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LÒNG YÊU NƯỚC CỦA BINH LÍNH NGƯỜI VIỆT TRONG  

QUÂN ĐỘI PHÁP GIAI ĐOẠN 1908 – 1918 

 

 

Nguyễn Văn Thương(*) 

1. Binh lính người Việt trong quân đội Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

Chủ trương của chủ nghĩa thực dân nói chung đối với việc cai trị, đàn áp đối với 

bất kì thuộc địa nào cũng là dùng chính sách dùng dân thuộc địa đánh dân thuộc địa. 

Đối với thực dân Pháp, những kinh nghiệm cai trị ở châu Phi đã giúp thực dân Pháp 

có những thủ đoạn thâm độc hơn trong việc “dùng người Việt trị người Việt”. Việc 

thực dân Pháp sử dụng người Việt vào trong quân đội Pháp là một phần của âm mưu 

thâm độc đó. 

Theo cách tổ chức của thực dân Pháp, có hai loại lính Việt Nam trong quân đội 

Pháp là quân chính quy và quân địa phương. Quân chính quy là lính khố đỏ, bao gồm 

bộ binh; lính pháo thủ; lính tàu bay; lính thủy; lính lê dương. Quân địa phương có lính 

khố xanh thuộc quyền của thống sứ; lính khố lục, lính khố trắng, lính khố vàng do 

quan lại Nam triều chỉ huy; lính dõng tại các châu, huyện miền thượng du. 

Mục đích của thực dân Pháp khi sử dụng binh lính người Việt trong quân đội 

Pháp là để giảm một món kinh phí rất lớn. Đó là bớt món kinh phí phải chuyên chở 

hàng năm lính Pháp từ chính quốc sang thuộc địa và ngược lại. Thêm vào đó, tiền 

lương của một người lính Việt Nam rất thấp so với tiền lương của một lính người 

Pháp. Cùng một cấp bậc, một nhiệm vụ nhưng công việc của người lính Việt Nam bao 

giờ cũng mệt nhọc hơn và mức hưởng thụ lại thấp hơn nhiều. Theo lời của một sĩ quan 

pháo binh giảng tại trường thuộc địa Paris ngày 8/2/1905 thì nuôi một người lính Pháp 

bằng nuôi bốn người lính Việt Nam1. Do đó số lính người Việt thay thế cho lính Pháp 

càng nhiều bao nhiêu thì càng có lợi cho thực dân Pháp bấy nhiêu. 

Về mặt quân sự, binh lính Việt Nam là một nguồn quân dự trữ nhằm bổ sung cho 

quân đội Pháp trong giữ gìn trật tự an ninh cũng như trong chiến tranh. Binh lính 

người Việt là những người quen thủy thổ, biết rõ địa lí và tình hình nhân dân. Binh 

lính người Việt thường phải đóng quân nơi khí hậu xấu hoặc điều kiện khó khăn, hoặc 

tại các đồn bốt địa phương để cho quân Pháp tập trung tại các đô thị hoặc các căn cứ 

quân sự quan trọng; lúc có chiến tranh thì binh lính người Việt đi trước làm bia đỡ 

đạn. Mặt khác, thực dân Pháp còn lợi dụng binh lính người Việt làm khâu trung gian 

giữa quân xâm lược với nhân dân thuộc địa, tuyên truyền cho chúng, làm tai mắt cho 

chúng. 

                                                 
 

(*) Học viên Cao học Lịch sử Việt Nam – ĐH Thủ Dầu Một; Email: Trieuchau842003@yahoo.com; ĐT: 

0933041170 

 

 
1 Nhiều tác giả (2008), Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, Nxb Quân đội nhân dân, tr.18 
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Về quyền hành và đối đãi thì bên cạnh lương thấp hơn lính Pháp thì bất kì người 

lính Việt nào nói chung chỉ có thể làm đến hạ sĩ quan là cao nhất. Sau khi nổ ra những 

cuộc bạo động của binh lính người Việt, thực dân Pháp mới cho phép binh lính người 

Việt có thể thăng tới chức đại úy. Nói chung binh lính người Việt trong quân đội Pháp 

ít có hy vọng vươn lên cấp chỉ huy dù chỉ là chỉ huy trung đội hay đại đội. Đó là chưa 

kể những hạ sĩ quan và sĩ quan người Việt luôn bị thực dân Pháp khinh rẻ, bạc đãi. 

Chỉ có những binh lính người Việt mang quốc tịch Pháp hay thân Pháp được học tại 

các trường sĩ quan Pháp hoặc những kẻ phản quốc lập công với giặc mới được Pháp 

cất nhắc lên làm quan hai. 

Kỉ luật trong quân đội thực dân Pháp mang tính chất quân phiệt. Những kỉ luật 

đối với binh lính người Việt trong quân đội Pháp lại càng dã man. Người lính Việt 

Nam không được nói những gì chỉ huy không muốn. Hình phạt quy định từ cấm trại, 

cúp lương cho đến bị giam. 

