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MỞ ĐẦU 
 

 

1. Lí do chọn đề tài 

 Trung du và thượng du Bắc Kì là vùng đất rộng lớn , địa thế hiểm yếu , trong 

lịch sử là vùng giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng đối với 

cả nước. Khi mở rộng xâm chiếm khu vực trung du và thượng du Bắc Kì, thực dân 

Pháp đã tiến hành các hoạt động thăm dò, khảo sát và nhận thấy đây là điạ bàn có 

tầm chiến lươc̣ quan trọng ở Đông Đương.  

Vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì là nơi cư trú chủ yếu của các dân tộc ít 

người ở Việt Nam. Trải qua quá  trình lịch sử, nhân dân các dân tộc đã đoàn kết bên 

nhau xây dưṇg quê hương , kiên quyết đấu tranh chống các thế lưc̣ ngoại bang x âm 

lấn bờ cõi của đất nước. 

           Giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Năm 1882, thưc̣ 

dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì và mở rôṇg đánh chiếm vùng trung du và thượng du Bắc 

Kì. Các văn thân sĩ phu yêu nước, các tù trưởng, thủ lĩnh địa phương đa ̃tổ chức và lãnh 

đạo nhân dân vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì tiến hành cuôc̣ đấu tranh mạnh mẽ, 

quyết liệt chống thực dân Pháp xâm lược. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân 

dân vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930 đã phát triển liên 

tục, rộng khắp, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn trong quá trình xâm lược Việt Nam. 

Phong trào đã có những đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 

nhân dân Viêṭ Nam nói chung và lic̣h sử đấu tranh chống ngoaị xâm của vùng trung du 

và thượng du Bắc Kì nói riêng. Tinh thần quả cảm chống thực dân Pháp của nhân dân 

Viêṭ Nam đa ̃khiến chính người Pháp phải khâm phục . Trong cuốn "L'empire 

l'Annam", Charles Gosselin đánh giá: “Người Pháp đến đây không phải đến một nhà 

vô chủ. Với khí giới rất thô sơ, dân tộc Việt Nam chống cự bền bỉ với đại bác của ta 

một cách oanh liệt và đầy tinh thần hi sinh... Ta đánh chiếm nhọc nhằn suốt 30 năm 

mới tạm yên... Phải biết dân tộc Việt Nam có nghị lực kiên cường lắm mới đủ chí khí 

dai dẳng đến thế”  [179; tr. 86]. 

Là một phong trào yêu nước có quy mô rộng lớn , tính chất quyết liệt và nhiều 

điểm đặc thù nhưng viêc̣ nghiên cứu về phong trào chống Pháp ở trung du và thượng 
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du Bắc Kì giai đoạn 1883 – 1930 lại hầu như chưa có công trình sử học nào được thực 

hiện môṭ cách chuyên sâu và có hệ thống. Các công trình của người nước ngoài viết 

dưới thời Pháp thuôc̣ do bị chi phối bởi quan điểm thưc̣ dân nên các nhâṇ điṇh có phần 

khiên cưỡng, rất nhiều trường hợp thiếu khách quan. Các cuôc̣ khởi nghiã của nhân dân 

Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX bị coi là những vụ nổi loạn, giặc 

giã... Mặt khác, chiến sự lại chủ yếu diễn ra ở nơi rừng núi hoang vu, nên những thông 

tin trên ghi chép rất sơ sài, thậm chí sai lạc. Vì thế, việc nghiên cứu phong trào yêu 

nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì từ năm 1883 đến 

năm 1930 là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.  

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân trung du và thượng du Bắc 

Kỳ có những điểm chung, nhưng cũng có những điểm riêng so với các khu vực 

khác trong cả nước. Vì vậy, việc nghiên cứu là để thấy được bức tranh toàn cảnh về 

phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì. 

Qua đó, góp phần đánh giá vị trí, vai trò của vùng trung du và thượng du Bắc Kì 

trong phong trào đấu tranh chung của cả nước. 

Việc nghiên cứu còn góp phần bổ sung nguồn tư liệu về lịch sử khu vực 

trung du và miền núi phía Bắc. Qua đó, đúc rút kinh nghiệm lịch sử, đề xuất những 

giải pháp phát huy truyền thống của khu vực trung du và miền núi phía Bắc trong 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Do sinh sống trong một cộng đồng dân tộc thống nhất, cùng chung vận mệnh 

nên các dân tộc ở Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết, chống giặc ngoại xâm, xây 

dựng và bảo vệ đất nước. Các dân tộc ít người ở Việt Nam cư trú chủ yếu ở vùng trung 

du và miền núi phía Bắc, nơi phên giậu của đất nước, các thế lực ngoại xâm luôn tìm 

cách nhòm ngó và xâm nhập vùng này. Nghiên cứu vấn đề này để thấy được khả năng 

cách mạng cũng như những đóng góp của các dân tộc trong phong trào yêu nước chống 

Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì. Qua đó, 

thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có ý 

thức học tập, cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong 

bối cảnh hiện nay, trung du và miền núi phía Bắc là một khu vực có vị trí chiến lược 

đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng của Việt Nam. 
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Vì những lý do trên, tôi quyết định chọn vấn đề: “Phong trào yêu nước 

chống thưc̣ dân Pháp của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 

1883 đến năm 1930"  làm đề tài luận án tiến sĩ Sử học. 

2. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

*Đối tượng nghiên cứu 

Gồm các cuộc khởi nghĩa, các hoạt động yêu nước chống Pháp của nhân dân 

vùng trung du và thượng du Bắc Kì từ  năm 1883 đến năm 1930. 

* Phạm vi nghiên cứu  

- Về thời gian: Đề tài nghiên cứu về phong trào yêu nước chống Pháp ở 

vùng trung du và thượng du Bắc Kì tron g khoảng gần 5 thập kỷ, từ khi thực dân 

Pháp mở rộng đánh chiếm vùng trung du và thượng du Bắc Kì (1883) cho đến khi 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), lãnh đạo công cuộc cứu nước tiến sang một 

giai đoạn mới. 

- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu phong trào yêu nước chống 

Pháp của nhân dân diễn ra trên địa bàn khu vực trung du và thượng du Bắc Kì.  

Bắc Kì (Tonkin) theo Hiệp ước Patenôttre (1884) gồm khu vực từ Ninh Bình 

trở ra. Giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, vùng đất Bắc Kì đã nhiều lần thay 

đổi về đơn vị hành chính và tên gọi. Khu vực trung du và thượng du Bắc Kì thời 

Pháp thuộc gồm các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, 

Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Yên, Hải Ninh, Hưng Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ, Sơn La, 

Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái. 

3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 

* Mục đích nghiên cứu 

Luận án góp phần làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh về phong trào yêu 

nước chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ của các dân tộc ở khu vực trung 

du và thượng du Bắc Kì trong hai thập niên cuối thế kỷ XIX và ba thập niên 

đầu thế kỷ XX. Qua đó, luận án góp phần đánh giá một cách khách quan vai 

trò, tầm quan trọng chiến lược của vùng đất trung du và thượng du Bắc Kì 

trong lịch sử chống thực dân Pháp nói riêng và lịch sử giữ nước nói chung của 

dân tộc Việt Nam.  
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*  Nhiệm vụ đề tài 

- Làm rõ bối cảnh lịch sử , những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát 

triển của phong trào yêu nước chống thưc̣ dân Pháp của nhân dân vùng trung du và 

thượng du Bắc Kì (1883 – 1930). 

- Nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống diễn biến, quá trình phát triển của 

phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân trung du và thươṇg du Bắc Kì 

(1883 – 1930).  

- Đánh giá vai trò của các thủ lĩnh nghĩa quân trong những cuộc khởi nghĩa 

lớn; mối liên hệ, phối hợp chiến đấu của các cuộc khởi nghĩa ở từng vùng; làm sáng 

tỏ một số phong trào yêu nước chống Pháp tiêu biểu; sự chuyển biến của phong trào 

yêu nước chống Pháp ở trung du và thươṇg du Bắc Kì từ cuối thế kỷ XIX s ang đầu 

thế kỷ XX. 

- Làm rõ đặc điểm, tính chất và vai trò, bài học kinh nghiệm của phong trào 

yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì trong mối 

quan hệ với phong trào đấu tranh chung của cả nước trong những thập niên cuối thế 

kỷ XIX và 30 năm đầu thế kỷ XX .  

4. Nguồn tài liệu và phƣơng pháp nghiên cứu  

* Nguồn tài liệu 

Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã khai thác các nguồn tài liệu chủ yếu như sau:  

- Nguồn tài liệu lưu trữ ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1, Thư viện quốc gia 

Việt Nam, bao gồm: Địa chí, báo cáo chính trị của chính quyền cai trị ở các tỉnh 

Bắc Kì thời kỳ thuộc địa Pháp... 

- Nguồn tài liệu tham khảo: Gồm tài liệu thông sử, địa chí, lịch sử các tỉnh, 

huyện; luận án, luận văn, các bài báo khoa học...  

- Nguồn tài liệu điền dã, khảo sát thực tế tại các địa phương: Gồm các tài liệu 

chữ Pháp, chữ Hán - Nôm và chữ Thái; tài liệu ảnh, bản đồ, lược đồ, gia phả các 

dòng họ, tài liệu các di tích… góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề cần nghiên cứu 

của đề tài.  

*  Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp luận: Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận sử học Mác-xít, 
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lập trường Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm 

của ĐCSVN và Lãnh tụ Hồ Chí Minh về giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng 

đấu tranh, về cách mạng bạo lực và khởi nghĩa vũ trang… 

- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

chuyên ngành và liên ngành, trong đó có các phương pháp cơ bản là phương pháp 

lịch sử, phương pháp logic.  

Là công trình nghiên cứu  về lịch sử liên vùng nên tác giả coi trọng công tác 

điền dã, sưu tầm, xác minh tư liệu… Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các phương pháp 

bổ trợ khác như: Phương pháp tổng hợp và phân tích tư liệu, phương pháp liên 

ngành, phương pháp thống kê, so sánh... 

5. Đóng góp của luận án 

- Góp phần tái hiện một cách hệ thống và tương đối toàn diện phong trào yêu 

nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì (1883 – 1930).  

- Chỉ ra đặc điểm, tính chất, vai trò của phong trào yêu nước chống Pháp của 

nhân dân vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì  (1883 – 1930) trong bối cảnh phong 

trào đấu tranh chung của nhân dân Bắc Kì và toàn dân tộc. 

- Luận án là tài liệu thiết thực để nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương 

trong nhà trường phổ thông, góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất 

nước và lòng tự hào dân tộc của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 

chương: 

Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài   

Chương 2. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và 

thượng du Bắc Kì (1883 - 1897) 

Chương 3. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và 

thượng du Bắc Kì (1898 – 1930) 

Chương 4. Một số nhận xét về phong trào yêu nước chống Pháp của nhân 

dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì (1883 – 1930) 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

 

            Cho đến nay, việc nghiên cứu về phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế 

kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở Việt Nam đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, trong 

đó không chỉ có những đóng góp của các nhà sử học trong nước mà còn của các nhà 

nghiên cứu nước ngoài. Về cơ bản, các công trình nghiên cứu được chia thành các 

nhóm như sau: 

1.1. Các công trình nghiên cứu bằng tiếng nƣớc ngoài 

Các tác giả nước ngoài, trong đó có những người trực tiếp tham chiến đã 

có các công trình nghiên cứu về phong trào chống thực dân Pháp xâm lược của 

nhân dân Việt Nam. Năm 1892, sĩ quan Pháp là Frey viết tác phẩm Pirates et 

rebelles au Tonkin nos soldatr au Yen The (Giặc cướp và phiến loạn ở Bắc Kì - 

Binh sĩ ta ở Yên Thế ) [184]. Công trình miêu tả chi tiết về vùng Yên Thế và các 

trận đánh của nghĩa quân Yên Thế, cung cấp hệ thống bản đồ, cấu trúc công sự 

phòng thủ của nghĩa quân Yên Thế. Frey nêu quan điểm của mình về "giặc cướp 

và quân phiến loạn" (nghĩa quân ) ở Bắc Kì ; sơ lược tổ chức của những nghiã 

quân ở thươṇg du Bắc Kì . Ở chương II , Frey nhận định: "Những toán giặc đóng 

ở vùng này rất nhiều , gồm những toán giặc ở Lục Nam, Đông Triều, Quảng Yên, 

phía Bắc Chợ Chu, Chợ Mới, vùng xung quanh các tỉnh Hưng Hóa, Thái 

Nguyên..." và các toán nghiã quân thườ ng xuyên liên hệ với nhau [184; tr. 10]. 

Ngoài ra , Frey cũng có cái nhìn sâu sắc khi đánh giá về nghệ thuật quân sự của 

các thủ lĩnh nghĩa quân , nổi bật trong số đó là Đề Thám . Ở trang 23 - 24, Frey đa ̃

đưa ra nhâṇ điṇh về muc̣ đích nổi dâỵ của nghiã quân : "Bọn giặc người An Nam 

hoặc người Trung Hoa tìm cách che đậy những việc làm xấu xa của họ bằng 

những tình yêu cao thượng nhất: tinh thần ái quốc". Thực dân Pháp buộc phải 

thừa nhận sự xuất hiện của một "Đảng quốc gia" và sức mạnh của các "làng 

chiến đấu" ở trung du và thượng du Bắc Kì, "Uy tín của đảng mỗi ngày mỗi lớn 

và chẳng bao lâu sẽ tạo nên một mối nguy cơ nghiêm trọng nhất cho nền bảo hộ 
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của chúng ta... Đảng này có đại diện của mình ở khắp trong tất cả các tỉnh, chọn 

lọc trong những quan lại cũ hoặc những sĩ phu có tiếng... " [184; tr. 26].  

Tác giả Masson năm 1892 viết cuốn Souvenirs de l'Annam et du Tonkin (Hồi 

ức về xứ Trung  Kì và Bắc Kì) [191] là hồi ký ghi lại quá trình tham chiến ở Bắc Kì 

và Trung  Kì (1886 - 1887). Masson đánh giá việc xâm chiếm Bắc Kì sẽ thành công 

và đem lại nhiều nguồn lợi cho nền công thương nghiệp của Pháp. Công trình tập 

trung nghiên cứu về các cuộc hành quân đánh chiếm Bắc Kì của quân Pháp và đề 

cập đến tình hình giặc giã (nghĩa quân) ở Bắc Kì [191; tr. 237 - 250]. Masson nhận 

định: “Năm 1888 việc chinh phục Bắc Kì đã chấm dứt… nhưng người ta rơi vào 

một sự sai lầm lớn khi cho rằng lúc đã chiếm được các vị trí thì có thể ngủ trên 

những cành nguyệt quế hái được với giá rất đắt. Ngược lại, phải tin rằng bọn cướp 

không bao giờ hạ vũ khí, và chỉ có thể tiêu diệt được chúng với điều kiện là lúc nào 

cũng phải giữ miếng” [191; tr. 237]. Qua công trình , người đọc có thể thấy được 

thực tế sự tin tưởng và ủng hô ̣của nhân dân Bắc Kì đối với các thủ lĩnh nghĩa quân 

chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì.  

             Năm 1896, tác giả Chalerol viết cuốn Opérations militaires au Tonkin 

(Những cuộc hành quân ở Bắc Kì) [177], trong đó tổng hợp những quan sát của 

chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương từ 1885 đến 1895. Tại chương 1, tác giả 

nghiên cứu khái quát lịch sử An Nam; Chương 2, trình bày những cuộc hành 

quân của quân Pháp ở vùng thượng du Bắc Kì chống lại bọn giặc cướp (nghĩa 

quân); tổ chức quân sự của Pháp ở Đông Dương, trong đó có ghi chép về các 

trận đánh ở vùng thượng du Bắc Kì như Chợ Mới , Đông Triều , Yên Thế , Cai 

Kinh... với số liệu cụ thể , phác thảo sơ đồ một số trận đánh tương đối chi tiết... 

Đồng thời, tác giả còn đưa ra những nhận xét về công cuộc bình định miền 

thượng du Bắc Kì của thực dân Pháp.  

Cuốn Dix ans de Haut – Toukin (Mười năm ở vùng cao Bắc Kì) của Girod, 

1899, [188] là hồi kí của một trung sĩ Pháp về những điều đã chứng kiến trong 10 năm 

ở Bắc Kì (1888 - 1898), trong đó có các cuộc hành quân của quân Pháp đến các vùng 

thượng du Bắc Kì như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hưng Hoá..., những trận đánh của quân 

Pháp, sự chống đối của dân chúng và những cuộc khởi nghĩa của thủ lĩnh địa phương.  
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Galliéni với công trình Trois Colonnes au Tonkin (1894 - 1895) (Ba đạo 

quân ở Bắc Kì (1894 - 1895), 1899 [178]. Với vai trò là chỉ huy quân khu 2 của 

quân đội Pháp ở miền thượng du Bắc Kì, Galliéni đã tổng kết về chiến thuật, các 

trận đánh của quân Pháp, trong đó có nhiều trận đánh của quân Pháp ở quân khu 

2 Bắc Kì và trận đánh ở vùng Cai Kinh (1893 - 1894). Tại trang 4, Galliéni nhận 

định: "Tất cả các làng mạc ở vùng Cai Kinh đều nộp thuế cho chúng  (nghĩa 

quân)"..., "Quân khu 2, dọc biên giới Trung Hoa , giáp với các tỉnh Quảng Đông 

và Quảng Tây của Trung Quốc , với các đồn bốt chính của chúng ta ở Laṇg Sơn , 

Đồng Đăng , Na Sầm , Thất Khê , Cao Bằng , nằm trên con đường chí nh từ Laṇg 

Sơn đi Cao Bằng, đây là vùng cư trú của các dân tôc̣ Thổ và Mán , toàn bộ nằm 

trong tay boṇ cướp ". Tác giả phân tích biện pháp chinh phục thuộc địa Việt Nam 

của quân Pháp bằng chính sách "Thực dân bằng quân sự" và phương pháp "vết 

dầu loang" được đánh giá hiệu quả trong tất cả các phương pháp chinh phục 

thuộc địa của Pháp ở Bắc Kì . 

 Cuốn L'Indo-Chine: Erreurs et dangers. Un programme (Đông Dương 

những sai lầm và nguy cơ) của Fernand Bernard, 1901, [175] đã phân tích tình hình 

Đông Dương sau khi Pháp xâm chiếm Bắc Kì (từ 1883), gồm: Tổ chức bộ máy 

chính quyền và công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp . Bernard đã đánh 

giá tinh thần dân tộc , lòng yêu nước , sự trung thành với vị vua yêu nước của người 

An Nam. Tác giả nhận định "đối với con mắt người An Nam , vua (Hàm Nghi ) là 

hiện thân của Tổ quốc, đang phải chống chọi với ngoại xâm" [175; tr. 31]. Bernard 

cũng chỉ ra những sai lầm và nguy cơ của Pháp trong quá trình khai thác và bóc lột 

thuộc địa Việt Nam: "Chúng ta phải đương đầu với một dân tộc thống nhất, và tinh 

thần quốc gia chưa hề suy yếu một chút nào" [175; tr. 3]. Tác giả thừa nhận "những 

người An Nam nổi loạn như những tên giặc cướp (nghĩa quân) vả lại cách thức 

chiến đấu mà các toán quân nổi loạn đã sử dụng đối với các đạo quân của ta thật 

đáng sợ, hơn là những trận đánh chính quy đã đánh dấu cuộc tiến công của quân ta 

lên Lạng Sơn hoặc lên Tuyên Quang" [175; tr. 31]. 

Charles Gosselin với L'Empire l'Annam (Vương quốc An Nam), 1904 

[179] là công trình nghiên cứu về lịch sử An Nam. Trong đó, Charles Gosselin 
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tập trung nghiên cứu những sự kiện xảy ra trong quá trình chinh phục thuộc địa 

của thực dân Pháp . Khi đề cập đến phong trào chống thực dân Pháp xâm lược ở 

Việt Nam , tác giả nhận định : “Thật sự là nước An Nam này có một sức sống 

mãnh liệt mới chịu đựng được một cuộc chiến tranh trường kỳ như vậy, trong 

tình trạng phương tiện tự vệ hết sức thiếu thốn... trước vũ khí của chúng ta, họ 

chỉ có một cách là chết để bảo vệ tự do; tất cả đều coi khinh cái chết với lòng 

dũng cảm bình tĩnh... chúng ta không bao giờ ghi lại được một sự yếu đuối 

nào” [tr. 10]. 

Rumilly với công trình Etude sur la Guerre conntre les Pirates au Tonkin 

(Nghiên cứu về cuộc chiến tranh chống bọn cướp tại Bắc Kì), 1909, [189] là tập 

hợp những nghiên cứu về hoạt động của những toán cướp (nghĩa quân). Tác giả 

Rumilly đã đưa ra nhâṇ điṇh về thủ lĩnh Đề Thám : "Đề Thám là một đối thủ kỳ 

cựu của chúng ta (tức Pháp), Đề Thám có uy tín lớn đối với bộ hạ của mình và 

uy tín lớn đối với dân chúng An Nam" [189; tr. 1]. Rumilly đã ghi chép về sự 

giúp đỡ của dân chúng đối với cuộc khởi nghĩa như sau: “Những dân cư các 

vùng Yên Thế, Phúc Yên, Vĩnh Yên... nơi hoạt động của Đề Thám đều đồng lòng 

với Thám. Thám tự đặt mình trước mặt họ và được họ coi như một vị anh hùng 

dân tộc” [tr. 3], và "Không lấy gì làm lạ rằng những kẻ mà chúng ta gọi là cướp 

thì những người dân bản xứ coi họ như những người phản kháng, ở khắp nơi 

được đón tiếp và giữ kín" [tr. 3]. Tác giả cũng đánh giá kết quả sự giúp đỡ của 

dân chúng đối với cuộc khởi nghĩa đó làm cho quân Pháp: "thực tế những đơn vị 

hành quân của chúng ta luôn luôn không có mắt, các tướng cướp luôn luôn chủ 

động. Bọn chúng quyết định được trận đánh ở nơi mà bọn chúng thấy thích hợp, 

vào lúc thích hợp sau khi đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ"... "Có rất nhiều toán cướp 

đóng quân một cách bình tĩnh sát ngay trại binh của chúng ta một vài cây số mà 

chúng ta không hay biết gì" [tr. 4]. 

Tác giả Deport với công trình Monographie du terrtoire militaire (Các 

Đạo quan binh), 1928, [186] cung cấp những thông tin về lịch sử của người Thái 

Tây Bắc và lịch sử dòng họ Đèo và thế lực của Đèo Văn Trì . Công trình cũng 

miêu tả chi tiết một số trận đánh của quân Pháp ở vùng Tây Bắc với Đèo Văn Trì 
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từ năm 1883 đến 1888. Deport đã thừa nhận những khó khăn về quân số của 

quân Pháp ở vùng Tây Bắc: "Quân số của chúng ta ở vùng này gần như rất ít, lại 

đóng quân rải rác nên khó khăn trong việc thực hiện các cuộc truy quét". Deport 

phân tích thủ đoạn của Pháp nhằm mua chuộc, dụ dỗ và gây chia rẽ giữa các thủ 

lĩnh nghĩa quân ở Tây Bắc [186; tr. 29]. 

Tác giả Lyautey với công trình Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894 - 

1899) (Thư của Bắc Kì và của Madagascar (1894 - 1899)), 1920 [180], tập trung 

nghiên cứu về hoaṭ đôṇg của quân Pháp trong thời gian từ 1884 đến 1899, trong đó 

có hoạt động ở miền thượng du Bắc Kì. Lyautey đánh giá về tình trạng khủng hoảng 

tiếp tế của quân Pháp, tình trạng bất lực vì không thể tăng quân số: "Miền thượng du 

Bắc Kì ta cần dùng đến cả đoàn quân to lớn rải khắp bán đảo để chống lại nạn 

cướp bóc" [tr. 185]; Cuốn sách cũng ghi chép về những trận chiến trên vùng sông 

Lô và tổ chức quân sự miền thượng lưu sông Gâm của quân Pháp [tr. 232 – 233]. 

Đặc biệt Lyautey đã đưa ra nhiều nhận định về hoạt động và vai trò của các thủ lĩnh 

như Hà Quốc Thượng, Bá Kỳ, Hoàng Mẫn... 

Cuốn "Histoire militaire de l’Indochine Francaise" (Lịch sử quân sự xứ 

Đông Dương) [190] do các sĩ quan tham mưu Pháp ở Đông Dương soạn thảo, 1931. 

Công trình ghi chép ngắn gọn theo từng khu vực về những hoạt động quân sự ở 

Đông Dương , trong đó có nhiều sự kiện liên quan đến chiến sự ở trung du và 

thươṇg du Bắc Kì . Cuốn sách đã cung cấp những tư liệu phong phú về các cuộc 

đụng độ vũ trang giữa quân đội Pháp với nghĩa quân chống Pháp ở vùng trung du và 

thượng du Bắc Kì, nhiều trận đánh được miêu tả chi tiết, qua đó giúp chúng tôi đánh 

giá về vai trò của các thủ lĩnh nghĩa quân như Hoàng Hoa Thám, Đề Kiều, Đốc 

Ngữ, Đèo Văn Trì, Hoàng Cầu, Tổng Kiêm. Cuốn sách cũng ghi chép về biện pháp 

đàn áp của Pháp về quân sự và âm mưu chia rẽ các nhóm nghĩa quân, các dân tộc ở 

vùng trung du và thượng du Bắc Kì. Qua ghi chép về cuộc khởi nghĩa của Đốc Ngữ, 

chúng ta thấy quân Pháp đã triệt để sử dụng đội ngũ tay sai để chiêu dụ nghĩa quân 

đầu hàng, làm nội phản cho Pháp, triệt phá những làng bản có người theo nghĩa 

quân. Cuốn sách cũng đánh giá về vai trò và những đóng góp của các dân tộc vùng 

trung du và thượng du Bắc Kì đối với hoạt động chống Pháp ở khu vực trên. 
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Năm 1933, Daufès viết tác phẩm La Garde indigène de l'Indochine de sa 

création à nos jours (Đội quân bản xứ ở Đông Dương, từ khi thành lập đến nay), 

tập 1, [187] viết về xứ Bắc Kì. Công trình nghiên cứu về các hoạt động quân sự của 

quân của Pháp ở Bắc Kì; những cuộc hành binh của quân Pháp chống lại các cuộc 

nổi dậy của nhân dân địa phương ở Bắc Kì. Trong đó, nhiều sự kiện được ghi chép 

rất cụ thể, cung cấp nguồn tài liệu chi tiết về các cuộc chiến chống lại nghĩa quân từ 

năm 1886 đến 1930.  

Tác giả David Marr với tác phẩm Vietnamese Anticolonialism (Việt Nam 

chống chủ nghĩa thực dân), 1971 [219] đã phân tích tác động của chính sách khai 

thác và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam; nghiên cứu về các phong 

trào yêu nước của nhân dân Việt Nam ; sự chuyển biến của phong trào yêu nước và 

cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX… Tác giả đã đưa ra ý kiến đánh giá về một số 

phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp cuối thế 

kỷ XIX đầu thế kỷ XX .  

Năm 1989, Charles Fourniau xuất bản công trình Annam - Tonkin 1885-

1896: Lettrés et paysans Vietnamiens face à la conquête coloniale), (Trung  Kì - 

Bắc Kì 1885 - 1896: Văn thân và nông dân Việt Nam đối đầu với cuộc chinh 

phục thuộc địa), [182]. Tác giả có nhiều đóng góp khi khai thác nhiều nguồn tài 

liệu ở Pháp để dựng lại sinh động về phong trào yêu nước của nhân dân Việt 

Nam. Khi đánh giá tính chất dân tộc và bản chất của các cuộc kháng chiến của 

nhân dân Việt Nam, tác giả khẳng định đều bắt nguồn từ chủ nghĩa quốc gia Việt 

Nam [tr. 288]. Tại chương 2,  Nghiên cứu về cuộc kháng chiến của dân tộc Việt 

Nam từ 1885-1887, theo tác giả: "các phong trào kháng chiến đều có tính dân 

tộc" [tr. 83], các cuộc chiến đấu chống Pháp đều dưới danh nghĩa của vua Hàm 

Nghi, các phong trào nổi dậy ở Bắc Kì từ năm 1885 hoàn toàn có tính chính trị 

và tính dân tộc. Theo tác giả, "Lời kêu gọi Cần Vương của Hàm Nghi đã có một 

vai trò rất quan trọng đối với Bắc Kì nhưng không giống như ở Trung Kì, lời kêu 

gọi Cần Vương không sinh ra cuộc kháng chiến ở Bắc Kì bởi vì cuộc kháng 

chiến này đã tồn tại từ lâu... Nhưng, lời kêu gọi của Vua đã góp phần tổ chức 

cuộc kháng chiến với sự tham gia rộng rãi của văn thân, các chánh tổng, các lực 
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lượng yêu nước, các tầng lớp quan lại" [tr. 85]. Tác giả cũng nhìn nhận về vai 

trò của thủ lĩnh đứng đầu các cuộc khởi nghĩa: "Mỗi nhóm được lãnh đạo bởi 

một người đứng đầu được giao chức tước và cấp bậc để có một quyền lực hợp 

pháp và trung thành với Hàm Nghi và tạo ra uy tín của họ với nhân dân"  [tr. 84]; 

Tác giả nhìn nhận về mối liên hệ, ảnh hưởng của Tôn Thất Thuyết với phong 

trào yêu nước chống Pháp ở Bắc Kì: “Trong các năm 1888 – 1889, Thuyết sang 

Trung Quốc, ở vùng giáp biên giới và giữ liên hệ với những người cầm đầu 

chính của Cần Vương ở Bắc Kì” [182; tr. 174]. Tuy nhiên, công trình còn có hạn 

chế là ghi chép rất sơ lược về phong trào đấu tranh tự phát chống Pháp của nhân 

dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì.  

            Pierre Grossin với tác phẩm La province Muong de Hoa Binh, 1994 (Tỉnh 

Mường Hoà Bình) [190] là công trình khảo cứu về vùng đất, con người, văn hóa 

và truyền thống đấu tranh của nhân dân Hòa Bình. Phần lịch sử đã khái quát về 

truyền thống đấu tranh của vùng đất Mường và cuộc khởi nghĩa của người 

Mường trong tiến trình lịch sử chống ngoại xâm. Trong đó, tác giả đã đưa ra 

những thông tin về vai trò của thủ lĩnh Đốc Ngữ với phong trào ở hạ lưu sông 

Đà, sự tham gia ủng hộ của người Mường, người Kinh trong cuộc khởi nghĩa của 

Đốc Ngữ. Viết về cuộc khởi nghĩa của Tổng Kiêm, Grossin đã đánh giá: "Đầu 

thế kỷ XX, cuộc nổi dậy cướp tỉnh lỵ Hòa Bình của Tổng Kiêm gây ra cảnh rối 

loạn trong một địa phương" [190].  

Tác giả Philippe Devillers với cuốn " Người Pháp và người An Nam, bạn hay 

thù ?”, 2006 [28], cách đây trên nửa thế kỷ, dựa trên nguồn tư liệu phong phú, đã 

dày công nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1856 đến 1902, trong đó có các 

cuộc khởi nghĩa ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì. 

1.2. Các công trình nghiên cứu bằng tiếng Việt 

           1.2.1. Các công trình đề cập đến các vấn đề chung của vùng trung du và 

thượng du Bắc Kì 

Trước hết, đó là các công trình nghiên cứu về địa chí, địa dư các tỉnh trung 

du và thượng du Bắc Kì, như: Đại Nam nhất thống chí, 2012 [103] của Quốc Sử 

quán triều Nguyễn; Địa dư các tỉnh Bắc Kì, 1930 [71]… bước đầu giúp chúng tôi 
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nhận thức về mảnh đất, con người, lịch sử, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở trung 

du và thượng du Bắc Kì thời cận đại. Ngoài ra còn một số công trình địa chí viết 

bằng chữ Hán , chữ Pháp về các tỉnh ở trung du và thươṇg du Bắc Kì chưa được 

dịch chú và công bố một cách có hệ thống, nên việc tiếp cận và khai thác chúng tôi 

cũng gặp nhiều khó khăn.  

Tác giả Lã Văn Lô với tác phẩm Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, 1973 [83], đã khảo cứu khái quát 

về lịch sử, văn hóa, truyền thống đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân 

dân các dân tộc thiểu số ở Viêṭ Nam  trong lịch sử. Trong đó, tác giả phân tích 

những đóng góp của các dân tộc ở Bắc Kì trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX. 

Công trình Góp phần tìm hiểu tỉnh Hoà Bình của Bùi Văn Kín, 1972, [56] đa ̃

khái quát về người Mường ở Hòa Bình . Tác giả tập trung nghiên cứu chế độ lang 

đạo, một hình thức bóc lột phong kiến điển hình trong xã hội người Mường ở Tây 

Bắc. Công trình cũng cung cấp những thông tin về nghĩa quân sông Đà do Đốc Ngữ 

lãnh đạo. Nghĩa quân của Đốc Ngữ đã giành nhiều thắng lợi lớn khi quân Pháp tiến 

đánh Tây Bắc . Công trình cho thấy uy tín của Đốc Ngữ trong cộng đồng Mường ở 

Hòa Bình rất lớn, khẳng định Đốc Ngữ là người có tài “dân vận”, nên nghĩa quân 

của ông luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân [56; tr. 60].  

Phong trào chống Pháp ở vùng Tây Bắc Bắc Kì còn được phản ánh qua công 

trình: Tư liệu về lịch sử xã hội dân tộc Thái ở Tây Bắc, 1977 [146], hay cuốn sử 

biên niên Quăm tô mương (kể chuyện bản mường ) ở các địa phương vùng Tây Bắc 

do những “Thầy Mo” Thái ghi chép, nói về các cuộc đấu tranh chống lại thực dân 

Pháp xâm lược của người Thái ở Tây Bắc để bảo vệ bản làng ... Tuy nhiên những tài 

liệu trên còn rất tản mạn , sơ lược, bó hẹp trong một địa phương , môṭ số cuốn chưa 

đươc̣ dic̣h và chú giải. 

Trong thời gian gần đây, có một số công trình nghiên cứu về lịch sử các địa 

phương miền núi phía Bắc như Lịch sử tỉnh Cao Bằng, 2009 [137]; Hà Giang – 

110 năm đấu tranh xây dựng và phát triển (1892 – 2001), 2001 [140]; Tỉnh Yên 

Bái – một thế kỷ (1900 - 2000); Tỉnh Sơn La 110 năm (1895 - 2005), 2005 [133]... 
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Các công trình trên đã khai thác nhiều nguồn tư liệu, trong đó có một số tư liệu 

nước ngoài, kết hợp với kết quả điều tra thực địa, đặc biệt đi sâu phản ánh các sự  

kiện lịch sử, các phong trào đấu tranh chống Pháp ở địa phương và là một nguồn 

tư liệu tham khảo có giá trị. Ngoài ra, còn có những công trình lịch sử Đảng bộ 

các cấp, sách viết về lịch sử các ngành, các tổ chức xã hội do các cơ quan chuyên 

môn của tỉnh và trung ương biên soạn. Nội dung các công trình nghiên cứu trên đã 

khái quát truyền thống đấu tranh yêu nước của nhân dân trước khi có Đảng lãnh 

đạo. Qua đó, cung cấp những tư liệu quan trọng để chúng tôi xây dựng nội dung 

luận án. Tuy nhiên, các công trình này khi viết về các phong trào yêu nước chống 

Pháp xâm lược từ cuối thế kỉ XIX đến trước năm 1930 ở vùng trung du và thượng 

du Bắc Kì còn mang tính khái lược, nội dung sơ sài. 

              1.2.2. Các công trình nghiên cứu có đề cập đến phong trào yêu nước 

chống Pháp ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

          Trước Cách mạng tháng Tám (1945), ở Việt Nam việc nghiên cứu các phong 

trào chống Pháp hầu như rất hạn chế. Một số tác phẩm như Việt Nam sử lược của 

Trần Trọng Kim (tái bản năm 1999) [57]. Công trình chỉ ghi chép ngắn gọn về việc 

quân Pháp đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân, thông qua đó phản ánh về các 

cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Tại chương XV, Việc đánh 

dẹp ở Trung Kì và Bắc Kì, tác giả nêu ngắn gọn về phong trào đấu tranh vũ trang 

của nhân dân Việt Nam, gồm hoạt động của Đề Kiều ở vùng Hưng Hóa, Cai Kinh, 

Đốc Ngữ, Đề Thám, Khởi nghĩa Thái Nguyên và Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam 

Quốc dân Đảng. Tuy nhiên, những ghi chép rất giản lược và một số sự kiện nhầm 

lẫn về thời gian, địa bàn hoạt động của thủ lĩnh nghĩa quân. 

           Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trước năm 1945 thể hiện rất rõ quan 

điểm thực dân, nên đã phản ánh phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt 

Nam nói chung, của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì nói riêng một 

cách thiếu khách quan, sơ lược và không đầy đủ. Ngay cả Trần Trọng Kim một sử 

gia Việt Nam nổi tiếng cũng không đứng ngoài tình trạng đó. 

          Sau Cách mạng tháng Tám (1945) đã xuất hiện một số công trình nghiên 

cứu về lịch sử chống ngoại xâm, trong đó viết về phong trào yêu nước chống 
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Pháp của vùng trung du và thượng du Bắc Kì. Giáo sư Trần Văn Giàu với tác 

phẩm Chống xâm lăng (3 tập) [41], gồm tập 1: Lịch sử Việt Nam 1858 – 1898, 

tập 2: Bắc Kì kháng Pháp, tập 3: Phong trào Cần Vương, là công trình nghiên 

cứu tiêu biểu về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam . Ở tâp̣ 2, 

tác giả trình bày các sự kiện nổi bật về cuộc kháng chiến chống Pháp ở trung du 

và thượng du Bắc Kì n hư trận đánh ở Cầu Quan Âm (Lạng Sơn ); trận đánh Hòa 

Mộc (Tuyên Quang); cung cấp hệ thống lược đồ phong phú. Ở tập 3, Phong trào 

Cần Vương , tác giả đánh giá mối liên hệ giữa phong trào yêu nước ở trung du và 

thượng du Bắc Kì cuối thế kỷ XIX với Tôn Thấ t Thuyết , đại diện triều đình 

kháng chiến Hàm Nghi : "Trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, hầu hết 

các tướng lĩnh vùng Đông Bắc và Bắc Kì đều có sự liên lạc với Tôn Thất 

Thuyết” [tr. 202]. 

Năm 1957, Giáo sư Trần Huy Liệu xuất bản tác phẩm Lịch sử Tám mươi 

năm chống Pháp, quyển 1 [76], phân tích lic̣h sử Viêṭ Nam từ khi Pháp xâm lươc̣ 

đến cuối thế kỷ XIX ; quyển 2, đề câp̣ đến phong trào yêu nước và cách maṇg Viêṭ 

Nam những năm đầu thế kỷ X X. Khi nghiên cứu về các phong đấu tranh của nhân 

dân miền núi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tác giả nhận định: "Đầu thế kỷ XX, 

khi các cuộc khởi nghĩa ở vùng đồng bằng lần lượt tan rã thì các cuộc khởi nghĩa 

của đồng bào miền núi vẫn tiếp diễn không ngừng" [tr. 206]. 

Viết về phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX còn 

có bộ sách Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam (nhiều tác giả). 

Trong đó, tập 1, công trình cung cấp nhiều tư liệu về phong trào đấu tranh của các 

văn thân, sĩ phu; phong trào Cần Vương ở vù ng trung du và thươṇg du Bắc Kì ; tư 

liệu về các thủ lĩnh tiêu biểu tham gia phong trào yêu nước ở Bắc Kì. Tập 2, ghi 

chép chi tiết về cuộc khởi nghĩa Yên Thế và các thủ lĩnh dân tộc ở miền núi Bắc Kì. 

Tập 3, tập trung nghiên cứu về những phong trào đấu tranh yêu nước đầu thế kỷ 

XX, trong đó có hoạt động của Việt Nam Quang phục hội trong vùng đồng bào các 

dân tộc thiểu số ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì. 

Các nhà nghiên cứu lịch sử ở Nam Bộ cũng đã có một số công trình nghiên cứu 

về thời kỳ cận đại, tiêu biểu là Phạm Văn Sơn với cuốn Việt Nam tranh đấu sử, 1949, 
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[111]  phác thảo khái quát về phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam; và cuốn 

Việt sử toàn thư [112] là chuyên khảo nghiên cứu xuyên suốt về lịch sử Việt Nam . 

Trong chương 4, mục 2: Phong trào Văn thân chống Pháp, tác giả đã phác thảo những 

nét sơ lược về phong trào yêu nước ở vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì: "Tại Bắc Kì, 

Đề Kiều ở vùng Hưng Hóa, Cai Kinh, Đốc Ngữ ở Bắc Giang, Lương Tam Kỳ và dư 

đảng quân Cờ Đen dấy lên ở vùng Chợ Chu (Thái Nguyên) chống thưc̣ dân Pháp xâm 

lươc̣"  [tr. 472]. Tuy nhiên, tác giả đã nhầm lẫn khi đưa ra các chi tiết như Đốc Ngữ 

hoạt động chống Pháp ở Bắc Giang, sau ra đầu thú quân Pháp (thực tế Đốc Ngữ hoạt 

động ở Hưng Hóa, ông bị thực dân Pháp lập mưu giết hại); phong trào nông dân Yên 

Thế được xếp vào phong trào Văn thân khởi nghiã [tr. 472] (thực tế là phong trào khởi 

nghĩa của nông dân)…  

Sau năm 1975, nhiều công trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam được công 

bố, góp phần quan trọng cung cấp nguồn tư liệu mới để tiếp tục làm sáng tỏ các 

vấn đề lịch sử, nhất là giai đoạn từ 1858 đến 1930. Nổi bật là cuốn Lịch sử Việt 

Nam, tập III (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945) do Giáo sư Đinh Xuân Lâm 

(chủ biên), Nxb Giáo dục; cuốn Lịch sử Việt Nam tập VI (1858 - 1896); cuốn 

Lịch sử Việt Nam tập VII (1897 - 1918); và cuốn Lịch sử Việt Nam tập VIII 

(1919 - 1930).  

Tác phẩm Lịch sử Vĩnh Phú của Lê Tượng, Vũ Kim Biên, 1980 [143], ghi 

chép chi tiết về cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân Vĩnh Phú , tiêu biểu là 

trong phong trào Cần Vương chống Pháp . Cuốn sách phân tích về các sư ̣kiêṇ, nhân 

vật xảy ra trên đất Phú Thọ , trong đó có hoạt động của thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích 

ở Hưng Hóa (1884). Các tác giả đã đánh giá vai trò, uy tín của Nguyễn Quang Bích 

là người thủ lĩnh xuất sắc ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì trong phong trào 

Cần Vương chống Pháp (tr. 113). Ngoài ra, tác phẩm còn ghi chép về những hoạt 

động chống Pháp của Bố Giáp, Đề Kiều, Đốc Ngữ ở Phú Thọ. 

Tác giả Đinh Xuân Lâm với tác phẩm Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam, một 

số vấn đề cần nghiên cứu, 1998 [66]. Công trình là tập hợp nhiều bài viết của các 

nhà nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử cận hiện đại Việt Nam. Trong đó, có nhiều 

bài viết về phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược ở Bắc Kì cuối thế 
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kỷ XIX đầu thế kỷ XX; nghiên cứu, đánh giá về truyền thống đánh giặc giữ nước 

của cha ông trong lịch sử dân tộc; đi sâu tìm hiểu các sự kiện, thủ lĩnh nghĩa quân 

trong phong trào yêu nước chống Pháp ở các tỉnh vùng thượng du Bắc Kì.  

Cuốn Tài liệu về Lưu Vĩnh Phúc [117] đã đánh giá về vai trò của quân Cờ 

Đen Lưu Vĩnh Phúc trong việc phối hợp với quân triều đình chặn bước tiến của 

quân Pháp khi chúng mở rộng đánh chiếm Bắc kì, vai trò của quân Cờ Đen trong 

các trận đánh Pháp ở Tuyên Quang (cung cấp vũ khí, phối hợp tác chiến với các thủ 

lĩnh chống Pháp)... Qua đó, khẳng định những đóng góp của Lưu Vĩnh Phúc trong 

cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. 

Tác phẩm Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm của Nguyễn Phan Quang, 1993, [101] 

là công trình nghiêu cứu tương đối hệ thống về cuộc đời của Kỳ Đồng Nguyễn Văn 

Cẩm. Thông qua nguồn tư liệu sưu tầm ở Pháp về hoạt động của Kỳ Đồng, tác giả 

cung cấp thêm tư liệu về phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Trong 

đó có quá trình Kỳ Đồng thành lập đội quân khai hoang đồn điền lên vùng Yên Thế; 

xây dựng căn cứ Chợ Kỳ; mối liên hệ và giúp đỡ của Kỳ Đồng với thủ lĩnh Đề 

Thám bước đầu được làm rõ. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của Kỳ Đồng với vai trò 

là ngọn cờ mới trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở vùng trung du Bắc 

Kì cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá. 

Cuốn Danh tướng yêu nước Tôn Thất Thuyết (1839 – 1913), 1998, [149] 

gồm những tham luận đánh giá về con người và hoạt động chống Pháp của Tôn 

Thất Thuyết. Các tác giả đã khẳng định sau khi phát hịch Cần Vương, Tôn Thất 

Thuyết đã ra Bắc Kì để liên lạc với các văn thân sĩ phu yêu nước chống Pháp, trong 

đó có liên hệ với Nguyễn Quang Bích, lên vùng Tây Bắc liên hệ với Đèo Văn Trì, 

qua nhà Thanh để cầu viện. Ngoài ra, Tôn Thất Thuyết còn tích cực giúp đỡ phong 

trào chống Pháp ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì về súng đạn , tiền của , chủ 

động xây dựng các toán quân có vũ trang gồm các dân tộc thiểu số , tổ chức các 

cuộc tấn công đồn binh Pháp ở doc̣ vùng biên giới phía Bắc [tr. 150 - 151]. 

Năm 2007, Giáo sư Nguyễn Ngọc Cơ xuất bản tác phẩm Phong trào dân tộc 

trong đấu tranh chống Pháp ở Việt Nam 1885 – 1918,  [25] trong đó, tác giả đã 

phân tích toàn bộ phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ sau năm 
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1883 đến 1918. Cuốn sách đi sâu tìm hiểu về phong trào Cần Vương chống Pháp 

trong cả nước và từng vùng miền, khái quát về phong trào nông dân Yên Thế , 

phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ XX . Tác giả 

cũng dành th ời lượng nhất định viết về cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc 

thiểu số ở miền núi Bắc Kì cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.  

Cuốn Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 9 (Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 

Cách mạng tháng Tám 1945) của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 2000, [159] là 

công trình nghiên cứu chủ yếu về những hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 1930 ở 

Việt Nam, trong đó đề cập đến chiến thuật, quy mô, các trận đánh lớn ở vùng trung 

du và thượng du Bắc Kì. 

Tác giả Dương Đình Lập với công trình Căn cứ địa trong phong trào Cần 

Vương chống Pháp (1885 -1896), 2005, [69] đã đề cập đến sự ra đời của hàng loạt 

các căn cứ địa trong phong trào Cần Vương ở Bắc Kì , nổi bật là các căn cứ ở vùng 

Hưng Hóa, Nghĩa Lộ, Yên Thế, Hữu Lũng… Trong đó , tác giả đi sâu phân tích quá 

trình lựa chọn và xây dựng các căn cứ địa, các trận đánh giữa nghĩa quân với thực 

dân Pháp, đặc điểm hình thành và phát triển của căn cứ địa, vai trò của căn cứ địa 

trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. 

Tác giả Nguyễn Thế Anh với tác phẩm Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ, 

2008 [4] với nguồn tư liệu tham khảo bằng tiếng Pháp rất phong phú, tác giả đã 

khái quát việc xâm lược và thiết lập bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt 

Nam. Khi nghiên cứu về phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam  cuối 

thế kỷ XIX, tác giả đã nhận xét về nguyên nhân thất bại của các phong trào; 

nghiên cứu về“giặc Bắc Kì”, tác giả khẳng định danh từ "giặc" được người 

Pháp dùng để chỉ chung bất cứ ai chống cự quân Pháp [tr.  104]. Khi phân tích 

khái quát về các phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, tác giả nhận 

định: “đoàn quân kháng chiến Việt Nam trong nhiều năm chống lại chính phủ 

bảo hộ . Các đoàn quân này hoàn toàn khác với giặc Khách , tuy có vài tác giả 

Pháp đã cố ý đồng hóa họ với giặc Khách” [tr. 106 - 107]. Nhưng khi nói về  

phong trào chống Pháp của nhân dân Bắc Kì, tác giả đưa ra nhận định : “từ năm 

1892, chỉ có Hoàng Hoa Thám tiếp tục chống Pháp mà thôi”  [tr. 107], thực tế 
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các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam vẫn  tiếp tục phát 

triển, kéo dài sang đầu thế kỉ XX.  

1.2.3. Các công trình nghiên cứu trực tiếp về phong trào yêu nước chống 

Pháp ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930 

Năm 1972, Ban Dân tộc Khu tự trị Tây Bắc xuất bản cuốn Nhân dân các 

dân tộc Tây Bắc chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1930)”, tập 1, [11] đã 

phác họa những nét cơ bản về quá trình đấu tranh chống thưc̣ dân Pháp xâm lược 

của nhân dân Tây Bắc. Trong đó những hoạt động và vai trò của đội quân Thập 

Châu khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm Bắc Kì, phong trào Cần Vương ở Tây 

Bắc đã được đề cập đến. Do nguồn tư liệu hạn chế nên cuốn sách còn khái quát, 

chưa làm rõ được vai trò của nhân dân Tây Bắc đối với phong trào yêu nước 

chống Pháp với phong trào chung của cả nước. 

Viết về Hoàng Hoa Thám và cuộc khởi nghĩa Yên Thế có rất nhiều tài liệu 

và các công trình nghiên cứu, trong đó nổi bật là những tác phẩm sau: Phong trào 

nông dân Yên Thế chống Thực dân Pháp xâm lược (1884 - 1913), 2001 của Nguyễn 

Văn Kiệm [54]; Công trình Hoàng Hoa Thám (1836 - 1913), 2013 [127] của Khổng 

Đức Thiêm … Dựa trên nguồn sử liệu phong phú, có được nhờ quá trình điền dã 

thực địa, tác giả Khổng Đức Thiêm đã đưa ra những kết quả nghiên cứu mới nhất: 

Gồm tư liệu về Hoàng Hoa Thám, hoạt động của nghĩa quân Yên Thế, những chiến 

thắng nổi bật, sự tham gia khởi nghĩa của nhân dân vùng Yên Thế, sự phối hợp tác 

chiến của các thủ lĩnh địa phương, tổ chức xây dựng làng chiến đấu qua đó thấy 

được sự tham gia tích cực và những đóng góp to lớn của nhân dân Yên Thế và vùng 

trung du và thươṇg du Bắc Kì đối với cuộc khởi nghĩa. 

Tác phẩm Phong trào Cần Vương ở Phú Thọ cuối thế kỷ XIX do Hội Khoa 

học Lịch sử tỉnh Phú Thọ xuất bản, 2007 [51], là công trình nghiên cứu toàn diện về 

phong trào Cần Vương chống Pháp ở Phú Thọ. Tác giả cung cấp những tư liệu địa 

phương về diễn biến của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược 

của nhân dân Phú Thọ và một phần vùng miền núi Tây Bắc, đưa ra nhận xét về vai 

trò của các thủ lĩnh nghĩa quân hoạt động từng thời kỳ trên đất Phú Thọ như 

Nguyễn Quang Bích, Đề Kiều... 
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Nghiên cứu về Nguyễn Quang Bích, một thủ lĩnh phong trào Cần Vương có 

công trình Kỷ yếu Hội thảo Danh nhân Nguyễn Quang Bích với phong trào Cần 

Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX”, 2011 [163] do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và 

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản. Công trình tập hợp nhiều bài nghiên cứu về 

thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Quang Bích, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò của ông 

là thủ lĩnh phong trào yêu nước chống Pháp ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì. Khi 

chiến đấu ở núi rừng Tây Bắc, ông đã được nhân dân các dân tộc ít người tin tưởng, 

ủng hộ. Những dấu tích căn cứ kháng chiến của Nguyễn Quang Bích, mối liên hệ, phối 

hợp chiến đấu giữa các thủ lĩnh nghĩa quân đã được đề cập đến tương đối chi tiết. 

Nghiên cứu về Hoàng Đình Kinh có tác phẩm Mũi tên thần – Những câu 

chuyện về nghĩa quân Hoàng Đình Kinh, 1999, của Nguyễn Quang Huynh [46], 

trong đó ca ngợi Hoàng Đình Kinh là con người dũng cảm, hiệp nghĩa. Khi quân 

Pháp tiến đánh Lạng Sơn, ông đã xây dựng căn cứ chống Pháp và tổ chức nhân 

dân Lạng Sơn thành các đội nghĩa dũng để bảo vệ quê hương. Năm 2013, tỉnh 

Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo khoa học: Các tư liệu, bài viết về thân thế, sự 

nghiệp Hoàng Đình Kinh chống giặc Pháp, Phỉ bảo vệ quê hương cuối thế kỷ 

XIX. Hội thảo có nhiều bài nghiên cứu khẳng điṇh những đóng góp của Hoàng 

Đình Kinh trong đấu tranh chống phỉ , hưởng ứng phong trào Cần Vương chống 

Pháp, mối liên hê ̣giữa khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh và khởi nghĩa Yên Thế của 

Hoàng Hoa Thám tiếp tục được làm rõ. 

   Nghiên cứu về Khởi nghĩa Thái Nguyên có công trình Khởi nghĩa Thái 

Nguyên 80 năm nhìn lại, 1997, [114] do Sở Văn hóa Thông tin Thái Nguyên và 

Viện Sử học Việt Nam xuất bản. Công trình là tập hợp các bài nghiên cứu về khởi 

nghĩa Thái Nguyên, qua đó đã làm rõ các vấn đề về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 

như: Vai trò của người đứng đầu cuộc khởi nghĩa là thủ lĩnh Lương Ngọc Quyến và 

Đội Cấn; ảnh hưởng của Việt Nam Quang Phục hội (VNQPH) đối với cuộc khởi 

nghĩa; tính chất, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên trong phong trào yêu 

nước chống Pháp đầu thế kỷ XX . 

Nghiên cứu về hoạt động của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng (VNQDĐ) 

có công trình Khởi nghĩa Yên Bái (02 – 1930) - một số vấn đề lịch sử, 1997, [115], 
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do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái xuất bản. Công trình đã phản ánh hoạt động 

của VNQDĐ ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì và cuộc khởi nghĩa Yên Bái 

dưới sự lãnh đạo của tổ chức này. Công trình Việt Nam Quốc dân Đảng trong lịch 

sử cách mạng Việt Nam, năm 2012, của Giáo sư Nguyễn Văn Khánh đã đánh giá: 

VNQDĐ là một tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng tư 

sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam cho đến năm 1930 [47; tr. 35]. 

Cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu mới về cuộc khởi nghĩa Yên Bái; đưa ra nhận 

định khách quan khi đánh giá về vai trò, vị trí của VNQDĐ trong phong trào yêu 

nước Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

            Tác giả Thi Sảnh với công trình: Lịch sử phong trào công nhân mỏ 

Quảng Ninh (1883 - 1945), tập 1, do Ty Văn hoá Thông tin Quảng Ninh xuất bản 

năm 1974. Công trình nghiên cứu về đặc điểm, cơ cấu giai cấp của công nhân 

Quảng Ninh; quá trình phát triển của các tổ chức Đảng trong phong trào công 

nhân Quảng Ninh; sự phát triển của phong trào công nhân Quảng Ninh từ 1883 

đến 1930 và từ 1930 đến 1945. Qua đó cho thấy vị trí, vai trò của phong trào 

công nhân Quảng Ninh trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX - 

đầu thế kỷ XX [109].  

Tác giả Phạm Văn Lực với công trình Phong trào chống Pháp ở Sơn La từ 

cuối thế kỷ XIX đến năm 1945, 2012, [86] đã đi sâu nghiên cứu về các cuộc khởi 

nghĩa của nhân dân Sơn La chống thực dân Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX đến 

1945. Trong đó, tác giả cung cấp nguồn tư liệu điền dã gồm các tư liệu bằng tiếng 

Thái, tư liêụ khả o sát thưc̣ tế ở điạ phương . Tác giả đã đánh giá về quá trình xâm 

lươc̣ và chế đô ̣cai tri ̣ của thưc̣ dân Pháp và tay sai ở Sơn La , đời sống của các dân 

tôc̣ ở Sơn La ; Công trình cũng đề cập chi tiết về phong trào yêu nước chống thực 

dân Pháp xâm lược ở Sơn La trước năm 1930. 

Tỉnh ủy Cao Bằng xuất bản tác phẩm Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự 

nghiêp̣ hoaṭ đôṇg cách maṇg (1904 - 1947), 2014 [135], giới thiêụ về thân thế sự 

nghiệp của nhà cách mạng Hoàng Đình Giong. Hoàng  Đình Giong là một trong 

những thanh niên sớm giác ngộ cách mạng , đã từng sang cơ sở Long Châu 

(Trung Quốc ) học tập lý luận , dư ̣các lớp huấn luyêṇ chính tri ̣ của H ội Việt Nam 
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cách mạng thanh niên (HVNCMTN), tiếp thu chủ nghiã Mác - Lênin. Môṭ bô ̣

phâṇ thanh niên ưu tú trong đó có Hoàng Đình Giong đa ̃đươc̣ kết nap̣ vào 

HVNCMTN, sau đó trở về Cao Bằng xây dưṇg cơ sở cách maṇg , trở t hành 

những người Đảng viên Cộng sản đầu tiên ở vùng miền núi Cao – Lạng , đươc̣ 

Đảng trư ̣ c tiếp giao nhiêṃ vu ̣chỉ đaọ viêc̣ tổ chức , gây dưṇg phong trào cách 

mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn [135, tr. 47]. 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hoa với luận án tiến s ĩ Phong trào Cần Vương 

chống Pháp ở Bắc Kì (1885 - 1896), 2015, [45] là công trình nghiên cứu một 

cách hệ thống về phong trào Cần Vương ở Bắc Kì (1885 – 1896). Tác giả đa ̃làm 

rõ hoạt động và vai trò của các cuộc khởi nghĩa Cần Vương tiêu biểu ở Bắc Kì , 

các thủ lĩnh Cần Vương ; vị trí của phong trào Cần Vương chống Pháp ở Bắc Kì 

(1885 - 1896). 

Các bài viết trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử cũng đề cập đến những vấn đề mà 

đề tài quan tâm. Tác giả Đặng Huy Vận, Đinh Xuân Lâm (1966) có bài viết: “Tìm hiểu 

thêm về mối liên hệ giữa hai đội nghĩa quân Hùng Lĩnh và Sông Đà trong những năm 

1891 – 1892 qua một số tài liệu mới" [152]. Trong bài này, các tác giả đã công bố 

những tư liệu mới để khẳng định mối liên hệ, phối hợp chiến đấu của các thủ lĩnh nghĩa 

quân Hùng Lĩnh với nghĩa quân Đốc Ngữ ở vùng hạ lưu sông Đà. Các tác giả Đặng 

Huy Vận, Hoàng Đình Bình trong bài “Đề đốc Lưu Kỳ và những hoạt động chống 

Pháp của ông ở vùng Đông Bắc Kì cuối thế kỷ XIX” [156] đã cho biết lực lượng nghĩa 

quân Lưu Kỳ gồm nhiều dân tộc miền núi ở Đông Bắc nước ta, mối liên hệ của nghĩa 

quân Lưu Kỳ với những cuộc khởi nghĩa ở vùng Đông Bắc Bắc Kì như khởi nghĩa Bãi 

Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, sự hợp tác với những quan lại Trung Quốc để vận 

chuyển vũ khí cung cấp cho các lực lượng khởi nghĩa ở Bắc Kì; Những trận đánh lớn 

và thắng lợi của nghĩa quân Lưu Kỳ ở căn cứ Bảo Đài. Nghĩa quân dần mở rộng địa 

bàn hoạt động ra khắp vùng Đông Bắc Bắc Kì từ Quảng Yên, Đông Triều, Móng Cái 

đến vùng sông Kỳ Cùng, Lục Nam, Lạng Sơn, và Thái Nguyên. 

