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Như mọi người đều biết, Công ước Pháp-Thanh ký năm 1887 chỉ là việc cụ thể hóa Điều khoản số 3 của Hòa 
ước Thiên Tân 1885. Vậy cụ thể, trong Hòa ước, hai bên Pháp - Thanh đã thỏa thuận những gì?  
 
Hòa ước Thiên Tân 1885 là một thỏa ước được ký kết giữa Chính phủ thuộc địa Pháp và triều đình Mãn 
Thanh năm 1885 sau cuộc chiến tranh nổ ra giữa quân đội thực dân Pháp và quan quân triều đình nhà Thanh 
(quân chính thống cũng như quân "thổ phỉ"), nhằm tranh giành ảnh hưởng tại Bắc Kỳ, khi đó là một xứ nằm 
trong Liên bang Đông Dương thuộc Pháp, nhưng đồng thời, cũng là đất phiên thuộc từ thuở xa xưa của phong 
kiến Trung Hoa. Hòa ước này giống như một hiệp định đình chiến, buộc quân Thanh phải rút khỏi Bắc Kỳ và 
nhà Thanh công nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc Kỳ. Hơn thế, lệ triều cống của triều đình Huế ở địa vị 
phiên quốc đối với nhà Thanh bị bãi bỏ. Tuy thế, tên chính thức của nó là Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và 
thương mại (Traité de paix, d’amitié et de commerce).  
 
Để chuẩn bị cho việc ký Hòa ước này, trước đó một năm, vào năm 1884, Chính phủ Pháp đã sai Fournier 
sang Thiên Tân ký với Tổng lý Nha môn (chức vụ tương đường Bộ trưỏng Bộ Ngoại giao) Lý Hồng Chương 
bản Hòa ước sơ bộ. Cũng là để chuẩn bị cho việc ký Hòa ước Thiên Tân, tháng 6-1884, Chính phủ Pháp sai 
Patenôtre đến Huế chỉnh sửa lại Hòa ước Quý Mùi, còn gọi là Hòa ước Hác-măng (Harmand) ký một năm 
trước đó (1883), thành Hòa ước Giáp Thân (1884), còn gọi là Hòa ước Pa-tơ-nốt. Hai điều khoản mới bổ sung 
để mị dân là:  

1. Chia nước Việt Nam ra làm ba xứ: Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), và Nam Kỳ (Cochinchine) đặt 
dưới ba chế độ khác nhau. Mỗi kỳ có một chế độ cai trị riêng, như là ba quốc gia riêng biệt. Nam Kỳ là 
xứ thuộc địa Pháp. Trung kỳ và Bắc Kỳ là xứ Pháp "nhận trách nhiệm" bảo hộ, nhưng triều đình nhà 
Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được quyền kiểm soát.  

2. Trả lại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh trước thuộc Bắc Kỳ, nay hoàn lại cho Trung Kỳ; và trả lại 
tỉnh Bình Thuận, trước thuộc Nam Kỳ, nay hoàn lại cho Trung kỳ.  

 
Ðiều 3 của Hòa ước Thiên Tân 1885 nêu rõ: Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày hiệp ước được ký kết, các ủy 
viên được hai bên chỉ định sẽ đi thực địa để tìm hiểu về đường biên giới giữa Trung Hoa và Bắc Kỳ. Các ủy 
viên này sẽ cắm những cột mốc giới ở những nơi mà họ thấy là cần thiết, với mục đích làm rõ đường biên giới 
giữa hai nước. Trong trường hợp các ủy viên (của một bên nào, hay của cả hai bên) không đồng ý về vị trí 
của cột mốc, hay về việc sửa đổi những chi tiết có thể sẽ xảy ra trên đường biên giới hiện hữu giữa Bắc Kỳ và 
Trung Hoa, vì quyền lợi chung của hai bên, họ (các ủy viên) phải đệ trình việc này lên hai Chính phủ để hai 
Chính phủ cùng biết.  
 
Căn cứ trên Điều khoản 3 của Hòa ước Thiên Tân 1885, một Công ước về phân định biên giới có tên là 
Convention relative à la délimitation de la frontière entre le Tonkin et la Chine (Công ước phân định biên giới 
giữa Bắc Kỳ và Trung Hoa) ra đời.  

 
Lưu ý ở mé bên phải có một đất vùng tô màu hồng. Đó là 
Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan hay Kouang-
Tchéou-Ouan) là một vùng đất ở miền nam Trung Hoa, ven 
bờ đông bán đảo Lôi Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Khu 
vực này từ năm 1898 là nhượng địa tô giới của Pháp ký với 
nhà Thanh với thời hạn 99 năm. Về mặt cai trị, Quảng Châu 
Loan trực thuộc Thống sứ Bắc Kỳ, nhưng được hưởng quy 
chế riêng, chứ không bị sáp nhập vào Bắc Kỳ. Thủ phủ là 
Trạm Giang (Fort-Bayard), có viên Khâm sứ (Commissaire) 
cai quản. Năm 1900, Quảng Châu Loan bị sáp nhập vào 
Liên bang Đông Dương.  
 
Năm 1946, sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2, theo Hiệp 
ước Trùng Khánh ký ngày 28-2-1945, Pháp phải trao trả lại 
Quảng Châu Loan cho Chính phủ Trung Hoa dân quốc . Bù 

lại việc Pháp trao trả các tô giới Quảng Châu Loan, Thượng Hải, Hán Khẩu, và Quảng Đông lại cho Trung Hoa, chính phủ 
của Tưởng Giới Thạch bằng lòng cho quân đội Pháp tái chiếm Đông Dương, thay thế quân Tưởng ở phía Bắc vĩ tuyến 16 



giải giáp vũ khí của phát-xít Nhật.  
 
Trong quá trình hai bên Pháp -Thanh còn đang tiến hành phân định biên giới, đại diện nhà Thanh là Lý Hồng 
Chương đã "có nhời" với với Đô đốc Pháp Rieunier như sau: "Nước Pháp đã thu được được nhiều quyền lợi 
khi chiếm được Bắc Kỳ, vốn là một nước chư hầu của Trung Hoa từ 600 năm nay. Việc này thành công là nhờ 
trung gian của tôi. Nó đã gây cho tôi nhiều phiền phức. Tôi thiết nghĩ, một sự đền bù dưới dạng nhượng vài 
vùng đất nhỏ trên khu vực biên giới là cần thiết".  
 
Pháp nghe nói vậy thì "xiêu lòng". Vả lại, do Pháp e ngại nhà Thanh sẽ gây khó khăn trong việc công nhận sự 
bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ, nên khi dặt bút ký Công ước Pháp - Thanh 1887, đã quyết định nhân nhượng như 
sau:  

 
1- Trên đất liền: cắt ba phần tư đất tổng Tụ Long thuộc tỉnh Hà Giang cho tỉnh Vân Nam (khu vực này có một 
mỏ đồng với diện tích 750 km2). Ngoài ra, cắt 9 xã rưỡi thuộc tổng Kiền Duyên và Bát Tràng thuộc tỉnh Quảng 
Yên cho tỉnh Quảng Đông.  
 
2- Trên vịnh Bắc Bộ: Đồng ý để tất cả các đảo ở về phía Đông của đường kinh tuyến Đông 105 độ 43 phút 
Paris thuộc về nhà Thanh, còn tất cả các đảo ở về phía Tây của đường kinh tuyến này thuộc về Bắc Kỳ. Có 
nghĩa là, công nhận đường kinh tuyến Bắc-Nam đi qua điểm cực Đông của đảo Trà Cổ là đường dùng để 
phân chia các đảo trong vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Hoa.  
 
Công ước Pháp-Thanh 1887 được ký ngày 26-6-1887 tại Bắc Kinh giữa Ernest Constans, Đặc sứ của Cộng 
hoà Pháp tại Trung Hoa, đại diện cho Chính phủ Pháp, và Tổng lý Nha môn Lý Hồng Chương, đại diện cho 
triều đình Mãn Thanh. Chính vì lẽ đó, trong một số tài liệu, Công ước có thêm một tên gọi nữa là Công ước 
Constans.  
 
* * *  
 
Hòa ước Thiên Tân gồm 10 điều khoản, được đại diện Chính phủ Pháp là Thủ tướng Freycinet và đại diện 
vương quốc Trung Hoa là Tổng lý Nha môn Lý Hồng Chương ký vào ngày 9-6-1885 tại Thiên Tân, sau đó 
được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 20-11-1885.  
 
Điều khoản 1: Nước Pháp cam kết khôi phục và duy trì trật tự các tỉnh của An Nam giáp giới Trung Hoa. 
Nhằm mục đích đó, Pháp sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để đánh tan và đuổi các toán quân thổ phỉ và 
bọn bất lương đã gây tai hại đến trật tự công cộng và ngăn cản không cho chúng lập lại các tổ chức. Tuy 
nhiên quân đội Pháp trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được vượt biên giới Bắc Kỳ và Trung Hoa mà 
nước Pháp đã tôn trọng và đảm bảo tránh mọi hành vi xâm lược.  
Về phần mình, Trung Hoa cam kết giải tán và trục xuất các bọn thổ phỉ đang trốn tránh ở Trung Hoa và các 
tỉnh giáp giới với Bắc Kỳ, giải tán các lực lượng thổ phỉ tìm cách lập lại tổ chức trên lãnh thổ mình để gây rối 
trong dân chúng đang được nước Pháp bảo hộ và tôn trọng các lời cam kết liên quan đến an ninh biên giới, 
Trung Hoa cũng sẽ không phái quân đội của mình vào lãnh thổ Bắc Kỳ.  
Các bên ký kết sẽ ấn định thông qua một thỏa ước đặc biệt, những điều kiện để dẫn độ bọn bất lương giữa 
Trung Hoa và Pháp.  
 
Người Trung Hoa làm ăn khai khẩn hay trước đây là binh lính, hiện đang sống một cách yên ổn tại Việt Nam 
làm ruộng hay sản xuất công nghiệp hay buôn bán, hạnh kiểm không có gì chê trách, sẽ được đảm bảo an 
toàn về người và tài sản như người được Pháp bảo hộ.  
 
Điều khoản 2: Trung Hoa đã quyết định không làm gì có hại đến công việc bình định của Pháp và cam kết tôn 
trọng hiện nay và trong tương lai những hiệp ước, hiệp định và thoả ước đã ký hay sẽ ký trong tương lai giữa 
Pháp và An Nam.  
Về quan hệ giữa Trung Hoa và An Nam, thoả thuận rằng những mối quan hệ đó không làm tổn hại đến Trung 
Hoa và không để xảy ra điều gì vi phạm hiệp ước này.  
 
Điều khoản 3: Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày hiệp ước được ký kết, các ủy viên được hai bên chỉ định sẽ 
đi thực địa để tìm hiểu về đường biên giới giữa Trung Hoa và Bắc Kỳ. Các ủy viên này sẽ cắm những cột mốc 



giới ở những nơi mà họ thấy là cần thiết, với mục đích làm rõ đường biên giới giữa hai nước. Trong trường 
hợp các ủy viên (của một bên nào, hay của cả hai bên) không đồng ý về vị trí của cột mốc, hay về việc sửa đổi 
những chi tiết có thể sẽ xảy ra trên đường biên giới hiện hữu giữa Bắc Kỳ và Trung Hoa, vì quyền lợi chung 
của hai bên, họ (các ủy viên) phải đệ trình việc này lên hai Chính phủ để hai Chính phủ cùng biết.  
 
Điều khoản 4: Khi biên giới đã được thừa nhận, người Pháp và dân bảo hộ của Pháp và những cư dân nước 
ngoài ở An Nam muốn đi qua biên giới để sang đất Trung Hoa, phải có hộ chiếu do nhà đương cục Trung Hoa 
cấp, theo yêu cầu của các nhà cầm quyền Pháp. Đối với công dân Trung Hoa, cần có giấy phép của nhà 
đương cục Trung Hoa tại biên giới  
 
Điều khoản 5: Thương nhân Pháp và dân bảo hộ của Pháp và thương nhân Trung Hoa ở Bắc Kỳ được phép 
nhập và xuất khẩu hàng hóa qua biên giới trên bộ giữa Trung Hoa và Bắc Kỳ. Tuy nhiên, việc xuất nhập khẩu 
hàng hóa phải được tiến hành chỉ tại một số địa điểm sẽ được xác định sau này, trong đó, việc lựa chọn các 
mặt hàng và số lượng hàng hóa xuất khẩu sẽ tương ứng với phương hướng và tầm quan trọng của việc buôn 
bán giữa hai nước. Về phương diện này, phải tính đến các quy định hiện hành trong nội bộ vương quốc Trung 
Hoa. Dù sao, đã có hai địa điểm được chỉ định trên biên giới Trung Hoa, một ở phía Lào Kai và một ở Lạng 
Sơn. Các nhà buôn Pháp có thể ấn định những điều kiện cùng với những thuận lợi tương tự như đối với các 
cảng Trung Hoa thông thương với nước ngoài của Trung Hoa. Chính phủ Trung Hoa sẽ thiết lập các cơ sở 
thương chính và Chính phủ Pháp có thể lập các lãnh sự, với những ưu đãi về quyền hạn cho các nhân viên ở 
đấy giống y như những nhân viên cùng loại trong các cảng thông thường. Về phía mình, Hoàng đế Trung Hoa 
cùng với Chính phủ Pháp bổ nhiệm các lãnh sự trong các thành phố lớn ở Bắc Kỳ.  
 
Điều khoản 6: Một quy định đặc biệt gắn với Hiệp ước sẽ nêu rõ thêm các điều kiện về buôn bán trên bộ giữa 
Bắc Kỳ và các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Hoa. Quy định này sẽ do các ủy viên của 
hai bên chỉ định xây dựng và đệ trình lên, trong thời hạn 3 tháng, kể từ khi ký bản hiệp ước này . Hàng hoá 
trao đổi giữa các tỉnh Bắc Kỳ và Quảng Tây, Vân Nam sẽ được hưởng biểu thuế thấp hơn so với biểu thuế 
xuất nhập hiện hành. Tuy nhiên, biểu thuế được giảm sẽ không được áp dụng với các hàng hoá trao đổi qua 
biên giới trên bộ giữa Bắc Kỳ và Quảng Đông, vì không có hiệu lực trong các cảng đã mở theo hiệp ước này.  
Việc buôn bán vũ khí, đạn dược, dụng cụ, đồ tiếp tế quân dụng các loại sẽ phải theo luật pháp các các quy 
định của các nước mỗi bên ký kết .  
Việc xuất nhập khẩu thuốc phiện sẽ chịu sự chi phối của điều khoản đặc biệt được nêu trong bản quy định 
thương mại nói trên .  
Việc buôn bán trên biển giữa Trung Quốc và An Nam cũng sẽ có quy định riêng, tạm thời không có gì mới so 
với cách làm hiện nay .  
 
Điều khoản 7: Nhằm phát triển thuận lợi các quan hệ buôn bán và láng giêng tốt mà hiệp ước này mong muốn 
phục hồi giữa Pháp và Trung Hoa, chính phủ nước Cộng hòa Pháp sẽ xây dựng các tuyến đường giao thông 
ở Bắc Kỳ, và sẽ khuyến khích xây dựng các tuyến đường sắt tại Bắc Kỳ. Về phía Trung Hoa, khi quyết định 
làm đường sắt, sẽ thương lượng với ngành công nghiệp Pháp, và Chính phủ Pháp sẽ dành mọi thuận lợi ưu 
đãi để tìm kiếm ở Pháp nhân viên cần thiết. Điều khoản này được coi như đặc quyền dành cho Pháp.  
 
Điều khoản 8: Các điều khoản thương lượng của hiệp ước này và các quy định sẽ có thể được xem xét lại, 
sau một thời gian 10 năm tròn, kể từ ngày trao đổi Thư phê chuẩn hiệp ước này. Nhưng trong trường hợp 6 
tháng trước thời hạn, nếu không có bên nào thuộc các bên ký kết không biểu lộ ý muốn xem xét lại, các điều 
khoản vẫn còn hiệu lực cho một thời hạn mới 10 năm nữa, và sau này cũng sẽ như thế  
 
Điều khoản 9: Từ khi hiệp ước này được ký, lực lượng (quân sự) Pháp sẽ rút khỏi Ke Lung (Ka Long) và 
chấm dứt đi lại ngoài khơi. Trong thời hạn một tháng sau khi ký kết hiệp ước này, quân đội Pháp sẽ hoàn toàn 
rút khỏi đảo Đài Loan và đảo Lôi Châu  
 
Điều khoản 10: Các điều khoản của hiệp ước này, các hiệp định và thỏa ước giữa Pháp và Trung Hoa, không 
trái với hiệp ước này, vẫn hoàn toàn có hiệu lực  
 
Hiệp ước này sau khi được Hoàng đế Trung Hoa phê chuẩn, Tổng thống Cộng hòa Pháp phê chuẩn, việc trao 
đổi Thư phê chuẩn sẽ được tiến hành tại Bắc Kinh trong thời gian sớm nhất.  
 



Làm tại Thiên Tân, vào ngày 9 tháng 6 năm 1885, lập thành bốn bản, bằng hai thứ tiếng Pháp và Hoa.  
 
* * *  

 
Nguyên bản tiếng Pháp  
 
Le Président de la République Française, sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires 
Etrangères,  
 
Décrète:  
 
Article 1er.  
Le Sénat et la Chambre des Députés ayant approuvé le Traité de Paix, d’Amitié, et de Commerce, conclu 
entre la France et la Chine à Tie-Tsin, le 9 juin, 1885, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à 
Pékin le 28 Novembre, 1885, le dit Traité, dont la teneur suit, recevra sa peleine et entière exécution:-  
 
Traité de Paix, d’Amitié, et de Commerce, conclu entre la France et la Chine, le 9 Juin, 1885, à Tien-Tsin.  
 
Le Président de la République Française et Sa Majesté l’Empereur de Chine, animés l’un et l’autre d’un égal 
désir de mettre un terme aux difficultés auxquelles a donné lieu leur intervention simultanée dans les affaires 
de l’Annam, et voulant rétablir et améliorer les anciennes relations d’alitié et de commerce qui ont existé entre 
la France et la Chine, ont résolu de conclure un nouveau traité répondant aux intérêts communs des deux 
nations en prenant pour base la Convention Préliminaire signée à Tien-Tsin le 11 Mai 1884, ratifiée par Décret 
Impérial le 13 Avril 1885.  
 
A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaries, savoir:  
 
Le Président de la République, M. Jules Patenôtre, envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 
France en Chine, Officier de la Légion d'’onneur, Grand-Croix de l’Etoile Polaire de Suède, &c.;  
 
Et Sa Majesté l’Empereur de Chine, Li Hong-chang, Commissaire Impérial, Premier Grand secrétaire d’Etat, 
Grand Précepteur Honoraire de l’Héritier Présomptif, Surintendant du Commerce des Ports du Nord, 
Gouverneur Général de la Province du Tcheh, appartenant au premier degré du troisième rang de la 
Noblesse, avec le titre de Souyi;  
 
Assistés de Si-Tchen, Commissaire Impérial, Membre du Conseil des Affaires Etrangères, Président au 
Ministère de la Justice, Administrateur du Trésor au Ministère des Finances, Directeur des Ecoles pour 
l’Education des Officiers Héréditaires de l’Aile Gauche de l’Armée Tartare de Pékin, commandant en chef le 
contigent Chinois de la Bannière Jaune à bordure;  
 
Et de Teng-Tcheng-Sieou, Commissaier Impérial, Membre du Cérémonial d’Etat;  
 
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu’ils ont reconnus bonne et due forme, sont 
convenus des Articles suivants:-  
 
 
ARTICLE I  
 
La France s’engage à rétablir et à maintenir l’ordre dans les Provinces de l’Annam qui confinent à l’Empire 
Chinois. A cet effet, elle prendra les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes de pillards et 
gens sans aveu qui compromettent la tranquilité publique et pour empêcher qu’elles ne se reforment. Toutefois 
les troupes Française ne pourront, dans aucun cas, franchir les frontières qui séparent le Tonkin de la Chine, 
frontière que la France promet de respecter et de garantir contre toute agression.  
De son côté, la Chine s’engage à dispenser ou à expulser les bandes qui se réfugient dans ses provinces 
limitrophes du Tonkin, et à disperser cellles qui chercheraient à se former sur son territoire pour aller porter le 
trouble parmi les populations placées sous la protection de la France, et, en considération des garanties qui lui 



sont données quant à la sécurité de sa frontière, elle s’interdit pareillement d’envoyer des troupes au Tonkin.  
Les Hautes Prtes Contractantes fixeront, par une convention spéciale, les conditions dans lesquelles 
s’effectuera l’extradition des malfaiteurs entre la Chine et l’Annam.  
Les Chinois, colons ou anciens soldats, qui vivent paisiblement en Annam, en se livrant à l’agriculture, à 
l’industrie, ou au commerce, et dont la conduite ne donnera lieu à qucun reproche, jouiront pour leurs 
personnes et pour leurs biens de la même sécurité que les protégés Français.  
 
 
ARTICLE II  
 
La Chine, décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l’oeuvre de pacification entreprie par la France, 
s’engage à respecter, dans le présent et dans l’avenir, les Traités, Conventions, et Arrangements, directement 
intervenus ou à intervenir entre la France et l’Annam.  
En ce qui concerne les rapports entre la Chine et l’Annam, il est entendu qu’ils seront de natureà ne point 
porter atteinte à la dignité de l’Empire Chinois et à ne donner lieu à aucune violation du présent Traité.  
 
 
ARTICLE III  
 
Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent Traité, les Commissionaires désignés par les 
Hautes Parties Contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaitre la frontière entre la Chine et le Tonkin. 
Ils poseront partout, où besoin sera, des bornes destinées à rendre apparente la ligne de démarcation. Dans le 
cas où ils ne pourraient se mettre d’accord sur l’emplacement de ces bornes-ou sur les rectifications de détail, 
il pourrait y avoir lieu d’apporter à la frontière actuelle du Tonkin, dans l’intérêt commun des deux pays, ils en 
référeraient à leurs Gouvernements respectifs.  
 
 
ARTICLE IV  
 
Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français, ou les protégés Français et les habitants étrangers du 
Tonkin, qui voudront la franchir pour se rendre en Chine, ne pourront le faire qu’après s’être munis 
préalablement de passeports délivrés par les autorités Chinoises de la frontière sue demande des autorités 
Françaises. Pour les sujets Chinois, il suffira d’une autorisation délivrée par les autorités Impériales de la 
frontière.  
Les sujets Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par voie de terre, devront être munis de 
passeports réguliers, délivrés par les autorités Françaises sur la demande des autorités Impériales.  
 
 
ARTICLE V  
 
Le commerce d’importation et d’exportation sera parmis aux négociants Français ou protégés Français et aux 
négociants Chinois par la frontière de terre entre la Chine et le Tonkin.Il devra se faire toutefois par certains 
points qui seront déterminés ultérieurement, et dont le choix, ainsi que le nombre, seront en rapport avec la 
direction comme avec l’importance du trafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet égard, des 
Règlements en vigueur dans l’intérieur de l’Empire Chinois.  
En tout état de cause, deux de ces points seront désignés sur la frontière Chinoise: l’un au dessus de Lao-Kaï, 
l’autre au delà de Lang-Son. Les commerçants Français pourront s’y fixer dans les mêmes conditions et avec 
les mêmes avantages que dans les ports ouverts du commerce étranger. Le gouvernement de Sa Majesté 
l’Empereur de Chine y installera des Douanes et le Gouvernement de la République pourra y entretenir des 
Consuls dont les privilèges et les attributions seront identiques à ceux des agents de même ordre dans les 
ports ouverts.  
De son côté, Sa Majesté l’Empereur de Chine pourra, d’accord avec le Gouvernement Français, nommer des 
Consuls dans les principales villes du Tonkin.  
 
 
ARTICLE VI  



 
Un règlement spécial, annexé au présent Traité, précisera les conditions dans lesquelles s’effectuera le 
commerce par terre entre le Tonkin et les provinces Chinoises du Yun Nan, du Kouang-Si, et du Kouang-Tong. 
Ce règlement sera élaboré par des Commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties Contractantes, 
dans un délai de trois mois après la signature du présent Traité.  
Les marchandises faisant l’objet de ce commerce seront soumises, à l’entrée et à la sortie, entre le Tonkin et 
les provinces du Yun Nan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le Tarif actuel du 
commerce étranger. Toutefois, le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la 
frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n’aura pas d’effet dans les ports déjà ouverts par les 
Traités.  
Le commerce des armes, engins, approvisionnements, et munitions de guerre de toute espèce sera soumis 
aux Lois et Règlements édictés par chacun des Etats Contractants sur son territoire.  
L’exportation et l’importation de l’opium seront régies par des dispositions spéciales qui figureront dans le 
Règlement Commercial susmentionné.  
Le commerce de mer entre la Chine et l’Annam sera également l’objet d’un Règlement particulier. 
Provisoirement, il ne sera innové en rien à la pratique actuelle.  
 
 
ARTICLE VII  
 
En vue de développer dans les conditions les plus avantageuses les relations de commerce et de bon 
voisinage que le présent Traité a pour abjet de rétablir entre la France et la Chine, le gouvernement de la 
République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction de chemins de fer.  
Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu’elle s’adressera à 
l’industrie Française, et le Gouvernement de la République lui donnera toutes les facilités pour se procurer en 
France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée 
comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.  
 
 
ARTICLE VIII  
 
Les stipulations commerciales du présent Traité et les Règlements à intervenir pourront être révisés après un 
intervalle de dix ans révolus à partir du jour de l’échange des ratifications du présent Traité. Mais, au cas où, 
six mois avant le terme, ni l’une ni l’autre des Hautes Parties Contractantes n’aurait manifesté le désir de 
procéder à la révision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans 
et ainsi de suite.  
 
 
ARTICLE IX  
 
Dès que le présent Traité aura été signé, les forces Françaises recevront l’ordre de se retirer de Kelung et de 
cesser la visite, &c., en haute mer. Dans le délai d’un mois après la signature du présent Traité, l’Ile de 
Formose et les Pescadores seront entièrement évacuées par les troupes Françaises.  
 
 
ARTICLE X  
 
Les dispositions des anciens Traités, Accords, et Conventions entre la France et la Chine, non modifiés par le 
présent Traité, restent en pleine vigueur.  
 
Le présent Traité sera ratifié dès à présent par Sa Majesté l’Empereur de Chine, et après qu’il aura été ratifié 
par le Président de la République Française, l’échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai 
possible.  
 
Fait à Tien-Tsin en quatre exemplaires, le 9 Juin, 1885, correspondant au 27ème jour de la 4ème lune de la 
11ème année Kouang-Sien.  



 
....................(L.S.) (Signé) PATENOTRE.  
....................(L.S.) (Signé) SI TCHEN.  
....................(L.S.) (Signé) LI HONG-CHANG.  
....................(L.S.) (Signé) TENG TCHENG SIEOU.  
 
Art.2. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, est chargé de l"exécution du présent Décret.  
Fait à Paris, le 25 Janvier, 1886.  
 
....................(Signé) JULES GREVE  
 
Par le Président de la République:  
Le Président du Conseil,  
Ministre des Affaires Etrangères,  
 
....................(Signé) C. DE FREYCINET.  
 
 
QUAN HỆ TAY BA VIỆT-PHÁP-THANH:  
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HÒA ƯỚC THIÊN TÂN 1885  
 
Thực Dân Pháp Xâm Chiếm Nam Kỳ  
 
Sau khi bị mất 3 tỉnh trong số 6 tỉnh ở Nam Kỳ, triều đình Huế cùng một lúc phải đối phó với hai lực lượng ở 
hai đầu. Ở Nam Kỳ, quân Pháp tiếp tục uy hiếp với dã tâm lấy nốt 3 tỉnh còn lại. Ở Bắc Kỳ, một số cuộc khởi 
nghĩa của nông dân (đáng kể nhất là các cuộc khỏi nghĩa của: Tạ Văn Phụng và cai Tổng Vàng, Nông Hùng 
Thạc) bùng nổ, có dấu hiệu uy hiếp ngai vàng của triều Nguyễn. So sánh hai mối nguy, vua Tự Đức quyết 
định sai Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp vào Gia Định tìm cách giảng hòa với quân Pháp, để tranh thủ thời 
cơ đưa đại quân ra tiêu diệt các cuộc nổi dậy của nông dân trên đất Bắc.  
 
