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Đề Thám bên các cháu của ông 

 
Đề Thám trong bộ tây phục 

Hoàng Hoa Thám (1836 – 10 tháng 2 năm 1913), còn gọi là Đề Dương, Đề Thám 

hay Hùm xám Yên Thế, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp 

(1884–1913). 

Mục lục 

 1 Thân thế 

 2 Chống Pháp  

o 2.1 Thời kỳ đầu 

o 2.2 Giảng hòa lần thứ nhất 1894 

o 2.3 Giảng hòa lần thứ hai 1897 

o 2.4 Lực lượng suy yếu 

o 2.5 Cái chết 

 3 Chú thích 

 4 Xem thêm 

 5 Liên kết ngoài 

Thân thế 

Năm 1962, nhà nghiên cứu Hoài Nam, trong một bài viết đăng trên tạp chí Nghiên 

cứu Lịch sử, cho biết Đề Thám sinh năm 1846, trước khi cải từ họ Trương sang họ 
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cho rằng ông gốc họ Trương, hồi bé tên Trương Văn Nghĩa, sau đổi thành Trương 

Văn Thám, quê ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau di cư lên Sơn Tây 

(nay bao gồm một phàn ngoại thành Hà Nội, một phần các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, 

Tuyên Quang và toàn tỉnh Vĩnh Phúc), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). Cha ông là 

Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, cha mẹ ông đều là những 

người rất trọng nghĩa khí; cả hai đều gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn 

Nhàn, Nông Văn Vân ở Sơn Tây. 

Gần đây, Nhà nghiên cứu Khổng Đức Thiêm trong một bài viết công bố trên tạp chí 

Xưa và Nay' đã căn cứ vào Đại Nam thực lục' – Chính biên (Đệ nhị kỷ, các quyển 

CII, CXVIII, CXXIII, CLXII, CLXXIII, CLXXIV), Gia phả họ Bùi (Thái Bình) và 

Gia phả họ Đoàn (Dị Chế) cho biết Trương Thận (tức cha của Đề Thám) chỉ là biệt 

danh của một thủ lĩnh nông dân để nổi lên chống lại nhà Nguyễn, tên chính là Đoàn 

Danh Lại, người làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bị anh em Bùi Duy 

Kỳ bắt giết đem nộp triều đình vào tháng 9 năm Bính Thân, Minh Mệnh thứ 17 

(tháng 10 năm1836). Cũng theo Nhà nghiên cứu Khổng Đức Thiêm, Đoàn Danh Lại 

có hai con trai: con lớn tên là Đoàn Văn Lễ (sau cải là Trương Văn Leo, không rõ 

năm sinh), con thứ là Đoàn Văn Nghĩa (tức Trương Văn Nghĩa, tức Đề Thám sau 

này, sinh được mấy tháng thì bố mẹ bị giết hại). Luận điểm này được Khổng Đức 

Thiêm khẳng định lại trong tác phẩm Hoàng Hoa Thám (1836-1913).[1] 

Chống Pháp 

Thời kỳ đầu 

Năm 26 tuổi, Hoàng Hoa Thám tham gia khởi nghĩa của Cai Vàng (1862-1864); năm 

34 tuổi lại gia nhập cuộc khởi nghĩa Đại Trận (1870-1875), và được gọi là Đề 

Dương. Khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất (11-1873) Hoàng Hoa Thám gia nhập 

nghĩa binh của Trần Xuân Soạn, lãnh binh Bắc Ninh. Khi Pháp chiếm Bắc Kỳ lần 

thứ 2 (4-1884), ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh (Hoàng Đình Kinh) ở Hữu 

Lũng (1882-1888). Cuối năm 1885, ông cùng Bá Phức trở lại Yên Thế đứng dưới cờ 

của Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm) và trở thành một tướng lĩnh có tài. 

Tháng 4 năm 1892, Đề Nắm bị thủ hạ Đề Sặt sát hại. Hoàng Hoa Thám trở thành thủ 

lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế, tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên Thế và trở 

thành thủ lĩnh danh tiếng nhất của phong trào với biệt danh "Hùm xám Yên Thế". 

Trong gần 30 năm lãnh đạo, ông đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là Luộc Hạ, 

Cao Thượng (tháng 10 năm 1890), thung lũng Hố Chuối (tháng 12 năm 1890) và 

Đồng Hom (tháng 2 năm 1892), trực tiếp đương đầu với các Thiếu tướng Godin, 

Voyron và Đại tá Frey. 

Trong hai năm (1893-1894) quân Pháp đã tập trung lực lượng để đàn áp cuộc khởi 

nghĩa Yên Thế, Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phủ dụ đến bao vây tàn sát. 

Hoàng Hoa Thám bằng chiến thuật du kích tài tình đã tránh được mũi nhọn của quân 

Pháp và đã gây cho họ những tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Yên Thế đã trừng trị 

nhiều kẻ phản bội, trong đó có Đề Sặt. 

Giảng hòa lần thứ nhất 1894 
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Thấy chưa thể dập tắt được phong trào, tháng 10 năm 1894, Pháp đã chấp nhận 

giảng hòa, cắt nhượng cho nghĩa quân bốn tổng thuộc Yên Thế. Nhưng chỉ vài tháng 

sau (đến tháng 10 năm 1895), Pháp đã bội ước, giao cho Đại tá Galliéni huy động 

hàng ngàn quân có đại bác yểm trợ mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào 

Yên Thế, treo giải thưởng 30.000 franc cho kẻ nào bắt được ông. Không đàn áp được 

phong trào, Pháp tiếp tục bao vây, truy đuổi, tiêu diệt cả lực lượng của Kỳ Đồng 

đang khai thác đồn điền ở Yên Thế để nghĩa quân mất chỗ dựa về vật chất và tinh 

thần, buộc Đề Thám phải chấp nhận cuộc giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897. 

Giảng hòa lần thứ hai 1897 

Trong hơn 10 năm hòa hoãn (từ tháng 12 năm 1897 đến ngày 29 tháng 1 năm 1909), 

nghĩa quân Yên Thế đã có những bước phát triển mới: địa bàn hoạt động được mở 

rộng từ trung du đến đồng bằng, kể cả vùng Hà Nội. Hoàng Hoa Thám tổ chức ra 

"đảng Nghĩa Hưng" và "Trung Châu ứng nghĩa đạo" làm nòng cốt. Đặc biệt, Hoàng 

Hoa Thám đã chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27 tháng 6 năm 1908 trong trại lính pháo 

thủ tại Hà Nội mà trươc đây quen gọi là vụ Hà thành đầu độc, làm chấn động khắp 

cả nước. Ngoài ra, Hoàng Hoa Thám còn xúc tiến xây dựng Phồn Xương thành căn 

cứ kháng chiến, bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như 

Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình 

Kiên... đã gặp gỡ Hoàng Hoa Thám và bàn kế hoạch phối hợp hành động, mở rộng 

hoạt động xuống đồng bằng. Một cánh quân thuộc Trung Quốc Cách mạng Đồng 

minh hội của Tôn Trung Sơn đã được Đề Thám chu cấp trong một thời gian dài. 

Lực lượng suy yếu 

Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy 

và lính khố xanh, 400 lính dõng là một lực lượng lớn nhất từ trước tới lúc đó do Đại 

tá Bataille chỉ huy tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế. 

Đề Thám vừa tổ chức đánh trả, vừa phải rút lui khỏi Yên Thế. Nghĩa quân bị tổn thất 

nặng, trong đó có con trai của ông là Cả Trọng bị tử thương. Sau khi thoát khỏi vòng 

vây, ông chỉ huy lực lượng còn lại phối hợp với các toán nghĩa quân đang có mặt ở 

Vĩnh - Phúc Yên tiến hành một cuộc vận động chiến, thôn trang chiến nổi tiếng, gây 

cho quân Pháp nhiều thiệt hại trong tháng 7-1909. Đầu tháng 8-1909, Lê Hoan được 

tung vào chiến trường. Đề Thám vừa đánh vừa lui về núi Sáng trên dẫy Tam Đảo và 

đánh thắng một trận quan trọng ở đây. Kể từ khi bà Ba Cẩn và con gái út của ông là 

Hoàng Thị Thế bị bắt[2], lực lượng nghĩa quân giảm sút dần và tới đầu 1910 bị tan rã. 

Đề Thám phải sống ẩn náu trong núi rừng Yên Thế cùng hai thủ hạ tâm phúc. 