 Các tác giả Trịnh Nhu, Đinh Xuân Lâm với bài viết “Cuộc khởi nghĩa Yên 

Thế một điển hình ngời sáng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối 

thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX” [88] đã chứng minh phong trào nông dân Yên Thế là 
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sự thể hiện sức mạnh quật khởi của giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc. 

 Tác giả Đặng Huy Vận với những bài nghiên cứu như “Thêm một số tư liệu 

về Đốc Ngữ và phong trào chống Pháp ở Hạ lưu sông Đà cuối thế kỷ XIX” [155] 

nghiên cứu về những hoạt động của nghĩa quân sông Đà, những trận đánh lớn dưới 

sự chỉ huy của thủ lĩnh Đốc Ngữ; mối liên hệ hợp tác chiến đấu giữa nghĩa quân 

Đốc Ngữ với nghĩa quân Đề Kiều... 

Công trình “Nguyễn Quang Bích ngọn cờ quy tụ lực lượng yêu nước chống 

Pháp vùng Tây Bắc cuối thế kỷ XIX” [93] của Bùi Đình Phong đã đánh giá vai trò 

của Nguyễn Quang Bích trong việc liên kết, thống nhất lực lượng, mở rộng địa bàn 

hoạt động chống Pháp ở vùng Tây Bắc. Bài viết đã cho thấy vai trò, đóng góp của 

các dân tộc ở vùng Tây Bắc với phong trào Cần Vương ở khu vực này 

Bài viết “Vài nét về cuộc khởi nghĩa Phú Thọ năm 1915” của Phạm Quang 

Trung [150] đã nghiên cứu về hoạt động của tổ chức VNQPH ở khu vực trung du và 

thượng du Bắc Kì, trong đó tiêu biểu ở Phú Thọ. Tác giả đánh giá: “mặc dù không 

gây nên những tổn thất lớn về binh lực của quân Pháp nhưng đã làm rung chuyển 

toàn bộ hệ thống cai trị của Pháp ở Đông Dương lúc đó” [150; tr. 70].  

1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Nhìn chung, các công trình trên ở những mức khác nhau đã đề cập đến 

phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược trong hai thập niên cuối thế kỷ XIX và 

ba thập niên đầu thế kỷ XX của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì.  

Các công trình viết bằng tiếng nước ngoài chủ yếu nhằm phác họa công 

cuộc xâm chiếm và bình định thuộc địa của thực dân Pháp, qua đó phản ánh gián 

tiếp phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và thượng du 

Bắc Kì. Do được viết dưới quan điểm thực dân, nên phong trào yêu nước chống 

Pháp chỉ được các tác giả ghi chép chung chung và đưa ra những nhận định, 

đánh giá thiếu khách quan. Một số công trình đã nhìn nhận các cuộc khởi nghĩa, 

các cuộc chiến đấu của nghĩa quân đều là hoạt động “giặc cướp” và “phiến 

loạn”.  
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Các công trình viết bằng tiếng Việt đề cập hay nghiên cứu về phong trào yêu 

nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du và thương du Bắc Kì mang tính tập 

trung hơn. Một số công trình chuyên khảo, bài nghiên cứu sâu về phong trào yêu 

nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì, nhưng chủ yếu đề cập đến một 

số ít cuộc khởi nghĩa, trong khi phản ánh phong trào chung còn mờ nhạt, tư liệu hạn 

chế, tản mát. Những công trình nghiên cứu địa phương như địa chí, lịch sử các tỉnh, 

huyện, lịch sử Đảng bộ các cấp, các ghi chép sử liệu của các dân tộc ở miền núi Bắc 

Kì cũng còn hạn chế về tính hệ thống và độ tin cậy của nguồn tư liệu. 

Trên cơ sở tình hình nghiên cứu nói trên và yêu cầu của luận án, nhiệm vụ 

nghiên cứu đặt ra đối với đề tài này là: 

- Nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống phong trào yêu nước chống Pháp 

của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930 trên 

tất cả các khía cạnh (Nguyên nhân, diễn biến, quy mô, tầm ảnh hưởng… của phong 

trào theo từng khu vực, từng giai đoạn), qua đó thấy được sự chuyển biến của phong 

trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX. 

- Nhận xét đặc điểm, tính chất, vai trò của phong trào yêu nước chống Pháp 

của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930, đặt 

trong phong trào yêu nước chống Pháp ở Bắc Kì và cả nước cùng giai đoạn này. 
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Chƣơng 2 

PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN 

VÙNG TRUNG DU VÀ THƢỢNG DU BẮC KÌ (1883 – 1897) 

 

2.1. Khái quát về vùng trung du và thƣợng du Bắc Kì 

Dưới thời Pháp thuộc, Bắc Kì nằm ở phía Bắc Việt Nam, với diện tích tự 

nhiên khoảng 115.800 km
2
 [71; tr. 9], trong đó vùng trung du và thượng du Bắc Kì 

chiếm 102.000 km
2
, tức khoảng 88 % diện tích toàn Bắc Kì. Khu vực này được xác 

lập theo Hiệp ước Harmand (1883) của triều Nguyễn kí với Pháp gồm khu vực từ 

Đèo Ngang trở ra Bắc gọi là Bắc Kì. Năm 1884, nhà Nguyễn kí Hiệp ước Patenôtre 

chính thức thừa nhận quyền thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam, theo đó địa 

giới của Bắc Kì được tính từ phía Nam tỉnh Ninh Bình trở ra. Năm 1885, Bắc Kì 

gồm các tỉnh : Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng 

Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Yên , Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên 

Quang. Khu vực Bắc Kì chia thành các vùng: Vùng đồng bằng Bắc Kì và vùng biển 

đảo vịnh Bắc B; vùng trung du và thượng du Bắc Kì (tên gọi trung du và thượng du 

Bắc Kì tồn tại cho đến năm 1954). 

Cuối thế kỷ XIX, các đơn vị hành chính của vùng trung du và thượng du Bắc Kì 

có sự biến động do thường xuyên bị chia tách. Năm 1888, để thực hiện chính sách vừa 

bình định, vừa chiếm đóng, thực dân Pháp đã chia tách địa bàn từ Thanh Hóa trở ra 

thành 14 phân khu [104; tr. 192 - 193]. Sang đầu thế kỷ XX, vùng trung du và thượng 

du Bắc Kì gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Kay (Lào 

Cai), Phú Thọ, Quảng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và 4 đạo 

quan binh gồm: Đạo quan binh thứ nhất là Hải Ninh, đạo quan binh thứ hai là Cao 

Bằng, đạo quan binh thứ ba là Hà Giang, đạo quan binh thứ tư là Lai Châu.  

Hiện nay, trung du và miền núi phía Bắc được chia thành hai vùng: Vùng 

Đông Bắc và vùng Tây Bắc . Tây Bắc bao gồm các tỉnh Lào Cai , Điện Biên , Lai 

Châu, Sơn La , Hòa Bình . Đông Bắc bao gồm các tỉnh Hà Giang , Cao Bằng , Bắc 

Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên , Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng 

Ninh. Đây là một trong những vùng lãnh thổ có diện tích lớn nhất cả nước , với 

100.965 km
2
, chiếm 28,6 % diện tích toàn quốc.  
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2.1.1. Điều kiện tự nhiên  

Vị trí địa lí: Địa bàn vùng trung du và thượng du Bắc Kì tiếp giáp với các 

tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) ở phía Bắc; Phía Đông tiếp giáp với 

biển Đông, phía Nam tiếp giáp với đồng bằng Bắc Bộ; phía Tây tiếp giáp với Lào. 

Với đặc điểm vị trí địa lí như trên, vùng trung du và thượng du Bắc Kì giống như 

một “cửa vào ra” của Việt Nam, cả trên biển và trên đất liền, rất thuận lợi để giao 

lưu, trao đổi hàng hóa với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á.  

Địa hình: Trung du và thượng du Bắc Kì là vùng có địa hình vừa đa dạng 

vừa phức tạp, địa thế hiểm trở, bị chia cắt bởi các dãy núi lớn, thung lũng và cao 

nguyên xen kẽ nhau. Độ cao phổ biến là từ 200 đến 2000m. Địa hình nghiêng dần 

theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Trong đó, dãy núi Hoàng Liên Sơn với các 

đỉnh núi cao từ 2.800 đến 3.000 m, đỉnh cao nhất là Phansipang cao 3.142 m, được 

coi là nóc nhà của Đông Dương ; dãy núi Sông Mã ở Tây Bắc dài 500 km, tỏa rộng 

đến Sầm Nưa (Lào) và thượng du Thanh – Nghệ. Vùng Đông Bắc có đỉnh núi 

Mẫu Sơn, núi Cai Kinh với hệ thống núi đá vôi dựng đứng, hiểm trở, nhiều hang 

động xen kẽ với các thung lũng; dãy núi Tam Đảo chạy qua các tỉnh Vĩnh Phúc, 

Thái Nguyên, Bắc Giang là nơi đan xen giữa những dãy núi đá vôi tạo thành 

chướng ngại thiên nhiên thuận tiện cho việc tổ chức phòng thủ tác chiến, cơ động 

lực lượng của các nghĩa quân. Đồng thời, các dãy núi đất đã tạo nên các thung 

lũng màu mỡ trong đó có những cánh đồng lớn như Phù Yên, Mường Tấc (Sơn 

La), Mường Thanh (Điện Biên), Mường Lò (Yên Bái)… là những vựa lúa lớn ở 

miền Tây Bắc. Khu vực phía Nam là các tỉnh trung du tiếp giáp với đồng bằng 

gồm vùng bán sơn địa. Đây là khu vực đất đai bằng phẳng, nhiều đồng bằng ven 

các lũng núi và xen kẽ giữa các đồi. Ở trung du và thượng du Bắc Kì còn có các 

tỉnh nằm sâu trong nội địa, tiếp giáp trung du, đồng bằng như Bắc Kạn, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang. Địa hình nơi đây là những dải đồi với đỉnh tròn, 

sườn thoải, đèo dốc. Trên các dãy núi đá có nhiều hang động, thuận tiện cho việc 

xây dựng căn cứ địa, cất dấu lương thực của các cuộc khởi nghĩa. 

Hê ̣thống giao thông : Các tỉnh trung du và thượng du Bắc Kì có nhiều tuyến 

đường giao thông huyết mạch của cả nước. Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 

thực dân Pháp đã xây dựng các tuyến đường bộ , đường sắt nối liền Hà Nội với các 
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vị trí trọng yếu ở trung du và thươṇg du Bắc Kì . Trong đó, nổi bật là tuyến đường 

quốc lộ 1 nối Lạng Sơn với các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội; đường quốc lộ 

số 3 nối Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng; quốc lộ 6 nối liền Hà Nội với Sơn La, 

Điện Biên; Quốc lộ 2 nối Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang... Dựa vào hệ 

thống giao thông trên, tư bản Pháp đã mở rộng khai thác thuộc địa, thăm dò tài 

nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, xói mòn do mưa lũ nên các 

tuyến đường đi cũng rất nguy hiểm, gây khó khăn trong vận chuyển bằng cơ giới 

của quân Pháp. Nhưng qua hệ thống đường mòn, đường nhỏ xuyên rừng từ các tỉnh, 

các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam có thể liên lạc thuận lợi và nhận được sự hẫu thuẫn 

của nhân dân Lào, nhân dân Trung Quốc.  

Rừng núi: Ở trung du và thượng du Bắc Kì, rừng núi chiếm diện tích lớn, với 

nhiều rừng già, cây cối rậm rạp, nhiều sản vâṭ và cây dươc̣ liêụ  quý hiếm… là kho 

tàng vô tận các loại lâm thổ sản. Rừng núi bạt ngàn nên nơi đây chiếm nhiều lợi thế 

về mặt quân sự, là một trở ngại lớn đối với các cuộc hành quân của kẻ địch, nhưng 

lại là nơi ẩn binh lợi hại của nghĩa quân. Trong cuộc bình định khu vực miền núi 

Bắc Kì, người Pháp đã nhận định: “Cái khó khăn của địa hình do cấu trúc hiểm trở 

của núi non và một sự xói mòn mạnh do mưa lũ, tạo thành vô số các sơn cốc và 

rãnh sâu, nhất là tại các vùng nham động, tiếp theo là rừng rậm nhiệt đới, làm việc 

lưu thông của quân Pháp cực kỳ khó khăn, nhưng nó lại dễ dàng cho các lực lượng 

đối nghịch thiết lập sào huyệt” [191; tr. 75].  

Khí hậu: Vùng trung du và thượng du Bắc Kì có khí hậu nhiệt đới chịu ảnh 

hưởng của gió mùa, phân hóa theo không gian. Chế độ gió mùa có sự tương phản rõ 

rệt: Mùa hè gió mùa Tây Nam khô nóng, mưa nhiều, mùa đông gió mùa Ðông Bắc 

lạnh, khô, ít mưa. Chế độ gió mùa tạo nên thời tiết khắc nghiệt, ẩm thấp, lạnh giá, 

sương muối, mưa phùn làm trở ngại đến sản xuất và sinh hoạt của cư dân. Rừng 

rậm nhiệt đới sinh ra nhiều bệnh tật ác tính như sốt rét rừng, dịch tả… ảnh hưởng 

rất lớn đến các cuộc hành quân của quân Pháp. Người Pháp đánh giá: “mùa hè Bắc 

Kì thật là khét tiếng: Khí ẩm ướt, mặt trời nóng không sao chịu đựng nổi” [189; tr. 

5] và một trong những kẻ thù ghê gớm nhất của người Âu, kẻ thù mà những người 

ghét Bắc Kì thích trình bày như là vũ trang mạnh nhất và khó mà chiến thắng nổi, 

đó là khí hậu [191; tr. 249]. Quân Pháp khi hành quân đánh chiếm Bắc Kì đã chịu 
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nhiều tổn thất vì khí hậu và bệnh nhiệt đới: Quân Pháp đánh giá: Quân đội của 

chúng ta lúc đó bị thất bại nặng nề vì bệnh sốt rét rừng [191; tr. 249].  

Tài nguyên thiên nhiên: Vùng trung du và thượng du Bắc Kì là khu vực 

giàu có về tài nguyên thiên nhiên, trong đó nổi bật là khoáng sản, phân bố ở hầu 

khắp các tỉnh gồm: than, sắt, vàng, trì, kẽm, apatit, đá vôi, đất hiếm, đá trắng… 

Người Pháp viết: “Đất ở đây khá màu mỡ , khá giàu về khoáng sản và các sản 

phẩm khác để tư ̣cung tư ̣cấp , nếu người ta biết lợ i duṇg những của c ải này thì 

chắc chắn sẽ là môṭ nguồn lơị lớn cho nước Pháp chứ không phải là môṭ gánh 

năṇg cho nước Pháp " [191; tr. 266]. Dưới thời Pháp thuộc, trung du và thươṇg 

du Bắc Kì là một trong những trung tâm khai thác khoáng sản với các mỏ than, 

khoáng sản trữ lượng lớn, trong đó tiêu biểu là mỏ than Hòn Gai , Cẩm Phả, 

Đông Triều, Cao Bằng, Thái Nguyên; Chì, kẽm, thiếc Tuyên Quang, Bắc Kạn, 

Apatit Lào Cai; nhiều kim loại quý hi ếm như vàng ở Trấn Yên, bạc ở Văn Chấn 

(Yên Bái), mỏ đá quý, mỏ kim loại màu với trữ lượng lớn. Người Pháp đánh giá: 

“Người Trung Hoa trước đây đã từng khai thác nhiều ở nơi này… lòng đất ở đây 

chứa đựng không phải bàn cãi gì nữa: Vàng, bạc, kẽm, chì, sắt, than… có khi 

nằm ngay trên mặt đất không sâu lắm” [134; tr. 23].    

Sông ngòi: Vùng trung du và thượng du Bắc Kì có hệ thống sông ngòi dày 

đặc. Vùng Tây Bắc có hệ thống sông chính là sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, 

bắt nguồn từ Vân Nam chảy vào Việt Nam. Vùng Đông Bắc có các sông lớn 

gồm: Sông Lô, sông Gâm ở Hà Giang và Tuyên Quang; Thái Nguyên có sông 

Cầu, sông Công; Lạng Sơn có sông Kỳ Cùng, sông Rạng, sông Chung, sông Bắc  

Khê và sông Văn Mịch. Cao Bằng có sông Bằng Giang, sông Máng… Ngoài ra 

còn một số sông ngắn như sông Chảy (Yên Bái), sông Bạc, sông Chừng (Hà 

Giang); Sông Phó Đáy (Tuyên Quang), với hàng ngàn con suối to nhỏ, phân bố 

dày đặc xen giữa núi rừng. Sông ngòi ngắn và nhỏ có độ nông sâu không đều, độ 

dốc lớn, nhiều thác ghềnh, không thuận lợi cho giao thông đường thủy. Do ảnh 

hưởng của khí hậu và địa hình nên các dòng sông trên thường gây nên lũ lụt, sạt 

lở ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của cư dân. Trong lịch sử , lưu vực các 

dòng sông lớn ở trung du và thươṇg du Bắc Kì là huyết mạch giao lưu kinh tế 

giữa vùng thấp với vùng cao , miền xuôi và miền ngược , giữa Việt Nam với vùng 
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phía Nam Trung Hoa . Đây còn là tuyến đường vận chuyển lương thực , vũ khí, 

trao đổi liên lạc của các nghĩa quân. 

Như vậy, trung du và thượng du Bắc Kì là nơi có nhiều lợi thế về vị trí địa lý 

và sự đa dạng phong phú về tài nguyên thiên nhiên. Ngay từ xa xưa, nơi đây từng là 

"miền trù mật" hấp dẫn để bao kẻ thù khát thèm, nhòm ngó. Trong lịch sử, nơi đây 

sớm trở thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, an 

ninh quốc phòng của Việt Nam. Đối với kẻ thù, trung du và thượng du Bắc Kì được 

coi là địa bàn trọng yếu mà các thế lực xâm lược cần phải chiếm lấy khi chúng 

muốn xâm chiếm Việt Nam. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá 

 Về kinh tế: Dưới thời thực dân, phong kiến, nền kinh tế của trung du và 

thượng du Bắc Kì là kinh tế tự nhiên, mang nặng tính tự cấp, tự túc. Trong đó, nông 

nghiệp đóng vai trò chủ đạo. Ở vùng thấp cư dân chủ yếu trồng lúa nước. Vùng cao, 

cư dân canh tác ruộng bậc thang, làm nương rẫy. Ngoài ra, cư dân còn trồng ngô, 

khoai, sắn và cây hoa màu như đậu, lạc, bầu, bí... Để cải tạo và chinh phục tự nhiên, 

các cư dân đã chú ý đến thủy lợi. Theo các tài liệu “Quăm tô mương” (Truyện kể 

bản mường) của người Thái ở Tây Bắc , từ rất sớm , người Thái đã có trình độ canh 

tác ruộng nước thông qua hệ thống mương, phai, guồng, cọn, máng dẫn nước. 

Ngoài ra, nhân dân đa ̃có môṭ số kinh nghiệm trong chăn nuôi , đánh bắt cá ở ven 

các sông suối và khai thác lâm thổ sản . Tuy nhiên, trình độ sản xuất , kỹ thuật canh 

tác còn lạc hậu , công cu ̣th ô sơ và lệ thuộc vào tự nhiên là chủ yếu. Vì thế, năng 

suất lao động và sản lượng không đủ để đảm bảo cuộc sống. Tình trạng du canh du 

cư còn phổ biến ở nhiều tộc người. 

 Nghề thủ công truyền thống tương đối phát triển gồm: Dệt, rèn, mộc, đan 

lát, trồng dâu nuôi tằm, se lanh, thêu, làm bạc, chạm khắc... Sản phẩm của nghề thủ 

công chủ yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống hàng ngày , chưa mang tính chất 

hàng hóa, thủ công nghiệp chưa tách rời với nông nghiệp .  

Do địa hình đồi núi nên giao thông đi lại khó khăn, hoạt động buôn bán ít 

phát triển. Một bộ phận dân cư đã tiến hành trao đổi hàng hóa dọc các cửa khẩu và 

vùng giáp biên giới, tạo nên sự gắn bó giữa cư dân ở vùng biên của Việt Nam với 

vùng phía Nam Trung Quốc và Thượng Lào . Như vậy, cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ 
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XX, đặc trưng kinh tế chủ yếu ở vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì là nền k inh tế 

tư ̣nhiên, tự cung, tự cấp. Trao đổi kinh tế chủ yếu bằng hiện vật, kinh tế hàng hóa 

chưa phát triển.  

 Về xã hội: Vùng trung du và thượng du Bắc Kì là nơi sinh tụ lâu đời của hơn 

30 dân tộc, gồm: Tày, Thổ, Lào, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Việt, Hoa, Pà 

Thẻn, Lô Lô, La Chí, La Hủ, Lự, Pu Péo, Bố Y, Phù Lá, Giáy, Xa Phó, Hà Nhì, La 

Ha, Khơ Mú, Kháng, Xinh Mun, Mảng, Si La, Cờ Lao, Ngái, Sán Chay… Trong 

lịch sử, vùng trung du và thượng du Bắc Kì đã được tiếp nhận, bổ sung các luồng 

dân cư từ các nơi khác đến như đồng bằng Bắc Kì, Vân Nam, Thượng Lào… 

Mỗi dân tộc ở trung du và thươṇg du Bắc Kì có trình độ kinh tế , đời sống 

văn hóa và phong tục tập quán riêng. Theo tài liệu dân tộc học các dân tộc  thiểu 

số ở Việt Nam không có lãnh thổ riêng, mà quần cư xen kẽ nhau, mật độ dân cư 

khoảng 10 người/km
2
. Nhóm Tày, Thái, Nùng sống ở vùng thấp , thung lũng 

bằng phẳng . Người Mông , Dao chủ yếu sống ở những vùng núi đá cao . Người 

Kinh chủ yếu sống ở khu vưc̣ trung tâm . Các dân tộc tuy cư trú trên một địa bàn 

rộng lớn, những vùng núi xa nhau nhưng thông qua các bản trường ca , truyền 

thuyết cho ta thấy các dân tộc ở đây không chỉ có mối quan hệ gần gũi với nhau 

mà quan hệ giữa các dân tộc với người Kinh cũng gắn bó chặt chẽ trong suốt 

chiều dài lịch sử. 

Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là giai cấp phong kiến và giai cấp 

nông dân. Giai cấp phong kiến gồm: Thổ ty, tù trưởng, lang đạo, thày mo, thày 

cúng… Quan hệ xã hội của cư dân tùy theo từng vùng miền mà bị chi phối bởi 

các quan hệ phong kiến . Ở Sơn La có đặc đ iểm là sự cát cứ nặng nề của các thế 

lực phong kiến . Quyền lực tập trung trong tay những dòng họ quý tộc Thái như 

họ Lò , Cầm, Bạc, Sa, Hoàng, Điêu… Mỗi châu đều do một dòng họ cai tri ̣ . Tính 

cát cứ , kế thừa theo hình thức cha truyền con nối. Vùng người Thái tồn tại chế 

độ phìa, tạo; chế độ lang đạo vùng người Mường; chế độ thống quán, thống lí đối 

với người Mông; chế độ Quằng đối với người Tày… Giai cấp thống trị chiếm 

đoạt ruộng đất, tài nguyên, bắt nhân dân phải phục tùng các nghĩa vụ lao dịch, 

sưu thuế nặng nề… Ngoài ra, nhân dân còn bị giai cấp thống trị bóc lột theo 
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phương thức truyền thống là cống nạp sản vật và phu phen tạp dịch không công 

[86; tr. 42]. Trong xã hội phong kiến, những hủ tục lạc hậu đã kìm hãm sự phát 

triển của các dân tộc. Cuộc sống của nhân dân vô cùng khổ cực . Họ vừa chịu ách 

thống trị , đè nén của phìa tạo , vừa chịu ách thống trị của thực dân . Vì thế , các 

dân tộc trung du và thươṇg du Bắc Kì luôn khao khát một cuộc sống ấm no , hạnh 

phúc. Họ sẵn sàng đứng lên đấu tranh để giành  lấy tự do và độc lập cho quê 

hương, đất nước và hạnh phúc của chính họ. 

Về văn hóa: Trải qua hàng ngàn năm, nhân dân trung du và thượng du Bắc 

Kì đã sáng tạo một nền văn hóa đặc sắc, đa dạng vừa có bản sắc riêng nhưng lại có 

cái chung tạo thành bản sắc văn hoá Việt Nam “đa dạng trong thống nhất”. Bản sắc 

văn hóa độc đáo thể hiện đậm nét trong trang phục, phong tục tập quán, lễ hội... 

Mỗi dân tộc đều có nền văn học dân gian như sử thi, thơ ca phong phú. Dân tộc 

Thái có chữ viết lâu đời thuộc hệ chữ Phạn. Nhờ có văn tự, nhiều tài liệu ghi chép 

của người Thái đã phản ánh lịch sử anh hùng trong đấu tranh dựng nước và giữ 

nước của các dân tộc ở Tây Bắc. 

Trong sinh hoạt văn hóa, nét nổi bật của các dân tộc đó là tinh thần cố kết 

cộng đồng. Tính cố kết cộng đồng được thể hiện ở sự gắn bó trong các sinh hoạt 

văn hóa như lễ Tết, hội hè, cưới xin, ma chay… Các dân tộc ở trung du và thươṇg 

du Bắc Kì có nhiều đức tính tốt đẹp như: Cần cù trong lao động, yêu tự do, yêu quê 

hương đất nước, mến khách, trọng tình. Những đức tính đó tạo nên sức sống mãnh 

liệt để tồn tại trước thử thách của thiên nhiên và kẻ thù xâm lược. 

2.1.3. Khái quát lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân trung 

du và thượng du Bắc Kì trước khi Pháp đô hộ (trước 1883) 

 Sống trong địa bàn chiến lược quan trọng, tiếp giáp với vùng biên cương của 

Tổ quốc, nhân dân các dân tộc đã sớm tự ý thức được sự sinh tồn và phát triển của 

mình trong sự phát triển chung của quốc gia, dân tộc. Trong lịch sử chống ngoại 

xâm, bảo vệ quê hương đất nước, nhân dân trung du và thượng du Bắc Kì đã viết 

nên những trang sử hào hùng và oanh liệt. Các triều đại phong kiến Việt Nam đã 

luôn quan tâm đến khu vực lãnh thổ biên cương phía Bắc và có nhiều đối sách nhằm 

thu phục, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong vùng. 
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Khi nhà Lý định đô ở Thăng Long, khu vực miền núi phía Bắc đã trở thành 

phên giậu trực tiếp che chở phía Bắc kinh thành. Trong cuộc kháng chiến chống 

Tống lần 2 (1075 - 1077), các tù trưởng thiểu số ở miền núi phía Bắc nắm quyền cai 

quản một vùng rộng lớn, có thế lực lớn. Nhà Lý chủ trương lôi kéo các tù trưởng, 

thắt chặt mối đoàn kết dân tộc để củng cố khối thống nhất đất nước. Nhân dân các 

dân tộc sẵn sàng tham gia vào các đội nghĩa binh do châu mục Tông Đản, Thân 

Cảnh Phúc, Vi Thủ An phối hợp với quân đội triều đình đánh phá căn cứ quân sự 

của quân Tống. Khi quân Tống kéo sang xâm lược nước ta, các đội nghĩa binh 

người dân tộc đã được Lý Thường Kiệt giao nhiệm vụ trấn giữ các vùng trọng yếu, 

cướp phá lương thảo của giặc. Võ quan nhà Lý là Dương Tự Minh (Thái Nguyên), 

đã đứng ra tổ chức và đoàn kết các dân tộc vùng biên giới chặn bước tiến của quân 

Tống khi chúng kéo quân sang cướp phá châu Quảng Nguyên. 

Các đạo quân người dân tộc mặc dầu chưa được huấn luyện quân sự 

nhưng giàu ý chí chiến đấu. Dòng họ Hà ở Chiêm Hóa đã tập hợp các dân tộc ở 

địa phương thành một đạo quân ứng nghĩa, đóng vai trò quan trọng trong chiến 

lược“Tiên phát chế nhân” của Lý Thường Kiệt. Tấm bia đá “Bảo Ninh Sùng 

Phúc tự bi” ở Yên Nguyên (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), ghi tạc công lao của 

dòng họ Hà (15 đời làm châu mục coi giữ Châu Vị Long) cùng nhà Lý chống 

xâm lược Tống. Họ Thân ở động Giáp (Lạng Sơn) dưới sự chỉ huy của phò mã 

Thân Cảnh Phúc trở thành một phên giậu kiên cố ở Lạng Sơn của nhà Lý khi nhà 

Tống xâm lược Đại Việt. Quân Tống đã gọi đội quân động Giáp là những “thiên 

thần” [162; tr. 46]. Sự phối hợp chiến đấu của các cánh quân miền núi do các tù 

trưởng dân tộc thiểu số là nhân tố quyết định dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Tống lần thứ hai.  

Thế kỷ XIII, giặc Nguyên Mông 3 lần kéo quân xâm lược Đại Việt. Cuộc 

kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Đại Việt đều có những đóng góp tích 

cực của nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc. Khi quân Mông cổ đến vùng biên 

giới Đại Việt, nhân dân vùng giáp biên đã theo dõi và nắm bắt tình hình kẻ địch, 

báo với triều đình để có kế hoạch phòng bị. Khi quân Mông Cổ tháo chạy về đến 

vùng Quy Hóa, trại chủ là Hà Bổng chiêu tập dân chúng người Man tập kích quân 
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giặc. Thủ lĩnh Hà Đặc, Hà Chương người Tày ở vùng Cự Đà (Phú Thọ) dùng mưu 

đánh giặc. Hà Đặc lấy tre đan thành những hình người to lớn, cho mặc áo, cứ đến 

tối thì dẫn ra dẫn vào, cho dùi lỗ cây to, cắm tên lớn vào. Quân Mông Cổ trông 

thấy, tưởng quân ta có sức khỏe như thần bắn xuyên qua những cây lớn. Giặc không 

dám tiến đánh [30; tr. 49]. Đội dân binh người Tày, Nùng ở Lạng Sơn do thủ lĩnh 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh chỉ huy hoạt động ở vùng trại Vĩnh Bình (Cao Lộc, 

Lạng Sơn), phối hợp với quân đội nhà Trần, dần mở rộng địa bàn đánh chiếm ra 

khắp vùng Lạng Sơn, giành thắng lợi lớn ở ải Chi Lăng, đèo Sài Hồ. 

Thế kỷ XV, nhà Minh xâm lược và đô hộ Đại Việt, nhân dân các dân tộc 

miền núi phía Bắc đã đoàn kết chống ách thống trị của nhà Minh. Tại Lạng Sơn, các 

đội nghĩa quân Hoàng Thiêm Hữu, Nguyễn Nguyên Hách, Nông Văn Lịch đã làm 

chủ được vùng Ôn Châu trong những năm 1412 – 1419. Tại Thái Nguyên, nghĩa 

quân Chu Sư Nhan, Dương Khắc Chung, nghĩa quân Ông Lão mở rộng hoạt động 

đến vùng Cổ Lũng (Hữu Lũng, Lạng Sơn) và Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Trong 

phong trào chống giặc Minh ở vùng miền núi phía Bắc có đội “Nghĩa binh Áo Đỏ” 

được tổ chức vững mạnh, sử sách phương Bắc gọi là “Hồng y tặc” với sự tham gia 

của đông đảo nhân dân các dân tộc miền núi ở hai phủ Tuyên Hóa, Thái Nguyên. 

Từ Thái Nguyên nghĩa quân tỏa đi hoạt động ở Vân Nam sang Tuyên Quang, Yên 

Bái, Nghĩa Lộ, vùng Sông Đà, dọc theo biên giới Việt – Lào, đến miền Thanh - 

Nghệ Tĩnh ngày nay [30; tr. 50]. Những đội nghĩa binh Áo Đỏ đã gây cho quân 

Minh nhiều tổn thất và làm cho chúng không thể nào đặt vững chính quyền đô hộ 

trên miền núi rừng phía Bắc đất nước. Quân Minh nhiều phen chỉ nghe tiếng "Nghĩa 

binh Áo Đỏ" đã "hồn siêu phách lạc". 

Ở vùng Tây Bắc, thủ lĩnh Cầm Quý đã cùng với người Thái nổi dậy chống 

quân Minh. Thủ lĩnh Xa Khả Tham (Mộc Châu) và nhiều cánh quân vùng thượng 

du Tây Bắc đã gia nhập nghĩa quân Lê Lợi, vây đánh giặc ở thành Đông Quan. Tư 

liệu lịch sử cho biết “Cuộc vây đánh thành Đông Quan là bản anh hùng ca bất 

tuyệt trong đó hòa âm đủ các giọng của người Việt, người Mường, người Dao, 

người Thái đỏ Mộc Châu, người Thái trắng Lai Châu, người Tày Việt Bắc...” [162; 

tr. 55]. Sách Hưng Hóa xứ phong thổ lục của Hoàng Chính Bình chép “Bản triều 
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Thái Tổ Cao Hoàng Đế khởi nghĩa ở Lam Sơn, khi đem quân đánh dẹp quân Minh 

thường đi qua Thập Châu (chỉ vùng Sơn La, Lai Châu) mà Mộc Châu giúp đỡ 

nhiều, nên được vua cho theo quốc tính (họ Lê)” [30; tr. 54].  

Thế kỷ XVIII, Hoàng Công Chất khi tiến lên thượng du Tây Bắc đã được các 

thủ lĩnh người dân tộc Thái ở vùng Điện Biên là Ngải và Khanh, thủ lĩnh ở Mường 

Muổi (Sơn La) cùng nhân dân Tây Bắc hưởng ứng chống giặc Cờ Vàng, giặc Pẻ… 

bảo vệ vùng Tây Bắc. Người Tây Bắc vẫn ngợi ca công lao của ông. Nhân dân gọi 

ông là Thiên Chất, coi ông là người trời xuống cứu giúp nhân dân. 

Trong suốt thế kỷ XIX, vùng Tây Bắc luôn phải đối đầu với các thế lực 

ngoại xâm như giặc Lự, giặc Xiêm (Thái Lan) sang quấy phá, giặc Cờ Vàng hoành 

hành. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Quang Bích, các thủ lĩnh người Thái đã sắp xếp 

lại các lực lượng quân sự vùng “Thập Châu” ở Tây Bắc thành 4 đạo quân, phối hợp 

với quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc tổ chức các trận đánh lớn ở vùng Tây Bắc . 

Thủ lĩnh Bạc Cầm Ten , Cầm Ngọc Hánh đã lãnh đạo nhân dân vùng Tây Bắc đoàn 

kết chống giặc “Cờ Vàng” ở Mường Chung , Mường Quài và anh dũng hi sinh. 

"Quăm tô mương" của Mường Quài viết: “Hai ông khi bị trúng tên của địch vẫn 

không chịu lui về phía sau mà vẫn tiếp tục chỉ đạo các cánh quân của ta xông lên 

tiêu diệt giặc Tầu ô (giặc Cờ Vàng)” [87; tr. 36]. 

Những đóng góp của nhân dân các dân tộc trung du và thượng du Bắc Kì 

trong lịch sử đã nối tiếp truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần tự chủ, tự cường 

của dân tộc Việt Nam. Qua đó, đã chứng minh rằng: trong nhiều thời kỳ lịch sử 

khác nhau, nhân dân trung du và thượng du Bắc Kì luôn đoàn kết với người Kinh 

chống giặc ngoại xâm, khi hòa bình thì cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước. 

2.2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì và chế độ cai trị của Pháp  

2.2.1. Thực dân Pháp hai lần đánh chiếm Bắc Kì 

Từ giữa thế kỷ XIX, các nước tư bản phương Tây nói chung, tư bản Pháp nói 

riêng đã ra sức đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Trong khi cùng các nước khác xâu xé 

Trung Quốc, tư bản Pháp đã chú ý đến Việt Nam. Ngày 01 - 9 - 1858, liên quân 

Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, chính thức xâm lược Việt Nam. 
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Năm 1862, nhà Nguyễn kí Hiệp ước Nhâm Tuất, cắt nhượng ba tỉnh miền 

Đông Nam Kỳ cho Pháp, xác nhận sự thỏa hiệp của triều đình Nguyễn với thực dân 

Pháp. Thực hiện mưu đồ xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, thực dân Pháp tiếp 

tục nuôi tham vọng mở rộng xâm chiếm Bắc Kì. Trước con mắt của thực dân xâm 

lược, Bắc Kì không những là mảnh đất giàu có, chiếm Bắc Kì còn mở được con 

đường sông Hồng cho việc buôn bán cũng như những con đường lớn khác liên lạc 

với Trung Hoa [191; tr. 229]. 

Chớp lấy thời cơ triều đình Huế yêu cầu giải quyết vụ Jean Dupuis xâm 

phạm lãnh thổ Bắc Kì, Thống đốc Nam Kỳ cử Thiếu tá Francis Garnier đem 

quân ra Bắc, bề ngoài là dàn xếp công việc nhưng bên trong là kiếm cớ can thiệp 

sâu hơn vào Bắc Kì. Tháng 5 - 1873, Thống đốc Nam Kỳ Jules Dupré đã báo cáo 

với chính phủ Pháp: “Việc đánh chiếm Bắc Kì là một vấn đề sinh tử cho tương 

lai thống trị của chúng ta ở Viễn Đông” [99; tr. 417]. Tháng 11 - 1873, Francis 

Garnier nổ súng tấn công thành Hà Nội. Thành Hà Nội nhanh chóng thất thủ. 

Triều đình Huế chủ trương thương thuyết với quân Pháp. Thừa cơ hội đó, thực 

dân Pháp đã nhanh chóng mở rộng đánh chiếm các tỉnh Bắc Kì. Chỉ trong thời 

gian ngắn, các tỉnh ở vùng đồng bằng lần lượt bị thực dân Pháp đánh chiếm. Mặc 

dù nhanh chóng đánh bại quân đội triều đình, nhưng quân Pháp đã vấp phải sự 

chống trả quyết liệt của nhân dân các địa phương dưới sự lãnh đạo của quan lại 

chủ chiến và những văn thân sĩ phu yêu nước . Khi Pháp tấn công Hà Nội , quan 

quân triều đình do Hoàng Tá Viêm và Trương Quang Đản chỉ huy đã phối hợp 

với đội quân Thập Châu và quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc bao vây thành Hà 

Nội. Tại đây, nghĩa quân phối hợp với nhân dân chiến đấu ngoan cường và giành 

thắng lợi oanh liệt trong trận Cầu Giấy (21 – 12 - 1973), giết chết chỉ huy quân 

Pháp là Garnier. Trong trận chiến đấu này quân và dân Thập Châu đã có 800 

quân sĩ và 1 vạn 6 nghìn người tải lương, vũ khí [11; tr. 22]. Chiến thắng Cầu 

Giấy lần thứ nhất (1873) khiến quân Pháp ở Hà Nội và các tỉnh thành hoảng hốt. 

Người Pháp nhận định: “Cái chết của Garnier gieo lên một sự kinh sợ trong đội 

quân nhỏ bé của ông ta và trong dân chúng đi theo phục vụ quân đội Pháp và họ 

hình dung được sự phản ứng ghê gớm của người An Nam” [191; tr. 60]. Nhưng 
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triều Nguyễn không kêu gọi nhân dân thừa thắng xông lên đánh Pháp mà ra lệnh 

cho Hoàng Tá Viêm lui binh về Sơn Tây “án binh bất động”, rút quân Cờ Đen 

Lưu Vĩnh Phúc lên mạn ngược để thuận lợi cho việc thương thuyết với Pháp. 

Ngày 15 – 03 – 1874, triều Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất với Pháp, chính thức 

thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì.  

10 năm sau, chính phủ Pháp vẫn nung nấu tham voṇg nhòm ngó đến Bắc Kì . 

Xâm lược Bắc Kì không chỉ là mưu đồ của bọn thực dân hiếu chiến ở Pháp và Nam 

Kỳ, đó còn là sự đòi hỏi của các công ty tư bản tài chính Pháp. Trong con mắt của 

người Pháp, Bắc Kì rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, nhiều mỏ 

khoáng sản. Bắc Kì có sông Hồng, có thể mở ra con đường thủy để thâm nhập sang 

Lào và vùng Tây Nam Trung Quốc… Tháng 03 - 1882, thực dân Pháp đánh chiếm 

Bắc Kì lần thứ hai. Trong khi đó, triều đình Huế lún sâu vào tư tưởng thỏa hiệp đầu 

hàng, không có những biện pháp tích cực đối phó. Nhờ thế, quân Pháp đã nhanh 

chóng chiếm được thành Hà Nội. Sau khi có quân tiếp viện, Pháp tiếp tục mở rộng 

đánh chiếm các tỉnh Bắc Kì. 

Tháng 03 - 1883, Pháp đánh chiếm Hòn Gai, lập đồn binh ở Bãi Cháy . Sau 

đó, Pháp mở rộng đánh chiếm Quảng Yên , xác lập chủ quyền của Pháp trên vùng 

mỏ lớn nhất ở Bắc Kì . Tháng 7 - 1883, quân Pháp đánh chiếm Sơn Tây - trung tâm 

kháng chiến chống Pháp mạnh nhất ở Bắc Kì lúc đó . Ở Sơn Tây lúc đó có lực lượng 

khá đông quân triều đình nhà Nguyễn, khoảng 9.000 quân [191; tr. 75] và sự hậu 

thuẫn của quân Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc. Sau đó, quân Pháp chủ trương đánh thẳng 

vào kinh đô Huế , buộc nhà Nguyêñ phải kí Hiệp ước Harmand  (25 – 8 - 1883). Để 

tổ chức nền thống trị lâu dài, Pháp đẩy nhanh các cuộc hành quân đánh chiếm nhiều 

nơi ở vùng trung du và thươṇg du các tỉnh Bắc Kì.  

2.2.2. Chế độ cai trị của Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì 

Chính trị: Sau khi Pháp buộc nhà Nguyễn ký Hiệp ước Patenôtre (1884) 

thừa nhận quyền cai trị của Pháp trên toàn cõi Việt Nam, hệ thống chính quyền 

của Pháp ở Bắc Kì được chia thành 3 cấp. Cấp cao nhất là trung ương: Đứng đầu 

là viên Tổng trú sứ Bắc Trung Kì, phụ trách chung cả Bắc Kì và Trung  Kì. Theo 

sắc lệnh ngày 17 – 10 - 1887, thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, 
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do Toàn quyền Đông Dương quản lí. Trong đó, Việt Nam bị chia cắt thành 3 xứ: 

Bắc Kì, Trung Kì là đất bảo hộ, Nam Kì là xứ thuộc địa. Đứng đầu Bắc Kì là 

Thống sứ (người Pháp). Đứng đầu mỗi tỉnh là viên công sứ người Pháp. Dưới 

tỉnh là các phủ, huyện, châu. Dưới huyện và châu là tổng và xã hoặc bản. Ngoài 

ra ở Bắc Kì có hội đồng đại diện cho người bản xứ là Hội đồng Kỳ mục bản xứ 

hàng tỉnh.  

Hệ thống chính quyền của Pháp ở các tỉnh trung du và thượng du Bắc  Kì 

được tổ chức để thích nghi với đặc điểm vùng miền núi. Thực dân Pháp buộc phải 

chấp nhận chế độ "quân sự quản chế", nghĩa là mỗi dân tộc, dòng họ đều có quyền 

thiết lập một đạo binh riêng, bảo vệ địa bàn và quyền lợi của thủ lĩnh, tù trưởng. 

Trung du và thượng du Bắc Kì là địa bàn hoạt động của nhiều cuộc khởi nghĩa 

chống xâm lược, nên thực dân Pháp chú trọng tăng cường lực lượng quân sự . Năm 

1888, Pháp cho thành lập các quân khu ở Bắc Kì. Từ Thanh Hóa trở ra Bắc được tổ 

chức thành 14 quân khu. Mỗi quân khu do một sĩ quan Pháp chỉ huy. Sau đó, mỗi 

quân khu lại được chia thành các tiểu quân khu. Năm 1891, Pháp bãi bỏ các quân 

khu và thiết lập các đạo quan binh ở vùng thượng du Bắc Kì [182; tr. 192]. Đạo 

quan binh là một hình thức tổ chức hành chính quân sự đặc biệt của thực dân Pháp. 

Về tổ chức, đạo quan binh giống như một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh. 

Nơi nào có phong trào đấu tranh của nhân dân lên cao, thực dân Pháp lập tức sáp 

nhập vùng đó vào các đạo quan binh. Từ khi thành lập, địa bàn của các đạo quan 

binh thường bị thay đổi. Như vậy, ở các tỉnh trung du và thượng du Bắc Kì, Pháp 

thiết lập chế độ đạo quan binh bao bọc lấy các tỉnh vùng giáp ranh biên giới, giống 

như một một vành đai quân sự bọc lấy Bắc Kì, với mục đích vô hiệu hóa ý đồ của 

quân khởi nghĩa muốn dựa vào lực lượng bên ngoài để đánh Pháp. Đạo quan binh 

là điển hình của một khu vực thượng du bị kìm kẹp trong vòng đai quân sự hà 

khắc. Thực dân Pháp hi vọng có thể ổn định được tình hình để khống chế, đàn áp 

các cuộc nổi dậy của nhân dân. 

Thực dân Pháp chủ trương chia cắt các tỉnh trung du và thượng du Bắc kì 

thành nhiều khu vực khác nhau, mục đích nhằm làm giảm ảnh hưởng của quan lại 

Nam triều và dễ dàng hơn trong việc cai trị. Đối với khu vực có nhiều đồng bào các 
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dân tộc sinh sống, thực dân Pháp triệt để thi hành chính sách chia rẽ dân tộc. Pháp 

chủ trương đưa lực lượng tay sai của dân tộc này đi đàn áp dân tộc khác để gây thù 

oán. Chia rẽ các dân tộc thiểu số với nhau và với người Kinh. Ở Tây Bắc, Pháp còn 

chia rẽ trong nội bộ từng dân tộc như giữa người Thái Trắng với Thái Đen, giữa 

người Thái Mường Lay với Thái Điện Biên, giữa tộc người Mông Đen, Mông 

Trắng và Mông Hoa; chia rẽ các dòng họ với nhau. Thực dân Pháp còn chủ động lôi 

kéo giai cấp phong kiến và thủ lĩnh lớn ở địa phương, biến họ thành chỗ dựa xã hội 

và công cụ tay sai cho Pháp. Pháp chủ trương dựa vào đội ngũ mật thám đội lốt tôn 

giáo, cùng đội ngũ các võ quan Pháp đã lập nên hệ thống đồn điền làm công cụ 

đắc lực cho bộ máy thống trị để nắm các vùng xa xôi hẻo lánh. Những tù trưởng, 

phìa, tạo đầu hàng thực dân Pháp thì được giữ một số chức vụ như lí trưởng, chánh 

phó tổng hoặc cao hơn như Tri châu, Quan lang, Quản đạo. Thực dân Pháp đưa 

quan lại người Kinh lên làm Tri châu, Án sát để cai trị vùng dân tộc miền núi. Bằng 

các thủ đoạn đó, chính quyền thực dân muốn gây sự hiềm khích, thù hằn giữa người 

Kinh với các dân tộc thiểu số.  

Quân Sự: Chính phủ Pháp tăng cường bộ máy đàn áp với lực lượng quân sự 

lớn, gồm: lính lê dương, lính khố đỏ, lính khố xanh, lính dõng (người địa phương). Các 

lực lượng trên được trang bị đầy đủ vũ khí, là thành phần nòng cốt trong các đạo quan 

binh của Pháp ở thượng du Bắc Kì. Pháp lập nhiều đồn bốt, trạm gác ở các khu vực 

miền núi, vùng xa xôi hẻo lánh. Đối với những đồn lẻ giáp biên giới, chúng đặt ra chức 

Bang tá để kiểm soát, đồng thời lập các đội lính dõng giao cho các tổng, xã nắm giữ.  

Thực dân Pháp lập ra mạng lưới cảnh sát, nhà tù dày đặc. Các châu đều có 

trại giam, mỗi tỉnh lị có một nhà tù lớn. Tổ chức tòa án từ tỉnh tới các châu nằm 

trong tay giới cầm quyền quân sự. Mục đích là dễ dàng bình định miền núi, ngăn 

chặn nghĩa quân vượt biên giới và ngăn cản sự liên hệ giữa các cuộc khởi nghĩa ở 

đồng bằng và miền núi. 

Từ năm 1892, Pháp chủ trương thực hiện chiến thuật “vết dầu loang” [68; tr. 

189]. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ điều kiện tự nhiên, dân cư, địa bàn hoạt động của 

các nghĩa quân, Pháp đã triệt để sử dụng thủ đoạn quân sự kết hợp với âm mưu 

thâm độc về chính trị và kinh tế. Pháp cho xây dựng hệ thống đường giao thông, 



 

 

39 

điện tín, chợ, đồn điền... Kết quả là song song với công cuộc bình định, công cuộc 

truyền bá văn minh lan ra như vết dầu loang, đây thực sự là những biên giới quân sự 

để quản lí chặt chẽ vùng trung du và thượng du Bắc Kì [180; tr. 85]. 

Kinh tế: Trong quá trình xâm chiếm và bình định trung du và thượng du Bắc 

Kì, thực dân Pháp chủ trương mở mang hệ thống đường giao thông. Mục đích chính 

là nối liền những con đường về quân sự và kinh tế để khai thác và bóc lột thuộc địa 

ở Bắc Kì. Pháp xây dựng hệ thống đường giao thông từ Hà Nội nối với các vùng có 

vị trí quan trọng ở trung du và thượng du Bắc Kì như Hưng Hóa, Phú Thọ, Yên Bái, 

Đông Triều, Lạng Sơn... Dựa vào hệ thống giao thông này, tư bản Pháp tiến hành 

mở rộng công cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn ở Bắc Kì. 

Ngoài ra, thực dân Pháp chủ trương đẩy mạnh việc chiếm đất để lập đồn điền, 

cướp đoạt các tài nguyên thiên nhiên, lâm thổ sản, vàng bạc châu báu. Chính quyền 

Pháp chủ trương khuyến khích mở rộng diện tích đồn điền. Vì thế, diện tích đất đai của 

thực dân Pháp chiếm đoạt của nông dân Việt Nam ngày càng tăng. Vùng thượng du 

Bắc Kì, ruộng đất canh tác của nông dân vốn đã rất ít ỏi, lại bị nạn bao chiếm, cướp 

đoạt của địa chủ phong kiến và thực dân Pháp. Các đồn điền chủ yếu trồng cây công 

nghiệp như trồng chè, sắn, rau, cây ăn quả, trồng lúa. Phương thức khai thác chủ yếu là 

phát canh thu tô, bên cạnh đó một số đồn điền đã sử dụng nhân công làm thuê. Nông 

dân trung du và thượng du Bắc Kì chỉ còn lại những mảnh ruộng nhỏ bé, kĩ thuật canh 

tác lạc hậu, lệ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên nên năng suất thấp. Nạn đói thường xuyên 

đe dọa cuộc sống của người nông dân. Trong những kì giáp hạt, nhân dân phải kiếm củ 

mài, rau rừng ăn cho qua ngày. Ở vùng cao, các dân tộc thiểu số còn phải chịu cảnh 

thiếu nước, thiếu muối… Ngoài ra, do chiến tranh nên số ruộng đất bỏ hoang ngày 

càng tăng. Ở Bắc Giang, số làng có ruộng đất bỏ hoang từ năm 1887 đến năm 1894 là 

98 làng với tổng diện tích bị bỏ hoang là 28.053 ha [129; tr. 21]. 

Sau Hiệp ước 6 – 6 - 1884, thực dân Pháp đã buộc triều đình Huế bán vĩnh 

viễn khu mỏ Hòn Gai – Cẩm Phả cho chúng với giá rẻ mạt 100.000 đồng Đông 

Dương. Thực dân Pháp lập bản đồ toàn bộ các vỉa than ở Bắc Kì. Các mỏ khoáng 

sản ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang; mỏ sắt, kẽm, thiếc, vàng (Cao 

Bằng) bắt đầu được khai thác. 
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Chính quyền thực dân đặt ra nhiều loại thuế để bóc lột nhân dân như thuế 

đinh, thuế khai thác lâm thổ sản, thuế đò, thuế chợ… Mức thuế thường xuyên 

tăng. Mỗi kỳ sưu thuế, giai cấp phong kiến thống trị lại đục khoét, hà hiếp nhân 

dân. Năm 1896, chính quyền quy định, mỗi dân đinh phải nộp một khoản thuế 

phụ thu là 1 đồng 3 hào 8. Ở Hòa Bình, việc mường được thực hiện bằng hai 

khoản: phu và thuế. Chính quyền thực dân đặt ra lệ ai đi phu đóng thuế mới được 

quyền hưởng ruộng công, vì thế phu và thuế trở thành tai vạ trực tiếp đe dọa đến 

tính mạng, đời sống của người nông dân.  

Đối với vùng thượng du Bắc Kì, thực dân Pháp lợi dụng sự khan hiếm của 

muối ăn để cấm dân chúng không được tự do chuyên chở muối. Qua đó, chúng 

muốn kiểm soát, phá hoại các phong trào yêu nước của nhân dân. Ngoài ra, Pháp 

còn giữ độc quyền và kiểm soát việc trồng cây thẩu (thuốc phiện).  

Chính sách khai thác thuộc địa và cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên đã 

khiến cho đời sống của dân chúng ở trung du và thượng du Bắc Kì đa phần đói 

khổ. Bản làng, thôn xóm tan hoang. Toàn quyền Đông Dương De Lanessan đã 

viết: “Chính mắt tôi trông thấy trên con đường Phủ Lạng Thương nhiều thôn 

xã tan tác và những đồng ruộng mênh mông bị bỏ hoang thành ao vũng”...  

[127; tr. 164]. 

Văn hóa, giáo dục, y tế: Chính quyền Pháp đã mở một số trường học để dành 

cho con em các gia đình phìa tạo, chức dịch đi học. Năm 1889, một số trường học 

được mở ở Cao Bằng, Lạng Sơn và một vài địa phương khác. Thực dân Pháp cố 

tình duy trì hủ tục lạc hậu nhằm làm cho các dân tộc đói nghèo, lạc hậu. Mọi sự 

giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, các vùng đều bị thực dân Pháp cấm đoán. Chính 

quyền Pháp khuyến khích các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan. 

Nhiều sòng bạc, quán rượu, thuốc phiện được mở công khai.  

Trong khi đó, bệnh viện chỉ được xây dựng nhỏ giọt. Mạng lưới y tế thôn 

bản hầu như không có. Mỗi tỉnh chỉ có một nhà thương với một số ít y tá, y sĩ  để 

phục vụ bộ máy thống trị và công chức địa phương. Nhân dân ốm đau, bệnh tật 

chủ yếu tự chữa bằng lá cây rừng, mời thày cúng để đuổi tà ma, hoặc trông cậy 

vào số mệnh. 
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2.3. Phong trào yêu nƣớc chống Pháp ở trung du và thƣợng du Bắc Kì 

(1883 – 1897) 

2.3.1. Phong trào yêu nước chống Pháp (1883 – 1885) 

Sau hai hiệp ước Harmand và Patenôtre, thực dân Pháp đã hoàn thành cơ bản 

công cuộc xâm chiếm Việt Nam. Dưới sức ép của thực dân Pháp, triều Nguyễn 

nhiều lần ra lệnh cho các tỉnh ở Bắc Kì phải triệt binh. Theo đó, nhiều quan lại đã 

tách khỏi phong trào kháng chiến của nhân dân. Song bất chấp sự đầu hàng của 

triều đình, nhân dân cương quyết đứng lên chống Pháp. Một số quan lại, văn thân, sĩ 

phu yêu nước đã không thi hành lệnh triệt binh , kiên quyết tổ chức nhân dân chống 

Pháp: “Sĩ phu và hào mục luôn sẵn sàng nổi dậy, hoặc công khai có mặt trong các 

cuộc khởi nghĩa khi có thời cơ, hoặc bí mật tác động vào tinh thần dân chúng chống 

lại nước Pháp” [53; tr. 270]. Dưới sự lãnh đạo của các văn thân sĩ phu và thổ hào 

yêu nước , các căn cứ kháng chiến được lập nhiều nơi ở Bắc Kì . Các tỉnh đều có 

những đội quân nghĩa dũng nổi lên chống Pháp.  

Tại trung du và thượng du Bắc Kì , phong trào chống Pháp diễn ra quyết 

liệt. Quân Pháp ở Hà Nội phải đối phó với quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc và 

quân Thập Châu tạo thành hai gọng kìm xiết chặt vòng vây xung quanh thành Hà 

Nội. Nghĩa quân đã tổ chức những trận đánh lớn, tiêu biểu là trận Cầu Giấy (19 – 

5 – 1883), giết chết chỉ huy quân Pháp là Đại tá Henri Rivière. Quăm tô mương 

của Mường La viết: “Quan Đề tướng (Nguyễn Quang Bích) sai tướng Ba Dếch 

(Lưu Bá Anh) cùng binh Ngô (người Hoa), Thái, dàn binh hai mặt đánh Tây, còn 

mình cầm binh đánh chặn mặt sau…” [11; tr. 24 – 25].  Tư liệu của người Thái 

viết: “Trong trận đánh năm 1883, nghĩa quân Thái kéo về đông hơn trước, có cả 

quân Thái Đen và Thái Trắng… Các tù trưởng Thái Đen ở Sơn La cũng góp 

sức” [163; tr. 187]. 

Tại Sơn Tây: Năm 1883, quân Pháp tiến đánh Sơn Tây, hành động ngang 

ngược của chúng đã làm dấy lên một phong trào kháng Pháp mạnh mẽ ở Bắc Kì. 

Tiễu phủ sứ Lương Tuấn Tú đã trả lại ấn tín cho đoàn Khâm sai đại thần của triều 

đình, tập hợp nhân dân ở thượng du Bắc Kì, khắc một quả ấn gỗ với hàng chữ 

“Xướng nghĩa Bắc Kì trung nghĩa sĩ dân” để tập hợp lực lượng chống Pháp [68; tr. 
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61]. Các đội nghĩa quân người Thái ở vùng Tây Bắc kéo về đồng bằng, dưới sự chỉ 

huy của thủ lĩnh người Thái là Đèo Văn Trì, tù trưởng Đèo Văn Toa (người Thái 

Trắng) ở Mường Xo (Phong Thổ, Lai Châu) phối hợp tác chiến; Tù trưởng Thái 

Đen ở Văn Chấn, Văn Bàn là Nguyễn Văn Quang phụ trách vận chuyển lương thực. 

Các tù trưởng Thái Đen vùng Sơn La cũng góp sức. Nghĩa quân Thập Châu vùng 

Tây Bắc và quân Cờ Đen trở thành lực lượng nò ng cốt của đạo quân Sơn Tây. 