Tháng 4-1863, giữa lúc quân Pháp không ngờ nhất, thì thiếu tá Xi-mông (Simon) đang làm nhiệm vụ ngoài 
khơi Trung Kỳ trở về Gia Định báo tin là vua Tự Đức vừa đề nghị mở cuộc giảng hòa. Đô đốc Bô-na (Bonard) 
liền phái Xi-mông mang chiến hạm Phô-banh (Forbin) có bố trí đại bác, 3 thuyền gỗ, cùng 200 quân đến cửa 
Thuận An thị uy, đưa ra ba yêu sách là: gửi ngay sứ thần có thẩm quyền quyết định vào Gia Định; bồi thường 
chiến phí; và phải nộp trước 100 ngàn quan Pháp (phờ-răng) để đảm bảo thiện chí cầu hòa.  
 
Tàu Phô-banh đưa sứ bộ rời Huế ngày 28-5-1862, cập bến Sài Gòn ngày 3-6-1862. Qua ngày 5-6-1862 (tức 
mồng 9 tháng 5 năm Nhâm Tuất) thì hai bên ký bản Hòa ước trên tàu chiến Duy-pe-rơ của Pháp đậu ở bến 
Sài Gòn.  

 
Quan đại thần Phan Thanh Giản  

 
Ký Hòa ước xong, hai viên quan Phan và Lâm trở về kinh đô tâu 
bày sự việc. Vua Tự Đức vừa than vừa thống trách hai vị sứ 
thần. Cả triều đình đều bất đồng ý kiến về nội dung của bản Hòa 
ước, nhưng đòi sửa đổi ngay thì biết rằng không thể được, bèn 
đề nghị vua Tự Đức sai hai quan Phan, Lâm trở lại để giao thiệp 
với súy phủ Sài Gòn. Hai quan Phan, Lâm bấy giờ chỉ còn biết 
ôm nỗi khổ tâm của mình mà lên đường vào Nam Kỳ. Vua Tự 
Đức cách chức hai đại thần: chỉ cho Phan Thanh Giản làm Tổng 
đốc Vĩnh Long; Lâm Duy Hiệp làm Tuần phủ Khánh Thuận, để 
giao thiệp với các quan Pháp ở Gia Định, lập công chuộc tội.  
 
Sau khi nhận ra sự thua thiệt của mình, và cảm nhận được sự 

bất bình khủng khiếp của tầng lớp sĩ phu và dân chúng ở Nam Kỳ; triều đình Tự Đức, song song với việc điều 
quân đi trấn áp các cuộc nổi dậy ở đất Bắc, khẩn trương lên kế hoạch đi chuộc lại đất, song không thành 



công.  
 
Hòa ước Nhâm Tuất tổng cộng có 12 điều khoản. Trừ các điều khoản mang tính cách ngoại giao, thì 8 điều 
khoản sau đây được coi là quan trọng hơn cả:  
 
Điều khoản 1: Từ nay về sau, hòa bình sẽ mãi mãi được thiết lập giữa một bên là Hoàng đế Pháp và Nữ 
hoàng Tây Ban Nha, và một bên là Vua An Nam. Tình hữu nghị toàn diện và lâu bền cũng sẽ được thiết lập 
giữa thần dân ba nước, dù họ ở bất cứ nơi đâu.  
 
Điều khoản 2: Thần dân hai nước Pháp và Tây Ban Nha được hành đạo Gia Tô ở nước Đại Nam. Bất luận 
người nước Đại Nam, ai muốn theo đạo Gia Tô, đều sẽ được tự do theo, nhưng những ai không muốn theo 
đạo Gia Tô, thì không được ép họ theo.  
 
Điều khoản 3: Chủ quyền trọn ba tỉnh là Biên Hòa, tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường, cũng như đảo Côn Lôn, 
do hiệp ước này, được hoàn toàn nhượng cho Hoàng đế nước Pháp. Ngoài ra, các thương gia Pháp được tự 
do buôn bán và đi lại bằng bất cứ tàu thuyền nào trên sông lớn của xứ Cam Bốt và trên tất cả các chi lưu của 
con sông này; các tàu chiến Pháp được phép đi xem xét trên con sông này, hay trên các chi lưu của nó, cũng 
được tự do như vậy.  
 
Điều khoản 4: Sau khi đã nghị hòa, nếu có nước ngoài nào muốn, bằng cách gây sự hoặc bằng một hiệp ước 
giành lấy một phần lãnh thổ của nước Đại Nam, thì Hoàng đế nước Đại Nam sẽ cử sứ thần báo cho Hoàng đế 
nước Pháp biết,.. để Hoàng đế nước Pháp được hoàn toàn tự do đến ứng cứu nước Đại Nam, hay không. 
Nhưng, nếu trong hiệp ước với nước ngoài nói trên, có vấn đề nhượng địa, thì sự nhượng địa này chỉ có thể 
được thừa nhận, nếu có sự đồng ý của Hoàng đế nước Pháp.  
 
Điều khoản 5: Người các nước Pháp và Tây Ban Nha được tự do buôn bán tại ba hải cảng là Tourane (Đà 
Nẵng), Ba La (Ba Lạt) và Quang An (Quảng Yên). Người nước Đại Nam cũng được tự do buôn bán tại các hải 
cảng của nước Pháp và Tây Ban Nha như vậy, nhưng phải theo thể thức luật định.  
 
Điều khoản 8: Hoàng đế nước Đại Nam sẽ phải bồi thường một số tiền là bốn triệu piastre, trả trong 10 năm. 
Vì nước Đại Nam không có tiền piastre, sẽ được tính bằng 72% lạng bạc.  
 
Điều khoản 9: Nếu có người nước Nam nào phạm tội làm giặc, cướp bóc, hoặc gây rối trên các đất thuộc 
nước Pháp, hoặc nếu có người châu Âu nào phạm tội, lẩn trốn trên đất thuộc Đại Nam, thì ngay khi nhà chức 
trách nước Pháp thông báo cho nhà chức trách Đại Nam, giới chức này phải cố gắng bắt giữ thủ phạm để 
giao nộp cho nhà chức trách Pháp. Vấn đề cướp bóc, giặc biển hay quân phiến động nước Nam sau khi phạm 
tội, lẩn trốn trên đất thuộc Pháp, cũng sẽ được xử như vậy.  
 
Điều khoản 10: Dân chúng ba tỉnh là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên sẽ được tự do buôn bán trong ba tỉnh 
thuộc Pháp, miễn là tuân theo luật lệ hiện hành, nhưng những đoàn tàu chở quân lính, vũ khí, đạn dược hay 
lương thực giữa ba tỉnh nói trên và Nam Kỳ chỉ được đi bằng đường biển. Tuy nhiên, Hoàng đế nước Pháp 
thuận cho các đoàn tàu chở các thứ trên vào Cam Bốt được qua cửa khẩu là lạch Mỹ Tho (Định Tường), gọi 
là Cửa Tiền, song với điều kiện là, các giới chức Đại Nam phải báo trước cho đại diện của Hoàng đế nước 
Pháp, để vị đại diện này sẽ trao cho họ một tờ giấy thông hành. Nếu thể thức này không được tuân theo, và 
một đoàn vận tải như vậy nhập nội mà không có giấy phép, thì đoàn tàu đó và những gì hợp thành đoàn tàu 
đó, sẽ bị bắt giữ, và các đồ vật sẽ bị phá hủy.  
 
Điều khoản 11: Thành Vĩnh Long sẽ được binh lính (Pháp) canh gác cho đến khi có lệnh mới, mà không bị các 
quan Đại Nam ngăn cản bằng bất cứ cách nào. Thành này sẽ được trao trả cho Vua nước Đại Nam ngay sau 
khi Ngài ra lệnh đình chỉ các cuộc phiến loạn tại các tỉnh Gia Định và Định Tường, và khi những người cầm 
đầu các cuộc phiến loạn này ra đi và xứ sở được yên tĩnh và quy phục như trong một xứ bình yên.  
 
Tháng 2-1864, thiếu tướng Bô-na và đại tá Pa-lan-ca ra Huế gặp vua Tự Đức để công nhận sự giảng hòa của 
ba nước Pháp-Tây-Việt. Xong rồi, thiếu tướng Bô-na về Pháp nghỉ hưu, thiếu tướng hải quân De la Grandière 
sang thay. Bấy giờ, nước Tây Ban Nha cũng nhường quyền lấy đất làm thuộc địa cho nước Pháp, chỉ nhận 
tiền chiến phí và quyền được cho giáo sĩ đi giảng đạo mà thôi.  



 
Đến năm 1867, Phan Thanh Giản biết không thể chống đỡ nổi, đã quyết định giao nốt các thành còn lại ở 
Nam Kỳ cho Pháp.  
 
 
THỰC DÂN PHÁP XÂM CHIẾM BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT  
 
Sau khi củng cố Nam Kỳ, nhân có sự rối ren ở Bắc Kỳ, quân Pháp quyết định từng bước tiến ra với mục đích 
chiếm lấy Bắc Kỳ. Để làm việc này, Pháp đưa ra những yêu sách rất ngang ngược về các quyền lợi ở Bắc Kỳ, 
miễn sao triều đình Huế không chịu chấp nhận. Lấy cớ đó, Pháp điều hạm đội tàu chiến lên đường tiến ra Bắc 
Kỳ. Cuối năm 1873, Đại úy hải quân Francis Garnier (vốn xuất thân là một nhà thám hiểm tài ba, từng thám 
hiểm sông Mê-kông và sông Dương Tử) được Thống đốc Nam Kỳ là Đô đốc Dupré ưu ái gọi sang Đông 
Dương nhờ giúp việc giải quyết tranh chấp giữa triều đình Huế với một lái buôn người Pháp rất có uy tín tại 
Bắc Kỳ tên là Giăng Đuy-puy (Jean Dupuis).  
 
Số là, Giăng Đuy-puy vẫn thường xuyên lén lút dùng thuyền ngược sông Hồng tìm đường giao thương với 
người Hoa ở Vân Nam. Một lần, ông ta gặp một tướng quân họ Mã tại đây và được biết nhu cầu khẩn thiết về 
vũ khí và lương thực cho quân đội. Khi đó, triều đình nhà Thanh đang bận bịu đánh dẹp người Hồi giáo nổi 
dậy ở Vân Nam và Cam Túc, nên không thể can thiệp vào chuyện này. Theo thỏa thuận đôi bên, Giăng Đuy-
puy sẽ chở vũ khí, muối, gạo theo đường sông Hồng vào Vân Nam. Đổi lại, tướng quân họ Mã đảm bảo sẽ 
nhượng lại cho ông ta quyền tham gia khai mỏ đồng và thiếc ở địa phương. Có vẻ, đó là một món hời lớn. Tuy 
nhiên, việc giao thương này bị triều đình Huế tại Bắc Kỳ phản đối quyết liệt. Để giải quyết tranh chấp, chính 
quyền Pháp ở Nam Kỳ cử Đại úy hải quân quả cảm Francis Garnier ra Hà Nội thương thuyết.  
 
Ngày 19-11-1873, Garnier chỉ huy đoàn tàu chiến trang bị 4 khẩu pháo với 200 quân men theo biển, sau đó 
vào cửa Ba Lạt và ngược dòng sông Hồng rầm rộ kéo vào Hà Nội. Nhờ sự khuyến khích của Giăng Đuy-puy 
và sự giúp sức của một số tay chân thân tín của tên lái buôn kiêm gián điệp này (vẽ sơ đồ bên trong thành 

dâng cho quân Pháp), thậm chí, cả sự đồng ý phối 
hợp của quân Cờ Vàng, Garnier đi đến một quyết 
định táo bạo là, sẽ tổ chức tấn công hạ thành Hà Nội 
của đối phương, chứ không thèm ngồi vào bàn đàm 
phán.  
 
Quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất 1873  

 
Ngay khi vừa tới nơi, quân Pháp gửi tối hậu thư cho 
quân Nam với những lời lẽ trâng tráo và láo xược, đòi 
giao nộp thành. Nhưng Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là 
Nguyễn Tri Phương cương quyết cùng binh lính và 
nhân dân Hà Nội giữ thành. Cuộc chiến nổ ra, ông bị 
thương nặng, bị giặc bắt, đã tuyệt thực ba ngày liền 

không ăn không uống, không cho quân thù băng bó vết thương cho mình, rồi mất. Đau đớn thay, trong trận 
chiến này, con trai ông là Phò mã Nguyễn Lâm cũng tử thương.  
 
Dù biết chủ lực quân Nam ở Bắc Kỳ khi đó vẫn đang tập trung ở thành Sơn Tây, nhưng đại úy Garnier vẫn 
thản nhiên cho xuất quân khỏi thành Hà Nội (chỉ để một lực lượng nhỏ nhoi ở lại giữ thành), tiến hành bình 
định miền châu thổ sông Hồng quanh Hà Nội. Chỉ trong vài tuần, quân Pháp lần lượt hạ thêm 3 thành nữa là 
Nam Định, Ninh Bình, và Hải Dương. Mọi việc xảy ra như trong một giấc mơ. Có thể kể đến trường hợp hy 
hữu ở thành Ninh Bình, với lực lượng hùng hậu là 1.700 binh lính, đã hèn nhát hạ vũ khí đầu hàng một toán 
quân Pháp chỉ có... 7 tên. Trong chớp mắt, 4 tỉnh quan trọng vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với 2 triệu 
cư dân và một số thành lũy đã rơi vào tay đội quân Pháp có vẻn vẹn 180 người, được chỉ huy bởi một viên sĩ 
quan chưa đầy 35 tuổi.  
 
Triều đình Huế hết sức tức giận vì hành về tráo trở này, lệnh cho đoàn sứ bộ của nước Đại Nam đang thương 
nghị ở Gia Định phản kháng hành động chiếm thành Hà Nội của Francis Garnier. Đồng thời, yêu cầu Thống 
đốc Nam Kỳ là Dupré hãy nhanh chóng ra lệnh cho thuộc cấp là Francis Garnier thoái quân khỏi Bắc Kỳ.  
 



Không chịu ngồi yên nhìn quân giặc ngang ngược hành động, vua Tự Đức sai Chưởng vệ Phan Đề làm Đề 
đốc, Nguyễn Trọng Hợp làm Tán lý, cùng với Bùi Ấn Niên làm Khâm phái, gấp rút đưa 1.000 quân từ Huế và 
Nghệ An ra ngay Bắc Kỳ, tăng viện chống trả quân Pháp. Triều định cũng lệnh cho các quan đầu tỉnh ở các 
khu vực trọng yếu phải đóng cọc xuống các lòng sông thông với sông Hồng nhằm ngăn chặn tàu chiến quân 
địch. Vua cũng sai các đại thần Trần Đình Túc, Trương Gia Hội cùng với 2 giáo sĩ công giáo là giám mục 
Sovier và linh mục Danzelger cấp tốc lên đường ra Hà Nội điều đình với Francis Garnier. Tất cả các Khâm 
phái, Khâm mạng, các quan cũ ở Hà Nội đều bị cách chức, chờ xử phạt. Ngoài ra, triều đình Huế tấn phong 
cho Phò mã Hoàng Kế Viêm chức vụ "Tiết chế Bắc kỳ quân vụ" cai quản toàn bộ lực ượng quân sự của triều 
đình tại Bắc Kỳ, và thúc giục Phò mã lên phương án chuẩn bị hành động trả đũa.  
 
Biết được sự hoang mang rối loạn đang ngự trị trong đầu óc quân Nam, Hoàng Kế Viêm cho gọi Lưu Vĩnh 
Phúc, là thủ lĩnh quân Cờ Đen, khi ấy đang đóng tại vùng Hưng Hóa (Phú Thọ ngày nay) về Sơn Tây làm tiên 
phong đánh Pháp. Ông khích lệ quân Cờ Đen bằng cách hứa sẽ thưởng nhiều vàng bạc cho mỗi lính Pháp bị 
giết, thậm chí, số lượng vàng bạc sẽ tăng lên, tương ứng với cấp bậc của kẻ bị giết. Nhờ kế sách này, quân 
Nam bắt đầu dám phối hợp với quân Cờ Đen tổ chức quấy rối quân Pháp ở Hà Nội.  
 
Ngày 18-12-1873, quân Cờ Đen dẫn đầu đoàn quân triều đình từ thành Sơn Tây tiến về thành Hà Nội, đóng 
trại tại một địa điểm thuộc phủ Hoài Đức, cách thành Hà Nội chừng 10 đến 12 dặm. Ngày 21-12, nghe tin quân 
Cờ Đen đang hành tiến về cửa tây, Garnier tức khắc lên mặt thành, cho lực lượng pháo binh khai hỏa về phía 
đối phương. Sau nửa giờ bị bắn cấp tập, quân Đại Nam, gồm 500 đến 600 quân Cờ Đen và rất nhiều quân 
triều đình, có cả voi chiến và nhiều quan lại đi theo, phải rút chạy. Garnier thừa cơ tiến ra từ cửa đông nam với 
một toán lính Pháp và một trung đội lính bản xứ, tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, chưa ra khỏi cổng thành được 
bao xa thì một khẩu pháo dã chiến bỗng dưng bị sa lầy.  
 
Những giờ phút oanh liệt cuối cùng của Garnier được một sử gia người Pháp mô tả như sau:  
 
“Giữa ngày 21 tháng 12 năm ấy, khi đang bàn luận với các sứ bộ An Nam thì tên thông dịch vào báo rằng, 
quân Cờ Đen đang đánh thành ở cửa Tây. Garnier kéo ra trận tiền, nơi lính Pháp đang nã súng, buộc quân Cờ 
Đen phải rút lui sau một chiếc gò có những bụi tre rậm rạp (núi Trúc). Liền đó, một cỗ pháo nòng 40 mm được 
kéo ra. Garnier cho gọi một toán lính hơn chục người, rồi giao cho ba tên lính kéo cỗ súng ra ngoài cổng 
thành, đuổi theo quân địch. Vì khẩu pháo khá nặng, nên không đi nhanh được. Thấy vậy, Garnier ra lệnh bỏ 
khẩu pháo lại với vài tên lính, còn chín tên lính chia thành ba nhóm còn lại chạy theo Garnier truy bắt quân Cờ 
đen. Hai nhóm vòng ra hai phía tả hữu để vu hồi, riêng nhóm của Garnier thì tức tốc bám theo dấu vết quân 
giặc. Đuổi khoảng 1 cây rố rưỡi thì Garnier trượt chân ngã xuống ở chân dốc đê. Một toán quân Cờ Đen nấp 
đằng sau đê ùa ra, lên đạn bắn liên hồi kỳ trận. Lúc đó, Garnier đã bỏ xa hai tên lính hộ vệ chừng 100 mét. 
Một tên trúng đạn chết; tên kia cũng bị thương. Garnier gào to: "Hỡi những người lính anh dũng, hãy lại đây 
với ta, ta sẽ đánh cho chúng một trận chí tử!" Sau đó, Garnier cố tự vệ dùng súng lục bắn sáu phát. Giặc ùa 
đến bổ vây, dùng giáo và kiếm đâm chém tới tấp, chặt đầu Garnier rồi bỏ chạy, để lại một thi thể đầy thương 
tích rùng rợn. Hai toán lính truy kích nghe tiếng súng liền sấn vào, nhưng chỉ kịp cướp lấy cái thây đầy máu 
của viên chỉ huy đem về thành Hà Nội".  

 
 
 
Garnier bị giết, quân Pháp trong thành Hà Nội lâm vào 
tình thế hoảng loạn như rắn mất đầu. Nếu không nhờ có 
các linh mục khuyên răn và đứng ra làm trung gian hòa 
giải thì quân Pháp đã bỏ thành theo đường thủy chạy về 
Nam Kỳ mất rồi. Tuy vậy, cái chết của Garnier cũng đặt 
dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu quân sự lần thứ nhất 
của thực dân Pháp tại Bắc Kỳ. Dẫu vậy, phải hơn một 
tháng sau, đại úy Philastre (tên phiên âm Hán-Việt là 
Hoắc Đạo Sanh), một người Pháp bỏ nhiều công sức 
nhẫn nại học chữ Nho, có tiếng là công tâm và rất thiện 
chí với dân Việt, được cử ra làm trung gian giải quyết 
những rắc rối tại Bắc Kỳ. Ông quyết định đề nghị cho rút 

toàn bộ quân Pháp ra khỏi Hà Nội và có ý trao trả lại Bắc kỳ cho triều đình nhà Nguyễn.  



 
Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, triều đình Huế thì vẫn không dám hành động quyết liệt, sợ quân Pháp trả 
thù. Phò mã Hoàng Kế Viêm xin phong cho Lưu Vĩnh Phúc chức Phòng ngự sứ, nhưng vua Tự Đức không 
đồng ý, mà chỉ đồng ý trao cho Lưu Vĩnh Phúc chức Phó Lãnh binh, chịu sự thống suất của Hoàng Kế Viêm. 
Các thuộc hạ của Lưu Vĩnh Phúc đều được thưởng quan tước và tiền bạc. Hoàng Kế Viêm sai Lưu Vĩnh Phúc 
đem quân rút về chốt chặn ở miền thượng du (Lào Cai), cho quyền trông coi việc thông thương và thu thuế ở 
vùng sông Lô và sông Thao, từ Tuyên Quang trở xuống. Tới tháng 10-1874, theo lời xin của Tổng thống Tam 
Tuyên Hoàng Kế Viêm, Lưu Vĩnh Phúc được thăng chức Tam Tuyên quân vụ đề đốc tước vị nam, kiêm coi 
các đạo, và được sai phái đi tiên phong tiễu trừ giặc Cờ Vàng.  
 
Quân Pháp và quân Nam đều (tạm thời) sợ nhau, dẫn tới kết cục có vẻ lô-gích sau trận Cầu Giấy là, hai bên 
đồng ý ký Hòa ước Giáp Tuất (1874). Theo đó, Pháp trao trả thành Hà Nội và các tỉnh đã bị chiếm ở Bắc Kỳ 
cho vua Tự Đức. Đổi lại, triều đình Huế công nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp.  
 

Điểm mâu thuẫn trong Hòa ước Giáp Tuất là, một mặt, 
Pháp công nhận sự độc lập của Việt Nam đối với các 
nước khác (Điều khoản 2), nhưng đồng thời, lại đòi 
chính sách ngoại giao của Việt Nam phải thích ứng với 
chính sách ngoại giao của Pháp (Điều khoản 3). Sở dĩ 
có chuyện tréo ngoe như vậy, là vì, ở thời điểm này, 
Pháp vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh Pháp-Phổ, 
nên không dám mạo hiểm cho một cuộc viễn chinh lâu 
dài ở Viễn Đông. Tiếng là đồng ý hòa giải, nhưng thật 
ra, Pháp vẫn giữ cho mình một vài cái cớ để dễ bề can 
thiệp sau này.  
 
Lễ ký Hòa ước Giáp Tuất 1874  

 
Tương truyền, sau khi Garnier bị giết, Tổng đốc mới của 
thành Hà Nội là Trần Đình Túc vâng lệnh triều đình tìm 
cách hoà hoãn với quân Pháp, nên phải tổ chức lễ truy 

điệu cho Garnier. Bậc đại khoa Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến có làm một bài văn tế tống tiễn Garnier 
như sau:  
 

Than ôi !  
Một phút sa cơ, ra người thiên cổ.  
Nhớ ông xưa:  
Ông ở bên Tây, ông sang bảo hộ  
Cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ  
Cái tóc ông quăn, cái mũi ông lõ  
Đít ông cưỡi lừa, miệng ông huýt chó  
Ông đeo súng lục liên, ông đi giày có mỏ  
Ông đi dẹp Cờ Đen, để giữ yên con đỏ  
Nào ngờ:  
Nó bắt được ông, nó chặt mất sỏ  
Đầu ông nó mang đi, mình ông nó để đó  
Chúng tôi:  
Vâng mệnh triều đình, cúng ông một cỗ  
Ông có linh thiêng, mời ông xơi hộ  
Này chuối một buồng, này trứng một ổ  
Này xôi một mâm, này rượu một hũ  
Ông ăn cho no, ông ngủ cho yên  
Khốn nạn thân ông, đéo mẹ cha nó !  
Ới ông Ngạc Nhi ơi!  
Nói ra càng thêm khổ!  

 
 



Thời Pháp thuộc, con phố Francis Garnier là một trong những phố đẹp nhất Hà Nội. Đó chính là phố Đinh Tiên 
Hoàng bên hồ Hoàn Kiếm ngày nay.  
 
Con tem của người Pháp vẽ năm 1943  

 
Năm 1973, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Francis Garnier, hải 
quân Pháp cho hạ thủy một con tàu vận tải mang tên ông. Mười năm 
sau, năm 1983, Việt Nam tiến hành khai quật mộ Francis Garnier tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó hỏa táng, và trao lại cho Tổng Lãnh 
sự Pháp. Câu chuyện về phần mộ của Francis Garnier khá dài dòng 
và ly kỳ. Tác giả Nguyễn Dự kể lại cho chúng ta như sau.  
 

Đây là sự xác nhận của người Pháp:  
"Chiếc xác mất đầu của Francis Garnier được trung sĩ Champion mang về thành cùng với xác của hai lính 
thuỷ cùng bị giết. (...) Sau buổi lễ cầu hồn do Đức cha Puginier thực hiện vào lúc 8 giờ sáng ngày 23-12-1873, 
trước sự có mặt của các cha Sohier và Colomer, các thi thể được đóng trong các hòm áo quan bằng gỗ rất 
dày và được chôn gần Hoàng cung, ở chân hai gốc đa lớn ". (André Masson, Hà Nội giai đoạn 1873-1888, 
Bản dịch của Lưu Đình Tuân, NXB Hải Phòng, 2003, tr. 58).  
 
Một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì lại nhớ về địa điểm ngôi mộ như sau: "Tôi nhớ nó nằm ở trên Đê La 
Thành, ở giữa cái đoạn nối ngã tư Triển lãm Giảng Võ với bến xe ô tô buýt trước cửa Trường Đại học Giao 
thông vận tải hiện nay". Thì ra, tấm bia đá mà nhiều người dân Hà Nội cứ ngỡ là mộ Francis Garnier, thực ra 
là tấm bia kỷ niệm do người Pháp dựng. Khi mới dựng, bia rất cao và to, có gắn hình ảnh Francis Garnier, có 
hàng rào sắt vây quanh, nhưng về sau, phía trên bia bị chặt bớt đi, chỉ còn thấp lè tè.  
"Chỗ đó, sau này Tây thực dân dựng bia kỷ niệm Gác-ni-ê, mà nhân dân quanh vùng vẫn quen gọi là mả Ba 
Hoanh ". (Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Văn Lê, Hà Nội, con đường, dòng sông và lịch sử, NXB Giao thông vận 
tải, 1984, tr. 76). Theo thoả thuận được ký kết giữa đại diện Pháp và triều đình Huế, mấy cái xác chỉ được 
chôn tạm gần Hoàng cung, bao giờ tìm được đất khác thì phải di dời đi.  
 
Ngày 31-8-1875, triều đình nhà Nguyễn ký thoả ước nhường đất cho Pháp. Khu nhượng địa nằm sát bờ đê 
sông Hồng, trải dài từ vị trí Bảo tàng Lịch sử hiện nay đến Bệnh viện hữu nghị Việt Xô, xưa kia gọi là khu Đồn 
Thuỷ (đồn binh của lực lượng thủy quân). Có đất, Pháp cho xây nghĩa địa, và mộ Garnier được cải táng.  
 
"7 giờ 30 sáng ngày 3-11-1875, bác sĩ Jardon cho khai quật tử thi Garnier để khám nghiệm, viết báo cáo pháp 
y. Công việc kéo dài đến 4 giờ chiều mới xong. Đám tang được cử hành, đưa thi hài về một nhà thờ nhỏ của 
Hà Nội. 7 giờ sáng hôm sau, Đức cha Puginier làm lễ cầu hồn. Sau đó, đám tang được đưa về nghĩa địa mới 
trong khu nhượng địa." (sđd, tr. 59). Tuy nhiên, Francis Garnier vẫn chưa thể mồ yên mả đẹp.  
 
Số là, gia đình Garnier yêu cầu được chôn Garnier trên "đất Pháp", chứ không thể trên đất xứ bảo hộ Bắc Kỳ. 
Thế là ngày 16-12-1875, tàu Pháp chở hài cốt Garnier về cập cảng Sài Gòn. Garnier được đem về chôn tại 
nghĩa địa Tây (cimetière Européen), địa điểm công viên Lê Văn Tám ngày nay. (Albert de Pouvourville, Francis 
Garnier, NXB Plon, 1931, tr. 234).  
 
