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Vø án Phan Thanh Giän
Næm 1861 (Tân H®i), TÜ§ng Charner Çánh lÃy ÇÒn
Kÿ Hòa, ti‰n chi‰m Thû DÀu M¶t và Tây Ninh, rÒi quay vŠ
Çánh chi‰m tÌnh ñÎnh TÜ©ng.
CuÓi tháng 2 næm 1861, Trung tá Bourdais Çem tàu Çi
ÇÜ©ng sông, và Thi‰u tÜ§ng Page Çi ÇÜ©ng bi‹n, hai m¥t ti
‰n chi‰m thành MÏ Tho.
Tháng 11 næm 1861, quân Pháp chi‰m thành Biên
Hòa, rÒi chi‰m ÇÒn Bà RÎa.
TrÜ§c tình th‰ nguy ngÆp, vua T¿ ñÙc sung cho Phan
Thanh Giän chÙc "NghÎ hòa chánh sÙ" và Lâm Duy HiŒp
làm phó sÙ, vào Nam thÜÖng nghÎ v§i Pháp, mÜu chuyŒn
giäng hòa. TrÜ§c khi Çi vua T¿ ñÙc tuyên chÌ:

"Phàm m†i chi ti‰t nhÜ thù Çáp giao Ü§c vŠ viŒc nghÎ
hòa cÀn phäi cÄn thÆn. Thêm n»a, nên cÓ g¡ng Çåt Ç‰n viŒc
Çình chi‰n, ngõ hÀu xÙng Çáng v§i nhiŒm vø khanh ÇÜ®c
giao phó (...............................). ñÃt nÜ§c hôm nay Çang bÎ
dÒn vào ngõ cøt khó khæn. MuÓn ÇÜa nó thoát ra, chÌ có bàn
tay cûa nh»ng ngÜ©i tôi trung, tài næng, tÆn tøy. ñØng vì
m¶t s¿ y‰u ÇuÓi hay v¶i vàng nào Çó mà làm thiŒt håi Ç‰n
vÆn mŒnh và danh d¿ cûa cä giang san Çang ÇÜ®c giao phó
vào tay các khanh. CÀu mong cho các khanh ÇÜ®c s§m trª
vŠ ÇÀy vinh quang vì Çã bäo vŒ danh d¿ cûa non sông và gi»
gìn ÇÜ®c s¿ vËn tròn lãnh th°".
(Phan Thanh Giän là ngÜ©i nhÜ th‰ nàò? NguyÍn Væn ThÎnh, TuÀn báo Væn
NghŒ, sÓ 392, ngày 17/08/2018).

Ngày 5-6-1862, Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp kš
hòa Ü§c v§i Bonard và Palanca trên tàu Duperré. Hòa Ü§c
nay g†i là Hòa Ü§c Nhâm TuÃt. Bonard cº Trung tá
Lavaissère de Lavergne ÇÜa hiŒp Ü§c vŠ Pháp duyŒt y và
Palanca cº m¶t thi‰u ta cÀm hiŒp Ü§c vŠ Tây Ban Nha.
T© hòa Ü§c có 12 khoän, nhÜng có 3 khoän quan tr†ng
nhÃt là khoän 2, khoän 3 và khoän 8:
Khoän 2: T¿ do theo Çåo Thiên Chúa së ÇÜ®c ban hành

trên toàn cÕi nÜ§c Nam.
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Khoän 3: Ba tÌnh Biên Hòa, Gia ñÎnh (Sài Gòn), ñÎnh
TÜ©ng (MÏ Tho) và Çäo Côn Lôn phäi nhÜ©ng cho Pháp.
NÜ§c Nam không ÇÜ®c ngæn trª tàu buôn Pháp mÜ®n ÇÜ©ng
sang buôn bán v§i Cam BÓt và phäi Ç‹ cho tàu chi‰n Pháp
t¿ do vào thám hi‹m trên các sông ngoài cûa nÜ§c này.
Khoän 8: NÜ§c Nam phäi trä cho Pháp và Tây Ban
Nha tiŠn bÒi thÜ©ng chi‰n tranh là 4 triŒu ÇÒng (francs)
trong 10 næm; m‡i næm 400.000 ÇÒng.
Phan Thanh Giàn dâng vua T¿ ñÙc bän hòa Ü§c vô
cùng nhøc nhã này. Vua T¿ ñÙc Çau kh°, kêu tr©i than ÇÃt:
"Ôi! Con dân mÃy triŒu, t¶i gì mà kh° th‰? ThÆt là Çau lòng.
Hai ngÜÖi không nh»ng chÌ là t¶i nhÆn cûa triŠu Çình mà
còn là t¶i nhân muôn Ç©i cûa hÆu th‰!"
Lúc bÃy gi©, nhân dân cä nÜ§c phÅn n¶, k‰t t¶i Phan
Thanh Giän phän quÓc, bán nÜ§c. TrÜÖng ñÎnh, TrÀn Væn
Thành, TrÎnh Quang Nghi, Võ Duy DÜÖng, ... chiêu m¶
nghïa quân Çánh phá quân Ç¶i viÍn chinh Pháp. Vua T¿ ñÙc
ûng h¶ nghïa quân và chÌ giúp m¶t phÀn nhÕ cho nghïa
quân. ViŒc này bÎ quân Pháp phän ÇÓi và lÃy c§ Ç‹ ti‰n chi
‰m 3 tÌnh miŠn Tây.
ñ‹ cho Phan Thanh Giän có cÖ h¶i chu¶c t¶i, vua và
triŠu thÀn giao cho Phan Thanh Giän làm Chánh sÙ sang
Pháp xin chu¶c låi 3 tÌnh miŠn ñông. Vua T¿ ñÙc ûy