Cái chết 

Khởi nghĩa Yên Thế chấm dứt vào năm 1913. Có những giả thiết khác nhau về cái 

chết của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. 

1. Trong những ngày cuối cùng, lực lượng ngày càng mỏng, Đề Thám chỉ còn 

vài thủ hạ bảo vệ bên cạnh và liên tục phải di chuyển. Khi ông tới vùng Hố 

Lẩy, người Pháp đã bố trí 3 người đến trá hàng để tiếp cận và hạ sát ông cùng 

2 thủ hạ vào sáng mồng 5 Tết năm Quý Sửu, tức ngày 10 tháng 2 năm 1913, 
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sau đó mang thủ cấp ông ra bêu Phủ đường Yên Thế để thị uy dân chúng[2]. 

Tuy nhiên, có ý kiến nghi ngờ về giả thiết này khi dẫn 3 thông tin khác[2]:  

1. Nhà cầm quyền Pháp chỉ cho bêu đầu có 2 ngày rồi vội cho tẩm dầu, 

đốt thành tro đem đổ xuống ao và không cho công bố ảnh thủ cấp 

những người chống lại bị chém giết 

2. Theo Lý Đào, một cận vệ cũ của Hoàng Hoa Thám và thường cắt tóc 

cho Đề Thám nên biết đầu ông có một đường gồ chạy từ trán lên đỉnh 

đầu, trên khuôn mặt có bộ râu ba chòm, nhưng cái đầu cắm ở Phủ 

đường không có đường gồ, cằm không có râu 

3. Theo người dân làng Lèo, thủ cấp bị bêu là của sư ông trụ trì ở chùa 

Lèo, vì sư ông có dung mạo khá giống với Hoàng Hoa Thám và 

không thấy xuất hiện từ hôm đó, có lẽ bị giết để thế chỗ 

2. Hoàng Hoa Thám chạy trốn và sống ẩn dật những ngày cuối đời trong dân 

chúng, và cuối cùng chết vì bệnh tật[3]. Một số quan lại cho rằng ông mất vào 

trước thời điểm ngày 10 tháng 2 năm 1913, còn dân chúng lại cho rằng ông 

mất sau thời gian này[2]. 

Hiện tại vẫn chưa xác định được phần mộ Hoàng Hoa Thám, việc này cũng có nhiều 

giả thiết khác nhau và chưa có kết luận cuối cùng trong giới nghiên cứu[2][3]. 

Chú thích 

1. ^ Khổng Đức Thiêm, Hoàng Hoa Thám (1836-1913), Nhà xuất bản Tri Thức, tháng 

2/2014. 

2. ^ a ă â b c Những bí ẩn đằng sau sự ra đi của Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám 

3. ^ a ă Lời "sấm truyền" của cụ Đề Thám 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Hoa_Th%C3%A1m 
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HOÀNG HOA THÁM: Phút Nói Thật 

Vịt Trời - Nguyễn Thiếu Nhẫn 

 

Cách đây đúng 98 năm, Hoàng Hoa Thám, một thủ lãnh nghĩa quân chống 

Pháp đã bị ám sát, chấm dứt một phong trào kháng chiến chống quân xâm 

lược Pháp lâu dài nhất. 

Mới đây, trên báo Người Việt có loan tin có một ngôi mộ nhỏ tại 

xóm Tân Lập thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đang trở thành 

huyền thoại. Có người quả quyết đó là nơi yên nghỉ của người lãnh 

đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế 98 năm về trước.  

(Chi tiết về cái chết của cụ Đề Thám, theo bản tin này, lại khác hẳn 

cái chết của cụ do sử sách ghi lại là bị ám sát: về cuối đời cụ ăn mày 

để sống nên khi chết đuợc mai táng theo lối của ăn mày. Theo thiển 

ý của chúng tôi, có thể đây là cái cách hạ bệ các anh hùng lịch sử – 

như VC đã ra lệnh cho các văn nô của chúng viết tiểu thuyết hạ bệ 

các anh hùng dân  tộc như Lê Lợi, Nguyễn Trải…)    
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Mấy năm trước đây, bay ngược dòng thời gian, ký giả Vịt Trời (một but 

hiệu khac của Nguyễn Thiếu Nhẫn) đã trở lại núi rừng Trung du Bắc Việt để 

phỏng vấn “Hùm thiêng Yên Thế” Hoàng Hoa Thám. 

-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Kính thưa Hoàng Tướng quân, kẻ hậu sinh là ký giả 

Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân, xin ra mắt Ngài. 

Hoàng Tướng quân: Không cần phải đa lễ. Anh cứ gọi ta là Đề Thám. Thế là 

đủ. Đối với ta, những chuyện xưng tụng khách sáo ấy không cần thiết. 

-KàGVT: Vâng, kẻ hậu sinh xin lĩnh tôn ý của Cụ. Thưa Cụ Đề, thế Hoàng 

Hoa Thám là tên thật của Cụ? 

-Đề Thám: Không phải đâu! Ta tên thật là Trương Văn Thám. Ta sinh quán 

thôn Lang Trung, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ta là một người xuất thân 

dân dã. Năm 1884, giặc Tây Dương xâm chiếm toàn cõi Bắc Kỳ. Ta lúc ấy 

được 23 tuổi, giận quân cướp nuớc nên ta tình nguyện theo Lãnh Binh tỉnh 

Bắc Ninh là Trần Quang Soạn đánh Tây. Khi cuộc khởi nghĩa của quan Lãnh 

Binh tan rã, ta theo Bá hộ Phức, được nhận làm con nuôi. Ông Bá Phức lúc ấy 

cũng tính cử sự đánh Tây nhưng sức yếu phải theo ông Hoàng Đình Kinh, tức 

Cai Kinh. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế ông Cai Kinh chống Tây được bao lâu ạ? 

-Đề Thám: Cũng được mấy năm. Ông Cai Kinh lấy một dãy núi hiểm trở phía 

Bắc sông Thương chạy dài lên Lạng Sơn làm căn cứ. Sau này dãy núi 

đó  được gọi là dãy núi Cai Kinh. Dưới tay ông Cai có Đề Công, Đề Dương, Đề 

Thảo, Đề Nam, Bá Phức, Lưu Kỳ. Lưu Kỳ là người Tàu, bộ tướng của Chúa Cờ 

Đen Lưu Vĩnh Phúc. Lúc ấy mặc dù Lưu Tướng quân đã về Tàu nhưng Lưu 

Kỳ vẫn ở lại với một đạo quân người Tàu theo giúp Cai Kinh. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế tên Hoàng Hoa Thám và chức Đề Đốc bắt đầu có từ 

lúc nào? 

-Đề Thám: Lúc ta theo ông Cai Kinh. Tên Hoàng Hoa Thám là do ông ấy đặt 

cho. Còn chức Đề cũng thế. Ta nói điều này để anh hiểu, Đề Đốc là một chức 

quan võ cao cấp, hàm Chánh nhị phẩm Võ giai, tương đương với chức Tổng 

Đốc bên Văn giai. Chức ấy phải do nhà vua phong. Còn như trong hàng ngũ 
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nghĩa quân, gọi Đề nọ, Lãnh kia nhưng thực ra không phải mang chức Đề 

đốc, Lãnh binh của Vua ban đâu. Giữa năm 1888, sau khi giặc Tây càn quét 

vùng Phó Bình Gia, ông Cai núng thế tìm đường sang Tàu thì bị giặc bắt và bị 

chém ngày 6-7-1888. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, tôi thấy các ông Đề, ông Lãnh của nghĩa quân đôi khi 

còn xứng đáng hơn các quan có bằng sắc Vua ban nhiều. Thưa Cụ Đề, thế sau 

khi ông Cai Kinh mất, nghĩa quân do ai chỉ huy? 

-Đề Thám: Người hoạt động mạnh nhất là ông Lưu Kỳ, nhưng ông ấy vẫn 

phối hợp với nghĩa quân của các lãnh tụ khác như Đề Nam, Bá Phức. Đêm 8 

rạng ngày 9-1-1980, Lưu Kỳ đem quân đến Bến Châu bắt được hai anh em 

tên mại bản người Tây tên Roque và một tên Tàu tên Vinh Phát Xương. Một 

cố đạo Tây Ban Nha và một tên Tây là La Borde  chạy thoát. Một tên là Roze 

bị giết. Đầu tháng 3-1890, bọn Tây phải đem 5 vạn bạc để chuộc mạng các tên 

này. Nói để anh biết, lúc ấy một con trâu giá chỉ từ 5 đến 10 đồng bạc mà thôi. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, trong thời gian đó, giặc Tây có đánh vào Yên Thế không 

ạ? 

