức 

đƣợc những hạt nhân cho một tổ chức thanh niên Việt kiều, gồm cả sĩ quan trong 

quân đội Guomindang do Phan Bội Châu và Nguyễn Hải Thần tiến cử vào Hoàng 

Phô trong mùa Hè 1924. 

Mối “hồng họa” đầy đe dọa này đã khiến viên chức thuộc địa Pháp và ngay cả 

Bri-tên, Mỹ hay Dutch [Hòa Lan] đánh giá nguy hại hơn cả hai mối “hoàng họa” 

Trung Hoa và Nhật Bản.  

Những tháng đầu năm 1925, tin tình báo về Lý Thụy ngày một nhiều, đặc biệt 

từ khi báo Thanh Niên [Qing-nien] của Việt Nam Kách Mệnh Thanh Niên Đồng 

Chí Hội (VNKMTNĐCH) ra mắt ngày 21/ 6/1925, trƣớc dịp giỗ đầu Phan Đài 

(7/7/1925, tức 18/5 Ất Sửu). Côn cũng tổ chức đƣợc những khóa huấn luyện chính 

trị cấp tốc cho các đoàn viên, và gửi về nội địa hoạt động, hay tiếp tục huấn luyện 

quân sự và chuyên nghiệp tại Trung Hoa và Nga. Hai cán bộ từ Trung Hoa đƣợc 

qua Nga huấn luyện đầu tiên là Trần Phú và Lê Huy Doãn. Tài liệu truyền khẩu 

còn cho biết Chu Ân Lai, Lƣu Thiếu Kỳ, Lý Phú Xuân, Bành Bái từng tới diễn 

thuyết ở  lớp huấn luyện chính trị Thanh Niên ở Quảng Đông—nhƣng không đáng 

tin hơn bất cứ loại “hearsay evidence” nào. (89) 

89. Xem, chẳng hạn, Qiang Zhai, China and the Vietnam Wars, 1950-

1975 (Chapel Hill, NC: North Carolina Univ Press, 2000), p 10; Hoàng Văn 

Hoan, 
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Sự hiện diện của Côn tại Quảng Châu thu hút đủ loại Mật Thám Pháp —kể cả 

Trần Đức Quý, nhân vật quen thuộc với cộng đồng Việt kiều ở Hoa Nam. Dẫu vậy, 

chỉ trong vòng hơn ba tháng, Côn đã xâm nhập cộng đồng ngƣời Việt, và nhiều lần 

trao đổi ý kiến về cách mạng với Phan Bội Châu, lúc ấy đang sống ở Hàng Châu, 

Chiết Giang—qua ít nhất hai lá thƣ mà Cảnh sát Quảng Châu tịch thu đƣợc ngày 

31/1/1929, và đặc biệt qua trung gian Hồ Bá Cự, bí danh Hồ Tùng Mậu, đƣợc 

Phan Bội Châu coi nhƣ thân tín. Từ tháng 1/1925. Nguyễn Công Viễn (?1897-

1945), tức Lâm Đức Thụ, một cộng sự viên thân cận khác của cả Phan Bội Châu 

và Hồ Bá Cự, nhƣng làm việc cho Mật thám Pháp với bí danh “Pinot,” đã nộp cho 

an ninh Pháp ở Hong Kong hình ảnh Lý Thụy. Pinot còn tích cực tiếp tay Lý Thụy 

tổ chức hạt nhân đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tức Hội Việt Nam Thanh 

Niên Kách Mệnh Đồng Chí, với cơ quan ngôn luận là tuần báo Thanh Niên, ra mắt 

ngày 21/6/1925. Nguyễn Công Viễn cũng trở thành một huấn luyện viên trong 

những lớp huấn luyện cán bộ tuyển mộ từ Xiêm hay nội địa Việt Nam—giúp mở 

mắt và chuyển tim từ lồng nguc trái sang phải.các cán bộ giác ngộ. 

Năm 1925, Lý Thụy và Liêu Trọng Khải, một ngƣời Mỹ gốc Hoa, thân cận 

của Tôn Dật Tiên, vài Borodin,  còn thành lập Á Tế Á Bị Áp Bức Zân Tộc Liên 

Hợp Hội. Giữa thời điểm này, ngày 12/3/1925, Dật Tiên chết vì ung thƣ gan ở Bắc 

Kinh. Tháng 5/1925, Hồ Hán Dân [Hu Han-min] định khống chế chính phủ Quảng 

Châu. Borodin bèn lập liên minh Uông Tinh Vệ [Wang Jingwei], Liêu Trọng Khải, 

và Tƣởng Giới Thạch lật đổ Hồ Hán Dân. 

Ngày 30/5/1925, phong trào Ngũ Táp cũng bột khởi: Công nhan cùng học sinh, 

sinh viên biểu tình chống Nhật giết chết một công nhân dệt ở Thƣợng Hải trƣớc đó 

nửa tháng. Bri-tên thẳng tay đàn áp. Phong trào bài ngoại bùng nổ. Ngày 

23/6/1925, Bri-tên và Pháp giết chết 50 ngƣời biểu tình ở Canton, Đình công, bãi 

thị  lan tràn từ Hong Kong tới Quảng Châu. Ngày 13/6/1925, Tƣởng Giới  Thạch, 

dƣới sự cố vấn của Galin (Vasilij Bljukher), chiếm Canton. Hai ngày sau, 15/6, 

BCH/TW THQDĐ họp, bầu ra BCT do Dật Tiên chỉ định ngày còn sống ở Bắc 

Kinh. Cuối tháng 6/1925, Uông Tinh Vệ lên làm Chủ tịch BCT và Tổng lý chính 

phủ. Liêu Trọng Khải nắm thực quyền. Hồ Hán Dân đƣợc chức Ngoại trƣởng vô 

quyền lực. Tháng 8/1925, Khải bị đâm chết. Dân bị nghi là chủ mƣu]. 

Thời gian này, Krestintern lại chỉ thị Côn liên lạc với phong trào nông hôi 

Quảng Đông. Côn dành nhiều thì giờ tại Lục Hải Phong, và có dịp làm quen một 

số cán bộ Trung Cộng. (90) 

90. Hai tài liệu xác nhận công tác Côn đƣợc giao phó là RC 531- Box 1-22, 

p. 37 [Krestintern assigned Con the role of communicating with the Chinese 

Guomindang government on the peasants’ issues. Con spent considerable time 

on the  peasants movements in Guang-dong]; và RC 535- Box 1-29, p. 111 

[August 4, 1925: Krestintern assigned Con the responsibility of peasants’ 

union in the colonies] Tràn Văn Hƣng, 2000, No. 8, p. 51. 

 

Việc điều khiển tổ chức Thanh Niên, kể cả việc huấn luyện cán bộ trong nƣớc 

giao cho bộ ba Hồ Bá Cự, Nguyễn Công Viễn và Lê Văn Phan. Năm 1926, vì 
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muốn học tiếng Quảng Đông mau chóng, và nhất là có ngƣời chăm sóc, Côn cƣới 

một nữ y tá bản xứ, tên Tăng Tuyết Minh (1905-1991). Vợ chồng Nguyễn Công 

Viễn đứng ra mai mối, vì Tuyết Minh là bạn học của vợ Viễn, Lƣơng Huệ Quần. 

Tuyết Minh theo đạo Ki-tô từ thuở lọt lòng. Năm 1918, theo chị là Tuyết Thanh, 

một nữ y sĩ sản khoa, học đỡ đẻ. Năm 1923, tới Phiên Ngu, học Cao đẳng tiểu học. 

Vì Tuyết Thanh đột ngột từ trần, Tuyết Minh vào trƣờng hộ sinh Quảng Châu. Tốt 

nghiệp tháng 6/1925, làm việc tại trạm y tế La Tú Vân. Tháng 10/1926, vợ chồng 

Nguyễn Công Viễn giới thiệu Tuyết Minh với Côn. Nhờ vậy, năm 1928, Côn có 

dịp viết thƣ tình cho vợ, nhƣng không đến tay Tuyết Minh, mà lọt vào kho lƣu trữ 

Mật Thám Pháp [Service de Protection du Corps Expeditionnaire, SPCE]. (91) 

91. “Lettre de Canton, Mission Noel;” Rapport d’ Agent Pinot, 18 Oct. 

1926; CAOM (Aix), HCF, SPCE 368, d. 1116; Renseignements fournis par 

Lesquendieu au sujet de Tuyet Minh, Hanoi, 28 Oct 1931; Ibid., SPCE 367; 

William J Duiker, Ho Chi Minh, (NY: Hyperion, 2000), pp. 198-99, 247. 

Pierre Brocheux, Ho Chi Minh: Du révolutionnaire à l’icône (Paris: 2003), pp. 

71-72; Daniel Hémery, Ho Chi Minh: De l’Indochine au Vietnam (Paris: 

Gallimard, 1990), pp 63, 145;  

 

 

 

Phụ Bản XVIII-1 

HAI BÀI VIẾT VỀ NGUYỄN ÁI QUỐC  

TRÊN YSHI PAO Ở THIÊN TÂN TRUNG HOA: 

 

Loạt bài này đều đặt chung dƣới tựa “Thông tin đặc biệt từ Paris: Vấn đề 

tự trị An Nam từ ngày đại diện An Nam tới Paris.” Tất cả chia làm 3 phần: 

Đại cƣơng về phong trào độc lập; bản thỉnh nguyện thƣ 18/6/1919, và phỏng 

vấn Nguyễn Ái Quốc. 

 

Đại cương về phong trào độc lập 

Đặc phái viên Mỹ của Yshi Pao tường thuật rằng từ ngày khai mạc hội 

nghị hòa bình Versailles, một đại diện An Nam là Nguyễn Ái Quốc đã từ Mỹ 

tới Paris tiếp xúc các phái đoàn Đồng Minh, nhưng không mấy thành công. 

Nguyễn Ái Quốc gặp được một số chính khách và Dân biểu Pháp, thuyết phục 

họ rằng nền độc lập của An Nam rất quan trọng cho nền hòa bình của các 

quốc gia Viễn Đông.  

Chính quyền Đông Dương của Pháp chẳng bao giờ thực thi những 

nguyên tắc tự do và nhân đạo thiết thân của dân tộc này. Về chính trị, viên 

chức Pháp áp dụng thể chế độc tài (despotisme), qua chính sách giáo dục 

công lập ngu dân (obscurantisme); về kinh tế-tài chính, chính quyền thuộc địa 

Pháp chỉ bòn rút tài nguyên Đông Dương để làm giàu cho mình; chính quyền 

ấy đã đặt ra những hạn chế tự do tư tưởng và ngôn luận, khiến cảm hứng 

được độc lập của người An Nam bị loại bỏ. Trong khi đó người An Nam 

885



không ngừng đổ máu cho lý tưởng này và, trong mùa Xuân vừa qua, những 

cuộc giao chiến đáng lo âu xảy ra ở biên giới phía bắc Bắc Kỳ. (a) a. Có lẽ 

Nguyễn Ái Quốc nhắc đến cuộc nổi dạy của Đội Trịnh Văn Cấn ở Thái 

Nguyên năm 1917. 

Ngay tại Pháp, không kể đến các binh sĩ và công nhân, số sinh viên An 

Nam lên tới hàng trăm. Một phú gia Việt họ Phan [Văn Trường] từ ngày chiến 

tranh bùng nổ đã tiếp xúc với giới sinh viên. “Trong buổi đàm thoại kéo dài 

với [Phan],” tác giả bài báo viết, “tôi cảm thấy tuổi tác chưa đủ làm phai 

nhạt nhiệt tình của ông.”  

Theo ý kiến chung của những nhà cách mạng An Nam, sứ mệnh [giành 

độc lập] của họ khó khăn gấp bội người Triều Tiên. 

Thứ nhất, sự chiếm đóng của Pháp đã kéo dài khá lâu, nên đã bắt rễ sâu 

tại Đông Dương, và hiện nay chẳng ai có thể gây nguy hại cho chế độ bảo hộ 

Pháp; bởi vậy những vận động của các nhà cách mạng trong thời bình hay sự 

nổi dạy của họ trong thời gian thế chiến chẳng nhận được sự giúp đỡ đáng kể 

nào [n’ont-ils trouvé aucun appui sérieux]. 

Thứ hai, sau 40-50 năm nhồi sọ [abrutis] với lối giáo dục Pháp, người 

Việt chỉ còn biết qui phục toàn vẹn và mất tất cả khả năng [ont perdu tout 

dissernement] đến độ người ta có cảm tưởng rằng, mặc dù có những hăng say 

của một thiểu số, việc đòi lại độc lập rất mong manh [précaire]. 

Thứ ba, do sự cấm đoán của các viên chức thực dân Pháp, người An Nam 

mất cả sức phản kháng [ressort]. 

Thứ tư chính sách kinh tế của Pháp khiến cuộc sống ở Đông Dương vô 

cùng khó khăn; dân chúng làm việc cực nhọc mà không đủ ăn; bởi thế họ 

không còn thì giờ rảnh rỗi để mơ tưởng đến việc đòi lại độc lập. 

Vì những lý do trên, việc đòi độc lập của người An Nam khó khăn hơn 

những dân tộc khác. Những tín đồ cho lý tưởng độc lập mong muốn, như bước 

đầu tiên hướng về sự giải phóng [l’affanchissement], được hưởng tất cả 

những quyền liên hệ đến tự do giáo dục và ngôn luận, để có thể khai sáng dân 

tộc và tiếp đó làm việc để thực hiện tự chủ, rồi độc lập. Họ hiểu rõ rằng tình 

hình Đông Dương khác với Triều Tiên nên các phương tiện tranh đấu cũng 

phải khác biệt đôi chút. . . . 

Sau khi tới Paris, Nguyễn Ái Quốc, người đã nhận sứ mệnh từ tổ chức An 

Nam Quốc Dân Đoàn, trao cho nhiều chính khách quan trọng bản thỉnh 

nguyện sau đây và liên hệ chặt chẽ với cánh tả của Quốc Hội (Pháp).(b) 

b. Theo mật báo viên “Quản Lâm”—một thƣợng sĩ thông ngôn gốc Nam 

Định—Kim hứa giúp thông dịch qua chữ Hán bản thỉnh nguyện của nhóm 

Nguyễn Ái Quốc để sẽ phổ biến trên báo chí tại Trung Hoa, và cung cấp cho 

Quốc ít số nguyệt san Korea Review bằng Mỹ ngữ. Quốc cũng liên hệ với một 

y sĩ ngƣời Hoa làm việc cho Bộ Tƣ pháp ở Bắc Kinh. (c).  

c. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries III, d. 1; SPCE 364. 

 

Kết từ: 
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Trong những thập niên tới—khi các văn khố hoàn toàn mở rộng—chúng 

ta mới có thể biết rõ ai là người Việt đầu tiên đã đến Mỹ và tiếp cận với nền 

chính trị Mỹ. Cách nào đi nữa, Bùi Viện khó thể là nhân vật này. Tư liệu văn 

khố nhà Nguyễn và Liên bang Mỹ hoàn toàn im lặng về “hai chuyến” qua Mỹ 

của Bùi Viện trong các dã sử cổ tích. Văn khố Pháp và Hội truyền giáo cũng 

chưa có phát hiện nào. Sự so sánh các nguồn tư liệu cũng như chính sách 

ngoại giao của Nguyễn Phước Thời từ 1870 tới 1878 còn loại bỏ mọi khả 

năng Bùi Viện đã tới Mỹ. Cho tới khi có tài liệu chứng minh ngược lại, việc 

Bùi Viện qua Mỹ, gặp Tổng thống Grant, chỉ là một huyền thoại—được hoang 

tưởng do một mục tiêu nào đó. 

Nguyễn Sinh Côn—dưới bí danh Paul Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc—có thể 

là người đầu tiên đến Mỹ, và chắc chắn là người đầu tiên nghiên cứu hệ thống 

chính trị Mỹ. Sự tham chiến của Mỹ tại Âu châu từ năm 1917, chủ thuyết “tự 

trị” của Tổng thống Wilson và chuyến thăm cựu lục địa của Wilson ít nhiều 

ảnh hưởng trên Nguyễn Ái Quốc và Phan Văn Trường.  

Phần tư thế kỷ sau, Nguyễn Ái Quốc—với bí danh Hồ Chí Minh—thực sự 

móc nối được với cơ quan tình báo chiến lược (OSS) Mỹ, được tặng bí danh 

“Lucius,” rồi bước vào Hà Nội giữa cao trào cách mạng 1945. (d)  

d. Vũ Ngự Chiêu, “Political and Social Change in Vietnam Between 1940 

and 1946,” Ph.D. Dissertation, Univ. of Wisconsin-Madison, Dec 1984, Parts 

II & III; Idem., “The End of An Era: The Empire of Vietnam (April-August 

1945);” Journal of Asian Studies, Vol. XLV, No. 2 (Feb 1986), pp. 293-328; 

David  G  Marr, Vietnam 1945: The Quest for Power (Berkeley, CA: 

California Univ. Press, 1995), pp. 279-89. Xem thêm US Senate, Hearings 

(1972), (1973:243-71, Deer Team); hồi ký Charles Fenn, (1973:73-5), 

Archimedes L A Patti (1980:56); Hoàng Văn Hoan (1987:243-46); Phùng Thế 

Tài (2002:57-94). 

Mặc dù Liên bang Mỹ đã chọn thái độ “handsoff” [không can thiệp] khi 

liên quân Pháp-Bri-tên khởi đầu cuộc tái xâm lăng Việt Nam từ 22-23/9/1945, 

nhưng phía sau hậu trường chính trị quốc tế, “những người bạn rừng xanh” 

của Hồ Chí Minh đã ít nhiều giúp Hồ sống còn qua chế độ quân quản của 

Trùng Khánh tại miền Bắc năm 1945-1946, cũng như thiết lập sự chính thống 

cho chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, qua cuộc bầu cử quốc hội 1946 và 

bản Hiến Pháp 9/11/1946, và nhất là hai tạm ước ký với Pháp ngày 6/3/1946 

và 14/9/1946—đồng thời có thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến kháng Pháp 

suốt 8 năm kế tiếp. Đáp lại, Hồ từng tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản Đông 

Dương, hiệu lực từ ngày 11/11/1945. (e)  

e. Chính Đạo, “Hiệp Ƣớc Sơ Bộ 6/3/1946;” Hợp Lưu (Fountain Valley, 

CA), số 88 (4-5/2006), tr. 95-148; Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Nhục Hận 

Biển Đông Nam Á: Kiện hay Không Kiện?, 3 tập (Fountain Valley, CA: Hợp 

Lƣu, 2015-2016), I:7-22, III:7-31. 

Nhưng chính sách lấy Âu Châu làm ưu tiên hàng đầu, sự ưu thắng của 

chủ nghĩa Cộng Sản tại Đông Âu và các cựu thuộc địa trong giai đoạn hậu 
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chiến, rồi đến sự thất bại của chế độ Tưởng Giới Thạch tại Hoa lục và cuộc 

chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) khiến Liên Bang Mỹ bị cuốn vào cuộc 

chiến tranh lạnh Tư Bản-Cộng Sản do Winston Churchill đề xướng. Liên hệ 

Việt-Mỹ biến hóa dần từ thân hữu qua thù nghịch, vì Mỹ chủ trương yểm trợ 

các lực lượng “chống Cộng” mà người Pháp có thể qui tụ được, trong thí 

nghiệm Bảo Đại (1949-1955). Sau gần ba năm “nước còn tát được vẫn cứ 

tát,” Hồ chẳng còn lựa chọn nào khác hơn là gia nhập khối Cộng Sản Quốc 

Tế do Liên Xô Nga lãnh đạo, nhưng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Mao 

Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ. Mãi tới năm 1995, Liên Bang Mỹ và Việt Nam 

mới cùng gác chuyện quá khứ, nối lại bang giao. Chuyến viếng thăm Việt 

Nam của Tông thống Barack Obama giữa cơn sốt biển Đông Nam Á năm 

2016—Tập Cận Bình [Xi Jin-ping] và bầy tội phạmchiến tranh, quân phiệt 

Trung Nam Hải [Zhongnanhai] đang cướp chiếm Trường Sa, bản án trước 

Tòa Trọng Tài Quốc Tế [PCA] The Hague của Phi-lip-pin đang thắt nút—

khép lại những trang cuối của thời kỳ thù nghịch. 

Nhưng hiểm họa Trung Cộng ngày một đe dọa. Thế giới như chừng đang 

đối diện một cuộc Thế Chiến thứ ba. 
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Chương XIX 

“QUÂN CHỦ LẬP HIẾN”: 

ĐOẠN KẾT MỘT THỜI ĐẠI, 1925-1927 

 

  

Ngày 23/4/1925, Toàn Quyền Merlin về nƣớc. 

Maurice Monguillot, Thống sứ Bắc Kỳ (từ 27/2/1921 tới 

5/7/1924), lại đƣợc XLTV Toàn Quyền [tới 18 

/11/1925], dù tháng 7/1925, Tổng trƣởng Thuộc Địa 

Léon Perrier đã cử Dân biểu Alexandre Varenne (1870-

1947)—một lãnh tụ Xã Hội của Đệ Nhị Quốc Tế nổi 

danh—sang Đông Dƣơng để thực hiện những đổi thay 

cần thiết giữa thời không mệnh danh là “tăng trƣởng 

kinh tế.” 

Trong bảy tháng Monguillot cầm quyền, nhiều đám 

mây đen dấy cuộn tràn vào Đông Dƣơng, đe dọa trực 

tiếp an ninh, trật tự. Vấn đề sức khỏe Nguyễn Phƣớc 

Tuấn mang từ Pháp về và việc nối ngôi ở Huế là mối 

quan tâm hàng đầu. Kế đó, Cử Nhân Châu—lãnh tụ 

phong trào Đông Du—mới đổi tên Việt Nam Quang 

Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng hơn nửa năm 

trƣớc, sau tiếng bom Sa Diện, và mối liên hệ ngày thêm 

thân thiết giƣa Mat-scơ-va với Trung Hoa Dân Quốc 

[THDQ] tại Quảng Châu. Thứ ba, mối hồng họa từ 

Quảng Châu thẩm thấu vào Đông Dƣơng bằng cả đƣờng 

bộ, đƣờng biển, và truyền thông, báo chí—Lý Thụy [Li 

Jui] hay Trần Vƣơng [Chen Vang] đã đƣợc xác nhận 

ngày 8/1/1925 chẳng là ai khác hơn Nguyễn Sinh Côn, 

tức Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc mà 

Monguillot cùng Mật thám Pháp khẳng định từ đầu năm 

1920 chỉ là một ngƣời, (1) hiện đang quấn quanh thân 
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hình gày gò ngọn cờ hồng thêu búa liềm của Mat-scơ-

va, với sự tiếp sức của liên minh Quốc Dân Đảng và 

Cộng Sản Đảng Trung Hoa từ tháng 11/1924. Việc Phó 

bảng Trinh về nƣớc, với ô dù Lập Hiến, cùng vụ án 

Phan Bội Châu sắp tới ở Hà Nội cũng sẽ không kém 

nhức đầu. Đó chỉ là vài ba tia lửa điện tiêu biểu có khả 

năng tạo nên những đám cháy rừng. Dĩ nhiên, còn vấn 

đề quán tính của toàn thuộc địa: những biến đổi giây 

chuyền của các chƣơng trình phát triển kinh tế, nhƣ mộ 

phu mỏ, thợ cạo mủ cao su, sự căng thẳng giữa khoảng 

30,000 Pháp kiều và dân bản xứ, khoảng cách biệt ngày 

một sâu rộng giữa thành thị và nhà quê, vấn đề công 

quản, thuế má, giáo dục, v.. v… 

1. Báo cáo ngày 7/2/1920 của Nha Sƣu Tầm và 

Mật Thám, Chính phủ Liên bang Đông Dƣơng (Sài 

Gòn), gửi Sở Truy Tầm Nha Kiểm soát Các Đoàn 

Dân Thuộc Địa Đông Dƣơng (Paris); CAOM (Aix), 

SLOTFOM, Séries III, “Général”, carton 29.  

 

I. SỰ BẾ TẮC CỦA LẬP TRƯỜNG HỢP TÁC: 

 

Ðầu thập niên 1920, trong khi các viên chức thuộc 

địa Pháp khẳng định hợp tác là chính sách duy nhất để 

cai trị thuộc địa giàu có nhất ở Á Châu, đa số ngƣời Việt 

quan tâm đến tƣơng lai chính trị Việt Nam bắt đầu thấy 

sự bế tắc—nếu không phải khủng hoảng—của những 

vận động chính trị tại mẫu quốc, hay ngoại quốc. Thuộc 

địa là huyết mạch của Pháp, và vài ba chính khách, dân 

biểu hay văn sĩ, ký giả tả phái chƣa đủ thay đổi cả một 

trào lƣu thực dân đang ở mức cao nhất của thủy triều. 

Nuớc Pháp có nhiều điều hay, đẹp—nhƣ khẩu hiệu Tự 
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Do, Bình Ðẳng, và Thân hữu [Bác Ái]; một thể chế dân 

chủ hiến định; phân biệt giữa nhà nƣớc và giáo hội—

nhƣng không phải tất cả những điều hay đẹp của mẫu 

quốc đều có thể xuất cảng. Những con “cá mập” 

[réquins] mà những trí thức trẻ nhƣ Nguyễn Thế 

Truyền, Dƣơng Văn Giáo cùng chính khách tả phái nhƣ 

Constans, Moutet, đả kích chỉ là những con “cá mập” 

nhỏ. Nguồn gốc sản xuất ra giống cá mập đó, tức chủ 

nghĩa thực dân, nằm ngay tại Pháp, sự giàu sang và văn 

minh của nƣớc Pháp. Thêm nữa, dù đƣợc tƣơng đối tự 

do hoạt động, những ngƣời yêu nƣớc Việt bị vây bọc 

bởi “liên đoàn danh dự nhặng báo,” thƣờng đƣợc ngụy 

trang nhƣ những đồng chí thân thiết, nhiệt thành nhất. 

Hơn nữa, gần nửa vòng địa cầu cách biệt khiến những 

tranh đấu ở mẫu quốc không gây đƣợc kết quả hữu 

hiệu—chỉ mang đến, nói theo Phó bảng Trinh, những 

gói kẹo nho nhỏ sau trận đòn bầm tím vết roi. Bởi thế, 

nhiều ngƣời muốn về nƣớc hay qua Trung Hoa hoạt 

động. Ngày 22/2/1922, chẳng hạn, Phó bảng Trinh từng 

khuyên Côn nên về nƣớc tranh đấu. Nhƣng tại Trung 

Hoa, Xiêm La, Singapore hay Việt Nam cũng có những 

vấn nạn riêng. Màng lƣới tình báo Pháp và Trung Hoa 

đã gài đƣợc những mật báo viên bên cạnh Phan Bội 

Châu, rồi nhóm Tân Thanh Niên, hay “Lý Thụy.” (2) 

2. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries II, cartons 

7 & 22; HC SPCE 368, d 1116 [18/10/1926, 

Nguyễn Sinh Côn cƣới vợ]; Thƣ Lý Thụy gửi Tăng 

Tuyết Minh]; CARAN (Paris), F7-13405; Nguyên 

Vũ, Paris 1996,  (1997), tr 105.  
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Từ đầu thập niên 1920, các viên chức Âu Mỹ cũng 

đặc biệt quan tâm đến “Đệ Tam Quốc Tế” 

[Comintern]—đã bị một số trí thức Trung Hoa hiểu và 

dịch sai sang chữ Hán/Nho thành Quốc Tế Cộng Sản 

[International Communism], và/hoặc muốn cấy sâu hạt 

nhân sợ hãi trong đám đông về thế lực tử thù của các 

cƣờng quốc thực dân và Giáo hội Vatican. Mặc dù 

Trung Hoa đang nhƣ ngƣời bệnh nặng—rã rời, phân hóa 

vì đủ loại sứ quân, nhƣng chính phủ Nam Kinh dƣờng 

hờ hững với các cƣờng quốc, nuôi tham vọng thống nhất 

đất nƣớc và hiện đại hóa quốc phòng qua sự tiếp tay của 

Liên Sô Nga.  

Mối đe dọa của Marxist-Leninism càng hiển lộ hơn 

tại Đông Dƣơng, khi từ năm 1921 một Ðảng Marxist-

Leninist Pháp ra đời, qui tụ nhiều dân bản xứ thuộc địa. 

Sự hình thành của Công Ðoàn Liên Thuộc Ðịa trong 

Ban chấp hành Ðảng Marxist-Leninism Pháp từ tháng 

7/1921 khiến chính phủ Pháp chẳng còn lựa chọn nào 

khác liên minh với Hội Truyền Giáo cùng các cƣờng 

quốc thuộc địa tìm phƣơng sách khép kín cửa các thuộc 

địa hầu giảm thiểu ảnh hƣởng ĐTQT. (3) 

3 Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Kiện hay 

Không Kiện? (2016), tập 3, tr 19-20. Sau này, Ngô 

Đình Diệm đã từng chỉ trích việc chính phủ Pháp 

“nuôi dƣỡng Đảng Cộng Sản Pháp.” Tuy nhiên, họ 

Ngô còn có những lỗi lầm lớn hơn, cho Nhu sử 

dụng những cán bộ tình báo chiến lƣợc “phiến 

Cộng” nhƣ Vũ Văn Nhạ (cụm A-22), hay Phạm 

Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, hay Đai tá Đức ở Tình 

báo Trung Ƣơng. 
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A. TẺ TƢỚNG HIỆP SĨ VATICAN: 

Từ năm 1922, Khâm sứ Pasquier đã nghiên cứu kế 

hoạch để thực hiện chế độ trực trị sâu sát hơn ở Huế—

hay, chính trị học hơn, thiết lập một chế độ quân chủ lập 

hiến tại An Nam [tức “Trung Kỳ”]. Bởi vậy, khi Cơ Mật 

Viện trƣởng Tôn Thất Hân (1854-1944) đến tuổi hồi 

hƣu, do sự vận động của Giám mục Huế và Vinh (tức 

GM Francois Belleville, thay Pineau ngày 9/2/1911), 

tháng 2/1923, Pasquier đặc cách Pierre Nguyễn Hữu Bồi 

lên Cơ Mật viện trƣởng thay Hân, kiêm nhiệm bộ Lại. 

Không những chỉ là con chiên ngoan đạo, chủ một trang 

trại rộng lớn tại Cam Lộ, Bồi còn đƣợc Pius XI tiếp kiến 

và phong chức Hiệp sĩ.(4) 

 4. J B Roux, “Un grand mandarin catholique en 

Annam, Son Excellence Nguyen Huu Bai; ” 

Bulletiin  M.E.P. [Thành tích biểu Hội Truyền Giáo 

Hải Ngoại], (1935), p 764; Nguyễn Tiến Lãng, 

1939, pp 135-137. 

 

Hai năm sau, khoảng tháng 7/1925, Thân Trọng 

Huề đột ngột chết bệnh, Pasquier đặc cách Pierre Bồi 

làm Tổng lý Nội Các (Tể tƣớng), kiêm giữ bộ Lại. Ghế 

của Thân Trọng Huề tạm bỏ, chia cho Hồ Đắc Trung 

kiêm thêm bộ Học, Võ Liêm thêm bộ Binh. Phạm Văn 

Thụ vẫn giữ bộ Hộ; và, Tràn Đình Bách, bộ Hình. (5) 

5. Nguyễn Tiến Lãng, 1939, pp 135-137. Ba 

năm sau, Bồi lại  đuọc Vatican cho huy chƣơng 

Saint Grégoire le Grand; và hai năm sau nữa, 1931, 

đƣợc phong Hiệp sĩ (Commandeur de l’ordre de Pie 

IX). 
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Thông minh, tham vọng, Pierre Bồi trung thành 

tuyệt đối với Pháp, dù có những dị biệt nho nhỏ khi thi 

hành lệnh thƣợng cấp. Suốt những năm dài ở Huế, Bồi 

thiết lập một thứ "vƣơng quốc trong vƣơng quốc" bằng 

cách chiêu mộ giáo dân Ki-tô thành một thứ đảng chính 

trị không tên, dù rất quyền lực. Con rể Bồi, Ngô Đình 

Khôi (?-1945), con cả Ngô Đình Khả, nhiều năm núp 

bóng cha vợ ở Huế, sau khi Bồi lên làm Thƣợng thƣ Bộ 

Lại năm 1917, từ chức Chủ sự [chánh lục phẩm, VI:1] 

tại Phủ Phụ Chính đi ngồi Tri huyện Phù Cát [tòng lục 

phẩm, VI:2]; rồi Tri phủ Tuy An (Phú Yên, VI-1); Án 

sát [chánh ngũ phẩm tới tứ phẩm, V:1-IV:2] Phú Yên. 

Năm 1920 lên Bố Chánh Bình Định. Sáu năm sau, 1926, 

thăng Tuần vũ [tam phẩm, III:2] Quảng Ngãi. Bốn năm 

sau nữa, 1930, lẹn tới Tổng đốc [nhị phẩm, II:2] Quảng 

Nam-Quảng Ngãi. (6) 

 6. Gouvernement General de l'Indochine 

[GGI],  Souverains et notablilités de l'Indochine.  

(Hanoi:  IDEO, 1943), p 42. Trong bảy anh em họ 

Ngô, chì có Diệm và Cẩn không có tiểu sử trong ấn 

bản Souverains et Notabilités năm 1943 này. Vì lý 

do nào đó, không ghi ngày sinh của Khôi hay Thục. 

Sinh quán của Khôi ghi “Đại Phong Lộc.” 

 

Con nuôi Bồi, Ngô Đình Diệm, em Khôi đƣợc tập 

ấm cửu phẩm năm 1915, rồi tốt nghiệp khóa Pháp chính 

ở Huế năm 1922—có bài đăng báo trên Đô Thành Hiếu 

Cổ [Bulletin des Amis de Vieux Húe]—và bốn năm sau 

ngày tốt nghiệp, trở thành một quan trẻ gƣơng mẫu, với 

những lời truyền tụng thanh liêm, dù khắc nghiệt, tàn 

nhẫn với các phạm nhân—tƣơng lai chính trị đầy sáng 
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lạng. Điều duy nhất khiến Bồi không hài lòng là Diệm 

chƣa chịu biến “mối tình lớn” đầu đời thành hôn lễ—

con gái út Bồi đã mòn mỏi đợi chờ, và có ý chọn đƣờng 

tu hành, vào dòng tu Carmel. Không một chi tiết nào 

khác hơn đƣợc biết ngoài lời tâm sự của Diệm với Đại 

tá Edward E Lansdale ba chục năm sau: Diệm đã quên 

mối tình đầu đời để phục vụ giáo dân Việt. (7) 

7. Chính Đạo, Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng 

(2004), tr 11, 386chú 4.  

 

Dù đã lên tột đỉnh danh vọng—sau hơn 40 năm vào 

luồn, ra cúi—Pierre Bồi hiểu rõ hơn ai hết nỗi khủng 

hoảng thƣờng trực trong nỗ lực phục vụ Pháp. Thực 

chất, Bồi cũng chỉ là một trong những công cụ cho viên 

chức Pháp hoàn tất nhiệm vụ. Cộng đồng Ki-tô chỉ là 

thiểu số, sấp sỉ từ 5 tới 7 phần trăm dân số, đang bị rút 

dần vào thế thủ, hy vọng bảo vệ sự thành đạt, thu gặt 

đƣợc suốt năm, sáu chục năm qua. Trong khi đó, viên 

chức Pháp linh hoạt thi hành nguyên tắc “chia đê trị” [Il 

faut divider pour régner] nhƣ Bộ trƣởng Thuộc Địa 

Léon Perrier nhắc đến trong buổi bàn thảo với Toàn 

Quyền chỉ định Varenne ngày 15/9/1925. (8) 

8. CAOM (Aix), INF, carton 276, d. 2423. 

 

Kẻ thù mới—mối hồng họa ác quỉ—không chỉ giới 

hạn, cô lập và lỗi thời nhƣ các “râu dê” mọt sách bị gạt 

ra bên lề lịch sử. Mối hồng họa ở Quảng Châu, Xiêm 

La, Pháp hay Nga cũng không chấp nhận tự cô lập với 

những lời hô hào, tuyên truyền xuông. Nó là một thế lực 

chính trị nẩy nở từ lòng thù hận và biến căm thù thành 

bạo lực, dựa trên nguyên tăc liên lũy hành động và cải 
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thiện hay sửa sai theo thực tế [Praxis]. Một đế quốc ác 

quỉ đang thành hình. “Những kẻ ngoài vòng pháp luật 

quốc tế” đang cao giọng hò hét “kách mệnh,” đánh giá 

tƣ sản là “tang chứng của sự trộm cắp, bóc lột tài sản 

chung,” nên ca ngợi, thúc dục “đấu tố” qua những “tòa 

án nhân dân,” chửi rủa, đánh đập, cƣớp đoạt nhà cửa, 

thóc gạo và toàn bộ tài sản để chia chác với nhau. 

Chúng ví nhà thờ nhƣ thuốc phiện, đe dọa quốc hữu hóa 

tài sản Hội truyền giáo. Chúng gọi trƣờng học là nhà tù, 

gia đình là nhà tù, chính quyền hiện hữu là bạo lực áp 

bức. Sự biệt phân duy tâm/linh và duy vật/đấu tranh giai 

cấp tự trình diễn thế đối đầu bất khả khoan nhƣợng, chỉ 

có thể chấm dứt bằng sự ngừng hiện hữu của một phe. 

Mọi hòa giải chỉ tạm bợ và giai đoạn. Đấu trí chỉ là một 

khía cạnh của cuộc tranh đấu không ngừng  này. Những 

thuật ngữ “tả” hay “hữu” trở thành vô nghĩa. Chĩa họng 

súng vào ngực nhau để bóp cò, và hò hét nhƣ trong một 

cơn đồng bóng trở thành hoạt cảnh quen thuộc. (8)  

8. Marr, Tradition On Trail, 1981, pp 82-88;  J 

M Thich, Vấn Đề Cộng Sản (Qui Nhơn: 1927); Thƣ 

ngày 12/11/1929, Gendreau, TGM Hà Nội, gửi 

RST; CAOM (Aix), GGI, carton 326, d 2637. 

 

B. NGUYỄN SINH CÔN TẠI HOA NAM, 1924-

1927: 

Trong văn sử cổ điển và tài liệu tuyên truyền của 

Đảng “Cộng Sản Việt Nam,” chuyến đi vào thực tế ở 

Quảng Đông là một bƣớc ngoạt lịch sử. Chỉ trong nửa 

năm đầu 1925, Nguyễn Sinh Côn đã thực hiện đƣợc một 

số công tác đáng kể. Trƣớc hết, cùng Liêu Trọng Khải, 

một ngƣời Mỹ gốc Hoa, thành lập Á Tế Á Bị Áp Bức 
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Zân Tộc Liên Hợp Hội—một liên minh hai dân tộc bán 

thuộc địa và thuộc địa chống lại thực dân tƣ bản. Hai 

năm sau, trƣớc khi Tƣởng Giới Thạch xuống tay “thanh 

Cộng,” trục xuất Borodin, một tổ chức tự xƣng Bị Áp 

Bức Zân Tộc Liên Hợp Hội cho in Đường Kách Mệnh, 

tập hợp những bài giảng dạy chính trị cho các học viên 

Thanh Niên ở Quảng Châu của Côn—những bài học vỡ 

lòng về “Lao Nông Quốc Tế” hay “Quốc Tế Cộng Sản.” 

Việc phiên dịch thuật ngữ “International Communism” 

thành “Quốc Tế Cộng Sản” từ năm 1925 chứng tỏ Côn 

cũng đã bắt chƣớc sai lầm của nhóm Trần Độc Tú-Lý 

Đại Chiêu, vì thuật ngữ communism, vốn chỉ có nghĩa 

công hữu hay công sản. (9) 

9. Đường Kách Mệnh (1927), ấn bản Bị Áp Bức 

Zân Tộc Liên Hợp Hội, Tuyên truyền bộ; trích in 

trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập [VKĐTT], I:1924-

1930 (Hà Nội: 2002), tr 15, 24-25 (kách mệnh là 

gì), 38-39 (kách mệnh Nga, đảng cộng sản) 45 (Đệ 

Tam Quốc Tế là một đảng Cộng Sản thế giới) [15-

82]. 

 

2. Việt Nam Kách Mệnh Thanh Niên Hội: Một trong 

những công tác đầu tiên của Nguyễn Sinh Côn, là tập 

họp và tổ chức một số Việt kiều tại Hoa Nam thành Việt 

Nam Thanh Niên Kách Mệnh Hội [VNKMTNH], hạt 

nhân Đệ Tam Quốc Tế trong khuôn khổ Đoàn Thanh 

Niên Cộng Sản Quốc Tế. VNKMTNH thực ra là cơ cấu 

ngoại vi để thu hút các thanh niên yêu nƣớc. Phía sau tổ 

chức này có một bộ phận bí mật, tức Đoàn Cộng Sản, 

hạt nhân của cả tổ chức, do đích thân Côn tuyển chọn 
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[tức Việt Nam Thanh Niên Kách Mệnh Đồng Chí 

Hội]. 

Theo báo cáo của Côn về hoạt động trong hai 

tháng cuối năm 1924, những nhân vật nòng cốt của 

VNTNKMH gồm 9 ngƣời. Hồ Bá Cự, (tức Quốc Đống, 

con Hồ Bá Kiên, cháu nội Hồ Bá Ôn, cháu họ Hồ Học 

Lãm. Qua TH từ năm 1919, và từng trở lại Nghệ An 

năm 1923 qua đƣờng giây Ban đôn, (Phichit), đông bắc 

Xiêm [Siam]. (10) 

10. Hồng Hà 1980:163,170; Hoàng Văn Hoan, 

Giọt Nước Trong Biển Cả (Beijing: 1987), tr 40-54.  

 

Lê Huy Doãn, tức Lê Hồng Phong [chú họ Lê Nhƣ 

Vọng], Lê Quảng Đạt [năm 1931 có nhiệm vụ tổ chức 

binh lính ở Thƣợng Hải], Nguyễn Công Viễn, Trƣơng 

Văn Lễnh [Vân Lĩnh] (1902-1945) [Đạo gốc, học chủng 

viện Xã Đoài, Nghệ An. 1923, trốn qua Xiêm], Lƣu 

Quốc Long. Trong số này có các sinh viên sĩ quan 

trƣờng Hoàng Phố, khai mở khóa I ngày 16/6/1924, do 

Phan Bội Châu và Nguyễn Cẩm Giang giới thiệu với 

Trung Hoa Quốc Dân Đảng 

Ba tháng sau—nhờ sự giúp đỡ của các cố vấn Nga 

và QTCS trong phái bộ Mikhail Borodin—Nguyễn Sinh 

Côn giới thiệu một nhóm khác vào trƣờng nông dân 

Quảng Châu. Đồng thời, từ năm 1924, Nguyễn Sinh 

Côn đã mở ngay những lớp huấn luyện chính trị nhập 

môn cho những cán bộ của Phan Bội Châu và Nguyễn 

Cẩm Giàng, kể cả Viễn, Cự, Phan. Nếu tin đƣợc Hoàng 

Văn Hoan, Đảng THCSĐ—lúc này đều gia nhập 

THQDĐ của Tôn Dật Tiên—giúp đỡ từ lƣơng thực tới 

việc giảng dạy. 
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Sau lớp huấn luyện vỡ long về nghệ thuật tuyên 

truyền và tổ chức, đa số học viên đƣợc gửi về trong 

nƣớc xây dựng cơ sở nhƣ Lê Huy Lập (Giáo Lập, hay 

Hoàng Lùn), thƣ ký vùng Nghệ An và Hà Tĩnh. ngƣời 

đã đƣa hàng chục thanh niên qua Quảng Châu trong 

năm 1926. Từ năm 1927, những nhân vật nhƣ Trần Xu, 

Hoàng Văn Hoan, v..v... mới bắt đầu có tiếng tăm.  

Tại Bắc Kỳ, cơ sở đầu tiên là tiệm sách của vợ 

chồng Nguyễn Công Viễn. Sau đó, khoảng tháng 

9/1926, Nguyễn Lƣơng Bằng (Sao Đỏ) về Hải Phòng 

mở một đƣờng dây liên lạc giữa nội địa với Quảng 

Châu. Năm 1925, Bằng đƣợc một cán bộ CSTH Cẩm 

Xuỳn giới thiệu với vợ chồng Ích [Hồ Bá Cự], rồi Trần 

Vƣơng ở Quảng Châu-Sa Diện, và đƣợc kết nạp, dự 

huấn luyện. 2 lần một tuần, rồi tình nguyện về nƣớc hoạt 

động. (11) 

11. Nguyễn Lƣơng Bằng, “Những lần gặp bác;” 

Đầu Nguồn, tr 18, 21-22 [17-41]  

 

Tại Nam Kỳ, mãi tới mùa Thu 1926, hai cán bộ 

VNKMTNH đầu tiên là Phan Trọng Bình và Nguyễn 

Văn Lợi (Lợi Lù) mới vào Sài Gòn xây dựng cơ sở. Tôn 

Đức Thắng (1888-1980) gia nhập Thanh Niên từ năm 

1926, trở thành Thƣ ký Kỳ bộ Nam Kỳ. 

Qua năm 1927, Kỳ bộ Sài Gòn đƣợc tăng cƣờng 

thêm Phạm Văn Đồng, Nguyễn Ngọc Ba, Phan Trọng 

Quảng. Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1908 [1906] tại 

Thị Phố Nhì, tổng Lai Đức, huyện Mộ Đức, Quảng 

Ngãi—con một quan trong triều Huế (Phạm Văn Ngà?); 

mẹ là Nguyễn Thị Tuần—từng học ở Huế. Sau ra Hà 

Nội, vào trƣờng Bƣởi (Collège du Protectorat). Năm 
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1925, Đồng bí mật qua Quảng Châu, học lớp huấn luyện 

của VNKMTNH. Về nƣớc, năm 1926, Đồng bị trục xuất 

khỏi trƣờng vì tham gia bãi khóa để tang Phan Chu 

Trinh. Tuy nhiên, Đồng tiếp tục ở lại Hà Nội, cố thi 

bằng Tú Tài I. Trƣợt liền hai khóa, Đồng vào Nam, 

kiếm cách trốn qua Pháp. Thất bại, Đồng đành nhận 

chân dạy Pháp Văn ở Chợ Lớn độ nhật. (12)  

12. CAOM (Aix), INF, c.360/d.2848.  

 

Một số đảng viên đƣợc giới thiệu vào các trƣờng 

huấn luyện của Trung Hoa, Lê Văn Nghiệm [tức Lê 

Nhƣ Vọng], học lớp Nông dân vận động, rồi giáo đạo 

đoàn [295], trƣờng Hoàng Phố], tham gia chiến dịch 

đánh Trần Quýnh Minh [295], phá Nguyễn Hải Thần-

Đàm Dâm Tây [296-297], gài đi ăn cắp tài liệu của Hồ 

Học Lãm [300] (13) 

13. Lê Thiết Hùng [Lê Văn Nghiệm], “Mãi mãi 

nhớ ơn ngƣời;” Đầu Nguồn, tr 288-289, 292, 295-

297, 300 [287-310] 

  

Trần Phú, tức Năm Lé, đƣợc gửi thẳng qua Nga, 

theo học trƣờng Stalin. Lê Huy Doãn, đã bỏ Việt Nam 

Cách Mạng Đảng, gia nhập Thanh Niên, rồi học trƣờng 

Không Quân Quảng Đông, trƣớc khi qua Nga huấn 

luyện tiếp với bí danh Mikhail Litvinov; nhƣng không 

tốt nghiệp khóa phi hành, nên đƣợc Nguyễn Sinh Côn 

đề nghị chuyển qua KUTV hay KUTB huấn luyện kỹ 

thuật tuyên truyền [agitprop] và thực hiện cách mệnh 

[apparatchiki]. Litvinov Doãn còn đƣợc gia nhập Đảng 

Marxist-Leninist Nga. Tổng cộng có 7 ngƣời Việt gửi 

qua Nga theo lối Trung Hoa.  
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Nhƣng đa số học viên KUTV ngƣời Việt do đảng 

Marist-Leninist Pháp giới thiệu—qua các trung tâm sơ 

tuyển ở Paris, Marseille hoặc Le Hâvre. Trong số này có 

ba anh em họ của Nguyễn Thé Truyền, hai anh em Đặng 

Đình Phúc, sinh năm 1908, chủ khách sạn Công Đoàn 

Liên Thuộc Địa, và Thomas Đặng Đình Thọ, gốc Bắc 

Ninh, mật báo viên của Pháp, thƣ ký Tổng Công Đoàn 

Lao Công Le Hâvre (1928-1930), năm 1932 đổi tên 

thành Đông Dƣơng Tổng Hợp Hội. Theo Pasquier, từ 

đầu năm 1929, Đặng Đình Phúc còn có chân trong ban 

chấp hành Hội tƣơng tế Lao động Đông Dƣơng ở Le 

Hâvre, một chi nhánh của Đồng Phàp Thân Ái, thành 

lập năm 1923. Ngày 20/2/1927, đổi tên thành Hội tƣơng 

tế Đông Dƣơng, để thu nhận cả sinh viên. (14) 

14. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries III, carton 

1; Nguyên Vũ, Paris Xuân 1996 (1997), tr 104-106. 

 

Ngoài ra, còn những cán bộ lừng lẫy nhƣ Nguyễn 

Ngọc Minh, Dƣơng Bạch Mai, Nguyễn Khánh Toàn, v.. 

v.. 

 

3. Kinh Nghiệm Nông Hội : 

Nhiệm vụ chính yếu của Nguyễn Sinh Côn, thực ra, 

là học hỏi kinh nghiệm tổ chức “nông hội.” Bởi thế 

phần nhiều thời gian của Côn dành cho các nông hội ở 

phía đông Quảng Đông, mà theo nguồn tin Đảng CSTH 

lên tới hơn 500,000 xã viên. Đây có thể là những bài 

học bổ túc trong kỹ thuật ngƣời giết ngƣời đã thu thập 

đƣợc ở Nga; tiếp giúp Côn và thuộc hạ những kỹ thuật 

đấu tố, hay văn hoa hơn, “kách mệnh thổ địa.” Ngƣời ta 

thƣờng nghĩ rằng “đấu tố” chỉ xảy ra từ năm 1952-1953, 
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dƣớp áp lực của Mao Nhuận Chi và Josef Stalin. Thực 

ra, truy giết “tƣ bản” địa chủ, cùng cƣờng hào, trí thức 

đã đƣợc nhóm Trần Phú thực hiện ở Nghệ-Tĩnh—qua 

khẩu hiệu “trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận 

ngọn.” Đợt tàn sát tập thể thứ hai, “thà sai lầm hơn bỏ 

sót” Việt Gian, Trốt-Kít, Phản Động v.. v.. kéo dài trọn 

năm 1945; với những lời hô hào “Hãy Triệt Ngay Bọn 

Trốt Kít,” hay “nhân tài quí thật, nhƣng phải triệt hạ,” 

bằng những kỹ thuật nhƣ “mò tôm,” hay băm vằm bằng 

mã tấu, giáo mác vì cần dành đạn bắn Tây. Những ai 

từng sống trong giai đoạn 1945-1954, hẳn chƣa quên 

hình ảnh những tử thi phình trƣơng, thả trôi theo những 

bè lục bình của sông rạch. Đầu thập niên 1930 thì có 

cảnh dìm chét trẻ thơ mới vài ba tuổi, vì mẹ cha “đắc tội 

với tổ chức, tức nhân dân.” 

Khoảng thời không 1924-1927, Nguyễn Sinh Côn 

còn đƣợc nếm mùi hạnh phúc hôn nhân quốc tế. “Pinot” 

Nguyễn Công Viễn tạo cơ hội cho Nguyễn Sinh Côn có 

ngƣời đầu gối tay ấp gốc Mai Huyện, đạo dòng, vừa 

hành xử nhƣ một trợ giáo về phong tục và thổ âm 

Quảng Đông. 