thác:"ñÃt ba tÌnh này là xÜÖng máu cûa dân, chu¶c låi là
chu¶c t¶i cho ta, Ç‹ cho dân thÕa lòng nguyŒn v†ng". Vua
T¿ ñÙc Çã thú nhÆn mình cÛng có phÀn chÎu trách nhiŒm Ç‹
mÃt ba tÌnh miŠn ñông.
Sau nºa næm thÜÖng lÜ®ng, viŒc xin chu¶c låi 3 tÌnh
miŠn ñông không thành, vua T¿ ñÙc cách chÙc Phan Thanh
Giän.
Næm 1865, trÜ§c tình th‰ khó kh¡n, vua T¿ ñÙc phøc
chÙc cho Phan Thanh Giän.
Næm 1866, Phan Thanh Giän xin vŠ hÜu, nhà vua
không chÃp nhÆn mà còn b° ông Phan làm Kinh LÜ®c sÙ 3
tÌnh miŠn Tây Nam B¶ (Vïnh Long, An Giang, Hà Tiên).
Vua cæn d¥n:

"Không khuÃt phøc tình hình m¶t cách t¿ Ç¶ng".
Tháng 4 næm 1867, TrÀn Hoàn TuÀn phû Hà Tiên ÇŠ
nghÎ Phan Thanh Giän t° chÙc phòng ngØa. Phan không
ÇÒng š và bäo r¢ng:

"Không nên phÕng Çoán vŠ m¶t viŒc chÜa xäy ra (!).
Chúng ta hãy ch© xem ngÜ©i Pháp có th¿c hiŒn viŒc chi‰m
ÇÃt hay không. Lúc Çó tôi së huÃn thÎ sau (!)".
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(Lê Thanh Cänh:"Notes pour servir à l'établissement du protectorat français
en Annam". Bulletin des amis du vieux Hu‰ 1937, trang103)

Sao Phan Thanh Giän ngây ngô, kh© khåo Ç‰n th‰?
NguyÍn H»u CÖ, T°ng ÇÓc An Giang - Hà Tiên chuÄn
bÎ k‰ hoåch phòng ngØa khi ÇÜ®c tin quân Pháp s¡p tÃn công
3 tÌnh miŠn Tây. Phan Thanh Giän hay tin NguyÍn H»u CÖ
chuÄn bÎ k‰ hoåch phòng thû chÓng Pháp; tháng 6 næm
1863, Phan gªi thÜ cho T°ng ñÓc NguyÍn H»u CÖ ngæn cän
không cho phép thi hành k‰ hoåch phòng ngØa (!). Phan
Thanh Giän vi‰t:

"Có tin ÇÒn là tÌnh ông ÇÜÖng m¶ rÃt nhiŠu quân nghïa
dÛng. Quan Thûy sÜ ñô ÇÓc Pháp Çã nhiŠu lÀn nêu c§ Çó và
Çã phái m¶t chi‰c tàu chi‰n Çi Cao Mien. Chi‰c tàu Çó së Çi
qua vùng ông. N‰u ông không chÃm dÙt viŒc Ãy Çi thì s® r
¢ng viŒc Ãy së làm cho h† phäi ngåc nhiên và nghi ng©".
(Lê Thanh Cänh:"Notes pour servir à l'établissement du protectorat
français en Annam". Bulletin des amis du vieux Hu‰ 1937, trang102)

ñiŠu này, m¶t lÀn n»a chÙng tÕ Phan Thanh Giän
muÓn dâng ÇÃt cûa T° quÓc cho Pháp.
Trong th©i gian trÃn thû 3 tÌnh miŠn Tây, Phan Thanh
Giän không tÕ ra æn næng t¶i l‡i.

Ngày 18 tháng 11 næm 1866, Phan Thanh Giän ti‰p
xúc v§i Trung tá Häi quân August Ansart, khi bàn Ç‰n viŒc
Pháp muÓn triŠu Çình Hu‰ nhÜ®ng thêm 3 tÌnh miŠn Tây, h†
Phan Çã th° l¶ thái Ç¶ cûa mình:

"Ba tÌnh ch£ng phäi là cûa các ông rÒi hay sao? TÃt cä
nh»ng sän phÄm cûa các tÌnh Ãy ch£ng vÅn sang phía các
ông hay sao? ... Chúng tôi sÈ không bao gi© chÓng c¿ låi
quân tÃn công, vì chúng tôi bi‰t làm nhÜ th‰ là vô ích...
Nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam hiŒn ÇÜÖng ûng h¶ Pu-Câm-bô là
nh»ng kÈ du Çãng... Nh»ng lÀm l‡i trÜ§c kia sª dï có là vì
không hi‹u bi‰t giá trÎ và s¿ thông minh cûa ngÜ©i Âu.
NhÜng bây gi©, trong khi mà hai dân t¶c Çã hi‹u bi‰t nhau,
thì ngÜ©i khÕe phäi giúp Ç« và soi sáng cho ngÜ©i y‰u Ç‹
dÅn ngÜ©i Çó ti‰n bÜ§c trên con ÇÜ©ng væn minh".
(Taboulet. La geste française en Indochinois, 4/11/1943)

Ông còn khuyên khích quân Ç¶i viÍn chinh Pháp ti‰p
tøc ti‰n chi‰m thêm lãnh th° nÜ§c ta, ông nói rõ r¢ng: " N‰u
quš quÓc lÃn t§i, quä nhân không chÓng c¿".
(NguyÍn Væn ThÎnh: Phan Thanh Giän là ngÜ©i nhÜ th‰ nào ? TuÀn báo Væn
NghŒ, sÓ 392, ngày 17/08/2018).

