NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)
VỚI NHIỆM VỤ LỊCH SỬ
SAU CUỘC KINH ðÔ QUẬT KHỞI (05 THÁNG 7.1885)
(VÀI CHỦ ðIỂM SỬ HỌC SƠ LƯỢC CẦN THIẾT
KHI CẢM NHẬN BÀI "GIẢI TRIỀU..." (1) CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG).
***
TRẦN XUÂN AN
GIẢI TRIỀU ...
Tam thập niên lai phí kỉ kinh
Vô ñoan dạ bán bách sầu sinh
Kì khai tam sắc, vân lôi biến
Già thính song xuy, kê khuyển kinh
Sơn kính vạn trùng thương thuý liễn
Thần tâm nhất dạng luyến ñan ñình
Thị phi nhiên phó thiên thu hậu
Xã tắc quân vương thục trọng khinh?
CHIA TÁCH TRIỀU CHÍNH ...
Ba chục năm qua phí trí mình
Nửa ñêm, gian tả! Ép buồn sinh
Cờ chia ra khoảnh, giông quyền biến
Kẹp siết theo roi, chó hãi kinh
Núi biếc vạn trùng, lo kiệu Ngự
Lòng son một dạng, luyến sân ðình
ðúng? sai? Ấy gửi nghìn thu luận
Theo nước - phò vua, ñâu trọng khinh?
(Bản dịch thơ từ nguyên tác chữ Hán).
Hai câu bổ sung:
CHIA TÁCH TRIỀU CHÍNH...
U trung thùy bạch thiên thu hậu?
Xã tắc quân dân thục trọng khinh?
Lòng trung sâu kín, sau ai tỏ?
Tổ quốc, dân, vua, ñâu trọng khinh?
1) MỘT BỐI CẢNH LỊCH SỬ HOÀN TOÀN BẾ TẮC.
Tứ thơ "chia tách triều chính" nhưng vẫn "nhất dạng" khởi từ tình huống mà Dụ Cần vương ghi rõ: "Từ xưa kế
sách chống giặc không ngoài ba ñiều: ñánh, giữ, hòa. ðánh thì chưa có cơ hội [ñiều kiện thực lực - TXA. chua
thêm (:ct).], giữ thì khó lượng ñược sức, hòa thì chúng ñòi hỏi không biết chán. ðương lúc sự thế muôn vàn khó
khăn như vậy, bất ñắc dĩ phải dùng quyền [quyền biến - ct.]" [1].
Hai mật dụ Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết từ Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị) gửi về cho Nguyễn Văn Tường (02.6
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Ất dậu) và hoàng tộc (07.6 Ất dậu, 1885) cũng nói ñến kế sách quyền biến với nhiệm vụ "kẻ ở" của ông.
2) SỰ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LỊCH SỬ: "TỔ QUỐC, VUA, DÂN, ðÂU TRỌNG KHINH?".
NỖI KHỔ TÂM, LÒNG TRUNG NGHĨA CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG QUA MẬT DỤ HÀM NGHI GỬI VỀ TỪ
TÂN SỞ (CAM LỘ, QUẢNG TRỊ).
Tất nhiên, "xã tắc, quân, dân, thục trọng khinh?", câu ấy ñưa ra một sự chọn lựa với hành ñộng chính trị cụ thể
trong tình huống lịch sử cụ thể, ai là "kẻ ở", ai là "người ñi".
Chính trong mật dụ gửi về từ Tân Sở, Hàm Nghi (và Tôn Thất Thuyết) ñã dùng hai từ ấy với xác quyết: "Nay ñại
thần Tôn Thất Thuyết cùng ta quanh quẩn, còn ngươi [:Nguyễn Văn Tường - ct.] là phụ chính ñại thần thì ở lại
mà thương ñàm; kẻ ở, người ñi ñều lấy lòng yêu nước lo dân làm căn bản; trời ñất cũng thực chứng giám..." [2].
Mật dụ ấy cùng với Dụ Cần vương ñược gửi về và phát ñi trong một ngày (02.6 Ất dậu: 13.7.1885).
Nguyễn Văn Tường ñã chọn lựa vị trí giáp mặt với kẻ thù một cách trực diện, một vị trí mà Tôn Thất Thuyết
không có khả năng ñảm ñương. "Kẻ ở", cũng là nhiệm vụ bà Từ Dũ giao phó cho ông [3]. Nguyễn Nhược Thị
Bích kể bằng thơ:
"Thấy người trước ñón lên ñường
Gửi rằng: "Có Nguyễn Văn Tường chực ñây"
Phán rằng: "Sự ñã dường này
Ngươi tua [:lo; nên - ct.] ở lại, ngõ rày xử phân"
Vâng lời Tường mới lui chân
Giá ra khỏi cửa, dân lần dõi theo".
Và ở Dậu Tuất niên gian phong hỏa kí sự:
"Thuyết - Tường sanh sự sự sanh [?! - ct.]
ðem Hàm Nghi trốn bôn hành Khiêm Lăng
Cùng nhau bàn luận rứa răng
Thuyết ñi hộ giá, Tường băng về ñầu
Khéo làm chước nhiệm [:nhịn? "thành thực"? - ct.] mưu sâu
Pháp quan mắc mớp tưởng ñâu thiệt tình" [4].
Cho dù với cách diễn ñạt theo quan ñiểm thuộc chính kiến nào ñi nữa, hai ñoạn thơ trên cũng phản ánh về một
sự thật lịch sử!
3) "LÒNG TRUNG SÂU KÍN, SAU AI TỎ?".
"U trung thùy bạch thiên thu hậu?". ðó là nỗi băn khoăn của Nguyễn Văn Tường từ ngày 23.5 Ất dậu (05.7.
1885).
3.a. ðẤU TRANH MẶT NỔI VÀ MẶT CHÌM.
Qua các tư liệu lịch sử có tính cùng thời, sau khi ñối chiếu, loại trừ, thấy rõ Nguyễn Văn Tường vẫn công khai ñấu
tranh với De Courcy, De Champeaux, Silvestre, Nguyễn Hữu ðộ trong hai tháng sau ñêm Kinh ðô Quật Khởi (22 23.5 Ất dậu, 1885). Hơn thế nữa, ông còn ngầm chỉ ñạo phối hợp với phong trào Cần vương.
3.a.1. ðẤU TRANH VỚI THỰC DÂN PHÁP, BỌN TAY SAI, CƠ HỘI.
Quốc sử quán triều Nguyễn ñã ghi rõ [5], tất nhiên với giọng ñiệu và cái nhìn của người chép sử bảo hoàng dưới
chế ñộ phong kiến. Dẫu vậy, qua ñó, hậu thế vẫn thấy Nguyễn Văn Tường khẳng khái, không hề chịu khuất phục
khi ñối mặt với kẻ thù ñã thắng trận, với bọn tay sai vốn ñã từ lâu bán linh hồn cho quỷ thực dân và tả ñạo:
"Lấy quyền tổng ñốc Hà - Ninh là Nguyễn Hữu ðộ thăng thự Vũ Hiển ñiện ñại học sĩ, sung Cơ mật viện ñại thần,
vẫn sung Bắc kì kinh lược ñại sứ.
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Khi ấy Hữu ðộ ñã trở về Hà Nội, ñô thống Pháp là Cô-ra-xy [De Courcy - ct.], khâm sứ là Tham-bô [De
Champeaux - ct.] bàn nói: Hiện nay Bắc kì lắm việc, Hữu ðộ ở ñấy hiểu nhiều, nên trao cho ñiện hàm, sung viện
chức, và vẫn sung chức sứ ấy; phàm ñốc, phủ, bố, án, ở các tỉnh Bắc kì cho ñến các phủ huyện, nếu nơi nào có
khuyết, cho do Nha Kinh lược sứ chọn tâu, chờ chỉ ñịnh ñoạt. Nhiếp chính Miên ðịnh, phụ chính Nguyễn Văn
Tường phúc tâu [cho thái hoàng thái hậu Từ Dũ - ct.] việc ñó là tạm thời [TXA. in ñậm (:iñ)], nghĩ nên tạm nghe
ý ñó mà làm. Văn Tường nhân phụng dụ [của Từ Dũ - ct.] nói: trải bày lý do. Lại nói: do ngươi tuy việc thoả bàn
vụ hợp thời nghi ñể xứng với lời khen của người mới ñược. Vì ý ám chỉ chê Hữu ðộ nương tựa vào thế quan Pháp,
ñể ñược ngôi cao, mà không phải tự bản ý do mệnh lệnh của Triều ñình vậy.
(Trước ñây, Nguyễn Văn Tường cùng Tôn Thất Thuyết cho rằng Hữu ðộ ở Hà Nội phần nhiều hay nịnh hót, quan
Pháp rất ñược vui lòng; Cơ mật viẹân nhiều lần ñem việc tâu lên, chuẩn cho khiển giáng hay triệu về, Hữu ðộ ñều
ñược quan Pháp che chở, rất là ñáng ghét [iñ.].
Ngày tháng 7 năm ngoái, khuyên Bùi Hữu Tạo lấy việc xây sinh từ [của Nguyễn Hữu ðộ - ct.] ñể tâu hặc, vì muốn
nhân ñó ñể ñẩy Hữu ðộ ñến tội. Hữu ðộ chứa sự bất bình ñã lâu. Gần ñây ñô thống Pháp từ Bắc về Sứ quán, tức
thì trước mời Văn Tường và Thuyết ñến họp. Thuyết ngờ sợ cho là hẳn Hữu ðộ ñã có ngầm chỉ thế nào, nên mới
như thế, cho nên sau không chịu ñi; bèn gây hận; ñến ñây [Hữu ðộ - ct.] về kinh, [ y - ct.] lại ñến Sứ quán, rồi
về nhà riêng [của Hữu ðộ tại Huế - ct.], uỷ ñón nhiếp chính Thọ Xuân vương Miên ðịnh tới bàn với Văn Tường; và
[Hữu ðộ - ct.] gièm [rằng - iñ. & ct.] không bàn với Thọ Xuân vương thì ñừng ñi. Kịp khi Hữu ðộ tới Sở Thương
bạc mà Văn Tường ở ñó, hai người nói chuyện với nhau, ñã hơi có ý khiếm hòa [:thiếu hoà khí - ct.]; Văn Tường
phụng dụ này, lời lẽ lại có ý chê ngầm theo kiểu bì lí xuân thu [:bề ngoài với lí lẽ khác nhau như mùa xuân với
mùa thu - ct.]. Hữu ðộ tiếp dụ, giận lắm, nhân ñó càng thêm ñể lòng)".
Qua giọng ñiệu và cách nhìn không ñược trong sáng lắm của nhà chép sử triều Nguyễn, chúng ta gạt ñi khía cạnh
bị nhuộm màu cá nhân hiềm khích, sẽ thấy rõ, thực chất, ñó là cuộc ñấu tranh về vấn ñề bố trí quan chức ở Bắc
kì, vấn ñề chống bọn tay sai, cơ hội, Nguyễn Hữu ðộ là tiêu biểu.
Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, trước ñó ñã "ñặc biệt ñem câu xem gió chuyển buồm trách Hữu ðộ" [6].
Mà ñâu chỉ Nguyễn Hữu ðộ! Cùng một giuộc với y, còn có Nguyễn Trọng Hợp [7], Hoàng Cao Khải, Nguyễn Huy
Lân... [8], và bất ngờ nhất, còn là Nguyễn Thân (con trai Nguyễn Tấn), lẫn Phan ðình Bình!
Thực chất của vấn ñề bố trí nhân sự ấy, xét cho cùng, là vấn ñề còn hay mất Bắc kì. ðó là nội dung của khoản 7
"hòa"ước Patenôtre (1884). Và tại sao lúc ñó, kinh ñô ñã thất thủ, Nguyễn Văn Tường vẫn không chấp nhận "như
quan Pháp có kiểm ñược quan Nam nào nên làm hoán cách, có xin hoán cách ấy, tức làm hoán cách" [9], mà chỉ
miễn cưỡng, xem là tạm thời, còn ñòi hỏi Pháp phải trải bày lí do [10], mặc dù Từ Dũ ñã chấp nhận? Phải chăng
Nguyễn Văn Tường ñang dựa vào sức quật khởi của phong trào Cần vương ñang dậy lên khắp cả nước, và theo
mật dụ Hàm Nghi gửi về: "cùng y [De Courcy - ct.] giảng rõ về lí thế, cân nhắc về lợi hại, hết lòng thỏa hiệp
[:hiệp bàn thỏa mãn ñôi bên - ct.], phàm những khoản gì bách thiết, phải chung nhau bàn ñổi" [11]?
Dẫu trong thế kẹt lịch sử như vậy, Nguyễn Văn Tường vẫn ñấu tranh trực diện với De Courcy, De Champeaux,
Nguyễn Hữu ðộ mà ðNLT.CB., tập 36, tr. 236 - 237 ñã ghi, như ñã trình bày ở phần trên. Việc Nguyễn Văn
Tường phải kí phụ ước (30.7.1885) ấy với Silvestre, Nguyễn Hữu ðộ, ñã ñược Nguyễn Nhược Thị Bích miêu tả:
"Pháp nhân lập ước hội ñồng
Những ñiều lấn hiếp khó lòng y theo
Văn Tường chẳng khứng thuận chiều
Trái tình, Hữu ðộ mượn ñiều Bắc quy" [12]
Từ năm 1921, ngay dưới chế ñộ thực dân, Trần Trọng Kim ñã viết một cách kín ñáo:
"Trong khi vua còn ñi vắng, thống tướng De Courcy ñặt ông Thọ Xuân lên làm giám quốc, giao binh quyền Binh
bộ thượng thư cho viên khâm sứ De Champeaux, ñể bãi việc binh lính của ta ñi [iñ.], và gọi quan kinh lược ở Bắc
kì là Nguyễn Hữu ðộ và quan tổng ñốc Nam ðịnh là Phan ðình Bình về cùng với Nguyễn Văn Tường coi việc Cơ
mật. Vì hai ông ấy ở Bắc kì ñã hiểu mọi việc và ñã biết theo chính sách bảo hộ [iñ.], cho nên thống tướng ñem về
ñể thu xếp mọi việc cho chóng xong. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Hữu ðộ không hợp ý nhau [iñ.], Nguyễn Hữu
ðộ lại trở ra Bắc kì" [13].
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Hợp ý thế nào ñược với kẻ bán nước, "ñã biết theo chính sách bảo hộ", thực dân Pháp bảo gì nghe nấy!
3.a.2. ðỐI PHÓ VỚI PHE CHỦ "HOÀ" (TỪ DŨ, MIÊN ðỊNH...) VỚI PHƯƠNG THỨC "KHÔNG BIẾT GÌ
HẾT".
Một vấn ñề gay cấn nữa là Nguyễn Văn Tường không chỉ phải ñối phó với Pháp và bọn cơ hội, tay sai, mà còn
phải ñối phó với phe chủ "hòa", ñứng ñầu là Từ Dũ cùng Miên ðịnh (giám quốc, nhiếp chính). Miên ðịnh là một
người có tư cách hèn hạ ñến mức ngửa tay xin tiền khâm sứ Pháp, ñến nỗi ðồng Khánh cũng cho là nhục quốc
thể [14]!
ðối với thái hoàng thái hậu Từ Dũ, Nguyễn Văn Tường phải làm ra vẻ bị Tôn Thất Thuyết lừa dối [15] (2). Ông ở
trong thế kẹt, nên phải vờ như giữa ông và Tôn Thất Thuyết chưa hề bàn bạc ñể khởi binh ñêm 22 - 23.5 Ất dậu
(05.7.1885), mặc dù ñấy là cuộc khởi binh bất ñắc dĩ, bị Pháp ép vào thế chẳng ñặng ñừng:
"Bằng còn ỷ thế quá ngang
Thời ta sẽ liệu quyết ñường hơn thua!" [16].
Biết sẽ có khả năng bị thất thủ, nhưng ñến lúc cũng "ñành liều may rủi với trời" [17].
Cuộc Kinh ðô Quật Khởi chỉ nhằm phát ñộng tổng nổi dậy Cần vương trên toàn quốc ñể ñấu tranh ngoại giao,
chính trị.
Nguyễn Văn Tường giả vờ "không biết gì hết" trong ñêm 22 - 23.5 Ất dậu, 1885 [18] ñể ở lại làm nhiệm vụ ñàm
phán của "kẻ ở", trong khi Tôn Thất Thuyết là "người ñi".
Phương thức "không biết gì hết" ñược Aldophe Delvaux cho là: "Ông phụ chánh thứ nhất (Tường) ñã miễn cưỡng
hành ñộng dưới ảnh hưởng ngông cuồng của ông Thuyết, bất chấp mọi lời khẩn cầu của mẹ vua Tự ðức và ông
hoàng Hoài ðức (em vua Thiệu Trị) [thay Hồng Hưu - ct.] là những người chống lại các sự vận ñộng của phái yêu
nước" [19] (3). Theo Delvaux, ấy là tin tức mật thám của Pháp trong buổi sáng 04.7.1885 mà De Champeaux
nắm ñược! Thật ra, Nguyễn Văn Tường ñã cho phép và ñã thay mặt vua ra lệnh cho Tôn Thất Thuyết chuẩn bị
kháng chiến, lập ñạo quân Phấn Nghĩa cho thêm thanh thế (1883 - 05.7.1885), ñể ñấu tranh với Pháp. Ngay
trong những giờ phút sắp ñến thời ñiểm nổ ra cuộc Kinh ðô Quật Khởi, khi Tôn Thất Thuyết "lại nghiêm sức các
quân dinh kiểm soát, chỉnh ñốn những ñồ khí giới, Văn Tường với ñình thần cho rằng ñó cũng là thanh thế ñể
phòng bị vậy" [20]. Và tất nhiên, nếu cần, cũng phải lấy tấn công làm phòng thủ.