Chính sách “chia để trị” cũng được thực dân Pháp vận dụng triệt để khi sử dụng 

binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Lúc bình thường, chúng gây mâu thuẫn 

giữa những người địa phương này với người địa phương khác, người thuộc sắc tộc 

này với sắc tộc khác, giữa các binh chủng này với binh chủng khác, nhằm tố cáo lãn 

nhau, chia rẽ nhau nhằm buộc họ dồn cả lòng trung thành với thực dân Pháp. Ngoài 

ra, thực dân Pháp còn chia rẽ giữa binh lính người Việt với nhân dân, dung túng cho 

những hành động sách nhiễu nhân dân. Khi nổ ra các cuộc khởi nghĩa thực dân Pháp 

đem lính vùng này đến đánh ở vùng kia hoặc đem người tộc này tới đàn áp người tộc 

khác… 

Như vậy việc thực dân Pháp sử dụng người Việt trong quân đội Pháp là một dã 

tâm của thực dân Pháp, đồng thời cũng là một thủ đoạn bóc lột trắng trợn đối với 

người dân thuộc địa nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng. Từ một xuất phát 

điểm thuận lợi trăm bề như vậy nên thực dân Pháp đã sử dụng người Việt như một 

công cụ chính. 

Đa số binh lính người Việt trong quân đội Pháp là những nông dân lao động, vì 

sinh kế hoặc bị lừa bịp hay bắt buộc phải đi lính cho thực dân Pháp. Những người hiền 

lành, chất phác, quê mùa ấy không có nguyện vọng nào hơn là được sống yên tĩnh, có 

đủ lương nuôi sống gia đình, có vốn mưu sinh, nếu có chút phảm hàm thì rất vinh dự. 

Tuy vậy trong cuộc đời đi lính họ chịu bao khổ cực, bất bình. Thực dân Pháp muốn 

biến họ thành những con người mù quáng phục vụ cho chúng mà quên đi Tổ quốc, 

phản lại đồng bào, bảo vệ các quyèn lợi cho chúng, làm bia đỡ đạn khi có chiến tranh. 

Âm mưu thâm độc này của thực dân Pháp cũng đã đạt nhiều kết quả trong việc đàn áp 

các cuộc khởi nghĩa, đặc biệt là phong trào Cần vương của các văn thân. Một bộ phận 

người Việt, đặc biệt là tầng lớp trên đã vì quyền lợi mà cam tâm làm tay sai cho thực 

dân Pháp. Đại bộ phận binh lính Việt Nam là những thành phần cơ bản của nhân dân, 

liên hệ chặt chẽ với gia đình, không thoát li nhân dân, vẫn thông cảm sâu sắc với 

những thống khổ của nhân dân. Họ vẫn hòa chung trong nỗi đau mất nước, trong họ 

vẫn ẩn chứa lòng yêu nước, ý chí căm thù ngoại xâm, nếu có dịp là bùng nổ ra. 

Từ những cuộc đấu tranh lẻ tẻ phản đối thái độ đối xử của bọn chỉ huy, đòi cải 

thiện sinh hoạt đến những việc đào ngũ, không tuân lệnh trên và cuối cùng là lấy súng 
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giặc giết giặc, tùy theo trình độ tổ chức và lãnh đạo cách mạng ngày một tiến bộ ở 

trong quân đội cũng như ngoài nhân dân. 

Trong những cuộc khởi nghĩa ở Ba Đình, Bãi Sậy và Yên Thế, thực dân Pháp 

đem lính tập đi đánh quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa đã bắt đầu chú ý công tác 

tuyên truyền anh em lính tập quay súng lại bắn giặc. Tuy vậy, những lời tuyên truyền 

chỉ có thể thực hiện được một khi hành động có tổ chức. Do đó, nhiều trận giáp chiến, 

những binh lính người Việt trong quân đội Pháp nếu có người nào hưởng ứng tiếng 

gọi thiêng liêng của Tổ quốc thì cũng chỉ hành động riêng lẻ và bí mật bằng cách bắn 

súng lên trời hay chệch ra ngoài mục tiêu. Một số ít người đã đào ngũ mang theo súng 

đạn chạy sang với nghĩa quân. Đêm 28 rạng ngày 29 tháng Giêng năm 1891 một số 

binh lính người Mường tại tỉnh lị Hòa Bình đã hưởng ứng với nghĩa quân của Đốc 

Ngữ lãnh đạo, chiếm tỉnh lị, phá nhà tù và giết chết tên công sứ người Pháp. Ngày 

5/5/1894 lính khố xanh tại Bắc Ninh đã nổi dậy và bắn chết tên hiến binh người 

Pháp2.  

Đầu thế kỉ XX, các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Việt Nam 

Quang Phục Hội… rất chú trọng tới vấn đề binh vận đối với binh lính người Việt 

trong quân đội Pháp. Bài “Mười điều đồng tâm” của Phan Bội Châu có nhắc tới sự 

đồng tâm của thủy lục quân. Bài kêu gọi “Các chú lính tập” đã nói lên sự liên hệ của 

anh em binh lính với họ hàng thân thích, đừng để giặc lợi dụng bắn ại đồng bào của 

mình. Lòng yêu nước tiềm ẩn của binh lính người Việt trong quân đội Pháp trước tác 

động và ảnh hưởng của các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, của Việt 

Nam Quang Phục Hội đã làm nên một làn sóng đấu tranh mới qua ba phong sự kiện 

tiêu biểu là vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội năm 1908; cuộc vận động khởi nghĩa 

tại Trung kì năm 1916 và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 - 1918.  

2. Vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội năm 1908 

Cuối năm 1906, từ Nhật về, Phan Bội Châu đã tìm đến Phồn Xương và ở lại đó 

10 ngày cùng Đề Thám bàn kế hoạch hợp tác tổ chức Đảng Nghĩa Hưng nhằm bí mật 

liên kết những người yêu nước chồng Pháp và trù tính một cuộc nổi dậy. Đề Thám 

phái người thân tín mang tờ hịch đi nhiều nơi ở Bắc Kì kêu gọi các hào kiệt tham gia 

khởi nghĩa chống Pháp, nhiều sĩ phu yêu nước là thành viên của Đảng Nghĩa Hưng đã 

làm giả thầy bói, thầy tướng số đến những nơi đông người như đền Kiếp Bạc, đền 

Gióng, đền Phủ Giầy…để bói toán, cầu cơ, nhưng mục đích chính là tuyên truyền, 

khêu gợi tinh thần yêu nước, thúc đẩy một cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội. Nhờ phương 

thức hoạt động này, Đảng Nghĩa Hưng đã thu hút được nhiều binh sĩ người Việt trong 

quân đội Pháp. Từ chỗ đi lại thân mật với các thầy bói, thầy tướng họ đã dần nhận ra 

sự đối xử tàn tệ của bọn sĩ quan Pháp đói với mình, thân phận tôi đòi của người dân 

mất nước, sự chênh lệch quá mức về quyền lợi giữa binh lính Pháp đồng cấp với binh 

lính người Việt. Kết quả là nhiều binh lính khố đỏ, lính thợ, đầu bếp người Việt trong 

quân đội Pháp giác ngộ tinh thần yêu nước và hăng hái gia nhập Đảng Nghĩa Hưng, 

kiên quyết khởi nghĩa. Đây là một mũi tiến công chiến lược thành công trong cuộc 

khởi nghĩa vũ trang của Đề Thám: từ chỗ giác ngộ tinh thần yêu nước cho binh lính 

                                                 
2 Nhiều tác giả, Sđd, tr.24. 
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địch, nghĩa quân đã lôi kéo họ tham gia vào cuộc khởi nghĩa, tạo điều kiện cho nghĩa 

quân ở ngoài tiến vào phối hợp chiến đấu. 

Trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa ở Hà Nội, Đề Thám cũng thấy được ưu thế 

của Pháp là pháo binh. Thực dân Pháp nắm độc quyền binh chủng này, chúng không 

bao giờ cho binh lính người Việt học cách sử dụng pháo. Pháp chỉ dùng người Việt 

vào những công việc lặt vặt, đó là những lính thợ pháo thủ - ouvrier d’artillerie. Muốn 

khởi nghĩa thành công, nghĩa quân phải làm chủ được hay ít nhất cũng làm tê liệt được 

các cỗ pháo, khiến cho quân Pháp mất ưu thế này. Đề Thám đã làm tốt công tác binh 

vận và lôi kéo được hầu hết hai đại đội lính thợ pháo thủ theo ông, giao cho họ những 

nhiệm vụ quan trọng khi khởi nghĩa nổ ra. 

Sau khi tổ chức xong các đầu mối nội ứng, Đề Thám và các cộng sư thân tín đã 

quyết định một kế hoạch hành động quyết liệt ở Hà Nội: sau khi đầu độc các sĩ quan 

và binh lính người Pháp thì các binh sĩ yêu nước người Việt Nam sẽ nổi dậy chiếm 

các cơ quan quân sư và kho vũ khí của địch, nghĩa quân Yên Thế và các toán nghĩa sĩ 

ứng nghĩa phục sẵn xung quanh Hà Nội sẽ phối hợp hành động và đánh vào các công 

sở, các cơ quan đầu não của địch tạo thành một cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội. Nếu cuộc 

khởi nghĩa ở Hà Nội thành công thì các nơi khác ở Bắc Kì cũng sẽ có những cuộc 

khởi nghĩa tương tự hoặc nghĩa quân sẽ từ Hà Nội kéo về phối hợp. Nhưng Hà Nội 

vẫn là địa điểm chính của cuộc khởi nghĩa. 

Việc chuẩn bị đầy đủ các yếu tố để tiến hành khởi nghĩa ở Hà Nội và một số nơi 

khác đã căn bản hoàn thành vào đầu mùa đông năm 1907. Đề Thám quyết định khởi 

sự vào ngày 15/11/1907, lợi dụng việc quân Pháp đi tập bắn ở Sơn Tây, các lính pháo 

thủ người Việt Nam có nhiệm vụ sẽ giết tất cả binh lính và sĩ quan người Âu trong lúc 

chúng đang ngủ để chiếm lĩnh các pháo 75mm, sau đó nghĩa quân sẽ tập kích vào Hà 

Nội chiếm các cơ quan đầu não. Tuy nhiên nhằm làm cho phương án tác chiến hoàn 

thiện hơn nên kế hoạch đã phải hoãn lại tới tận ngày 27/6/1908 mới thực hiện. Theo 

kế hoạch mới, các mũi tấn công phối hợp tấn công bên ngoài vẫn như cũ. Ở trong 

thành, binh lính người Việt làm nội ứng đảm đương. Anh em binh lính lấy gõ lim bịt 

hết miệng súng đại bác, cất giấu kim hỏa pháo, còn người phụ trách nấu bếp sẽ tiến 

hành đầu độc binh lính Pháp bằng cà độc dược rồi bắn ba phát pháo hiệu để các tốp 

nghĩa quân tấn công vào thành. 