VNKMTNH trong nội địa cũng có những khó khăn 

của nó. Tại miền Bắc, sự bành trƣớng rất nhanh của 

VNQDĐ, thu hút mạnh các binh sĩ, học sinh, trung 

nông, và thợ thuyền. Tại miền Trung, VNKMTNH 

chạm trán với tổ chức Hưng Nam của nhóm Trần Mộng 

Bạch, Đào Duy Anh, Tôn Quang Phiệt—đang phát triển 

sau những cuộc vận động hủy án chung thân của Phan 

Bội Châu (23/11/1925), quốc tang Phan Chu Trinh 

(4/4/1926), rồi sự xuất hiện của Chủ tịch Viện Dân Biểu 

Trung Kỳ Huỳnh Thúc Kháng, cùng sự ra đời của báo 
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Tiếng Dân từ tháng 8/1927, với Đào Duy Anh, một lãnh 

tụ Hưng Nam, thân cận với Trần Mộng Bạch, Lê Văn 

Huân, v.. v.., phụ tá chủ biên. Mặc dù một số cán bộ ƣu 

tú của Hưng Nam ngả hẳn về phía Côn sau ngày qua 

Quảng Châu bàn việc thống nhất—nhƣ Lê Duy Điếm, 

Trần Phú (1904-1931)—hay trực tiếp liên lạc với lãnh 

sự Nga nhƣ Hà Huy Tập (1906-1941), qua đƣờng dây 

Đảng CS Pháp nhƣ Ngô Đức Trì—những lãnh tụ còn lại 

tìm đủ cách để bảo tồn danh tiếng và thế lực của Đảng 

mình. Những lời chỉ trích nặng nề cá nhân Nguyễn Sinh 

Côn hay tổng bộ Thanh Niên của Hà Huy Tập và Trần 

Ngọc Ranh—em trai Trần Phú—từ năm 1930 phần lớn 

đã phát xuất từ chiến lƣợc “giác ngộ” cán bộ các đảng 

phái khác, cùng mƣu đồ phá hoại những tổ chức chống 

Cộng, hay tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng hải ngoại 

đƣợc ghi lại khá đầy đủ trong các hồi ký của Lê Thiết 

Hùng, Hoàng Văn Hoan, v.. v.. Kế hoạch sử dụng đoàn 

viên Cộng Sản Lê Văn Nghiệm để hạ uy tín Nguyễn 

Câm Giàng-Đàm Văn Tây, hay cho lệnh Lê Văn 

Nghiệm tìm cách thân cận Đại tá Hồ Học Lãm để ăn cắp 

kế hoạch hành quân của Thạch cho thấy Côn không 

“đạo đức” nhƣ nhiều ngƣời hoang tƣởng. Triệt hạ các 

đối thủ bằng mọi giá, kể cả việc “lợi dụng” bất cứ ai có 

thể lợi dụng để giành đoạt và độc quyền cai trị là hai 

trong những “thƣơng hiệu kách mệnh” của Côn. 

Siniskine [Cinitchkin] Tập cũng nhiều hơn một lần 

tố cáo Côn có vợ là “Fan Lan” Nguyễn Thị Vịnh (1910-

1941), ngƣời đƣợc cử qua Mat-scơ-va huấn luyện từ 

1934 tới 1937. (Các nhà nghiên cứu Việt tại văn khố 

Nga thƣờng bỏ qua, không dịch chi tiết này) 
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C. PHAN BỘI CHÂU VỀ NƢỚC: 

Ngày 30/6/1925—trên đƣờng xuống Quảng Châu 

dự lễ truy niệm thứ nhất Phạm Hồng Thái, tƣơng đƣơng 

với ngày 7/7/1925, theo truyền thống sử dụng lịch ta—

Phan Bội Châu bị bắt ở tô giới Thƣợng Hải, rồi đƣa về 

nƣớc, giam giữ tại Hỏa Lò, Hà Nội. Theo tin truyền 

khẩu, chính Cử Nhân Châu nói với ngƣời tù giữ việc ghi 

tên tù xuất nhập rằng “Trẩn Văn Đức” chỉ là tên giả 

ngƣời Pháp sử dụng trên đƣờng giải giao Cử nhân Châu 

về nƣớc.  

Ngƣời công bố tin bí mật trên là Lê Dƣ, bút hiệu Sở 

Cuồng, đã bỏ Duy Tân Hội làm việc cho Liêm Phóng 

Pháp ở Hà Nội. Ký giả Mai Lâm Nguyễn Đắc Lộc—

một thành viên của nhóm Phục Việt, do Giải Nguyên Lê 

Văn Huân, Tôn Quang Phiệt, và Trần Mộng Bạch bí 

mật thành lập năm 1925, qui tụ một số sinh viên, học 

sinh nhiệt huyết—vào tận Hỏa Lò điều tra và xác nhận 

Cử Nhân Châu đã chịu cảnh cá chậu, chim lồng. Đƣợc 

sự khuyến khích của các cựu lãnh tụ Đông Kinh Nghĩa 

Thục nhƣ Hoàng Tăng Bí, nhóm Phục Việt loan truyền 

tin trên và phát động phong trào xin ân xá vì ngày 

5/9/1913, Cử Nhân Châu và Cƣờng Để cùng bốn [4] 

ngƣời khác đã bị lên án tử hình khiếm diện. 

Theo Niên Biểu hoàn tất trong thời khoảng 1926-

1940, Cử nhân Châu bị bắt cóc, và trên đƣờng dẫn giải 

về nƣớc đã nhờ một ngƣời Hoa chuyển tin cho ngƣời 

quen. “Ông già Bến Ngự” kết luận rằng ngƣời “làm ma” 

cho Tây là Nguyễn Thƣợng Huyền—cháu gọi Hoàng 

giáp Nguyễn Thƣợng Hiền, một lãnh tụ cao cấp của 

Quang Phục Hội, bằng ông chú. Nguyễn Thƣợng Huyền 

đã phải dùng phần cuối đời để giải oan, kể cả những 
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trang ký ức trên bán nguyệt san Bách Khoa tại Sài Gòn 

đầu năm 1960. (15) 

15. NB (Chƣơng Thâu); PBCTT (2001), VI:262-

263; Nguyễn Thƣợng Huyền, “Cụ Phan Bội Châu ở 

Hàng Châu;” Bách Khoa, số 73 (1/1960), tr  39-40. 

Đa tạ ông Khai Trí đã tặng một phóng ảnh bài viết 

của Nguyễn Thƣợng Huyền. 

 

Nhƣng năm 1948, nhân ngày giỗ thứ 8 Cử nhân 

Châu, Đào Trinh Nhất—ngƣời đã dịch Ngục Trung Thư 

tức Tự Phán ra quốc ngữ mới—đột nhiên dùng tờ Cải 

Tạo ở Hà Nội tố cáo chính Nguyễn Sinh Côn, lúc đó 

hóa thân thành Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nƣớc Việt Nam 

Dân Chủ Cộng Hòa, đã bán Cử nhân Châu cho Pháp lấy 

tiền thưởng. (16) 

16. Cải Tạo (Hà Nội), 30/10/1948;  

 

Vài tác giả chống Cộng khác nhƣ Hoàng Văn Chí, 

Joseph Buttinger, P. J. Honey—một chuyên viên Bri-tên 

về Việt Nam—có cùng kết luận. Theo Honey, ngoài số 

tiền thƣởng từ 100,000 tới 150,000 đồng [40,000-60,000 

Mỹ Kim] còn có chủ đích dân và địch vận: loại bỏ Phan 

Bội Châu, một đối thủ không Cộng Sản, và lợi dụng án 

tử hình của Sào Nam để khích động nhân tâm. (17)  

17. P J Honey, North Vietnam Today, 

(Cambridge: MIT Press, 1963), p 4; Hoàng Văn 

Chí, From Colonialism to Communism (New Dehli: 

1966), tr. 13-4, 18; Joseph Buttinger, Vietnam: A 

Dragon Embattled, 2 tập  (NY: Praeger, 1967), 

I:156.  

Honey là một học giả Bri-tên đƣợc các viên 
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chứcMỹ rất tin tƣởng. Ngày 26/9/1963, Honey 

thuyết phục đƣợc Bộ trƣởng Quốc Phòng Mỹ 

Robert S McNamara  là không thể chiến thắng với 

anh em họ Ngô—dẫn đến ba cái chết của Diệm, 

Nhu và Cẩn, cùng vạ tuyệt thông cho Tổng Giám 

Mục Thục; McNamara, In Retrospect, 1995, pp 74-

75. Khâm sứ Vatican Salvatore d'Asta, đến Việt 

Nam từ 15/2/1963, cũng tin rằng nếu Nhu lên cầm 

quyền sẽ yêu cầu Mỹ triệt thoái để hòa giải, hòa hợp 

với BV; phía dƣới vẻ bình lặng, Nam Việt Nam đã 

trở thành một bang cảnh sát trị, tra tấn diễn ra khắp 

nơi [The state had established a police state and 

perpatrated widespread torture]. Hà Nội đang tiếp 

xúc Nhu qua trung gian Pháp; McNamara, In 

Retrospect, 1995, tr. 74-5; AMAE (Paris), CLV, 

SV, d.46, tờ 272. 

 

Lý do này có thêm sức thuyết phục khi xét đến tình 

trạng  năm 1924-1925 Lý Thụy đang “giác ngộ” những 

ngƣời ủng hộ Cƣờng Để và Phan Bội Châu, kể cả con rể 

Sào Nam là Vƣơng Thúc Oánh về “kách ngôn” của 

Lenin: “Không kó lý luận Kách mệnh thì không kó kách 

mệnh vận động;” chuẩn bị khai sinh tổ chức Việt Nam 

Thanh Niên Kách Mệnh Đồng Chí Hội 

[VBTNKMĐCH]—hạt nhân của Đảng Cộng Sản Việt 

Nam [CSVN] mà Nguyễn Sinh Côn sẽ mạo nhận chỉ thị 

từ Đệ Tam Quốc Tế để khai sinh vào ngày 6/1/1930. 

(18) 

18. Phóng ảnh Cứu Quốc (Nam Bộ), về lễ kỷ 

niệm thứ 18 khai sinh Đảng CSVN (6/1/1948); 
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Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I (1997), tr 247. Xem chi 

tiết trong chƣơng sau. 

 

Hơn nữa, việc dẫn giải Cử nhân Châu về nƣớc—

ngƣời bị án tử hình khiếm diện  từ ngày 5/9/1913—sẽ là 

cách đánh thức ngƣời Việt khỏi giấc ngủ suốt ba chục 

năm trƣớc nhƣ Cử nhân Châu từng thúc dục “Dân ta ơi! 

Đồng bào ta ơi! Dậy! Dậy!” Những ngƣời viết hồi ký 

cho Cƣờng Để nhắc đến vai trò Nguyễn Công Viễn, một 

trong ba nhân vật chủ chốt của Tổng Bộ Thanh Niên—

vì Viễn từng hãnh diện tự nhận đã “đƣa lửa vào trong 

nƣớc,” tạo cho Pháp những khó khăn khi mang Cử 

Nhân Châu ra xét xử, đồng thời khích động tinh thần 

đấu tranh trong nội địa. (19)   

19. CĐCMCĐ, (1957), tr 120-121; Marr, Anti-

colonialism (1971), pp 260-61. 

 

Tƣ liệu văn khố Pháp xác định vợ chồng Nguyễn 

Công Viễn-Lƣơng Huệ Quần là mật báo viên bí danh 

“Pinot.” Viễn cung cấp cho an ninh Pháp ở Hong Kong 

hình ảnh và hoạt động của Lý Thụy từ đầu năm 1925 tới 

năm 1927. Pinot còn chăm sóc Lý Thụy và Lê Văn 

Phan, một sát thủ, bằng cách lần lƣợt tìm cho hai ngƣời 

hai cô vợ cách mạng trẻ—Tăng Tuyết Minh (1905-

1991), và Lý Phƣợng Đức (1912-1931), mới 15 tuổi, 

thua Phan trên một giáp. (20) 

20. “Mission Noel;” CAOM (Aix), HC, SPCE 

368, d 1116; Chính Đạo, Hồ Chí Minh, II (1993), tr 

28-35; Brocheux, Ho Chi Minh (2003), pp 71-73.  
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Trong Dẫn nhập của bản dịch Tự Phán [Ngục Trung 

thư], do Ðại học Ohio-Athens xuất bản, Marr cho rằng 

lời cáo buộc trên chỉ nhằm hạ uy tín Hồ Chí Minh 

[Nguyễn Sinh Cung]. Lập luận này có vẻ xuôi tai khi 

các khuôn viên Đại học Mỹ còn nhan nhản khẩu hiệu 

“Vạn tuế Hồ Chí Minh,” hay “Hồ Chí Minh muôn 

năm;” cùng lời sỉ nhục cựu quân nhân Mỹ từng tham 

chiến tại Việt Nam là “sát nhân,” giết hại đàn bà con trẻ; 

hay Tổng thống Lyndon B Johnson là “war criminal” 

[tội phạm chiến tranh]. Nhƣng Marr không đƣa ra đƣợc 

bằng chứng khả tín nào để bác bỏ, hay bạch hóa hồ sơ 

cho Nguyễn Sinh Côn. 

Nếu tin đƣợc trí nhớ Phan Bội Châu, tháng 8/1924, 

Cƣ Nhân Châu về Quảng Châu lo việc dựng bia tạm cho 

Phạm Hồng Thái. Rồi cùng Nguyễn Hải Thần vào gặp 

Tƣởng Giới Thạch, Lý Tế Thâm và huấn luyện viên 

Nga tại Hoàng Phố [Huangpu]. Tháng 8-9/1924, hoàn 

tất văn kiện thành lập VNQDĐ, theo kiểu mẫu THQDĐ. 

Tháng 9-10/1924, Phan Bội Châu ủy Cự mang tài liệu 

VNQDĐ xuống Xiêm và vào trong nƣớc, rồi trở lại 

Hàng Châu trƣớc khi Côn từ Nga đến, dƣới ô dù của 

Borodin.  

Trong những lá thƣ của Phan Bội Châu, do Nguyễn 

Công Viễn dịch sang quốc ngữ bị cảnh sát Quảng Châu 

tịch thu ngày 31/1//1929 tại nhà Hồ Bá Cự—trƣớc khi 

cùng Lê Văn Phan và Nguyễn Công Viễn di tản sang 

Hongkong—Cử Nhân Châu xác nhận:  

(1) Trong giai đoạn 1924-1925, Lý Thụy ít nhất  hai 

lần gửi thƣ yêu cầu “Sào Nam” sửa đổi cƣơng lĩnh 

VNQDĐ. (21) 
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21. Thƣ gửi Lý Thụy ngày 13/2/1925 (nhờ Cự 

tức Quốc Đống chuyển); CAOM (Aix), HC SPCE 

354; PBCTT (2001), VI:458. 

 

(2) Ngày 5 [4]/1/1925, Hồ Bá Cự và Phan Bội Châu 

“về tới Hàng Châu.” (22) Từ đâu về? Cự đột ngột gặp 

Cử Nhân Châu về việc gì?  

22. Thƣ gửi Nguyễn Công Viễn ngày 14/1/1925 

(nhờ Cự tức Quốc Đông chuyển).Ibid., HC SPCE 

354; PBCTT (2001), VI:455-456. 

 

(3) Ngày 13/2/1925, Cử nhân Châu viết thƣ cho Lý 

Thụy, khen ngợi tài năng xuất chúng, đã vƣợt trên cả hai 

“ông già đáng thƣơng” Tây Hồ lẫn Sào Nam. Tại sao? 

Phan Bội Châu còn gợi nhắc việc đến nhà Phó bảng 

Huy, uống rƣợu, ngâm thơ, khi hai anh em Côn mới trên 

10 tuổi. (23) 

23. Thƣ gửi Lý Thụy ngày 13/2/1925 (nhờ Cự 

tức Quốc Đông chuyển). Ibid., HC SPCE 354; 

PBCTT (2001), VI:458-459. 

 

Năm 1955, Chƣơng Thâu đã chú thích trong bản 

dịch Niên Biểu là Nguyễn Sinh Côn vẫn nhắc đến hai 

câu thơ của một thi sĩ Thanh Phan Bội Châu tâm đắc 

ngâm nga mỗi lần ngà say ở nhà Cử nhân Vƣơng Thúc 

Quí: “Mỗi phận bất vong duy trúc bạch; Lập thân tối hạ 

vị văn chƣơng [Sớm tối chỉ mong ghi tên vào sử sách; 

[Nhưng] lập danh thấp nhất là đường cử nghiệp] để nêu 

lên tình thân thiết giữa Côn và Cử Nhân Châu từ ngày 

còn ở Nghệ An hay Huế. (24) 
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24. NB (Chƣơng Thâu, 1955), tr 30; PBCTT 

(2001), VI, tr 112, 118chú 32. Không có trong bản 

chữ Hán, hay bản dịch NB (Sài Gòn: 1971) 

 

Chƣơng Thâu cũng không đề cập đến cá tính “un 

flatteur” mà các viên chức Pháp đề cập—tức khả năng 

làm cho mình nhỏ lại, sử dụng những thuật ngữ nhƣ tình 

thân hữu thật thà “liên lũy,” hầu đạt đƣợc những gì Côn 

muốn. Thời điểm tháng 6/1925 ấy, Côn muốn thu thập 

những ngƣời thân cận Cử nhân Châu, giác ngộ họ thành 

những hạt nhân thanh niên, thiếu nữ cho Đảng Marxist-

Leninist tƣơng lai—khởi đầu bằng cơ quan ngoại vi 

Thanh Niên Kách Mạng Hội mà Côn đã báo cáo lên 

Comintern vào tháng 2/1925. Vấn đề cần tra cứu là liên 

hệ thực sự giữa Côn với Phan Bội Châu. Côn đã từng 

gặp Cử Nhân Châu, hay chỉ gián tiếp, qua thƣ từ và 

những ngƣời thân cận nhƣ Cự, Viễn, Nguyễn Thƣợng 

Huyền? Chuyện gì xảy ra trong chuyến đi Hàng Châu 

năm 1925 của Cự? Phan Bội Châu có biết việc Côn 

đang bí mật mua chuộc cán bộ của VNQDĐ để khai 

sinh một tổ chức mới liên hệ đến Thanh Niên Quốc Tế, 

hay Lao Nông Quốc Tế? Côn hẳn khó thản nhiên cƣớp 

chiếm cán bộ của Phan Bội Châu, nếu Cử Nhân Châu có 

mặt ở Quảng Châu đúng ngày giỗ Phan Đài, và lễ tuyên 

thệ của Thanh Niên Kách Mệnh Hội. 

Tuy nhiên, cũng cần lƣu ý: Một viên chức đƣơng 

thời—Ramoin, phụ tá của Lãnh sự J. Royère ở Côn 

Minh năm 1944—thuật lại rằng Cử nhân Châu đã “đầu 

thú” với Pháp năm 1925.(25)  

25. CAOM (Aix), HCFI, Conseiller Politique 

[CP] carton 192.  
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Nghi án ai bán Phan Bội Châu cho Mật Thám Pháp, 

bởi thế, cần đƣợc nghiên cứu thêm.  

Dù Nguyễn Công Viễn, Nguyễn Thƣợng Huyền hay 

Nguyễn Sinh Côn là chính phạm khiến Cử Nhân Châu 

biến dạng khỏi Hoa Nam, biến cố này vẫn mang lại 

những hậu quả vƣợt ngoài mức dự liệu của ngƣời hoặc 

nhóm chủ mƣu.  

Điều đáng ghi nhận là do một trùng hợp ngẫu nhiên, 

mùa Hè 1925, hai nhà giác đấu cho quyền lợi quốc gia, 

dân tộc đầu thế kỷ XX cùng tái hiện trên quê hƣơng, 

mang lửa và ánh sáng vào đêm dài của dân tộc.  

Chúng ta sẽ trở lại kỳ tích này trong những phần 

sau. 

 

II. CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN PHƯỚC TUẤN: 

 

Giữa thời điểm này, ngày 6/11/1925, sau một thời 

gian đau ốm khá dài, Nguyễn Phƣớc Tuấn chết vì bệnh 

lao phổi và lao tủy sống (tuberculose pulmonaire 

ouverte et tuberculose vertébrale). (26) 

26. “Constatation de décès de Sa Majesté Khai 

Dinh, Empereur d’Annam, par Laurent Gaide, Chef 

de Service de Santé d’Annam, et Léon Normet, 

(7/11/1925);” TTLTQG 2 (TP/HCM), RSA, HS 

4137.  

 

Từ ngày 1/11/1925—khi bệnh tình vua đã nghiêm 

trọng, trƣớc sự hiện diện của các Hoàng Thái hậu, đại 

diện Tôn Nhơn Phủ và các Thƣợng thƣ—Nguyễn Phƣớc 

Tuấn công khai ủy thác mọi việc vào tay Pasquier. 
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Nguyên ngày hôm trƣớc, Nguyễn Phƣớc Tuấn trao ấn 

tín, thẻ bài, kiếm lệnh v.. v.. cho Nội Các cất giữ. 

Nhƣng tối đó, Hoàng Thái hậu—con gái Nguyễn Hữu 

Độ, anh trai làm Thị vệ trƣởng—ép Nội Các giao những 

tín vật trên, định tổ chức một buổi lễ cho thái giám 

tuyên đọc di chiếu của vua. 

Lúc 8G30 sáng ngày 1/11, Hoàng Thái Hậu triệu 

tập Viện Cơ Mật và Tôn Nhơn Phủ vào điện Kiến 

Trung. Lúc 10G00, họ quyết định mời Pasquier đến thảo 

luận. 10G10, sau khi bàn bạc sơ sài với Viện Cơ Mật, 

Pasquier cùng họ vào phòng Nguyễn Phƣớc Tuấn, nơi 

đã có các Hoàng Thái hậu, Thái phi. Hiện diện, ngoài 

Pasquier, có Nguyễn Hữu Bồi; Hồ Ðắc Trung, Tôn Thất 

Trạm, Chủ Tịch Tôn nhơn phủ; Võ Liêm: Trần Ðình 

Bách; Phạm Văn Thụ, và Thái Văn Toản: Phủ doãn 

Thừa Thiên, phụ trách thông ngôn. Nguyễn Phƣớc Tuấn 

ủy thác mọi việc cho Pasquier. (27) 

27. Biên bản của Pasquier và Thái Văn Toản 

ngày 1/11/1925; TTLTQG 2 (TP/HCM), RSA, HS 

4135: 

 

Trƣớc khi trút hơi thở cuối cùng, nhận hiểu phong 

trào chống đối chế độ quân chủ, cổ võ thể chế Cộng 

Hòa—bộc lộ rõ ràng nhất qua việc bổ nhiệm chức Đại 

Tổng Thống ở Trung Hoa trƣớc và sau cái chết của Viên 

Thế Khải năm 1916, việc hành hinh vua Nga năm 1919, 

và nhất là chủ trƣơng Cộng Hòa của giới trí thức miền 

Nam, hay những cá nhân nhƣ Nguyễn Sinh Côn, 

Nguyễn Thế Truyền ở hải ngoại, Phạm Quỳnh, Nguyễn 

Bá Trác, Nguyễn Văn Vĩnh trong nƣớc—Nguyễn Phƣớc 

Tuấn đích thân viết thƣ riêng cho Pasquier cùng Pierre 
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Bồi để gửi gấm Ðông cung—dự phòng các biện pháp và 

việc phân chia tài sản nếu Vĩnh Thụy không đƣợc thừa 

kế “Thiên mệnh Ðại Pháp.”  

Trong hai di chúc bằng chữ Nho và quốc ngữ, 

Nguyễn Phƣớc Tuấn tha thiết mong muốn Vĩnh Thụy 

đƣợc lên ngôi. Theo vua, tất cả những thay đổi về chính 

trị là do lỗi của Nguyễn Phƣớc Chiêu và Nguyễn Phƣớc 

Hoãng: Phƣớc Chiêu là một vua trụy lạc, đã phạm 

nhựng lỗi vô đạo đức, chẳng lo gì đến dân chúng hay 

vƣơng quốc, không tôn trọng Cửu miếu [Thanh Thai est 

un roi débauché, il a commis des actes immoraux, il ne 

s’est pas occupé ni de son peuple, ni de son royaume, il 

n’a pas respecté la culte des “Cửu Miếu” (Temples 

royaux: Il y a dans chaque temple neuf autels dédiés 

aux rois antérieurs. Ces 9 autels correspondant aux 9 

grandes urnes dynastiques qui elles mêmes sont 

anonymes de pouvoir royal et autoritée royale)] Nguyễn 

Phƣớc Tuấn yêu cầu chính phủ Bảo hộ cứu vớt 

[sauvegarder], bảo vệ tông miếu và lăng tẩm Hoàng tộc. 

Cho Vĩnh Thụy tất cả di sản. Sau khi Vĩnh Thụy lên 

ngôi, cho mẹ đẻ [sinh] lên làm Thái hậu [Reine Mère]. 

(28) 

29. TTLTQG 2 (TP/HCM), RSA, HS 4134. 

(Nguyễn Phƣớc Tuấn để lại trong một cái hộp một 

di chúc bằng chữ Nho và một bằng quốc ngữ. Mở ra 

ngày 7/11/1925. (Bản dịch Pháp ngữ, 6 trang). 

CAOM (Aix), Amiraux 64230 (cũ: F03-68). 

 

A. QUI ƢỚC 6/11/1925: 

Ngay trong ngày 6/11, khi thi hài Nguyễn Phƣớc 

Tuấn chƣa kịp lạnh, Monguillot và Phủ Phụ chính/Cơ 
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Mật Viện ký một qui ƣớc [convention] gồm bốn điều 

khoản, cắt nhƣợng hết quyền lực còn sót lại của vua 

Nguyễn. Từ nay, vua chỉ còn nhiệm vụ tế trời đất hay ký 

sắc phong thần hoàng cho các thôn xã. Việc cai trị đều 

ủy cho Cơ Mật viện, do Khâm sứ Trung Kỳ chủ tọa. 

(30) 

30. JOIF (Hà Nội), 1925, tr. 2403-404; Nam 

Phong (Hà Nội), số 99 (12/1925), tr. 297-299 [bản 

dịch tại Huế]. Ký tên Monguillot; Tôn Thất Hân, 

Tôn Thất Trạm; Phụ chính Tôn Nhân phủ; Nguyễn 

Hữu Bồi, Hồ Đắc Trung, Võ Liêm, Trần Đình Bách, 

Nguyễn Đăng Tâm; Nam Phong, 12/1925; tr 289-

90. [Phụ Bản II:7], [Trung Kỳ Khâm sứ Đại thần 

Pierre Pasquier] 

 

Theo Huỳnh Thúc Kháng, Pierre Bồi thoạt tiên 

không chịu ký Qui ƣớc 6/11/1925, nhƣng cuối cùng 

nhƣợng bộ vì Pháp đồng ý lập Viện Dân Biểu (tức mất 

vua, đƣợc dân). (31)  

31. Tiếng Dân (Huế), 2/8/1935. 

 

Quyết định này, nói theo các kế hoạch gia và chính 

trị gia Pháp, là thiết lập một nền Quân chủ Lập hiến, 

nhƣng đồng thời hợp thức hoá chế độ trực trị ở Trung 

Kỳ [tên mới của An Nam]. Theo Pasquier, đây chỉ là 

một phƣơng tiện nhằm ngăn chặn những âm mƣu 

khuynh đảo triều đình của các phe nhóm, nhƣ Bửu Trác 

(em Nguyễn Phƣớc Chiêu), và Hoàng Quí Phi của 

Phƣớc Tuấn, con gái Nguyễn Hữu Ðộ, ngƣời nuôi tham 

vọng làm Nữ Phụ chính. Hơn hai năm trƣớc, nhƣ đã 

lƣợc thuật, Pasquier đã trình kế hoạch này lên Toàn 
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quyền Long ngày 7/1/1923, và đƣợc chấp thuận. Ngày 

20/3/1925, khi sức khoẻ Phƣớc Tuấn suy giảm, Merlin 

viết thƣ tham khảo Pasquier về vấn đề trên, và ngày 

6/4/1925, Merlin tán thành. Tân Toàn quyền Alexandre 

Varenne, đến Ðông Dƣơng ngày 18/11/1925, dĩ nhiên 

cũng chấp thuận, coi qui ƣớc 6/11/1925 thuần túy nhƣ 

một biện pháp hành chính nội bộ [une acte 

d'administration intérieure]. (32) 

32. CAOM (Aix), INF, carton 276, d 2423; Báo 

cáo ngày 16/3/1926, Pasquier gửi Varenne [pp 17-

20]; Ibid., GGI, Amiraux 64231. 

 

Thoạt tiên, Pasquier đặt một Phủ Phụ chính, nhƣng 

Varenne không đồng ý, chọn Tôn Thất Hân, đã về hƣu 

từ năm 1922, làm Phụ chính thân thần. Pierre Bồi nắm 

Cơ Mật viện trƣởng (Tổng lý Nội các) kiêm Bộ Lại (33) 

33. Thƣ ngày 18/1/1926, Varenne gửi Perrier; 

Ibid., FOM, carton 919, d. 2797.  

 

Bộ Binh và Học lại tách ra. Bộ Học sát nhập với Bộ 

Lễ, do Hồ Ðắc Trung cai quản. Bộ Binh, gom với Bộ 

Hộ, giao cho Phạm Văn Thụ. Võ Liêm vẫn nắm bộ 

Công, và Trần Ðình Bách [Bá], bộ Hình. Thực tế, trong 

mắt những ngƣời thân cận Pasquier, Nội các do Bồi cầm 

đầu chẳng là gì khác hơn một “tiểu nha môn” của Tòa 

Khâm sứ Huế. (34) 

34. Nam Phong (Hà Nội), (6/1933), tr 18. Năm 

1946, Nguyễn Phƣớc Điện còn ví triều đình Huế 

nhƣ một “bureau” của Tòa Khâm sứ. Xem Phụ Bản. 

 

B. NGUYỄN PHƢỚC ĐIỆN (8/1/1926-25/8/1945): 
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Về việc kế vị, từ ngày 4/11/1925, Monguillot đã yêu 

cầu Bộ Thuộc Địa cho Vĩnh Thụy hồi hƣơng gấp. Ngày 

6/11, Nguyễn Ðức Tâm, TTK Cơ Mật, gửi CÐ báo tin 

Nguyễn Phƣớc Tuấn từ trần lúc 5 giờ 10 sáng hôm đó, 

Pasquier đề nghị và ngày 8/11, Monguillot chính thức ra 

tuyên cáo công nhận Vĩnh Thụy làm tự quân. Hôm sau, 

9/11, Cơ Mật gửi công điện cho các tỉnh báo tin Vĩnh 

Thụy đƣợc lập làm tự quân, với Tôn Thất Hân, Phụ 

chính. Nhƣng tám ngày sau nữa, 17/11, Monguillot chấp 

thuận đề nghị của Viện Cơ Mật ngƣng việc treo cờ rủ, 

để đón chào tân Toàn quyền Varenne và lễ đăng quang 

của Vĩnh Thụy.  

Ngày 19/11, Jean Charles báo tin Vĩnh Thụy sẽ lên 

đƣờng về nƣớc ngày 4/12/1925. Ngày 3/1/1926, tự quân 

về tới Huế. Ngày 6/1 đƣợc tên thánh là Điển hay Điện. 

Hai ngày sau, 8/1, Nguyễn Phƣớc Điển hay Điện 

(8/1/1926-25/8/1945) làm lễ đăng quang, lấy niên hiệu 

là Bảo Ðại. (35) 

35. CÐ ngày 19/11/1925, J. d’Elloy, gửi Cơ 

Mật. Thƣ gửi Gaston Doumergue ngày 8/1/1926; 

CĐ số 7-D, ngày 9/1/1926, RSA gửi Gougal; CĐ số 

39, ngày 7/1/1926, Gougal gửi Colonies; và Thƣ 

ngày 18/1/1926, Varenne gửi BT/TĐ (Léon 

Perrier); Ibid., FOM, carton 919, d. 2797. 

 

Sau đó, ấu vƣơng trở lại Pháp. Việc cai trị An Nam 

từ nay do chính Pasquier điều hành, với sự tiếp sức của 

Tổng lý Nội Các, Cơ Mật Viện, do Pierre Bồi cầm đầu. 

(36) 

36. CAOM (Aix), Amiraux 42489.  

 

916



 769 

Cái chết của Nguyễn Phƣớc Tuấn và lễ đăng quang 

của Nguyễn Phƣớc Ðiện hầu nhƣ chẳng gây đƣợc tiếng 

vang đáng kể nào. Qui ƣớc 6/11/1925—tờ khế ƣớc cắt 

nhƣợng hết quyền hành của vua Nguyễn—cũng chẳng 

tạo một phản ứng. Một trong những lý do là Hội Truyền 

giáo—với những cơ quan truyền thông trong tay—đã 

tạm hài lòng trƣớc sự thăng tiến của “Hiệp sĩ Vatican” 

Bồi lên chức Tể tƣớng tại Huế. Chỉ có nhóm Luật sƣ 

Trƣờng và Nguyễn An Ninh biểu lộ sự bất mãn trên tờ 

La Cloche Fêlée (Chuông Rạn)—mới tuc bản ngày 

26/11/1925—về việc “thằng” Pasquier quyết duy trì một 

“le roi bé con” (Vĩnh Thụy) để lộng hành. (37) 

37. La Clôche fêlée (Sài Gòn), 4/1/1926. 

 

Nhƣng sự mỉa mai của Phan Văn Trƣờng và 

Nguyễn An Ninh—cùng những ngừoi bạn Pháp nhƣ 

Monin—mang quan điểm Cộng Hòa; và, không một lý 

thuyết gia Bảo hoàng nào, ngoài Pasquier, lên tiếng bảo 

vệ vƣơng quyền, dẫu chỉ thứ vƣơng quyền biểu kiến. 

Những trí thức miền bắc nhƣ Phạm Quỳnh, Trần Trọng 

Kim cũng đều nghiêng về chủ trƣơng Cộng Hòa, theo 

kiểu Pháp của thế kỷ XVIII-XIX.  

Pierre Bồi cũng chẳng gặp phản ứng nào giống nhƣ 

Trƣơng Nhƣ Cƣơng cùng các đại thần của Cơ Mật Viện 

18 năm trƣớc. Dƣ luận còn tảng lờ việc Monguillot cắt 

ngắn thời gian treo cờ rủ để tang Nguyễn Phƣớc Tuấn, 

hầu chào mừng tân Toàn Quyền Varenne (18/11/1925-

1/11/1927).  

Ðây là một khúc quanh và trắc nghiệm hệ trọng, báo 

hiệu Thiên mệnh Ðại Pháp nhà Nguyễn đã phá sản. Hơn 

nữa, giới quan lại cũng nhƣ “tân sĩ phu” chỉ còn biết đến 
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ngƣời Pháp, và có khuynh hƣớng không đánh giá cao 

giới quan lại bản xứ. Các quan chỉ cốt sao cho đƣợc 

lòng viên chức Bảo hộ Pháp, đặc biệt là các Công sứ, 

Khâm sứ hay Thống sứ, hơn triều đình Huế dƣới sự điều 

hành chuyên chính Ki-tô và tham nhũng đặc thù của 

Pierre Bồi.  

Đặc tính con chiên ngoan đạo trên cũng phản ảnh 

qua các quyết định hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc 

truyền đạo Tin Lành của Mỹ tại Trung Kỳ từ thập niên 

1920, hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức đạo Cao Đài, ở 

cao trào phát triển của hệ phái Phật Giáo Đổi Mới của 

nhóm Ngô Văn Chiêu, Lê Văn Trung này. (38) 

38. Vũ Ngự Chiêu, “Political and Social 

Change,” (1984), chapt VI. Xem thêm về Tin Lành 

và Cao Đài trong những phần sau. 

 

Điều đáng ghi nhận khác là năm 1925, Bồi không 

giữ chức vụ gì trong tang lễ  Nguyễn Phƣớc Tuấn, chỉ 

cử Tham tri của mình làm Đổng lý. Ngoài ra lễ tang 

cũng rút ngắn còn chín [9] ngày treo cờ rủ. Lời tự biện 

hộ “mất vua, đƣợc dân” [nhƣ Huỳnh Thúc Kháng và Lê 

Văn Huân] dƣờng thiếu sức nặng. Phải chăng vì thế, 

Phạm Quỳnh đã cho đăng trên Nam Phong loạt bài về 

hiện tình nông thôn trong nƣớc, dƣới nanh vuốt ba loại 

quan:  

Theo tác giả Đ N, có ba loại “cha mẹ của dân  [dân 

chi phụ mẫu]” : Loại tuổi già, trung niên, và thiếu niên. 

Loại tuổi già, thì “bó cẩn,” quí hồ thờ quan trên cho 

đƣợc nể lòng, nể mặt những kẻ hào cƣờng, “đứa dân nào 

dễ bóp thì bóp cho kỳ cùng mà ăn độc [một mình] 

không để phần cho nha lệ, đứa dân nào ngạnh thì lờ đi, 
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trộm cắp mặc, cuộc cải lƣơng hƣ ứng cho tắc trách, chỉ 

nhặt nhạnh cho đầy túi để nay mai về dƣỡng lão.”   

Loại trung niên, “ngƣời nào cũng biết chữ Tây, 

tiếng Tây, hoặc ở trƣờng Hậu bổ, hoặc từ chân thông 

phán, việc quan đã thạo, lại hay có những ông thày to, 

nên cái cách làm tiền cũng giói.” Bởi thế, “nhà quan vốn 

nghèo, mới tri huyện vài huyện mà đã có sáu bảy cái 

nhà gạch ở tỉnh.” 

Loại thiếu niên. Từng học qua khoa “pháp chính” 

Âu Châu, nhƣng “ai ngờ đƣợc vài tháng chỉ thấy tát 

khỏe, chửi khỏe, lấy tiền khỏe, sắc đòi hƣơng hộ lên 

chậm một ngày lá giam cổ lại, lễ dăm sáu đồng thì tha, 

mới đƣợc độ một năm mà sắm đƣợc bao nhiêu đồ và lo 

gỡ đƣợc cái kiện cho cố ông, mà còn sắm ngay đƣợc cái 

ô tô nữa.” 

Bên dƣới bậc “cha mẹ của dân” có các quan trợ tá, 

lục sự, thừa phái, nhƣng phần lớn công việc do bọn tịch 

sĩ (tục gọi là anh nho), nhiều khi lên tới 15, 17 ngƣời. 

Lục sự hay thừa phái, “mỗi ngƣời hàng tháng lƣơng hơn 

10 đồng bạc mà nào cũng vợ con, đầy tớ, ăn chơi mỗi 

tháng đến hàng trăm, lại còn cờ bạc hay đem về làm 

vốn, không xoay vào dân thì lấy ở đâu.” (39) 

39. Đ. N., “Điều tra về hiện tình ở nhà quê;” 

Nam Phong (Hà Nội), số 104 (4/1926), tr 257-65. 

Đa tạ Tiến sĩ Peter Baugher đã tặng một phóng ảnh 

bài này, và cho mƣợn bản luận án rất công phu về 

Việt Nam—khác hẳn những dã sử chỉ sao chép lại 

công trình tim óc ngƣời khác, rồi nhắm mắt lại mà 

phê phán theo sự hoang tƣởng nông cạn của mình. 
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Ngƣời Pháp. dĩ nhiên hiểu rõ và nhiều ngƣời muốn 

sửa chữa những tệ nạn này. Nhƣng họ đành chịu bất lực, 

quay mặt làm ngơ. Quan lại bản xứ, nói theo Puginier, 

là những chiếc càng cua phối hợp nhau nâng đỡ mình 

cua Bảo hộ. Không thể ảo vọng những chính nhân, quân 

tử bƣớc ra tiếp sức kẻ xâm lƣợc thống trị đất nƣớc dân 

tộc mình. Chỉ có những cá nhân—dƣới áp lực tôn giáo, 

văn hóa và kinh tế của những quyền lợi riêng phải xin 

gia nhập hang ngũ cai trị ngoại nhân.  

 

II. ALEXANDRE VARENNE (18/11/1925-4/10/1926, 

[Pasquier] 16/5-1/11/1927) 

 

Ngày 29/7/1925, Bộ trƣởng Thuộc Địa bổ nhiệm 

Varenne thay Merlin làm Toàn quyền, nhƣng gần bốn 

tháng sau, ngày 18/11/1925, mới nhận chức. Là một dân 

biểu Xã Hội, trƣớc khi Varenne tới Ðông Dƣơng, danh 

tiếng đã vang dội khắp ba kỳ. Ngƣời ta trông đợi 

Varenne sẽ mang lại những cải cách quan trọng đáp ứng 

với sự mong mỏi của giới thƣợng trung lƣu Việt—đại 

diện bằng các thành phần có học thức cao nhất trong 

nƣớc, gồm dù không giới hạn trong số cựu du sinh viên 

từ Algérie hay Pháp về—nhƣ một qui chế rộng rãi hơn 

cho ba xứ Nam Kỳ, Bắc Kỳ và An Nam.  

Ngay hôm sau, ngày 19/11, báo L’Indochine 

enchainée [Đông Pháp Trong Xiềng Xích] của Luật sƣ 

Monin và André Malraux viết thƣ ngỏ cho Varenne, đả 

kích Thống đốc Maurice Cognacq (14/2/1922-

19/4/1926).  

Nhân dịp Varenne tới Sài Gòn, phe Lập Hiến dàn 

dựng một cuộc tiếp đón long trọng Nghị viên Bùi Quang 
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Chiêu, mới hồi hƣơng sau chuyến qua Pháp để đệ trình 

bản thỉnh nguyện cho trí thức Việt đƣợc hƣởng những 

quyền lợi pháp lý mà trên lý thuyết họ đƣợc quyền 

hƣởng.  

Pháp kiều bảo thủ cũng xuống đƣờng biểu dƣơng 

sức mạnh. Điều này chẳng có gì khiến Varenne bất bình. 

Vì, trên thực tế, chủ trƣơng “tiến bộ” [libéralisme] dựa 

trên nguyên tắc cộng hòa của Varenne có những giới 

hạn tiên thiên của quyền lợi và uy thế da trắng tại Ðông 

Dƣơng. 

Dĩ nhiên, Đông Dƣơng cũng còn nhiều vấn đề, từ sự 

bất ổn và đòi quyền sống của giới trí thức đô thị, tới 

thực trạng cảnh sống bên thềm địa ngục của đại đa số 

nông dân, và đặc biệt thiểu số công nhân tha phƣơng 

cầu thực ở những trung tâm quặng mỏ, cùng các đồn 

điền đất đỏ tứ Nam Kỳ tới Căm Bốt. Nhƣng vấn đề sôi 

bỏng thời sự lúc Varenne đặt chân tới Ðông Dƣơng là 

bản án chung thân của Phan Bội Châu mà Hội đồng Ðề 

hình Bắc Kỳ [Commission criminelle de Tonkin] tuyên 

đọc ngày 23/11/1925. Ngoài ra, còn trắc nghiệm “trực 

trị” ở Huế cùng Bắc Kỳ, và căn bản pháp lý cho cây gậy 

bảo vệ “từ tâm hợp tác” đầu môi chót lƣỡi—tức luật báo 

chí 1927 mà nòng cốt vẫn là những tiết mục nòng cốt 

của luật báo chí 1898. 

 

A. VỤ ÁN PHAN BỘI CHÂU (23/11/1925): 

Năm ngày sau khi Varenne tới Đông Dƣơng, ngày 

23/11/1925, Hội đồng đề hình Bắc Kỳ nhóm họp để xét 

xử Phan Bội Châu tại Hà Nội—nên tân Toàn 

Quyền/Dân biểu Xã Hội đã đƣợc báo cáo trƣớc, và cho 

những chỉ thị cần thiết. Hội đồng xét xử do Jules Joseph 
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Bride chủ tọa, gồm Ðốc lý Dupuy, Biện lý Boyer, hai 

Phụ thẩm Ðại úy Bellier và Bùi Bằng Ðoàn, cùng một 

ngƣời Pháp làm thông ngôn. . Hai Luật sƣ Larre và 

Raymond Bona biện hộ cho Cử Nhân Châu. Bride đồng 

ý cho dân chúng tự do vào xem, khác hẳn thông lệ xử 

kín các tội phạm chính trị. Số học sinh Trƣờng Bƣởi 

tham dụ rất đông. 

Mở đầu, Bride tuyên bố Cử Nhân Châu khi tại Tàu 

và Xiêm, bị tội tùng đảng, “xui dục cho ngƣời ta phạm 

tội, cấp tạc đạn cho Phạm Văn Tráng giết chết Tuần phủ 

Thái Bình Nguyễn Duy Hàn ngày 13/4/1913, xui dục 

Nguyễn Văn Tuy tức Tài Xế và Nguyễn Khắc Cần lấy 

lựu đạn ném chết Thiếu tá Mongrand và Chapuis tại 

Hanoi Hotel, can dự vào những việc âm mƣu chực thay 

đổi chính phủ, khiến cho việc chính trị phải rối loạn.” 

Đây chính là những tội danh đã nêu lên và xét xử ngày 

5/9/1913—đƣa đến bảy [7] án tử hình, nhƣng mới chỉ có 

một ngƣời bị hành quyết. Sáu ngƣời khác, kể cả Cƣờng 

Để (còn đƣợc biết nhƣ Hoàng Thực, Vong Xóc Kỳ 

Ngoại Hầu, Lâm Đức Thuận), Phan Bội Châu, Nguyễn 

Hải Thần, Nguyễn Quýnh Chi, Nguyễn Văn Thúy, tự 

Hàn Minh, hay Tài Xế; Nguyễn Bá Trác ; Nguyễn Thiện 

Kế, tức Nguyễn Văn Vân, anh Nguyễn Thiện Thuật, bị 

án tử hình khiếm diện.  Trƣớc khi ra trƣớc vành móng 

ngựa, Phan Bội Châu trải qua những cuộc phỏng vấn 

suốt năm tháng—với nhiều bằng chứng thu thập đƣợc 

suốt phần tƣ thế kỷ hoạt động chống Pháp. (40) 

40. “Affaire Phan Boi Chau: Interrogatoire de 

Phan Boi Chau;” CAOM (Aix), HC  [SPCE] cartons 

342, 351-354; PBCTT (2001), II-VI. 
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Theo Phan Bội Châu, VNQPH cấp cho NHT và 

Nguyễn Trọng Thƣởng, (tức Nguyễn Quỳnh Chi, 

sinh năm 1874) 400$ và 6 quả bom vào BK ám sát 

Sarraut [nhân dịp thi Hƣơng, tháng 11/1912], nhƣng 

chỉ giết đƣợc Nguyễn Duy Hàn và Tây buôn vào 

tháng 4/1913. (48)48. NB (CT), PBCTT (2001), 

VI:227-228. 

 

Cử Nhân Châu giữ vững lời khai “chỉ có tội muốn 

độc lập; lập dân chủ; du học ngoại quốc; bỏ lối thi cử 

cũ; đánh thức dân Annam đang say ngủ;” lấy văn hóa 

tranh đấu; không dùng bạo lực. Theo Luật sƣ Bona: 

PBC viết thành sách ba lý do khiến mất nƣớc: vua 

không biết mình có dân [quân chi bất tri hữu dân], quan 

lại không biết mình có dân [quan trường chi bất tri hữu 

dân], dân không biết mình có nƣớc [dân chi bất tri hữu 

quốc], [1-24] (41) 

41. Ibid., tr. 11. Xem thêm, “Dƣ cửu niên lai sở 

trì chi chủ nghĩa” [Chủ nghĩa mà tôi ôm ấp chin 

năm nay];” [Đào Trinh Nhất dịch, 1921]; CAOM 

(Aix), HC, SPCE 351; PBCTT (2001), VI:207-223. 

 

20G30 phiên tòa chấm dứt. Ða số thành viên Hội 

đồng đề hình cho rằng Phan Bội Châu có tội trong cả 9 

khoản cáo buộc; kết án Cử Nhân Châu khổ sai chung 

thân. (42) 

42. Phiên xử ngày Thứ Hai, 23/11/1925, Việc 

Phan Bội Châu tại Hội đồng Ðề Hình: Phiên ngày 

23 Novembre 1925 (Hà Nội: Trung Bắc Tân Văn, 

1925);  
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Tại buổi xét xử này Tú Tài Nguyễn Khách Doanh 

ngƣời Nam Định xin chịu tội thay Cử nhân Châu nhƣng 

tòa không chấp thuận.  

Phong trào tranh đấu xin ân xá cho Phan Bội Châu 

lại bộc phát mạnh mẽ. Chính sách chia để trị và ranh 

giới hành chính Bắc, Trung, Nam trong nhất thời bị xoá 

bỏ. Trong nƣớc, từ khắp ba kỳ, mà không giới hạn trong 

một xứ hay một giai tầng xã hội nào, phong trào xin ân 

xá cho Phan Bội Châu đột ngột dâng lên nhƣ thủy triều. 

Hàng trăm, hàng ngàn ngƣời Việt—đặc biệt là thị dân, 

học sinh, sinh viên—can đảm đứng lên bênh vực một 

nhà ái quốc Việt. Công điện và thỉnh nguyện thƣ xin ân 

xá đƣợc gửi đi khắp nơi. Nhiều tổ chức, hội đoàn đƣợc 

khai sinh trong khí thế tranh đấu, nhƣ Phục Việt ở Hà 

Nội, Ðảng Thanh Niên của Trần Huy Liệu (Nam Kiều, 

1901-1969) ở Sài Gòn, hay nhóm “Jeune Annam” của 

Phạm Quỳnh, Trần Ðình Nam v.. v... Ngày 24/12/1925, 

nhóm Jeune Annam viết thƣ xin Varenne ân xá cho 

Phan Bội Châu để tránh biến Phan Bội Châu thành một 

“thánh tử đạo” (martyr); và tránh khỏi việc phải cai trị 

bằng bạo lực. Ðồng thời, gửi điện tín xin Bộ Thuộc Ðịa 

hủy bản án Phan Bội Châu. (43) 

43. CAOM (Aix), Amiraux 64230 (cote cũ: 

GGI, F03-68); Indochine Républicaine (Hà Nội), 

2/11/1925; Marr, On Trial, 1981, pp 15-19; Nguyễn 

Xuân Chữ, Hồi ký, 1996:143-146. 

Sau này, Phạm Quỳnh cùng Trần Ðình Nam lập 

Việt Nam Tiến Bộ Dân Hội, xin gặp Varenne, nhƣng 

Varenne không tiếp. (52)52. Gouvernement Général 

d'Indochine [GGI], DAP & SG, Contribution à 

l'histoire des mouvements politiques de l'Indochine 
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Francaise, Documents, vol I: Le “Tân Việt Cách 

Mạng Ðảng” (Hà Nội: 1933), tr. 18. [Sẽ dẫn: GGI, 

Contribution, vol I]. Sau đó, Nam bị thuyên chuyển 

khỏi Huế, và trở thành tử thù của Quỳnh. Xem thêm 

CAOM (Aix), Amiraux 64231 (F-03 68). Theo Ðào 

Duy Anh, tài liệu này không hoàn toàn đúng sự 

thực, vì những lãnh đạo đã bí mật liên lạc để sắp đặt 

lời khai chạy tội. Xem thêm, Hà Huy Tập, “Lịch sử 

của Tân Việt Cách Mệnh Ðảng” (Mat-scơ-va, 

4/10/1929); VKÐTT, I: 1924-1930, 2002:433-459. 

 

Nhiệt tình nhất trong phong trào tranh đấu xin ân 

xá—trên khía cạnh dƣ luận—là nhóm Phan Văn 

Trƣờng, Nguyễn An Ninh tại Sài Gòn, và Nguyễn Thế 

Truyền ở Paris. 

Ngày 26/11/1925, giữa tình hình tranh đấu sô nổi 

khắp ba kỳ, Nguyễn An Ninh tục bản La Cloche felée, 

với Luật sƣ Phan Văn Trƣờng làm Giám đốc chính trị. 

E. Dejean de la Bâtie, quản lý báo, ca ngợi Luật sƣ 

Trƣờng là "một ngƣời An-Nam toàn vẹn [un annamite 

complet]." Cũng ngày này, Luật sƣ Trƣờng [đã mở văn 

phòng ở 119 MacMahon] kêu gọi dân chúng đừng đón 

tiếp Varenne trên đƣờng ra Hà Nội, nếu Phan Bội Châu 

không đƣợc ân xá; và đƣa kiến nghị (Cahier des Voeux 

Annamites) để phản đối việc Phan Bội Châu bị kết án 

chung thân khổ sai ba ngày trƣớc. (44)   

44. La Cloche Fêlée, số 20, (26/11/1925). 

 

Nhóm La Cloche Fêlée còn luôn đòi hỏi cải cách xã 

hội, luật pháp và giáo dục, hủy bỏ chế độ quân chủ, thay 

bằng chế độ Cộng hòa. Báo cũng đăng tải nhiều khảo 
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luận về các biến cố lịch sử, nhƣ cuộc du hành của vua 

Nguyễn Phƣớc Hoãng năm 1916, v.. v...  