Ngôi mộ của Garnier tại Sài Gòn được vẽ lại trong cuốn sách của de Pouvourville (tr. 192-193). Nhưng tiếc 
rằng, hình vẽ này không giống với hình ảnh ngôi mộ do đại uý Charles Peyrin chụp năm 1928. Tấm ảnh chụp 
có cả dòng chữ đề trên tấm bia dưới cây thánh giá, nên rất đáng tin cậy. "Nơi đây yên nghỉ Doudart de Lagrée 
và Francis Garnier...". Có nghĩa là, mộ Garnier nằm bên cạnh mộ de Lagrée. Lý do của sự gần gũi này được 
cắt nghĩa như sau:  
 
Trước khi được phái ra Hà Nội năm 1873, Francis Garnier sống tại Sài Gòn và từng là phụ tá đắc lực của 
Doudart de Lagrée trong đoàn thám hiểm ngược dòng sông Mê-kông từ ngày 5-6-1866 đến 29-6-1868. De 
Lagrée hơn Garnier 16 tuổi. Hai người tin cậy lẫn nhau. Đặc biệt, Garnier rất mến phục vị trưởng đoàn. Sang 
đến đất Trung Hoa thì chẳng may, de Lagrée bị bệnh gan rồi mất tại Vân Nam, ngày 12-3-1868. (De 
Pouvourville chép là ngày 26-3-1868) (sđd, tr. 120).  
 
Garnier quyết định mang thi hài của de Lagrée đi tiếp đến Thượng Hải, lấy tàu trở về chôn ông trên "đất Pháp 
", tại Sài Gòn. (Francis Garnier, Voyage d'exploration en Indochine, Jean-Pierre Gomane giới thiệu và chú giải, 



NXB La Découverte, 1985, tr. 224-226).  
 
Tình cảm sâu đậm của Garnier đối với de Lagrée được mọi người trân trọng. Năm 1875, khi hài cốt Garnier 
được chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, người ta cho chôn Garnier cạnh de Lagrée để "hai thầy trò " có dịp gặp 
lại nhau hàn huyên. Tấm ảnh chụp của Peyrin cũng cho thấy, tác giả sách Francis Garnier đã chép sai ngày 
mất của de Lagrée. Tại Sài Gòn, người ta còn kính cẩn dựng một bức tượng Francis Garnier và trang trọng 
đặt nó trên một quảng trường.  
 
Hơn một trăm năm sau, tháng 7-1976, Sài Gòn đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm sau, nghĩa địa 
Tây trong nội đô bị giải toả. Nước Pháp xin cho Bá Đa Lộc, Doudart de Lagrée, Francis Garnier... "hồi hương 
". Hài cốt các ông được đáp máy bay sang Singapore, rồi được chuyển lên tàu Jeanne d'Arc, đưa về Pháp. 
Tàu cập bến cảng Brest ngày 26-4-1983.  
 
De Lagrée được yên nghỉ tại quê nhà vùng Dauphiné, còn Francis Garnier thì được an táng tại đài kỷ niệm 
dựng tại ngã tư Saint Michel - Observatoire, quận 5, Paris. (J.P. Gomane, sđd, tr. 17).  
 
 

   
Bia kỷ niệm Francis Garnier do người Pháp dựng tại Cầu Giấy -- Mộ Francis Garnier tại Sài Gòn - ảnh chụp năm 1928  

 
 

 
 
Tượng Francis Garnier tại Sài Gòn  

 
 
 



 

  
Dòng chữ trên bia mộ                   Đại lộ Francis Garnier ở Hà Nội  

 
THỰC DÂN PHÁP XÂM CHIẾM BẮC KỲ LẦN THỨ HAI  
 
Theo Hòa ước 1874, Pháp được phép đóng một đồn binh gồm 100 quân tại Đồn Thủy, là một căn cứ quân sự 
nằm ở Khu nhượng địa của Pháp từ năm 1873, trên bờ Nam sông Hồng, cách thành Hà Nội 5 km (vị trí Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Xô ngày nay).  
 

Song, quan hệ giữa chính quyền sở tại và người Pháp luôn ở 
trong tình trạng căng thẳng. Các quan nhà Nguyễn cho rằng, 
người Pháp chẳng có lý do gì đáng kể để duy trì một đồn binh 
tại Bắc Kỳ, ngoài việc làm tiền đồn để xâm lược Bắc Kỳ.  
 
Còn Thống đốc Nam Kỳ là Charles Marie Le Myre de Vilers, 
thì lại cho rằng, trở ngại chính cho việc giao thương trên sông 
Hồng của họ là quân Cờ Đen. Để giải quyết cái gai này, theo 
ông ta, chỉ cần đợi lúc nước ròng, cho đại bác trên tàu chiến 
nã đạn vào các doanh trại quân Cờ Đen là đủ để phá tan "đám 
thổ phỉ" này. Việc khó khăn duy nhất là phải chọn cho được 
một viên chỉ huy chín chắn, chứ không phải một người bốc 
đồng, luôn tơ tưởng đến chiến công thành lập một đế quốc 

phương Đông như Đại úy Francis Garnier hồi nào. Quân Pháp chủ trương tránh các xung đột vũ trang không 
cần thiết với quân triều đình nhà Thanh, nếu quân Thanh can thiệp.  
 
Năm 1882, khi Đô đốc Jauréguiberry, người luôn cổ vũ chính sách chinh phục Bắc kỳ, lên làm Bộ trưởng Bộ 
Hải quân ở Paris, thì kế hoạch của Le Myre de Vilers được chấp thuận. Và người được chọn, ấy là sĩ quan hải 
quân Henri Rivière.  
 
Lấy cớ nước Đại Nam không tôn trọng Hòa ước ký năm 1874, ngấm ngầm đi giao thiệp với nhà Thanh ở 
Trung Hoa, dung túng cho quân Cờ Đen ngăn trở việc giao thương trên sông Hồng của người Pháp, ngày 26-
3-1882, Thống đốc Nam Kỳ phái Trung tá Hạm trưởng Henri Rivière chỉ huy 2 thuyền chiến Drac và Parseval, 
rời cảng Sài Gòn ra Bắc Kỳ cùng 2 đại đội hải quân đánh bộ do thiếu tá Chanu chỉ huy, và 1 toán xạ thủ biệt 
phái người An Nam, 5 tàu sà-lúp máy hơi nước. Mỗi binh sĩ được trang bị 200 viên đạn.  
 
Trước khi lên đường, Henri Rivière được lệnh phải tuân thủ hiệp định đã ký, và chỉ được dùng vũ lực trong 
trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, chỉ cần xảy ra một phản ứng nhỏ của quan lại Việt Nam, thì 
Rivière sẽ lập tức hành động.  
 
Đội quân binh tới Hải Phòng ngày 2-4, rồi một ngày sau đó, tàu sà-lúp đưa đội quân về Hà Nội, đóng tại Đồn 
Thủy, nâng số quân hiện có ở đây lên gấp đôi. Tổng số quân Pháp đóng ở ngoài thành Hà Nội lúc này là 600, 
bao gồm 450 lính hải quân lục chiến, 130 lính thủy, và 20 lính bản xứ.  



 
Được tin quân Pháp động binh, quan binh Bắc Kỳ tất nhiên lo phòng bị chống giữ. Henri Rivière không được 
Tổng đốc Hoàng Diệu tiếp đón long trọng, tỏ ý không hài lòng, và thầm nghĩ trong bụng rằng, mọi việc sửa 
soạn phòng bị của quan binh triều đình ở Bắc Kỳ mang tính chất thù địch và khiêu khích. Vừa đặt chân đến Hà 
Nội, Rivière bỗng trở nên hết sức phấn khích, chẳng khác gì người tiền nhiệm Garnier 9 năm về trước. Theo 
Rivière, các quan lại bướng bỉnh người Việt cần phải bị trừng trị thích đáng, những công sự phòng thủ của 
quân Nam hoàn toàn có thể phục vụ mục đích tấn công... và những thứ như vậy là "không thể chấp nhận 
được".  
 

Tổng đốc Hoàng Diệu hạ lệnh giới nghiêm tại Hà Nội và bố cáo các tỉnh xung 
quanh sẵn sàng tác chiến, đồng thời, yêu cầu viện binh từ triều đình Huế. Tuy 
nhiên, vua Tự Đức đã hạ chiếu quở trách Hoàng Diệu đã đem binh dọa nạt, 
khiêu khích quân giặc, và "chế ngự sai đường". Nhưng Hoàng Diệu thề quyết 
tâm sống chết với thành Hà Nội. Ông cùng các quan Tuần phủ Hoàng Hữu 
Xung, Đề đốc Lê Văn Trinh, Bố chính Phan Văn Tuyển, Án sát Tôn Thất Bá và 
Lãnh binh Lê Trực uống rượu hòa máu, tỏ quyết tâm sống chết với Hà thành.  
 
Trước đó, triều đình Huế phái Tả thị lang bộ Hộ Nguyễn Thành Ý vào Sài Gòn 
trình bày biện bạch về những lý do mà các quan binh ở Bắc Kỳ đã làm, khiến 
quân Pháp phải động binh. Đồng thời, triều đình cũng gửi thư khẩn cấp, lệnh 
cho các quan binh Bắc Kỳ phải giữ nguyên trạng thành Hà Nội như đã có 
trước khi các đội quân của H. Rivière kéo đến. Nhưng các thư khẩn này tới tay 

Hoàng Diệu quá muộn.  
 
Ngày 25-4-1882, vào lúc 5 giờ sáng, Rivière láo xược gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, yêu cầu 
trước 8 giờ sáng phải giải giáp vũ khí và tất cả các quan trong thành phải đến trình diện quan Pháp tại Đồn 
Thủy, nếu không, quân Pháp sẽ chiếm thành. Trong thành Hà Nội, theo sự phân công từ trước, Tổng đốc 
Hoàng Diệu cùng Lãnh binh Hồ Văn Phong chỉ huy phòng thủ cửa Bắc; Đề đốc Lê Văn Trinh giữ của Đông; 
Lãnh binh Lê Trực giữ cửa Tây, và Lãnh binh Nguyễn Đình Đường giữ cửa Nam. Đáng tiếc là quan quân nhà 
Nguyễn trong thành Hà Nội đã phải tổ chức chống cự đơn độc, mà không có sự chi viện kịp thời của các cánh 
quân từ Sơn Tây (Hoàng Kế Viêm) và Bắc Ninh (Trương Quang Đản), mặc dù cánh quân của Hoàng Kế Viêm 
đóng ở ngay phủ Hoài Đức (Dịch Vọng, Từ Liêm) cách Hà Nội không xa.  
 
Đúng 8 giờ 15, các pháo thuyền Fanfare, Surprise, Massue và Carbine từ bờ sông Hồng tới tấp bắn vào 
thành. 10 giờ 45, quân Pháp đổ bộ lên bờ và chỉ 15 phút sau đã làm chủ được thành. Về phía quân Pháp, 
thiếu tá Berthe des Villers và 3 binh sĩ Pháp bị thương. Về phía quân Nam, có 40 người chết và 20 người bị 
thương, vì đa số quân lính đều đã bỏ thành chạy trốn.  
 
Ở cửa Đông và cửa Nam, Lê Văn Trinh và Nguyễn Đình Đường sợ hãi bỏ vị trí chiến đấu. Tổng đốc Hoàng 
Diệu ra sức chống cự, nhưng không lại. Khi nghe tin quân Pháp đã tràn vào trong thành, ông liền lui lại phái 
sau, thay quần áo mới đến Võ Miếu, dâng biểu tạ tội với nhà vua về việc để mất thành, rồi dùng một dải lụa 
treo cổ tuẫn tiết dưới một gốc cây trước Võ Miếu (địa điểm này ở gần trụ sở Bộ Ngoại giao ngày nay).  
 
Trước cái chết khí tiết của Hoàng Diệu, các giới sĩ phu, văn thân và nhân dân Bắc Kỳ và cả nước tỏ lòng 
khâm phục thương tiếc ông. Sĩ phu Hà thành lập đền thờ ông ở phố Văn Tân, về sau thờ chung với Nguyễn 
Tri Phương trong đền Trung Liệt trên gò Đống Đa.  
 
Đây là một đôi câu đối viếng ông:  
 

Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa  
Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên.  
 
Dịch là:  
Kìa thành quách, kìa non sông, trăm trận phong trần trơ đất đỏ  
Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự thấu trời xanh.  
 



Vua Tự Đức mặc dầu không ủng hộ Hoàng Diệu trong việc chống lại quân Pháp tại thành Hà Nội, vẫn hạ 
chiếu khen ông đã tận trung tử tiết. Vua sai quan quân tỉnh Quảng Nam làm lễ quốc táng. Mộ ông ban đầu ở 
khu vực Y miếu, gần phố Trần Quý Cáp, Hà Nội. Ba năm sau, con cháu ông cải táng đưa về quê chôn cất. 
Trong khuôn viên mộ ông ở làng Xuân Đài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn còn đôi câu 
đối của đại thần Tôn Thất Thuyết:  
 

Nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện  
Bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm  
 

 
 
Sau khi chiếm được thành, Rivière cho người đi tìm Án sát Tôn 
Thất Bá để giao lại thành. Chính vì lẽ đó, nhiều người nghi ngờ 
Tôn Thất Bá chính là kẻ nội gián, đã đốt kho thuốc súng và mở 
cổng thành cho quân Pháp tràn vào. Tiếng là giao lại thành cho 
quan quân triều đình, nhưng quân Pháp vẫn đóng quân ngay ở 
hành cung, trấn giữ cửa đông và cửa bắc. Hai bên chính thức 
ký kết việc giao giả thành Hà Nội vào ngày 29-4, có hiệu lực từ 
1-5-1882. Quân Pháp yêu cầu, số lượng quân binh đồn trú của 
triều đình trong thành không được vượt quá 200 người, và 
không được phép tùy tiện xây đắp thêm hào lũy hay đồn canh 
phòng thủ xung quanh.  
 
 
 
 
Mặc dù trái lệnh ban đầu được giao về việc chỉ sử dụng vũ lực 
khi cần thiết, hành động của Henri Rivière vẫn được Thống đốc 
Nam Kỳ bao che. Thậm chí, ông ta còn được thăng chức lên 
Đại tá và tặng thưởng huân chương về chiến tích này.  
 
* * *  
 
Ngày 12-3-1883, Henri Rivière chiếm mỏ than Hòn Gai và đặt 
một đồn binh gồm 25 người canh giữ ở đó.  
 

Trong thời gian đó, Tổng đốc Nam Định tuyển mộ hơn 10 ngàn dân phu xây dựng các công sự phòng thủ, 
nhằm ngăn cản quân Pháp nhận tiếp viện từ biển vào sông Hồng.  
 
Sau khi nhận thêm 750 quân tiếp viện từ Nam Kỳ, Rivière để thiếu tá hải quân Berthe de Villers cùng 400 quân 
ở lại giữ thành Hà Nội, còn thì huy động hết đem đi đánh thành Nam Định.  
 
Lực lượng Pháp tấn công Nam Định rất hùng hậu, gồm tuần thám hạm Pluvier, các pháo thuyền Fanfare, La 
Hache, Yalagan, Carabine, La Surprise, tàu hơi nước Hải Phòng, các tàu vận tải loại nhỏ Kiang Nam, Tonkin, 
Whampoa và 4 ghe mành, 4 đại đội thủy quân lục chiến, cả thảy là 800 quân, và một đại đội lính bộ binh bản 
địa.  
 
Trận chiến xảy ra ngày 27-3-1883.  
 
Quân Nam, dù bị hỏa lực Pháp áp đảo, vẫn ngoan cường cố thủ vị trí của mình. Tuy nhiên, đến buổi trưa thì 
quân Pháp hạ được thành. Quan Tổng đốc Vũ Trọng Bình bỏ chạy, quan Đề đốc Lê Văn Điếm tử trận, quan 
Án sát Hồ Bá Ôn bị thương. Quân Nam mất 200 người. Phía quân Pháp chỉ có 3 người bị thương, một người 
sau đó bị chết là Trung tá Carreau. Nhưng ngần ấy cũng đủ làm viên chỉ huy Henri Rivière nổi giận, hạ lệnh 
treo cổ tất cả 50 lính đánh thuê người Hoa rơi vào tay quân Pháp.  
 



 
 

  
 
Cột cờ thành Nam Định - năm 1884          Cổng thành  

 

  
 
Võ Miếu        Sức mạnh của pháo binh Pháp  

 

  
 
Khẩu pháo của quân Pháp bị phá hủy           Nhà thờ Thiên chúa giáo  

 



  
 
Khu phố Tàu         Một ngôi chùa  
 

  
 
Một ngôi chùa khác        Sông đào  
 

 
 
Lều chợ  
 
TRẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ HAI  
 
Mất Hòn Gai cùng khu mỏ than và đặc biệt là mất thành Nam Định, tình thế quan quân triều đình ở Bắc Kỳ trở 
nên tuyệt vọng. Không còn cách nào khác, vua Tự Đức sai người bí mật sang cầu cứu nhà Thanh. Khoảng 10 



nghìn quân Trung Hoa từ Lưỡng Quảng được điều động áp sát biên giới, với lý do tiễu trừ thổ phỉ. Thấy tình 
hình diễn biến như vậy, Toàn quyền Pháp tại Nam Kỳ cũng tỏ thái độ cứng rắn, lập tức gửi thêm quân cho 
Rivière.  

 
Lại nói, sau nhiều năm lưu lạc chốn quê người, Lưu 
Vĩnh Phúc trở về quê hương ở Quảng Tây trong tâm 
trạng hân hoan của một người thành đạt, được cả hai 
triều đình nhà Nguyễn và nhà Thanh phong chức tước, 
phẩm hàm, ban cho phẩm phục, nhờ chiến công đánh 
Pháp và tiễu trừ hai đối thủ đại kình địch là giặc Cờ 
Vàng và giặc Cờ Trắng ở miền biên giới Hoa - Việt.  
 
Họ Lưu không muốn quay trở lại xứ Bắc Kỳ đãm máu và 
buồn chán nữa.  
 
Khi Lưu Vĩnh Phúc sắp rời Bắc Kỳ trở về Quảng Tây, 
Hoàng Kế Viêm đã có lời mời Lưu Vĩnh Phúc quay trở 
lại sau chuyến thăm thú quê nhà, song Lưu Vĩnh Phúc 

nhất mực từ chối. Lý do đưa ra là đãi ngộ về vật chất và phẩm hàm của triều đình Huế chưa xứng đáng, dù 
trên thực tế, Lưu Vĩnh Phúc và đám thuộc hạ đã nhận được nhiều vàng bạc châu báu sau mỗi lần thắng trận. 
Đó là chưa kể những thứ mà họ ăn cướp được của cánh lái buôn và dân chúng. Bản thân Lưu Vĩnh Phúc đã 
được vua Tự Đức phong chức tước, nhưng ông còn mong muốn nhiều hơn thế nữa, cụ thể là, cha mẹ ông 
(mất đã lâu, khi ông mới 16 tuổi) cũng cần được vua ban cho chức tước.  
 
Một danh tướng trong phe chủ chiến ở triều đình Huế là Ông Ích Khiêm đã làm một bài thơ chê trách đám 
quan lại ăn không ngồi rồi ở Bắc Kỳ như sau:  
 
Áo chúa cơm vua hưởng bấy lâu  
Đến khi có giặc, phải thuê Tàu  
Từng phen võng giá, mau chân nhảy  
Ðến bước chông gai, thấy mặt đâu  
Tiền bạc quyên hoài, dân xác mướp  
Trâu dê ngày hiến, đứa răng bầu  
Ai ơi hãy chống trời Nam lại  
Kẻo nửa dân ta phải cạo đầu  
 
* * *  
 
Tháng 4-1883, nhờ sứ giả Trung Hoa thuyết phục, Lưu Vĩnh Phúc đồng ý quay trở lại Bắc Kỳ giúp Hoàng Kế 
Viêm chống Pháp.  
 
Hình thế quân sự tại Bắc Kỳ lúc này là tại thành Sơn Tây có quân Nam của Hoàng Kế Viêm và đạo quân tiếp 
ứng từ Quảng Tây do quan Bố chính Từ Diên Húc chỉ huy. Tại thành Bắc Ninh có quân Nam của Trương 
Quang Đản và đạo quân tiếp ứng từ Vân Nam khoảng 5.000 người của Tạ Kính Bưu và Đường Cảnh Tùng 
trấn giữ.  
 
Gió xoay chiều, quân Nam chuyển từ thế thủ sang thế công.  
 
Nhân lúc Henri Rivière vắng mặt ở Hà Nội, quân Nam tổ chức tấn công tại làng Gia Quất (thuộc tổng Gia 
Thụy, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh thời Nguyễn; nay thuộc xã Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) (địa danh 
này bị người Pháp gọi chệch đi thành "Gia Cuc"), nhưng bị Berthe des Villers đẩy lui. Tình hình quân Nam trở 
nên nghiêm trọng, nhưng liền ngay sau đó, nhờ sự tiếp viện của quân Cờ Đen và được quân Thanh yểm trợ, 
quân Nam và quân Cờ Đen quay lại đánh thành Hà Nội. Quân Cờ Đen tiến về đóng đại bản doanh ở phủ Hoài 
Đức (chỗ làng Dịch Vọng ngày nay), đồng thời Tổng đốc Bắc Ninh là Trương Quang Đản cùng với Phó sứ 
Kinh lược Bùi Ân Niên đem quân về đóng ở Dốc Gạch, Gia Lâm, chuẩn bị vượt sông Hồng tiến sang Hà Nội. 
Để khiêu khích quân Pháp, quân Cờ Đen đốt phá các khu giáo dân, lợi dụng đêm tối, dùng pháo đặt trên lưng 



voi bắn vào thành, rồi, tệ hơn nữa, tới ngày 10-5, gửi chiến thư thách quân Pháp giao tranh ở bên ngoài 
thành, nếu không sẽ bị coi là "nhát gan".  
 
Tháng 5-1883, sau khi nhận được yêu cầu cứu viện của Rivière, chỉ huy hải quân Pháp ở Trung Hoa là Đô 
đốc Mai-e (Mayer) nhanh chóng điều quân ứng cứu. Lực lượng này tới Hà Nội ngày 14-5-1883. Trong khi đó, 
quân Pháp ở bên trong thành Hà Nội vẫn tiếp tục bị một lực lượng mạnh từ vạn rưởi đến hai vạn quân ngày 
đêm vây hãm. Khi quân tiếp viện của Mayer tới nơi, quân Pháp chuyển sang thế phản công. Ngày 15-5, quân 
Pháp thiêu trụi một căn cứ đồn trú của quân Cờ Đen. Tuy nhiên, quân Pháp vẫn cảm thấy nhấp nhổm như 
đang ngồi trên đống lửa.  
 
Đại tá Rivière quyết định mở một cuộc hành quân lớn, đánh thẳng vào Phủ Hoài. Cuộc hành quân sẽ do Thiếu 
tá Berthe des Villers làm tổng chỉ huy. Các đơn vị tham chiến gồm có:  
 
+ 2 đại đội hải quân đánh bộ cùng toàn bộ thủy thủ của tàu chiến Victorieuse, do Trung úy hải quân Le 
Pelletier de Ravinières chỉ huỵ.  
 
+ 2 đại đội hải quân đánh bộ cùng toàn bộ thủy thủ của tàu chiến Villars, do Trung úy hải quân Sentis chỉ huy.  
 
+ 2 đại đội hải quân đánh bộ cùng toàn bộ thủy thủ của tàu chiến Léopard, do thuyền phó Lebris chỉ huỵ.  
 
Lực lượng quân Pháp tổng cộng chừng 500 người.  

 
Vào lúc 4 giờ sáng ngày 19-5-1883, quân Pháp tiến về 
phía Cầu Giấy, là nơi có một cây cầu bắc ngang qua 
sông Tô Lịch. Tinh thần quân Pháp rất cao. Họ vừa đi 
vừa cười đùa và hát, vì cho rằng, trận chiến sắp tới sẽ vô 
cùng dễ dàng.  
 
Đi được không bao xa khỏi Hà Nội, phát hiện thấy bóng 
quân Cờ Đen nấp sau các lũy tre, Rivière hạ lệnh tăng 
tốc độ hành quân để chặn bắt chủ lực của quân địch. 
Thiếu tá Berthe des Villers và đại úy Puech tiến chiếm 
Cầu Giấy, chia quân lục soát làng Tiên Đồng (nằm bên 
phải Cầu Giấy) rồi chuyển hướng sang làng Yên Khê Hạ 
(Hạ Yên Quyết ngày nay, nằm bên trái Cầu Giấy), dày 
đặc các lũy tre, rất thích hợp cho việc đóng trại và phục 

kích của quân Cờ Đen. Quân Pháp dùng trọng pháo bắn vào làng Yên Khê Thượng (Thượng Yên Quyết) và 
làng Trung Tường (thôn Trung làng Dịch Vọng ngày nay, nằm bên trái Cầu Giấy), rồi chuẩn bị điều quân tiến 
vào. Rivière và phụ tá tham mưu de Marolles cùng với Berthe des Villers vượt lên trước đoàn quân, tiến vào 
khu chợ cách Cầu Giấy khoảng 330 mét.  
 
Quân Cờ Đen trong làng Trung Tường bị quân của Trung úy Pelletier de Ravinières tiến đánh buộc phải rút 
lui, quay sang tăng cường ổ phục kích của quân Cờ Đen chặn đường rút lui của cánh quân Pháp bên sông Tô 
Lịch. Khi quân Pháp lọt vào ổ phục kích, quân Cờ Đen tràn ra để cắt đứt hậu quân Pháp. Bị vây đánh, quân 
Pháp co cụm lại, nên càng dễ dàng trở thành bia cho đối phương bắn hạ. Thiếu tá Berthe des Villers trúng đạn 
bị thương nặng, khiến Rivière phải ra lệnh rút lui, nhưng quân địch từ các lũy tre làng dày đặc ào ra tứ phía 
tấn công, khiến quân Pháp có nhiều người bị giết. Rivièr và Marolles vội hạ lệnh rút về Cầu Giấy để kháng cự. 
Thấy một khẩu pháo rơi vào tay quân Cờ Đen sau khi toàn bộ nhóm pháo thủ bị hạ sát, Rivièr cùng một toán 
quân xông ra để chiếm lại. Trong khi đang loay hoay cùng một sĩ quan di chuyển khẩu pháo để đặt vào một vị 
trí thuận tiện cho việc phản kích, Đại tá Rivièr bị trúng đạn ngay giữa trán, ngã quỵ xuống, chết ngay. Trận 
chiến kết thúc vào lúc 7 giờ sáng.  
 
Quân Pháp tổn thất nặng nề, thiệt hại rất nhiều về quân số, sĩ quan cũng như binh lính. Ngoài Đại tá hải quân 
Rivière bị giết chết, nhiều sĩ quan khác như Đại úy hải quân Jacquin và Trung úy hải quân Heral de Brisis tử 
trận, sĩ quan tùy tùng Clerc, sĩ quan tham mưu de Marolles bị thương. Thiếu tá Berthe des Villers bị trọng 
thương, được đưa về nhà thương trong thành Hà Nội, song không qua khỏi. Khoảng 50 lính Pháp bị giết tại 



trận, 76 lính bị thương.  
 
Đến 9 giờ 30, tàn quân Pháp rút về chui tọt vào thành Hà Nội trong sự truy đuổi ráo riết của quân Cờ Đen. 
Quân Pháp trong thành buộc phải cố thủ và phái người tới Hải Phòng xin tiếp viện gấp. Người Nam có mấy 
vần thơ mộc mạc kể về chiến công Cầu Giấy lần thứ hai như thế này:  
 

Hoàng Kế Viêm hợp cùng Vĩnh Phúc  
Giữ các đồn khu vực Gia Lâm  
Ngầm cho Quang Đản tấn công  
Đánh cho Pháp rút về đồn thủy binh  
 
Quân Cờ Đen bất ngờ đánh Pháp  
Nhắm chiến thuyền pháo tháp bắn sang  
Lê dương, Tây tặc kinh hoàng  
Khiến tên đại tá vội vàng lui binh  
 
Lấy trăm binh rời thành đánh đuổi  
Quân Cờ Đen rút khỏi rất nhanh  
Lui về Cầu Giấy phục binh  
Rivière quyết tự mình đuổi theo  
 
Chân Cầu Giấy trời chiều lảng đảng  
Vẫn im lìm hoang vắng thê lương  
Phục binh nằm sẵn bên đường  
Đột nhiên pháo lệnh nổ vang ngang đầu  
 
Giặc tranh nhau tìm đường trốn thoát  
Quân Nam triều nhất loạt xông lên  
Điểu thương súng đã nổ rền  
Chơ vơ còn lại mấy tên cầm đầu  
 
Rivière rướn cao lảo đảo,  
Một mũi gươm kết liễu cuộc đời.  
Nghĩa trang Montmartre ngậm ngùi  
Hải quân đại tá thành người thiên thu.  
 