-Đề Thám: Có chứ! Tính đến cuối năm 1891, giặc Tây đánh vào Yên Thế bốn 

lần, nhưng vẫn không tiêu diệt được nghĩa quân. Ngày 1-7-1892, Lưu Kỳ lại 

bắt cóc một thầu khoán làm đường xe lửa  Hà Nội – Lạng Sơn là Vézin ra giá 

tiền chuộc mạng tên này là 2 vạn rưỡi bạc. Ngày 7-9-1892, Lưu Kỳ phục kích 

trên đoạn đường giữa Bắc Lệ và sông Hoa, giết được Thiếu tá Bonnaud và 

Đại úy Charpentier nhưng ông Lưu Kỳ cũng bị tử thương. Ông Lưu Kỳ chết 

rồi, đến ngày 31-7-1892 Vezin mới được thả sau khi nộp đủ tiền chuộc mạng. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, người ta nói sau khi ông Lưu Kỳ chết, ngôi sao Hoàng 

Hoa Thám bắt đầu sáng? 

-Đề Thám: Điều ấy có lẽ đúng. Nhưng trước đó ta cũng đã chiến đấu trong 

hàng ngũ nghĩa quân của Cai Kinh và sau là dưới quyền Bá Phức. Dần dần, 

cha nuôi ta già yếu, xuống tinh thần, ta trở nên  người chỉ huy thực sự của 

nghĩa quân theo Bá Phức; rồi sau khi Lưu Kỳ chết, ta trở thành linh hồn của 

toàn thể nghĩa quân Yên Thế. Trong năm 1892, đã có một số thủ lĩnh nghĩa 

quân về hàng Tây như nhóm Đề Sặt gồm Đề Toán, Đề Kiều và một số nghĩa 

quân ra đầu thú vào tháng 4-1892. Đề Sặt được Tây đồng ý cho cai quản làng 
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Sặt, quê của hắn. Đêm 10-2-1893, ta cho người đột nhập vùng Nhã Nam giết 

3 tên tay sai giặc Pháp, tái lập các căn cứ trong vùng. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, ông Bá Phức sau này về đầu hàng Pháp. Việc ấy diễn 

tiến như thế nào ạ? 

-Đề Thám: Cha nuôi ta sau ngày Đề Sặt về đầu Tây thì có vẻ ngã lòng, nhất là 

sau khi Lưu Kỳ chết. Cuối năm 1893, ta bắn tiếng sẽ về quy thuận với Tây, 

mục đích mua thời gian để xây lực lượng. Thật sự đó là một âm mưu trá 

hàng. Lúc ấy Lê Hoan là Tổng Đốc Bắc Ninh, đảm nhiệm việc bình định Yên 

Thế. Ngày 12-4-1894, Bá Phức ra trá hàng theo kế hoạch, rồi sau đó bị mua 

chuộc, ông ta hàng Tây thật, ngày 18-5-1894, ông ta trở mặt, nhẫn tâm mưu 

hại ta. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, chuyện ông Bá Phức mưu hại Cụ xảy ra như thế nào ạ? 

-Đề Thám: Công sứ Muselier và Lê Hoan sai Bá Phức lấy cớ đến thăm ta ở 

Hữu Nhuế, đem theo một cái tráp chứa một quả bom có ngòi cháy chậm. Lúc 

ấy ta chưa biết Bá Phức đã trở mặt nhưng vẫn đề phòng nên phát giác quả 

bom đặt ở dưới giường ta trước khi ông ta ra về. Ta tương kế, tựu kế chờ đến 

5 giờ sáng ngày 19-5 bom nổ xong, liền tổ chức phục kích. Quả nhiên Giám 

binh Lambert  tưởng ta đã chết, liền mang lính khố xanh vào và lọt vào ổ 

phục kích của ta. Lãnh binh Trouvé bị giết, Lambert và Công sứ Muselier bị 

thương. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, từ đó cho đến lúc trá hàng, hợp tác với Tây lần đầu, 

nghĩa quân có những hoạt động gì ạ? 

-Đề Thám: Đầu tháng 9-1894, Bang Kính vốn là một chủ đất ở Voi Thượng 

đem 50 thủ hạ súng ống đầy đủ gia nhập nghĩa quân của ta. Lúc ấy ta có Bang 

Kính, Đề Khế, Đề Huỳnh, Đề Nam giúp sức, liên tục chặn đánh các chuyến xe 

lửa Hà Nội – Lạng Sơn và phục kích các toán giặc Tây đi lại trong vùng. Ngày 

17-9 ta cho quân bắt tên Chesnay là một tên cướp đất, thầu khoán đường xe 

lửa Hà Nội – Lạng Sơn, đồng thời là chủ nhiệm tờ báo “L’ Avenir du Tonkin” 

tức “Tương lai xứ Bắc Kỳ”. Nhân vụ này ta trá hàng hợp tác với Tây lần thứ 

nhất. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, Cụ làm thế nào để bắn tin cho Tây? 
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-Đề Thám: Bọn Tây nhờ cố đạo Tây Ban Nha Velasco cai quản địa phận Bắc 

Ninh đứng ra thương thuyết. Nhân đó ta đề nghị một cuộc hợp tác đôi bên 

với các điều kiện: 

•           Tây phải nộp 15 ngàn bạc Đông Dương, tức là loại đồng bạc trắng hoa 

xoè, có thể dùng mua khí giới lậu ở bên Tàu.   

•           Tây phải triệt thoái tất cả các đồn trong phạm vi Yên Thế. 

•           Nhường quyền cai trị 4 Tổng Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ và Hữu 

Thượng cho nghĩa quân. 

•           Để cho nghĩa quân thâu các thứ thuế ở 4 Tổng nói trên trong 3 năm. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế Tây có chấp thuận các đề nghị ấy không? 

-Đề Thám: Tây chấp nhận hết. Ý chúng muốn ta cũng sẽ theo làm tay sai cho 

chúng như Đèo Văn Trị hoặc hợp tác  để cai quản một vùng như Lương Tam 

Kỳ. Còn ta thì cần một thời gian yên ổn để xây dựng lực lượng. Ngày 15-10-

1894, ta thả Chesnay và nhận quyền cai quản Yên Thế. Trong thời gian tạm 

hợp tác các quan Tây vẫn đến thăm xã giao ta với mục đích dò xét. Chúng biết 

trong thời gian đó nghĩa quân được nhiều người gia nhập, trong đó có một số 

người của Lương Tam Kỳ. Họ Lương là một giặc khách trước đây, sau đầu 

Pháp nhưng vẫn bí mật giao thiệp với ta. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, việc hợp tác kéo dài được bao lâu? 

-Đề Thám: Được một năm. Thấy không mua chuộc được ta, Toàn quyền 

Đông Dương đòi ta đến Bắc Ninh trình diện nhưng ta không đến vì biết sẽ bị 

bắt. Ta chỉ gửi đại diện tới, chúng cho hay sẽ chiếm lại 4 Tổng vùng Yên Thế. 

Đó là ngày 8-11-1895. Ngày 23-11, tên Đại tá Galliéni cho quân vào Yên Thế. 

Ngày 25-11 chúng gửi thư đòi ta đầu hàng. Hai bên đụng độ lẻ tẻ với nhau cho 

đến năm 1897. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, đó là năm Cụ trá hàng lần thứ hai? 

-Đề Thám: Đúng thế. Lần này cũng do cố đạo Velasco làm trung gian. Pháp 

đòi ta nộp khí giới. Ta thì đòi ta phải giữ khí giới để đề phòng giặc cướp. Sau 
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nhiều lần bàn cãi, ta phải nộp một số vũ khí cho Tây để cuộc điều đình không 

bị bế tắc. Kế hoạch của ta là mở rộng đồn điền Phồn Xương để có tài lực nuôi 

quân và làm nơi tụ họp nghĩa sĩ toàn quốc lo việc cứu nước chờ cơ hội tổng 

phản công. Lần ngưng chiến này bắt đầu từ tháng 12-1897. Trong lúc Tây 

luôn luôn canh chừng ta, thì ta lo xây dựng lực lượng. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, lần trá hàng này kéo dài bao lâu? 