Những nét đặc thù Phan Chu Trinh xuất hiện từ La 

Cloche Fêlée số 52, với câu nói bất hủ của Mạnh Kha: 

Dân vi quí, quân vi khinh, xã tắc thứ chi. Nhóm chủ 

trƣơng còn cho trích đăng những bài về cuộc kháng 

chiến chống Pháp của Nguyễn Phƣớc Minh [Ƣng Lịch], 

hay cuộc nổi dạy năm 1916 của Nguyễn Phƣớc Hoãng 

[Vĩnh San]. Sau đó, tổ chức quyên góp làm nhà và nuôi 

Phan Bội Châu. Khi La Cloche Fêlée và rồi L’Annam bị 

ngƣng xuất bản, báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng 

ở Huế tiếp tục nghĩa cử này. 

Ngày 5/12/1925, khi Varenne  ra tới Hà Nội, hàng 

trăm học sinh, sinh viên biểu tình chào mừng và yêu cầu 

ân xá cho Phan Bội Châu. Nhóm Phục Việt còn chọn hai 

nữ sinh Huế xinh đẹp ra tặng hoa Varenne, và xin ân xá 

cho Cử Nhân Châu. Tại Hải Phòng, học sinh các trƣờng, 

kể cả Trƣờng Bách Nghệ, tổ chức chặn đƣờng đoàn xe  

Varenne tại Cầu Rào, trên đƣờng xuống Đồ Sơn, để đệ 

đơn ân xá. Một số học sinh năm thứ ba nhƣ Hạ Bá Cang 

(1904-1992), Lƣơng Khánh Thiện bị đuổi học. 

Bốn ngày sau, 9/12, Hội đồng Bảo hộ Bắc Kỳ triệu 

tập một phiên họp đặc biệt dƣới sự chủ tọa của tân 

Thống sứ Eugene L J René Robin (12/1925-11/1930) để 

tái xét trƣờng hợp Phan Bội Châu. Hoàng Trọng Phu và 

Nguyễn Ðình Quỳ (thay thế Trần Văn Thông, cáo bệnh) 

là hai ủy viên ngƣời Việt. Bản án chung thân khổ sai của 

Phan Bội Châu đƣợc giảm còn án treo.(45) 

45. CAOM (Aix), PA 13 [Papiers Jules Bride], 

Carton 1. 
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Ngày 21/12, Pasquier từ Huế ra Hà Nội, đại diện 

Varenne, vào gặp riêng Cử nhân Châu tại văn phòng 

chúa ngục một tiếng đồng hồ, từ 7 tới 8 giờ tối, để dò ý 

tứ. Hai ngày sau, Varenne ký nghị định ân xá có điều 

kiện, chỉ định cƣ trú Phan Bội Châu ở Huế, dƣới sự 

kiểm soát chặt chẽ của Léon Sogny. (46)  

46. JOIF (Hà Nội), 26/12/1925; CAOM (Aix), 

AP, carton 1642; La Cloche Fêlée (Sài Gòn), 

4/1/1926. 

 

Ngoại trừ vài trƣờng hợp nhƣ Cử nhân Châu xin 

phép ra báo nhƣng bị Pasquier từ chối,(47) hay Sào 

Nam định rời Huế ra Hà Nội ngày 1/12/1926, nhƣng bị 

chặn lại ở Vinh, rồi đƣa trở lại Huế,(48) khiến Khâm sứ 

Aristide E Le Fol (5/1/1929-[23/5/1929-28/2/1930]-

11/11/1931) đề nghị trục xuất khỏi Trung Kỳ suốt đời—

Phan Bội Châu sống ẩn dật bên lề lịch sử.  

47. Extrait du procès-verbal de la 8è séance de 

1926 (13 Oct 1926) du Conseil de Co Mat [Một 

đoạn trích từ phiên họp Cơ Mật Viện ngày 

13/10/1926]; TTLTQG II (Sài Gòn), HC/Annam, 

RSA, HS 1869 [Pasquier nói Phan Bội Châu từng 

xin ra báo, nhƣng đã đƣợc khuyên nên rút đơn. Nay 

Huỳnh Thúc Kháng cũng xin ra báo. Muốn đƣợc 

biết ý kiến Viện Cơ Mật. Thƣợng thƣ Hồ Đắc Trung 

(Bộ Lễ và Học) và Tổng lý Nội các Nguyễn Hữu 

Bồi đều đồng ý, với điều kiện phải kiểm soát và 

kiểm duyệt chặt chẽ]; 

48. L'Humanité (Paris), 29/1/1927. Theo 

Nguyễn Xuân Chữ, việc Phan Bội Châu trốn ra bắc 

xảy ra sau ngày Nguyễn Đắc Lộc từ Pháp về; Hồi 
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Ký Nguyễn Xuân Chữ, 1996, tr 151-152. Nếu trí nhớ 

Y sĩ Chữ chính xác, Nguyễn Đắc Lộc không thể gặp 

Nguyễn Ái Quốc [Sinh Côn] ở Paris. Tháng 

11/1927, Côn mới rời Mat-scơ-va qua Germany và 

Pháp; bị đối xử lạnh nhạt; và Nguyễn VănTạo 

(1908-1972) đƣợc cử làm đại diện Đảng Marxist-

Leninist Pháp tại Bruxelles, rồi đi dự Đại Hội VI Đệ 

Tam Quốc Tế ở Nga (6-7/1928; thuyết Cộng Sản 

trong một nƣớc của Bukharin ). Vào cuối năm 1927, 

Nguyễn Thế Truyền cùng gia đình xuống tàu về 

nƣớc. Nhƣ Phong Nguyễn Văn Luân, cùng Huỳnh 

Văn Phƣơng, Tạ Thu Thâu phụ trách điều hành 

Đảng Độc Lập. Báo của nhóm Việt Nam Độc Lập 

thời gian này có Việt Nam Hồn (1/1/1926), Phục 

Việt (9/1926). Hồn Việt Nam chỉ ra đƣợc ba số 

ngày15/1/1927, 1/2/1927, và ngày 1/4/1927 [bán 

nguyệt san]; CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries II, 

carton 7, Séries III, cartons 2, 3, 23, 32, 44, & 98; 

series VI, cartons 11 &12. Báo Việt Nam của Nhƣ 

Phong Nguyễn Văn Luân, chỉ ra số 1, tháng 9/1927, 

kỷ niệm Lƣơng Ngọc Can vào tháng 8/1927. 

 

Từ đó cho tới ngày từ trần vào cuối tháng 10/1940, 

Phan Bội Châu chỉ xuất hiện trƣớc công chúng 3 lần: 

tháng 3/1926, nói chuyện với học sinh trƣờng Khải 

Ðịnh (đổi tên thành Quốc Học dƣới thời Ngô Đình 

Diệm (7/7/1954-2/11/1963) và Ðồng Khánh Huế; và, 

đọc điếu văn nhân dịp quốc táng Phan Chu Trinh. Ngọn 

đuốc tranh đấu của thế hệ Phan Bội Châu đã trao xuống 

tay thế hệ trẻ trung hơn. 
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B. ĐÁM TANG PHAN CHU TRINH: 

Sau khi Nguyễn Sinh Côn rời Paris vào tháng 

6/1923, rồi Phan Văn Trƣờng hồi hƣơng ngày 

22/12/1923, Paris chỉ còn Phan Chu Trinh với chứng 

bệnh ho lao thời kỳ cuối. Nhƣ ngọn đèn bùng lên lần 

chót, Phó bảng Trinh hoạt động tích cực hơn. Đầu năm 

1924, Phan Chu Trinh nộp đơn xin vào Pháp tịch. Trong 

một buổi họp mặt của Việt kiều, Phan Chu Trinh tuyên 

bố sẽ không về nƣớc nếu đơn xin nhập tịch bị từ chối. 

Tháng 3/1924, bệnh phổi tái phát, Phó bảng Trinh phải 

vào nhà thƣơng Saint Antoine điều trị. Xuất viện ngày 

23/3, không tiền bạc, Phó bảng đến tá túc với Lê Văn 

Thuyết tại số 9 Impasse Compoint. Quan điểm của 

Trinh vẫn chỉ là chống đối chế độ quân chủ, hợp tác tinh 

thành với Pháp. Tuy nhiên, đôi khi Phan Chu Trinh 

cùng Nguyễn Thế Truyền tham dự buổi họp của Công 

Đoàn Liên Thuộc Địa, và tiếp xúc với nhóm Lập Hiến. 

Đầu tháng 2/1925, còn thành lập Hội Liên Hiệp Pháp-

Đông Dương, và Phan Chu Trinh giữ chức Chủ tịch; 

Trần Văn Khá Tổng thƣ ký.(49) 

49. Báo cáo của Désirée ngày 26/2/1925. Trụ sở 

hội này đặt tại số 15 phố Sommerard; CAOM (Aix), 

SLOTFOM, Séries IX, Cartons 1-2. 

 

Nhƣng chƣa rõ G Grandjean—bị Nguyễn Sinh Côn 

đánh giá là “vô chính phủ,” đại diện nhóm Lập Hiến ở 

Pháp—có quan hệ gì với Phó bảng Trinh hay chăng. 

Việc xin nhập tịch của Phan Chu Trinh, dĩ nhiên, 

gặp trở ngại. Một trong những lý do là viên chức Pháp 

coi việc nhập tịch nhƣ đặc ân cho những ngƣời trung 

thành với Pháp, mà không phải thứ khiên giáp để đấu 
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tranh chính trị. Giám đốc Sở Kiểm Soát và Trợ Giúp 

Binh Sĩ Đông Dƣơng [Service de contrôle et 

d'assistance des troupes indochinoises, CAI] đã đƣa ra ý 

kiến chung nhƣ sau: 

Một việc khó thể chối cãi là phần đông những 

thanh niên An Nam [xin nhập Pháp tịch] ao ƣớc 

đƣợc điều khiển việc quốc sự mà chẳng cần sự trợ 

giúp của Pháp. Mới lĩnh hội đƣợc một tí kiến thức 

khoa học, họ ngỡ tƣởng đã sở đắc tất cả, và những 

mảnh bằng của họ, thƣờng đƣợc ban phát do sự 

khoan hồng tối đa của ban giám khảo, đã đủ mở ra 

cho họ tất cả những cánh cửa, và họ đủ sức thay thế 

những kinh nghiệm [cần thiết]. Ở tuổi 25, họ đã tự 

coi mình có khả năng lãnh đạo đồng bào họ về 

hƣớng định mệnh lịch sử.(50)  

50. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries IX, 

Carton 1-2. 

 

Riêng trƣờng hợp Phó bảng Trinh, viên chức trên 

nhấn mạnh:  

Phan Chu Trinh đã sai lầm khi nghĩ rằng tại quê 

hƣơng ông có những ngƣời đầy đủ khả năng nhƣ 

quốc gia chúng ta. Quan niệm này cho phép chúng 

ta nghĩ rằng suốt thời gian dài ở Pháp, Phan Chu 

Trinh chẳng học, chẳng thấy, chẳng hiểu gì—hoặc 

chẳng muốn hiểu hay học—vì vẫn giữ khƣ khƣ cái 

tinh thần nho sĩ cổ thời An Nam, với niềm tin rằng 

khoa học chỉ gợi hứng, và họ là những sinh vật 

thƣợng đẳng, siêu vƣợt trên toàn nhân loại.(51) 

51. Ibid. 
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Tới tháng 12/1924, đơn xin nhập tịch vẫn chƣa có 

kết quả. Ngày 16/12, Phó bảng Trinh nhờ đến Dân biểu 

Moutet—ngƣời từng giúp Trinh và Tiến sĩ Trƣờng đƣợc 

tự do năm 1915. Trong buổi thảo luận về ngân sách Bộ 

Thuộc địa ngày 22/11/1924, Bộ trƣởng TĐ Edouard 

Daladier—để trả lời câu hỏi của Moutet—cho biết Phan 

Chu Trinh đƣợc chấp thuận về nƣớc, còn vấn đề nhập 

tịch chƣa hợp thời. (52) 

52. JO, Débats parlementaires, 23/11/1924, pp 

4730-733.  

 

Nhƣng trong báo cáo gửi ĐTQT ngày 19/2/1925, 

Nguyễn Sinh Côn ƣớc đoán rằng vào đầu năm 1925, 

Thủ tƣớng E Herriot đặc ân cho Phó bảng Trinh vào dân 

Pháp trƣớc ngày hồi hƣơng. Đây chỉ là suy đoán vu vơ. 

Trong buổi thảo luận về chính sách thi hành ở Đông 

Dƣơng, Bộ trƣởng Thuộc Địa Léon Perrier và Dân Biểu 

Alexandre Varenne đều đồng ý rằng không thể cho nhập 

tịch tập thể [sans naturalisations en masse]. (53) 

53. Chính Đạo, Hồ Chí Minh, tập I (1997), tr. 

264; Hà, 1980:169-170; VKĐTT, I: 1924-1930, 

2002:10-2; CAOM (Aix), INF, carton 276, d 2423 

[p 6]. 

 

Tháng 5/1925, khi bệnh tình đã trầm trọng, Phó 

bảng Trinh chấp nhận về nƣớc. Bộ trƣởng Thuộc Địa 

chỉ thị Merlin tặng vé tàu thủy hạng nhì, và 5,000 francs 

bồi thƣờng thiệt hại từ năm 1914. Ngày 25/5, Phó bảng 

Trinh tham dự buổi tiễn đƣa khá đông đảo của một số 

ngƣời Pháp và giới thƣợng lƣu miền nam, do nhóm 

Dƣơng Văn Giáo, Diệp Văn Kỳ, v.. v... tổ chức. Nhân 
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dịp này, Hội Liên Hiệp Pháp-Đông Dương thông qua 

một nghị quyết đòi hỏi những quyền tự do cơ bản, kể cả 

tự do báo chí, tự do giáo dục, bình đẳng trong các nghề 

tự do, đƣợc cử đại diện, đƣợc nhập quốc tịch, v.. v..  

Ngày 29/5/1925, sau 14 năm “lãnh hội văn minh,” 

Phan Chu Trinh cùng Nguyễn An Ninh xuống tàu 

Fontainebleau ở Marseille. Tại Singapore có việc rắc 

rối khi khám hành lý, nhƣng cuối cùng an toàn đặt chân 

tới Sài Gòn ngày 24/6.   

Tại thủ đô miền nam, Phó bảng Trinh đƣợc giới báo 

chí, trí thức và thanh niên nồng nhiệt đón tiếp. Phó bảng 

Trinh tuyên bố có ý định về Tourane hay ra Hà Nội làm 

báo. Ít lâu sau, khi biết tin Phan Bội Châu bị bắt, dẫn về 

Hà Nội, Phan Chu Trinh định ra thăm. Cuối cùng, Phó 

bảng Trinh bỏ ý định này sau buổi gặp mặt ngày 

16/8/1925 với Monguillot. (54) 

54. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries IX, 

Carton 10. 

 

Phan Chu Trinh dành nhiều thì giờ tiếp xúc mọi 

giới. Với giới trẻ, ông luôn thúc dục họ phải hành động. 

Cuối năm 1925, giữa lúc cao trào tranh đấu xin ân xá 

cho Cử Nhân Châu khắp ba kỳ, cái chết của Nguyễn 

Phƣớc Tuấn, hay qui ƣớc 6/11/1925 cắt hầu hết vƣơng 

quyền ở Huế, chỉ còn công dụng trang trí với nhiệm vụ 

tế lễ, đƣợc coi nhƣ chiến thắng tinh thần của Phan Tây 

Hồ. Trong khi tự quân Vĩnh Thụy đang trên đƣờng hồi 

hƣơng, ngày 19/11/1925, PCTrinh  đƣợc mời diễn 

thuyết về “Đạo Đức và Luận Lý Đông Tây.” Hơn một 

tuần sau, ngày 27/11/1925, Phan “Tây Hồ” lại nói 

chuyện về “Quân Chủ và Dân Chủ.” Phải chăng Phó 

932



 785 

bảng Trinh và thân hữu mong mỏi ngƣời Pháp chấm dứt 

chế độ quan chủ, đổi sang chế độ Cộng Hòa?  

Những ý tƣởng trong hai bài này chẳng có gì mới lạ, 

chỉ tổng hợp những điều đã viết và nói đó đây. Nhƣng 

sự hiện diện của Phan Chu Trinh giữa không khí đấu 

tranh xin ân xá cho Phan Bội Châu—cùng những đột 

xuất ở Huế—tự nó tạo đƣợc hứng khởi và xúc động 

mạnh trong giới trí thức và hoạt động chính trị hay cách 

mạng. 

Ngày 8/1/1926, Vĩnh Thụy vẫn làm lễ đăng quang, 

tức Nguyễn Phƣớc Điện, với niên hiệu Bảo Đại. Quan 

chức bảo hộ Pháp, kể cả Varenne, ra công bảo vệ phòng 

Nguyễn Phƣớc Tuấn, chấp nhận sự gửi gấm Vĩnh Thụy. 

“Tể tƣớng” Phƣớc Môn Bá Nguyễn Hữu Bồi cũng tôn 

phò vòng hoa vƣơng giả cuối cùng họ Nguyễn. 

Nhƣng ít nữa, những tháng cuối đời Phó bảng Trinh 

đƣợc chứng nghiệm nhiều tổ chức, hội đoàn ra công 

khai để đòi hủy bỏ án chung thân của Phan Bội Châu 

nhƣ Phục Việt của Tôn Quang Phiệt tại Hà Nội, nhóm 

“Jeune Annam” của Phạm Quỳnh, Trần Đình Nam v.. 

v..., Đảng Thanh Niên An Nam của Trần Huy Liệu 

(Nam Kiều, 1901-1969), Trịnh Hƣng Ngẫu, v.. v.. ở Sài 

Gòn. Tuổi trẻ thế hệ 1925-1926 không còn say ngủ mà 

đang thức giấc, góp phần vào việc thay đổi hiện trạng. 

(55) 

55. CAOM (Aix), Amiraux 64230 (côte cũ: 

GGI, F03-68). Ibid., Amiraux 64231; GGI, DAP & 

SG, Contribution à l'histoire des mouvements 

politiques de l'Indochine Francaise, Documents, vol 

I: Le “Tân Việt Cách Mạng Đảng” (Hà Nội: 1933), 

p 18. [Sẽ dẫn: GGI, Contribution, vol I]. Theo Đào 
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Duy Anh, tài liệu này không đúng sự thực, vì những 

lãnh đạo đã bí mật liên lạc để sắp đặt lời khai chạy 

tội. Xem thêm, Hà Huy Tập, “Lịch sử của Tân Việt 

Cách Mệnh Đảng” (Mat-scơ-va, 4/10/1929); 

VKĐTT, I: 1924-1930, 2002:433-59. 

 

Tháng 3/1926, bệnh tình Phan Chu Trinh ngày một 

trầm trọng. Ngày 24/3, Phó bảng Trinh từ trần. Nhiều 

đoàn thể và cá nhân—đặc biệt là giới giáo chức, học 

snh, sinh viên—lại hăng hái chọn ngày 4/4/1926 chọn 

làm “lễ quốc táng” cho nhà chí sĩ bất hạnh. Khí thế 

tranh đấu trong thời gian đòi ân xá Phan Bội Châu lại 

bùng dạy khắp ba kỳ. Nhiều tiệm buôn đóng cửa, nhân 

công nghỉ làm việc, học sinh kêu gọi bãi khoá (nghỉ 

học) để tham dự đám tang hay tƣởng niệm. Tại Huế, 

Phan Bội Châu hết lời ca ngợi. 

Tại Sài Gòn, tang lễ qui tụ đủ mọi giới. Hầu hết 

“nhân sĩ” đƣơng thời—từ nhóm Lập Hiến, đại diện bằng 

Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Văn 

Thinh, tới giới sĩ phu Duy Tân nhƣ Huỳnh Thúc Kháng, 

đều có mặt, đọc diễn văn phúng điếu. Có nguồn tin nói 

số ngƣời dự tang lễ lên tới trên 60,000 ngƣời, nhƣng 

Mật Thám Pháp chỉ ghi khoảng 3,000 ngƣời.(56) 

56. Nam Kiều [Trần Huy Liệu], Tiểu sử ông 

Phan Châu Trinh (Sài Gòn: Ðông Pháp Thời Báo, 

1926), tr. 115-200; Marr, Tradition On Trial, 

(1981), pp. 19-23. Idem., Anti-Colonialism, 

1971:273n70; Phan Chu Trinh, A Complete 

Account, 1983:111.  
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Trong thƣ gửi Y sĩ Hồ Tá Khanh ngày 26/4/1974, 

Phan Thị Liên, con gái Phó bảng Trinh, tức bà Lê Ấm, 

nói năm 1926 cựu Phó bảng Huy đến thăm bạn đồng 

khoa hầu nhƣ mỗi ngày tại số 64 đƣờng Pellerin. (57) 

57. Đa tạ Y sĩ Khanh đã cho phỏng vấn nhiều 

lần trong hai năm 1982-1983; và tặng phóng ảnh 

thƣ tay viết từ địa chỉ 68 Phan Châu Trinh, Đà 

Nẵng.  

 

Không muốn dân Việt, đặc biệt là giới thanh niên 

học sinh, bày tỏ lòng kính trọng với Phan Chu Trinh, 

các viên chức Pháp tìm đủ cách ngăn chặn. Mật thám 

bám sát những ngƣời đi vận động bãi thị. Học sinh các 

trƣờng công đƣợc khuyến cáo không nên tham gia bãi 

khoá. Nhƣng nỗ lực của ngƣời Pháp đều thất bại. Quốc 

táng dành cho Phó bảng Trinh, cùng dƣ âm cuộc tranh 

đấu xin ân xá cho Phan Bội Châu ít tháng trƣớc chỉ là 

cái cớ cho tinh thần quốc gia mới biểu lộ.  

Quyết định ngăn chặn việc tổ chức lễ tang Cử nhân 

Lƣơng Văn [Ngọc] Can ít tháng sau, bằng biện pháp 

mạnh, chỉ kích thích thêm tinh thần bạo động.(58)  

58. Nguyễn Xuân Chữ, Hồi ký, 1996:146-149; 

“Kỷ Niệm Lƣơng Ngọc Can Tiên Sinh;” Việt Nam 

(Le Havre), số 1, 9/1927.  

 

Giống nhƣ khối nham thạch của một ngọn núi lửa 

đang hoạt động chỉ chờ những kẽ nứt của mặt địa cầu để 

trào lên, trƣớc khi làm bùng nổ tan tành những khối đá 

ngăn chặn trên miệng. Hầu hết các đảng viên chính trị 

hay cách mạng trong thế hệ kế tiếp—kể cả Trƣờng 

Chinh Ðặng Xuân Khu, Phan Ðình Khải (Lê Ðức Thọ), 
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v.. v... —đều tham gia ba phong trào yểm trợ Phan Bội 

Châu (1925), quốc táng Phan Chu Trinh (1926), và 

Quốc táng Lƣơng [Ngọc] Can (8/1927). 

Nói cách khác, giai tầng sĩ phu nho học tàn lụn đi, 

nhƣng ngọn đuốc độc lập, tự do đã truyền lại cho những 

thế hệ trẻ trung hơn, thích hợp hơn với trật tự thế giới 

hiện đại. 

 

C. NHỮNG KẾ HOẠCH CỦA VARENNE: 

Trƣớc ngày Varenne nhậm chức vào tháng 11/1925, 

mối quan tâm lớn nhất của viên chức Thuộc địa Pháp tại 

Paris là tâm trạng bất bình của giới thanh niên tân học 

Đông Dƣơng. Mặc dù Pháp có khả năng dẹp yên những 

ngƣời bất mãn trong nƣớc, nhƣng các tổ chức chống đối 

ở Trung Hoa hay tại chính mẫu quốc không dễ đối phó. 

Nhóm Tam Tâm Xã từng mƣu sát cựu Toàn quyền 

Merlin tại Quảng Châu tối 18/6/1924. Năm 1925, từ 

Quảng Châu và Xiêm, tổ chức có khuynh hƣớng 

Bolshevik Việt Nam Thanh Niên Kách Mệnh Hội của Lý 

Thụy, với sự trợ giúp của Đệ Tam Quốc Tế, tiếp tục 

huấn luyện cán bộ, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng, chuẩn bị làm kách mệnh. Những nỗ lực liên kết 

hay thống nhất giữa các phe nhóm trong nƣớc và Tổng 

Bộ Thanh Niên âm thầm diễn ra. Kết quả chung cuộc là 

một số cán bộ lọt ra đƣợc nƣớc ngoài có cơ hội dự 

những lớp huấn luyện ở Trung Hoa hay Liên Sô Nga. 

Đại đa số thanh niên, thanh nữ bị kẹt lại trong nƣớc trở 

thành nạn nhân những cuộc khủng bố trắng của an ninh 

Pháp và giới quan lại bản xứ đã và đang đƣợc khuyến 

khích thắp hồng ngọn lửa thánh chiến “chống Cộng”—

dù thực sự cùng chẳng hiểu “Cộng Sản” là gì. 

936



 789 

Tại Pháp, các học sinh, sinh viên ở Trung tâm Đông 

Dƣơng (Foyer indochinois) cũng ngày thêm bất an. 

Ngày 15/9/1925, Bộ trƣởng Thuộc Địa cho Varenne 

những chỉ thị tổng quát về chính sách bản xứ nhƣ sau: 

(1) Thứ nhất là tạo công ăn, việc làm cho giai 

tầng tân học; 

(2) thứ hai, cải tổ Đại học Hà Nội, hầu đáp ứng 

nhu cầu học hỏi về kỹ thuật, và cải tổ lại nền giáo 

dục tiểu học; và, 

(3) thứ ba, cải tổ các cơ quan dân cử địa phƣơng 

cũng nhƣ Hội đồng chính phủ, để có sự tham gia 

của giai tầng tân học.(59) 

59. CAOM (Aix), INF, carton 276, d. 2423. 

Xem thêm “Note pour le Ministre” ngày 14/3/1927; 

Ibid., d. 2425. 

 

Ngay sau khi nhiệm chức, Varenne cải tổ Hội đồng 

Tƣ Vấn Bắc Kỳ và An Nam thành Viện Dân Biểu. Tại 

Huế, một việc ít ai ngờ là một số cựu tù nhân chính trị 

trong 13 năm, từ 1908 tới 1921, bỗng có cơ hội tái xuất 

hiện trên sân khấu chính trị Pháp-Việt đề huề. Tháng 

10/1926, trong cuộc bầu cử Viện Dân Biểu Trung Kỳ, 

Hoàng Giáp Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) và 

Giải Nguyên Lê Văn Huân (1875-1/1/1930) đều đắc cử. 

Hoàng Giáp Kháng còn đạt số phiếu cao nhất, 600 phiếu 

trên tổng số 640 cử tri. Vì vậy, đƣợc cử làm Chủ tịch 

Viện Dân Biểu Trung Kỳ. (60) 

60. La Tribune indochinoise (Sài Gòn), 

15/9/1926. TTLTQG 2 (Sài Gòn), RSA/HC, HS 

1763. [Ngày 30/10/1926, Huỳnh Thúc Kháng, Chủ 
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tịch Viện Dân Biểu An Nam, gửi thƣ cho Khâm sứ 

về mẫu triện [con dấu] Viện Dân Biểu An Nam];  

 

Hoàng Giáp Kháng sinh tại Thanh Bình, Tiên 

Phƣớc, Quảng Nam. Bạn đồng học của Phan Chu Trinh 

và Trần Quí Cáp. Năm 1900, đậu đầu thi Hƣơng. Bốn 

năm sau, 1904, đậu đầu thi Hội; nhƣng chỉ đƣợc hạng tƣ 

tại Đình thí, nên gọi là Hoàng Giáp. 

Ngày 13/1/1908, Công sứ Quảng Nam Charles cho 

lệnh Tổng đốc Hồ Đắc Trung cấm Tiến sĩ Trần Quí 

Cáp—Giáo thụ Ninh Hòa—diễn thuyết ở Quảng Nam. 

Ngày 18/1/1908, Trung ra thông cáo cấm Trần Quí Cáp 

diễn thuyết, và đồng thời cấm các trƣờng hƣơng học 

đánh trống nhập học, sợ làm phiền dân chúng xã thôn 

lân cận. Trung còn cho lệnh khám xét trƣờng học ở làng 

Tây Lộc, Tam Kỳ, quê của Phó Bảng Trinh. Tìm thấy 

những tài liệu “nguy hiểm” của Phan Chu Trinh. Trung 

làm án thày giáo và đóng cửa trƣờng.  Ngày 6/3/1908 

[4/2 Mậu Thân], 63 hƣơng chức ký đơn khiếu nại lệnh 

ngày 18/1/1908 của Tổng đốc Trung. (61) 

61. CAOM (Aix), Gougal, 5887.Về quan điểm 

của các tác nhân, xem Phan Chu Trinh, A Complete 

Account of the Peasants' Uprising in the Central 

Region, bản dịch Peter Baugher và Vũ Ngự Chiêu 

(Madison, WI: Univ. of Wisconsin, Center for 

Southeast Asian Studies, Monograph No. 1, 1983) 

[sẽ dẫn A Complete Account]; Huỳnh Thúc Kháng, 

“Cuộc kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908,” trong 

Nguyễn Quốc Thắng, Huỳnh Thúc Kháng: Con 

người và thơ văn (Sài Gòn: 1972).  

 

938



 791 

Hoàng Giáp Kháng và hơn 20 ngƣời bị bắt tại 

Quảng Nam vào hạ tuần tháng 3/1908. Sáu ngƣời bị đầy 

ngay lên Lao Bảo. Tổng đốc Trung kết tội Huỳnh Thúc 

Kháng và Phan Thúc Diện “âm mƣu làm loạn, nhƣng 

chƣa thực hiện” [mƣu bạn vi hành], kết án tử hình [giảo 

giam hậu], đổi thành đánh 100 trƣợng, chung thân khổ 

sai, đầy đi Côn Đảo. Lê Bá Thuần [tự Trinh], Nguyễn 

Thành, Nguyễn Bá Trác và Trƣơng Huy bị án đánh 100 

trƣợng, 7 năm khổ sai. Nguyễn Đình Tân, vì đã 70 tuổi, 

bị lột bỏ mọi chức sắc. 10 ngƣời khác bị 100 trƣợng, 3 

năm khổ sai vì biết mà không báo cáo. Ngày 29/8/1908, 

Phủ Phụ Chính duyệt xét và y án tỉnh Quảng Nam, 

ngoại trừ trƣờng hợp Trác, lúc ấy đã trốn qua Nhật. Cử 

nhân Trác đƣợc giảm án còn 3 năm khổ sai.  

Nhờ bản điều trần của Phó bảng Trinh nộp cho 

Sarraut năm 1911 (do Đại úy Jules Roux dịch, gồm 

khoảng 50 trang giấy khổ lớn), và sự can thiệp tích cực 

của Hội Nhân Quyền, năm 1913 Phủ Phụ chính Huế 

giảm án một số nho sĩ duy tân. Huỳnh Thúc Kháng, Ngô 

Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn đƣợc giảm còn 13 năm ở 

Côn Đảo, năm 1921 đƣợc phóng thích, nhƣng bị chỉ 

định cƣ trú ở Huế..(62)  

62. CAOM (Aix), GGI, 9PA, d. 15. 

 

Tại miền Bắc, có Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Lê 

Bổng, v.. v... đƣợc bầu vào Viện Dân Biểu. Varenne dự 

trù thiết lập một Thƣợng Hội Đồng (Grand Conseil) với 

32 thành viên, mà một nửa là ngƣời bản xứ. 

Để kiện toàn sự thống nhất chƣơng trình học vấn 

khắp ba miền, Varenne cải tổ Nha Học Chính Đông 

Pháp, thành lập sở Thanh tra. Ở cấp tiểu học, chỉ dạy 
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tiếng quốc ngữ mới và phần sơ đẳng tiếng Pháp. Trong 

tinh thần sắc lệnh 10/5/1926, Nha Học chính ủy nhiệm 

Thanh tra các trƣờng sơ đẳng Bắc Kỳ Trần Trọng Kim, 

và sơ đẳng giáo học thƣợng hạng Đặng Đình Phúc, soạn 

Sử Ký-Địa Dư giáo khoa thư (lớp sơ đẳng 

[élémentaire]), cùng một số sách khác nhƣ Quốc văn 

[Langue indigène] (lớp đồng ấu [enfantin], dự bị 

[préparatoire] và sơ đẳng [élémentaire]), Luân Lý 

[morale], Toán Pháp [calcul, système métrique, dessin 

linéaire], Cách Trí [lecons des choses], Vệ Sinh 

[principes élémentaires d’hygiènes]. (63) 

63. Việt Nam Tiểu Học Tùng Thƣ, Sử Ký-Địa 

Dư Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng, Trần Trọng Kim 

và Đặng Đình Phúc soạn (Hà Nội: Nha Học chính 

Đông Pháp, 1927), [trang bìa mặt và cuối] 

 

Đại học Hà Nội đƣợc nâng cấp, tổ chức chƣơng 

trình cử nhân luật khoa (ba năm, sau bằng Tú Tài II). 

Trƣờng Thuốc (Y Khoa) đƣợc nối kết với Đại học Y 

Khoa Paris. Các y sinh tốt nghiệp ở Hà Nội, nếu xuất 

sắc, có thể qua tu nghiệp tại Paris để hoàn tất chƣơng 

trình Tiến sĩ. Y khoa phòng ngừa và bình dân cũng đƣợc 

phát triển. (Năm 1928, các viện Pasteur Sài Gòn và Nha 

Trang hoạt động mạnh, chích ngừa dịch tả cho khoảng 

12 triệu ngƣời). (64) 

64. Báo cáo ngày 3/3/1926, Varenne gửi BTTĐ; 

CAOM (Aix), INF, carton 276, d. 2424; “Note pour 

le Ministre” ngày 14/3/1927; Ibid., d. 2425. Một hồi 

ký xuất sắc về ngành thuốc tại Đông Dƣơng là Hồi 

ký Nguyễn Xuân Chữ (1996). 

 

940



 793 

Varenne cũng ban hành Nghị định ngày 27/2/1926, 

cùng hai nghị định ngày 20/5 và 28/8/1926, cho phép 

ngƣời Việt có bằng cấp và quốc tịch Pháp đƣợc gia nhập 

ngạch công chức thuộc địa “ngƣời Âu,” ngoại trừ tiền 

trợ cấp xa xứ. Họ cũng có quyền, ít nhất trên lý thuyết, 

nắm những chức vụ ngang hàng với ngƣời Pháp trong 

guồng máy hành chính thuộc địa, ngoại trừ các chức vụ 

chính trị và tƣ pháp. Varenne còn định ban hành nhiều 

biện pháp nâng đỡ công nhân và nông dân, đặc biệt là 

phu đồn điền cao su, nhƣ giới hạn giờ làm việc từ 12 tới 

13 giờ mỗi ngày, nhƣng gặp sức chống đối mãnh liệt 

của Pháp kiều. Varenne cũng nghiên cứu biện pháp giúp 

đỡ những ngƣời mang hai dòng máu Pháp-Việt (métis). 

Món quà chính trị đáng ghi nhớ nhất của Varenne 

với ngƣời Việt, dĩ nhiên, là lệnh ân xá Cử nhân Châu 

vào dịp Giáng Sinh 1925, và phản ứng tƣơng đối ôn hòa 

trong lễ quốc táng Phó bảng Trinh ngày 4/4/1926. Một 

thanh tra Mật thám Hà Nội, chẳng hạn, kiên nhẫn bám 

sát y sĩ Nguyễn Xuân Chữ đến từng cửa tiệm để khuyên 

chủ nhân đừng đình công bãi chợ.  

Tuy nhiên, Đông Dƣơng nói chung và Việt Nam nói 

riêng đang đi vào một khúc quanh lịch sử dạy sóng bạo 

lực. Quốc hiệu Việt Nam bắt đầu hồi sinh từ thập niên 

1910, và sử dụng trong các tài liệu giảng dạy ở cấp tiểu 

học. Phong trào quốc gia mới bắt đầu lan tràn khắp ba 

kỳ. Cầm đầu phong trào này đa số gồm những ngƣời sở 

đắc những mảnh vụn văn hóa Pháp, cộng thêm chút kiến 

thức bì phu hoặc cảm nhận về lịch sử hay chủ thuyết 

“Cộng Sản.” (Chẳng hạn, chƣa hề có một trí thức hay 

giáo sƣ Triết nào của VNCH nêu lên câu hỏi về thực 

trạng đại đồng hay công sản trong xã hội nguyên thủy 
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mà chưa ai từng chứng nghiệm; nên 100 năm sau ngày 

cách mạng Bolshevick Nga, mới chỉ có những chế độ 

“định hƣớng” xã hội chủ nghĩa—những cuộc phiêu lƣu 

đầy bất trắc từ một xã hội quân chủ chuyên chế đã chết, 

tới một tƣơng lai mù sƣơng chƣa kịp hình thành)  

Một số ngƣời Việt từ Pháp trở về cũng không hoàn 

toàn tán thành. Theo họ, những cải cách của Varenne 

quá ít, và quá chậm. Phan Văn Trƣờng, Nguyễn An 

Ninh, v.. v... không ngớt đả phá nền hành chính thuộc 

địa, đặc biệt là triều đình Huế. Bởi vậy Ninh và Trƣờng 

trở thành nạn nhân đầu tiên của viên chức Pháp. Thống 

đốc Nam Kỳ Cognacq bí mật yêu cầu Varenne có biện 

pháp ngăn chặn những hành vi mà Cognacq mệnh danh 

là phỉ báng các viên chức thuộc địa Pháp cùng giới quan 

lại Việt.   

Ngày 24/3/1926, khi Nguyễn An Ninh đang tổ chức 

biểu tình phản đối việc trục xuất ký giả Phạm Cao Đông 

về quê, Phó bảng Trinh từ trần. Ngay tối đó, Ninh bị bắt, 

tống giam hai ngày sau, rồi bị kết án 18 tháng tù. Từ 

6/5/1926 báo La Cloche fêlée đổi tên thành L’Annam, 

do Luật sƣ Trƣờng trực tiếp điều khiển. Ngày 7/1/1927 

Ninh đƣợc đặc xá, tiếp tục lao nào hoạt động, lập nên tổ 

chức Thanh Niên Cao Vọng hay Cao Vọng Đảng. Mật 

Thám Pháp nghi ngờ Phan Văn Trƣờng và Nguyễn An 

Ninh có liên hệ với Lý Thụy ở Quảng Châu, qua đƣờng 

giây bí mật của Luật sƣ Monin. Tuy nhiên, vì không có 

bằng chứng, số phận L’Annam cùng Luật sƣ Trƣờng và 

Ninh giống nhƣ những miếng thịt cá trên thớt, chờ ngày 

bị lƣỡi dao “luật pháp và chủ quyền Bảo Hộ” băm vằm, 

mổ xẻ. 
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Các nhóm Pháp kiều cũng chống đối chính sách “đề 

huề” của Varenne. Là cƣ dân thƣợng lƣu của thuộc 

địa—cộng đồng bao gồm các viên chức thuộc địa, quân 

đội, tƣ bản và gia đình—tự cho mình những quyền lợi 

tối ƣu. Nghị sĩ Ernest Outrey (1863-1941) còn công khai 

chống đối luật cắt nhƣợng đồn điền và quặng mỏ của 

Varenne nên từ ngày 5/7/1927, chỉ có Bộ Thuộc Địa 

mới có quyền cấp phát trên 2,000 hectares đất; Toàn 

Quyền chỉ đƣợc cấp từ 2,000 hectares trở xuống, Thống 

sứ, Khâm sứ từ 1,000 mẫu tây trở xuống. (65) 

65. Marr, Tradition On Trial, 1981, p 68. Về 

cộng đồng Pháp tại Đông Dƣơng, xem Vũ Ngự 

Chiêu, “Political  and  Social Change,” (1984), Part 

I. chapt 3. 

 

Những biến động trong năm 1926 khiến Varenne 

phải về Paris tham khảo ý kiến từ ngày 4/10/1926 đến 

16/5/1927. Pasquier ra Hà Nội làm XLTV Toàn quyền. 

Jean C Joseph d’Elloy xử lý thƣờng vụ tại Huế.  

 

1. Huỳnh Thúc Kháng & Tiếng Dân: 

Do thỉnh nguyện của Huỳnh Thúc Kháng từ tháng 

10/1926,  sau khi tham khảo Viện Cơ Mật, ngày 

12/2/1927, Pasquier ký Nghị định (Arreté) cho phép 

Chủ tịch Viện Dân Biểu Trung Kỳ (1926-1928)  Kháng 

xuất bản Tiếng Dân,  tờ báo quốc ngữ đầu tiên của 

Trung Kỳ. Lập trƣờng chống Cộng, duy tân ôn hòa. và 

chịu Mật Thám Pháp kiểm duyệt. (65)  

66. TTLTQG II (TP/HCM), RSA/HC, HS 1869 
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Báo ra mỗi tuần 2 lần, vào Thứ Tƣ và Thứ Bảy. 

Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút. 

Quản lý là Trần Đình Phiên. Danh số cũ tại thƣ viện 

Versailles: Jo 94195. Hiện đã chụp microfilm, lƣu trữ 

trong thƣ viện Quốc Gia Pháp (Francois Mitterand) ở 

quận XIII Paris. (BNF, MICR D-996) 

Mặc dù Huỳnh Thúc Kháng khẳng định lập trƣờng 

chống Cộng, và cổ võ chính sách duy tân thân Pháp, ôn 

hòa, viên chức Pháp vẫn theo lời khuyên của Nguyễn 

Hữu Bài và Hồ Đắc Trung, thực hiện những biện pháp 

kiểm soát và kiểm duyệt chặt chẽ. Ngày 16/2/1927, 

XLTV Khâm sứ Jean C G d’Elloy (4/10/1926-

13/2/1927) chỉ thị Sở Liêm Phóng An Nam theo dõi kỹ 

Tiếng Dân. Sở Liêm Phóng phải lƣu trữ và theo dõi 

thƣờng xuyên.  Ngày 19/3/1927, Sogny đệ trình tân 

Khâm sứ Jules Frìès (13/2/1927-24/5/1928) kế hoạch 

kiểm soát Tiếng Dân. Lập một ban kiểm soát riêng dƣới 

quyền Bùi Văn Cung và hai ngƣời khác. (Bùi Văn Cung 

từng cùng H Peyssonnaux hợp dịch nhật ký của Linh 

mục Nguyễn Văn Thơ (hay Cƣ), một trong hai thông 

ngôn của sứ đoàn Lê Tuấn tham dự cuộc nghị hòa năm 

1873 ở Sài Gòn, đăng trên Đô thành hiếu cổ [Bulletin 

des Amis de Vieux Hué]) Ban kiểm duyệt này sẽ bảo 

đảm bài vở không đƣợc xúc phạm chủ quyền bảo hộ 

Pháp và chế độ thiết lập tại Annam. Mỗi số báo phải 

nộp hai bản vỗ cho Sở Liêm Phóng với bản dịch Pháp 

ngữ. Đích thân Sogny, hoặc “cò” đặc biệt Dussaut, ký 

dƣới câu “Visa pour publication” [thuận cho xuất bản], 

với con dấu. (66) 

66. Tờ trình số 462, ngày 19/3/1927, RSA/HC, 

HS 1869. 
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Sau một thời gian dài tranh luận, ngày 13/4/1927, 

Huỳnh Thúc Kháng bỏ dự định xuất bản báo ở Đà 

Nẵng, đặt tòa soạn tại số 123 đƣờng Đông Ba, Huế. 

Đào Duy Anh (1904-1988) nguyên quán huyện 

Thanh Oai, Hà Đông, nhƣng sinh tại Thanh Hóa—một 

giáo viên ở Đồng Hới, Quảng Bình—phụ tá chủ biên 

Tiếng Dân. Giống nhƣ đa số “thế hệ 1925,” Đào Duy 

Anh bắt đầu có ý thức quốc gia dân tộc nhờ phiên tòa xử 

Phan Bội Châu ngày 23/11/1925 tại Hà Nội. Sau khi Cử 

nhân Châu đƣợc giảm còn án treo, chỉ định cƣ trú ở 

Huế, trên đƣờng xe hơi từ Hà Nội về kinh thành, Phan 

Bội Châu ghé qua trụ sở Hội Quảng Trị ở Đồng Hới, 

Quảng Bình. Lần gặp Phan Bội Châu này khiến Đào 

Duy Anh bỏ nghề giáo, định vào Sài Gòn làm báo. Tới 

Đà Nẵng, gặp Huỳnh Thúc Kháng, Anh đổi ý, tham gia 

công ty Tiếng Dân. (67) 

67. Đào Duy Anh, Nhớ nghĩ chiều hôm (Hà 

Nội: Trẻ, 1989), tr 7, 20. 

Theo Đào Duy Anh, còn có, Trần Hoành, tức 

Cửu Cai, bạn tù Côn Đảo của HTK, giúp việc quản 

đốc nhà in; Nguyễn Xƣơng Thái, từ chức thƣ ký sở 

Thƣơng chính Tourane, giúp việc văn thƣ. (Anh, 

1989:24-25) Chủ nhân rạp chiếu bóng Tam Tân ở 

Huế, ông Trần Kiêm Trinh và cháu là Phạm Đăng 

Nghiệp, giúp đỡ chỗ ở trong những tháng đầu, và rồi 

thuê tòa soạn, v.. v... (Anh, 1989:25) Y sĩ  Đông 

Dƣơng Trần Đình Nam (1896-1974) là một mạnh 

thƣờng quân, tham gia ban biên tập. Ngoài ra còn Võ 

Liêm Sơn, v.. v... 
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Ngày 11/1/1927, từ Tourane Huỳnh Thúc Kháng 

báo cho Jean C G d’Elloy (4/10/1926-13/2/1927) là 

mình sẽ giữ chức sẽ là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút. Phụ 

tá biên tập là Đào Duy Anh. Quản trị giao cho Trần 

Đình Phiên, thƣơng gia ở Phan Thiết. (Tài liệu 12) 

 

Mùa Hè 1926, Trần Mộng Bạch kết nạp Anh vào 

Việt Nam Cách Mệnh Đảng, hoá thân của Hưng Nam 

Hội (Anh, 1989:20, 28-31). Lúc này Bạch đã chịu ảnh 

hƣởng của Việt Nam Thanh Niên Kách Mệnh Hội 

[VNTNKMH] của Lý Thụy, qua đƣờng dây Lê Duy 

Điểm, và tháng 7/1926 cử Trần Phú qua Quảng Châu. 

Nhƣng Điểm thực ra đã bí mật tham gia tổ chức 

VNTNKMH, và đƣợc gửi về nội địa hoạt động. Trần Phú 

rồi cũng ngả theo Lý Thụy và qua Nga huấn luyện với 

bí danh “Lý Quí.” 

Năm 1927, Đào Duy Anh còn tham gia Việt Nam 

Tấn Bộ Đảng [Parti Progressive Annamite], với ý định 

cử Phan Bội Châu làm Đảng trƣởng, nhƣng bị Pasquier 

cho lệnh cấm (68) 

68. Đào Duy Anh, 1989:9-10. 20, 21, 28-31 

 

Mùa Hè 1927, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Xƣơng 

Thái, và Đào Duy Anh ra Hà Nội mua lại trọn nhà in 

Nghiêm Hàm mang về Huế, và dự trù xuất bản báo vào 

tháng 7/1927; nhƣng bị chậm trễ ít ngày. (69) 

69. Đào Duy Anh, 1989:22, 24.  

 

Ngày 5/8/1927, Khâm sứ Frìès lập lại điều kiện hai 

ngày trƣớc khi in phải nộp cho Sở Liêm Phóng hai bản 
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vỗ kèm theo bản dịch Pháp ngữ. Ngày 10/8/1927  Tiếng 

Dân ra mắt độc giả.  

Trong thời gian ở Huế, Huỳnh Thúc Kháng khá 

thân với Phan Bội Châu. Sau khi báo L’Annam của Phan 

Văn Trƣờng/Nguyễn An Ninh bị đóng cửa, Tiếng Dân 

đứng ra tiếp tục nhận quyên góp giúp Cử Nhân Châu 

sống suốt những năm cuối đời. Hoàng giáp Kháng cũng 

ít nhiều tham gia việc hiệu đính bản dịch Việt ngữ hồi 

ký của Phan Bội Châu (Niên Biểu và Ngục Trung Thư 

hay Tự Phán), và viết về Phan Tây Hồ, kể cả một tiểu 

sử tóm lƣợc không chính xác lắm. Hoàng giáp Kháng 

còn viết về cuộc dân biến 1908, cùng lƣợc sử đời 

minh—dƣới lƣỡi kéo kiểm duyệt “chống Cộng,” và 

trung thành với sứ mệnh Bảo hộ Pháp. Đáp lại, Phan 

Bội Châu thƣờng có thơ hay câu đối chúc mừng Tiếng 

Dân. Đáng ghi nhận, một số cán bộ Đệ Tam Quốc Tế, 

mới từ Nga về, sẵng giọng chỉ trích Phan Bội Châu và 

Huỳnh Thúc Kháng “phá hoại cách mạng” vì khiến dân 

chúng nhìn lệch hƣớng tranh đấu. Nghị quyết Đại hội I 

(27-31/3/1935), thì cực lực chỉ trích “bọn” cải lƣơng Bùi 

Quang Chiêu, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, 

Dƣơng Văn Giáo, v.. v... là “phản đối đế quốc” “để bán 

mình cho cao giá.” (70) 

70.VKĐTT, I:1924-1930, 2002:14.  Tháng 

11/1931, Hà Huy Tập còn chê Nguyễn Sinh Côn 

[Ái Quốc] đã viết ra “những lý thuyết đầu cơ, cải 

lƣơng, duy tâm, quốc gia chủ nghĩa (nhƣ quyển sách 

Đường Kách Mệnh . . ., quyển Duy Vật Sử Quan Sơ 

học của Đảng Xiêm); Ibid., 2002:20.   
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Ba nhóm “bản xứ” Việt khiến ngƣời Pháp chú ý đặc 

biệt là Đảng Lập Hiến [Le Parti Constitutionalist] của 

Bùi Quang Chiêu; Đảng Lao Động Nam Kỳ [Le Parti 

Travailliste de la Cochinchine] của Cao Triều Phát 

(1888-1956) và Cao Hải Đề (?), chủ báo L'Ère nouvelle 

[Thời Đại Mới] (Vũ Đình Dy [1906-1945] làm Chủ 

bút), đạo Cao Đài của Lê Văn Trung (1875-1934). 

Ngoài ra phải kể Thanh Niên của Lý Thụy ở Canton 

(Quảng Châu), và các nhóm Bôn-xê-vích nhƣ Việt Nam 

Hồn của Nguyễn Thế Truyền tại Pháp. (71) 

71. Note của Duchêne ngày 14/3/1927; Ibid., 

INF, carton 276, d. 2425. 

 

2. Đảng Lập Hiến:  

Đảng Lập Hiến thành hình từ năm 1917. Năm này, 

Bùi Quang Chiêu (1873-1945), Charles Nguyễn Phú 

Khai (sinh 1887-?) cùng bạn hữu trong giới trí thức 

mới—từng du học Pháp, hay tốt nghiệp trong nƣớc—

xuất bản tờ La Tribune indigène [Diễn đàn bản xứ] ở 

Sài Gòn để tranh đấu cho quyền lợi những ngƣời Pháp 

gốc Việt. Chín năm sau, Đảng Lập Hiến mới chính thức 

nộp đơn xin hoạt động theo tinh thần luật 1901. Trong 

số các đảng viên có thêm Dƣơng Văn Giáo, Nguyễn 

Phan Long, Nguyễn Văn Thinh, Trần Văn Đôn v.v... 

Đảng này còn xuất bản tờ L'Echo annamite [Tiếng Dội 

dân An-na-mit], chuẩn bị cho cuộc tranh cử Hội Đồng 

quản hạt Nam Kỳ. 