3.a.3. VỚI PHƯƠNG THỨC "KHÔNG BIẾT GÌ HẾT", NHẰM PHỐI HỢP BÍ MẬT NHƯNG CHẶT CHẼ VỚI
PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG.
Quả vậy, Nguyễn Văn Tường ñã lãnh ñạo Cơ mật viện họp bàn rất bí mật. ðã ñến lúc không thể không thực hiện
kế hoạch chính Nguyễn Văn Tường cùng Thân Văn Nhiếp, Nguyễn Quýnh vạch ra, và Nguyễn Văn Tường ñã ñích
thân, tự nguyện tiến hành bước ñầu từ 1864, 1866 [21]. Gần hai mươi năm trước thời khắc lịch sử này, ñó là việc
tâu xin mở thượng ñạo, ñặt cơ sở ñể khởi công xây dựng thành lũy Tân Sở, tuy còn dở dang. Khát vọng kháng
chiến còn thể hiện ở bài thơ "Bệnh trung kí phỏng ñồng chí" [22] (4) ñược viết vào quãng thời gian còn tiễu phỉ ở
phía bắc, khoảng những năm ñầu của thập kỉ 70 (thế kỉ XIX). Và vào năm 1883, kế hoạch ñó lại ñược tiến hành
một cách vữõng chắc với quy mô lớn [23]. Trong thời ñiểm cụ thể vào ñầu tháng 7.1885 này, Tôn Thất Thuyết
cũng như Nguyễn Văn Tường, cả hai cùng "nhất dạng", nhất trí với sự tổng hợp phương thức: vừa kháng chiến vũ
trang (ñánh), vừa "không biết gì" (ñàm), phương thức ông ñã từng ñấu tranh thắng lợi vào cuối năm 1873, ñầu
năm 1874. Thắng lợi ấy, ngay cả "Quốc triều chính biên toát yếu" [24] lẫn "Việt Nam sử lược" [25] ñều ghi
nhận, và trích dẫn nguyên văn cuộc ñối thoại giữa Nguyễn Văn Tường với Philastre một cách thán phục (5). Còn
ñây là ñoạn ñối thoại giữa vua Tự ðức với triều thần và Nguyễn Văn Tường về phương thức "không biết gì" kết
hợp với tiến công vũ trang, sau khi ñã thành công:
"Vua bảo [...] Viêm và Thuyết mùa ñông năm ngoái [21.12.1873 - ct.] giết ñược ñầu sỏ giặc, làm mất khí thế của
chúng, Nguyễn Văn Tường nhân ñấy dễ làm việc; Văn Tường nói: Tuy có trở ngại một chút, nhưng thực giúp
ñược nhiều. ðấy là lời bình tâm không khoe công. Viêm và Thuyết nên [ñược - ct.] phong tước, giả lại chức
quan" [26].
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ðó là lúc thu hồi lại bốn tỉnh Bắc kì, sau khi hạ sát Françis Garnier trong sự tức tối ñiên cuồng của Jean Dupuis,
Puginier, Rheinart và bọn "dữu dân" trong giáo dân (như tên ngụy tổng ñốc Trương, vốn là thợ rèn theo "tả ñạo"
chẳng hạn) [27].
Phương thức ñó, mười năm sau (1883) vẫn còn hiệu quả, với cái chết của Henry Rivière, cũng do quân Lưu Vĩnh
Phúc trực tiếp hạ sát, dưới sự chỉ ñạo của Hoàng Tá Viêm, tại Hà Nội.
Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lại tiến hành một lần nữa, dữ dội và quyết liệt hơn, ngay tại kinh ñô Huế,
1885.
Dẫu thất bại, Nguyễn Văn Tường, sau 05.7.1885, vẫn tiếp tục ñấu tranh. Bởi thế và lực so với 1873, 1874 ñã ngặt
nghèo hơn, Nguyễn Văn Tường không còn ở tâm thế ung dung như mười hai năm trước, mà ñang vô cùng khổ
tâm. De Courcy không bị hạ sát! Mang Cá và Tòa Khâm không bị triệt tiêu như mong muốn! De Courcy và De
Champeaux lại ñang nhân danh Triều ñình ñể thao túng!
Do ñó, phong trào Cần vương vũ trang ñã bùng lên khắp nước!
Quốc kế "chia tách triều chính" nhưng vẫn "nhất dạng", phối hợp bí mật nhưng rất chặt chẽ, là một sáng tạo rất
táo bạo, trong ñiều kiện thế và lực lúc bấy giờ!
Qua việc trích dẫn những tư liệu của Puginier, theo giáo sư Nguyễn Văn Kiệm [28], chúng ta thấy rõ sự thật lịch
sử, với sự miêu tả của chính ñối phương, về nỗ lực của Nguyễn Văn Tường: "Vua Hàm Nghi ñi theo Thuyết còn
phụ chính Tường ở lại, vẫn giữ nguyên chức tước, và sau một thời gian trá hàng, lại tiếp tục có những hành ñộng
ñối kháng. Chính theo lệnh của y mà khoảng 30.000 giáo dân ñã bị hại chỉ trong vòng 2 tháng và hơn 1.000
người khác cũng chịu chung số phận do các quan lại thi hành mệnh lệnh trên...".
Delvaux, trong bài viết ở sách ñã dẫn [29], cũng miêu tả cảnh "sát tả ñạo" trước và sau 05.7.1885, ñặc biệt là
sau ngày lịch sử bi hùng ấy, tại Bình ðịnh, Quảng Trị, Nghệ An. Trần Trọng Kim, trong "Việt nam sử lược" [30],
cũng ghi rõ: "Tôn Thất Thuyết [...] làm hịch Cần vương truyền ñi khắp nơi [...]. Sách Tây chép rằng [...] dân bên
ñạo phải tám ông cố và hơn hai vạn người bị giết".
ðối phương ñã kết án Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết là "tàn nhẫn", "hiếu sát"! Sự "tàn nhẫn", "hiếu
sát" (hai từ này về sau cũng bị Trần Trọng Kim xuyên tạc!), theo cách nói của các gián ñiệp thực dân trong lốt áo
"tả ñạo", vốn ñã khởi ñộng từ lúc Pháp ñánh chiếm Thuận An (Huế, 1883). Bởi "tả ñạo" cũng chẳng khác gì
những năm trước ñó, ở ðà Nẵng, ở Gia ðịnh, và ở Hải Dương, Ninh Bình... (6):
"Ngoài thời Tây tặc lưới giăng
Trong thời tả ñạo chạy quanh bốn bề" [31]...
cho nên, không thể khác ñược, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, hai người thiết kế chiến lược và chiến thuật
cho công cuộc kháng chiến chống Pháp bấy giờ, với tư cách là hai người lãnh ñạo cao nhất Cơ mật viện lúc ấy, ñã
phải kiên quyết. Sự kiên quyết ñó, Aldophe Delvaux ñã viết lại theo giọng ñiệu thực dân ra vẻ khách quan của y:
"Triều ñình thấy nguy cơ mất ñộc lập, ñã bàn bạc ngầm các phương kế ñể chận ñứng sự lấn chiếm của Pháp. [...]
Tôn Thất Thuyết, [...] Nguyễn Văn Tường ñã lôi kéo Hội ñồng Cơ mật thoả thuận hai vấn ñề quyết ñịnh như sau:
Ra một mật lệnh cho các sĩ phu ñịnh rõ ngày tàn sát cùng lúc tất cả giáo dân trong toàn quốc [! sic! - ct.]. Sau khi
loại kẻ tiếp tay cho quân xâm lược sẽ chuyển Triều ñình và Chính phủ ñến một pháo ñài kiên cố, và ñến các vùng
hiểm trở bất khả xâm phạm. ðó chính là Cam Lộ hay ñúng hơn là Tân Sở, và ñó là trung tâm liên kết lực lượng ái
quốc, là nơi Triều ñình sẽ tạm dừng chân. Các chuẩn bị kì quặc ñể hình thành do những kỉ niệm quá khứ [của
Nguyễn Văn Tường với vùng ñất Cam Lộ - ct.], thảm hại thay, lại ñã ñược thực hiện một phần lớn" [32].
Cũng về thời ñiểm 1883, theo Jabouille, phụ trách Tổ chức công vụ Pháp, công sứ Pháp tại Quảng Trị:
"Các người chống Pháp nói rằng: "Những người Thiên Chúa [giáo - ct.] phản bội Tổ quốc ñể làm lợi cho nước
Pháp. Chúng ta chỉ hòa bình khi nào người Pháp không có sự ủng hộ trong nước..."" [...]. "Việc ñánh lấy Thuận
An, và buộc chấp nhận ñô hộ làm cho ông phụ chính Tường tức giận tột ñộ; nhưng ông Tường âm thầm, cẩn
thận ñè nén sự tức giận ñể dùng nó vào một dịp thuận lợi" [33].
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Và sự thể, theo Puginier viết về thời gian hai tháng sau ngày Kinh ðô Quật Khởi (22 - 23.5 Ất dậu, 1885), như ñã
trích dẫn, chắc chắn chỉ vì tình huống lịch sử bắt buộc, bởi, giáo dân thời bấy giờ, nói như ðoàn Trưng từ trước
1866:
"Gia-tô nội ứng ghê thay
Giúp ñem lương thực chẳng ngày nào không".
Quả thật, ñến 1885, sự nội ứng của "tả ñạo" Thiên Chúa giáo ñã quá công khai!
Sách "Compendium..." của Raviê (Ravier), có ñoạn viết: "Bấy giờ mới nổi cơn bão táp rất dữ dội quá sức; từ khi
nước Nam có ñạo chẳng hề bao giờ bổn ñạo phải cực khốn cực nạn bằng bấy giờ; vì trước kia, khi cấm ñạo, chỉ
có quan quân ñi bắt bớ mà thôi, còn dân ngoại thì chẳng lo việc ấy, lại cũng thương kẻ bị bắt bớ. Còn lần này
quan và dân ngoại ñều ñồng tâm hiệp lực mà quyết tận diệt kẻ có ñạo" [34].
Và theo Delvaux:
"... Các quan chức không muốn dính líu vào, sợ có sự không may về sau [cách diễn ñạt của Delvaux - ct.], nên ñể
việc ñó cho các sĩ phu ñảm nhận, còn riêng họ vẫn ở trong bóng tối.
Trong các tỉnh, trong khi các sĩ phu chuẩn bị chiến ñấu, thì các vị quan lớn lo trấn an các công chức của chính
quyền bảo hộ cũng như các vị linh mục và giáo dân. Khi mọi việc chuẩn bị ñã xong xuôi rồi, các sĩ phu tiến chiếm
thành trì của các tỉnh, và các quan tỉnh thì nhanh tay giao nạp các thành trì ấy, sau một vài sự phản kháng qua
loa; và như thế là những cuộc cắt cổ [! sic! - ct.] bắt ñầu" [35].
Các quan ở tỉnh thì như thế, còn Nguyễn Văn Tường? Nguyễn Văn Tường cũng không thể khác hơn:
"Tướng De Courcy lấy tin tức [ở - ct.] ông Tường, ông này ñều bảo ñảm rằng sự trật tự an ninh ñang hình thành
khắp nơi. [Trong khi ñó - ct.], các tin tức báo ñộng dồn dập từ miền nam [tả kì - ct.] ñược gửi ñến. Tướng
Prudhomme muốn biết tường tận tình hình thật sự các việc, ñã ñược ông De Courcy chấp thuận và cho phép ñến
các nơi ấy. Ông ñi cùng ông De Champeaux trên chiếc tàu "Le Lutin" và ñến Quy Nhơn ngày 18.8 [1885 - ct.], và
ông ñã mục kích toàn là máu lửa" [!sic ! - TXA. ct.] [36] (xem thêm chú thích (10)).
Lại theo Jabouille:
"Một vài nhà truyền giáo trong tỉnh và một vài ông quan cho biết rằng năm 1885, nhất là vào tháng 9, tỉnh Quảng
Trị ñã là hiện trường của một cuộc tiêu diệt có phương pháp, ñược tiên liệu, có tổ chức, ñể loại trừ các người theo
ñạo Chúa, gây ra bởi ñảng của Văn thân, có sự ủng hộ tinh thần của ít nhất là hai quan phụ chính..." [37].
Các "nhà truyền giáo" ñó chính là Aldophe Delvaux, Henry de Pirey - những kẻ ñã ra vẻ khách quan, thực chất lại
thù hận sâu sắc Nguyễn Văn Tường, người ñã bị chính phủ Pháp "ñày cho chết"! Gạt ñi những xuyên tạc, bóp
méo, bịa ra cái gọi là ý nghĩ quần chúng ñể bôi nhọ của các tên thực dân, tả ñạo trong các bài viết của chúng với
mục ñích trả thù, phục hận, sẽ thấy sự thật lịch sử ñã diễn ra.
Sự thật lịch sử ấy ñã diễn ra, bởi lẽ, Triều ñình Huế với lực lượng vũ trang khắp các tỉnh ñang bị suy yếu, nhưng
thật sự lực lượng quân sự của Pháp cũng không lớn, nên vấn ñề do tình thế ñặt ra là cần phải tiêu diệt bọn "dữu
dân" nội phản, nhằm cô lập bọn thực dân Pháp, biến chúng lâm vào tình cảnh như "cua gãy càng", mặc dù chúng
chiếm ñược kinh thành Huế, thậm chí chúng ñặt ñược ách "bảo hộ" lên cổ của dân tộc ta! [38] (6).
Và bởi lẽ, quan trọng, quyết ñịnh hơn, ấy là không còn cách nào khác, trong ñiểm ñỉnh tột ñộ của mâu thuẫn ñối
kháng, giữa lực lượng dân tộc, yêu nước với bọn thực dân Pháp mà hậu thuẫn của chúng là "tả ñạo". ðó là biện
pháp chẳng ñặng ñừng trước sự lấn hiếp của thực dân và "dữu dân", ñể củng cố lại chính quyền nhằm làm hậu
phương cho phong trào Cần vương, chống Pháp bằng vũ trang và bằng thương thuyết. Biện pháp bạo lực quyết
liệt ấy, xuất phát từ tình thế: không còn hậu phương, hậu thuẫn nước ngoài nào khác! Chúng tôi nhấn mạnh:
không còn hậu phương, hậu thuẫn nước ngoài nào khác! (7). Vả lại, ñâu chỉ bởi mệnh lệnh của Nguyễn Văn
Tường phối hợp với Dụ Cần vương của Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, trong cuộc nổi dậy toàn quốc này, mà còn do
chính sức mạnh quật khởi hoàn toàn tự giác của nhân dân!
Chúng tôi ñã ñối chiếu với "ðại Nam thực lục, chính biên" ñệ ngũ kỉ [39], và thấy rằng hiện thực máu lửa ấy là có
thật. Tuy nhiên, còn phải thấy rõ, Delvaux, Puginier, H. Ravier, Jabouille, các tên thực dân khác ñã thổi phồng con
số giáo dân theo Pháp xâm lược ñến mức kinh hoàng. Sự thổi phồng quá ñáng ấy (ngay cả trong vè "Thất thủ
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kinh ñô" [40]), là nhằm biện minh cho việc Pháp ñặt ách ñô hộ lên cổ dân tộc ta, nhằm kích ñộng giáo dân ở
"mẫu quốc" và Tòa thánh La Mã (8).
Như thế, chỉ có thể là: vì tình huống lịch sử, Nguyễn Văn Tường không thể bày tỏ cho mọi người biết, chính ông
cùng Tôn Thất Thuyết ñã chuẩn bị, rồi cùng tiến hành cuộc Kinh ðô Quật Khởi, lại phối hợp liên lạc thường xuyên
với phong trào Cần vương cũng theo cách vừa tiến công vũ trang (kẻ ñánh), vừa "không biết gì" (người ñàm), cho
ñến ngày Nguyễn Văn Tường bị ñày ñi Côn ðảo; và uy tín Nguyễn Văn Tường quá lớn, chúng ñày ông tít tận
Tahiti, gần nam châu Mỹ, sau nhiều thủ ñoạn li gián Nguyễn Văn Tường với Tôn Thất Thuyết (như vụ ñốt nhà
Nguyễn Văn Tường chẳng hạn)!
Việc Nguyễn Văn Tường bị lưu ñày, lại theo Delvaux, ngoại vụ Paris tại Việt Nam, trong bài viết ở sách ñã dẫn
[41]: "Một sự mâu thuẫn sâu xa chia rẽ tướng De Courcy và ông De Champeaux, nhất là ñối với vấn ñề ông phụ
chánh Tường. Vị tướng thì quả quyết là ông Tường luôn luôn liên lạc với ông Thuyết và [trước ñó - ct.] lại nhúng
tay vào mọi cuộc âm mưu lật ñổ, và ñem xuống tàu ñày ñi Côn ðảo ngày 6.9 [1885 - ct.]... [...] lại chuyển ñến
Tahiti [...]. Ông De Champeaux lại cho rằng ảnh hưởng của ông Tường là rất lớn... [...]".
Tất nhiên, Delvaux vẫn cài vào bài viết, ngay cả ở ñoạn văn trên những câu chứa ñựng sự mị dân, sự thất thiệt,
chẳng hạn như sự "ñộ lượng" của chúng, thời ñiểm Nguyễn Văn Tường chết (xem thêm chú thích (15)).
Chúng tôi cũng không trích dẫn ñể nhằm nêu lên sự mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, cách ñối xử ñối với Nguyễn
Văn Tường, theo quan ñiểm thực dân riêng của mỗi tên ñầu sỏ giặc. ðiều ñáng lưu ý, chúng "quả quyết là ông
Tường luôn luôn liên lạc với ông Thuyết", "ảnh hưởng của ông Tường là rất lớn" [42]. ðiều này khớp với "ðại
Nam thực lục, chính biên": hai mật dụ Hàm Nghi gửi về, và chắc hẳn có những tập tâu ñối của Nguyễn Văn
Tường gửi lên chiến khu Tân Sở. Việc án sát Quảng Trị Tôn Thất Nam ñược ủy nhiệm lên Tân Sở họp với Tôn
Thất Thuyết cũng ñã ñược ghi nhận rõ [43].