Quăm tô mương của Mường La ghi “Mười châu Thái đều theo ông Lưu đi đánh 

giặc…” [11; tr. 26]. Khi quân Pháp đánh thành Sơn Tây (12 - 1883), nhiều cánh 

quân ở Sơn Tây dưới sự chỉ huy của Bố chính Sơn Tây là Nguyễn Văn Giáp đã 

dũng cảm ngăn cản sự tấn công hung hãn của quân Pháp. Quân Pháp đã thú nhận: 

“Cuộc chiến đấu ở đây xảy ra ác liệt quân ta tiến rất chậm chạp” [11; tr. 26]. Tuy 

nhiên, sau hai ngày đêm chiến đấu ác liệt, thành Sơn Tây thất thủ.    

             Tại Lạng Sơn: Ngày 13 - 02 - 1884, quân Pháp mở cuộc tấn công lên 

Lạng Sơn . Nhân dân Laṇg Sơn dưới sự lãnh đạo của các văn thân sĩ phu  và thủ 

lĩnh Hoàng Đình Kinh đã chặn đánh Pháp quyết liệt . Khi quân Pháp đánh 

chiếm Bắc Ninh, Phủ Lạng Thương, các đội nghĩa binh đứng đầu là Thân Văn 

Phức, Hoàng Văn Cạnh, Hoàng Bá San, Hoàng Điền Ân, Nguyễn Văn An, Đề 

Bảo, Dương Văn Sử, Hoàng Hoa Thám đã tới căn cứ Đồng Nải, đầu quân dưới 

chướng của Hoàng Đình Kinh. Theo tấu của Hoàng Đình Kinh lên Tuần phủ 

Lạng Sơn là Lã Xuân Oai: năm 1884, nghĩa quân đã hoạt động mạnh, từng 

nhiều lần đón đánh địch ở ngay trước đồn của huyện; ngăn chặn các nơi hiểm 

yếu và án ngữ không cho giặc mở rộng chiếm đóng. Quân Pháp bị tổn thất nặng 

nề. Nghĩa quân giành được thắng lợi lớn ở trận đánh trên Cầu Quan Âm, thực 

dân Pháp gọi là “Sự kiện Bắc Lệ” (6 - 1884). Quân Pháp thú nhâṇ : Trâṇ phuc̣ 

kích Bắc Lệ , chúng ta đã mất 02 sĩ quan và 22 người , 5 sĩ quan và 65 người bi ̣ 

thương năṇg nh ẹ [191; tr. 89 - 90]. Tiếp sau đó, Pháp đưa quân tiến lên Lạng 

Sơn, nhưng con đường từ Kép đi Lạng Sơn trở thành một trở ngại và khó khăn 

với quân Pháp. Người Pháp nhận định: “Khôn hết là đừng liều lĩnh đi vào Lạng 

Sơn nếu không tổ chức những chiến đoàn khá mạnh để đánh tan nhiều chướng 

ngại mà người Tàu dựng lên rất nhiều ở đó” [191; tr. 90].  
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             Đầu năm 1885, Pháp tiếp tục đưa một lực lượng mạnh từ Hà Nội tiến lên 

Lạng Sơn. Trên đường tiến quân, quân Pháp chiếm các vị trí Kép (8 - 10), Chũ (12 - 

10). Tuy nhiên, quân Pháp đánh giá: “Các vị trí này bị chúng ta (quân Pháp) chiếm 

sau nhiều trận giao tranh, trong đó quân ta chiến thắng nhưng phải trả với một giá 

rất đắt” [191; tr. 93 - 94]. Ngày 13 - 02 - 1885, Pháp đánh chiếm tỉnh lị Lạng Sơn. 

Chiến sự diễn ra quyết liệt giữa quân Pháp và quân Thanh ở Lạng Sơn và Phủ Lạng 

Thương. Chỉ trong thời gian ngắn, quân Pháp đã đại bại ở Quan Tiền Ải, Đồng 

Đăng và Lạng Sơn. Quân Pháp ở trong trạng thái tan vỡ và tháo chạy [36; tr. 29]. 

Nhân dân Lạng Sơn do thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh hoạt động ở Hữu Lũng đã chiêu 

mộ được 2 vạn quân, tập hợp lực lượng phối hợp với quân Thanh do Phùng Tử Tài 

chuẩn bị lực lượng đánh Pháp [36; tr. 29]. Trước phong trào của nhân dân phát triển 

mạnh, tháng 4 – 1885, Pháp rút quân về Chũ. Để tránh tổn thất nặng nề , chính phủ 

Pháp đã tìm cách thương lượng với nhà Thanh. 

Tại Thái Nguyên, Cao Bằng: Ngày 19 - 03 - 1884, thưc̣ dân Pháp tấn công 

thành Thái Nguyên. Chiều ngày 19 - 03 - 1884, quân Pháp phá được cửa thành. Tuy 

nhiên trong 3 năm (1885 - 1888) sau đó , quân Pháp vâñ chưa vượt ra khỏi Thái 

Nguyên để mở rôṇg đánh chiếm các nơi khác . Từ Lạng Sơn, ngày 27 - 10 - 1886, 

quân Pháp tiến đánh tỉnh lị Cao Bằng. Sau khi đánh chiếm các vùng xung yếu của 

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, quân Pháp tiến đánh phía Bắc Thái Nguyên, 

thuộc địa giới tỉnh Bắc Kạn ngày nay. 

Tại Hưng Hóa: Nhận rõ tầm quan trọng về mặt quân sự của tỉnh Hưng Hóa, 

vùng tiếp nối giữa châu thổ và thượng du Bắc Kì, tháng 4 - 1884, Pháp huy động 

lực lượng quân sự lớn tiến đánh Hưng Hóa. Thực dân Pháp nhận định: “Vị trí này 

bố trí rất mạnh và xây dựng trên ngã ba sông Đà” [191; tr. 84] Trước cuộc tấn 

công quy mô của quân Pháp, ngày 12 - 4 - 1884, thành Hưng Hóa thất thủ . Bất 

chấp lệnh triệt binh của triều đình , một số quan lại đã rút lên vùng thượng du Bắc 

Kì. Tuần phủ Nguyễn Quang Bích rút quân về Sơn Động, nơi tiếp giáp 3 huyện 

Cẩm Khê, Hạ Hòa, Yên Lập xây đại đồn, dựa vào thế hiểm trở của rừng núi để 

củng cố lực lượng, lợi dụng đầu mối giao thoa tỏa đi các vùng miền núi Tây Bắc 

[90; tr. 20] để tập hợp lực lượng chống Pháp. Sau đó, ông gửi tờ “trát sức” cho 



 

 

44 

Chánh lãnh binh – Tổng chỉ huy tỉnh Bắc Ninh với nội dung: “Thời cơ đã đến, 

phải ngầm liên kết dũng sĩ khắp nơi tùy cơ đánh địch, tạo nên bức thành  vững 

chắc – thời điểm lưu lại tiếng thơm là lúc này…” [148; tr. 185]. 

Tại Tuyên Quang: Sau khi Hưng Hóa thất thủ, ngày 31 - 5 - 1884, thực dân 

Pháp đưa quân đánh chiếm Tuyên Quang. Tại đây, lực lượng quân Thanh ở Vân Nam 

đã phong tỏa đội quân đồn trú của Pháp ở Tuyên Quang. Với kế hoạch đẩy các đồn của 

quân Pháp xuống vùng tam giác châu, đội nghĩa binh người dân tộc dưới sự chỉ huy 

của thủ lĩnh Đốc Thịnh phối hợp cùng quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc và quân Thập 

Châu đã bao vây quân Pháp trong suốt 9 tháng (từ 8 - 1884 đến 4 - 1885). Theo tài liệu 

của Pháp, có khoảng một vạn quân do Lưu Vĩnh Phúc phối hợp với các đội dân binh 

bao vây thành Tuyên [191; tr. 89 – 90]. Nghĩa quân đào hầm đến tận chân thành. Trong 

khi đó, quân Pháp ở trong thành chỉ có 600 quân. Các đường thủy, đường bộ chi viện 

cho quân Pháp ở thành Tuyên Quang đều bị nghĩa quân cắt đứt. Quân Pháp cố giữ để 

chờ quân tiếp viện. Lực lượng quân Pháp bị thiệt hại nặng nề. Chỉ huy Pháp thú nhận: 

“Quân ta bi ̣giết ngay trên phòng tuyến của mình bởi kẻ thù vô hình, bò trong bụi rậm" 

[191; tr. 100]. Pháp buộc phải điều quân thủy ngược sông Lô lên cứu nguy cho quân 

Pháp ở Tuyên Quang. Phán đoán được đường đi của quân Pháp , Lưu Vĩnh Phúc tổ 

chức bố trí trận địa phục kích ở cánh đồng Hòa Mục (Yên Sơn, Tuyên Quang).  Nghĩa 

quân đào hệ thống công sự với nhiều ngách hào chi chít, đặt địa lôi tự chế với hơn 2 

vạn cân thuốc nổ. Ngày 03 – 03 – 1885, trận chiến ác liệt nổ ra ở Hòa Mục. Quân Pháp 

thừa nhận: “Trong trận đánh ở Hòa Mục, chúng ta mất 76 người, trong đó có 6 sĩ 

quan; bị thương 408 người, 21 sĩ quan” [191; tr.100]. Thực dân Pháp phải khẳng định 

đây là một trong những trận thua lớn ở Bắc Kì.  

Trong năm 1884, quân Pháp phải hành binh rất vất vả để đối phó với hoạt 

động của nghiã quân trên khắp Bắc Kì . Lưc̣ lươ ̣ng vũ trang của Pháp ở Bắc Kì  

năm 1885 khoảng gần 3 vạn người  [191; tr. 130]. Quân Pháp chiếm được Hưng 

Hóa, nhưng phải thừa nhận “nếu như chúng ta gần làm chủ đươc̣ đồng bằng thì 

chúng ta chưa thể làm chủ được vùng núi ở Bắc Kì . Ngoài vùng sông Hồng , vùng 

đất mênh mông này , cho đến lúc đó , chúng ta chưa hề biết đến”  [191; tr. 129]. 

Chính phong trào chống Pháp của nhân dân Bắc Kì, trong đó có phong trào của 
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nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì phát triển là cơ sở để phe chủ chiến 

trong triều đình càng thêm vững tin và có thái độ phản ứng quyết liệt trước những 

hành động ngang ngược của quân Pháp. 

2.3.2. Phong trào yêu nước chống Pháp từ giữa năm 1885 đến năm 1897 

2.3.2.1. Hoàn cảnh lịch sử 

Năm 1883, sau khi vua Tự Đức mất. Nội bộ triều Nguyễn mâu thuẫn vì cuộc 

tranh đoạt ngôi vua quyết liệt. Phe chủ chiến trong triều đại diện là Tôn Thất Thuyết 

đã đưa Hàm Nghi lên ngôi. Vua Hàm Nghi đã tích cực cùng phe chủ chiến chuẩn bị 

lực lượng chống Pháp. Ngày 5 - 7 – 1885, phe chủ chiến tiến hành cuộc phản công 

quân Pháp tại kinh thành Huế nhưng thất bại. Sau đó, Tôn Thất Thuyết đưa vua 

Hàm Nghi đến Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 - 7 - 1885, Tôn Thất Thuyết 

lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi phát Dụ Cần Vương. Nội dung Dụ Cần Vương của 

vua Hàm Nghi kêu gọi văn thân sĩ phu cùng nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến 

chống Pháp, bảo vệ quê hương đất nước. 

Ở Huế, Pháp đưa Đồng Khánh lên ngôi vua với ý đồ cấu kết với triều đình 

phong kiến, trấn an nhân dân. Nhưng nhân dân Việt Nam vẫn coi Hàm Nghi là vua 

chính thống tiêu biểu cho tinh thần dân tộc. Người Pháp đã thừa nhận: “Việc lập 

vua mới ở Huế không đem lại kết quả bình định đất nước như chúng ta chờ đợi, 

không chịu khuất phục trước những sự kiện đã rồi, cả nước An Nam đứng dậy, từ 

Bắc đến Nam dưới danh nghĩa Cần Vương” [184; tr. 217]. 

Sau khi phát Dụ Cần Vương, Tôn Thất Thuyết thay mặt vua Hàm Nghi ra 

Bắc Kì liên lạc với văn thân sĩ phu yêu nước và để khích lệ tinh thần kháng chiến 

của nhân dân Bắc Kì. Tôn Thất Thuyết khôi phục chức cũ và thăng chức mới cho 

một số quan văn võ ở Bắc Kì phụ trách các phong trào chống Pháp ở các địa 

phương. Sau đó, ông sang nhà Thanh để cầu ngoại viện. Mặc dù không nhận được 

sự giúp đỡ tích cực của nhà Thanh, nhưng Tôn Thất Thuyết đã ở lại Trung Quốc để 

kêu gọi sự ủng hộ của các lực lượng có cảm tình với Việt Nam và tổ chức các lực 

lượng chống Pháp từ bên kia biên giới.  

Dụ Cần Vương sau khi được truyền đến Bắc Kì đã gặp ngay môi trường 

thuận lợi để phát triển. Người Pháp nhận định: “Khi có chiếu Cần Vương phong 
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trào kháng chiến chống Pháp ở Bắc Kì như có thêm một sự tiếp sức mới và ngày 

càng lan rộng ra khắp Bắc Kì” [44; tr. 78]. Trước đó, các phong trào yêu nước ở 

Bắc Kì đã phát triển khá mạnh mẽ. Trong cuốn Góp phần tìm hiểu một số vấn đề 

lịch sử cận đại Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Kiệm đánh giá: “nhiều nơi ở Trung 

Kì và Bắc Kì đã hình thành sẵn những lực lượng, những căn cứ, những công sự 

kháng chiến, có thể nhanh chóng hành động, hưởng ứng khi có lệnh khởi nghĩa của 

triều đình lưu vong do Hàm Nghi đứng đầu phát động” [53; tr. 266]. Một bộ phận 

văn thân sĩ phu và thủ lĩnh “có tinh thần yêu nước và có uy tín trong nhân dân, 

ngay từ lúc đầu Pháp xâm lược nước ta, dù thái độ đầu hàng của Từ Đức, một số 

đã tự động đứng lên hô hào dân chúng gia nhập nghĩa binh, phối hợp với quân của 

triều đình để đánh giặc, khi Hàm Nghi phát hịch Cần Vương hô hào văn thân nghĩa 

sĩ nổi dậy cứu nước” [78; tr. 68].  

Như vậy, Dụ Cần Vương như một lời hiệu triệu của non sông, đã tạo được sự 

thống nhất giữa trung quân và ái quốc trong tư tưởng của các văn thân sĩ phu và 

nhân dân cả nước, có tác dụng đưa phong trào yêu nước ở trung du và thượng du 

Bắc Kì phát triển mạnh mẽ, gắn kết với một số phong trào ở các vùng miền khác để 

phát triển thành phong trào yêu nước có quy mô rộng lớn. Giai đoạn này ở trung du 

và thượng du Bắc Kì đã hình thành một số trung tâm Cần Vương như ở Hưng Hóa, 

Tây Bắc… Ngoài ra , tại trung du và thượng du Bắc Kì , nhiều cuộc khởi nghĩa 

chống Pháp của các thủ lĩnh , tù trưởng các dân tộc đã tích cưc̣ tham gia để b ảo vệ 

bản làng, ruộng rẫy… Trong một chừng mực nhất định, một số cuộc khởi nghĩa đã 

chịu ảnh hưởng của tư tưởng Cần Vương và có mối liên hệ với phong trào Cần 

Vương chống Pháp.  

2.3.2.2. Phong trào Cần Vương chống Pháp 

* Phong trào Cần Vương ở vùng Tây Bắc: Vùng Hưng Hóa, Tây Bắc và 

Nam sông Đà là nơi có vị trí rất quan trọng. Đây là nơi thông thương giữa hai miền 

Tây Bắc và Bắc Trung  Kì. Tháng 02 - 1886, thực dân Pháp tổ chức các đợt hành 

quân tiến đánh Tây Bắc, chiếm đóng vùng hạ lưu sông Đà với mục tiêu nối thông 

con đường sông Đà với thung lũng sông Mã, lập các đồn binh án ngữ những tuyến 

đường lớn để ngăn chặn con đường Tôn Thất Thuyết dùng để liên lạc từ Thanh Hóa 
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với nhà Thanh. Thực hiện âm mưu trên, Pháp lợi dụng một số thủ lĩnh nghĩa quân 

đã đầu hàng để mở đường chiếm đóng Tây Bắc. Năm 1887, quân Pháp chiếm đóng 

Phong Thổ (02 – 1887). Tháng 01 - 1888, Pháp chiếm được tỉnh Sơn La. Sau đó, 

quân Pháp từ Phong Thổ tiến lên Điên Biên Phủ. Tháng 12 - 1888, Pháp chính thức 

chiếm đóng Điện Biên Phủ [48; tr. 22].  

Khởi nghĩa của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, Đề Kiều, Đốc Ngữ ở 

vùng Hưng Hóa, Tây Bắc và hạ lưu sông Đà 

Nguyễn Quang Bích tức Ngô Quang Bích (1932 – 1890), quê làng Trình 

Phố, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (nay Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình). Ông làm quan đến chức Tuần phủ Hưng Hóa. Ông là người chủ trương 

kháng chiến và kiên quyết chống lại đường lối thỏa hiệp của triều đình nhà Nguyễn. 

Khi thực dân Pháp mở rộng xâm chiếm các tỉnh Bắc Kì, Nguyễn Quang Bích đã chỉ 

huy quân chốt chặn sự xâm nhập của quân Pháp ở đây [182; tr. 84]. Ông cùng với 

các tù trưởng vùng thượng du Bắc Kì tổ chức lực lượng quân Thập Châu ở miền núi 

Tây Bắc chống Pháp. Sau khi thành Hưng Hóa thất thủ (12 - 4 – 1884), Nguyễn 

Quang Bích nộp trả ấn tín cho triều đình, chiêu mộ nghĩa quân chống Pháp. Hành 

động của ông đã được đông đảo binh sĩ và nhân dân ủng hộ. Người Pháp đánh giá 

Nguyễn Quang Bích là người đứng ra “tổ chức được các lực lượng yêu nước ở Bắc 

Kì trước tháng 7-1885” [182; tr. 83] và trở thành người lãnh đạo kháng chiến của 

nhân dân vùng Tây Bắc Bắc Kì. Sau khi phong trào Cần Vương bùng nổ, ông được 

vua Hàm Nghi phong chức Thượng thư bộ Lễ sung Hiệp thống Bắc Kì quân vụ đại 

thần, là người đại diện vua Hàm Nghi lãnh đạo phong trào kháng chiến ở Bắc Kì. 

Ông nhận được lệnh của vua Hàm Nghi phong chức vụ, cấp bậc cho các thủ lĩnh ở 

các làng xã tham gia chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp như: Ông đề, ông đốc, 

lãnh binh... để động viên khuyến khích tinh thần chiến đấu của họ. Dưới sự tổ chức 

của Nguyễn Quang Bích, các cánh quân Cần Vương chống Pháp ở vùng Hưng Hóa 

và Tây Bắc đã được hình thành.  

Trong hai năm 1885 – 1886, Nguyễn Quang Bích hai lần được vua Hàm 

Nghi giao nhiệm vụ cầm quốc thư sang nhà Thanh cầu viện. Trong thời gian đó, 

công việc ở nhà ông giao cho Phó tướng Nguyễn Văn Giáp. 
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Phong trào Cần Vương chống Pháp do Nguyễn Quang Bích chỉ huy đã phát 

triển nhanh chóng. Từ căn cứ Tiên Động – trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến 

chống Pháp ở vùng thượng du Bắc Kì [51; tr. 36], phong trào Cần Vương Tây Bắc 

tiếp tục được mở rộng đến vùng Đại Lịch, lòng chảo Nghĩa Lộ (Yên Bái), Mường 

Cơi, Thu Cúc, Lai Đồng và Yên Lập (Phú Thọ). Với cương vị là người đứng đầu, 

ông đã tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân. Các dân tộc địa phương hết lòng 

kính trọng và ủng hộ ngọn cờ chống Pháp do Nguyễn Quang Bích phát động. Trong 

giai đoạn này, hàng loạt căn cứ địa được xây dựng ở vùng Hưng Hóa, Tây Bắc như 

Tiên Yên, Nghĩa Lộ, Sơn Động... 

Với vai trò và uy tín cá nhân, ông đã liên kết phong trào yêu nước chống 

Pháp ở miền ngược với miền xuôi . Địa bàn hoạt động của Nguyễn Quang Bích đã 

trải rộng từ lưu vực sông Đà , sông Chảy, từ Sơn Tây , Hưng Hóa lên đến biên giới 

Tây Bắc và Thươṇg Lào . Ngọn cờ Cần Vương cứu nước của ông đã thu hút được 

các đạo quân ở nhiều nơi. Văn thân sĩ phu, thổ hào và nghĩa sĩ các địa phương đã 

tìm về ứng nghĩa như Nguyễn Văn Giáp, Đốc Ngữ, Đề Kiều… Các lang đạo như 

Đèo Văn Trì, Đèo Văn Toa ở Lai Châu, Đèo Văn Sinh ở Điện Biên, Nguyễn Văn 

Thanh, Cầm Văn Hoan, Cầm Văn Thanh ở Sơn La đã tích cực hưởng ứng. Đồng 

bào các dân tộc vùng Hưng Hóa đã tự nguyện quyên góp lương thực, lập kho dự trữ 

lương thảo, tích cực ứng nghĩa hoặc làm tai mắt của nghĩa quân. "Quăm tô mương" 

của người Thái đa ̃chép : “Mười sáu châu Thái đem quân lên Lào Cai cùng đánh 

giặc. Đại quân kéo cả xuống tỉnh Tuyên. Quân Tây kéo lên ứng chiến. Đánh mãi 

không phân thắng bại…” [11; tr. 90].  

Tháng 10 - 1886, Nguyễn Quang Bích lập căn cứ ở Nghĩa Lộ (Văn Chấn, 

Mường Lò) [51; tr. 48]. Là vùng có địa thế hiểm yếu, đất đai màu mỡ, dân cư 

đông đúc thuận tiện cho xây dựng và phát triển lực lương, đảm bảo cung cấp 

hậu cần. Tại đây, Nguyễn Quang Bích đã liên hệ, phối hợp chiến đấu với các 

căn cứ chống Pháp ở Bắc Kì và Trung  Kì, như nghĩa quân Bố Giáp, Nguyễn 

Thiện Thuật (Hưng Yên); Tống Duy Tân, Hà Văn Mao (Thanh Hóa); Phan 

Đình Phùng (Hà Tĩnh)… Ngoài ra, Nguyễn Quang Bích đã liên hệ với Tôn Thất 

Thuyết ở Trung Quốc, nhận sự giúp đỡ từ bên kia biên giới. Năm 1887, địa bàn 
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hoạt động của nghĩa quân vượt ra ngoài phạm vi vùng Tây Bắc, mở rộng lực 

lượng đến vùng các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Nghệ An .  

Như vậy, bằng uy tín của người thủ lĩnh nghĩa quân , Nguyễn Quang Bích đã 

đoàn kết được các dân tộc , trong đó chiếm số lươṇg không nhỏ là các dân tôc̣ thiểu 

số ở vùng trung du và thượng du Bắ c Kì chống Pháp ; thống nhất các nhóm nghĩa 

quân từ đồng bằng đến miền núi, trung du. Nguyêñ Quang Bích còn phối hơp̣ với 

nhiều cuộc khởi nghĩa ở vùng  đồng bằng Bắc Kì và Bắc Trung Kì. Tây Bắc là căn 

cứ tiêu biểu, trung tâm liên kết giữa các phong trào chống Pháp ở Bắc Kì. Các trung 

tâm của phong trào Cần Vương khắp các vùng cũng liên lạc với căn cứ nghĩa quân 

Nguyễn Quang Bích. Nhận thấy ảnh hưởng của Nguyễn Quang Bích ngày một lớn, 

thực dân Pháp đã tiến hành nhiều thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc ông nhưng đều thất 

bại. Người Pháp nhận định “Những tên cầm đầu đã không biến mất, cũng không từ 

bỏ chiến đấu. Bộ khung chính với sự lãnh đạo của hai viên quan lớn, là Tán Thuật 

và Nguyễn Quang Bích đảm bảo cho phong trào của Hàm Nghi. Các chức tước 

không bị thu hồi, bằng cấp vẫn được giữ nguyên giá trị. Hạt nhân chắc chắn nhất 

vẫn tồn tại, làng kháng chiến sau các lũy tre, các băng nhóm có vũ trang với hàng 

trăm người thường xuyên có thể đi lại, thoắt ẩn thoắt hiện trong các ngôi làng...” 

[182; tr. 93]. Trước hành động dụ hàng của Pháp , ông đa ̃khẳng khái viết thư trả lời: 

“nếu mà thắng, mà sống thì là nghĩa sĩ của triều đình, nếu không may mà thua, mà 

chết thì cũng là quỷ thiêng giết giặc” [163; tr. 158], qua đó thể hiện ý chí chống 

Pháp và tư tưởng yêu nước, thương dân của ông. 

Đầu năm 1887, nghĩa quân vẫn tiếp tục làm chủ vùng hạ lưu sông Đà và 

sông Thao . Quân Pháp nhiều lần mở cuộc tấn công vào căn cứ Nghĩa Lộ . Tháng 

12 - 1887, Pháp chiếm được Nghĩa Lộ . Năm 1888, quân Pháp tổ chức nhiều 

trận đánh quy mô vào Nghĩa Lộ (7 - 1888). Trong vòng 4 tháng, nghĩa quân 

phải di chuyển đến những căn cứ Sơn Động (5 – 1888), Sơn Lương (8 - 1888), 

Quế Sơn (Hưng Hóa). Năm 1889, nghĩa quân giành thắng lợi tiêu biểu là trận 

đánh ở Quế Sơn (Yên Lập). Tuy nhiên, giai đoạn này phong trào Cần Vương ở 

Tây Bắc dần suy yếu vì không duy trì được sự chỉ đạo thống nhất. Một bộ phận 

phong trào vùng Thập Châu tan rã do một số thủ lĩnh đã đầu hàng quân Pháp. 
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Nghĩa quân cũng gặp khó khăn về lương thực. Đầu năm 1890, thủ lĩnh Nguyễn 

Quang Bích lâm bệnh nặng rồi mất . Phong trào chống Pháp ở Tây Bắc tạm thời 

lắng xuống.  

Như vậy, phong trào chống Pháp dưới danh nghĩa Cần Vương do Nguyễn 

Quang Bích lãnh đạo ở vùng Hưng Hóa và Tây Bắc đã thống nhất được các đội 

nghĩa quân ở vùng Hưng Hóa, liên kết các lực lượng ở Bắc Kì và Bắc Trung Kỳ. 

Nguyễn Quang Bích được đánh giá là một lãnh tụ xuất sắc trong phong trào Văn 

thân – Cần Vương [163; tr. 66].  

Dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Quang Bích có Phó tướng Nguyễn Văn 

Giáp (Bố Giáp). Nguyễn Văn Giáp (1837 - 1887) đậu Cử nhân khoa Giáp Tí. Khi 

thành Hưng Hóa thất thủ, Bố Giáp đã rút về xây dựng căn cứ chống Pháp ở 

Thanh Mai, Thanh Sơn [143; tr. 114]. Căn cứ Thanh Mai và Thanh Sơn (Lâm 

Thao, Phú Thọ) nằm giữa lưu vực sông Hồng và sông Lô, là một trung tâm 

kháng chiến ở vùng thươṇg du Bắc Kì , được thực dân Pháp đánh giá là một trong 

những căn cứ mạnh nhất lúc đó [104; tr. 148]. Khi Nguyễn Quang Bích dấy binh, 

tháng 10 - 1885 “Bố chánh Sơn Tây Nguyễn Văn Giáp đem mấy trăm lính Việt 

đến theo cùng Tuần phủ Hưng Hóa Ngô Quang Bích”. Tài liệu của người Pháp 

viết: “dưới quyền trưc̣ tiếp của Nguyêñ Quang Bích có Nguyêñ Văn Giáp , người 

chịu trách nhiệm về quân sự”  [182; tr. 83]. Sau khi phong trào Cần Vương bùng 

nổ, Nguyễn Văn Giáp được vua Hàm Nghi phong chức Tuần phủ Sơn Tây, kiêm 

Tham tán hiệp đốc Bắc Kì quân vụ (7 - 1885). Khi Nguyễn Quang Bích sang 

Trung Quốc cầu viện (1885), Nguyễn Văn Giáp được giao trực tiếp nắm quyền 

chỉ huy cuộc kháng chiến ở vùng Tây Bắc [26; tr. 31]. Thực dân Pháp đánh giá: 

"trên hữu ngạn sông Hồng, chúng ta mới gặp nhiều sự chống đối. Được quân Cờ 

Đen giúp, lại được một người thổ dân có thế lực tên là Đề Kiều đi theo, Bố Giáp 

đã chiến đấu ngoan cường trong nhiều năm. Tiến hành một cuộc chiến đấu du 

kích, ông ta đã buộc quân ta phải luôn luôn đề phòng và đã gây cho ta nhiều tổn 

thất nặng nề..." [199; tr. 13] . Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Văn Giáp, nghĩa 

quân đã giành được thắng lợi nhất định. Năm 1886 – 1887, Nguyễn Văn Giáp 

tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động ở Sơn Tây, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Lai Châu. 
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Tháng 7 - 1887, Nguyễn Văn Giáp vào Nghệ An, tại đây ông đã liên hệ và phối 

hợp với thủ lĩnh các dân tộc để chống Pháp [104; tr. 149]. Người Pháp nhận định 

“Giữa sông Hồng và sông Đà, nghĩa là trong khu vực Sơn Tây, Hưng Hóa, Lào 

Cai, cả vùng đều nổi dậy và vâng lệnh Bố Giáp…” [190]. Đèo Văn Trì ở Tây 

Bắc đã liên kết với Bố Giáp đánh tan lực lượng 500 quân Pháp ở Bình Lư, giết 

chết 32 tên [91; tr. 34]. 

Giữa năm 1887, khi đang tiến hành xây dựng căn cứ Nghĩa Lộ thì Nguyễn 

Văn Giáp mắc bệnh rồi qua đời. Nguyễn Văn Giáp mất, đã gây nên những khó khăn 

và tổn thất về quân sự cho nghĩa quân Hưng Hóa của Nguyễn Quang Bích. 

Ở vùng thượng du Bắc Kì, sau khi Nguyễn Quang Bích mất (1890), Đề 

Kiều được giao nhiệm vụ nắm quyền chỉ huy các cánh nghĩa quân tại vùng Hưng 

Hóa [104; tr. 136]. Người Pháp nhâṇ điṇh "Sau khi Nguyễn Quang Bích chết, Đề 

Kiều và Đốc Ngữ cầm đầu các băng nhóm (nghĩa quân) ở vùng này" [182; tr. 

170]. Về danh nghĩa, nghĩa quân Đốc Ngữ đặt dưới quyền chỉ huy của Đề Kiều, 

nhưng thực tế nghĩa quân Đốc Ngữ vẫn tác chiến độc lập ở vùng hạ lưu sông Đà 

[56; tr.60]. 

Đề Kiều (Hoàng Văn Thúy) quê Phú Thọ, từng giữ chức Chánh tổng tổng 

Điều Lương, sau được phong chức Phó tướng đạo Tam Tuyên (Sơn Tây – Hưng 

Hóa – Tuyên Quang). Khi Hưng Hóa thất thủ , Đề Kiều đã về dưới quyền của 

Nguyễn Quang Bích . Sau đó , ông tiếp tục chiêu mô ̣khoảng 300 quân, lập căn cứ 

Rừng Già (Cẩm Khê ) chống Pháp. Từ căn cứ Rừng Già có thể mở rộng lực 

lượng sang Thanh Ba, khi lui có thể rút vào vùng Yên Lập hoặc lên Tây Bắc.  

Khi thưc̣ dân Pháp mở các cuộc tiến công căn cứ Tiên Động , Đề Kiều chủ 

động phối hợp với các tướng lĩnh của Nguyễn Quang Bích đóng quân ở giữa 

sông Hồng, sông Lô. Tháng 01 - 1885, nghĩa quân Đề Kiều đánh tan quân Pháp 

càn quét ở Rừng Già. Sau đó, ông cùng Bố Giáp mở rộng địa bàn hoạt động đến 

các huyện Văn Bàn, Than Uyên. 

Khi Nguyễn Quang Bích và Nguyễn Văn Giáp mất, phong trào yêu nước 

vùng thượng lưu sông Đà có phần giảm sút. Nhưng ở hạ lưu sông Đà và sông Thao, 

phong trào vẫn tiếp tục dưới sự chỉ huy của Đề Kiều và Đốc Ngữ. Lực lượng nghĩa 
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quân phát triển khắp các tỉnh Sơn Tây, Vĩnh Yên, Hưng Hóa, đến Hòa Bình. Thực 

dân Pháp thừa nhận: “Đề Kiều có uy quyền thực tế. Dân các làng đều đóng lương 

trưng binh: Chỉ có làng nào không chịu tuân theo mới bị ông ta đánh” [39; tr. 293].  

Trong những năm 1889 – 1890, nghĩa quân Đề Kiều, Đốc Ngữ giữ liên lạc 

với Tôn Thất Thuyết để nhận viện trợ chống Pháp. Trong 2 năm 1889 và 1890, 

nghĩa quân Đề Kiều đánh nhiều trận lớn, gây cho quân Pháp tổn thất nặng nề . 

Người Pháp đánh giá “Đề Kiều đóng ở vùng Rừng Già nơi căn cứ cũ của Bố Giáp 

và đôi khi táo bạo đánh thọc sâu vào tận vùng lân cận Hưng Hóa” [177; tr. 32].  

Tháng 8 - 1889, nghĩa quân đánh tổng Yên Lãng (Sơn Tây) giết chết 

chánh tổng Lý Đức Điền. Mùa thu năm 1889, Đề Kiều chỉ huy quân tổ chức các 

trận đánh ở Ngòi Lao, Mộ Xuân, Tiên Động, Quế Sơn, Văn Bàn… đều giành 

được thắng lợi.  

Đề Kiều thường xuyên phối hợp hành động với nghĩa quân Đốc Ngữ đánh 

nhiều trận lớn, khiến quân Pháp khốn đốn. Trong tác phẩm Opérations militaires 

au Tonkin, Chalerol nhận định: “Đề Kiều và Đốc Ngữ liên kết chống giữ vùng hạ 

lưu sông Đà và các tỉnh lân cận vùng đồng bằng” [177; tr. 28]. Ngoài ra, ông 

còn liên hệ với các lực lượng nghĩa quân khác ở thượng lưu sông Hồng, sông Đà, 

Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Trước những hoạt động quân sự phối hợp của 

Đốc Ngữ và Đề Kiều, đầu năm 1891, thực dân Pháp âm mưu chia cắt hai cánh 

quân trên.  

Đầu năm 1892, những hoạt động của nghĩa quân Đề Kiều khiến quân Pháp 

khốn đốn, tài liệu của thực dân Pháp thừa nhận: “tình hình vùng phía Tây của tuyến 

đường Chợ Bờ, Sơn Tây, Hưng Hóa, Yên Bái ngày một thêm hỗn loạn. Những tên 

cầm đầu Đề Kiều và Đốc Ngữ là những người chủ tuyệt đối ở các nơi đó và lực 

lượng cũng như sự táo tợn của chúng ngày một gia tăng” [177; tr. 32]. Đến cuối 

năm 1892, thưc̣ dân Pháp sử dụng biện pháp chính trị để chia rẽ nghĩa quân . Nghĩa 

quân Đề Kiều lực lượng bị tiêu hao, lương thực thiếu thốn. Pháp dùng thủ đoạn bắt 

mẹ Đề Kiều, đe dọa giết hại dân làng quê ông. Trong lúc ở thế đơn độc, nên đầu 

tháng 12 - 1892, Đề Kiều đã buộc phải quy thuận. Thực dân Pháp nhận định: 

“Trong vùng Hưng Hóa và Sơn Tây, cái chết của Đốc Ngữ và sự đầu hàng của Đề 
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Kiều người thay thế Bố Giáp đứng đầu bọn phản nghịch trong vùng, đã dịu hẳn tình 

hình ở hạ lưu sông Đà và hữu ngạn sông Hồng” [177; tr. 23]. Nhận thấy tầm ảnh 

hưởng lớn của Đề Kiều ở địa phương nên thực dân Pháp ra sức mua chuộc ông. 

Nhưng ông kiên quyết từ chối. Người Pháp đánh giá: “Những người ra trình diện 

nhưng không từ bỏ cuộc chiến đấu và cũng chẳng có gì là chắc chắn cả” [182; tr. 

93]. Đầu thế XX, Đề Kiều vẫn tích cực ủng hộ các cuộc khởi nghĩa ở địa phương. 

Khởi nghĩa của Đốc Ngữ ở hạ lưu sông Đà: Đốc Ngữ (Nguyễn Đức Ngữ) 

quê Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Ông tham gia chống Pháp ngay từ 

những ngày đầu khi Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Qua chiến trận, ông 

được phong chức Đốc binh. Khi quân Pháp chiếm thành Sơn Tây (1883), Đốc Ngữ 

kiên quyết chống lệnh triệt binh của triều đình. Từ năm 1883 – 1888, ông chiến đấu 

dưới cờ nghĩa của thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích [26; tr. 178]. Nguyễn Quang Bích 

giao cho ông trực tiếp chỉ huy phong trào ở hạ lưu sông Đà. Trong quá trình tổ chức 

chiến đấu, uy tín của Nguyễn Đức Ngữ ngày càng cao. Trong tác phẩm Notice sur 

la province de Hung Hoa, người Pháp nhận định: "Một người Việt, tên là Đốc Ngữ 

nổi dậy ở vùng Chợ Bờ. Ta đã phái nhiều đạo quân tiến đánh Đốc Ngữ nhưng chưa 

làm giảm được thanh thế ông ta" [199; tr. 13] 

Từ năm 1889 đến 1890, nghĩa quân Đốc Ngữ hoạt động mạnh ở Sơn Tây và 

Hưng Hóa. Đốc Ngữ đã giành thắng lợi trong trận đánh thành Hưng Hóa, Yên 

Lãng, Quảng Nạp, Thạch Khoán…Tổ chức của nghĩa quân Đốc Ngữ ngày càng quy 

củ, thiện chiến. Địa bàn hoạt động không chỉ ở vùng căn cứ nhỏ hẹp mà dần mở 

rộng tới hạ lưu sông Đà, trải suốt vùng Sơn Tây, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, đến 

Thanh Hóa [79; tr. 67]. Nghĩa quân còn liên lạc với Tôn Thất Thuyết để mua vũ khí , 

quân dụng . Đốc Ngữ còn nhiều lần phối hợp với Đề Kiều , Đề Thám, Tán Thuật, 

Tống Duy Tân tạo thành gọng kìm và thế bao vây quân Pháp ở đồng bằng Bắc Kì 

[26; tr. 182 - 183]. Người Pháp đã nhận định: “Những toán quân của Đốc Ngữ đã 

tạo nên ở ngay cửa ngõ Chợ Bờ một đạo quân phiến loạn hùng hậu chưa từng có ở 

Bắc Kì, sau cái chết của Bố Giáp"  [56; tr. 65].  

Năm 1891, nghĩa quân tổ chức trận phục kích quân Pháp ở Chợ Bờ. 

Người Pháp đánh giá: “tình hình ở Đông Dương là rất xấu và cần phải thiết lập 
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lại trật tự ở khu vực trên" [182; tr. 177]. "Đốc Ngữ phá hoàn toàn trục Chợ Bờ. 

Vụ này gây tiếng vang sang tận nước Pháp, đó là bằng chứng cho những sai lầm 

mới của Pháp ở vùng miền núi Bắc Kì" [182; tr. 177]. Chỉ huy quân Pháp, Đại tá 

Pennequin nhận định:“Tôi biết hoạt động của Đốc Ngữ, tên cầm đầu băng cướp 

nổi tiếng này đã từng chiến thắng chúng ta. Tên này có hiểu biết, nắm được điểm 

yếu về cách tấn công của chúng ta. Lính của tên này hoạt động như quân Pháp"  

[182; tr. 177]. 

Theo tài liệu của quân Pháp, quân số Đốc Ngữ khoảng 1.200 quân (1892) 

[26; tr. 182]. Tháng 02 - 1892, nghĩa quân mở cuộc tập kích quân Pháp ở đồn Yên 

Lãng. Lúc đó, trong đồn Yên Lãng, quân Pháp được tổ chức yếu. Nhân một đêm 

"trời tối như bưng", Đốc Ngữ đã dẫn từ 200 đến 300 nghĩa quân bất ngờ tập kích 

đồn Yên Lãng. Nghĩa quân thu được 50 súng trường và 35.000 viên đạn [190]. 

Quân Pháp nhận định:“Cuộc phản công thắng lợi của Đốc Ngữ trên sông Đà 

khoảng tháng Hai đã tăng thêm sự rối loạn ở vùng Bắc Hưng Hóa trên tả ngạn 

sông Hồng. Những hoạt động yếu ớt của chúng ta (Pháp) không thể ngăn cản được 

phong trào đang phát triển” [190].  

Trong nguồn tư liệu lưu trữ tại TTLTQG I, Tổng đốc tỉnh Sơn Tây trình  báo 

Kinh lươc̣ Bắc Kì về hoaṭ đôṇg của Đốc Ngữ như sau:   

Nha huyêṇ Long Thành bẩm báo rằng: "Thám thấy đảng tên Đốc Ngữ ước 

hơn 100 đứa, có đủ cả súng Tây đóng ở xóm Đèo , xóm Giát làng Vân Lung"; "Đảng 

tên Đốc Ngữ ước chừng 80 đứa đóng ở sứ Đồi Tẩm, làng Vân Lung [242; tờ. 46].  

Tri huyêṇ C ẩm Khê bẩm báo rằng: "có thấy đảng tên ngụy Đốc Ngữ ước 

100 đứa, do haṭ Thanh Sơn lẻn về ở xứ Rừng Già , huyêṇ Yên  Lâp̣, thì ngày mồng 6 

mồng 7 mồng 8 tháng này , hiêp̣ ước với tên nguỵ Liñh Ngoc̣ , ngụy Đề Thành họp 

đảng dâñ đường từ làng Cát Trù qua làng Nôị Đô ̃ (huyêṇ Thanh Ba ), đóng ở xứ 

Quảng Nạp , xứ Lũng Vâỹ ... Cứ lời bẩm ấy th ì tên ngụy Đề Ngữ hiện còn ẩn nấp 

họp đảng thiệt rõ  " [242; tờ. 19 – 20] 

Đóng quân ở địa bàn đa số là người dân tộc thiểu số, Đốc Ngữ đã khéo léo tổ 

chức và vận động các dân tộc thiểu số ở vùng Hưng Hóa, Hòa Bình ủng hộ nghĩa 

quân. Đốc Ngữ đã bí mật liên lạc với các lang đạo ở vùng hạ lưu sông Đà. Nhiều 
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đồng bào Mường đã tham gia nghĩa quân. Một số hào lí đã bí mật làm việc cho Đốc 

Ngữ. Năm 1892, Viên Cai Tổng Trung Hà đã cung cấp những tin tức về việc đi lại 

trên sông Hồng cho nghĩa quân. Viên tri huyện Cẩm Khê đã cung cấp lương thực [56; 

tr. 61]. Người Pháp đánh giá: “Đốc Ngữ chiếm được ở người An Nam một uy tín và 

một ảnh hưởng mà không một người Pháp hay một người bản xứ nào có thể sánh 

bằng” [56; tr. 61]. Đốc Ngữ đã làm tốt chính sách đoàn kết dân tộc. Đồng bào 

Mường ở Hòa Bình coi ông thân như cha mẹ nên gọi là “Bủ” [26; tr. 181]. 

Những cuộc chiến chống quân Pháp của Đốc Ngữ đã chứng tỏ tài tổ chức, 

chỉ huy quân của Đốc Ngữ. Năm 1892, lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Bắc Kì là 

Tống Duy Tân với danh nghĩa vua Hàm Nghi đã phong chức Chưởng vệ, Phó 

Tướng đạo Hà Ninh (Hà Nội – Ninh Bình) cho Đốc Ngữ.  

Từ năm 1892, dưới quyền chỉ huy của Đại tá Pennequin, chính phủ Pháp 

chủ trương tăng quân, sáp nhập Hưng Hóa, Chợ Bờ và vùng sông Đà thành khu 

quân sự Tây Bắc. Tổ chức nhiều cuộc hành quân bao vây Đốc Ngữ ở hữu ngạn 

sông Đà. Nghĩa quân đã vượt vòng vây rút sang Thanh Hóa. Pháp tiếp tục truy 

quét quân Đốc Ngữ ở Thanh Hóa. Được sự ủng hộ của Tống Duy Tân, Đốc Ngữ 

đã tiến hành trận phục kích ở Niên Kỷ và giành thắng lợi. Sau đó nghĩa quân đã 

rút về căn cứ Thanh Sơn.  

Sau nhiều thất bại, thưc̣ dân Pháp nhận thấy lực lượng nghĩa quân Đốc 

Ngữ đa số là người Mường, không những quen xông pha rừng núi mà còn được 

dân chúng ở địa phương ủng hộ nên đã dùng thủ đoạn chính trị để đối phó . 

Thực dân Pháp đã mua chuộc, dụ dỗ các lang đạo để gây chia rẽ đoàn kết giữa 

dân tộc Mường, người Kinh với các dân tộc khác. Sử dụng đội ngũ tay sai để 

truy đuổi, giết hại người Kinh, chiêu dụ nghĩa quân làm nội phản cho Pháp, 

hăm dọa, triệt phá những làng bản có người theo nghĩa quân. Ngày 7 – 8 -1892, 

tại căn cứ Khả Cửu, do có nội phản nên Đốc Ngữ đã bị sát hại [79; tr. 76]. Sách 

Histoire militaire de l’Indochine Francaise, chép: “Đốc Ngữ và khoảng 10 viên 

tướng của y bị giết chết ở Khả Cửu vào ngày 7 tháng 8” [190]. Nghĩa quân 

sông Đà vẫn tiếp tục chống Pháp, nhưng trong điều kiện hết sức khó khăn, nên 

đã dần tan rã. 
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Tại Yên Bái: Ở vùng Mường Lò, lãnh binh Vương Văn Doãn hoạt động 

chống Pháp ở các tuyến phòng thủ từ làng Dọc, làng Vần, Đại Lịch đến vùng lòng 

chảo Mường Lò. Là thủ lĩnh dũng cảm, mưu trí, Vương Văn Doãn đã trợ giúp đắc 

lực cho Nguyễn Quang Bích chống Pháp ở khu vực Văn Chấn, Mường Lò.  

Vùng làng Dọc - Vần - Đại Lịch có hai lãnh binh người Tày là Phạm Đình 

Tế và Phạm Thọ đã cùng lãnh binh Lý (người Hoa) chỉ huy. Lực lượng nghĩa quân 

ở vùng Mường Lò nhanh chóng tăng lên khoảng 400 người. Nghĩa quân đã chặn 

đánh quân Pháp, giữ vững đựơc tuyến phòng thủ sông Thao - cửa ngõ miền Tây 

Bắc trong thời gian từ năm 1884 – 1889. 

Tại vùng hạ lưu sông Chảy có khởi nghĩa của Đổng Phúc Thịnh (người Dao).  

Đổng Phúc Thịnh tập hợp lực lượng chống Pháp ở vùng Tú Lệ. Nghĩa quân còn tích 

cực hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi. Tháng 9 - 1889, quân Pháp 

mở đợt tấn công vào khu căn cứ nghĩa quân ở vùng hạ lưu sông Chảy. Nghĩa quân 

Đổng Phúc Thịnh đã rút về tổng Tú Lệ, phối hợp với cánh quân của Đào Tiến Lộc 

(người Mông) tổ chức đánh Pháp. Hai đội nghĩa quân của các thủ lĩnh trên thường 

phối hợp với nghĩa quân Nguyễn Quang Bích hoạt động mạnh ở Hưng Hóa, khiến 

quân Pháp gặp khó khăn khi bao vây căn cứ Nghĩa Lộ. 

Thủ lĩnh Đặng Phúc Thành và Đào Chính Lục xây dựng lực lượng chống 

Pháp ở Yên Bái, đặt căn cứ ở vùng Tú Lệ, Mù Cang Chải. Tháng 9 - 1888, quân 

Pháp xây dựng đồn Nghĩa Lộ đã bị nghĩa quân bao vây , đánh phá . Ngoài ra , ở 

Nghĩa Lộ còn có hoạt động chống Pháp của người Thái , Tày, Dao dưới sự lãnh 

đạo của thủ lĩnh Sơn A , hoạt động chủ yếu ở vùng Nghĩa Lộ , Ngòi Hút từ năm 

1888 đến năm 1890. 

* Phong trào Cần Vương ở vùng Đông Bắc, Bắc Bắc Kì 

         Tại Lạng Sơn: Khi tiến đánh Lạng Sơn, quân Pháp đã vấp phải sự kháng cự 

mạnh mẽ, quyết liệt của nhân dân các dân tộc dưới sự lãnh đạo của các thủ lĩnh Cần 

Vương, trong đó tiêu biểu là Lã Xuân Oai, Hoàng Đình Kinh. 

Hoàng Đình Kinh người tổn g Thuốc Sơn , huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn ). 

Thời trẻ, vì có công đánh phỉ, ông được bổ nhiệm chức Cai tổng (nên thường 
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được gọi là Cai Kinh). Sau đó, ông được triều đình Nguyễn phong chức Tri 

huyện huyện Hữu Lũng.  

Năm 1884, thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm miền núi Đông Bắc Bắc 

Kì. Lạng Sơn là vùng tranh chấp giữa quân Pháp và nhà Thanh (Trung Quốc). 

Hoàng Đình Kinh đã tổ chức các đội nghĩa dũng chống Pháp, xây dựng căn cứ 

ở núi Đồng Nải (Hữu Lũng). Lực lượng nghĩa quân ban đầu chỉ khoảng 300 

nghĩa binh, sau đó dần phát triển lên đến 2.300 người [177; tr. 26]. Nghĩa quân 

Cai Kinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở địa phương . Họ là những người 

rất thông thạo địa hình , giỏi võ nghệ . Ngoài ra , nhân dân các vùng lân cận như 

Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng tích cưc̣ hưởng ứng . Cai 

Kinh còn liên kết với nhiều nghĩa sĩ ở vùng Hữu Lũng, Yên Thế như Đề Nắm, 

Bá Phức, Đề Dương… Các thủ lĩnh nổi tiếng trong vùng lần lượt tìm đến Hữu 

Lũng, gia nhập nghĩa quân và trở thành những tướng lĩnh thân cận của Hoàng 

Đình Kinh [46; tr. 37]. 

Nghĩa quân Hoàng Đình Kinh dựa vào địa thế hiểm trở ở miền rừng núi Hữu 

Lũng để xây dựng căn cứ. Tài liệu của Pháp ghi nhận: “Một tướng giặc duy nhất là 

Cai Kinh còn chống lại ở dãy núi từ Bắc Lệ đến Thanh Muội” [202; tr. 13]. Nghĩa 

quân sử dụng lối đánh du kích, phục kích bất ngờ các toán quân Pháp. Trang bị vũ 

khí của họ thô sơ như : súng kíp, bẫy đá , tên độc , vôi bột , ổi xanh… là những vật 

dụng mà người dân vùng rừng núi thường sử dụng để săn bắn thú rừng , bảo vệ 

nương rẫy, nhưng lại vô cùng lợi hại, gây khó khăn và tổn thất không nhỏ cho quân 

Pháp. Quân Pháp phải e dè, thận trọng khi tấn công căn cứ: “Đội quân Hoàng Đình 

Kinh có những loại vũ khí kỳ lạ, rất thần diệu mà quân Pháp không sao chống lại 

được” [46; tr. 82]. 

Khi đánh lên Lạng Sơn, thực dân Pháp ban đầu lo ngại lực lượng quân Mãn 

Thanh và coi nghĩa quân Hoàng Đình Kinh là lực lượng không đáng kể. Nhưng 

chính chúng đã bất ngờ khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nghĩa quân Hoàng 

Đình Kinh. Nghĩa quân đã phối hợp với các nhóm quân vùng Yên Thế mở các trận 

đánh lớn ở vùng Lạng Giang, Phủ Lạng Thương, trong đó có trận đánh nổi bật là 

trận Cầu Quan Âm. Tháng 6 - 1884, thực dân Pháp do Đại tá Dugenne chỉ huy, lực 
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lượng khoảng 1.000 quân tiến đánh Lạng Sơn, khi tiến đến bờ sông Quan Hóa thì 

bị lực lượng nghĩa quân phục kích. Trận đánh ở Bắc Lệ gây cho quân Pháp nhiều 

thiệt hại nặng nề.  

Tháng 02 - 1885, Pháp tấn công Lạng Sơn qua con đường Lục Ngạn, Đình 

Lập. Hoàng Đình Kinh phối hợp với quân đội nhà Thanh đánh Pháp. Sách Trung – 

Pháp chiến tranh tư liệu, chép: “Hoàng Đình Kinh hợp nghĩa quân các lộ, lập 5 đại 

đoàn trung nghĩa hơn 2 vạn người đều cho làm hướng đạo chia ra tấn công và trợ 

chiến” [46; tr. 70]. Quân Pháp không thể giữ nổi Lạng Sơn đã bí mật rút về Chũ 

(Bắc Giang). Sau đó, Pháp buộc phải tăng quân lên đánh chiếm Lạng Sơn. Nghĩa 

quân Hoàng Đình Kinh rút về xây dựng căn cứ ở hang Lân Điêng . Khi triều Nguyêñ 

kí hiêp̣ ước đầu hàng quân Pháp và ra lệnh triệt binh , thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh 

quyết không tuân lệnh triều đình, tiếp tục chống Pháp. Năm 1885, vua Hàm Nghi 

phát Dụ Cần Vương, Hoàng Đình Kinh hưởng ứng (Dụ Cần Vương) và mở rộng 

liên kết với nhiều sĩ phu văn thân yêu nước như Tuần phủ Lã Xuân Oai, Nguyễn 

Thiện Thuật và các cánh quân vùng Yên Thế, Thái Nguyên chống Pháp. 

Trong những năm 1885 - 1887, nghĩa quân Hoàng Đình Kinh làm chủ từ vùng 

Phủ Lạng Thương, đến phủ Trường Khánh, tỉnh Lạng Sơn và sang cả các huyện thuộc 

Thái Nguyên [46; tr.  60].  

Hoàng Đình Kinh còn tổ chức mua, bán vũ khí cho các lực lượng nghĩa 

quân ở vùng thượng du Bắc Kì . Thực dân Pháp nhận định : Cai Kinh là trung gian 

trong việc trao đổi giữa những tên cướp (nghĩa quân ) ở vùng Yên Thế hoặc vùng 

đồng bằng Phủ Lạng Thương với những thương nhân Trung Quốc ở Quảng Tây 

[127; tr. 77].  

Những hoạt động chống Pháp của nghĩa quân Hoàng Đình Kinh khiến 

tình hình quân Pháp ngày càng căng thẳng. Nhiều đoạn đường đi từ Lạng Sơn 

đến Bắc Lệ, công việc xây dựng của Pháp phải ngừng hẳn lại, có đoạn bị uy hiếp 

nghiêm trọng do những cuộc tấn công của nghĩa quân. Quân Pháp vấp phải nhiều 

khó khăn, nhất là vấn đề vận tải và vũ khí đạn dược. Thưc̣ dân Pháp nhận định  

về hoạt động của Hoàng Đình Kinh như sau: “Chỉ còn một thủ lĩnh duy nhất 

quan trọng là Cai Kinh vẫn còn cầm quân đánh ở quân khu 11. Ngay từ buổi đầu 
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cuộc chiếm đóng của ta, viên quan phiến loạn ấy đã ẩn vào khối núi (Cai Kinh) 

nằm liền theo đường cái quan bên mạn Tây, ở quãng giữa Bắc Lệ và Than Muội. 

Với một số ít quân, y giữ rất chặt những đường hẻm qua lại cái vùng hiểm trở 

mà y tự cai quản ấy, thỉnh thoảng đánh thọc những mũi táo bạo” [172; tr. 79]. 

Pháp buộc phải tăng viện từ Lạng Sơn, Thất Khê, Bắc Ninh và Thái Nguyên, hợp 

quân ở phố Bình Gia tạo thành những đội quân lớn bao vây dãy núi Cai Kinh , 

đồng thời lập ở Võ Nhai, Mỏ Nhài, Bình Gia một tuyến phòng thủ để kiểm soát 

đường liên lạc của nghiã quân . Lực lượng nghĩa quân dần suy yếu. Thủ lĩnh 

Hoàng Đình Kinh bị quân Pháp phục kích. Tài liệu cho biết: “Vào tháng 6 và 

tháng 7 năm 1888, sau một cuộc nổi dậy của dân chúng, Cai Kinh cố sang đất 

Trung Hoa nhưng bị nhận ra, Cai Kinh liền bị bắt nộp cho viên Phó sứ Lạng Sơn 

và hành hình vào ngày 6 tháng 7” [89; tr. 76]. 

Hoàng Đình Kinh có một tướng giỏi là Cai Bình. Cai Bình lập căn cứ ở Bảo 

Lộc, thuộc địa phận Bảo Lộc, giữa Phủ Lạng Thương và Kép, quân số có hàng 

nghìn người. Tháng 12 – 1885, quân Pháp tiến đánh Bảo Lộc do tướng Godard chỉ 

huy nhưng đã bị nghĩa quân Cai Bình chặn đánh quyết liệt, gây nhiều tổn thất. 

Tại Quảng Yên: Quảng Yên là vùng hoạt động của nhiều toán nghĩa quân. 

Thực dân Pháp nhận định: “Dãy núi lớn hiểm trở và hoang vắng giữa vùng Móng 

Cái, Hoành Mô, Tiên Yên và Ac Coi dùng làm căn cứ rộng lớn của bọn giặc cướp” 

[177; tr. 37]. Theo các tài liệu của Pháp, có một nhóm nghĩa quân do Lương Phúc 

làm thủ lĩnh đóng căn cứ ở vùng  Tiên Yên, Đầm Hà. Tháng 7 – 1892, Lương Phúc 

tuyên ngôn hưởng ứng Dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi, phát lệnh khởi nghĩa [56, 

tr. 303]. Đầu năm 1894, xuất hiện thủ lĩnh Lo Man, chỉ huy khoảng 25 đến 39 tay 

súng [177; tr. 38]. Nghĩa quân Lo Man làm ch ủ cả một vùng , tiến hành thu thuế , 

phát tuyên ngôn lấy danh nghĩa Cần Vương kêu gọi nhân dân đánh Pháp . Nghĩa 

quân Vũ Thái Hà đóng căn cứ ở Bình Hồ , hoạt động khắp vùng sông Tiên Yên , 

Hoành Mô tới biển Đông , tâp̣ hơp̣ lưc̣ lươṇg hàng  nghìn người chống Pháp dưới 

danh nghiã Cần Vương [68; tr. 195]. Lực lượng nghĩa quân có một bộ phận quân 

của Tôn Thất Thuyết đưa từ Trung Quốc về hoạt động chống Pháp dưới danh nghĩa 

Cần Vương. Tại vùng Phả Lại có căn cứ của thủ lĩnh Ba Báo. Thực dân Pháp đánh 
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giá: “Boṇ cướp quấy phá ở vùng P hả Lại, do Ba Bao chỉ huy , là một tên trùm cướp 

giàu có và có thế lực ” [191; tr. 164]. Thủ lĩnh Tiền Đức đóng căn cứ Bình Hồ, chỉ 

huy khoảng 1.000 quân [177; tr. 38]. Thực dân Pháp nhận định: “Tiền Đức sống ở 

đây như môṭ lãnh chúa lớn giữa môṭ triều đình thưc̣ sự , có một đội vệ binh danh dự 

bảo vệ , và liên hệ thương mại với nhiều toán cướp ở Đông Dương và những nhà 

buôn lớn Trung Hoa”  [191; tr. 174]. Tháng 7 - 1890, quân Pháp đánh lên vùng đảo 

Cát. Nhưng chúng không thể đánh đươc̣ những vi ̣ trí xung yếu , Tiền Đức đa ̃trốn 

thoát [191; tr. 178 – 179].  