Bùi Quang Chiêu, “Bác vật” Canh nông đầu tiên 

của Việt Nam, từng du học ở Algérie, rồi chuyển sang 

trƣờng Thuộc địa Paris (1895-1897). Sau khi tốt nghiệp, 

Chiêu về nƣớc, dạy tại trƣờng Canh nông Hƣng Hoá. 
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Tháng 7/1911, khi gặp Côn làm bồi trên tàu Đô Đốc 

Latouche-Tréville, Chiêu đã khuyên Côn nên tìm đƣờng 

tiến thân khác. (72) 

72. Tran Dan Tien, 1976:14-8; Lời khai của 

Chiêu vào tháng 9/ 1922, CAOM (Aix), SPCE 364; 

Hemery, 1990:30, 37. 

 

Nguyễn Phú Khai, sinh ngày 2/2/1887, cũng là cựu 

trú sinh Trƣờng Thuộc Địa từ năm 1904. Sau hai lần 

không qua đƣợc kỳ thi tuyển vào Ecole Centrale ở Paris, 

tháng 12/1907 Khai bị trục xuất khỏi trƣờng. Tuy nhiên, 

Khai cũng tốt nghiệp kỹ sƣ, và năm 1914 tình nguyện 

gia nhập quân đội với cấp bậc Thiếu úy. Về Sài Gòn 

năm 1917, Khai cùng Chiêu xuất bản tờ La tribune 

indigène [Diễn đàn bản xứ] tại Sài Gòn. Ba năm sau, 

Khai trở lại Paris để vận động “tự trị” cho Đông Dƣơng, 

và lập Hội Tương Trợ Đông Dương ở Paris. Mùa Xuân 

1921, Khai cùng Nguyễn Khắc Vệ và Ernest Babut xuất 

bản  La Tribune annamite [Diễn đàn An Nam], nhƣng 

cuộc vận động của Khai không có kết quả. Báo La 

Tribune annamite bị đình bản trong năm 1921. Trở lại 

Sài Gòn, Khai tiếp tục làm báo.  

Y sĩ Nguyễn Văn Thinh (1888-1946) cũng từng 

sống khá lâu trên đất Pháp. Sau khi tốt nghiệp y sĩ bản 

xứ [Đông Dƣơng], năm 1910 Thinh đƣợc học bổng qua 

Pháp tu nghiệp, và là một sinh viên xuất sắc tại Đại Học 

Y Khoa Paris. Trong thế chiến thứ I, Thinh nhập ngũ, 

rồi lấy vợ Pháp. Năm 1919-1920 từng gặp Phan Chu 

Trinh và Nguyễn Sinh Côn, tranh luận về chính trị sôi 

nổi. 

949



 802 

Dƣơng Văn Giáo (1895-1945), Tiến sĩ Luật, từng 

du học ở Pháp và gia nhập nhóm Lập Hiến năm 1923.  

Nguyễn Phan Long, một ký giả tài danh, cũng gia 

nhập Đảng Lập Hiến năm 1923. 

“Đảng Lập Hiến” có hai [2] tờ báo lớn nhất là La 

Tribune indigène và L'Echo annamite, số lƣợng phát 

hành 3000 tờ một ngày. Năm 1925, Nguyễn Sinh Côn 

báo cáo lên Comintern rằng Lập Hiến chƣa phải là một 

đảng [theo định nghĩa và tổ chức Marxist-Leninist], mà 

chỉ tập họp khoảng 250 thƣợng lƣu trí thức tranh đấu 

cho quyền lợi phe nhóm [trong số 2550 ngƣời có quốc 

tịch Tây]. 

Thái độ của các viên chức thuộc địa với nhóm Bùi 

Quang Chiêu, hay Nguyễn Phan Long v..v... chẳng khác 

biệt bao lăm với nhóm Phạm Quỳnh, Nguyễn Hữu 

Bồi—có thẻ xếp chung vào khuynh hƣớng hợp tác.  

: Đầu thập niên 1930, nhóm này lên tột đỉnh danh 

vọng. Bùi Quang Chiêu đƣợc làm đại diện Nam Kỳ tại 

Thƣợng Hội Đồng Thuộc Địa ở Paris. Nguyễn Phan 

Long cùng những ngƣời khác nắm giữ các ghế Hội đồng 

Quản hạt và Hội đồng thành phố Sài Gòn. Cơ quan ngôn 

luận của nhóm (La Tribune indigène) đổi tên thành La 

Tribune indochinoise. của Nguyễn Văn Của và Lê 

Quang Liêm, tự Phủ Bảy làm chủ Lục tỉnh Tân Văn [Tin 

Tức Sáu Tỉnh]. Tuy nhiên, sau khi yêu cầu Thống sứ 

Pháp thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dạy năm 1930-1931, 

nhóm Lập Hiến trở thành mục tiêu đánh phá của cán bộ 

Cộng Sản cũng nhƣ giới trí thức tiến bộ. 

Ngay trong nhóm Lập Hiến cũng có rạn nứt. 

Cuộc tranh cử chức đại diện Nam Kỳ tại Thƣợng 

Hội đồng thuộc địa giữa Long và Chiêu năm 1936 
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báo hiệu sự suy thoái của nhóm này. Thất cử, Long 

ngả theo đạo Cao Đài, cùng Nguyễn Văn Nhã nối 

kết các hệ phái đối nghịch nhau. Nỗ lực của họ chỉ 

tạo nên một hệ phái Cao Đài mới, tức Liên Hoà Đại 

Đạo. 

Trong khi đó, năm 1937, Nguyễn Văn Thinh 

tách ra lập Đảng Dân Chủ, qui tụ hầu hết các bác sĩ, 

và đảng này lập tức có biệt danh là “Đảng thày 

thuốc.”  

Sự phân hoá trên khiến trong cuộc bầu cử ngày 

30/4/1939, không những Nguyễn Phan Long mà cả 

ba ứng cử viên Lê Quang Liêm, Huỳnh Văn Chín 

và Vƣơng Quang Nhƣờng đều lọt sổ. [Xem Phong 

trào Đại hội Đông Dương] 

 

3. Việt Nam Độc Lập: 
Tại Pháp, ngƣời hăng say bênh vực Phan Bội Châu 

nhất là Nguyễn Thế Truyền—đây là một điểm son trong 

sự nghiệp cách mạng của con Nguyễn Duy Nhạc, và 

cháu nội Tuần Phủ Hàn, ngƣời đã bị Quang Phục Hội 

ám sát năm 1913. Kỹ sƣ Truyền—qua chiêu bài Công 

Đoàn Liên Thuộc Địa—vận động Ðảng Marxist-

Leninist Pháp cùng Hội Nhân và Dân Quyền tiếp tục mở 

chiến dịch, lôi kéo đƣợc sự ủng hộ của rất nhiều nhân sĩ.  

Năm 1926, nhóm Truyền giúp ấn hành tài liệu Bản 

Án Thực Dân Pháp [Le Procès de la Colonisation 

francaise], dựa trên bản thảo Les Opprimés của Nguyễn 

Sinh Côn. Do áp lực gia đình, năm 1926, Truyền ngƣng 

hoạt động với Ðảng Marxist-Leninist Pháp, nhƣng tiếp 

nối cuộc tranh đấu cao cả hơn là nhân và dân quyền, 

thành lập đảng Việt Nam Ðộc Lập, có cơ quan ngôn luận 
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là tờ Việt Nam Hồn, với tiểu tựa “Tự Do Diễn Đàn của 

Học sinh và Lao động.” Toà soạn đặt tại 127 rue 

Montparnasse.  

Ngay trang nhất có bài “Nhời viếng Khải Định” của 

“Nguyễn Văn Ánh” đã nhắc dến trong một chƣơng 

trƣớc. Ngoài ra, còn đăng tài liệu về Việt Nam Quốc 

Dân Đảng Cƣơng của  Phan Bội Châu. Báo ra đƣợc ba 

số thì Bộ trƣởng Nội Vụ Sarraut cấm lƣu hành. An ninh 

Pháp cho rằng Truyền và nhóm Việt Nam Hồn là Ðệ 

Tam QTCS. (73) 

73. CARAN (Paris), F7/13405; CAOM (Aix), 

SLOTFOM, III, c.3. Phóng ảnh Việt Nam Hồn, trích 

in trong Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I (1997), tr 262. 

Theo Hémery, Việt Nam Hồn xuất bản bằng quốc 

ngữ tháng 5/1923, một tháng hai số, trƣớc ngày Côn 

rời Paris  (13/6/1923?);  Hémery, 1990, p 51.  

 

Ngày 23/8/1926, Sarraut lại ra lệnh cấm xuất bản 

Việt Nam Hồn. Tháng 9/1926, Nguyễn Thế Truyền và 

đồng chí xuất bản Phục Quốc, "Cơ quan để yêu sách 

quyền lợi của dân Việt Nam." Báo chỉ ra đƣợc 2 số. 

Ngày 11/10/1926, Sarraut cấm báo Phục Quốc. Tuy 

nhiên, Kỹ sƣ Truyền xuất bản thêm đƣợc 3 số mang tên 

Hồn Việt Nam (số 1, 15/1/1927, số 2, 1/2/1927, số 3, 

1/4/1927) và 1 số Việt Nam (9/1927), ở Le Hâvre), mới 

chính thức đình bản. (74) 

74. CAOM (Aix), SLOTFOM, Séries V, carton 

15 & 35. 

 

Năm 1927, Nguyễn Thế Truyền tháp tùng các dân 

biểu Pháp tham quan Đông Dƣơng. Trở lại Pháp, 
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Nguyễn Thế Truyền chỉ trích các tệ nạn kinh tế, xã hội 

nhƣ chính sách độc quyền bán “rƣợu ty,” muối và thuốc 

phiện. Theo Chủ tịch Đảng Việt Nam Độc Lập, khi A F 

Fontaine thành lập công ty Société francaise des 

Distilleries de l'Indochine [SFDI] tại miền Bắc năm 

1901, tổng số vốn chỉ có 2 triệu francs. Phần tƣ thế kỷ 

sau, năm 1926, vốn của Fontaine tăng lên 1500% (30 

triệu francs), trong khi trị giá mỗi cổ phần tăng lên 

1320% (500 francs năm 1901 lên 6,600 francs năm 

1926). Đó là chƣa kể những tệ nạn bắt rƣợu lậu—đƣa 

đến những vụ tố cáo rƣợu lậu vô bằng chứng, nhƣng đủ 

mang lại bao thảm kịch, khó khăn cho nông dân. Nạn 

độc quyền muối, ban hành từ năm 1898, cũng khiến dân 

chúng cực kỳ bất mãn. Dân làm muối ở vùng biển phải 

mang số muối thu hoạch tới cân ở sở đoan, bán cho nhà 

nƣớc; rồi nhà nƣớc bán lại cho giới tiêu thụ qua trung 

gian các đại lý. Năm 1926, chính phủ mua vào, 6 hào 

một tạ; nhƣng bán ra cho đại lý 3.70 đồng 1 tạ, và khi 

nhà buôn bán ra cho dân, giá lên tới 6$ tới 7$ 1 tạ. (75) 

75. CAOM (Aix),  SLOTFOM, Séries III, 

cartons 2 & 3. Xem thêm hồ sơ các báo Đông 

Dƣơng và Pháp trong Ibid., INF, carton 276, d. 

2424, 2426, và 2427. 

 

Cựu Toàn quyền Jean A E Constans (9/11/1887-

22/4/1888), Chủ tịch Tổng Công Đoàn Lao Công, tuyên 

bố phải ngả nón cùng 500,000 hội viên để tỏ lòng kính 

phục sự chịu đựng của công nhân Việt. 

Ngày 14/6/1927, Kỹ sƣ Truyền chính thức khai báo 

việc thành lập Đảng Việt Nam Độc Lập. Cờ nền vàng, 5 

sao đỏ. Chủ tịch: Nguyễn Thế Truyền; Tổng Thƣ Ký: 
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Nguyễn Văn Luận (cử nhân Triết); Phó TTK: Bùi Ái 

(cựu giáo viên tiểu học); Tổng thủ quĩ: Bùi Đức Thành 

(chủ tịch Hội Ái hữu đầu bếp ngƣời Việt); Phó Thủ quĩ: 

Trần Vinh Hiển (sinh viên Mỹ thuật). Nhân dịp này, 

Nhƣ Phong Nguyễn Văn Luân xuất bản báo Việt Nam 

tại Le Hâvre, có bài tƣởng niệm Lƣơng Văn Can, thuộc 

nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội. 

Tạ Thu Thâu, qua Pháp ngày 6/9/1927 để theo học 

ban Cử nhân Toán Đại học Paris, gia nhập Việt Nam 

Độc Lập Ngoài ra, trong số các cộng sự viên, có Huỳnh 

Văn Phƣơng, thuộc một gia đình đại điền chủ, mới qua 

Pháp du học.  

Vào cuối năm 1927, Nguyễn Thế Truyền cùng gia 

đình, có Nguyễn An Ninh tháp tùng, xuống tàu về nƣớc. 

Nhƣ Phong Nguyễn Văn Luân, cùng Huỳnh Văn 

Phƣơng, Tạ Thu Thâu phụ trách điều hành Đảng Độc 

Lập. (76) Cùng các bạn trẻ đƣơng thời—nhƣ Nguyễn 

Phan Chánh, Trần Văn Thạch, rồi Hồ Tá Khanh, Phan 

Văn Hùm, v..v..—họ trở thành lãnh tụ của nhóm Tả 

phái, tự xƣng là Trốt Kít, tức Đệ Tứ Cộng Sản, sau khi 

bị trục xuất tập thể khỏi Pháp. 

76. Chính Ðạo, Việt Nam Niên Biểu, 1919-

1975, Tập III: Nhân vật chí, tái bản có bổ sung 

(1997), tr  374-377. 

 

D. NGUYỄN SINH CÔN RỜI QUẢNG CHÂU: 

Trong khi đó, từ năm 1926, mối tình Đệ Tam Quốc 

Tế xen lẫn nhu cầu kinh tế/xã hội giữa Lý Thụy và Tăng 

Tuyết Minh kéo dài chƣa đầy nửa năm, tai biến xảy ra 

đột ngột. Trƣớc tình hình hỗn loạn do các công hội và 

thị dân gây nên, Tƣởng Giới Thạch và phe nhóm quyết 
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diệt Cộng [thanh Cộng]. Nhân dịp công nhân Thƣợng 

Hải nổi loạn ngày 21-22/3/1927, ngày 26/3. quân Tƣởng 

tiến vào thành phố cảng này. Bất chấp thái độ qui phục 

của công nhân Thƣợng Hải, ngày 12/4/1927, Bạch Sùng 

Hy xuống tay đàn áp. Hôm sau, 13/4/1927, Thạch sai Lý 

Tế Thâm thanh Cộng ở Canton. Borodin chạy lên 

Wuhan, định sử dụng cánh tả THQDĐ chống lại Thạch, 

nhƣng thất bại. Thạch chỉ trục xuất Borodin, nhƣng giết 

chết Trƣơng Thái Lôi, UV/BCHTW Đảng CSTH, giữ 

chức thông dịch viên. 

Từ tháng 4/1927, trụ sở VNKMTNH ở Quảng Châu 

cũng không thoát khỏi bàn tay “thanh Cộng” của 

THQDĐ.  

Hồ Bá Cự bị bắt. Các khoá sinh Việt trong trƣờng 

Hoàng Phố bị giam lỏng và qua nhiều cuộc thanh lọc, 

tra vấn. Năm 1929, Tổng bộ Thanh Niên phải bỏ Quảng 

Châu, trốn lên Hong Kong, trƣớc khi công an Quảng 

Châu đột kích nhà vợ chồng Cự ngày 31/1/1929.. Đáng 

sợ hơn nữa là Nguyễn Công Viễn đã công khai “chống 

Cộng,” nhƣng vẫn duy trì đƣợc liên hệ với cô vợ ngƣời 

Quảng Đông Tăng Tuyết Minh của Nguyễn Sinh Côn. 

Phần Côn, mùa Xuân 1927 đang ở Lục Hải Phong, 

đƣợc một sĩ quan Cảnh sát mật báo tin sắp bị bắt giữ, 

chỉ kịp từ giã ngƣời vợ cách mạng quốc tế, Tuyết Minh, 

trốn khỏi Lục Hải Phong (Quảng Đông), đến tạm trú 

trong tòa Lãnh sự Nga ở Hán Khẩu [Hankow] (Hồ Bắc), 

tây nam Nam Kinh, rồi theo một cánh quân Trung Cộng 

tới Sa Đầu [Swatow], lên Thƣợng Hải, tìm đến 

Vladivostok [Hải Sâm Uy], và về tới Mat-scơ-va ngày 

15/6/1927. (77) 
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77. CĐ ngày 15/6/1927, Voitinsky gửi 

Abramov?; RC 495, Box 154, File 298, p. 89 [Tran 

Van Hung, 2000, 8, tr 52.  

 

Giới lãnh đạo Mat-scơ-va, dĩ nhiên, chẳng có gì để 

vui mừng chào đón những ngƣời thua cuộc. Trong nội 

bộ Liên Xô Nga, hiềm khích ngày một căng thẳng giữa 

hai phe trƣờng kỳ cách mạng, do Leon Trostky chủ 

xƣớng, và cách mạng trong nội bộ mỗi quốc gia, do 

Josef V. Stalin [Dzhugasvili] cầm đầu.  

Dẫu vậy, theo tài liệu văn khố Nga, trong tháng 

6/1927, Côn đề nghị Ban Phƣơng Đông chọn Trần Phú 

(KUTV, 12/2/1927-11/1929) làm thƣ ký nhóm học viên 

Việt tại Trƣờng Đại học Phƣơng Đông, và yêu cầu cho 

Litvinov Lê Huy Doãn chuyển sang Đại học Phƣơng 

Đông, sau khi qua lớp huấn luyện phi hành. (78) 

78. Hồng Hà, 1980:198, Sokolov, 253-55. 

 

Tháng 11/1927, Côn rời Mat-scơ-va qua Germany 

và Pháp. Công Đoàn Liên Thuộc Địa vô cùng lạnh nhạt. 

Chẳng những từ chối cung cấp địa chỉ cơ sở bí mật ở Á 

Châu, Đảng Marxist-Leninist Pháp còn yêu cầu Ban 

thƣờng vụ Comintern cho biết về nhiệm vụ Côn tại 

Pháp. Trong khi đó, Nguyễn Văn Tạo (1908-1972), bí 

danh An, đƣợc cử làm đại diện Đảng Marxist-Leninist 

Pháp tại Hội Nghị chống Quốc Tế Xâm Lƣợc ở 

Bruxelles. (79)  

79. Charles B. McLane, Soviet Strategies in 

Southeast Asia (Princeton: Princeton Univ. Press, 

1968), pp. 102-3.  
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Chƣa phát hiện tài liệu văn khố nào về liên hệ giữa 

Nguyễn Sinh Côn cùng Nguyễn Thế Truyền hay cộng 

đồng Việt kiều trong khoảng thời gian này. Từ tháng 2 

tới tháng 5/1928, Côn sống ở Germany, nhƣng không có 

trách nhiệm rõ ràng. (80) 

80. RC 495, Box 154, File  596, p. 6; Tran Van 

Hung, TCLSĐ (2000), 8:52. 

 

Ngày 21/5/1928, Côn viết thƣ cho Comintern, chỉ 

trích Công Đoàn Liên Thuộc Địa Pháp. Dù đã trở lại 

Mat-scơ-va, Côn không đƣợc mời tham dự Đại Hội VI 

QTCS từ 17/6 tới 8/7/1928—Nguyễn Văn Tạo và hai 

ngƣời khác đại diện Đảng Marxist-Leninist Pháp. Đại 

Hội này đánh dấu sự  ƣu thắng của phe Stalin. Nghị 

quyết Đại hội VI chấp nhận thuyết Cộng Sản trong một 

nƣớc [national communism] của Nikolai I. Bukharin, 

tức ủng hộ chiến lƣợc đấu tranh giai cấp trong một 

nƣớc, tạm ngƣng việc xuất cảng cách mạng vô sản, tập 

trung vào cách mạng thổ địa. Tiếp đó, là cuộc thanh 

trừng rộng lớn các đối thủ chính trị của Ngƣời Thép—

kể cả Trotsky và thành viên tam đầu chế kế vị Lenin. 

Ngày 30/5/1928, Côn rời Mat-scơ-va qua Germany 

Italia, rồi đáp tàu thủy đi Xiêm, dƣới sự điều động của 

Dalburo Phƣơng Nam ở Thƣợng Hải—hoạt động trong 

lãnh thổ Xiêm La, Malaysia, Singapore từ 1928. Côn—

dƣới bí danh Thọ, Nam Sơn, Thẩu Chín—thành lập các 

chi bộ ở Bản Đông (gần Pichit, Đông bắc Xiêm), và rồi 

Bangkok. Côn còn góp công vào việc thành lập Đảng 

Cộng Sản Xiêm, Đảng CS Malaysia, và cải tổ Đảng CS 

In-đô-nê-xia-a. (81) 
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81. CAOM (Aix), INF, c. 326, d. 2637;  Hoan, 

1987:55-63;  

 

Côn giữ liên hệ với các tổ Thanh Niên tại Xiêm, các 

chi bộ THCS hải ngoại, và hệ thống thợ thuyền đi tàu—

xƣơng sống của hệ thống liên lạc.  

Trong khi đó, tổ chức VNTNKMĐCH ngày thêm 

phân hóa. Chính sách Thanh Cộng của Tƣởng Giới 

Thạch tạo nên nhiều khó khăn cho Tổng bộ cũng nhƣ 

đoàn viên. Trong năm 1927, Tổng bộ Thanh Niên hại 

lần bị lục soát. Cuối năm 1928—trƣớc khi Đại Hội thứ I 

của Thanh Niên diễn ra từ ngày 1 tới 9/5/1929 tại Hong 

Kong—nội bộ Thanh Niên trải qua một chuỗi khủng 

hoảng khiến tổ chức hầu nhƣ tận diệt. Đêm 8 rạng 

9/12/1928, Tôn Đức Thắng cho lệnh ba thuộc hạ giết Lê 

Văn Phát, một cán bộ VNTNCMH, và một nữ cán bộ 

tên Nhựt ở số 5 đƣờng Barbier (Tân Định). Tháng 

2/1929, Thắng bị bắt, rồi ngày 15/7/1930, bị kết án 20 

năm khổ sai; đầy ra Côn Đảo. Ba thủ phạm bị kết án tử 

hình, nhƣng ngày 21/5/1931, chỉ có Trần Trƣơng và 

Trần Văn Công bị xử chém. Ngô Thiêm, trốn qua  Hong 

Kong báo cáo. Tổng bộ Thanh Niên giải tán Kỳ bộ Nam 

Kỳ. (82) 

82. CAOM (Aix), 7F 55.  

 

Phạm Văn Đồng mới đi dự Đại Hội ngày 1-

9/5/1929 ở Hong Kong về cũng bị sa lƣới ở Sài Gòn. 

Ngày 18/7/1930, bị 10 năm khổ sai, đầy Côn Đảo. 23 

ngƣời khác bị án tù.  

Cao Hồng Lĩnh, ngƣời Hội An, sống trong nam, gia 

nhập VNKMTNH từ cuối 1926, qua Cƣơng, ngƣời Hà 
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Tĩnh. cũng bị ảnh hƣởng. Năm 1928, Lĩnh đƣợc chọn 

qua Quảng Châu huấn luyện, nhƣng bị đình hoãn vì vụ 

thảm sát Lê Văn Phát. Mãi tới cuối năm 1928, Lĩnh mới 

tới Trung Hoa, nên chỉ gặp Cự, Phan, cùng những ngƣời 

bị Tƣởng bắt nhốt. (83)  

83.  Cao Hồng Lĩnh, “Mãi mãi đi theo con 

đƣờng của ngƣời;” Đầu Nguồn (1977), tr 311-313 

[311-332]; Hoàng Quốc Việt, Chặng đường nóng 

bỏng (Hà Nội: Lao Động, 1985), tr. 273-76; CAOM 

(Aix), 7F 55. 

 

Mặc dù có tổ chức khá chặt chẽ, VNKMTNH không 

phát triển mạnh.  

Tại Bắc Kỳ, khuynh hƣớng đƣợc nhiều ngƣời yêu 

chuộng là Tam Dân chủ nghĩa của Tôn Dật Tiên. Sự 

hình thành của Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) 

của nhóm Nguyễn Thái Học và Nam Đồng Thị Xã ở Hà 

Nội năm 1927 khiến VNKMTNH bị rơi xuống hàng thứ 

yếu.  

Tại Trung Kỳ, VNKMTNH không những phải tranh 

chấp ảnh hƣởng với Việt Nam Cách Mạng Đảng (hậu 

thân của Phục Việt, Hưng Nam, và tiền thân của Tân 

Việt Cách Mệnh Đảng, 7/1928-1/1/1930) mà còn bị mật 

thám Pháp và quan chức Việt xuống tay đánh phá từ 

cuối năm 1927, đầu năm 1928. Nhiều cán bộ phải bỏ 

trốn sang Xiêm La.  

Tại Nam Kỳ, VNKMTNH cũng gặp sức chống đối 

của Tân Việt, VNQDĐ cùng nhiều tổ chức khác nhƣ 

Đảng Lập Hiến, và đặc biệt là giáo phái Cao Đài, phát 

triển mạnh mẽ từ năm 1926. 
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Nguy hiểm hơn nữa, VNKMTNH bị chia làm nhiều 

phe.  

Phe qua lớp huấn luyện cấp tốc rồi về nƣớc hoạt 

động thƣờng bài bác những ngƣời tốt nghiệp Hoàng Phố 

hay đã qua Nga.  

Phe giáo điều, cực đoan, muốn thực hiện ngay cách 

mạng vô sản tại một quốc gia trƣớc khi thực hiện các 

mạng thế giới, qua hình thái “cách mạng thổ địa”—tức, 

“trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận ngọn.” Nhƣng vì 

đại đa số các đoàn viên VNKMTNH đều có xuất thân 

trí, phú, địa, hào, họ đƣợc khuyến khích phải thoát ly gia 

đình, vô sản hoá bản thân bằng cách gia nhập giới lao 

động. Xứ bộ Bắc Kỳ của Nguyễn Đức Cảnh, Phiếm Du, 

Dƣơng Hạc Đính bí mật thành lập chi bộ Hàm Long của 

Đảng Cộng Sản Đông Dƣơng [ĐCSĐD] từ tháng 

3/1929, và chính thức ra công khai sau khi bộ ba Viễn, 

Cự và Phan khai trừ các đại diện Bắc Kỳ sau Đại hội 1-

9/5/1929. 

Phe khác muốn trung thành với những lời dạy bảo 

của Côn, tức cách mạng giai đoạn:  thực hiện chủ nghĩa 

quốc gia tƣ sản trƣớc, thế giới cách mạng sau nhƣ Nghị 

Quyết Đại Hội V Đệ Tam Quốc Tế (17/6-7/7/1924) chỉ 

thị. 

Năm 1936 đƣợc gửi đi huấn luyện quân sự ở 

Thiểm Cam Ninh [Diên An]. 1940: Gặp HCM ở 

Côn Minh (với Phùng Chí Kiên) (313).1941: Ở lại 

Tĩnh Tây với Hoan, Đồng, Giáp và Lê Thiết Hùng 

(314).  

([Trần Tử Bình], Phú Riềng Đỏ (Hà Nội: Lao Động, 

1971) 5)  
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1926 Phạm Văn Phu bị đuổi khỏi chủng viện Latin 

Hoàng Nguyên; 

Sáu năm sau, ngày 14/7/1936, Đồng đƣợc ân 

xá, nhƣng bị quản thúc tại Quảng Ngãi. Tháng 

4/1937, Đồng trốn ra Hà Nội, sống với Võ Giáp và 

làm báo Le Travail, cơ quan ngôn luận của Đảng Xã 

Hội (tức ĐCSĐD trá hình). Cuối năm đó, Đồng bị 

trục xuất về Trung. Tuy nhiên, ngày 23/2/1938, 

Đồng đƣợc Mật thám Pháp cho phép trở lại Hà Nội 

sinh sống. 

8/1945: Cao Hồng Lĩnh cùng Nguyễn Thị Thập, 

Bùi Lâm từ nam ra Tuyên Quang dự Đại hội Tân 

Trào. 23/8/1945: Tới Huế, đƣợc Phan Huy Quát 

tiếp. Ra Hà Nội, đã trễ đại hội. Cao Hồng Lãnh đến 

Thái Nguyên. Đƣợc Hồ và Hoàng Quốc Việt (Hà 

Bá Cang) chọn vào nam, làm đại diện Việt Minh. 

27/8/1945: Tháp tùng Cang tới Hà Nội. Sử dụng xe 

Nguyễn Thị Thập mƣớn từ Sài Gòn ra. (Hoàng 

Quốc Việt, Chặng đường nóng bỏng (Hà Nội: Lao 

Động, 1985), tr. 273-76 

  

E. VARENNE SANG ĐÔNNG DƢƠNG LẦN 

THỨ HAI (16/5-1/11/1927): 

Năm 1927, tình hình chính trị Đông Dƣơng có 

những chuyển biến khá lớn.  

Quyết định cắt đứt bang giao với Mat-scơ-va của 

Tƣởng Giới Thạch, chấm dứt chính sách liên hiệp, phát 

động chiến dịch “thanh Cộng” từ tháng 4/1927 khiến Bộ 

trƣởng Thuộc Địa Léon Perrier cho lệnh Varenne trở lại 

Đông Dƣơng để đáp ứng tình hình. 
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Trƣớc khi Varenne rời Paris, ngày 21/4/1927 Bộ 

trƣởng Thuộc Địa chỉ thị rõ ràng rằng đừng nên vội vã 

cải cách, và vấn đề “chủ quyền” Pháp phải ƣu tiên hàng 

đầu. Varenne cần tuyên bố rõ ràng rằng mặc dù Pháp 

theo đuổi một chính sách cởi mở, nhƣng không quên 

bảo vệ quyền lợi Pháp; sẽ trừng phạt nặng nề và tức 

khắc những vi phạm luật pháp, kể cả giới báo chí. 

Varenne phải theo dõi và cô lập hoá những phần tử bị 

nghi ngờ, nhƣ nhóm Bùi Quang Chiêu, Cao Triều Phát, 

cùng các nhóm có khuynh hƣớng Đệ Tam.(83)  

83. Thƣ ngày 21/4/1927, Perrier gửi GGI; 

CAOM [Aix]. INF, carton 276, d. 2425. 

 

Hôm sau, ngày 22/4/1927, Perrier cử Tƣớng 

Claudel, Tổng Thanh Tra Quân lực Thuộc địa, qua Viễn 

Đông để nghiên cứu kế hoạch phòng thủ chống lại mọi 

xâm phạm an ninh của Đông Dƣơng cũng nhƣ Quảng 

Châu Loan—một thị xã cảng Quảng Đông, dƣới quyền 

quản lý của Hà Nội. (84) 

84. “Instructions secrètes au sujet de la Mission 

confiée au Général de Division Claudel;” Ibid. INF, 

carton 276, d. 2425. 

 

Ngày 16/5/1927, Varenne trở lại Đông Dƣơng. 

Pasquier về Pháp, cầm đầu Sở Kinh tế Đông Dƣơng tại 

Bộ Thuộc Địa. Giữa Pasquier và Varenne có chuyện 

không vui, vì Pasquier đã có lần mở thƣ Monguillot gửi 

Varenne. 

Ngày 4/10/1927, Varenne ký nghị định, áp dụng 

những biện pháp hành chính để ngăn chặn giới cầm bút 

sử dụng báo chí và sách vở chống chính quyền bảo hộ. 
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Theo Nghị định này, “mọi âm mƣu và hành vi gây rối 

loạn trật tự công cộng hay gây nên những bất ổn trầm 

trọng, hay khích động lòng ghét bỏ chính phủ Pháp hay 

những chính phủ đƣợc bảo hộ” sẽ bị truy tố ra tòa sơ 

thẩm hình sự và có thế bị kết án tù tới 5 năm” [theo điều 

91 hình sự]. Những điều khoản của Luật báo chí năm 

1898 vẫn giữ nguyên.(85) 

85. “Le régime de la presse;” Văn Lang (Sài 

Gòn), 26/8/1939, tr. 31. Thực ra, tinh thần sắc luật 

ày vẫn còn áp dụng ở Việt Nam, và có phần thô bạo 

gơn. 

 

Nghị định ban hành trƣớc ngày Varenne hồi hƣơng 

đƣợc linh động áp dụng, xiết chặt lại sự kiểm soát báo 

giới.  

Nhóm Nguyễn An Ninh và Phan Văn Trƣờng tại Sài 

Gòn trở thành nạn nhân đầu tiên. Mặc dù La Cloche 

Fêlée đã đổi tên thành L’Annam ngày 6/5/1926, báo bị 

gián đoạn từ hạ tuần tháng 7/1927. Ngày 21/7/1927 Luật 

sƣ Trƣờng bị bắt và truy tố ra tòa. Ba ngày sau, 24/7, 

L’Annam bị đình bản. Ngày 12/1/1928, sau khi đƣợc tại 

ngoại hầu tra, Phan Văn Trƣờng cho báo L’Annam tục 

bản đƣợc ít số, đến ngày 2/2/1928. Ngày 27/3, Luật sƣ 

Trƣờng bị Tòa Đại hình Sài Gòn kết án hai năm tù. Vì 

có quốc tịch Pháp, Luật sƣ Trƣờng chống án tại Pháp. 

Tháng 6/1928, về Pháp, ngụ tại số 11 Bellevue. Nhƣng 

ngày 14/8/1929, bị bắt ở Paris, giam trong ngục Santé 2 

năm vì bị y án. Mãn hạn, Luật sƣ về nƣớc, sống tại Hà 

Nội cho tới khi từ trần ngày 22[21?]/4/1933. 

Phần Nguyễn An Ninh, sau chuyến qua Pháp đón 

vợ chồng Nguyễn Thế Truyền vào cuối năm 1927, ngày 
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3/10/1928, bị kết án 3 năm tù [tới 3/10/1931] vì tội hành 

hung một nhân viên liêm phóng [Cai Nên] tại ga xe lửa 

Bến Lức. Phan Văn Hùm, hung thủ thực sự, chỉ bị án 

treo, qua Pháp du học. Từ ngày này, cuộc tranh đấu cho 

dân quyền và độc lập của Nguyễn An Ninh là một chuỗi 

những cuộc bắt giữ, thẩm cung và ngày tháng lao tù. 

Đã có nhiều nghiên cứu về Nguyễn An Ninh, Phan 

Văn Trƣờng và “khuynh hƣớng Cộng Sản” của hai tờ 

La Cloche Felée và L’Annam. Tâm Vũ, tức Trần Văn 

Giàu, là một thí dụ tiêu biếu.(86)  

86. Tâm Vũ, “Khuynh hƣớng Cộng Sản trong 

hai tờ báo La Cloche Felée và L’Annam ở Sài Gòn 

(1923- 1927);” Nghiên Cứu Lịch Sử (Hà Nội), số 

175 (7&8/1977), tr. 1926, 36.  Văn kiện Đảng Toàn 

Tập [VKĐTT], tập VI:1936-1939 (Hà Nội: CTQG, 

2003).  

 

Nhƣng Tâm Vũ có lẽ đi quá xa. Tài liệu của Ban chỉ 

huy ở ngoài [BCHON] Đảng CSĐD cho thấy tới giữa 

thập niên 1930, Nguyễn An Ninh vẫn chƣa hề đƣợc coi 

nhƣ Cộng Sản, mà chỉ bị lợi dụng để phát động chính 

sách “Mặt trận thống nhất” của Đệ Tam Quốc tế 

[ĐTQT], đồng thời đƣơng đầu nhóm “Trotskyite.” Tạ 

Thu Thâu-Trần Văn Thạch-Phan Văn Hùm—những 

ngƣời bạn cũ, chia ngọt xẻ bùi với nhóm Bourov Dƣơng 

Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, giờ đã có lệnh từ Mat-scơ-

va phải truy diệt, khiến ngừng hiện hữu vì có tƣ tƣởng 

“Trotskyite.” Mùa Hè 1937, Dân biểu Maurice Honel 

còn tặng hoa cho bà Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn nhƣ để 

khoét sâu dị biệt giữa NAN với nhóm La Lutte. Kết luận 

Nguyễn An Ninh có khuynh hƣớng Trotskyite—nhƣ Y 
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sĩ Trần Ngƣơn Phiêu trong Phan Văn Hùm (2003)—sợ 

rằng không đủ bằng chứng. (87) 

87. Trần Ngƣơn Phiêu, Phan Văn Hùm 

(Amerillo, TX: Hải Mã, 2003).  

 

Phan Văn Trƣờng hay Nguyễn An Ninh chỉ là 

những ngƣời yêu nƣớc nhiệt thành. Cả hai chủ trƣơng 

tranh đấu một cách hợp pháp cho nhân và dân quyền, và 

chủ nghĩa cộng hòa với lòng ngƣỡng mộ và niềm tin ở 

truyền thống dân chủ, tự do, pháp trị của dân tộc Pháp. 

Cũng nhƣ Nguyễn Sinh Côn, Phan Văn Trƣờng hay 

Nguyễn An Ninh chỉ tả khuynh, ngƣỡng mộ Liên Xô—

một cách sai lầm—là nƣớc duy nhất đứng về phía các 

nƣớc bị ngoại cƣờng xâm chiếm và đô hộ. Trong khi đó, 

các nhóm hữu khuynh nhƣ Phan Chu Trinh, Bùi Quang 

Chiêu, v.. v... muốn hợp tác tinh thành với Pháp, đấu 

tranh trong khuôn khổ pháp định. Chua chát là tả 

khuynh hay hữu khuynh, những ngƣời Việt yêu nƣớc 

đều bị chính quyền Pháp thƣờng trực nghi ngờ, theo dõi 

và sẵn sàng hủy diệt khi đụng chạm, hoặc bị tình nghi là 

làm tổn hại, đến “chủ quyền” Đại Pháp cùng nền “trật tự 

thuộc địa.”  

Trong khi đó, Nga Sô của Dzhugasvili [Stalin]—

hay Trung Cộng [Zhonghua Renmin Gongheguo] của 

Mao Nhuận Chi sau này—có những lý do riêng để thực 

hiện “nghĩa vụ quốc tế” tại Đông Dƣơng. Cần những 

nghiên cứu mới, dƣới ánh sáng sử học, mới thây rõ đƣợc 

những “ảo ảnh sa mạc” của trí thức Việt Nam trong giai 

đoạn 1925-1945. (88) 

88. Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Kiện hay 

Không Kiện?, tập 3 [bổ túc] (2016). 
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Ngày 1/11/1927, Varenne về nƣớc. Tổng thƣ ký 

Đông Dƣơng, Monguillot, xử lý thƣờng vụ cho tới ngày 

7/8/1928. Mặc dù có những vận động đƣa Monguillot 

lên thay Varenne, tháng 8/1928, Pasquier đƣợc cử làm 

Toàn quyền. René Robin, Thống sứ Bắc Kỳ, xử lý 

thƣờng vụ tới ngày 26/12/1928, khi Pasquier nhiệm 

chức.(89) 

89. Thƣ ngày 23/1/1928, Darles gửi BTTĐ; 

CAOM (Aix), INF, carton 276, d. 2425.  

 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, và nỗ lực 

tuyệt vọng của Pasquier trong việc tiêu diệt mọi chống 

đối—bằng bạo lực, nếu cần—đƣa Đông Dƣơng nói 

chung và Việt Nam nói riêng vào những cuộc tắm máu 

dã man. Trong khi đó, mối hoàng họa quân phiệt Nhật 

ngày một hiển lộ. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, thế hệ 

1925-1927 sẽ đứng lên xóa bỏ chế độ thực dân Pháp, và 

đồng thời chấm dứt chế độ “quân chủ lập hiến” kiểu 

Pháp. 
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Chương XX 

Việt Nam Mới, 1925-1930  
 

 

Ngày 1/11/1927, Varenne về nƣớc. Tổng thƣ ký Đông Dƣơng Monguillot xử 

lý thƣờng vụ, lần thứ ba, cho tới ngày 7/8/1928. Mặc dù có vận động đƣa 

Monguillot lên thay Varenne—khiến Pasquier, Giám đốc Nha Kinh Tế Bộ Thuộc 

Địa, có lần lỡ tay mở thƣ Monguillot gửi Varenne—tháng 8/1928, Pasquier đƣợc 

trở lại Đông Dƣơng làm Toàn quyền. Thống sứ Bắc Kỳ René Robin—một trong 

những công chức thuộc địa cao cấp, thâm niên khác—xử lý thƣờng vụ tới ngày 

26/12/1928, khi Pasquier nhiệm chức. (1) 

1. Thƣ ngày 23/1/1928, Darles gửi BTTĐ; CAOM (Aix), INF, carton 276, 

d. 2425.  

 

Trong hơn bốn năm sắp tới, Việt Nam trở mình hồi sinh, gợi nhớ những cuộc 

chiến chống ngoại xâm của những bà Trƣng, bà Triệu, Lý Phật Tử, hay Ngô 

Quyền, Lê Hoàn, Lý Thƣờng Kiệt, Trần Hƣng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, v.. v.. (2) 

Đồng thời, xã hội Việt Nam trải qua những biến đổi đặc thù—không phải thứ trật 

tự xã hội gồm bốn [4] giai tầng sĩ, nông, công, thƣơng trong các dã sử tiểu thuyết, 

hay các sách giáo khoa đồng ấu sử mô tả—mà là một xã hội đa nguyên [plural 

society], gồm hai tầng lớp Pháp kiều, tức giai tầng cai trị (0.2%), và đại đa số dân 

bản xứ, giai tầng bị trị và bóc lột [hay, bị khai hóa, nếu muốn]. Chúng tôi ghi 

“ngƣời bản xứ” vì mặc dù chủng tộc Việt chiếm khoảng 86.8% tổng số dân, dân 

Việt nói chung bao gồm cả ngƣời thiểu số, nhƣ In-đô-nê-xi-ân (3.8%), Thái 

(3.6%), Khmer (1.7%), Mƣờng (1.1%), Mán hay Yao (.5%),  Mèo (.4%), v.. v.. (3)  

2. Xem  Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ, Viết Từ Chân Đền Hùng (Fountain 

Valley, CA: Hợp Lƣu, 2016). Phần II: Hai Bà Trƣng; Idem., Nhục Hận Biển 

Đông Nam Á: Kiện hay Không Kiện? (Fountain Valley, CA: Hợp Lƣu, 2015-

2016). tập 3 [bổ túc] Trong hai tác phẩm này, chúng tôi đã chuyển từ lịch 

Trung Hoa (âm lịch hay lịch ta đời Trần, Lê và Nguyễn)  sang Tây lịch, giúp 

chính xác hơn, và dễ nhớ. Ít nữa thì cũng tránh đƣợc những bối rối về ngày giỗ 

đầu Phạm Hồng Thái (8/7/1925), ngày Phan Bội Châu bị bắt ở Thƣợng Hải 

(30/6/1925), và ngày báo Thanh Niên số 1 xuất bản ở Quảng Châu (20 hay 

21/6/1925). 

3. Annuaire statistique de l’Indochine [ASI], 1936-1937 (Ha Noi: IDEO, 

1938), p 21. 

 

Đâu đó ở khoảng không thời nhiễu loạn giữa hai công đồng Pháp và Việt là 

giai tầng trung gian—tức giới thƣợng và trung lƣu bản xứ, bao gồm những ngƣời 

bản xứ có dân Tây,(4) những ngƣời hai dòng máu—và các ngoại kiều Trung Hoa, 

Nhật, In-đi-a [nhƣ Chà Và Sét-ti, hay Chettya]. (5) 
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4. Thập niên có khoảng 2,550 ngƣời có dân Tây. Ngoài ra, có 3,000 du 

học sinh tại Pháp. Vũ Ngự Chiêu, "Political and Social Change "  (1984), 

chapt V. 

5. Năm 1936, có khoảng 1.1 triệu Hoa Kiều (1.1%), 73,000 Minh hƣơng 

(.4%), và khoảng 3,000 ngƣời In-đi-a và quốc tịch khác; Ibid. Chà Và Sét Ti 

chuyên cho vay lãi; tiền lời lên tới 20% [cinq, six; dix, douze]. Một trong 

những nạn nhân của chủ nợ Chà Và Sét Ti [Sidambaram chetty\, là Diệp Văn 

Cƣơng, một thông ngôn gốc Hải Nam (Hẹ), lộng hành trong  thập niên 1880 ở 

Huế, và Công Nữ Thiện Niệm, em gái Ƣng Chơn hay Chân; CAOM (Aix), 

GGI, d 9608; trích in trong Hứa Hoành, Những Phú Hộ Lừng Danh Nam Kỳ 

(Houston: Văn Hóa, 1999), tr 258-259, 260-261 [256-262]. 

 

Mặc dù xã hội Việt Nam mới tiếp tục biến đổi tới thập niên 1970, nhƣng sắc 

thái và cấu trúc căn bản không thay đổi bao lăm tới khi ảnh hƣởng quân phiệt Nhật 

giăng phủ trên Đông Dƣơng, trong khuôn khổ cuộc chiến Đại Đông Á, khởi sự từ  

1931 (theo Trung Cộng trong thập niên 2010) hay 1937 (dƣ luận thế giới) trên 

lãnh thổ Mãn Châu [Manchuria] và Hoa Bắc-Hoa Đông. Hai biến cố đáng ghi nhớ 

dƣới thời Pasquier là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1929-1933, những 

ngày tháng máu lửa từ 1929 tới 1932 với cuộc nổi dạy của Việt Nam Quốc Dân 

Đảng (1929-1930), và Đảng Cộng Sản Đông Dương (1930-1931), cùng cuộc 

khủng bố trắng của Toàn Quyền Pasquier, Khâm sứ Artiste Le Fol (5/1/1929-

23/5/1929) và Yves Chatel (11/6/1931-23/2/1933), Thống sứ René Robin và 

Auguste Tholance (15/5/1928-28/5/1932), Thống đốc Jean F Krautheimer và 

Eugène H Europe (6/5/1928-15/1/1934) với sự cộng tác chặt chẽ của hàng quan lại 

hợp tác bản xứ, cùng sức hủy diệt của Lê dƣơng Pháp, và kỹ thuật chiến tranh hiện 

đại nhƣ máy bay, bom đạn từ 1929 tới 1933. Từ năm 1932, Pasquier cũng trắc 

nghiệm một công thức chính trị mới—cho vua Nguyễn Phƣớc Điện hồi hƣơng sau 

10 năm du học Pháp. Tiếp đó là một cuộc đổi mới vƣơng quyền Nguyễn, loại bỏ 

Nguyễn Hữu Bồi, 72 tuổi, cùng các thƣợng thƣ già nua mới cải tổ năm 1929 

(ngoại trừ Thái Văn Toản), lập một triều đình mới, trẻ trung hơn. Cuộc đảo chính 

cung đình ngày 2/5/1933 này—đƣợc che đậy cho tới thập niên 1980(6)—đánh dấu 

đoạn kết của chính sách đề huề giữa Pháp và những gia đình Ki-tô từ năm 1885 đã 

từng đƣa cả hai tay cho Pháp nhƣ Petrus Key rao giảng từ thập niên 1870, nhƣng 

đang trở thành chứng nhức đầu kinh niên cho viên chức Pháp trong cuộc chiến 

"Chống Cộng"  toàn cầu, vì thái độ " kiêu đạo, kiêu dân"  của cộng đồng Ki-tô—

nhƣ tự xung là “công giáo” [public hay official religion]. (7) 

6. Vũ Ngự Chiêu, “Poitical and Social Change” (1984), chpts V-VI;  

Idem., “The Other Side,” (1986). 

7. Nguyên Vũ, Ngàn Năm Soi Mặt (Houston: Văn Hóa: 2002), tr  218-220  

[156-249]. Tƣởng nên lập lại, Tổng lý/Cơ Mật Viện trƣởng Nguyễn Hữu Bài, 

còn mang tên Bồi khi đƣợc Hành Nhân ty gửi vào Sài Gòn cho Petrus Key dạy 

bảo tiếng Pháp năm 1867-1868. Xem supra. 
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I. NHỮNG BIẾN ĐỔI KINH TẾ-XÃ HỘI: 

 

A. KHAI KHẨN ĐÔNG DƢƠNG, 1917-1929 

 Từ 1924 tới 1929, tƣ bản Pháp đầu tƣ vào Đông Dƣơng tới 3 tỉ francs.  

Tƣ bản tập trung vào những thổ sản có thể xuất cảng nhƣ gạo, than đá, quặng 

mỏ, cá khô, muối, nƣớc mắm, v.. v... Đồng thời phát triển những nông phẩm kỹ 

nghệ lâu đời nhƣ cao su, cà-phê, trà, dừa, song song với những nông phẩm công 

nghiệp hàng năm nhƣ bông, đay, gai, cói, thầu dầu, dâu tằm, mía, lạc, đậu tƣơng, 

vừng, thuốc lá, thuốc lào. Lạc [đậu phọng], mía và đậu tƣơng chiếm diện tích rộng 

nhất (2/3 diện tích, trải rộng toàn quốc). Tổng số diện tích các đồn điền tăng từ 

470,000 mẫu Tây [hectare, ha] năm 1912 lên 775,000 ha năm 1920, và 1.2 triệu ha 

năm 1930. Tuy vậy, chỉ chiếm khoảng 1/ 4 tổng số diện tich đất đai có thể trồng 

trọt. Diện tích đồn điền trồng cao su, chẳng hạn, tăng từ 15,000 mẫu Tây [ha], năm 

1920 lên  100,000 mẫu năm 1930. Số tiền đầu tƣ tăng từ 52 triệu francs năm 1924 

lên 400 triệu năm 1926, và đạt cao điểm 600 triệu francs năm 1927-1928.(8) 

8. Charles Robequain, L’Evolution économique de l’Indochine francaise 

(Paris : 1938,1944), pp 162-163. 

 

Để khuyến khích các nhà đầu tƣ, Bộ Thuộc Địa linh động thay đổi hối đoái 

giữa đồng franc và đồng vàng Đông Dƣơng tùy theo giá trị đồng franc Pháp trên 

thị trƣờng chứng khoán:   

1924, 1 đồng ngang với 10.08 frs;  

1925, 1 đồng tăng lên 11.95 frs;  

Năm 1926, 1 đồng ăn 17.01 frs;  

rồi 1927, giảm xuống 1/12.81 frs,  

và năm sau nữa, 1928, 1 đồng ăn 12.77 frs.(9) 

9. Lê Hồng Phong, “Tình hình kinh tế và chính trị ở Đông Dƣơng;” Lê 

Hồng Phong (2002), tr 550 [545-632] 

 

Những nông phẩm kỹ nghệ hay cash crops khác cũng tăng trƣởng tới 10,000 

mẫu cà-phê, 3710 mẫu chè [trà], 2,000 mẫu mía (Quảng Ngãi), 1,500 mẫu dừa, 

110 mẫu hạt tiêu. Từ năm 1938, đối diện sự mất giá gạo trên thị trƣờng và Đông 

Dƣơng hàng năm phải nhập cảng 25,000 tấn sợi gai để làm bao chứa gạo, các 

chuyên viên kinh tế đề nghị tăng diện tích trồng sợi gai. (10) 

10. CAOM (Aix), S.E., Carton 14;  Lieu, Bich and Dam (eds), Xa hoi, vol. 

II, p. 77-79. 

 

Bởi vậy, năm 1943, diện tích trồng bông lên tới 33,626 mẫu Tây, rồi năm sau, 

1944, 52,752 mẫu; trong khi diện tích trồng sợi gai ]jute growing acreage] vào 

khoảng 15,139 mẫu năm 1943. (11) 

11. ASI, 1943-1946, p. 92. 
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Nhƣ thế, theo một tác giả Pháp, thật vô lý khi qui trách hoàn toàn  nạn đói 

khủng khiếp Ất Dậu (1945) cho việc Nhật đòi trồng thêm sợi gai. (12) 

12. Gautier, La fin, p. 12.   

 

Là xứ sản xuất thóc gạo, và gạo, ngô, khoai, rau, nƣớc mắm là thực phẩm 

chính, diện tích trồng lúa chiếm 2.6 phần trăm tổng số diện tích đất đai trồng trọt. 