Lúc 8 giờ tối ngày 27/6/1908, trong quân đội Pháp có tiệc đãi các sĩ quan. Việc 

đầu độc binh lính Pháp được tiến hành bằng cà độc dược. Ngay từ lúc đầu có 125 lính 

Pháp thuộc cơ pháo thủ số 4 và 80 tên ở cơ bộ binh thuộc địa số 9 bị trúng độc. Nhưng 

chất cà độc dược quá nhẹ chỉ làm cho chúng bị choáng, phát rồ, chạy rông trên đường 

phố. Ngay lúc việc vừa được tiến hành thì đã thất bại ngay. Nguyên do là trong đám 

binh lính bỏ thuốc độc, có tên Trương thuộc cơ công binh pháo thủ số 9, sau khi đã 

cùng những binh lính khác tham gia vào việc đầu độc đã đi xưng tội với một cha đạo 

người Pháp ở nhà thờ Hà Nội. Ngay lập tức cha đạo người Pháp này đã mật báo cho 

Bộ chỉ huy quân sự Pháp biết có vụ bạo động sẽ nổ ra trong đêm. Chính vì vậy, anh 

em binh lính chưa kịp bắn pháo hiệu như kế hoạch đã định cho các cánh quân bên 

ngoài biết thì đã bị tước khí giới rồi bị bắt giam. Thực dân Pháp ra lệnh giới nghiêm, 

phái quân đi chặn các cửa ô, vây từng khu phố bắt những người tình nghi. 
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Nghĩa quân ở bên ngoài đúng giờ không thấy súng hiệu, biết việc đã thất bại nên 

kịp thời rút lui. Hầu hết những người chủ mưu trong quân đội đều bị bắt. Đội Bình, 

Đội Nhân, Đội Cốc, Cai Nga và nhiều người bồi bếp bị giặc chém và bêu đầu tại các 

của ô ở Hà Nội. Dã man hơn, chúng còn bắt gia đình, thân nhân của những nghĩa sĩ 

này phải chứng kiến cảnh hành hình những người thân của mình. Nhưng trái với sự 

tính toán của thực dân Pháp, trên đường đi ra pháp trường phần lớn những nghĩa sĩ 

này vẫn giữ được tư thế hiên ngang, dũng cảm, có người cừa đi vừa chửi rủa giặc 

Pháp3. 

Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đêm 27/6/1908 không thành, nhưng việc đầu độc đã 

tác động đến binh lính, sĩ quan Pháp và giới cai trị ở Đông Dương. Sau đó mấy hôm 

liền, sĩ quan và lính Pháp không dám ăn cơm ở trại. Chúng bắt bọn cai, đội phải 

thường xuyên kiểm soát nghiêm ngặt các chỗ nấu ăn, trước khi đem thức ăn lên, 

chúng bắt bọn này cùng với nhà bếp phải nếm trước. Một số đơn vị còn đuổi hết bồi 

bếp Việt Nam ra khỏi quân ngũ. 

Từ trước tới nay, cuộc khởi nghĩa bất thành ở Hà Nội ngày 27/6/1908 vẫn 

thường được gọi là vụ “Hà thành đầu độc”. Cái tên gọi này không phản ánh đúng bản 

chất của sự kiện. Đây là cái tên mà thực dân Pháp và người đương thời đặt cho nó. 

Người đương thời thì chỉ nhìn thấy diễn biến của sự việc mà chưa thấy hết tầm quan 

trọng và ý nghĩa của sự kiện. Còn thực dân Pháp cố ý gọi là “Hà thành đầu độc” vì 

không muốn người ta thấy đây là một biến cố chính trị lớn. Đầu độc chỉ là một 

phương tiện chứ không phải là mục đích của sự kiện này. Chúng ta không nên tách 

cuộc khởi nghĩa bất thành ngày 27/6/1908 ra khỏi phong trào nông dân Yên Thế mà 

phải coi cuộc khởi nghĩa bất thành này là một bộ phận của phong trào Yên Thế và 

trong toàn bộ sự nghiệp cứu nước của lãnh tụ phong trào: Hoàng Hoa Thám. 