Bài thơ sở dĩ "mộc mạc" là vì... sai lung tung cả. Có lẽ, tác giả đã gộp hai thân phận Francis Garnier và Henri 
Rivière vào một. Thời gian cũng vậy: buổi sáng sớm bỗng nhiên biến thành buổi chiều tà, lãng đãng mây bay 
(!?). Nhưng không sao, đọc vẫn thấy hay hay.  
 
* * *  
 
Mấy ngày sau đó, chắc mẩm rằng quân Pháp lâm vào tình thế như rắn bị mất đầu, rối như canh hẹ, quân Nam 
đồng loạt liên tục tấn công ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định, song các cuộc tấn công đều bị quân Pháp bẻ 
gẫy. Tin Rivière bị giết truyền về Paris. Chính phủ Pháp của Thủ tướng Jules Ferry vốn đang do dự về việc 
chinh phục Bắc Kỳ, đột nhiên đổi thái độ sang phe chủ chiến, quyết tâm trả thù cho Henri Rivière. Nghị viện 
thông qua chiến phí 5 triệu rưỡi quan (franc) và điều một đoàn quân 3.000 người xuống tàu đi Viễn Đông. 
Thiếu tướng Bouet, nguyên là sĩ quan hải quân ở Nam Kỳ, được phái ra làm ra Thống đốc quân vụ Bắc Kỳ. 
Thiếu tướng hải quân, Đô đốc Courbet, nguyên Toàn quyền New Caledonia được lệnh đem một đội chiến 
thuyền sang tiếp ứng. Bác sĩ Harmand, nguyên là bác sĩ giải phẫu của hải quân, sứ thần của Pháp ở Xiêm, 
được cử ra làm Toàn quyền, để phối hợp các hoạt động quân sự và dân sự.  
 
Thiếu tướng Bouet cùng 200 lính Pháp và 300 lính bản xứ được tàu thủy theo đường biển đưa tới Hải Phòng. 
Ngay hôm sau, đoàn quân di chuyển về Hà Nội. Vừa đặt chân tới Hà Nội, tướng Bouet đã ban hành ngay tình 
trạng khẩn cấp ở Bắc Kỳ, đồng thời, cho phép một thuộc hạ cũ của lái buôn kiêm gián điệp Giăng Đuy-puy là 
Georges Vlavianos tuyển mộ và thành lập một tiểu đoàn quân Cờ Vàng, một đội quân kỵ binh tiền sát, và một 



đội dân quân bản địa. Quân Pháp ra sức xây đắp thêm đồn bốt phòng thủ ở Hà Nội và chỉnh đốn việc phòng 
thủ ở Hải Phòng và Nam Định, chuẩn bị cho một cuộc chiến cam go một mất một còn với quân Nam và quân 
Thanh.  
 
Dưới đây là những dòng ngắn ngủi ghi chép về Henri Rivière trong một cuốn sách Pháp:  
 
En Novembre 1881, Rivière reçut le commandement du Tilsitt et de la division navale de Cochinchine. 
L'Annam n'ayant jamais exécuté les clauses du Traité du 15 mars 1874, Jauréguiberry, Ministre de la Marine, 
décida l'envoi d'une expédition au Tonkin.  
 
Arrivé dans le Fleuve Rouge avec ses trois petites canonnières et 700 hommes, Rivière s'empara le 25 Avril 
1882 de la citadelle de Hanoï, comme l'avait fait Francis Garnier en 1873.  
 
Le 27 Mars 1883, il réussit à prendre Nam-Dinh mais la faiblesse des effectifs dont il disposait entraina une 
tragique répétition des événements de 1873.  
 
En Mai 1883, les Pavillons Noirs encerclèrent Hanoi, Rivière effectua une sortie le 16 et une seconde le 19 au 
cours de laquelle il fut tué au combat de Can-Giay, près du Pont de Papier. Sa mort allait provoquer l'envoi de 
renforts importants aux ordres de Courbet et la conquête du Tonkin.  
 
 
 
Hà Nội thời Pháp thuộc có một đường phố đẹp mang tên Henri Rivière, nằm song song với phố Francis 
Gacnier. Đó là phố Ngô Quyền hiện nay.  
 
Mộ Henri Rivière ở đâu? Trong số các bưu ảnh gửi từ Bắc Kỳ về Pháp, người ta thấy có một tấm in hình ảnh 
ngôi mộ của Henri Rivière ở cửa ô Cầu Giấy. Nhiều người Hà Nội cũng cho biết, mộ Henri Rivière nằm ở gần 
số nhà 155 Cầu Giấy. Điều đáng tiếc là khu vực mộ từ rất lâu đã bị các nhà dân lấn chiếm không thương tiếc, 
hiện chỉ còn tấm bia đá cũ kỹ.  
 
Sách lịch sử chép rành mạch rằng: "Quân Cờ Đen cắt đầu Rivière bêu lên cọc, còn xác thì đem chôn ở dưới 
đường, cho mọi người qua lại dẫm lên. Mãi đến tháng 9-1882, Giám mục Pugnier mới thu thập được hài cốt 
Rivière để đưa về Pháp chôn cất tại Nghĩa trang Montmartre ở Paris".  
 
Như vậy, tấm bia mộ của “Ngài” tại cửa ô Cầu Giấy chỉ là di tích của việc chôn cất trong vòng ít tháng.  
 
 

  
 
Henri Riviere trong trận Cầu Giấy năm 1882    Hình ảnh Cửa ô Cầu Giấy năm 1883  

 



     
 
Mộ Henri Riviere tại cầu Giấy            Làng nghề làm giấy ô Cầu Giấy năm 1883               Đại tá Henri Riviere 

 
 
QUÂN PHÁP BÁO THÙ  
 
Pháp hạ thành Sơn Tây  
 
Ngày 15-8-1883, hơn 1.500 quân Pháp do tướng Bouet chỉ huy chia làm ba cánh mở chiến dịch tấn công 
quân Cờ Đen đóng ở phủ Hoài Đức và làng Vẽ (làng Đông Ngạc, người Pháp gọi chệch đi là "làng Vệ"), rồi 
nhanh chóng di chuyển về hướng thành Sơn Tây.  
 
Cánh quân bên phải bị quân Cờ Đen phản kích quyết liệt và bị hệ thống chiến lũy quanh làng cản bước tiến. 
Tuy nhiên, đến đêm hôm đó thì quân Cờ Đen núng thế, đành bỏ phủ Hoài, rút về cố thủ ở đồn Phùng (người 
Pháp gọi chệch đi là "làng Phong"), gấp rút xây dựng nhiều chiến lũy phòng thủ. Sau ba ngày giao chiến đẫm 
máu, quân Pháp vẫn chưa chiếm được làng Vẽ và đồn Phùng, dù 42 lính Pháp bị giết, đành rút về Hà Nội.  
 
Ngày 1-9-1883, được tin thắng trận ở Huế, quân Pháp lại một lần nữa tiến về Sơn Tây đánh quân Cờ Đen. 
Lần này, quân Pháp vào được làng Ba Giang (Pháp gọi là "làng Palan") (thuộc huyện Đan Phượng ngày nay, 
gần ngã ba sông Đáy nhận nước sông Hồng). Khi đó, nước lũ lên rất to, đê vỡ, khiến quân Cờ Đen tưởng 
rằng quân Pháp chủ ý phá đê cho nước tràn vào.  
 
Triều đình Huế đang bị uy hiếp, buộc phải cử Khâm sai Nguyễn Trọng Hợp ra Bắc Kỳ truyền lệnh cho hai đạo 
quân của Phò mã Hoàng Kế Viêm (đang đóng ở Sơn Tây) và Trương Quang Đản (đang đóng ở Bắc Ninh) 
phải giải giáp vũ khí, và hai tướng phải tức tốc về kinh ngay. Các quan, người thì tuân lệnh, người thì nộp lại 
ấn tín, thậm chí vứt bỏ ấn tín, bỏ về mộ quân phối hợp với quân nhà Thanh chống lại quân Pháp. Hoàng Kế 
Viêm bất tuân lệnh về kinh. Không những thế, còn ra lệnh cho Lưu Vĩnh Phúc đem quân Cờ Đen rút về củng 
cố phòng thủ thành Sơn Tây.  
 
Mặc dù triều đình nhà Thanh yêu cầu quân Vân Nam và Quảng Tây phải phối hợp hoạt động chặt chẽ với 
quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc, song, trên thực tế, sự phối hợp rất chệch choạch. Ngân khố tỉnh Quảng Tây 
được chỉ thị chu cấp cho quân Cờ Đen 100.000 quan bằng bạc làm quân phí, nhưng quân Cờ Đen chưa nhận 
được đồng nào. Quân Quảng Tây được lệnh tiến về Sơn Tây, nhưng đám quân đó chỉ lò dò tiến đến Bắc Ninh 
rồi dừng lại, do các quan tướng Quảng Tây quan niệm, thành Bắc Ninh mới có tầm quan trọng chiến lược, vì 
đó là tuyến phòng thủ tiền tiêu của Quảng Tây, còn vai trò chủ yếu của thành Sơn Tây là để bảo vệ tuyến 
đường thủy đi về Vân Nam. Kết quả là, tham gia vào việc phòng thủ Sơn Tây, ngoài 5.000 quân của Hoàng 
Kế Viêm, chỉ có thêm 3.000 quân Cờ Đen, 1.000 quân Vân Nam, và 500 quân Quảng Tây.  
 
Trong khi đó, Coubert vẫn tiếp tục củng cố lực lượng. Quân Pháp được bổ sung thêm nhiều đơn vị Ả-rập và 
Lê-dương. Tới đầu tháng 12-1883, thêm 4.000 quân Pháp đổ bộ vào Bắc Kỳ, nâng tổng số quân ở Bắc Kỳ lên 
9.000 người. Ngày 11-12-1883, 5.500 quân Pháp, trong đó có một đội lính bản xứ mộ tại Nam Kỳ và một đại 



đội lính Bắc Kỳ tuyển từ những người theo Công giáo, rời Hà Nội đi đánh thành Sơn Tây. Khoảng một nửa 
quân Pháp đi theo đường bộ, nửa còn lại ngược sông Hồng, đổ bộ vào huyện Phúc Thọ, gần Sơn Tây.  
 
Thành Sơn Tây được xây dựng theo kiểu Vô-băng (Vauban), nằm giữa thị xã Sơn Tây. Xung quanh thành, 
quân Nam đã xây một chiến lũy cao gần 20 bộ, dầy 5 bộ, xung quanh có hào nước. Phía bờ sông Hồng, quân 
Nam củng cố đê bối rất kiên cố, biến nó thành một chiến lũy mang tên Phù Sa (nay thuộc phường Viên Sơn, 
thị xã Sơn Tây), vì dự đoán, quân Pháp từ đường sông tất sẽ đổ bộ vào đây. Quân Cờ Đen đóng trại tại chiến 
lũy này.  
 
Ngày 14-12, quân Pháp theo đường sông đánh vào bờ đê sông Hồng. Nhờ ưu thế cả về quân số và hỏa lực, 
quân Pháp tấn công dữ dội và tới chiều thì chiếm được đê bối. Tới tối, quân Cờ Đen từ chiến lũy mở một cuộc 
phản kích hòng chiếm lại đê, nhưng nhờ hôm đó trời sáng trăng, quân Pháp đẩy lùi được cuộc tấn công nguy 
hiểm đó. Trong ngày hôm sau, quân Pháp củng cố các vị trí chiếm được, rồi chuyển pháo lên bờ bắn vào 
chiến lũy Phù Sa và thành Sơn Tây. Suốt ngày 16-12, quân Cờ Đen chống cự quyết liệt. Sẩm tối, khi quân 
Pháp mở cuộc tiến công chiếm chiến lũy Phù Sa thì phát hiện quân Cờ Đen đã rút vào thành. Đêm đó, quân 
Nam và quân của triều đình nhà Thanh bỏ thành rút chạy, quân Cờ Đen cũng phải rút theo lên thành Hưng 
Hóa (Phú Thọ ngày nay) ở mạn ngược sông Hồng. Quân Pháp mất 83 người bị giết và 380 người bị thương. 
Về phía quân Cờ đen và quân Nam mất chừng một nghìn người. Đến thế kỷ 20, khi xây trạm bơm thủy lợi ở 
Phù Sa, người ta vẫn còn thu thập được hàng trăm hài cốt của người chết trận.  
 
Trong trận này, lần đầu tiên, quân Thanh trương kỳ hiệu và dùng quân chính quy đối đầu với quân Pháp. Tin 
thất bại truyền về Thiên Tân thoạt tiên làm nhà Thanh hoảng hốt, vì tưởng Lưu Vĩnh Phúc đã chết trận. Chỉ vài 
ngày sau, khi thành Sơn Tây thất thủ, Tổng đốc Quảng Tây Trương Thụ Thanh dẫn một đoàn quân lớn tiến 
vào ngả Lạng Sơn, rồi cho củng cố thành Bắc Ninh. Khắp Bắc Kỳ khi đó, đâu đâu cũng có quân Thanh và 
quân Nam đóng.  
 
Tháng 1-1884, 12.000 quân Thanh do Sầm Dục Anh chỉ huy từ Vân Nam kéo qua Lào Cai, rồi tiến về thành 
Hưng Hóa, hội binh với Lưu Vĩnh Phúc. Quân Cờ Đen được tăng cường lực lượng, lên đến 3.000 người. 
Tổng số quân Thanh ở Bắc Kỳ khi đó lên tới 50.000 người, kể cả quân Cờ Đen, đóng thành một vòng cung từ 
Hưng Hóa, Thái Nguyên, đến Bắc Ninh.  
 

  
Thành Sơn Tây       Cột cờ kiêm đài quan sát  
 



  
Cửa đông thành Sơn Tây      Cửa Tây bắc, nơi quân Pháp đột kích vào  
 

  
Bên ngoài thành  
 

 
 
Bên trong thành  



 

  
Pháo và hầm chông trên tuyến phòng thủ    Hầm pháo  
 

 
Buổi chiều ngay sau ngày thất thủ  
 
 
Pháp hạ thành Bắc Ninh  
 
Trong khoảng thời gian 3 tháng sau trận Sơn Tây, quân Pháp được tăng cường lên 16.000 người, trong đó 
khoảng một phần tư là lính tập, và 10 đội pháo thủ. Tướng Millot được cử lên thay Đô đốc Courbet vào tháng 
2-1884. Quân Pháp định tấn công thành Hưng Hóa trước, nhưng do đường sông cạn nước, pháo thuyền và 
thuyền tiếp tế không lên được, nên phải chuyển hướng sang tấn công thành Bắc Ninh.  
 



Tại đây, quân Thanh đồ rằng, quân Pháp sẽ theo con đường cái quan mà đánh vào Bắc Ninh, nên tổ chức rất 
nhiều vị trí phòng thủ dọc theo hướng đó. Quân Pháp chia làm hai cánh. Cánh thứ nhất do thiếu tướng Brière 
de l'Isle đem quân qua sông Hồng, rồi theo sông Đuống đi về phía Đông. Cánh quân của thiếu tướng De 
Négrier ở Hải Dương, đi tàu đến Phả Lại thì lên bộ, sau khi hội quân với thiếu tướng Brière de l'Isle, cả thủy 
bộ theo sông Cầu sẽ tiến đánh thành Bắc Ninh.  
 
Quân Cờ Đen đến thành Bắc Ninh một tuần trước đó, tổ chức phòng thủ trên các ngọn đồi bên ngoài thành. 
Tuy nhiên, sự chuẩn bị của quân Thanh nhìn chung rất sơ sài. Pháo thủ không biết sử dụng hiệu quả pháo 
binh, dù quân Thanh được trang bị khá đầy đủ. Quân Thanh cũng không bố trí trên các cao điểm xung quanh 
thành. Thêm vào đó, quân Thanh cướp phá, nhũng nhiễu dân chúng, cưỡng bức đàn bà con gái, nên dân 
chúng địa phương có thái độ thù nghịch với đội quân Trung Hoa.  
 
Quân Pháp bắt đầu tấn công từ ngày 11 tháng 2 (âm lịch) và nhanh chóng chiếm đóng các điểm cao nhìn vào 
thành. Khi Đáp Cầu thất thủ, quân Quảng Tây thấy mất đường về Lạng Sơn, hoảng hốt bỏ chạy toán loạn về 
Thái Nguyên, còn quân Cờ Đen rút về Hưng Hóa. Quân Quảng Tây trong lúc hoảng loạn bỏ lại 10 khẩu pháo 
Krupp và 200.000 quan bằng bạc. Họ mang theo đàn bà con gái và của cải cướp bóc được, nên bị dân địa 
phương truy đuổi.  
 
Tối ngày 6 tháng 2 (âm lịch), quân Pháp vào được thành Bắc Ninh. Trận Bắc Ninh là trận thua chiến lược của 
quân Thanh. Cảm thấy nhục nhã, triều đình ra lệnh chặt đầu hai viên chỉ huy, theo đúng như truyền thống 
"quân thua chém tướng". Từ Diên Húc bị bắt về Bắc Kinh xử tội và chết trong ngục. Trận này, quân Pháp chỉ 
có 8 người tử trận và 40 người bị thương.  
 
 

  
Cổng thành Bắc Ninh       Thành Bắc Ninh - 1884  
 

  
Kỳ đài và kho gạo       Miếu thờ chính  



 

  
Vết đạn pháo của quân Pháp     Voi của Tổng đốc Bắc Ninh bị quân Pháp thu được  
 

  
Pháo của quân Nam       Vũ khí của quân Nam  
 

  
Đồn lũy của quân Nam bên trong thành Bắc Ninh   Hào giao thông của quân Nam  
 



  
Đồn lũy của quân Cờ Đen bên ngoài thành Bắc Ninh  Thành Bắc Ninh sau 1 ngày bị thất thủ  
 
Pháp đánh lên Bắc Giang, Lạng Sơn và hạ thành Thái Nguyên  
 
Chiếm xong thành Bắc Ninh, hai Thiếu tướng Pháp là Brière de l'Isle và François de Négrier, thừa thắng chia 
quân ra truy kích quân Thanh và mở rộng phạm vi chiếm đóng. Tướng Brière de l'Isle dẫn quân tiến lên hướng 
Lạng Sơn, chiếm đồn Phủ Lạng Thương, Kép. Đến khi gặp phải ải Chi Lăng hiểm yếu, viên tướng này không 
dám đuổi theo, mới dẫn quân trở về lại Bắc Ninh. Tướng François de Négrier dẫn quân đi ngả Thái Nguyên, 
đến ngày 16-3-1884, thì phá tan các đồn trại ở Nhã Nam (Yên Thế), thu được 21 khẩu đại bác, nhiều tiền 
kẽm, gạo và dầu lạc. Mặc dù quân Nam chặn đánh quân Pháp quyết liệt ở Đức Tân, Phú Bình, nhưng không 
sao cầm chân được đối phương.  
 
Một tuần sau, quân Pháp hạ được thành Thái Nguyên. Lúc bấy giờ, ở Thái Nguyên có khoảng một ngàn quân 
Việt do Thủ úy Nguyễn Quang Khoang cai quản và 5 doanh (khoảng 5.000 quân) quân Thanh do tướng nhà 
Thanh là Trần Đức Triều chỉ huy. Cuộc giao tranh đã diễn ra ở đây khá kịch liệt, cho đến khi Thủ úy Nguyễn 
Quang Khoang bị đạn chết, quân Nam mới vội tháo chạy. Trong cảnh khói lửa ấy, mạnh ai nấy chạy. Các 
quan tỉnh chạy ra khỏi thành trốn trong các nhà dân, còn mấy ngàn quân Thanh cũng chẳng khác hơn, lớp thì 
chạy về Tuyên Quang, lớp thì chạy lên Cao Bằng. Dọc đường, quân Thanh họ còn tranh thủ đi cướp phá và 
hãm hiếp đàn bà con gái, khiến dân Việt chịu thêm nhiều khốn khổ.  
 
Ngày 19-3-1884, quân Pháp tràn vào thành Thái Nguyên, thu được 31 khẩu đại bác cùng nhiều đạn dược, 
vàng bạc và đồ vật quý khác. Xong, họ còn phá tan ba cửa thành và đốt hết các văn thư. Tình cảnh loạn quân, 
loạn quan này mãi đến tháng 5-1884 mới tạm ổn, sau khi quân Pháp cho tái lập các đồn ải, và triều đình Huế 
thân Pháp cử nguyên Án sát Hà Tĩnh là Dương Danh Lập làm quyền Tuần phủ Thái Nguyên để chiêu an, và 
đòi Tuần phủ cũ là Trương Quang Huấn đang lánh thân ở Thanh Hóa về kinh đợi lệnh.  
 
 
Pháp hạ thành Hưng Hóa  
 
Sau khi hạ được thành Thái Nguyên, quân Pháp quay về mạn sông Hồng để chuẩn bị đánh lấy thành Hưng 
Hóa. Thừa lệnh của Thống tướng Charles-Théodore, Thiếu tướng Brière de l'Isle đem đoàn quân thứ nhất 
theo con đường Sơn Tây lên Hưng Hóa, rồi dàn trận ở bên này sông Đà. Hai bên khởi sự đánh nhau từ sáng 
ngày 11-4-1884, đến 2 giờ chiều thì quân Pháp qua được sông ở chỗ gần địa phận huyện Bất Bạt (Sơn Tây). 
Chín giờ sáng ngày hôm sau (12-4), Thiếu tướng François de Négrier đem đoàn quân thứ hai vượt sông Đà 
đến hợp lực. Tuy bị quân Nam đón đánh ở Hạ Bì, La Thượng, nhưng tất cả 7.000 quân Pháp vẫn tiến lên 
được.  
 
Tướng nhà Thanh là Sầm Dục Anh liệu thế không thể chống giữ, đã cho các tướng là Đình Hòe, Mã Trụ rút 
quân về Yên Bái. Thấy quân Thanh tháo lui, tướng nhà Nguyễn là Hoàng Kế Viêm cũng bỏ đồn Dao Phương, 
về lại Thục Luyện (nay là xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Vì vậy, ở thành Hưng Hóa chỉ còn 
lại một số quân Cờ Đenvà một số quân Nam của Tuần phủ Nguyễn Quang Bích. Nhưng sau đó, Nguyễn 
Quang Bíchthấy hai đại binh dời đi hết thì lo ngại, bèn dẫn quân ra đóng ngoài thành.  



 
Quân Pháp sử dụng khinh khí cầu chở người bay lên cao quan sát và chỉ điểm, nên nắm được sự rút lui của 
hai đạo quân. Đại bác của quân Pháp thi nhau nả đạn vào trong thành. Quân Cờ Đen biết là đã yếu thế, không 
chống đỡ được, liền đốt cả phố xá, doanh trại rồi rút về Lâm Thao, sau đó lên Tuyên Quang. Ở Thục Luyện 
(Thanh Sơn, Phú Thọ), quan quân của Hoàng Kế Viêm men theo thượng đạo rút hết về kinh đô Huế. Chỉ có 
Tuần phủ Nguyễn Quang Bích là không chịu về kinh theo lệnh vua, mà theo sát cánh với Lưu Vĩnh Phúc để 
cùng tiếp tục chống Pháp. Sau đó, Nguyễn Quang Bích lập căn cứ tiếp tục kháng chiến tại Yên Bái.  
 
Trưa 12-4, quân Pháp tràn vào thành Hưng Hóa, rồi tiếp tục tiến vào Thục Luyện, phá nát các đồn ụ phòng 
ngự của Hoàng Kế Viêm. Cùng lúc, Thiếu tá Coronnat cũng đem một toán quân lên đánh phá Đồn Vàng cách 
thành Hưng Hóa khoảng 20 cây số. (nay thuộc thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Trong 
trận này, bên quân Pháp không có ai chết hay bị thương, chỉ có 5 lính và 12 dân công bị chết đuối khi qua 
sông, khi giao chiến. Bên quân Nam, quân Thanh và quân Cờ Đen, số người chết và thương vong, quân khí 
và quý vật, chắc chắn bị tổn thất nhiều, nhưng vì sử sách không biên chép rõ, nên không thống kê được.  
 
Được tin Pháp đã hạ thành Hưng Hóa, triều đình nhà Nguyễn liền cử Nguyễn Văn Thi làm Tuần phủ, Bùi 
Quang Thích làm Bố chính và Lê Ngọc Uẩn làm Án sát, cùng đến đó làm việc dưới quyền kiểm soát của thực 
dân, nhằm ổn định tình hình và kêu gọi nhân dân thôi kháng Pháp. Nhưng bất chấp lệnh vua, nhân dân miền 
Đông Bắc vẫn kháng chiến mạnh, nhất là ở lưu vực sông Lục Nam.  
 
 

  
Quân Pháp vượt sông Đà, tiến về thành Hưng Hóa   Đoạn sông Đà gần Bất Bạt  
 

  
Cầu phao vượt sông kết bằng tre nứa    Thành Hưng Hóa  
 



  
Chiến lũy phòng thủ       Hàng rào bằng tre gai  
 

  
Bãi tre gai        Hầm trú ẩn trong thành  
 

  
Hầm trú ẩn sát bờ sông Hồng     Đồn phòng thủ sát bờ sông  
 



  
Cứ điểm phòng thủ của quân Cờ Đen    Cửa hầm  
 

  
Ba vòng chiến lũy của quân Cờ Đen     Một chiến lũy của quân Cờ đen  
 

 
 
Thành Hưng Hóa tan tác sau cuộc chiến 
 
 
THẾ GIẰNG CO PHÁP - THANH  
CUỘC CHIẾN Ở THÀNH TUYÊN  
 
Pháp hạ thành Tuyên Quang  



 
Tiếp đó, Pháp hạ nốt thành Tuyên Quang, buộc triều đình Huế phải ký Hòa ước Pa-tơ-nốt.  
 
Tuyên Quang khi ấy có tên Tam Kỳ, là một tỉnh lớn và quan trọng trên sông Lô. Sau khi thành Hưng Hóa thất 
thủ, Hoàng Kế Viêm ngậm ngùi tuân lệnh vua trở về Huế, nhưung ông quyết không bao giờ đứng vào phe chủ 
hòa. Đề đốc Lưu Vĩnh Phúc và đạo quân Cờ Đen (gọi chung là Lưu đoàn) roi vào tình thế không còn ai chỉ huy 
nữa. Lưu Vĩnh Phúc quyết định đưa quân bản bộ của mình lên mạn ngược, lấy thành Tuyên Quang làm căn 
cứ chống Pháp. Ngay khi đến thành, Lãnh binh của Lưu đoàn là Hoàng Thư Trung cùng 2.000 quân của mình 
bất ngờ xông vào bắt Tuần phủ Hoàng Trương Hiệp đem đi an trí ở Long Châu, thu hết kho tàng, sổ sách đem 
đi. Hoảng sợ, Án sát Nghiêm Niệm giả bệnh, còn Bố chính Lê Văn Duyên thì lẻn trốn về Hà Nội, báo cho Pháp 
biết mọi chuyện, cốt nhờ cậy thế lực này đưa mình trở lại chức vị cũ. Nắm lấy cơ hội hiếm hoi đó, quân Pháp 
dùng ngay Lê Văn Duyên làm người dẫn đường tấn công thành Tuyên.  
 
Cuối tháng 5-1884, Thống tướng Charles Millot cho tàu đi thám thính, thăm dò lòng sông Lô, để biết tàu thủy 
lên được đến đâu. Sau đó, ông sai Trung tá Duchesne đang đóng ở Việt Trì dẫn 5 pháo hạm lên đánh Tuyên 
Quang. Đến nơi, quân Pháp chỉ đánh độ một giờ đồng hồ thì quân Cờ Đen bỏ thành tháo chạy, để rồi sau đó, 
tranh nhau đi cướp phá các làng mạc của dân Việt quanh vùng. Hôm ấy là ngày 31-5-1884. Lấy xong thành 
Tuyên, quân Pháp cho Lê Văn Duyên và Nghiêm Niệm quay về phục chức.  
 
Pháp bị vây ở thành Tuyên Quang  
 
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi Pháp vừa rút bớt quân đi, thì quân Cờ Đen (khi ấy đã về ở Bảo Thắng , Lào 
Cai) và quân Thanh ở mạn sông Hồng và sông Lô do tướng Sầm Dục Anh chỉ huy, quay lại công hãm, nhốt 
mấy trăm quân Pháp trong thành suốt nhiều tháng dài. Sách Việt Nam sử lược chép:  
 
"Khi quân Pháp đi đánh mặt Lạng Sơn, thì quân Tàu và quân Cờ Đen ở mạn sông Hồng Hà và sông Lô Giang 
lại kéo về đánh Tuyên Quang. Bấy giờ, quân Pháp đóng ở trong thành cả thảy độ hơn 600 người, thuộc quyền 
chỉ huy của Thiếu tá Dominé... ".  
 