-Đề Thám: Mười hai năm. Trong mười hai năm đó, nghĩa quân tuy tạm 

buông súng trên danh nghĩa, nhưng thực lực của ta không vì thế mòn đi, trái 

lại là khác. Ta cho người chiêu mộ dân các nơi về Phồn Xương khai thác đồn 

điền, tài lực của dân, của ta đều sung túc. Đến những năm đó, các phong trào 

kháng chiến đánh Tây như Văn Thân, Cần Vương ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ chỉ 

còn thoi thóp như ngọn đèn trước gió nên nhiều người tìm đến, hoặc ở xa 

cũng hướng về ta. Các nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh 

trên đường bôn ba cũng đã tìm đến Phồn Xương để bàn việc lớn. Khi cuộc 

khởi nghĩa Bãi Sậy của Tham tán Quân vụ Nguyễn Thiện Thuật vỡ, con của 

quan Tham tán đến gia nhập hàng ngũ của ta, trở thành một thủ lĩnh của 

nghĩa quân, tức Cả Tuyển. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, còn về phía giặc Tây trong thời gian đó thì sao ạ? 

-Đề Thám: Về phía giặc Tây, thì trong thời gian hòa hoãn đó đã hoàn tất con 

đường xe lửa Hà Nội – Lạng Sơn năm 1902. Bên ngoài thì chúng giả vờ giao 

hảo với ta, nhưng kỳ thật chúng ra sức lập các đồn bót chung quanh Yên Thế 

và vùng phụ cận. Chúng lại dùng bọn đại địa chủ Pháp ra sức mở rộng các 

đồn điền chung quanh Yên Thế, lập thêm đường giao thông khiến Yên Thế 

bớt đi phần hiểm trở. Chúng chỉ chờ thời cơ là tiêu diệt nghĩa quân vì chúng 

biết ta không thực tâm quy phục chúng như Đèo Văn Trị lãnh chúa người 

Thái, hoặc coi nặng tiền bạc như Lương Tam Kỳ. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, vì sao mà cuộc hòa hoãn lần thứ hai chấm dứt? 

-Đề Thám: Giặc Tây theo dõi ta rất sát. Chúng biết năm 1903 Phan Bội Châu 

có đến Phồn Xương gặp ta bàn việc phối hợp hoạt động của Quang Phục Hội. 

Đôi bên kết ước ứng viện lẫn nhau. Ta lại dành hẳn đồn điền Tú Nghệ gần 

Phồn Xương để dung nạp và huấn luyện nghĩa sĩ, phổ biến tài liệu Quang 

Phục Hội. Sau năm 1905, ta lại lập đảng Nghĩa Hưng hoạt động ở Hà Nội, 
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ngày 17-11-1907 làm cuộc ngoại công, nội kích bất thành ở cửa Nam thành Hà 

Nội. Ngày 27-6-1908, ta lại tham gia vụ “Hà thành đầu độc” do Quang Phục 

Hội chủ xướng. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, việc ấy xảy ra như thế nào ạ? 

-Đề Thám: Nói vắn tắt là ta kết hợp với Quang Phục Hội móc nối với các 

người Việt Nam yêu nước trong quân đội Pháp tổ chức đầu độc quân Pháp 

trong thành Hà Nội rồi làm binh biến. Nhưng cơ sự bất thành. Mười ba 

người bị tử hình gồm Đội Bình, Đội Cốc, Đội Nhân, Cai Tôn…, 6 người bị xử 

tử hình khiếm diện. Mấy người này đã kịp thời trốn thoát lên Phồn Xương. 

Tây khám phá ra những chuyện ấy có ta nhúng tay vào nên Toàn quyền Tây 

là Klobukowski gửi thư cho ta bắt phải nộp toàn bộ khí giới, giải giao các 

phần tử sống ngoài vòng pháp luật đang có mặt tại Yên Thế và sau hết, ta 

phải về Hà Nội trình diện. Ta không trả lời thì ngày 29-1-1909, theo đúng kế 

hoạch của giặc Tây, Đại tá Bataille đem quân đánh Yên Thế. Chúng định từ 

nhiều ngã bất ngờ tấn công đánh úp ta. Nhưng do sơ hở của đám quan Tây ở 

Nhã Nam âm mưu ấy bị bại lộ và ta đủ thì giờ rút lui. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, còn chiến sự xảy ra sau đó?    

-Đề Thám: Lực lượng giặc Tây rất mạnh. Ta phải rút lui khỏi Phồn Xương và 

các căn cứ. Hai bên đánh nhau suốt tháng 2-1909 qua các trận ở Rừng Phê, 

trận Đồng Vương, trận Sơn Quả, Đồn Đêm. Tây lập các đồn bót liên tiếp nhau 

để bao vây nghĩa quân. Ta phải chuyển địa bàn hoạt động xuống Phúc Yên, 

Vĩnh Yên. Chiến sự tạm yên được nửa tháng thì bùng nổ trở lại với trận đánh 

ở núi Hàm Lợn ngày 15-2-1909. Trong trận này ta mất Cả Tuyển, con cụ Tán 

Thuật. Đánh nhau nhiều trận, đến tháng 6-1909, nhiều anh em ngã lòng ra 

đầu thú. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, những ai ra đầu thú trong thời gian ấy? 

-Đề Thám: Ngày 6-6, anh rể ta là Cả Can và Hai Xuân ra hàng. Ngày 20-6, Đề 

Bảo cùng 3 con ra hàng. Lang Côn là thầy thuốc của ta cũng ra hàng. Tinh 

thần nghĩa quân xuống rất thấp, dân chúng phần nào mất tin tưởng. Do đó, 

ngày 5-7-1909, ta ra bắt tên Giám thị Voisin tại Vệ Linh, trên đường đi Thái 

Nguyên. Ta buộc hắn viết thư cho Tây, nói nếu quân Tây tấn công vào ta sẽ 

giết hắn. Ta đi đâu cũng đem Voisin theo làm con tin, còn giặc Tây đuổi theo 
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ráo riết, coi thường mạng sống của tên Giám thị này. Ngày 25-7, ta đành 

phóng thích y ở Kim Anh. Cùng ngày đó, ta thoát vòng vây của Tây ở Hiền 

Lương, giết được Đại úy Pertuis. Cuối tháng 7, triều đình Huế sai Lê Hoan 

đem 400 quân đến phối hợp với Tây. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, hoàn cảnh nghĩa quân lúc ấy chắc là ngặt nghèo lắm? 

-Đề Thám: Đúng thế. Ta bị vây đánh, truy kích liên miên. Ngày 5, 6 tháng 10-

1909, sau trận núi Lang ta chỉ còn có vài chục thuộc hạ quanh mình cùng với 

bà vợ thứ ba. Cuối tháng 11 năm ấy, vợ ta và đứa con gái nhỏ bị bắt. Đến 

tháng 12 ta chỉ còn hai thủ hạ trung thành là Đô Huỳnh và Lại Nhót. Ngày 26 

và 28 tháng 1-1910, ta thoát hai trận phục kích trong gang tấc và thoát sự truy 

lùng của giặc Tây suốt trong ba năm. Cuối năm 1912, Lương Tam Kỳ có gửi 

đến giúp ta mấy tên thủ hạ. Đến Tết  Nguyên Đán năm Quí Sửu 1913, khi bên 

mình ta chỉ còn hai thuộc hạ thì ba tên thổ phỉ do Lương Tam Kỳ gửi đến ám 

sát ta khi ta đang ngủ cùng với hai tên thuộc hạ kia. Lúc đó là 4 giờ sáng ngày 

10-2-1913 tại trại Góc Co cách chợ Gồ 2 cây số. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, còn số phận của bà Ba khi bị bắt rồi ra sao ạ? 

-Đề Thám: Tháng 1-1910, khoảng 60 nghĩa quân đã về hàng Tây từ lâu, được 

dùng để do thám, móc nối những ai còn theo ta bị tập trung lại đi đày Côn 

Lôn và xứ Guyane. Trong số những người bị đi đày đi Guyane  có bà Ba của 

ta. Tội nghiệp bà ấy! 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế còn người con gái nhỏ bị bắt chung với bà Ba? 