 Tại Đông Triều còn có hoạt động của đội nghĩa quân Lãnh Pha, Lãnh Hy nổ 

ra trong năm 1892. Nghĩa quân lập căn cứ ở Giốc Mít. Lực lượng tham gia gồm một 

bộ phận dân phu mỏ ở Đông Triều , Cẩm Phả ... Nghĩa quân chủ động tổ chức đánh 

phá các vùng mỏ ở Quảng Ninh . Nhiều trận đánh lớn của nghĩa quân chống lại quân 

Pháp ở Giốc Mít , Rừng Vàng , Đồn Lầm , Yên Bìn h nổ ra. Có thể nói, phong trào 

đấu tranh ở Quảng Yên, Đông Triều diễn ra rất quyết liệt. Tuy nhiên cho đến giữa 

năm 1892, các nghĩa quân vùng Đông Triều bị chia cắt ra từng toán nhỏ, không thể 

liên kết thành lực lượng lớn [95; tr. 719]. Quân Pháp tập trung lực lượng truy quét 

nghĩa quân. Nghĩa quân di chuyển về đồng bằng , chiếm vùng Kinh Môn và sông Đá 

Bạc (1893). Tháng 5 - 1893, Lãnh Pha buộc phải ra hàng quân Pháp . 

Trong những năm 1893 - 1894, vùng núi Đông Triều còn nhiều nhóm 

nghĩa quân hoạt động như Đốc Bom , Quản Bộ , Đốc Thu ở vùng Tiên Yên , Giốc 

Mít, Thanh Muôị ; Đốc Tòng , Đốc Nghê ̣h oạt động ở vùng Phả Lại ; Tháng 11 - 

1895, ở Yên Mô , Phả Lại nghĩa quân đã giao chiến với quân Pháp  và thu được 

thắng lợi đáng kể. 

Tại Cao Bằng: Thực dân Pháp đánh chiếm Cao Bằng từ 30 – 12 - 1886, 

sau đó Pháp củng cố vị trí chiếm đóng bằng cách thành lập các đồn Nước Hai, 

Trà Lĩnh, Phúc Hòa, Trùng Khánh Phủ. Ngay từ khi thực dân Pháp tấn công Bắc 

Kì lần thứ hai, thủ lĩnh Lương Tuấn Tú đã tích cực chiêu mộ nghĩa binh tiến về 

Bắc Ninh phối hợp với quan quân triều Nguyễn. Sau đó, Lương Tuấn Tú rút về 

Cao bằng xây dựng và củng cố căn cứ, tập hợp lực lượng chống Pháp ở Cao 

Bằng (1887 – 1895). Tôn Thất Thuyết khi ra Bắc Kì , trên đường sang Trung 
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Quốc cầu viêṇ  đa ̃đến Cao Bằng (10 - 1886). Hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương 

chống Pháp của đaị thần Tôn Thất Thuyết , Lương Tuấn Tú đã tập hợp lực lượng  

bao vây quân Pháp ở thành Cao Bằng . Lương Tuấn Tú còn chủ động lâp̣ căn cứ 

chống Pháp ở phía Bắc thành . Đồn Mỏ Sắt của Pháp vừa dựng lên đã bị n ghĩa 

quân của Lương Tuấn Tú tấn công quyết liệt, khiến quân Pháp phải cầu cứu viêṇ 

mới đẩy lùi được lực lượng của Lương Tuấn Tú  [137; tr. 403]. Thực dân Pháp 

nhận định: "thời kỳ yên tĩnh kéo dài đến hết năm 1888, lúc này lại bị rối loạn do 

hoạt động của Thuyết (1889), y vừa nhóm ngọn lửa khởi nghĩa ở Thanh Hóa , 

vừa tổ chức liên kết với các nhóm giặc Tàu ở phía Bắc để chống lại ta " [177; tr. 

39]. Tháng 03 - 1895, Tôn Thất Thuyết cùng với thủ lĩnh địa phương đã tổ chức 

nghĩa binh tấn công Cao Bằng, chiếm được Lục Khu, nhưng quân Pháp đã nhanh 

chóng phản công chiếm lại [91; tr. 45].  

2.3.2.3 Phong trào đấu tranh tự vệ, tự phát  

Khi triều Nguyễn kí Hiệp ước đầu hàng Pháp , môṭ số thủ lĩnh yêu nước 

đứng về phe chủ chiến chống Pháp. Nhờ uy tín và ảnh hưởng trong nhân dân nên 

họ được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Khi thực dân Pháp xâm chiếm vùng trung 

du và thượng du Bắc Kì, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp do thủ lĩnh các dân 

tộc phát động với mục tiêu là giữ đất, giữ làng - bản đã diễn ra. Khi vua Hàm Nghi 

phát Dụ Cần Vương , một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp của các thủ liñh dân tôc̣ 

ít người đã ủng hộ và hưởng ứng phong trào Cần Vương . Các phong trào đấu 

tranh tự phát của các dân tộc ở trung du và thượng du Bắc Kì diễn ra mạnh mẽ, 

quyết liệt góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của quân Pháp  ở 

khu vực này. Sau khi phong trào Cần Vương tan rã, nhiều cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ 

do những thổ hào, thủ lĩnh địa phương chỉ huy vẫn nổ ra và tiếp tục. Những cuộc 

khởi nghĩa đó quy mô không lớn, ít tính liên kết, nhưng hình thức đấu tranh rất 

phong phú, đa dạng.  

* Vùng Tây Bắc Bắc Kì 

Tại Hòa Bình: Phong trào chống Pháp do Đinh Công Uy tức Chánh Uy (từng 

là quan lang ở Mông Hóa) chỉ huy đã diễn ra ngay từ năm 1884. Từ năm 1889 đến 

năm 1903, Chánh Uy đã tập hợp lực lượng khoảng 250 người Mường [79; tr. 66], 
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chiếm cứ Núi Noi, đánh Pháp dọc hai bờ sông Đà. Sau đó, lực lượng nghĩa quân 

hao hụt, rồi nhanh chóng tan rã. Thủ lĩnh Chánh Uy tiếp tục chờ cơ hội nổi dậy 

trong những năm đầu thế kỷ XX. 

Năm 1895, cuộc khởi nghĩa của người Mường do một thủ lĩnh tên là Am đã 

bùng nổ. Vì bị trưng tập làm cu li, bị đối xử bất công, ông đã tập hợp khoảng 100 

người [79; tr. 66], tự xưng là vua Mường nổi dậy đánh Pháp. Nghĩa quân đã thu hút 

được nhân dân ở vùng Thanh Hóa, Mộc Châu và Hưng Hóa tham gia. Sau do lực 

lượng suy yếu, tháng 4 - 1895, thủ lĩnh Am bị Pháp bắt và đưa về Hà Nội xét xử. 

Tại Sơn La: Sau khi đội quân Thập Châu cùng quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh 

Phúc giúp đỡ quân triều đình đối phó với quân Pháp ở Hà Nội và Tuyên Quang, thủ 

lĩnh quân Thập Châu là Xa Văn Nọi đã rút về Mộc Châu tổ chức lực lượng chống 

Pháp. Thủ lĩnh nghĩa quân Thập Châu ra sức vận động nhân dân gia nhập nghĩa quân 

và tổ chức luyện quân ở Phiêng Luông (Mộc Châu). Nhân dân vùng Mường Sang, Pa 

Háng Chiềng Ve, Xuân Nha, Đông Khùa, Chiềng Khừa, Phiêng Luông, Chiềng Đi 

tham gia nghĩa quân chống Pháp ngày một đông [86; tr. 72]. Đội quân Mộc Châu do 

Xa Văn Nọi chỉ huy đã mộ được 3.000 người để chống Pháp [116; tr. 51]. Tuy nhiên, 

trước khi khởi nghĩa nổ ra, có kẻ phản bội nên Xa Văn Nọi bị Pháp bắt giam ở đồn Pák 

Giạng (Mường La). Mặc dù bị tra tấn dã man, Xa Văn Nọi vẫn kiên quyết không hàng 

địch. Quân Pháp đã chôn sống ông để uy hiếp tinh thần đấu tranh của nhân dân.  

Tại Mộc Châu còn có khởi nghĩa của thủ lĩnh Hà Văn Pấng người Thái ở 

bản Nà Bai (xã Quang Minh). Ông từng tham gia nghĩa quân Cần Vương chống 

Pháp dưới cờ nghĩa của Nguyễn Quang Bích. Sau khi trở về quê hương, ông 

đóng quân ở thung lũng Ta Hay. Tại đây, nhân dân vùng Ta Hay, Mường Tè, 

Vân Hồ, Chiềng Sại… tích cực hưởng ứng [86; tr. 73]. Nhân dân đã tôn ông là 

“Vua Ta Hay”. Quân Pháp đã phải tốn nhiều công sức để đối phó với nghĩa 

quân. Khi bị quân Pháp truy quét ráo riết, thủ lĩnh Hà Văn Pấng đã bỏ xứ đi biệt 

tích, lực lượng khởi nghĩa cũng tan rã.    

Năm 1889, tại vùng Phù Yên (Sơn La), đồng bào Dao đã nổi dậy do Thôn 

Sâu hiệu là Quan Sinh làm thủ lĩnh. Nghĩa quân Quan Sinh được người Thái ở Phù 

Yên tích cực hưởng ứng, lưc̣ lươṇg lên đến 400 người [6; tr. 29]. Phong trào đấu 
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tranh do Thôn Sâu chỉ huy dần dần phát triển trên địa bàn rộng lớn của vùng Tây 

Bắc, gồm Phù Yên (Sơn La) đến Nghĩa Lộ và Cẩm Khê (Phú Thọ). Tháng 03 – 

1889, Thôn Sâu bị Pháp bắt và giết hại nên phong trào tan rã. 

Năm 1891, người Mông ở Phù Yên và Bắc Yên đã tham gia phong trào 

chống Pháp ở vùng cao Nghĩa Lộ dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Giàng Lủ Cư Nâu. 

Tài liệu "Quam tô mương" của Mường La ghi: “Nhiều nghĩa binh người Mèo đã 

sang Nghĩa Lộ theo Giàng Lủ Cư Nâu đi đánh giặc…” [87; tr. 46]. Nghĩa quân 

giành thắng lợi ở Mù Cang Chải (1891), tập kích quân Pháp ở đồn Tú Lệ (1892)  

và khiến quân Pháp nhiều phen khốn đốn khác. 

Năm 1896, người Thái ở Mường La dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Bô và thủ 

lĩnh Khụt đã nổi dậy chống Pháp và chính quyền tay sai Pháp ở địa phương. Tài liệu 

của người Thái ở Mương La chép: “Chức dịch ở đó lên báo Cầm Bun Hoan, Hoan 

báo Tây kéo binh xuống bắt Bô, Khụt và nhiều người khác mang về giết hại tại pháo 

đài Dua Cá” [86; tr. 78]. 

Thủ lĩnh người Dao tên là Triệu Văn Thông đã lãnh đạo nhân dân Bắc Yên 

(Sơn La) lập căn cứ ở Bản Vi (Gia Phù) đánh Pháp . Nghĩa quân mở rộng địa bàn 

đến Bắc Yên , vùng tả ngạn sông Đà . Triệu Văn Thông đã tổ chức nhiều trận đánh 

nhỏ, thu được một số vũ khí và chiến lợi phẩm của quân Pháp. 

Năm 1894, người Mông ở Ngọc Chiến và Hiếu Chai (Mường La) do Chu 

Năm chỉ huy đã liên kết với Hoàng Mẫn chống Pháp. Thực dân Pháp tập trung quân 

lên Púng Luông (Mù Cang Chải) bao vây quân khởi nghĩa. Nghĩa quân rút về Nga 

An Tạy ở Mường Chiếu và tổ chức đánh úp quân Pháp ở Kim Nọi buộc chúng phải 

rút về Hiến Trai (Mường La). Nghĩa quân Chu Năm tiến đánh lực lượng quân Pháp 

ở Quỳnh Nhai (Sơn La), khiến quân Pháp phải lui về Mường Lay (Lai Châu) cố thủ. 

Năm 1897, một bộ phận người Dao đa ̃tham gia cuộc khởi nghĩa của Quàng 

Văn Nhăng ở Tường Phù, Bắc Yên. Quàng Văn Nhăng đã lợi dụng tôn giáo để vận 

động nhân dân nổi lên chống Pháp. Ông làm lễ tế cờ ở núi Bản Vi, tập hợp được lực 

lượng gồm hàng nghìn người Dao [86; tr. 79], tổ chức đánh Pháp ở đồn Vạn Yên , 

rồi rút về Bản Vi. Quân Pháp tập trung lực lượng vây giáp, nghĩa quân rút về Mộc 

Châu, rồi khởi nghĩa tan rã. 
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Tại Lai Châu: Khi thực dân Pháp xâm chiếm vùng Tây Bắc Bắc Kì, dưới sự 

lãnh đạo của Đèo Văn Trì, Đèo Văn Toa, người Thái đã nổi dậy khởi nghĩa. Nghĩa 

quân hoạt động khắp vùng Phong Thổ, Bình Lư, Sìn Hồ, Mường Lay. Sau đó, Đèo 

Văn Trì rút quân về Mường Lay, Mường Tè để củng cố lực lượng. Đèo Văn Toa trở 

về Phong Thổ dồn sức bảo vệ tuyến phòng thủ Bình Lư. 

Khởi nghĩa Đèo Văn Trì: Đèo Văn Trì là một thổ ti người Thái Trắng ở 

Mường Lay, lực lượng mạnh, hùng cứ cả vùng Lai Châu rộng lớn. Thực dân Pháp 

đã đánh giá về thế lực của Đèo Văn Trì như sau: Gia đình này thống trị trong nhiều 

thế kỷ trên một lãnh thổ thuộc vùng thượng lưu sông Đà [177; tr. 27]. Khi thực dân 

Pháp tiến đánh Tây Bắc, Đèo Văn Trì đã liên kết với các thủ lĩnh như Đèo Văn Toa 

(Lai Châu), Đèo Văn Sanh (Điện Biên), Nguyễn Văn Quang, Bạc Cầm An (Thuận 

Châu), Cầm Văn Thanh (Mai Châu)… chống Pháp [11; tr. 22].  

Cuối năm 1885, Đèo Văn Trì đã lãnh đạo người Thái ở Tây Bắc hưởng ứng 

Dụ Cần Vương chống Pháp. Đèo Văn Trì được vua Hàm Nghi phong chức Hưng 

Hóa thập châu Tuyên phủ sứ [163; tr. 188]. Đèo Văn Trì đã lãnh đạo người Thái 

cùng liên kết chiến đấu chống Pháp dưới chướng của thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích.  

Đầu năm 1886, Đèo Văn Trì tổ chức các nhóm nghĩa quân người Thái đánh 

Pháp, giành thắng lợi ở trận Long Po (03 – 1886), trận Bình Lư. Theo tài liệu của 

Pháp: “Năm 1886, Đèo Văn Trì chống lại chúng ta ở vùng Lào Cai” [186; tr. 24]. 

Nghĩa quân Đèo Văn Trì còn phối hợp với nghĩa quân Yên Thế và lực lượng ủng hộ 

Tôn Thất Thuyết ở biên giới nhà Thanh. Vùng Điện Biên, Lai Châu, Phong Thổ, Sa 

Pa là địa bàn hoạt động chính của nghĩa quân Đèo Văn Trì [95; tr. 708]. 

Khi Tôn Thất Thuyết trên đường sang Trung Quốc cầu viện (6 - 1886), ông đến 

Lai Châu nhằm kêu gọi sự ủng hộ của người Thái đối với vua Hàm Nghi và chỉ đạo 

phong trào chống Pháp ở Tây Bắc. Thực dân Pháp nhận định “Thuyết, cựu Phụ chính 

của triều đình An Nam và cũng là kẻ thù của chúng ta đã bị thất thế cũng tìm cách đến 

ẩn náu ở Lai Châu” [186; tr. 24]. Tôn Thất Thuyết đã được Đèo Văn Trì bí mật giúp 

đỡ. Đèo Văn Trì đã đưa Tôn Thất Thuyết theo ngả đường từ Bình Lư lên Mạn Hảo và 

đến được tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) [149; tr. 29]. Tại đây, nhà Thanh đã ủng hộ Tôn 

Thất Thuyết 300 quân. Trong đó, Đèo Văn Trì được giữ lại 100 quân  đưa về căn cứ 

Mường Tè, phối hợp chống Pháp ở vùng Tây Bắc.  
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Từ cuối tháng 4 đến tháng 10 - 1886, thực dân Pháp mở các cuộc hành quân tấn 

công vào căn cứ của nghĩa quân Đèo Văn Trì. Tuy nhiên, do lực lượng quân ít nên việc 

kiểm soát khu vực Tây Bắc của thực dân Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền 

Pháp thừa nhận “Quân số của chúng ta ở vùng này gần như rất ít, lại đóng quân rải 

rác nên khó khăn trong việc thực hiện các cuộc truy quét” [186; tr. 26].  

Tháng 5 - 1886, Pháp tiếp tục mở cuộc tấn công lần thứ hai vào căn cứ 

nghĩa quân hòng cắt đứt đường tiếp tế tại vùng sông Đà, sông Thao và Thanh 

Hóa. Nghĩa quân tiếp tục rút về căn cứ Bình Lư (19 – 5), Hiến Trai (31 - 5). Khi 

quân Pháp rời căn cứ, nghĩa quân lại quay về củng cố lực lượng. Tháng 11 - 

1886, thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Bình Lư, Phong Thổ. 

Ngày 6 – 11 – 1886, đạo quân Pháp do Đại úy Olive chỉ huy gồm lính Lê dương, 

một đội khố đỏ, một đội pháo binh và 250 lính dõng kéo quân từ Dương Quy tiến 

công nghĩa quân. Thực dân Pháp triệt để lợi duṇg mâu thuẫn giữa các thủ lĩnh 

nghĩa quân để làm yếu đối phương. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, khi quân 

Pháp phá hàng rào lọt được vào căn cứ thì nghĩa quân đã rút chạy về Lai Châu, 

Sơn La và lưu vực sông Mã. Quân Pháp chiếm đóng và lập đồn bốt ở nhiều địa 

điểm trọng yếu như Phong Thổ, Bát Xát. Trong năm 1887, nghĩa quân hoạt động 

mạnh ở Sơn La và Lai Châu. Đầu năm 1888, Pháp mở cuộc tấn công lớn vào 

Phong Thổ. Một mặt quân Pháp tăng cường đánh chiếm Sơn La, mặt khác từ Lào 

Cai tiến qua Phong Thổ vào Mường Lay. Tại đây, chúng đã bị các nghĩa binh 

của Mường Muổi (Thuận Châu), Mường La, Tuần Giáo, phối hợp với nghĩa quân 

của Mường Lay do Đèo Văn Trì lãnh đạo chống trả quyết liệt. Quân Pháp đã bị 

chặn đứng ở Pá Tẩn - Mường Lay (01 - 1888), Chiềng Nưa (01 - 1888). Tài liệu 

“Quăm tô mương” của Mường La ghi: "Khi Tây kéo đến Pá Tần gặp quân 

Mường Lay và các cánh quân của Sơn La (Mường Muổi, Mường La, Tuần Giáo) 

chặn đánh. Lính Tây đánh không lại, phải chạy tràn về Mường La" [87; tr. 45]. 

Năm 1888, quân Pháp tiếp tục tiến công dọc sông Đà lên Sơn La và Lai 

Châu. Đến tháng 6 – 1888, Pháp đã thiết lập được ách cai trị cả một vùng thượng 

lưu sông Đà và phía trên sông Mã. Sau đó, Pháp lập các đồn binh để thu hẹp địa bàn 

hoạt động của nghĩa quân. 
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Cùng các hoạt động quân sự, thực dân Pháp dùng thủ đoạn chính trị, tiến 

hành những cuộc thương thuyết với Đèo Văn Trì. Cuối cùng Đèo Văn Trì đã thỏa 

hiệp với Pháp. Tài liệu của Pháp cho biết: “Do lo lắng một cách thực sự ảnh hưởng 

của những người em của ông ta (Đèo Văn Trì) với chúng ta nên ông ta đã quyết 

định liên minh trở lại với chúng ta” [186; tr. 29]. Tháng 11 - 1888, quân Pháp tìm 

cách cô lập, ngăn chặn tiếp tế khiến lực lượng nghĩa quân dần suy yếu. Đèo Văn Trì 

đã quy hàng và làm tay sai cho Pháp (1888). Tuy nhiên, cho đến cuối năm 1889, 

thực dân Pháp vẫn chưa thể lập được bộ máy cai trị khu vực này. 

Tại Yên Bái, Lào Cai: Sau khi Đèo Văn Trì đầu hàng Pháp, từ năm 1889, 

vùng thượng lưu sông Hồng do thủ lĩnh Hoàng Thân Lợi chỉ huy các cánh quân 

[177; tr. 34]. Phía lưu vực sông Chảy là căn cứ chính của Hoàng Mẫn, với lực lượng 

khoảng 1.000 quân. Nghĩa quân Hoàng Mẫn cũng hoạt động dọc vùng sông Thao. 

Trong khi đó, vùng tả ngạn sông Hồng đặt dưới sự kiểm soát của nghĩa quân do 

Nguyễn Triệu Trọng làm thủ lĩnh. Các thủ lĩnh nghĩa quân ở khu vực trên đã liên 

kết với Đặng Sam Su, Hoàng Cầm, Cố Yóc và Chu Năm chống Pháp. Năm 1890, 

thực dân Pháp liên tiếp tấn công các đội nghĩa quân ở vùng tả ngạn sông Hồng.  

Tại Lào Cai, thủ lĩnh Dương Chính Hồng, Dương Chính Vinh đã nổi dậy 

chống Pháp khi chúng tiến công xâm chiếm Bắc Hà, Lào Cai. 

            Năm 1886, thủ lĩnh Giàng Chẩn Hùng và Giàng Chẩn Mìn ở Lao Dìn 

Phàng. Tả Chải, Trung Đô đã đánh bại âm mưu xâm chiếm Bắc Hà của thực dân 

Pháp. Năm 1891, nghĩa quân phối hợp với quân Cờ Đen tấn công quân Pháp khi 

chúng đánh chiếm Bắc Hà. Đến năm 1891, thực dân Pháp mới kiểm soát được các 

tuyến đường giao thông thủy bộ và vùng biên giới từ Lào Cai đi Lai Châu.  

Vùng tiếp giáp giữa Lào Cai và Hà Giang là địa bàn hoạt động của Mạc 

Quế Anh và Hoàng Quế. Thực dân Pháp nhận định “Hoàng Quế và Mạc Quế 

Anh hai tên cướp lão luyện và kiên quyết… chúng đã lao vút sang như mũi tên 

xuyên qua quân khu 4 và cùng với 400 hay 500 tay súng” [180; tr. 233]. Hoạt 

động của các nhóm nghĩa quân trên đã khiến cho sự liên thông khu vực phía Tây 

giữa Hà Giang và Lào Cai trong thời gian lâu dài tồn tại một tình trạng gián đoạn 

lớn [177; tr. 21]. 
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 * Vùng Đông Bắc, Bắc Bắc Kì 

Tại Tuyên Quang, Hà Giang: Khi mở rộng đánh chiếm vùng thượng du Bắc 

Kì, quân Pháp chủ trương tiến theo dọc sông Thao lên sông Lô. Tháng 5 - 1886, 

quân Pháp chiếm đóng Chiêm Hóa, Vĩnh Tuy, Bắc Mục. Tháng 9 - 1887, quân Pháp 

chiếm Hà Giang [177; tr. 21].  

Năm 1884, quân Pháp tiến lên Tuyên Quang, nghĩa quân Đốc Thực đã nổi 

dậy, bao vây quân Pháp tại thành Tuyên Quang [91; tr. 41]. Hoạt động của nghĩa 

quân Đốc Thực trải dài dọc sông Thao, sông Chảy, sông Lô giữa vùng Phú Thọ, 

Yên Bái và Tuyên Quang. Nghĩa quân Lãnh Giang và Đốc Khoát hoạt động rộng 

khắp các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên và Tuyên Quang từ năm 1891 đến năm 1893.  

           Vùng Chiêm Hóa, từ năm 1892 nổi lên hoạt động của các thủ lĩnh nghĩa quân 

Cao Tài Lợi, Cao Tài Nhi, Lò Sét, Hoàng Cầu [68; tr. 197]. Dựa vào địa hình hiểm 

trở, các nhóm nghĩa quân di chuyển linh hoạt trên một địa bàn rộng lớn ở lưu vực 

sông Chảy, sông Lô, mở rộng ảnh hưởng sang cả Yên Bái, Hà Giang, gây cho quân 

Pháp tổn thất không nhỏ. Quân Pháp nhận định: “Những đám quân của Hoàng Cầu 

đã cứ hiểm ở tả ngạn sông Chảy và gây sự lo ngại cho địa hạt Tuyên Quang, cũng 

như cho cả Yên Bái” [190]. Năm 1892, tài liệu của Pháp viết: “Vào tháng 4, đám 

quân của Hoàng Cầu từ nhiều tháng trước đấy đã tụ tập lại ở Chiêm Hóa (Tuyên 

Quang), nay tiến về Hà Giang và làm gia tăng sự rối loạn ở trong vùng này”  [190]. 

Trước ảnh hưởng của Hoàng Cầu và các thủ lĩnh nghĩa quân, quân Pháp tăng 

cường các cuộc hành binh. Tháng 11 – 1892, chỉ huy quân Pháp đến Chiêm Hóa đã 

bị nghĩa quân phục kích. Sau đó, do so sánh lực lượng chênh lệch nên nghĩa quân 

rút về phía Bắc Chiêm Hóa. 

Tháng Giêng năm 1893, nghĩa quân Hoàng Cầu tiếp tục đóng ở Chiêm Hóa 

cùng với khoảng 300 quân. Thủ lĩnh Mạc Quế Anh phối hợp với nghĩa quân Hoàng 

Cầu hoạt động mạnh ở vùng sông Lô, Vĩnh Tuy. Tháng 4 - 1893, Hoàng Cầu đã 

tiến quân về phía Bắc Hà Giang. Thực dân Pháp nhận định: “sự yên tĩnh đã được 

trở lại ở châu Chiêm Hóa do đám giặc Hoàng Cầu đã bỏ đi” [180; tr. 216]. Đầu 

tháng 5, nghĩa quân Hoàng Cầu đã phục kích đoàn vận tải của Pháp trên đoạn 

đường hiểm yếu đi Hà Giang. Nhưng quân Pháp có thêm viện binh nên nghĩa quân 
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nhanh chóng rút lui. Sau đó, Hoàng Cầu di chuyển quân từ huyện Vị Xuyên về 

Vĩnh Tuy, cứ hiểm ở Lũng Kiêm. Quân Pháp đã nhiều lần giao chiến với quân của 

Hoàng Cầu nhưng đều thất bại. 

 Khu vực Sơn Dương là địa bàn hoạt động của nhóm nghĩa quân Tuần Đạt và 

Lương Văn San. Thực dân Pháp nhận định: “Miền Nam tỉnh Tuyên Quang trước 

giờ vẫn náo loạn. Dân chúng huyện Sơn Dương nộp thuế cho tên cầm đầu Tuần 

Đạt, cát cứ ở Cai Vọng, y kí tên với một con dấu triện chính thức của huyện Sơn 

Dương. Viên tri huyện người An Nam đã buộc phải chạy sang hữu ngạn để nhờ sự 

bảo trợ của đội lính khố xanh” [190]. 

Ở Hà Giang, có cuộc khởi nghĩa của người Mông dưới sự lãnh đạo của Sùng Mí 

Chảng. Thủ lĩnh nghĩa quân đã sử dụng hình thức tôn giáo để tập hợp lực lượng chống 

Pháp. Năm 1886, Sùng Mí Chảng nổi dậy ở Đồng Văn. Ông tự xưng là “Vua”, thực 

hiện ý trời đánh đuổi quân xâm lược. Khởi nghĩa nhanh chóng tập hợp được khoảng 

700 người Mông tham gia. Mở đầu nghĩa quân đánh đồn Thiên Phùng và giành thắng 

lợi nhanh chóng. Nhân dân trong vùng tin theo Sùng Mí Chảng, không đi phu cho thổ 

ti, không nộp thuế cho Pháp. Lực lượng và căn cứ nghĩa quân dần mở rộng. Dựa vào 

địa thế rừng núi hiểm trở, với lối đánh du kích, nghĩa quân tiến đánh các đồn của Pháp 

ở Mai So, Sìn Cải, Mỏ Lòi và cao nguyên Đồng Văn. Quân Pháp dùng thủ đoạn treo 

thưởng lớn cho người bắt được Sùng Mí Chảng nhưng đều thất bại. Năm 1888, Pháp 

tập trung lực lượng quân sự lớn đàn áp cuộc khởi nghĩa. Phong trào đấu tranh của 

người Mông dưới sự lãnh đạo của Sùng Mí Chảng bị dập tắt.  

 Thủ lĩnh Hà Quốc Thượng (người Mông) hoạt động chống Pháp ở vùng 

Hà Giang, thượng lưu sông Gâm, lực lượng khoảng 1.000 quân [68; tr. 197] . Về 

ảnh hưởng của Hà Quốc Thượng, thực dân Pháp nhận định: “Tên thủ lĩnh lớn A 

Cốc Tượng (Hà Quốc Thượng) thống trị một vùng nằm giữa Trung Hoa, Hà 

Giang và Chợ Rã” [180; tr. 116 – 117]. Từ năm 1894 đến năm 1896, Hà Quốc 

Thượng tổ chức và lãnh đạo người Mông, Dao ở Hà Giang chống Pháp, lập căn 

cứ ở Sầm Ten và Ô Phan. Về sức mạnh và sự gan góc của nghĩa quân, thực dân 

Pháp đánh giá: “Kẻ cầm đầu là A Cốc Thượng ở khu vực này mà các đồn binh 

của Pháp như sống “trong một vùng trung lập có vũ trang” [182; tr. 241]. Vẫn 
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theo đánh giá của Pháp: "...Những phần tử ngoan cố của các toán cuớp đã tập 

hợp nhau về phía Bắc và trung tâm của quân khu III, trong góc độ hình thành 

bởi con sông Gâm và con sông Lô, giữa Chiêm Hoá, Bảo Lạc, biên giới Trung 

Hoa, Hà Giang và Vĩnh Tuy. Bọn chúng tập trung tại đó, dựa vào A Cốc 

Thượng, một số ít đồn bốt của ta ở đó từ trước đến nay chỉ là những điểm mốc 

mà thôi và sự tồn tại của ta ở đó từ trước đến nay chỉ là mỏng manh. Tuy nhiên 

tình hình này có thuận lợi là bọn cướp tản mạn khắp mọi nơi. Công cuộc chiếm 

đóng dứt khoát và tổ chức từng bước đối với vùng trung tâm, nối liền các tổ chức 

đã có ở phía Đông và phía Tây với nhau…” [180; tr. 191]. Để đối phó, thực dân 

Pháp liên tục tổ chức các đợt hành quân, với chủ trương: "phải quét sạch bọn 

cướp ra khỏi Hà Giang và hoàn thành công cuộc tổ chức ở khu trung tâm miền 

thượng du, công cuộc đó bắt đầu ở phía Đông và phía Tây, do hai con người có 

tài đảm nhận là: Đại tá Pennequin và Gallieni" [180; tr. 191]. Bên cạnh đó, 

quân Pháp tìm cách mua chuộc Hà Quốc Thượng, nhưng ông chỉ tạm thời hòa 

hoãn, sau đó vẫn tiếp tục chống lại quân Pháp.  

Ở phía Bắc Hà Giang có hoạt động mạnh của nghĩa quân Lê Chí Tuân. Thực 

dân Pháp đánh giá: “Lê Chí Tuân chiếm đóng tại dẫy núi Ken - dãy núi nằm giữa 

Bắc Quang và Hà Giang. Đám cướp Lê Chí Tuân là một trong những toán cướp 

thiện chiến và có tổ chức hơn cả” [180; tr. 205]. Tháng 5 – 1893, 100 nghĩa quân 

của Lê Chí Tuân đã đánh với quân Pháp nhiều trận quyết liệt.  Nhưng do lực lượng 

chênh lệnh nên giữa năm 1893, Lê Chí Tuân xin quy thuận quân Pháp. 

Có thể nói, trong khoảng thời gian từ năm 1893 đến năm 1897, các cuộc khởi 

nghĩa chống Pháp đã phát triển mạnh mẽ trên một địa bàn rộng lớn từ Tuyên Quang, 

Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai đến Cao Bằng. Thực dân Pháp nhận định: “Quân khu III 

(thủ phủ Tuyên Quang) từ trước đến nay hoàn toàn bỏ ra ngoài tổ chức đó, hình 

thành coi như phần lửa đạn, để lại giữa Bắc Kì một cái lò hấp dẫn thật sự đối với 

bọn cướp… qua những khu vực đất đai của mấy tên thủ lĩnh như A Cốc Thượng, 

Lương Tam Kỳ, Bá Kỳ, Đề Thám" [180; tr. 191]. Đến năm 1896, Pháp tập trung lực 

lượng lớn đàn áp các cuộc khởi nghĩa nên các thủ lĩnh lần lượt rút sang biên giới nhà 

Thanh để ẩn tránh như Hoàng Mẫn, Mạc Quế Anh, Hà Cốc Thượng. 
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Tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng: Từ năm 1884, quân Pháp tiến đánh 

Thái Nguyên. Trong thời gian từ năm 1884 đến năm 1885, Pháp tập trung lực 

lượng bình định vùng Phổ Yên và Đại Từ. Sau đó, quân Pháp mở rộng đánh 

chiếm vùng Chợ Chu, Định Hóa (10 - 1886). Tuy nhiên, quân Pháp không thể 

vượt khỏi Thái Nguyên để mở rộng địa bàn về phía Bắc. Tại đây, quân Pháp vấp 

phải lực lượng của Phùng Bá Chỉ (Bá Kỳ) ở Chợ Mới, Chợ Chu; Lương Tam Kỳ 

ở Chợ Chu, Mã Sình Long (Mã Mang) chặn đánh. Người Pháp nhận định: 

"Những quân khu 9, 10, 11 đều rất rối loạn trong những năm 1889 – 1890. 

Nhiều "toán cướp" hoành hành… những toán ấy sử dụng những sào huyệt kiên 

cố và đặt ở những nơi khó vào tới được như: Núi Bảo Đài, núi Đông Triều và 

núi Yên Thế, vùng Chợ Chu, Chợ Mới  [177; tr. 154]. 

Nghĩa quân Phùng Bá Chỉ đóng ở khu vực Định Hoá, Chợ Mới, Võ Nhai. Thực 

dân Pháp đánh giá: “Trong tỉnh Thái Nguyên, những toán cũ ở vùng Chợ Mới vẫn 

chiếm lĩnh những vị trí mà rút về hồi tháng 02 -1889, cách những đồn bốt của ta chỉ 

chừng vài cây số. Từ đấy chúng tỏa ảnh hưởng ra khắp vùng mà chúng tuyệt đối làm 

chủ” [177; tr. 181]. Cuối năm 1889, thực dân Pháp huy động trên 1.000 quân tiến đánh 

Chợ Mới (Bắc Kạn). Nghĩa quân do Bá Kỳ chỉ huy đã chặn đánh Pháp. Quân Pháp bị 

thiệt hại nặng, gần 100 lính bị thương và 8 sĩ quan bị tiêu diệt [91; tr. 39]. Tháng 10 - 

1891, nghĩa quân của Bá Kỳ đã tổ chức nhiều trận tập kích chống lại quân Pháp trên 

một vùng rộng lớn bao gồm Đức Liên, Ngao Thượng. Báo cáo của quân Pháp cho biết: 

“Vùng Chợ Mới luôn luôn bị quấy nhiễu vì những toán giặc Tầu (hay An Nam) khủng 

bố trong xứ. Ngày 12 – 10 – 1891, đội hộ tống một đoàn xe từ Thái Nguyên đi Chợ Mới, 

bị một toán giặc tập kích ở đèo Dang Lam, trên bờ tả ngạn sông Cầu. Tầu hỏa giữa 

Thái Nguyên, Chợ Mới và Chợ Chu không chạy được nữa mà thường xuyên bị cướp 

hay giết người [177; tr. 176]. Đến đầu năm 1892, Bá Kỳ chấp nhận quy thuận chính 

quyền Pháp và được quân Pháp cho giữ lại 50 lính. Nhưng việc quy phục quân Pháp chỉ 

là hình thức, trên thực tế Bá Kỳ vẫn tiếp tục các hoạt động chống Pháp. Tháng 6 - 1892, 

Bá Kỳ đã bắt liên lạc và giúp đỡ nghĩa quân Yên Thế hoạt động ở Thái Nguyên.  

Ở vùng phía Bắc Thái Nguyên , năm 1894 nghĩa quân Mã Sình Long (tức Mã 

Mang) từ Cao Bằng tiến xuống Thái Nguyên và mở rộng hợp tác với Bá Kỳ . Phó 
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Công sứ Pháp ở Thái Nguyên cho rằ ng: "Mã Mang không phải là người gốc Hoa mà 

là một người lai tạp , giống như phần lớn người dân vùng biên giới mà chúng ta đăṭ 

tên gốc Hoa đã có thể sống yên bình ở Trung Hoa , từ tháng 4 đến tháng 12 - 1897 

mà lại mạo hiểm đến một tỉnh mà ở đó nhiều người biết Mã Mang”  [249, tờ. 15]. 

Nghĩa quân Mã Mang phát triển lực lượng lên tới 300 người. Tháng 01 - 1897, Mã 

Mang phục kích một đoàn binh vận của Pháp từ Thái Nguyên lên Chợ Mới, trừng 

trị tên giám binh người Pháp và tri huyện Phú Lương. Ngoài ra, Thái Nguyên còn là 

địa bàn hoạt động của nhiều nhóm nghĩa quân từ Yên Thế sang. Trong tác phảm La 

Garde indigène de l'Indochine de sa création à nos jours, người Pháp nhận định: 

“Các toán quân giặc ở Yên Thế bị săn đuổi ở trong tỉnh Bắc Ninh đã chạy sang ẩn 

trốn nằm lẫn trong vùng núi Tam Đảo, Thái Nguyên. Ở đấy chúng liên kết với các 

đám quân của Đề Công, Quản Định và Mã Mang là những đám giặc hoạt động 

riêng biệt ở tỉnh này” [187; tr. 316].  

Khởi nghĩa của binh lính người Việt trong quân đội Pháp: Cuối năm 1892, 

binh lính người Việt trong quân đội Pháp đóng ở đồn Hùng Sơn, dưới sự chỉ huy 

của Cai Bát, Đội Nghiêm đã nổi dậy khởi nghĩa. Cai Bát và Đội Nghiêm hoạt động 

mạnh ở vùng Đại Từ, phát triển lực lượng sang Võ Nhai [134, tr. 210]. Phong trào 

đã thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Đến năm 1894, lực lượng nghĩa 

quân tăng lên khoảng 50 người. Dựa vào địa hình rừng núi rậm rạp ở các tỉnh Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Yên, nghĩa quân đã đánh bại nhiều trận phục kích của 

quân Pháp từ năm 1892 đến năm 1896. Tháng 03 - 1894, nghĩa quân tấn công đồn 

binh của quân Pháp ở khu vực Đại Từ [134; tr. 210]. Nghĩa quân còn mở rộng địa 

bàn hoạt động ở huyện Võ Nhai, khiến quân Pháp phải áp dụng chế độ quân quản 

cho vùng Võ Nhai vào tháng 10 năm 1894 [134; tr. 210]. 

Tại Cao Bằng: Ở Hòa An, Hà Quảng, Trà Lĩnh, nghĩa quân dưới sự lãnh đạo 

của thủ lĩnh Triệu Phúc Sinh xây dựng căn cứ ở Tổng Cọt (Lục Khu, Hà Quảng), liên 

tục tổ chức các trâṇ phuc̣ kích, bao vây quân Pháp từ năm 1886 đến năm 1889. Năm 

1888, lưc̣ lươṇg nghiã quân của Triêụ Phúc Sinh và nhân dân các huyêṇ miền Đông 

như Quảng Yên, Phục Hòa, Hạ Lang kéo xuống chiếm vùng Án Lại, Canh Biêṇ (Hòa 

An) và xây dựng nơi đây thành một căn cứ vững chắc ở phía Tây Bắc Cao Bằng. Các 
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đội nghĩa quân đã phối hơp̣ chặt chẽ với quân của Triêụ Phúc Sinh đẩy lùi quân Pháp 

về thi ̣ xa,̃ giành thắng lợi lớn ở trận phục kích đồn Mỏ Sắt (10 – 1890). 

Năm 1886, một phụ nữ người Mông ở Thông Nông, Hà Quảng là Pa Deng 

đã tổ chức và lãnh đạo người Mông chống Pháp. Nghĩa quân có hoạt động nổi bật là 

trận phục kích quân Pháp ở đèo Mã Quỷnh, gây cho Pháp nhiều tổn thất. 

Tại Trùng Khánh nghĩa quân do Bá hộ Lê Bá Tài chỉ huy đã tiến hành bao 

vây quân Pháp ở Trùng Khánh Phủ . Nghĩa quân Lê Bá Tài đã tiến hành truy kích 

quân Pháp trên đường đi Pò Tấu, Trùng Khánh sang Hạ Lang. 

Thủ lĩnh A Kanh Sinh chỉ huy nghĩa quân ở Thất Khê từ năm 1886. Dưới sự 

lãnh đạo của A Kanh Sinh, nghĩa quân đã tiến hành các chiến dịch bao vây đồn Thất 

Khê từ xa và cắt đứt đường giao thông liên lạc giữa Thất Khê với Lạng Sơn và Cao 

Bằng (từ tháng 8 – 9 năm 1892) [177; tr. 40]. 

Cũng ở Cao Bằng còn có hoạt động của nghĩa quân Hoàng Quế và Mạc Quế 

Anh ở vùng Lục Khu. Mạc Quế Anh, Hoàng Quế đã tổ chức được một số trận đánh lớn 

trong đó có trận tấn công phủ Trùng Khánh và tập kích pháo thuyền của quân Pháp trên 

sông Bằng Giang vào thu đông 1891 – 1892. Quân Pháp đánh giá: “Các đồn bốt của ta 

ở Bắc Mê, Bảo Lạc, Bắc Kem bị chìm ngập trong vùng này coi như những hòn đảo 

nhỏ, đó chỉ là những điểm chiến lược, mà chúng ta nhờ vào đó để theo dõi động tĩnh 

của bọn cướp, chúng ta không thể mạo hiểm tiến ra xa ngoài” [180; tr. 86]. 

Trong một bản báo cáo về tình hình Cao Bằng gửi quan Kinh lược tỉnh Bắc 

Kì, Án sát tỉnh Cao Bằng là Nông Ngọc Trường viết: 

 “Thi Thiên Đức đem hơn 60 tên, lén đến đóng ở xứ Mạch, xứ Lũng Quang, 

hai xứ ấy thuộc về làng Thông Nông. 

Ở Lũng Giáo có Hồ Chí Tài (tức là Hồ Nhị) và tên tướng đóng ở Lũng Hoan 

thuộc làng Bình Lãng tên là Lý Tử Tài  (tức Lý Tứ). 

Tướng giặc là Đặng A Hợp toan sự quấy rối ở nơi tổng Ỷ Cống, phủ Trùng 

Khánh, quan tư đã cho 80 dân dũng đến xứ ấy làm đồn, lùng bắt. 

Ở Hạ Lang, quan huyện đã bẩm rằng có đứa thám về có tướng giặc đóng ở 

Lũng Mán (thuộc làng Pha Lăng) tên là Mạc Quốc Anh đảng nó ước hơn 80 đứa, 

khoảng 70 khẩu súng.  
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Năm 1889, Phù Nhị người dân tộc Dao (Nguyên Bình) đã tập hợp một số đồng 

bào Dao tập kích quân Pháp ở ngay thị trấn huyện Nguyên Bình.” [264; tờ 7- 8]. 

Tại Lạng Sơn: Trong những năm 1899 – 1901, tại Lạng Sơn diễn ra cuộc vận 

động của người Nùng vào các Hội Tam Điển để tự vệ và thường tiến hành các hoạt 

động chống quân Pháp xâm chiếm ở nhiều địa phương. Thực dân Pháp đã ra sức 

đàn áp phong trào Hội kín ở Lạng Sơn nên phong trào Hội kín Tam Điển tan rã. 

Tháng 8 - 1893, thủ lĩnh người Nùng ở Lạng Sơn là Lộc Thanh Chương và 

Chung Di Phương đã lãnh đạo nhân dân địa phương khởi nghĩa chống Pháp ở Ôn 

Châu nhưng nhanh chóng bị đàn áp.  

Tại vùng núi Cai Kinh, những nghĩa quân kế tục sự nghiệp của Lưu Kỳ đã 

rút quân về vùng Bảo Đài, Lũng Lật. Thực dân Pháp nhận định: Sau khi Lưu Kỳ 

chết đi, đồng đẳng của hắn dồn về phía Bảo Đài và Cai Kinh, lập căn cứ Bin Ho 

cách Tiên Yên không xa [177; tr. 37]. Lực lượng nghĩa quân gồm khoảng 900 quân, 

chia làm 4 nhóm. Nhóm do Hoàng Thái Nhân chỉ huy, nhóm do Cả Quý chỉ huy, 

nhóm do Đề Kỳ chỉ huy, và nhóm do vợ Lưu Kỳ chỉ huy [178; tr. 12]. Trong đó nổi 

bật là lực lượng của Hoàng Thái Nhân.  

 Tuyến đường Cao Bằng – Lạng Sơn được thực dân Pháp đánh giá là một huyết 

mạch rất quan trọng. Vì thế, Pháp lập hệ thống đồn bốt dày đặc. Tuy nhiên, nghĩa quân 

Hoàng Thái Nhân vẫn làm chủ tuyến đường dọc theo biên giới Việt Trung. Lực lượng 

nghĩa quân khoảng 800 quân [68; tr.191]. Hoạt động chính của nghĩa quân là đánh đồn 

diệt viện, đánh phá đường xe lửa. Thực dân Pháp đánh giá: “Các toán quân ở Lũng 

Lật, dưới quyền chỉ huy của Hoàng Thái Nhân lâu nay nổi tiếng trong cả vùng và sau 

một vài trận đánh úp đoàn vận tải và quân tiễu phạt của chúng ta lại càng tăng thêm 

uy tín trước con mắt của dân chúng. Các toán đó tạo thành một tập thể đáng sợ, được 

củng cố vị trí trong khu vực bất khả xâm phạm, mà năm 1892 quân ta có tiến công 

song vô ích” [178; tr. 14]. Năm 1894, quân Pháp mới bình định được khu vực này. Khi 

đánh phá căn cứ của nghĩa quân, thực dân Pháp tìm thấy một cuốn sổ ghi các khoản 

đóng góp của nhân dân. Thực dân Pháp nhận định: "Vùng núi Cai Kinh từ hai năm nay 

hoàn toàn dưới quyền cai trị của kẻ cướp; thật là một tập đoàn cứ điểm. Dân chúng 

hoàn toàn theo họ” [177; tr. 55]. Sau đó, Pháp lập ra một đơn vị đặc biệt, tiểu quân khu 

Cai Kinh để kiểm soát khu vực trên.  
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Tại Quảng Yên: 

Hoạt động của tổ chức“Thiên địa hội”: Đây là một tổ chức có tính chất tôn 

giáo ở Quảng Yên. Hoạt động chống Pháp của Thiên địa hội ở Quảng Yên bắt đầu 

từ năm 1885. Thiên điạ hôị dần mở rộng địa bàn và phát triển lực lượng ở nhiều nơi 

trong tỉnh Quảng Yên. Cuối năm 1885, thực dân Pháp chiếm đóng Móng Cái. Nghĩa 

quân Thiên địa hội đã giữ quyền kiểm soát thị xã Móng Cái. Tháng 12- 1886, quân 

Pháp mới làm chủ được thị xã Móng Cái, nhưng phải mất nhiều năm mới bình định 

được khu vực trên. Cuối năm 1888,  hơn 2.000 nghĩa quân Thiên địa hội đã bao vây 

Móng Cái trong ba ngày, tiêu diệt một số quân Pháp, giải phóng thị xã [91; tr. 31]. 

Đến năm 1892, Pháp mới củng cố được vị trí này. 

Năm 1892, thủ lĩnh Đam Cam Tây tổ chức lực lượng đánh vào sào huyêṭ của 

quân Pháp ở Hà Cối , diêṭ đồn Trúc Bài Sơn , gây cho quân Pháp nhiều thiêṭ haị  [13; 

tr. 17]. Những hoạt động chống Pháp của các thủ lĩnh ở vùng Móng Cái, Quảng 

Yên khiến chỉ huy Pháp phải thừa nhận : "Vùng quân sự Móng Cái tình hình rất rối 

ren, tất cả các khu vưc̣ thung lũng sông Tiên Yên , Đầm Hà và cả xung quanh vùng 

Móng Cái đều bị nghĩa quân quấy rối...” [13; tr. 17]. 

         Tại Bắc Giang: Khi thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Giang, nhiều cuộc khởi 

nghĩa nổ ra, tiêu biểu như khởi nghĩa Cai Biều, Tống Bưởi (1884 - 1891) ở Bảo 

Lạc. Tháng 12 - 1885, nghĩa quân Cai Biều, Tống Bưởi mở rộng địa bàn và có mối 

liên hệ chống Pháp với các cuộc khởi nghĩa ở Yên Thế, Cai Kinh. Khi liên hệ với 

cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Cai Biều, Tống Bưởi nhận trọng trách giữ vững căn cứ 

Bảo Lộc để tạo vỏ bọc và hệ thống liên lạc với phong trào Cai Kinh, Lưu Kỳ [1; tr. 

61]. Năm 1891, Cai Biều, Tống Bưởi sáp nhập hẳn vào cuộc khởi nghĩa Yên Thế và 

có mối liên hệ với nghĩa quân của Lưu Kỳ ở vùng Bảo Lạc, Đông Triều.  

Khởi nghĩa Lưu Kỳ ở vùng Đông Triều và Bắc Giang: Lưu Kỳ là người 

gốc Hoa, quê Lục Ngạn (Bắc Giang). Ông có quan hệ mật thiết với các thương 

nhân Trung Hoa. Ngoài ra, Lưu Kỳ có mối liên hệ với khởi nghĩa Bãi Sậy. Thực 

dân Pháp nhận định: “Vùng Lục Nam, một trong những sĩ quan của Tán Thuật là 

đề đốc Lưu Ký (tức Lưu Kỳ), hoạt động không khác gì chủ tướng của hắn. Sử 

dụng một đội quân quan trọng người Tàu, trang bị hơn 200 súng, hắn duy trì và 
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sử dụng thường xuyên những toán cướp nhỏ để tạo ra cơ hội thuận lợi cho lực 

lượng của hắn. Tất cả hoạt động ấy đều chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tán 

Thuật” [177; tr. 106]. 

            Sau khi phong trào Cần Vương bùng nổ , Nguyễn Thiện Thuật đã phong 

chức Đề đốc cho Lưu Kỳ . Lưu Kỳ đươc̣ Nguyễn Thiện Thuật giao nhiêṃ vu ̣trấn 

giữ vùng Đông Bắc và tổ chức đường dây buôn bán vũ khí cho các cuộc khởi nghĩa 

ở Bắc Kì. Cuôc̣ khởi nghiã Bãi Sậy ở vùng đồng bằng Bắc Kì nối dài ảnh hưởng tới 

khu vực thươṇg du Bắc Kì. 

Sau khi khởi nghĩa Bãi Sậy thất baị , môṭ số thủ liñh đã rút về Đông Triều , 

Lục Ngạn tham gia vào lực lượng nghĩa quân Lưu Kỳ. Nghĩa quân của Lưu Kỳ chủ 

yếu gồm người Hoa, Kinh, Dao... Thực dân Pháp nhận định: “Lưu Kỳ đã biết khôn 

khéo lợi duṇg hoàn cảnh : Các dân tộc ở vùng Đông Triều mà y đã sống chung từ 

lâu đều có thiện cảm với y…” [177; tr. 105]. Trong đội quân của ông có nhiều 

tướng lĩnh xuất sắc như Hoàng Thái Nhân, Đề Kỳ, Đề đốc Quý... Lưu Kỳ đã xây 

dựng được đội quân mạnh, lương thực và trang bị đầy đủ, sử dụng lối đánh du kích, 

triệt để lợi dụng địa hình chống Pháp.  

Ngoài ra , Lưu Kỳ còn mở rộng địa bàn từ Bảo Lộc, Phượng Nhỡn, Đông 

Triều. Ông chủ trương xây dựng một số cứ điểm ở vùng Bảo Đài, Đông Triều, phía 

Đông Bắc Giang. Thực dân Pháp đánh giá: “Việc Lưu Kỳ về đóng ở Bảo Đài đưa 

tới hậu quả gây khó khăn cho chúng ta trong những năm 1892 – 1893 trên con 

đường giao thông chính của ta, con đường cái Lạng Sơn” [177; tr. 45]. 

            Từ Bảo Đài, thế lực của nghĩa quân Lưu Kỳ mở rộng địa bàn khắp vùng 

Bắc Giang như Lục Ngạn, Lục Nam, Quảng Yên, Đông Triều, lưu vực sông Kỳ 

Cùng (Lạng Sơn), Thái Nguyên [68; tr. 194]. Thực dân Pháp đánh giá: "cần có 

một cố gắng lớn để chấm dứt một tình trạng nguy cấp và chiếm lại đất rõ ràng 

đã bị mất trong những vùng này” [39; tr. 299]. 

Từ năm 1883 đến năm 1888, nghĩa quân Lưu Kỳ hoạt động ở phía Tây dãy 

Bảo Đài (Bắc Giang), Bảo Lạc, giữa Kép và Lục Nam, phối hợp chiến đấu với 

nghĩa quân Bãi Sậy gây cho Pháp nhiều tổn thất lớn. Quân Pháp chưa thể kiểm soát 

được con đường từ Hà Nội đi Bắc Ninh, Lạng Sơn. Thực dân Pháp nhận định: 
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“Đầu năm 1888 là lúc Lưu Kỳ xuất hiện thật sự bằng nhiều trận nhỏ đánh thắng 

các đội quân đồn trú của ta” [177; tr. 44]. Trong cuốn Notice sur la province de 

Bac Giang, Pháp đánh giá: “Những cuộc tấn công vào các đồn bốt và những vụ do 

thám xảy ra liên tục. Toán quân có cả nam lẫn nữ đóng ở phía Tây dãy Bảo Đài 

trên con đường đi giữa Bảo Lạc, Kép và Lục Nam. Họ đóng quân một cách vững 

vàng giữa những bụi rừng cây gai góc rậm rạp không có lối thoát” [202; tr. 56].  

            Từ năm 1889, thực dân Pháp tập trung trên 600 lính mở cuộc càn quét lớn vào 

vùng phía Tây Bắc Giang, nhưng thiệt hại nặng nề, hơn 100 lính bị tiêu diệt. Nghĩa 

quân vẫn làm chủ vùng Lục Ngạn, Bảo Đài. Người Pháp nhận định: “Các cuộc đụng 

độ với Lưu Kỳ, Đội Văn và Đốc Tích rất đẫm máu, chiến dịch của quân đội thực hiện 

vào tháng 8 và tháng 9 -1889 chống Lưu Kỳ là rất ác liệt” [182; tr. 170]. 

Từ năm 1890 đến năm 1891, dưới sự chỉ huy của  Lưu Kỳ, nghĩa quân đã tổ 

chức tấn công vào thị xã Lục Nam. Tháng 11 – 1891, quân Pháp mở các trận càn, 

buộc Lưu Kỳ phải di chuyển từ Đông Triều qua Bảo Đài. Pháp thiết lập hàng loạt 

đồn bốt, cắt đứt đường tiếp tế của nghĩa quân và mở nhiều cuộc hành quân càn quét. 

Trước sự vây quét của địch, nghĩa quân Lưu Kỳ lại di chuyển địa bàn hoạt động về 

Đông Triều, Quảng Yên. 

Trong năm 1892, nghĩa quân tiếp tuc̣ tổ chức các trận phục kích xe tải của quân 

Pháp. Ngày 9 - 7 – 1892, nghĩa quân giành thắng lợi lớn, diêṭ 18 xe, thu nhiều vũ khí, 

trong đó 4 sĩ quan Pháp phải thiệt mạng. Tuy nhiên, thủ lĩnh Lưu Kỳ đã hy sinh . Sau 

khi thủ liñh mất, phong trào kháng Pháp vùng Đông Triều đã giảm sút. Các nghĩa quân 

dưới quyền Lưu Kỳ đã rút về vùng núi Cai Kinh, Mẫu Sơn hoạt động. 

Khởi nghĩa Yên Thế: Khi tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm các tỉnh 

thượng du Bắc Kì, thực dân Pháp đã chủ trương mở rộng đường sắt và đường bộ 

từ Hà Nội lên Lạng Sơn, qua Bắc Giang. Yên Thế là vùng có vị trí hết sức quan 

trọng. Căn cứ Yên Thế nằm ở phía Tây Bắc của Bắc Giang. Địa hình Yên Thế 

chia làm hai phần là Yên Thế Thượng và Yên Thế Hạ. Từ Yên Thế có thể di 

chuyển thuận lợi sang Thái Nguyên để rồi dựa vào dãy núi Tam Đảo; có thể tràn 

xuống Phúc Yên rồi tỏa ra vùng đồng bằng Bắc Ninh, Bắc Giang; có thể đi xuống 

Hòa Bình; còn đằng sau khu căn cứ Yên Thế là một vùng núi rừng rộng lớn của 
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các tỉnh miền thượng du Bắc Kì. Vị trí Yên Thế với hình thế hiểm yếu của núi 

rừng và có đường thông đi nhiều ngả, trở thành căn cứ địa chống Pháp lí tưởng 

của nhiều toán nghĩa quân. 

Mục tiêu đấu tranh của khởi nghĩa Yên Thế là chống Pháp, giải phóng dân 

tộc và bảo vệ cuộc sống tự do của cư dân Yên Thế. Lực lượng lãnh đạo của nghĩa 

quân Yên Thế lúc đầu là những toán nghĩa quân riêng lẻ: “Vùng Yên Thế thượng từ 

giữa thế kỷ XIX đã là nơi tụ tập và hoạt động của nhiều nhóm nghĩa quân” [58; tr. 

31]. Qua chiến trận, các đội nghĩa quân dần liên kết trong chiến đấu và khẳng định 

vai trò của những thủ lĩnh nổi bật như Đề Nắm, Đề Thám, Bá Phức, Cả Trọng, Cả 

Dinh, Bà Ba Cẩn… 

Đề Thám (1836 - 1913), gốc họ Đoàn, quê xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên [127; tr. 85]. Trước khi trở thành người lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế, Đề 

Thám đã tham gia nghĩa quân của Hoàng  Đình  Kinh. Tháng 7 - 1885, Bá Phức, Đề 

Thám tách khỏi khởi nghĩa Cai Kinh về Yên Thế. Trưởng thành qua chiến đấu, vai 

trò của Đề Thám dần được khẳng định. Năm 1888, ông được phong làm Phó tướng 

của nghĩa quân. Năm 1892, sau khi Đề Nắm bị sát hại, Đề Thám đã đứng lên tổ 

chức và thống nhất các nhóm nghĩa quân Yên Thế chống Pháp. 