Từ thập niên 1860, chính quyền Nam Kỳ đã khởi đầu công tác vét hút nƣớc ở 

miền Tây, biến lục tỉnh thành một vựa lúa đủ sức xuất cảng hàng triệu tấn mỗi 

năm. Bởi vậy, đa số các đại điền chủ mà Mao Nhuận Chi, Bành Bái gọi là  " tƣ 

bản" đều ở miền nam. Năm 1930, 244 đại điền chủ có trên 500 mẫu, 2,449 ngƣời 

có từ 200-500 mẫu, và 3,623 ngƣời làm chủ 50-100 mẫu. Tổng số 90,285 chủ 

ruộng ở Nam Kỳ thuê thợ hay cho tá điền cày cấy. Tại Bắc Kỳ, trên tổng số 

12,000 chủ điền, 120 ngƣời sở hữu 240,000 mẫu; số còn lại làm chủ từ  2 5 tới 10 

mẫu [chiếm 20% diện tích trồng trọt]. Tại Trung Kỳ—không kể cao nguyên—chỉ 

có 50 đại điền chủ có 50 mẫu Tây, và 8,900 chủ ruộng hạng trung và tiểu nông 

trong tổng số 659,259 ngƣời], làm chủ 120,000 mẫu [chiếm 15% diện tích trồng 

trọt]. (13)  

13. Yves Henry, L’Économie agricole de l’Iindochine (Ha Noi : 1932), p 

108. 

 

Tá điền thƣờng phải nộp cho các địa chủ từ 50 tới 70% hoa mùa, cộng thêm 

những món nợ tích lũy. Thông thƣờng, 3/ 4 ruộng đất cày cấy phải cầm thế cho 

ngân hàng hay chủ nợ. (14)  Phần lớn do Hoa kiều ứng trƣớc cho nông dân trƣớc 

mùa gặt. Hoa thƣơng thƣờng làm chủ các nhà máy xay lúa và độc quyèn việc 

chuyên chở trên sông tới các vựa lúa xuất cảng. Trong giai đoạn 1918-1926, nhóm 

Lập Hiến phát động một chiến dịch bài Hoa—hô hào ngƣời Việt đàu tƣ vào dịch 

vụ xay lúa, chuyên chở, hay cho vay vốn làm mùa—nhƣng bị yếu thế trƣớc sự 

phản công của cộng đồng Hoa Kiều Đông Nam Á. 

14. Diễn văn ngày 25/11/1931 của Pasquier trƣớc Hội Đồng Quyền Lợi 

Kinh Tế và Lý Tài.  

 

Vào thập niên 1920, giai tầng thợ thuyền hay công nhân chyên nghiệp đã tăng 

trƣởng. Khoảng 220,000 công nhân kiếm tối đa 0.15$ [15 xu] một ngày; nhƣng số 

ngày làm việc thay đổi; thƣờng chỉ có việc làm 150 ngày mỗi năm. Năm 1931, số 

thu nhập trung bình cho một ngƣời ƣớc lƣợng trung bình 49 đồng, và 10 năm sau 

không thay đổi.  

Lợi tức một nông dân hàng năm chỉ đƣợc một nửa. Theo một công chức Việt, 

năm 1945, khi mua gạo thặng dƣ của dân, chính phủ Bảo hộ chỉ trả 25 đồng một tạ 

[100 kgs]. Nhƣ thế mỗi mùa nông dân chỉ thu đƣợc 30 đồng một sào ruộng [360 

mét vuông, một phần mƣời mẫu ta]; trong khi số vốn và công sức bỏ ra lên tới 42 

đồng, thêm tiền thuế ruộng khoảng 12.2 đồng một sào. (15) 

15. Vũ Nhƣ Trác, "De cuu doi cho dan:  Chinh phu moi can phai biet cai ha 

chinh cua Phap con de lai" [To Save  the People from Starvation:  The New 
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Government Should Know About the Brutal Policy Still Left Behind by the 

French]; Tin Moi [New News] (Ha Noi), 1/6/1945. 

 

Sự phát triển kinh tế mới từ 1918 tới 1927 chỉ ảnh hƣởng trực tiếp cộng đồng 

Pháp kiều và ngƣời Hoa, In-đi-a, cùng thiểu số đại điền chủ bản xứ: Đời sống đa 

số dân chúng hầu nhƣ chẳng cải thiện bao lăm, ngập chìm trong đói khổ, áp bức. 

Đại đa số sống trong những lều tranh, vách đất. Cày cấy những khoảnh ruộng từ 1 

sào tới một mẫu ta [khoảng 1 acre, 3,600 mét vuông] ngày một thu hẹp cho đến 

lúc trắng tay.  

Thuế ngày càng cao. Trực tiếp có thuế  thân và thuế ruộng đất. Năm 1923, tại 

Nam Kỳ, thuế thân lên tới 2.50 đồng. Thuế gián thâu trên những món tiêu dùng 

hàng ngày, từ rƣợu, thuốc phiện tới chiếc lƣợc, cây kim băng, sợi chỉ. 

Ngoài ra còn tục  hầu bao,  hay một chút dầu mỡ cho máy trơn tru,  "cải thiện 

sinh hoạt"  [từ sau 1975]. Triều đình Huế dƣới sự điều hành chuyên chính Ki-tô và 

tham nhũng đặc thù của Nguyễn Hữu Bồi. Chủ tịch Viẹn Dân biểu Trung Kỳ trong 

ba năm 1926-1928, Huỳnh Thúc Kháng, cũng nhận xét thời kỳ Bồi cầm quyền, 

tham nhũng tràn lan, và Bồi là ngƣời quá sùng đạo. (16) 

16. Tiếng Dân (Huế), 2/8/1935.  

 

B. CỘNG ĐỒNG “TÂY” : 

Nếu chọn 1928-1929 làm điểm tựa, cộng đồng Tây, tức Pháp kiều hay “colon” 

tại Đông Dƣơng, đã tƣơng đối đông đảo. Khoảng 30-40,000 ngƣời da trắng tạo 

nên giai tầng thƣợng lƣu—với nhiều ƣu quyền—công dân chính thức của thuộc 

địa Đông Pháp. Họ bao gồm ba nhóm chính: công chức thuộc địa, quân đội thuộc 

địa, và dân sự, kể cả gia đình các công chức, quân nhân. (17) Năm 1929, chẳng 

hạn, tại Vinh-Bến Thủy,  Công sứ  Louis Marty chỉ huy  83 công chức, 34 dân 

thƣờng, 17 giáo sĩ. Dƣới quyền. Giám mục André Elloy ở Xã Đoài, có Linh Mục 

Théodore Guignard, từng hoạt động trong các bản Mƣờng—ngƣời đƣợc truyền 

tụng là cha đỡ đầu Nguyễn Sinh Côn thuở thiếu thời (nhƣng có lẽ không đúng). 

17. Năm 1936, có 40,000 ngƣời Âu tại Việt Nam (19,000 ở Bắc Kỳ, 

11,8000 ở Trung Kỳ, và 16,000 tại Nam Kỳ), chiếm  0.2 phần trăm trên tổng 

số dân 18,972,000 (16,461,000 tộc Việt); ASI, 1936-1937 (1938), p 21. Từ 

ngày 1/11/1945 tới tháng 8/1946, 31,000 Pháp kiều (12,000 dân sự; 19,000 

quân nhân). đã hồi hƣơng.Tháng 8/1946, tổng cộng 11,516 Pháp kiều còn ở 

Việt Nam (7,405 nam, 2,179 nữ, 1,982 trẻ em), và 5,500 ngƣời sẽ hồi hƣơng 

trong mùa Xuân 1947. Báo cáo só 2700 SP/Cab (9/9/1946); CAOM (Aix), 

INF, carton 175, d 1415. 

 

1. Công chức :  

Năm 1936, khoảng 3,300 công chức ngạch thuộc địa phục vụ tại Việt Nam. 

400 ngƣời làm việc trong chính quyền Liên Bang tại Hà Nội. Ngoại trừ trƣờng hơp 

các Toàn Quyền—một chức vụ chính trị do Bộ Thuộc Địa bổ nhiệm, phần lớn là 

Dân Biểu, Tƣớng về hƣu; các chức vụ khác thuộc ngạch công chức Thuộc Địa. 
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Giúp việc có một Tổng Thƣ Ký, thƣờng đƣợc gọi tôn lên là Phó Toàn Quyền, 

cùng các Giám đốc nha sở nhƣ lục lộ, giáo dục, y tế, Cảnh sát và Liêm Phóng. 

Thống đốc Nam Kỳ [Lieutenant-Gouverneur] trực tiếp cai trị Sài Gòn từ năm 

1863. Thống sứ [Résident Supérieur] bắt đầu trực trị Bắc Kỳ từ năm 1886, và 

Khâm sứ [Résident Supérieur] Pasquier chính thức cai trị Trung Kỳ từ ngày 

6/11/1925. Kể từ ngày này, Hoàng đế Trung Kỳ còn ủy nhƣợng quyền cai trị mỗi 

tỉnh cho các công sứ. 

Phần lớn các công chức Pháp đều tốt nghiệp trƣờng Thuộc Địa Paris. Pasquier 

ra trƣờng Thuộc Địa năm 21 tuổi.  Maurice Graffeuil lên đến thống sứ Bắc Kỳ, 

trƣớc khi chết năm 1940 ở Huế. Emille Grandjean, Tổng Nha Chính Trị Vụ, năm 

1927 viết báo cáo về Cao Đài, rồi ngồi ở Tòa thống sứ Bắc Kỳ, Khâm sứ Trung 

Kỳ; nhƣng tháng 9/1944 bị ép buộc về hƣu, sau khi họ Ngô phản Pháp, theo Nhật. 

(18) 

18. CAOM (Aix), Fonds ECOLE COLONIALE; AMAE (Paris), 

Memoires et documents, Asie, vol. 73. 

 

Paul Arnoux thăng tiến từ thanh tra Liêm Phóng [Sureté], Chính sở Liêm 

Phóng Hà Nội, cột trụ của chính phủ Bảo hộ, rồi Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Đông 

Dƣơng dƣới thời Nhật chiếm đóng. Léon Sogny chậm rãi leo thang từ một lãnh 

binh Quảng Nam lên Giám đốc Liêm Phóng Trung Kỳ. Ernest Hoeffel  phục vụ 15 

năm ở Căm-Bốt, nói tiếng Việt với giọng Bắc. hoàn tất một tự điển thổ âm ngƣời 

thiểu số năm 1936, trƣớc khi đƣợc cử làm Thống sứ Nam Kỳ tứ tháng 11/1942 tới 

tháng 3/1945. 

Tại An Nam, từ năm 1897, các Khâm sứ đƣợc quyền chủ tọa Viện Cơ Mật, 

Hội đồng thƣợng thƣ và Hội đồng Tôn Nhân Phủ (Dụ ngày 27/9/1897), cho lệnh 

trực tiếp quan Việt, và tự ý cách chức hay bổ nhiệm họ. Vài Khâm sứ gián tiếp 

cách chức hay đƣa vua lên ngôi. Năm 1907, chẳng hạn, Levecque bắt Nguyễn 

Phƣớc Chiêu thoái vị vì bệnh thần kinh. Chín năm sau, Charles truất phế Nguyễn 

Phƣớc Hoãng vì tội làm loạn, đƣa Nguyễn Phƣớc Tuấn lên thay. Mặc dù Bộ 

Thuộc Địa có tiếng nói cuối cùng, Paris thƣờng phê chuẩn đề nghị của các Khâm 

sứ hay Toàn quyền. (19)  

19. CAOM (Aix), GGI, Amiraux, d. 9574, 9577, 9582, 9587 and 9591; 

Vu Ngu Chieu, Cac vua cuoi, vol. 2, pp. 577-589, 649-57.  

 

Tại Bắc Việt, các Thống  sứ còn đƣợc ủy thác nhƣ Khâm lƣợc, trực tiếp cai trị 

dân, với sự giúp đỡ của quan bản xứ. Họ chịu trách nhiệm thu thuế, duy trì an ninh, 

trật tự, và xây dựng, sửa chữa đƣờng xá, cầu cống. Trong những báo cáo định kỳ 

hay tiếp xúc hàng ngày, họ không hề dấu diếm sự thực các quan bản xứ chỉ là "tôi 

tớ." (20)  

20. CAOM (Aix), Amiraux, Series 3F.  
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Năm 1937, có 1,280 công chức Pháp tại Bắc Kỳ, 557 tại Trung Kỳ và 1,469  

tại Nam Kỳ, chia đều trong các ngành hành chính (450), lục lộ (507), y tế (313), 

giáo dục (590) và quan thuế (723). (21)  

21. ASI, 1936-1937, pp. 24-25.  

 

Chẳng những vui hƣởng quyền thế một “ông Tây” hay “bà Đầm,” mỗi Pháp 

kiều đƣợc đối xử nhƣ một quan chức. Một nhân viên có trách nhiệm khám xét 

rƣợu lậu, chẳng hạn, luôn mang đến những kỷ niệm khó quên cho lý trƣởng, 

hƣơng chức, tới cùng đinh. Là công dân nƣớc bảo hộ, họ đƣợc trả lƣơng hậu hĩ và 

vui hƣởng nhiều quyền lợi đặc biệt. Họ sống vƣợt trên luật lệ bản xứ. Năm 1941, 

lƣơng trung bình một công chức cấp cao vào khoảng 1,690 đồng mỗi tháng, gấp 5 

lần một đốc phủ sứ ngoại hạng tại Nam Kỳ hay một tổng đốc ở Trung và Bắc Kỳ. 

(22) 

22. CAOM (Aix), PA 14, Carton 1; Journal Officiel de l’Indochine 

Francais [JOIF] (Hanoi), No. 11 (Nov 1938), p. 1251.  

 

Một công chức Tây thấp nhất cũng đƣợc hƣởng lƣơng gấp ba lần một y sĩ bản 

xứ thƣợng hạng.(23)  

23. CAOM (Aix), PA 14, Carton 1.  

 

Khối Pháp kiều quan trọng khác là đội quân viễn chinh Pháp ở Đông Dƣơng. 

Ngoài khoảng 10,000-15,000 thuộc các đơn vị Pháp, còn một Lữ Đoàn Lê Dƣơng 

[Trung đoàn 5 REI], với khoảng 4,000 lính đánh thuê đủ quốc tịch. Năm 1931, 

lƣơng tháng mỗi quân nhân khoảng 50 đồng. Một thập niên sau, lƣơng một Hạ sĩ 

quan khoảng 450 đồng mỗi tháng, tƣơng đƣơng với những công chức thuộc địa 

hạng trung. (24)  

24. CAOM (Aix), RST, F-70 (7)) ; “Etude sur la division Cochinchine-

Cambodge;” SHAT (Vincennes), Indochine 10H xxx [79] [14 pages]; Noel, 

“Les Japonais en Indochine; 9 mars 1945 au Cambodge;” (24/3/1946); Ibid., 

10 H xxx [80/2]. Alzon, “Armée,” p. 78. The other white regiments included 

the 9
th

 Colonial Infantry Regiment [R.I.C.] in Ha Noi, the 10
th

  R.I.C. in Hue, 

and the 11
th

 R.I.C. in Sai Gon; Ibid., p. 79. 

 

Nhóm thứ ba gồm các kiều dân và gia đình binh sĩ, khoảng 20,000-25,000. Đa 

số là đàn bà, con trẻ. Năm 1937, không quá 4,572 ngƣời tham gia vào lãnh vực 

kinh tế; gồm 650 ngƣời về nông nghiệp, 225 ngƣời về ngân hàng và bảo hiểm, 

1407 ngƣời hoạt động thƣơng mại, 1,018 ngƣời trong ngành mỏ và kỹ nghệ, 380 

ngƣời giao thông, và 1,072 ngƣời hành nghề tự do. Ngoài ra còn có 585 tu sĩ nam 

và nữ. Trong số 9,228 phụ nữ trên 15 tuổi, chỉ có 1,143 ngƣời làm việc, và 9,401 

nam và nữ khai không có nghề nhất định. (25)  

25. ASI, 1936-1937, p 32. 
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Ngoài các quan viên Việt, từ năm 1928, bắt đầu có một Đại Hội Đồng Kinh 

Tế và Lý Tài, gồm đại diện năm xứ Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Lào và Căm Bốt. 

Mỗi xứ còn một Viện Dân Biểu, cùng Hội đồng quản hạt các tỉnh, thị.  Đây chỉ là 

những cơ cấu tham nghị hay tham vấn để góp ý mà không có quyền thảo luận hay 

quyết định, gồm cả ngƣời Pháp lẫn dân bản xứ. 

Pháp kiều chiếm tỉ lệ cao hơn dân bản xứ trong các cơ quan tƣ vấn này. Năm 

1939, Thƣợng Hội Đồng Quyền Lợi Kinh Tế và Lý Tài có 28 đại biểu Tây so với 

23 Việt; tỉ lệ 1.2:1, so với tỉ lệ dân số 1:500.  Trong khi đó, số Nghị Viên Tây 

trong các Hội đồng thành phố hay tỉnh, số đại biểu Tây gấp đôi đại biểu Việt. (26)  

26. JOIF, No. 73, pp. 2,665-2,666; Dan Bao [People’s Journal], 25 May 

1940. 

 

Trên lãnh vực kinh tế, cộng đồng Tây có những nhà đầu tƣ chính và thống trị 

nền kinh tế ngày càng bị tƣ bản hóa với nền kinh tế bản xứ thuộc địa đặt trọng tâm 

vào ngoại thƣơng, xuất-nhập cảng. 

Cơ sở quan trọng nhất là Ngân Hàng Đông Dương [BIC]. Thành lập năm 1875 

với số vốn 2 triệu francs [quan Pháp], nhƣng tài sản lên tới 12 triệu francs năm 

1920. Nó kiểm soát và quản trị nhiều công ty từ Trung Hoa tới Phi Châu. Sau kỳ 

Đại Khủng Hoảng thế giới năm 1929-1933, Giám đốc và cấp quản trị BIC nhiều 

công ty và cơ sở thƣơng mại. Năm  1938, chẳng hạn, nhà băng và 16 công ty trực 

thuộc có tổng số vốn 1,316,604 triệu francs và 10,665,056 triệu chứng khoán.(27)  

27. CAOM (Aix), Services economiques, Generalites [SE], Cartons 157-

158, 164, 168, 183, 296-8, 313, 314-321, 744, and Ibid., Credit.  

Xem thêm Henri Baudoin, La Banque de l’Indochine (Paris: Pedone, 

1903);  Andre Laurent, La Banque de l’Indochine et la piastre (Paris: Deux 

Rives, 1954); Martin J. Murray, The Development of Capitalism in 

Colonial Indochina (1870-1940) (Berkeley: Univ. of California Press, 

1980), pp. 113-17, 132-54. 

 

Lợi nhuận của Ngân Hàng Đông Dương, 1924-1928: 

239,241,500 frcs/ vốn 217,751,000 frcs + 2,132,000$ 

264,017,915 frcs/ vốn 209,410,000 frcs + 4,569,700$ 

551,171,785 frcs/ vốn 374,275,000 frcs + 10,398,400$ 

536,088,160 frcs/ vốn 311,540,000 frcs + 17,464,700$ 

723,639,140 frcs/ vốn 537,427,000 frcs + 14,582,000 

28. Lê Hồng Phong, “Tình hình kinh tế và chính trị ở Đông Dƣơng;” Lê 

Hồng Phong (2002), tr 550 [545-632] 

 

Các công ty Pháp đƣợc độc quyền xuất/nhập cảng để bán ra thị trƣờng thế giới 

những mặt hàng nhiều lợi nhuận nhất và mua vào các đồ tiêu dùng của Pháp.  

Hai công ty Than Đông Triều [Societe des Charbonnages du Dong Trieu:] và 

Than Bắc Kỳ [Societe des Charbonnages du Tonkin] độc quyền khai thác và xuất 

cảng than ở đông bắc Bắc Kỳ. 
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Công ty Khai Thác Mỏ và Tinh Luyện [Compagnie Miniere et Metallurgique 

de l'Indochine, CMMI] khai thác kẽm và thiếc [zinc and tin].   

Công ty Phốt Phát Bắc Kỳ Mới   [Societe nouvelle des Phosphates du Tonkin], 

Công ty Xi-Măng Porland  [Société des Ciments Portland] và Công ty Long 

Tho Vôi [Societe des Chaux hydrauliques du Long Tho] độc quyền sản xuất 

phosphate và cement.  

Chủ điền Pháp chiếm 2 phần 3 diện tích trồng cao su, loại cây kỹ nghệ mang 

lại nhiều lợi nhất. Năm 1941, trong số 25 chủ điền cao su có lợi tức trên 45,000 

đồng, chỉ có ba [3] ngƣời Việt ở miền nam.(29) 

29. CAOM (Aix), 14 PA, Carton 2. 

 

Ngƣời Pháp độc quyền xuất cảng gạo, cao su, thiếc [tin], và cà-phê.  Hai công 

ty xuất/nhập cảng Union Commerciale Indochinoise et Africaine: [Indochinese-

African Commercial Union, L'U.C.I.A.] và  Denis Frères [Denis Brothers ]. lớn 

nhất Đông Pháp. (30)  

30. Xem Vũ Ngự Chiêu, “Political and Social Change” (1984), Part I, 

Chapter VI. 

 

Công ty Tây độc quyền những ngành thƣơng mại trong nƣớc. Nổi danh nhất là 

việc độc quyền sản xuất và chế biến rƣợu cùng thuốc phiện.  Société francaise des 

distilleries de l'Indochine  [SFDI], có 5 nhà máy cất rƣợu, sản xuất mỗi ngày 1,250 

hectoliters [31,250 gallons\ và thuê 1,650 thợ.(31)  

31. OSS, “Selected Industrial Installations in Indochina (1 Jan 1945),” p. 4. 

For details, see Chapter VI. 

 

Trong vài lãnh vực ngƣời Việt thống trị, ngƣời Pháp mƣu toan lấn áp. Société 

de Salines de CANA  không những đƣợc khai thác sớm mỗi mùa mà còn đƣợc 

nâng đỡ bằng giá cao hơn các hang Việt..(32)  

32. CAOM (Aix), PA 28, Carton 5, d. 131. 

 

Ngoài một số ngƣời "undesirable individuals," (33) Pháp kiều đƣợc hƣởng 

mộtđời sống vật chất cao.   

33. Ibid., RST F-725(21) to (34). 

 

Năm 1931, lƣơng trung bình hàng năm một ngƣời thợ Việt là 49 đồng; năm 

1939 còn thấp hơn. (34) Vì đại đa số ngƣời Việt là nông dân, lợi tức hang năm 

trung bình chỉ khoảng nửa lƣơng thợ.  

34. ASI, 1943-1946, p.300.  

 

Năm 1941, trong số 102 ngƣời có lợi tức hàng năm trên 45,000 đồng [450,000 

francs], 68 ngƣời là dân Pháp, 26 Việt, 7 Trung Hoa, và 1 In-đi-ân..(35)  

35. CAOM (Aix), PA 14, Carton 2. 
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Là công dân “mẫu quốc” Bảo Hộ, các Pháp kiều là công dân hạng nhất tại các 

xứ thuộc địa. Khu cƣ trú của họ—thƣờng gọi là Khu Cƣ Xá Tây—đƣợc mô phỏng 

các tỉnh lỵ và thành phố Pháp, với đầy đủ tiện nghi nhƣ đèn điện, nƣớc máy, nhà 

gạch hay bê-tông, đƣờng phố lát gạch, đá hay trải nhựa phẳng phiu cho xe hơi, xe 

kéo, xích lô lƣu thông dễ dàng. Sài Gòn. Hà Nội, hay Hải Phòng có những công 

viên và rond points, sở thú gợi nhớ đến Paris hay Marseille—dù kích thƣớc thu 

nhỏ lại theo khuôn khổ đất đai và thời tiết gần xích đạo.  

Đƣờng phố hay công viên mang bảng tên những “anh hung” và “vĩ nhân” 

thuộc địa Pháp nhƣ Bonard, de La Grandiere, Puginier, Garnier, Dupuis. (36)  

36. Notice historique, administrative et politique sur la ville de Saigon 

(Saigon:  Imprimerie de l’Union, 1917).  

 

Bãi biển, cao nguyên đƣợc phát triển để thỏa mãn nhu cầu “vacance” [nghỉ 

mát] của dân chính quốc. Chapa, Đà Lạt (1917), Sầm Sơn, Nha Trang, Cap St 

Jacques [Vũng Tàu] trở thành những địa danh quen thuộc.  

Một hệ thống giao thông gồm quốc lộ, đƣờng xe lửa, tuyến vận tải sông, vận 

tải duyên hải đƣợc xây cất để phục vụ các mục tiêu quân sự và kinh tế của cộng 

đồng Pháp. Đƣờng xe lửa Hải Phòng-Hà Nội-Vân Nam thay thế dần dòng sông 

Hồng và sông Đà đầy ghềnh thác. Đƣờng xe hỏa xuyên Đông Dƣơng và Quốc Lộ I 

nối liền các thành thị, hải cãng và kho chứa các vật liệu xuất-nhập cảng. Thập niên 

1920 bắt đầu xuất hiện xe đò hay xa ca tƣ nhân, từ Sài Gòn, lục tỉnh tràn ra Trung 

và Bắc Kỳ. Năm 1930—giữa cao điểm cuộc khủng bố trắng chống Việt Nam 

Quốc Dân Đảng—tri huyện Hoàng Gia Mô dung xe hơi đi liên lạc xin viện binh, 

bị nghĩa quân QDĐ và nông dân bắt sống, đƣa ra xử tử; nên Thống đốc Robin đã 

xử dụng phi cơ, đánh bom hủy diệt làng Cổ Am. Đại diện Khâm sứ Le Fol cũng 

không ngần ngại cho phi cơ đánh bom ga Yên Xuân, gần Vinh, giết chét 217 nông 

dân tụ họp biểu tình, và gây thƣơng tích cho 146 ngƣời khác vào tháng 9/1930. 

Trong khi đó, hàng chục nhật báo, tuần san, tạp chí tiếng Pháp đƣợc lƣu hành 

để phục vụ nhu cầu thông tin. Năm 1939, chẳng hạn, có 53 nhật báo tiếng Pháp so 

với 67 tờ tiếng Việt. Năm sau, số báo chữ Việt giảm 15 tờ, trong khi báo tiếng 

Pháp không thay đổi..(37)  

37. La Tribune Indochinoise (Saigon), 9/5/1941; CAOM (Aix), INF, 

Carton 369, d. 2950.. 

 

Trong giai đoạn phát triển cây cao su [the "rubber boom" thập niên 1910], 

Liên đoàn chủ đồn điền vận động và thành công trong việc làm đƣờng từ các đồn 

điền tới các kho tạm chứa. (38) 

38. Thƣ ngày 4/5/1911, Colonel Fernand] Bernard gửi Bộ Thuộc Địa, p. 8; 

CAOM (Aix), PA 9, Carton 15. 

 

Rạp hát và chiếu bóng [ciné] có những khu riêng dành cho Tây. Họ đƣợc 

dành riêng những đại lộ, đƣờng phố và nhà cửa khang trang nhất. Họ là khách 

hang của các khách sạn sang trọng, quán cà-phê, tiệm tạp hóa và văn phòng riêng.  
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Họ cƣỡi những xe hơi, xe tay sang trọng, hiện đại, uống những chai rƣợu sang và 

đắt giá, làm chủ ít nhất một tên "boy" hay một “chị ba.” Hàng hóa nhập cảng từ 

mẫu quốc chú trọng vào việc thỏa mãn nhu cầu Pháp kiều—từ bột mì tới vải vóc, 

xúc xích, bơ, phó mát, và nhất là rƣợu tây. Con cháu họ theo học những trƣờng 

sang nhất và hoàn tất bậc đại học tại Pháp. Những nhà sẽ trở thành khai hóa này 

đƣợc trợ cấp tài chính gấp đôi, gấp ba những học sinh xuất sắc Việt. (39) 

39. Ibid., AMIRAUX, d. 33. Vu Ngu Chieu, Cac vua cuoi, II, p. 677. 

 

Mặc dù quyền lợi kinh tế và tinh thần chủng tộc ràng buộc cộng đồng Tây với 

nhau, vẫn còn đƣờng ranh phân chia nội bộ. Những chủ tiệm dân Corses trên 

đƣờng Catinat thƣờng khiến dân Paris hay Breton dè bỉu..(40)  

40. Jacques Despuech, Le trafic de piastres (Paris:  Deux Rives, 1953), p. 

100. 

 

Tinh thần kỳ thị giữa ngƣời da trắng thuần túy và ngƣời Tây khác là chủng tộc 

và màu da. Đứng đầu danh sách kỳ thị là những ngƣời lai giống.  Đa số có cha Tây, 

mẹ Việt. Trƣớc năm 1939, những ngƣời lai Tây thƣờng bị bỏ quên. William Bazé, 

một chủ đồn điền giàu có, chi phối sinh hoạt chính trị Nam Kỳ trong thập niên 

1940, hay Henri Chavigny, bút hiệu Henri de Lachevrotìère, lai Martinique,  Chủ 

biên báo L’Impartial/Trung Lập từ 1917, thăng tiến lên thành viên Hội Đồng Kinh 

Tế-Lý Tài trong thập niên 1930, là vài trong những trƣờng hợp tiêu biểu.(41) 

41. Lợi tức hàng năm của Baze năm 1941 lên tới 59,127 đồng năm 1941; 

CAOM (Aix), PA 14, Carton 2.  

 

Đại đa số bị cha mẹ bỏ rơi, lớn khôn lên trong bầu không khí lạnh lẽo của 

các viện mồ côi, hay hòa vào cuộc sống của gia đình mẹ. Cuộc sống giữa ranh giới 

hai nền văn hóa và hai chủng tộc—khoảng thời không mù sƣơng của hận thù và kỳ 

thị.(42) 

42. Báo cáo của Justin Godart năm 1937;  Ibid., PA 28, Carton 5.  

Sự kỳ thị càng sâu đậm hơn vì một số ngƣời hai giòng máu phục vụ trong 

ngành cảnh sát, giám thị nhà tù, nhất là ngạch Mật Thám.. Đáng ghi nhận là những 

ngƣời lai Tây linh hoạt chọn phe phái theo kinh nghiệm cá nhân. Một cá nhân tên 

Petit báo động giới thẩm quyền Pháp về cuộc tấn công của Việt Minh tối 

19/12/1946, trong khi tài liệu Công An Cộng Sản khẳng định một ngƣời lai Tây đã 

ngầm thông tin việc Pháp mở chiến dịch Mủa Thu 1947 để bắt sống Hồ Chí Minh 

và các cấo lãnh đạo CSĐD. 

Năm 1937, chỉ có 300 ngƣời lai Pháp trên tổng số 3,900 công chức.(43)  

43.  “Annex No. XII:  Le problème du metis ou des francais 

d’Indochine,“ Ibid; William Baze, “Les cent mille Eurasiens d’Indochine,” 

France-Asie, No. 75 (Aug 1942), pp. 489-495. 
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Ngày 2/8/1939—tức cuối thời kỳ “chính phủ Bình Dân” 

[Rassemblementpopulaire] tại Pháp (1936-1938). Toàn Quyền Jules Brévié mới 

thành lập hội từ thiện thuộc Jules Brevie Foundation để phụ giúp ngƣời lai. Năm 

1942, khoảng 1,035 thiếu nhi đƣợc các hội từ thiện nuôi dƣỡng.(44) 

44. CAOM (Aix), PA 14, Carton 1.  

 

C. “TÂY LÔ-CAN:” 

Đâu đó, giữa đại đa số nông dân [thƣờng bị xếch mé gọi là nhà quê hay dân 

ruộng], là giới "Tây lô-can," "Tây mũi tẹt." Năm 1937, có khoảng  2,555 ngƣời 

“dân Tây,” chƣa kể con cháu họ. (45) 

45. ASI, 1936-1937, p. 23.  

 

Một số ngƣời mang Pháp tịch nhờ đƣợc công dân Pháp nhận làm con nuôi, 

hay tốt nghiệp đại học Pháp. Y sĩ Trần Văn Đôn—cha tƣớng André Đôn, ngƣời 

năm 1966 đƣợc Thƣợng Tọa Trí Quang đề cử làm Thủ tƣớng, nhƣng không 

thành—là một thí dụ. Một số khác đã phục vụ đắc lực quân đội hay viên chức bảo 

hộ. Philippe Lê Phát Đạt (1838-1900), tự Huyện Sỹ —mà cháu ngoại trở thành 

Hoàng hậu của Nguyễn Phƣớc Điện năm 1934—từng đƣợc Hội Truyền Giáo Pháp 

khen tặng nhƣ một trong bốn giáo dân Ki-tô nổi danh nhất. (46)  

46. Xem tiểu sử Le Phat Dat trong Nam Ky (ấn bản tiếng Pháp), 

30/11/1900; Le courrier saigonnais, 24 & 28/11, và 1/12/ 1900; Pierre Khorat, 

“Les personalités annamites catholiques;” Annales de la Société des Missions 

etrangeres (Paris), 1913, pp. 243-249. Osborne, Cochinchina and Cambodia, 

pp. 84, 123, 133, 166, 320n5;  

 

Mặc dù là thiểu số thành công nhất về học vấn, binh nghiệp, hay công chức 

thuộc địa, vị trí xã hội của họ chỉ trên những ngƣời lai Tây [métis hay Eurasians].  

Họ chỉ đứng bên lề cộng đồng Pháp; có tƣ tƣởng và lập trƣờng Pháp hơn cả ngƣời 

Pháp chính gốc, nhƣng khó vƣợt qua ranh giới chủng tộc.(47) 

47. Xem tiểu sử Nguyen Van Xuan vàTran Van Ty Chinh Dao, Viet Nam 

Nien Bieu, vol. III: Nhan Vat Chi, rev. ed., (Houston, TX: Van Hoa, 1997), pp. 

410-411, 551.  

 

The Luật nhập tịch 1934, họ không đƣợc hƣởng mọi quyền lợi một ngƣời 

Pháp chính gốc. Nơi sinh trƣởng và cƣ trú cũng hạn chế và biệt phân quyền lợi. 

Những dân Tây sinh tại Nam Kỳ hay các thị xã cắt nhƣợng cho Pháp hƣởng nhiều 

đặc ân hơn những ngƣời sinh tại lãnh thổ nhà Nguyễn.  

 

D. CHỦ ĐIỀN: 

Năm 1930, giai tầng chủ điền chỉ khoảng 3.5 phần trăm dân số. Trong số 

6,690 điền chủ có trên 50 mẫu tây [khoảng 123.5 acres], 6,300 ngƣời sống tại Nam 

Kỳ, so với khoảng 200 ở Bắc và 100 tại Trung Kỳ. Lý do chính là tại Trung Kỳ có 
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ít ruộng trồng lúa, và tại Bắc Kỳ dân số quá đông. Chỉ rất ít ngƣời Pháp khai khẩn 

đồn điền ở Ban Mê Thuột, Lao Bảo (Quảng Trị), Thanh Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ. 

Những chủ điền lớn gốc Việt có Trƣơng Văn Bền, Trần Trinh Trạch, Denis Lê 

Phát An, v.. v.. Trƣơng Văn Bền có hai khu ruộng cày bằng máy tại Bạc Liêu, và 

mở rộng hoạt động qua dầu dừa và sản xuất xà-phòng [savon] Cô Ba. (49) 

49. Souverain, 1943, tr 3. 

 

Năm 1927, Trƣơng Văn Bền, Trần Trinh Trạch, Denis An, Y sĩ Nguyễn Văn 

Thinh, Trần Văn Đôn thành lập Société annamite de Crédit [SAC, Tín Dụng Nông 

Nghiệp Ngân Hàng], với số vốn 250,000 đồng [3 triệu francs]. (50) 

50. Quảng cáo trên La tribune indochinoise (Sài Gòn), 1940. 

 

Dĩ nhiên, khó thể so sánh với Ngân Hàng Đông Dương hay Pháp-Hoa, hai đại 

gia độc quyền kỹ nghệ xuất nhập cảng. Ngay trong lãnh vực lúa gạo, một trong hai 

ngành xuất cảng chính, đều bị ngƣời Hoa thống trị. Tại Nam Kỳ, Hoa thƣơng tài 

trợ [giúp vốn] cho chủ điền làm mùa, mở những nhà máy xay lúa, độc quyền việc 

chuyên chở và thu mua hầu hét số gạo xuất cảng. Hoa thƣơng còn độc quyền 

những kỹ nghệ nhẹ [hàng tiêu dùng]. Phía sau hệ thống bang hội [provincial 

associations và professional unions] họ kiểm soát giá cả và số lƣợng mọi nhu 

phẩm thiết yếu. (51) 

51. CAOM (Aix), AP, carton 3441. Về một cái nhìn toàn diện vấn đề kinh 

tế Việt Nam nói riêng và Đông Dƣơng nói chung, xem fonds Affaire 

Économique [AE], Généralités, cartons 14, 157-158, 164, 168, 183, 296-298, 

713, 714-721, 744, and Ibid., Crédit. 

 

E. THỢ THUYỀN VÀ TÁ ĐIỀN : 

Dƣới thời Pháp thuộc, Việt Nam mới thực sự có thợ thuyền, tức “lao nông” 

theo thuật ngữ của Đệ Tam Quốc Tế. (52) 

52. Xem, chẳng hạn, “Nhời Hô Của Quốc Tế Lao Nông Hội 

[Communisme Internationale];” trích in trong Chính Đạo, Hồ Chí Minh, I 

(1997), tr 206-207 ; Lê Hồng Phong, “Tình hình kinh tế và chính trị ở Đông 

Dƣơng;” Lê Hồng Phong (2002), tr 545-632 

 

Năm 1929, Việt Nam có tổng số 220,000 thợ thuyền, gồm 53,000 thợ mỏ, và 

86,000 phu đồn điền cao su, Năm 1938, có 52,700 thợ mỏ; năm sau, 1939, 55,200 

thợ mỏ. (53) 

53. ASI, 1943-1946, p 279. 

 

Năm 1934-1939, tổng cộng 23,367 ngƣời phu đồn điền có giao kèo tại Nam 

Kỳ và Căm Bốt. 10,460 ngƣời là thợ mới. Năm 1934, có 15,000. Năm 1939, tăng 

235%, lên 34,000. (54) 

54. ASI, 1943-1946, pp 53, 21. 
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Tại Bắc Kỳ, năm 1936 chỉ 422 trong số 24,825 thợ mỏ có việc làm 300 

ngày/một năm; 18,645 ngƣời làm việc dƣới 150 ngày; nên từ 1931 tới 1939, lƣơng 

kiếm đƣợc bị giảm. (55) 

 55. Bulletin économique de l’Indochine [BEI] (1939), p 1298 ; Vũ Đỗ 

Thìn, Evolution économique du Viet Nam (Paris : 1954), p 141. 

 

Lý do "zân kày" rời làng đi kiếm sống: đất ruộng có hạn, số nhân khẩu gia 

tăng. Từ 1931 tới 1936, tổng số dân Việt tăng từ 15,570,000 lên 16,461,000 

(1.1%); toàn nƣớc tổng số từ 17.990,000 lên 18,710,000 (1.5%). (56) 

 56. ASI, 1943-1946, pp 53, 21. 

 

Thuế ngày một gia tăng. Nợ nần chồng chất, phá sản Tình trạng zân kày Việt 

còn tệ hại hơn nông dân Trung Hoa, mà một học giả ngoại quốc, đã ví nhƣ ngƣời 

đứng giữa dòng song, nƣớc ngập tới cổ. Chỉ một làn song nhỏ đủ sặc sụa. (57) 

57. R. H. Tawney, Land and Labor in China (Boston:  Beacon Press, 

1966), p. 77. 

 

Nhƣng đời sống và điều kiện làm việc tại các hầm mỏ và đồn điền cao su khó 

thể là thiên đƣờng hạ giới. Cơ quan tuyên truyền của Cộng Sản đã cung cấp chi 

tiết ly kỳ về các địa ngục trần gian này. (58) 

58. Xem, chẳng hạn, Ngô Vĩnh Long, Before the Revolution (Cambridge, 

Mass : MIT Press, 1975), pp 112-117. Năm 1968—khi hành quân chung với 

các đơn vị Mỹ tại Phƣớc Thành, nhƣ một sĩ quan liên lạc Pháo Binh,  tôi còn 

bị di tản vế quân y viện Dù vì sốt rét. 

 

Ngoài ra còn khoảng 20,000 tự ý tha hƣơng đến các tỉnh lỵ và thành phố mƣu 

sinh—làm đủ thứ nghề, từ bồi, bếp, ngƣời ở [đầy tớ], tài xế, phu xe tay, rồi xích lô 

[cyclo], chủ tiệm ăn, phở, bún, cà-phê. Hay ăn mày chuyên nghiệp, mãi dâm, xã 

hội đen, v.. v...  

Một số ngƣời tiếp tục các ngành thủ công nghiệp truyền thống nhƣ may vá, 

thợ đan, thợ dệt, thợ vàng bạc, thợ khảm xà cừ. Một số ngƣời trở nên giàu có nhờ 

nghề nhuộm, sơn, lơ (Bleu, hồ quần áo), (59) lái trâu, lái heo, đấu thầu, cung cấp 

dịch vụ, v.. v... 

59. CAOM (Ax), PA 28, carton 5, d 111. Kỹ sƣ Vũ Văn An, chẳng hạn, 

làm giàu nhờ nghề nhuộm. Gia đình Vũ Tạo, gốc Hải Dƣơng, thành danh nhờ 

sản xuất « lơ, » để giặt quần áo trắng. 

 

F. SỰ PHÁT TRIỂN GIAI TẦNG THỊ DÂN : 

Hiện tƣợng đáng ghi nhận nhất là sự biệt phân giữa nông thôn và thánh thị. Sài 

Gòn trở thành một trung tâm thƣơng mại ngày một phát triển và đông dân. Hà Nội 

trở thành kinh đô chính trị và văn hóa. Huế vẫn là kinh đô triều Nguyễn, nhƣng 

Tourane hay Đà Nẵng trở thành một thành phố cảng quan trọng. Tại các thành phố 

lớn, dân chúng ngày một xa cách dần nông dân, từ cách ăn mặc, sinh hoạt, đến tầm 
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nhìn qua những tiến hóa khó cƣỡng chống—từ nếp sống nông nghiệp tự túc truyền 

thống sang một nếp sống không ngừng đổi mới, tùy thuộc vào mức thẩm thấu của 

nền kinh tế trên tiến trình toàn cầu hóa, và sự du nhập của những mảnh vụn văn 

hóa mới từ Tây phƣơng. Những gia đình chủ điền tạm cƣ ở Cần Thơ hay Sài Gòn 

ngày một hãnh diện vì danh hiệu ngƣời Cần Thơ hay Sài Gòn—với rạp chiếu bóng, 

trƣờng đua ngựa, cửa tiệm tạp hóa đủ mặt hàng—hơn dân ruộng, bùn lầy nƣớc 

đọng. 

Du khách từ Bắc hay Trung vào Sài Gòn không thể hiểu nổi tại sao một phu 

xích lô từ chối đƣa khách, chăm chú vào tờ nhật báo trên tay, có những bản tin xe 

cán chó hay chó cán xe sôi nổi, hấp dẫn. (60)  

60. 1938: 124 tờ báo, gồm 52 tiếng Pháp và 62 tiếng Việt. 1939: 127 tờ; 

gồm 53 Pháp và 67Việt. Ngoài ra còn 192 tạp chí, 149 báo năm. 1940: 85 tờ; 

gồm 41 Pháp và 31Việt. Ngoài ra còn 177 tạp chí, 168 báo năm; La Tribune 

indochinoise (SaiGon), 4/10/1940. 

 

II. KHUYNH HƯỚNG HỢP TÁC VỚI PHÁP : 

 

Trong thập niên 1920, vài hệ phái tôn giáo và ý thức hệ Âu Mỹ du nhập Việt 

Nam, giành đƣợc ít nhiều ảnh hƣởng. Đáng kể nhất là hệ phái Tin Lành [Protestant] 

Mỹ và Pháp. Ngoài ra, xuất hiện khuynh hƣớng tổng hợp năm tôn phái lớn thành 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức Cao Đài. Trong khi đó, để chống lại sự du nhập của 

Marxist-Leninism, Hội Truyền Giáo hé mở cánh cửa cho giáo dân Ki-tô tham dự 

cuộc “Thánh Chiến chống Cộng,” dựa trên lƣỡi lê, đại bác, cùng đạn bom. 

 

A. HỘI TRUYỀN GIÁO TIN LÀNH: 

Nhƣ chúng ta đã biết, từ năm 1911, các nhà truyền giáo Tin Lành Mỹ đã hoạt 

động ở vùng Vân Nam và một số thành phố Đông Dƣơng, đặc biệt là Hà Nội, Hải 

Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và các tỉnh miền Nam.  

Đoàn truyền giáo Mỹ đầu tiên ở Việt Nam thuộc tổ chức Liên Minh Tín đồ và 

Truyền Giáo [Christian and Missionary Alliance, hay CMA].  Năm 1911, CMA 

xây một nhà thờ, một trƣờng học, và một nhà in nhỏ ở Tourane [Đà Nẵng]. Năm 

năm sau, CMA lập thêm cơ sở ở Hà Nội và từ  1918 bành trƣớng vào Nam Kỳ, nơi 

hội phát triển khá nhanh. Chính tại miền Nam, hội Tin Lành cải đạo đƣợc nhiều 

ngƣời nhất. Vào năm 1935, trong số 23 mục sƣ bản xứ, 13 ngƣời gốc Nam, 9 gốc 

Trung và chỉ có 1 gốc Bắc.  Trong số 96 ngƣời giúp việc, 38 ngƣời làm việc ở 

miền Nam, 31 ở miền Trung, và 25 tại Bắc Kỳ. (61) 

61. La Tribune indochinoise (Saigon), 10/11/1941.  

 

Đoàn truyền giáo Tin lành của Pháp [Mission Evangelique d'Indochine hay 

M.E.I.], trụ sở tại Tourane, cũng rất khiêm tốn.  Từ 1913 tới 1933, hội này thành 

lập đƣợc 156 giáo đƣờng tại Đông Dƣơng và Đông Thái Lan với 33 mục sƣ Việt, 

185 phụ giảng [evangelists] và 9,359 tín đồ. Một trong những lý do của sự chậm 

phát triển là lòng đố kị của Hội truyền giáo Ki-tô. Chẳng hạn nhƣ năm 1922, khi  
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Paul Monet muốn thành lập một ký túc xá sinh viên Hà Nội, với sự giúp đỡ của  

Hội Thanh Niên Ki-tô [Young Men's Christian Association, hay YMCA], báo 

L’Avenir du Tonkin [Tương Lai Bắc Kỳ] công kích mãnh liệt. (62) 

62. La Tribune indochinoise (Saigon), 10/11/1941).  

 

Trong khi đó, hai hội truyền giáo Tin Lành chỉ đƣợc tự do giảng đạo tại các 

“lãnh thổ Pháp,” bao gồm Nam Kỳ cùng các nhƣợng địa Hà Nội, Hải Phòng và 

Tourane. Cơ quan an ninh Pháp cũng theo dõi chặt chẽ các mục sƣ Mỹ, nhất là 

trong giai đoạn 1925-1927, tức giai đoạn hình thành tinh thần quốc gia mới. Mục 

sƣ Ferry ở Mỹ Tho và đồng nghiệp từng bị nghi ngờ ủng hộ Hoàng thân Cƣờng 

Để. (63) 

63.  CAOM (Aix), GOUGAL, 7F 61 &  F03 (177); Vũ Ngự Chiêu, “Từ 

trung quân sang ái quốc: Sự hình thành của phong trào quốc gia mới;” Hợp 

Lưu (Fountain Valley, CA), số 89, 90.  

 

Trong khi truyền giáo, các mục sƣ huấn luyện nhiều thanh niên, thiếu nữ Việt; 

và có khả năng đƣa một số cá nhân qua Mỹ.  

Năm 1929, Nguyễn Thế Nghiệp, tức Trƣơng Nguyên Minh (1906-1945), Chủ 

tịch Ban Hành Pháp VNQDĐ, từng tiếp xúc với cơ quan truyền giáo Mỹ ở Hồ 

Khẩu, đƣợc giới thiệu với Mục sƣ Woods ở Côn Minh (Vân Nam), nhƣng vì 

không biết Anh ngữ nên trở lại Hồ Khẩu. (64) 

64. CAOM (Aix), INF, c. 370, d.2967. 

 

 

B. ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ: ["BOUDDHISME RÉNOVÉ OU 

CAODAISME"]: 

Cao Đài là tên chỉ đấng Thƣợng Đế hay Chí tôn của giáo phái "Đại Đạo Tam 

Kỳ Phổ Độ" [Đạo lớn giải thoát ở thời kỳ thứ ba]. (65) Cao Đài là chúa của các 

thánh thần đã hạ sinh, từng hóa thân thành Nhiên Đăng Cổ Phật, Ngọc Hoàng 

Thƣợng Đế và Jesus Christ. 

65 [168]. Phổ cáo: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [Proclamation: The Great 

Way for the Third General Amnesty] (Saigon: Tam Thanh, [1927]); Thƣ ngày 

6 Oct. 1926, gửi Thống đốc Nam Kỳ [Le Fol]; CAOM (Aix), Gougal, 7F 67; 

GGI, Direction des affaires politiques et de la Sureté générale, Contribution à 

l’histoire des mouvements politiques de l’Indochine francaise, 7 vols, vol. VII: 

Le Caodaisme (1925-1934) (Hanoi: IDEO, 1934), by Louis Marty. Cited 

henceforth, GGI, Le Caodaisme. 

 

Dài theo lịch sử vũ trụ, hóa thân của Cao Đài đã lập nên Nho Giáo, Thần 

Giáo [the Cult of Spirits], Thiên Chúa Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo. Năm 1925, 

Cao Đài quyết định nối kết năm đạo trên, nhƣng không hóa thân làm ngƣời nữa, 

chỉ ban lệnh trực tiếp cho từng đệ tử đƣợc tuyển chọn, tổng cộng gồm “1 Phật, 3 
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Tiên, 36 Thánh, 72 Hiền, và 3,000 Đệ Tử” [“one Buddha, three Immortals, 36 

Saints, 72 Sages and 3,000 Students.”] (66) 

66 [169]. “Le Caodaisme: ses buts, sa doctrine;” La revue caodaiste, No. 

1 (July 1930), pp. 4-5.  

 

Từ năm 1918, tại chùa Quang Xuân (Cần Thơ), Ngô Văn Chiêu (1878-1935) 

đƣợc chứng nghiệm Đấng Chí tôn (Ngọc Hoàng Thƣợng Đế) qua thánh danh Cao 

Đài. Ba năm sau, khi trấn nhậm tại Phú Quốc, Phủ Chiêu đƣợc chứng nghiệm 

"Thiên Nhãn" tức Thánh tƣợng "Con Mắt" tại chùa Dương Đông. (67) 

67. Báo cáo số 29 [9/3/1927] của Maurice E Henri de Tastes.  

 

Năm 1925, Thánh ngôn cho lệnh Ngô Văn Chiêu và Lê Văn Trung tiếp xúc 

với nhau hầu hoằng dƣơng Đại Đạo. (68) 

68. "Une Rectification;" La Revue Caodaiste, I:4 [Oct 1930]:20. Chi tiết 

này lúc đầu không đƣợc đề cập đến trong loạt bài viết về lịch sử Đạo Cao Đài 

mà tác giả có lẽ là Lê Văn Trung. 

 

Ngày 18/2/1926, một Thánh ý khác—qua "cốt đồng tử" Cao Quỳnh Cƣ— cho 

lệnh khai đạo. (69) 

69. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển [Saigon: 1928]; Báo cáo số 29 [9/3/1927] của 

Maurice E Henri de Tastes.  

 

Mƣời hai tông đồ [apôtres] đầu tiên, theo tài liệu ĐĐTKPĐ, đƣợc ghi trong 

một bài kệ. Bốn nhân vật chính yếu là Ngô Văn Chiêu (Phủ), Vƣơng Quang Kỳ 

(Phủ), Lê Văn Trung và Nguyễn Văn Hoài (Thƣ ký sở Căn Cƣớc). Tuy nhiên, 

trong thƣ khai đạo nộp cho chính quyền Pháp, không có tên Ngô Văn Chiêu.  