Lưu Vĩnh Phúc đem quân lên tấn công quyết lấy lại thành Tuyên Quang, mãi đến 16-10-1884 mới vây được 
thành. Quân Cờ Đen dùng đủ mọi kế phá thành, mà quân Pháp ở trong thành cũng cố hết sức để chống giữ.  
 
Lại nói, lúc ấy ở Bắc Kỳ, quân Pháp đã lấy được thành Lạng Sơn rồi. Trung tướng Brière de l'Isle liền để Thiếu 
tướng De Négrier ở lại giữ thành, đến ngày mồng 4-11-1884 đem quân đi đường đồn Chũ về Hà Nội, rồi lập 
tức lên cứu Tuyên Quang. Ngày 15-11, quân Pháp lên đến Đoan Hùng, rồi sang sông Chảy. Quân Tàu và 
quân Pháp giao chiến từ hôm đó, cho đến ngày 20-11, quân Pháp mới giải được vây. Trận ấy, hai bên thiệt 
hại cũng nhiều, nhưng quân Tàu không địch lại được quân Pháp, phải vội vàng giải vây mà rút lên mạn 
ngược. Vậy là, thành Tuyên bị vây từ 16-10-1884, hơn một tháng sau, đến 20-11, mới được giải vây. Đó là do 
công của Đại tá Duchesne. Sau đó, thành Tuyên được bàn giao cho Đại tá Dominé cùng khoảng 600 quân 
trấn giữ.  
 
Nhưng ngày 13-2-1885, thành Tuyên lại bị 15.000 quân Cờ Đen và quân Thanh vây hãm lần thứ hai. Trước 
tình thế hết sức nguy ngập, buộc tướng Brière de L’Isle, người vừa thay tướng Millot, chỉ huy quản đội Pháp ở 
Bắc Kỳ, phải tức tốc phái đạo quân của tướng Giovanninelli từ Lạng Sơn cùng 9 pháo thuyền qua giải cứu.  
Ngày 3-3-1885, quân Pháp nhờ có quân tăng viện nên, trong đánh ra ngoài đánh vào, nên khiến đội quân Tàu 
đang vây hãm từ thế thắng đổi ra thế bại.  
 
Tuy Pháp giải vây thành công cho thành Tuyên Quang lần thứ hai, song số quân trong thành bị thiệt mạng và 
bị thương trong 6 tuần kịch chiến lên đến con số 300 người. Binh đoàn của Giovanninelli, chỉ tính trong trận 
Hòa Mộc để phá vòng vây, đã mất gần 100 người, bị thương 787 người, trong đó có 21 sĩ quan. Nói đến sự 
kiện bi thảm này, sách Việt sử tân biên chép: "Sau trận chiến này, lực lượng quân đội Pháp ở Bắc kỳ đã thiệt 
hại 1/3 quân số. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp ngã gục vì ống phun lửa, mìn và trái phá của quân Tàu. Về 
phần quân Tàu, xác chết chất cả đống."  
 
Nhờ lập đựoc chiến công trong cuộc chiến vây thành Tuyên Quang, Lưu Vĩnh Phúc được nhà Thanh phong 
tướng. Hồi ức của ông về trận thành Tuyên là “đã vào trăm trận, chưa có trận nào thắng lớn như trận này”.  



 
* * *  
 
Theo các điều khoản của Hòa ước Pa-tơ-nốt, triều đình Huế phải công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ 
và "tự nguyện" từ bỏ sự thần phục nhà Thanh. Phía Pháp ép vua nhà Nguyễn giao nộp lại biểu tượng quyền 
lực của nhà Thanh, đó là chiếc ấn bạc nặng gần 6 kg khắc hình con lạc đà mà vua Càn Long đã ban cho vua 
Gia Long khi phong vương. Triều đình Huế không chấp nhận yêu cầu trịch thượng này. Cuối cùng, hai bên 
đành thỏa hiệp nấu chảy chiếc ấn đi để phá hủy nó.  
 
TRẬN BẮC LỆ  
 
Sau những phen thất bại nặng nề ở Bắc Kỳ, nhà Thanh nghiêm khắc trị tội các tướng tá của mình: chặt đầu 
các viên tướng chỉ huy các cánh quân Thanh bại trận ở thành Sơn Tây, thành Bắc Ninh, và thành Hưng Hóa. 
Rồi phong cho Tuần phủ Quảng Tây là Phan Đình Tân làm chỉ huy các đạo quân Thanh chống với quân Pháp 
ở Bắc Kỳ.  
 
Tháng 4-1844, Phan Đình Tân kéo quân qua cửa quan, hợp binh với Tổng đốc Vân Quý là Sầm Dục Anh, rồi 
sai Bố chính Vương Đức Bảng, Phương Hữu Thăng, Huỳnh Nguyện Xuân đem 17 doanh quân đóng ở Bắc 
Lệ, Ải Nam Quan, và Lạng Sơn. Tại Lạng Sơn, quan quân nhà Thanh bắt liên lạc với các quan Việt Nam là 
Tuần phủ Lã Xuân Oai,Tán tướng Nguyễn Thiện Thuật, Đề đốc Tạ Hiện, Ngự sử Phạm Huy Quang bàn kế 
kháng Pháp.  
 
Ở tầm vĩ mô, để tránh các cuộc xung đột giữa đôi bên, Chính phủ Pháp và triều đình nhà Thanh thống nhất ký 
bản Quy ước gồm 5 khoản, trong đó có điều khoản, nhà Thanh sẽ dần dần rút hết quân đội của mình ra khỏi 
Bắc Kỳ. Bản Quy ước này do Trung tá Fournier ký với Tổng đốc Trực Lệ (tên cũ của Bắc Kinh) Lý Hồng 
Chương kết ngày 11-6-1884 tại Thiên Tân.  
 
Biết nhà Nguyễn sau bản Quy ước sẽ mất chỗ dựa duy nhất là nhà Thanh, và biết Việt Nam đã mệt nhoài vì 
mấy năm chiến tranh, nên ngày 6-6-1884, Chính phủ Pháp cử Đại sứ Pa-tơ-nốt (Jules Patenôtre) tới kinh đô 
Huế để ký kết bản một hiệp ước mới, đó là Hòa ước Giáp Thân (1884). Hòa ước này gồm 19 điều khoản. 
Ngoài mục đích phân chia Việt Nam ra thành ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau, và điều chỉnh trả lại một số 
đất đai ở các tỉnh cho Trung Kỳ và Bắc Kỳ nhằm xoa dịu sự công phẫn của dân chúng hai xứ Trung Kỳ và Bắc 
Kỳ, nó còn nhằm cắt đứt hoàn toàn nhà Nguyễn khỏi các mối quan hệ với nhà Thanh.  
 
Hay tin bản Quy ước Thiên Tân 1884 và Hòa ước Giáp Thân (1884) đã ký xong, quân Pháp ở Bắc Kỳ trong 
lòng cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm, vì cho rằng, chiến tranh, vậy là đã kết thúc.  
 
Theo bản Quy ước thì quân Thanh ở các tỉnh Lạng Sơn, Thất Khê và Cao Bằng sẽ phải rút hết về nước.  
Tin chắc như vậy, ngày 13-6-1884, Thống tướng Millot phái Thiếu tá Dugenne dẫn hơn 1.000 binh lính và 
khoảng ngần ấy phu khuân vác, từ Phủ Lạng Thương, kéo lên tiếp quản các tỉnh thành kể trên.  
 
Thời tiết mưa nắng thất thường trên đường đi đã hạn chế rất nhiều tốc độ hành quân.  
Ngày 22-6, đoàn quân Pháp đến đồn Bắc Lệ. Nhưng khi quân Pháp đến bờ sông Hóa, một nhánh của sông 
Thương,, cách cầu Quan Âm khoảng 8 dặm, thì bị chặn lại. Ở phía bên kia cầu, quân Thanh và quân khởi 
nghĩa người Việt do Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, Phạm Huy Quang cùng chỉ huy, vẫn còn đang đóng giữ.  
 
Ngày 23-6, sau khi thăm dò được một quãng sông không sâu lắm, dưới làn mưa đạn, quân Pháp vẫn cố vượt 
sông. Trước tình thế căng thẳng, viên chỉ huy quân Thanh sai quân đưa thư, đại ý nói rằng, đã biết là có Hòa 
ước được ký kết giữa hai bên Pháp - Thanh, nhưng vì chưa nhận được lệnh rút quân về, vậy xin hoãn lại cho 
mấy ngày nữa, để đợi chỉ dụ của Bắc Kinh.  
 
Nhưng Trung tá Dugenne không chịu. Đến quá trưa, Trung tá cho người đưa thư sang, dứt khoát bảo với 
quân Thanh rằng, trong một giờ nữa, nếu quân Thanh không chịu rút về, thì quân Pháp vẫn cứ sẽ tiến lên. 
Đoạn rồi trung tá truyền lệnh tiến binh. Đi được một quãng thì bị quân Thanh phục hai bên đường bắn ra. 
Quân Pháp dàn trận đánh nhau đến tối. Sáng ngày hôm sau, quân Pháp thấy quân Thanh sắp vây kín cả bốn 
mặt, bèn rút quân về bên này sông Thương, để đợi quân cứu viện ở Hà Nội lên. Trận ấy, quân Pháp bị 28 



người tử trận, 46 người bị thương, còn phu khuân vác thì chết không biết bao nhiêu mà kể.  
 
Thống tướng Millot tiếp được tin quân Pháp thua ở Bắc Lệ, liền sai Thiếu tướng De Négrier đem 2 đại đội bộ 
binh, 2 đội pháo binh và một toán công binh đi đường Phủ Lạng Thương qua làng Kép, lên tiếp ứng cho trung 
tá Dugenne. Khi tiếp cận được quân của Trung tá rồi, Thống tướng Millot mới triệu Thiếu tướng De Négrier về 
Hà Nội, để chờ lệnh và quân tăng viện ở bên Pháp gửi sang.  
 
* * *  
 
Tham khảo thêm một tài liệu khác cũng mô tả sự kiện này, nhưng với giọng văn khang khác.  
 
Tiền đồn của Pháp khi ấy là Phủ Lạng Thương, nằm trên con đường đi lên Lạng Sơn. Từ Hà Nội, quân của 
Trung tá Dugenne mất 2 ngày mới đến được nơi này. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời mùa hạ xứ Bắc, 
thấy quân lính mỏi mệt quá, Dugenne phải cho binh lính nghỉ 4 ngày rồi mới tiếp tục tiến lên được. Họ lên 
đường vào ngày 12-6-1884, mang theo chỉ 4 - 5 ngày lương. Ngày đầu, họ đi được không quá 8 cây số qua 
những khúc đường mà chỗ nào cũng ngập nước và bùn lên tới đầu gối, cây cỏ che kín đầu người..  
 
Ngày 19-6-1884, quân Pháp thức dậy lên đường lúc 3 giờ rưỡi sáng. Đến 8 giờ, trời nóng quá, không thể lê 
bước được, họ đành chân ghé vào làng Bắc Lệ (nay thuộc xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 
Mưa lại đổ xuống luôn mấy ngày khi họ tới Cao Sơn. Đâm ra, suốt ba ngày trời, quân Pháp luẩn quẩn dừng 
chân trước một khúc nhánh của sông Thương.  
 
Đến ngày 23-6, cả đoàn quân cố gắng nhắm mắt đưa chân lội qua sông. Nước sông lên tới ngang thắt lưng. 
Nhưng vừa đặt chân lên bờ bên kia thì cách 250 thước, trên một ngọn đồi nhỏ, quân Việt Nam và quân Thanh 
xả đạn vào họ. Đến 9 giờ, một sứ giả của quân Thanh mặc áo xanh chàm, không mang theo vũ khí, nhưng 
mang một bức thư buộc trên đầu một cành tre, đến xin gặp Dugenne...Tuy nhiên, việc thương thảo (bên đòi 
tiến quân, bên đòi hẹn chờ lệnh cấp trên) cứ nhùng nhà nhùng nhằng.  
 
Lúc bấy giờ, quân nhân Dugenne thấy cần phải đi đến một quyết định dứt khoát, bởi đêm tối sắp ập xuống 
đến nơi rồi, mà họ thì không thể hạ trại trên bờ sông, vì e ngại bị tấn công. Vì vậy, trong khi chờ gặp viên chỉ 
huy quân Thanh, bộ phận dẫn đầu của đội quân Pháp kéo đến một vị trí gần khe núi tìm chỗ qua đêm. Chẳng 
ngờ, đạn quân Thanh bắn ra chiu chíu từ các lùm cây rậm rạp. Đám lính tập hoảng hồn bỏ chạy. Vào khoảng 
5 giờ rưỡi sáng, đạn của quân Thanh lại bắn ra như mưa rào, gây khủng hoảng dữ dội cho đám phu khuân 
vác. Đến sẩm tối, dù tiếng súng im bặt, nhưng để cẩn thận, binh lính Pháp vẫn phải đào hầm trú ẩn và đặt 
trạm cứu thương. Lúc 11 giờ đêm, oái ăm thay, cơn mưa nặng hạt lại ào ào đổ xuống mặt đất.  
 
Ngày hôm sau (26-6), tình trạng của đội quân Pháp còn bi đát hơn: 8.000 quân Thanh vây kín xung quanh họ. 
Trung tá Dugenne thấy nguy hiểm quá, bèn hạ lệnh cho đội quân của mình chiến đấu mãnh liệt hơn, nhưng 
rồi, họ cũng phải mở một con đường máu để rút lui. Quân Thanh nấp trên các hang, các khe, các bụi rậm, cứ 
thế chĩa súng bắn xuống đoàn quân đang cố chạy về Phủ Lạng Thương, là tiền đồn của quân Pháp. Đến 5 giờ 
chiều, quân Pháp mới vượt sông về tới Bắc Lệ. Kiểm điểm quân số thì thấy 28 người tử thương, trong đó có 2 
quan ba, 2 quan hai, 1 bác sĩ; và 46 người bị thương, cả nặng lẫn nhẹ. Như vậy, tổn thất gần một phần mười 
quân số. Đó là chưa kể rất nhiều lừa ngựa và lương thực, đạn dược bị bỏ lại khi cả đoàn quân tháo thân chạy 
giặc.  
 
Đến đồn Bắc Lệ, tưởng đã yên thân, đám quân Pháp lại bị nghĩa quân Việt Nam do Tán tương Hoàng Đình 
Kính chỉ huy tổ chức tấn công, bắt sống 1 quan hai. Rồi ông ta còn phái đội nghĩa dũng tiến mau ngăn chặn 
quân Pháp ở núi Thiên Cầu, giết và bắt được một số người giải về doanh trại của quân Thanh. Trung tá 
Dugenne và số quân còn lại phải lùi mãi về tận đồn Đáp Cầu và đồn Kép.  
 
Thống tướng Millot tiếp được tin quân Pháp thua ở Bắc Lệ, liền sai Thiếu tướng De Négrier đem ngay 2 đại 
đội bộ binh, 2 đội pháo binh và một toán công binh đi đường Phủ Lạng Thương qua làng Kép, lên tiếp ứng cho 
Trung tá Dugenne. Khi tiếp cận được quân của Trung tá rồi, Thống tướng mới triệu Thiếu tướng về Hà Nội, để 
chờ lệnh và quân atưng viện ở bên Pháp sang.  
 
Trận Bắc Lệ gây tiếng vang rất lớn ở Bắc Kỳ và lan mạnh sang Pháp, khiến Chính phủ Pháp hoang mang, lo 



ngại. Đây thật sự là một thất bại nặng nề của quân đội viễn chinh Pháp. Ngay khi vừa nhận được tin dữ này, 
Thủ tướng Jules Ferry lập tức đánh điện khẩn cho Tổng đốc Trực Lệ là Lý Hồng Chương để tỏ thái độ phản 
đối kịch liệt. Và sau đó, đã hai lần, ngày 12-7 và 19-8, ông Jules Ferry gửi tối hậu thư, đòi quân Thanh phải rút 
ngay ra khỏi Bắc Kỳ; và hơn thế, phải bồi thường thiệt hại cho quân Pháp số tiền khổng lồ là 250 triệu quan 
Pháp. Mặc dù tình hình bang giao giữa Pháp và Thanh rất căng thẳng, nhưng trong bụng, cả hai bên đều 
muốn dùng con đường thương thuyết để tránh một cuộc chiến tranh lớn. Mặc dù khoản tiền "đòi bồi thường" 
của người Pháp về sau cứ giảm dần đi, song, trước những yêu sách quá đáng của Pháp, triều đình nhà 
Thanh thấy không thể nào nhượng bộ được nữa. Cuối cùng, một cuộc chiến tranh không tuyên bố giữa Pháp 
và Thanh bùng nổ vào tháng 8-1884.  
 
Sau trận Bắc Lệ, Thống tướng Millot bị triệu hồi, Thiếu tướng Brière de l'Isle lên thay thế, để tiếp tục công việc 
đánh dẹp và bình định Bắc Kỳ.  
 
Các sĩ quan hải quân và lục quân Pháp tại chiến trường Trung Hoa muốn đánh thẳng vào Bắc Kinh, nhưng 
Thủ tướng Pháp Jules Ferry chỉ chấp thuận tiến hành các hoạt động quân sự tại Bắc Kỳ và trên vùng biển, vì 
ông lo ngại một cuộc tấn công vào Bắc Kinh sẽ khiến các cường quốc châu Âu khác nổi giận, đặc biệt là Anh 
và Nga.  
 
TRẬN PHÚC CHÂU  
 
Tức giận vì quân Thanh đã giao chiến và gây nhiều thiệt hại cho quân đội Pháp ở trận Bắc Lệ, Chính phủ 
Pháp đòi triều đình nhà Thanh phải bồi thường thiệt hại 250 triệu franc. Sau 7 tuần thương thuyết dai dẳng về 
khoản tiền trên, ngày 5-8-1884, Phó Đô đốc Amédée Courbet, chỉ huy hạm đội Đông Hải của Pháp, được lệnh 
nã súng tấn công bất ngờ pháo đài Cơ Long ở phía Bắc dảo Đài Loan, rồi cho quân đổ bộ lên đảo, nhưng bị 
quân Thanh phản công, phải rút lui.  
 
Ngày 23-8, Phó Đô đốc Courbet chuyển sang tấn công hải cảng Phúc Châu (Quảng Đông). Lực lượng hải 
quân Pháp gồm 7 tàu chiến và 2 tàu phóng lôi nhỏ loại 30 tấn, với hỏa lực vượt trội, tấn công hạm đội quân 
Thanh bỏ neo tại cảng Phúc Châu, Điều trớ trêu là hạm đội này được một công dân Pháp tên là Prosper 
Giquel, xây dựng. Hạm đội Thanh có 9 tàu chiến, bao gồm cả tàu vận tải vũ trang và pháo hạm, chia làm hai 
cụm bỏ neo tại bờ tây bắc và tây nam của khúc quanh sông Mân, ngoài ra, còn có một số ghe vũ trang, ca nô 
phóng lôi và 2 tàu vận tải nối liền hai cụm.  
 
Trận đánh diễn ra không quá 30 phút. Hạm đội Pháp tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Thanh. Ngày hôm sau, 
thuyền chiến Pháp pháo kích và phá hủy thêm một công xưởng hải quân của quân Thanh. Tới ngày 25-8, hạm 
đội Pháp hướng ra biển. Trên đường đi, họ bắn phá và dễ dàng tiêu diệt tất cả các pháo đài của nhà Thanh bố 
trí dọc theo bờ sông, vì tất cả các pháo đài này đều hướng ra phía biển.  
 
Kể từ mồng 1-10-1884 đến tháng 6-1885, Pháp chiếm đóng Cơ Long, Đạm Thủy. Ngày 29-3-1885, Pháp 
chiếm luôn quần đảo Bành Hồ, đồng thời ra lệnh phong tỏa đảo Đài Loan.  
 
Trong số những người tham gia trận chiến này, có Đại úy công binh Joseph Joffre, người sau này trở thành 
Thống chế nước Pháp.  
 
Lúc này, tại Bắc Kỳ, quân Pháp không triển khai các chiến dịch được, vì mùa mưa đang đến. Điều này giúp 
cho quân Thanh tiến đến tận vùng châu thổ sông Hồng. Trong quá trình tác chiến, quân Thanh vây hãm thành 
Tuyên Quang, do một tiểu đoàn quân Lê-dương Pháp bảo vệ. Trận này, cho tới giờ, vẫn được ca tụng trong 
khúc quân hành của đoàn quân Lê-dương.  
 
TRẬN SĨ PHÚ  
 
Trong trận Sĩ Phú (Shipu), hải quân hạm đội Nam Dương nhà Thanh xuất phát từ Thượng Hải vào tháng 12-
1884, định phá vòng phong tỏa của hải quân Pháp. Lực lượng đặc nhiệm Thanh gồm 3 tàu tuần dương hạm, 
1 tàu khu trục và 1 thuyền buồm loại nhỏ, do Đô đốc Vũ An Khang chỉ huy. Tới mãi tận giữa tháng 2-1885, 
quân Thanh mới đến Sĩ Phú, và chạm trán hạm đội Pháp, nhưng do nhận thấy hạm đội Pháp có ưu thế hơn 
hẳn về hỏa lực, nên quân Thanh nhanh chóng quyết định rút lui. Chiếc khu trục hạm Yu-yuen và thuyền buồm 



Teng Ch'ing vì chạy chậm hơn nên bị bỏ rơi, đành quay về thả neo tại cảng Sĩ Phú.  
 
Trong đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15-2-1885, quân Pháp sử dụng 2 tàu phóng lôi tấn công cảng này. Khu 
trục hạm Yu-yuen bị đánh chìm, còn chiếc Teng Ch'ing có lẽ bị thủy thủ đoàn tự đánh đắm. Trận này thường 
hay bị nhầm với trận Phù Châu, vì trong trận đó, quân Pháp cũng dùng ngư lôi để đánh chìm 2 tàu chiến của 
quân Thanh, trong đó có một kỳ hạm.  
 
Ba tuần dương hạm còn lại của hạm đội Nam Dương chạy về đến Ninh Ba, cùng với 2 tàu hộ vệ, bị hải quân 
Pháp phong tỏa trong cảng, không nhúc nhích được gì cho tới khi chiến tranh kết thúc. Lực lượng hạm đội 
Bắc Dương cũng án binh bất động, dù có một số tàu chiến hiện đại và có hỏa lực mạnh, đủ để đương đầu với 
tàu chiến Pháp. Cho nên, dù hải quân Pháp bị dàn trải, họ vẫn có thể phong tỏa bờ biển miền nam và tây nam 
của Trung Hoa.  
 
Tuy nhiều lần thất bại, nhưng nhờ duy trì cuộc chiến ở thế giằng co, một điều nghịch lý là uy tín hải quân 
Thanh trên trường quốc tế dường như tăng lên. Có lẽ, vì đây là lần đầu tiên hải quân Trung Hoa dám đối đầu 
với hải quân của một siêu cường Châu Âu và đẩy cuộc chiến trên biển vào thế bất phân thắng bại.  
 
TRẬN LẠNG SƠN  
 

 
 
Đến đầu năm 1885, Thiếu tướng Brière de l'Isle 
được thăng chức Trung tướng, lại được chi viện 
thêm hơn 1.000 quân từ Pháp sang. Với quân số 
hơn 7.000 người, quân Pháp mở cuộc hành quân 
tấn công thành Lạng Sơn, với mục tiêu phối hợp 
với cuộc tấn công của hạm đội Pháp trên vùng 
biển Trung Hoa. Quân Pháp chia thành 2 đại 
đoàn, một do Thiếu tướng De Négrier thống lĩnh, 
và một do Đại tá Giovanninelle chỉ huy.  
 
Trận núi Bóp  
 
Đầu tháng 2-1885, tướng De Négrier dẫn 5 tiểu 
đoàn lính từ Chũ (thuộc Bắc Giang ngày nay) tiến 
về núi Bóp để đánh tiền quân của quân Thanh 
đang chiếm giữ trên con đường đi Lạng Sơn. 
Theo kế hoạch, trong lần hành quân này sẽ có 
thêm đạo quân thứ hai của Đại tá Giovanninelle 
cùng tham chiến, nhưng rốt cuộc, Giovanninelle 
được phái đi giải vây cho quân Pháp ở thành 
Tuyên Quang, nên chỉ có đạo quân của tướng De 
Négrier tiến lên Lạng Sơn. Hai bên giao chiến 
kịch liệt được 2 ngày, thì quân Thanh rút lui, 
nhưng quân Pháp cũng phải rút về Chũ, sau khi 

bị thiệt hại nặng nề. Trận này, phía Pháp có 100 người thiệt mạng và bị thương, trong đó có 1 quan ba, 2 quan 
hai.  
 
Trận Phố Vỹ  
 
Trên đường đi từ Chũ lên Phố Vỹ, quân Pháp lại bị tổn thất nhiều ở Hạ Hòa. Trong 5 ngày, họ mới vượt qua 
non 30 cây số đường hiểm yếu, lại bị nghĩa quân người Việt Nam mai phục, cản bước tiến. Ngày 11-2-1885, 
quân Pháp chiếm được Phố Vỹ, gần Lạng Sơn, với tổn thất trên 200 người.  
 
Trận Lạng Sơn  
 



Sau hai tháng ráo riết chuẩn bị, ngày 23-2-1885, quân Pháp mới dám tiến đánh Lạng Sơn. Thành Lạng Sơn 
dễ dàng bị hạ.  
 
Nhưng đêm 21 rạng sáng 22-3, quân Thanh bất ngờ phản công, tiến chiếm lại Ải Nam Quan, đuổi quân Pháp 
đang đóng giữ ở vị trí này phải bỏ chạy về Đồng Đăng. Đạo quân Pháp do tướng De Négrier chỉ huy phản 
công mạnh mẽ, vượt qua cửa ải, liên tục đánh phá các đồn quân Thanh trên con đường Ải Nam Quan - Bằng 
Tường. Nghĩ rằng quân Thanh đã suy yếu, quân Pháp thừa cơ tấn công một loạt đồn của quân Thanh ở dọc 
biên giới, thậm chí đánh thọc sâu vào Long Châu, cách biên giới 80 cây số bên trong nội địa đất Trung Hoa, 
cốt để buộc nhà Thanh phải sớm ký kết hiệp ước mới. Nhưng rồi, quân Pháp lại bị đánh bật trở lại, phải rút về 
phía bên này biên giới, rồi ngày 26-3, tháo chạy hỗn loạn về Lạng Sơn, bỏ lại trên chiến trường nhiều xác 
chết, lính bị thương và quân trang quân dụng.  
 
Tại Lạng Sơn, quân Pháp chưa kịp chấn chỉnh lại đội ngũ, thì ngày 28-3, quân Thanh lại tiến đánh Kỳ Lừa, sát 
thành Lạng Sơn. Trận đánh diễn ra vô cùng khốc liệt. Cuối cùng, quân Pháp cũng bẻ gẫy được những đợt tấn 
công dữ dội của quân Thanh, nhưng phải trả giá. Trong khi giao chiến, Thiếu tướng De Négrier bị trọng 
thương, và Đại tá Herbinger được chỉ định thay thế. Do hoảng hốt tinh thần, dẫn đến nhận định sai về sức 
mạnh của quân Thanh, Herbinger vội vã hạ lệnh rút bỏ Lạng Sơn ngay trong đêm 28-3 để bảo toàn lực lượng. 
Đạo quân Pháp rút chạy tạo nên một cảnh cực lỳ hỗn loạn. Dọc đường, quân Pháp vứt lại cả đại bác, hòm 
đạn; quẳng cả đồ đạc, hành lý xuống sông, đốt giấy tờ sổ sách, đập vỡ cả máy điện tín. Mãi đến ngày 1-4, 
quân Pháp mới về đến Chũ.  
 
Henri Briere de l'Isle, chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ, nghe thuộc cáp báo cáo qua điện tín như vậy, 
tưởng là tình hinh vùng trung du đã trở nên hết sức nguy kich. vì trước đó, qua điện tín, ông đã nhắn nhủ 
thuộc cấp của mình là "chỉ rút lui khi thấy cần thiết". Thế là bao nhiêu kết quả thu được trong năm 1885 coi 
như đều đã đổ xuống sông xuống biển cả. Sau 5 tháng sửa soạn công phu và chiến đấu tổn nhiều xương 
máu, quân đội Pháp xem như bị quay trở về điểm khởi đầu.  
 