-Đề Thám: Con gái ta tên Hoàng Thị Thế, lúc bị bắt còn nhỏ, được đưa sang 

Pháp. Sau này con ta dại dột nghe lời Hồ Chí Minh về sống ở Hà Nội. Họ Hồ 

muốn con ta về nước để hắn mượn dịp tuyên truyền. Ai ngờ khi con ta về 

nước rồi, chúng đối xử không ra gì. Con gái ta phải sống và chết nghèo khổ ở 

Hà Nội. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, vì theo việc nước nhà mà gia đình tan nát, các con trai 

đều bị hy sinh, Cụ cũng thế, bà Ba thì bị đi đày. Cụ có ân hận gì không? 

-Đề Thám: Nước mất thì nhà tan, đó là chuyện thường. Ta từ trai trẻ cho tới 

ngày theo gót các bậc tiên liệt trải 30 năm nằm gai, nếm mật mong đuổi giặc 
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Tây, đền ơn nước; không có gì phải thẹn với đất nước, tổ tiên. Ta chỉ ân hận 

một điều là mình tài sơ trí đoản, không kham nổi đại cuộc; chết đi không 

dám nhìn mặt tiền nhân. Chứ còn gia đình, nhà cửa thân ta nào có tiếc gì! 

-KGVT: Kính thưa Cụ Đề, Cụ xuất thân dân dã, chưa từng hưởng ơn Vua, lộc 

nước, đâu có gì buộc Cụ phải xả thân suốt 30 năm như vậy? 

-Đề Thám: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đâu phải chỉ có mỗi một 

mình ta. Bao nhiêu người dân không tên tuổi khác đã đứng dậy để đuổi ngoại 

xâm. Ta chỉ làm bổn phận của người dân trước nguy cơ mất nước, nhưng trời 

chẳng chiều lòng người! 

KGVT: Thưa Cụ Đề, nếu có ai khuyên Cụ nên noi theo Đèo Văn Trị, lãnh chúa 

xứ Thái thì Cụ nghĩ sao? 

-Đề Thám: Ta tuy xuất thân dân dã, chữ nghĩa không có bao nhiêu. Nhưng 

không phải là ta không biết câu lưu phương, lưu xú. Có người để tiếng thơm, 

có kẻ lưu tiếng xấu. Họ Đèo trước đánh Tây, sau hàng Tây đổi lấy miếng đỉnh 

chung, quản lãnh 12 châu trong số 16 châu xứ Thái. Ta không thể làm như họ 

Đèo được. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, Cụ có muốn nhắn gì với lớp hậu sinh chăng? 

-Đề Thám: Lòng ta chắc ai cũng hiểu. Ta chỉ muốn nói một điều. Ta 

chiến  đấu 30 năm vẫn chưa ngã lòng, dù ta biết giặc Tây mạnh gấp trăm lần 

ta. Đừng thấy kẻ địch mạnh, ta yếu rồi chùn bước. Lòng dân mạnh hơn cả đại 

bác, tàu đồng. Cứ bền lòng tranh đấu rồi sẽ có ngày non sông tươi sáng. Việc 

nghĩa phải làm mới đáng sống trên đời. Ba mươi sáu năm chưa phải là dài. 

Giặc kia dù mạnh, nhưng trái lòng dân ắt ngày sụp đỗ không xa. Phải bền 

lòng tranh đấu. 

-KGVT: Thưa Cụ Đề, xin ghi lời Cụ dạy. 

Ký giả VỊT TRỜI 

Nguồn:https://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/03/17/hoang-hoa-tham-

phut-noi-th%e1%ba%adt/ 
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Đi tìm dấu tích cuộc khởi nghĩa Yên 

Thế 

Hơn 100 năm đã trôi qua, nhưng nói đến Bắc Giang, nói đến Yên Thế không ai là 

không biết đến cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân nông dân do người anh hùng dân tộc 

Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Đây là cuộc khởi nghĩa cuối cùng và cũng là lớn mạnh 

nhất, khiến thực dân Pháp đau đầu nhất diễn ra cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 

Ngay tại Phồn Xương, bên cạnh bức tượng lớn Hoàng Hoa Thám vẫn còn ghi một 

câu nói nổi tiếng của ông: "Chúng tôi gắn bó với phong tục của đất nước chúng 

tôi. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ phong tục ấy dù có phải hy sinh cả tính mạng" 

(thư Đề Thám gửi quân Pháp trong trận Hố Chuối - ngày 22.12.1890). 

Minh Quang - Đức Hoà 

Đường từ thành phố Bắc Giang đi về Yên Thế (khoảng 30 cây số) bằng ôtô khá dễ 

dàng. Nhưng theo các cụ cao niên ở Yên Thế còn nhớ lại được thì ngày trước vùng 

Yên Thế kéo từ Cao Phong vào đến Phồn Xương rừng núi cực kỳ rậm rạp, hoang 

vắng, chỉ có duy nhất một con đường độc đạo là đi được vào nơi đây. Hoàng Hoa 

Thám đặt một trạm canh gác trên núi (nay vẫn còn dấu tích đặt trong chùa Lèo). Từ 

Hố Chuối vào đến Phồn Xương là nhiều lũy canh cũng như hào thành để chiến đấu 

chống lại quân Pháp.  

  

Đồn Phồn Xương - căn cứ một 

thời là nỗi kinh hoàng của thực 
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Di tích đồn Phồn Xương 

Vào đến trung tâm huyện Yên Thế, chúng tôi có 

cảm giác như sống lại hơi thở khói lửa của hơn 100 năm trước với những cái tên phố 

Hoàng Hoa Thám, phố Bà Ba (bà Ba Cẩn, vợ ba Hoàng Hoa Thám) hay đường Cả 

Trọng, Cả Dinh (các con của Hoàng Hoa Thám)... Ngay giữa trung tâm huyện lỵ 

Yên Thế, trong khu quần thể di tích cuộc khởi nghĩa là một bức tượng lãnh tụ nghĩa 

quân Hoàng Hoa Thám đứng uy nghi. 

 

Đứng từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy đồn Phồn Xương được đắp bằng đất, sừng 

sững. Đồn được Hoàng Hoa Thám cho xây dựng vào năm 1892, trấn giữ con đường 

độc đạo để đi vào căn cứ của nghĩa quân. Bây giờ thì đồn luỹ này không phải nằm 

khuất sau rừng cây rậm rạp để che tầm mắt địch nữa mà nó gần như lộ thiên. Một 

con đường độc đạo nối từ phía ngoài đường chính, bắc qua một cái hồ nước và theo 

như lịch sử còn lưu lại thì sau khi tiêu diệt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Pháp đã 

cho san phẳng đồn Phồn Xương. Sau này người ta mới cho dựng lại và phục chế y 

như ngày xưa. 

 

Phía sau đồn Phồn Xương là doanh trại, chiến lũy của nghĩa quân Đề Thám. Ông đã 

cho xây dựng ở khu vực này một bát quái trận với nhiều đồn lũy thông nhau. Phía 

sau đồn Phồn Xương vẫn còn một cái xóm mà gần đây đã được đổi tên thành phố gọi 

là phố Bà Ba. Tương truyền, ngày trước chính chỗ này là nơi ở của bà Ba Cẩn - vợ 

ba Hoàng Hoa Thám, người vợ mà ông yêu thương nhất, cũng là một tướng tài của 

cuộc khởi nghĩa. 

 

Khoảng cuối những năm 80, con gái của cụ Hoàng Hoa Thám là bà Hoàng Thị Thế 

có về đây, đứng ở chính xóm này thắp hương cho vong linh của cụ Đề Thám. Lịch 

sử còn ghi lại bà bị Pháp bắt cùng với mẹ (bà Ba) trong trận Pháp đánh vào Phồn 

Xương năm 1907 và bị đày sang đảo Guam (thuộc địa của Pháp) lúc bà mới có 6 

tuổi. Trên đường đi, mẹ của bà đã nhảy xuống biển tự vẫn, còn bà lúc đó quá nhỏ 

vẫn bị đày tiếp. Sau hàng chục năm sống ở Pháp, lấy chồng Pháp có con cái, bà vẫn 

nhớ về quê cha đất tổ và xin về Việt Nam để sống (nhiều năm bà vẫn sống trong một 

căn hộ ở khu tập thể Văn Chương, Hà Nội).  

 

dân Pháp.  
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Khi bà Thế mất, mộ của bà được đặt ở đây. Chúng tôi lặng người khi đứng trước 

ngôi mộ của bà, trên tấm bia mộ chỉ ghi dòng chữ thật giản dị: "Bà Hoàng Thị Thế, 

sinh năm 1901, mất 9.12.1988". Như vậy, sau biết bao thăng trầm của lịch sử, bà lại 

trở về với mảnh đất thiêng liêng. Mộ của con gái Hoàng Hoa Thám thì nằm đây, 

nhưng còn mộ của ông? 