Phương thức "không biết gì", khác với lần thành công cuối năm 1873 bước sang 1874, là lần này (1885) không có
ñoạn kết chiến thắng, nên Nguyễn Văn Tường không ñược dịp cùng Tôn Thất Thuyết bày tỏ trước Tam Cung và
ñình thần cùng nhân dân. Tuy nhiên, Quốc sử quán triều Nguyễn biết rõ ñiều ñó. Chi tiết Dụ Cần vương và mật
dụ gửi Nguyễn Văn Tường từ Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị) ñược viết một ngày, phát ñi và gửi về một lúc (02.6 Ất
dậu, 1885) ñã làm sáng tỏ. Và bản án chung thẩm cáo thị của hai tên De Courcy, De Champeaux, vô hình trung,
làm sáng tỏ như một xác quyết của "lân sử" (tín sử). Chúng tôi sau khi nghiên cứu trọn ñệ tứ, ñệ ngũ, ñệ lục kỉ
(tập 27 - tập 38) của "ðại Nam thực lục, chính biên", lưu ý ñến "bản án" về Nguyễn Văn Tường, ñã hơn một trăm
năm trước ñược Quốc sử quán cẩn thận ghi chép lại, thấy rằng bản án của thực dân ñối với Nguyễn Văn Tường ,
"kẻ thù không ñội trời chung" của chúng, vô hình trung mà hiển nhiên, là bản án ñẹp nhất, rực rỡ nhất, chưa
từng có trong giai ñoạn ñầu chống Pháp của dân tộc ta, một giai ñoạn lịch sử bi hùng nhất với một nhân vật bi
hùng nhất: Nguyễn Văn Tường!
Tất nhiên, phương thức "không biết gì" cũng ñã gây ra quá nhiều ngộ nhận và dễ bị xuyên tạc. Sóng ñôi với ông,
người cùng thực hiện kế hoạch kháng chiến với ông (mặc dù Tôn Thất Thuyết trước tháng 11 âl., 1881, hầu như
không biết gì về Tân Sở, hệ thống sơn phòng và thượng ñạo Bình ðịnh - Nghệ An), Tôn Thất Thuyết nhận tất cả
hào quang bi tráng. Nói thế, thực ra, Tôn Thất Thuyết cũng bị xuyên tạc, bôi nhọ, nhưng kẻ thù khó lòng xuyên
tạc, bôi nhọ hơn, và hậu thế cũng dễ thanh minh hơn, bởi Tôn Thất Thuyết là hình ảnh của người kháng chiến
trong ñiều kiện bế tắc chung của các nước Á, Phi, Mỹ la tinh thuở bấy giờ! Trong khi ñó, người ta dễ ñánh ñồng
hoặc nhầm lẫn Nguyễn Văn Tường với cánh chủ "hòa", ñầu hàng! (Xem thêm chú thích (13)).
Phương thức tổng hợp, "không biết gì" (kẻ ở, ñấu tranh bằng thương thuyết) và chiến ñấu vũ trang (người ñi, ñấu
tranh bằng quân sự), Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết ñã hợp lực tiến hành, trong lần Kinh ðô Quật Khởi
(05.7.1885), dẫu sao, cũng ñã sáng tỏ *.
3.b. NHIỆM VỤ LỊCH SỬ VỚI LẬP TRƯỜNG KIÊN ðỊNH, THÁI ðỘ CHÍNH TRỊ "NHẤT DẠNG". SỰ NGỘ
NHẬN, XUYÊN TẠC.
THỰC DÂN PHÁP THAO TÚNG TRONG SỰ NHÂN DANH TRIỀU ðÌNH. NỖI KHỔ TÂM CỦA NGUYỄN
VĂN TƯỜNG.
Trong hai tháng sau ngày Kinh ðô Quật Khởi và bị thất thủ, từ 05.7 ñến 06.9.1885, các nhà sử học thường quy
hết trách nhiệm cho Nguyễn Văn Tường. Cần thấy rõ, trong hai tháng ngắn ngủi ấy, Nguyễn Văn Tường hết bị
quản thúc bởi lính Pháp, ñại uý Schmitz [44], lại bị chi phối bởi De Courcy, Caspar, trực tiếp là De Champeaux,
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phó công sứ Hamelin. De Champeaux trở thành thượng thư Bộ Binh, Cơ mật viện ñại thần của Triều ñình Huế!
Về cái án tử hình của ðặng Hữu Phổ (con trai của phò mã Cát, ñồng hương với Nguyễn Luận), Quốc sử quán triều
Nguyễn [45] ñã ghi rõ nội dung: ðặng Hữu Phổ chống việc phủ Thừa Thiên sức cho huyện Quảng ðiền tăng
cường quân số. Như thế, vô hình trung ðặng Hữu Phổ ñã tiếp tay cho Pháp trong việc Pháp yêu cầu Triều ñình
không ñược tái vũ trang [46]. Về phía Pháp, dẫu vậy Pháp vẫn xem ðặng Hữu Phổ nổi loạn! Và chính ðặng Huy
Xán, chú ruột của ðặng Hữu Phổ, ñã lừa bắt ông, ñem nộp cho giặc (theo một số tư liệu và ðặng phả)! Vụ Lê
Trung ðình cũng như thế, nhưng ở dạng cụ thể khác. Lê Trung ðình lại tôn phù Tuy Lí vương [47], một nhà thơ
chủ "hòa", câu kết với Pháp thời Hiệp Hòa, bị ñày vào Quảng Ngãi! Do việc tôn phù này, người ta tưởng Lê Trung
ðình là kẻ cơ hội! ðúng như một câu trong sắc dụ của Từ Dũ lâu nay vốn do Nguyễn Nhược thị Bích viết thay: "Ba
tháng bỡ ngỡ, bốn biển ầm vang" [48]! ðặng Hữu Phổ, Lê Trung ðình yêu nước, chống Pháp, nhưng lại quờ
quạng, thiếu sáng suốt. Sự chỉ ñạo của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường cũng chưa sâu sát, cụ thể từng
"bước ñi". Khởi nghĩa hưởng ứng dụ Cần vương là ñúng, nhưng chống Triều ñình lúc Nguyễn Văn Tường còn giữ
vị thế hay tôn phù Tuy Lí vương là sai (mặc dù Miên Trinh từ chối)! Bởi lẽ, Nguyễn Văn Tường vẫn "nhất dạng"
với Tôn Thất Thuyết trong nhiệm vụ "kẻ ở", "người ñi". Vả lại, quyết án ðặng Hữu Phổ là do triều nghị, Triều ñình
lại có cả De Champeaux ở vị trí trọng thần, chủ chốt, quyết ñịnh! Từ Dũ, Miên ðịnh chuẩn y! Còn Lê Trung ðình
lại do chính các tỉnh thần và Nguyễn Thân hội bàn, chém trước, báo cáo sau [49]! Do ñó, không thể quy hết mọi
việc Pháp nhân danh Triều ñình ñể ñổ cả cho Nguyễn Văn Tường!
Ngoài hai vụ việc trên, trước sức ép của Pháp, Nguyễn Văn Tường còn phải tự giằng xé và bị ngộ nhận bởi vài nỗi
ñau lòng khác.
Với chính trị, chúng ta phải thông cảm, thậm chí có những việc rất khổ tâm, cũng phải vờ chấp nhận ñể qua mắt
giặc Pháp và phe chủ "hòa", chẳng hạn như cùng Trương Quang ðản bốn lần viết thư cho Hồ [Văn] Hiển ñưa
Hàm Nghi - linh hồn của cuộc kháng chiến - về lại Huế trong khi Pháp vẫn tiếp tục lấn hiếp [50] [(9) và xem
thêm chú thích (11)]. Thật lòng, Nguyễn Văn Tường cũng như Trương Quang ðản chỉ muốn rước vua Hàm Nghi
về sau khi cuộc ñánh phối hợp với ñàm ñã ñạt ñược mục tiêu có giới hạn với sự nhượng bộ của Pháp, như Tôn
Thất Thuyết ñã nói với Phạm Hữu Dụng: "phải nên ñoàn kết [thoả hiệp tạm thời - ct.] với quân Pháp; [Pháp - ct.]
không lại lấn áp như trước, thì mới ñón xe vua về" [51], ñồng thời theo hai mật dụ vua Hàm Nghi (cùng Tôn Thất
Thuyết) gửi về từ Tân Sở cho Nguyễn Văn Tường và hoàng tộc.
Nhưng cũng cần thấy rõ, sắc dụ về việc truy bắt Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn, treo giải cho ai bắt ñược,
chém ñược, chính ðồng Khánh về sau cũng xác nhận là do Từ Dũ ban hành (tất nhiên Từ Dũ cũng ñành phải theo
yêu cầu của Pháp!) [52].
Hơn nữa, sử học phải phân tách rõ "hư chiêu" và "thực chiêu"! Tất nhiên ñó chỉ là hư dụ, chứ không phải thực dụ
(thực dụ trong tình huống này phần lớn phải là mật dụ).
Tuy vậy, chúng ta cũng cần ghi nhớ, vào cuối tháng 8, ñầu tháng chín 1885, còn có một số sắc dụ khác của Tam
Cung (ñứng ñầu là Từ Dũ) với lời lẽ của những bản cáo trạng về sự câu kết giữa thực dân cố ñạo, giáo dân với
thực dân viễn chinh Pháp, ñồng thời khẳng ñịnh "thù ghét [giặc Pháp - ct.], ai bảo là không nên. Không gì bằng
cuộc nghĩa cử ñêm 22 tháng 5 năm nay [04 - 05.7.1885 - ct.]..." [53]. Trong tình huống kinh ñô thất thủ, cực kì
khó khăn, thất thế ấy, các sắc dụ tố cáo công khai giặc Pháp và tả ñạo ñó ñã chứng tỏ một tinh thần ñề kháng,
bất khuất ở mức ñộ nhất ñịnh. Phải chăng chính Nguyễn Văn Tường ñã tác ñộng rõ rệt vào các sắc dụ khá ñanh
thép này? Chính bản án cáo thị của hai ñầu sỏ giặc (De Courcy, De Champeaux) trong vài ngày sau ñó sẽ làm
sáng tỏ.
Ngoài ra, những gì Nguyễn Văn Tường làm ñược cho việc tái củng cố vương quyền nhà Nguyễn từ triều ñình cho
ñến huyện xã, cho phong trào Cần vương là những chỉ ñạo vừa thành văn, vừa khẩu lệnh, vừa công khai, vừa bán
công khai, trong những lúc thoát khỏi ñôi mắt cú vọ của bọn De Champeaux, bọn chủ "hòa" (thực chất là ñầu
hàng) (9), (10)...
Với chức năng, nhiệm vụ lịch sử vừa thoả hiệp vừa ñấu tranh của mình, Nguyễn Văn Tường ñã bị bọn thực dân cố
ñạo căm hận, báng bổ:
"Puginier, giám mục ở Bắc kì, và Camelbeck, giám mục ở Quy Nhơn, ñã mở một chiến dịch ñiên cuồng tấn công
chống Nguyễn Văn Tường mà theo họ là kẻ thù lớn nhất của người Pháp và ñồng thời cũng là người An Nam ñiêu
toa nhất [(!?!) nói với Pháp thế này, lại làm thế khác - ct.] mà người ta có thể gặp... Sự hợp tác của ông ta và De
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Courcy là một mưu mô [của ông ta - ct.] nhằm ñánh lừa người Pháp" [54].
Trong một mật dụ từ Tân Sở gửi về cho hoàng tộc (07.6 Ất dậu [18.7.1885]), sau khi hiểu rõ những gì Nguyễn
Văn Tường ñã tiến hành ở Huế, Hàm Nghi (và Tôn Thất Thuyết) ñã viết:
"Nay ñã có phụ chính huân thần Nguyễn khanh [tức Nguyễn Văn Tường - ct.] ở lại giảng nói, che chở nhiều việc,
hơi ñược yên ổn; huân thần tâm sự như thế, cáng ñáng như thế, thực là ñau khổ quá chừng. Nhân vật nước ta,
những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn ñược. Trẫm cũng dụ cho ñại thần ấy hết lòng bàn tính công
việc, tâu chờ quyết ñịnh" [55].
ðó là mật dụ gửi cho hoàng tộc, Hàm Nghi (cùng Tôn Thất Thuyết) ñã viết về Nguyễn Văn Tường như vậy. Và,
ñúng ra, mọi sách lược (xây dựng thành luỹ Tân Sở cùng những phương án kháng chiến, ñánh - ñàm, với nhiều
mức ñộ khác nhau, tuỳ tình hình... ) ñều do Nguyễn Văn Tường góp phần vạch ra, từ năm 1866 [56], Hàm Nghi
(và Tôn Thất Thuyết) chỉ nhắc lại ba phương án thích hợp. ðiều ñáng lưu ý trong mật dụ này là Hàm Nghi, Tôn
Thất Thuyết ñã rất thấu hiểu và chia sẻ nỗi khổ tâm xé ruột của Nguyễn Văn Tường trong nhiệm vụ lịch sử với vai
trò ñàm phán ñã ñược phân công, từ sau ngày Kinh ðô Quật Khởi và bị thất thủ.
Nỗi khổ tâm xé ruột của Nguyễn Văn Tường còn phải kéo dài ñến hơn một tháng rưỡi sau, tính từ ngày vua Hàm
Nghi gửi mật dụ về Huế, 07.6 Ất dậu (18.7.1885)!
Cũng cần phải khẳng ñịnh: Những nỗi ñau lòng của Nguyễn Văn Tường là do phải thực hiện nhiệm vụ ñược giao
phó của vua Hàm Nghi và của nhóm chủ chiến triều ñình Huế, hay nói ñúng hơn, nhiệm vụ ấy là do vận mệnh lịch
sử của ñất nước ấn ñịnh cho Nguyễn Văn Tường:
"Y [Cô-ra-xy (De Courcy) - ct.] thấy ta càng khuất, y càng ngày càng lấn, khiến Triều ñình không còn mặt mũi
nào, vạn bất ñắc dĩ mà ta mới phải làm cái kế bỏ thành ñi ra ngoài. Nay ñại thần Tôn Thất Thuyết cùng ta cùng
quanh quẩn, còn ngươi [Nguyễn Văn Tường - ct.] là phụ chính ñại thần thì ở lại mà thương ñàm; kẻ ở người ñi
ñều lấy lòng yêu nước lo dân làm căn bản. Trời ñất thực cũng chứng giám. Ngươi nên khéo thể tấm thịnh tình của
tiên hoàng ñối với nước láng giềng rất có thuỷ chung và cùng y giảng rõ về lý thế, cân nhắc về lợi hại, hết lòng
thoả hiệp [:hiệp bàn thỏa mãn ñôi bên, không phải "thỏa hiệp vô nguyên tắc" - ct.], phàm những khoản gì bách
thiết, chung nhau bàn ñổi, cốt khiến cho hai nước như anh em, vinh nhục cùng quan hệ, vui lo cùng chung nhau
mười phần chân thành, không còn dùng ñến uy thuật. Lúc này ta mệnh cho hồi loan, trên ñể phụng dưỡng ba
cung, dưới ñể yên lòng thần dân, khanh [Nguyễn Văn Tường - ct.] cùng với Tôn Thất Thuyết trung trinh chói lọi,
muôn thuở cùng sáng, những phường nịnh tử gian phu, ñều phải lặn hình giấu bóng. Nam triều ta há chẳng hân
hạnh ư, nước ðại Pháp chắc cũng vui vẻ mà cùng giữ lấy cường thịnh vậy.
Nếu không như thế thì các miếu xã lăng tẩm và các vương công không kịp ñi theo ấy thì hết thảy uỷ cho khanh
[Nguyễn Văn Tường - ct.]. Ta duy có chọn ñất lánh ở, sợ trời vui trời, rường cột cương thường, cả nước cùng thế,
không ñâu không phải là Triều ñình và không phải là tôi con vậy. Trẫm quyết không cùng với họ tranh ñược thua
vậy.
Tình thế ví lại không thôi, trẫm nguyện phái thêm cán viên, lấy ñường ñi khắp các nơi, nghiêm sắc cho Ninh Bình
trở về phía bắc, bao nhiêu quan tỉnh, phủ, huyện ñều ñể ấn lại mà ñi, người nào như có trung nghĩa, tài lược,
không kể quan hay dân, ñều cho ñược tiện nghi làm việc [nhân dân, sĩ phu khởi nghĩa, kháng chiến quyết liệt ct.], cốt không phụ tấm lòng tốt của triều ñình dưỡng dục, tác thành, yên ñược bóng thiêng liêng ở trời của liệt
thánh, và ñáp phó ñược nguyện vọng [khởi nghĩa chống Pháp - ct.] tha thiết của thần dân trong nước. Khanh
[Nguyễn Văn Tường - ct.] nên nghĩ cho kỹ nhé, có muốn nên tâu ñối, thì gởi theo ñường trạm chờ xét cũng chẳng
hại gì" [57].
ðó là các phương án tuỳ theo mức ñộ bức hiếp của thực dân Pháp và tả ñạo. Nói rõ hơn, trong tình huống ấy, có
ba phương án:
Một là, nếu Pháp và tả ñạo tuân thủ "hoà" ước 1874, hay ít ra, "hoà" ước 1884, không tăng cường sự lấn hiếp,
nhà vua và Tôn Thất Thuyết sẽ về lại Huế.
Hai là, nếu Pháp và tả ñạo xé bỏ "hoà" ước 1884, vẫn tăng cường sự lấn hiếp ở mức ñộ có thể chấp nhận ñược,
nhà vua và Tôn Thất Thuyết sẽ ở lại Tân Sở nhưng không ñẩy mạnh sự phát ñộng phong trào Cần vương bằng vũ
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trang, và giao phó kinh thành Huế cùng sự an nguy của hoàng tộc cho Nguyễn Văn Tường.