Lực lượng tham gia khởi nghĩa Yên Thế chủ yếu là những nông dân, trong 

đó có một bộ phận không nhỏ là những nghĩa quân người dân tộc thiểu số ở miền 

núi Đông Bắc. Yên Thế là nơi tập trung đông nông dân nghèo. Đa số từ các miền 

quê Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa… và các dân tộc ít người 

miền núi ở vùng Đông Bắc Bắc Kì như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang 

vốn không chịu nổi ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến đã phiêu tán lên  

vùng Yên Thế sinh cơ lập nghiêp. Để bảo vệ cuộc sống của mình, nhân dân đã 

sớm biết đoàn kết, tổ chức thành những làng chiến đấu để chống lại các thế lực 

cường quyền, áp bức. 

Theo tài liệu điều tra thực địa tại Yên Thế, làng chiến đấu của nghĩa quân 

Yên Thế có khá nhiều. Điển hình cho các làng chiến đấu đó là các cụm cứ điểm 

làng Sặt xã Liên Sơn; cứ điểm Khê Hạ, Phú Khê xã Quế Nham; cứ điểm Cao 

Thượng, Thế Lộc xã Tân Trung; cứ điểm Bằng Cục, Ngọc Nham; cứ điểm Yên Lễ, 
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Lèo, Mạc, Chuông, Vàng, Nứa…[70; tr. 24]. Hệ thống làng chiến đấu cùng với sự 

tiếp sức của nhân dân Yên Thế trở thành những điểm tựa cho nghĩa quân Yên Thế. 

Thống chế Pháp là Joseph Galliéni đã khẳng định “Cùng với các khu rừng vô cùng 

rậm rạp và vị trí địa lí vô cùng thuận lợi, nằm giữa các vùng đồng bằng phì nhiêu 

của vùng châu thổ và các vùng đồi núi Cai Kinh và Bảo Đài, Yên Thế luôn luôn là 

thành trì của các toán cướp An Nam ở Bắc Kì” [127; tr. 153]. Dựa vào địa hình 

hiểm trở của vùng núi Yên Thế, Đề Thám đã tổ chức nghĩa quân xây dựng các công 

sự, căn cứ địa, đồn binh… Nhân dân vùng Yên Thế là lực lượng hậu thuẫn vững 

chắc trong cuộc khởi nghĩa Đề Thám. Nhân dân cung cấp lương thực, che giấu lực 

lượng, giữ bí mật và tham gia chiến đấu dũng cảm với nhiều trận đánh oanh liệt.  

 Ngoài ra, Yên Thế còn thu hút thêm nhiều lực lượng nông dân ở các địa 

phương khác và địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa dần được mở rộng. Nhiều 

toán nghĩa quân liên lạc với Đề Thám, như nghĩa quân của Cai Kinh ở Hữu Lũng, 

Cai Thanh ở Thanh Hóa; Đề Văn, Đề Vang và Cả Tuyền ở đồng bằng Bắc Kì, Đề 

Công, Thống Lãm ở Tam Đảo, Hai Roan, Hai Giữa, Hai Nôm ở Phúc Yên [68; tr. 

178]. Nghĩa quân còn liên kết với các nhóm quân Cờ Đen và thủ lĩnh người Thái ở 

Tây Bắc là Đèo Văn Trì để đánh Pháp. Công sứ Lạng Sơn trong báo cáo gửi Thống 

sứ Bắc Kì đã nhận định: “Tôi tin chắc có một sự liên minh chặt chẽ giữa những 

toán quân Trung Hoa và bọn phiến loạn An Nam. Tất cả đều đứng dưới cờ của 

Hoàng Hoa Thám” [40; tr. 71].  

Địa bàn hoạt động của khởi nghĩa Yên Thế không chỉ có ảnh hưởng ở vùng 

Yên Thế, Bắc Giang mà nghĩa quân còn thường xuyên di chuyển linh hoạt ở các 

tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phúc Yên. Ngoài ra, những vành đai bảo vệ vững chắc 

xung quanh căn cứ Yên Thế như Bảo Đài, Cao Thượng và Luộc Hạ được coi là nơi 

cung cấp nhân lực, vật lực cho cuộc khởi nghĩa, là trạm liên lạc với các cánh quân 

của Cai Biều, Tống Bưởi, Lưu Kỳ, Hoàng Thái Nhân và khi cần thiết có thể rút lui 

về Tam Đảo, Phúc Yên. 

Cuối thế kỷ XIX, cuộc khởi nghĩa Yên Thế được chia làm các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1884 – 1992: Giai đoạn này nghĩa quân Yên Thế dưới sự lãnh đạo 

của thủ lĩnh Đề Nắm. Nghĩa quân đã chủ động tiến hành các cuộc đấu tranh chống 
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thực dân Pháp, xây dựng làng chiến đấu, tổ chức nhiều trận đánh lớn với quân Pháp, 

tiểu biểu là trận đánh ở làng Sặt, Hố Chuối, đồn Hom, đồn Khám Nghè. Trên cơ sở 

đó, nghĩa quân dần xây dựng và mở rộng quy mô, lực lượng đến vùng Yên Thế Hạ, 

Yên Thế Thượng và cùng hệ thống đồn lũy dọc sông Sỏi.  

Giai đoạn 1992 – 1897: Sau khi thủ lĩnh Đề Nắm hi sinh, Hoàng Hoa Thám 

tổ chức tế cờ ở Đình Đông, thống nhất lực lượng, tiếp tục sự nghiệp chống Pháp. 

Thời kỳ này, nghĩa quân Đề Thám đã tiến hành các cuộc hòa hoãn với Pháp. Tranh 

thủ thời gian củng cố và phát triển lực lượng, xây dựng các căn cứ địa.  

Hoạt động chống Pháp của Kỳ Đồng ở vùng Yên Thế: Kỳ Đồng tên thật là 

Nguyễn Văn Cẩm (người làng Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Lúc nhỏ, 

ông nổi tiếng học giỏi, xuất chúng, nên được dân gian tôn vinh là “Kỳ Đồng” (đứa 

trẻ kỳ tài). Lớn lên, Kỳ Đồng quả là người thông thái, được dân chúng sùng bái. 

Năm 1888, các thủ lĩnh yêu nước đã dựa vào tiếng tăm của Kỳ Đồng để gây thành 

cao trào chống Pháp mang màu sắc tôn giáo sôi nổi ở vùng đồng bằng Bắc Kì. Việc 

nổi dậy không thành, chính quyền Pháp rất sợ “hiện tượng Kỳ Đồng” trở thành 

mầm mống nổi lên những cuộc bạo loạn tiếp theo, nên tìm cách đưa Kỳ Đồng sang 

Pháp, cho vào học trường thuộc địa, vừa để “triệt ngòi” nổi loạn, vừa nhằm đào tạo 

tay sai cho nền thống trị của Pháp ở Việt Nam.  

Tuy nhiên, khi về nước, Kỳ Đồng lại càng thể hiện rõ tư tưởng chống Pháp. 

Cuối năm 1896, Kỳ Đồng đã bí mật liên kết với Mạc Đĩnh Phúc để tiến hành các 

hoạt động chống Pháp ở đồng bằng Bắc Kì. Năm 1897, nhờ sự giúp đỡ của một 

bác sĩ người Pháp, Kỳ Đồng đã lên vùng Phồn Xương xây dựng đồn điền ở vùng 

Chợ Kỳ (Yên Thế). Chỉ trong thời gian ngắn, Kỳ Đồng đã lôi kéo được “đội quân 

khai hoang”, gồm hàng nghìn người dân từ vùng đồng bằng Bắc Kì lên Yên Thế 

xây dựng đồn điền. Theo số liệu thống kê của thực dân Pháp, đến đầu năm 1898, 

có khoảng 1 vạn người: “Lúc ấy, đi theo Kỳ Đông lên Chợ Kỳ có hàng ngàn nông 

dân nghèo và nhiều chiến sĩ cũ của phong trào Cần Vương ở các tỉnh đồng bằng”  

[101; tr. 30]. Kỳ Đồng còn liên hệ với các thổ mục miền núi và thu hút lực lượng 

đông đảo các dân tộc ít người vào việc khai khẩn đồn điền. Thực dân Pháp nhận 

định: Dân cư quanh khu vực đồn điền Chợ Kỳ đều biết tiếng Kỳ Đồng. Hẳn rằng 
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các dân tộc thiểu số ở đây đã bắt liên lạc và sẵn sàng phục tùng Kỳ Đồng. Từ căn 

cứ Chợ Kỳ, Kỳ Đồng còn bí mật chỉ đạo việc chuẩn bị các cuộc bạo động vũ  trang 

và tổ chức cơ sở chống Pháp ở nhiều địa phương vùng đồng bằng Bắc Kì [125; tr. 

56]. 

 Kỳ Đồng đã tổ chức căn cứ Chợ Kỳ ở gần Yên Thế thành một làng phòng 

thủ. Bên ngoài căn cứ Chợ Kỳ như một thôn xóm giản dị của vùng trung du Bắc Kì, 

nhưng bên trong có người canh phòng, đắp lũy, xây đồn, mật hiệu thông báo…[101; 

tr.71, 79]. Kỳ Đồng còn liên hệ với Đề Thám và nhiều lần giúp đỡ nghĩa quân Yên 

Thế lương thực, thực phẩm [101; tr. 81]. Thực dân Pháp theo dõi hoạt động Kỳ 

Đồng và đã nhận định: Kỳ Đồng lấy cớ đi khai hoang ở Yên Thế, hắn xích lại gần 

Đề Thám và cung cấp người cũng như vũ khí cho Đề Thám. Nhận thấy hoạt động 

của Kỳ Đồng ở vùng Yên Thế và sự liên kết của Kỳ Đồng với Đề Thám ngày càng 

rõ, thực dân Pháp đã bí mật bắt giữ Kỳ Đồng vào cuối tháng 10 - 1897. Phong trào 

chống Pháp ở vùng trung du Bắc Kì dưới danh nghĩa Kỳ Đồng dần tan rã. 

 

Tiểu kết chƣơng 2 

Trung du và thượng du Bắc Kì là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, có 

nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống, với nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Nhân dân 

vùng trung du và thượng du Bắc Kì đã có nhiều đóng góp trong lịch sử dựng nước 

và giữ nước của dân tộc Việt Nam.  

Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược và bình định vùng trung du và thượng 

du Bắc Kì, các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của 

các văn thân sĩ phu yêu nước và thổ tù địa phương đã nổ ra mạnh mẽ, quyết liệt. 

Hầu như ở tất cả các tỉnh thuộc trung du và thượng du Bắc Kỳ đều có các cuộc khởi 

nghĩa chống Pháp. 

Năm 1885, vua Hàm Nghi phát Dụ Cần Vương chống Pháp. Nhân dân 

trung du và thượng du Bắc Kì đã tích cực hưởng ứng. Phong trào tồn tại với hai 

loại hình là phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ, tự phát. Nhiều 

cuộc khởi nghĩa chống Pháp của các thủ lĩnh, thổ tù ở trung du và thượng du Bắc 

Kì đã chịu ảnh hưởng và có mối liên hệ nhất định với phong trào Cần Vương. 
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Phong trào chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì có vai trò gắn kết các 

cuộc khởi nghĩa Cần Vương ở trung du và thượng du Bắc Kì với một số cuộc 

khởi nghĩa Cần Vương ở Bắc Trung Kì và vùng đồng bằng Bắc Kì. Vì vậy, 

phong trào Cần Vương ở trung du và thượng du Bắc Kì đã trở thành một trong 

những phong trào Cần Vương tiêu biểu trong cả nước.  

Mặt khác, ở trung du và thượng du Bắc Kì giai đoạn này chủ yếu là những 

cuộc đấu tranh tự vệ, tự phát của các thủ lĩnh, thổ tù nhằm bảo vệ quyền lợi thiết 

thân là giữ đất, giữ ruộng rẫy, bảo vệ cuộc sống của các cộng đồng dân tộc. Quy mô 

của các cuộc đấu tranh nhỏ lẻ (trừ khởi nghĩa Yên Thế), phong trào diễn ra rộng 

khắp ở tất cả các tỉnh thuộc trung du và thượng du Bắc Kì. Khi phong trào Cần 

Vương thất bại, một số cuộc khởi nghĩa ở trung du và thượng du Bắc Kì vẫn tiếp tục 

tồn tại. Một số phong trào đã sử dụng hình thức tôn giáo để tập hợp lực lượng. Một 

số thủ lĩnh nghĩa quân đã lui về ở ẩn, chờ cơ hội hoạt động trong giai đoạn sau.  

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân trung du và thượng du Bắc 

Kì từ năm 1883 đến cuối thế kỷ XIX dưới ngọn cờ phong kiến về cơ bản đã thất 

bại. Trong điều kiện lực lượng quá chênh lệch, lại thiếu một tầng lớp lãnh đạo 

cấp tiến và một đường lối đúng đắn thì sự thất bại của phong trào là điều không 

thể tránh khỏi. Sự thất bại này báo hiệu sự khủng hoảng sâu sắc về tư tưởng ở 

Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Đồng thời, cũng mở đầu cho một cuộc vận động, tìm 

kiếm những hệ tư tưởng mới, nhằm đáp ứng yêu cầu khôi phục chủ quyền quốc 

gia và bảo vệ văn hóa dân tộc. 
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Chƣơng 3 

PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CHỐNG PHÁP CỦA 

NHÂN DÂN VÙNG TRUNG DU VÀ THƢỢNG DU BẮC KÌ 

(1898 – 1930) 

 
3.1. Bối cảnh lịch sử   

3.1.1. Bối cảnh trong nước 

Cuối thế kỉ XIX, phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam nổ 

ra mạnh mẽ và quyết liệt nhưng không giành được thắng lợi. Từ năm 1897, thực 

dân Pháp căn bản hoàn thành quá trình xâm lược và bình định Việt Nam về mặt 

quân sự. Do vậy, Pháp một mặt tiếp tục củng cố bộ máy thống trị, đồng thời bắt tay 

vào cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương . Thưc̣ dân Pháp nhanh chóng triển khai 

hai cuôc̣ khai thác và bóc lôṭ thuộc địa : cuôc̣ khai thác lần thứ n hất (1897 – 1914) 

và cuộc khai thác lần thứ hai (1919 – 1929) ở Việt Nam.  

Về chính trị: Thực dân Pháp tiếp tục kiện toàn tổ chức Liên bang Đông 

Dương. Pháp ra sức củng cố bộ máy cai trị thực dân ở các tỉnh , đồng thời giữ 

nguyên bộ máy chính quyền phong kiến tay sai địa phương . Do mỗi tỉnh ở trung du 

và thượng du Bắc Kì có đặc thù riêng nên viêc̣ tổ chức bô ̣máy cai tri ̣ có điểm khác 

biêṭ. Đứng đầu bộ máy bảo hộ ở các tỉnh Bắc Kì là một viên Công sứ (người Pháp) 

nắm toàn quyền về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính… Hệ thống các cơ 

quan giúp việc cho Pháp gồm: Tòa công sứ, hội đồng hàng tỉnh, đại lí. Bộ máy 

chính quyền tay sai gồm: Tổng đốc (tỉnh lớn), Tuần phủ, Tri huyện, Tri châu. Thực 

dân Pháp tiếp tục cải tổ và tăng cường bộ máy thống trị phong kiến tay sai địa 

phương, như chế độ thổ ti trong xã hội người Tày, Nùng; chế đô ̣phìa, tạo của người 

Thái; chế đô ̣quan lang của người Mường ; chế độ thống lí của người Mông . Các 

chức sắc ở châu, mường dần bị biến thành những quan chức ăn lương, có nhiều đặc 

quyền đặc lợi để phối hợp với thực dân Pháp cai trị nhân dân.  

Để hoàn thành việc bình định Bắc Kì , chính phủ Pháp chủ trương xây 

dựng lực lượng quân đội bản xứ , bằng việc thiết lập đội quân thuộc địa và các 

đội lính cơ. Sắc lệnh năm 1904 của Tổng thống Pháp quy định mọi công dân từ 
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22 đến 28 tuổi ở Bắc Kì đều phải gia nhập quân đội trong thời gian từ 5 năm đến 

20 năm. Ngoài quân chính quy, còn có lính khố xanh là lực lượng bổ sung cho 

quân đội thuộc địa . Thưc̣ dân Pháp xây dưṇg và mở rộng các nhà tù để giam cầm 

những người chống đố i.  

Thực dân Pháp tiếp tuc̣ thi hành chính sách “ chia để trị" và “dùng người 

Việt trị người Việt” ở Việt Nam . Chính sách trên được thể hiện rõ nét trong việc 

cai trị vùng dân tộc ít người ở trung du và thươṇg du Bắc Kì . Đầu thế kỷ XX, 

thực dân Pháp thay đổi chính sách cai trị, ra sức nâng đỡ, lợi dụng tầng lớp thổ ti 

hoặc bọn chức dịch tay sai mới trỗi dậy ở điạ phương để đàn áp, thống trị nhân 

dân. Pháp cố tình chia rẽ về lãnh thổ, văn hóa, dân tộc, tôn giáo... dẫn đến hậu 

quả là sự kỳ thị, hiềm khích, mất đoàn kết giữa các dân tôc̣ , giữa địa phương này 

với địa phương khác [68; tr. 190]. Pháp còn gây chia rẽ giữa binh lính người Việt 

trong quân đôị Pháp và giữa binh lính với nhân dân , dung túng và khuyến khích 

binh lính hà hiếp , bóc lộ t nhân dân.  

Về kinh tế: Trong quá trình khai thác và bóc lôṭ thuôc̣ điạ ở Đông Dương , tư 

bản Pháp đã tăng cường đầu tư vốn vào Việt Nam . Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

hai được tổ chức với quy mô và cường độ lớn hơn so với cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất. Tư bản Pháp chủ yếu bỏ vốn vào ngành công nghiệp là khai thác mỏ 

và nông nghiệp là mở rộng diện tích đồn điền trồng cây công nghiệp .  

Nông nghiệp: Thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt ruộng đất lập đồn 

điền. Ở Bắc Kì, những năm đầu thế kỷ XX, các chủ đồn điền lớn như Bourgoin 

meiffre chiếm gần 1.000 ha của 57 làng ven sông Đà. Trong 30 năm đầu thế kỷ 

XX, Bắc Kì có 244 đồn điền, trong đó Bắc Giang có 36 đồn điền - trở thành một 

tỉnh trọng điểm về lúa với hệ thống đồn điền dày đặc nhất Bắc Kì [127; tr. 365]. 

Đến năm 1907, De Montpezat chiếm được 8.575 ha đất để lập đồn điền ở Lục 

Nam. Lục Ngạn; Chesnay chiếm đất lập 7.025 ha đồn điền ở Yên Thế, Lục Nam; 

Tartarin chiếm được 6.902 ha đất nông nghiệp ở Hiệp Hòa, Việt Yên [75; tr. 23]. 

Tại Thái Nguyên tính đến năm 1918, chính quyền thực dân Pháp đã cướp của 

nông dân 80.756 ha đất để lập 24 đồn điền. Tỉnh Yên Bái có khoảng 20 đồn điền 

của Pháp, chiếm diện tích 219.771 ha. Các đồn điền của Pháp phần lớn trồng lúa 
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và một số cây công nghiệp, cây ăn quả. Kĩ thuật canh tác thô sơ lạc hậu và chủ yếu 

sử duṇg hình thức phát canh thu tô , bóc lột kiểu phong kiến. Một số đồn điền được 

tư bản Pháp bỏ vốn trồng cây công nghiệp và thuê nhân công, bóc lột theo lối tư 

bản. Nông dân làm việc trong các đồn điền là những người bị mất ruộng đất, hoặc 

từ các tỉnh đồng bằng lên.  

Công nghiệp: Thực dân Pháp đẩy mạnh thăm dò và khai thác tài nguyên 

khoáng sản để cung cấp nguyên liệu cho chính quốc. Chính phủ Pháp chủ trương 

khuyến khích việc khai mỏ. Đầu thế kỷ XX, một số tỉnh ở thượng du Bắc Kì đã xảy 

ra “cơn sốt khai mỏ”. Hàng loạt các công ti khai mỏ được thành lập, như công ti Mỏ 

thiếc Thượng du Bắc Kì (1902), công ti Thiếc và Vonfram Bắc Kì (1911). Tháng 01 

– 1912, Pháp ban hành quy định chủ mỏ được quyền sở hữu vĩnh viễn về tất cả các 

tài nguyên trên và trong đất mỏ mà chỉ phải đóng thuế tối đa là 6 frăng /1ha đất mỏ 

[14; tr. 14]. Những năm 1899 - 1900, Pháp cho lập bản đồ toàn bộ các vỉa than Bắc 

Kì. Các mỏ khoáng sản ở trung du và thượng du Bắc Kì chất lượng tốt, trữ lượng 

lớn, lực lượng lao động rẻ mạt, đó là sức hút mạnh mẽ đối với giới tư bản Pháp. 

Người Pháp nhận định: "chắc chắn những mỏ này đảm bảo là có nhiều nguồn lơị , ở 

ngay bờ biển , đó là những mỏ than mà nhiều mỏ  ngày nay đã khai phá , như ở Hòn 

Gai trên viṇh Ha ̣Long ... Hình như những mỏ này là vô tận , và chỉ mình nó đã là 

môṭ nguồn của cải càng lớn khi than đá không có ở nơi khác" [191; tr. 248].  

Một số địa phương thuộc trung du và thượng du Bắc Kì như Thái Nguyên, 

Quảng Yên ngành khai thác than, khoáng sản chiếm vị trí trọng yếu trong ngành 

công nghiệp nặng. Phương pháp khai thác khá thô sơ, lạc hậu, việc cơ giới hóa chỉ 

chiếm tỉ lệ rất hạn chế. Nhiều người lao động đã phải rời khỏi địa phương đến các 

khu mỏ bán sức lao động rẻ mạt cho tư bản Pháp để kiếm sống. Số vốn của các 

công ty mỏ than ngày một tăng cao như: Công ty Pháp mỏ than Bắc Kì, trước năm 

1919 chỉ 4.000.000 francs, đến năm 1928 là 16.000.000 francs [128; tr. 56]. Cho 

đến năm 1930, theo tài liệu của Sở Tài chính Đông Dương, có 40 công ty mỏ các 

loại, tập trung hoạt động nhiều ở các tỉnh trung du và thượng du Bắc Kì. 

Ngoài ra, thực dân Pháp còn xây dựng một số cơ sở sản xuất công nghiệp với 

quy mô nhỏ ở các tỉnh như Quảng Yên, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên… Ở một 
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số thị xã, thực dân Pháp cho xây dựng các trạm phát điện, nhà máy giấy quy mô 

tương đối lớn như nhà máy giấy Việt Trì, nhà máy điện; nhà máy nước ở Hồng Gai 

và Cẩm Phả. Công nghiệp chế biến các sản phẩm mỏ và vật liệu xây dựng được 

phát triển ở các tỉnh như: Nhà máy sơ chế quặng bôxít, kẽm ở Quảng Yên; nhà máy 

thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng). Thủ công nghiệp phát triển ở một số vùng như gốm Thổ 

Hà, nấu rượu Vạn Vân (Bắc Giang)… nghề mộc, nghề xây dựng, nghề gốm, sứ ở 

Đông Triều; xưởng dệt thổ cẩm ở SaPa… 

 Thương nghiệp: Do công nghiệp phát triển yếu ớt, giao thông vận tải khó 

khăn nên thương nghiệp ở trung du và thượng du Bắc Kì chậm phát triển. Thực dân 

Pháp nắm các mạch máu kinh tế và bên caṇh quan hệ sản xuất tư bả n chủ nghĩa thì 

quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì, làm cản trở sự phát triển của xã hội. 

Sự giao lưu trao đổi hàng hoá chủ yếu là phương thức giao lưu trao đổi ngang giá 

“vật đổi vật”. Tư bản Pháp tăng cường vơ vét , thu mua nông lâm thổ sản với giá rẻ 

mạt, độc quyền phân phối muối. Về nội thương, thực dân Pháp cho xây dựng một số 

chợ ở các tỉnh lỵ, huyện lỵ, vùng trung tâm ở trung du và thượng du Bắc Kì, tiêu 

biểu như Quảng Yên, Đông Triều, Mạo Khê, Thái Nguyên, Việt Trì, Hưng Hóa… 

Các chợ trung tâm là nơi trao đổi sản phẩm lâm thổ sản như gỗ, tre, nứa, nhựa 

thông, trè xanh, nhựa trám, sơn, cà phê, quế, hồi, sa nhân… đây là những mặt hàng 

quan trọng để xuất khẩu.  

Thực hiện chính sách vơ vét triệt để, thực dân Pháp còn bóc lột nhân dân ta 

bằng nhiều thủ  đoaṇ và các thứ thuế vô l í. Ngoài thuế đinh , thuế điền thổ , chúng 

còn đặt ra rất nhiều loại thuế mới , trong đó độc quyền 3 loại (rượu, muối và thuốc 

phiện). Để thu được nhiều tiền thuế từ rươụ , Pháp ấn định số lượng tiêu thụ rượu 

cho từng làng xã. Ở Tủa Chùa (Điện Biên), chúng bắt mỗi gia đình một năm phải 

nộp 200 kg thóc, ngô và 50 đồng bạc trắng/người, từ 0,2 đến 0,5 kg thuốc phiện. 

Chính tài liệu của Pháp đã thừa nhận:“toàn bộ lâu đài của xứ Đông Dương đều 

đứng tựa vào thu nhập của ti thuốc phiện, ti rượu và ti muối” [127; tr. 339]. Thực 

dân Pháp cử đội quân đi thu mua và bán muối. Giá muối bán ra rất đắt khiến cho 

nhân dân rất nhiều năm phải thiếu muối ăn. Thực dân Pháp thừa nhận: Dân Việt 

Nam bị một sự đói kém ghê gớm, họ bị bắt buộc phải hạn chế một món ăn không 
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thể nào không có: muối [143; tr. 137]. Ngoài ra, thực dân Pháp vừa cưỡng ép đồng 

bào dân tộc trồng thuốc phiện để nộp cho chúng. Pháp dùng muối để mua chuộc, 

khen thưởng cho những kẻ chỉ điểm, làm tay sai cho Pháp.  

Cùng với thuế má, thực dân Pháp ban bố sắc lệnh, quy định về thể lệ bắt phu. 

Theo đó, Sắc lệnh năm 1897 quy định, người dân hàng năm phải đi phu từ 2 đến 3 

lần, mỗi lần 10 đến 20 ngày, khi đi phải tự túc lương thực, thuốc men. Năm 1907, 

riêng việc làm đường sắt ở các châu Thuỷ Vĩ - Bảo Thắng (Lào Cai) có tới 5.000 

lượt dân phu. Người dân các châu, huyện ven sông Hồng, sông Chảy còn thường 

xuyên bị bắt đi nạo vét sông, khai mỏ, vận chuyển gỗ. Khi chính quyền Pháp xây 

dựng đường sắt từ Phủ Lạng Thương đến Lạng Sơn, dân phu làm đường chết vì đói, 

rét, kiệt sức, bệnh tật nhiều vô kể. Đi phu là nỗi cơ cực nặng nề đối với các tộc 

người. Quăm tô mương của người Thái ghi lại về tình trạng phu phen, tố cáo chế độ 

lao dịch của Pháp như sau: “con trai đi phu chết, con gái phải ở góa sớm. Bản 

mường không yên vui” [145; tr. 480]. 

Thực dân Pháp tiếp tục xây dựng các đô thi ̣ hành chính và một số công sở , 

nhà máy, xí nghiệp. Hệ thống đường xá được mở rộng ở nhiều tỉnh thành. Do quan 

hệ kinh tế và giao lưu giữa các vùng được mở rộng, trung tâm công nghiệp , trung 

tâm thương nghiệp bắt đầu xuất hiện . Ở Bắc Giang , Phủ Lạng Thương trở thành 

một đầu mối vận chuyển hàng hóa giữa Hải Phòng , Hà Nội, Phú Thọ... Về xã hội, 

tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ xuất hiện. Sự thâm nhập của quan hệ kinh tế tư bản 

chủ nghĩa đã từng bước hạn chế nền kinh tế tự cấp tự túc. Cùng với quá trình tan rã 

của các yếu tố kinh tế tự nhiên, ở khu vực trên đã nảy sinh các quan hệ tiền tư bản 

chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Chính sách cai trị của thực dân Pháp về kinh tế 

nhằm mục đích vơ vét , bóc lột nhân dân , nhưng khách quan đã thúc đẩy kinh tế ở 

trung du và thượng du Bắc Kì phát triển . Từ môṭ khu vưc̣ đóng kín , tư ̣cấp tư ̣túc , ở 

một số vùng thuộc trung du và thượng du Bắc Kì đã bắt đầu hình thành nền kinh tế 

sản xuất hàng hóa , một số sản phẩm công nghiệp như khoáng sản , nông sản đa ̃trở 

thành hàng hóa để xuất khẩu . Quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp , đời 

sống kinh tế, xã hội ở trung du và thươṇg du Bắc Kì đã có những thay đổi nhất định, 

nhất là ở những vùng trung tâm tỉnh lị, huyện lị, vùng mỏ. 
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Tuy nhiên, những vùng miền núi xa xôi ít chịu tác động trực tiếp của phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nên vẫn bảo lưu gần như nguyên vẹn tính chất phong 

kiến lạc hậu trong phương thức tổ chức và canh tác. Sản xuất nông nghiệp vẫn 

mang nặng tính chất tự cấp tự túc. Ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến 

khiến cho đời sống của nhân dân rất khổ cực. Quăm tô mương của Mường Muổi đã 

viết: “Khắp các châu mường dân bản đói khổ không còn gì để ăn, trong khi đó 

quan Tây vẫn bắt dân các bản phải nộp thuế, phải đi làm đường và phục dịch cho 

chúng…” [86; tr. 81]. Chính sự chuyến biến chậm chạp của nền kinh tế đã dẫn tới 

sự phân hóa thiếu triệt để về cơ cấu giai cấp xã hội.  

Giao thông vận tải: Ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì, các tuyến 

đường từ tỉnh xuống phủ, châu được thực dân Pháp chú ý xây dựng , nhất là 

những nơi có tầm chiến lược về kinh tế và quân sự . Một số cầu cống , đường bô ̣, 

đường sắt đươc̣ đầu tư xây dưṇg , sửa chữa. Giao thông đường thủy được Pháp 

chú trọng khai thác từ cuối thế kỷ XIX . Đầu thế kỷ XX, hãng giao thông đường 

sông và phà sông biển Bạch Thái Bưởi độc quyền khai thác tuyến Hải Phòng – 

Phủ Lạng Thương [75; tr. 25]. Ca nô, thuyền máy hoạt động tấp nập trên các 

khúc sông vùng thượng du Bắc Kì. Pháp tiếp tục xây dựng và mở rộng các hải 

cảng như Hòn Gai , Cẩm Phả ... Vâṇ tải hàng hải ở Bắc Kì đóng vai trò quan troṇg 

trong lưu thông hàng hóa của Pháp . Ngoài ra, thực dân Pháp cho xây dựng tuyến 

đường sắt nối Hải Phòng - Lào Cai - Vân Nam. Suốt dọc sông Hồng từ Yên Bái 

lên đến Lào Cai có hàng trăm công trường mọc lên để phục vụ xây dựng tuyến 

đường sắt trên.  

Về văn hóa, giáo dục, y tế: Để che đậy hành động xâm lược và đô hộ vùng 

miền núi, địa bàn có nhiều dân tộc ít người sinh sống, thực dân Pháp đưa ra luận 

điệu “khai hóa văn minh”. Chính quyền thực dân đã mở một số trường học dành 

cho con em chức dịch địa phương. Trường học chủ yếu được mở ở các tỉnh, 

huyện lỵ trung tâm. Từ đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp từng bước hạn chế và xóa 

bỏ nền giáo dục Nho học, đồng thời cho xây dựng một số trường học chữ Quốc 

ngữ, chữ Pháp, học nghề. Hệ thống giáo dục của Pháp gồm những trường tiểu 

học, trung học và cao đẳng. Thực dân Pháp cho xuất bản nhiều loại sách báo, tạp 
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chí để tuyên truyền cho chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa. Song song với 

chính sách giáo dục nô dịch , Pháp đa ̃ban hành một số chính sách phản động về 

văn hóa nhằm triệt tiêu tinh thần tự tôn dân tộc, reo rắc tư tưởng tự ti trong nhân 

dân. Mọi sự giao lưu văn hóa giữa các vùng , các tộc người đều bị cấm đoán . 

Pháp khuyến khích các tệ nạn như cờ bạc , nghiện rượu , thuốc phiện , mê tín dị 

đoan… Nhiều sòng bạc , quán rượu , thuốc phiện được mở công khai để đầu độc 

nhân dân . Pháp cho phép người Mông trồ ng và hút thuốc phiện. Một sĩ quan 

Pháp đã thú nhận :“Tệ nghiện hút đã trở thành mối đe dọa với nòi giống của 

người Mèo…” [11; tr. 44].  

Trong khi đó, bệnh viện chỉ được xây dựng nhỏ giọt ở trung tâm tỉnh, huyện, 

mạng lưới y tế thôn bản không có. Y tá, y sĩ chỉ phục vụ giai cấp thống trị , công 

chức địa phương. Bệnh sốt rét, bệnh dịch tả, bệnh đậu mùa xảy ra thường xuyên. 

Xã hội: Tư bản Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa trên quy mô lớn đã làm 

xã hội Việt Nam chuyển biến quan trọng, dẫn đến những biến đổi trong cơ cấu giai 

cấp và các tầng lớp ở khu vực trung du và thượng du Bắc Kì.  

Giai cấp địa chủ phong kiến: Giai cấp điạ chủ ở trung du và thượng du 

Bắc Kì một phần xuất thân từ phìa tạo, thổ ti, một phần là những chủ ruộng giàu 

có ở vùng trung du Bắc Kì. Những địa chủ trung thành hay có công được Pháp 

đưa vào làm tay sai. Các dòng họ lớn (thổ ti) chi phối một số vùng cao biên giới. 

Vùng thấp do các địa chủ chi phối. Các thổ ti, địa chủ ở trung du và thượng du 

Bắc Kì chiếm hữu phần lớn đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Địa chủ giao ruộng 

cho nông dân cày cấy, phát canh thu tô bằng hiện vật hay tô lao dịch. Thực dân 

Pháp đã lợi dụng thế lực thổ ti dân tộc này để đàn áp, khiêu khích người dân tộc 

khác, gây chia rẽ giữa các dân tộc. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ địa chủ có tinh 

thần dân tộc, có uy tín và ảnh hưởng trong dân chúng , không chịu khuất phục 

trước ách thống trị của thực dân Pháp.  

Giai cấp nông dân: Nông dân chiếm số lượng đông đảo nhất trong xã hội 

trung du và thượng du Bắc Kì. Đời sống của họ vất vả, khổ cực. Họ vừa chịu sự áp 

bức, bóc lột nặng nề của các thổ ti, địa chủ, vừa phải đóng thuế, đi phu, và các cống 

vật khác. Vốn bị khổ cực vì thuế khóa , lao dịch phong kiến , lại bị bần cùng bởi nạn 
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cướp đoạt ruộng đất lập đồn điền của thưc̣ dân Pháp và  tay sai , nên môṭ bô ̣phâṇ 

nông dân phải đến các hầm mỏ, đồn điền làm thuê. Tại vùng trung du và thượng du 

Bắc Kì, do quan hệ dòng họ, đồng tộc và cộng đồng bản làng còn đậm nét nên 

người dân dễ tin theo người đứng đầu dòng họ, đứng đầu bộ máy cai trị làng xã và 

già làng. Nông dân cũng sẵn sàng đứng lên đấu tranh bảo vê ̣đôc̣ lâp̣ dân tôc̣ và 

quyền lợi của chính mình. 

Giai cấp công nhân : Ngay từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực 

dân Pháp ở Viêṭ Nam , đội ngũ công nhân ở các tỉnh trung du và thượng du Bắc Kì 

đã hình thành. Công nhân ở trung du và thượng du Bắc Kì phần lớn xuất thân từ 

nông dân ở các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, một số là công nhân ở địa phương và các 

tỉnh lân cận. Một bộ phận trong số họ là công nhân thời vụ. Họ sống tập trung ở các 

công trường làm đường, các khu mỏ, đồn điền. Về thành phần dân tộc, chủ yếu họ 

là người Kinh, còn một bộ phận không nhỏ thuộc về các dân tộc thiểu số (Hoa, Tày, 

Sán Dìu…). Công nhân ở các khu mỏ Quảng Ninh chiếm số lượng đông đảo và 

sống tập trung. Theo điều tra, hơn 36.000 thợ mỏ Quảng Ninh phân bố trên địa bàn 

ven bờ Vịnh Hạ Long. Số công nhân sống tập trung ở Công ty mỏ than Đông Triều 

là 23.200 công nhân. Công nhân Cao Bằng phần lớn sống ở khu mỏ Tĩnh Túc, lực 

lượng lúc đông nhất là 2.000 người [73; tr 13]. 

Công nhân mỏ Quảng Yên ra đời từ rất sớm ngay từ cuối thế kỷ XIX, đến 

đầu thế kỷ XX mới có điều kiện phát triển. Đến năm 1925, số lượng công nhân 

mỏ Quảng Ninh là 23.416 người, năm 1929 là 35.900 người chiếm 90 % số công 

nhân mỏ Đông Dương. Đời sống của công nhân vô cùng cực khổ, họ phải làm 

việc 16 đến 17 tiếng một ngày, ăn uống thiếu thốn, lương thấp, lại thường xuyên 

bị cúp phạt, đánh đập tàn bạo. Thực dân Pháp miêu tả sức lao động rẻ mạt của 

công nhân người bản xứ như sau: “Ở đây, công nhân không đáng giá gì hết, rẻ 

lắm” [73; tr. 11]. Do lao động cực nhọc, điều kiện sinh hoạt khó khăn nên mâu 

thuẫn giữa công nhân với giới chủ ngày càng gay gắt. Như vậy, cuối thế kỷ XIX 

đến đầu thế kỷ XX, cùng với quá trình đầu tư khai thác thuộc địa của thực dân 

Pháp ở Việt Nam, đội ngũ công nhân ở trung du và thượng du Bắc Kì dần dần 

trở nên đông đảo, là một lực lượng chính trị quan trọng trong xã hội. 
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Giai cấp tư sản : Ở trung du và thượng du Bắc Kì, tầng lớp tư sản chiếm số 

lượng ít. Trong đó, có một bộ phận là tư sản người Hoa ở các vùng giáp ranh biên 

giới Việt Trung. Tư sản ở trung du và thượng du Bắc Kì chủ yếu làm trung gian 

mua bán, đại lý, hoặc làm thầu khoán cho Pháp. Giai đoạn này, có các nhà tư sản 

người Việt đầu tư vào ngành khai mỏ ở Quảng Yên gồm Bạch Thái Bưởi, Nguyễn 

Hữu Thu, Lê Thị Tam… Một bộ phận tư sản dân tộc kinh doanh độc lập, ít gắn bó 

quyền lợi với thực dân Pháp. Bị thực dân chèn ép nên tư sản người Việt Nam có 

tinh thần dân tộc. Họ là thành phần quan trọng trong việc tiếp nhận các trào lưu tư 

tưởng tiến bộ của thế giới.  

Giai cấp tiểu tư sản : Tầng lớp tiểu tư sản ở trung du và thượng du Bắc Kì 

chủ yếu là những công chức và một số tiểu thương, người buôn bán nhỏ, một bộ 

phận trí thức, viên chức, học sinh... Với số lượng không lớn, thành phần tiểu tư sản 

sống tập trung ở các thị xã, thị trấn. Phần lớn tiểu tư sản có quan hệ gắn bó với nhân 

dân lao động. Họ có tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc.  

3.1.2. Bối cảnh thế giới 

Trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản 

phương Tây phát triển mạnh mẽ, vì vậy phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh 

hướng tư sản trở thành trào lưu phổ biến và nổi bật của nhiều nước châu Á. Ở 

Nhật Bản, cuộc Duy Tân Minh Trị thành công (1868). Sau cải cách, Nhật Bản đã 

tiến sang con đường tư bản chủ nghĩa, trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu 

Á và giành được thắng lợi trong các cuộc chiến tranh với Trung Quốc, Nga. Một 

xu hướng thân Nhật và mong muốn được Nhật giúp đỡ để giải phóng dân tộc 

đang dần hình thành ở các nước châu Á. Ở Việt Nam, các sĩ phu yêu nước thấy 

không thể tự lực đánh đuổi thực dân Pháp, nếu không dựa vào sự giúp đỡ của 

Nhật Bản. Ở Trung Quốc, các sĩ phu chịu ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản 

như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu đã phát động một phong trào duy tân cải 

cách đất nước. Đầu thế kỷ XX , cuộc Cách maṇg Tân Hơị (1911) bùng nổ ở 

Trung Quốc . Tư tưởng dân chủ tư sản từ nước ngoài dội vào Việt Nam đã ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỷ XX . Dưới 

tác động của tình hình thế giới và bối cảnh mới của Việt Nam, các sĩ phu yêu 
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nước, trí thức tiến bộ đã tiếp thu các tư tưởng mới. Do sự chi phối của hoàn cảnh 

lịch sử mới, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam những thập niên đầu 

thế kỷ XX chuyển sang khuynh hướng mới: Khuynh hướng dân chủ tư sản.  

Năm 1917, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lơị . 

Phong trào đấu tranh cách maṇg của giai cấp công nhân và nhân dân lao đôṇg 

trên thế giới phát triển  mạnh mẽ. Quốc tế Cộng sản được thành lập, các đảng 

cộng sản lần lượt ra đời ở các nước. Tình hình trên đây có tác động lớn đến 

phong trào cách mạng Việt Nam .  

3.2. Phong trào yêu nƣớc chống Pháp của nhân dân vùng trung du và 

thƣợng du Bắc Kì (1898 – 1930) 

3.2.1. Giai đoạn 1898 - 1918 

3.2.1.1. Phong trào đấu tranh tự vệ, tự phát 

Tại Cao Bằng, Bắc Kạn: Đầu thế kỷ XX, ở Cao Bằng nổ ra cuộc khởi nghĩa 

Phù Nhị (người Dao). Quân khởi nghĩa đã tập kích quân Pháp do Lơmoan chỉ huy khi 

Pháp tiến quân từ Cao Bằng vào Nguyên Bình. Trong các năm 1907 – 1908, thủ lĩnh 

Chúng A Dệt ở Bằng Khẩu, Cao Bằng cũng lãnh đạo nhân dân nổi dậy chống Pháp. 

           Những năm đầu thế kỷ XX, ở Cao Bằng xuất hiện một tổ chức có tên là Hội 

Tam Điển. Hội Tam Điển đã xây dựng, phát triển lực lượng ở hai huyện Hà Quảng, 

Hòa An, tiến hành tập kích đánh đồn Phịa Ma của Thực dân Pháp ở Nước Hai (Hòa 

An), gây cho quân Pháp những thiệt hại đáng kể. 

Tháng 10 - 1914, các thủ lĩnh Đội Kỳ, Đội Thân và Lý Bảo Long đã lãnh đạo 

nhân dân nổi dậy đánh chiếm tỉnh lị Bắc Kạn, sau đó rút về Lũng Vài để tổ chức lực 

lượng, xây dựng căn cứ chống Pháp. 

Tại Hà Giang: Khởi nghĩa của Vàng Dúng Lùng (Vương Chính Đức) diễn ra 

từ năm 1909 cho đến năm 1913 mới chấm dứt. Đầu thế kỷ XX, quân Pháp tiến lên 

Đồng Văn với ý đồ thống trị toàn bộ vùng đất này. Tuy nhiên, tới Đồng Văn, Pháp 

đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của người Mông dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh 

Vàng Dúng Lùng. Vàng Dúng Lùng được nhân dân tôn là “Vua Mèo”. Dựa vào các 

dãy núi đá hiểm trở ở cao nguyên Đồng Văn, nghĩa quân đã từng bước bẻ gãy các 

cuộc tấn công của quân Pháp.  
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Năm 1909, thực dân Pháp điều quân từ Bảo Lạc (Cao Bằng) sang Hà Giang tấn 

công nghĩa quân Vàng Dúng Lùng ở Đồng Văn. Thủ lĩnh Vàng Dúng Lùng thua trận, 

buộc phải rút lui. Ông tiếp tục mộ binh, xây dựng lực lượng chống Pháp. Tháng 10 - 

1913, Vàng Dúng Lùng đã giành thắng lợi lớn khiến quân Pháp phải kí hòa ước giữa 

Pháp và người Mông với nhiều điều khoản có lợi cho người Mông ở Hà Giang.  

Khởi nghĩa Sùng Mí Chảng (1911 - 1912): Năm 1911, tại vùng Mường Hưu, 

Mèo Vạc người Mông ở Hà Giang đã nổi dậy khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của 

Chiong Nui Tchang (Sùng Mí Chảng). Sùng Mí Chảng quê ở Đồng Văn, Hà Giang, 

là một Thày Mo nổi tiếng . Ông có tiếng hát hay, thường hát những bài ca nói lên 

nỗi thống khổ của người Mông ở địa phương để khích lệ dân chúng nổi dâỵ chống 

Pháp. Ông tự xưng là “Vua Mông”, với khẩu hiệu “tự do trồng thẩu và tự do 

chuyên chở muối” để tập hợp lực lượng. Khởi nghĩa đã thu hút được đông đảo 

người Mông ở Đường Thượng, Mai Lo, Lũng Pìn, Mỏ Soi, Mèo Vạc (Hà Giang) 

tham gia [62; tr. 205]. Ngoài ra còn một số nhóm người Mông ở các tỉnh Cao Bằng, 

Tuyên Quang, Lào Cai và người Mông bên kia biên giới Việt - Trung hưởng ứng. 

Nghĩa quân chọn núi Tù Sán (Đồng Văn) làm trung tâm căn cứ chống Pháp. 

Ngày 11 – 02 – 1911, nghĩa quân tâp̣ hơp̣ lưc̣ lươṇg khoảng hơn 400 người, 

phối hợp với người Mông bên kia biên giới Việt - Trung kéo đến biểu tình đòi 

quyền lợi trước dinh đại lý Pháp. Sau đó, nghĩa quân tiến hành đốt phá, chiếm cứ 

một số đồn Pháp ở bên kia biên giới. Từ tháng 02  - 1911 đến tháng 4 – 1912, nghĩa 

quân tiến đến Mèo Vạc, chiếm các đồn Ma Lin, Hen Tong; ngày 03 – 03 chiếm đồn 

Tiên Phong giáp biên giới Việt – Trung. Cuộc khởi nghĩa của Sùng Mí Chảng tạo 

thành một phong trào đấu tranh rộng khắp của người Mông, phát triển trên địa bàn 

rộng lớn ở miền thượng du Đông Bắc Bắc Kì . Thực dân Pháp phải huy động lực 

lượng quân sự lớn từ Yên Bái và Lào Cai sang đàn áp khởi nghĩa. 

Trước cuôc̣ tấn công quy mô lớn của quân Pháp , nghĩa quân di tản vào rừng 

sâu. Sau khi quân Pháp đi, nghĩa quân lại quay về hoạt động . Quân Pháp lập căn cứ 

ở Đồng Thượng, Mường Pha. Tuy nhiên, ở vùng Mỏ Soi, nghĩa quân vẫn cầm cự 

đến tháng 4 - 1911. Trước thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc của quân Pháp, nhiều toán 

nghĩa quân lần lượt ra hàng. 
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Thực dân Pháp tiếp tục chiếm đóng ở Đồng Văn, Mèo Vạc. Ngoài ra, Pháp 

đã liên minh với người Hoa ở bên kia biên giới để đối phó với nghiã quân . Đến 29 - 

01 – 1912, sau trận chiến ở Ma La, lực lượng nghĩa quân dần suy yếu. Ngày 22 – 4 

– 1912, thủ lĩnh Sùng Mí Chảng bị thực dân Pháp lập mưu bắt giữ. Sau đó, quân 

Pháp ráo riết khủng bố và đe dọa những người tham gia nghĩa quân.  

Tại Bắc Giang: Từ năm 1897, nghĩa quân Yên Thế tiến hành đình chiến lần 

thứ hai với thực dân Pháp. Trong giai đoạn này, Đề Thám bí mật sai người đến các 

vùng lân cận gây dựng cơ sở. Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp và các nghĩa sĩ ở 

Bắc Kì coi Yên Thế như một căn cứ vững chắc và nổi bật, nên lần lượt tìm đến với 

nghĩa quân Yên Thế để bàn bạc, phối hợp tác chiến. 

Đầu thế kỷ XX, thủ lĩnh Đề Thám đã tiếp xúc với một số nhà yêu nước và 

cách mạng. Năm 1906, Đề Thám gặp Phan Châu Trinh, tuy nhiên cuộc tiếp xúc 

này đã không đạt kết quả nào do quan điểm của hai ông không thống nhất. Tiếp 

đó, năm 1902, Phan Bội Châu lên Yên Thế để gặp Đề Thám, nhưng do Đề Thám 

ốm, nên chỉ gặp được Cả Trọng - con trai Đề Thám. Năm 1906, Phan Bội Châu 

lên Yên Thế lần 2 gặp Đề Thám để bàn kế hoạch phối hợp, viện trợ lẫn nhau 

giữa các lực lượng chống Pháp do hai ông đứng đầu. Năm 1907, Đề Thám tiếp 

nhà cách mạng Trung Hoa là Tôn Trung Sơn [62; tr.199]. Sau đó, Đề Thám tham 

gia Duy Tân hội và thành lập Đảng Nghĩa Hưng, nhằm liên kết với các lực lượng 

chống Pháp và chuẩn bị một cuộc nổi dậy ở trung tâm Bắc Kì. Năm 1908, một 

bộ phận nghĩa quân Yên Thế chủ trương móc nối với anh em binh lính yêu nước 

Việt Nam trong thành Hà Nội, âm mưu tiến hành một cuộc nổi dậy ở Hà Thành và 

nhiều nơi khác thuộc Bắc Kì. 

Cuối năm 1908 đến đầu năm 1909, thực dân Pháp tập trung lực lượng lớn 

gồm 15.000 quân, sử dụng các phương tiện chiến tranh hiện đại tiến đánh các căn 

cứ của nghĩa quân Yên Thế [68; tr. 184]. Nghĩa quân đã chiến đấu dũng cảm, mưu 

trí. Sau nhiều trận đánh lớn với quân Pháp, lực lượng nghĩa quân Yên Thế giảm sút 

mạnh, Đề Thám đã phải di chuyển căn cứ để tiếp tục chiến đấu. Nhưng đầu năm 

1913, do có nội phản, Đề Thám đã bị giết hại (10 – 02 – 1913) [68; tr. 188], cuộc 

khởi nghĩa chống Pháp của Đề Thám và phong trào nông dân Yên Thế kết thúc.  
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Tại Yên Bái: Những năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước chống Pháp của 

các dân tộc ở Yên Bái và vùng phụ cận đã phát triển tương đối mạnh, dưới sự lãnh đạo 

của thủ lĩnh Triệu Tài Lộc và Triệu Tiến Tiên. Năm 1901, Triệu Tài Lộc tiến đánh đồn 

Năm Lốp và Bắc Hà (Lào Cai). Năm 1910, nghĩa quân Triệu Tiến Kiên và Triệu Tài 

Lộc tiếp tục nổi dậy ở vùng Hà Giang. Năm 1913, Triệu Tài Lộc tổ chức lực lượng và 

kêu gọi nhân dân chống Pháp. Phong trào phát triển mạnh ở Yên Bái, Lào Cai, Tuyên 

Quang, Hà Giang, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Giáp Dần (1913 - 1914).  

Khởi nghĩa Giáp Dần (1913 - 1914): Cuối năm 1913, Triệu Tài Lộc và 

Triệu Tiến Tiên phát động phong trào chống Pháp ở vùng Lục Yên Châu (Yên 

Bái). Tại Lục Yên , thủ lĩnh nghĩa quân đã liên lạc với Triệu Tài Tiến là người có 

uy tín trong vùng để phát động khởi nghĩa . Nghĩa quân sử dụng khẩu hiệu 

“Chống đi phu, nộp thuế cho thực dân Pháp; đánh đuổi thực dân Pháp giành lại 

đất nước; làm cho người Dao được tự do, sung sướng không bị áp bức khổ sở”  

[72; tr. 58] để tập hợp lực lượng . Triệu Tiến Tiên tự xưng là Quốc vương lãnh 

đạo chung phong trào [72; tr. 57], Triệu Tài Lộc được phân công phụ trách 

phong trào ở Lục Yên.  

Từ cơ sở đầu tiên là căn cứ Trúc Lâu (Lục Yên Châu ), nghĩa quân tiếp tục 

mở rộng phong trào đến các huyện Trấn Yên , Yên Bình, Lục Yên và vùng Bảo Hà 

(Lào Cai ), Hà Giang, Tuyên Quang. Phong trào đã thu hút đông đảo nhân dân và 

một số chức dịch phong kiến của các dân tộc Dao , Tày, Nùng ở các địa phương lân 

câṇ tham gia . Người Pháp nhận định : “Những người nhà quê ở địa phương vùng 

này (Lục Yên Châu) đã không ngừng che chở cho nghĩa quân bằng sự im lặng của 

họ hay họ cung cấp cho ta những tin tức dối trá” [72; tr. 56]. 

Trong quá trình khởi nghiã , thủ lĩnh nghĩa quân đã sử dụng hình thức tôn 

giáo (bói toán, cúng bái) để tập hợp lưc̣ lươṇg chống Pháp . Đến cuối tháng 9 - 

1914, lực lượng nghĩa quân gồm khoảng 1.400 quân. Trong hai năm 1913 – 

1914, nghĩa quân đã tổ chức nhiều trận đánh đồn Trại Hút (19 – 10 – 1914), đồn 

Bảo Hà (21 – 10 - 1914), đồn Lục Yên (22 – 10 – 1914)… gây cho quân Pháp 

nhiều thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, tháng 10 - 1914. Thủ lĩnh Triệu Tài Lộc bị 

quân Pháp bắt giữ và giết chết nên các kế hoạch tiến đánh Lào Cai, Tuyên 
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Quang, Hà Giang không thực hiện được. Thực dân Pháp tiến hành các hoạt động 

chiêu dụ, khủng bố nhân dân và nghĩa quân, khởi nghĩa dần tan rã. 

Tại Hòa Bình: Năm 1914 nổ ra cuộc khởi nghĩa của người Mường do 

Tổng Kiêm lãnh đạo. Tổng Kiêm (Nguyễn Văn Kiêm) quê ở làng Mông Hóa, Kỳ 

Sơn, Hòa Bình. Ông từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Đốc Ngữ. Sau đó, ông 

được cử giữ các chức vụ như Lí trưởng, Phó tổng (nên được gọi là Tổng Kiêm) 

[281; tờ 36 - 37]. 

Đầu thế kỷ XX , dưới ách thống tri ̣ của thưc̣ dân Pháp và giai cấp phong kiến 

lang đaọ người Mường, đời sống nhân dân Mường ở Hòa Bình hết sức cơ cưc̣ . Năm 

1904, ở châu Kỳ Sơn , Đinh Công Nhung được thực dân Pháp dựng lên làm Chánh 

Quan lang. Đinh Công Nhung đa ̃chiếm đoạt ruôṇg đất và hà hiếp nhân dân . Sư ̣bóc 

lôṭ tàn bạo của Quan lang Đinh Công Nhung đã làm bùng lên sự chống đối của 

người Mường ở Mông Hóa . Dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Tổng Kiêm, Nguyễn 

Đình Nguyên (Phó tổng Đốc Bang), cuộc khởi nghĩa đã hình thành.  

Tháng 4 - 1909, nghĩa quân lấy tên là Quân đội Bình Tây , tổ chức lễ tế cờ tại 

núi Viên Nam, xã Mông Hoá. Tổng Kiêm được suy tôn làm Chánh Thống tướng, 

Đốc Bang làm Phó Thống tướng. Ngoài ra , còn có lực lượng của Đinh Công 

Nghiêm làm hâụ thuâñ cho nghiã quân .  

Chớp thời cơ chính quyền Pháp ở tỉnh l ị sơ hở , lính canh lơ là , thiếu cảnh 

giác [281; tờ. 65], Tổng Kiêm đã tổ chức nghĩa quân tiến hành khởi nghĩa. Ngày 03 

-  8 – 1909 nghĩa quân với lực lượng 27 người qua đò Bến Ngoc̣ [281; tờ. 65] 

tiến về thị xã. Nghĩa quân tấn công trại lính khố xanh và nhanh chóng giành 

được thắng lợi. Thực dân Pháp viết: “Viên giám binh đội lính khố xanh 

Chaigneau đã bị sát hại cùng với 5 binh sĩ, 16 người khác bị thương, 40 tù 

thường phạm được giải thoát; kho bạc và ty thương chính bị đánh phá; 150 súng 

trường 1874 hay súng trường kiểu 1892; 35.000 viên đạn đã bị đánh cướp” 

[190]. Chỉ trong thời gian ngắn, nghĩa quân đã nhanh chóng làm chủ tỉnh lị Hòa 

Bình. Nhiều tù binh đươc̣ giải phóng , đa ̃đươc̣ nghiã quân giác ngô ̣nên tự 

nguyện đi theo cuộc khởi nghĩa. Sau khi đánh chiếm tỉnh lị, lực lượng nghĩa 

quân có khoảng 70 người. Trong suốt 12 ngày đêm (từ 3 - 8 đến 14 - 8), tỉnh lị 
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Hòa Bình nằm dưới quyền kiểm soát của nghĩa quân [79; tr. 77]. Quân Pháp phải 

điều quân từ Việt Trì lên để đàn áp khởi nghĩa. Pháp viết thư dụ hàng thủ lĩnh 

nghĩa quân nhưng Tổng Kiêm kiên quyết cự tuyệt.  

Khi nhâṇ đươc̣ tin báo quân Pháp tăng cường binh lưc̣ lên Hò a Bình , nghĩa 

quân đa ̃nhanh chóng rút khỏi tỉnh l ị, sau đó kéo quân về làng Mông Hóa . Khi bi ̣ 

truy kích ráo riết , nghĩa quân đã chia làm 4 toán nhỏ, dưạ vào điạ hình hiểm trở và 

sư ̣ủng hô ̣của nhân dân . Thực dân Pháp nhận định “nhờ thông thạo về địa hình và 

sự đồng lõa (giúp đỡ) của dân chúng, bọn giặc luôn luôn thoát được các đội quân của 

ta” [190]. Nghĩa quân của Tổng Kiêm đóng ở khu vực sau xóm Ru,̣ hôị hop̣ taị rừng 

núi Vua Bà. Khi hết lương thưc̣, nghĩa quân chuyển đến vùng rừng núi gần haṭ Lương 

Sơn. Nhưng sau đó, quân Pháp tiếp tuc̣ truy na,̃ nên nghiã quân laị rút về đóng ở xóm 

Rụ, làng Mông Hóa (sau về ẩn  giấu ở núi Tản Viên ). Theo báo cáo của Phó Châu 

Lương Sơn (Hòa Bình): "đảng tên Kiêm còn đóng ở xóm Rụ nhiều lắm"  [281; tờ. 62]. 