Briere de l'Isle liền sai người đánh điện hỏa tốc, cấp báo về Paris. Ảnh hưởng của tin tức về cuộc bại trận ở 
Lạng Sơn đối với nước Pháp rất lớn. Tại nghị viện, Thủ tướng Jules Ferry đứng như trời trồng, giống như một 
tội đồ. Nhận được 306 phiếu phản đối trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Chính phủ Jules Ferry sụp đổ. Một ê-kíp 
khác lên thay để quyết định tiếp tục hay chấm dứt chính sách xâm chiếm thuộc địa ở Bắc Kỳ.  
 
Điều trớ trêu là ngay sau đó, Briere de l'Isle bừng tỉnh, nhận ra là tình hình ở Băc Kỳ đâu đến nỗi tồi tệ. Sau 
cái đêm quân Pháp vội vã rút khỏi Lạng Sơn, thì sáng hôm sau, quân Thanh cũng... khẩn trương rời khỏi nơi 
đây, vì lực lượng của họ lúc đó chỉ vẻn vẹn có ... 40 người. Chính khách Waldeck- Rousseau về sau đã phải 
rên lên: "Tôi nghĩ rằng, ngay đến trận Oa-téc-lô xưa kia cũng khó có thể tạo ra một cuộc rút lui thảm hại đến 
thế!" . Tuy nhiên, mọi chuyện đều đã quá muộn. Nội các mới lên thay ở Pháp đã quyết định chấm dứt chiến 
tranh. Để rồi ngày 4-4-1885, nghĩa là 3 ngày sau khi binh đoàn của Pháp chạy về Phủ Lạng Thương, thì Paris 
và Bắc Kinh đặt bút ký hiệp ước đình chiến. Tháng 5-1885, quân Thanh rút hết về nước. Ngày 9-6-1885, Hòa 
ước Thiên Tân ra đời.  
 
Và thế là, cuộc chiến tranh Pháp - Thanh chấm dứt. Điều đó cũng có nghĩa là, triều đình nhà Thanh công nhận 
quyền bảo hộ của nước Pháp ở Bắc Kỳ.  
 
 



  
Quân Pháp trên đường tiến đến Lạng Sơn    Vùng phụ cận Lạng Sơn  
 

  
Thung lũng Pho-Vi (Phố Vĩ )      Lính tập dừng chân ở một đồn binh  
 

  
Đại diện nhà Thanh đến nhận tù binh sau trận Lạng Sơn  Vũ khí thu được từ quân Nam  
 



  
Một chiếc cổng thành       Bãi chiến trường hôm 12-2-1885  
 

  
Phố Kỳ Lừa nhìn từ trên cao      Phố Kỳ Lừa ở Đồng Đăng 
 
VÀI NHẬN XÉT VÀ CÂU HỎI VU VƠ  
 
Như đã trình bày, mối quan hệ tam giác Việt - Pháp - Thanh trông thì đơn giản, nhưng khá nhằng nhịt và phức 
tạp. Mối quan hệ Việt - Pháp là quan hệ giữa một bên đi xâm lược và một bên bị xâm lược. Nói chung, người 
Pháp không khi nào chịu nhượng bộ Việt Nam.  
 
Mối quan hệ Việt - Hoa chia thành hai mối quan hệ là: quan hệ chính thống giữa nhà Nguyễn (phiên thuộc) và 
triều đình nhà Thanh (thiên triều); và quan hệ giữa một quốc gia với một toán quân thổ phỉ - lúc đầu là đối 
tượng bị tiễu trừ, nhưng về sau lại trở thành nhờ vả, cộng tác.  
 
Mối quan hệ Pháp - Thanh không hề yên ả, nhưng cũng có hai mặt. Trên lãnh thổ và lãnh hải Trung Hoa, đó là 
quan hệ giữa một bên đi xâm lược và một bên bị xâm lược. Trên lãnh thổ Việt Nam, đó là quan hệ giữa "ma 
mới" và "ma cũ", đều nhăm nhe "nuốt chửng" miếng mồi ngon Bắc Kỳ.  
 
Vì sao quân Pháp thắng quân Việt Nam như chẻ tre vậy? Đó chính là nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật ra 
đời ở châu Âu.. Phát minh ra máy hơi nước đã sản sinh ra những con tàu (đốt bằng than !) phăng phăng 
ngược dòng sông, lội tung tăng trên biển. Phát minh ra đại bác có khoan rãnh xoắn ở bên trong (khương 
tuyến) đã phát huy sức mạnh pháo binh, bắn xa hơn, trúng đích hơn. Dân Bắc Kỳ khiếp sợ khi nghe tiếng còi 
hơi nước hú lên sang sảng trong đêm khuya của tàu sắt súng đồng. Họ kháo nhau, tàu của Pháp nhốt một 
con hổ ở bên trong. Mỗi khi lính Tây kéo đuôi nó, con hổ gầm lên khủng khiếp.  
 
 



  
Pháo thuyền La Mutine      Pháo thuyền Le Pluvier 
 

  
Pháo thuyền Le Yatagan      Pháo thuyền L'Eclair  
 

  
Pháo thuyền La Fanfare      Pháo thuyền La Surprise  
 



  
Bộ tham mưu của tướng Briere de Lisle    Bộ tham mưu của tướng Millot  
 

  
Pháo binh Pháp vượt sông      Lô cốt Pháp trấn giữ bên bờ sông Hồng  
 

  
Lính thủy của quân Pháp    Lễ đón quân đội Pháp và tàu chiến Pháp vào cửa Thuận An (Huế)  
 



  
Trận tấn công Kinh thành Huế     Trận hạ thành Nam Định  
 

  
Trận hạ đồn Kép       Trận hạ thành Bắc Ninh  
 

  
Trận hạ thành Hưng Hóa   Trận hạ thành Sơn Tây  
 



 
Trận hạ thành Thái Nguyên  
 
Đánh giá công và tội của quân Cờ Đen ở Bắc Kỳ như thế 
nào? Một mặt, họ xứng đáng được nhìn nhận như những 
kẻ anh hùng, dám đương đầu với quân Pháp, và biết vận 
dụng chiến thuật du kích để tiêu hao và tiêu diệt quân 
Pháp, gây cho quan quân Pháp những nỗi lo khủng 
khiếp, vực lại tinh thần chiến đấu của quân Nam.  
 
Thời Pháp thuộc, không hiểu tại sao Hà Nội có phố Quân 
Cờ Đen (tiếng Pháp gọi là Lữ đoàn Đen), nay ở phố Mã 
Mây. Phải chăng, ngày nay Hà Nội cũng nên có một con 
phố (nhỏ thôi!) ở mạn Cầu Giấy mang tên Lưu Vĩnh Phúc 
?. Mặt khác, quân Cờ Đen đã gây nên bao điều oán hận 

cho dân chúng vùng biên giới và cho cả triều đình. Họ ứng xử như một ca sĩ "đắt sô": nhũng nhiễu, mặc cả, 
than phiền, bất tuân lệnh, và thất tín.  
 
Sáu lần vua Tự Đức sai họ đi dẹp giặc Cờ Vàng, Cờ Trắng ở vùng biên, họ viện cớ thiếu thốn lương thảo, 
không chịu đi. Nhưng rồi, vua cũng phải thốt lên những lời đau đớn, vì công việc khó khăn và nguy hiểm đó, 
chỉ có thể trông cậy vào... quân Cờ Đen mà thôi.  
 
 

  
Lưu Vĩnh Phúc (Liu Yongfu)      Tướng quân Lưu Vĩnh Phúc  
 



  
Quân Cờ Đen ở biên giới Việt Nam - Trung Hoa     Hàng binh quân Cờ Đen  
 
 
Qua đấy, ta càng thấy "cái giỏi" của Phò mã Hoàng Kế Viêm trong việc dùng và chế ngự Lưu Vĩnh Phúc.  
Có người bảo, vua Tự Đức có 103 bà vợ nhưng tuyệt tự, chẳng có lấy nổi một người con nào, sao lại có Phò 
mã? Thực ra, đứng về vai vế mà nói, Hoàng Kế Viêm là dượng của vua, vì kết hôn với con gái thứ 5 của vua 
Minh Mạng. Phò mã Hoàng Kế Viêm còn được ông nhạc ban cho chữ lót "Tá", nên nhiều sách sử thời Nguyễn 
vẫn quen chép là Hoàng Tá Viêm.  

 
 
Danh tướng Hoàng Kế Viêm  
 
Chuyện đám cưới của ông khá thú vị. "Vua Thiệu Trị có người em gái 
là công chúa Hương La đến tuổi kén chồng. Các quan trong triều và 
Hội đồng hoàng gia thấy ông Hoàng Kế Viêm đỗ cử nhân, 23 tuổi, là 
người hiền đức, lại là con trai cụ Hoàng Kim Xán, nổi tiếng hiếu hạnh, 
có bài vị thờ tại miếu Hiền Lương, nên đồng thanh tiến cử làm Phò mã 
và được chuẩn y, mặc dầu ông đã có vợ và con gái, đang sống cùng 
mẹ chồng tại làng Văn La, Quảng Bình.  
 
Đám cưới công chúa trước sau đủ 6 lễ rườm rà, mỗi lễ đều có lễ vật, 
tính chung gồm: 2 mâm trầu cau, 2 trâu, 2 bò, 3 lợn, 4 ché rượu, 2 cây 
gấm, 12 cây lụa, 10 nén vàng, 36 nén bạc và 2 chuỗi ngọc. Ngoài ra, 
còn những thứ lặt vặt khác như: 2 lá thiên tuế tượng trưng cho sự 
trường thọ, 2 hộp chỉ ngũ sắc tượng trưng cho sự gắn bó, 100 đồng 

tiền tượng trưng cho sự phú quý, 2 con ngỗng (thay cho cặp nhạn) tượng trưng cho sự chung thủy, vì suốt đời 
chim nhạn không bao giờ lìa đôi (ở xứ ta khó tìm chim nhạn, nên thay bằng ngỗng).  
 
Nghi lễ ấn định như thế, nhưng sau, Bộ Binh và Bộ Lại tâu lên vua về gia cảnh nhà trai, nên nhà vua chấp 
nhận mọi chi phí về hôn lễ sẽ do Bộ Công đài thọ".  
 
Hoàng Kế Viêm bị dính nghi án là sau khi rút lui ở Bắc Kỳ theo đường thượng đạo về kinh đô Huế, đã a dua 
với vua Đồng Khánh (do người Pháp dựng nên) đi phủ dụ các chí sĩ hàng đầu của phong trào Cần Vương, 
thậm chí, đem quân giao chiến với quân Cần Vương.  
 
Sách Việt Nam sử lược chép: "Vua Đồng Khánh về Huế được vô sự. Đến tháng 9, vua khai phục nguyên hàm 
cho Hoàng Kế Viêm và phong cho làm Hữu trực kỳ An phủ kinh lược đại sứ, được quyền tiện nghi hành sự, để 



ra Quảng Bình dụ vua Hàm Nghi và các quan cựu thần về. Trong tờ dụ của vua Đồng Khánh ban cho Hoàng 
Kế Viêm, đại ý nói rằng: Nếu vua Hàm Nghi mà thuận về, thì sẽ phong cho làm Tổng trấn ba tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An và Hà Tĩnh, và lại cấp cho bổng lộc theo tước vương. Các quan cựu thần như các ông Trương Văn 
Ban, Nguyễn Trực, Nguyễn Chư, Lê Mô Khải, Nguyễn Nguyên Thành, Phạm Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, 
Ngô Xuân Quỳnh, ai về thú thì được phục nguyên chức, cho vào làm quan ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào. 
Còn như các ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Đình Phùng mà có chịu về, thì sẽ tha những 
điều lỗi trước, và sẽ phong cho làm chức hàm khác. Những điều ấy đã bàn với viên Toàn quyền Pôn Be (Paul 
Bert), hai bên đã thuận cho như thế, quyết không sai lời.  
 
Bấy giờ, quân của quan Đề đốc Lê Trực đóng ở mạn Thanh Thủy, thuộc huyện Tuyên Chánh, tỉnh Quảng 
Bình. Quân của Tôn Thất Đạm, là con Tôn Thất Thuyết, thì đóng ở ngàn Hà Tĩnh, về hạt Kỳ Anh và Cẩm 
Xuyên. Còn Tôn Thất Thiệp (cũng là con Tôn Thất Thuyết) và Nguyễn Phạm Tuân thì phò vua Hàm Nghi ở 
mạn Tuyên Hóa.  
 
Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình, sai người đi dụ ông Lê Trực về. Nhưng các ông ấy cứ nhất quyết không chịu, 
chỉ có bọn thủ hạ lác đác vài người ra thú mà thôi. Bởi vậy, do Hoàng Kế Viêm ra kinh lược không thành công, 
cho nên đến tháng 5 năm Đinh Hợi (1887), lại phải triệt về".  
 
Việt sử ký chép, hơi khác một chút:  
"Sau khi thất bại trong việc cử Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình chiêu dụ vua Hàm Nghi về hàng, Chính phủ 
Pháp phế truất vua Hàm Nghi và thỏa thuận với Tam cung đưa hoàng tử Chánh Mông Ưng Kỷ (Đường), con 
đẻ của Kiên Thái Vương và là con nuôi thứ hai của vua Tự Đức lên ngôi, lấy niên hiệu là Đồng Khánh. Đồng 
Khánh có nghĩa là: “Đồng” là chung, “Khánh” là niềm vui mừng. Cả triều đình Huế khi đó cùng với Chính phủ 
Pháp đều kỳ vọng, vua Đồng Khánh lên ngôi sẽ đem lại niềm vui chung cho đôi bên".  
 
Phải chăng Hoàng Kế Viêm, từ một người thuộc phe "chủ chiến", từng lập những chiến công hiển hách ở Bắc 
Kỳ, kiên nghị chống Pháp, nay bỗng dưng thành ra một kẻ "chủ hòa"? Thật khó tin.  
 
Xin hãy lắng nghe ý kiến của các bậc minh triết. Một người thông minh tài giỏi như Phụ chính Đại thần Nguyễn 
Văn Tường, người mà vua nào cũng phải nghe lời tham vấn chân xác của ông về các quan tướng triều đình, 
đã từng gửi bản “Bắc Kỳ tấu nghị” lên vua Tự Đức ngày 20-6-1873, trong đó nhận xét về danh tướng Hoàng 
Kế Viêm như sau: "Hoàng Kế Viêm bản chất rất bao dung, vốn có tài lâm cơ đoán định, lay chuyển chẳng dời, 
được xem là một tay đảm đương vậy !".  
 
Khi ông mất, nhà soạn tuồng Đào Tấn có bài thơ tưởng niệm thật cảm động:  
 

Tặng Tướng quân Hoàng Kế Viêm  
 
Trong quân không rượu để khuyên sầu  
Bến Cát đành cam phụ cặp bầu  
Nam Bắc bao năm rong ruổi ngựa,  
Quan hà muôn thuở tiễn đưa nhau  
 
Gió hiu nâng gối tan buồn vặc  
Trăng lụa xuyên rèm tỉnh mộng thu  
Thức giấc, núi xưa người chẳng thấy  
Trên sông, sáng sớm bóng non cao.  

 
Hoàng Kế Viêm có xứng đáng được đặt tên cho một con đường hay con phố ở quận Cầu Giấy của Hà Nội 
hay không? Thiết tưởng, điều này khỏi phải bàn cãi, nếu biết rằng, tên ông ít nhất đã được đặt cho các đường 
phố ở: Tp.Hồ Chí Minh (tại phường 12, quận Tân Bình), Đà Nẵng (tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), 
và thành phố Vinh.  
 
Ông Hoàng Tư Phao, cháu đời thứ tư của danh tướng, cho hay, lăng mộ này chưa được Nhà nước công 
nhận là di tích, mọi chuyện coi sóc đều do con cháu đóng góp, không một cơ quan chức năng nào để ý đoái 
hoài, nên rêu phong phủ dày.  



 

 
Phần mộ của Hoàng Kế Viêm ở Quảng Bình.  
 
 
Một câu hỏi nghe thật vẩn vơ và cũ rích: Francis Garnier và Henri Rivière là người như thế nào ? Xin thưa, 
bên cạnh những cái "chưa được", ông Francis Garnier là nhà thám hiểm tài ba, và ông Henri Rivière là... nhà 
văn khá nổi tiếng.  
 
Quả thật, nước mẹ Đại Pháp đã ưu tiên phái đến Việt Nam nhiều nhân tài của họ.  
 
 

  
Quân lính triều đình nhà Thanh   Lính Trung Hoa bị quân Pháp bắt trong trận Tuyên Quang  
 



  
Đoàn triều đình nhà Thanh ký Hòa ước  Đại sứ Pháp tại Trung Hoa tới hòa đàm (đàm phán về Hòa ước)  
 

  
 
Đoàn đại diện cho triều đình Huế đến hòa đàm 
 
ỐC-CA, ÔNG LÀ AI?  
 
Một sự thật là nếu không có ông Ốc-ca thì loạt bài viết trên sẽ vô cùng tẻ nhạt vì thiếu mất những tấm ảnh 
minh họa. Vậy, Ốc-ca, ông là ai?  

 
Tháng 1-1884, trong đoàn quân viễn chinh Pháp của tướng Havas hành 
quân tới Đông Dương có một bác sĩ quân y tên là Ốc-ca (Hocquard). Ông 
là một bác sĩ giải phẫu ngoại khoa, nhưng cũng rất thành thạo chữa các 
bệnh về mắt. Có điều, ở Việt Nam, nhắc tới ông, người ta không mấy khi 
nhắc tới những cống hiến của ông trong lĩnh vực "cứu nhân độ thế", mà 
nhắc nhiều tới các bức ảnh ông chụp trong thời gian 1884-1886 tại xứ Bắc 
Kỳ.  
 
Thực ra, Ốc-ca đảm trách hai nhiệm vụ trong đoàn công tác, vừa là bác sĩ 
quân y, vừa kiêm phóng viên nhiếp ảnh. Ông, có lẽ, là một nhiếp ảnh gia 
đại tài có con mắt tinh đời, hơn là một bác sĩ có tay nghề cao. Bàn chân 
ông đã đặt đến nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, bởi ông có mặt trong 
hầu hết các cuộc hành quân của quân Pháp ở vùng đồng bằng, trung du 
và thượng du Bắc Kỳ. Bàn tay ông đã chụp được nhiều bức ảnh có giá trị 
lịch sử rất lớn, phản ánh chân thực và đa diện về xã hội Việt Nam thời đó.  
 
Có một quyển sách độc đáo và lý thú với nhiều chi tiết nói về các mặt đời 



sống của Hà Nội ngay từ những năm đầu thời kỳ Pháp thuộc, đó là cuốn “Một chiến dịch ở Bắc kỳ” (Une 
campagne au Tonkin). Tác giả cuôn sách đó, không ai khác, chính là bác sĩ Ốc-ca, tên đầy đủ là Charles-
Edouard Hocquard (1853-1911). Không như tên gọi, cuốn “Một chiến dịch ở Bắc kỳ” nói rất ít về các trận đánh, 
về chiến tranh, mà chủ yếu miêu tả mọi mặt đời sống của dân chúng An Nam (Việt Nam) ở các xứ Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ. Cuốn sách gồm 38 chương, trong đó tác giả dành 6 chương (các chương 1, 2, 3, 6, 10, 11) để mô 
tả về kỹ càng thành cổ Hà Nội và vùng phụ cận.  
 
Được đánh giá là một con người “hiểu biết, khôn khéo, và thông minh”, bác sĩ Ốc-ca đã vẽ nên nhiều hình ảnh 
vô cùng sinh động về cảnh vật, đời sống, con người Việt Nam. Tuy là một sĩ quan trong quân đội viễn chinh, 
nhưng tác giả đã có một cái nhìn tương đối khách quan, ít có những tư tưởng thực dân chủ nghĩa cực đoan, 
như một số tác giả khác cùng thời với ông.  
 
Tác phẩm xuất bản lần đầu, đăng làm 5 kỳ trên tạp chí “Le Tour du monde” (Vòng quanh thế giới) trong những 
năm 1889 -1891, dưới tiêu đề “30 tháng ở Bắc kỳ” (Trente mois au Tonkin). Cụ thể là:  

 Chương I đến chương IX đăng ở Tập 57, số ra tháng 1/1889, trang 1-56.  

 Chương X đến chương XVII đăng ở Tập 58, số ra tháng 7/1889, trang 65-97.  

 Chương XVIII đến chương XXVI đăng ở Tập 59, số ra tháng 1/1890, trang 81-145.  

 Chương XXVII đến chương XXXII đăng ở Tập 60, số ra tháng 7/1890, trang 257-296.  

 Chương XXXIII đến chương XXXVIII đăng ở Tập 61, số ra tháng 1/1891, trang 321-359.  
 
 
Năm 1892, nó được xuất bản ở Paris, kèm theo 247 tranh khắc rất độc đáo và 2 tấm bản đồ quý hiếm có giá 
trị lịch sử. Gần 100 năm sau, năm 1999, Tiến sĩ Philipe Papin, lúc đó là người phụ trách Viện Viễn đông Bác 
cổ Pháp (EFEO) tại Hà Nội cho tái bản cuốn sách tại Paris, với lời giới thiệu do ông trực tiếp viết, ngoài ra, có 
bổ sung thêm một số chú thích. Năm 2009, Nhà xuất bản Hà Nội in bộ “Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng 
Long”, đã trích dịch trọn vẹn 6 chương kể trên của cuốn sách theo nguyên bản ấn hành năm 1892, và in trong 
tập 4 của bộ Tổng tập.  
 
Đoạn dưới đây viết về thành cổ Hà Nội:  
 
“ ...cách sông Hồng khoảng 2 cây số. Thành có kiểu hình vuông, mỗi cạnh dài 500m. Một bức tường bao 
quanh, xây gạch cao 5m. Một cái hào đầy nước rộng khoảng 20m bao quanh thành lũy, hết hào nước là một 
con đường để đi tuần tra, ngăn cách giữa hào nước với tường thành. Những người An Nam gọi đường đó là 
đường voi (tượng đạo, đường để voi đi). Ở giữa bề mặt của mỗi bức tường thành có một nửa tháp hình bán 
nguyệt đường kính 30m, bố trí nhiều lỗ châu mai”.  
 
"... Tôi (Hocquard) có nói rằng, người ta đã đưa chúng tôi đến ở trong thành Hà Nội. Nếu muốn có một ý 
tưởng đúng đắn về thành này như thế nào vào thời chúng tôi đến, thì hãy hình dung, có một khu đất rộng 
bằng phẳng hình chữ nhật, cạnh lớn đo được ít nhất ba cây số(?). Khu đất được một bức tường thành xây 
bằng gạch cao và dày bao bọc chung quanh. Tường thành lại được một con hào rộng đầy nước đọng chặn 
thêm ở phía ngoài.  
 
Bức tường thành trổ 6 cửa chính, mỗi cửa dẫn ra ngoài bằng một chiếc cầu bắc ngang qua hào nước. Mỗi 
cửa đều xây vọng lâu, có mái che bên trên. Lên vọng lâu bằng con đường giật cấp xây bên trong thành giai. 
Lính gác cửa ngồi trong vọng lâu.  
 
Ngay ở trung tâm khu đất được bao bọc bởi bức tường thành lớn mà tôi vừa miêu tả, có một vòng thành thứ 
hai xây kín bằng gạch. Đó là Hoàng thành - nơi toạ lạc của ngôi Chính điện. Chính điện là một toà nhà lớn, với 
chiều rộng lớn hơn chiều dài, dựng trên một nền đất hình vuông, được củng cố bốn mặt bằng một bức tường. 
Một thềm đá đồ sộ có nhiều bậc dẫn lên nền điện. Hai hàng lan can tạc bằng đá hoa cương tuyệt đẹp và chạm 
hình mây xoắn bao bọc lấy thềm đá này được. Thềm đá giật cấp chia làm ba ngăn - một ngăn chính giữa và 
hai ngăn phải trái - bằng hai con rồng tuyệt đẹp, dài ít nhất là 2 mét và mỗi con rồng được chạm thẳng vào 
một tảng đá hoa cương nguyên khối.  
Trên bức tường của Hoàng thành quay mặt về phía thềm đá giật cấp, kiến trúc sư trổ ba cửa cạnh nhau. Đối 
với những người am hiểu luật lệ An Nam, chỉ cần nhìn cách thiết kế đó là người ta đủ biết, đây là nơi vua ngự. 
Quan lại không bao giờ được đi qua cửa giữa của nhà vua, mà phải đi bên phải hoặc bên trái. Riêng chuyện 



ai đó nhỡ đi qua cửa giữa dành riêng cho vua dưới thời Tự Đức, cũng bị xem là mắc tội khi quân, và bị xử tử 
một cách thích đáng.  
 
Trung tâm của Hoàng thành Hà Nội có lịch sử của nó. Chính tại nơi đây, các chiến hữu của Francis Garnier 
đến trú ẩn sau khi người cầm đầu của bọn họ bị giết chết. Với một số lượng ít ỏi, những chiến hữu ấy không 
đủ sức bảo vệ được nhiều dặm thành ngoài của Hoàng thành, nên họ phải trú thân vào trong trung tâm này 
trước đã. Rồi ngay sau đó, họ cũng phải rời bỏ luôn cả chiến tuyến thứ hai vẫn còn rất rộng, và vội vàng xây 
chung quanh nền đất của ngôi Chính điện một bức tường gạch có trổ các lỗ châu mai. Bức tường gạch này 
vẫn còn tồn tại.  
 
Bức tường có lỗ châu mai do quân Pháp dựng lên trước ngôi Chính điện (điện Kính Thiên) biến nơi này thành 
một đồn lính.  
 
Phía trước Hoàng thành sừng sững một cái tháp cũng làm bằng gạch, cao từ 6 đến 7 mét, dựng lên trên một 
khối vuông kếch xù làm bằng đá. Cái tháp này có sáu mặt, ở phía trong người ta trổ một tầng cấp xoắn ốc 
được rọi sáng bằng nhiều ô cửa sổ nhỏ cao thấp khác nhau. Tầng cấp này dẫn lên một mái bằng phía trên 
đỉnh tháp, và từ đó, người ta có thể phóng cái nhìn ra khắp làng mạc chung quanh.  
 
Không xa nơi ấy, có nhiều tòa nhà gạch lợp ngói. Đó là những kho thóc. Chính nơi đây, vị Tổng đốc của tỉnh 
cất giữ những sản vật thu từ nguồn thuế hằng năm. Thuế này đối với người An Nam phần lớn được trả bằng 
hiện vật thu hoạch từ các vụ mùa. Bên cạnh kho lúa là dinh thất của các quan to trong tỉnh. Đó là quan Tổng 
đốc và hai quan lớn Bố chánh và Án sát - những người đứng đầu về kinh tế và luật pháp. Chỉ duy nhất dinh 
của quan Bố là còn tồn tại."  
 
Hocquard kể chuyện năm 1884 đã đến tận nơi thăm thú Trường thi Hà Nội :  
 
"Trường ở một khu đất vuông vắn, mỗi bề khoảng 500 thước, đắp nền cao giữa những ruộng lúa, chung 
quanh có tường vây khá cao. Tường đục hai khuôn cửa đối nhau, một ở giữa mặt Ðông, một ở giữa mặt Tây. 
Bên trong có những dẫy nhà nhỏ một từng, vách nhồi rơm rạ, sắp thành hàng lối đều đặn, song song. Những 
căn nhà này chia ra thành nhiều gian phòng, gian nào cũng có một cửa ra vào và một cửa sổ trông ra hành 
lang. Mỗi thí sinh (thực ra là quan trường) bị giam trong một gian, có đủ giấy, bút, mực mài sẵn, dụng cụ để 
viết. Thí sinh vào phòng, được giao cho một thẻ gỗ trên có đầu đề. Các giám sát đi kiểm soát trên lối đi giữa 
các căn nhà. Cẩn thận hơn, người ta dán một mảnh giấy bên ngoài cửa mỗi phòng, niêm phong bằng con dấu 
của viên Chủ khảo. Chính mắt tôi (Hocquard) trông thấy những mảnh giấy niêm phong ấy còn dính phất phơ 
trên một vài khung cửa, in rành rành vết dấu ấn đỏ và to.  
 
Từ khi bị quân Pháp chiếm đóng thì các thí sinh trường này phải vào Huế thi (thực ra là thi ở Thanh Hóa, rồi 
Nam Định - ND) nên trường thi hoàn toàn bỏ trống, các gian nhà rơi vào cảnh điêu tàn, mái ngói sập, cỏ 
hoang mọc tràn lan trên lối đi và ngay cả bên trong những ngôi nhà nữa"  
 
Sau thời gian ở Hà Nội và Bắc Kỳ, ngày 30-12-1885, ông vào Đà Nẵng rồi ra Huế đúng vào dịp gần Tết. Đây 
là đoạn mô tả của ông về không khí ngày Tết ở kinh đô Huế.  
 