Khi quân Pháp kéo Ç‰n bao vây thành Vïnh Long.
Phan Thanh Giän ra lŒnh cho quân lính trong thành không
ÇÜ®c chÓng c¿. Gi¥c Pháp ti‰n vào thành Vïnh Long không
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tÓn m¶t viên Çån. Phan còn ra lŒnh mª kho lúa gåo giao cho
gi¥c và vi‰t thÜ cho các quan, các tÜ§ng trÃn gi» hai tÌnh Hà
Tiên và An Giang khuyên h† nên ÇÀu hàng quân Pháp, ông
vi‰t:

"H«i các quan và dân chúng,
SÓ phÆn Çã ÇÎnh r¢ng: ngÜ©i nào thuÆn theo lòng Tr©i
thì còn, ngÜ©i nào nghÎch theo lòng Tr©i thì ch‰t. Làm theo
š muÓn cûa Tr©i là thuÆn thiên lš... NgÜ©i ta là m¶t con vÆt
có trí sáng suÓt d¿ng lên do Tr©i ÇÎnh. M‡i loåi thú sÓng tùy
theo s¿ t¿ nhiên cûa nó, nhÜ nÜ§c chäy tØ ÇÃt cao xuÓng ÇÃt
thÃp, nhÜ lºa cháy trên ÇÃt khô ráo... Tr©i Çã cho con ngÜ©i
có lš trí, con ngÜ©i phäi sÓng tùy theo lš trí Ãy.
QuÓc gia cûa Hoàng Ç‰ ta có tØ th©i xÜa. S¿ trung
thành v§i tiên vÜÖng là tr†n vËn và luôn luôn hæng hái,
chúng ta không th‹ nào quên Ön cûa Hoàng Ç‰ và cûa tiên
vÜÖng ta. Bây gi© Çây, ngÜ©i Phú Lang Sa Ç‰n xÙ ta v§i
nhiŠu súng Óng b¡n månh, gieo r¡c s¿ vÄn Çøc trong nhÖn
dân ta. Chúng ta y‰u §t không th‹ chÓng n°i ngÜ©i Phú
Lang Sa, tÜ§ng soái và lính tráng ÇŠu bÎ Çánh båi. M‡i lÀn
chi‰n là m‡i lÀn thêm Çau kh° cho ta. NgÜ©i Phú Lang Sa
có chi‰n thuyŠn to, chª ÇÀy quân và võ trang b¢ng Çåi bác.
Không ngÜ©i nào có th‹ chÓng låi. NgÜ©i Phú Lang Sa
muÓn Ç‰n Çâu cÛng Ç¥ng, nh»ng ÇÒn lÛy ch¡c ch¡n cÛng
phäi b‹.

B°n chÙc van vái Tr©i, b°n chÙc nghe theo lë phäi và
t¿ nhû: "Mình còn ngÓc khi mình muÓn Çánh ngÜ©i Phú
Lang Sa b¢ng võ khí, cÛng nhÜ con nai con muÓn b¡t con
c†p. Mình låi kéo vŠ phe mình m¶t cách vô ích nh»ng tai
håi l§n, Ç‹ tai håi Ãy Çè trên ÇÀu dân mà Tr©i Çã giao cho
mình chæn". VÆy b°n chÙc vi‰t công thÜ cho các quan væn
cÛng nhÜ cho các quan võ hãy b‹ gãy giáo gÜÖm và giao
thành trì, khÕi chÓng låi.
NhÜng n‰u b°n chÙc tùy theo thiên š mà tránh Ç«
giùm dân Çen tai h†a r§t trên ÇÀu h†, b°n chÙc trª thành
phän thÀn ÇÓi v§i Hoàng Ç‰ cûa ta vì b°n chÙc trao ba tÌnh
cûa Hoàng Ç‰ cho Phú Lang Sa mà không chÓng c¿... B°n
chÙc Çáng t¶i ch‰t. H«i các quan và lê dân, các ngÜ©i có th‹
sÓng dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa ngÜ©i Phú Lang Sa, nh»ng
ngÜ©i này chÌ Çáng s® trong lúc chi‰n tranh mà thôi, nhÜng
lá c© ba s¡c không th‹ phÃt ph§i bay trên thành lÛy mà nÖi
Ãy Phan Thanh Giän còn sÓng... "
(G.Taboulet, La Geste française rn Indochinois. Paris,1956. Tome II, page
518 et 9 lignes de page 519)
(Phan Thanh Giän là ngÜ©i nhÜ th‰ nàò? NguyÍn Væn ThÎnh, TuÀn báo Væn
NghŒ, sÓ 392, ngày 17/08/2018)
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 217-218)