Căn cứ vào lời khai của nghĩa quân khi bị thực dân Pháp bắt: Khi về xóm Ru ,̣ nghĩa 

quân di chuyển nhiều nơi, được nhân dân quanh vùng Mông Hóa tích cưc̣ giúp đỡ. Mỗi 

gia đình quanh điạ ph ận nghĩa quân ẩn náu đều có người đi theo nghĩa quân . Cuối 

tháng 8, Pháp tăng cường binh lực càn quét Hòa Bình, Đồng Bến, Yên Lê, Hòa Lạc, 

Hòa Mục… với mục đích “làm cho dân chúng phải kiêng dè, làm trở ngại cho việc 

tiếp tế của bọn giặc (nghĩa quân) và để khêu gợi sự quy thuận của những kẻ đã đi theo 

đám giặc do bị tên Kiêm đe dọa” [190]. Chỉ huy quân Pháp nhận định: “Dân chúng ở 

đây đã ngả theo bọn giặc, có lẽ còn hơn ở Phúc Yên (nhân dân ủng hộ khởi nghĩa Yên 

Thế), do bởi mối quan hệ phong kiến gắn liền người Mường với các đầu lĩnh của họ; 

Còn các đội lính dõng đáng ra phải giúp đỡ công việc cho chúng ta thì ngược lại đã 

làm trở ngại cho chúng ta nếu không phải là đã đồng lõa với bọn giặc. Bọn chúng 

(nghĩa quân) được họ báo trước cho biết những sự điều quân của chúng ta và được họ 

tiếp tế cho” [190]. Trước sư ̣vây ráp gắt gao của Pháp, nghĩa quân gặp nhiều khó khăn, 

nhất là vấn đề lương thưc̣ . Quân Pháp tăng cường lưc̣ lươṇg lớn gồm 3.000 quân ở 

Mông Hóa truy đuổi, chặn đường rút lui của nghĩa quân. Trước khó khăn ngày càng 

lớn, Tổng Kiêm chủ trương sang Tam Đảo liên kết lực lượng cùng Đề Thám khởi 

nghĩa, nhưng ý định đó không thực hiện được.  
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Thực dân Pháp cho thiết lập nhiều đồn bốt, buộc nghĩa quân phải phân tán 

thành nhiều toán, đánh những trận nhỏ . Do quân Pháp vây bức đến đường cùng , vũ 

khí cạn nên ngày 20 - 01 – 1910, Tổng Kiêm quyết điṇh ra hàng . Sau đó, chính phủ 

Pháp đã kết án Tổng Kiêm và Đốc Bang 20 năm tù . Cuộc khởi nghĩa của Tổng 

Kiêm ở Hòa Bình là một trong số ít cuộc khởi nghĩa đã chiếm được tỉnh lị (khởi 

nghĩa kéo dài 5 tháng 17 ngày, trong đó chiếm giữ tỉnh lị 12 ngày) của một tỉnh lớn 

có vị trí trọng yếu về kinh tế và quân sư ̣ở khu vực miền núi Tây Bắc Bắc Kì .  

Tại Lai Châu: Năm 1917, nổ ra khở i nghiã của người Mông và Dao ở Tà 

Phềnh (Tủa Chùa) dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Chếu và Tếnh . Mục đích nổi dậy 

của nghĩa quân là chống laị chính sách cướp đoạt ruộng đất và trưng thu thuốc 

phiện, thu thuế bằng bạc trắng của thực dân Pháp. Nghĩa quân đã xây dựng căn cứ ở 

Tả Sà Pình, lập đội "Chiến binh dũng cảm" để đối phó với quân Pháp. Thực dân 

Pháp sử dụng nhiều thủ đoạn chính trị và quân sự để dập tắt cuộc khởi nghĩa. Thủ 

lĩnh nghĩa quân bị bắt giam và sát hại, khởi nghĩa tan rã. 

Tại Sơn La: Năm 1909, nổ ra cuộc khởi nghĩa của Cai Khạt, người Thái (Lai 

Châu). Trong thời gian đi lính cho Pháp, Cai Khạt bất bình vì thái độ phân biệt, đối 

xử của thực dân Pháp đối với binh lính người Việt. Ông đã âm mưu chuẩn bị lực 

lượng để nổi dậy chống Pháp. Nhưng kế hoac̣h tổ chức lực lượng bị bại lộ , Pháp bắt 

Cai Khạt và kết án tù về tội “mưu phản nhà nước bảo hộ”. Ông  bị Pháp giam cầm 

ở nhà tù Sơn La. 

Năm 1909, Cai Khạt vận động tù binh cùng nổi dậy phá ngục, cướp kho 

súng, đánh chiếm trại lính, dinh Chánh sứ và kho bạc. “Quăm tô mương” của 

Mường La viết: “Những người tù do Cai Khạt chỉ huy đã phá ngục chiếm khu đồi 

Khâu Cả. Họ đánh vào giữa trưa ngày chủ nhật, chiếm được trại lính, dinh chánh 

sứ, nhà giám binh và kho bạc....” [87; tr. 39]. Sau 3 ngày, quân Pháp tập trung lực 

lượng đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân chủ trương rút sang Thượng Lào. Tại 

đây, nghĩa quân được nhân dân Thượng Lào che chở, giúp đỡ. Sau đó, do lực lượng 

chênh lệch nên Cai Khạt bị quân Pháp bắt và hành hình ở Sơn La [86; tr. 84]. Nhân 

dân Sơn La khâm phục ý chí của ông, đề thơ khen:  
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“Tướng nổi dậy là Cai Khạt Mường Than 

Mắn cọ ban ngan khẩu bỏm Tây tẩu phá”  

(Tướng nổi dậy là Cai Khạt Mường Than 

                            Anh dũng, tung hoành nơi trung tâm Tây đóng) [87; tr. 40].  

Khởi nghiã của nhân dân Tây Bắc do Lường Xám chỉ huy (11 – 1914):  

Lường Xám (tên thật là Lương Bảo Định, người Hoa), ông đã từng tham 

gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Sau đó, sang Sầm Nưa (Lào) và trở 

thành thủ lĩnh lãnh đạo phong trào Tây Bắc và Bắc Lào . Cuối năm 1914, cuôc̣ 

khởi nghiã của Lường Xám bùng nổ , lực lượng tham gia gồm đồng bào Thái 

dưới sự chỉ huy các thủ lĩnh châu mường ở các điạ phương lân câṇ , như Cầm 

Văn Ý, Cầm Văn Nọi, Lường Văn Nó. Khẩu hiệu khởi nghĩa của nghĩa quân là: 

“Dân tộc tự quyết” và “Đông Dương độc lập” [76; tr. 209].  

Tháng 12 – 1914, nghĩa quân Lường Xám từ Sầm Nưa đánh chiếm Chiềng 

Khương. Cầm Văn Ý, Cầm Văn Nọi, Lường Văn Nó lãnh đạo nhân dân vùng 

Mường Hung, Mường Lầm tập kích Chiềng Khương giành thắng lợi lớn. Quăm tô 

mương của người Thái viết: “Bạc Cầm An, Lò Văn Cuộc người Mường Mụa theo 

lệnh chánh sứ Sơn La đem theo 300 lính ra đóng ở Chiềng Khương, giữa đêm họ 

bị người Hoa và người sông Mã đánh bất ngờ, Lò Văn Cuộc trúng đạn bị thương 

nặng” [7; tr. 24]. Từ Chiềng Khương, nghĩa quân tiến về đánh chiếm Mai Sơn. 

Tại đây, nghĩa quân nhận được sự ủng hộ to lớn của người Thái, Mông, Khơ Mú ở 

Chiềng Dong. 

Ngày 11 – 12 – 1914, nghĩa quân tổ chức trận tập kích tỉnh lị Sơn La. Nghĩa 

quân chiến đấu ngoan cường, Quăm tô mương của người Thái đa ̃ghi “Quân của 

Lường Xám đánh vào Sơn La chiếm được đồi Khau Cả, nơi có dinh Chánh sứ, nhà 

giám binh và kho bạc…” [20; tr. 18]. Từ Mường Chai (Sơn La), các thủ lĩnh đã vận 

động nhân dân ủng hộ nghĩa quân. Sau đó, nghĩa quân phải rút về Điện Biên Phủ 

[76; tr. 210]. 

Tháng  01 – 1915, thực dân Pháp tập trung quân lên Điện Biên Phủ, liên tiếp tổ 

chức các trận vây giáp nghĩa quân Lường Xám. Tháng 8 - 1915, nghĩa quân đánh 

chiếm các vị trí ở Thượng Lào như Phong Sa lỳ, Mường Hun và Mộc Pha. Chỉ trong 
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thời gian ngắn, nghĩa quân đã nhanh chóng làm chủ các vị trí chiến lược ở Tây Bắc, 

Thượng Lào. Quân Pháp phải điều động lực lượng quân sự lớn để chiếm lại Tây Bắc. 

Năm 1916, nghĩa quân tổ chức đánh Pháp ở Mường Bum (Mường Tè, Lai 

Châu), sau đó tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động ra vùng Lai Châu. Tuy nhiên, 

trước sự truy quét gắt gao của quân Pháp, nghĩa quân bị tổn thất nhiều, một bộ phận 

rút sang biên giới Việt - Trung và Thượng Lào, cuộc khởi nghĩa dần tan rã. 

           Tại Sơn La, ngày 21 – 12 – 1914 nổ ra cuộc nổi dậy của Mùi Văn Phối 

(Tồng Cỏ) khiến thực dân Pháp bị thiệt hại đáng kể. Mùi Văn Phối, Đinh Văn 

Píp, Đinh Văn Ca tổ chức người Mường, người Thái chiếm bưu điện, giết chết 

trạm trưởng người Pháp. Quân Pháp tiến hành truy bắt và nhanh chóng bắt 

được những người lãnh đạo nghĩa quân. Chúng tra tấn và hành hình dã man 

những người tham gia khởi nghĩa [6; tr. 32]. 

Ở Bắc Yên, phong trào chống Pháp do Triệu Văn Thông lãnh đạo cũng diễn 

ra khá mạnh mẽ. Nghĩa quân xây dựng căn cứ chính Bản Vi (Gia Phù) và tiến hành 

nhiều trận phục kích quân Pháp trên địa bàn Bắc Yên, vùng tả ngạn sông Đà. 

Phong trào đấu tranh không vũ trang ở Tây Bắc: Trong những năm đầu thế 

kỷ XX, ở Tây Bắc, xuất hiện hình thức đấu tranh ôn hòa, không vũ trang. Khi quân 

Pháp xâm lược và bình định bản mường, nhân dân thực hiện vườn không nhà trống, 

bất hợp tác với Pháp. Khi thực dân Pháp cai trị, dân chúng không chịu nhận ruộng, 

không nộp thuế, không đi phu, đi lính cho Pháp. Từ những phong trào đấu tranh ôn 

hòa, bất hợp tác với Pháp, dần tập hợp thành một lực lượng đông đảo. Ở một số khu 

vực của Tây Bắc, tiêu biểu là Sơn La đã nổ ra phong trào “Chiêu dân tống thẻ”. 

“Chiêu dân tống thẻ” (Tống = chống); (thẻ = thuế thân) là phong trào chống 

thuế, không đi phu, đi lính cho Pháp và đòi phìa, tạo, chức dịch không được chiếm 

ruộng đất công thành ruộng tư. Những người tham gia phong trào đã bỏ trốn vào 

rừng sâu hoặc sang vùng Thượng Lào, chấp nhận làm cuông, nhốc cho phìa, tạo để 

không đi phu, đi lính cho Pháp. Ngoài ra, nhân dân còn cùng nhau viết đơn tố cáo 

bọn tay sai, chống sưu cao thuế nặng, đòi chính quyền thực dân, phong kiến phải 

thực hiện những quyền lợi của nhân dân. Không sử dụng vũ khí, nhưng phong trào 

đã đấu tranh trực diện với chính quyền.  
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Ở Sơn La, tại những vùng phìa, tạo bao chiếm ruộng đất, bóc lột nông dân, 

cả bản đã viết đơn kiện lên chính quyền Pháp. Ban đầu chỉ là những đơn kiện lẻ tẻ 

của nông dân ở một vài vùng Thuận Châu, Yên Châu (Sơn La), sau mở rộng cả 

bản/làng, cả châu/huyện và lan rộng hơn ở một số vùng Tây Bắc. Phong trào bắt 

đầu từ Mường Vạt (Yên Châu, Sơn La). Những người có uy tín trong bản đã đại 

diện nhân dân viết đơn kiện Chánh sứ Sơn La, kiện Tri châu Hoàng Văn Cấp (Yên 

Châu) chiếm đoạt tiền thuế, chiếm đoạt ruộng đất công. Từ Yên Châu, phong trào 

nhanh chóng lan sang Mường Muổi (Thuận Châu). Năm 1914, dân bản kiện Tri 

châu Bạc Cầm Đôi về hành vi ăn bớt tiền của dân nộp thuế cho Tây, lấn chiếm 

ruộng đất công cho người nhà và ức hiếp dân chúng. 

3.2.1.2. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản 

* Các cuộc khởi nghĩa chịu ảnh hưởng của tổ chức VNQPH 

Đầu thế kỷ XX, trong phong trào yêu nước ở Việt Nam xuất hiện một 

khuynh hướng đấu tranh mới - khuynh hướng dân chủ tư sản. Do tầng lớp tư sản 

Việt Nam vừa mới ra đời, thế lực kinh tế còn nhỏ bé, ý thức giác ngộ chính trị hạn 

chế nên chưa thể trở thành một lực lượng chính trị độc lập, đủ bản lĩnh để đón nhận 

luồng tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam. Vì vậy, lãnh đạo các phong trào đấu 

tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam lúc bấy giờ là các sĩ phu phong 

kiến yêu nước. Các sĩ phu Việt Nam cấp tiến đầu thế kỉ XX đã tiếp thu luồng tư 

tưởng mới, chủ trương kết hợp cứu nước với duy tân đất nước. Tinh thần yêu nước 

của họ đã có những điểm mới, đó là không còn tư tưởng “trung quân” nữa, mà 

chuyển sang “trung dân”, với “ái quốc”, gắn lợi ích của nhân dân với lợi ích quốc 

gia, dân tộc. Cùng với đó là hình thức đấu tranh mới xuất hiện và lực lượng tham 

gia phong trào ngày càng mở rộng. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân 

chủ tư sản phát triển rộng rãi trong cả nước, trong đó có phát triển ở một số vùng 

thuộc trung du và thượng du Bắc Kì.  

Từ thực tiễn phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX , các 

sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng  con đường 

bạo động. Năm 1912, tại Quảng Đông (Trung Quốc), Phan Bội Châu thành lập Việt 

Nam Quang phục Hội (VNQPH). Tôn chỉ của VNQPH là “đánh đuổi giặc Pháp, 
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khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam [62; tr. 195]. 

Hội chủ trương thành lập tổ chức Quang phục quân. Lực lượng tham gia gồm một 

bộ phận cư dân vùng biên giới Việt – Trung. Hoạt động tiêu biểu của VNQPH là tổ 

chức các cuộc bạo động, khởi nghĩa để gây khí thế cách mạng và kêu gọi sự giúp đỡ 

của nhân dân.  

Từ năm 1915, các cơ sở của VNQPH ở trung du và thươṇg du Bắc Kì như 

Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Yên... lần lươṭ đươc̣ gây 

dựng. Những hội viên của VNQPH đã liên lạc được với các dân tộc thiểu số ở vùng 

biên giới Việt - Trung để tổ chức các cuộc bạo động chống Pháp ở trung du và 

thượng du Bắc Kì.  

- Một số cuộc tập kích tiêu biểu của VNQPH: 

 Cuộc tấn công đồn Móng Cái:
. 
Móng Cái là vùng biên giới giáp với Trung 

Quốc, và là khu vực đông đảo người Việt, người Hoa sinh sống. Tháng 12 - 1914, 

thủ lĩnh Thàm Cam Sáy tập hợp lực lượng nổi dậy khởi nghĩa . Tham gia phong trào 

có Phùng Sắt (đội Nhất khố đỏ) phụ trách chỉ huy lính Móng Cái; Nìn Tài Khìn, 

Lưu Văn Tích nấu ăn cho lính Tây; Lương Văn Ty, Đào Quang Thể, Chu Văn Hữu, 

Đội Tốn… Chủ trương của cuộc khởi nghĩa là bỏ thuốc độc vào trại lính Tây, cắt 

dây điện thoại ở bưu điện, phá nhà lao vận động tù binh tham gia khởi nghĩa. 

Nhưng kế hoạch khởi nghĩa bị lộ nên thực dân Pháp tìm cách đối phó. Nghĩa quân 

trốn sang bên kia biên giới Việt - Trung. Quân Pháp mở cuộc truy lùng gắt gao và 

bắt giam nhiều người tham gia khởi nghĩa.  

Cuộc tập kích trại lính khố xanh Phú Thọ (7 - 01 - 1915): Cuối năm 1914, 

một số người yêu nước ở Phú Thọ do Nguyễn Văn Dậu, Nguyễn Văn Nguyên, 

Khuất Văn Bức lấy danh nghĩa VNQPH đứng ra tập hợp lực lượng và tổ chức nhân 

dân đánh Pháp. Nguyễn Văn Dậu được tôn là “Thần núi Tản viên phục sinh” cầm 

đầu cuộc bạo động [143; tr. 145]. Nghĩa quân đã tự chế tạo được khoảng 800 quả 

bom. Thủ lĩnh nghĩa quân đã chọn đồn điền Con Voi (làng Phù Ninh) làm địa điểm 

tập hợp , chuẩn bị khởi nghĩa [9; tr. 56]. Những người lãnh đạo đã dùng hình thức 

thần bí để tập hợp lực lượng . Trước khi xuất binh , nghĩa quân làm lễ tế cờ ở Phù 

Ninh (Phú Thọ ), với lá cờ thêu dòng chữ "Khâm thừa Văn mi nh hôị thống chế đaị 



 

 

102 

thần"   [143; tr. 145]. Nghĩa quân đeo bùa chú và tin rằng đạn bắn sẽ không trúng. 

Dưới sự chỉ huy của Khuất Văn Bức, 239 nghĩa quân được trang bị vũ khí, 

chủ trương tấn công những vị trí trọng yếu nhất của Pháp tại thị xã Phú Thọ. Đêm 6 

rạng sáng mồng 7 - 01 – 1915, nghĩa quân chia làm hai cánh. Cánh quân do Khuất 

Văn Bức chỉ huy, gồm 100 người, tấn công thành Phú Thọ, giết chết lính canh và 

xông vào trại lính khố xanh. Cánh quân của Nguyễn Văn Dậu còn do dự nên không 

kịp thời ứng cứu. Do lực lượng chênh lệch, vũ khí thô sơ, không có kinh nghiệm 

chiến đấu, nên quân Pháp nhanh chóng phản công, đàn áp khởi nghĩa.  

Cuộc khởi nghĩa đã gây rúng động toàn bộ hệ thống cai trị của Pháp ở Đông 

Dương. Thực dân Pháp phải lập ra hội đồng đặc biệt bao gồm những quan chức cao 

cấp về quân đội, cảnh sát, mật thám để đàn áp cuộc khởi nghĩa. Thực dân Pháp đã bắt 

giữ 238 người, trong đó 47 người bị đưa đi xử ở tòa án binh Yên Bái [143; tr. 146]. 

Chánh mật thám Bắc Kì nhận định “Cuộc tấn công Phú Thọ đêm 6 tháng Giêng 

không chỉ là một mưu toan đơn giản của kẻ cướp, một hành động đơn độc cướp phá 

của một vài kẻ quấy phá vì những miếng mồi hám lợi. Trái lại cuộc tấn công đó là sự 

thực hiện một kế hoạch chung theo một chương trình xa hơn; Trong cùng một thời 

điểm, người ta dự tính sẽ đồng loạt tấn công các tỉnh lị Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thái 

Nguyên, Sơn Tây, Hưng Hóa, Hòa Bình và Hà Đông... ” [150; tr. 70].  

Sau cuộc khởi nghĩa ở Phú Thọ, tổ chức VNQPH lại tiếp tục cho người về 

gây dựng lại phong trào. Theo báo cáo của chính quyền thực dân Pháp, “suốt mấy 

tháng từ sau cuộc tấn công thị xã Phú Thọ cho đến cuối năm 1915, tại nhiều tỉnh ở 

Bắc Kì mà Phú Thọ là trung tâm, phong trào vận động chống Pháp đã diễn ra hết 

sức sôi nổi, một cuộc khởi nghĩa lại có thể bùng nổ bất cứ lúc nào” [150; tr. 72].  

           Sau đó, kế hoạch chuẩn bị cuộc tấn công thị xã Phú Thọ lần thứ hai của VNQPH 

được chuẩn bị. Nhờ mối liên hệ trước đó của các thủ lĩnh nghĩa quân nên VNQPH ở 

nước ngoài đã cung cấp vũ khí cho những thủ lĩnh ở Phú Thọ. Mục tiêu ban đầu là lấy 

Phú Thọ làm địa bàn trung tâm để tiến hành cuộc tiến công đồng loạt vào các vị trí của 

chính quyền Pháp ở Bắc Kì [9; tr. 58]. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã biết trước hoạt 

động của nghĩa quân và vây bắt các thủ lĩnh. Cuộc bạo động thất bại, nhưng nhiều hoạt 

động yêu nước sau này dưới ảnh hưởng của VNQPH vẫn diễn ra dưới hình thức là 
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những hội kín, như  “Hội đồng bào” (10 – 1915) ở nhiều nơi của Phú Thọ và một vài 

tỉnh lân cận [143; tr. 46]. 

 Cuộc tấn công đồn Tà Lùng (Cao Bằng): Chủ trương đánh đồn Tà Lùng ở 

Cao Bằng thực hiện trong tình thế bị động. VNQPH chuẩn bị kế hoạch tấn công các 

đồn binh của Pháp ở vùng giáp ranh biên giới Việt - Trung. Ngày 13 – 03 - 1915, 

khoảng 100 nghĩa quân tấn công đồn Tà Lùng. Tuy có nội ứng, nhưng do không 

đúng hiệu lệnh nên lực lượng khởi nghĩa không nhận được sự tiếp ứng từ bên trong. 

Cuộc khởi nghĩa chỉ giành được kết quả hạn chế. Thực dân Pháp đã ra sức bắt bớ, 

truy quét các nghĩa quân. 

Như vậy, VNQPH đã tiến hành hàng loạt các trận đánh đồn binh của Pháp 

ở Tà Lùng, Móng Cái, Hà Khẩu và nhiều cứ điểm nhỏ dọc biên giới Việt - Trung. 

Lực lượng tham gia chủ yếu trong các cuộc khởi nghĩa là nhân dân vùng giáp ranh 

biên giới. Do chuẩn bị chưa đầy đủ lực lượng, kế hoạch hành động chưa chu đáo, 

bí mật và phối hợp chưa chặt chẽ, thống nhất nên các cuộc khởi nghĩa đều nhanh 

chóng bị đàn áp.  

- Các cuộc khởi nghĩa của binh lính người Việt trong quân đội Pháp: 

Khởi nghĩa Thái Nguyên: Năm 1917, Chiến tranh thế giới thứ nhất bước 

sang giai đoạn quyết liệt. Ở Việt Nam, thực dân Pháp tăng cường bóc lôṭ thuôc̣ điạ 

để phục vụ chiến tranh đế quốc.  

Tại Thái Nguyên, năm 1916 chính quyền Pháp xây dựng nhà tù Thái Nguyên để 

giam giữ tù nhân. Pháp cũng lập các đồn binh kiên cố để trấn áp các cuộc nổi dậy của 

nhân dân trong vùng. Trong các đồn binh ở Thái Nguyên, những binh lính Việt Nam 

đều bị thực dân Pháp đối xử bất công. Mâu thuẫn giữa binh lính Việt Nam với thực dân 

Pháp ngày càng sâu sắc. Môṭ bô ̣phâṇ binh lính chứng kiến tội ác của quân Pháp  đối 

với nhân dân và ý chí bất khuất của các nghĩa sĩ yêu nước là tù nhân nên rất khâm phuc̣ 

tinh thần yêu nước của họ . Trong số tù chính tri ̣ có Lương Ngọc Quyến . Ý chí cứu 

nước của Lương Ngọc Quyến đã gặp tư tưởng phản kháng của Trịnh Văn Cấn (Đội 

Cấn) - Chỉ huy một đơn vị binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp. Là một Ủy viên 

quân sự của VNQPH, Lương Ngọc Quyến đã mang tôn chỉ, mục đích của Hội giới 

thiệu với Trịnh Văn Cấn. Trịnh Văn Cấn quyết định đi theo VNQPH. Trên cơ sở đó, kế 
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hoạch khởi nghĩa tại nhà tù Thái Nguyên và các đồn nhỏ xung quanh tỉnh Thái Nguyên 

đã được bàn luận và thống nhất giữa các thủ lĩnh nghĩa quân. 

Lãnh đạo khởi nghĩa Thái Nguyên gồm binh sĩ người Việt trong quân đội 

Pháp như Trịnh Văn Cấn, Dương Văn Giá, Phạm Văn Trường. Tù nhân tham gia 

khởi nghĩa có Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Gia Cầu, Bá Chỉ... Lực lượng chính 

của khởi nghĩa Thái Nguyên ban đầu là binh lính Việt Nam và tù chính trị . Sau khi 

khởi nghĩa bùng nổ , nông dân và một bộ phận nhỏ công nhân ở các vùng lân cận 

Thái Nguyên cũng tham gia khởi nghĩa. Theo ghi chép của Pháp, lực lượng tham 

gia khởi nghĩa có 300 người, do Trịnh Văn Cấn trực tiếp chỉ huy [49; tr. 54]. 

Đêm ngày 30 - 8 - 1917, dưới sự chỉ huy của Đội Cấn, những người khởi 

nghĩa đã giết viên Giám binh Noél, phá nhà lao, giải phóng tù nhân, chiếm công sở 

của Pháp ở tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, quân Pháp đã kịp thời gọi điện báo với chỉ 

huy ở Hà Nội về tình hình chiến sự ở Thái Nguyên [134; tr. 227].  

 Ngày 31- 8 -1917, nghĩa quân đã làm chủ được tỉnh lị Thái Nguyên. Nghĩa 

quân đặt quốc hiệu là Đại  Hùng, đăṭ quốc k ì, ra tuyên ngôn tuyên bố Thái Nguyên 

độc lập. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đã giành được những thắng lợi bước đầu, 

làm chủ được tỉnh lỵ trong 5 ngày [40; tr.319]. 

Sau khi chiếm được tỉnh lị Thái Nguyên, Bộ chỉ huy nghĩa quân đã lúng túng, bị 

động trong việc xây dựng chính quyền mới. Từ ngày 02 - 9 – 1917, thực dân Pháp huy 

động lực lượng mạnh để trấn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quân đã tổ chức những trận 

đánh quyết liệt, dũng cảm. Ngày 5 - 9 - 1917, quân Pháp đã giành lại quyền làm chủ 

Thái Nguyên, buộc nghĩa quân phải rút khỏi tỉnh lị Thái Nguyên, rời đến các tỉnh Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc… Thực dân Pháp truy kích gắt gao, nghĩa quân lại trở về Thái nguyên, 

sau đó chủ trương rút về Yên Thế nhưng kế hoac̣h không thành công. Được sự ủng hộ 

của nhân dân , nghĩa quân đa ̃kéo dài cuôc̣ chiến đấu với quân Pháp trong khoảng 6 

tháng. Quân Pháp tiến hành truy kích, lùng bắt nghĩa quân. Thủ lĩnh Đội Cấn đã giao 

chiến với Pháp trong nhiều trận đánh, tiêu biểu là trận đánh ở núi Sáng (Đại Từ). Ngày 

10 - 01 – 1918, trước lực lương quân Pháp mạnh, Đội Cấn đã chiến đấu và tự sát thà 

chết không để lọt vào tay quân Pháp [76; tr. 198]. Những nghĩa quân còn lại lần lượt bị 

Pháp bắt, khởi nghĩa Thái Nguyên tan rã. 
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Khởi nghĩa Thái Nguyên không phải là cuộc khởi nghĩa tự phát mà là một 

phong trào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị nhằm thực hiện một bước 

đường lối chính trị của Việt Nam Quang phục quân [49; tr. 55]. Thông qua thủ lĩnh 

nghĩa quân, tôn chỉ và mục đích của VNQPH đã được những người chỉ huy cuộc 

khởi nghĩa Thái Nguyên lĩnh hội. Lương Ngọc Quyến và một số thành viên của tổ 

chức đã góp phần quan trọng vào việc giác ngộ tư tưởng yêu nước, tuyên truyền vận 

động binh lính và tù binh tham gia khởi nghĩa.  

Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đã làm lung lay chính quyền của thực dân 

Pháp ở một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở trung du Bắc Kỳ. Khởi nghĩa 

Thái Nguyên là cuộc bạo động duy nhất trong thời gian chiến tranh thế giới thế 

giới đang diễn ra, đã thành công trong việc lật đổ chính quyền thực dân ở một 

tỉnh. Nghĩa quân đã tuyên bố độc lập, đặt ra quốc kì, thành lập quân đội riêng… 

Điều đó khẳng định cuộc khởi nghĩa không chỉ là một cuộc nổi dậy đơn thuần của 

binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp, mà là một trong những hoạt động nổi bật 

của tổ chức VNQPH ở trung du Bắc Kì. Khởi nghĩa đã nhận được sự ủng hộ của 

quần chúng nhân dân, nhưng do lực lượng quân Pháp mạnh, bản thân khởi nghĩa 

lại chưa được chuẩn bị chu đáo nên đã thất bại. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa 

chứng tỏ đường lối của VNQPH chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào cách 

mạng Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc bạo động của VNQPH đã gây được tiếng 

vang trong quần chúng nhân dân. Một số địa phương thuộc vùng núi, vùng dân tộc 

ít người, nhân dân đã giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, che dấu lực lượng nghĩa 

quân. Khởi nghĩa Thái Nguyên đã cho thấy sự liên kết lực lượng của các tầng lớp 

nhân dân Việt Nam như binh lính, tù chính trị, công nhân, nông dân chống kẻ thù 

chung là thực dân Pháp. 

Cuộc binh biến ở đồn Bình Liêu (1918): Cuộc binh biến của binh lính 

người Việt ở đồn Hoành Mô và Bình Liêu do Lò Thập Nhất (Lò Sặp Dắt) và 

Sam Sót Giang khởi xướng. Người trực tiếp chỉ huy là Đội Sáng. Các thủ lĩnh 

nghĩa quân vốn có nhiều mối liên hệ với các hội viên VNQPH ở Quảng Đông và 

Quảng Tây (Trung Hoa). Ngoài ra, còn một bộ phận nhân dân các dân tộc Kinh, 

Dao, Nùng, Hán ở các vùng lân cận ủng hộ. Nguyên do, binh lính ở đồn Bình 



 

 

106 

Liêu bị đối xử bất công đã bí mật liên kết lực lượng, nổi dậy chiếm đồn. Mục 

tiêu của họ nhằm lật đổ bộ máy thống trị của thực dân Pháp trên toàn tỉnh Móng 

Cái. Thực dân Pháp đánh giá về nguyên nhân vụ nổi loạn như sau: “Do việc đối 

xử bất bình đẳng và việc bắt giam một người trong đội lính khố đỏ Bình Liêu nên 

những người lính khố đỏ trên đã nổi loạn. Do ảnh hưởng của các tên tay sai 

người nước ngoài và những tên cách mạng người An Nam, viên đội này đã xúi 

dục một phong trào chống lại chúng ta trong các đồn lính khố đỏ, người Tàu ở 

Đình Lập, Bình Liêu, Tiên Yên, Hoành Mô, Hà Cối và các lính khố xanh ở  các 

khu quân sự đang làm nhiệm vụ tại Đầm Hà” [187; tr. 440].  

Đêm 16 – 11 - 1918, quân khởi nghĩa đã nổi dậy giết tên đội Pháp, bắn bị 

thương tên trung uý chỉ huy đồn, thu toàn bộ vũ khí đạn dược của quân Pháp. Sau 

khi làm chủ đồn Bình Liêu, nghĩa quân kêu gọi nhân dân và binh lính ủng hộ cuộc 

khởi nghĩa. Sau đó, nghĩa quân kéo tới Hoành Mô. Binh lính đồn Hoành Mô do 

hai viên cai chỉ huy đã nổi lên hưởng ứng, giết tên đồn trưởng Choisel.  Nghĩa 

quân vượt biên giới liên lạc với VNQPH ở Quảng Đông và Quảng Tây. Sau đó, 

nghĩa quân tiếp tục tiến đánh trại khố xanh Đầm Hà, buộc quân Pháp phải rút về 

Vạn Hoa, Tiên Yên. Tài liệu của Pháp ghi:“Lính khố đỏ chiếm lấy đồn, làm bị 

thương viên quan hai đồn trưởng, giết chết viên đội, dưới sự chỉ huy của các viên 

đội Lò Sáp Giát và Sam Sót Giang tiến về phía đồn Hoành Mô, viên đội chỉ huy 

đồn này bị quân lính giết chết và 17 lính khố đỏ của đồn này cũng đi theo bọn 

phiến loạn” [187; tr. 440]. 

Từ cuộc binh biến của những binh sĩ ở đồn Bình Liêu, quân khởi nghĩa được 

nhân dân ủng hộ nên chỉ trong thời gian ngắn đã làm chủ một vùng rộng lớn từ Bình 

Liêu đến Chúc Bài Sơn, Đầm Hà, từ sông Tiên Yên ra đến biển [40; tr. 338]. Thực 

dân Pháp buộc phải đưa các đơn vị lính Pháp đến thay thế lính bản xứ ở khắp vùng 

Đông Bắc, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng Quân khu I để đàn áp cuộc khởi 

nghĩa. Pháp còn sử dụng biện pháp chính trị như mua chuộc và chia rẽ nghĩa quân, 

tăng cường càn quét, đàn áp nhân dân trong vùng, yêu cầu chính quyền Trung Hoa 

hậu thuẫn để dẹp yên cuộc khởi nghĩa.  
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Nghĩa quân tiếp tục chiến đấu bằng chuyển sang lối đánh du kích, đánh úp 

các toán tuần tiễu, mở rộng địa bàn hoạt động từ Móng Cái đến Hải Phòng và một 

số đảo ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, buộc quân Pháp phải thương thuyết. Ngày 03 - 06 - 

1919, cuộc thương thuyết giữa nghĩa quân và quân Pháp không đạt kết quả. Quân 

Pháp tiếp tục truy quét, bao vây, triệt đường tiếp tế của nghĩa quân. Cuối tháng 6 – 

1919, nghĩa quân rút sang Trung Hoa, cuộc khởi nghĩa đến đây kết thúc.  

Cuộc bạo động ở Lạng Sơn (10 - 1921) do Đội Ấn cầm đầu: Đội Ấn là thủ 

lĩnh người Tày. Ông đã tuyên truyền giác ngộ anh em binh lính và nhân dân địa 

phương, tổ chức tấn công thị xã Lạng Sơn, âm mưu đánh úp trại lính khố xanh và 

các cơ quan đầu não của tỉnh Lạng Sơn. Nghĩa quân đã giết chết tên tuần phủ Lạng 

Sơn là Cung Khắc Đản. Tuy nhiên, do so sánh lực lượng chệnh lệch nên cuộc khởi 

nghĩa đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Cuộc bạo động ở Lạng Sơn thất bại, đồng 

thời cũng chấm dứt phong trào đấu tranh chịu ảnh hưởng của tổ chức VNQPH ở 

trung du và thượng du Bắc Kì. 

            3.2.1.2. Phong trào đấu tranh của công nhân 

Từ cuối thế kỷ XIX, cùng với những chuyển biến về kinh tế - xã hội qua 

cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897- 1914), 

đội ngũ công nhân ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì ngày càng tăng về số 

lượng. Vùng Đông Bắc Bắc Kì là khu vực có nhiều mỏ khoáng sản. Vì vậy, các 

hầm mỏ khai thác than và khoáng sản, các đồn điền, các tuyến đường mới được xây 

dựng ở nhiều địa phương thuộc trung du và thượng du Bắc Kì. Những vùng Hòn 

Gai, Đông Triều, Cao Bằng, Thái Nguyên, Việt Trì, Bắc Giang, Tuyên Quang trở 

thành những nơi tập trung đông công nhân.  

Ngay từ buổi đầu, phong trào đấu tranh của công nhân đã nổ ra dưới nhiều 

hình thức như lãn công, đòi tăng lương, đập phá máy móc, đánh cai kí và giám thị 

… Dần dần công nhân đấu tranh có tổ chức hơn, như đưa đơn tố cáo, cử đại biểu đi 

đấu tranh khiếu nại với giới chủ. Năm 1906, công nhân mỏ Hà Tu đấu tranh không 

đi làm, đòi chủ phải trả tiền đi đường. Năm 1914, công nhân Đèo Nai (Cầm Phả) 

phản đối chủ phát thiếu tiền công, thiếu gạo, bán thực phẩm giá đắt. Họ đã trộn 58 

xe than lẫn đất đá, gây một số thiệt hại về kinh tế để phản đối giới chủ mỏ. Năm 
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1916, công nhân xe hỏa Hà Tu đánh lính khố xanh vì cậy thế áp bức công nhân và 

vợ con họ. Công nhân nữ nhà máy Sàng Kế Bào đình công, đòi tăng lương, giảm 

giờ làm. Năm 1918, 700 công nhân mỏ Hà Tu đã đốt nhà tên bang tá Sâm vì tên này 

thường xuyên hống hách, đánh đập công nhân. Năm 1919, 500 công nhân mỏ Cẩm 

Phả đã lãn công, yêu cầu chủ phát đủ số gạo được cấp cho họ. 

Tháng 5 - 1913, 235 công nhân ở Na Đồn , gần Tuyên Quang làm đơn đòi 

chủ phải trả lương cả tháng chứ không được giữ lại một phần . Giới chủ không chịu 

nhượng bộ nên tất cả công nhân đã bỏ việc. Một số cuộc đấu tranh tương tự của 

công nhân cũng đã diễn ra ở nhiều công trường xây dựng, làm đường, hầm mỏ… 

Nhưng do tính tổ chức còn thấp và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các khu mỏ 

nên các cuộc đấu tranh của công nhân lúc này thực chất mới chỉ là những cuộc phản 

kháng tự phát đối với giới chủ.  

Mùa hè năm 1914, công nhân khai thác hầm lò Phia Uắc (Cao Bằng) tiến 

hành bãi công trong 02 ngày. Năm 1917, công nhân mỏ Phia Uắc, công nhân mỏ 

vàng thiếc Tĩnh Túc bãi công đòi tăng lương, cải thiện đời sống [73; tr. 19].  

Cũng ngay từ đầu thế kỷ XX, công nhân giao thông trên tuyến đường sắt 

Yên Bái - Lào Cai do bị bóc lột thâm tệ nên đã liên tiếp đấu tranh chống lại bọn chủ 

thầu bằng các hình thức như đưa đơn kiện tập thể, đòi cải thiện đời sống, thực hiện 

đúng giao kèo, giảm giờ làm, trả lương đúng hạn… Tháng 11 - 1904, các công nhân 

quê ở Phúc Yên trên đoạn đường sắt Yên Bái – Lào Cao đã làm đơn tập thể gửi 

Công sứ Phúc Yên kiện nhà thầu công trường cúp xén khẩu phần ăn của công nhân. 

Ngày 7 – 12 - 1904, đại diện một số công nhân gốc Hải Dương bị cưỡng bức đi làm 

trên công trường đường sắt Lào Cai đã làm đơn tố cáo nhân viên quản lý công trình 

đã chửi bới, đánh đập tàn tệ đối với công nhân.  

Các cuộc đấu tranh trên tuy không lớn về quy mô, diễn ra tại một số hầm 

mỏ, xí nghiệp, công trường địa phương, trong thời gian tương đối ngắn, nhưng 

những yêu sách đưa ra thiết thực. Mục tiêu đấu tranh của công nhân thời kỳ này 

mới chỉ dừng lại ở những đòi hỏi tối thiểu của cuộc sống ở công trường như đấu 

tranh đòi lán ở, đòi chiếu chăn, đòi trả lương đúng thời hạn, chống giới chủ ăn 

chặn, cắt xén tiền lương. Mặc dù mang tính chất tự phát và nhiều cuộc đấu tranh 
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chưa giành được thắng lợi nhưng công nhân đã chứng tỏ tinh thần yêu nước, ý 

chí quật cường của họ. Một số cuộc đấu tranh của công nhân bước đầu còn lôi 

kéo được một bộ phận nông dân và tầng lớp khác tham gia. 

3.2.2. Giai đoạn 1919 – 1930 

3.2.2.1 Phong trào đấu tranh tự vệ, tự phát  

Tại Lai Châu: Khởi nghĩa Giàng Tả Chay. Giàng Tả Chay (Vừ Pa Chay, Bát 

Chay) là người Mông. Ông quê ở vùng núi thuộc lưu vực sông Nậm U - Thượng 

Lào. Có tài liệu ghi chép ông quê ở Lai Châu [92; tr. 56]. Ông là một thầy mo có uy 

tín trong vùng, có tài chỉ huy quân sự và tổ chức chính trị.  

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc, thực dân Pháp tăng cường 

vơ vét , bóc lột thuộc địa để phục vụ chiến tranh đế quốc . Ở vùng thươṇg du Tây 

Bắc, người Mông phải nộp sưu thuế nặng nề, đi lính, đi phu cho Pháp, cống nộp 

sản vật và phục dịch cho giai cấp phong kiến người Mông rất nặng nề. Ngoài ra, 

mỗi năm, gia đình người Mông phải nộp cho Pháp 15 đồng bạc trắng và 3 nén 

thuốc phiện [92; tr. 56]. Năm 1918, Giàng Tả Chay tập hợp người Mông nổi dậy 

khởi nghĩa . Ông tư ̣xưng là con cháu của “Vua Mèo” , có phép lạ quân Pháp 

không bắt nổi. Khởi nghĩa nổ ra với mục đích là: "Đánh Pháp để khỏi nộp thuế, 

khỏi đi phu, không bị phìa, tạo áp bức, bóc lột được tự do mua bán thuốc phiện 

và tự do chuyên chở muối” [92; tr. 56]. Tháng 7 – 1918, nghĩa quân nổi dậy ở Ta 

Phìn (Lào Cai ). Đến tháng 10 - 1918, lực lượng nghiã quân tă ng khoảng 100 

người. Người Pháp nhận định “Từ Điện Biên, Lai Châu phong trào phát triển lan 

ra khắp các tỉnh Tây Bắc đến Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và sang Lào. Ngoài ra 

còn có một số khá đông người Dao, người Khơ Mú và một số người Thái tham 

gia nghĩa quân [92; tr. 56]. Thực dân Pháp đánh giá: “Từ đầu năm 1918 đến 

tháng 03 năm 1921, chúng ta gặp phải ở vùng Thượng Lào những phong trào 

của các bộ lạc Mèo gây ra do sự xúi giục của một thày phù thủy trẻ tuổi tên là 

Bát Chai, quê ở vùng xung quanh Điện Biên Phủ. Các đám người trên núi, từ 

những làng ở tận 800 đến 1.000 thước trên cao, đã xuống núi quấy rối ức hiếp 

các dân Thái ở miền đồng bằng và trong các thung lũng, chặn các đoàn vận tải 

của chúng ta và nhiều khi còn tấn công cả các đồn binh” [187; tr. 446]. 
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Cuộc khởi nghĩa của Giàng Tả Chay đã nhanh chóng tạo được ảnh hưởng 

khá mạnh ở vùng Tây Bắc. Thực dân Pháp phải huy động lực lượng lớn quân đội 

để đối phó với khởi nghĩa. Pháp dùng chiến thuật dụ dỗ, mua chuộc thủ lĩnh nghĩa 

quân. Một số thủ lĩnh đã đầu hàng. Đến cuối tháng 02 – 1919, phong trào tạm thời 

lắng xuống.  

Mùa hè năm 1919 và trong suốt năm 1920, phong trào tiếp tục được khôi 

phục và quy mô đã lan rộng khắp vùng Thượng Lào, bao gồm lưu vực sông Nậm 

U, Trấn Ninh, Sầm Nưa và Điện Biên Phủ. Trong tác phẩm La Garde indigène de 

l'Indochine de sa création à nos jours (Lịch sử đội quân bản xứ ở Đông Dương từ 

khi thành lập đến nay), Daufè đánh giá: “Buổi đầu cuộc khởi nghĩa còn thu hep 

trong phạm vi quân khu 4 và 5, không khí sôi sục dần lan ra dần dần vào  khoảng 

giữa năm 1919, tất cả các miền nằm giữa sông Đà và sông Nậm Hu đều chịu ảnh 

hưởng của Bát Chay và chẳng bao lâu thì cả đến Sầm Nưa và Trấn Ninh cũng 

vậy, cuối cùng thì ngay cả thượng lưu sông Mê Công cũng hình như có một lúc bị 

đe dọa” [187; tr. 447 – 448]. 

Trước sự phát triển nhanh của nghĩa quân, Pháp điều động quân gồm lính 

lê dương và lính tăng viện cho Lào, mở rộng các cuộc càn quét quy mô lớn tấn 

công nghĩa quân từ Tây Bắc đến Thượng Lào, chốt chặn tại những nơi địa hình 

hiểm yếu.  

Ngày 01 – 11 – 1920, nghĩa quân mở cuộc tấn công đồn Mường Húp. Sau 

4 ngày và 5 đêm đánh chiếm, nghĩa quân đã tiêu diệt một hạ sĩ quan Pháp và làm 

bị thương 7 ngụy binh. Thắng lợi ở Mường Húp đã giải phóng được hàng nghìn 

người Mông bị địch bắt [92; tr. 56]. Thực dân Pháp nhận định: “Phía Tây Sầm 

Nưa và Xiêng Khoảng, cuộc rối loạn cũng ngày một tăng thêm” [77; tr. 123].   

Từ tháng 5 - 1920 đến tháng 02 - 1921, Pháp liên tiếp mở các cuộc hành 

binh. Trước cuộc tấn công quy mô của quân Pháp, lực lượng nghĩa quân bị tổn 

thất không nhỏ, nhưng lãnh tụ Giàng Tả Chay vẫn kiên trì chiến đấu. Thực dân 

Pháp nhận định: “Các đội quân được sử dụng để trấn áp cuộc nổi loạn đều chỉ 

gồm người bản địa. Nhiệm vụ của họ rất nặng nề vất vả. Khu vực hoạt động mở 

rộng trên gần 40.000 cây số vuông và ở những vùng núi non hiểm trở, ít người 
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biết đến đi lại khó khăn và việc tiếp tế ở các nơi đó thường chỉ có thể được thực 

hiện bằng sức người mang vác” [187; tr. 448]. Sau đó, Pháp tiếp tục mở cuộc càn 

quét bao gồm toàn bộ vùng Thượng Lào, tiến hành mua chuộc, khủng bố nhân 

dân. Năm 1921, cuộc khởi nghĩa dần suy yếu. Cuối năm 1922, lãnh tụ Giàng Tả 

Chay bị kẻ thù sát hại, khởi nghĩa tan rã. 

Từ năm 1918 – 1922, ở Sơn La và Lai Châu còn có cuộc khởi nghĩa của 

Vàng Nềnh Pha (người Mông). Nghĩa quân đã liên hệ và phối hợp chiến đấu chống 

Pháp với Giàng Tả Chay . Do lực lượng chênh lệch , thủ lĩnh nghĩa quân đã rút sang 

bên kia biên giới Thượng Lào, tiếp tục hoạt động chống Pháp.  

Năm 1927, Cai Vợi chỉ huy tù nhân ở nhà tù Lai Châu nổi dậy khởi nghĩa. 

Tù nhân đã đánh cướp súng của lính gác và chiếm trại lính khố xanh. Cuộc khởi 

nghĩa thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần dũng cảm, đoàn kết của các tù nhân 

trước ách thống trị của thực dân Pháp. 

Phong trào “Chiêu dân tống thẻ”: Phong trào này đã diễn ra từ đầu thế kỷ 

XX ở một số khu vực của Tây Bắc, tiêu biểu là Sơn La. Năm 1919, vùng Mường É, 

Chiềng Ly, Chiềng Sơ (Sơn La) đã viết đơn kiện tri châu Bạc Cầm Quế về tội ăn 

chặn tiền của dân chúng và bắt dân đóng tiền bạc để làm nhà ngói.  

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào tiếp tục phát triển lên một 

bước cao hơn với những hình thức phong phú như: Yêu cầu thực dân Pháp và 

chính quyền tay sai giảm thuế, giảm ngày đi phu, không chiếm đoạt ruộng đất 

công và cách chức những tên tay sai ức hiếp dân chúng. Phong trào “Chiêu dân 

tống thẻ” là đỉnh cao của hình thức đấu tranh không vũ trang của nhân dân Sơn La 

và vùng Tây Bắc chống lại chế độ cai trị của thực dân Pháp. Năm 1930, phong 

trào Chiêu dân tống thẻ đã phát triển mạnh ở Thuận Châu với yêu sách chính là  

chống sự bất công về thuế và chống phìa, tạo chiếm ruộng đất công. Từ Thuận 

Châu, phong trào nhanh chóng lan sang Phù Yên, Mộc Châu, Mai Sơn, Sơn La tạo 

thành một phong trào có quy mô lớn của nhân dân các dân tộc ở vùng cao Sơn La. 

Thực dân Pháp tìm cách dập tắt nhưng phong trào vẫn giành được một số kết quả  

nhất định. Phong trào cảnh cáo một bộ phận phìa, tạo thường xuyên áp bức bóc lột 

nhân dân. Phong trào đã đoàn kết và tập hợp được đông đảo nhân dân Sơn La và 
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Tây Bắc đấu tranh. Đây sẽ là một “tiền lệ” cho việc tổ chức các phong trào đấu 

tranh chống thực dân Pháp ở khu vực trên giai đoạn sau. Phong trào cũng đã khiến 

cho chính quyền Pháp buộc phải thi hành các biện pháp cai trị mềm dẻo hoặc nới 

lỏng sự kiểm soát trong nhân dân. 

3.2.2.2. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản 

            Hoạt động của tổ chức Viêṭ Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ): Sau Chiến 

tranh thế giới thứ nhất, trào lưu dân chủ tư sản tiếp tục ảnh hưởng vào Việt Nam. 

Đặc biệt, Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) đã tác động đến 

một bộ phận tư sản dân tộc và tiểu tư sản Việt Nam.  

Tháng 12 – 1927, tổ chức VNQDĐ thành lập. VNQDĐ là tổ chức đại diện cho 

bộ phận tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, 

Phạm Tuấn Tài đứng đầu. VNQDĐ chủ trương “trước làm cách mạng dân tộc sau 

làm cách mạng thế giới”. Năm 1929, VNQDĐ lấy tôn chỉ Chủ nghĩa Tam dân của 

Tôn Trung Sơn làm tôn chỉ chính thức. VNQDĐ còn chủ trương mở rộng liên kết với 

một số tổ chức có cùng quan điểm ở các địa phương khác. Tại trung du Bắc Kì, tổ 

chức Việt Nam Dân quốc (1926) do Nguyễn Khắc Nhu thành lập ở Bắc Giang, Bắc 

Ninh đã chủ động liên hệ để hợp nhất với VNQDĐ vào năm 1928. 

Lực lượng tham gia chủ yếu của VNQDĐ gồm thanh niên trí thức, tư sản, tiểu 

tư sản, công nhân, học sinh. Ngoài ra còn có địa chủ yêu nước, thân hào, nông dân, 

binh lính Việt trong quân đội Pháp. Đầu năm 1929, ở Bắc Kì có 120 chi bộ của 

VNQDĐ với khoảng 1.500 đảng viên [47; tr. 116]. Tại trung du và thượng du Bắc Kì, 

thông qua các lãnh tụ chủ chốt của VNQDĐ như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc 

Nhu, VNQDĐ đã xây dựng cơ sở của Đảng ở các địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tại Phú Thọ, VNQDĐ có một số chi bộ hoạt động mạnh 

tại các xã của huyện Lâm Thao, Thanh Thủy như Võng La, Kinh Kệ, Sơn Dương, Chu 

Hóa… [47; tr. 108]. Theo đánh giá của Giáo sư Nguyễn Văn Khánh trong cuốn Việt 

Nam Quốc dân Đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam thì Phú Thọ là một trong 

những nơi có tổ chức cơ sở cách mạng VNQDĐ xuất hiện sớm và hoạt động khá mạnh 

[47; tr. 110]. Đầu năm 1929, VNQDĐ đã xây dựng cơ sở cách mạng tại khu mỏ than 

vùng Mạo Khê, thành lập 1 chi bô với số lượng khoảng 30 đảng viên [47; tr. 112]. 
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Cuộc khởi nghĩa Yên Bái của VNQDĐ: Tháng 02 - 1929, ở Hà Nội xảy ra vụ 

ám sát tên trùm mộ phu Bazin. Sau sự kiện trên, thực dân Pháp tăng cường chính 

sách khủng bố, đàn áp. VNQDĐ bị tổn thất nặng nề, tổ chức Đảng nhiều nơi bị phá 

vỡ. Tại Hội nghị của VNQDĐ (01 - 7 – 1929), các nhà lãnh đạo của VNQDĐ chủ 

trương chuẩn bị một cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang, để kích động lòng yêu nước 

trong nhân dân, củng cố uy tín của Đảng, với khẩu hiệu “Không thành công cũng 

thành nhân”. 

Sáng ngày 10 - 02 - 1930, khởi nghĩa của VNQDĐ đã bùng nổ đồng loạt ở 

một số tỉnh Bắc Kì. Nguyễn Khắc Nhu được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp khởi 

nghĩa ở địa bàn các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Sơn Tây… Cuộc nổi dậy ở thị xã Yên 

Bái của VNQDĐ được coi là có tầm ảnh hưởng và tiếng vang hơn cả. Là một thị xã 

nhỏ, nhưng Yên Bái được coi là một địa bàn quân sự trọng yếu. Tại đây, Pháp đã 

thiết lập một lực lượng trấn giữ khá mạnh, gồm 4 cơ lính khố đỏ, lính khố xanh, 

lính Pháp, với khoảng 600 quân.  

Tại thị xã Yên Bái, theo kế hoạch quân khởi nghĩa chia làm ba nhóm, một 

bộ phận tấn công Đồn Dưới, một bộ phận đánh Đồn Cao, một bộ phận tấn công 

khu nhà sĩ quan Pháp. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Đồn Dưới, trại con 

gái, đánh chiếm bưu điện, tấn công trại lính lê dương, lính khố xanh, dinh quan 

Tuần phủ Yên Bái. Nghĩa quân làm chủ được một số khu vực trong thị xã. Do 

chưa gây dựng được cơ sở trong quần chúng nhân dân nên cuộc khởi nghĩa của 

VNQDĐ hầu như không được nhân dân tiếp ứng, ủng hộ [47; tr. 149]. Một số lính 

khố xanh trước đó hứa hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, nhưng sau đó dao động, rồi 

quay lại bắn vào nghĩa quân. Thực dân Pháp điều động quân từ Hà Nội lên. Quân 

khởi nghĩa chiến đấu quyết liệt trong hơn 7 giờ đồng hồ, do tương quan chênh 

lệch, nghĩa quân bị tổn thất nặng nề. 

Tại Phú Thọ, quân khởi nghĩa chiếm được đồn Hưng Hóa và Lâm Thao, 

nhưng do lực lượng hạn chế nên bị quân Pháp tấn công chiếm lại, nghĩa quân buộc 

phải rút lui. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại do chưa được chuẩn bị chu đáo. Lực lượng 

khởi nghĩa trước đó đã bị tổn thất do thực dân Pháp mở cuộc truy quét, đàn áp các 
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lực lượng cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tiến hành khởi nghĩa, các thủ lĩnh 

hành động không thống nhất, tin tức đã bị lộ ra ngoài, nên quân Pháp biết được và 

ráo riết đề phòng, khởi nghĩa thất bại là điều không thể tránh khỏi.  

Khởi nghĩa Yên Bái đã tác đôṇg maṇh đến tinh thần yêu nước của nhân 

dân vùng trung du và thượng du Bắc Kì và cả nước . Cuộc khởi nghĩa Yên Bái 

thất bại, kéo theo sự tan rã của tổ chức VNQDĐ, điều đó chứng tỏ giai cấp tư sản 

Việt Nam chưa đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng 

dân tộc ở Việt Nam . Tuy nhiên , VNQDĐ có v ai trò nhất điṇh trong viêc̣ thúc đẩy 

quá trình vận động đi tới xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc 

Viêṭ Nam ” [49; tr. 49].   

3.2.2.3. Phong trào công nhân và khuynh hướng cách mạng vô sản 

            * Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 

Dưới tác động của điều kiện lịch sử mới, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 

giai cấp công nhân vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì ngày càng phát triển về số 

lượng và ý thức chính trị. Từ năm 1919 đến năm 1930, một số cuộc đấu tranh của 

công nhân nổ ra với quy mô ngày càng lớn. Năm 1922, công nhân mỏ Mạo Khê đã 

tổ chức vây đánh tên giám thị Tuấn vì thường ngày bán tích kê gian lận để ăn quỵt 

tiền công của thợ. Năm 1925, một số công nhân đã kéo đến gặp chủ mỏ, đưa yêu 

sách đòi tăng lương cho thợ: Đàn ông từ 0,25 đồng lên 0,30 đồng, đàn bà từ 0,15 

đồng lên 0,25 đồng, nhưng bọn chủ không chấp nhận. Tất cả thợ lò tuyên bố bãi 

công. Sau đó, thợ mỏ vận động thợ trong nhà máy nghỉ việc cùng tham gia bãi 

công. Toàn bộ công nhân mỏ Mạo Khê nghỉ việc, cuối cùng buộc chủ mỏ phải chấp 

nhận tăng lương 10%. Năm 1927, đồng chí Hoàng Quốc Việt lãnh đạo khoảng 100 

công nhân mỏ bãi công ở nhà máy cơ khí ở Mạo Khê. Cuộc bãi công kéo dài 1 tuần 

thì thất bại vì diễn ra tự phát, không được chuẩn bị chu đáo.   

Ở Lào Cai: Đầu tháng 7 - 1927, công nhân mỏ Phấn Chì (ven sông Nậm Thi) 

cử đại diện viết đơn phản kháng chủ mỏ bắt công nhân làm việc 12h/ngày mùa hè, 

đòi giảm giờ làm, cải thiện sinh hoạt, chống đánh đập phu mỏ. Ngày 29 – 7 – 1927, 

do chủ mỏ không đáp ứng yêu sách của công nhân, nhiều công nhân mỏ đã bãi 

công, bỏ trốn tập thể. 
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Các cuộc đấu tranh trên đã đánh dấu sự chuyển biến của phong trào công 

nhân. Trong đó, việc phát động công nhân đình công và bãi công là hình thức đấu 

tranh mới. Các cuộc đấu tranh đã có sự liên kết giữa các nhà máy, xí nghiệp. Phong 

trào đấu tranh càng về sau càng liên tục, mạnh mẽ. Các cuộc đấu tranh ban đầu là 

đòi các yêu sách về kinh tế dần biến thành các cuộc đấu tranh có tính chất chính trị, 

bước đầu có tổ chức, lãnh đạo. Một số phong trào đã buộc giới chủ, cai mỏ phải đối 

xử với công nhân bớt hà khắc và ít đánh đập hơn. Tuy nhiên, một số cuộc đấu tranh 

chưa cho thấy sự liên kết, phối hợp giữa của công nhân ở các địa phương.  

   * Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và việc tiếp cận, truyền bá Chủ nghĩa 

Mác – Lênin trong phong trào công nhân và nhân dân lao động 

Năm 1917, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lơị , đánh dấu 

sư ̣thắng lơị của hê ̣tư tưởng vô sản . Dưới ảnh hưởng của Cách maṇg tháng Mườ i 

Nga, phong trào cách maṇg của giai cấp công nhân và nhân dân lao đôṇg trên thế 

giới phát triển mạnh mẽ . Quốc tế Cộng sản được thành lập, các đảng cộng sản lần 

lượt ra đời ở các nước. Đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tô c̣ trên 

thế giới lan rôṇg ở các nước thuôc̣ điạ và phu ̣thuôc̣ . Phong trào đấu tranh giải 

phóng dân tộc ở Việt Nam cũng chuyển biến mạnh mẽ . 

            Đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thấy sự bế tắc trên con 

đường cứu nước của các nhà cách mạng tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Chu 

Trinh. Năm 1911, Người sang phương Tây tìm đường cứu nước. Người đã đến với 

Chủ nghĩa Mác - Lênin, hướng phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam theo 

con đường cách mạng vô sản. 

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 6 –   1925, 

Người đã cải tổ và phát triển tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước Tâm Tâm xã thành 

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (HVNCMTN). Sau khi thành lập, Hội đã cử 

người về trong nước vận động và lựa chọn thanh niên yêu nước sang Quảng Châu dự 

các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức, rồi lại trở về nước hoạt động.  

Trong các năm 1927 – 1928, HVNCMTN chủ trương truyền bá chủ nghĩa 

Mác – Lênin trong phong trào công nhân nên đã cử cán bộ đến các nhà máy, công 

xưởng, hầm mỏ để thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”, giác ngộ lý tưởng cách mạng 
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và tinh thần yêu nước trong công nhân, thợ thủ công… Phong trào cũng có tác dụng 

rèn luyện bản lĩnh chính trị cho các hội viên, đây chính là tiền đề quan trọng để thúc 

đẩy nhanh sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Phong trào "Vô sản hóa" 

thực hiện đầu tiên ở các tỉnh Bắc Kì, sau đó lan rộng ra cả nước. Qua phong trào “Vô 

sản hóa”, các tổ chức quần chúng như công hội, nông hội bước đầu được xây dựng ở 

các nhà máy, xí nghiệp, làng xã. Tiếp thu trào lưu tư tưởng mới, phong trào công 

nhân phát triển cao hơn một bước so với giai đoạn trước. 

Tại Lạng Sơn: Là tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc, Lạng Sơn sớm trở thành địa 

bàn đi lại của những cán bộ trong tổ chức HVNCMTN. Nhiều thanh niên yêu nước 

từ các tỉnh đồng bằng, với sự giúp đỡ của các nhân mối là người dân tộc thiểu số ở 

Lạng Sơn đã sang Trung Quốc để dự các lớp huấn luyện chính trị do HVNCMTN tổ 

chức. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ảnh hưởng của phong trào yêu nước mới 

theo khuynh hướng vô sản đã bước đầu đến được với một bộ phận thanh niên, học 

sinh ở Lạng Sơn. Người thanh niên đầu tiên tiếp nhận ảnh hưởng của tư tưởng cách 

mạng vô sản ở Lạng Sơn là Hoàng Văn Thụ. Đến lượt mình, Hoàng Văn Thụ tiếp 

tục vận động một số thanh niên yêu nước khác. Nhờ vậy, một bộ phận thanh niên ở 

Lạng Sơn đã bắt đầu theo dõi và hưởng ứng phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng vô sản. Những thanh niên này bí mật nghiên cứu các sách báo cách mạng, 

đặc biệt là tờ báo Thanh Niên do HVNCMTN xuất bản.  

Cuối năm 1927, Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Chi sang Trung Quốc bắt liên 

lạc với tổ chức HVNCMTN. Cuối năm 1928, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Chi đã 

được kết nạp vào HVNCMTN. Sau khi gia nhập HVNCMTN, Hoàng Văn Thụ đã 

bước đầu tuyên truyền tư tưởng cách mạng vô sản trong nhân dân Cao Bằng và 

Lạng Sơn. Cuối năm 1929, Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào Đông Dương cộng 

sản Đảng (ĐDCSĐ) và được phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo việc gây dựng, 

phát triển phong trào cách mạng ở tỉnh Lạng Sơn. 

Tháng 12 - 1929, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn đã 

thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Long Châu (Trung Quốc). Hoàng Đình Giong 

được cử làm Bí thư Chi bộ. Cho tới khi ĐCSVN ra đời, họ là những đảng viên cộng 

sản đầu tiên ở vùng thượng du Bắc Kì. 
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 Tại Cao Bằng: Phong trào yêu nước và dân chủ những năm 1925 – 1927 tác 

động mạnh đến Cao Bằng, nhất là phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu và 

để tang Phan Chu Trinh. Một số thanh niên Cao Bằng đã hưởng ứng phong trào đấu 

tranh đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh. Trong những thanh niên 

yêu nước và nhiệt huyết đó, tiêu biểu là Hoàng Đình Giong. 

Năm 1924, Hoàng Đình Giong đến Hà Quảng mở lớp dạy học. Thông qua 

lớp học trên, Hoàng Đình Giong đã tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước trong 

nhân dân. Sau đó, Hoàng Đình Giong theo học tại trường Bách nghệ Hà Nội. Tháng 

03 - 1926, Hoàng Đình Giong cùng nhiều bạn bè tham gia phong trào bãi khóa cùng 

với các học sinh, sinh viên ở Hà Nội. Những hoạt động chính trị trên của Hoàng 

Đình Giong đã bị thực dân Pháp theo dõi nên ông bị đuổi học. Hoàng Đình Giong 

tiếp tục ở lại Hà Nội gây dựng cơ sở, liên lạc với thanh niên, trí thức yêu nước ở 

trung du, thượng du Bắc Kì. 

Năm 1926, Hoàng Đình Giong trở về Cao Bằng hoạt động. Tại đây, Hoàng 

Đình Giong thành lập “Hội đánh Tây” ở Hòa An, Hà Quảng và khu vực mỏ Tĩnh 

Túc (Cao Bằng). Ảnh hưởng của tổ chức “Hội đánh Tây” bước đầu đã có tác động 

sâu sắc đến phong trào đấu tranh của công nhân mỏ Tĩnh Túc [73; tr. 22]. Năm 

1927, Hoàng Đình Giong đến Bản Ty (Sơn Dương, Tuyên Quang) mở trường dạy 

học và hoạt động cách mạng. Sau đó, Hoàng Đình Giong đến khu mỏ chì, kẽm Chợ 

Điền (Bắc Kạn) để tuyên truyền và gây dựng cơ sở cách mạng ở Tuyên Quang, Bắc 

Kạn. Tại Hòa An, Hoàng Đình Giong tập hợp được một số thanh niên yêu nước như 

Hoàng Văn Nọn, Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô để tuyên truyền cách mạng. Sau đó, 

Hoàng Đình Giong tới một bản gần đấy để mở lớp dạy học và tiếp tục hoạt động 

tuyên truyền trong dân chúng. 

Năm 1927, Hoàng Đình Giong đến Quảng Tây và bắt liên lạc với tổ chức 

HVNCMTN. Năm 1928, Hoàng Đình Giong được kết nạp vào HVNCMTN và 

được tham dự lớp huấn luyện chính trị của hội. Sau đó, Hoàng Đình Giong đã đưa 

nhiều thanh niên từ trong nước sang dự lớp huấn luyện tại Long Châu, rồi từ đó trở 

về Cao Bằng hoạt động, gây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên ở Cao Bằng. Ở Tĩnh 

Túc, ngày 01 - 5 - 1929 tại đền ông Búa, chi bộ HVNCMTN Cao Bằng được thành 
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lập. Chi bộ gồm 10 thành viên, chủ yếu là công nhân, cán bộ cốt cán trong phong 

trào đấu tranh cách mạng ở mỏ thiếc Tĩnh Túc [73; tr. 22]. Trong thời gian trên, một 

số thanh niên yêu nước như Lê Đàn Chu, Hoàng Văn Nọn được giới thiệu đến Long 

Châu dự lớp huấn luyện của HVNCMTN. Kết thúc khóa học, Hoàng Văn Nọn, Lê 

Đoàn Chu đã được kết nạp vào HVNCMTN. 

Các hội viên HVNCMTN đã bước đầu tuyên truyền tư tưởng yêu nước, 

truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, gây dựng cơ sở cách mạng ở Cao Bằng, đưa 

thanh niên đi dự các lớp huấn luyện chính trị của tổ chức này. Nhờ vậy, Chủ 

nghĩa Mác - Lê nin đã được truyền bá tới một bộ phận quần chúng nhân dân ở 

Cao Bằng. Cuối năm 1928, Hoàng Đình Giong mở rộng tổ chức cơ sở của 

HVNCMTN ở Mỏ thiếc (Tĩnh Túc). Trong thời gian hoạt động ở Long Châu, 

Hoàng Đình Giong và Hoàng Văn Thụ đã góp phần quan trọng đào tạo nhiều cán 

bộ ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Tháng 12 - 1929, Hoàng Đình Giong được kết nạp 

vào ĐCSĐD và sinh hoạt tại Chi bộ Long Châu. Đầu năm 1930, Hoàng Văn Nọn 

được phân công về Hòa An xây dựng cơ sở Đảng. Ngày 01 – 4 – 1930, chi bộ 

Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng được thành lập ở Nặm Lìn (Hòa An) do Hoàng 

Văn Nọn làm bí thư, đánh dấu bước ngoặt của lịch sử đấu tranh vũ trang cách 

mạng của vùng trung du và thượng du Bắc Kì. 

Tại Cao Bằng, nhiều tổ chức cơ sở của HVNCMTN được thành lập ở các 

châu: Hòa An, Hà Quảng và khu mỏ Tĩnh Túc, sau đó lan ra các châu khác trong 

tỉnh. Sự thành lập chi bộ HVNCMTN ở Cao Bằng là cơ sở để giai cấp công nhân 

tiếp thu Chủ nghĩa Mác – Lê nin, chuẩn bị thành lập chính Đảng vô sản. 

 Tại Quảng Yên: Quảng Yên là một trong những cửa ngõ tiếp thu ánh sáng 

cách mạng do HVNCMTN truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu 

nước ở trung du và thượng du Bắc Kì. Từ cuối thế kỉ XIX đến trước khi thành lập 

Đảng, số lượng công nhân ở Quảng Yên chiếm đông đảo và ngày càng gia tăng. 

Công nhân ở Quảng Yên sống tập trung đông nên nơi đây trở thành mảnh đất tốt để 

ươm mầm cách mạng. 

Năm 1926, Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá ngày càng sâu rộng trong 

phong trào yêu nước ở Việt Nam. HVNCMTN bước đầu phát triển cơ sở trong một số 
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vùng mỏ có số lượng công nhân đông đảo ở vùng Đông Bắc. Năm 1928, nhiều nhà 

máy ở vùng Quảng Yên như Cửa Ông, Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí, Mạo Khê được 

HVNCMTN lựa chọn làm nơi thực hiện phong trào “Vô sản hóa”. Nhiều hội viên của 

HVNCMTN đã được cử đến các nhà máy xin làm công nhân để tự rèn luyện mình 

thành người vô sản. Họ đứng ra tổ chức và phát động phong trào đấu tranh của giai 

cấp công nhân chống ách áp bức của thực dân Pháp và tư bản chủ mỏ.  

Năm 1926, Hoàng Quốc Việt (tức Hạ Bá Cang) từ trường Bách nghệ Hải 

Phòng về Mạo Khê làm việc ở nhà máy cơ khí. Tại đây, ông đã tuyên truyền giác 

ngộ công nhân về chủ nghĩa yêu nước và cách mạng vô sản thế giới. Hoàng Quốc 

Việt vận động công nhân lập quỹ tương tế để anh em công nhân giúp đỡ nhau về vật 

chất và tinh thần. Quỹ tương tế thực chất là một hội chơi họ được lấy tên là “Tiên 

Long thương đoàn” đến năm 1927 đã có hơn 100 hội viên. Đây là tổ chức quần 

chúng cách mạng đầu tiên của đội ngũ công nhân ở khu mỏ Quảng Yên.  

Sau đó, Nguyễn Văn Lịch (tức Mẫn) đã đến Mạo Khê xin vào làm kho ở nhà 

máy cơ khí để thực hiện chủ trương Vô sản hóa. Tại đây, Nguyễn Văn Lịch tiếp tục 

vận động công nhân đấu tranh, tuyên truyền cách mạng. Nguyễn Văn Lịch đề nghị 

giải thể Tiên Long thương đoàn, Hội tương tế được đổi thành “Hội Ái hữu”. 

Cuối năm 1929, Trần Văn Trí đến Mạo Khê lập chi bộ ĐDCSĐ. Cuối tháng 

9-1929, đồng chí Nguyễn Văn Cừ tới Mạo Khê xin làm công nhân và gây dựng cơ 

sở cách mạng ở Mạo Khê. Ngày 7 – 11 - 1929, Chi bộ ĐDCSĐ tổ chức kỷ niệm 

Cách mạng Tháng Mười Nga bằng các hoạt động như treo cờ đỏ, rải truyền đơn, 

đánh dấu bước trưởng thành về chất của phong trào công nhân ở Mạo Khê. Từ 

tháng 7 đến tháng 12 – 1929, các chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở Quảng Ninh 

gồm: Chi bộ Cẩm Phả - Cửa Ông, chi bộ Hòn Gai, Chi bộ Uông Bí - Vàng Danh, 

chi bộ Mạo Khê. Chi bộ ĐDCSĐ ở Mạo Khê đã phát hành tờ báo Than để thúc đẩy 

phong trào cách mạng của công nhân. Cuối tháng 02-1930, đã diễn ra Hội nghị 

thành lập chi bộ Đảng Cộng sản ở Mạo Khê. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Việt 

Nam đầu tiên ở Khu mỏ Quảng Ninh. Sau đó, các Chi bộ Đảng Cộng sản lần lượt 

được ra đời ở mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, Uông Bí… đánh dấu bước ngoặt 

của phong trào yêu nước, cách mạng ở vùng Đông Bắc Bắc Kì. 
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 Tại Bắc Giang: Cuối năm 1926, Nguyễn Hữu Căn, Nguyễn Trọng Học đã 

được giới thiệu sang học ở trường huấn luyện chính trị Quảng Châu do Nguyễn 

Ái Quốc trực tiếp giảng dạy. Kết thúc khóa học, Nguyễn Hữu Căn và Nguyễn 

Trọng Học đã được kết nạp vào HVNCMTN và được phân công về Bắc Giang 

xây dựng cơ sở hội [75; tr. 30]. Sau đó, Ninh Văn Phan, Ngô Gia Tự được tham 

dự lớp huấn luyện chính trị ở Bản Đáy (Quảng Tây). Ngô Gia Tự là một trong 

những thanh niên tích cực tham gia vào phong trào bãi khóa và những hoạt động 

yêu nước của thanh niên trường Bưởi (Hà Nội). Các thanh niên trí thức lúc đó đã 

tìm đến Quảng Châu và Bản Đáy để học tập lý luận cách mạng vô sản. Khi về 

nước, họ là những hạt nhân nòng cốt của phong trào cách mạng vô sản ở địa 

phương và trong nước.  

Tháng 01 - 1928, chi hội HVNCMTN phố Thùng Đấu (Phủ Lạng Thương ) 

được thành lập. Chi hội HVNCMTN Thùng Đấu đã mở các lớp huấn luyện chín h trị 

ngắn ngày cho các hội viên . Chi hội đề ra kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động để 

tiếp tục phát triển cơ sơ hội viên trong công nhân. Trước sự lớn mạnh của phong 

trào cách mạng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, kỳ bộ HVNCMTN Bắc Kì quyết định thành 

lập tỉnh hội HVNCMTN Bắc Ninh – Bắc Giang do đồng chí Ngô Gia Tự làm bí thư 

[1; tr. 86]. Sau khi học tập , các hội viên được trang bị hiểu biết về lý luận cách 

mạng vô sản. Thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”, tỉnh bộ HVNCMTN các tỉnh Bắc 

Giang – Bắc Ninh đã cử các hội viên tham gia tích cực vào phong trào Vô sản hóa 

từ năm 1928. Điều đó đã có tác dụng không nhỏ góp phần truyền bá Chủ nghĩa Mác 

- Lênin trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở trung du và thượng 

du Bắc Kì. Đến đầu năm 1929, cơ sở của HVNCMTN phát triển cả trong các trại 

lính khố đỏ ở Thổ Hà, Bắc Giang. Đầu tháng 7 năm 1929, Ngô Gia Tự thành lập 

Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, gồm 3 đồng chí: Phạm 

Văn Chất, Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Hữu Căn [75; tr. 32]. 

Ngày 4 - 8 – 1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc 

Giang ra đời[75; tr. 33]. Sau khi thành lập, ĐDCSĐ đã tích cực đi sâu vào quần 

chúng công nông, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng đã cử các cán bộ đến 

các nhà máy, hầm mỏ để cùng các Công hội tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lê nin, 
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chọn lọc những quần chúng tích cực kết nạp vào Công hội Đỏ. Đầu năm 1930, 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Phong trào cách mạng ở vùng trung du và thượng 

du Bắc Kì cũng bước vào thời kỳ phát triển mới.  

 

Tiểu kết chƣơng 3 

Đầu thế kỷ XX, những biến động của tình hình thế giới và cuộc khai thác 

thuộc địa ở Việt Nam của thực dân Pháp đã dẫn đến những biến  đổi về kinh tế , xã 

hội và tác động không nhỏ đến các phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và 

thươṇg du Bắc Kì. 

Phong trào yêu nước và cách mạng ở trung du và thượng du Bắc Kì giai đoạn 

1897 - 1930 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp nối các phong trào yêu nước cuối thế 

kỷ XIX. Phong trào đấu tranh tự vệ, tự phát vẫn nổ ra ở nhiều địa phương thuộc 

trung du và thượng du Bắc Kì. Giai đoạn này, phong trào đấu tranh có nhiều nét 

mới: Nhiều cuộc khởi nghĩa quy mô lớn bùng nổ, trong đó có sự tham gia của đông 

đảo nhân dân các dân tộc thiểu số. Địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ngày 

càng lan rộng. Một số cuộc khởi nghĩa đã liên lạc và nhận được sự giúp đỡ của một 

bộ phận nhân dân Lào và nhân dân Trung Quốc ở bên kia biên giới. Một số tổ chức 

yêu nước và cách mạng ra đời như Hội đánh Tây, Hội Đồng bào, Hội Tương tế… 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một số khu vực thuộc trung du và 

thượng du Bắc Kì đã bước đầu chịu ảnh hưởng của các tổ chức chính trị theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản như VNQPH và VNQDĐ. Một số cuộc khởi nghĩa 

lớn đã nổ ra ở trung du và thượng du Bắc Kì, thu hút đông đảo các lực lượng yêu 

nước tham gia. Các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở trung 

du và thượng du Bắc Kì chủ yếu là là đấu tranh vũ trang. Đầu thế kỉ XX, hình thức 

đấu tranh của phong trào có sự chuyển biến, bên cạnh đấu tranh vũ trang còn có đấu 

tranh chính trị. Các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở trung 

du và thượng du Bắc Kì từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 là một bộ phận quan trọng 

của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những thập niên đầu thế kỉ XX.   

Dưới ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, ở những khu vực có số lượng 

công nhân tập trung đông, phong trào đấu tranh chống Pháp đã từng bước thể hiện 

tính chất vô sản. Một bộ phân thanh niên yêu nước tiến bộ ở trung du và thượng du 
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Bắc Kì đã tiếp thu và truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin đến vùng mỏ Đông Bắc . 

Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì, ở một số bộ phận 

nhất định, đã bước đầu chuyển biến theo xu thế phát triển của lịch sử, từ chịu ảnh 

hưởng của tư tưởng phong kiến sang ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản và tư 

tưởng vô sản.  

             Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo nên bước ngoặt 

trong lịch sử đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Phong trào yêu nước chống Pháp ở 

các tỉnh trung du và thượng du Bắc Kì cũng bước vào thời kỳ đấu tranh mới dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  
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Chƣơng 4 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CHỐNG PHÁP 

CỦA NHÂN DÂN VÙNG TRUNG DU VÀ THƢỢNG DU BẮC KÌ 

(1883 – 1930) 

 
4.1. Đặc điểm 

4.1.1. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ 

năm 1883 đến năm 1930 đã thu hút được nhiều thành phần dân tộc, nhiều tầng 

lớp tham gia, trong đó đáng chú ý là vai trò của các thủ lĩnh và nhân dân các dân 

tộc thiểu số 

Vùng trung du và thượng du Bắc Kì là địa bàn cư trú lâu đời của các cộng 

đồng dân tộc anh em như Tày, Thái, Mường, Dao, Nùng, Kinh, Mông… Qua nhiều 

đời, các dân tộc đã cố kết với nhau trong chinh phục thiên nhiên và chống ngoại 

xâm để tồn tại và phát triển. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng 

trung du và thượng du đã thu hút được nhiều thành phần dân tộc, nhiều tầng lớp 

tham gia. Nhân dân các dân tộc đứng lên chiến đấu Pháp trước hết để bảo vệ làng 

bản, sau là góp phần giải phóng dân tộc. Tình yêu đất nước chính là sợi dây kết nối 

những người không cùng địa vị xã hội và dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù 

chung là thực dân Pháp xâm lược. 

Khi triều đình nhà Nguyễn kí các hiệp ước đầu hàng, chấp nhận sự bảo 

hộ của Pháp ở Việt Nam, giới văn thân sĩ phu yêu nước và các tầng lớp nhân 

dân không chấp nhận. Học giả Pháp Fourniau (Ch) viết: “Trước khi có Dụ Cần 

Vương của vua Hàm Nghi, văn thân sĩ phu yêu nước đã không nghe theo mệnh 

lệnh của triều đình về hợp tác với quân Pháp, đã tập hợp dân chúng nổi dậy…”  

[182; tr. 30]. 

Khác với vùng đồng bằng, vùng trung du và thượng du Bắc Kì không có 

nhiều văn thân sĩ phu, nhưng ở đây phong trào yêu nước chống Pháp nổ ra sớm, 

lại có địa hình thuận lợi để xây dựng các căn cứ khởi nghĩa. Khi thưc̣ dân Pháp 

đánh chiếm các bản làng , các thủ lĩnh nông dân, thổ ti, hào mục phong kiến đã 

lập tức đứng lên tổ chức nhân dân các dân tộc khởi nghiã . Uy tín cá nhân của các 
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thủ lĩnh trong dòng ho ̣ , bản làng , khu vực đã giúp cho các cuộc khởi nghĩa thu 

hút đươc̣ đông đảo nhân dân tham gia . Một số thủ lĩnh là các thày mo , thày tào 

đã sử duṇg tôn giáo và sức maṇh củ a thần quyền để  chiêu mô ̣dân chúng . Khi 

phong trào chống Pháp đã lan rộng thì Dụ Cần Vương chính là luồng gió thổi 

bùng ngọn lửa đấu tranh chống Pháp của nhân dân trung du và thượng du Bắc 

Kì. Trong tác phẩm Lịch sử tám mươi năm chống Pháp, Giáo sư Trần Huy Liệu 

đánh giá: "Trong phong trào Cần Vương ở Trung Kì và Bắc Kì, địa bàn của 

nghĩa quân phần nhiều là ở miền núi, có các thổ hào tham gia và phần lớn dựa 

vào sức ủng hộ của đồng bào miền núi" [76 ; tr. 204]. Các văn thân sĩ phu như 

Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp…; các thủ lĩnh nông dân như Đề Nắm, 

Đề Thám…; các thủ lĩnh người dân tộc thiểu số như Hoàng Đình Kinh, Lương 

Tuấn Tú, Giàng Tả Chay… là những tên tuổi nổi bật của phong trào đấu tranh 

rộng lớn chống thực dân Pháp xâm lược ở trung du và thượng du Bắc Kì hai thập 

niên cuối thế kỷ XIX.    

Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Quang Bích có quy mô và tầm ảnh hưởng 

rộng lớn, song địa bàn ưu thế của khởi nghĩa là vùng trung du và thượng du. 

Nguyễn Quang Bích đã quy tụ được nhiều tù trưởng người dân tộc để phối hợp 

lực lượng đánh Pháp. Ông vận động nhân dân các dân tộc lập các kho dự trữ 

lương thực. Các làng bản trở thành hậu phương vững chắc của nghĩa quân. Trong 

khi đó, thủ lĩnh Đốc Ngữ xây dựng và phát triển lực lượng chống Pháp trong 

vùng người Mường ở hạ lưu sông Đà. Ông đã làm tốt chính sách đoàn kết người 

Kinh và người Mường để đánh giặc. Khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám cũng quy tụ 

được nông dân vùng Yên Thế và nhiều địa phương khác vốn bị áp bức bóc lột, 

buộc phải phiêu tán lên Yên Thế, đồng thời liên kết, phối hợp với một số phong 

trào chống Pháp khác ở Bắc Kì.   

Một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp do các thủ lĩnh nông dân và tù trưởng, 

thổ hào địa phương lãnh đạo. Họ nhìn thấy bản làng bị xâm chiếm, nhân dân khổ 

cực vì bị thực dân Pháp và tay sai của Pháp bóc lột nặng nề, quyền lợi của họ cũng 

bị ảnh hưởng nên đã tập hợp nhân dân đấu tranh để bảo vệ bản làng, bảo vệ cuộc 

sống tự do của chính họ, sau đó là giải phóng dân tộc. Khởi nghĩa của người Mông 
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do Giàng Tả Chay lãnh đạo đã phát triển thành cuộc đấu tranh có quy môn lớn (bao 

trùm toàn bộ vùng Tây Bắc và một phần Thượng Lào), kéo dài trong nhiều năm, với 

lực lượng tham gia đông đảo. Cuộc khởi nghĩa Giáp Dần (1913 - 1914) có sự phối 

hợp giữa thủ lĩnh các dân tộc Dao, Tày, Nùng để bàn bạc chủ trương đánh Pháp và 

huy động lực lượng ở nhiều địa phương trên địa bàn rộng lớn của các tỉnh Yên Bái, 

Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang. 

Bước sang thế kỷ XX, liên tục trong ba thập niên đầu, phong trào yêu 

nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì lại được bổ sung thêm lực 

lượng mới, bao gồm trí thức, tiểu tư sản, công nhân và binh lính người Việt Nam 

trong quân đội Pháp... Các lãnh tụ khởi nghĩa chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản 

như Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu…; các 

nhà cách mạng vô sản lớp đầu như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong, Nguyễn 

Hữu Căn, Nguyễn Trọng Học, Ninh Văn Phan, Ngô Gia Tự… chính là những đại 

biểu mới cho lực lượng bổ sung này.  

Khởi nghĩa Thái Nguyên bùng nổ là kết quả của sự liên kết, phối hợp hoạt 

động của tù chính trị và binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Khi khởi nghĩa 

nổ ra, một bộ phận công nhân ở các vùng lân cận và nhân dân các dân tộc Thái 

Nguyên đã hỗ trợ tích cực cho nghĩa quân. Một số phong trào yêu nước và hoạt 

động cách mạng đã diễn ra dưới ảnh hưởng của các tổ chức như VNQPH, VNQDĐ, 

HVNCMTN đã tạo nên nguồn sinh lực mới cho phong trào yêu nước chống Pháp ở 

trung du và thượng du Bắc Kì. Một bộ phận nhân dân các dân tộc đã tham gia các tổ 

chức yêu nước như “Hội đồng bào”, “Hội đánh Tây”  nhiều thanh niên người dân 

tộc thiểu số đã tham gia các tổ chức yêu nước và cách mạng như VNQDĐ, 

HVNCMTN, phong trào đấu tranh của công nhân vùng mỏ ở Quảng Yên, Cao 

Bằng, Thái Nguyên… là những biểu hiện mới mẻ của phong trào yêu nước chống 

Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì đầu thế kỷ XX. 

Có thể nói, phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì 

từ năm 1883 đến năm 1930 đã tập hợp được một lực lượng đông đảo, bao gồm 

nhiều thành phần dân tộc, nhiều tầng lớp, trong đó nổi lên vai trò của các thủ lĩnh và 

nhân dân các dân tộc thiểu số. 
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4.1.2. Phong trào diễn ra trên hầu hết các địa phương vùng trung du và 

thượng du Bắc Kì, trong đó địa bàn rừng núi và biên giới được phát huy tối đa. 

Ngay từ khi quân Pháp mở rộng xâm chiếm khu vực trung du và thượng 

du Bắc Kì, ở nhiều địa phương thuộc khu vực này đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa. 

Ban đầu, các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, sau nổ ra ngày càng nhiều, có sự liên 

kết thành phong trào rộng lớn, với các căn cứ chống Pháp ở nhiều địa phương. 

Gần như tất cả các tỉnh thuộc trung du và thượng du Bắc Kì đều có các cuộc khởi 

nghĩa chống Pháp. 

Trung du và thượng du Bắc Kì với diêṇ tích rộng lớn , điạ hình hiểm yếu , có 

núi cao, rừng rậm tạo thành những phòng tuyến thiên nhiên vững chắc cho phong 

trào yêu nước chống Pháp ở khu vực này. Rừng rậm và địa hình hiểm trở chính là 

nơi trú ẩn lợi hại của nghĩa quân. Đối với quân Pháp, địa hình rừng núi sẽ khiến 

cho khả năng cơ động gặp khó khăn và quân Pháp luôn bị đặt vào thế bất an về 

mọi mặt. Nghĩa quân chống Pháp khi chiến đấu ở địa hình rừng núi thường không 

cố thủ ở một trận địa nhất định, mà luôn di chuyển linh hoạt, buộc quân Pháp phải 

đánh trên những trận địa do nghĩa quân chủ động lựa chọn, qua đó phát huy được 

lợi thế về địa hình và khắc phục được những yếu điểm về vũ khí và phương tiện. 

Chiến thuật chủ yếu được áp dụng trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở trung 

du và thượng du Bắc Kì là lối đánh du kích, thoát ẩn thoắt hiện, có lúc bất ngờ tấn 

công Pháp, khi bị Pháp vây ráp thì rút vào rừng sâu. Nghĩa quân thường chia nhỏ 

lực lượng, buộc quân Pháp phải phân tán và dàn mỏng quân, sau đó cùng lúc đánh 

địch từ nhiều hướng, bẻ gẫy từng cuộc tấn công của địch. Đối diện với lực lượng 

Pháp quân đông, trang bị vũ khí hiện đại, nghĩa quân Yên Thế đã đánh giặc một 

cách chủ động và linh hoạt. Thủ lĩnh Đề Thám cho xây dựng các đồn lũy kiên cố, 

công sự đa dạng, dựa vào địa thế hiểm yếu của núi rừng để chống Pháp lâu dài. 

Nghĩa quân chiến đấu rất gan dạ, khiến quân Pháp khiếp sợ. Pháp nhận định về 

nghĩa quân Yên Thế: “Một vùng rừng núi như Yên Thế là một trở ngại đáng sợ ; 

Đạn trái phá mảnh ria không có hiệu quả gì đối với kẻ địch ẩn áu kín đáo… Đại 

bác tầm xa đòi hỏi một tầm bắn  được xác định chính xác đã không làm gì nổi một 

kẻ địch mà ta không biết chúng ở chỗ nào [55; tr. 17]. 



 

 

127 

Địa hình trung du và thượng du Bắc Kì có vị trí chiến lược vô cùng quan 

trọng: Phía Nam tiếp giáp với vùng đồng bằng Bắc Kì, phía Tây và Tây Bắc tiếp 

giáp với Thượng Lào, phía Bắc và Đông Bắc tiếp giáp với lãnh thổ nước Trung 

Hoa. Với vị trí thuận lợi, phong trào yêu nước ở trung du và thượng du Bắc Kì có 

thể liên hệ và phối hợp chặt chẽ với vùng đồng bằng Bắc Kì, Bắc Trung Kì; thông 

qua hệ thống đường mòn, đường xuyên rừng, xuyên biên giới với các nước Trung 

Quốc, Lào để có thể liên lạc và nhận được sự phối hợp từ bên ngoài. Địa thế của 

khu vực này rất thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ địa, xây dựng và phát triển lực 

lương vũ trang, phối hợp tác chiến chống Pháp. Điều kiện tự nhiên nơi đây cũng 

thuận lợi cho việc xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự cấp cho các cuộc khởi nghĩa. Núi 

cao, vực sâu hiểm trở đã ngăn cản, gây khó khăn cho quân Pháp khi tiến đánh các 

lực lượng khởi nghĩa. Rừng rậm không chỉ che giấu lực lượng, mà còn cung cấp các 

sản vật, thực phẩm cho nghĩa quân. Có thể nói, địa bàn rừng núi và biên giới đã 

được các lực lượng khởi nghĩa phát huy tối đa trong các hoạt động chống Pháp. 

4.1.3. Phong trào không chỉ có sự liên hệ, phối hợp chiến đấu giữa các 

cuộc khởi nghĩa trong khu vực, mà còn có mối liên hệ, phối hợp với phong trào 

chống Pháp ở các khu vực khác trong nước 

Không chỉ liên hệ, hỗ trợ, phối hợp tác chiến với nhau, các thủ lĩnh nghĩa 

quân của phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì còn liên 

hê,̣ phối hơp̣ tác chiến với các thủ lĩnh nghĩa quân khác ở đồng bằng Bắc Kì và khu 

vực Bắc Trung Kì. Các mối liên hệ, phối hợp được thiết lập rõ nhất là ở các cuộc 

khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương. Trên thực tế, các cuộc khởi nghĩa dưới 

danh nghĩa Cần Vương ở trung du và thượng du Bắc Kì đã liên hệ và nhận được sự 

chỉ đạo trực tiếp của Tôn Thất Thuyết - đại diện triều đình kháng chiến của vua 

Hàm Nghi. Trong tác phẩm “Chống xâm lăng" Giáo sư Trần Văn Giàu nhận xét: 

“Hầu hết các tướng lĩnh vùng Đông Bắc và Bắc Kì đều có sự liên lạc với Tôn Thất 

Thuyết" [41 ; tr. 202]. Tôn Thất Thuyết sau khi sang Trung Quốc, đã tích cực vận 

động ủng hộ phong trào chống Pháp ở Việt Nam. Ông đã hỗ trợ tiền bạc, súng đạn 

và liên kết các lực lượng ở vùng giáp ranh biên giới để hậu thuẫn cho phong trào 

chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì.  
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Trong quá trình tổ chức kháng chiến , do uy tín, tài năng của các thủ lĩnh 

nghĩa quân, phong trào chống Pháp ở khu vực trung du và thượng du Bắc Kì trở 

thành trung tâm thu hút, tập hợp lực lượng chống Pháp của toàn Bắc K ì. Các thủ 

lĩnh chống Pháp ở vùng đồng bằng Bắc Kì và Bắc Trung Kì đã bí mật liên kết, 

phối hợp hành động với các thủ lĩnh Cần Vương ở Tây Bắc. Các nhóm nghĩa 

quân của Bố Giáp, Đốc Ngữ, Đề Kiều đã liên kết chiến đấu và hậu thuẫn cho 

cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Quang Bích. Thông qua mối liên hệ với Nguyễn 

Thiện Thuật ở đồng bằng sông Hồng, nghĩa quân Đốc Ngữ còn tổ chức một số 

trận đánh táo bạo xuống gần khu vực đồng bằng Bắc Kì. Nghĩa quân Đốc Ngữ 

cũng liên kết và phối hợp tác chiến với phong trào Cần Vương ở Bắc Trung K ì, 

tiêu biểu là trận đánh Niên Kỷ. 

Khởi nghĩa Yên Thế cũng là một ví dụ về việc thiết lập mối liên hệ, phối hợp 

chiến đấu với các lực lượng bên ngoài. Nghĩa quân Yên Thế không chỉ thường 

xuyên phối hợp tác chiến với nghĩa quân của Hoàng Đình Kinh, Lưu Kì, Mã Mang 

... đánh Pháp, mà còn tiếp nhận nhiều nhóm nghĩa quân từ Hải Dương, Bắc Ninh, 

Thanh Hóa, Phúc Yên tìm đến căn cứ Yên Thế. Trên danh nghĩa, các nhóm nghĩa 

quân sáp nhập với nghĩa quân Yên Thế nhưng vẫn tiếp tục hoạt động ở tại địa bàn 

(nghĩa quân Hai Nôm ở Phúc Yên, nghĩa quân Đề Nguyên ở Tam Đảo). Chính sự 

chủ động của các nhóm nghĩa quân là cơ sở để Đề Thám mở rộng phạm vi ảnh 

hưởng, phát triển lực lượng.  

 Thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh cũng chủ động phối hợp lực lượng với nghĩa 

quân Yên Thế để mở rộng ảnh hưởng xuống vùng Bắc Giang. Nghĩa quân Lưu Kì 

hoạt động khắp vùng Đông Bắc Bắc Kì từ Quảng Yên, Đông Triều, Móng Cái, đến 

vùng sông Kỳ Cùng, Lục Nam, Lạng Sơn và cả Thái Nguyên; mở rộng liên kết với 

nghĩa quân của Đề Thám ở Yên Thế (Bắc Giang) và phối hợp hành động với nghĩa 

quân Bãi Sậy ở Hải Dương. Nghĩa quân Lưu Kì còn phối hợp với công nhân đường 

sắt đánh phá nhiều đồn bốt của quân Pháp, khiến kế hoạch khai thác các mỏ than ở 

vùng vịnh Hạ Long của Pháp không triển khai được [147; tr. 329 – 330]. 

Đầu thế kỷ XX, thông qua hoạt động của Phan Bội Châu và tổ chức VNQPH 

ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp dưới sự chỉ đạo của tổ chức 
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VNQPH ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì đã diễn ra. Một số cuộc khởi nghĩa ở 

vùng tiếp giáp biên giới Việt - Trung đã có sự phối hợp với nhau trong hành động 

tấn công các đồn binh quân Pháp.  

4.1.4. Từ năm 1883 đến năm 1930, phong trào đã lần lượt chịu ảnh hưởng 

của nhiều hệ tư tưởng khác nhau, từ phong kiến đến dân chủ tư sản và bước đầu 

chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng vô sản 

Là một phong trào đấu tranh diễn ra trên địa bàn rừng rậm, núi đồi hiểm trở, 

nơi mà các cộng đồng dân tộc ít người phát huy được lợi thế, nên tính chất tự vệ, tự 

phát có thể xem như là một biểu hiện nổi trội, nhưng không thể phủ nhận một sự 

thật rằng phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ buổi 

đầu cho đến năm 1930, đã chịu ảnh hưởng rất rõ bởi các hệ tư tưởng ở Việt Nam 

cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.  

Cuối thế kỷ XIX, hưởng ứng Dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi, một số 

văn thân, sĩ phu mang ý thức hệ phong kiến đã lấy vùng trung du và thượng du 

Bắc Kì làm căn cứ địa, vận động nhân dân các dân tộc tiến hành khởi nghĩa 

chống lại thực dân Pháp. Các cuộc khởi nghĩa dưới danh nghĩa Cần Vương diễn 

ra trên địa bàn trung du và thượng du Bắc Kì đương nhiên thể hiện  rất rõ sự chi 

phối của ý thức hệ phong kiến, chống Pháp để phò vua, giúp nước. Các cuộc khởi 

nghĩa do Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, Đốc Ngữ… lãnh đạo đã được 

biết đến như những trung tâm Cần Vương lớn không chỉ ở Bắc Kì, mà cả ở phạm 

vi toàn đất nước. Phong trào Cần Vương ở trung du và thượng du Bắc Kì trong 

quá trình phát triển còn quy tụ về nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân 

dân các dân tộc thiểu số vốn đã tự phát nổ ra từ trước đó, khiến cho ảnh hưởng 

của ngọn cờ Cần Vương lan rộng, vượt khỏi phạm vi của các cuộc khởi nghĩa ban 

đầu của phong trào này. 

Ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến hay tính chất phong kiến còn thể hiện 

ở nhiều cuộc khởi nghĩa trong phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và 

thượng du Bắc Kì ngoài phong trào Cần Vương. Đó là nhưng cuộc khởi nghĩa do 

các thủ lĩnh xuất thân là thổ hào, nông dân, tù trưởng, thầy mo, ông Đề, ông Đốc tự 

phong lãnh đạo. Đây là những cuộc khởi nghĩa tự phát, nổ ra cả trước, trong và sau 
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thời kì Cần Vương. Do giai cấp phong kiến Việt Nam  cuối thế kỷ XIX về cơ bản 

không còn đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, nên không thể nắm quyền lañh đaọ 

tất cả các cuộc khởi nghĩa chống Pháp . Khi thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm 

vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì , để bảo vệ quyền lợi dòn g họ và bản làng , các 

thổ tù, thủ lĩnh đã tập hợp nhân dân đứng lên chống trả . Khi phong trào Cần Vương 

bùng nổ (1885), trong khi một số cuộc khởi nghĩa tự phát đã bước sang “vùng ảnh 

hưởng" của Cần Vương thì nhiều cuộc khởi nghĩa khác vẫn họat động ngoài vùng 

ảnh hưởng đó. Khi phong trào Cần Vương kết thúc (1896), phong trào chống Pháp 

nói chung ở trung du và thươṇg du Bắc Kì lắng xuống , nhưng một số cuộc khởi 

nghĩa tự phát vẫn tiếp tuc̣ được duy trì , kéo dài sang đầu thế kỉ XX.  

Mặc dù không do các Nho sĩ phong kiến lãnh đạo và đứng ngoài phạm trù 

Cần Vương, song các thủ lĩnh và nghĩa quân của các cuộc khởi nghĩa tự phát, do đã 

trải qua thời đại phong kiến nên đã chịu ảnh hưởng bởi ý thức hệ này một cách tự 

nhiên. Bởi thế, tính chất phong kiến của các cuộc khởi nghĩa đó, dù đậm hay nhạt 

đều đã thể hiện. Ngay cả các cuộc khởi nghĩa của nhân dân các dân tộc thiểu số, nơi 

mà ý thức hệ phong kiến qua nhiều thế kỷ chưa chi phối được toàn bộ đời sống xã 

hội, thì các cuộc khởi nghĩa đó vẫn không đứng ngoài ảnh hưởng của hệ tư tưởng 

này. Tiêu biểu cho những cuộc khởi nghĩa tự phát ngoài phong trào Cần Vương, 

nhưng thể hiện rất rõ tính chất phong kiến, đó là khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1883 

- 1913). Cuộc khởi nghĩa được nhen nhóm tại một địa bàn cư dân phức tạp, chủ yếu 

là nông dân lưu tán. Để bảo vệ cuộc sống của mình, những người nông dân hỗn hợp 

từ nhiều miền đó đã công khai chống lại triều đình Nguyễn, cũng như sau này chống 

lại thực dân Pháp khi quân Pháp tiến chiếm vùng này. Khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, xã 

hội Việt Nam còn nguyên tính chất phong kiến. Các luồng tư tưởng mới, mang ánh 

sáng dân chủ tư sản phải sang đầu thế kỷ XX mới chiếu rọi đến. Những lãnh đạo 

nghĩa quân: Đề Nắm, Đề Thám… trước sau vẫn đích thực là những thủ lĩnh nông 

dân. Mà trước thế kỷ XX, tư tưởng soi sáng cho nông dân Việt Nam không có gì 

khác, mà chính là ý thức hệ phong kiến Nho giáo. Kể cả sau này Đề Thám có tiếp 

xúc với Phan Bội Châu - Một trong những thủ lĩnh nổi tiếng của trào lưu cách mạng 

theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX và với Tôn Trung Sơn 
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– Lãnh tụ “vĩ đại” của Trung Hoa Quốc dân đảng thì Hoàng Hoa Thám chỉ thay đổi 

về hành động mà chưa có sự chuyển biến về “tư tưởng”. Sau này, nhà yêu nước 

Nguyễn Ái Quốc đã nhận xét Hoàng Hoa Thám: “còn nặng cốt cách phong kiến”.      

Đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du 

Bắc Kì đã có bước chuyển biến từ khuynh hướng phong kiến sang khuynh hướng 

dân chủ tư sản. Phong trào thu hút các lực lượng xã hội như binh lính, tiểu tư sản, 

nông dân, công nhân… Lãnh đạo phong trào là trí thức phong kiến mới, cai đội, trí 

thức tiểu tư sản, địa chủ mới, thổ hào… Phong trào "Chiêu dân tống thẻ"  nổ ra ở môṭ 

số tỉnh Tây Bắc , điển hình là Sơn La, với hình thức đấu tranh không vũ tra ng (như 

đưa đơn kiêṇ chính quyền đòi quyền lơị cho nhân dân ), bước đầu mang dáng dấp 

của khuynh hướng dân chủ tư sản . Đây cũng là hiện tượng đáng chú ý trong phong 

trào đấu tranh yêu nước của các dân tộc ở trung du và thượng du Bắc Kì đầ u thế kỷ 

XX. Một số cuộc khởi nghĩa nổ ra dưới ảnh hưởng của VNQPH mà điển hình là 

Khởi nghĩa Thái Nguyên; hoạt động của tổ chức VNQDĐ ở một số tỉnh Bắc Kì như 

Yên Bái, Phú Thọ…và đặc biệt là Khởi nghĩa Yên Bái, sự kiện vang dội nhất của 

VNQDĐ chính là Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra trên địa bàn trung du và thượng du Bắc 

Kì là những biểu hiện rõ nét ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản trong phong trào 

yêu nước chống Pháp ở địa bàn trung du và thượng du Bắc Kì.  

Đến những năm 20 của thế kỷ XX, một bộ phận thanh niên, trí thức thuôc̣ các 

dân tộc thiểu số ở trung du và thượng du Bắc Kì đã sớm được giác ngộ tư tưởng 

cách mạng vô sản và tham dự các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Tây (Bản Đáy), 

Quảng Đông do Nguyễn Ái Quốc và HVNCMTN tổ chức . Trung du và thươ ̣ ng du 

Bắc Kì cũng là nơi giai cấp công nhân ra đời sớm và phát triển nhanh về số lượng. 

Từ đấu tranh tự phát ban đầu, các cuộc đấu tranh của công nhân đã dần có sự chuyển 

biến về chất, từ tự phát sang tự giác. Thông qua chủ trương “vô sản hóa” của 

HVNCMTN trong phong trào công nhân ở các tỉnh Quảng Yên, Cao Bằng, Thái 

Nguyên…, Chủ nghĩa Mác – Lênin đã được truyền bá vào một số vùng thuộc trung 

du và thươṇg du Bắc Kì. Cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào yêu 

nước ở trung du và thượng du Bắc Kì đã chuyển biến sâu sắc, theo khuynh hướng vô 

sản cùng với sự chuyển biến chung của cách mạng Việt Nam.  
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4.1.5. Phong trào trong chừng mực nhất định, đã thiết lập được mối liên hệ 

quốc tế và nhận được sự ủng hộ từ bên ngoài 

Trung du và thượng du Bắc Kì là khu vực có vị trí tiếp giáp với lãnh thổ Trung 

Quốc ở phía Bắc và Thượng Lào ở phía Tây Bắc với các tuyến đường biên giới , 

nhiều lối mòn thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Việt Nam và Lào. 

Vùng giáp ranh với nước ngoài ở các tỉnh thượng du Bắc Kì có nhiều cộng đồng dân 

tộc thiểu số (người Mông, Dao, Thái, Nùng, Khơ Mú…) cư trú xen kẽ trên một địa 

bàn rộng lớn ở cả hai vùng biên giới (Việt - Trung, Việt - Lào). Về măṭ nguồn gốc tôc̣ 

người, huyết thống và văn hóa, cộng đồng cư dân Việt Nam ở vùng giáp biên giới có 

mối quan hê ̣mâṭ thiết với cư dân các nước láng giềng Trung Hoa và Lào. Đối với các 

cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam, địa hình hiểm trở của vùng giáp ranh biên 

giới với miền Nam Trung Quốc và Thượng Lào rất thuận lợi cho các hoạt động quân 

sự, là con đường rút và hậu cứ an toàn của các toán nghĩa quân khi bị thực dân Pháp 

truy quét. Trong cuốn “Souvenirs de l'Annam et du Tonkin”, Masson nhận xét: “Qua 

thư từ của quân phiến loạn, rằng quân phiến loạn liên hệ với các toán quân ở Lào và 

Vân Nam qua lưu vực sông Mã và sông Đà” [191; tr. 226]. 

Khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì (1882), phong trào kháng chiến của nhân dân 

Bắc Kì đã nhận được sự trợ giúp tích cực của quân Cờ Đen do Lưu Vĩnh Phúc 

làm thủ lĩnh. Trong thời kỳ này, quân đội Nhà Thanh lấy cớ ủng hộ Việt Nam, 

nhưng thực chất là bảo vệ những quyền lợi của Nhà Thanh ở Bắc Kì. Vì thế, Nhà 

Thanh đã chủ động phối hợp với lực lượng Việt Nam chống Pháp ở Lạng Sơn , 

Hưng Hóa , Tuyên Quang… Trong quá trình chống Pháp , các nhóm quân khởi 

nghĩa Việt Nam cũng đa ̃nhâṇ đươc̣ sư ̣ủng hô ̣của các lực lượng phía bên kia 

biên giới Việt - Trung. Khởi nghĩa Yên Thế có sự tham gia của những “giặc 

Khách” (người Hoa).  

Sau khi phong trào Cần Vương bùng nổ, Tôn Thất Thuyết sang Trung 

Quốc cầu ngoại viên. Tại đây, ông đã nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của 

những người Hoa có cảm tình với phong trào chống Pháp ở Việt Nam. Nhờ sự 

vận động của Tôn Thất Thuyết, phong trào chống Pháp ở trung du và thượng du 

Bắc Kì đã nhận được súng đạn, tiền bạc gửi từ Trung Quốc sang. Thông qua 
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mối quan hệ với các thương nhân Trung Quốc, các thủ lĩnh chống Pháp tại Việt 

Nam tiêu biểu như Lưu Kì, Hoàng Đình Kinh… đã mua được một số vũ khí, 

đạn dược, cung cấp cho nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở trung du và 

thượng du Bắc Kì. 

Vùng đất phía bên kia biên giới Việt – Trung là nơi một số thủ lĩnh khởi 

nghĩa Việt Nam chuẩn bị và cất giấu lực lượng để tung về nước đánh Pháp. Tôn 

Thất Thuyết trong thời gian ở Trung Quốc cầu viện đã tập hợp, huấn luyện được 

một số nghĩa quân tại khu vực gần biên giới Việt - Trung. Sau đó, ông đã tổ chức 

một số trận đánh Pháp có sự phối hợp giữa nghĩa quân trong nước (Cao Bằng, 

Quảng Yên) với nghĩa quân được ông chiêu mộ trên đất Trung Hoa. Trong những 

năm cuối thế kỷ XIX, khi phong trào chống Pháp gặp khó khăn, các cuộc khởi nghĩa 

thất bại, một số thủ lĩnh đã ẩn mình ở bên kia biên giới trên đất nhà Thanh để tránh 

sự truy lùng của quân Pháp. 

Trong những năm đầu thế kỷ XX, dưới ảnh hưởng của tổ chức VNQPH của 

Phan Bội Châu, các cuộc nổi dậy đánh Pháp ở gần biên giới Việt - Trung đã có sự trợ 

giúp của lực lượng VNQPH ở bên kia biên giới phía Trung Quốc. Trong những năm 

20 của thế kỷ XX, một số thanh niên trí thức ở trung du và thượng du Bắc Kì đã tìm 

đến Quảng Châu và Bản Đáy (Quảng Tây) Trung Quốc để học các lớp lí luận cách 

mạng vô sản do HVNCMTN và Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Sau đó, theo chủ trương 

của Nguyễn Ái Quốc, những cán bộ cách mạng đã qua các lớp chính trị đó được đưa 

về nước hoạt động, để truyền bá lí luận cách mạng vô sản vào một bộ phận thanh niên 

trí thức và nhân dân, chuẩn bị lực lượng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.  

Ở phía Tây Bắc, việc có chung đường biên giới với nước Lào cũng là yếu tố 

địa lí thuận lợi cho sự hình thành, phát triển các mối quan hệ khăng khít Việt - Lào. 

Về mặt nhân văn, các tộc người Thái trong nhóm người Lào Lùm có cùng nguồn 

gốc với các tộc người Thái sống rải rác ở Việt Nam, trong đó có một bộ phận đông 

đúc sinh sống tại các tỉnh Tây Bắc. Mối quan hệ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở thượng du Tây Bắc Bắc Kì có thể dựa vào địa thế 

biên giới hiểm trở của vùng Thượng Lào để phát triển lực lượng, hay nhận được sự 

hỗ trợ từ bên kia biên giới Việt - Lào.  
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Cuối thế kỷ XIX, thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích đã mở rộng ảnh hưởng và 

hoạt động chống Pháp đến vùng Thượng Lào. Tuy nhiên, sự liên minh, hợp tác 

chiến đấu ở thời kỳ này mới bắt đầu, chưa phát huy tác dụng rõ rệt. Sang những 

năm đầu thế kỷ XX, tại vùng Tây Bắc Bắc Kì, các thủ lĩnh như Lường Xám, Giàng 

Tả Chay... đã lợi dụng địa thế tiếp giáp biên giới với Thượng  Lào để xây dựng căn 

cứ chiến đấu. Đại bàn hoạt động của một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp do vậy 

không chỉ là vùng Tây Bắc Bắc Kì mà còn mở rộng sang Thượng Lào. Ngược lại, 

các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân Lào cũng mở rộng phạm vi hoạt 

động ở vùng Tây Bắc Bắc Kì. Trong bối cảnh có cùng kẻ thù là thực dân Pháp, 

mảnh đất và người dân Thượng Lào đã trở thành chỗ dựa, nơi nuôi dưỡng và che 

giấu lực lượng cho các nhóm nghĩa quân chống Pháp của Việt Nam. Chính thực dân 

Pháp đã phải thừa nhận: “Các cao nguyên ở Bắc Việt Nam và Lào trở thành nơi ẩn 

nấp của sĩ phu Việt Nam chống lại người Pháp"; Và: Qua thư từ của “quân phiến 

loạn” cho thấy “quân phiến loạn” đã liên hệ với các toán quân ở Lào và Vân Nam 

qua lưu vực sông Mã và sông Đà: “vùng này (Sơn Tây, Hưng Hóa) có nhiều toán 

cướp liên hệ với quân phiến loạn, chúng tôi (quân Pháp) đã đánh tan ở Ba Đình và 

Mã Cao” [191; tr. 226]. 

Có thể nói, phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân vùng trung du 

và thượng du Bắc Kì đã phát huy được lợi thế của vùng đất biên giới, xây dựng 

được mối liên hệ, phối hợp chiến đấu, ít nhiều nhận được sự hỗ trợ từ bên kia 

biên giới Việt – Trung và Việt - Lào. Nhưng sự phối hợp ấy mới chỉ ở mức cục 

bộ, bộ phận, trong đó một số trường hợp dựa trên quan hệ dòng họ và tộc người, 

chứ chưa phát triển thành một liên minh chiến đấu có quy mô toàn vùng, để tiến 

tới toàn quốc và có một đường lối hành động chung, nên sự phát huy tác dụng 

còn hạn chế. Tuy nhiên, các mối đoàn kết chiến đấu còn manh nha ấy cũng 

khiến cho thực dân Pháp lo sợ và tìm mọi cách đối phó.  

4.2. Tính chất  

4.2.1. Tính nhân dân  

Khi tiến hành đánh chiếm khu vực trung du và thượng du Bắc Kì, từ lực 

lượng đến vũ khí, trang bị thực dân Pháp đều hơn hẳn các lực lượng kháng chiến 
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Việt Nam. Do đó để có thể duy trì được cuộc kháng chiến lâu dài , các phong trào 

chống Pháp phải dựa vào nhân dân và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân 

dân các dân tộc. Dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh nghĩa quân là các văn thân, sĩ phu, 

tù trưởng, hào mục địa phương…, quần chúng nhân dân được tổ chức thành các đội 

nghĩa dũng, rào làng chiến đấu, xây dựng đồn trại, căn cứ địa, bày đặt cạm bẫy, tiến 

hành đánh Pháp. Nhân dân không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự mà 

còn cung cấp lương thảo và bảo vệ nghĩa quân. Khi mà nhân dân đủ mọi thành phần, 

tầng lớp tham gia vào phong trào đánh giặc cứu nước thì cuộc chiến đấu trở nên bền 

bỉ và quyết liệt, lớp này ngã xuống thì lớp sau đứng dậy, cuộc khởi nghĩa này thất 

bại thì cuộc khởi nghĩa sau lại bùng lên, có thể còn mạnh mẽ hơn. Điều đó giải thích 

vì sao cuối thế kỷ XIX, khi phong trào Cần Vương mang ý thức hệ phong kiến với 

các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, Đốc Ngữ, Hoàng 

Đình Kinh… bị dập tắt, thì các cuộc khởi nghĩa độc lập với Cần Vương như khởi 

nghĩa nông dân Yên Thế vẫn tiếp tục, các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ của các thủ lĩnh 

dân tộc thiểu số vẫn bùng lên. Để rồi bước sang đầu thế kỷ XX, phong trào yêu 

nước chống Pháp lại được bổ sung những lực lượng xã hội mới như binh lính người 

Việt trong quân đội Pháp, công nhân, tư sản, tiểu tư sản… và lại bùng lên dữ dội với 

nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều làn sóng đấu tranh mới dưới hưởng của VNQPH, 

VNQDĐ và HVNCMTN.  

Tiêu biểu cho tính nhân dân trong phong trào yêu nước chống Pháp ở trung 

du và thượng du Bắc Kì cho đến năm 1930 là cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế. 

Các thủ lĩnh khởi nghĩa chủ trương dựa hẳn vào xóm làng để xây dựng căn cứ chiến 

đấu. Các xóm làng vốn là nơi cứ trú của nhân dân, nay được tổ chức thành những 

đồn lũy. Ngoài số lượng nghĩa quân thường trực, đại bộ phận nghĩa quân vẫn tham 

gia sản xuất, tích trữ lương thực để duy trì cuộc chiến đấu lâu dài. Những người ở 

Yên thế vừa là dân, vừa là quân khởi nghĩa. Họ chống Pháp trước hết là để bảo vệ 

xóm làng, bảo vệ cuộc sống của chính họ. Ngoài ra, một bộ phận lính cơ, vốn là 

công cụ đàn áp của thực dân Pháp, đã quay súng về với nhân dân. Các hương chức 

làng xã ở Yên Thế tuy không trực tiếp tham gia vào cuộc khởi nghĩa nhưng đã ngầm 

giúp đỡ và ủng hộ nghĩa quân hoạt động. Căn cứ địa vững chắc của các thủ lĩnh 
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nghĩa quân Yên Thế không chỉ được tạo nên bởi núi rừng hiểm trở, mà còn bởi lòng 

người Yên Thế - những con người quả cảm vốn là những nông dân tự do đến từ 

nhiều làng xã ở tứ xứ Bắc Kì. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là “cái gai trong mắt” gây 

nhức nhối cho Pháp. Phải mất 30 năm, vắt qua hai thế kỷ, thực dân Pháp mới dập tắt 

được cuộc khởi nghĩa này. Bởi với khởi nghĩa Yên Thế, thực dân Pháp không chỉ 

phải đối phó với lực lượng nghĩa quân, mà là phải đương đầu với gần như toàn thể 

nhân dân vùng Yên Thế.  

Có thể nói, hầu khắp địa phương của khu vực trung du và thượng du Bắc Kì 

đều có các hoạt động chống Pháp. Trong quá trình xâm lược và thống trị trung du và 

thượng du Bắc Kì, thực dân Pháp mới chỉ đặt được ách cai trị đến cấp châu huyện, 

còn các bản làng thì Pháp chưa thể kiểm soát được. Sự tham gia của đông đảo mọi 

thành phần, mọi tầng lớp nhân dân chính là cơ sở để phong trào yêu nước chống 

Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì như có một nguồn sinh lực vô tận, diễn ra bền 

bỉ qua nhiều thập kỷ, và hội tụ thành nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, khiến quân Pháp 

liên tục phải nhọc sức đối phó.   