Ba là, nếu Pháp và tả ñạo quyết xé bỏ "hoà" ước 1884, quyết tăng cường sự lấn hiếp ñến mức không còn chút
chủ quyền nào ñể có thể mưu tính cho ñại cục về sau, nhà vua và Tôn Thất Thuyết sẽ phát ñộng mạnh mẽ và
rộng khắp phong trào kháng chiến Cần vương, kể cả Bắc kì vốn ñã bị "bảo hộ".
Ở mật dụ tiếp theo, vua Hàm Nghi (và Tôn Thất Thuyết) vẫn tin tưởng Nguyễn Văn Tường ñàm phán với mục tiêu
"vụ [:nhằm - ct.] ñược như thường" (ít ra là như "hoà" ước 1884):
"... Phàm việc gì cùng với Nguyễn khanh [Nguyễn Văn Tường - ct.] châm chước thoả ñáng, cốt không trái với
cương thường của trời ñất. Nên ñược nền bình trị lâu dài của quốc gia, ngõ hầu ñể ñược tiếng thơm muôn ñời,
thế là lành lắm, tốt lắm. Trời ñất dài lâu, gặp nhau có hẹn. Nước nhà suy thịnh, gặp hội ñổi thay, càng nên trân
trọng di dưỡng, ñể yên tấm lòng xa của người tuổi trẻ. Còn ra sẽ uỷ cho Nguyễn khanh [Nguyễn Văn Tường - ct.]
sẽ vì ý thân ñiều ñình cho thoả ñáng, vụ ñược như thường. Phàm người họ ta, cần tin lời ta nhé, thế thì ta mới
yên lòng..." [58].
Thế và lực nước ta bấy giờ là không thể ñương ñầu với Pháp, tả ñạo cùng liên minh các nước thực dân của chúng
(Anh, Pháp, Mỹ, ðức, Nga ...), trong một bối cảnh chung ở Á, Phi, Mỹ la tinh là hoàn toàn bế tắc, nhất là khi thế
trận toạ sơn quan song hổ ñấu (chiến tranh Pháp - Hoa, 1883 - 1884) ñã hoàn toàn thất bại về phía Trung Hoa.
Bởi vậy, cho nên, sắc dụ của vua Hàm Nghi (và Tôn Thất Thuyết) từ Tân Sở gửi về với khí thế và mục tiêu ñấu
tranh ñành phải hạn chế như thế. Phải nhìn nhận mục tiêu ñề ra không thể vượt quá khả năng của hiện thực lịch
sử, mà phải chờ thời cơ trong nỗ lực tạo ra thời cơ (gồm thế và lực mới) - "gặp hội ñổi thay"! Với quan ñiểm lịch
sử - cụ thể, mọi nhận ñịnh ñều phải ñúng mức.
Nếu không thấy rõ mục tiêu có hạn chế với phương thức quân sự - ngoại giao vừøa ñánh vừa ñàm (Tôn Thất
Thuyết - Nguyễn Văn Tường phối hợp), phương thức ñàm phán vừa thoả hiệp vừa ñấu tranh (Nguyễn Văn Tường
ñảm nhiệm), không phân tách rõ "hư chiêu" và "thực chiêu", với các phương án trên, sẽ không hiểu ñược thời
ñoạn lịch sử hai tháng sau cuộc Kinh ðô Quật Khởi và bị thất thủ (05.7 - 06.9.1885, Ất dậu)! Trong ñó, sự phối
hợp nhiệm vụ lịch sử có tính quyết ñịnh nhất vẫn là: Tôn Thất Thuyết ("ñường núi vạn trùng lo kiệu biếc") Nguyễn Văn Tường ("lòng tôi một dạng giữ sân son") .
3.c. THÁI ðỘ CHÍNH TRỊ "NHẤT DẠNG" VỚI LẬP TRƯỜNG KIÊN ðỊNH CHỐNG PHÁP, KHÔNG CHẤP
NHẬN "BẢO HỘ" CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG QUA CÁC BẢN KẾT ÁN CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NGỤY
TRIỀU ðỒNG KHÁNH.
ðại Nam thực lục, chính biên, từ tập 36 trở về trước, dù ở trong xiềng xích ý hệ bảo hoàng, vẫn thể hiện ñược
tinh thần chống Pháp, lập trường yêu nước. Quốc sử quán ñã ghi rõ [59] :
"ðô thống ðại Pháp là Cô-ra-xy [De Courcy - ct.] bắt thái phó, Cần Chánh ñiện ñại học sĩ, lãnh Lại bộ thượng thư,
kiêm sung Cơ mật viện ñại thần, Kì Vĩ quận công, là Nguyễn Văn Tường xuống tàu thủy chạy ñi Gia ðịnh.
Cứ theo lời cáo thị của khâm sứ Tham-bô [De Champeaux - ct.] nói: Văn Tường từng ñã chống cự nước ấy [nước
Pháp - ct.] thực ñã nhiều năm. Từ khi cùng Tôn Thất Thuyết sung làm phụ chánh, chỉn [:vốn; vẫn - ct.] lại ñổng
suất quan quân nổi dậy công kích quan binh nước ấy [nước Pháp - ct.]; và Văn Tường do ñô thống ấy xin [chính
phủ Pháp - ct.] cho hai tháng [nhằm ñể - ct.] lo liệu việc nước cùng Bắc kì cùng ñược lặng yên vô sự; [kì thực ct.] ñến ngày 27 tháng ấy hết hạn, mà các tỉnh tả kì về phía nam (9), (10), có nhiều nơi nổi quân chém giết dân
giáo. ðến ñây ñô thống ấy ñịnh án, ưng [:nên; phải - ct.] kết tội lưu.
Hôm ấy chở ñem Văn Tường ñến cửa biển Thuận An. Buổi chiều Nguyễn Hữu ðộ, Phan ðình Bình ñi tàu thủy
Pháp cũng về ñến cửa biển ấy.
(Thuyền Pháp chở Văn Tường ñến Gia ðịnh, sau chở gồm cả Phạm Thận Duật, Lê ðính ñem về nước ấy [thuộc
ñịa Tahiti - ct.]; Thận Duật trong khi ñi ñường bị ốm chết ở trong tầu, buông xác xuống biển) ...".
ðó là bản kết án của thực dân Pháp [60]!
Bản kết án cáo thị ấy ñã làm bùng lên một cuộc "sát tả" dữ dội tại Quảng Trị từ ngày 06.9.1885 (28.7 âl., Ất dậu)
[61]!

http://tieulun.hopto.org:25000

Page 10 sur 26

Và ñây là quốc thư của tên vua tay sai, bù nhìn ðồng Khánh, có chi tiết vu vạ, ñổ tội không ñúng sự thật, có chi
tiết khẳng ñịnh ñúng (ñối chiếu với ngôn ngữ tường minh ở ðNTL.CB., cuối tập 35 và trọn tập 36, sñd.). Lời lẽ ấy
- giọng lưỡi của y:
"Quyền thần là Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết [...]. Ngày 23 tháng 5 năm nay, kinh thành thất thủ, xe tiên
ñế dời ñi, hai người ấy thực là căn nguyên của tai vạ [...]" [62] (9).
ðình thần, nói theo cách nói của Trần Trọng Kim, "nhiều người ñã biết theo chính sách bảo hộ cho nên mọi việc
trong Triều ñều ñược yên ổn" [63]. ðình thần ấy cùng Tôn nhân phủ kết án (!):
"Tôn nhân phủ và ñình thần dâng sớ tâu bày tội trạng của Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, xin tước hết
quan tước và tịch thu gia sản; tham tri Trương Văn ðễ ñã quá cố, và chưởng vệ Trần Xuân Soạn, ñều là bè ñảng
làm loạn, cũng tước cả quan chức. Trong bọn ấy, thì Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn, xin do quan ñịa phương
xét bắt bằng ñược và chém ngay, ñể tỏ rõ hiến pháp trong nước. Vua nghe theo" [64] (9), (11).
Lời dụ và cáo thị của ðồng Khánh và khâm sứ Pháp cùng các khâm sai của Triều ñình, trong chiến dịch triệt hạ uy
tín nhóm chủ chiến (in ra, niêm yết khắp nơi):
"Tóm lại, là do tự Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lộng quyền [...]. Hai quyền thần ấy lần này ñón lập, nhiều
việc man muội [! - ct.], trước thì lợi về dễ khống chế, sau chỉ mưu cho bản thân [! - ct.]; bỗng dưng gây hấn [! ct.], nghiêng ñổ tôn xã, bắt hiếp vua chạy ñi; Nguyễn Văn Tường liền quỷ quyệt [? mưu trí! - ct.] ñem thân quay
về thú tội [! - ct.] với quan ñô thống ðại Pháp, rồi ñã bị tội lưu, Lê Thuyết [bị ñổi họ - ct.] thì sống một cách tạm
bợ trong rừng. May mà nước ðại Pháp có lòng nhân thứ [! - ct.], giúp ta chấn hưng [! - ct.] ñược nước ñã mất [! ct.], nối lại ñược thế ñã ñứt, nước nhà ñó mới còn [! - ct.]" [65] (9).
ðúng là giọng lưỡi hèn hạ, ñánh giá ngược một cách trắng trợn tất cả!
"Duy trẫm tin là các sĩ phu, thực tình là nhận nhầm, chứ không có lòng làm loạn; Triều ñình ñã ñem ñầu mối họa
loạn, là tự Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết gây ra, nói rõ ràng với quan ðại Pháp, ñã tin không ngờ, ñể cho
Triều ñình ta phải xử trí ngay, cho lương giáo ñều ñược yên ổn" [66] (9)
Cũng như cách thổi phồng, bịp bợm, hàm hồ của các tên thực dân, gián ñiệp ñội lốt tôn giáo, khái niệm, con số
"dân giáo" của ðồng Khánh, Hector và các khâm sai cũng thế. Chúng muốn biến cuộc kháng chiến chống Pháp
xâm lược, bảo vệ văn hóa dân tộc thành cuộc chiến tranh tôn giáo, còn cuộc xâm lược của thực dân Pháp thành
"thánh chiến", "thập tự chinh" (bấy giờ nhân dân, sĩ phu gọi thập giá là thập ác), nhằm kích ñộng giáo dân ở
"mẫu quốc", kích ñộng cả Tòa thánh La Mã (Rome)!
Thực ra, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết cùng phối hợp mệnh lệnh, trong tình huống buộc lòng phải ñề ra
kế sách "chia tách triều chính" (ñánh và ñàm), chỉ nhằm vào thực dân Pháp, bọn lính lê dương (légionaire
étrangère), bọn cố ñạo làm gián ñiệp cho Pháp, bọn Việt gian, trong ñó có một bộ phận không ít là "dữu dân"
ñích thực.
Sự kiện ñó, ngay cả trước khi Nguyễn Văn Tường bị lưu ñày, Từ Dũ ñã hiểu ra, và bằng ngôn ngữ tường minh, ñã
chỉ rõ nguyên nhân ñồng thời ñánh giá ñúng, ít ra là ở hai ñiểm sau ñây:
"Từ ñiều ước tái ñịnh [Dupré, 1874? Patenôtre, 1884? - ct.] ñã ñược phân minh, khiến nước Pháp trước tự bại hoà
gây biến, thì phàm ai ở ñất vua, cũng ñều thù ghét [giặc Pháp - ct.], ai bảo là không nên. Không gì bằng cuộc
nghĩa cử ñêm 22 tháng 5 năm nay..." [67], gồm cả hiện thực Cần vương, kháng chiến, máu lửa sau ñó...
Tuy thế, cáo thị niêm yết của triều ðồng Khánh và Hector cùng các khâm sai cố nhiên vẫn là luận ñiệu với cách
ñánh giá ngược theo tiêu chí gọi giặc bằng ngài, gọi người yêu nước bằng nghịch, nghĩa cử quật khởi là làm loạn:
"Nay Lê Thuyết, trốn tránh ở rừng gập ghềnh, một thân tuy nhỏ, mà coi ñất trời như còn hẹp; Nguyễn Văn Tường
thì ñã bị ñi ñày; tức là trời trừ kẻ tật ác [...]. Không ngờ bọn ngươi [tức là các sĩ phu, nhân dân - ct.] theo ý làm
liều, [...] kháng cự mệnh lệnh Triều ñình, cam tâm hết lòng trung với kẻ thù [tức là Hàm Nghi, Nguyễn Văn
Tường, Tôn Thất Thuyết, nhưng theo mạch văn, thì chỉ nhắm ñến hai phụ chính - ct.], từ Hải Vân trở vào nam,
không chỗ nào là không loạn [khởi nghĩa - ct.], rất ñáng quái lạ; sao không xem châu Hoan, châu Diễn, Quảng
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Bình, Quảng Trị, mượn tiếng là xướng nghĩa, cần vương, ñều ñem thân bón cho ñồng cỏ, mười nhà thì chín nhà
hết sạch; còn những kẻ lọt lưới, thì bị mưa ñộc, khí núi..." [68].
Những cứ liệu trên, nhất là lòng trung thành của sĩ phu và nhân dân trong phong trào Cần vương ñối với Nguyễn
Văn Tường, ñã khẳng quyết không hề có Dụ Cần vương số 2 bao giờ [69]!
ðúng như nhận ñịnh của De Champeaux, uy tín, tầm ảnh hưởng của Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và
nhóm chủ chiến là rất lớn. Thảo nào chúng tìm cách li gián, khích tướng, mưu toan lợi dụng, và vì không lợi dụng
ñược, chúng lại bôi nhọ ñến thế, thậm chí còn bịa tạc ra cái ñược gọi là "Dụ Cần vương số 2"! ðối với chúng ta,
hai bản kết án chung thẩm của De Courcy, De Champeaux, của ðồng Khánh, Triều ñình tay sai, bù nhìn, chính là
lời tổng kết trọn vẹn những cuộc ñời ñấu tranh kiên cường mà linh hoạt, của Nguyễn Văn Tường và của nhóm chủ
chiến trong sự nghiệp chung của bao sĩ phu, của nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược, gồm cả hai tháng và
sau ñó, từ sau ngày Kinh ðô Quật Khởi (22 - 23. 5 Ất dậu, 1885).
3.d. QUÁ TRÌNH ðẤU TRANH CHỐNG PHÁP NHẤT QUÁN, LIÊN TỤC CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG NGAY
TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG BỊ LƯU ðÀY Ở CÔN ðẢO, TAHITI, QUA BÀI VIẾT CỦA H. LE MARCHANT
DE TRIGON.
Cũng rõ ràng Nguyễn Văn Tường, suốt cả quãng ñời ñấu tranh với thực dân Pháp, từ ñầu ñến lúc trút hơi thở cuối
cùng ở Papeete, thủ phủ xứ ñảo Tahiti, nơi chốn lưu ñày các nhà chính trị chống Pháp, ông luôn sôi sục một mối
căm thù sâu sắc ñối với bọn thực dân cướp nước mình. Chính kẻ ñứng ở phía ñối phương, H. Le Marchant de
Trigon, thanh tra chính trị và hành chính An Nam, người Pháp, ñã viết [70] :
"Than ôi, ngay ngày hôm sau [tức là ngày kế tiếp ngày 29.8.1875 - chúng tôi căn cứ vào bài viết ñể chua rõ
(:TXA. ct.)], những thủ ñoạn phá rối có hệ thống của Nguyễn Văn Tường (12) kéo dài cho ñến ngày chiếm cảng
Thuận An [8.1883 - ct.], và còn về sau này, cho ñến khi ñày kẻ thù không ñội trời chung của chúng ta, và trong
thời gian [bị lưu ñày - ct.] ñó, [Nguyễn Văn Tường - ct.] chẳng chịu hiểu biết gì cũng chẳng chịu quên gì".
Kẻ thù ñã viết như thế về Nguyễn Văn Tường (Kì Vĩ bá), gọi quá trình ñấu tranh chống Pháp trên mặt trận chính
trị, ngoại giao của ông một cách khiếm nhã như vậy: "những thủ ñoạn phá rối có hệ thống"! Thực ra, ñó là một
quá trình ñấu tranh cam go ñầy mưu trí, liên tục, nhất quán, kiên ñịnh, bền bỉ suốt mấy chục năm trời làm quan.
Và quả thật, ông là "kẻ thù không ñội trời chung" của thực dân Pháp cho ñến lúc bị ñày, bị chết. Làm sao chúng
mua chuộc ñược ông, khiến ông bùi tai quên ñi mối căm thù giặc Pháp canh cánh trong lòng và nỗi ñau ñáu tìm
cách cứu nước, cứu dân, quét sạch bọn chúng, ngay trong thời gian bị ñày, ngay trong phút cuối cùng của ñời
mình, ngày 30.7.1886!
ðó chính là cơ sở lịch sử của ñiều Nguyễn Văn Tường muốn gửi lại nghìn sau trong bốn chữ: "nhất dạng" và "u
trung":
"ðường núi vạn trùng lo kiệu biếc
Lòng tôi một dạng giữ sân son
ðúng? sai? Ấy gửi nghìn thu luận
Theo nước - phò vua, ñâu nặng hơn?"
"Lòng trung sâu kín, sau ai tỏ ?
Tổ quốc, vua, dân, ñâu nặng hơn?" [71]
Bốn chữ "nhất dạng", "u trung" ñã ñược bảo chứng bằng sự thật lịch sử!
4) SỰ DỰNG ðỨNG CHUYỆN BỊA, XUYÊN TẠC SỰ THỰC LỊCH SỬ, NHẰM MỤC ðÍCH TRIỆT HẠ UY TÍN
CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG VÀ NHÓM CHỦ CHIẾN.