V§i s¿ giúp Ç« tÆn tình cûa Phan Thanh Giän, chÌ
trong 5 ngày, 3 tÌnh miŠn Tây: Vïnh Long, An Giang, Hà
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Tiên l†t vào tay quân Ç¶i viÍn chinh Pháp. TØ Çó Nam Kÿ
trª thành thu¶c ÇÎa cûa Pháp.
ñ†c xong bÙc thÜ cûa Phan Thanh Giän gªi cho các
quan væn võ và nhân dân khuyên h† hãy "hãy b‹ gãy giáo
gÜÖm và giao thành trì, khÕi chÓng låi. Chúng tôi rÃt Çau
lòng và nghï r¢ng n‰u TrÀn HÜng ñåo hay NguyÍn HuŒ thÃy
gi¥c Tàu månh mà xin dâng ÇÃt cho gi¥c, nhÜ quan Çåi thÀn
Phan Thanh Giän, thì ngày nay nÜ§c ViŒt Nam không có tên
trên bän ÇÒ th‰ gi§i.
BÙc thÜ cûa Phan Thanh khá dài và k‰t luÆn b¢ng m¶t
câu ng¡n g†n: "lá c© ba s¡c không th‹ phÃt ph§i bay trên
thành lÛy mà nÖi Ãy Phan Thanh Giän còn sÓng". Th¿c ra thì
trÜ§c khi Phan Thanh Giän t¿ sát, c© ba s¡c: xanh, tr¡ng, ÇÕ
cûa Pháp Çã phÃt ph§i bay kh¡p nÖi trên thành lÛy cûa 6 tÌnh
Nam kÿ.
Sau khi trao thành Vïnh Long cho quân Ç¶i Pháp và
giúp quân Ç¶i Pháp chi‰m thêm hai tÌnh An Giang và Hà
Tiên, Phan Thanh Giän uÓng thuÓc Ç¶c t¿ tº. ñô ÇÓc De La
Grandière gªi m¶t lá thÜ phân Üu Ç‰n gia Çình ông Phan,
trong thÜ có Çoån:

"Lá thÜ này cûa tôi là Ç‹ bày tÕ lòng trân tr†ng và
thân ái cûa tôi ÇÓi v§i quš vÎ. Xin gia Çình quš vÎ hãy gi»
lÃy Çó nhÜ là l©i minh chÙng vŠ nh»ng tình cäm tÓt ÇËp mà

dân t¶c Pháp së gi» mãi ÇÓi v§i ngÜ©i cha Çáng kính cûa
quš vÎ cÛng nhÜ gia Çình quš vÎ".
Ti‰n sï MÏ Vân dÎch ra ti‰ng ViŒt tØ nguyên bän ti‰ng
Pháp:

"Le témoignage official de mon estime et de mon
amitié que je vous adresse dans cette lettre, doit être
conservé dans votre famille comme le gage des sentiments
que les Français conserveront pour votre vénérable père et
pour sa famille".
ñÜ®c tin ba tÌnh miŠn Tây thÃt thû và Phan Thanh Giän
uÓng thuÓc Ç¶c tÜ tº. Quá Ç¶t ng¶t, vua T¿ ñÙc Çau kh°,
ngày 24 tháng 9 næm ñinh Mão, tÙc là ngày 21-10-1867,
vua ban chi‰u cho Tôn Nhân Phû và Çình thÀn nghÎ xét t¶i
Phan Thanh Giän vŠ viŒc Ç‹ mÃt Nam Kÿ.
Nguyên væn t© chi‰u vi‰t b¢ng ch» Hán. Sau Çây là bän
dÎch:

"Ngày 24 tháng 9 næm T¿ ñÙc thÙ 20 (21-10-1867),
làm viŒc trong n¶i các, thÀn là Phan ñình Bình và TrÀn Væn
HŒ vâng thÜ®ng dø vŠ viŒc khÓn ÇÓn cûa 6 tÌnh Nam Kÿ:
VÅn bi‰t trÅm lo viŒc nÖi xa không ÇÜ®c sáng suÓt và dùng
không Çúng ngÜ©i, t¿ mình rÃt hÆn trách và thÜÖng ti‰t, æn
næng không dÙt; nhÜng làm ngÜ©i bŠ tôi, lÃy viŒc ngæn
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ngØa, bäo vŒ (ÇÃt nÜ§c) làm nghïa vø cÛng khó mà tØ chÓi
trách nhiŒm ÇÜ®c. Xem rõ các nguyên ûy thì b†n NguyÍn
Tri PhÜÖng, Tôn ThÃt Cáp, Phåm Th‰ Hi‹n, NguyÍn Bá
Nghi tuÀn phòng bÃt l¿c nên Ç‹ mÃt lúc ÇÀu. Phan Thanh
Giän, Lâm Duy HiŒp nghÎ hòa khinh rÈ làm hÕng lúc gi»a.
Ti‰p theo Phan Thanh Giän, Phåm Phú ThÙ, Ngøy Kh¡c
ñän vâng lŒnh Çi sÙ ch£ng có công tr¥ng gì, bÕ ph‰ lúc sau.
Låi Ç‰ b†n Phan Thanh Giän, TrÜÖng Væn Uy‹n, NguyÍn
H»u CÖ, TrÀn Hoán nhân tuÀn ch‹nh mäng làm mÃt lúc
cuÓi, Ç‹ trÅm Ç¡c t¶i v§i tôn mi‰u xã t¡c, sï dân phäi r©i bÕ
gia hÜÖng phÀn m¶, nói Ç‰n thÆt ch£ng khÕi Çau lòng, nhÙc
ÇÀu. TrÅm là ngÜ©i ít tu°i, bi‰t nÜÖng t¿a vào Çâu? Muôn h†
bi‰t trông mong vào Çâu? T¿u trung NguyÍn Tri PhÜÖng,
NguyÍn Bá Nghi còn có ch‡ dùng vŠ sau, n‰u Çàn h¥c ra
cÛng che không ÇÜ®c l‡i trÜ§c, ch‡ Ãy còn có th‹ khoan thÙ
ÇÜ®c. ñ‰n nhÜ Phan Thanh Giän thì thûy chung ÇŠu quanh
quÃt, l©i nói không theo ÇÜ®c viŒc làm, Çêm h†c vÃn danh
v†ng m¶t Ç©i trút såch ra bi‹n Çông. ThÆt là tán tÆn lÜÖng
tâm, quá Ç‡i phø Ön. M¥c dù Çã lÃy cái ch‰t t¿ phåt, nhÜng
cÛng chÜa Çû ÇŠn bù cho trách nhiŒm! Than ôi! quyŠn trÎ
nÜ§c chÌ còn có thÜªng cùng phåt! N‰u ch£ng thÜªng thì lÃy
gì mà khuy‰n khích? N‰u ch£ng phåt thì lÃy gì mà ræn? Bây
gi© chÌ bi‰t Çem viŒc cûa b†n Çó ÇÜa ra Ç‹ bàn båc. TrÅm
cÛng bi‰t ÇÃy ch£ng phäi là công Çåo, hÖn n»a, sÙ mŒnh còn
nhiŠu trong tÜÖng lai, làm sao mà khuy‰n khích ÇÜ®c m†i
ngÜ©i? Nên (trÅm) Çem giao cä cho Tôn Nhân Phû và Çình

thÀn xét xem công t¶i (cûa b†n h†) tÙc là phân biŒt công và
t¶i Ç‹ bàn ÇÎnh viŒc xº trí. Khi làm xong thì tâu lên sau, rÒi
lÃy Çó Ç‹ nghiêm phép t¡c bình thÜ©ng. Khâm thº."
Cung kính xem låi: ThÀn, Phan ñình Bình kš
"ThÀn, TrÀn Væn HŒ kš"
(TÆp san Sº ñÎa "ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän", sÓ 7 và 8 - tháng 7, 8, 9,
10, 11, 12 næm 1967; Sài Gòn, trang 154-155)

ñình thÀn và Tôn Nhân Phû ÇŒ trình lên vua T¿ ñÙc bän án
các quan låi có trách nhiŒm trong viŒc Ç‹ mÃt Nam Kÿ. Bän
án này, nguyên væn b¢ng ch» Hán, có Çæng trong cuÓn
"Phan Thanh Giän et sa famille d'après quelques documents
annamites", trang 94-96, tác giä là Pierre Daudin và Lê Væn
Phúc. Nguyên væn ch» Hán Hoàng triŠu Châu b°n, sÓ 1629,
T¿ ñÙc thÙ 21; tàng tr» tåi QuÓc sº quán Hu‰. Sau Çây là
bàn dÎch cûa Tô Nam:

"ñình thÀn chúng tôi kính cÄn tâu vŠ tình trång thÃt thû
3 tÌnh thành Vïnh Long, An Giang, Hà Tiên, kính tuân l©i
dø nghÎ xº và làm sáng tÕ các nguyên do, rÒi x‰p thành tÆp
ÇÀy Çû tâu lên Ç‹ Ç®i l©i thÜ®ng dø.
Ba tÌnh Vïnh Long, An Giang, Hà Tiên là nÖi xa xôi
cách trª, cho nên nh»ng chÙc ñÓc phû, BÓ chánh, Án sát,
ñô ÇÓc, Lãnh binh Çã phäi ch†n ngÜ©i mÅn cán; låi còn Ç¥t