Ngƣời có công lớn trong việc thành lập giáo phái Cao Đài là Lê Văn Trung 

(1875-1934). Sinh tại Phú Lâm, Chợ Lớn, từng theo học trƣờng Chasseloup-

Laubat Sài Gòn. Tốt nghiệp, năm 1893 làm Thừa phái (Secrétaire). Năm 1905, 

nghỉ việc, dồn nỗ lực vào kinh doanh. Sau đó đắc cử vào Hội Đồng Tƣ Vấn Nam 

Kỳ, và năm 1922 đƣợc Thống đốc Maurice Cognacq (2/1922-4/1926) tặng Bắc 

đẩu bội tinh.  

Từ 1920, việc kinh doanh của Trung bắt đầu thua lỗ. Năm 1924, bị phá sản, cơ 

nghiệp bị tịch thu. Chính vào thời gian này, Trung chịu ảnh hƣởng của Phủ Chiêu 

và cùng Chiêu đứng ra thành lập giáo phái Cao Đài. 

Với biệt tài tổ chức, Lê Văn Trung quảng bá ĐĐTKPĐ rất nhanh trong phạm 

vi tỉnh Chợ Lớn. Chỉ trong vòng 2 tháng, số tín đồ lên tới hàng trăm, kể cả những 

viên chức khá quan trọng nhƣ Đốc phủ Lê Bá Trang (Chợ Lớn), Phủ Nguyễn 

Ngọc Tƣơng (Cần Giuộc, Chợ Lớn), Huyện Lê Văn Hoa (Cần Đƣớc, Chợ Lớn), 

Phủ Mạc Văn Nghĩa (Đức Hòa, Chợ Lớn). Ngoài ra, còn nhiều nhân vật thời danh 

khác nhƣ Nguyễn Văn Trƣớc, tự Tƣ Mật, Nguyễn Ngọc Thơ và cô Monnier tức bà 

Lâm Ngọc Thành, một điền chủ giàu có ở Vũng Liêm (Vĩnh Long).  
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Nhƣng từ tháng 4/1926, Ngô Văn Chiêu rút lui khỏi ban chấp hành. Ngày 

6/10/1926, trong buổi cầu cơ tại nhà Nguyễn Ngọc Tƣơng với sự hiện diện của Lê 

Văn Trung, Nguyễn Ngọc Thơ và Nguyễn Văn Trƣớc tự Tƣ Mật, Thánh Ngôn 

xuống lệnh:  

"Trung va trouver demain [Aristide] le Fol pour lui faire l'anologie de ma 

doctrine avec le Christianisme et lui demander la liberté de la propagande 

Caodaiste." [Trung ngày mai đi gặp Le Fol để giải thích cho ông ta rõ sự 

tương đồng của triết thuyết của ta với Ki-tô giáo, và yêu cầu ông ta cho tự do 

truyền giảng đạo Cao Đài].  

 

Hôm sau, 7/10, Lê Văn Trung xin yết kiến Quyền Thống Đốc Le Fol với bản 

khai đạo đề ngày 6/10/1926. (70) 

70. CAOM (Aix), Gougal, 7F 67. 

 

Le Fol không công nhận Cao Đài nhƣ một tôn giáo mới, nhƣng hứa giữ trung 

lập, không can thiệp vào các hoạt động tôn giáo. Tâm cơ của viên chức Pháp này 

rất sâu xa. Một mặt, Le Fol không muốn gây thêm những khó khăn mới tại Nam 

Kỳ sau khi vụ án Phan Bội Châu và đám tang Phan Chu Trinh đã tạo nên quá 

nhiều xáo trộn. Thêm nữa, nếu ĐĐTKPĐ thuần giữ tính chất tôn giáo, hẳn sẽ 

hƣớng dẫn quần chúng về những ngả khác hơn là chính trị. Tuy nhiên, Le Fol 

cũng quyết định nắm cán gƣơm, trao lƣỡi gƣơm vào tay các nhà sáng lập 

ĐĐTKPĐ. Vì không đƣợc nhìn nhận, Hội thánh ĐĐTKPĐ không có tƣ cách pháp 

nhân. Các thánh thất có thể bị xâm phạm và triệt hạ, và tín đồ bị đàn áp bất cứ lúc 

nào ngƣời Pháp muốn xuống tay. Lƣỡi gƣơm luật pháp này sẽ tạo nhiều đạo nạn 

cho giáo phái Cao Đài từ buổi khai đạo cho tới chiến dịch Meigo của Quân Đoàn 

38 Nhật ngày 9-14/3/1945—thƣờng đƣợc biết nhƣ “đảo chính Nhật.” (71) 

71. Vũ Ngự Chiêu, “Political and Social Change,” (1984), Part II: The 

End of An Era, chapt 7.  

 

Từ năm 1926 tới 1931, ĐĐTKPĐ phát triển rất mạnh ở Nam Kỳ. Từ ngày 

thánh thất Tây Ninh đƣợc xây cất vào tháng 3/1927, số tín đồ gia tăng nhanh. Theo 

tài liệu Tòa Thánh Tây Ninh, năm 1927 số tín đồ lên tới 60,000, và 5 năm sau, 

1931 có tới hơn 1,000,000 ngƣời tập đạo. Một tài liệu Pháp cho rằng năm 1932 

Toà Thánh Tây Ninh kiểm soát 128 thánh thất khắp Nam Kỳ với một số tín đồ vào 

khoảng 350,000 [100,000].  

Số giáo đƣờng và tín đồ phản ánh sự phát triển khác thƣờng của Cao Đài. Chỉ 

trong vòng sáu năm, số tín đồ Cao Đài lớn hơn tổng số giáo dân Ki-tô suốt bốn thế 

kỷ tại Sài Gòn và Nam Vang cộng lại; và 30 lần đông hơn tín đồ Tin Lành, du 

nhập Việt Nam từ 1911-1918. Cao Đài còn thu hút cả nam lẫn nữ và mọi giai tầng 

xã hội. Khởi đầu từ một nhóm công chức bản xứ, những cuộc cầu cơ hƣớng 

thƣợng tới các giới thƣợng lƣu, nhƣ phủ, huyện, đốc phủ sứ, đại điền chủ, đồng 

thời lan xuống giới nông dân và thị dân cùng khổ.   
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Các viên chức Pháp chăm chú theo dõi hiện tƣợng “bất thƣờng” này. Họ đổi 

từ thái độ “nhắm mắt bỏ qua” vào tháng 10/1926 qua bí mật ngăn cản từ giữa năm 

1927. Bốn trong sáu [6] chức sắc cao cấp Cao Đài bị thuyên chuyển khỏi Sài Gòn-

Chợ Lớn theo đề nghị của Maurice E Henry de Tastes. Báo chí Pháp ngữ có luận 

điệu bài Cao Đài, cáo buộc chức sắc Cao Đài là bịp bợm, khai thác lòng dị đoan 

của đám đông. (72) 

72 [170]. CAOM (Aix), Gougal, 7F 63, 66 and 67; SHAT (Vincennes), 

10H xxx [1039]; Thanh ngon hiep tuyen [Collections of Sacred Teachings] 

(Saigon: 1928), and La revue caodaisme [Review of Caodaism] (Saigon, 

1930-1933]. Về nghiên cứu bằng Anh ngữ, xem Vũ Ngự Chiêu, “Political and 

Social Change,” (1984), Part I, chapt VI; Jayne Susan Werner, Peasant 

Politics and Religious Sectarianism: Peasant and Priest in the Cao Dai in Viet 

Nam, Monograph Series No. 23 (New Haven: Yale Univ. Southeast Asia 

Studies, 1981).  

 

Ngay đến Nguyễn Khắc Vệ, từ Pháp về, cũng không thiện cảm. 

Riêng báo chí Nam Kỳ cùng một số trí thức và chính khách thời danh nhƣ 

Nguyễn An Ninh, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu và Lê Quang Liêm tự 

Bảy, hết sức ca ngợi hoặc nhập đạo. Trong khi đó, nhiều phái đoàn truyền giáo 

đƣợc gửi qua Căm Bôt, Lào, Trung Hoa hay ra Trung và Bắc Kỳ. Tại Căm Bôt, số 

ngƣời nhập đạo rất đông, gồm cả Khmer, Việt và Hoa. Giáo hữu Lê Văn Bảy và 

Trần Quang Vinh tổ chức đƣợc thánh thất Kim Biên ở Nam Vang và nhiều tiểu 

thánh thất khác. Tại Pháp, giáo phái này tạo đƣợc ảnh hƣởng trong nhóm "Cercle 

Allan Kardec" qua trung gian cán sự lục lộ Pierre Vidal. Trong hai năm 1927-1928, 

một số báo Pháp nhƣ Revue Sprirituel, L'Illustration, Le Réveil de Nancy và Réveil 

Ouvrier đăng bài về ĐĐTKPĐ. (73) 

73. Thánh Ngôn Thần Tiên Đại Pháp; CAOM (Aix), 7F63.  

 

Một số công chức Pháp từng phục vụ tại Đông Dƣơng cũng lập nên một hệ 

phái ở Paris, do Charles Bellan và Grabriel Abadie điều khiển. 

Ngoài ra, Cao Quỳnh An, con Cao Quỳnh Cƣ, cũng phổ biến Cao Đài trong 

giới SV học sinh Việt tại Pháp. Một số đoàn viên của nhóm Jeune Annam rất có 

thiện cảm với đạo. 

Biến chuyển chính trị trong hai năm 1927-1928 tại Đông Dƣơng khiến ngƣời 

Pháp ngày một tiến dần tới ý định chặn đứng sự phát triển của Cao Đài. Năm 1929 

Thống đốc Jean F. Krautheimer cho lệnh ngƣng cấp giấy phép xây cất thêm thánh 

thất tại Nam Kỳ. (74) 

74. Văn thƣ số 7351 [30/8/1929]; CAOM (Aix), 7F 63.  

 

Đồng thời, viện Cơ Mật Huế cũng ra dụ (số 40, ngày 6/3/1929) nghiêm cấm 

việc giảng đạo tại Trung và Bắc Kỳ. Một số nhà truyền giáo bị trục xuất khỏi hai 

"xứ bảo hộ" này.  
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Riêng tại Căm Bốt, sau nhiều biện pháp hành chính, triều đình Căm Bốt quyết 

định truy tố Lê Văn Bảy và 97 chức sắc, tín đồ khác ra tòa vào giữa năm 1931. (75) 

75. Note postale ngày 23/5/1931, Gougal gửi Colonies; CAOM (Aix), 7F 

67.  

 

Tại phiên tòa ngày 20/5/1931, 98 chức sắc và tín đồ Cao Đài bị phạt vạ từ 50 

tới 200 quan, và Hội Thánh Cao Đài Căm Bốt bị giải tán. (76) 

76. Công văn số 25/ZX ngày 29/7/1933, RSC gửi Gougal; CAOM (Aix),  

7F 67. 

 

Hội Thánh Tây Ninh không ngừng tranh đấu cho sự tồn tại của ĐĐTKPĐ. 

Giáo Tông Trung phát động nhiều chiến dịch phản công qua thƣ tín, báo chí v..v... 

Trong những văn thƣ bằng Pháp ngữ, tên "Bouddhisme Rénové ou Caodaisme" 

bắt đầu đƣợc dùng. Tiếp đó, đến những Thánh Ngôn nói về ý trời qui định sự hiện 

hữu thân ái giữa hai dân tộc "Annamite" và "Francais." Ngoài ra, hành động quyết 

liệt nhất là ngày 4/3/1934, Trung gửi trả lại Pháp huy chƣơng "Chevalier de la 

Légion d'Honneur" (Bắc Đẩu Bội Tinh).  

Sau cái chết đột ngột của Pasquier ngày 15/1/1934, Tân Toàn Quyền Robin 

cho lệnh Thống Đốc Pierre Pagès (20/5/1934-1/3/1936; 12/10/1936-12/5/1939) 

theo đuổi một chính sách "cởi mở" với Cao Đài. Ngƣợc lại, Lê Văn Trung hứa 

không để Cao Đài bị lôi cuốn vào "quốc sự" (chính trị) và ra lệnh chủ trƣơng Pháp 

Việt đề huề. (77)  

77. Văn thƣ số 608-AP, ngày 4/11/1934, Gougal gửi Colonies; CAOM 

(Aix), 7F 67.  

 

Trong nội bộ ĐĐTKPĐ, từ đầu năm 1931 bắt đầu có những mầm mống chia 

rẽ. Cuộc sống tƣ riêng của Giáo Tông Trung tạo nên nhiều bất mãn trong nhóm 

chức sắc khai đạo. Để duy trì sự đoàn kết và củng cố quyền lực, đầu năm 1931 

Trung mời Chánh Phối Sƣ Nguyễn Ngọc Tƣơng về Tây Ninh cùng coi việc đạo lý. 

Từ năm 1932 Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1893-1959) đã tự ý đứng ra thành lập 

nhóm Phạm Môn và sao nhãng trách nhiệm tại Hiệp Thiên Đài. (78) 

78. Phạm Công Tắc sinh ngày 16/3/1893 tại Bình Lập, Tân An. Con Phạm 

Công Thiện và Trần Thị Dƣơng. 1910-1928: Làm việc tại Quan Thuế Sài Gòn, 

từ cấp Tùy phái (planton) tới Thừa phái (secrétaire) bậc 3. Bị thuyên chuyển 

qua Căm Bốt, bỏ việc về Tây Ninh, tu đạo. 1933: Đƣợc Quyền Giáo Tông Lê 

Văn Trung phong làm Hộ Pháp hệ Cao Đài Tây Ninh. Trung chết, trở thành 

nhân vật số 1 ở hệ phái này. 1936-1940: Nhờ Lê Văn Bảy, cầm đầu hệ phái 

Căm Bốt, củng cố và phát triển Tòa Thánh Tây Ninh. 

 

Cũng vào thời gian này, Chánh Phối Sƣ Nguyễn Văn Ca thiết lập hộ phái 

Chơn Minh Lý ở Mỹ Tho.  

Việc chia rẽ trong Tòa thánh lên cao độ khi Đầu Sƣ Nguyễn Ngọc Tƣơng và 

Phối Sƣ Lê Bá Trang bị loại khỏi Ban chấp hành Tòa Thánh vào tháng 3/1933. Ba 
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tháng sau, Tƣơng và Trang mở một chiến dịch đả kích Lê Văn Trung và Phạm 

Công Tắc. Nguyễn Phan Long cũng nhập cuộc, dùng báo Đuốc Nhà Nam yểm trợ 

Tƣơng và Trang. Sau đó, Tƣơng tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, thành lập hệ phái 

riêng tại Bến Tre. 

Uy tín của Trung còn bị suy giảm nặng nề hơn khi Toà Vi Cảnh Tây Ninh 

phạt Giáo Tông của ĐĐTKPĐ 5 francs phạt vạ vì vi phạm sắc lệnh vệ sinh công 

cộng. 

Cuối năm 1933, Giáo Tông Trung bị ép buộc phải tự "về hƣu." Trong thƣ gửi 

các chức sắc vào đầu năm 1934, Trung khẳng định không rút khỏi Tòa Thánh, và 

cử Phạm Công Tắc nắm chức Quyền Giáo Tông.  

Từ năm này đến giữa năm 1940, các Bộ Trƣởng Thuộc Địa nhƣ Marius 

Moutet và Georges Mandel đặc biệt khuyến khích sự phát triển Cao Đài nhƣ một 

lợi khí chính trị chống lại chủ thuyết C.S. Và, ít nữa thì tới năm 1938, ngƣời kế vị 

của Trung, Phạm Công Tắc, cũng nhƣ những chức sắc khác tiếp tục giữ trung lập 

về chính trị. 

 

C. VIỆT NAM HÓA KI-TÔ GIÁO: 

Từ năm 1863, trƣớc tiếng nổ của hải pháo và súng đạn, Nguyễn Phƣớc Thời 

và cận thần phải thừa nhận Ki-Tô giáo nhƣ tôn giáo thứ tƣ đƣợc phép truyền giảng 

tại Đại Nam. Từ ngày này, tín đồ Ki-Tô thẳng tiến vào trung tâm quyền lực vƣơng 

quốc. Sự hiện diện của Pierre Nguyễn Hữu Bồi tại Huế chỉ là một thí dụ tiêu biểu. 

Các họ đạo và giáo phận cũng ngày một phát triển mạnh theo tỉ lệ nghịch với các 

tôn giáo tiền Pháp thuộc, đặc biệt là Nho Giáo và Phật Giáo. Năm 1929, đã có 

mƣời [10] giáo phận Ki-tô, với 320 giáo sĩ Âu Châu, 1,059 giáo sĩ bản xứ và thày 

kẻ giảng, chăm nom linh hồn 1,185,000 giáo dân—gia tăng gần gấp đôi trong thời 

gian 70 năm, dƣới sự cai quản của một Khâm sứ Vatican gốc Pháp. Trong số này 

có chin [9] Giám Mục Âu Châu, 231 giáo sĩ bản xứ, 1,202 thày kẻ giảng, và 

723,272 tín đồ trực thuộc Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Pháp. Một thập niên sau, số 

giáo phận lên tới 15 đơn vị, gồm ba giáo phận Espania và 12 giáo phận Pháp. 

Khoảng 400 giáo sĩ Pháp và 1200 giáo sĩ Việt chăn nuôi  gần 1,500,000 linh hồn. 

(80)  

80. ASI, 1930-1931, p. 54; La Tribune indochinoise (Sai Gon), 29 Dec 

1941; CAOM (Aix), RST, d 914(4). Société des Missions Etrangères [SME], 

Compte-rendu des travaux de 1929 & 1939 (Paris: 1930 & 1940) [henceforth, 

SME, Compte-rendu (year)];  

 

Tới năm 1960,  Hội Truyền Giáo vẫn còn là Giáo hội duy nhất đƣợc công 

nhận tại Việt Nam với hàng giáo phẩm tổ chức khá chặt chẽ theo hệ thống hàng 

dọc. Dụ số 10 (6/8/1950), dƣới thời chính phủ Nguyễn Văn Tâm (1950-1952) qui 

định mọi tổ chức, ngoại trừ Hội Truyền Giáo Pháp và bang hội ngƣời Hoa phải 

khai báo và chỉ đƣợc hoạt động nếu có giấy phép. (Article 44) (Công Báo Việt 

Nam [Official Journal of Viet-Nam] (Hanoi), vol. III, No. 3, pp. 434-37). 
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Mặc dù tổng số giáo dân chỉ chiếm từ 5 tới 7% dân số, Hội Truyền Giáo hành 

xử nhƣ một nƣớc trong một nƣớc. (81)  

81. ASI, 1936-1937, p. 21.  

 

Tài sản Hội Truyền Giáo khá lớn, nhƣng ngay các viên chức Pháp không thề 

kiểm soát hay kiểm kê. Một trong các lý do là các giáo phận che dấu tài sản bằng 

cách cho con chiên đứng tên. Trong cuộc kiểm kê năm 1932, hai Giám Mục 

Espania ở Bắc Kỳ từ chối kê khai tài sản. Nhƣng chỉ hai giáo phận Hà Nội và Hải 

Phòng nói lên đƣợc đại cƣơng sự gia tăng tài sản của Hội Truyền Giáo. Tổng số 

tài sản Giáo Phận Hà Nội lên tới 172,819 Mỹ Kim, trong khi Giáo Phận Hải 

Phòng có 155,198 MK về đất đai, Nam Định có tài sản trị giá 168,217 MK. (82) 

82. CAOM (Aix), RST, F914(5). Năm 1932, giá hối đoái 1 Mỹ Kim là 

2.58 đồng [piasters], hay 25.8 francs  

 

Hội Truyền Giáo còn có nhật báo, tuần báo, và quản trị hàng trăm kế hoạch an 

sinh xã hội hay các đoàn thể thanh niên, thiếu nhi, thanh nữ. Không kém quan 

trọng, các nhà truyền giáo đƣợc các viên chức thuộc địa nể nang và thiên vị trong 

hầu hết những cuộc tranh chấp với dân lƣơng. 

Năm 1939, ngoài hàng ngàn nhà thờ, Hội Truyền Giáo có 604 trƣờng học dạy 

dỗ 33,548 học trò. (SME, Compte-rendu 1939. 

 

Dĩ nhiên, liên hệ giữa Hội Truyền Giáo và viên chức thuộc địa không luôn 

luôn tốt đẹp. Cuộc đổi mới trong giai đoạn 1897-1907 lấy đi độc quyền hơp tác 

với Pháp của giáo dân Ki-tô. Dấu hiệu bất bình đầu tiên lóe lên khi báo chí của 

Hội Truyền Giáo tố cáo Beau và Levecque bài đạo. Nạn nhân là Nguyễn Phƣớc 

Chiêu đã bị thoái vị vì trở lại đạo. Hai năm sau, đến việc kết án vài thày kẻ giảng ở 

Bắc An Nam vì theo Cƣờng Để chống Pháp. (83) 

83. Report No. 480-S (20 September 1907), Gougal to Colonies; CAOM 

(Aix), d. 9577; AME (Paris), Correspondence, Tonkin, vol. 710B, d. 229, 231, 

232 & 240; Vu Ngu Chieu, Cac vua cuoi, vol. II, pp. 533-37, 566, 582-

84,.598n102-103. 

 

Theo sự phát triển của Ki-tô, sự phân hóa quán tính cũng nảy nở. Sự kỳ thị 

chia khối giáo mục theo những đƣờng ranh chủng tộc và văn hóa. Việc cạnh tranh 

quyền lực cũng đậm nét. Giáo sĩ Âu Châu luôn luôn coi giáo mục bản xứ thấp kém 

và phụ thuộc (auxiliary or courtisan).  Mãi tới năm 1933—400 năm sau ngày Ki-

tô giáo đƣợc truyền tụng du nhập Đại Việt—Vatican mới phong Linh mục Nguyễn 

Bá Tòng, gốc Gò Công, làm Giám Mục. Bảy năm sau, 13 trong 16 Giám Mục vẫn 

là ngƣời Âu, trong khi tỉ lệ linh mục Âu và Việt là 3 trên 1. Những ngƣời tham 

vọng bắt đầu tìm cách tiếp cận Vatican để đƣợc độc lập tín ngƣỡng và tiến thân. 

(84) 

84. Báo cáo ngày  26/7/1933, Pasquier gửi Colonies; CAOM (Aix), INF, 

Carton 366, d. 2905; Vu Ngu Chieu, Cac vua cuoi, vol. III, pp. 800-801. Năm 
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1860, Giáo Hội Ki-tô giáo mới đƣợc thành lập. Nhƣng Vatican sắc phong cho 

Tổng Giám Mục Hà Nội làm Hồng Y. 

 

Các thế hệ tín đồ và giáo mục trẻ còn phải đối diện với những ngƣời trẻ Việt 

ngoại đạo, ngày càng đông, mà mức thu nhập học thức và văn hóa Pháp đủ tạo nên 

những cuộc tranh chấp nghề nghiệp khắc nghiệt. Đáng sợ hơn nữa là những thành 

phần đối lập—thƣờng bị xếp hạng đồng loạt là “đỏ” hay “chống Tây”—những cái 

mũ quen thuộc để triệt hạ đối thủ. Sự ganh tị giữa anh em Ngô Đình Khôi với 

Phạm Quỳnh trong thập niên 1930 và 1940 là một thí dụ tiêu biểu. Thƣợng cấp 

ngƣời Pháp, dĩ nhiên, chẳng muốn phí công để giảng hòa—theo đúng sách lƣợc 

“chia để trị.” 

Đại cƣơng, viên chức Pháp có phần trọng dụng giáo dân Ki-tô vì các cộng 

đồng Ki-tô đƣợc tổ chức chặt chẽ, dƣới sự kiểm soát của Hội Truyền Giáo, thân 

Pháp, và nhất là nhiệt tình “chống Cộng Sản vô thần.” Thánh lệnh năm 1929 của 

Pius XI—cho lệnh giáo dân triệt để tuân phục chính quyền hiện hữu, bất chấp sự 

hợp pháp hay không của nó—đƣợc triệt để áp dụng trong việc chống lại các cá 

nhân và phong trào kháng Pháp. (85) Anh em Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm nổi 

danh là khắc nghiệt, nếu không phải dả man, trong việc tra tấn nghi can. 

85. Thƣ ngày 21/8/1944, Ngo Dinh Thuc gửi Jean Decoux; CAOM (Aix), 

PA 14, Carton 2; Vu Ngu Chieu, Cac vua cuoi, vol. II, pp. 709-12, 748-50, 

763n123.  

 
Appendix VI-C 

List of French Companies in Indochina 
 

Banque de l'Indochine [BIC].  

Comite de direction des riz et mais 

Comite des cereales de l'Indochine:  

Comite d'Organisation et de Groupement de l'Industrie:  

Comite du riz et mais 

Compagnie de chromes de l'Indochine [CROMIC] 

Compagnie des Eaux et d’Electricites de l’Indochine [CEEI]  

Compagnie indochinoise d'industrie miniere [CIIM], 

Compagnie Miniere et Metallurgique de l'Indochine (zinc and tin).   

Comptoir du paddy 

Comptoir des  riz et mais  

Denis Frère 

Groupements Professionnels Coloniaux 

Office indochinois des Changes 

Office Metropolitain des Changes 

Societe des Charbonnages du Tonkin:  

Societe des distilleries Mazet [SDM]  

Societe de Salines de CANA 

Societe des Charbonnages du Dong Trieu: 

Societe des Chaux hydrauliques du Long Tho 

Societe des Ciments Portland 
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Societe des scieries et des fabriques d'allumettes du Thanh Hoa  

Societe des succeries et raffineries de l'Indochine [SSRI] 

Societe d'Etudes pour l'equipement industriel de l'Indochine  

Societe d'exploitation des phosphates de l'Indochine: [SEPI] 

Societe francaise des distilleries de l'Indochine [SFDI],  

Societe indochinoise forestiere et des allumettes  (Bến Thủy, Vinh),  

Societe indochinoise des plantations d’heveas  [SIPH].  

Societe industrielle et forestiere du Bien-hoa 

Societe nouvelle des Phosphates du Tonkin  

Union Commerciale Indochinoise et Africaine: [L'U.C.I.A.]  
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Chương XXI 

Sự Phát Triển Tinh Thần Quốc Gia Mới : 
KHUYNH HƯỚNG GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC BẰNG VŨ LỰC 

 

Cuối năm 1928, khi Pasquier trở lại Đông Dương làm Toàn Quyền—với tâm 

nguyện thiết lập một thuộc địa kinh tế mạnh và sung túc, dưới sự cai trị với bàn 

tay sắt, qua các phương tiện an ninh, cảnh sát, quân đội và cộng sự viên bản xứ—

không khí bất trắc phảng phất khắp Á Châu. Nhật Bản và Nga đang nỗ lực tự biến 

thành cường quốc, qua chính sách bành trướng ảnh hưởng ở Trung Hoa và Đông 

Á. Từ thập niên 1920, Nhật cũng đã có ý định trở thảnh một cường quốc biển, học 

tập kinh nghiệm Mỹ và Bri-tên, hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là Hải quân. 

Tại Trung Hoa, từ 1927 tới 1929, Tưởng Giới Thạch thiết lập được một chế độ 

quân phiệt, chống “Cộng.” Quân đội Trung Hoa Dân Quốc ngày một mạnh hơn, 

vừa Bắc phạt, hạn chế quyền hành các quân phiệt, vừa bẻ gãy âm mưu nổi loạn 

của Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Từ Đại Hội V Đảng CSTH ở Hán Khẩu ngày 

27/4/1927, với 80 đại biểu, Trần Độc Tú (1879-1942) đã bị gián tiếp chỉ trích là 

quá nể vì THQDĐ và quân phiệt đang chịu ảnh hưởng các nước tư bản, thực dân 

như Mỹ, Bri-tên hay Nhật. Sau Đại Hội VI Đảng CSTH tổ chức trên đất Nga, 

tháng 11/1928 Độc Tú bị khai trừ khỏi đảng vì “hữu khuynh thời cơ [Rightist 

opportunists].” Khuynh hướng chú trọng vào nông thôn bắt đầu có tiếng vang, khi 

Mao Nhuận Chi (1893-1976) công bố báo cáo về kinh nghiệm tổ chức nông dân 

tại Hồ Nam [Hunan] qua chuyến đi từ 4/1 tới 5/2/1927, để trả lời chỉ trích của cả 

hai phe « hữu khuynh thời cơ” Trần Độc Tú và “tả khuynh” thuộc nhóm Lý Đại 

Chiêu (1889-1927). (1) 

1. Mao Tse-tung, Report on An Investigation of the Peasant Movement in 

Hunan (Peiking: 1967), dịch từ bản chữ Hán in trong Tuyển Tập năm 1952, 

tập I. Trong phần dẫn nhập, Ban Biên tập năm 1967 gọi Trần Độc Tú là bọn 

“hữu  khuynh thời cơ [Rightist opportunists]” đã đào ngũ phong trào cách 

mang nông thôn vì sợ hãi khuynh hướng phản động [reactionary.trend] trong 

Quốc Dân Đảng [p iii]. Thạch bị kết tội là “phản cách mạng [counter-

revolutionary]” từ ngày 12/4/1927.[p 49n6]. Trong Lịch sử Trung Quóc, (1999) 

Võ Mai Bạch Tuyết chấp nhận công thức xếp hạng này. 

 

Dẫu vậy, Nhuận Chi vẫn được bầu vào Ban Chấp Hành Trung Ương sau 

những cuộc vũ trang nổi dạy và phong trào nông hội ở Hồ Nam. Bị Thạch liên tiếp 

vây đánh, Nhuận Chi và 5,000 quân rút lên Tĩnh Cương Sơn [Chingkangshan] 

(Giang Tây) lập căn cứ. Tháng 4/1928, Chu Đức [Zhu De (1886-1976)] đưa thêm 

1,000 cán bộ từ Vũ Xương [Nanxiang] tới Tĩnh Cương Sơn, được biết như Quân 

Đoàn 4. Mặc dù bị quân Thạch áp lực, năm 1928 Bành Đức Hoài [Peng Dehuai 

(1898-1974) cũng lập nên Quân Đoàn số 5. Qua năm 1930, Đảng CSTH đã tạo 

được một căn cứ trung ương và các chiến khu ở các vùng lân cận. Hồng quân cũng 

sống sót được trước những chiến dịch tấn công dồn dập của Thạch trong hai năm 

1930-1931. 
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Giữa thời gian này, Nhật mở rộng ảnh hưởng vào Mãn Châu [Manchuria], quê 

tổ của nhà Đại Thanh, nhưng dân Hán tộc đã trở thành đa số. Ngày 18/9/1931, 

quân Nhật ở Đông Bắc đánh chiếm Thẩm Dương. Ngày 29/1/1932, Nhật đánh 

Thương Hải. Tháng 12/1931, Thạch bị ép từ chức, nhưng nhờ Nhật giúp đỡ, trở lại 

nắm binh quyền. Qua những chiến dịch bao vây và tỉa diệt, hàng triệu quân THDQ 

khiến khoảng 100,000 quân Cộng Sản phải vừa đánh vừa chạy lên Tuấn Nghĩa, 

Quí Châu, hoàn thành cuộc Trường Chinh  từ Giang Tây, Phúc Kiến, qua  Quảng 

Đông, Hồ Nam, Quảng Tây, rồi Diên An [Yenan]. (2) 

2. Meisner, Mao’s China (1977), pp 31-33. 

 

Cuộc chiến tranh không tuyên chiến ở Trung Hoa là một cơ hội bằng vàng cho 

nền kinh tế Đông Dương, cùng các nước khác như Mỹ, Bri-tên và Nhật. Tổng số 

vốn đầu tư của Mỹ tăng từ 285 triệu MK năm 1930 lên 340 triệu MK, năm 1936 

(gia tăng 60%); Nhật từ 1,411 triệu MK năm 1930 lên 2,096 triệu MK. (tăng 70%). 

Năm 1936 này, các cường quóc đầu tư vào Trung Hoa tới 4,285 triệu MK, giúp 

bốn đại gia Tưởng [Giới Thạch], Tống [Tử Văn], Khổng [Tường Hy], và Trần 

[Lập Phu, Quả Phu] lũng đoạn kinh tế Trung Hoa.  

Ngoài những mặt hàng xuất cảng qua Trung Hoa và Nhật—đặc biệt là gạo và 

than đá—Pháp còn đầu tư vào việc xây đường sắt tới Hoa Nam. Riêng đường xe 

lửa Hải Phòng-Vân Nam mỗi ngày thêm bận rộn trong việc chuyên chở hàng Mỹ 

cho chính phủ Thạch. 

Tuy nhiên, Đông Dương không được yên tâm dồn vào việc phục hồi kinh tế 

do cuộc khủng hoảng thế giới gây nên. Từ năm 1927-1932 những cơn địa chấn 

chính trị, văn hóa và xã hội ngày một dọa nạt chế độ Bảo hộ. Mặc dù phải tới mùa 

Xuân 1945, Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng mới thực sự vươn 

mình tái sinh, tất cả đã khởi đi từ giai đoạn hỗn loạn, đẫm máu này. 

 

I. TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG: 

Theo lý lịch tự khai của Võ Giáp (25/8/1911-4/10/2013)—người dưới bí danh 

Võ Nguyên Giáp (1912-2013) nổi danh chỉ thua Nguyễn Sinh Côn, tức Hồ Chí 

Minh—năm 1927, khi mới 16 tuổi, người hùng kháng Pháp một thời của Đảng 

Lao Động Việt Nam, hậu thân của Dảng Cộng Sản Đông Dương từ năm 1949-

1951—đã gia nhập Tân Việt Cách Mạng Đảng. (3) 

3. TTLTQG 3 (Hà Nội), Quốc Hội [QH], Hồ sơ [HS] 5865.  

Tài liệu Pháp ghi sinh năm 1912 tại An Xá, Quảng Bình, Trung Việt (10H 

xxx [642]). Một tài liệu CSVN khác ghi Giáp sinh năm 1910 (ND, 11/9/1960). 

Tài liệu văn khố Đảng CSVN ghi sinh ngày 25/8/1911 tại thôn An Xá, nay 

thuộc xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình [Bình Trị Thiên]. Gia đình trung 

nông; bản thân trí thức.  

1925-1926: Tham gia phong trào học sinh, thanh niên ở Huế. 1929: Cùng 

một số đồng chí thành lập Việt Nam Cộng Sản Liên Đoàn, sau đổi thành Đông 

Dương CSLĐ [ngày 1/1/1930]. Viết báo Tiếng Dân. 25/11/1930: Bị toà Thừa 

Thiên kết án hai năm tù. 18/11/1931: Được tạm thích, chỉ định cư trú tại quê. 
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1932-1937: Ra Hà Nội học và dạy học tại trường Thăng Long.  

1936-1939: Một trong những lãnh tụ của Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương, 

ban nửa hợp pháp của Đảng CSĐD. Biên tập viên các báo của Đảng; sáng lập 

báo Le Travail [Lao Động]. Viết các báo Notre Voix [Tiếng nói chúng ta], En 

Avant [Tiến lên], Rassemblement [Tập hợp], Đời nay, Tin tức, Thời báo, Cờ 

Giải Phóng. Tham gia phong trào Đông Dương Đại Hội, Chủ tịch UB Báo chí 

Bắc Kỳ. 

 Kết hôn với Nguyễn Thị Quang Thái, em gái Nguyễn Thị Vịnh (Minh 

Khai). 5/1940: qua Trung Hoa. 6/1940: Được HCM tuyên thệ gia nhập Đảng. 

10/1940: Chính thức vào Đảng (HCM tuyên thệ). 1941: Về nước kháng chiến 

ở vùng Cao Bắc Lạng. 1942: Phụ trách ban xung phong Nam tiến. 22/12/1944: 

Nhận trách nhiệm thành lập Đoàn vũ trang tuyên truyền giải phóng. 5/1945: 

Tư lệnh Việt Nam Giải Phóng Quân. 

Trước năm 1977, thường được coi như tác giả của những chiến công lừng 

lẫy tại vùng biên giới Việt-Bắc (1950) hay Điện Biên Phủ (1954). Tuy nhiên, 

tài liệu Trung Cộng cho rằng Trần Canh và Vi Quốc Thanh cùng các cố vấn 

TC mới chỉ huy các chiến dịch này. 

Ngày 17/2/1979, 320,000 Quân Giải Phóng Trung Hoa, có tăng pháo và 

Không quân yểm trợ, còn lũ lượt kéo sang phá hủy và tàn sát dân chúng sáu 

tỉnh biên giới, từ Lai Châu, Lào Kai, đến Lạng Sơn, Móng Cái trong cái gọi là 

“bài học Ðặng Tiểu Bình” cho Lê Duẩn và Ðảng CSVN. Những đại anh hùng 

tự nhận “đánh Pháp, đuổi Mỹ” đều còn sống, nhưng chỉ cúi đầu im lặng. Rồi, 

tới năm 1999 và 2000 cắt đất cắt biển cho Bắc Kinh, đổi hòa bình. Một thời, 

Bộ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Dy Niên và trợ lý không ngừng tuyên bố rất 

hài lòng với các hiệp ước đã ký kết—mở đường cho Trung Nam Hải tự nhận 

chủ quyền 80% [90%] biển Ðông cùng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 

vào năm 2009. Trong nước, áp lực của Ðại sứ quán Trung Cộng khiến Ðảng 

và chính phủ CHXHCNVN nghẹt thở. Các tùy viên văn hóa, kinh tế hay chính 

trị không ngớt cho lệnh bắt giữ người này, truy tố người khác vì “bài Trung 

Quốc.” Năm 2013, ngư dân Việt không ngừng bị bắt giữ hay thảm sát vì lệnh 

cấm tự áp đặt của Trung Nam Hải từ 16/5 tới 1/8/2013]. Những người còn 

thiết tha với tiền đồ dân Việt và nước Việt không khỏi bùi ngùi tự hỏi Việt 

Nam đi về đâu?  

Mùa Thu 2013—giữa lúc Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN—họp 

hội nghị thứ 8 (30/9-9/9/2013), khóa XI—Võ Giáp từ trần lúc 18G48 ngày 

4/10. Thọ 102 tuổi. Giáp được lễ quốc tang [ngày Chủ Nhật 13/10/2013, chôn 

tại Quảng Bình], như một khai quốc công thần—khác hẳn cái chết tối tăm, u 

uất của “Chín Vinh” Tạ Ngọc Phách (1923-2002?), tức Trung tướng Trần Ðộ 

hai thập niên trước. 

Hồi ký: Những năm tháng không thể nào quên, Hữu Mai viết, tái bản lần 

thứ năm (Hà Nội: QĐND, 2001) 
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Chiến Đấu Trong Vòng Vây, Hữu Mai viết, tái bản lần thứ ba (Hà Nội: 

QĐND, 2001) [19/12/1946-1950] [chương mở đầu, 23 trang, về NAQ & 

VNDCCH] 

Đường Tới Điện Biên Phủ, Hữu Mai viết, tái bản lần thứ hai, có bổ sung 

(Hà Nội: QĐND, 2001) [1950-1953] 

Điện Biên Phủ, Điểm hẹn Lịch sử, Hữu Mai viết, tái bản lần thứ hai, có bổ 

sung (Hà Nội: QĐND, 2001) [5/1953-1954] 

 

Tân Việt Cách Mệnh Đảng chỉ mang tên này từ tháng 7/1928. Tiền thân nó là 

Phục Việt, Hưng Nam, rồi Việt Nam Cách Mệnh Đảng, Ngày 25/1/1925 (Tết Ất 

Sửu): Ngô Đức Kế và một nhóm sinh viên các trường Cao đẳng Hà Nội họp hội 

nghị thành lập Việt Nam Nghĩa Đoàn. Một nhóm sinh viên học sinh khác cũng bí 

mật thành lập Phục Việt. Tôn Quang Phiệt được cử làm đảng trưởng. Trung có 

Đặng Thái Mai, Ngô Đức Trì, Nguyễn Quốc Túy, Trần Vỹ, v.. v... Bắc có Nguyễn 

Xuân Chữ, Quang Minh, Mai Lâm (Nguyễn Đắc Lộc), Nguyễn Văn Phùng, quân y. 

Nam có Nguyễn Háo Đảng (em Nguyễn Háo Vĩnh). (Chữ, Hồi ký, 1996:142-43)   

Mùa Hè 1925, Hội nghị tại núi Quyết, thống nhất hai nhóm Việt Nam Nghĩa 

Đoàn ở Hà Nội và Phục Việt của Trần Mộng Bạch, Lê Huân (Giải Huân), Nguyễn 

Đức Kiến (Tú Kiến), v.. v... Tháng 12/1925, ra tuyên cáo xin tha Phan Bội Châu 

[“Trần Văn Đức”]. Sau đó, đổi tên thành Hưng Nam Hội vì đã bị lộ. Tháng 7/1926, 

Hưng Nam Hội đổi thành Việt Nam Cách Mệnh Đảng. Thời gian này, ảnh hưởng 

của nhóm Thanh Niên, tức Việt Nam Thanh Niên Kách Mệnh Đồng Chí Hội 

[VNTNKM/ĐCH] ở Quảng Châu—tiền thân Đảng Cộng Sản Việt Nam [CSVN]—

bành trướng tới bắc Trung Kỳ và Huế. Võ Giáp từng leo lên cây đọc vụng trộm 

tập sách quốc cấm, Le procès de la colonization francaise [Bản Án Chế Độ Thuộc 

Địa Pháp] của Nguyễn Ái Quốc (1894-1932, 1941-1945), tức Nguyễn Sinh Côn 

(1892-1969) lúc ấy hoạt động cho QTCS dưới bí danh Lý Thụy; nên đầu óc bị hôn 

ám vì những chiếc bánh vẽ đại đồng, hay một thế giới tương lai muôn sự của 

chung, bình đẳng, làm tùy theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu—sản phẩm 

hoang tưởng của Karl Marx và trí thức khuynh tả về một xã hội nguyên thủy chưa 

ai từng chứng nghiệm. Trước Marx vài ngàn năm, văn gia Hán tộc lại mô tả một 

cách khác biệt: Khi nói về Bào Hy hay Phục Hy, Ban Cố viết: xã hội thượng cổ 

con người chỉ biết đến mẹ, đói thì săn thú rừng hay hái hoa quả ăn cả da lẫn lông, 

chưa biết nấu nướng. (4) 

4. Ban Cố [Ban Gu, 32-92], Han shu, dẫn trong  The I Ching or Book of 

Changes; trans into English by Cary F. Baynes, based on Richard Wilhem’s 

German version (Princeton, NJ: Princeton Univ Press, 1967, 1973), Ta Chuan, 

Part II, p 329. 

Fu Xi [Phục Hi]/Bao Xi [Bào Hi]  [2852 TTL] (Thời đó, không có trật tự 

đạo đức hay xã hội. Con người chỉ biết đến mẹ. Khi đói đi tìm thức ăn, nhai 

nuốt cả da lẫn lông. Khi no vứt thức ăn thừa đi. Họ uống máu người. Phục Hi 

quan sát khí tượng trên trời, quan sát những việc xảy ra trên mặt đất, nối kết 

nam và nữ, đặt ra 5 giai đoạn biến đổi [ngũ hành: kim, mộc, thủy, hoả, thổ], 
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làm ra luật người, sáng chế ra tám hào [eight linear signs] dịch để làm chủ vũ 

trụ. 

[In the beginning there was as yet no moral nor social order. Men knew their 

mothers only, not their fathers. When hungry they searched for foods; when 

satisfied they threw away the remnants. They devoured their food hide [beast 

skin] and hair, drank the blood, and clad themselves in skin and rushes. Then 

came Fu Xi and looked upward and contemplated the images in the heavens, 

and looked downward and contemplated the occurences on earth. He unified 

man and wife, regulated the five stages of change [wuxing]; and laid down the 

laws of humanity. He devised the eight trigrams, in order to gain mastery of 

the world.”  

 

Năm 1927, tổ chức của nhóm Trần Mộng Bạch, Đào Duy Anh, v.. v... vừa 

mới đổi tên thành Việt Nam Cách Mệnh Đảng [VNCMĐ], sau khi Lê Duy Điếm 

[Điểm] đã tiếp xúc được Lý Thụy ở Quảng Châu và ngả theo Thanh Niên, trước 

khi về nước hoạt động. Bạch cử thêm Trần Phú (1404-1431) cùng Hoàng Văn 

Tùng, Tôn Quang Phiệt (1900-1972) lên Quảng Châu để bàn chuyện thống nhất. 

Nhưng Tùng và Phiệt không thoát qua được ranh giới, .(5) trong khi Phú tới 

Quảng Châu—rồi qua Đại Học Phương Đông [KUTV] ở Mat-scơ-va.  

5. Nguyễn Xuân Chữ, Hồi ký Nguyễn Xuân Chữ, Nguyễn Xuân Phác và 

Chính Đạo hiệu đính (Houston: Văn Hóa, 1996), tr. 142-45 [140-50].  

 

Ngày 14/7/1928, Đào Duy Anh được cử làm Tổng Bí thư. Tôn Quang Phiệt là 

Bí thư Trí kỳ (Bắc). Nhân kỳ (Trung) có Đặng Thái Mai, Võ Liêm Sơn, Nguyễn 

Hữu Diếu, Trần Hữu Duẩn, Nguyễn Khoa Văn, Võ Giáp, v.. v.... (Anh, 1989:44).  

Tuy nhiên, ảnh hưởng của những lãnh tụ cũ bị suy giảm dần vì họ phần đông 

đều có nghề nghiệp, địa vị, chỉ hoạt động một phần thời gian. Trong khi đó, cán bộ 

VNTNKM/ĐCH là những người hoạt động chuyên nghiệp, được QTCS huấn luyện 

về chính trị, tổ chức, và trợ cấp, nên giành đoạt dần cán bộ trẻ của TVCMĐ.  

Tháng 12/1928, Tập trốn sang Quảng Châu, tiếp xúc Lãnh sự Nga, và năm 

1929 được Lãnh sự Đại Liên [Dairen] gửi qua KUTV (24/7/1929-4/1932), dưới bí 

danh Cinitchkin. Ngô Đức Trì qua Pháp, rồi cũng tới Nga huấn luyện. Trần Ngọc 

Ranh ở KUTV từ 1929 tới 1930. Từ năm 1930, Tập ra mặt chống đối và phê bình 

Nguyễn Ái Quấc là “cải lương” và “quốc gia,” đồng thời tiết lộ Cô Vải hay Fan 

Lan là vợ  Quấc [Linov Côn]. 

Tháng 7/1929, do lời khai của Tú Đàn, Anh bị bắt ở Huế. Sau cái chết của 

Giải nguyên Lê Huân trong ngục Vinh, ngày 1/1/1930, TVCMĐ đổi tên thành An 

Nam Cộng Sản Liên Đoàn hay  Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn [CSLĐ], gồm 

Đặng Thái Mai, Nguyễn Khoa Văn, Võ Giáp, v.. v.. (6)  

6. Đào Duy Anh, Nhớ Nghĩ Chiều Hôm (Hà Nội: NXB Trẻ, 1989), tr. 44; 

Văn Kiện Đảng Toàn Tập [VKĐTT], vol I: 1924-1930, (Hà Nội: 2002), tr. 

333-80, 401-5 [CSLĐ]; CAOM (Aix), SLOTFOM, III, Carton 48; Huỳnh Kim 

Khánh, Vietnamese Communism, 1982:122. 
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Cuối năm 1930, Anh và vợ chưa cưới được tha. Từ đó, dạy tư tại trường 

Thuận Hóa, đi vào đường soạn từ điển Hán-Việt và tự nghiên cứu lịch sử kiểu 

Marxist. 

Vì lập trường “Cộng Sản,” việc Đào Duy Anh rời Tiếng Dân, sau khi 

HuỳnhThúc Kháng phải từ chức Dân biểu, sống thuần bằng nghề báo, dễ hiểu, 

nhất là từ khi các tân lãnh tụ CSĐD công khai chỉ trích Tiếng Dân và Huỳnh Thúc 

Kháng là “cải lương,” “phá hoại cách mạng.”  

 

II. VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG:  

Đây là một trong những đảng cách mạng đầu tiên trong nội địa Việt Nam, qui 

tụ sự nối kết giữa giới học thức, điền chủ trung lưu và quân nhân do Pháp đào tạo, 

với mục đích giải phóng đất nước bằng võ lực. Chào đời vào dịp Giáng Sinh 1927, 

Việt Nam Quốc Dân Đảng [VNQDĐ] hoạt động được hơn hai năm thì bị Pháp 

khám phá và hủy diệt sau nỗ lực bi hùng đầu năm Canh Ngọ (9-10/2/1930), lưu lại 

một gương sáng lịch sử “không thành công thì thành nhân.” (7) 

7. Ba tác phẩm Việt ngữ nói về VNQDĐ được biết nhiều nhất là Nhượng 

Tống, Nguyễn Thái Học (Hà Nội: Tân Việt, 1949); Trần Huy Liệu, Tài liệu 

tham khảo lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam (Hà Nội: 1958); và Hoàng 

Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng (Sài Gòn: 1971). Xem thêm Lê Tùng 

Sơn, Nhật ký một chặng đường (Hà Nội: Văn Học, 1978). Về quan điểm thực 

dân Pháp, xem Louis Marty, Contribution à l'histoire des mouvements 

politiques de l'Indochine francaise [Đóng góp vào lịch sử các phong trào 

chính trị tại Đông Dương thuộc Pháp], 7 tập, tập II: “Việt Nam Quốc Dân 

Đảng” ou “le parti nationaliste annamite” (Hà Nội: 1933-1935), tr 22, 23-4. 

[Sẽ dẫn: VNQDĐ]. Hầu hết tài liệu văn khố Pháp về giai đoạn này đã mở ra 

cho các nhà nghiên cứu. Xem CAOM (Aix), Indochine Nouveaux Fonds 

[INF], Cartons 265, 322, 323, 324; và lời khai của Nguyễn Thế Nghiệp trong 

CAOM (Aix), 7F 12.  Về quan điểm “Cộng Sản Việt Nam,” xem “Một Cuộc 

Kỷ Niệm” (Jan 1931), in lại trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập [VKĐTT], 

3:1931 (Hà Nội: CTQG, 1999), tr 227-258. 

 

VNQDĐ khởi xuất từ nhóm Nam Đồng Thư Xã của nhóm Phạm Tuấn Lâm, 

Phạm Tuấn Tài, Nhượng Tống (Hoàng Phạm Trân), Nguyễn Thế Nghiệp, v.. v..—

một cơ sở bán sách và xuất bản tại Hà Nội. Họ đại diện cho giai đoạn giao thời, 

chuyển tiếp từ lập trường trung quân qua ái quốc [cuối năm 1925, Phạm Quỳnh đã 

đưa ra khẩu hiệu: tôn quân là ái quốc]; từ độc tôn chủng tộc Trung Cổ qua đa 

nguyên chủng tộc và văn hóa hiện đại—theo kiểu mẫu quốc gia [nhà nước, state], 

quốc dân [citizen] và đa chủng tộc [duominzu, multiethnics]. 

Sự phát triển khác biệt này phản ánh tình trạng vương quốc Việt Nam hay Đại 

Nam bị thực dân Pháp chia cắt làm ba “xứ” [pays]: Cochinchine [Nam Kỳ], một 

thuộc địa; Trung Kỳ, xứ bảo hộ; và Bắc Kỳ (Tonkin), nửa bảo hộ, nửa thuộc địa từ 

1874-1886.  
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Cách tổ chức mô phỏng theo Việt Nam Kách Mệnh Thanh Niên Hội 

[VNKMTNH] do Nguyễn Sinh Côn khai sinh tại Canton [Quảng Châu] vào tháng 

6/1925 với nòng cốt là nhóm Tam Tâm Xã của Hồ Bá Cự, Lê Văn Phan [Phơn], 

Phan Đài (Phạm Hồng Thái, Phạm Thành Khôi), qui tụ những thanh niên chủ 

trương bạo động liên hệ với phong trào Đông Du của Cường Để và Phan Bội Châu. 