PHÊ PHÁN CÁC TƯ LIỆU: LẬP TRƯỜNG, QUAN ðIỂM ðÁNH GIÁ; LƯỢNG THÔNG TIN.
KẾT LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG.
"Tổ quốc, vua, dân, ñâu nặng hơn?". Lòng trung của Nguyễn Văn Tường và nhóm chủ chiến Triều ñình Huế - kiên
quyết chống giặc và bọn phản quốc - ñã làm sáng chói chữ trung chân chính, rất cổ ñiển và rất truyền thống.
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Nguyễn Văn Tường và nhóm chủ chiến yêu nước Triều ñình Huế ñã chọn lựa ñúng trong bi kịch ở ñỉnh ñiểm mâu
thuẫn ñối kháng phản quốc - ái quốc, 1883. Hai năm sau, ở ñiểm ñỉnh tột ñộ của mâu thuẫn ñối kháng ñịch - ta
dữ dội hơn, họ cũng ñã trả lời ñúng câu hỏi: "xã tắc, quân, dân, thục trọng khinh?", trong sự phân công cho ñêm
Kinh ðô Quật Khởi và trong việc giao nhiệm vụ sau ñêm lịch sử 22 - 23.5 Ất dậu (chỉ từ 05.7.1885 ñến 06.9.1885!
Tiếc thay!).
Người nông cạn hoặc cam tâm cầu "hòa", thực chất là bán nước cầu "vinh" (!), chí ít là cầu an, cứ mãi lừa mình
dối người, cho rằng Nguyễn Văn Tường "tham lam", "tàn nhẫn", "quỷ quyệt", Tôn Thất Thuyết "ít học", "hèn
nhát", "hiếu sát" và cũng "tham lam", "quỷ quyệt", Phạm Thận Duật "ñào ngũ" ("bỏ cuộc")... Những kẻ nông cạn,
cầu "hoà" (!) ñó, vô tình hoặc chủ ý rơi vào luận ñiệu tuyên truyền vừa mị dân, vừa ñộc ác: "ñập tan tành" uy tín
của những trung thần sáng suốt, hết lòng vì nước, vì dân và vì triều Nguyễn; và trước mắt thuở bấy giờ là "ñập
tan tành" quốc kế "chia tách triều chính" nhưng vẫn "nhất dạng" của Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết,
nhằm dập tắt phong trào Cần vương (13) (xin xem lại: chú thích (11)).
Nguyễn Văn Tường dũng cảm, mưu trí và nhận một kết quả bi ñát, ñậm tính hi sinh cao cả hơn Tôn Thất Thuyết
nhiều lần. Nguyễn Văn Tường còn là một Nguyễn Trãi, tuy bi kịch mỗi người một khác - không có quan hệ yêu
ñương gì với Học phi (bà ñược phong hoàng thái phi như mẹ ruột của Hiệp Hòa, vì Hiệp Hòa ñã tạo ra tiền lệ).
Tư liệu ñược viết bởi thực dân, tay sai (15), bởi những người bị bó buộc bằng xiềng xích bảo hoàng, kể cả những
người yêu nước thiển cận, vì thiển cận mà sa vào âm mưu li gián (âm mưu li gián cả sau ngày 23.5 Ất dậu,1885)
của Pháp, của các tên thực dân ñội lốt giám mục, linh mục, cần ñược ñọc một cách tỉnh táo với sự phân tích, ñãi
lọc khoa học. Chỉ trong việc phế lập từ 1883 ñến 1884, cũng ñã lắm vấn ñề!
Tuy nhiên, cuối cùng, sự thật lịch sử ñã ñược sáng tỏ, kể cả chữ trung trong quan hệ ñồng chí.
Sự thật lịch sử ñã sáng tỏ, ít ra là từ dưới triều vua Thành Thái, có ñiều, có lắm người không có ñiều kiện nhìn
thẳng vào sự thật lịch sử, vào chân dung cao ñẹp, anh hùng bi tráng ñích thực của Nguyễn Văn Tường và nhóm
chủ chiến, mặc dù chỉ là những chân dung chưa tỏa sáng hết ñộ sáng, bởi bộ sử, dẫu là tín sử, vẫn bị nhuộm màu
sắc bảo hoàng (tập 27 - tập 36), rồi màu sắc phản quốc, với cách ñánh giá ngược (tập 37 - tập 38)! ðại Nam thực
lục, chính biên kỉ ñệ tứ (1847 - 1883) và kỉ ñệ ngũ (1883 - 06.9.1885) phải cất vào kho sử và phát hành hạn chế,
trong khi ñó, kỉ ñệ lục (06.9.1885 - 1888) lại bị truyền bá khắp cả nước, dùng ñể giảng dạy trong nhà trường thực
dân nửa phong kiến **!
Hiện nay, các nhà nghiên cứu sử học ñã tiếp cận ñược nhiều nguồn tư liệu, từ tư liệu của Quốc sử quán triều
Nguyễn, tư liệu của thực dân, tay sai, gián ñiệp ñội lốt cố ñạo Thiên Chúa giáo (gồm cả tư liệu trước ñây chưa
công bố) (15), ñến tư liệu của những người khác chính kiến, khác bối cảnh, khác lực lượng ở những năm cuối thế
kỷ XIX, dăm năm ñầu thế kỷ XX, và cả sách vở suy diễn, xuyên tạc sau ñó (gồm cả thiển cận, ngộ nhậân). Trong
ñó, ðại Nam thực lục, chính biên (IV, V, VI) và Châu bản là tư liệu căn bản, quan trọng nhất và ñáng tin cậy nhất,
mặc dù quan ñiểm chép sử của Quốc sử quán triều Nguyễn từ chỗ yêu nước, chống Pháp, chống tả ñạo, cố nhiên
vẫn bảo hoàng, ít nhiều ngu trung (hai kỉ ñệ tứ, ñệ ngũ), ñã ñi ñến chấp nhận tiêu chí ñánh giá ngược, gọi giặêc
xâm lược bằng ngài, gọi nghĩa sĩ là giặc; chống người yêu nước chân chính (kỉ ñệ lục).
Như vậy, từ nhiều nguồn tư liệu, với sự xác ñịnh tư liệu chuẩn cứ, với sự xới lật, ñãi lọc các tư liệu khác, dưới ánh
sáng khoa học cách mạng, tiên tiến, dân tộc và hiện ñại (mà quan ñiểm duy vật, lịch sử - cụ thể là then chốt),
chúng ta ñều có thể ñi ñến một kết luận nhất trí về trọn cuộc ñời hoạt ñộng của Nguyễn Văn Tường. Nguyễn Văn
Tường, một nhân cách chói sáng, một nhà hoạch ñịnh chiến lược, chiến thuật, một nhà chính trị, ngoại giao tài
giỏi, giàu mưu trí, một chiến sĩ ở vị trí lãnh ñạo cao, ñích thực có phẩm chất anh hùng, biết chiến ñấu và biết hi
sinh một cách dũng cảm. ðó không phải là lời khẳng ñịnh suông rỗng, nếu chúng ta thật sự công tâm trong
nghiên cứu, suy ngẫm.
Và có thể khẳng ñịnh bi kịch của Nguyễn Văn Tường là bởi sáu chữ: bình Tây, sát tả, trá hàng và bởi câu thơ "xã
tắc, quân, dân, thục trọng khinh?".
Hai câu ñối kính viếng linh cữu Nguyễn Văn Tường ñã thể hiện cảm nghĩ của người ñương thời lúc bấy giờ về kế
sách của một lãnh tụ ñã nắm giữ vận mệnh ðất nước và ñã bị giặc Pháp xâm lược lưu ñày:
Quốc kế thị phi lân sử ñịnh
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Thiên phương sinh tử nhạn thư ñiêu! [72]
Kế sách [cho] ðất nước, ñúng [hay] sai,
[sẽ do] tín sử [sử có ñiềm con lân]
ñịnh luận
[Ở] phương trời, sống [hoặc ] chết, thư xa
[buộc vào chân nhạn cứ] vật vờ
[trong gió]
Kế nước ñúng sai trang sử quyết
Phương trời sống chết cánh hồng chao!
Tất nhiên lịch sử ñã ghi nhận. Và Nguyễn Văn Tường không chịu trách nhiệm sau khi ông ñã bị lưu ñày biệt xứ, từ
ngày 06.9.1885, trước vận mệnh của Tổ quốc.
Mặt khác, Nguyễn Văn Tường còn là một nhà thơ. Ông không những có tài ngôn ngữ, trong các văn bản ngoại
giao, chính trị, trong ñấu tranh ở các cuộc hội nghị như vua Tự ðức ñã gián tiếp khen ngợi khi so sánh với
Nguyễn Tư Giản [73], Nguyễn Văn Tường còn là một nghệ sĩ của nghệ thuật ngôn từ, có nhiều câu, nhiều bài ñạt
ñến mức tinh diệu (lời châu phê của vua Tự ðức ở Thi tập của ông).
Chiến ñấu ở mặt trận với gươm ñao súng ñạn, ñấu tranh trong thương thuyết ngoại giao và trên trường chính trị,
cùng với việc làm thơ, tất cả chỉ là một, ñều khởi từ trái tim yêu nước, thương dân, lòng căm thù giặc và bọn tay
sai.
TRẦN XUÂN AN
(1). "Giải triều..." còn có nghĩa là "Tan tác triều ñình...".
Bài thơ này ñã ñược truyền tụng từ sau ngày Kinh ðô Quật Khởi (23.5 Ất dậu, 1885), như một mật lệnh phối hợp
giữa phong trào Cần vương vũ trang và những người ở lại. Sau ñó, bài thơ chỉ ñược ghi lại bốn câu cuối với bản
dịch không rõ ý, bị xuyên tạc (xem Phan Trần Chúc, "Vua Hàm Nghi", Nxb. Chính Ký, Hà Nội, 1951; Nxb. Thuận
Hoá tái bản, 1995, tr. 83 - 84). Do bài thơ ñược truyền khẩu, nên có một vài chữ bị dị biệt ở các dị bản, nhưng ý
nghĩa vẫn không thay ñổi.
Vì "lí do chính trị" dưới chế ñộ thực dân, nhiều sách báo in lại, thường chỉ trích dịch bốn câu cuối.
Theo ông Nguyễn Xuân Quế (hậu duệ Nguyễn Văn Tường), cuối bài "Giải triều...", có một câu chú thích thêm với
hai chữ "Mạnh Tử", ý muốn nhắc ñến câu kinh ñiển của Nho giáo: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (dân
là quý, ðất nước là thứ nhì, nhà vua chỉ ñáng xem nhẹ).
Bối cảnh lịch sử cũng là cơ sở cho việc mạo muội khảo dị, hiệu ñính, nhằm xác ñịnh ñúng bản gốc, nguyên tác
của Nguyễn Văn Tường.
Sau ñây là bản dịch nghĩa:
"Ba chục năm qua, uổng phí bao nhiêu sự từng trải!
Nửa ñêm, gian tả [hoặc: vô cớ]! [Giặc Pháp] ép nỗi buồn nẩy sinh
Cờ xổ ba màu ["tam tài"], sấm sét quyền biến
Kẹp-tra-khảo theo cặp roi, chó gà kinh sợ
ðường núi vạn trùng, lo lắng cho kiệu vua xanh biếc
[kín ñáo]
Lòng kẻ bề tôi một dạng, thương-mến-không-nỡ-rời-bỏ
sân son
ðúng, sai, ñiều ấy, gửi nghìn thu sau [ñịnh luận]
ðất nước, nhà vua, ñâu là trọng, là khinh?".
[Vô ñoan: có hai nghĩa:vô cớ, hoặc: không ngay thẳng; già: cái kẹp dùng ñể tra khảo; luyến: thương mến không
nỡ rời bỏ].
(2). Tập tâu Nguyễn Văn Tường gửi Tam Cung ở Quảng Trị ñã bị Pháp duyệt (viết niên hiệu Hàm Nghi nhưng
ñóng ấn quan phòng của Pháp). ðó chỉ là tập tâu ñối phó. Chúng tôi xin nhấn mạnh: Do ñó, nội dung chỉ có tính
chất ñối phó, trước hết và chỉ là ñối phó với Pháp, nên dĩ nhiên là không hoàn toàn ñúng với sự thật, không thể
hiện hoàn toàn ñúng tư tưởng, ý nghĩ Nguyễn Văn Tường trong mối quan hệ ñồng sự, ñồng chí với Tôn Thất
Thuyết ở "cuộc nghĩa cử ñêm 22 tháng 5 năm nay..." và những công việc sau ñó. Nội dung như sau:
Nguyễn Văn Tường cho rằng Nguyễn Văn Tường ñã bị Tôn Thất Thuyết lừa dối [1. Nguyễn Văn Tường
không biết việc Tôn Thất Thuyết ñánh úp; hoặc ñúng hơn là: 2. Nguyễn Văn Tường không ngờ Tôn Thất Thuyết
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không chịu cho ñưa Hàm Nghi về như kế hoạch ñã bàn].
Tam Cung già cả, vua Hàm Nghi nhỏ tuổi, không ñủ sức chịu ñựng gian khổ ở chốn rừng sâu nước ñộc
[nơi mà Nguyễn Văn Tường có gần 12 năm làm tri huyện, bang biện; chưa kể 5 năm tiễu phỉ ở núi rừng biên giới
phía bắc, cũng chốn rừng sâu nước ñộc như thế].
Hơn nữa, không thể giao cho Pháp và côn ñồ kinh thành, lương miếu [chúng có thể tôn lập lên bất kì tên
vua bù nhìn nào].
Do ñó, Nguyễn Văn Tường phải tuân theo sắc văn (ý chỉ) của vua, của Tam Cung mà ở lại Huế ñể lo việc
giảng "hòa", ñể cứu vãn tình thế và ngăn chặn sự cướp phá, tàn sát ở kinh thành; bởi lẽ khác, Nguyễn Văn Tường
tự nguyện cùng với non sông xã tắc mà mất còn, không dám lìa bỏ [Tôn Thất Thuyết sẽ sang Trung Hoa].
Chúng tôi mạn phép làm rõ nghĩa hơn bằng các chữ trong dấu móc vuông: [ ]. Xin xem nguyên văn: ðNTL.CB.,
tập 36, sñd., tr. 224 - 225.
Xem thêm: TS. Cao Huy Thuần, "Các giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc ñịa của Pháp tại Việt Nam (1957 1914)" (Les missionnaires et la politique colonial française au Viet Nam, 1857 - 1914), Nguyên Thuận dịch, Nxb.
Hà Nội, 2003, tr. 398, 452:
Qua một số tư liệu lưu trữ chưa công bố trước ñó, TS. Cao Huy Thuần phân tích sự khác biệt chủ trương giữa
Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết so với phe chủ "hoà". Sự thật lịch sử ñó ñã bị Cao Huy Thuần diễn ñạt theo
cách của ông ta như sau:
"Sự xâu xé, chia rẽ của triều ñình Huế từ khi vua Tự ðức mất, ñã làm dễ dàng cho sự thành công của Pháp. Vì
tham vọng cá nhân, một số quan lại tính ñến chuyện hợp tác với người Pháp: chẳng hạn Nguyễn Trọng Hợp, một
trong ba quan nhiếp chánh [:phụ chánh Trần Tiễn Thành - TXA. ct.] thời kì không vua [chưa lập vua nối ngôi ct.] hay Nguyễn Hữu ðộ [ở Bắc kì - ct.]. Hai quan nhiếp chánh [:phụ chánh - ct.] khác, Tôn Thất Thuyết và
Nguyễn Văn Tường, lại chủ trương kháng chiến, nhưng cả hai ñều lo bảo tồn quyền bính [:quyền lực ñể thực thi
ñường lối chủ chiến, "thế cỡi trên lưng hổ" - ct.]..." (tr. 398).
"... Với sự ñộc lập tương ñối mà Trung kì ñược hưởng, họ sẽ dễ ñuổi người Pháp ra khỏi Bắc kì, nếu người Pháp
chỉ thiết lập chế ñộ bảo hộ ở ñó, hơn là nếu họ tự giao trọn quyền sở hữu cho Pháp [làm thuộc ñịa, như Nam kì TXA. ct.]" (tr. 452).
Cao Huy Thuần chú thích cho câu trên: "[Căn cứ vào: - ct.] Lanessan, thư riêng và mật, gởi bộ trưởng Hải quân,
26/9/1894, Thư khố Bộ Pháp quốc Hải ngoại, A 30 (101), hộp 21, theo ý chúng tôi [:Cao Huy Thuần - TXA. ct.],
rất có thể rằng quan phụ chánh Nguyễn Văn Tường có ý bảo tồn Trung kì ñể sau này cố lấy lại Bắc kì nhờ vài sự
giúp ñỡ của Trung Quốc; nhưng có ñủ lí lẽ ñể tin rằng mẹ của vua Tự ðức [thái hoàng thái hậu Từ Dũ - ct.], khi
ñề nghị như thế với Harmand, [lúc kí "hoà" ước Quý mùi 1883 - ct.] chỉ nghĩ ñến việc bảo vệ an ninh cho nhà
Nguyễn" (tr. 452).
Ở ñây, như trên ñã nói, chúng tôi (TXA.) trích dẫn từ cuốn sách của TS. Cao Huy Thuần chỉ nhằm chứng minh sự
khác biệt chủ trương chính trị giữa Nguyễn Văn Tường (chủ chiến) với Từ Dũ (phe chủ "hoà"), chưa kịp ñánh giá
sự phân tích và cách diễn ñạt của Cao Huy Thuần theo lập trường của ông ta.