3.  Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kỳ năm 1916 

Từ sau khi phong trào chống thuế ở Trung kỳ năm 1908 bị đàn áp, một số sĩ phu 

yêu nước ở đây vẫn nuôi chí lớn, chờ cơ hội. Sau khi Việt Nam Quang Phục Hội được 

thành lập (1912) tại Quảng Đông (Trung Quốc) và phát triển về nước, họ nhanh chóng 

tập hợp xung quanh Thái Phiên – một yếu nhân yêu nước của Việt Nam Quang Phục 

hội và Trần Cao Vân – một sĩ phu từng bị thực dân Pháp bắt tù đày trong những năm 

1907 – 1908. Nhân khi thực dân Pháp ráo riết bắt lính phục vụ cho chiến tranh thế giới 

thứ nhất, các nhà lãnh đạo phong trào đã đi đến nhất trí tiến hành một cuộc khởi nghĩa 

dưới danh nghĩa vua Duy Tân vào ngày 3/5/1916, lấy kinh thành Huế làm địa bàn nổi 

dậy đầu tiên, sau đó khởi nghĩa sẽ lan ra các tỉnh Trung kì từ Quảng Bình đến Quảng 

Ngãi. 

Thành phần lực lượng tham gia cuộc mưu khởi bao gồm vua Duy Tân, quan lại, 

các chỉ huy quân sự của triều đình nhà Nguyễn, sĩ phu và nghĩa sĩ từng tham gia 

phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, cựu tù chính trị từ Côn Đảo từng tham gia 

phong trào Duy Tân, những thành viên của Việt Nam Quang Phục hội. Điều đặc biệt 

là trong quá trình vận động khởi nghĩa, những người lãnh đạo của phong trào đã làm 

tốt công tác binh vận. Điều này xuất phát từ chủ trương của Việt Nam Quang Phục hội 

                                                 
3 Khổng Đức Thiêm (2014), Hoàng Hoa Thám (1836 – 1913), Nxb Tri thức, tr.459. 
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vận động binh lính yêu nước người Việt trong quân đội Pháp, chủ yếu là lính khố 

xanh và binh lính bị động viên sang đưa sang Pháp phản chiến, phối hợp với lực lượng 

dân binh, tiến hành “nội công, ngoại kích”. Trong cuộc đại hội lần thứ nhất tại Huế 

vào tháng 9/1915 đã quyết định phải “cấp tốc vận động thêm binh lính hưởng 

ứng…”4. Cũng tại đại hội này, Lê Ngung báo cáo ở Quảng Ngãi có 580 lính khố xanh 

thì có tới 450 người đã ngã theo cách mạng; ở Quảng Nam có khoảng 80% lính khố 

xanh và lính tập ngã theo khởi nghĩa5.  

Bộ chỉ huy khởi nghĩa cũng nắm được tình hình địch đang chuyển quân từ nơi 

này sang nơi khác để tập trung lực lượng điều động sang chiến trường châu Âu: ở 

Quảng Nam trước đây có 150 lính lê dương nay chỉ còn 35 tên; ở Huế tại đồn Mang 

Cá trước đây có một sư đoàn trong đó có nhiều lính Tây, nay chỉ còn 50 tên6. Trong số 

2500 lính mới mộ, chuẩn bị đưa sang Pháp thì lực lượng khởi nghĩa đã vận động được 

khá đông, sẵn sàng làm nội ứng khi khởi nghĩa. Tại các địa phương khác như Quảng 

Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thì Bộ chỉ huy khởi nghĩa cũng chú trọng 

lôi kéo anh em lính tập, lính mộ. 

Tại đại hội lần thứ hai tại Cầu Cháy (làng Xuân Yên, Quảng Ngãi) vào tháng 

3/1916, kế hoạch khởi nghĩa được hoạch định: 

“Chọn Huế làm điểm phát động, bắt đầu bằng tiếng súng thần công để báo hiệu 

cho kinh thành Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Lúc này ở đèo Hải Vân sẽ nổi lửa báo 

hiệu cho Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hội An. 

Tất cả các tỉnh và Huế: lấy lính Việt hưởng ứng cách mạng làm lực lượng chính 

của cuộc khởi nghĩa, lính này cấp tốc quay súng cướp ngay chính quyền để làm chủ 

tình thế. Bên ngoài, các đạo quân và dân chúng vùng ngoại ô, vùng thôn quê về hưởng 

ứng trợ lực khởi nghĩa. 

Đặc biệt ở Quảng Nam và Quảng Ngãi: dốc toàn lực của lính tập và dân chúng 

chiếm giữ của biển Đà Nẵng để quân viện trợ từ Xiêm về nước đổ bộ lên bờ và để mở 

đường giao thông suốt từ Đà Nẵng vào tận Đức Phổ (Quảng Ngãi). 

Nếu gặp khởi nghĩa bất thành, các đạo quân sẽ rút về hường tây, như Quảng 

Nam lui về chiếm vùng núi Bà Nà; Quảng Ngãi rút lên miền Gió Rứt; Bình Đình kéo 

lên miền rừng Gia Rai, toàn là những vùng địa thế hiểm trở làm hậu thuẫn các cuộc 

phản công về nếu có. 

Vì lực lượng yếu kém, nên các tỉnh miền Nam chỉ nổi dậy hưởng ứng khởi nghĩa 

lúc nào quan cách mạng kéo tới”7. 