 

 

 

Mộ Hoàng Hoa Thám ở đâu? 

Một tài liệu của Pháp ghi: "Sau khi cuộc khởi 

nghĩa thất bại, Đề Thám cùng vài thuộc hạ rút về 

Hố Nẩy, nhưng có 3 thuộc hạ của cánh quân 

Lương Tam Kỳ gặp cụ, chuốc cho cụ uống rượu 

say, rồi giết chết cụ. Pháp bêu đầu cụ ở Nhã 

Nam, Bắc Ninh để thị uy dân chúng". Hiện ở Hố 

Nẩy vẫn còn một ngôi mộ mà người ta nghi là 

mộ của Đề Thám. Nhưng vẫn còn một thuyết 

khác cho biết cụ không bị giết mà cụ đã hoá 

thánh. Sau này bà Hải (người giúp việc cho bà 

Hoàng Thị Thế) đã thuê một số nhà ngoại cảm tìm mộ của cụ Đề Thám nhưng vẫn 

không tìm thấy. 

 

Có khá nhiều người Pháp đã lặng lẽ đến đây, đứng rất lâu trước đồn Phồn Xương và 

trước những di tích còn sót lại của cuộc chiến... Có thể họ là hậu duệ của những lính 

Pháp đã từng tử trận tại Yên Thế, họ muốn tìm lại những chứng tích của một thời đã 

xa và khi đứng đây họ sẽ hiểu được cuộc chiến mà cha anh họ đã tham gia thật vô 

nghĩa biết bao. 

 

Đi tìm di tích ao Bò, đồi Tăngxê 

Khi đến Phồn Xương, chúng tôi được anh Hồng, dân bản địa cho biết, muốn tìm di 

tích của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám thì phải tìm theo địa danh, có nghĩa nhiều nơi 

  

Đền Thề, nơi nghĩa quân làm lễ 

xuất quân đánh Pháp vẫn được 

giữ nguyên vẹn. 
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vẫn còn được đặt theo sự kiện của cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám như đền Thề 

(nơi nghĩa quân cắt máu ăn thề trước trận đánh với Pháp) hay đồi Tăngxê (nơi nghĩa 

quân đào rất nhiều hào giao thông) và chúng tôi không quên đi tìm di tích của ao Bò, 

nơi mà theo tương truyền được nghĩa quân giết bò khao quân trước mỗi trận đánh. 

Vượt qua thành lũy khá cao của đồn Phồn Xương, nơi có thể nhìn bao quát một 

thung lũng xanh mướt cây lá, chúng tôi đi tìm di tích ao Bò. 

 

Người ta kể rằng khoảng năm 60, ao Bò vẫn còn rộng lắm, nghĩa quân đặt ở đây một 

phiến đá to như cái phản để giết bò, khao quân. Chúng tôi đứng cạnh ao Bò và cảm 

thấy không khỏi ái ngại vì bây giờ di tích ao Bò chỉ còn là một cái hố nông choèn 

với tí nước còn sót lại. Phiến đá to ngày xưa cũng đã bị lấp mất (hoặc lấy mất). Một 

ruộng rau muống khá to bên cạnh đang lấn dần và theo đà này, chỉ sau ít năm nữa ao 

Bò sẽ biến mất hẳn.  

 

Một di tích thật đẹp, thật sống động như vậy mà mất đi quả thật là phí. Người ta đã 

san lấp gần hết các hào tăngxê ngày xưa và trồng lên cả một rừng nhãn. Trước đây 

đoàn làm phim "Thủ lĩnh áo nâu" khi về đây làm phim có đào lại một số đoạn hào, 

nhưng nguy cơ chẳng còn một chút chứng tích nào rất có khả năng xảy ra.  

 

Đứng trên đỉnh đồi, có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát ra cả một dải Yên Thế. 

Đúng là cụ Đề Thám có một tầm nhìn thật xa khi chọn nơi này làm căn cứ kháng 

Pháp. Từ đây có thể chi viện dễ dàng cho đồn Phồn Xương, mà chỉ duy nhất có một 

con đường độc đạo. Nếu chẳng may đồn thất thủ, Pháp chỉ có thể phơi mình ra trên 

một khoảng trống lớn trên cánh đồng để nghĩa quân tiêu diệt mà không thể tấn công 

sâu vào bên trong căn cứ của nghĩa quân. 

 

Một tiềm năng thật quý giá 

Trở về qua khoảng ruộng của lão nông Nguyễn Văn Chức, năm nay 72 tuổi, chúng 

tôi được ông mời vào uống nước. Ông Chức cũng sống ở xóm Bà Ba này từ năm 45, 

nơi mà theo ông kể: Hồi ấy rừng ở đây còn rậm rạp, còn cả thú rừng và cướp rất 

nhiều. Ông cũng hiểu rằng mình đang sống trên mảnh đất đầy truyền thống yêu nước 

và phải giữ gìn, nhưng ông nói với vẻ e ngại: Ngay như ông cũng chẳng hiểu gì 

nhiều lắm về lịch sử cuộc khởi nghĩa Đề Thám, nói gì đến con cháu. Quả thật, khi 
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chúng tôi hỏi mấy đứa cháu của ông về cụ Đề Thám, chúng chỉ cười. 

 

Đứng dưới bức tượng Đề Thám uy nghi chúng tôi có cảm nghĩ như mình đang được 

ngắm nhìn một bức tranh tổng thể, thật bi hùng về cuộc khởi nghĩa. Chính ở đây có 

thể dựng lại gần như nguyên bản bức tranh của cuộc khởi nghĩa với con đường độc 

đạo, trạm gác, với tiếng vó ngựa, thành lũy... thậm chí cả trang phục thời ấy, chắc 

chắn sẽ là một di tích có một không hai còn lại, có thể làm được. Những cuộc khởi 

nghĩa kháng Pháp hồi ấy như của Phan Đình Phùng, Đốc Ngữ, Nguyễn Thái Học... 

đến nay di tích gần như không còn gì. Có lẽ còn lại một cách đầy đủ nhất là những di 

tích của cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám. Nhưng rất tiếc mọi thứ vẫn đang chỉ là 

đề án... 

 

Chúng tôi thử đặt vấn đề này với ông Dương Hồng Cơ - Trưởng phòng VHTT huyện 

Yên Thế, một trong những người đang chịu trách nhiệm xây dựng đề án khai thác 

tiềm năng Yên Thế. Ông Cơ cho biết: Tỉnh và huyện đang tích cực xây dựng trung 

tâm này thành một quần thể di tích lịch sử, trung tâm văn hóa và du lịch không 

những cho Bắc Giang mà còn cho cả nước. Nhưng ngặt một nỗi là kinh phí. Ông Cơ 

cho biết: Từ Hà Nội đi lên đây chỉ hết khoảng 2 tiếng đồng hồ. Yên Thế lại có phong 

cảnh hữu tình với rất nhiều đồi, núi trùng điệp xen lẫn hồ nước trong xanh, vừa tốt 

để làm du lịch vừa có thể tắm mình trong lịch sử. 

 

Chúng tôi cũng đã cất công thử đi tìm những hậu duệ của nghĩa quân ngày trước, 

nhưng hình như chẳng còn mấy ai. Rồi những hiện vật còn lại như súng ống, mã tấu, 

gươm, giáo... cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể phục chế 

lại được. Cái quan trọng là quyết tâm. Trên đường trở về chúng tôi cứ trăn trở mãi 

với câu hỏi: Đến khi nào thì việc khai thác tiềm năng lịch sử văn hoá ở đây mới trở 

thành hiện thực? 

Nguồn: Báo Lao động xuân Ất Dậu 2005 

Nguồn: http://www.chuyenluan.net 

 

 

http://www.chuyenluan.net/
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               Hoàng Hoa Thám 

 
 
 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống lại giặc Pháp đã kéo dài tới gần 30 năm 
trong lịch sử dưới sự lãnh đạo tài tình và quả cảm của Hoàng Hoa Thám 
(tức Đề Thám). Nhà chí sĩ Phan Bội Châu trong bài viết về Hoàng Hoa 
Thám đã có những lời cảm khái: “Than ôi! Tội ác của kẻ thù ngút trời, thế 
lực của kẻ thù gấp hàng trăm lần, thế mà ông Hoàng một mình đã chống 
chọi được với chúng gần ba chục năm trời. Ông đã tập hợp và rèn luyện 
những con người tầm thường thành một đội ngũ mạnh mẽ và ông đường 
đường là một vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Ông thực xứng đáng là 
chân quốc nhân, xứng đáng là chân tướng quân!”. 