Hai hành động đáng kể nhất của nhóm này là giết oan Phan Bá Ngọc tối 11/2/1922 

heo lệnh Cường Để, và ám sát hụt Toàn Quyền Đông Dương Martial Merlin 

(8/1923-4/1925) tại Sa Diện, Quảng Châu, của Phan Đài ngày 19/6/1924—nhưng 

ngày giỗ, theo tập quán người Việt dùng lịch ta [18/5 Giáp Tý], thay đổi mỗi năm. 

(Ngày giỗ đầu Phạm Hồng Thái, chẳng hạn, là Thứ Tư, 8/7/1925 [18/5 Ất Sửu], vì 

tháng 4 nhuận [22/5-20/6/1925].  

Theo lý thuyết, VNQDĐ có một Tổng bộ, ba Kỳ bộ, xuống thấp hơn là Tỉnh 

bộ, rồi Chi bộ (cơ sở địa phương). Tổng bộ gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, và 8 

ủy viên (tổ chức, tuyên truyền, tài chính, trinh thám, ngoại giao, binh vụ, giám sát 

và ám sát). Các cấp lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương được bầu lại sáu 

tháng một lần. Mỗi cán bộ muốn được nhập đảng phải có hai người giới thiệu và 

bảo đảm, rồi qua một giai đoạn tập sự trước khi làm lễ tuyên thệ.  

Chương trình hành động chia làm ba [3] giai đoạn. Giai đoạn phôi thai, tuyển 

mộ cán bộ và xây dựng tổ chức (tuyệt đối bí mật). Giai đoạn thứ hai, giai đoạn dự 

bị (bán công khai). Và, giai đoạn chót là hành động (nổi dạy đánh Pháp bằng võ 

lực). Cơ quan ngôn luận là Hồn Cách Mạng, nhưng chỉ ra được một số. Cuối năm 

1928, VNQDĐ có hơn 100 chi bộ, với 1,500 đảng viên, kể cả 120 người trong các 

cơ lính khố đỏ và Không quân của Pháp. 

Về chủ thuyết, dựa theo Tam Dân Chủ Nghĩa [San Min You [Zhu] I] của Tôn 

Dật Tiên, lãnh tụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Tam Dân là Dân tộc [Min zu], Dân 

quyền [Min ch’uan] và Dân sinh [Min sheng]—được sửa chữa năm 1924 sau khi 

liên minh với Liên Sô Nga, và chấp thuận cho đảng viên Cộng Sản TH gia nhập 

với tư cách cá nhân. Mùa Hè 1924, Phan Bội Châu và Nguyễn Hải Thần (Nguyễn 

Cẩm Giang) bắt chước thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Quảng Châu để có 

trợ cấp hoạt động. Tài liệu và đảng cương không những được bí mật phổ biến vào 

trong nước, mà còn đăng trên Việt Nam Hồn của Nguyễn Thế Truyền (1898-1969) 

vào tháng 1/1926 tại Paris—khiến Sarraut cho lệnh tịch thu và cấm phổ biến. (7) 

Tuy nhiên hai tổ chức VNQDĐ ở Hoa Nam và trong nước là hai tổ chức biệt lập, 

không có liên hệ. Hơn nữa, VNQDĐ của Phan Bội Châu và Nguyễn Hải Thần 

không có đảng viên đông đảo trong nước như tổ chức của Nguyễn Thái Học và 

Nguyễn Khắc Như. 

7.  CAOM (Aix), Amiraux, 51519,  SLOTFOM, Series III, Carton 3; 

CARAN (Paris), F7/13405. 

 

Từ năm 1928, VNQDĐ muốn kết hợp với các tổ chức khác—nhất là 

VNKMTNH của Cộng Sản—nhưng không thành công trong cuộc thương thuyết 

tại Xiêm. Vấn đề nhờ Thanh Niên mua vũ khí cũng không tiến triển. Kế hoạch 

khởi nghĩa bởi thế bị hạn chế vì các đảng viên trong quân đội Pháp không dễ dàng 
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“lấy vũ khí Tây để giết Tây” vì các cáp chỉ huy Pháp thường khóa súng trên giá 

trừ trường hợp hành quân,  

Những nỗ lực phát triển vào Trung và Nam cũng bị trở ngại vì [Việt Nam] 

Cách Mạng Đảng ở miền Trung (đổi tên thành Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn 

từ ngày 1/1/1930), và giáo phái Cao Đài tại miền Nam. Tại miền Bắc, chiếc nôi 

của Đảng, mọi hoạt động không phát triển hoàn toàn tốt đẹp. Nỗ lực kinh tài theo 

đường lối hợp pháp (như mở khách sạn Việt Nam ở Hà Nội, do Lê Thành Vị quản 

lý) bị thất bại. Một số cán bộ đã phải kiếm tiền bằng cách trấn lột dân chúng—theo 

đúng tinh thần Lương Sơn Bạc hay Thủy Hử, vì nhu cầu tài chính kinh tế là con 

vật đen của mọi tổ chức chống chính quyền. Nhưng mối hiểm họa lớn nhất là sự 

xâm nhập của mật thám Pháp vào sâu các cơ sở—người chỉ huy cuộc càn quét 

Đảng là trung ủy đặc trách quân sự. Sau này, ban ám sát đã giết cha cán bộ phản 

đảng trên để báo thù, nhưng chẳng cứu vãn được tình thế. 

Sau vụ ám sát Horné Bazin, chủ một công ty mộ phu cho các đồn điền Pháp ở 

Nam Kỳ và Nouvelle Calédonie ở Hà Nội ngày 9/2/1929, Mật thám Pháp mở màn 

một đợt khủng bố trắng, từ bắc chí nam. Sáng 17/2, Pháp lùng bắt hàng trăm đảng 

viên VNQDĐ. Chỉ có Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Như thoát nạn. Cuối 

tháng đó, Thống sứ Eugène L J René Robin (2/12/1925-28/2/1927, 15/5/7/8/1928, 

26/12/1928-25/11/1930) lập một Hội đồng đề hình dưới quyền Jules Bride để xét 

xử 217 người. Ngày 2/7/1929, Bride kết án 76 trong số 78 người bị truy tố. 

Nguyễn Thái Học bị 20 năm khổ sai khuyết tịch. Nguyễn Thế Nghiệp (1906-1945), 

Chủ tịch Ban Hành Pháp từ tháng 12/1928; cũng bị án tù, nhưng được Bride 

phóng thích để truy tầm Nguyễn Thái Học chuộc tội. 

Phần bị săn đuổi ráo riết, phần muốn tránh cảnh bị âm thầm tận diệt trong tay 

Pháp, tại Hội nghị Võng La, Phú Thọ, ngày Chủ Nhật, 26/1/1930 [27/12 Kỷ Tị] 

Nguyễn Thái Học cho lệnh tổng khởi nghĩa.  

Theo dự trù, Vũ Văn Giảng (sau này đổi thành Vũ Hồng Khanh, 1907-1993) 

phụ trách việc nổi dạy ở Kiến An (nam Hải Phòng), tức khu vực có nhiều mỏ than 

và công xưởng kỹ nghệ. Nguyễn Khắc Như và Phó Đức Chính chỉ huy vùng 

Trung Du (Yên Báy, Hưng Hoá, Lâm Thao, và Sơn Tây).  

Đích thân Nguyễn Thái Học phụ trách vùng Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại và 

Hải Dương. Phần Nguyễn Thế Nghiệp—có nhiệm vụ đưa quân Vân Nam về tấn 

công Lào Kay (biên giới Hoa Việt, đối diện Hà Khẩu, tức Trấn Phòng. cách Hà 

Nội 298 cây số, bắc Yên Bái, 140 cây số), để yểm trợ cuộc nổi dạy ở Yên Báy. 

(Yên Báy hay Bái là một tỉnh trung du, nằm trên đường xe lửa Hải Phòng-Vân 

Nam, tây bắc Hà Nội 156 km. Tiếp tục đi hướng tây bắc, cây số  237 là Bảo Hà, 

cây số 256, biên giới cũ tỉnh Lào Cai, cây số 262 là Phố Lu (huyện lỵ Thủy Vĩ), 

cây số 298, tỉnh lỵ Lào Kay hay Cai. Từ Yên Bái tới tới Tuyên Quang, hướng 

đông 61 cây số [đường bộ]. Qua sông Hồng, có đường đi Nghĩa Lộ, Sơn La. Hiện 

nay, cùng với Lào Cai họp thành tỉnh Hoàng Liên Sơn).  

Ít ngày sau, khi thấy Pháp phong thanh biết được kế hoạch khởi nghĩa, 

Nguyễn Thái Học dời ngày khởi sự tới Thứ Bảy 15/2/1930 [27/1 Canh Ngọ]. Vì 
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đã điều lực lượng vào vị trí, và phần vì phương tiện liên lạc bị giới hạn, Nguyễn 

Khắc Như vẫn tiếp tục kế hoạch cũ. 

 

A. Cuộc Khởi Nghĩa Yên Báy: 

Khoảng 1 giờ sáng Thứ Hai 10/2/1930—tức đêm 11 rạng 12 Tết Canh Ngọ—

cán bộ VNQDĐ trong cơ lính khố đỏ ở Yên Báy  nổi lên giết chết 11 sĩ quan và hạ 

sĩ quan Pháp, gây thương tích cho 10 người khác. Những cán bộ từ xuôi kéo lên 

của Phó Đức Chính cũng chiếm được phố chợ trong đêm. Tuy nhiên, quân Pháp 

cố thủ được Đồn Cao. Nhờ Không quân yểm trợ, nội trong ngày 10/2, quân Pháp 

phản công, làm chủ được tình hình. Hầu hết cán bộ VNQDĐ đều bị giết hoặc bắt 

giữ. Phó Đức Chính chạy về Sơn Tây, nhưng cũng bị bắt ngày 15/2 tại nhà một 

quản binh [adjudant]. 

Trong đêm Chủ Nhật 9 rạng 10/2, Nguyễn Khắc Như tấn công đồn Hưng Hoá 

(nay là huyện Tam Nông, đông nam tỉnh Phú Thọ 22 cây số). Thất bại, Xứ Nhu 

kéo quân qua chiếm huyện lị Lâm Thao. Nhưng chỉ nội sáng ngày 10/2, quân khởi 

nghĩa đại bại. Xứ Nhu bị bắt rồi tự tử trong ngục tỉnh Phú Thọ (tây bắc Hà Nội 90 

cây số, 62 cây số nam Yên Bái).  

Tại Hà Nội, ngày 10/2, ban ám sát của VNQDĐ cắt đứt giây điện tín tại vài 

nơi, ném 20 trái tạc đạn vào hai ty Cảnh sát, sở Hiến binh, nhà tù Hoả Lò và tư 

dinh Paul Arnoux, Chánh sở Mật Thám Bắc Kỳ. Một cán bộ trung ương của 

VNQDĐ là Lương Ngọc Tốn bị một nhóm thợ gốm bắt sống tại Gia Lâm. 

Nói chung, cuộc khởi nghĩa thất bại nặng. Một trong những lý do là nhặng báo 

(mouchards) của Mật Thám đã gài cấy sẵn trong tổ chức, nên chính quyền Pháp 

biết trước, tăng gia phòng thủ. Ngoài ra, vào phút chót vì thiếu truyền thông, nên 

lệnh hoãn khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học không được phổ biến rộng rãi. Hơn 

nữa, thực lực quân sự quá yếu kém. Đảng không tổ chức được một an toàn khu 

nào để huấn luyện cán bộ, lực lượng quân sự, hay ẩn náu lúc cần. 

Chủ Nhật, 16/2/1930—bốn ngày sau khi Tri huyện Vĩnh Bảo là Hoàng Gia 

Mô bị bắt giữ trên đường cầu viện bằng xe hơi, rồi bị xử tử—Robin cho lệnh máy 

bay ném xuống làng Cổ Am 57 trái bom 10 ki-lô, xoá tên làng này, giết chết 

khoảng 200 người (nay thuộc Hải Phòng).(8) 

8. Louis Ribaud, Vietnam: La Tragédie indochinois (Paris: Valois, 1931), 

p 116.  

 

Hàng chục thôn xóm khác ở Phú Thọ, Kiến An, Bắc Giang và Phả Lại cũng bị 

tàn phá hay thiêu hủy. Cuộc khủng bố chỉ tạm lắng xuống sau khi Nguyễn Thái 

Học cùng vài thuộc hạ thân tín bị tuần đinh  bắt ngày 20/2/1930 tại xóm Cổ Vịt, 

Hải Dương. 

Ngày 20/2/1930 này, Phó Đức Chính cũng bị bắt tại Sơn Tây, đưa về giam ở 

Hỏa Lò, Hà Nội. Phó Đức Chính là một cán sự sở Tạo Tác, sau từ chức, hoạt động 

cách mạng. Trước ngày Yên Bái Khởi Nghĩa, Phó Đức Chính từng bị bắt, nhưng 

được công sứ Bride phóng thích vì thiếu bằng chứng phạm tội. Ngay sau đó, Phó 

Đức Chính tích cực hoạt động trong vụ ám sát thày giáo Phạm Huy Du (cha Phạm 
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Thanh Dương) và nhân viên mật thám Nguyễn Văn Kính. Ngày 19/3/1930, Phó 

Đức Chính chết, có tin tự tử để tránh ra tòa. (9)   

9.  “Tay chủ động phản nghịch Yên Bái Phó Đức Chính đã tự tử trong 

Khám Lớn Hà Nội;” Phụ Nữ Tân Văn (Sài Gòn), số 45, 27/3/1930, tr 15. 

 

Theo Lê Tùng Anh, tức Lê Tùng Sơn—tự nhận tham gia VNQDĐ năm 

1929—Anh dự trận đánh đồn Thông (Sơn Tây) do Phó Đức Chính và Phó quản 

Nguyên chỉ huy, nhưng không bị bắt. Mùa Thu 1930, Khoá Vạt cử Sơn cùng 4 cán 

bộ khác là Giáo Tuân (Trần Quốc Kính), Giáo Hạch (Bùi Đức Minh), Vũ Tiến Lữ, 

học sinh trường Bưởi, và Đội Tháp, đội khố đỏ ở Phả Lại, qua Vân Nam. Nhưng 

khi 5 người vừa tới Hà Khẩu thì được tin nhóm Vũ Hồng Khanh đã bị bắt vì vụ 

ám sát Nguyễn Kim Ngữ. Cho là mình bị lừa, Đội Tháp bỏ về nước, rồi bị bắt và 

lên án khổ sai chung thân. Nhóm còn lại lên Côn Minh, thủ phủ Vân Nam, cải tổ 

lại VNQDĐ ở đây. Danh hiệu "Thiết Huyết" là do tên tờ báo của nhóm này (10)  

10. Sơn 1978:7-11, 29. Theo Anh, Anh chỉ giữ chức liên lạc giữa hải 

ngoại và trong nước (Sơn 1978:29). Sau một thời gian ngắn qua Nam Ninh, 

năm 1933, Sơn trở lại Côn Minh, rồi cùng Giáo Hách (Bùi Đức Minh) và Đồi 

(Vương Thừa Vũ) vào học trường lục quân Vân Nam của Long Vân. Từ năm 

1935, nhóm Giáo Tuân, Giáo Hách và Sơn ngả theo Cộng Sản, thành lập chi 

bộ Vân-Quí (Ibid., tr. 36-7, 43-4). 

 

B. Dư Luận về VNQDĐ: 

Mặc dù cuộc nổi dậy của VNQDĐ bị dẹp tan nhanh chóng, hành động “không 

thành công thì thành nhân” của Nguyễn Thái Học và các đồng chí được dư luận 

trong nước cũng như ở hải ngoại nhiệt liệt ngưỡng mộ.  

Sinh viên Hà Nội bí mật lạc quyên giúp đỡ các nạn nhân. Một số báo ở Nam 

Kỳ như tờ Thần Chung và Phụ Nữ Tân Văn [PNTV] công khai vinh danh dũng khí 

của những “nhà cách mạng.” Ngày 6/3/1930, chẳng hạn, PNTV đăng một bài giới 

thiệu sự nghiệp Nguyễn Thái Học. Chẳng hiểu do lầm lẫn vô tình hay cố ý, tác giả 

cho vị lãnh tụ VNQDĐ xuất dương sang Quảng Châu năm [5] năm, sống bên 

Nguyễn Ái Quốc [tức Nguyễn Sinh Côn]. Sau đó, được Côn phong làm chỉ huy 

nội địa—dù thực ra, Côn đã sớm trốn khỏi Quảng Đông từ tháng 4/1927, nhờ một 

cán bộ Thanh Niên đang phục vụ trong ngành cảnh sát. Và, Côn chỉ sống ở Quảng 

Đông hơn hai năm. (11)  

11. Phụ nữ tân văn [Women News] (Saigon),  số 42 (6/3/1930) (kể cả 

phóng họa chân dung 13 lãnh tụ VNQDD, tr. 15-20. Xem thêm Ibid., số 40 

(20/2/1930), tr. 15-16, 25; 41 (27/2/1930), tr 17-21; 43 (13/3/1930) & 44 

(20/3/1930); DAF, Service de Controle et d’Assistance en France des 

Indigènes des Colonies Francaises [SAI], “Notice sur Nguyễn Ái Quốc (26 

June 1931);” CAOM (Aix), INF, carton 326, d. 2637 [nêu lên vấn đề tình báo 

Bri-tên có thể phóng thích Côn để hoạt động cho Bri-tên..Trong thế chiến II, 

tình báo Bri-tên phóng thích và đưa tới Calcutta huấn luyện các tù nhân Cộng 
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Sản ở gần Madagasca như Lê Giản, Hoàng Đình Rong, Phan Bôi [Hoàng Hữu 

Nam], v..v.. 

Khi trở lại Đông Nam Á năm 1928, Côn sống ở Xiêm La và Sư Tử Thành, 

mãi tới đầu năm 1930 mới trở lại Hong Kong, vì đường giây liên lạc với Tăng 

Tuyết Minh bị gián đoạn, thư của “chuyết huynh Thụy” bị Pinot nộp cho Mật 

Thám Pháp. 

Nhóm Lập Hiến—qua các báo La Tribune Indochinoise [Diễn Đàn Đông 

Dương] và Đuốc Nhà Nam [Flambeau d’Annam]—lên án hành động bạo lực. 

Nhóm này tự nguyện đứng sau lưng Toàn quyền Pasquier trong việc đánh dẹp 

“bọn làm loạn.” Tháng 1/1930, Lê Quang Liêm tự Bảy, người từng bênh vực 

Nguyễn Ái Quấc ở Paris năm 1919-1920, nói với Pasquier: “Chúng tôi là những 

người Pháp lương thiện; tất cả chúng tôi đứng sau lưng quan lớn.” (12) 

12. Thư ngày 29/1/1930, Gougal gửi Goucoch; CAOM [Aix], Affaires 

Politiques [AP], Carton 2431.  

 

Tất cả những thành viên của Hội đồng Quản hạt [Conseil Colonial] Nam Kỳ 

tới thăm Thống Đốc Jean F Krautheimer (1929-1934) để bày tỏ sự ủng hộ của họ 

trong việc dẹp loạn. Nguyễn Phan Long (1889-1960) đề nghị nên sử dụng hơi ngạt 

và “vòi rồng” để chống biểu tình. Thực tâm nhóm Lập Hiến chống lại việc đánh 

bom khu vực mà Pháp mệnh danh là “ô nhiễm” [contaminé]. Và, mối lo ngại 

chính của họ là khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận ngọn” được 

trưng lên trong những cuộc biểu tình của CS—cùng những đợt khủng bố đỏ [la 

terreur rouge] như dìm chết cả một gia đình ba người, kể cả đứa con gái hai tuổi, 

của một đảng viên bị cáo buộc “phản Đảng.” (13) 

13. Huỳnh Kim Khánh, Vietnamese Communism (Ithaca, NY: Cornell 

Univ Press, 1982), tr :98, chú 16; Louis Marty, Contribution à l'histoire des 

mouvements politiques de l'Indochine francaise [Đóng góp vào lịch sử các 

phong trào chính trị tại Đông Dương thuộc Pháp], 7 tập, tập V: La Terreur 

Rouge en Annam [Cuộc Khủng Bố Đỏ ở An Nam] (Hà Nội: 1930-1931), tr 7-

12 [Nguyên Thanh, Trần Huân, Nguyễn Khiên Ngheo và Trần Ninh thú nhận 

dìm nước chết vợ chồng Bùi Cương Đinh, Nguyen Thi Sen và con gái, Bùi 

Thị Tương, mới 2 tuổi ngày 28/1/1931]. 

 

Tại Pháp, sinh viên và thợ thuyền tổ chức hội thảo, biểu tình hay rải truyền 

đơn chống đàn áp và “thảm sát” (massacre) ở Đông Dương. Gây tiếng vang nhất là 

cuộc mít-tinh trước điện Elysées của hơn 100 Việt Kiều ngày 22/5/1930, đưa đến 

việc bắt giữ 47 người, và trục xuất 19 học sinh, sinh viên về nước ngay cuối tháng 

5/1930. Trong số này có Tạ Thu Thâu (1906-1945), Huỳnh Văn Phương (1906-

1945), v.. v.. cùng một số đảng viên Việt Nam Độc Lập, và Đảng Marxist-Leninist 

Pháp.  

Năm 1930, báo chí Pháp kiều tại Đông Dương cũng nghiêm khắc chỉ trích 

cuộc nổi dạy của Việt Nam Quốc Dân Đảng là chịu ảnh hưởng của Cộng Sản 
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Trung Hoa. Tiêu biểu nhất là Henri Chavigny, bút hiệu Henri de la Chevrotière, 

trên l’Impartial/Trung Lập báo tại Sài Gòn. Là một người Pháp lai đen 

[Martinique], Chavigny từng bị án đào ngũ, làm chỉ điểm cho Mật Thám, sau 

chuyển sang nghề cạp-rằng [caporal, cai thợ]. Tờ l’Impartial và rồi La Dépêche 

[Tin Điễn]—vốn được trợ cấp hậu hĩ của chính quyền—khoác cho VNQDĐ tính 

chất bạo động theo kiểu Cộng Sản, như có những tổ ám sát [section de sicaires] để 

trừng trị những thành phần phản đảng. Phương cách giải quyết hữu hiệu nhất là 

dùng quân đội đàn áp, và bảo vệ an ninh cho dân chúng vô tội—một lập luận quen 

thuộc của Mật Thám Pháp ba năm sau trong tập tài liệu về VNQDĐ. (14) 

14. Marty, II:VNQDĐ, pp 23-4. Sau này, De la Chevrotière  được cử vào 

Đại Hội Đồng Kinh Tế-Lý Tài Đông Dương, và trở thành mạnh thường quân 

của nhiều chính khách Việt. Ngày Thứ Hai, 15/1/1951, bị ám sát bằng lựu đạn 

ở Sài Gòn; Hiến, 2004, II:479. 

 

Quyết định “thanh Cộng” của Tưởng Giới Thạch (JiangJieshi (1888-1975) vào 

tháng 4/1927, cùng chính sách Diệt Cộng của thực dân Pháp, được tăng cường với 

thánh lệnh ngày 31/12/1929 của Pius XI, bắt đầu phân cách tâm trí người Việt, dù 

đại đa số—kể cả một số trí thức tốt nghiệp tại Âu Châu hay Mỹ—chẳng hiểu 

“Cộng Sản” là gì. Thực ra, Cộng Sản [gongshan hay gongchan] chỉ là tiếng Hán 

dịch sai thuật ngữ “Communism” [công hữu hay công sản nguyên thủy] của nhóm 

cán bộ Marxist Leninist người Hoa đầu tiên như Trần Độc Tú [Chen Duxiu], Lý 

Đại Chiêu [Li Dazhao]. Cán bộ CS phần lớn bị mê hoặc vì những bánh vẽ như “xã 

hội đại đồng,” “làm tùy theo khả năng, hưởng theo nhu cầu.” Phe chống Cộng thì 

bị ám ảnh với những khẩu hiệu như đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng, vô thần, 

v.. v.. Chua chát nhất là bệnh chụp mũ, vu cáo người  khác là Cộng Sản, hay phản 

động, phản cách mạng, lý lịch thiếu trơn tru. Động lực thường chỉ do ưa ghét cá 

nhân hay trục lợi, phe đảng, hoặc để “bảo vệ trật tự, an ninh công cộng.” Dân biểu 

Justin Godart (sau khi tham quan Đông Dương  năm 1937, và nhận được hàng 

trăm thư khiếu nại của người Việt), nhận xét rằng giới an ninh và chính quyền 

thực dân Pháp hay gán ép bừa bãi cho bất cứ ai có khuynh hướng chống lại ách đô 

hộ Pháp là Cộng Sản để có thể dễ bề buộc tội [“En Indochine, dans les milieux 

officiels, on ne parle que du Communisme; la Sureté étiquette tous ceux qui ont 

quelque véléité d'indépendance, quelque activité intellectuelle ou sociale, du titre 

de communisme;”]  (15) 

15. CAOM (Aix), PA 28, carton 7; Vu Ngu Chieu, “Political and Social 

Change” (1984), Part I, chapt V.  

 

Tống lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, Henry I Waterman, có vẻ chịu ảnh hưởng Henri 

de La Chevrotière cùng mật thám Pháp. Trong báo cáo ngày 16/5/1930, Waterman 

cho rằng VNQDĐ đã nhập cảng phương pháp CS Trung Hoa và sự bạo động chỉ 

nhắm vào hàng ngũ quan lại tham ô người  Việt hơn là người Pháp [“the influence 

of revolutionary ideas imported from communistic China” and believed that “the 

agitation was primarily directed against the graft and extortion of the Vietnamese 
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mandarin officials rather than the French.”] Waterman còn trích lại đề nghị của 

Chavigny  là ngày nào chính quyền đưa đủ lực lượng quân sự tới các địa phương 

bị ô nhiễm, dân chúng sẽ giao nộp những phần tử phản loạn vì không còn lo sợ bị 

trả thù.” [the day we place in these provinces sufficient troops, communism will 

disappear rapidly because the people, no longer fearing repraisals, will themselves 

deliver up all the communists to the authorities.”] (16) 

16. Am Consul, Saigon, to Dept of State, 16 May 1930; 851G.001B/3, & 

30 July 1931; 851G.001B/19, RG 59; Ronald  H Spector, United States Army 

in Vietnam, Advice and Support: The Early Years, 1941-1960 (Washington, 

DC: CMH-USArmy, 1983), p 15. [Sẽ dẫn: Spector, Advice and Support]  

 

Sử gia Mỹ Thomas E. Ennis còn sai lầm hơn. Ennis mô tả cuộc nổi dạy Yên 

Bái như bị gián điệp Nga Mikhail Borodin giật giây, dù Borodin (giống như Linov 

Côn) đã tháo chạy khỏi Canton từ tháng 4/1927 khi Tưởng Giới Thạch ra tay 

“thanh Cộng.” Tin Mật Thám Pháp cho biết trụ sở báo Thanh Niên gần tòa lãnh sự 

Nga, bị lục soát ba lần ngày 6/4/1927, 11-17/12/1927 và tháng 11/1928. Ngày 

30/1/1929, cảnh sát Quảng Châu còn đột ngột tới khám xét nhà Hồ Bá Cự-Lê Thị 

Tâm ở Quảng Châu, nhưng vợ chồng Cự cùng Lê Văn Phan đã bỏ trốn qua Hong 

Kong. (17) 

17. Thomas E. Ennis, French Policy and Development in Indochina 

(Chicago: Univ of Chicago Press, 1936), pp. 185, 190, 187; Spector, Advice 

and Support, p 15. Louis Marty, Le “Đông Dương Cộng Sản Đảng” ou Parti 

Communiste Indochinois (1925-1933) (Hà Nội: 1933), pp. 18-19. 

 

Từ mùa Hè 1928, như đã lược nhắc, Côn hoạt động ở  đông bắc Xiêm La 

(Thái Lan từ 1938), cư trú tại làng Ban Đông, gần Pichit, với Võ Tùng hay Lưu 

Khải Hồng. Sau đó, chuyển lên Ma Cao, hoạt động cho Dalburo Phương Nam của 

Đệ Tam Quốc Tế, chia xẻ mái ấm gia đình cách mạng với A Duy hay Lý Huệ 

Sương (Nguyễn Thị Vịnh), cùng vợ chồng Lê Thị Tâm-Hồ Bá Cự (đảng viên 

CSTH từ tháng 3/1926).  

Chỉ có rất ít người như Marc T. Greene, Louis Roubaud, hay Andrée Viollis 

mới nhìn thấy ước muốn giải phóng dân Việt khỏi họa ngoại xâm của giới thanh 

niên có học, thiên về hành động, nhưng không liên hệ gì đến Cộng Sản. (18) 

18 Marc T. Greene, “Shadows Over Indochina,” Asia, December 1930, p. 

678; Louis Roubaud, Vietnam: La tragédie indochinoise (Paris: Valois, 

1931); Andrée Viollis, Indochine S.O.S. (Paris: Gallimard, 1935). Roubaud 

mô tả khá nhiều chi tiết về cuộc khởi nghĩa Yên Báy và cá nhân “Le Grand 

Professeur” Nguyễn Thái Học.  

 

Từ giữa thập niên 1930, người thay Waterman ở Sài Gòn là Quincy Roberts 

mới bắt đầu  đặt vấn đề về luận cứ và thói quen vu oan, giá họa của chính quyền 

thực dân Pháp, đưa ra sự thực bị che dấu bấy lâu: Thuật ngữ Cộng Sản thường bị 

giới cai trị lợi dụng để che đậy hay đánh lạc hướng tinh thần quốc gia tại những xứ 
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bị trị, cùng biện minh cho chính sách đàn áp, hà khắc như bắt giữ phòng ngừa, tra 

tấn và bắt gia đình cùng thôn xã chịu trách nhiệm chung.(19)  

19. Roberts to Marc T. Greene, 18/2/1935, State Dept Central file, RG 59; 

Am Consul, Saigon, to Dept of State, 25 May 1937; 851G.00, RG 59; Spector, 

Advice and Support, p 15. 

 

Dẫu vậy, cho tới thập niên 1940, đa số giới ngoại giao Mỹ vẫn chưa gột rửa 

được loại thành kiến tiên thiên là dân “Annamites” vốn lười biếng, không đủ khả 

năng hay ước muốn tự chủ. Hơn ngàn năm lịch sử chống lại chính sách thôn tính 

và đồng hóa của phương bắc của dân tộc Việt bị tảng lờ. (20) 

20. Leland L. Smith, US Consul in Sai Gon, 1924: “the Annamites as a 

race are very lazy and not ambitious.” Am Consul, Saigon, to Dept of State, 

28/8/1924, 851G.001, RG 59; và Ibid., (Harris M. Cookingham), to Dept of 

State,  27/10/1927; và 5/6/1928, RG 84; Advice and Support, pp 9, 11. 

American observers generally saw no evidence that the annamites had 

either the desire or capacity for self-government; the “natives were so 

backward to be entrusted with western-style political rights and civil liberties. 

Am Consul, Saigon (Leland L. Smith) to Dept of State, 28/8/1924, RG 59; and 

Ibid., (Harris M. Cookingham), to Dept of State,  27/10/1927; and 5/6/1928, 

both in RG 84; Advice and Support, p 11. 

Harris M. Cookingham (1927) suggested that the Dept of State excuse 

him from the requirement to submit monthly political reports because “there 

were almost no political developments to report.” Under Secretary of State 

(Nelt T Johnson) to Am Consul, Saigon (Harris M. Cookingham), 29/11/1927; 

851G.0016, RG 59; Advice and Support, p 9. 

 

Dĩ nhiên, cổ Việt không thiếu những nhân vật như ông cháu Mạc Đăng Dung 

chủ trương “sự đại chi lễ,” hăng say cởi bỏ những bộ y phục hay khố vải đánh dậm 

thô cứng để đổi lấy lụa là, gấm vóc Trung Hoa, cắt xén đất đai tiền nhân truyền lại 

để đổi lấy chiếc ấn bạc An Nam đô thống sứ ti Đô thống sứ với trượng hai dây 

thao đeo cổ—nhưng ở những thời khoảng nguy khốn nhất vẫn xuất hiện những 

cấp lãnh đạo đủ khả năng phất cờ chính nghĩa dân tộc, mòn trán lỏng gót mưu việc 

đánh đuổi ngoại xâm. Bình Ngô đại cáo của Lê Lợi-Nguyễn Trãi năm 1428, hay 

Chiếu phân phối tù hàng binh Thanh của Nguyễn Huệ năm 1789 là những chứng 

từ hùng hồn nhất. Những liệt sĩ VNQDĐ là những người tiền phong cho tinh thần 

quốc gia mới, biến thái từ trung quân qua ái quốc, gợi hứng từ những gương tuẫn 

quốc của  Đội Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến [Lương Lập Nham] năm 

1917-1918, và đun sôi nhiệt tình qua những cuộc tranh đấu trả tự do cho Phan Bội 

Châu, hay làm lễ quốc tang cho Phan Chu Trinh, Lương Văn Can trong ba năm 

1925-1927. Thật đáng tiếc là năm 1945 thực dân Pháp—chưa kịp qua khỏi tình 

trạng ốc không tha nổi mình ốc sau hơn bốn năm bị Nazi chiếm đóng—vội kiêu 

căng, háu đói mang phi cơ, xe tăng, đại pháo vượt biển sang Đông Dương, những 

tưởng sẽ thêm một lần tự do chém giết và vơ vét tài nguyên về làm giàu cho mẫu 
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quốc. Ai ngờ hơn 150,000 tinh binh—kể cả những đơn vị huyền thoại Nhảy Dù và 

Lê-dương—không thể đả bại Việt Minh “trong 4 tháng” hay “vài ba năm,” mà 

cuối cùng đành chịu thảm bại, đưa đến sự sụp đổ của cả đế quốc Liên Hiệp Pháp. 

Bi thảm hơn, cả thực dân Pháp lẫn Cộng Sản Việt Nam đều thua cuộc. Chuyến đi 

cầu viện bí mật năm 1950 của Nguyễn Sinh Côn rồi sẽ mở ra cho Việt Nam một 

giai đoạn chư hầu mới Trung Nam Hải—với thứ khẩu hiệu như “kinh tế thị 

trường,”  “định hướng xã hội chủ nghĩa,” và “tư tưởng Hồ Chí Minh;” cùng quyết 

tâm chống lại “diễn tiến hòa bình,” sử dụng tối đa sự hung bạo, dã man của cảnh 

sát, công an, cùng hệ thống công lý mà các bản án được quyết định trong các buổi 

họp đảng từ cấp quận, cấp tỉnh. Những phiên tòa với chính án, bồi thẩm, ủy viên 

Kiểm sát chỉ là một thứ kịch bản trên sân khấu. 

Chỉ có nhóm Lập Hiến, qua các báo La Tribune Indochinoise và Đuốc Nhà 

Nam, lên án hành động bạo lực—Nhóm này tự nguyện đứng sau lưng Pasquier 

trong việc đánh dẹp “bọn làm loạn.”  

Tháng 6/1930, Gaston Doumergue y án tử hình Nguyễn Thái Học cùng 12 

đồng chí, chỉ giảm án cho 27 người khác thành chung thân khổ sai. Ngày Thứ Ba, 

17/6 [21/5 Canh Ngọ], thêm 13 liệt sĩ VNQDĐ lên máy chém tại Yên Báy.  

Ngày 6/6/1930, giữa lúc Nguyễn Thái Học chuẩn bị lên máy chém, và các 

cuộc biểu tình của nông dân vùng Nghệ Tĩnh, công nhân đồn điền cao su miền 

Nam, hay nhà máy sợi ở Nam Định, hầm mỏ ở Hòn Gai, do CSĐD xúi dục diễn ra 

khắp nơi. Đáng chú ý nhất là những cuộc biểu tình, bãi công ở Vinh-Bến Thủy-

Trường Thi trong tháng 8-9/1930. Pháp phải sử dụng cả Lê Dương và phi cơ thả 

bom để giải tán và trừng trị “phản loạn.” 

Tại Pháp, sinh viên và thợ thuyền tổ chức hội thảo, biểu tình hay rải truyền 

đơn chống đàn áp và “thảm sát” (massacre) ở Đông Dương. Gây tiếng vang nhất là 

cuộc mít-tinh trước điện Elysées ngày 20/5/1930 của hơn 100 Việt Kiều, đưa đến 

việc bắt giữ 47 người, và trục xuất cấp tốc 19 học sinh, sinh viên về nước ngày 

29/5/1930. Một số ký giả và nhà văn Pháp cũng lên tiếng đả kích chính sách bàn 

tay sắt của Toàn quyền Pasquier (Xem chẳng hạn, báo L'Humanité trong giai đoạn 

này). 

Tại miền Nam, các chiến sĩ VNQDĐ bị xét xử chung với cán bộ VNKMTNH 

(Cộng Sản) từ ngày 15/7/1930. Ngày 18/7, ba [3] cán bộ VNQDĐ bị kết án 5 năm 

khổ sai, đầy ra Côn Đảo (Trần Huy Liệu, Cao Hữu Tạo, và Nguyễn Phương Thảo). 

Sáu [6] người khác bị án từ 2 tới 4 năm, nhốt tại Hà Tiên (Nguyễn Hào [Hòa] Hiệp, 

v.. v..). 

 

III. ĐỆ TAM QUỐC TẾ : 

Như đã lược thuật, từ năm 1927-1928, chính quyền bảo hộ Pháp đã xuống tay 

đánh dẹp các phong trào chống đối, đặc biệt là Đệ Tam Quốc Tế. Năm 1927, viên 

chức Pháp quay mặt làm ngơ khi một toán sát thủ người Tàu bí mật tới Quảng 

Châu mưu sát Nguyễn Sinh Côn nhưng thất bại, hai sát thủ Tàu bị giết. (24) 

24  [236]. Note No. 3149, 6 dec. 1927; CAOM (Aix), GGI, 7F 66. 
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Cuộc đàn áp của Pháp lên cao độ vào mùa Xuân 1929, sau vụ Lê Văn Phát 

cùng một nữ đồng chí tên Nhựt bị ám sát ở Tân Định (Sài Gòn) đêm 8 rạng 

9/12/1928. 

Đêm 8-9/12 này, Lê Văn Phát, bí danh Mỹ, Lang,  bị 3 đồng chí 

VNTNCMĐCH giết ở số 5 đường Barbier theo lệnh Tôn Đức Thắng (1888-1980). 

Phát bị kết tội ve vãn Thị Nhứt. Tháng 2/1929, Thắng bị bắt. Ngô Thiêm, một 

trong ba sát nhân, trốn qua  Hong Kong báo cáo. Tổng bộ Thanh Niên giải tán Kỳ 

bộ Nam Kỳ. (25) 

25. CAOM (Aix), 7F 55. 

 

Ngày 15/7/1930, Thắng bị kết án 20 năm khổ sai; đầy ra Côn Đảo. Ba ngày 

sau, 18/7, Phạm Văn Đồng (1908-2000) [Lâm Bá Kiệt] bị toà án đại hình Sài Gòn 

kết án 10 năm tù và đày ra Côn Đảo. 23 người khác bị án tù. Ba thủ phạm bị tử 

hình, kể cả Trần Trương và Trần Văn Công bị xử chém ngày 21/5/1931. 

Trong khi đó, Tổng bộ Thanh Niên ở Hong Kong cho lệnh giải tán xứ bộ Nam 

Kỳ.  

Xứ bộ Bắc Kỳ cũng tách biệt dần khỏi nhóm Hồ Bá Cự, Lê Văn Phan. Tháng 

3/1929, Ngô Gia Tự (Ngô Sĩ Quyết, 1908-1935), Trần Văn Cung (Quốc Anh, 

1906-1977), Nguyễn Tuân (Kim Tôn), Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh và 

Dương Hạc Đính (nhặng báo của Pháp) đại biểu VNKMTN miền Bắc, bí mật 

thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương [CSĐD]. 

Để chỉnh đốn tổ chức, Hồ Bá Cự triệu tập Đại Hội thứ nhất của Thanh Niên tại 

Hong Kong từ ngày 1 tới 9/5/1929. Gồm 4 đại biểu Bắc Kỳ (Trần Văn Cung, Ngô 

Gia Tự, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân (Kim Tôn)], 3 Trung, 3 Nam (có Phạm 

Văn Đồng), 2 Xiêm, 2 Tàu. (26) 

26. VKĐTT, 1:1924-1930, 2002:134-35.  

 

Đại hội bị phân hoá vì Nghị Quyết Đại Hội VI QTCS. (7-9/1928)— Các đại 

biểu Bắc Kỳ đòi cho bằng được việc tổ chức một Đảng Cộng Sản theo tinh thần 

Nghị Quyết Đại Hội VI QTCS tức đấu tranh giai cấp trong mỗi quốc gia. (27) 

27. Bảy năm sau, Nghị Quyét ngày 25/8/1935 của Đại Hội VII QTCS 

(25/7-25/8/1935) sẽ tạm ngưng đấu tranh giai cấp, trở lại với chiến lược “Mặt 

Trận Thống Nhất [United Front]” chống độc tài phát-xít và quân phiệt. Xem 

thêm diễn văn của Fan Lan Nguyễn Thị Vịnh ngày 16/8/1935 [the task of the 

ICP as being “to mobilize all its forces to create a broad popular front to 

struggle for peace”]; RC 494, 1, 379, p. 47; Diễn văn của Litvinov Doãn ngày 

25/8/1935; RC 495, 201, 46; Do Quang Hung, 1999, 3:6; LHP, 2002:725-27; 

Tran Van Hung, 1999, 6:54; Idem., 2000, 5:46 [to buid up a popular anti-

fascist front everywhere in the world. [United Front] 

 

Cự và Phan trục xuất đại biểu Bắc Kỳ khỏi phòng họp. Nhóm Trần Văn Cung, 

tức Quốc Anh, và Kim Tôn bỏ đại hội, ly khai. Hồ Bá Cự và Nguyễn Công Viễn 
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khai trừ những người trên. Đại diện Xiêm là Đặng Thái Thuyến và Võ Tòng xin 

chờ quyết định của Côn, nhưng đại hội vẫn tiếp tục. 

Ngày 17/6/1929, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Tuân (Kim Tôn), 

Nguyễn Đức Cảnh chính thức ra mắt Đảng Cộng Sản Đông Dương.  Có Trịnh 

Đình Cửu (1906-1990), Đỗ Ngọc Du (Phiếm Chu (1907-1938), Dương Hạc Đính, 

v.. v... .  Xuất bản tờ Búa Liềm. Ngày 31/7/1929, ra lời kêu gọi. (28) 

28. Ibid., SLOTFOM, III, c. 48; “Tuyên ngôn, ngoài bìa chỉ ghi năm 1929; 

VKĐTT, I:1924-1930, (2002), pp 208-209 [173-331]; Hoan, 1986:60. 

 

Tháng 9/1929, cán bộ ĐCSĐD mở ảnh hưởng vào tới Sài Gòn. (29) 

29. Hoang Quoc Viet [Hà Bá Cang], Chang duong nong bong [The 

Burning Hot Journey] (Hanoi: Lao dong, 1985), pp. 59-73) 

Chỉ còn rát ít cán bộ Thanh Niên thoát khỏi màng lưới Mật Thám Pháp trung 

thành với Tổng Bộ ở Hong Kong. 

Tháng 9/1929, Châu Văn Liêm (1902-1930) từ Sài Gòn qua Hong Kong báo 

cáo. Rồi cùng, Lê Văn Phan và Nguyễn Thiệu (Nghĩa, 1903-1989). thành lập An 

Nam Cộng Sản Đảng [Le Parti Communist d’Annam] ở Hong Kong. Ngày 

20/10/1929, An Nam Cộng Sản Đảng gửi thư cho QTCS.  Xuất bản tờ Cờ Đỏ. 

Tháng 11/1929,  Liêm chính thức thành lập ANCSĐ ở Khánh Hội, xuất bản tạp 

chí Bôn-Xê-Vích.  Liêm làm thư ký. (30) Sau đó, cùng Thiệu tham gia Đại hội 

“thống nhất” do Nguyễn Sinh Côn chủ trì. 

30. “Lời Thông Cáo Giải Thích Cho Đồng Chí Vì Sao Phải Tổ Chức 

Đảng Cộng Sản An Nam [An Nam Cộng Sản Đảng;” VKĐTT, I:1924-1930, 

2002, pp 335-358 [333-67, 368-78, 381-99)]; CAOM (Aix), SLOTFOM, III, 

Carton 48; Huỳnh Kim Khánh, Vietnamese Communism, 1982:122. 

 

Trong khi đó, tháng 7/1929, Đào Duy Anh bị bắt ở Huế. Sau cái chết của Giải 

nguyên Lê Văn Huân trong ngục Vinh, ngày 1/1/1930, TVCMĐ đổi tên thành Việt 

Nam Cộng Sản Liên Đoàn hay  Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn [CSLĐ], gồm 

Đặng Thái Mai, Nguyễn Khoa Văn, Võ Giáp, v.. v.. Đại biểu không dự Hội nghị 

thống nhất. Ngày 24/2/1930 mới xin gia nhập Đảng CSĐD. (31)   

31. Đào Duy Anh, Nhớ Nghĩ Chiều Hôm (Hà Nội: NXB Trẻ, 1989), tr. 44; 

“Tuyên Đạt [của Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn, tháng 9/1929;” VKĐTT, 

1:1924-1930,  2002, tr. 333-80, 401-5; CAOM (Aix), SLOTFOM, III, Carton 

48; Huỳnh Kim Khánh, Vietnamese Communism, 1982:122.  Báo cáo ngày 

4/10/1929 của Hà Huy Tập về Tân Việt Cách Mệnh Đảng; VKĐTT, 1:1924-

1930, 2002:433-59] 

 

Pasquier và cộng sự viên xuống tay triệt hạ “Cộng Sản” với niềm hang say 

mới, sử dụng luật pháp An Nam đàn áp Thanh Niên. Nguyễn Hữu Bồi và thuộc hạ 

tại 8 tỉnh làm 126 bản án trong năm 1929, ra 13 án tử hình, 9 chung thân khổ sai, 

104 án tù khác nhau. (32)  
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32. Note No. 3149, 6 Dec 1927; CAOM (Aix), GGI, 7F 66; Chinh Dao, 

Ho Chi Minh, vol. II, pp 85n1, 99.  

 

Tại Nghệ An, ngày 11/10/1929, Toà án Vinh kết án hơn 50 đoàn viên 

VNKMTNH. Côn (với bí danh Nguyễn Ái Quấc, Nguyễn Tất Thành, Lý Thụy, v.. 

v..) bị án tử hình khiếm diện. Hồ Bá Cự cũng bị tử hình. (33 [212) 

33 [212]. Ibid., GGI, Amiraux, d. 64234 [Series F03-68 cũ];  Chinh Dao, 

Ho Chi Minh, vol. II (1993), tr 99. 

 

Tuy nhiên, ít lâu sau, tạm đình vì tất cả can phạm đều còn ở nước ngoài. (34) 

34. RSA 4
th

 quarterly report, 1929, CAOM (Aix), GGI, d. 64234.  

 

Cuối năm 1929, án tử hình của Nguyễn Đức Cảnh và Vương Thúc Oánh được 

giảm còn chung thân khổ sai sau khi hai người này bị bắt. Ngày 30/6/1931, Hồ Bá 

Cự bị Hong Kong bắt, giao cho Pháp, án tử hình cũng được đổi thành án tù ở Ban 

Mê Thuột. 

 

1. Hội Nghị Thống Nhất VNKMTN (6/1/1930) 

Đối mặt mối hiểm nguy có thể bị tận diệt, Ho Bá Cu phải yêu cầu ĐTQT can 

thiệp. Nguyễn Sinh Côn, lúc này đang công tác với Dalburo Nam ở Thượng Hải—

hoạt động trong lãnh thổ Xiêm La, Malaysia, Singapore từ 1928; giúp thành lập 

Đảng Cộng Sản Xiêm và Malaysia—tìm cách giải quyết sự phân hóa của Thanh 

Niên. 

Côn nhân danh Quốc Tế triệu tập đại biểu hai nhóm Đông Dương Cộng Sản 

Đảng và An Nam Cộng Sản Đảng.  

Ngày 6/1/1930, Côn chủ tọa Hội nghị thống nhất gồm 5 đại biểu hai nhóm 

Thanh Niên—tức ÐDCSÐ ở miền Bắc và ANCSÐ ở miền nam. Trần Văn Cung, 

Trịnh Đình Cửu đại diện ĐDCSĐ. Châu Văn Liêm, Bí thư cùng Nguyễn Thiệu 

(tức Nghĩa) đại diện ANCSÐ. 

Ðại diện ÐDCSÐ yêu cầu Côn phải trình giấy ủy nhiệm của QTCS mới chịu 

họp. Kết quả, Thanh Niên biến thành Ðảng Cộng Sản Việt Nam [CSVN].  Ðích 

thân Côn soạn thảo mọi tài liệu, tức “Sách lược vắn tắt của Ðảng” và “Lời kêu 

gọi.” (35) 

35. Hồng Thất Công, “Sơ Thảo Lich Sử Phong Trào Cộng Sản Ở Đông 

Dương (1933);” VKĐTT, 4:1932-1934 (1999), tr 401-425; Huỳnh Kim Khánh, 

1982: 125-26, 182, chú 94; Chính Ðạo, Hồ Chí Minh,  I:247, II:100-2; Duiker, 

Ho Chi Minh, 2000:610n39. 

Ngày 18/2/1930, Côn (Victor) báo cáo lên QTCS về hội nghị thống nhất. 

QTCS không chấp thuận, cử Trần Phú (Likwei, 1904-1931,  KUTV, 12/2/1927-

11/1929) về triệu tập Hội nghị toàn thể Ban Chấp Ủy Trung Ương [BCUTƯ] lần 

thứ 1 ngày 14/10/1930  ở Cửu Long để đổi tên thành Ðảng CSÐD, với Phú làm 

Tổng thư ký chỉ định.  
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Tài liệu văn khố QTCS Nga xác định không có lệnh nào cho Nguyễn Sinh 

Côn biến Thanh Niên thành Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ năm 1934 tới 1936, 

Trưởng phòng Đông Dương Vera I. Vasilieva (hay Vassilyeva, 1900-1959), mới 

tìm cách cho Linov Côn được phục hồi sau cái chết giả ngày 26/6/1932, do Luật 

sư Frank Loseby ngụy tạo, với sự toa rập của Thống đốc Hong Kong William Peel 

từ ngày 19/1/1933. Trong thư ngày 29/6/1935 gửi Bộ Phương Đông, Vasilieva xác 

nhận Hội Thập Tự Đỏ của Comintern đã giúp Côn trong thủ tục pháp lý chống 

việc trục xuất khỏi Hong Kong đưa về Đông Dương. (36) 

36.  RC 495-201-1, p. 155;  Tran Van Hung, 2000, 8:54. 

 

Năm 1936, để giúp Côn [Linov] sửa sai và bạch hóa hồ sơ, Vassilyeva viết:  

“Nó [hội nghị thống nhất hai nhóm Thanh Niên] là một việc làm sáng tạo gần 

giống với ý định QTCS. Sau đó, tại Ðông Dương, một đảng thống nhất được thiết 

lập” [It [the unification congress of the party] was a creative action almost in 

accordance with Comintern’s intention. Thereafter, in Indochina a unified 

communist party has been established.]. (37) 

37. RC 495, Box 10a, 139a, p. 10; Kurihara, 2000, 60:29. 

 

Những chỉ thị cho Nguyễn Sinh Côn ngày 18/10/1929—tức Hội đồng BBT 

Phương Đông chấp thuận cho thành lập một Ban chấp hành lâm thời Đảng CSĐD, 

dựa trên VNKMTN và Tân Việt, để triệu tập Đại hội thành lập Đảng CSĐD—hay 

chỉ thị ngày 27/10/1929, tức đồng ý cho thành lập Đảng CSĐD trực thuộc Đảng 

CS Pháp, giữ liên hệ với Đảng CSTH và India; và cần cử một đại diện QTCS, đều 

chỉ hiện hữu trong tâm trí Vassilieva.(38) 

38. VKĐTT, 1:1924-1930, 2002: 368-378, 381-399, 593-612. 

Lập chi bộ CS ở các nhà máy lớn. Đẩy mạnh hoạt động trong giới công 

nông [phát triển công tác quần chúng]. BCHTƯ Lâm thời phải xuất bản một 

tờ báo, để công bố và giải thích những nghị quyềt của QTCS; vạch mặt chủ 

nghĩa cải lương, tố cáo chủ nghĩa đế quốc và hành động bọn quan lại địa 

phương.  