Từ sáng hôm đó, thành phố Huế như mở hội: sắp đến ngày đầu năm An Nam. Trong gần một tháng, những 
người bản xứ, giàu và nghèo, đều ngừng mọi công việc để dành thời gian vào việc ăn uống và vui chơi. 
Không còn buôn bán, không còn công việc đồng áng, không còn lao dịch khó nhọc. Người lớn, trẻ con đều 
mặc quần áo ngày hội, những người nghèo khổ bán cả bàn ghế và vay nợ để kiếm một ít tiền cho việc vui 
chơi. Các Bộ đã đóng cửa từ ngày 25 tháng Chạp, chính phủ dừng mọi công việc; không còn ký giấy tờ, hộp 
đựng ấn tín đóng lại cho đến ngày 11 năm sau. Những người dân bần cùng không hề nghỉ ngơi trong suốt 3 
ngày liền, vì họ phải phục vụ cho nhà giàu, nhưng họ đòi tiền công đắt hơn. Do không có nhiều người làm việc 
đó, nên họ đòi hỏi cao.  
 
Mọi cánh cửa đều đóng kín, thành phố như chết, nếu không có tiếng pháo và tiếng nhạc. Người giàu có và 
các quan mặc lễ phục đi thăm hỏi nhau, họ trao nhau những tấm thiếp màu đỏ và quà cáp. Đó cũng là ngày 
hội của trẻ em, sau khi nói lời chúc tụng, chúng nhận được những đồng tiền gói trong giấy đỏ. Khắp nơi là 
màu đỏ, đó là màu sắc chỉ sự vui mừng. Trước mỗi nhà, những cành tre lớn còn nguyên lá, được cắm xuống 



đất, trên ngọn trang trí lá dừa hay những túm lông gà, buổi tối người ta treo đèn đủ màu sắc lên đó. Cây nêu 
dựng lên cho tổ tiên và những người bà con đã khuất. Đó là một tín ngưỡng dân gian tin rằng, linh hồn tổ tiên 
sẽ trở về hằng năm thăm gia đình và sống trong nhà qua những ngày Tết. Muốn cho người đã khuất biết 
được chỗ ở của con cháu, cây nêu sẽ nhắc nhở họ đừng đi quá.  
 
Trước thềm mỗi nhà, người ta lấy vôi vẽ trên mặt đất những hình cánh cung và mũi tên. Tục lệ đó nhắc lại 
cuộc chiến giữa đức Phật với quỷ. Một vài người bản xứ còn che kín cửa nhà bằng xương rồng và những 
cành có gai, để ngăn tà ma không vào quấy nhiễu. Bên trái tường, phía ngoài cửa, người ta dựng một bàn thờ 
nhỏ dành cho Thần cửa, trên đó thắp nến và hương, với nhà giàu thì còn có hoa, giấy ngũ sắc, bánh và thức 
ăn, thay đổi hai lần mỗi ngày.  
 
Trong thời gian Tết, người An Nam ăn rất nhiều, mỗi ngày họ ăn 3 bữa lớn, mà một phần được kính cẩn đưa 
đến bàn thờ tổ tiên. Cuối cùng, trong bếp thường xuyên thắp hương để thờ 3 vị thần nằm trong 3 ông đầu rau.  
 
Khi ngày lễ bắt đầu, rất đông người bản xứ lo quét dọn phần mộ. Ở Huế, về phía núi Ngự Bình có một cánh 
đồng cát sỏi rộng, ở đó có đến hàng nghìn ngôi mộ, có ngôi mộ chỉ là một nắm đất thấp lè tè, thuộc về những 
người dân; có những ngôi mộ khác trang trí đẹp hơn, có tường bao và có khi dựng một tảng đá vuông (có lẽ là 
bia mộ-ND), ở đó chôn những người có địa vị cao. Cuối cùng, một số nơi người ta đã dùng sức người đắp lên 
cả một ngọn đồi, trên đó xây lăng mộ khuất dưới tán cây thông, những lăng đó hẳn là dành cho các vị vương 
công hay đại quan. Thật lạ lùng, khi thấy trong dịp Tết, có những đám người lúi húi nhổ cỏ và tu sửa những 
ngôi mộ đó.  
 
Ngày đầu năm An Nam năm nay rơi đúng vào ngày 18-1(1). Từ sáng sớm, thành phố náo nhiệt hẳn: các 
quan, các ông hoàng có nhiều người hầu đi theo, mặc triều phục đi vào thành để chúc tụng nhà vua. Khắp bốn 
phía, lính cấm vệ cầm giáo và kiếm, đứng canh bên bờ sông để giữ trật tự cho những chiếc thuyền chở các 
quan viên. Tất cả quân đội Pháp được huy động làm hàng rào, từ cổng thành đến tận cung điện, trong khi nhà 
vua long trọng tiếp tướng Pru-đom (Prudhomme) và công sứ Pháp.  
 
Trên sân chầu đầu tiên của hoàng cung, quang cảnh thật là ngoạn mục: từ cửa Ngọ Môn đến sân đại triều 
nghi, những đại đội bộ binh hải quân, mặc trang phục đại lễ, đội mũ trắng, tay cầm súng dựng cạnh chân, xếp 
thành hai hàng dọc cây cầu nhỏ dẫn vào điện.  
 
Giữa sân chầu, tiểu đoàn lính tập Bắc Kỳ đứng chen chúc thành hai hàng, chừa ở giữa một khoảng rộng để 
cho vị tướng đi qua. Phía sau lính tập, cách quãng đều nhau là những khối đá nhỏ có chạm khắc, mỗi khối có 
một chữ Hán, gần những mốc đá đó là chỗ đứng của các quan trong triều. Họ xếp theo phẩm trật của chức 
quan: bên trái là các quan văn, bên phải là quan võ. (thục ra, đó là 9 cột đá chỉ vị trí các quan phải đứng theo 
phẩm trật, từ nhất phẩm đến cửu phẩm.- ND). Các ông hoàng đứng trước các quan, bên trong điện: họ mặc 
những chiếc áo đỏ lộng lẫy óng ánh, thêu rất nhiều. Phía góc bậc thềm hai bên điện, là những nhạc công mặc 
áo đỏ, người thì thổi kèn, người thì gõ chiêng đặt trên cái giá ba chân trước mặt. Cạnh họ là binh lính cầm 
lọng và những vật khác cắm lên đầu những chiếc gậy dài: những cái phủ việt, con rồng, chùy, bàn tay công lý.  
 
Đột nhiên, cả đám đông các quan và binh sĩ đều im lặng như tờ. Một điệu nhạc như vẳng lên từ rất xa, phía 
sau đại điện mở toang các cửa, báo hiệu nhà vua sắp tới. Tiếng nhạc cụ dần dần đến gần, tôi nghe như một 
bản hành khúc với nhịp điệu kỳ lạ, trong đó thường lặp lại một điệu chầm chậm hơi buồn, luyến láy bằng 
những nhạc cụ vang lên rất êm dịu, có thể là một ban nhạc gồm có sáo, nhị và đàn dây. Một tiếng hô vang lên 
từ trong điện, được các quan truyền lệnh nhắc lại từ phía bên trong qua những dãy hành lang và đường đi cho 
đến tận thềm chầu, báo hiệu đường đi của nhà vua để đến ngự trên ngai vàng...  
 
Cuối cùng, nhà vua bước vào giữa bốn người hầu ăn mặc lộng lẫy, cầm trên tay bốn cái lọng lớn màu vàng. 
Họ mặc áo giống các quan nhưng bằng lụa vàng thêu kim tuyến. Màu vàng là màu hoàng gia, chỉ có nhà vua 
mới được mặc áo màu đó, nếu thần dân nào mặc công khai áo màu đó, sẽ bị khép vào tội phạm thượng có 
thể bị xử tử hình.  
 
Nhà vua đi đôi ủng lớn màu vàng, cầm trên tay cái hốt ngà, nạm kim cương, và ngọc bích. Kim khánh vàng 
nạm những viên ngọc lớn đeo trước ngực vòng qua cổ. Trên áo lễ phía trước ngực có thêu hai chữ Hán: Vạn 
và Thọ.  



 
Vua Đồng Khánh thân hình trung bình, da hơi trắng vì tương phản với trang phục màu vàng, nổi lên hai con 
mắt to, tinh nhanh và rất hiền, lông mày kẻ thẳng. Nét mặt đều đặn, mũi cao so với người An Nam, chỉ có 
miệng hơi to với môi dày. Ông không có râu, vả lại ông còn trẻ, chỉ hơn 20 tuổi. Nhà vua bước đi rất uy 
nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước, như không nhìn thấy gì. Ông bước rất chậm, từng bước lên ngai vàng, rồi 
đứng yên, nói khẽ với người đứng ngay bên cạnh, được một người quỳ dưới đất nhắc lại to.  
 
Nhà vua vừa ngồi xuống thì đột nhiên phía đằng kia điện vang lên điệu kèn vui vẻ của lính Pháp. Tướng Pru-
đom, bên phải có quan Khâm sứ, theo sau là các sĩ quan và nhiều viên chức, thông ngôn, tiến vào sân chầu. 
Họ đi giữa hai hàng binh lính giơ súng chào khi tiếng kèn nổi lên. Khi viên tướng bước lên bậc thềm, nhà vua 
đứng dậy và oai nghi bước xuống ngai, có bốn lọng che, để ra trước điện đón người đại diện nước Pháp. Viên 
tướng nói lời chúc tụng được thông ngôn chính của phái đoàn dịch ngay, nhà vua đáp lại vài câu và viên 
tướng rút lui với nghi thức như lúc đến.  
 
Tất cả chưa hết. Buổi lễ thú vị nhất đối với chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Các ông hoàng và quan lại đến đọc 
lời thề trung thành với nhà vua, như tục lệ quy định mỗi lần năm mới đến. Các quan đứng thành 6 hàng, mặt 
quay vào điện. Theo lệnh Thượng thư Bộ Lễ, mọi người quỳ xuống, đầu dập sát đất, đọc lời thề với giọng 
trầm bổng giống như những bài thánh ca của chúng ta trong nhà thờ. Họ đứng lên quỳ xuống 3 lần như vậy, 
trong khi nhạc cung đình vang lên từ xa vẫn bằng giọng trầm buồn não nuột.  
 
Buổi chầu kết thúc và nhà vua rời ngai vàng. Đám đông thị vệ và quan lại bậc thấp từ từ rút lui. Các vị thượng 
thư, thành viên hoàng tộc, các quan đại thần được nhà vua mời vào trong điện dự đại yến. Những cuộc tăng 
phẩm hàm và ban thưởng sẽ được ban bố cho những ai nhận được hoàng ân trong năm tới.  
 
 
NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CUỐN SÁCH  
 

      
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
Những tấm ảnh của bác sĩ quân y Hocquard được Trung tâm lưu trữ thông tin thuộc địa ở Aix-en-Provence 
xuất bản.  



 
 
KHU VỰC HOÀNG THÀNH  
 

  
Thành Hà Nội nhìn từ xa      Một góc tường thành  
 

  
Điện Kính Thiên           Quân Pháp lập doanh trại ngay trong điện Kính Thiên  
 

  
Một trại lính tập       Tổng đốc Hà Nội - ngày 14-7-1884  



 
Đoàn tùy tùng của Tổng đốc Hà Nội - ảnh chụp ngày 14-7-1884  
 

   
Joseph Lai - thông dịch viên của Tổng đốc Hà Nội  -- Quan Án sát Hà Nội  --  Một viên quan  
 
 
 
 



   
Một viên quan    Quan Bộ Hộ (phụ trách ngân khố)         Lính tập Bắc Kỳ (lính thú)  
 

   
Lính tập Nam Kỳ    Lính tập Nam Kỳ và lính tập Bắc Kỳ     Vợ một viên quan người Việt  
 



   
Người phụ nữ và đứa bé    Xã trưởng ở Nam Định  
 

  
Các thông dịch viên trong Tòa Khâm sứ Bắc Kỳ   Nhân viên người Việt trong Tòa Khâm sứ Bắc Kỳ  
 
KHU VỰC HỒ NHỎ (HỒ HOÀN KIẾM)  
 

  
Hồ Hoàn Kiếm với đền Ngọc Sơn     Lối vào đền Ngọc Sơn  



  
Hồ Hoàn Kiếm với cầu Thê Húc     Chùa Báo Ân bên hồ Hoàn Kiếm 
 

 
Tháp Hòa Phong  
 
 
 
KHU PHỐ CỔ  
 

  
Một buổi họp chợ       Nơi bán đồ đồng (Hàng Đồng)  
 



  
Nơi bán đồ sắt (Hàng Thiếc)      Nơi bán đồ kim chỉ (Hàng Chỉ)  
 

  
Nơi bán thuốc Nam       Nơi bán hàng mây tre đan (Hàng Mây)  
 

  
Nơi đổi tiền (Hàng Bạc)  Nơi bán dây gai, dây thừng (Hàng Gai) (và có Dinh trú sứ của người Pháp)  
 



  
Nơi bán hàng đất nung (Bát Đàn)     Nơi bán gỗ, tre, nứa (Bến Nứa)  
 

  
Nơi bán tre nứa (Hàng Tre)      Vườn cây cảnh  
 
 
KHU VỰC VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM  
 
 

  
Văn Miếu - Quốc Tử Giám      Hàng bia tiến sĩ  
 
 
 



KHU VỰC HỒ LỚN (HỒ TÂY)  
 

  
Dãy nhà lá, là nơi sản xuất giấy ở làng Bưởi, ven Hồ Tây  Làng nghề làm giấy (làng Bưởi)  
 

  
Đền Voi Phục (trên phố Thụy Khuê ngày nay)   Một ngôi đền  
 

  
Cổng tam quan một ngôi chùa (chùa Bát Tháp, ở gần số nhà 209 phố Đội Cấn - Hà Nội)   Hai cột trụ biểu của 
một ngôi đình 



  
Nhà thờ Công giáo       Ngoại vi Hà Nội  
 
CON-GÁI BẮC KỲ  
 

   
Con-gái Bắc Kỳ     Con gái Hà Nội   Con gái Hà Nội 
(người Pháp dùng nguyên từ con-gái, cần hiểu là "phụ nữ Bắc Kỳ")  
 

  
 
 
 
 
Con gái Nam Định   
Người đẹp Bắc Kỳ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT  
 

  
Viên quan trông coi về luật pháp (Bộ Hình)    Một phiên tòa xử bọn cướp ở Hà Nội  
 

  
Ba tên giặc định đốt nhà ở Nam Định    Ra pháp trường  
 

  
Chuẩn bị xử trảm        Chém đầu 
 
 
 
 



NÊ-ÍT-XƠ, ÔNG LÀ AI?  
 
Như ta đã biết Hòa ước Thiên Tân ký năm 1885. Sau đó, hai bên phải mất 2 năm để lập ra các Ủy ban phân 
định biên giới của mình đi gặp gỡ bàn bạc thảo luận với Ủy ban của phía bên kia, cùng nhau đối chiếu tài liệu, 
tư liệu, bản đồ, thậm chí, khảo sát và thị sát tận nơi, tiến hành đo đạc thực địa, chuẩn bị biên bản hồ sơ, tiến 
tới ký kết Công ước Pháp -Thanh 1887.  
 
Sau khi ông bác sĩ quân y Ốc-ca về nước, một bác sĩ hải quân hạng hai đã sang thay, đó là ông Nê-ít-xơ. Ông 
này chụp ít ảnh hơn, nhưng do đi theo phái đoàn Pháp (tên dài dòng là Ủy ban phân định biên giới của Pháp), 
nên ông nắm rất rõ diễn biến các cuộc đàm phán với vùng Quảng Đông, Quảng Tây (Lưỡng Quảng) tại Đồng 
Đăng, Lạng Sơn và Móng Cái, cũng như với vùng Vân Nam tại Lào Cai. Tên họ của vị bác sĩ là Paul Néis.  

 
Bác sĩ Nê-ít-xơ thời gian trên đất Lào (1882-1884)  
 
 
Đặc biệt, ông này có cái tính chăm chỉ ghi chép nhật ký. Chưa đầy một 
năm sau ngày ký kết Công ước Pháp - Thanh 1887, tại thủ đô Paris, tạp 
chí Le Tour du Monde (Vòng quanh thế giới) cho đăng nhật ký hành trình 
của bác sĩ quân y Nê-ít-xơ mang tựa đề “Sur les frontières du Tonkin” (Đi 
qua những vùng biên giới của Bắc Kỳ) được họa sĩ Eug. Burnand minh 
họa, phỏng theo các tấm ảnh chụp và ký họa của tác giả và một số thành 
viên trong phái đoàn Pháp, (Tập 55, từ trang 321 đến trang 413), đã gây 
chấn động lớn cho bạn đọc. Nhờ đó, lũ hậu thế chúng ta được biết nhiều 
điều thú vị:  
 
*Về việc thành lập đoàn công tác  
 
Tháng 4-1885, tức là trước khi Hòa ước Thiên Tân được ký kết (9-6-1885), 
Chính phủ Pháp và nhà Thanh đã thoả thuận thành lập một ủy ban liên 
hợp phân định biên giới giữa Bắc Kỳ với Trung Hoa. Tham gia ủy ban này, 

phía Trung Hoa cử hai đoàn riêng biệt: một đoàn phụ trách phần biên giới thuộc vùng Lưỡng Quảng, một 
đoàn phụ trách phần biên giới vùng Vân Nam. Đoàn Pháp gồm: Bourcier Saint-Chaffray - Tổng Lãnh sự, 
Trưởng đoàn; và các thành viên: Scherzer - Lãnh sự Pháp vùng Quảng Đông (Canton), Paul Neis - bác sĩ hải 
quân hạng hai, kiêm nhà thám hiểm; Pallu de la Barrièr - trợ lý (membre adjoint); đại diện Bộ Chiến tranh - 
trung tá Tisseyre; đại diện Bộ Hải quân - thuyền trưởng Bouinais. Viên thư ký văn phòng tại Port-Sait - tên là 
Delenda được cử làm thư ký giúp việc cho Trưởng đoàn. Tuy nhiên, trong 2 năm hoạt động, cơ cấu nhân sự 
này có nhiều thay đổi. Viên trợ lý Pallu, ngay từ khi đặt chân tới Đông Dương, đã được chuyển đi làm công tác 
khác, và do đó, không tham gia bất cứ hoạt động nào của đoàn.  
 
Trong số những thành viên nêu trên, hai người gồm Scherzer và Tisseyre, lúc đó đang có mặt ở Viễn Đông. 
Những người còn lại xuất phát từ bến cảng Mác-xây (Pháp) ngày 20-9-1885 và tới Hà Nội ngày 11-11 cùng 
năm. Tisseyre đã có mặt trước đấy tại Hà Nội, và vài ngày sau, Scherzer cũng tới và tham gia vào đoàn. Tại 
Hà Nội, đoàn được bổ sung thêm 2 sĩ quan trắc địa (tophographes) là các trung uý Vernet và Bohin. Ngoài ra, 
đoàn còn có một đội phục vụ gồm những người phiên dịch, một số nhà nho người Việt Nam thạo chữ Hán, 
người hầu, và khoảng 300 phu khuân vác.  
 
Cần nói thêm rằng, để chuẩn bị cho công việc hoạch định biên giới này, theo một số nguồn tài liệu, một loạt 
các tác phẩm, công trình lịch sử của nhà Thanh và Việt Nam đã được khẩn trương dịch ra tiếng Pháp, như 
“Đại Thanh nhất thống chỉ”, “Đại Thanh Hội điển đồ”, “Kiến văn tiểu lục”... dùng làm tài liệu tham khảo.  
 
Sáng 1-12-1885, đoàn xuất phát từ Hà Nội theo đường thủy, qua Chũ, theo sông Lục Nam (Loch-nam) tới 
Lạng Sơn, địa điểm làm việc đầu tiên của đoàn. Thành phần chính thức của đoàn được bố trí đi trên 2 chiếc 
ca-nô. Còn 300 người phu được vận chuyển trên 4 chiếc thuyền chở lương thực, vũ trang bằng 2 khẩu ca-
nông đặt trên mạn.  
 
Ngày 20-12-1885, phái đoàn Pháp tới Đồng Đăng và làm việc với phái đoàn Trung Hoa do viên quan Teng-



tcheng-siéou dẫn đầu. Công việc ở Lạng Sơn kéo dài tới những ngày đầu tháng 4-1886. Trong quá trình làm 
việc, viên lãnh sự Quảng Đông là Scherzer bị ốm nặng, phải quay lại Hà Nội và qua đời trên đường về Pháp 
để chữa bệnh. 11h đêm ngày 12-4, hai phái đoàn Pháp và Trung Hoa ký Biên bản về việc phân định biên giới 
giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, sau đó phái đoàn Pháp khởi hành về Hà Nội trong ngày 13-4, đến tối 15-4 thì 
đoàn về tới Hà Nội.  
 
Theo dự kiến, cả đoàn sẽ sang Nhật Bản nghỉ ngơi, đợi cho hết mùa mưa sẽ tới Lào Cai tiếp tục công việc với 
phái đoàn Trung Hoa của tỉnh Vân Nam để phân định biên giới phần tả ngạn sông Hồng. Tuy nhiên, những sự 
kiện diễn ra trong những tháng đầu năm 1886 đã khiến đoàn phải khởi hành lên Lào Cai sớm hơn dự định.  
 
Trước hết, vào ngày 29-3-1886, tức là ngay trong lúc đoàn đang làm việc tại Lạng Sơn, Đại tá Maussion đã 
tiến vào chiếm đóng thành phố Lào Cai. Mặt khác, phái đoàn phân định biên giới của tỉnh Vân Nam đã tới 
vùng biên giới và chờ phái đoàn Pháp từ nhiều tháng. Bởi vậy, ngày 20-5-1886, phái đoàn Pháp khởi hành từ 
Hà Nội qua Sơn Tây và ngược sông Hồng lên Lào Cai trên chiếc tàu thủy mang tên Levard. Cùng đi với tàu 
Levard còn có một số thuyền khác chở những người phu khuân vác và lương thực. Trong chuyến đi lần này, 
nhân sự của đoàn có một số thay đổi so với chuyến công tác tại Lạng Sơn. Trưởng đoàn, Saint-Chaffray, vì lý 
do sức khoẻ, đã trở về Pháp. Trung uý trắc địa Vernet, do hết hạn phục vụ, được thay bằng trung uý kỵ binh 
Hairon. Cùng đi trên tàu chiến Levard còn bác sĩ Martin - Dupont, người vừa được cử đứng đầu chính quyền 
dân sự địa phận Lào Cai, cùng 2 nhân viên văn phòng và một vài sĩ quan. Ngày 26-5, khi đi tới vùng Hưng 
Hóa, đoàn được bổ sung Trưởng đoàn mới Dillon, Tổng lãnh sự và Tổng trú sứ của Pháp tại Huế, thay cho 
Saffray, đồng thời viên Tiểu đoàn trưởng pháo binh Daru tạm thời đảm nhận nhiệm vụ của Thuyền trưởng 
Bouinais trong thời gian ông này về Pháp nhận công tác khác. Hai người này đi trên một chiếc ca-nô tới nhập 
vào đoàn.  
 
Ngày 6-6, hai ngày sau khi vượt qua một con ghềnh lớn có tên là Ngoi Thác ( ?), toàn đoàn phải chuyển sang 
đi bằng thuyền nhẹ. Ngày 13-6, đoàn tới Bảo Hà, nơi xưa kia quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc từng đặt một 
trạm thu thuế buôn chuyến (trạm Đoan - hải quan), vừa bị quân đội Pháp chiếm đóng trước đó vài tuần. Sau 
hai ngày nghỉ ngơi tại Bảo Hà, đoàn tiếp tục hành trình và tới Lào Cai vào ngày 22-6-1886. Tại Lào Cai, do 
không có địa điểm nào khác phù hợp hơn, đoàn cùng viên quan cai trị dân sự mới được bổ nhiệm Martin - 
Dupont phải đóng tại một ngôi chùa rộng rãi và đẹp đẽ, mà theo bác sĩ Néis, là “một trong những ngôi chùa nổi 
tiếng nhất Bắc Kỳ”, và là công trình kiến trúc duy nhất ở Lào Cai thời gian này.  
 
Cơ cấu của đoàn Trung Hoa về phân định biên giới thuộc tỉnh Vân Nam không được bác sĩ Néis giới thiệu đầy 
đủ trong tác phẩm của mình. Chúng ta chỉ biết tới 3 nhân vật gồm : Trưởng đoàn Tchéou cùng 2 uỷ viên Tang 
và Hié.  
 
* Về công tác phân định biên giới  
 
Mặc dù phái đoàn Pháp đã tới Lào Cai từ ngày 22-6-1886, nhưng mãi tới ngày 11-7, phái đoàn Trung Hoa mới 
cử 2 uỷ viên là Tang và Hié tới thành phố Song Phong nằm sát biên giới với Lào Cai. Khi tới Song Phong, hai 
nhân vật này đã sang Lào Cai chào hỏi xã giao đoàn Pháp. Mãi tới ngày 19-7, Trưởng đoàn Tchéou mới tới 
Song Phong, và từ những ngày cuối tháng 6, hai đoàn thường sang thăm viếng chính thức lẫn nhau ở Lào Cai 
và Song Phong. Tuy nhiên, mãi tới ngày 23-7-1886, cuộc họp chính thức đầu tiên giữa hai đoàn mới được tiến 
hành. Cho tới cuộc họp này, đoàn Pháp tận dụng thời gian nghỉ ngơi tham quan và tiến hành khảo sát một số 
khu vực quanh thành phố. Lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Pháp 14-7 được tổ chức tại ngôi chùa, nơi đoàn Pháp 
đóng bản doanh, với sự tham gia của tất cả những người Pháp có mặt ở Lào Cai.  
 
Cuộc họp chính thức giữa hai đoàn được tổ chức vào ngày 23-7, trong một ngôi chùa ở Song Phong, nơi 
đoàn Trung Hoa đặt bản doanh, cách bờ sông Nặm Thi vài trăm mét. Để bảo đảm nghi thức ngoại giao khi tới 
nơi họp chính thức, do không tìm được kiệu, đoàn Pháp phải dùng ngựa để vượt sông. Sang đến bên kia 
sông, đoàn được một đội lính Trung Hoa mặc lễ phục và trang bị vũ khí hộ tống tới địa điểm họp, trước những 
cặp mắt hiếu kỳ của người dân Song Phong.  
 
Ngay trong những cuộc thảo luận đầu tiên, đoàn Pháp nhận thấy rằng, các đồng sự Trung Hoa của họ rất dày 
dạn kinh nghiệm (nguyên văn là "không kém quỷ quyệt và chậm chạp so với những ủy viên ở Quảng Tây"). 
Để thúc đẩy công việc, đoàn Pháp đề nghị và hai bên đã đi tới quyết định là Đại tá Tisseyre và Ủy viên Tang 



sẽ gặp nhau hàng ngày để chuẩn bị một bản thoả thuận về biên giới tại khu vực Lào Cai và những vùng biên 
giới đã được các sĩ quan trắc địa hai bên công nhận. Sau một vài ngày, hai bên thống nhất với nhau được một 
số điểm. Ngày 1-8-1886, hai phái đoàn ký kết biên bản đầu tiên về những điểm đã thoả thuận được.  
 
Theo thoả thuận này, phía Trung Hoa chấp nhận lấy sông Nậm Thi là đường biên giới tự nhiên. Họ cũng công 
nhận đường đi qua giữa sông Hồng phía trên Lào Cai là đường phân giới giữa Bắc Kỳ và Trung Hoa. Bờ trái 
là của Trung Hoa, còn bờ phải là của Việt Nam. Tuy nhiên, do thiếu nhiều thông tin về cửa sông Long Pô Hà 
đổ ra sông Hồng, nơi mà bờ phải của sông Hồng không còn là lãnh thổ Việt Nam nữa, nên điểm mốc này 
được bảo lưu, cho tới khi được hai bên kiểm tra lại trên thực địa.  
 