Cuộc khởi nghĩa chưa kịp nổ ra do bị bại lộ ở Quảng Ngãi. Tại đây có một người 

lính khố xanh tên là Võ An vốn người của Việt Nam Quang phục hội đã tiết lộ kế 

hoạch khởi nghĩa cho người em ruột tên là Võ Huệ, đồng thời khuyên Võ Huệ nên xin 

nghĩ phép để tránh cuộc tấn công của quân khởi nghĩa. Chiều ngày 1/5/1916 Võ Huệ 

xin phép quan Án sát Quảng Ngãi là Phạm Liệu để về thăm nhà. Phạm Liệu vốn đã 

nghe phong thanh về cuộc khởi nghĩa nhưng chưa lần ra đầu mối, nay thấy Võ Huệ 

                                                 
4 Hà Minh Hồng…(2016), Cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916 – 100 năm nhìn lại, Nxb Tồng hợp 

TP Hồ Chí Minh, tr.117. 
5 Hà Minh Hồng…,Sđd, tr.182 – 183. 
6 Hà Minh Hồng...,Sđd, tr.183. 
7 Lê Ước (1968), Cuộc Duy Tân khởi nghĩa 1916 và Phan Thành Tài, Tập san Sử - Địa số 11, tr.89. 
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xin nghỉ phép bất ngờ nên đã vặn hỏi và đe dọa Võ Huệ. Cuối cùng Võ Huệ phải khai 

thật những gì Võ An đã nói. Phạm Liệu lập tức giam Võ Huệ, cho lính đi bắt Võ An 

đồng thời cấp tốc báo cho Công sứ Quảng Ngãi là De Tastes. Qua tra khảoVõ An thì 

Phạm Liệu đã lần ra một nhân vật quan trọng của Quang Phục hội là Trần Thiềm vốn 

đang làm việc cho Công sứ De Tastes. Công sứ De Tastes lập tức khai thác Trần 

Thiềm biết rõ toàn bộ kế hoạch khởi nghĩa, sau đó mật báo về cho Khâm sứ tại Huế. 

Khâm sứ tại Huế lập tức ra lệnh cho các đồn binh lính người Nam tại Quảng Ngãi, 

Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình phải cất súng vào kho và ra lệnh 

giới nghiêm, cấm đi ra ngoài. Mọi việc tuần tra đều do lính Pháp đảm nhiệm. 

Kế hoạch bị lộ nên thực dân Pháp nhanh chóng đàn áp cuộc khởi nghĩa. Duy chỉ 

có Tam Kì – Quảng Nam là cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra chóng vánh và cũng sớm thất 

bại. Sau đó, vua Duy Tân bị bắt đày sang đảo Reunion ở châu Phi, Trần Cao Vân, 

Thái Phiên, Nguyễn Quang Siêu và nhiều chí sĩ khác bị chém ở pháp trường An Hòa 

vào ngày 17/5/1916. 

Cuộc vận động khởi nghĩa đã cho thấy linh hồn của những hoạt động này là Thái 

Phiên và Trần Cao Vân. Trong bối cảnh Việt Nam Quang Phục Hội đang bị thực dân 

Pháp kiểm soát, các ông vẫn kiên trì và quyết liệt thực hiện mục tiêu của Việt Nam 

Quang Phục Hội, cũng là mục tiêu của phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX. Sự gặp gỡ 

giữa mục tiêu của một đảng chính trị với mục tiêu của cả dân tộc đã đưa đến không 

khí sôi sục quyết tâm khởi nghĩa của binh lính và các tầng lớp nhân dân ở các tỉnh 

Trung kì đầu năm 1916. 

Đã 100 năm qua, cho dù cuộc vận động khởi nghĩa chống Pháp cứu nước do vua 

Duy Tân và các lãnh đạo của Việt Nam Quang Phục Hội tổ chức và chỉ đạo năm 1916 

bất thành, nhưng sự kiện đó đã để lại di sản tinh thần to lớn về tình yêu quê hương, 

tinh thần tự chủ, tự cường đánh giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Qua đó, chúng 

ta thấy được tinh thần vì nước tận hiến của vua Duy Tân, của chí sĩ như Thái Phiên, 

Trần Cao Vân...và cả tinh thần yêu nước của binh lính người Việt trong quân đội 

Pháp. 

4.  Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 - 1918 

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp phải dồn lực lượng vào cuộc 

chiến đế quốc ở châu Âu. Trước sự suy nhược của thực dân Pháp tại Đông Dương và 

cuộc vận động của Việt Nam Quang Phục Hội, binh lính người Việt trong quân đội 

Pháp cũng như nhân dân ở bên ngoài mong mỏi một cuộc khởi nghĩa lớn để sớm thoát 

khỏi ách nô lệ. Những cuộc âm mưu nổi dậy hay bạo động nhỏ đã liên tiếp nổ ra khắp 

nơi. Riêng ở Thái Nguyên, vì điều kiện đặc biệt của nó, một cuộc khởi nghĩa lớn đã nổ 

ra do binh lính người Việt trong quan đội Pháp chủ động và dựa vào sự ủng hộ của 

nhân dân địa phương. 