  

Thủ lĩnh của Cuộc khởi nghĩa Yên Thế tên thật là Trương Văn Thám, sinh 
vào khoảng năm 1858 (?). Quê gốc của ông ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, 
tỉnh Hưng Yên. Từ nhỏ, Trương Văn Thám di chuyển lên xứ Đoài (làng 
Trũng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên) và sau cùng định cư ở huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang.  

Trong tác phẩm Chân Tướng quân, nhà chí sĩ Phan Bội Châu trên cơ sở 
những tìm hiểu thực tế của mình, đã kể về thời thơ ấu của “quan lớn” (chữ 
mà người dân Yên Thế quen dùng để nói về Đề Thám) như sau: “Hồi còn 
nhỏ, tính nết hết sức đặc biệt, người khỏe mạnh béo tốt, sức mạnh như hổ, 
khi chơi đùa đánh nhau với trẻ chăn trâu thì có thể đánh nổi vài chục đứa. 
Hễ gây chuyện đánh nhau thì bọn trẻ phải chịu thua, không dám chống lại, vì 
chúng rất sợ. Nhưng quan lớn ngài rất ôn hòa, được anh em yêu mến, anh 
em trẻ chăn trâu cần gì, ngài cũng cung ứng cho. Ngài rất can đảm, tài trí, có 
thể bắt gà của người ta giữa ban ngày mà không ai biết… Bắt được bao 
nhiêu gà đều đem về cho các bạn chăn trâu, rồi tụ họp nấu nướng cùng ăn 
với nhau rất vui vẻ… Anh em trẻ chăn trâu thấy vậy càng cảm phục, đi đứng 
chơi bời họ đều theo sự chỉ huy của Quan lớn. Trong đám người tầm 
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thường bỗng nhiên có một cảnh tượng của ông vua mục đồng thì cũng là 
việc rất là kỳ lạ…”. 

Các giai thoại đương thời cũng truyền lại rằng, cả cha mẹ đẻ lẫn cha nuôi 
của Hoàng Hoa Thám đều là những người trọng nghĩa khí và rất nồng nàn 
tinh thần yêu nước. Bởi vậy nên không có gì lạ khi mới 15-16 tuổi, Hoàng 
Hoa Thám đã “vứt bỏ roi trâu cởi áo tơi” (chữ dùng của Phan Bội Châu) gia 
nhập phong trào chống Pháp làm người lính chân đất.  

Và cũng theo câu chuyện mà Phan Bội Châu đã kể, người anh hùng nông 
dân đã rất mau lẹ chứng minh được những tài năng vượt trội của mình: “Khi 
gặp địch thì xông lên chém được nhiều giặc. Chưa đầy nửa năm đã được 
thăng lên chức Đầu mục. Một năm sau được thăng lên chức Bang tá, có thể 
tự chỉ huy một cánh quân; gặp giặc giao chiến một mình có thể đảm đương 
được một mặt phòng ngự…”. 

Trong bối cảnh thế giặc lúc đó mạnh như chẻ tre, còn bên ta thì các phong 
trào khởi nghĩa đều nhỏ lẻ và yếu ớt nên rất dễ bị đàn áp. Vì thế, Hoàng Hoa 
Thám đã phải liên tục nay đây mai đó tìm nơi dụng võ. Khi quân Pháp chiếm 
thành Bắc Ninh tháng 3/1884, Hoàng Hoa Thám đã gia nhập nghĩa binh của 
Trần Quang Loan, lãnh binh Bắc Ninh. Một năm sau đó, ông lại tham gia 
khởi nghĩa của Cai Kinh, tức Hoàng Đình Kinh ở Lạng Giang. Khi Cai Kinh 
chết, Hoàng Hoa Thám lại tới nhập dưới cờ của nghĩa quân do Đề Nắm 
(Lương Văn Nắm) chỉ huy. Và chính trong lực lượng này, ông đã trở thành 
một vị tướng xuất sắc, rất được ba quân khâm phục.  

Có thể nói rằng, dưới sự chỉ huy của Đề Thám, nghĩa quân Yên Thế trong 
nhiều năm đã thực sự vươn lên thành một lực lượng kháng chiến uy lực, 
gây nên những tổn thất nặng nề cho thực dân Pháp và tay sai. Yên Thế đã 
trở thành một cái gai khó nhổ đối với kẻ xâm lăng, mặc dầu chúng đã đô hộ 
được hầu hết nước ta. Kẻ thù đã phải tập trung rất nhiều tinh binh và sử 
dụng vô số những mưu ma chước quỷ nhằm dập tắt ngọn lửa yêu nước của 
nghĩa quân. Bản thân Đề Thám cũng trở thành đối tượng tiễu trừ hàng đầu 
của thực dân Pháp. 

Trong bối cảnh cực kỳ bất lợi của thời vận lịch sử, nghĩa quân Yên Thế đã 
dần dà bị lâm vào thế kẹt. Đã không chỉ một lần Đề Thám gần như chuẩn bị 
sa chân vào những cái bẫy tinh vi mà kẻ thù đã giăng mắc. Có lúc tưởng 
như vận mệnh của ông cũng đã bị kết liễu bởi những trò phản bội từ chính 
những kẻ từng là thân cận nhất. Thế nhưng, trong nhiều năm liền, “hùm 
thiêng Yên Thế” bằng những chiến thuật khôn khéo và quả cảm đã vượt qua 
được mọi nguy nan. Chỉ tới thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, lực lượng của 
Đề Thám mới trở nên ngày càng suy yếu. Đầu năm 1909, vào đúng ngày 
mùng 8 Tết Kỷ Dậu (29/1) viên thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân 
chính quy và lính khố xanh cùng 400 lính dõng do Đại tá Bataille và viên đại 
thần khét tiếng Lê Hoan chỉ huy tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế.  

Thế giặc hơn hẳn buộc Đề Thám phải vừa phản công, vừa rút lui. Phan Bội 
Châu đã mô tả: “Chỉ vì việc chiến tranh phát triển, thì nông nghiệp bỏ bê, 
lương thực bị cạn, đạn dược hết dần, các kiện tướng ở dưới trướng lần lượt 
bị tử trận. Thế của tướng quân ngày càng bị cô lập. Thủ hạ chỉ còn lại vài 
trăm người, thì dù sức có bạt được núi, khí thế có ngất trời mà thời vận 
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không lợi, thì ngựa ô cũng đành phải chùn bước. Đã đến lúc tướng quân 
không thể không vào ẩn non sâu như thế của một con hổ nghỉ ngơi…”.  

Tới cuối năm 1909, sau khi lực lượng nghĩa quân gần như bị tan rã hoàn 
toàn, Đề Thám phải đi ẩn náu trong những khu vực hiểm trở của núi rừng 
Yên Thế cùng hai thủ hạ tâm phúc. Hoàng Hoa Thám đã phải vất vả mai 
danh ẩn tích để tránh khỏi sự truy sát của kẻ thù. Tuy nhiên, vòng vây của 
giặc ngày một thít chặt. Cho tới nay vẫn chưa có những kết luận thống nhất 
về những ngày cuối cùng của “Hùm thiêng Yên Thế” vì tồn tại nhiều giả 
thuyết khác nhau về cái chết của người anh hùng.  

Theo một số nguồn tư liệu, vào đầu năm 1913, khi Hoàng Hoa Thám di 
chuyển tới vùng Hồ Lẩy trong khu rừng Tổ Cú, kẻ thù đã sắp đặt cho ba kẻ 
tay sai đến trá hàng để tiếp cận rồi bất ngờ hạ sát ông cùng hai chiến binh 
thân tín nhất vào sáng mồng 5 Tết năm Quý Sửu, tức ngày 10/2/1913. Sau 
đó, chúng cắt thủ cấp của ông mang ra bêu tại chợ Nhã Nam để thị uy dân 
chúng. Sau đó, chúng cho đốt đầu Đề Thám thành tro và đổ cả xuống ao 
mất dấu tích. 