13

viên T°ng ÇÓc Ç‹ kiêm tri, viên Kinh lÜ®c Ç‹ thÓng nhi‰p,
chÙc vø long tr†ng bi‰t là chØng nào? Lë ra ÇÜÖng s¿ phäi
nên do thám Ç¶ng tïnh, tâu trÜ©c vŠ triŠu Ç‹ ch© phÜÖng
pháp ÇÓi phó t¿ lúc chÜa xÄy ra viŒc, m§i là không phø v§i
s¿ giao phó. HuÓng chi triŠu Çình Çã tØng lo tính kÏ lÜ«ng,
và Çã chÌ thÎ rõ ràng. Th‰ mà tháng giêng næm nay, sau khi
nhà ThÜÖng båc có thÜ trä l©i, mà b†n Tây dÜÖng cÓ š
không chÎu phúc Çáp, Ç‹ rÒi tính toán k‰ gian, mà các Çåi
thÀn ba tÌnh hÀu nhÜ không nghe bi‰t gì cä, Ç‰n n‡i m¶t
bu°i sáng kia, chúng kéo Æp vào 3 tÌnh, súng Çån bÎ chúng
hi‰p Çáp Çem Çi! Th‰ mà viên Kinh LÜ®c cÛ là Phan Thanh
Giän khi viŒc xÄy ra rÒi, t¿ thÃy nghïa vø không th‹ sÓng
ÇÜ®c, Çành tìm lÃy m¶t cái ch‰t, còn thì ngoài ra chÌ thÃy
muÓi m¥t v§i cái sÓng thØa, Ç®i dÎp trª vŠ lÃy làm hân
hånh ! (?). ñÓi v§i trách nhiŒm gìn gi» ÇÃt Çai mà låi ÜÖn
hèn Ç‰n th‰, së phäi phân biŒt xº trÎ, Ç‹ ræn khí ti‰t bŠ tôi,
và Ç‹ nhân tâm có th‹ phÃn chÃn m§i phäi.
VÆy nay trØ các phû huyŒn, nh»ng viên quan suÃt trª
xuÓng ÇŠu phäi theo s¿ chÌ huy cûa cÃp trên mà không Ç‰n
n‡i vong b°n thì ÇŠu gia ân cho ÇÜ®c miÍn nghÎ. Còn ngoài
ra nhÜ viŒn Kinh lÜ®c cÛ là Phan Thanh Giän, Lãnh ÇÓc là
TrÜÖng Væn Uy‹n, T°ng ÇÓc NguyÍn H»u CÖ, ThÜ phû
TrÀn Hoán, Phiên ty NguyÍn Xuân Ý, NguyÍn Væn Ng†c,
và viên Çã quá cÓ là NguyÍn Væn Nhã, Vi‰t ty Võ Doãn
Thanh, Phan H»u Chính, NguyÍn Duy Quang, ñŠ ÇÓc Võ

ThÜªng, Chánh phó Lãnh binh Hoàng Chiêu, Hoàng Uy,
NguyÍn HÜng, NguyÍn TÆp, ñ‡ Huy, NguyÍn Bút, v.v... cä
thÄy 17 viên Ãy, nghï giao cho Çình thÀn lÆp tÙc xét rõ tình
trång, phân biŒt trÎ t¶i Ç‹ cho månh lŒnh ÇÜ®c oai nghiêm,
khâm thº.
Kính tuân mŒnh lŒnh, ThÀn LÍ b¶ xin Çem m¶t tÆp cûa
Lãnh ÇÓc cÛ TrÜÖng Væn Uy‹n tâu trình vŠ viŒc quân nÜ§c
Lang Sa Çã cÜ§p các væn thÜ s° sách v.v... Nay ThÀn LÍ b¶
xét r¢ng: lÀn Ãy các tÌnh thÀn Çã có t© tâu vŠ tình hình và Çã
có chÌ dø giao cho thÀn Ç¥ng cÙu xét tình trång, rÒi nghÎ xº.
Nay các s° sách væn án bÎ quân Lang Sa cÜ§p Çoåt
cÛng ª trong khoän lúc tÌnh thành Ãy thÃt thû; tÜªng nên
giao cä cho b¶ thÀn chi‰u luÆt xº trÎ b¢ng cách gia tr†ng
v.v... ñiŠu này vâng l©i châu phê Ti‰t thÙ Çã có mÆt tÜ mÆt
løc cÙu xét vŠ các s° sách, ch£ng bi‰t xº trí ra sao? Và có
trª ngåi gì chæng? Súng Çån có th‹ lÃy låi ÇÜ®c không? B†n
chúng quä thÆt vô døng! VÆy Çình thÀn phäi Çem t¶i trång 3
tÌnh ÇÒng th©i xét xº. Khâm thº.
ThÀn Ç£ng kính vâng l©i dåy, hiŒn Çã xét hÕi thÜÖng
nghÎ nhÜ sau:
Ngày tháng giêng næm nay Låi b¶ thÀn Çã Çem t© s§
cûa viên Án sát Khánh Hòa là NguyÍn Thông trình bày r
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¢ng: Phan Thanh Giän xÜa là ngÜ©i ti‰t liŒt nay xin ban cho
tên thøy v.v.....
ThÀn Låi b¶ xét thÃy vào ngày tháng 8 næm ngoái
trong Çåo dø væn có khoän: 3 tÌnh Vïnh Long, An Giang, Hà
Tiên bÎ chúng cÜ§p mÃt là do các tÌnh thÀn không bi‰t xº trí
ngay lúc ban ÇÀu. VÆy giao Çình thÀn xét rõ tình trång Ç‹
chia phân tØng hång mà trÎ t¶i Ç¥ng gi» oai nghiêm. Khâm
thº.
Vä låi, Phan Thanh Giän kia có công hay có t¶i, Hoäng
thÜ®ng ÇŠu thÃu rõ, th‰ mà viên An sát thÀn dám Çem š
riêng! V¶i xin ân huŒ th¿c không h®p lš. Duy có m¶t ÇiŠu:
viŒc Ãy quan hŒ Ç‰n phÀn danh ti‰t, vÆy thì tÆp Ãy xin giao
cä cho thÀn Ç£ng xét nghï m¶t th‹ v.v...
Ngày tháng 2, vâng ti‰p Çåo dø trong có m¶t khoän:
Viên cÓ Khâm mång Toàn quyŠn Çåi thÀn Phan Thanh Giàn
kia có công hay có t¶i, tØ trÜ§c Ç‰n gi©, chÜa có nhÃt ÇÎnh;
th‰ mà nh»ng kÈ bênh v¿c còn dám nhiŠu l©i, nhÜ vÆy
không th‹ không làm cho nó sáng tÕ? Còn phÀn tÜ cách cûa
Phan Thanh Giän, là ngÜ©i h†c r¶ng n‰t tÓt, Çáng làm mô
phåm cho Ç©i; tÀm lòng trung thành cÀn mÅn trong såch,
chæm chú làm h‰t phÆn s¿, thì trÅm Çã bi‰t tØ lâu và rÃt chú
tr†ng. Riêng nói vŠ tài thì hÖi kém, không Çû thao lÜ®c Ùng