4.2.2. Tính dân tộc 

Khi thực dân Pháp xâm chiếm và đô hộ Việt Nam, mâu thuẫn giữa toàn 

thể dân tộc Việt Nam với Pháp ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn dân tộc sâu 

sắc, kết hợp với truyền thống đấu tranh quật cường của dân tộc chính là nguồn 

cơn dẫn đến phong trào dân tộc rộng lớn trên toàn quốc, chống thực dân Pháp 

xâm lược. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân trung du và thượng du 

Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930 chính là một bộ phận của phong trào đấu 

tranh bảo vệ và giải phóng dân tộc rộng lớn đó. Cũng vì thế, tính chất dân tộc đã 

thể hiện rất rõ ngay từ ngày đầu của phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du 

và thượng du Bắc Kì.  

Ngay khi thực dân Pháp tiến đánh trung du và thượng du Bắc Kì, các cuộc 

khởi nghĩa chống Pháp ở đã nổ ra. Các cuộc khởi nghĩa tự phát ở các địa phương đã 

từng bước hòa nhập vào phong trào đấu tranh chung của dân tộc. Khi vua Hàm Nghi 

phát Dụ Cần Vương, nhiều toán nghĩa quân đã quy tụ về dưới ngọn cờ Cần Vương 

của các thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, Đốc Ngữ, Hoàng Đình 
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Kinh. Phong trào Cần Vương trên toàn quốc nói chung và ở trung du, thượng du Bắc 

Kì nói riêng là phong trào yêu nước chống Pháp và mang tính dân tộc điển hình. 

Thực dân Pháp nhận định: “Phong trào nổi dậy ở Bắc Kì năm 1885 hoàn toàn có 

tính chính trị và tính dân tộc” [182; tr. 85].  

Lãnh đạo phong trào Cần Vương ở trung du và thượng du Bắc Kì là các văn 

thân sĩ phu yêu nước. Tư tưởng kháng chiến của họ phù hợp với lợi ích của nhân 

dân, do vậy được đông đảo nhân dân ủng hộ. Trong khi triều đình phong kiến nhà 

Nguyễn ở Huế đã hoàn toàn đầu hàng Pháp, thì các văn thân, sĩ phu nói trên đã 

chống lại, và họ hướng theo triều đình kháng chiến của vua Hàm Nghi với ngọn cờ 

Cần Vương. Hành động yêu nước chống Pháp của các văn thân, sĩ phu trong phong 

trào Cần Vương thể hiện tinh thần dân tộc vô cùng mãnh liệt, như một sự vùng dậy 

đầy bi tráng cuối cùng của tầng lớp nhà Nho yêu nước trong lịch sử Việt Nam. Thực 

dân Pháp phải thừa nhận: “Một số quan lại đã tham gia cuộc kháng chiến và lập ra 

“các băng nhóm”, là những thành phần cơ bản mà các hoạt động diễn ra là để 

chống lại chúng ta [182; tr. 81]. Và “họ hoạt động không như những tên cướp đơn 

thuần mà là những kẻ phản nghịch có vũ khí vì một lí tưởng dân tộc” [182; tr. 200]. 

Bên cạnh các cuộc khởi nghĩa do các thủ lĩnh Cần Vương lãnh đạo, phong 

trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì còn có nhiều cuộc khởi 

nghĩa, nhiều hoạt động chống Pháp do các thủ lĩnh nông dân và thủ lĩnh các dân tộc 

thiểu số lãnh đạo. Hầu hết các cuộc khởi nghĩa và hoạt động chống Pháp đó nổ ra tự 

phát, nhằm bảo vệ làng bản, bảo vệ cuộc sống tự do của cư dân. Nhưng làng bản ở 

trung du và thượng du Bắc Kì chính là một phần của đất nước, của cộng đồng dân 

tộc lớn, hay quốc gia dân tộc. Trong quá trình phát triển, nhiều cuộc khởi nghĩa nhỏ 

lẻ, tự phát của nông dân và nhân dân các tộc người thiểu số đã dần chịu ảnh hưởng 

và đi vào quỹ đạo của phong trào Cần Vương, nhưng vẫn có những cuộc khởi nghĩa 

hoạt động riêng rẽ, độc lập chống Pháp cho đến trận cuối cùng. Song dù đứng trong 

hay ngoài danh nghĩa Cần Vương, các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân 

các dân tộc vùng trung du và thương du Bắc Kì cũng đều thể hiện tính chất dân tộc 

một cách rõ rệt và sâu sắc. Người Pháp nhâṇ điṇh : "Thực tế của các cuộc đấu tranh 

đã làm xuất hiện những người đứng đầu, xuất phát là những nông dân ở Bắc Kì. 
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Chắc chắn, họ luôn giữ trong họ cái tên Hàm Nghi như một lá cờ mà dù có sự biến 

mất của vua hay Thuyết còn xa mới ngăn cản họ được. Việc họ luôn sát cánh bên 

nhau, nhất là khi Nguyễn Quang Bích, người thống trị ở phía Tây châu thổ chết... 

Cũng trong thời gian này, đáng lẽ là tự phân tán, phong trào lại rất tập trung” 

[182; tr. 182]. 

4.2.3. Tính tự phát  

 Tính tự phát là một biểu hiện nổi trội của phong trào yêu nước chống Pháp ở 

trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930, nhất là các cuộc khởi 

nghĩa của nông dân và nhân dân các dân tộc thiểu số.   

Trung du và thượng du Bắc Kì với địa hình núi cao, rừng rậm, đi lại rất 

khó khăn. Nền kinh tế ở đây chủ yếu là kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp. Cư dân 

sống phân tán theo từng khu vực, từng tộc người. Giữa các tộc người có nhiều 

khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng và nhiều xung đột về 

quyền lợi khác. Sự xung đột về quyền lợi giữa các tộc người còn bị thực dân 

Pháp khơi sâu thêm bằng các thủ đoạn phân biệt đối xử, tuyên truyền xuyên tạc, 

gây chia rẽ…. Chính vì vậy , các cuộc khởi nghĩa ở trung du và thượng du Bắc 

Kì hầ u hết đều mang tính chất địa phương cục bộ , phân tán  và tự phát đậm nét 

hơn bất cứ một nơi nào khác.  

Trong khi có một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở trung du và thượng du 

Bắc Kì nổ ra trên điạ bàn rôṇg lớn (bao trùm cả vùng Tây Bắc), thì cũng có những 

cuộc khởi nghĩa chỉ haṇ chế trong phaṃ vi các địa phương, khu vực nhỏ. Có những 

cuôc̣ khởi nghiã chỉ diêñ ra trong môṭ côṇg đồng tôc̣  người mà không có sư ̣liên 

minh, phối hơp̣ với các tôc̣ người khác. 

Tính chất tự phát và phân tán phát biểu hiện rõ nét khi các cuộc khởi 

nghĩa cuối thế kỉ XIX không có sự chỉ huy thống nhất, diễn ra lẻ tẻ, mạnh ai 

nấy đánh. Giai đoạn này có rất ít các cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và thống 

nhất [134; tr. 207]. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du 

Bắc Kì được đánh giá là tương đối mạnh, nhưng không được tổ chức chặt chẽ 

và tính liên kết, thống nhất còn yếu. Điều này khác hẳn với phong trào yêu 

nước chống Pháp ở vùng đồng bằng. Trong quá trình hoạt động, một số cuộc 
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khởi nghĩa còn tiến hành cưỡng bức, cướp phá nhà giàu, hay buộc nhân dân 

phải đóng thuế, gây nên sự bức xúc , chống đối trong nhân dân . Vì thế , môṭ số 

cuôc̣ khởi nghĩa không được dân chúng ủng hộ triệt để .  

Cuối thế kỷ XIX, không ít thủ lĩnh chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc 

Kì chỉ gây được ảnh hưởng nhất định tại địa bàn phất cờ khởi nghĩa. Một số thủ lĩnh 

tự bằng lòng với những thắng lợi của mình ở phạm vi địa phương mà không nghĩ đến 

cần phải phát triển và liên kết với các lực lượng khởi nghĩa khác. Chính vì thế, khi 

các thủ lĩnh bị bắt hay chết thường đưa đến sự tan rã hoặc thất bại của cuộc khởi 

nghĩa. Người Pháp nhâṇ điṇh : "các phong trào đã lại thiếu  môṭ sư ̣lãnh đaọ trung 

ương, các đoàn nghĩa quân thường được tổ chức theo khuynh hướng địa phương, tự 

trị ... nên ho ̣thường chống đối sư ̣thống nhất phong trào kháng chiến trên môṭ quy 

mô rôṇg lớn ,... họ cũng không chú trọng đến gây ảnh hưởng chính trị trong quần 

chúng" [4; tr. 234]. Mặc dù môṭ số cuôc̣ khởi nghiã tự phát ở trung du và thượng du 

Bắc Kì đa ̃chịu ảnh hưởng của phong trào Cần Vương, nhưng vẫn có nhiều cuộc khởi 

nghĩa và hoạt động chống Pháp không có mối quan hệ nào với phong trào này. 

Phong trào Cần Vương bị dập tắt thì tính chất tự phát gần như bào trùm các cuộc 

khởi nghĩa chống Pháp ở trung du và thương du Bắc Kì.  

Sang đầu thế kỷ XX, đặc biệt là sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một số 

cuộc khởi nghĩa và binh biến ở trung du và thượng du Bắc Kì ít nhiều chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của VNQPH và VNQDĐ. Tuy nhiên, tính chất tự phát, riêng lẻ ở 

mỗi địa phương vẫn chi phối. Ngay cả ở các cuộc khởi nghĩa của VNQPH và 

VNQDĐ, tính liên kết và thống nhất hành động cũng không cao. Tình hình đó cũng 

khiến cho các cuộc khởi nghĩa ở vùng trung du và thượng du Bắc Kì không phối 

hợp có hiểu quả được với phong trào chống Pháp rộng lớn ở đồng Bằng Bắc Kì và 

khu vực khác trên cả nước. 

4.2.4. Các tính chất khác 

Ngoài các tính chất nổi trội nêu trên, phong trào yêu nước chống Pháp ở 

trung du và thượng du Bắc Kì còn thể hiện một vài tính chất khác, mặc dù không 

phổ biến và đặc trưng, nhưng không thể không nhắc đến, đó là: tính chất tôn giáo, 

tính chất nông dân, tính chất dân chủ tư sản, tính chất vô sản… 
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Tính chất tôn giáo không phổ biến trong toàn bộ phong trào yêu nước chống 

Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì, nhưng xuất hiện ở một số cuộc khởi nghĩa, 

như ở cuộc khởi nghĩa vừa manh nha của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm ở Yên Thế, 

Bắc Giang, và một số cuộc khởi nghĩa của tộc người thiểu số do các thầy mo, thầy 

tào hay tù trưởng lãnh đạo. Lẽ đương nhiên, tính chất tôn giáo ở đây không phải là 

biểu hiện của chiến tranh tôn giáo, mà chỉ là một phương pháp chính trị do các thủ 

lĩnh nghĩa quân sử dụng, dựa vào niềm tin tôn giáo về các thế lực siêu nhiên còn 

phổ biến trong dân chúng để tập hợp lực lượng khởi nghĩa và tạo niềm tin cho nghĩa 

quân. Thế nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến tính chất tôn giáo như sự thật 

nó đã tồn tại ở một bộ phận của phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và 

thượng du Bắc Kì, địa bàn mà phần lớn nhân dân các dân tộc vẫn tin tưởng thần 

linh và đạo trời.  

Tính chất nông dân cũng là một biểu hiện rõ rệt của phong trào yêu nước 

chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 1883 đến năm 1930. Khởi 

nghĩa Yên Thế là một ví dụ. Cuộc khởi nghĩa này không chỉ tiêu biểu cho tính 

chất nông dân của phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du 

Bắc Kì, mà còn là cuộc khởi nghĩa nông dân điển hình nhất ở Việt Nam kể từ 

sau phong trào nông dân Tây Sơn. Hiếm có một cuộc khởi nghĩa nông dân nào 

chiến đấu bền bỉ suốt 30 năm (1883 - 1913), vắt qua hai thế kỷ và hai lần buộc 

thực dân Pháp phải giảng hòa. Tính chất nông dân được thể hiện đầy đủ nhất ở 

cuộc khởi nghĩa Yên Thế không chỉ bởi cả thủ lĩnh và nghĩa quân hầu hết là 

những nông dân tự do, mà còn bởi thủ lĩnh nông dân Hoàng Hoa Thám cho dù 

có tiếp xúc với Phan Bội Châu và một số nhà yêu nước mang tư tưởng dân chủ 

tư sản khác, thì cơ bản vẫn chỉ dừng ở mức “tham gia tìm hiểu” (với Duy Tân 

hội) và “phối hợp hành động” (với VNQPH) chứ không vì thế mà tiếp nhận tư 

tưởng mới. Cùng với khởi nghĩa Yên Thế, tính chất nông dân còn thể hiện trong 

nhiều cuộc khởi nghĩa khác ở trung du và thượng du Bắc Kì. Tính chất đó không 

chỉ thể hiện ở lực lượng tham gia khởi nghĩa chủ yếu là nông dân, mà bản thân 

các thủ lĩnh nghĩa quân từ nguồn gốc xuất thân đến tư tưởng hành động trước 

sau vẫn thể hiện đầy đủ tính chất nông dân.      
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Tính chất dân chủ tư sản thể hiện ở các cuộc khởi nghĩa và hoạt động yêu 

nước chống Pháp đầu thế kỷ XX, chịu ảnh hưởng của các tổ chức VNQPH và 

VNQDĐ, tiêu biểu là khởi nghĩa Thái Nguyên (của VNQPH) và khởi nghĩa Yên Bái 

(của VNQDĐ). Những cuộc khởi nghĩa và binh biến này không chỉ là những sự kiện 

lớn trong phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì, mà còn 

để lại dấu ấn vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam thời kì cận đại.  

Tính chất vô sản thể hiện ở những hoạt động yêu nước của chịu ảnh hưởng 

của HVNCMTN và các chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở trung du và thượng 

du Bắc Kì, điển hình nhất là cuộc đấu tranh của công nhân các mỏ than Mạo Khê, 

Đông Triều (Quảng Yên) và mỏ thiếc Tĩnh Túc (cao Bằng). Tính chất vô sản chưa 

phổ biến, lan rộng trong phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du 

Bắc Kì, nhưng cho thấy khả năng có thể làm cho phong trào đấu tranh lớn mạnh 

không ngừng, đe dọa trực tiếp nền cai trị Pháp, bởi tính toàn quốc và tính quốc tế vô 

cùng mạnh mẽ của nó.  

Tất cả các tính chất trên đây đều chưa phải là phổ biến trong toàn thể 

phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 1883 

đến năm 1930, nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện rõ rệt, sâu sắc cũng như 

tác dụng của chúng trong từng bộ phận, từng thời kì của phong trào. Sự hội tụ 

nhiều tính chất đó càng chứng tỏ tính nhân dân, tính dân tộc và cả tính tự phát 

nữa rất phổ biến rộng rãi trong phong trào. Trong cuộc đấu tranh bền bỉ và gian 

khổ chống thực dân Pháp xâm lược, mọi tầng lớp nhân dân đều nhiệt huyết 

tham gia. Mỗi tầng lớp, giai cấp, thành phần dân tộc, theo từng thời kỳ nhất 

định đã mang theo đặc điểm giai cấp và ý thức hệ của mình vào cuộc đấu tranh 

chung. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì  từ 

năm 1883 đến năm 1930 đã thể hiện đầy đủ sự phong phú ấy.     

4.3. Vai trò 

4.3.1. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì đã 

gây khó khăn cho thực dân Pháp trong việc đặt ách cai trị ở khu vực này 

Thực tế lịch sử đã chứng minh, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của 

thực dân Pháp đã phải kéo dài hơn so với dự kiến của Pháp. Thực dân Pháp có thể 



 

 

142 

khuất phục được triều đình phong kiến nhà Nguyễn, nhưng không thể đè bẹp tinh 

thần yêu nước bất khuất, ý chí phản kháng mãnh liệt của nhân dân Việt Nam. 

Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du từ năm 1883 đến 

năm 1930 diễn ra rộng khắp và liên tục, đã gây khó khăn và làm chậm quá trình đặt 

ách cai trị của Pháp ở khu vực này nói riêng và Bắc Kì nói chung. Thực dân Pháp 

luôn gặp phải tình trạng khủng hoảng về tiếp tế lương thực thực phẩm [177; tr. 

147] ; việc tiếp tế luôn gay go, quân Pháp đã phải sống vất vưởng từng ngày; tình 

trạng bất lực vì không thể tăng quân số để chiếm đòng khu vực rộng lớn ở trung du 

và thượng du Bắc Kì [177 ; tr. 179].  

Để đối phó với phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam, trong đó có 

các cuộc khởi nghĩa và hoạt động chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì, ngay 

từ năm 1885, Pháp phải thường xuyên tăng quân. Đạo quân viễn chinh Pháp ở Việt 

Nam đã tăng lên đến đỉnh cao nhất vào quý 2 năm 1885, với gần 42.000 quân. Một 

bộ tham mưu hàng đầu của Pháp đã được thành lập để chỉ đạo đội quân viên chinh 

nói trên gồm tới 9 tướng lĩnh, trong đó có 01 Đại tướng, 02 Trung tướng, 04 Thiếu 

tướng, 01 tướng Tư lệnh pháo binh và 01 tướng Tham mưu trưởng. Số sĩ quan tham 

mưu gồm tới 600 sĩ quan… Điều này khiến cho người Pháp đương thời phải thốt 

lên “Đây là một bộ tham mưu đủ sức để chỉ huy một đạo quân lớn ở châu Âu” [44; 

tr. 80]. Tuy nhiên, đội quân khổng lồ và chính quy đó của Pháp đã không thực hiện 

được ý đồ bình định nhanh chóng các phong trào kháng chiến, và điều đó đã làm 

chậm quá trình triển khai công cuộc cai trị của Pháp ở Việt Nam.  

Đối với khu vực trung du và thượng du Bắc Kì, công cuộc bình định và đặt 

ách cai trị của thực dân Pháp diễn ra chậm chạp. Tính chất hiểm trở của khu vực 

địa hình phức tạp và rộng lớn nhất Việt Nam này, cùng với phong trào phản kháng 

dữ dội, liên tục và cực kì đa dạng của nhân dân vùng trung du và thượng du Bắc 

Kì đã khiến cho thực dân Pháp gặp vô vàn khó khăn để đặt được ách cai trị ở đây. 

Chỉ riêng cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, thực dân Pháp đã phải đối phó ròng 

rã tới 30 năm, một cuộc chiến cục bộ dài lâu ít có trong lịch sử chiến tranh giữa 

nông dân với thế lực tư bản thực dân xâm lược. Cuộc khởi nghĩa đã gây cho quân 

Pháp nhiều tổn thất. Do quá thiệt hại và mệt mỏi, quân Pháp phải hai lần chủ động 
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đề nghị “hưu chiến” để tìm kế đối phó với nghĩa quân, kể cả những kế “hèn” như 

mua chuộc, dụ dỗ, ám sát các thủ lĩnh nghĩa quân. Những tên đất, tên làng giản dị 

chỉ căn cứ nghĩa quân ở Yên Thế như Hố Chuối, Cao Thượng... thường xuyên 

được nêu trong các bản thông cáo quân sự của Pháp ở Đông Dương. Thực dân 

Pháp đánh giá : “Để có thể sống và làm chủ được vùng núi này, phải có tài năng, 

thậm trí phải có thiên tài, phải có một sức mạnh tinh thần và thể chất đặc biệt” 

[53; tr. 356]. Chính cuộc khởi nghĩa bền bỉ này, cùng với hàng chục cuộc khởi 

nghĩa lớn nhỏ khác của phong trào Cần Vương, của nhân dân các dân tộc ở cuối 

thế kỷ XIX, của VNQPH, VNQDĐ và nhân dân các dân tộc… ở đầu thế kỷ XX, 

đã khiến cho quân Pháp phải nhọc sức đối phó. 

Quân đội Pháp buộc phải thay đổi chiến lược, phân tán lực lượng, thành 

lập các đồn binh liên tiếp và thi hành chính sách “dùng người Việt trị người 

Việt”. Tuy nhiên, quân Pháp ở chiến trường Bắc Kì vẫn phải chịu tỉ lệ thương 

vong khá cao. Pháp buộc phải thú nhận: “với những hoạt động bí mật của bọn 

phiến loạn đã đặt chính quyền Bắc Kì trong một tình trạng rất bối rối, vì thiếu 

quân nên không đối phó được” [191; tr. 182]. Và “Việc đặt một hệ thống đồn bốt 

tại những địa điểm chiến lược, không làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của 

xứ này” [177; tr. 23]. Trên thực tế, thực dân Pháp chỉ kiểm soát được một phần 

lãnh thổ và chưa bao giờ làm chủ được toàn bộ vùng trung du và thượng du Bắc 

Kì. Trong một bức thư gửi Thượng thư bộ Chiến tranh, một sĩ quan Pháp viết 

“Đem quân đội của chúng ta đánh và chiếm giữ chắc chắn các tỉnh xa trung 

trung tâm ở Bắc Kì như Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang chúng ta đã bỏ ra 

một số tiền khổng lồ, tiêu phí máu người Pháp và làm nguy hại nghiêm trọng sức 

khỏe của binh lính chúng ta” [185; tr. 196].  

Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân trung du và thượng du Bắc Kì 

đã khiến cho tình hình khu vực trung du và thượng du Bắc Kì cuối thế kỷ XIX luôn 

là mối bất an đối với quân Pháp. Phải mất nhiều năm, thực dân Pháp mới sắp đặt 

được nền cai trị và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột đối với khu vực này và trên 

toàn Bắc Kì. Đây cũng là một nguyên nhân gây khó khăn cho Pháp trong việc khai 

thác thuộc địa. Cuộc chiến đã làm trì hoãn khả năng đầu tư tư bản, phá vỡ làn sóng 
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đầu tư tư bản vào Việt Nam vốn xuất hiện sớm, ngay từ những năm 1884 - 1886. 

Người Pháp đánh giá: “Sự bất ổn ở Bắc Kì trong 10 năm như chúng ta đã thấy là 

một trong những lý do ngăn cản sự đầu tư vốn của Pháp” [182; tr. 256].  

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Bắc Kì, trong đó có khu 

vực trung du và thượng du còn tác động đến cả nước Pháp. Những tin tức trực 

tiếp hay gián tiếp có liên quan đến vấn đề này đã chiếm vị trí ở trang nhất trên 

các báo chí của nước Pháp trong một thời gian dài cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX. Một tác giả Pháp viết “Cho đến trước đầu thế kỷ XX, vấn đề Bắc Kì đã 

chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nền Đệ tam Cộng 

hòa Pháp” [44; tr. 80].  

4.3.2. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì đã 

hỗ trợ tích cực cho phong trào chống Pháp ở đồng bằng Bắc Kì và trong toàn quốc  

 Phong trào Cần Vương ở Tây Bắc Bắc Kì được coi là một trong những 

trung tâm chống Pháp ở Bắc Kì, thu hút nhiều lực lượng nghĩa quân tham gia. Sự 

hình thành trung tâm khởi nghĩa là kết quả của sự liên kết và phát triển tiếp nối các 

cuộc khởi nghĩa trước đó ở nhiều làng bản, thể hiện sức sống mãnh liệt trong các 

phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân các dân tộc vùng trung du và thượng 

du Bắc Kì. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế kéo dài vắt qua hai thế kỷ  (1883 – 1913) một 

phần là nhờ sự tiếp sức của những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ trong vùng, của khí thế 

chống Pháp trên toàn Bắc Kì. Ngược lại, trước sự đàn áp của thực dân Pháp đối 

với các cuộc khởi nghĩa ở đồng bằng Bắc Kì, khởi nghĩa Yên Thế đã trở thành 

điểm quy tụ của nhiều nhóm nghĩa quân Cần Vương ở Bắc Kì hay Bắc Trung Kì 

tìm đến để được trợ giúp và phối hợp chống Pháp. Nhiều thủ lĩnh và nhóm nghĩa 

quân tìm đến căn cứ Yên Thế như: Cánh quân Bãi Sậy của Cả Tuyển, cánh quân 

của Đội Văn; các nhóm nghĩa quân vùng Bắc Ninh, Thái Nguyên; nghĩa quân Đề 

Nguyên, Đề Công, Thượng Lẫm ở Tam Đảo... Nghĩa quân Yên Thế đã chủ động 

thiết lập mối quan hệ rộng rãi với các xu hướng yêu nước và lực lượng cách mạng 

đầu thế kỷ XX. Thủ lĩnh Đề Thám chủ trương đến nhiều địa phương xây dựng lực 

lượng và mở rộng địa bàn hoạt động. Nghĩa quân Yên Thế đã mở rộng địa bàn 
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hoạt động xuống vùng đồng bằng như hoạt động ở Hà Nội và một số thành phố thị 

trấn, chuẩn bị lực lượng tiến hành khởi nghĩa. Đảng Nghĩa Hưng do những người 

thân tín của Hoàng Hóa Thám lập ra. Hoàng Hoa Thám cũng bước đầu tham gia 

Duy Tân hội, dung nạp nghĩa sĩ Trung Kì và hẹn ứng viện khi Trung Kì có bạo 

động. Thủ lĩnh Đề Thám đã cho xây đồn Tú Nghệ ở Yên Thế để đón các nghĩa sĩ 

Trung Kì đến hợp tác với nghĩa quân Yên Thế. 

 Dưới ảnh hưởng của VNQPH, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra ở các tỉnh tiếp 

giáp với biên giới Việt - Trung. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên diễn ra trên địa bàn 

một tỉnh có vị trí trọng yếu ở trung du Bắc Kì. VNQDĐ đã lựa chọn địa bàn tỉnh 

Yên Bái, Phú Thọ để tiến hành khởi nghĩa. Qua đó, chứng tỏ phong trào chống 

Pháp của nhân dân trung du và thượng du Bắc Kì là một bộ phận trong phong trào 

đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân cả nước. Phong trào là cơ sở để tiếp tục 

thúc đẩy các phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân trung du và thượng du 

Bắc Kì giai đoạn sau lên một bước mới.  

4.3.3. Phong trào góp phần hun đúc ý chí đấu tranh giải phóng đất nước 

của toàn thể dân tộc Việt Nam  

Khi thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kì, một bộ phận văn thân sĩ phu yêu 

nước là những người chủ trương kháng chiến và kiên quyết chống lại đường lối 

thỏa hiệp của triều đình Nhà Nguyễn. Thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích giữ tròn khí 

tiết trước sự mua chuộc dụ dỗ của quân Pháp, giữ trọn tấm lòng trung quân  

(trung với vị vua yêu nước), ái quốc và thương dân, quyết không đầu hàng quân 

Pháp. Trả lời thư quân Pháp dụ hàng, ông viết:“chúng tôi lại nghĩ đến cái nghĩa 

vua tôi đứng trong trời đất mà không dám quên phận của mình, ấy chính cũng 

chỉ giữ trọn cái nghĩa ấy thôi” [40; tr. 346]. Qua phong trào yêu nước chống 

Pháp, nhiều thanh niên trí thức tiến bộ ở trung du và thượng du Bắc Kì đã trở 

thành những hạt nhân nòng cốt của phong trào đấu tranh giải phóng đất nước. 

Sự kiên cường của các thủ lĩnh chống Pháp và của nhân dân trung du và 

thượng du Bắc Kì, trong đó tiêu biểu như hành động của các chiến sĩ cách mạng 

trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái khi lên đoạn đầu đài đã biểu lộ được tinh thần yêu 

nước nồng nàn, dũng khí dám xả thân vì độc lập tư do của dân tộc. Hành động của 
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họ được nhân dân tôn vinh, lịch sử ghi nhận. Những tấm gương hi sinh quả cảm 

của các chiến sĩ Yên Bái đã góp phần tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất 

của dân tộc [141; tr. 250]. Nhà sử học Fourniau nhận xét: Truyền thống của dân 

tộc Việt Nam vẫn được tồn tại và kế tục, được thể hiện qua cuộc đấu tranh của 

dân tộc [182; tr. 40].  

Lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của Việt Nam đã khẳng 

định vai trò , vị trí to lớn của nhân dân các dân tộc vùng trung du và thươṇg du Bắc 

Kì. Trung du và thươṇg du Bắc Kì trở thành môṭ trong những trung tâm chống Pháp 

của cả nước trong những thập niê n cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Sau này, điều 

đó đã củng cố thêm nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đánh giá vị trí, vai 

trò của địa bàn vùng trung du và thươṇg du Bắc Kì trong cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc. Tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng, vấn đề xây dựng cơ sở Đảng, lực 

lượng cách mạng trong vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi được đề cập 

đến. Trong thời kì vận động giải phóng dân tộc 1941 - 1945, Đảng Cộng sản Đông 

Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn Việt Bắc làm căn cứ địa cách mạng, 

góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám (1945). 
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KẾT LUẬN 

 

1. Trung du và thươṇg du Bắc Kì  là khu vực có tầm chiến lược đặc biệt quan 

trong cả về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng của cả nước . Đây là vùng đất có 

nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống, nền văn hóa phong phú, đa dạng. Trong lịch sử, 

nhân dân các dân tộc nơi đây đã dựa vào thiên nhiên hùng vĩ để đối phó với cường 

quyền áp bức và các thế lực ngoại bang xâm lược. Khi mở rộng đánh chiếm khu 

vực trung du và thượng du Bắc Kì (1883), thực dân Pháp đã vấp phải sự phản kháng 

mạnh mẽ , quyết liệt của nhân dân các dân tộc . Năm 1885, hưởng ứng Du ̣Cần 

Vương của vua Hàm Nghi , phong trào yêu nước ở trung du và thươṇg du Bắc Kì 

tiếp tuc̣ phát triển , với nhiều trung tâm chống Pháp tiêu biểu cho phong trào Cần 

Vương cả nước , như ở Tây Bắc và Hưng Hóa . Ngoài ra , bên caṇh phong trào Cần 

Vương, còn xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa tự phát của nông dân  và nhân dân các 

dân tộc thiểu số. Khởi nghĩa ở Yên Thế (Bắc Giang) đã trở thành cuộc khởi nghĩa 

nông dân lớn nhất chống chế độ thuộc địa Pháp ở Việt Nam thời cận đại.  

Đầu thế kỷ XX , phong trào yêu nước ở trung du và thượng du Bắc Kì có sự 

chuyển biến mạnh mẽ với các khuynh hướng đấu tranh mới. Bên cạnh phong trào 

yêu nước chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến còn có phong trào yêu nước theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản và một số phong trào yêu nước tiệm cận với khuynh 

hướng vô sản. Trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản , một số thanh 

niên trí thức người dân tộc thiểu số đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin thông qua sự 

tuyên truyền vận động của tổ chức Hội VNCMTN, nên sớm giác ngộ chính trị, trở 

thành những cán bộ nòng cốt của các tổ chức yêu nước và cách mạng, các cơ sở 

Đảng ở trung du và thượng du Bắc Kì. Phong trào bước đầu nuôi dưỡng và phát 

triển những lực lượng cách mạng mới, để tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng ở giai 

đoạn sau.  

2. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 

1883 đến năm 1930 diễn ra sôi nổi, quyết liệt, quy mô rộng lớn, thu hút được nhiều 

thành phần xã hội tham gia. Hầu hết các tỉnh đều có các cuộc khởi nghĩa, trong đó 

nổi bật là các tỉnh Hưng Hóa, Bắc Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên 
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Quang, Hà Giang... Một số cuộc khởi nghĩa được đánh giá có quy mô lớn so với cả 

nước như khởi nghĩa của Nguyễn Quang Bích, khởi nghĩa nông dân Yên Thế, khởi 

nghĩa Thái Nguyên, khởi nghĩa Yên Bái…Thủ lĩnh tham gia phong trào là các văn 

thân sĩ phu, thổ hào, nông dân, tù trưởng, cai đội, tù chính trị, người có uy tín trong 

làng xã và dòng họ. Lực lượng tham gia là nhân dân trong các làng bản, bao gồm cả 

người thiểu số và người Kinh, sau có cả binh lính và công nhân. Nhiều cuộc khởi 

nghĩa ban đầu chỉ nổ ra với lực lượng ít ỏi, nhưng về sau dần được bổ sung. Một số 

cuộc khởi nghĩa có lực lượng lên đến hàng nghìn người. Khởi nghĩa Yên thế có rất 

nhiều làng chiến đấu. Sự hình thành các làng chiến đấu trong khởi nghĩa Yên Thế 

cho thấy tính chất nhân dân của cuộc cuộc khởi nghĩa, đồng thời chứng minh sự 

hưởng ứng tích cực của nhân dân trong phong trào chống Pháp ở trung du và 

thượng du Bắc Kì. Năm 1885, thực dân Pháp đã phải thừa nhận: "có những sự khuấy 

đôṇg lớn trên tất cả các vùng lãnh lãnh thổ ngay gần những đồn bốt của chúng 

ta…"  và "Các băng nhóm xuất hiện ở mọi nơi "  [182 ; tr. 55]. Đầu thế kỷ XX, 

phong trào yêu nước chống Pháp không chỉ thu hút đồng bào các dân tộc ở địa 

phương, mà còn tiếp nhận nhiều lưc lượng xã hội như công nhân, binh lính, tư sản, 

tiểu tư sản… tham gia. 

3. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 

1883 đến năm 1930 đã tập hợp, đoàn kết được nhiều tầng lớp, nhiều bộ phận nhân 

dân các dân tộc trong cuộc đấu tranh bền bỉ, gian khổ để bảo vệ làng bản, góp phần 

vào công cuộc cứu nước. Tinh thần đoàn kết vốn sẵn có trong nhân dân các dân tộc, 

đã được hun đúc qua nhiều thế kỷ chống xâm lược và là hệ quả của lòng yêu quê 

hương, đất nước. Trong nhiều cuộc khởi nghĩa, không chỉ nhân dân một địa phương 

tham gia, mà có sự ủng hộ của nhiều địa phương, nhiều dân tộc, nhiều lực lượng. 

Nhân dân cung cấp lương thực, xây dựng căn cứ, bao bọc, che chở cho các lực 

lượng khởi nghĩa. Một bộ phận binh lính trong hàng ngũ quân đội Pháp đã được 

tuyên truyền, thuyết phục làm nội ứng, cung cấp tin tức, hâu thuẫn cho nhiều cuộc 

khởi nghĩa và trực tiếp nổi dậy chống lại quân Pháp. Có nhiều cuộc khởi nghĩa, căn 

cứ nghĩa quân không chỉ đóng trong rừng sâu hay những địa hình hiểm yếu, mà tồn 

tại ngay trong các bản làng. Nhiều thủ lĩnh nghĩa quân còn phối hợp, hỗ trợ nhân 
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dân sản xuất và tích trữ lương thảo cho nghĩa quân. Ở một số vùng, nhân dân tham 

gia khởi nghĩa đã lập làng chiến đấu. Các thủ lĩnh nghĩa quân cũng chủ động phối 

hợp tác chiến giữa nhiều cuộc khởi nghĩa. Có phong trào được tổ chức thành các 

“Hội” để tuyên truyền, vận động và giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết chống Pháp.  

Tuy nhiên, trong quá trình xâm lược trung du và thượng du Bắc Kì, thực dân 

Pháp đã sử dụng thủ đoạn chia rẽ, phá vỡ khối đoàn kết trong nội bộ các dân tộc và 

giữa các dân tộc với nhau. Bởi thế, để chống lại thực dân Pháp, yêu cầu đầu tiên của 

các phong trào đấu tranh, của các thủ lĩnh khởi nghĩa là xây dựng khối đoàn kết, 

gắn bó giữa các dân tộc, làm thất bại âm mưu đen tối của chúng. Ý thức xây dựng, 

củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc trong phong trào yêu nước chống Pháp ở 

trung du và thượng du Bắc Kì đã trở thành “vũ khí” để khắc chế âm mưu, thủ đoạn 

nham hiểm của kẻ thù, trở thành bài học xương máu cho sự nghiệp cứu nước ở bất 

kì giai đoạn nào.    

4. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 

1883 đến năm 1930 đã thể hiện được đầy đủ ưu thế của khu vực này trong cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc. Trung du và thượng du Bắc Kì là địa bàn chiến lược vô 

cùng quan trọng xét trên nhiều phương diện của công cuộc đấu tranh bảo vệ và giải 

phóng đất nước . Trung du và thượng du Bắc Kì với diêṇ tích rộng lớn , điạ hình 

hiểm yếu, rất thuận lợi để xây dựng các căn cứ chống Pháp và cơ sở cách mạng. Hệ 

thống sông ngòi chằng chịt khá thuận tiện cho việc liên lạc bí mật và di chuyển lực 

lượng một cách linh hoạt. Với vị trí địa lí thuận lợi, có nhiều con đường tỏa đi các 

hướng, phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì có thể liên 

hệ, phối hợp chặt chẽ với phong trào ở vùng đồng bằng Bắc Kì và khu vực Bắc 

Trung  Kì, có thể liên lạc và phối hợp tác chiến với các lực lượng chống Pháp trên 

đất Trung Quốc và Lào.  

Thực tế trong phong trào chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì, các 

thủ lĩnh khởi nghĩa đã dựa vào địa hình “tiến có thể đánh , lui có thể giữ"  để xây 

dựng các căn cứ chống Pháp điển hình như căn cứ Nghĩa Lộ, Yên Thế, Hữu Lũng, 

Đồng Văn…, kết hợp sử dụng linh hoạt các hình thức tác chiến như: phòng ngự, 

phản công, tiến công quân Pháp. Với các nhóm quân khởi nghĩa, rừng rậm và địa 
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hình hiểm trở chính là nơi trú ẩn và lợi thế tiến công. Nhưng đối với quân Pháp, khí 

hậu, địa hình rừng núi hiểm trở đã khiến cho khả năng cơ động, càn quét của chúng 

bị hạn chế, bất lợi. 

5. Phong trào yêu nước chống Pháp ở trung du và thượng du Bắc Kì từ năm 

1883 đến năm 1930 đã gây cho Pháp những thiệt hại lớn, gây khó khăn cho Pháp 

trong việc đặt ách cai trị ở khu vực này nói riêng và ở Bắc Kì nói chung. Thực dân 

Pháp đã phải thừa nhận là việc bình định miền núi và trung du khó khăn hơn rất 

nhiều so với việc bình định miền đồng bằng. Phong trào chống Pháp của nhân dân 

các dân tộc trung du và thượng du Bắc Kì diễn ra quyết liệt, rộng khắp và liên tục 

kéo dài qua hai thế kỷ đã ngăn cản quá trình bịnh định và thiết lập hệ thống cai trị 

của thực dân Pháp. Tài liệu của Pháp viết: "Họ (nghĩa quân) đã chống cự dai dẳng 

trong nhiều năm với chúng ta (Pháp). Bằng lối đánh du kích, họ làm cho quân đội 

chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và gây cho chúng ta những thiệt hại nặng 

nề’’[51; tr. 100]. Phải mất nhiều năm, thực dân Pháp mới dần kiểm soát được về cơ 

bản miền trung du và thượng du Bắc Kì, đồng thời mới có thể bắt tay vào công cuộc 

cai trị, khai thác tài nguyên ở khu vực trên. 
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 PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. BẢNG THỐNG KÊ CÁC THỦ LĨNH CHỐNG PHÁP TIÊU 

BIỂU Ở TRUNG DU VÀ  THƯỢNG DU BẮC KÌ CUỐI THẾ THẾ KỶ 

XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 
 

Stt 

 

Tên thủ lĩnh Thời gian 

hoạt động 

Địa bàn hoạt động 

CUỐI THẾ KỶ XIX 

1 Lƣơng Tuấn Tú  1883  Cao Bằng 

2 Triệu Phúc Sinh  1886 - 1889 Hà Quảng, Hòa An, Cao Bằng 

3 Lê Bá Tài   Trùng Khánh, Cao Bằng 

4 Mạc Quốc Anh   1891 - 1892 Cao Bằng 

5 Ti Tiên Đức 1893 Cao Bằng 

6 Đặng A Hợp  1893 Cối Khê (Cao Bằng) 

7 Lý Sâm  1893 Tập Na (Cao Bằng) 

8 Trung Cát Nhi 1893 Thất Khê , Cao Bằng 

9 Lò Hòa Dung  1893 Lũng Cam (Cao Bằng) 

10 Đặng A Bảo, Nguyễn Văn Linh   Cao Bằng 

11 Trƣơng Khang    Hòa An (Cao Bằng) 

12 Mã Mang (Mã Sình Long) 1894 Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên,  

13 Bá Kỳ (Phùng Bá Chỉ)  1884 – 1892 Bắc Kạn, Thái Nguyên 

14 Cai Bát, Đội Nghiêm  1894 – 1895 Đại Từ, Võ Nhai, Thái Nguyên 

15 Đề Công, Đề Nguyên 1895 Thái Nguyên 

16 Cai Biều, Tống Bƣởi 1884 – 1891 Bắc Giang, Bảo Lộc 

17 Đề Nắm, Đề Thám 1884 – 1913 Yên Thế, Bắc Giang 

18 Bá Phức, Hoàng Bá San 1884 Cai Kinh 

19 Đội Văn 1886 – 1889 Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dƣơng 

20 Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm 1897 – 1898 Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dƣơng 

21 Lã Xuân Oai 1883 – 1885 Lạng Sơn 

22 Hoàng Đình Kinh 1882 - 1888  Lạng Sơn, Bắc Giang 

23 Cai Bình 1884 Lạng Sơn 

24 
Hoàng Thái Ngân  

Hoàng Tài Ngạn  

1884 – 1894 
Hữu Lũng, Lạng Sơn 

25 
Lộc Thanh Chƣơng, Chung Di 

Phƣơng 

1893 
Lạng Sơn 
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26 Tôn Thất Thuyết 1885 - 1895 Quảng Yên, Cao Bằng, biên giới Việt Trung 

27 Lƣu Kỳ   1884 - 1892 Đông Triều, Quảng Yên, Bắc Giang 

28 Đề Hia (Lãnh Hy), Đốc Bẩm  1892 Hòn Gai, Đông Triều 

29 Ba Bao  1892 Phả Lại, Ven biển Cát Bà 

30 
Đề Hải, Đề Quý, Quản Báo, Đốc 

Nghi, Hai Hán 

1892 - 1893 
Đông Triều, Hồng Gai, Cẩm Phả 

31 Lãnh Pha  1892 - 1893  Đông Triều, Bảo Đài, Quảng Yên 

32 Lƣơng Phúc  1892 Tiên Yên, Đầm Hà 

33 Vũ Thái Hà 1892 Móng Cái, lập căn cứ Bình Hồ  

34 Vũ Bá Thái 
1892 - 1893 Vùng Hoành Mô biển Đông, Tiên Yên, Đầm 

Hà, Móng Cái 

35 Tiền Đức, Vũ Ôn Bảo  1892 - 1893 Vùng Tiên Yên, Đầm Hà, Móng Cái 

36 
Đốc Bom, Quản Bộ, Đốc Tòng, 

Đốc Nghệ  

1891 
Phả Lại 

37 Lục A Sùng  1893 Quảng Yên 

38 Đốc Thu  1892 Tiên Yên 

39 Thiên Địa hội (tổ chức tôn giáo) 1885 - 1896 Móng Cái, Quảng Yên 

40 

Lãnh Giang, Đốc Khoát, Đốc 

Thực, Lãnh Tanh, Tán Dật, Lãnh 

Đa, Lãnh Tùng, Đốc Tòng, Đề 

Thƣợng, Quản Tha 

1891 – 1893  

Tuyên Quang, Phúc Yên, Sơn Tây 

41 Lãnh Châu, Đốc Thịnh 1884 Tuyên Quang, Hƣng Hóa 

42 Vũ Bá Tuân  Tuyên Quang 

43 Tuần Đạt  Sơn Dƣơng (Tuyên Quang) 

44 
Nguyễn Triệu Trọng, Hoàng Thân 

Lợi, Hoàng Mẫn, Đặng Văn Siêu. 

1891 - 1895 
Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai 

45 Hoàng Cầu  1889 - 1895 Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai,  Hà Giang 

46 Lê Trí Tuân  1891- 1895 Hà Giang 

47 Hà Quốc Thƣợng  
1894 -1896 Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn 

Thái Nguyên,  

48 Cao Tài Nhị, Lò Sét 1894 Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Hà Giang 

49 Nguyễn Quang Bích 1883 - 1890 Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Hƣng Hóa 

50 Nguyễn Văn Giáp 1883 - 1887 Sơn Tây, Hƣng Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái 

51 Đề Kiều 1889 - 1893 Phú Thọ 

52 
Đốc Đức, Đốc Dung, Đội Dục, 

Đốc Sắt, Tán Áo 

1883- 1888 
Phú Thọ 
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53 Đốc Di  1888 Bảo Yên, Lâm Thao 

4 Đốc Ngữ 1883 - 1893 Phú Thọ, Hòa Bình 

55  Đinh Công Uy 1889 - 1903 Hòa Bình 

56 
Thủ lĩnh ngƣời Mƣờng tên Am 

xƣng vua, hiệu Đinh Thiếu Hoàng) 

1895 
Hòa Bình 

57 Phạm Văn Dịch  1893 Mông Hóa, Hòa Bình 

58 Cầm Văn Thanh, Cầm Bun Hoan  1884 - 1889 Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai 

59 Đèo Văn Trì, Đèo Văn Toa  1883 - 1888 Sơn La, Lai Châu 

60 Sa Văn Nọi 1885- 1888 Mộc Châu (Sơn La) 

61 Hà Văn Pấng (vua Ta Hay) 1888 Mộc Châu, Sơn La 

62 Thôn Sâu  
1889 Phù Yên (Sơn La), Nghĩa Lộ (Yên Bái), Cẩm 

Khê (Phú Thọ) 

63 Triệu Văn Thông  1886 Bắc Yên, Sơn La 

64 Quàng Văn Nhăng  1897 Sơn La 

65 Nguyễn Danh Cao  1890 Phong Thổ, Lai Châu 

66 Đốc Bạt 1890  

67  Thủ lĩnh Bô, Khụt  1897 Mƣờng Bú, Sơn La 

68 

Giàng Nủ Cƣ Lâu (Đào Chính 

Lục) và Đặng Phúc Thành, Bàn 

Văn Siêu  

1887 - 1892 

Nghĩa Lộ, Yên Bái 

69 Lãnh binh Vƣơng Văn Doãn  1885 - 1888 Nghĩa Lộ, Yên Bái, Phú Thọ 

70 
Lãnh binh Phạm Đinh Tế, Phạm 

Thọ, Lãnh binh Lý  

1891 - 1892 
Đại Lịch, Yên Bái 

71 Chu Năm  1891 Tả ngạn sông Đà, Mù Cang Chải, Yên Bái 

72 Hoàng Mẫn  
1893 Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên 

Quang, Hà Giang 

 Bàn Văn Siêu  1892 Yên Bái 

73 Đổng Phúc Thịnh  1885 - 1892 Yê Bái 

74 
Hoàng Thân Lợi  

 

1891 - 1899 Lục Yên, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, 

Hà Giang 

75 Cố Yoc (ngƣời Mông) 1888 Mù Cang Chải, Yên Bái 

76 Sơn A  1887 - 1889 Nghĩa Lộ 
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30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX 

Stt 

 

Tên thủ lĩnh, nhà cách mạng Thời gian 

hoạt động 

Địa bàn hoạt động 

1 Vƣơng Chính Đức (Vàng Dúng 

Lùng)  

1900 - 1913 
Hà Giang 

2 Hoàng Văn Bun 1900 - 1917 Yên Châu, Sơn La 

3 Phù Nhi (Dao) 1905 Cao Bằng 

4  Pa – Deng (ngƣời Mông) 1904 Cao Bằng 

5 
Triệu Tiến Kiên và Triệu Tài Lộc 

1901 ;1913 -  - 

1914 

Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà 

Giang 

6 Lý Văn Minh  1913 - 1914 Lục Yên, Yên Bái 

7 Cai Khạt  1909 Sơn La, Lai Châu 

8 Tổng Kiêm, Đốc Bang 1909 Hòa Bình 

9 Giàng Quang Bảo  1911 Mƣờng Hƣu, Mèo Vạc (Hà Giang)  

10 Sùng Mí Chẳng  1911 Hà Giang 

11 Cầm Văn Tứ, Mùng Ƣng  1914 Mƣờng La, Sơn La 

12 
Cầm Văn Oai, Cầm Văn Quế, 

Bạc Cầm An  

1914 
Sơn La 

13 Bạc Cầm Châu  1914 Yên Châu, Thuận Châu, Sơn La 

14 
Lƣờng Văn  Nó, Cầm Văn Ý, 

Cầm Văn Nối 

1914 
Sơn La 

15 Lý Thảo Long  1914 Bắc Kạn 

16 Trƣơng Nhị  1914 Lục Nam, Bắc Giang 

17 
Mùi Văn Phối (Tổng cò), Đinh 

Văn Píp, Đinh Văn Cƣ 

1914 
Bắc Yên, Sơn La, Tuần Giáo, Điện Biên. 

18 Tham Cam Sáy (ngƣời Hoa) 1914 Quảng Yên 

19 
Khuất Văn Bức và Nguyễn Văn 

Dậu 

1915 
Phú Thọ 

20 
Nguyễn Văn Dao, Nguyễn Văn 

Tạo, Hoàng Tiến Lƣơng  

1915 
Cẩm Khê, Phú Thọ 

21 Phong trào “Chiêu dân tống thẻ”  Sơn La 

22 
Lƣờng Xám (Lƣơng Bảo Định)  

Lƣơng Văn No, Cầm Văn Tứ  

1914 - 1919 
Sơn La, Tây Bắc, Thƣợng Lào 

23 Đội Cấn, Lƣơng Ngọc Quyến  1917 Thái Nguyên 

24 Giàng Tả Chay  (Bát Chay) 1918- 1920 Tây Bắc, Thƣợng Lào 
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25 Thủ lĩnh Chếu và Tếnh 1918 Tủa Chùa, Lai Châu 

26 
Đội Sáng (Lò Sáp Giát) và Sam 

Sót Giang  

1918 
Quảng Yên 

27 Đội Ấn  1920 Lạng Sơn 

28 Cai Vợi  1927  

29 Đèo Văn Hoán 1927 Mƣờng Tè, Lai Châu 

30 
Nguyễn Thái Học, Phạm Khắc 

Nhu... 

1927 - 1930 Yên Bái, Hƣng Hóa, Hải Dƣơng, Hà 

Nội, Hải Phòng 

31 Hoàng Đình Giong 1926 -1947 Cao Bằng 

32 Hoàng Văn Thụ 1926 -1944 Lạng Sơn 

33 Ngô Gia Tự 1927 - 1935 Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh 

34 Nguyễn Văn Cừ 1927 - 1941 Quảng Ninh 

35 Hoàng Văn Nọn 1926 Cao Bằng 

36 Lê Đoàn Chu 1926 Cao Bằng 

37 Nguyễn Hữu Căn 1926 Bắc Giang 

38 Nguyễn Trọng Học 1926 Bắc Giang 
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Phụ lục 2:  CÁC THỦ LĨNH CHỐNG PHÁP Ơ TRUNG DU VÀ THƯỢNG DU BẮC KÌ 
 

  

2. 1 Vua Hàm Nghi 2.2 Tôn Thất Thuyết 

  

2.3 Nguyễn Quang Bích 2.4 Đề Thám 
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2.5 Bà Ba Cẩn (Vợ Đề Thám) 2.6 Ba Biều 

  

2.7 Cả Huỳnh 2.8 Cả Rinh 
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2.9 Đội Cấn 2.10 Lƣơng Ngọc Quyến 

  

2.11 Nguyễn Thái Học 2.12 Nguyễn Khắc Nhu 



 11PL 

  

2.13 Hoàng Văn Thụ  2.14 Hoàng Đình Giong  

 

Nguồn 2.1. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Nguồn 2.2. Trung tâm Unesco Thông tin Tƣ liệu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam (1998), 

Danh tướng yêu nước Tôn Thất Thuyết (1939 - 1913), Hà Nội. 

Nguồn 2.3. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Nguồn 2.4. Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

Nguồn 2.5. Bảo tàng Yên Thế 

Nguồn 2.6. Bảo tàng Bắc Giang 

Nguồn 2.7. Bảo tàng Bắc Giang 

Nguồn 2.8.  Bảo tàng Bắc Giang 

Nguồn 2.9. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Nguồn 2.10. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Nguồn 2.11. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Nguồn2.12. Bảo tàng Bắc Giang 

Nguồn2.13. Bảo tàng Lạng Sơn 

Nguồn2.14. Bảo tàng Cao Bằng 
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Phụ lục 3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ PHONG TRÀO CHỐNG THỰC 

DÂN PHÁP Ở TRUNG DU VÀ THƯỢNG DU BẮC KÌ 

 

  
 

3.1 Đền thờ Nguyễn Quang Bích tại Tiên Động 
 

 

3.2 Cột cờ Tiên động – nơi Nguyễn Quang 

Bích kéo cờ khởi nghĩa 

 
3.3. Cổng Thành nhà Mạc (thành phố Tuyên Quang) - Nơi giam chân quân Pháp trong 9 

tháng (1884 - 1885) 
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3.4 Bia Nghĩa trủng Xuân Áng, nơi ghi dấu ấn hoạt động của nghĩa quân 

Nguyễn Quang Bích 
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3.5.Đồn trại của nghĩa quân Yên Thế 

 

3.6. Bia tƣởng niệm về Khởi nghĩa Thái Nguyên  (năm 1917) 
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3.7. Tƣợng đài tƣởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong ở tinh Cao Bằng 

 
3.8 Trạm liên lạc của Đông Dƣơng Cộng sản Đảng ở Hòn Gai 
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3. 9 Bia tƣởng niệm về cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái 

 

 

 

Nguồn 3.1. Internet 

Nguồn 3.2. Triệu Triệu (Khởi nghĩa Tiên Đông, Nxb Văn hóa Thông tin, 2009) 

Nguồn 3.3. Tác giả 

Nguồn 3.4. Internet 

Nguồn 3.5. Bảo tàng lịch sử Quốc gia 

Nguồn 3.6. Tác giả 

Nguồn 3.7. Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng (2000) Địa chí Cao Bằng, Nxb 

CTQG, tr. 120 

Nguồn 3.8. Ban Nghiên cƣ́u Lic̣h sƣ̉ Đảng Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh (1980), Nhƣ̃ng sƣ ̣kiêṇ 

lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh ( 1928 - 1955). 

Nguồn 3.9.Tác giả 

 
 

 

 

 



 17PL 

Phụ lục 4: BẢN ĐỒ, LƯỢC ĐỒ, SƠ ĐỒ 
 

4. 1. Bản đồ trận Hòa Mộc (Tuyên Quang) 

 
(Nguồn: Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Đặng Huy Vận (1961), Lịch sử Cận đại 

Việt Nam, tập 2 Nxb GD, Hà Nội) 
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4.2. Sơ đồ hoạt động của các nghĩa quân chống Pháp vùng Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng 

Sơn, Hải Dƣơng 
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4.3. Hệ thống công sự, làng chiến đấu, đồn lũy của nghĩa quân Yên Thế 
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4.4. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân Mèo ở Hà Giang  (1911 - 1912) 

 
(Nguồn:Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn  Văn Sự, Đặng 

Huy Vận (1961), Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 3, Nxb GD, Hà Nội) 
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4.5. Hoạt động võ trang của VNQPH 

 
(Nguồn:Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn  Văn Sự, Đặng Huy Vận (1961), Lịch sử cận đại Việt Nam, 

 tập 3, Nxb GD, Hà Nội) 
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4. 6. Địa bàn hoạt động của khởi nghĩa Bình Liêu (1918 - 1919) 

 
(Nguồn:Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn  Văn Sự, Đặng Huy Vận (1961), Lịch sử cận đại Việt Nam,  

tập 3, Nxb GD, Hà Nội) 
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4.7. Bản đồ khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 

 
Nguồn: Sở Văn hóa, Thông tin – Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Viện Sử học Việt Nam (1997),  

Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 năm nhìn lại, Thái Nguyên. 
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4.8. Hệ Thống tổ chức của VNQDĐ năm 1927 

 
(Nguồn: Nguyễn Văn Khánh (2005), Việt Nam Quốc dân Đảng trong lịch sử cách 

mạng Việt Nam, Nxb KHXH, HN) 
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4.9. Bản đồ Khởi nghĩa Yên Bái 

 
(Nguồn: Nguyễn Văn Khánh (2005), Việt Nam Quốc dân Đảng trong lịch sử cách 

mạng Việt Nam, Nxb KHXH, HN) 
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Phụ lục 5: VŨ KHÍ CỦA NGHĨA QUÂN HOÀNG HOA THÁM 
 

  

  
(Nguồn: Tác giả, hình ảnh chụp tại Bảo tàng Yên Thế) 
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Phụ lục 6: TÀI LIỆU LƯU TRỮ  

 

6.1. Báo cáo về các vụ cƣớp xảy ra ở tỉnh Cao Bằng năm 1891. 

 
(Nguồn: Hồ sơ số 6344, phông RST, TTLTQG I) 
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6.2. Báo cáo về ảnh hƣởng của Đèo Văn Trì trên lãnh thổ Lai Châu  

 
( Nguồn: Hồ sơ số 56 566, RST, TTLTQG I) 
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6.3 Thông tin về Mã Mang ở Thái  Nguyên  

 
(Nguồn: Hồ sơ số 54889, phông RST, TTLTQG I, Hà Nội) 
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6.4. Thông tin về Lƣơng Tam Kỳ (Thái Nguyên) 

 
(Nguồn: Hồ só số 74769, phông RST, TTLTGQ I) 
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 39PL 
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6.5. Các vụ nội dậy xảy ra trong tỉnh Hƣng Hóa 
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(Nguồn: Hồ sơ 76.327, Phông RST, TTLTQG I) 
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6.6 Tình hình chính trị của tỉnh Hƣng Hóa năm 1892. 
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(Nguồn: Hồ sơ số 80077, phông RST, TTLTQG I) 
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6. 7. Tƣ liệu về cuộc khởi nghĩa của Tổng Kiêm (Hòa Bình:Tờ trình về việc bầu 

Nguyễn Văn Kiêm làm Phó Tổng) 

 
Nguồn: Hồ sơ số 18- 01, Phông FRST, TTLTQG 1 
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6.8 Đơn kiện của Tổng Kiêm (Hòa Bình) 
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(Nguồn: Hồ sơ số 18- 01, phông RST, TTLTQG I) 
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6.9. Các vụ nổi dậy xảy ra ở nhà tù và trại lính khố xanh Thái Nguyên 

 
( Nguồn: Hồ sơ số 81609, phông RST, TTLTQG I) 
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6.10 Tƣ liệu về khởi nghĩa Bình Liêu (1918- 1919) 
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(Nguồn: Phòng Tƣ liệu, khoa Lịch sử, Trƣờng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

ĐHQG Hà Nội) 
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Phụ lục 7. TÀI LIỆU TIẾNG THÁI VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA NHÂN DÂN TÂY BẮC 

7.1. Quam Tô Mƣơng (Truyện kể bản mƣờng) 

 

(Nguồn: Bảo tàng Sơn La, Kí hiệu: BTSL: 1410/32) 
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7.2. Truyện kể bản Mƣờng: Mƣờng Muổi – Mƣờng La – Mƣợng Mụak (Tài liệu sƣu tầm) 
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Phụ lục 9: THƯ TRẢ LỜI QUÂN PHÁP CỦA ĐÌNH NGUYÊN HOÀNG GIÁP 

NGUYỄN QUANG BÍCH 
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(Nguồn: Ngư Phong Nguyễn Quang Bích. Nxb Văn học, tr. 278-280) 
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