(3). Về tư liệu A. Delvaux sử dụng trong bài viết (1916):
"Lịch sử sơ lược mà tôi kể ra ñây về cái nhà [Tòa Khâm ở Huế - TXA. ct.] và những người ñã chiếm cứ ngôi nhà
ấy [các khâm sứ thực dân Pháp - ct.], hầu như ñộc nhất ñầu tiên là dựa trên các tài liệu chính thức của Nhà nước
[Chính phủ Pháp và chính quyền "bảo hộ" - ct.], ñược bổ sung bằng những kỉ niệm của ñức giám mục Caspar, là
nhân chứng sành sỏi và nhiều khi còn là diễn viên quan trọng của những sự cố ñã xảy ra thời kì ấy tại Huế".
Trích: Delvaux, bài "Phái bộ Pháp ở Huế và những phái viên ñầu tiên...", NNBCðH. (BAVH., 1916), tập 3, nhiều
người dịch, Nxb. Thuận Hoá, 1998, tr. 29.
Delvaux còn viết thêm các bài:
Pháp ñánh chiếm Huế (NNBCðH., [BAVH., 1920], tập VII, Bửu Ý, Phan Xưng dịch, Nxb. TH., 2001, tr. 338
- 375). ðây là một bài viết không chủ yếu căn cứ vào tư liệu gốc (văn bản, văn kiện chính thức) của Pháp, mặc dù
có phụ chú (như bút phẩm của Silvestre ...), mà lại dựa vào vè Thất thủ kinh ñô với thủ thuật xuyên tạc phi lí và
trắng trợn bài vè ấy (Nguyễn Văn Tường lại câu kết với Nguyễn Hữu ðộ!!! [*]), và dựa vào cái gọi là ý nghĩ quần
chúng do cố ñạo Henry de Pirey bịa tạc ra, hoặc do tuyên truyền của các tên linh mục thực chất là thực dân này
trong quần chúng giáo dân mà lan truyền thành dư luận (H. de Pirey, bài "Một thủ ñô phù du: Tân Sở", NNBCðH.
[BAVH., 1914], tập I, ðặng Như Tùng dịch, Bửu Ý hiệu ñính, Nxb. TH., 1997, tr. 224 - 234). Ý ñồ của Delvaux ở
bài viết lộ rõ: a) Một người sáng suốt như Nguyễn Văn Tường không thể cùng quan ñiểm "sát tả" như Tôn Thất
Thuyết, người bị chúng cho là nóng nảy, võ biền; bởi lẽ chúng không thể bôi nhọ Nguyễn Văn Tường là "ít học"
ñược! ; b) Một người ñã "bình Tây sát tả" như Nguyễn Văn Tường, trước ñó chúng ñã xác quyết như thế, thì
không thể là người yêu nước thương dân ñược, mà phải bôi nhọ ông là người vừa chống Pháp, vừa phản dân hại
nước; bởi lẽ chúng buộc phải nói ngược rằng, giáo dân theo Pháp, chịu Pháp "bảo hộ" mới là yêu nước thật sự
(sic!)! Ở bài viết này, Delvaux tỏ ra thiếu trung thực hơn bài viết vào năm 1916 (bñd., sñd.).
Cái chết của Nguyễn Văn Tường, cựu phụ chính An Nam (NNBCðH. [BAVH., 1923], tập X, Phan Xưng
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dịch, Nguyễn Vy hiệu ñính, Nxb. TH., 2002, tr. 478 - 485). ðây là một bài viết có nhiều ñiểm xuyên tạc. Chúng tôi
ñã làm rõ ở phần chính của bài nghiên cứu của chúng tôi. Tuy vậy, trong bài viết này, Delvaux ñã dẫn nguyên văn
ñoạn trích từ Công báo thuộc ñịa Tahiti, ra ngày 05.8.1886, tr. 202; giấy khai tử trích sao từ sổ hộ tịch của xã
Papeete, số 60, ngày 30.7.1886; quyết ñịnh cho phép di chuyển thi hài Nguyễn Văn Tường về An Nam, kí ngày
09.12.1886 (quyết ñịnh ñã ñăng trên Công báo thuộc ñịa Tahiti cùng ngày); ngoài ra, còn có tên con tàu là Le
Bourayne, tên chỉ huy tàu là Willemsens; ñặc biệt là ảnh chụp Nguyễn Văn Tường lúc chết... Bài báo này, Delvaux
viết một cách thù hận về cái chết của cựu phụ chính An Nam Nguyễn Văn Tường! (Sao linh mục hận thù dai dẳng
ñến vậy, nhất là với một người ñã chết!). Dẫu sao, các văn bản hành chính trên cũng ñã phủ chính một số ñiều
ñơm ñặt chính Delvaux ñăng lên tạp chí BAVH., 1920 (như Thành Thái ra lệnh quất xích sắt lên quan tài Nguyễn
Văn Tường khi tàu thủy mới về ñến An Nam!!! 1887, Thành Thái ñâu ñã lên ngôi! Về sau, Thành Thái ñã chứng tỏ
ông không phải là một con người tầm thường như thế!).
ðôi ñiều xác minh về một thời kỳ biến ñộng của lịch sử An Nam (BAVH., 1941, tr. 215 - 314, chưa xuất
bản bản dịch).
[*] Xem thêm: L. Sogny, "Các gia ñình thế gia vọng tộc ở nước Nam: ngài Nguyễn Hữu ðộ", NNBCðH. [BAVH.,
1924], sññ., tr. 262 - 264 ... ðây là bài viết ca ngợi tên tay sai, bán nước Nguyễn Hữu ðộ một cách trắng trợn!
(4). ðồng chí: một danh từ chỉ những người cùng chí hướng nửa sau thế kỉ XIX: trung quân, ái quốc, chủ chiến,
chống Pháp ("bình Tây sát tả"), chống bọn giặc Cờ quấy rối và mưu toan bành trướng của nhà Thanh Trung Hoa,
chưa phải là khái niệm "ñồng chí" theo lí tưởng cộng sản chủ nghĩa hiện ñại.
(5). Xem thêm: ðNTL.CB., tập 32, Nxb. KHXH., 1975, tr. 355 - 356. ðây là phương thức "không biết gì":
"... Bỗng ñược tin báo [...] quân ta ñánh mạnh vào thành, An Nghiệp [Françis Garnier - TXA. ct] và 1 viên
quan một, 1 viên quan hai ñều bị giết chết, bọn Hoắc ðạo Sinh [Philastre - ct.] và quan trên tàu thuyền ấy ñều
ñập tay tức giận, bảo Văn Tường rằng: "Việc không xong ñược, phải báo ngay cho tướng [Dupré - ct.] ấy không
nên ở lâu". Văn Tường thấy chúng khí giận ñương bốc lên, sợ lỡ việc lớn, mới thong thaû nói rằng: "Việc ở Hà
Nội, tướng của quý quốc bảo không phải là bản ý, mà lấy sức quân 4 tỉnh, nước tôi cũng không cùng tranh, thế là
hai bên ñều không trái. An Nghiệp chết, hoặc bởi bọn cướp khác, hoặc bởi sĩ dân nổi giận, việc chưa rõ ràng, căn
cứ vào ñâu mà vội báo, huống chi trả lại thành ñể sớm ñịnh ñiều ước, là lệnh của quý tướng; lấy lại thành rồi sau
mới nghị hòa ước là mệnh lệnh của vua nước tôi; bọn chúng ta chỉ biết theo mệnh lệnh ấy. Còn như Hà Nội giết
An Nghiệp cũng như An Nghiệp giết Nguyễn Tri Phương, ñó là ñều do sự không ngờ, cũng không phải là bọn
chúng ta làm ra. Nay chưa từng thân ñến chỗ ấy, biết ñược việc ấy, mà chỉ nghe tin báo không ñâu, chẳng những
quý tướng tính [ở nơi - ct.] xa không thể ñược, mà bọn chúng ta ñi lần này thật có phụ. Sao bằng ñưa thư ngay
cho Hà Nội lập tức phái tàu thuỷ nhỏ ñến, cho tiện ñi ñến nơi; nếu ñược theo mệnh lệnh trước hội bàn, rất tốt,
hoặc ñược rõ duyên do An Nghiệp bị chết, rồi sau sẽ báo, há chẳng ổn hơn ư?". Hoắc ðạo Sinh và quan ở tàu ấy
nghe theo [...]. Văn Tường lại bảo rằng: "Tàu của quý quốc ñã tiến vào lại vội ra, sĩ dân nghe thấy, tất bắt chước
việc Hà Nội ñã làm, thì ai ngăn cấm ñược; sợ sau này lại hại lắm, thì trả lời tướng của quý quốc ra sao? Nay nên
cho tàu ðề Ta Di [Decrès - ct.] ra biển, ñón chặn giặc biển, còn tàu vẫn ñi trước nên chạy tiến ñến Hải Phòng,
bọn ta ñến ngay Hải Dương, trước giao trả thành ấy, hiểu thị niêm yết cho sĩ dân biết, ñể tỏ ra thực thà và hòa
thuận, rồi sau tiến ñến Hà Nội, giao trả hết các thành và hỏi duyên do về việc An Nghiệp, báo cả một thể, mới là
kế hoàn toàn". Hoắc ðạo Sinh thuận nghe...".
(6). Xem Y. Tsuboi, NðNðDVP. & TH., sñd., tr. 64 - 83. Cũng ở sñd., tr. 82, Tsuboi trích dẫn một ñoạn văn của
chính Puginier (qua E. Louvet, Cuộc ñời giám mục Puginier, Hà Nội, 1894, tr. 397): "Nếu không có thừa sai và
giáo dân, thì người Pháp khác nào như những con cua ñã bị bẻ hết càng. Ví dụ như vậy tuy mộc mạc song không
kém phần chính xác và mạnh mẽ. Thực thế, nếu không có thừa sai và giáo dân, người Pháp sẽ chỉ có ñịch thủ
bao vây; họ sẽ chỉ nhận ñược những tin tức sai nhầm ñưa tới với ác ý, làm bại hoại tình thế của họ: như vậy họ
sẽ bị ñẩy vào cái thế không hoạt ñộng ñược gì rồi nhanh chóng phải hứng chịu những thảm họa thực sự. Họ sẽ
không giữ nổi vị trí nơi ñây, và sẽ bị buộc phải rời bỏ xứ này"...
(7). Thủ ñoạn của Pháp là bao vây, cô lập nước ta về ngoại giao. Tháng 8 âl., 1881, Rheinart nói rõ, ñại ý: "...
Nước ấy [nước Pháp - TXA. ct.] không lấn quyền nước ta, chỉ bắt ta không ñược giao thiệp với nước khác thôi. Ta
nếu không nghe, nước ấy cũng bắt làm cho ñược" (ðNTL.CB., tập 35, Nxb. KHXH., 1975, tr. 59). Cơ mật viện Thương bạc nhận ñịnh: "... Nước ấy ñã mưu, không phải một ngày. [...] ... Ngăn ngừa ta giao thông với nước
ngoài, là chỗ giảo quyệt của nước ấy. Duy trong ước có một ñiều "nước ta muốn ñịnh thương ước với nước nào
ñều ñược tuỳ tiện" thì nước ấy ñâu có thể trái lời ước ñược. Nhưng ta từ trước ñến giờ chưa giao thông với các
nước, mà nước ấy không khỏi giữ ngầm ở trong, nên 6, 7 năm nay, các nước chưa nước nào ñến ñịnh thương ước
với nước ta. Gần ñây ta cùng với nước Y Pha Nho ñịnh ước, giao ước với nhau ñã lâu, mà nước ấy [nước Y Pha
Nho - ct.] cũng chưa có ñến, thì tình có ñáng ngờ, cũng là tình của ta chưa thông với các nước, cho nên nước ấy
[nước Pháp - ct.] mưu làm tự chuyên. Vả lại giao thiệp với nước ngoài thực khó, ta chỉ sợ khích nước ấy, lòng
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mưu tính ta, vì ñó lại phát ra. Nay mưu nước ấy sắp thành, ta há nên không giải quyết sớm, huống chi ta cũng cứ
lý mà làm, làm sáng cho chúng biết, có trái ước gì ñâu, mà chúng vin cớ ñể nói ñược... [...]. Nhưng tự trước ñến
giờ thường bị nước ấy ngăn trở, vì ta không có tàu, chỉ ñáp tàu với nước ấy, tùy theo nước ấy ñi hay ñứng mà
phải thế. Nay xin sửa soạn tàu của ta, chọn người ở triều ñình có lòng ñảm ñương công việc lấy hai, ba người, lấy
cớ ñi tìm học về bác vật, như nước Thanh cho người ñi học các nước, tư rõ trước cho nước ấy biết. ðến lúc ñi thì
ñến nước ấy trước, nhân chuyển ñi các nước Y, Anh, Phổ, Mỹ, khiến cho các nước biết ta tự chủ, nhân ñó mà
thông suốt tình ý. Tục Thái Tây thích giao thiệp chơi bời với nước xa, ta ñến, tự khắc không nước nào không
nhận, tưởng cũng có nước muốn giao thiệp thông thương với nước ta, thực khiến cho tình của nước ta thông
suốt các nước, thì nước ấy không thể tự ý làm càn ñược. Nếâu nước ấy có lòng nào bắt ức ta, ta cũng có thể cùng
các nước ñiều ñình giúp bàn lại, tưởng cũng là một kế ñấy... [...]. Lại việc này còn xa, nay gần mà có thể giao
thông ñược thì ở Yên kinh, sứ các nước ñều ở ñấy, nhiều lần sứ bộ ta sang Yên kinh chưa biết bàn ñến việc ấy, vì
sự thể giao tế khác nhau, cho nên khó làm. Nay có Cục Chiêu thương chở hàng thuê, do quan ở Cục ấy giới thiệu,
tưởng cũng là một cơ hội. Gần ñây tiếp ñược tin báo ðường ðình Canh tháng này cũng ñến, xin do bọn tôi
thương thuyết, nhờ viên ấy ngỏ ý với Lý Hồng Chương nhờ mật dò ý sứ các nước Anh, Mỹ, Phổ, ñể nắm ñược cốt
yếu, thông thuyết giúp cho. Còn sứ Y Pha Nho ở ñấy, nước ấy ñã ñịnh ước với ta, thì nên bàn với họ. Nước Thanh
gần ñây tranh nước Lưu Cầu với nước Nhật Bản mà không ñược [vì có sự can thiệp của tổng thống Mỹ Grant ct.], nay nước ấy [nước Thanh - ct.] [...] tưởng cùng nòi giống [da vàng - ct.] với ta cũng lo [lo âu về các nước
thực dân da trắng - ct.], tất hết lòng mưu thực mà việc chóng xong ..." (ðNTL.CB., tập 35, sñd., tr. 59 - 62).
Tháng 12 âl., cuối năm 1881 bước sang 1882, "vua cho là quan nước Thanh vào yết kiến, sợ sinh ngờ. Bèn cho
Nguyễn Văn Tường bàn kín với ðường ðình Canh. [...]... Văn Tường mật dặn ðường ðình Canh 3 việc:
... Nước ta ñặt quan ñón ñón chờ ở kinh ñô nước Thanh, nếu có việc gì, ñược tố cáo ở Tổng lý nha môn.
Ở Quảng ðông, hiện nghe lãnh sự các nước phần nhiều ñóng ở ñấy [...]... Nước ta ñặt 1 lãnh sự ở ñấy ñể
tiện ñi lại buôn bán, thông báo tin tức, nhân cùng giao du với các nước ñể thông hiểu tình ý.
Nước ta muốn phái người ñi khắp các nước như các nước Anh, Nga, Phổ, Pháp, Mỹ, Áo, Nhật Bản, xem
xét và học... [...].
... Lại ñều ñem ñồ vật gửi tặng [...]... Tổng ñốc họ Trương [Trương Thụ Thanh - ct.] [...] ñem ñồ vật ấy trả lại,
nói rằng nhận sợ nước Pháp ngờ, có việc khó giảng thuyết, tổng ñốc họ Lý [Lý Hồng Chương - ct.] cũng lấy thơ
và tờ khải ñưa cho ñể tỏ tình cùng khuyên về ý ñều phải tự cường" (ðNTL.CB., tập 35, sñd., tr. 90 - 91).
Tháng 6 âl., 1883, Tự ðức mất. ðến khi Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết thực sự lãnh ñạo ðất nước, Triều
ñình Huế thực hiện chủ trương ngoại giao ñối trọng, trung lập giữa hai nước Pháp, Hoa, vì cả hai nước này ñều
mưu toan xâm lược và chia nhau Bắc kì! ðó là chiến thuật tọa sơn quan song hổ ñấu (ngồi trên núi xem hai con
cọp xâu xé nhau), chờ cơ hội giành lại quyền tự chủ cho ðất nước.
Nhưng, tiếc thay, 14.8 âl., 1884, Lý Hồng Chương - Fournier kí tạm ước Thiên Tân, buộc ðại Nam phải chấp nhận
cưỡng ước Patenôtre! Nước Nga lại ñứng ra ñiều ñình ñể Pháp - Hoa chính thức kí hiệp ước Thiên Tân (Patenôtre
- Lý Hồng Chương), vào ngày 27.4 Ất dậu (1885) (ðNTL.CB., tập 36, sñd., tr. 127 và tr. 174)! [Theo "Việt Nam sử
lược", khởi ñầu việc môi giới cho tạm ước Fournier là do một người ðức, tên Détring (sñd., b. 1964, tr. 539 540)].
(8). ðiểm này chúng tôi thấy cần nói rõ thêm: các tên ñội lốt linh mục, giám mục, một mặt, thổi phồng con số,
mặt khác, quy tất cả bọn Việt gian theo Pháp vào nhãn hiệu "giáo dân", ñồng thời tôn các tên xâm lược Pháp là
"sứ giả của Thiên Chúa"! Do ñó, "bình Tây sát tả", khẩu hiệu ấy ñược hiểu là ñánh dẹp giặc Pháp xâm lược và tiêu
diệt bọn "giáo dân" với nghĩa trên và với nghĩa chối bỏ truyền thống dân tộc, ñể bảo vệ ñộc lập dân tộc và bản
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Về từ "giáo dân" ñược Quốc sử quán sử dụng trong phần viết về cuộc Kinh ðô Quật Khởi (22 - 23.5 âl., 1885) và
hai tháng sau ñó: ðó là lực lượng giáo dân do thực dân Pháp vũ trang súng ñạn; ñó là bọn lính ma tà ("giáo dân
vô lại"...). Xin phân biệt với bộ phận giáo dân lương thiện, không theo "tả ñạo", thực dân (xem thêm: GS. Trần
Văn Giàu, Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó... , Nxb. TP.HCM., 1993, tr. 368 - 371).