bi‰n, låi còn phåm l‡i cÓ chÆp, không th‹ trao cho công viŒc
tr†ng Çåi, cho nên Çåi s¿ Ç‰n n‡i vÃp ngã. Th‰ mà nh»ng kÈ
bênh v¿c còn dám xin cho tên thøy, không bi‰t chúng Çã
cæn cÙ vào Çi‹m nào?
Ôi! Ban tÜ§c là Ç‹ thÜªng kÈ có công, ban thøy là Ç‹
bi‹u dÜÖng n‰t tÓt, triŠu Çình ÇÓi v§i danh tÜ§c rÃt công b
¢ng và rÃt thÆn tr†ng, ví thº m¶t phen låm phát, ai cÛng b¡t
chÜ§c xin bØa, thì Çåi s¿ cûa quÓc gia còn làm chi ÇÜ®c? Vì
th‰ phäi nên chÌnh låi Çi‹n hình, không Ç‹ dây dÜa tåm b®.
VÆy thì ÇÓi v§i các viên chÙc kia, cùng các ñÓc phû, BÓ
chánh, Án sát, lãnh binh cûa 3 tÌnh Vïnh Long, An Giang,
Hà Tiên, viên nào chÜa bÎ cách chÙc thì nay lÆp tÙc cách
chÙc, và phäi theo Çúng dø trÜ§c Ç‹ nghiêm trÎ, Ç¥ng tÕ
phép nÜ§c và Ç‹ khuy‰n khích lòng ngÜ©i. Khâm thº.
Kính tuân l©i dø, thÀn Ç£ng h¶i ÇÒng thÜÖng nghÎ r¢ng:
Viên Kinh lÜ®c Phan Thanh Giän xÜa và viên Lãnh ÇÓc
TrÜÖng Væn Uy‹n, T°ng ÇÓc NguyÍn H»u CÖ, ThÜ phû
TrÀn Hoán, Phiên ty NguyÍn Væn Ý, NguyÍn Væn H†c,
NguyÍn Væn Nhã (Çã ch‰t), Ni‰t ty Võ Doãn Thanh, Phåm
H»u Chính, NguyÍn Duy Quang, ñŠ ÇÓc Võ ThÜªng,
Chánh phó Lãnh binh Hoàng Chiêu, Hoàng Uy, NguyÍn
HÜÖng, NguyÍn TÆp, ñ‡ Uy, NguyÍn Bút, thì trÜ§c h‰t ÇŠu
phäi cách chÙc và truy thâu låi phÄm hàm; còn t¶i trång th‰
nào së xin tuân theo chÌ dø, chi‰u luÆt xº trÎ rÃt nghiêm.
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Còn viŒc Án sát Khánh Hòa NguyÍn Thông dâng s§
xin tên thøy cho Phan Thanh Giän, thì công t¶i cûa Phan
Thanh Giän, hoàng thÜ®ng Çã tØng soi xét rÒi, mà viŒc Ãy
kêu xin là theo š riêng, thi‰t tÜªng không cÀn bàn n»a.
VÆy nay chÌ xin Çem tÆp tâu cûa viên cÓ Kinh lÜ®c
Phan Thanh Giän, và T°ng ÇÓc Vïnh Long TrÜÖng Væn
Uy‹n Çã trình bày r¢ng: ngày 19 tháng 5 næm ngoái, vào
khoäng gi© Thìn thÃy viên quan Tây Çêm sÓ l§n tàu binh Ç
‰n b‰n tÌnh thành thä neo, kÿ thûy m¶t viên quan ba cùng
v§i m¶t ngÜ©i tên là CÓng TrÜ©ng ÇÜa Ç‰n m¶t phong thÜ ,
trong thÜ nói r¢ng: viên quan Tây nhÆn thÃy b†n gi¥c quÃy
rÓi lÆu nay phÀn nhiŠu là dân cûa tÌnh Châu ñÓc, nay y
muÓn r¢ng quí quÓc nhÜ©ng låi 3 tÌnh Ç‹ y ki‹m soát, thì
chúng không dám quÃy rÓi nhÜ xÜa v.v... .
ThÀn Ç£ng xem xong bÙc thÜ, cùng nhau thÜÖng nghÎ,
rÒi Kinh lÜ®c sÙ lÆp tÙc Çem các viên Ni‰t ty Võ Doãn
Thanh, theo xuÓng tàu, cùng viên chúa tàu Çàm thoåi; trách
y Çã vin vào c§ nhÕ m†n mà Çã v¶i làm thÜÖng t°n Çåi
nghïa v.v... .
Y trä l©i r¢ng: b°n š th‰ nào, Çã nói ª trong bÙc thÜ.
Nói Çoån y cho chi‰n thuyŠn ti‰n sát vào phía ngoài thành,
rÒi cho b¶ binh vào thành Çóng gi».