Khi đề cập tới chuyến khảo sát thực địa này, Trưởng đoàn Trung Hoa Tchéou cho rằng, không cần thiết khi cả 
hai đoàn đàm phán phải ngừng công việc để tới tận nơi kiểm tra, mà chỉ cần đoàn Trung Hoa cử người tới nơi 
là đủ. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Pháp Dillon vẫn đề nghị cử hai đại diện của đoàn Pháp trực tiếp đi cùng các 
đại diện Trung Hoa tới thực địa. Cuối cùng, hai bên đi tới thống nhất rằng, đại diện Trung Hoa gồm: ủy viên 
Hié và các sĩ quan trắc địa Trung Hoa, cùng đại diện Pháp gồm: bác sĩ Néis, tư lệnh Daru và các sĩ quan trắc 
địa Pháp, sẽ cùng ngược sông Hồng tới cửa sông Long Pô Hà để thị sát. Tuy vậy, ủy viên đoàn Trung Hoa 
Hié từ chối không đi cùng đoàn Pháp, với lý do, dọc theo bờ trái sông Hồng có khá nhiều đồn của quân Trung 
Hoa; ông cần đi trước một ngày để thông báo cho các đồn này tạo điều kiện cho đoàn Pháp đi lại dễ dàng. 
Các nhân viên trắc địa Trung Hoa sẽ cùng đi với đoàn Pháp, nhưng trên một con thuyền riêng, và sẽ không đi 
quá gần đoàn Pháp. Trong lúc hai bên đang chuẩn bị cho chuyến đi thị sát thực địa, hai người Pháp trong 
đoàn là trung uý Bohin và Haitce bỗng bị mắc bệnh nặng, phải về Hà Nội chữa chạy. Haitce là người biết tiếng 
Trung Hoa, đã từng làm phiên dịch cho đoàn tại Lạng Sơn. Sau khi rời Lào Cai, Haitce được giao thêm một 
nhiệm vụ tìm những tài liệu văn bản chữ Hán liên quan tới những vấn đề biên giới tại Hà Nội.  
 
Ngày 13-8-1886, đoàn thị sát thực địa của Pháp được 6 chiếc thuyền chở đi, khởi hành từ Lào Cai, ngược 
sông Hồng lên cửa sông Long Pô Hà, điểm kết thúc của lãnh thổ Việt Nam, cách Lào Cai khoảng 40 Km. (xem 
bản đồ ảnh 2). Ngày 18-8, đoàn tới một làng nằm bên bờ Trung Hoa có tên là Tien-Phong. Tại đây, đoàn 
được người dân cho biết, từ vùng sông này lên thượng lưu có rất nhiều ghềnh thác, khó đi, và từ trước tới 
nay, chưa có chiếc thuyền nào vượt qua được khúc sông này. Ngày 19-8, đoàn vẫn tiếp tục đi. Thuyền của 
các sĩ quan Geil và Henry nhanh chóng vượt lên trước. Khoảng 10 h 30' cùng ngày, sau khi vượt qua một cù 
lao cát giữa sông và một khúc quặt, chiếc thuyền đi đầu của Geil và Henry bị một nhóm người từ bờ phía Việt 
Nam nổ súng tấn công. Trong vòng vài phút, trung úy Geil và Henry đi trên thuyền bị bắn chết, một người lính 
Pháp bị thương nhảy khỏi thuyền và may mắn thoát chết, trở về với đoàn. Chiếc thuyền bị những người tấn 
công chiếm mất.  
 
Suy diễn từ việc viên ủy viên Trung Hoa Hié kiên quyết từ chối không đi cùng đoàn Pháp, bác sỹ Néis cho 
rằng, cuộc tấn công này dường như có liên quan tới người Trung Hoa. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Văn 
Sơn, thì trận tấn công này là do các nghĩa quân người Việt tiến hành.  
Tác giả này viết:  
 
"... Ngày 19/8/1886, vào lúc 10h, đoàn thuyền bắt đầu rời Tiên Phong là chặng cuối cùng đi Long Pô. Tại đây 
(Tiên Phong) nước chảy xiết, rất khó di chuyển. Chiếc thuyền đi đầu, có các trung uý Geil và Henry cùng với 6 
tên Lê dương và 6 tên Khố đỏ Bắc Kỳ, sau khi vượt qua quãng chảy xiết, bắt đầu ghé vào bờ để yểm trợ và 
chờ các thuyền kế tiếp ... thì bất thần bị nghĩa quân bắn xối xả vào thuyền làm cho Trung úy thuỷ quân lục 
chiến Geil chết tại chỗ. Trung úy Henry liền bắn trả, và cũng bị ngã gục luôn vì một viên đạn xuyên qua ngực. 
Vài tên lính khác toan chạy lên bờ cũng bị bắn gục ngay. Một tên Lê dương, mặc dù đã bị thương vào đầu và 
cánh tay, vẫn gắng sức bơi hơn 300 thước để trở lại xuồng của Daru và báo cáo sự vụ ...".  
 
Theo lời bác sĩ Néis, viên thiếu tá Daru định tìm cách chống trả lại những người tấn công hòng giành lại chiếc 
thuyền bị mất, nhưng không thành công. Cuộc tấn công của các nghĩa binh Việt Nam còn kéo theo một đợt 
bắn phá nữa từ phía bờ Trung Hoa vào đoàn thuyền của đoàn Pháp.  
 
Sau 2 đợt tấn công này, đoàn khảo sát không thể tiếp tục cuộc hành trình lên Long Pô Hà. Ngay trong ngày, 
cả đoàn xuôi dòng rút về Lào Cai. Cái chết của hai viên trung uý và thất bại của chuyến thị sát khiến cho đoàn 
quân Lê dương ở Lào Cai đã đặt tên cho bến xuất phát của đoàn từ Lào Cai là "bến Bất hạnh" (quai du 
Malheur). Sự kiện Tiên Phong khiến cho việc khảo sát thực địa đường biên giới trở nên không thực tiễn. Ngay 



sau khi trở lại Lào Cai, Trưởng đoàn Pháp Dillon đã viết thư cho Trưởng đoàn Trung Hoa Tchéou đề nghị 
nghiên cứu dự án hoạch định biên giới trên cở sở so sánh các bản đồ và tài liệu của Trung Hoa và Việt Nam. 
Đồng thời, Dillon cũng đánh điện về Paris trình bày sự cần thiết phải dùng phương thức này.  
 
Đoàn Trung Hoa cho biết, họ sẵn lòng chấp nhận phương án này, và sẽ xin ý kiến cấp trên. Nhưng họ không 
đảm bảo sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 30 - 40 ngày, vì đường xá quá xa xôi hiểm trở. Vì vậy, cả hai 
đoàn Pháp và Trung Hoa đều phải ở lại tại chỗ, chờ đợi ý kiến của Chính phủ hai nước.  
 
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-1886, nhiều thành viên trong đoàn bị lâm bệnh 
nặng : thiếu tá Daru, thư ký trưởng đoàn Delenda, và bản thân bác sĩ Néis. Ngày 4-10, do bệnh tình quá nặng, 
Néis cùng Delenda phải rời Lào Cai về Hà Nội chữa bệnh. Chỉ sau khi bác sĩ Néis rời Lào Cai, hai đoàn mới 
nhận được sự đồng ý của Chính phủ mình cho phép hoạch định đường biên giới khu vực này trên cơ sở so 
sánh bản đồ và tài liệu của hai bên. 3 người còn lại trong đoàn gồm Daru, Dillon và Tisseyre cùng đoàn Trung 
Hoa đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.  
 
Kết quả của các cuộc làm việc này - theo bác sĩ Néis - là, các vùng Phong Thổ, Lai Châu, Điện Biên Phủ – vốn 
bị đoàn Trung Hoa đòi thuộc về mình, đã được cả hai bên công nhận là lãnh thổ Việt Nam. Theo một số tài 
liệu khác, ngày 19-10-1886, hai bên đã ký kết biên bản phân định biên giới giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam, 
đoạn từ điểm gặp gỡ giữa sông Long Pô Hà với sông Hồng tới điểm khởi đầu đường biên giới với tỉnh Quảng 
Tây, tức là cả phần biên giới của các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng ngày nay. Sau khi công việc ở Lào Cai kết 
thúc, do tình hình an ninh của Lào Cai ngày càng xấu đi, mãi tới tận cuối tháng 11-1886, các thành viên của 
đoàn Pháp mới có thể rời Lào Cai về Hà Nội và chuẩn bị cho chuyến đi Móng Cái.  
 
Như vậy, qua những lời thuật lại của bác sĩ Néis về hoạt động của đoàn Pháp hoạch định biên giới với Vân 
Nam, chúng ta có được một số thông tin chính sau :  
 
• Đoàn được thành lập tại Paris ngay từ tháng 4-1885, theo tinh thần của bản thoả thuận Pháp – Thanh ký 
ngày 4-4 tại Paris.  
 
• Mặc dù có chức năng phân định biên giới Việt Nam – Trung Hoa, trong thành phần của đoàn không có người 
Việt Nam. Những người Việt đi theo đoàn chỉ là những người phục vụ, phu khuân vác.  
 
• Sau khi đã hoàn thành công việc hoạch định biên giới vùng Lạng Sơn, Đoàn đến Lào Cai từ ngày 22-6-1886, 
nhưng cuộc họp chính thức đầu tiên diễn ra vào ngày 23-7-1886 và kết thúc công việc vào ngày 19-10-1886.  
 
• Nhiệm vụ của của đoàn tại Lào Cai là cùng với đoàn Trung Hoa (đúng hơn là đoàn Vân Nam) hoạch định 
tuyến biên giới phần tả ngạn sông Hồng giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam. Như vậy, có thể nói, Lào Cai được 
chọn là trung tâm của vùng biên giới của Bắc Kỳ với Vân Nam, Trung Hoa.  
 
• Nếu không kể tới những đoạn biên giới đi trên sông quanh thành phố Lào Cai hiện nay (sông Nậm Thi và 
sông Hồng), đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được hoạch định trên cơ sở bản đồ và 
tài liệu của Việt Nam và Trung Hoa.  
 
Theo một số tài liệu khác, do chỉ được đối chiếu, thoả thuận trên bản đồ và tài liệu thư tịch, nên đường biên 
giới thuộc tỉnh Vân Nam được hoạch định thời gian này có chỗ không phù hợp với trên thực địa. Biên bản 
phân giới 10 năm sau (năm 1897) cho biết, Công ước năm 1887 (dựa trên cơ sở biên bản hoạch định ngày 
19-10-1886 tại Lào Cai) đã bỏ sót một đoạn biên giới từ Tân Điện (Sin-Tien) tới sông Tiểu Đồ Chú (Kosso). Do 
vậy, đoạn này được phân định và cắm mốc lại vào tháng 6-1897.  
 
Những phần biên giới khác, đặc biệt là những đoạn thuộc Cao Bằng, Hà Giang còn nhiều sai sót hơn. Mặc dù 
vậy, theo một nghiên cứu của một nhà nghiên cứu người Việt Nam tại Pháp thì những bản đồ vạch đường 
biên giới, do đoàn Pháp vẽ ở Lào Cai thời gian này, cho thấy vùng Tụ Long hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Tuy 
nhiên, Công ước về đường biên giới ký ngày 26-6-1887 lại nhường phần lớn (3/4) vùng Tụ Long cho Trung 
Hoa. Điều này chứng tỏ rằng, chính viên Đặc sứ Pháp Constans, người đặt bút ký Công ước Pháp - Thanh 
1887 đã tự mình quyết định nhượng vùng Tụ Long cho nhà Thanh (vùng này có mỏt đồng nổi tiếng).  
 



Theo ông Charle Fourniau, một nhà nghiên cứu có tiếng của Pháp, việc Constans nhượng bộ một số vùng đất 
của Việt Nam cho Trung Hoa xuất phát từ ý đồ muốn được những đền bù trong Hiệp định thương mại với 
Trung Hoa liên quan đến việc thông thương giữa Trung Hoa và xứ Bắc Kỳ thuộc Pháp.  
 
Bên cạnh những thông tin về tình hình hoạch định biên giới, tài liệu của bác sĩ Néis còn cung cấp cho chúng ta 
một số thông tin hữu ích về tình hình Lào Cai vào thời gian này.  
 
*Tình hình Lào Cai nửa cuối năm 1886.  
 
Như đã biết, từ cuối những năm 60 thế kỷ 19, Lào Cai đã trở thành căn cứ quan trọng của quân Cờ Đen Lưu 
Vĩnh Phúc. Ông này chỉ rút về Trung Quốc sau khi Hòa ước Thiên Tân 1885 được ký kết. Tuy nhiên, phải tới 
ngày 29-3-1886 viên đại tá De Maussion, sau khi đánh chiếm Than Quan (cách hạ lưu Yên Bái khoảng 2 km) 
từ tháng 2-1886, mới chiếm được Lào Cai. Sau khi chiếm Lào Cai, Maussion được cử giữ chức Tư lệnh Quân 
khu Thượng lưu sông Hồng, và y cho thiết lập một loạt đồn bốt ở Than Quan, Trai Hut, Phố Lu, Ba Hoa (chắc 
là Bảo Hà !), Lào Cai. Như vậy có thể cho rằng, Maussion là sĩ quan Pháp đầu tiên nắm giữ chính quyền ở 
Lao Cai. Về người đứng đầu chính quyền dân sự, bài viết của bác sĩ Néis cho biết, cùng đi với đoàn từ Hà Nội 
còn Martin - Dupont, người vừa được chính quyền Pháp cử làm người đứng đầu chính quyền dân sự tại Lào 
Cai. Như vậy là từ tháng 6-1886, khi đoàn hoạch định biên giới tới Lào Cai, chính quyền dân sự ở Lào Cai bắt 
đầu thực sự được thiết lập, do Martin - Dupont đứng đầu. Tuy nhiên, do cuộc kháng chiến chống xâm lược 
Pháp của nhân dân trong vùng nổi lên mạnh mẽ, chính quyền dân sự này cũng chỉ tồn tại tới đầu tháng 10, khi 
Dupont bị gọi về Hà Nội và được Đại tá Lelletier thay thế, ông này nắm cả chính quyền dân sự và quân sự. 
Hẳn là tình hình mất an ninh này kéo dài và không chỉ ở vùng Lào Cai, mà còn ở hầu hết các vùng biên giới. 
Đây chính là lý do khiến chính quyền Pháp buộc phải thiết lập chính quyền quân sự dưới hình thức các đạo 
quan binh ở những vùng này vào năm 1891.  
 
Với tư cách là nhà thám hiểm và thành viên của đoàn khảo sát hoạch định biên giới, bác sĩ Néis đã phải tham 
khảo nhiều tài liệu về vùng đất này. Những kiến thức thu hoạch được từ các nguồn tài liệu khác nhau cũng 
như những quan sát trực tiếp của ông trong những ngày lưu lại Lào Cai từ tháng 6 tới tháng 10-1886, được 
thể hiện trong bài viết, có thể cung cấp cho chúng ta ngày nay những hình ảnh tương đối chân thực của Lào 
Cai thời gian này.  
 
Trước hết, theo bác sĩ Néis, Lào Cai "từng là lâu đài phong kiến của vị lãnh chúa, ông chủ của vùng thượng 
lưu - Lưu Vĩnh Phúc - thủ lĩnh của quân Cờ Đen, ông này chỉ cho phép những thương gia giàu có nhất sinh 
sống ở đây, bằng cách bắt họ phải trả nhiều tiền cho sự bảo trợ của mình." Bác sĩ Néis còn cung cấp cho 
chúng ta một số thông tin về thành Lào Cai thời đó. Mô tả về thành Lào Cai khi vừa tới, ông viết: "Được xây 
dựng bên dòng sông Hồng và nhánh trái của nó là Nậm Thi, thành được dựng trên một khu đất vuông, mỗi 
cạnh dài 700 mét, được hình thành bởi những bức tường không có hào cũng chẳng có lan can, cao từ 5 tới 7 
mét theo các cạnh, và có 8 chiếc tháp vuông, tạo nên một pháo đài. Bên trong của thành hầu như hoàn toàn 
bị Lưu Vĩnh Phúc phá hủy, khi ông này rút quân. Ông ta chỉ để lại ngôi chùa lớn và khoảng 6 - 7 ngôi nhà kiểu 
Trung Hoa, nằm ở phía dưới của thành phố, mà những người chủ của chúng - những thương nhân lớn trong 
vùng, đã chuộc lại chúng bằng vàng. Khi Đại tá Maussion tới, những người Trung Hoa này đã tới gặp ông cam 
kết sẽ phục tùng, Đại tá đã để lại cho họ sử dụng những ngôi nhà này".  
 
Qua những lời kể của tác giả, chúng ta thấy rằng vào thời điểm này, do kết quả của việc Lưu Vĩnh Phúc đốt 
phá, trên lãnh thổ thành phố Lào Cai ngày nay dân cư rất thưa thớt, và chủ yếu là người Trung Hoa. Người 
Việt Nam lúc này buộc phải lánh nạn tới vùng phía Nam của thành phố, ven sông Hồng. Bác sĩ Néis viết : 
"Dưới vùng hạ lưu của thành phố, trên sông Hồng có một vài túp lều của những người Việt chạy nạn, được 
dựng lên một cách vội vã.".  
 
Bác sĩ Néis cũng cung cấp cho chúng ta một số thông tin về hoạt động thương mại của Lào Cai thời gian này. 
Ông cho biết, quá về hướng Bắc, bên ngoài thành, dọc theo sông Nậm Thi có một số nhà buôn Trung Hoa, 
thường buôn bán muối, thuốc phiện, thuốc bắc và vải bông với Vân Nam. Nơi đây cũng là nơi tập kết những 
đoàn vận chuyển gồm từ 30 đến 50 con la tới từ Kaihoa-fou và Mông Tự.  
 
Dưới vùng hạ lưu của thành phố, trên sông Hồng, nơi những người Việt chạy nạn sinh sống cũng có một cái 
chợ tương đối phong phú. Nhiều thuyền buôn thả neo chuyển hàng lên bờ. Theo bác sĩ, thành phố Lào Cai 



thời gian này là một cảng luân chuyển hàng hoá. Hàng hoá từ Bắc Kỳ bán sang Trung Hoa hoặc từ Trung Hoa 
đưa vào đồng bằng Bắc Bộ đều phải tháo dỡ và đổi phương tiện vận chuyển tại Lào Cai. Hàng hoá từ đồng 
bằng Bắc Bộ được chuyên chở trên những chiếc thuyền lớn để có thể vượt sông lên Lào Cai. Tại đây, chúng 
có thể được chuyển sang những bè mảng ngược dòng lên Mang Hao, hoặc theo đường bộ, trên những đoàn 
la, đi theo các hẻm núi để tới Mông Tự hoặc Kai-hoa-fou. Hàng hoá từ Bắc Kỳ đi Trung Hoa chủ yếu là muối, 
bông sợi, thuốc lào. Hàng hoá từ Trung Hoac vào Lào Cai gồm thuốc phiện đóng gói, chè, củ nâu, thuốc bắc 
và thiếc. Ngoài ra ta còn thấy cả thịt gia súc, gia cầm, rau, các loại quả như táo, mận, đào tới từ vùng Mang 
Hao theo sông Hồng. Người ta cũng có thấy đủ các loại vũ khí từ mô-đen cổ xưa tới mới nhất, và giá cả lại rẻ 
hơn cả bên châu Âu.  
 
Đối diện với Lào Cai, bên kia sông Nậm Thi là thành phố Song Phong của Trung Hoa. Thành phố này luôn là 
nơi cung cấp lương thực thực, thực phẩm cho Lào Cai. Cư dân Song Phong, theo bác sĩ Néis, chủ yếu là 
những người theo quân Cờ Đen cũ. Tuy nhiên, những điều nói trên là tình hình thành phố Lào Cai trước tháng 
8-1886. Từ tháng 8, do kết quả của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân trong vùng, an ninh trong khu 
vực xấu đi một cách nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự kiện Tiên Phong. Bác sĩ Néis đề cập tới việc đường điện 
báo thường xuyên bị cắt, các đoàn thuyền buôn thường bị tấn công và những tin đồn về việc các nghĩa binh 
người Việt đang tìm cách tập trung đánh lên Lào Cai. Bài viết của bác sĩ Néis cho biết trường hợp của một bà 
sãi trong một ngôi chùa nằm phía dưới hạ lưu, cách Lào Cai gần 1 km, thường xuyên dùng đuốc liên hệ với 
những nhóm nghĩa quân Việt Nam bên kia sông Hồng. Đội quân đồn trú của Pháp cũng thường bị phục kích. 
Hoạt động thương mại của Lào Cai, do đó hầu như bị tê liệt. Tình hình an ninh lúc này không chỉ xấu đi ở Lào 
Cai, mà ngay cả thành phố Song Phong bên Trung Hoa cũng mất ổn định một cách nghiêm trọng, khiến đoàn 
hoạch định biên giới của Trung Hoa, vốn đóng bản doanh tại một ngôi chùa trong thành phố, cũng phải 
chuyển tới một trại lính. Những toán phỉ người Hoa còn tấn công sang cả thành Lào Cai. Tình hình mất ổn 
định ở Lào Cai khiến cho người Pháp không thể dạo chơi trong thành phố.  
 
Trong hoàn cảnh này - bác sĩ Néis viết - sự có mặt của một viên công sứ dân sự là không còn có tác dụng đối 
với chính quyền. [Vì vậy] người ta đã cử tới đây Đại tá Lelletier, nắm cả chính quyền dân sự và quân sự. Ông 
Martin - Dupont được gọi về. Ngày 4-10, viên quan dân sự đầu tiên của Pháp ở Lào Cai Martin - Dupont rời 
thành phố Lào Cai về Hà Nội. Cùng đi với ông là bác sĩ Néis, do mắc bệnh phải về Hà nội chạy chữa. Những 
thành viên còn lại của đoàn hoạch định biên giới sau khi đã hoàn thành công việc vào nửa cuối tháng 10, vì 
tình hình an ninh, còn bị buộc phải ở lại Lào Cai tới cuối tháng 11-1886 - như đã nói trên.  
 

  
Trận Lạng Sơn       Bia mộ một sĩ quan Pháp tại thành Lạng Sơn  
 



  
Quanh cảnh Đồng Đăng - tháng 10 năm 1885              Tổng đốc Lạng Sơn  
 

  
Dân Lạng Sơn đi chợ       Một gia đình người Thổ  
 



  
Phụ nữ Thổ     Đồng Đăng  
 

  
Ải Nam Quan           Cửa khẩu tại Lạng Sơn thông với Trung Hoa tại ải Nam Quan  
 
Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, có một áng vǎn chương mô tả việc hình thành đường biên giới giữa Việt 
Nam và Trung Hoa trong giai đoạn 1885-1887 bằng những chứng cứ thật sinh động và cụ thể.  
 
Tác phẩm này cho chúng ta biết đường biên giới Việt-Trung được vẽ nên như thế nào, và mô tả một cách 
khách quan chi tiết những lần hai bên Pháp - Thanh ký kết biên bản, hiệp định và có những biến cố gì đã xảy 
ra hồi đó trên gần suốt chiều dài biên giới. Nó cũng cho thấy những chi tiết quan trọng là những đầu mối 
những suy tư và tìm hiểu mới về các vấn đề biên giới Việt-Trung. Tác phẩm chính là một bản báo cáo đặc 
biệt, gồm 6 bản báo cáo nhỏ, liên quan đến toàn bộ đường biên giới. Nó còn có thể được xem là một bản 
tường trình đặc biệt quan trọng, dẫn đến việc ký kết Công ước Pháp - Thanh 1887.  
 
Đây cũng có thể xem là một tác phẩm vǎn học sử độc đáo, vì nó là một áng vǎn chương trữ tình, đầy ắp kịch 
tính phiêu lưu và dân tộc tính Việt Nam, lại do một người Pháp viết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ P. Neis 
nói lên những tình cảm riêng tư của mình, hoặc đôi lúc xen lẫn lòng yêu nước của những người Việt Nam. 
Bác sĩ P. Neis còn mô tả những chiều mưa trên biên giới, khi thì nắng đẹp chan hòa, nhưng cũng có những 
đêm mưa như thác đổ, dòng sông Hồng lúc thì lặng lẽ trôi êm đềm, lúc thì lại gầm rú gào thét. Ở một số 
chương, tác giả mô tả cảnh sống nghèo khổ bình dị của các người dân Việt Nam vùng biên giới. Ông cũng thể 
hiện lòng nhân ái của một bác sĩ, khi tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của các phu khuân vác người Việt, như ông 
đã viết:  



 
“Các dân quân Việt (lính khố đỏ?), dù quê họ ở miền đồng bằng châu thổ cũng không hữu ích gì trong lúc 
nhiệt độ thời tiết oi bức như thế này; ăn mặc nhẹ, chỉ có mỗi chiếc áo khoác che thân như bộ đồ ngủ; chẳng 
bao lâu, họ bị sốt và sưng phổi rất nhiều, và trong lúc không có bác sĩ, tôi đề nghị Thiếu tá Servière thiết lập 
ngay một trạm quân y và cho tôi có thì giờ đảm trách công việc này, trong lúc, đúng ra, công việc của tôi là 
một ủy viên của Ủy ban phân định biên giới. Ngoài ra, còn có những bệnh nhân đặc biệt, là các phu khuân vác 
đi từ Lạng Sơn đến Thất Khê qua ngả Ðồng Ðǎng để cung cấp đồ tiếp tế cho đội quân đồn trú. Tuy đã chǎm 
sóc họ với tất cả khả nǎng của mình, trong các cǎn lều trống trải bốn bề, nơi các tấm phên làm bằng tre nứa 
được ngả ra tận dụng làm giường bệnh, nhưng tôi vẫn mất đi một số người trước các cuộc tấn công của căn 
bệnh sốt rét chết người.”  
 
Nhiều lần, ông bác sĩ còn kể về những nét đặc thù của những người Việt sống ở vùng biên giới, những thói 
quen và cách sinh hoạt khác thường của họ trong thời kỳ nước Việt Nam bị Pháp xâm lǎng:  
 
“Làng An Nam Phaisam tọa lạc cách cổng (cửa khẩu) Trung Hoa Chima khoảng một cây số rưỡi; chính tại đó, 
chúng tôi phải thu xếp chỗ ăn nghỉ cho mình trong các lán trại có đào các hầm chiến đấu Trung Hoa. Gần 
cổng làng, thấy một trưởng lão Việt Nam, là trưởng huyện, người có ảnh hưởng lớn trong vùng, dẫn theo 

khoảng hai mươi dân quân trang bị khá nghèo nàn và đi phía sau lá cờ 
của chính quyền bảo hộ nền vàng có chiếc du thuyền Pháp.”.  
 
Ta hãy xem ông mô tả một vài người Man (Mán) ra sao:  
 
“Khi chúng tôi trở lại Phaisam, mưa đã ngớt, và Vi-Van-Li mang đến 
chỗ chúng tôi vài người Man đến từ Mẫu Sơn, đi cùng một người đàn 
bà. Những người dân tộc thiểu số vùng cao này, chấp nhận sự chỉ huy 
của người An Nam, thấp lùn - người đàn bà chỉ cao khoảng 1 thước 40 
- song lực lưỡng, các bắp chân rất phát triển, vai nở rộng, mặt trông 
giống khuôn mặt người Thô (Thổ), tuy mũi không cao và nước da nhạt 
hơn. Giống như người Thô, họ sống trong các cǎn nhà dựng trên nhiều 
cái cột (nhà sàn), lúc nào cũng dựng ở phía bên trong dãy núi. Người 
ta chỉ có thể tới làng của họ theo những lối đi rất dốc; do không có 
ngựa hay trâu, họ gùi các vật nặng trên lưng trong những chiếc giỏ 
(chiếc gùi) giống như những người thiểu số ở Tây Nguyên, tức là, giữ 
chiếc gùi trên lưng bằng hai dây đai luồn qua vai và chiếc đai thứ ba 
đeo phía trước trán, trông như cái đai đầu.”  
 
* * *  
Nǎm 1998, nhà xuất bản Sen Trắng (White Lotus) tại Thái Lan dịch ra 

tiếng Anh và in tác phẩm dưới nhan đề "The Sino-Vietnamese Border Demarcation 1885-1887", người dịch là 
Tiến sĩ Walter E. J. Tips.  
 
Sino-Vietnamese Border Demarcation 1885-1887 By P. Neis  
(First English translation from 1887)  
 
The book reports on the work of the French and Chinese delegation which together formed the Border 
Demarcation Commission set up after the Franco-Chinese war (by the Treaty of Tien-Tsin, 9 June 1885) to 
determine and mark the borders between China and Tonkin, France's newest possession in the Far East. 
Besides reporting on the work of demarcation, Dr. Neis reports briefly on the people and regions he passed 
through. He also provides a sketch of relations between local Chinese traders, lower-ranking mandarins on 
both sides of the border, and the Annamites and hill tribes of the border regions.  
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