Mặc dù vè "Thất thủ kinh ñô" không phải là tư liệu gốc, chỉ là một tác phẩm dân gian hư cấu với nhiều sai lệch
ñáng kể, chúng tôi cũng trích một vài ñoạn, chỉ ñể tham khảo thêm:
"ðô thành, quan Quận giao hòa
Lựa chiều hơn thiệt nói mà với Tây
Tây phiên ngẫm vẫn giận thay:
"ðem lòng cự chiến, còn ñến ñây làm gì?
May mà Nam Việt buổi bại suy
Tây mà bại, ðạo phen ni, cũng không còn
Người mà phiêu lạc núi non
Bao nhiêu nhà cửa chẳng còn gì ñâu
Tây phiên thúc thủ thụ ñầu
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Hàng lai Nam Việt, mảnh âu chẳng lành
Tây phiên trở lại Tây thành
Ở ñây xấu tiếng bia [bêu?] danh ñã rồi
Họ không cho ñâm nhánh mọc chồi
Trăm dao xẻo thịt thả trôi giang hà"
Quan Quận khi ấy nói qua
Nói cùng ðại Pháp chư nha phiên trào:
"..."
Quan một cho ñến quan ba
Quan năm quan sáu vậy mà cũng nghe!
ðòi triệu các quan tỉnh trở về
Sự tình y ước cho ra bề ñục trong
Tin thì tin, dạ còn phòng
Nam triều tể tướng nó ñem lòng phục binh...".
Vẫn là vấn ñề "bình Tây sát tả"; "Bắc Việt bị "bảo hộ"" và "Nam Việt [Trung kì] thuộc Nam triều"!
Chúng vẫn sợ Nam triều tể tướng Nguyễn Văn Tường làm nội công cho Tôn Thất Thuyết.
(Ở cuốn "Kì Vĩ phụ chính ñại thần Nguyễn Văn Tường, thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng", chúng
tôi ñã có dịp bước ñầu phân tích vè "Thất thủ kinh ñô" với một vài nét nhấn then chốt).
Về Giáo hội Thiên Chúa giáo Vatican và Hội Truyền giáo Paris tại hải ngoại, ngoài ba cuốn sách của Trần Tam
Tỉnh, Trần Văn Giàu và Yoshiharu Tsuboi mà chúng tôi có tham khảo, xin xem thêm: TS. Cao Huy Thuần, "ðạo
Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân [Pháp] tại Việt Nam [1957 - 1914]" (Christianisme et colonialisme au Viet Nam,
1957 - 1914), luận án tiến sĩ tại Pháp (1969), bản dịch, in ronéo của ðại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1973; vừa ñược
Nxb. Tôn Giáo tại Hà Nội xuất bản với bản dịch mới của Nguyên Thuận (vào tháng 02.2003), với sự thay ñổi nhan
ñề: "Các giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc ñịa của Pháp tại Việt Nam (1957 - 1914)" (Les missionnaires et la
politique colonial française au Viet Nam, 1857 - 1914) [!?!].
Nhân tiện, xin mở một ngoặc ñơn ở ñây:
1.
Cao Huy Thuần ñã chứng minh ñúng vai trò xâm lược của Giáo hội Thiên Chúa giáo Vatican (Rome); các
giáo hoàng Nicolas V với giáo chỉ năm 1454, Calixte III với giáo chỉ 13.3.1456, Alexandre VI với giáo chỉ Inter
Caetera 04.5.1593, ñã chủ ñộng câu kết với các thế lực thực dân như Hà Lan, Bồ ðào Nha, Pháp, Tây Ban Nha...
[sñd., tr. 11]; và vai trò xâm lược trực tiếp trong lốt cố ñạo của các giáo sĩ từ các nước thực dân ấy.
ðối chiếu tư liệu: Machiavel, Quân vương (Le Prince), Phan Huy Chiêm dịch, Nxb. Quảng Hoá, 1968, tr. 48 - 53;
Trần Tam Tỉnh (linh mục, giáo sư, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Canada), Thập giá và lưỡi gươm
(Dieu et Céçar, [dịch thoát]), Vương ðình Bích (linh mục) dịch, Nxb. Trẻ, 1988, tr. 14 - 15. Theo Machiavel, cha
ñẻ của Céçar Borgia là giáo hoàng Alexandre VI.
2.
Cuốn sách của Cao Huy Thuần ở chương có ñề cập ñến các nhân vật lịch sử Việt Nam dưới thời Tự ðức
(chúng tôi chỉ giới hạn trong khoảng thời gian 1873 - 1874; sñd., tr. 253 - 326), có một số ñiểm cần bàn. ðó là sự
mập mờ, lệch lạc, ñánh tráo, xuyên tạc không thể không chỉ ra và phê phán ñể tránh những ngộ nhận lịch sử
ñáng tiếc. Cao Huy Thuần không phân biệt khuynh hướng chủ "hoà" (ñầu hàng) với biện pháp "hoà là cơ
nghi" ("chiến rồi mới có thể hoà, hoà ñể thủ, thủ ñể mưu chiến"). Cao Huy Thuần muốn che giấu cho Trần Tiễn
Thành!
3.
Cao Huy Thuần chỉ sử dụng tư liệu của Pháp (trong ñó có tư liệu ở các kho lưu trữ của Bộ Hải Ngoại và
Thuộc ñịa Pháp) một cách không ñầy ñủ, lại thiếu sự ñối chiếu với tư liệu của Quốc sử quán triều Nguyễn...
(9). Chúng tôi xin chốt lại và nhấn mạnh ñiểm này: Có ñiều, sử học vẫn phải phân tách rõ "hư chiêu" và "thực
chiêu": a). căn cứ vào ba mươi năm làm quan, một niềm trung quân ái quốc và kiên ñịnh lập trường chống Pháp;
b). căn cứ vào hai tháng sau ngày 23.5 Ất dậu, 1885 với hai mật dụ Hàm Nghi từ Tân Sở gửi về và tinh thần ñấu
tranh khẳng khái, không chịu khuất phục của Nguyễn Văn Tường [gồm cả ý ñịnh lập ðồng Khánh bởi không còn
ai trong diện có thể, ðNTL.CB., tập 36, sñd., tr. 23]; c). căn cứ vào hai bản kết án chung thẩm của De Courcy, De
Champeaux và Triều ñình ðồøng Khánh [ðNTL.CB., tập 36, sñd., tr. 247 và tập 37, sñd., tr. 33, 35, 132 -141]; d).
căn cứ vào cả tư liệu của Puginier, H. Le Marchant de Trigon, A. Delvaux (1916)... , các tư liệu chưa công bố của
Pháp ñược trích dẫn bởi Yoshiharu Tsuboi (NðNðDVP. & TH., công trình ñược tài trợ bởi chính phủ Pháp với sự
giúp ñỡ của một số nhà sử học Pháp [1982]; quan ñiểm của Tsuboi vẫn là bảo hoàng, tư sản...).
Xin nhấn mạnh:
Có ý kiến khác: ðưa vua Hàm Nghi về nhưng vẫn tiếp tục cần vương; Hàm Nghi sẽ lãnh ñạo tổng quát cuộc
kháng chiến bằng mật dụ; chỉ ñạo kháng chiến trực tiếp chỉ cần Tôn Thất Thuyết, Phan ðình Phùng... Bởi lẽ, một
nước có hai vua là quá táo bạïo! (ðNTL.CB., tập 36, sñd., cuối tr. 244).
Xin tham khảo thêm:
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1. Những tư liệu sau ñây khớp với tư liệu chuẩn cứ (ðại Nam thực lục, chính biên, tập 36, và có thể kể cả tập 37,
bộ sñd.) cũng như các tư liệu khác, chúng tôi ñã có dịp trưng dẫn trong bài viết "Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ
lịch sử sau cuộc kinh ñô quật khởi 05.07.1885" (ñã in trong tập tư liệu "Hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử
Nguyễn Văn Tường - Các báo cáo khoa học", do Trung tâm KHXH. & NV. thuộc Viện ðại học Huế, Hội Khoa học
lịch sử Thừa Thiên - Huế, Tạp chí Huế Xưa và Nay tổ chức, in ấn, 02.07.2002, tr. 59 - 83):
ª Tài liệu 1: Bài báo "Những biến cố ở Huế" (Les évènements de Huế), ñăng trên tờ nhật báo L’Unité Indochinoise (cơ quan của quyền lợi chính trị, thương mại, canh nông, kĩ nghệ của Nam Kì, Cam Bốt, Bắc Kì và
Trung Kì), số 70, năm thứ hai, ra ngày thứ sáu, 07.08.1885.
ðoạn mở ñầu, tác giả khẳng ñịnh: "Cách ñây vài ngày, chúng tôi ñã viết là [Nguyễn Văn] Tường chẳng bao
giờ là ñồng minh của chúng ta. Nay, cần thêm rằng, chúng ta chẳng hề tin tưởng một tí gì về những lời hứa hẹn
chính thức nhất của ông ta, và rằng, sau chuyến bôn tẩu của nhà vua An Nam cùng với vị thượng thư Bộ Binh
Tôn Thất Thuyết, ông ta ở lại kinh thành chỉ nhằm mục ñích phục vụ cho những người nói trên (vua và Tôn Thất
Thuyết) mà thôi".
ª Tài liệu 2: Bài báo "Vụ bắt giữ viên quan Tường" (L’arrestation du mandarin Tường), ñăng trên tờ báo
Avenir militaire (Tương lai quân ñội), số ra ngày 26.09.1885. ðây là một bài báo ñã ñược tìm thấy trong tình trạng
ñã ñược cắt rời khỏi tờ báo.
Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc lược dịch như sau: "Chúng ta ñã tìm thấy những thông tin sau trong một bức
thư ñề ngày 11 tháng 09 gửi cho Hãng Thông tấn Havas: Tôi ñã gửi cho ông chiều hôm qua một ñiện tín ñể báo
cho ông biết việc vị ñệ nhất phụ chính Nguyễn Văn Tường bị bắt. Bằng cách nào và tại sao người ta bắt ông?
Sau biến cố 05 tháng 07, [Nguyễn Văn] Tường tìm gặp thống tướng [[De Courcy]], ông ta bị bắt cầm tù và
buộc phục vụ cho nước Pháp. Thoạt tiên, tướng tổng tham mưu ñịnh xử bắn ông, nhưng nghĩ lại, tốt hơn là giao
cho ông ta tái lập guồng máy hành chính An Nam nhưng ông vẫn là tù nhân chừng nào những xao ñộng chưa
ñược xếp ñặt yên ổn, người ta uỷ thác cho ông ta tái lập niềm tin trong dân chúng và giúp chúng ta theo dõi tất
cả hoạt ñộng của giới quan lại. Ông ta có nhiệm vụ ñưa vua hồi loan và không ñược phản bội lại chúng ta. Tất cả
những ñiều kiện ấy ñang ñược thực thi hay ít ra chúng ta tưởng như vậy cho ñến những ngày gần ñây, chúng ta
biết rằng [Nguyễn Văn] Tường liên lạc bí mật với thân phụ [nhạc phụ?] ông ta ở bên ngoài. Người ta không tìm
thấy gì khi bắt giữ những người chuyển văn thư. Nhưng, vào chiều ngày thứ hai vừa qua, tình cờ ta bắt giữ ñược
một tên trong bọn chúng. Khám xét khắp người, người ta chẳng tìm thấy gì. Khi lột trần tên mật sứ kia, khám kĩ
y, người ta ñã tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, nội dung ñược dịch ngay tại chỗ và quyết ñịnh bắt giữ [Nguyễn Văn]
Tường ngay tức thì. Nội dung mảnh giấy là gì, chỉ có thống tướng biết...".
ª Tài liệu bổ cứu cho bài báo trên: "Ngày 05 tháng 09 là hạn chót hai tháng mà ông thống tướng De Courcy
quy ñịnh cho [Nguyễn Văn] Tường phải ổn ñịnh An Nam. [Nguyễn Văn] Tường, như người ta nhận biết, ñã cung
cấp cho chúng ta những nguồn tin thất thiệt; mặc dù chúng ta ñã giám sát chặt chẽ, ông ta vẫn liên lạc với những
nhân vật ñáng ngờ ở bên ngoài. Thống tướng quyết ñịnh cho bắt giữ ông ta".
(Trích Gosselin, L’Empire d’Annam, Perrin et Cie, Librairies - éditeurs, Paris, 1904, tr. 219).
Sau khi giới thiệu các tài liệu trên, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc kết luận:
"Vậy là, các nguồn tư liệu ñều cho chúng ta biết rằng trong thế bị cầm tù ở Thương bạc, và dù bị giám sát
chặt chẽ, Nguyễn Văn Tường vẫn liên lạc với bên ngoài cho ñến khi bị phát giác và bị bắt. Cho nên những việc
ông công khai làm dưới sự ép buộc của người Pháp trong tình thế bị giam hãm là những hành ñộng bất ñắc dĩ,
không thật tâm, còn những liên lạc bí mật với bên ngoài, chính là những cố gắng cuối cùng của ông nhằm phục
vụ ðất nước, bày tỏ trung thành với vua Hàm Nghi. ðó là lí do chính yếu mà De Courcy quyết ñịnh bắt và lưu ñày
ông ...".
(Trần thuật và dẫn theo bài báo của Trần Viết Ngạc, "Những tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường" [giới thiệu,
phân tích, bổ sung tư liệu sưu tầm, dịch thuật của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, hậu duệ của cụ Nguyễn Văn Tường,
và con gái bà là Trần Nguyễn Từ Vân], bns. Xưa & Nay, số 126 (174) tháng 10.2002, tr. 18 - 20).
2. Xem thêm: Nhiều tác giả, Côn ðảo, kí sự và tư liệu, Ban liên lạc tù chính trị, Sở Văn hóa - Thông tin, Nxb. Trẻ
Tp. HCM. phối hợp xb., 1998, tr. 85: Khi ñày Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật, Tôn Thất ðính ra Côn ðảo, De
Courcy có gửi theo một mật hàm cho chúa ñảo là Caffort:
"Tầm quan trọng của những tù nhân này ñòi hỏi phải ñược giám sát hết sức nghiêm ngặt với bất cứ giá nào".
Theo tư liệu trên, Nguyễn Văn Tường bị Pháp ñổ thuốc ñộc vào miệng, nên răng bị rụng (vài chiếc, và bị lung lay
nhiều chiếc khác) (tr. 85).
(Dẫn theo: PGS. TS. ðỗ Bang, tập Hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Các
báo cáo khoa học, bài "Góp phần làm sáng tỏ những uẩn khúc trong cuộc ñời của nhân vật lịch sử Nguyễn Văn
Tường", Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn thuộc ðại học Huế, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế phối
hợp tổ chức, 02.07.2002., tr. 40).
3. GS. Trần Văn Giàu, Chống xâm lăng, Nxb. TP. HCM. tái bản, 2003, tr. 560: "Nhưng giữa lúc Cuốc-xy bối rối vô
cùng thì Từ-Dũ và Tam cung về Huế. [&?!? - TXA. ct.] Viện Cơ mật [&?!? - ct.], Nguyễn-hữu-ðộ làm phó (ðộ là
phó vương Bắc-kỳ ñược Pháp tin cẩn), lập một số bộ, trong ñó có bộ binh do tên khâm sứ Sam-pô [Champeaux ct.] cầm ñầu. Cuốc-xy ép ñám hoàng thân cử Thọ-Xuân làm phụ chánh [ñúng chức danh là nhiếp chánh - ct.], ép
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Thọ-Xuân làm bản tuyên cáo nói rằng Tôn-thất-Thuyết là nghịch ñảng, rằng các quan ở Bắc, Trung phải cộng tác
với quân Pháp ñể tiêu diệt nghịch ñảng, v.v... Nhưng chính ñịch cũng phải thừa nhận rằng ông già Thọ-Xuân 76
tuổi "không có ảnh hưởng gì trong nhân dân cả", càng không có ảnh hưởng gì với tầng lớp thân sĩ trí thức.
"Cái khả năng duy nhất của ông phụ chánh [nhiếp chính Thọ Xuân vương Miên ðịnh - TXA. ct.] chỉ là ký tên mà
thôi" (Gosselin, L’Empire d’Annam [tr.? - ct.])".
4. Xem thêm: Có một giai thoại về phụ chính Nguyễn Văn Tường sau ngày kinh ñô quật khởi và bị thất thủ, ñề
cập ñến tài năng, nhân cách, tư tưởng, thái ñộ chính trị kiên cường chống Pháp và lòng trung nghĩa của ông.
Những ñoạn trong giai thoại này, sau khi khảo chứng (ñối chiếu tư liệu gốc, bổ cứu, loại trừ ...), xét thấy không
ñúng với sự thật lịch sử, chúng tôi ñã mạn phép lược bỏ. Mặc dù giai thoại chỉ là chuyện truyền khẩu, chứa ñựng
nhiều sai lệch, nhưng ít nhiều vẫn có thể ñãi lọc một vài lượng thông tin nào ñó, trên cơ sở khảo chứng khoa học.