Phải bỏ tất cả các tên cũ sau khi thành lập BCH/TƯ Lâm thời. Đại hội bầu 

ra một Ban CH/TƯ thường trực.  

Phải lội cuốn Hoa kiều ở Đông Dương tham gia cách mạng quần chúng. 

Phải liên lạc thường xuyên với BCH/Đảng CS Pháp, và báo cáo. Đảng 

CSPháp phải giúp đỡ. Phải đặt quan hệ với các Đảng CSTH và CS India. 

(VKĐTT, 1:1924-1930, 2002:613-620). 

 

Sau này, Mat-scơ-va cho lệnh Côn sửa ngày lập Đảng CSVN thành 3/2/1930. 

Nhưng tháng 2/1930, Phòng Đông Dương của ĐTQT đã sai Trần Phú (tức Lý Quí, 

1904-1931) về Đông Dương giải quyết. Theo một nguồn tin CS, Phú được Nguyễn 

Thế Rục tiếp đón ở Sài Gòn, dàn xếp cho Phú ra Hải Phòng, rồi gặp Côn ở Hong 

Kong tháng 4/1930. Theo Hoàng Quốc Việt [Hạ Bá Cang] (1904-1992), tháng 

4/1930, Cang nhận lệnh từ Sài Gòn ra Hải Phòng họp Đại Hội Thống nhất hai hệ 
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phái ĐDCSĐ và An Nam Cộng Sản Đảng [Phạm Hữu Lầu, đi đường bộ]. Gặp 

Trần Phú tại hội quán Hoa kiều, hẻm Bắc Ninh. “Anh phụ trách” là một người gầy 

yếu, mặt xanh xao, đôi mắt le lé,mặc áo vét-tông, đánh chiếc quần ta. Cho Cang 

biết Đại biểu quốc tế dự buổi họp thống nhất ở hải ngoại.” Sáng hôm sau, Cang bị 

bắt ở trụ sở ĐDCSĐ. Bị tra tấn đến què chân. Ngày 26/1/1931 ra tòa án Kiến An. 

Hơn 400 VNQDĐ, hơn 70 tù CS. 1931 [27 tuỏi]: Đầy ra Côn Đảo. (39). 

39. Việt, 1985:85-87, 107-111. 

 

Ngày 10/7/1930, Lê Hữu Cảnh bị bắt ở Hải Phòng. Cùng Nguyễn Xuân Hoàn. 

Ngày 7/9/1930, Hoàng Đình Gị cùng một người tháp tùng bị bắn chết. 2 nhân viên 

Liêm Phóng bị thương. 

 

2. Đảng Cộng Sản Đông Dương [CSĐD] 

Tại Hội Nghị toàn thể thứ nhất (14-31/10/1930) ở Cửu Long, Hong Kong, 

Đảng CSVN của Côn bị đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương [ĐCSĐD], 

hoặc Đông Dương Cộng Sản Đảng [ĐDCSĐ] (1930-11/11/1945).  

Không khí tranh luận tại Hội Nghị toàn thể 1 sôi nổi những chỉ trích phê bình 

Hội nghị thống nhất 6/1/1930, và triệt để ủng hộ chính sách Cộng Sản Quốc Gia 

của Nghị Quyết Đại Hội VI Comintern.  

Trần Phú được chỉ định làm Tổng thư ký.  

Có lẽ để nâng cao uy tín và tạo thêm sinh động, sắt thép cho Đảng của nhân 

công vô sản—đồng thời vì hậu quả chung của cuộc Đại khủng hoảng kinh tế từ 

năm 1929—Trần Phú hướng vào giới phu đồn điền cao su, thợ mỏ, cùng những 

nông dân bạch đinh trong những cuộc bãi công, biểu tình, tranh đấu đòi cải thiện 

đời sống. Trong khi các đồn điền cao su miền nam giúp khai sinh những Trần Tử 

Bình hay Phạm Hùng (“thày gồng” Phạm Văn Thiện, theo Mai Chí Thọ), tại vùng 

Nghệ-Tĩnh và Quảng Ngãi, nông dân nhiều thôn xã đã nổi lên giết đuổi cơ quan 

hương chính, đốt sổ sách, tự làm chủ.  

Côn không được mời tham dự Hội nghị toàn thể thứ 1 ở Hong Kong. Tại Hội 

nghị 2 ngày 12/3/1931 ở số 236 đường Richaud, Sài Gòn, Ban Chấp Ủy TW Đảng 

CSĐD ra “Án nghị quyết” ngưng gửi báo cáo qua Côn, và sẽ đi thẳng với Bộ 

Phương Đông. (40) 

40. VKĐTT, 3:1931, 1999:81-129.  

 

Không biết lệnh trên, ngày 23/4/1931, Côn gửi thư xin Comintern  giao nhiệm 

vụ khác. (41) 

41. BNCLSD/TU, Chu tich,  tr 73.  

 

Từ 1930 tới 1938, Nguyễn Sinh Côn không được ĐTQT giao cho công tác 

nào, buồn chán đến độ xin qua Espania chống quân phiệt. Mãi tới cuối tháng 

9/1938, Côn mới được cho tốt nghiệp trường Lê-nin, đi gấp qua Diên An giữa 

lúc Stalin ra tay thanh trừng một số lãnh tụ Comintern và các tướng lĩnh Nga. 

Không rõ Côn được giao công tác gì; ngoài lệnh chung chung là giải quyết 
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mối bất hòa giữa Siniskine Tập và Litvinov Doãn, tức Lê Hồng Phong. Đáng 

lưu ý là năm 1943, Stalin giải tán ĐTQT. Mãi đến ngày 6/2/1950, Côn mới 

được trở lại Krem-li, nhờ sự bao bọc của Mao Trạch Đông [Mao Zedong], lúc 

này đã trở thành Chủ tịch Zhonghua Renmin Gongheguo [Nước Cộng Hòa 

Nhân Dân Trung Hoa]. 

 

Mùa Ðông 1930-1931, Côn tìm quên trong cuộc hôn nhân cách mạng thứ hai 

với Lý Huệ Sương, tức cô Duy Nguyễn Thị Vịnh (1910-1941), vì vợ chồng 

Nguyễn Công Viên (Lâm Ðức Thụ)- Lương Huệ Quần đã ra mặt chống Cộng và 

bộc lộ thân thế mật thám cho Tây [Pinot]; trong khi người vợ Quảng Ðông Tăng 

Tuyết Minh (1905-1991) biệt tích.  

Ngày 14/8/1928, Lý Thụy đã gửi cho Tuyết Minh một lá thư chữ Hán, nguyên 

văn như sau: (42) 

Cùng em chia tay,  

[Dữ muội tương biệt], 

Thoắt đã hơn năm;  

[Chuyển thuấn niên dư], 

Tình sâu thương nhớ,  

[Hoài niệm tình thâm], 

Chẳng nói hẳn rõ.  

[Bất ngôn tự hiểu]. 

Nhân có cơ hội,  

[Từ nhân hống tiện], 

Vắn tắt viết thư,  

[Dao ký thốn tiên], 

Để em yên tâm,  

[Tỷ muội an tâm], 

Là điều anh mong.  

[Thị ngã da vọng], 

Xin chúc nhạc mẫu vạn phúc.  

[Tịnh thỉnh nhạc mẫu vạn phúc] 

.Người chồng vụng về của em.  

[Chuyết huynh], 

Thụy 

 

Tháng 5/1991, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 101 Hồ Chí Minh, một số báo ở 

Việt Nam như Quân Đội Nhân Dân và Tuổi Trẻ đã trích đăng tài liệu trên. Ít ai 

biết ngày 14/11/1991, Tuyết Minh âm thầm chết tại Quảng Châu. Mười năm sau, 

Hoàng Tranh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, cho đăng một 

bài khá chi tiết về cuộc đời Tuyết Minh trên tờ Around Southeast Asia [Vòng 

quanh Đông Nam Á]. Theo Hoàng Tranh, cuộc hôn nhân được thành tựu là do vợ 

chồng Nguyễn [Công] Văn Viễn (Lâm Đức Thụ)-Lương Huệ Quần làm mai mối. 

(43) 
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43. CAOM (Aix), Service de Protection du Corps Expeditionnaire [SPCE] 

367; 368, d 1116 [Mission Noel] Duiker, 2000:198-99, 247. 

 

Côn sống với vợ chồng Hồ Bá Cự-Lê Thị Tâm (Ly Ung Thuan), và Lý Huệ 

Sương, tức cô Duy Nguyễn Thị Vịnh, tại 186 Tam Kaw Road, Cửu Long  

[Kowloon], mới từ Hải Phòng trốn ra Hong Kong.  Thoạt tiên Côn giới thiệu Lý 

Huệ Sương như “thư ký riêng.” Ngày 12/1/1931, Hilaire Noulens của Dalburo 

Thượng Hải khuyên Côn phải xin phép hai tháng trước mới được cưới vợ. Một 

tháng sau, ngày 12/2/1931, Côn thông báo cho Dalburo Thượng Hải rằng vợ Côn 

đang bận rộn chuẩn bị đón Tết Tân Mùi (New Goats, 18/2/1931] và đón tiếp khách 

từ trong nước ra. (44 [247])  

44 [247]. CAOM (Aix),  SPCE 367; Duiker, 2000:198-199, 247. 

 

Lý Huệ Sương— còn có bí danh “A Duy,” sau  đổi tên thành Fan Lan, rồi 

Nguyễn Thị Minh Khai—là cựu đảng viên Tân Việt tại Vinh, đã thoát ly gia đình 

từ năm 16 tuổi, ra Hải Phòng, rồi sang Hong Kong. Được Côn giới thiệu làm việc 

cho Dalburo Thương Hải.  

Năm 1934, khi tới Mat-scơ-va, “Fan Lan” Nguyễn Thị Vịnh kê khai trong tờ 

Lý Lịch [Ankieta] để nhập hôc Trường Thợ Thuyền Phương Đông rằng chồng là 

“Lin” (bí danh mới nhất của Côn). Trong khi đó, Cinitchkin Tập, quyền Thư ký 

Ban Chỉ Huy Ở Ngoài [OLC] ở Macao, cũng báo cáo rằng  Vịnh (Fan Lan), đại 

diện Đảng CSĐD dự Đại Hội VII QTCS (1935)  là “vợ Quốc.”   

44. RC 495, Box 154, File 569. 

 

Tư liệu văn khố Quốc Tế Cộng Sản này nói lên một sự thực lịch sử khó bài 

bác.  

Trở lại với thời điểm mùa Xuân 1931, ỏ điểm cao cuộc khủng bố trắng của 

Pasquier trong nội địa Việt Nam, Côn được giao nhiệm vụ ngắn hạn ở Singapore 

và Bangkok.  

Đúng thời, cơ quan tình báo của các cường quốc thực dân Âu Mỹ liên kết 

nhau chống lại mối hồng họa ở Á Châu. Chỉ trong vòng ít tháng, hầu hết những 

cán bộtự nhận Cộng Sản đèu sa lưới. 

 

B. KHỦNG BỐ ĐỎ [LA TERREUR ROUGE]: 

Từ tháng 2/1930, Đảng CSVN/CSĐD đã tạo nên một loạt những cuộc biểu 

tình, bãi công trên toàn quốc. Biến cố đầu tiên là cuộc nổi dạy của 1,500 phu đồn 

điền cao su Phú Riềng (Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một, Bình Dương, hiện nay thuộc 

tỉnh Sông Bé) từ 4 tới 6/2/1931.  

Khởi đi từ những cuộc tranh đấu đòi cải thiện đời sống từ năm 1927, cán bộ 

CS dưới quyền Phạm Văn Phu xúi dục dân phu giết cạp-rằng, chiếm giữ đồn điền. 

(45) 

45. Trần Tử Bình, Phú Riềng Đỏ. (Hà Nội: NXB Lao Động, 1971), tr 5. 

Về vai trò cuộc khủng hoảng kinh tế trong các biến động ởViệt Nam, xem 
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thêm James C Scott, The Moral Economy of the Peasant (New Haven, CT: 

Yale Univ Press, 1976); Samuel L Popkins, The Rational Peasant: The 

Political Economy of the Rural Society in Vietnam. (Berkeley, CA: The 

California Press, 1979), và Pierre Brocheux, “Moral Economy or Political 

Economy? The Peasants Are Aways Rational;” JAS, vol XLII, No 4 (August 

1983), pp 791-803. 

Trần Tử Bình [Phạm Văn Phu (1909-)] Sinh năm 1909 tại Tiên Động, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ki-tô toàn tòng. 1926: Bị đuổi khỏi trường 

dòng Latin Hoàng Nguyên (Bình 1971:5). 1927: Vào Nam Kỳ, làm đồn điền 

cao su. 1929: Bí thư Chi bộ Phú Riềng.1930: Nổi loạn, bị đầy ra Côn Đảo. 

1/1948: Thiếu tướng. Chỉ huy trường Lục quân. 1960: Đại sứ tại Bắc Kinh. 

 

Tiếp đến những cuộc đình công, biểu tình ở các mỏ than Hòn Gai, nhà máy ở 

Hải Phòng, Kiến An, Nam Định. Tiếp đến lễ Lao Động 1/5/1930, và cuộc biểu 

tình tháng 8-9/1940 tại Bến Thủy, Vinh, Nghệ An. Nông dân Nghệ Tĩnh cùng 

khoảng 1,000 công nhân nhà máy diêm [hộp quẹt] Bến Thủy nổi dạy. Người chịu 

trách nhiệm chính là Trần Phú hay Li Gui [Lý Quí]. (46) 

46. Báo cáo ngày 24/1/1941 của Victor (bản tiếng Anh), dịch Viêt ngữ 

trong VKĐTT, 3:1931 (1999), tr 24-30; “Nghệ Tĩnh Đỏ;” Ibid., tr 51-54; 

“Khủng bố trắng ở Đông Dương;” Ibid., tr 55-58.. 

 

C. KHỦNG BỐ TRẮNG: 

Pasquier và thuộc hạ xuống tay đàn áp mạnh.  Không chỉ sử dụng phi cơ, Lê 

Dương, cùng lính khố xanh, khố đỏ để thực hiện lời thề tận diệt “Communisme,” 

Pasquier và Khâm sứ Huế đi xa hơn những bản án tử hình khuyết tịch dành cho 

Nguyễn Sinh Côn và 5 đồng chí ngày 11/10/1929 tại Nghệ-Tĩnh. Tổng lý Bồi 

được lệnh cử một đại diện triều đình—hay Khâm lược đại thần—tại bắc An Nam 

[Trung Kỳ] để theo dõi việc “bình định.”  Thấy Bồi mượn cớ phải có lệnh vua mới 

được cử Kinh lược, thượng thư bộ Hình Tôn Thất Đàn tình nguyện kiêm nhiệm 

chức này.  

Dịp này, Côn cũng viết một số báo cáo về cuộc khủng bố trắng của Pasquier. 

Một số cán bộ tốt nghiệp KUTV đã rời Má-scơ-va từ tháng 7/1930—như Bourov 

Dương Bạch Mai, Vladimirof [Nguyễn Huy Bốn], Limin [Nguyễn Thế Thạch] 

Blokov [Trần Ngọc Ranh]—bị kẹt ở Singapore. Maizen [Bùi Ái] về đến Singapore 

thì sợ mà trốn mất. (Bố và anh đều làm Mật Thám Pháp). 

Ngày 28/4/1931, BCU/TƯ Đảng CSĐD báo cáo lên QTCS: Bị bắt: Đại biểu 

từng dự ĐH V Quốc tế Công Hội Đỏ; Zao [Giao] bị bắt đêm 8/2/1931; Một xứ ủy 

viên Nam Kỳ; Lêman và Minin [mới từ Mat-scơ-va về]; Nam Kỳ và Bắc Kỳ bị bắt 

toàn bộ. Cục trưởng Cảnh sát và 7, 8 thuộc hạ đã lên đường qua Thượng Hải, dừng 

lại ở Hong Kong 7, 8 ngày qua. Reuters ngày 25/4/1931 loan tin ĐCSĐD đã được 

QTCS công nhận như một chi bộ độc lập. 

Ngày 6/5/1931, Ban BT QT Công Hội Đỏ họp. Tham dự có: Trần Văn Minh, 

Lê Hồng Phong, Bùi Văn Thu (sinh 1906, Gia Định), Jackson Nguyễn Văn Tư 
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(1906, Hà Nội), Sidorof Trần Văn Mai (sinh 1906, Thái Bình), Cinitchkin Hà Huy 

Tập, Bacskin Bùi Văn Minh (Bùi Văn Bốn) (sinh 1902, Hải Phòng), Blinov 

Nguyễn Văn Tân (Nguyễn Văn Tình, sinh 1901), Kozlov Tumuây (sinh 1902, Sài 

Gòn), Trần Đình Long (sinh 1904, Nam Định), Gubin Nguyễn Văn Phái (sinh 

1907, Sài Gòn). (47)  

47. VKĐTT, 3:1931, 1999:139-145,  310-312. 

 

Trong một thư gửi gửi QTCS, Côn báo cáo tiếp: Nhận được thư ngày 

25/4/1931. Tổng Thư ký [Trần Phú] bị bắt đêm 19 hoặc 20/4/1931. 7 trong số 101 

đảng viên CS mà cảnh sát Pháp công bố hình ảnh, danh sách đã bị bắt. Trong Ban 

thư ký chỉ còn một công nhân trẻ. 

(Thực tế, ngày 19/4/1931, Trần Phú và Nguyễn Trọng Nhã bị bắt.  6 ủy viên 

của Xứ ủy Nam Kỳ (Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Gị, Lê Hòa Bình, Hà Huy 

Giáp, Nguyễn Văn Tây—cũng bị bắt. Xứ ủy Trung Kỳ bị phá tan. Nguyễn Đức 

Cảnh, Lê Mão, Lê Viết Thuật bị giết; Nguyễn Phong Sắc bị bắt).  

Theo tài liệu Cộng Sản, tổng số tù nhân chính trị lên tới 10,000 người. Dài 

theo đường xá, chợ búa, thủ cấp nạn nhân đối mặt nhau, đong đưa theo gió. Ngày 

22/2/1932, Albert Sarraut tuyên bố trước Quốc Hội sẽ ân xá khoảng 3,800 tức 

60% tổng số tù nhân. (48) 

48. [Hà Huy Tập], Thư ngỏ gửi ông Anh Xa-rô (4/3/1933);” VKĐTT, 

4:1932-1934 (1999), tr 393 [387-398].Ngày 24/6/1936, trong bản thỉnh 

nguyện thư của dân Đông Dương gửi chính phủ Bình Dân Pháp, Nguyễn Thế 

Truyền  đòi hỏi triệt hồi toàn quyền René Robin (23/7/1934-8/8/1936 

[13/9/1936-[14/1/1937], người đã cho lệnh ném bom san bằng làng Cổ Am, và 

phóng thích 16,000 phạm nhân chính trị.  

Hồng Thất Công, “Sơ Thảo Lich Sử Phong Trào Cộng Sản Ở Đông 

Dương (1933);” VKĐTT, 4:1932-1934 (1999), tr 399-425. 

Ngày 20/5/1931, BCU/TƯ Đảng CSĐD cho lệnh Xứ ủy Trung Kỳ phải sửa lại 

khẩu hiệu “Thanh trừ trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận ngọn.” (49) 

49. VKĐTT, 3:1931, 1999:157 [155-158].  

 

Ngày 27/6/1931, Ban BT/QTCS cho lệnh Đảng CSĐD phải giành lấy vai trò 

lãnh đạo trong phong trào cách mạng ruộng đất và phản đế, giành độc quyền lãnh 

đạo của giai cấp vô sản đối với nông dân và dân nghèo thành thị. [363-364] Phải 

bôn-sê-vích-hóa đảng.[371]: kiên quyết kết nạp công nhân vào Đảng. [373] (50) 

50. VKĐTT, 3:1931, 1999:341-374. 

 

Ngày 6/9/1931, Trần Phú chết “vì ho lao” tại bệnh viện. Một số cựu học viên 

KUTV tích cực tiếp tay Pháp trong chiến dịch khủng bố trắng 1930-1933. (51) 

51. CAOM [Aix], SLOTFOM, III, c. 115.  
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Pháp còn liên kết với Holland và Bri-tên tìm cách truy diệt các màng lưới CS 

ở Đông Nam Á. Phó Giám đốc Liêm Phóng Hà Nội Néron đến Hong Kong cùng 

một nhóm thanh tra chỉ huy cuộc truy diệt. Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Ngọc Du, Lê 

Quảng Đạt và Lý Phượng Đức bị bắt ở Thượng Hải. Nguyễn Thị Vịnh cùng Hồ 

Bá Cự chịu chung cảnh ngộ ngày 21/4/1931.  

Ngày 6/6/1931, tới lượt Côn bị bắt ở Cửu Long, sau khi cảnh sát Bri-tên bắt 

được Serge Lefranc, một cán bộ CS Pháp bí danh Joseph Ducroux ở Singapore, rồi 

trưởng lưới Dalburo Thượng Hải, Hilaire Noulens, ngày 5/6/1931 tại Hương Cảng.
 

“Felix” Bui Ngoc [Hai] Thieu, một cựu học viên KUTV đã nhận diện được “Sung 

Man Cho” [Tống Văn Sơ] là Nguyễn Ái Quốc.  (52 [249])  

52 [249]. CAOM (Paris), 19 PA, Carton 4, d. 62; Báo cáo ngày 9/10/1931 

của Pasquier, Ibid., SLOTFOM, III, Carton 140; RC 495, Box 201, File 35; 

Sokolov, QTCS, tr 152-163; Chinh Dao, Ho Chi Minh, vol. II, tr 119-137. 

[British sources: Sung Man Cho’s arrest in HongKong in 1931: W 8677, 8756, 

8757, 8886, 8930, 9205, 9339 & C. 300/17/, T 8635/8635/374; Deportation to 

An Nam (1932): W 374/374/17; Re-arrest in Hong Kong, W 2972/2972/17; 

Deportation from Hong Kong: T 9298/9298/388] 

 

Hội chữ thập đỏ của QTCS thuê một luật sư Bri-tên bảo vệ cho Côn khỏi bị 

dẫn độ về Đông Dương. Từ tháng 6/1932 đã có tin Côn chết trong nhà tù Hong 

Kong vì ho lao và nghiện thuốc phiện. Ngày 26/6/1932, QTCS còn làm lễ truy 

điệu Côn tại KUTV. (53) 

53. Nguyễn Khánh Toàn et al, Avec l’Oncle Ho, tr. 143- 144; Huỳnh Kin 

Khánh, 1982:179chú 5; Hà, 1980, tr 269; Thư ngày 29/6/1935, Vasilyeva gửi 

Bộ Phương Đông; RC 495, Box 201, File 1, p. 155; dẫn trong Tran Van Hung, 

2000, 8:54;   

 

Pasquier cũng kiêu hãnh tuyên bố Đảng CSĐD ngưng hiện hữu như một tổ 

chức phản loạn. Tuy nhiên, chiến thắng của Mật Thám, quân đội và viên chức 

hành chính Pháp-Nam chỉ nhất thời và phiến diện. Ngày 11/4/1931, QTCS đã thừa 

nhận Ðảng CSÐD làm đoàn viên, trợ cấp 5,000 quan Pháp [francs] hay 1,200 MK 

mỗi năm. Thời điểm này, Đảng CSĐD có 2,400 đảng viên; kể cả 600 ở Nam Kỳ, 

không kể 200 người Hoa thuộc nhóm “Nam Kỳ-Cao Miên.” Đa số cán bộ Cộng 

Sản bị lọt lưới hay lẩn trốn; nhưng đây là những kinh nghiệm thực tế quí báu cho 

những người còn hung tâm. (54) 

54. VKĐTT, 3:1931, 1999: 292  [292-308], 309; Báo cáo ngày 15/1/1935 

của Hải An [Litvinov] gửi Comintern [tiếng Nga, 12 tr], RC 495, Box 154, 

686; Ðỗ Quang Hưng, 1999, 3:4; Lê Hồng Phong [LHP], (Hà Nội: 2002), tr. 

685-97; UBNCLSD/TU, 50 nam, pp. 30-41; Huynh Kim Khánh, 1983:125n1 

 

Từ tháng 11/1931, Đệ Tam Quốc Tế cũng bắt đầu kế hoạch tái khai sinh Đảng 

CSĐD. Với nhửng cán bộ do chính Mat-scơ-va đào tạo. Một hậu phương rộng lớn 
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là Hoa Nam và ba văn phòng Phương Đông tại Vladivostok, Thượng Hải và 

Hongkong. 

Trong khi đó, ngày 28/8/1932, Hội Đồng  Hoàng gia Bri-tên quyết định trục 

xuất Nguyễn Sinh Côn khỏi Hong Kong—nhưng Côn cũng không bị dẫn độ về 

Đông Dương như Pháp yêu cầu.  Ngày 6/1/1933, Côn bị trục xuất qua Sư Tử 

Thành [Singapore]. Năm ngày sau, 11/1/1933, lại bị trục xuất khỏi nhượng địa 

nằm trên xích đạo này của Bri-tên.  

Hạ tuần tháng 1/1933, thêm một lần Côn được phóng thích và trục xuất khỏi 

Hong Kong. Đến trình diện Dalburo ở Thượng Hải với bí danh Song Man Cho 

[Tống Văn Sơ]. Tháng 9/1933, Dalburo Thượng Hải yêu cầu Ban Phương Đông 

cho Côn vào học trường Lenin. Nhưng ngày 28/9, Ban Phương Đông (Abramov) 

thú thực không biết Tống Văn Sơ là ai, cần điều tra bổ túc. (55)   

55 [254]. RC 495, Box 184, File 54, p. 106 and 36, p 175; Tran Van Hung, 

2000, 8:54.  

 

Một thời gian sau, Côn cũng về tới Mat-scơ-va vào đầu năm 1934, nhưng 

được gửi tới Crimea dưỡng bệnh ở—có lẽ để làm việc với cơ quan An Ninh về 

tính hạnh. Ngày 1/10/1934, Côn được nhập học trường Lenin với bí danh Linov. 

Bức hình chụp vào thời điểm này cho thấy tóc Côn rụng hết hoặc cạo nhẵn—có 

thể là dấu hiệu Côn bị câu lưu điều tra [It raises the doubt that Con might be 

imprisoned for sometime]. (56 )  

56 [255]. RC 495, Box 184, File 54, p. 106 and File 36, pp. 175; Tran Van 

Hung, 2000, 8:54; Ibid., Box 201, File 1, p. 141, & Box 154, File 359, p. 226. 

Sokolov, QTCS, pp. 160-161.  

 

Cái chết giả của Côn trên dư luận—kể cả lễ truy điệu năm 1932 ở KUTV—

trên thực tế là vở kịch do vợ chồng Luật sư Frank Loseby, cùng Thống đốc 

Hongkong William Peel, và Hội Chữ Thập Đỏ vừa đạo diễn, vừa sản xuất cho Côn 

an toàn về tới Liên Sô Nga. (57 [253])  

57 [253]. New York Times, 6 Sept 1969. 

 

Thời điểm này, Nguyễn Thị Vịnh cũng mới tới Mat-scơ-va dưới bí danh Fan 

Lan, đại biểu phụ nữ CSĐD, cùng Litvinov Doãn, và Văn Tân, đại biểu dân thiểu 

số, tới dự Đại Hội VII ĐTQT vào mùa Hè năm sau. Trong một tờ khai lý lịch 

[Ankieta], Fan Lan khai đã có gia đình, tên chồng là “Lin.” Tên Lin này chẳng 

hiểu tại sao bị xóa bỏ. Nhưng đầu năm 1939, báo Dân Chúng của Đảng CSĐD ở 

Sài Gòn đăng một loạt ba kỳ phóng sự về sự tàn ác của quân phiệt Nhật tại Trung 

Hoa của “D. C. Lin.” Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay Nguyễn Thị Minh 

Khai—một ủy viên thành ủy Sài Gòn/Chợ Lớn—đã âm thầm hồi đáp cho Nguyễn 

Sinh Côn, lúc đó đang theo phái đoàn Diệp Kiếm Anh lưu lạc ở Hoa Nam, tìm 

cách bắt liên lạc với lãnh đạo trong nước? Cuối tháng 7/1939, trong báo cáo về 

Comintern, Côn tuyên bố thất bại trong nỗ lực bắt tay Ban Chấp Ủy Trung Ương, 

lập lại khẩu lệnh tiêu diệt chính trị các phần tử Trôt-kít, và bài đả kích Nhật đã 
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đăng trên Le Travail của nhóm Võ Giáp-Đặng Xuân Khu năm 1939 (dưới bút hiệu 

“P. C. Line.” (58) 

58. Dân Chúng (Sài Gòn), 21, 24 & 28/1/1939; VKDTT, 6: 1936-1939, 

2000:484-85. 

 

Tưởng nên ghi thêm, tài liệu Cộng Sản Việt Nam trước 1975 thường tránh đề 

cập đến đời tư Côn [Hồ]. Mãi tới năm 1976, mới có một tài liệu nhắc đến giai 

thoại về chuyện nhân duyên của người cầm đầu chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng 

Hoà. Theo tài liệu này, nhân dịp thăm Đại đoàn Sông Lô ở Chân Mộng vào mùa 

Xuân 1951, khi bị một bộ đội hỏi lý do "không có vợ," Côn (Hồ) đáp: 

- "Bác chưa lấy vợ đó chứ! Có phải là Bác không có vợ đâu!"  

Lời giải thích, dĩ nhiên, không làm hài lòng mọi người. Và, thực ra, từ năm 

1945 đã có nhiều tin đồn về vợ con Hồ. Ngoài trường hợp "Chị Thuần" Đỗ Thị 

Lạc, tin nhiều người biết nhất là Côn có một người vợ Trung Hoa. Lá thư năm 

1928 của Lý Thụy phần nào xác tín tin đồn đó. Nó cũng giúp Hồ "người" hơn, vì 

đạo vợ chồng hay tình yêu trai gái là lẽ thường tình. Sự vắng thiếu hình ảnh một 

người đàn bà trong thời gian Côn còn lưu lạc ở Âu châu—giữa tuổi thanh niên 

cường tráng—có lẽ chỉ vì điều kiện vật chất thiếu thốn. Bởi thế, vừa trở lại Viễn 

Đông, với phương vị một cán bộ Quốc Tế, Côn đã tìm ngay được một người đồng 

chủng, đồng văn làm bạn đời. Một mối tình Quốc Tế Cộng Sản, chồng Việt vợ 

Hoa. Rồi đến đám cưới cách mệnh vô sản Côn-Vịnh. Cả Hà Huy Tập và Trần 

Ngọc Ranh—em ruột Trần Phú, cùng quê Nghệ An, bạn đồng hành của Fan Lan 

tại Hong Kong năm 1932-1933—đều cả quyết Fan Lan là vợ Nguyễn Ái Quốc 

[Linov Côn]. 

 

3. Litvinov Lê Huy Doãn (Lê Hồng Phong, 1900 [1904]-1942): 

Tại nội địa Đông Dương, sau cái chết thật của Trần Phú (6/9/1931) và cái chết 

giả của Nguyễn Ái Quấc (26/6/1932), Đảng CSĐD rơi vào tình trạng tiềm sinh. 

Đại đa số cán bộ nòng cốt đều sa lưới Mật Thám Pháp, bị giam giữ khắp nơi vì đủ 

thứ tội trạng, phần đông là hình tội như sát nhân, trộm cắp v.. v... 

Tại miền Nam, những nỗ lực tái xây dựng hạ tầng cơ sở của Đảng CSĐD 

được phát động sớm hơn cả, ngay từ năm 1931.  

Ngày 14/10/1931, UBCU Lâm thời Nam Kỳ xuất bản báo Cờ Đỏ. Thông cáo 

sẽ tuyên truyền chống “tên [Bộ trưởng Thuộc Địa Paul] Reynaud, tên ăn cướp và 

sát nhân” . . . . “sẽ đến Sài Gòn ngày16/10/1931.” (59) 

59. VKĐTT, 3:1931, 1999:182-183): :  

 

Tại Trung Kỳ Hội nghị cán bộ Đảng cấp xứ  tổ chức từ 22 tới -27/12/1931. 

Tháng 4/1932, một xứ ủy lâm thời được thành lập, với Hồ Văn Long giữ chức Bí 

thư. Tuy nhiên, cuộc hành quân tảo thanh của Mật Thám Pháp vào tháng 10/1932 

khiến hầu hết các cán bộ bị sa lưới.  
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Quan trọng nhất vẫn là guồng máy tình báo Nga. Từ tháng 11/1931, Hồng Thế 

Công [Hà Huy Tập], phổ biến bài “Hoạt động của Đảng CSĐD”: đả kích bọn cơ 

hội chủ nghĩa. (60) 

60. VKĐTT, 3:1931, 1999:415-427): 

 

Tháng 11/1931, QTCS quyết định gửi về Viễn Đông một số cán bộ mới tốt 

nghiệp Viện Thợ Thuyền Phương Đông (KUTV) dưới sự lãnh đạo của Litvinov 

Doãn. Cùng đi với Doãn có một số cựu học viên KUTV như Trần Đình Long, 

Bourov Dương Bạch Mai, Blokov Trần Ngọc Ranh, Cinitchkin Tập (“Năm Nhỏ”), 

Svan Nguyễn Văn Dựt, v.. v...  

Doãn quê làng Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An, còn bí danh khác là Hải 

An, Chayan. Tự khai sinh năm 1900. Năm 1923, qua Xiêm La, rồi Trung Hoa. 

Năm 1924, gia nhập Tâm Tâm Xã. Theo học trường sĩ quan Hoàng Phố, do Phan 

Bội Châu tiến cử. Sau đó học trường Không Quân Quảng Đông, gia nhập Đảng 

CSTH năm 1926, rồi sang Mat-scơ-va học tiếp về Không quân dưới bí danh 

Mikhail Litvinov. Năm 1928, qua lớp huấn luyện ở Viện Thợ Thuyền Phương 

Đông. 

Tháng 12/1931, Litvinov Doãn chính thức làm lễ mãn khóa trường Stalin. Sau 

đó lên đường về Hongkong, qua ngả Pháp. Thoạt tiên, Litvinov Doãn định tìm 

đường xâm nhập nội địa qua ngả Xiêm La. Nhưng Livinov Doãn chỉ ở Xiêm vỏn 

vẹn 10 ngày—hành lý và tiền bạc bị mất trộm. Bởi vậy, Litvinov Doãn phải bán 

chiếc áo khoác lấy tiền mua vé tàu thủy ngược lên Hong Kong, tìm cách về nước 

theo ngả Quảng Tây-Cao Bằng-Lạng Sơn. 

Thoạt tiên Litvinov Doãn hoạt động ở vùng Long Châu (Quảng Tây). Nhờ sự 

trợ giúp của khoảng 10 cựu học viên huấn luyện ở Nga về, ngày 23/6/1934, 

Litvinov Doãn, Cinitchkin Hà Huy Tập và Svan Ngyễn Văn Dựt thành lập được 

Ban Chỉ Huy Ở Ngoài [BCHON] tại Macao. Sau đó, móc nối lại với những đảng 

viên đang phục vụ trong quân đội Tưởng Giới Thạch như Lê Quốc Vọng, Bùi Hải 

Thiệu, và đặc biệt là hai nữ cán bộ kỳ cựu, tức cô Thuận và cô Duy (Nguyễn Thị 

Vịnh, tức Minh Khai). Một số cán bộ ở Xiêm qua, như Hoàng Văn Hoan, Hoàng 

Sâm (Kỳ), Lê Mạnh Trinh v.. v... cũng lục tục tìm cách liên lạc, xin giúp việc.  

Trong hai năm 1932-1933, một số cán bộ phiêu bạt sang Xiêm cũng tìm 

đường về nước, hay sang Hoa Nam hoạt động. Tại Nghệ Tĩnh, một số cán bộ như 

Giáo Lập, Trần Xu rời Xiêm năm 1932 để xây dựng hạ tầng cơ sở, dưới chiêu bài 

những hội tương tế hay ái hữu. Sau nhiều lần bị Mật thám Pháp phá vỡ, ngày 

27/7/1935, một xứ Ủy lâm thời được thành lập ở Nghi Lộc, Nghệ An. Số đảng 

viên dự đoán vào khoảng 400-500 người, phần lớn là cựu tù nhân. Sau cuộc càn 

quét vào tháng 10/1935, kỳ bộ CS miền Trung lập được ít nhất 6 tổ ở Vinh, Nghi 

Lộc, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Mộ Đức vào giữa 

năm 1936.  

Tại vùng Việt Bắc, cán bộ CS bắt đầu xâm nhập vùng Thất Khê (Lạng Sơn) từ 

năm 1934. Hai giới người dễ bị tuyên truyền nhất là các học sinh thiểu số lớn tuổi 

ở bậc tiểu học và binh sĩ, đặc biệt là những cựu binh sĩ. Lừng lẫy nhất trong nhóm 
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này có Hoàng Văn Nọn, người cùng Livinov Doãn (Lê Hồng Phong) qua Mat-scơ-

va dự Đại hội QTCS kỳ VII; Chu Văn Tấn (Nùng) và Lê Quảng Ba (Tày) cũng gia 

nhập đảng CSĐD vào thời gian trên. Trong hai năm kế tiếp, một số cán bộ CS 

chiếm căn cứ Yên Thế của Hoàng Hoa Thám, và lập được ít cơ sở bí mật gần biên 

giới Việt-Trung. 

Trong khi đó, tại Nam Kỳ, Bourov Mai hợp tác với Nguyễn Văn Tạo tái lập 

xứ ủy Nam Kỳ, nhưng nhiều lần bị mật thám Pháp phá vỡ. (61) 

61. Năm 2005, Trần Văn Giàu nhận xét nhóm Tạo, Mai chẳng chịu làm gì. 

Bởi thế, Trần Văn Giàu phải lập xứ ủy lâm thời.  

 

Hồ Nam Trần Văn Giàu, mới tốt nghiệp KUTV về, tiếp tục gầy dựng cơ sở 

mới, xuất bản tờ Cờ Đỏ và Tạp chí Cộng Sản làm cơ quan ngôn luận và giáo dục. 

Xứ ủy Nam Kỳ, với trụ sở ở Sài Gòn, được chia làm ba khu vực, Đồng Nai, Hậu 

Giang và Vàm Cỏ Đông. Ngoài ra, còn có một Hội Cứu tế đỏ ở vùng Hậu Giang. 

Đối tượng chính để kết nạp của Giàu là giới thợ thuyền. Thêm vào đó, những tù 

nhân được phóng thích vì miễn tố hay án tù ngắn hạn cũng lần lượt tìm lại tổ chức.  

Trần Văn Giàu cũng tổ chức một Ban Chấp Ủy Trung Ương Lâm Thời. Điều 

này khiến Litvinov Doãn, Cinitchkin Tập và Scan Dụt ở Ma Cao bất bình. Sau khi 

thành lập BCHON, Litvinov cử Svan Dựt về Nam Kỳ điều tra, vì không rõ nhiệm 

vụ của Giàu.  

Hai tháng sau, Svan Dựt báo cáo đã thành lập Ban Chấp Ủy TW lâm thời, với 

100 đảng viên ở Nam Kỳ và Căm Bốt, và Xứ Ủy Nam Kỳ sẽ gửi ba đại biểu dự 

Đại Hội I. (62) 

62. Báo cáo của Hải An gửi Comintern, 15/1/1935 [tiếng Nga, 12 tr]; RC 

495, Box 154, 686; Ðỗ Quang Hưng, 1999, 3:4; Lê Hồng Phong [LHP], (Hà 

Nội: 2002), tr 694 [685-697] 

 

IV. TẢ ĐỐI LẬP : 

Từ năm 1925, cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bô Nga ngày một căng 

thẳng. Josef Stalin [tức Dzhugashvili] ngày một thăng tiến. Sau Đại Hội VI Đảng 

CS Nga, Stalin tìm cách loại bỏ cả Trotsky, người cầm đầu quân sự và Zinoviev, 

Bí thư Comintern, cùng Kamenev—một cựu thành viên tam đầu chế kế vị Lenin 

từ năm 1924. 

  Ngày 14/11/1927,  Stalin trục xuất khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng 

CS Nga nhiều người, kể cả Trotsky, Zinoviev, và Kamenev. Trong khi đó, cuộc 

cách mạng thổ địa khiến nhiều cán bộ nòng cốt và hơn chục triệu người bị thanh 

trừng trong những năm kế tiếp.  

Từ sau Đại Hội VI Đệ Tam Quốc Tế (1928), Nghị Quyét tạm ngưng xuất cảng 

cách mạng vô sản, dồn mọi nỗ lực vào việc cách mạng trong nước, đánh dấu chiến 

thắng của phe Stalin, trong cuộc tranh chấp kế vị Lenin tại Liên Sô Nga. 

Tại Pháp, sinh viên và thợ thuyền tổ chức hội thảo, biểu tình hay rải truyền 

đơn chống đàn áp và “thảm sát” (massacre) ở Đông Dương. Gây tiếng vang nhất là 
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cuộc mít-tinh trước điện Elysées ngày 22/5/1930 của hơn 100 Việt Kiều, đưa đến 

việc trục xuất 19 học sinh, sinh viên về nước. Một số ký giả và nhà văn Pháp cũng 

lên tiếng đả kích chính sách bàn tay sắt của Toàn quyền Pasquier (Xem chẳng hạn, 

báo L'Humanité trong giai đoạn này). 

Tham gia cuộc biểu tình ngày 25/10/1930  trước điện Elysées để phản đối việc 

đàn áp đẫm máu tại Đông Dương có Tạ Thu Thâu (1908?-1945?), Phan Văn 

Chánh (1906-1945), Phan Văn Hùm (1902?-1945), Trần Văn Thạch (dân tộc chủ 

nghĩa?), Nguyễn Văn Tạo (Stalinist), Huỳnh Văn Phương, v.. v... nhưng chỉ có 19 

người bị trục xuất. (64) 

64. CAOM (Aix), SLOTFOM, II, c.7.  

 

Thâu sinh năm 1906 tại xã Tân Bình, quận Thốt Nốt, tỉnh Long Xuyên. Ngày 

6/9/1927, qua Pháp, theo học ban Cử nhân Toán Đại học Paris. Gia nhập Đảng 

Việt Nam Độc Lập. Sau khi Nguyễn Thế Truyền về nước, cùng Nguyễn Văn Luận 

điều khiển đảng này. Ngày 3/5/1930, bị trục xuất về nước. (65) 

65. SLOTFOM, III, c.59.  

 

Phan Văn Chánh, quê Bình Trước, Biên Hoà, qua Pháp năm 1925, hoạt động 

chung với Trần Văn Thạch, rồi Tạ Thu Thâu (VNĐLĐ). Về Sài Gòn, dạy học tư. 

Năm 1932, cùng Huỳnh Văn Phương xuất bản một số sách dịch về chủ nghĩa 

Cộng Sản. 

Nguyễn Văn Tạo được Đảng Marxist-Leninist Pháp bảo vệ tới năm 1931, và 

chỉ bị hồi hương sau khi Thomas Đặng Đình Thọ tố cáo Tạo từng bí mật qua Nga, 

tham dự Đại Hội VI QTCS. Thạch, Chủ tịch Hội sinh viên Aix-en Provence năm 

1927, từng bị Toàn Quyền Monguillot đòi trục xuất nhưng Hội Bảo Vệ Nhân và 

Dân Quyền can thiệp vào ngày 31/7/1928 và 10/10/1928 (Amiraux, 51527), nhưng 

có chân trong Ban Chấp Hành Hội Sinh viên năm 1929, được ở lại Pháp cho tới 

khi đậu Cử nhân văn chương năm 1932. (Một trung những lý do là Thạch có năng 

khiếu về Pháp ngữ. Năm 1927, Thạch từng viết bài tiên đoán Việt Nam sẽ được 

độc lập năm 1955, khiến các viên chức an ninh Pháp chú ý). Phan Văn Hùm—bị 

án tù treo sau khi hành hung một nhân viên cảnh sát, qua Pháp năm 1929—trốn 

được qua Bỉ. Riêng Hồ Nam Nguyễn Ngọc Minh—tức Trần Văn Giàu—có mặt ở 

Đại Học Phương Đông tù tháng 5/1930. 

Ngày 24/3/1933, do Nguyễn An Ninh chủ xướng, Phan Văn Chánh hợp tác 

với Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Thạch xuất bản báo La Lutte [Tranh Đấu] làm 

phương tiện vận động cho “Sổ Lao động” [joint slate of workers’ candidates] tham 

dự cuộc tranh cử Nghị Viên thành phố Sài Gòn. Tạ Thu Thâu cũng gia nhập, viết 

báo La Lutte và diễn thuyết ủng hộ Thạch-Tạo. Thạch-Tạo đắc cử, nhưng ba tháng 

sau bị hủy bỏ.  

Thâu còn cộng tác với báo văn học Đồng Nai của Phan Văn Hùm. Ngoài ra, 

dịch và xuất bãn cuốn Những nguyên lý cơ bản triết học của NXB Politzer [Mas-

cơ-va]—cơ quan tuyên truyền của Sô Viết Nga, sau này từng phát hành một số 

sách chống Trung Cộng. 
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Đám cưới tiện nghi [“a  convenience marriage”] La Lutte, nói theo Marr,(66) 

kéo dài tới năm 1936-1937, khi phe Stalinist đã  hồi phục, và Người Thép cho lệnh 

tiêu diệt “Trốt-Kít,” tức Đệ Tứ Cộng Sản 

66. Marr, Tradition On Trial (1981), p 388.  

 

Nhóm thiểu số cựu du học sinh Tây miền nam này từ từ được phe Đệ Tam 

Quốc Tế gọi là “Trốt Kít,” hay Đệ Tứ Cộng Sản (tức Đại Hội do Trotsky triệu tập 

ngày 3/9/1938 tại Paris, qui tụ 212 đại biểu thuộc 11 nước) sau khi bị trục xuất 

khỏi Nga, bí mật tị nạn chính trị ở Turkey, Pháp và rồi Mexico, với quyết tâm 

chống lại Stalin. Thuật ngữ “Trốt Kít” được Stalin khai sinh trong diễn văn ngày 

3/3/1937. Ngày 20/8/1940, Trotsky bị hạ sát bằng búa tại tư gia. Người Thép 

Stalin và cơ quan tình báo Nga KGB bị tình nghi đứng sau vụ thảm sát này. Đầu 

thế kỷ XXI, trên thế giới vẫn còn những vụ thảm sát tương tự, như cái chết của hai 

đối thủ của Putin, hay anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un Bắc Hàn. 

Trong thập niên 1930, nhóm La Lutte, hay Tranh Đấu, cũng tự xưng là Trốt- 

kít, cổ võ vai trò lịch sử của công nhân vô sản trong cuộc cách mệnh liên tục. Từ 

năm 1936, phe Stalinist Việt Nam bắt đầu xa lánh những “bạn cũ” Trôt-kít, rồi cắt 

đứt liên lạc từ năm 1937.  

Sự thay đổi thái độ của nhóm Stalinist Tạo, Mai, Trấn và Giàu phần lớn do chỉ 

thị từ Mat-scơ-va. Ngày 31/7/1939, Linov Côn từng khẳng định là từ năm 1938, 

trước khi về Diên An, đã nhận chỉ thị không thỏa hiệp với Trốt Kít. (67) 

67. Những chỉ thị [của QTCS] mà tôi nhớ và truyền đạt : VKĐTT, 

6 :1936-1939, 2000 :507 [507-86] ; HCMTT, 1995, 3:138-39. 

 

Đây chỉ là một số ít thảm kịch trong cuộc tranh đua quyền lực, theo nguyên 

tắc bạo lực cách mạng. 

Tạ Thu Thâu—bên cạnh Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Trần Văn 

Thạch—là một kinh nghiệm bi thảm của những người muốn tranh đấu hợp pháp 

với thực dân. Đã có nhiều nghiên cứu về Tạ Thu Thâu, nhưng cần nhiều nghiên 

cứu nghiêm túc hơn về nhóm La Lutte vượt trên những thành kiến tiên thiên như 

"Trốt-kít phản động." Trần Văn Thạch, sau này tham gia Lâm Ủy Hành Chính 

Nam Bộ cũng bị Cộng Sản thủ tiêu, cùng nhiều trí thức yêu nước khác từ tháng 

9/1945, sau khi Pháp tái chiếm Sài Gòn. Họ không những chỉ là nạn nhân của thực 

dân Pháp, mà còn là nạn nhân của chính phủ Hồ Chí Minh.  

Nhân vật “Trốt Kít” đáng nhắc khác là Huỳnh Văn Phương thuộc một gia đình 

đại điền chủ, chú ruột [thứ 10, gọi lên thành Mười Một hay Một] của Huỳnh Tấn 

Phát. Học Chasseloup-Laubat Sài Gòn, rồi qua Pháp năm 1927, học luật ở Paris. 

Tham gia Việt Nam Độc Lập Đảng do Nguyễn Thế Truyền thành lập, với một số 

cán bộ của Công đoàn thuộc địa Đảng Cộng Sản Pháp. Sau khi Nguyễn Thế 

Truyền về nước, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương điều khiển Việt Nam Độc Lập. 

Phương viết báo La Résurrection (Phục Hưng). Tham gia “Tả phái đối lập” cùng 

Thâu, Chánh. Ngày 30/5/1930, bị trục xuất cùng Thâu. 1933-1936, tham gia nhóm 

La Lutte. Năm 1936, ra Hà Nội tiếp tục học, tốt nghiệp luật. Cộng tác với báo Le 
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Travail. Về Sài Gòn, làm luật sư. Sau ngày 9/3/1945, lập nhóm Trí Thức, tham gia 

MTQGTN của Hồ Văn Ngà. Ngày 19/8/1945, đựợc quyền Khâm sai Nam Bộ Ngà 

cử coi Mật Thám cùng với Hồ Vĩnh Ký. Nếu tin được Trần Bửu Kiếm,(68) Luật 

sư Phương đã phóng thích một số cán bộ CS bị Nhật giam giữ, cung cấp vũ khí 

cho Trần Văn Giàu, và thu nhận một số cán bộ CS vào lực lượng công an. Luật sư 

Phương cũng hợp tác với Lâm Ủy Hành Chính trong giai đoạn đầu, và chỉ bị thủ 

tiêu sau ngày liên quân Pháp-Bri-tên và tù binh Nhật đánh chiếm Sài Gòn trong 

dịp cuối tuần 22-23/9/1945. 

68. Trần Bửu Kiếm, người Cần Thơ, hoạt động với Huỳnh Tấn Phát từ 

thời sinh viên, học sinh. Phó Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Nam Việt Nam. 

1946: TTK Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam bộ. 6/1949: Bí thư Xứ Bộ 

Nam kỳ (10H xxx [3976]). 12/1949: Phó Giám đốc Kinh tế Nam bộ (10H xxx 

[3990]). 9/1/1961: Chủ tịch Hội Liên Hiệp Học Sinh, Sinh Viên Giải Phóng. 

(CMBC 1993:402-3) 1963-1964: Tổng Thư Ký MTDT/GPMN. 1969: 

UV/BCH TW, Trưởng ban đối ngoại, Trưởng đoàn MTDT/GPMN ở hòa đàm 

Paris. Sau Nguyễn Thị Bình thay. (CMBC 1993:947-49) 

[Vợ là Dược sĩ Phạm Thị Yên (1919-1971) chủ tiệm thuốc ở đường Cây 

Mai-Tổng đốc Phương. Bí thư chi bộ Liên Việt "trí thức" ở Sài Gòn. Năm 

1956, Trưởng ban trí vận thành ủy. Năm 1960 bị kết án chung thân khổ sai. 

Tháng 2/1967, được Mỹ can thiệp phóng thích ở Kampuchea với mục đích mở 

liên hệ bí mật với MTST/GPMN (kế hoạch Buttercup). Cuối năm 1968, trở lại 

miền Nam, phụ trách Liên Minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình 

Việt Nam. (CMBC 1993:947-49) 

 

Chúng ta sẽ trở lại với thảm kịch “Trốt-Kít” trong cơn going bão da vàng 1945 

ở phần sau. 

 

Nguồn: https://minhtrietviet.net/vu-ngu-chieu/ 
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