Thái Nguyên là một nơi có truyền thống yêu nước, nơi đó đã in nhiều dấu vết 

chiến đấu của các thổ hào văn thân chống thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng 

Hoa Thám kéo dài trên căn cứ địa Bắc Giang và Thái Nguyên như một dấu tích đáng 

nhớ khơi dậy lòng căm thù giặc cao độ và lòng quyết tâm chống Pháp của nhân dân. 

Lúc này tại Thái Nguyên có viên công sứ Darles hết sức tàn bạo, gây nhiều tội ác với 

nhân dân. Khoảng thời gian từ 1917 – 1918, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều phần tử 
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chống Pháp nhất nên quân Pháp bố phòng rất cẩn mật. Nơi này có một cơ binh hùng 

hậu gồm lính lê dương, lính khố xanh và cả lính dõng. Nhà lao Thái Nguyên lúc đó 

còn là nơi tập trung số đông chính trị phạm thuộc các vụ Đề Thám, Duy Tân…Trong 

có Lương Ngọc Quyến – người của Việt Nam Quang Phục Hội – bị bắt từ hải ngoại 

về. 

Một trong những tiền đề quan trọng của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 

là cuộc hội ngộ giữa các binh lính người Việt trong quân đội Pháp ở Thái Nguyên mà 

tiêu biểu là Trịnh Văn Cấn đang sẵn sàng nổi dậy cứu nước và các nhà cách mạng 

“quốc sự phạm” đang bị giam cầm ở nhà lao Thái Nguyên mà tiêu biểu là Lương 

Ngọc Quyến. Anh em binh lính người Việt hết sức điêu đứng và bất bình với chính 

sách tàn bạo của viên công sứ Darles. Hàng ngày họ tiếp xúc với tù chính trị phạm nên 

từ đó tinh thần hướng nghĩa của họ ngày càng lên cao. Tình cảnh khổ cực của binh 

lính và tù chính trị càng làm cho hai bên có sự thông cảm với nhau, cột chặt vào nhau 

chờ ngày khởi nghĩa. 

Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên là Trịnh Văn Cấn, ông đi lính khố 

xanh cho Pháp, được phong đến chức đội trưởng nên người ta thường gọi là Đội Cấn. 

Ông từng phải theo quân Pháp đi đánh nghĩa quân Yên Thế của Đề Thám. Trong thời 

gian quân Pháp đánh nhau với nghĩa quân Yên Thế, Trịnh Văn Cấn đem lòng hâm mộ 

tinh thần bất khuất và ý chí dẻo dai của vị lãnh tụ nghĩa quân Yên Thế. Lòng yêu nước 

của Trịnh Văn Cấn ngày càng được nâng cao. Quan niệm về bạn và thù dần dần được 

phân biệt rõ hơn. Cuộc chiến tranh thế giới thừ nhất nổ ra, lúc đó ông đang ở trong 

quân đội Pháp nên nhận thức rõ rệt sự kiệt quệ của thực dân Pháp và rất muốn thừa cơ 

vùng dậy. Xung quanh Trịnh Văn Cấn có các anh em đồng hàng ngũ, chung chí 

hướng. Chính vì vậy mà không bao lâu họ đã kết thành một khối. Họ liên kết, liên lạc 

và trao đổi với nhau những ý kiến về thời cuộc. Tin khởi nghĩa ở Trung kỳ do Việt 

Nam Quang Phục Hội lại càng làm cho họ nóng lòng khởi nghĩa. Kể từ khi Trịnh Văn 

Cấn được điều từ chợ Chu về Thái Nguyên thì ông đã lôi kéo được thêm nhiều hạ sĩ 

quan cùng binh lính khố xanh trong quân đội Pháp. 

Tinh thần yêu nước và quyết tâm khởi nghĩa của Trịnh Văn Cấn và anh em binh 

lính khố xanh trong quân đội Pháp tại Thái Nguyên được tiếp thêm sức mạnh bởi 

Lương Ngọc Quyến. Gặp Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn một mặt tin vào bản 

lĩnh quân sự có thể làm được việc lớn, mặt khác qua lời động viên, khuyên nhủ của 

Lương Ngọc Quyến thì Trịnh Văn Cấn rất tin vào Việt Nam Quang Phục Hội đã có 

một lực lượng rất lớn, chuẩn bị tổng khởi nghĩa và chỉ chờ một cuộc nổi dậy ở trong 

nước là có thể kéo quân về tiếp viện. Vì vậy Trịnh Văn Cấn và các anh em binh lính 

khố xanh quyết định hành động. 