Có một ñiều cần nhấn mạnh, Nguyễn Văn Tường ñược cử ở lại Huế sau cuộc Kinh ðô Quật Khởi và bị thất thủ
không chỉ nhằm mục ñích hạn chế sự thiệt hại về nhân mạng, tài sản triều ñình và của cải nhân dân, mà còn ñể
thực hiện phương án vừa ñánh vừa ñàm. Cũng cần nhấn mạnh, Nguyễn Văn Tường vốn là một ñại thần trung
nghĩa, và ông thừa biết thủ ñoạn "gạ gẫm" của bọn Pháp. Xin chép lại ñể tham khảo thêm như sau:
" ... Dưới thời Tự ðức, [phụ chính Nguyễn Văn] Tường làm quan nổi tiếng là một người mưu lược, những việc
gì khó thì triều ñình ñều cử [Nguyễn Văn] Tường ñảm nhiệm. Tự ðức mất, ñể di chiếu lại, cử [Nguyễn Văn]
Tường là một trong ba người trọng thần. (Hai người kia là Trần Tiễn Thành và Tôn Thất Thuyết). Lúc Pháp xâm
chiếm Việt Nam, [Nguyễn Văn] Tường và [Tôn Thất] Thuyết là hai người ñứng ñầu phe chủ chiến quyết tâm ñánh
Pháp. Sau sự kiện thất thủ kinh ñô (07.1885) [ñệ nhị phụ chính Tôn Thất] Thuyết ñưa vua Hàm Nghi xuất bôn,
tiếp tục cuộc kháng chiến lâu dài, [ñệ nhất phụ chính Nguyễn Văn] Tường là người mưu lược, ñược cử ở lại ñể tìm
mọi cách hạn chế bớt sự thiệt hại. Vì "nhiệm vụ lịch sử", [phụ chính Nguyễn Văn] Tường ñã bị mang tiếng phản
bội, cộng tác với giặc.
[Phụ chính Nguyễn Văn] Tường là một ñối thủ ñáng gờm của Pháp từ mấy mươi năm. Cho nên khi [phụ chính
Nguyễn Văn] Tường ñã "về hàng" mà Pháp vẫn sợ và cho một ñơn vị quân ñội luôn canh chừng [Nguyễn Văn]
Tường. Mặt khác, Pháp muốn dùng "tên" của [phụ chính Nguyễn Văn] Tường ñể làm "tay sai" cho chúng, nên
chúng ñã tìm mọi cách ñể lôi kéo [Nguyễn Văn] Tường.
Khi ñược linh [giám] mục Caspard [Caspar] cho biết [phụ chính Nguyễn Văn] Tường chính là con vua Thiệu
Trị và em vua Tự ðức, Pháp ñã gạ [Nguyễn Văn] Tường:
- Ông là người có dòng máu nhà vua, lại có tài, vậy ông có muốn làm vua không?
[Phụ chính Nguyễn Văn] Tường lắc ñầu. Pháp lại hỏi:
- Nghe ông có một người con cũng giỏi lắm. Ông có muốn cho con ông làm vua không?
[Phụ chính Nguyễn Văn] Tường cũng lắc ñầu.
Tên ñầu sỏ thực dân Pháp ở Huế [De Champeaux] cũng lắc ñầu:
- Con vua mà không muốn làm vua ... Thật là một chuyện lạ! Phải chăng lòng ông còn ñang mơ tưởng ñến
Hàm Nghi, phải không?
Sự nghi ngờ [phụ chính Nguyễn Văn] Tường trong lòng bọn thực dân lại chồng chất thêm. Cuối cùng, khi thấy
không thể tin ñược, bọn Pháp ñã ñưa [phụ chính Nguyễn Văn] Tường ñi ñày và ông ñã chết ...".
(Nguyễn ðắc Xuân viết theo Phan Văn Dật [thi sĩ tiền chiến, người Quảng Trị] và nhiều tư liệu khác, "Con vua mà
không chịu làm vua", trong cuốn Hương giang cố sự, Tủ sách Sông Hương xuất bản, 1986, tr. 47 - 48. Xem thêm:
Nguyễn ðắc Xuân, Chuyện các quan triều Nguyễn, Nxb. Thuận Hoá, 1999 (?)...).
Chúng tôi ñã viết rõ ở truyện thứ nhất, tập I, bộ truyện kí - khảo cứu lịch sử "Phụ chính ñại thần Nguyễn Văn
Tường": ông không phải là con rơi của vua Thiệu Trị.
(10). ðào Doãn ðịch (ðNTL.CB., tập 37, sñd., tr. 79). Xem thêm về nhân vật ðinh Hội (ðNTL.CB., tập 37, sñd., tr.
80, 142 [?], 244, 325): ðinh Hội chống Pháp, không chống Triều ñình thời Nguyễn Văn Tường còn giữ vị thế.
(11). ðây là loại thông tin bản án. Trong các loại thông tin, loại bản án, cáo thị, mật thư, mật dụ... hiển nhiên có
ñộ khả tín cao nhất. Các loại thông tin này ñược phối kiểm và kiểm chứng bằng suốt cả quá trình hoạt ñộng lâu
dài và ở kết thúc cuộc ñời nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (bị lưu ñày và chết ở chốn lưu ñày biệt xứ). Ở kỉ
ñệ tứ, ñệ ngũ (các tập 27 - 36), những văn kiện trên là hoàn toàn xác tín. Riêng ở kỉ ñệ lục (2 tập 37 - 38), ngoại
trừ bản án về bốn nhân vật chủ chốt [*] trong nhóm chủ chiến ñã ñược xác ñịnh ñộ khả tín tuyệt ñối, thì số văn
kiện liên quan còn lại, cần phải ñãi lọc (chúng tôi ñã thực hiện ở bài viết).
Năm 1890, Trương Quang ðản có dâng sớ chạy "tội", kêu "oan" cho Trương Văn ðễ, do quyền lợi chính trị thời bị
"bảo hộ"!? Chỉ có một trường hợp như vậy (xem "ðại Nam liệt truyện", tập 3, sñd., tr. 425 - 426). Người viết nghĩ
rằng, ngoài việc cùng chủ trương cuộc Kinh ðô Quật Khởi (05.7.1885), Trương Văn ðễ còn ñược trao nhiệm vụ
cản hậu và ñánh lạc hướng các cuộc truy kích vua Hàm Nghi mà thực dân Pháp cố quyết tiến hành. Riêng chi tiết
(cản hậu, ñánh lạc hướng) này, và vai trò tương tự của ðinh Tử Lượng, cần ñược nghiên cứu, xác minh thêm,
mặc dù chúng tôi nhận thấy ñã có ñủ dữ kiện trong ðNTL.CB., tập 36, tr. 223, 229, 234, 243.
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[*] Phạm Thận Duật hóa ra chỉ là một nhân vật rất mờ nhạt, không có tên trong bản án chung thẩm này.
(12). "Nguyễn Văn Tường, thượng thư, sau này là phụ chánh, Văn Minh, sau [nữa là] Cần Chánh, Ky-vi-ba, phụ
trách ñối ngoại, bị ñày vào năm 1885 ở Tahiti và mất tại ñó" [bị chú của H. Le Marchant de Trigon; những chữ
trong dấu móc vuông [ ] là của chúng tôi - người viết và chú thích chua thêm (TXA. ct.); xin lưu ý thêm:
29.8.1875 (một ngàn tám trăm bảy mươi lăm)].
Trích từ: H. Le Marchant de Trigon, bài "Vị ñại biện ñầu tiên của nền bảo hộ ñến Huế" [viết về Rheinart], Những
người bạn cố ñô Huế (BAVH., 1917), Nxb. Thuận Hóa, 1998, tập IV, sñd., tr. 273).
(13). Về Tôn Thất Thuyết, tên ông hầu như luôn luôn gắn liền với danh tính Nguyễn Văn Tường, hoặc ñược gọi
chung là "hai người" trong ðNTL.CB., tập 35 - tập 37, Nxb. KHXH., 1976 - 1977, chứng tỏ sự nhất dạng cao. Tuy
nhiên, trước ñó cũng có lần Tôn Thất Thuyết mắc mưu bôi nhọ, nhằm triệt hạ, ñập tan tành uy tín Nguyễn Văn
Tường của De Champeaux:
"Thượng thư bộ hộ là Nguyễn Văn Tường vì bị lời gièm (nguyên hiệp ñốc là Tôn Thất Thuyết tâu nghĩ về việc tiền
ñồng dị dạng có nói: "Thuyền nước khác mang ñến, hết lòng xin giúp"; lại nói: "Cùng người chia lợi, mọt nước hại
dân, lại ở kinh ñô ñồn rầm là Nguyễn Văn Tường nhận nhiều của lót, tâu xin bỏ cấm") xin trả việc Bộ Hộ, ñổi sung
bộ khác.
Vua dụ rằng: "Thuyết ít học không thông, lại có tật nóng nẩy, nói càn, sao ñáng kể; lời ñồn ở kinh ñô cũng không
căn cứ; người xưa không thể dẹp ñược lời gièm, cho nên nói: "Cứu rét không gì bằng mặc hai lần áo cừu, dẹp lời
gièm không gì bằng tự phải tu tỉnh". Nguyễn Văn Tường từ lúc giữ việc ở Bộ Hộ ñến giờ, có phần hết lòng trù
tính, thuế khóa của nước có hơn lên; ñương lúc phải giữ ñà về quân nhu bận rộn, ñều ñược ổn thoả cả. Trẫm
ñương trách uỷ cho làm có thành hiệu sao nên tự ñẩy ñem thoái thác"" (ðNTL .CB., tập 34, Nxb. KHXH., 1976, tr.
370: tháng 9 âl., 1880).
"Sứ nước Pháp nghe nói tỉnh Quảng Nam có mỏ than, (khách buôn lãnh trưng), yêu cầu xin ñến khám; chưa cho,
sứ ấy lại thác ra việc mật ñưa thẳng lên vua, ngầm gièm quan Viện - Bạc ñại thần, (trong thư nói: "Có người bất
trung, bất công ñến nỗi ngờ nước ấy có ý gì khác, lấy nhiều của lót giả ơn của người nước Thanh"; lại nói: "Người
cho lái buôn nước Thanh khai mỏ ấy chỉ mưu lợi cho mình, không làm lợi cho nhà nước"), quan Viện - Bạc xin
ñưa thư cho chủ suý Pháp và sao bức thư của sứ ấy ghim vào gửi ñi, ñể cho biết sứ ấy có sự không phải, ñể khỏi
nghe một bề về sau.
Vua bảo rằng: "Nay nếu ñem lời nói không phải của hắn, vội viết thư cho chủ suý của hắn, không khỏi bênh nhau
bỏ ñi, ích gì ñến ta; thế là ñều không nhịn sự giận nhỏ, ñể lỡ việc lớn, không phải là khéo xử. Nên mật tư từ ñầu
cuối việc ấy giao cho Nguyễn Thành Ý theo thế nói cho chủ suý hắn biết"" (ðNTL.CB., tập 34, sñd., tr. 341: tháng
4 âl., 1880).
ðó là một biểu hiện của cuộc chiến tranh trên mặt trận kinh tế (ngoại thương, tài chính).
Sau lần hiểu lầm vì mắc mưu De Champeaux ấy, hai người luôn luôn ñoàn kết với nhau, cho ñến lúc Nguyễn Văn
Tường bị lưu ñày sang Tahiti, Tôn Thất Thuyết sang Trung Hoa cầu viện trong tuyệt vọng...
(14). Việc lập ðồng Khánh là chẳng ñặng ñừng, trái với di chúc của Tự ðức. Di chúc ñã ghi rõ: "Ưng Kỉ người yếu
hay ốm, có tâm tật, chưa học thông mà kiêu ngạo, hay bới việc riêng của người khác cho lạm thẳng, ñều không
phải là tư chất thuần lương, theo lời phải; sợ bọn ngươi khó lấy lời nói can ñược" (ðNTL.CB., tập 35, sñd., tr. 200
- 201). "Lạm thẳng" là vi phạm tính trung trực, hay bẻ cong sự thật! Một tác giả thực dân Pháp ñã viết: "Chưa hề
ở xứ sở nào, thời nào có ông vua bị thần dân oán ghét như vua bù nhìn ðồng Khánh" (Charles Gosselin, L’Empire
d’Annam, Paris, 1904, tr. 267; dẫn theo Dương Kinh Quốc, Phan Canh, ðào ðức Chương, Quỳnh Cư, ðỗ ðức
Hùng...).
Với bài "Giải triều...", Nguyễn Văn Tường khẳng ñịnh lòng mình chỉ hướng ñến vua Hàm Nghi.
(15). Xem thêm các bài viết của thực dân Pháp (xin ñọc với cách ñọc theo quan ñiểm yêu nước, dân tộc của
chúng ta và công lí chân chính, tiến bộ của nhân loại):
A. Laborde, Tỉnh Quảng Trị, NNBCðH. [BAVH., 1921], tập VIII, Phan Xưng dịch, Nhị Xuyên hiệu ñính, Nxb.
TH., 2001, tr. 196, 200 ... (xem lại chú thích (3)).
H. Cosserat, Người ta viết sử như thế nào: ðón tiếp ñại tá Guerrier tại Triều ñình nước Nam ngày
17.8.1884, NNBCðH. [BAVH., 1924], tập XI, sñd., tr. 373 - 397. Trích bài viết này:
"... ðúng pháp luật mà nói, thì ông Tường ra khỏi kinh thành là ñể trình diện trước tòa án binh [...]; nếu khôn
ngoan hơn, thì ta không nên ñể một con người [chỉ Nguyễn Văn Tường - TXA. ct.] rõ ràng là kẻ thù của chúng ta
cầm Triều ñình, một con người luôn ñã và sẽ chống phá nền ñô hộ của chúng ta theo cách này hay cách khác,
không chịu chấp nhận nó.
Nhưng chúng ta ñã tin, ñã làm bộ tin sự thành thật trong những lời phản ñối của ông ta [về các biến ñộng trong
Triều ñình - ct. theo mạch văn của tên thực dân xấc xược Cosserat], và ñã chấp thuận những lời khôn khéo của

http://tieulun.hopto.org:25000

Page 21 sur 26

ông ta như là bằng chứng của ý nghĩ tốt. [...].
"Thay vì Kiến Phúc thì nay là Mệ Tríu [Hàm Nghi - ct.]", và luôn vẫn là Nguyễn Văn Tường trị vì.
Thật sự, từ nay [...] quan phụ chính [Nguyễn Văn Tường - ct.] không thể tha hồ bày mưu tính kế ñể chống lại
chúng ta [...].
Tướng De Courcy, theo lời của Huart, chiều 3.7 mới biết ñược kết quả tiêu cực của các sự thương thảo với Triều
ñình về việc ñón tiếp ông, và người ta ñã ñề ñạt tới ông các lời báo cáo chẳng có tính cách gì làm dịu bớt sự nôn
nóng của ông, hoặc làm cho ông có thiện cảm với người nước Nam.
Con người hôn mê [chỉ Nguyễn Văn Tường - ct.] có ý chẳng làm cho tướng tổng chỉ huy [chỉ De Courcy - ct.] có
ñược ñiều gì khá hơn là những ñiều mà con người ấy ñã làm cho các khâm sứ khác ... [...] (bñd., sñd., tr. 380 382).

Nói chung, ñiều chúng tôi thấy cần nhấn mạnh là, thái ñộ thù - bạn, ñịch - ta của các tên thực dân, tay sai, kể cả
cố ñạo mang bản chất xâm lược, thể hiện rất rõ trong các bài viết của chúng, trên NNBCðH. (BAVH.) suốt ba
mươi năm ấn hành (1914 - 1944), trên sách báo xuất bản tại Pháp trước ñây. Chúng không tiếc lời ca ngợi bọn
tay sai như Trần Tiễn Thành, Nguyễn Hữu ðộ, Nguyễn Thân, Cao Xuân Dục... Chúng cũng ñề cao ñáng kể người
ñã thật sự ñầu hàng chúng, ra quân ñánh dẹp phong trào Cần vương như Hoàng Tá Viêm [*]. Và tất nhiên chúng
tìm ñủ mọi cách ñể triệt hạ uy tín những người chống Pháp, chống tả ñạo ñến cùng như Nguyễn Văn Tường, Tôn
Thất Thuyết... Vấn ñề là thái ñộ thù ñịch, căm hận của chúng ñối với Nguyễn Văn Tường, còn lượng thông tin
trong các bài viết ấy về ông, chúng tôi phải phối kiểm (không thể nhẹ dạ, cả tin ñến ngây thơ và phi khoa học
như một số người ñược gọi là nhà văn, nhà sử học...). Chúng tôi nghiên cứu những bài viết ấy trong sự lưu ý với
tinh thần cảnh giác ñó, và lấy ðNTL.CB. IV, V (1847 - 1883; 1883 - 1885), ñặc biệt là các tư liệu gốc ( CHÂU
BẢN... ) ñược trích dẫn trong ñó, gồm quốc thư, dụ, mật dụ, tấu, sớ, bản án (và cả bản án cáo thị của De Courcy,
De Champeaux)... làm chuẩn cứ, ñồng thờiø tham khảo, phối kiểm, ñãi lọc thêm ở ðNTL.CB.VI (1885 - 1888, kỉ
ngụy triều ðồng Khánh!).

[*] Theo ðNTL.CB, tập 37, sñd., tr. 200 - 203, 305: Hoàng Tá Viêm "ñánh ñể yên dân, không phải ñánh lấy
thắng". ðó là quan ñiểm yên dân trong nô lệ của ngụy triều ðồng Khánh!
TRẦN XUÂN AN
Sài Gòn giữa năm 2000 & 27.4.2002 (HB.2).
Bài "Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau Cuộc Kinh ñô quật khởi 05.7.1885" này ñã ñược ñăng tải trong
cuốn Hội thảo khoa học: Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Các báo cáo khoa học, Trung tâm
Khoa học xã hội & nhân văn Huế - Viện ðại học Huế, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế ấn hành, Huế 02.7.2002, tr. 59 - 83.
Tháng 8.2003 (HB.3), nhuận sắc.
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