Tuy nhiên, nhiều người đã không tin rằng “Hùm thiêng Yên Thế” dễ dàng để 
cho kẻ thù hạ sát như thế. Và họ cũng không tin rằng, thủ cấp được bêu ra ở 
chợ Nhã Nam năm đó thực sự là thủ cấp Hoàng Hoa Thám. Cho tới gần 
đây, một số nhà nghiên cứu vẫn cho rằng, có thể Hoàng Hoa Thám đã thoát 
được khỏi âm mưu ám sát ông cuối tháng 2/1913 và đã đổi tên họ để sống 
ẩn dật trong dân gian… 

 

Nguồn:http://www.bacgiang.gov.vn/tong-quan-bac-giang/16902/Hoang-Hoa-
Tham.html 

 

KHU DI TÍCH KHỞI NGHĨA YÊN THẾ 

 
Đây là những đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo 
của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) kéo dài 30 năm từ 
cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và hoạt động phát triển trên một địa bàn 
rộng lớn như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phúc Yên khiến quân thù 
khiếp sợ. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, dài nhất của 
nông dân trong lịch sử Việt Nam. Trong 30 năm làm thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 
Yên Thế, Đề Thám đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là trận ở thung lũng 
Hố Chuối (tháng 12/1890) và trận ở Đồng Hom (tháng 2/1892). 

Hiện nay, tại Nhà trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế còn lưu giữ nhiều tư liệu, 
hiện vật quý về cuộc khởi nghĩa nông dân kéo dài nhất trong lịch sử dân tộc. 

 Ngày 10/5/2012, hệ thống di tích cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã được Thủ 
tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. 
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Một số hiện vật trong Nhà trưng bày bảo tàng khởi nghĩa Yên Thế. 

Hằng năm, Lễ hội Yên Thế được tổ chức vào ngày 16/3 dương lịch tại thị 
trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế với những nghi thức trang trọng và mang đậm 
bản sắc dân tộc. Mới đây, ngày 27/12/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã ban hành Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội Yên Thế 
là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.   

 

Theo danh sách xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt đối với khu di tích 
Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế có 23 điểm, trong đó huyện 
Tân Yên có 12 di tích, cụm di tích gồm: Khu lưu niệm danh nhân 
Hoàng Hoa Thám, cụm di tích Cầu Vồng, đền thờ Cả Trọng, ao 
Chấn Ký, nghĩa địa Pháp và đồi Phủ, đình, chùa Hả, đình Dương 
Lâm, đình Cao Thượng, đền Gốc Khế, đình Làng Chuông, chùa 
Phố, đình Nội; huyện Yên Thế có 9 di tích gồm: Đồn Phồn Xương, 
đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đình Dĩnh Thép, chùa Thông, đồn Hom, 
đền Thề, động Thiên Thai, đền Cầu Khoai; Ngoài ra còn đình Đông 
(Việt Yên) và chùa Kem (Yên Dũng). 

 

Nguồn: http://dulich.bacgiang.gov.vn/diemden/c-164/Khu-di-tich-khoi-nghia-Yen-

The.html 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tổng hợp: Nam Phong 

Ngày 22/12/4893 – Giáp Ngọ (10/02/2015) 
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ẢNH & VIDEO 
01:11 NGÀY 30/07/2014 

 

Người Pháp lưu giữ ảnh độc về  

'Hùm thiêng Yên Thế' 
 

Chân dung cha con Hoàng Hoa Thám, nghĩa quân Yên 

Thế tập luyện... là những hình ảnh độc đáo, quý hiếm nằm 

trong bộ sưu tập bưu ảnh Đông Dương của một doanh 

nhân người Pháp. 

 

 

Doanh nhân người Pháp, Guy Lacombe đã sống và làm việc ở TP.HCM hơn 14 năm. 
Ông say mê văn hoá Việt Nam và sưu tầm được nhiều cổ vật giá trị. Trong ba năm, 
ông miệt mài sưu tầm bưu ảnh Đông Dương bằng cách mua bán và trao đổi trên 
mạng và đã có khoảng 3.000 bức từ năm 1896 đến 1945 . 
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Bưu ảnh của Lacombe độc đáo và quý hiếm, phân loại theo từng chủ đề khác nhau. Một 
trong số đó là bộ bưu ảnh về 'Nghĩa quân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám' cùng bộ bưu ảnh 
chính quyền thực dân - phong kiến xử tử những người yêu nước sau khi cuộc khởi nghĩa 
của Đề Thám thất bại. 

 

Bức bưu ảnh thủ lĩnh nghĩa quân Hoàng Hoa Thám cùng các cháu tại Yên Thế. Ông sinh 
năm 1846, mất 1913. Cuộc đời người anh hùng rừng núi gắn với các cuộc khởi nghĩa, trong 
đó ngót 30 năm ông lãnh đạo Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) - cuộc đối đầu vũ trang giữa 
những người nông dân ly tán tại vùng Yên Thế Thượng và sau đó là Thái Nguyên. 



3 

 

 

Nhóm nghĩa quân người Mán dưới quyền thủ lĩnh Phạm Quế Thắng ở Vũ Nhai. 

 

Nghĩa quân Yên Thế trong cuộc Khởi nghĩa Yên Thế. 

 

Bức ảnh hiếm về hai người con nuôi của Hoàng Hoa Thám, Cả Rinh và Cả Huỳnh. 
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Đội trưởng nghĩa quân và những người lính luyện tập bắn súng. Trong gần 30 năm lãnh 
đạo, Đề Thám đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là Luộc Hạ, Cao Thượng (tháng 
10/1890), thung lũng Hố Chuối (tháng 12/1890) và Đồng Hom (tháng 2/1892), trực tiếp 
đương đầu với các tướng lĩnh danh tiếng của quân đội Pháp. 

 

Ảnh người đứng đầu nghĩa quân người Mường ở Yên Bái. 
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Hoàng Hoa Thám, người được mệnh danh là "Hùm thiêng Yên Thế", nỗi khiếp đảm cho 
chính quyền thực dân, phong kiến. Đề Thám người tầm thước, vai rộng, ngực nở, tóc 
thường cắt ngắn hoặc cạo trọc, mắt một mí, dáng đi chậm, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ. Ông 
được mô tả là người có năng lực chiến đấu ít ai sánh kịp. Trong nhiều năm, quân Pháp đã 
tập trung lực lượng để đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế và sử dụng nhiều thủ đoạn, từ phủ 
dụ đến bao vây tàn sát. Tuy nhiên, với tài lãnh đạo, Đề Thám nhiều lần buộc quân Pháp 
phải nhượng bộ. Ông gây dựng được lực lượng lớn mạnh trong giai đoạn hòa hoãn hơn 
10 năm. Một trong những sự kiện chấn động là vụ "Hà thành đầu độc" ngày 27/6/1908 
trong trại lính pháo thủ tại Hà Nội. Đây là vụ mưu sát và binh biến trong hàng ngũ bồi bếp 
và binh lính người Việt Nam phục vụ cho quân Pháp nhằm đầu độc quân Pháp để chiếm 
Hà Nội. Binh biến thất bại, 24 người tham gia bị Pháp xử tử, 70 người bị xử tù chung thân. 

 

Trong giai đoạn lớn mạnh nhất, Hoàng Hoa Thám còn xúc tiến xây dựng căn cứ 
kháng chiến, bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như 
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... đã gặp gỡ Hoàng Hoa Thám và bàn kế hoạch phối 
hợp hành động, mở rộng hoạt động xuống đồng bằng. Sang năm 1909, cuộc khởi 
nghĩa suy yếu sau khi thực dân Pháp tung 15.000 quân chính quy tổng tấn công vào 
căn cứ Yên Thế. Trong ảnh là Quan Hầu, nghĩa quân lớn tuổi nhất cùng con rể của Đề 
Thám, Cả Huỳnh ra hàng. 
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Bức ảnh mô tả cảnh xử chém những người theo nghĩa quân Yên Thế tại Quảng Yên (nay 
thuộc tỉnh Quảng Ninh) năm 1905. Khởi nghĩa Yên Thế chấm dứt vào năm 1913. Hoàng Hoa 
Thám được cho là mất cùng năm, song đến nay, nhiều giả thiết vẫn còn đặt ra quanh cái chết 
của ông. Phần mộ của ông cũng chưa được xác định. 

Trần Ngọc Linh 
 

(Chụp lại từ bưu ảnh)  
Clip: Trương Khởi 

 

Chuyển đến: Lê-Thụy-Chi 

Ngày 4/7/4893 – Giáp Ngọ (30/7/2014) 
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