Như vậy nói đến cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên là nói đến sự chủ động của anh 

em binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Đó là những người nông dân đã bị áp 

bức ở các thôn quê, một thời đương đầu làm bia đỡ đạn, làm công cụ trấn áp của thực 

dân Pháp trong âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”. Cuộc liên minh của anh em 

binh lính người Việt trong quân đội Pháp với các chính trị phạm làm cho đã tăng 

cường lực lượng, tạo nên tinh thần phấn khởi, tự tin cho cuộc khởi nghĩa. 
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Tháng 8/1917, nhận được tin lan truyền lính khố xanh có thể bị chuyển đi nơi 

khác. Trước tình thế cấp bách, Ban chỉ huy khởi nghĩa họp và quyết định khởi nghĩa 

vào đêm ngày 30/8/1917. Theo sự phân công của Ban chỉ huy khởi nghĩa, mở đầu 

cuộc khởi nghĩa ông Đội Trường được phân công giết tên Giám binh chỉ huy trại lính 

khố xanh tên là Noel, ông Ba Chén nhận nhiệm vụ giết tên Phó quản tên Lạp – tay sai 

đắc lực của Noel. Theo kế hoạch thì việc giết Giám binhNoel bằng dao nhưng về sau 

phải sử dụng bằng súng. Chính điều này đã khiến cho cuộc khởi nghĩa bị lộ, không 

bảo đảm được yếu tố bí mật đã đề ra ban đầu. Khi nghe tiếng súng, trại lính Tây biết 

rằng đã có biến lớn. Viên sen đầm Basait và tên cai Rochette bên nhà bưu điện đã 

đánh điện tín về Hà Nội cầu cứu. 

Cuộc khởi nghĩa của binh lính người Việt trong quân đội Pháp ở Thái Nguyên 

do Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo đã nổ ra từ đêm 30/8/1917 đến 

ngày 4/3/1918. Nghĩa quân đã chiếm và làm chủ tỉnh lị Thái Nguyên trong một tuần, 

định ra Quốc hiệu, Quốc kì, làm cho thực dân Pháp hết sức lo sợ. Đây là cuộc khởi 

nghĩa lớn nhất, kéo dài nhất, có tiếng vang lớn nhất trong thời kì chiến tranh thế giới 

thứ nhất (1914 – 1918); đồng thời cũng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử cận 

đại Việt Nam với sự chủ động và lực lượng chủ yếu là binh lính người Việt trong quân 

đội Pháp.  

Trong số những nghĩa binh bị bắt trong cuộc khởi nghĩa có ông Chu Văn Yên, 

còn gọi là Cai Yên đáng chú ý. Ông là người chỉ huy trận đánh chiếm kho bạc. Cai 

Yên bị kết án chung thân và bị đày ra Côn Đảo. Năm 1934, ông được trả tự do. Tháng 

Tám 1945 ông tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương 

năm 1948. 

*** 

Từ năm 1908 đến năm 1918 ba cuộc khởi có sự tham gia của binh lính người 

Việt trong quân đội Pháp chính là vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội năm 1908, 

cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung kì năm 1916 và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 

1917 - 1918. Cả ba cuộc khởi nghĩa đều có chung kết cục vô cùng bi thảm.  

Về mặt tổ chức: Cả ba cuộc khởi nghĩa đều tổ chức chưa thật sự khoa học, chính 

vì vậy đã gây nên sự phản bội vô cùng đáng tiếc từ chính những người binh lính của 

ta. Từ khi đưa ra kế hoạch khởi nghĩa đến thời gian khởi nghĩa chính thức kéo dài nên 

dễ bị lộ. Các cuộc khởi nghĩa bị đàn áp ngay từ đầu, chính vì vậy lực lượng khởi nghĩa 

mất nhiều tướng lĩnh có tài nên giống như rắn mất đầu, khởi nghĩa thất bại là tất yếu. 

Về mục tiêu khởi nghĩa: Cả ba cuộc khởi nghĩa đều có mục tiêu rõ ràng là giành 

lại độc lập cho dân tộc, biểu hiện lòng quyết tâm giết giặc và một tinh thần quyết 

chiến quyết thắng đối với kẻ thù. Tuy nhiên chủ trương khởi nghĩa khi quan trong nhất 

lại thiếu đi sự thống nhất cần thiết nên dẫn tới kết cục bị thực dân Pháp đàn áp dã 

man. 

Trong vụ đầu độc binh lính Pháp năm 1908 và cuộc vận động khởi nghĩa tại 

Trung kì năm 1916, binh lính người Việt trong quân đội Pháp là đối tượng được Ban 

chỉ huy khởi nghĩa lôi kéo, vận động tham gia khởi nghĩa. Chỉ có cuộc khởi nghĩa 

Thái Nguyên Năm 1917 – 1918, thì binh lính là lực lượng chủ động, là nòng cốt của 

cuộc khởi nghĩa. Đây cũng là cuộc khởi nghĩa có sự tham gia của binh lính Việt Nam 
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trong quân đội Pháp có thể nổ ra và giành được một số thắng lợi bước đầu. Ba cuộc 

khởi nghĩa góp phần làm thất bại âm mưu “dùng người Việt trị người Việt” của thực 

dân Pháp. Cuộc quật khởi của binh lính người Việt trong quan đội Pháp đã báo hiệu 

một luồng gió mới về phong trào cách mạng lan rộng, động viên được nhiều giới, 

nhiều tầng lớp tham gia cứu nước, đặt cơ sở cách mạng ngày càng một bền vững hơn. 

Ba cuộc khởi nghĩa đã thể hiện được tinh thần yêu nước của nhân dân ta, đặc biệt là 

của anh em binh lính người lòng địch. Họ đã phát huy truyền thống văn hóa “Gần bùn 

mà chẳng hôi tanh mùi bùn” của dân tộc Việt Nam. 
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