Còn các tÆp tâu cûa nguyên T°ng ÇÓc An-Hà NguyÍn
H»u CÖ trình bày r¢ng: ngày 10 tháng này, vào khoäng gi©
Mùi, có nhÆn ÇÜ®c t© sao løc cûa CÖ mÆt viŒn do Kinh lÜ®c
thÀn gºi Ç‰n, sau khi xem rÒi, thÃy tàu chi‰n Tây Ç‰n chi‰m
tÌnh thành mà chúng chÌ m§i dàn ra ª ngoài b‰n sông. ñÓc
thÀn lÆp tÙc phái ngay hai ty Phiên Ni‰t là NguyÍn Xuân Ý
và Phåm H»u Chính cùng xuÓng dÜ§i tàu hÕi rõ duyên do,
thì viên chúa tàu ÇÜa ra m¶t bÙc thông tÜ cûa quan Kinh
lÜ®c, nhÜng chúng chÌ cho coi ngoài phong bì, thì thÃy Çóng
Ãn tín cûa tÌnh Vïnh Long, mà chúng không chÎu mª ra cho
coi bên trong, yêu cÀu Ç‰n 2, 3 lÀn, thì chúng cho bi‰t khi
nào T°ng ÇÓc xuÓng Çây, thì chúng së mª. Vì th‰ ñÓc thÀn
phäi cùng Vi‰t Ty lÆp tÙc xuÓng tàu, thì viên quan Tây Çem
bÙc Thông tÜ mª ra cho coi, rÒi Çem lš lë tranh luÆn, chúng
vÅn không nghe. Và ngay lúc Ãy Çã thÃy phû thÀn Hà Tiên
là TrÀn Hoán ÇÜÖng ngÒi û rû ª Çó. M¶t lát sau thÀn Ç£ng
cáo tØ ra vŠ thì b†n quan Tây cÛng cÀm tay nhau cùng bÜ§c
lên b©, viên nào cÛng mang theo súng Óng, räo bÜ§c vào
thành chia binh Çóng gi» các ngä, bao nhiêu s° sách chúng
ÇŠu thu lÜ®m; riêng các bän mÆt tÜ mÆt løc thì Çã châm lºa
ÇÓt h‰t, cho nên m§i phäi quay vŠ Bình ThuÆn Ç‹ soån t©
tâu.
TÆp tâu cûa nguyên Th¿ TuÀn phû Hà Tiên TrÀn Hoàn
trình r¢ng: Cùng m¶t ngày trong tháng Ãy, viên Ãy vâng

19

mŒnh Çem binh thuyŠn Ç‰n 3 tÌnh håt Ç‹ ÇÓc sÙc viŒc dinh
ÇiŠn; thì ngày 20 vào gi© Tœ, Çi qua häi phÆn An Giang,
ch®t g¥p chi‰n thuyŠn cûa Tây m©i lên Çàm thoåi, khi lên
trên tàu thì viên quan Tây ÇÜa ra phong bì Ç¿ng t© thông tÜ
cûa quan Kinh lÜ®c, sau khi coi xong thì chúng câu lÜu låi
Çó.
RÒi ngày 23 gi© Tœ thì chi‰n thuyŠn cûa Tây c¥p b‰n
tÌnh thành, lúc Ãy Çã thÃy 2 Ty Th¿ TuÀn phû, Án sát là
NguyÍn Væn H†c và NguyÍn Duy Quang, cùng chánh Lãnh
binh NguyÍn HÜÖng ti‰n xuÓng b‰n tàu, viên quan Tây lÆp
tÙc cÀm tay T°ng ÇÓc bÜ§c lên b©, rÒi y chia m¶t nºa binh
Çóng gi» ngoài thành, còn m¶t nºa thì sÃn vào thành, chi‰m
Çóng các sª, bao nhiêu væn thÜ s° sách chúng tÎch thâu, còn
các mÆt tÜ mÆt løc Çã ÇÓt h‰t ÇÜ®c rÒi. TÆp tâu này còn
nhiŠu khoän n»a, nhÜ cÛng giÓng nhÜ các l©i cûa viên Kinh
lÜ®c và viên TuÀn phû v.v... .
Låi ÇÓi chÃt v§i l©i khai cûa ñÓc thÀn TrÜÖng Væn
Uy‹n Çã trình bày r¢ng: LÀn Ãy viên quan Tây kia kéo nhiŠu
chi‰n thuyŠn Ç‰ chi‰m tÌnh thành, viên Ãy Çã cùng Kinh
lÜ®c phi báo tình hình cho hai tÌnh thÀn An, Hà phäi chi‰u
theo chÌ dø cùng các løc væn trÜ§c sau mà liŒu lš. Duy có
các bän mÆt tÜ Ç¿ng riêng trong m¶t cái tráp trao cho viên
cÓ phiên Ty NguyÍn Væn Nhã thì Çã trích ra Çem ÇÓt Çi rÒi,
mà ª trong bän ÇŒ trình không kÎp nh¡c Ç‰n. S¿ sÖ xuÃt Ãy,

xin cam chÎu l‡i. Còn ngoài ra thì cÛng giÓng nhÜ các tÆp Çã
k‹ ª trên.
Viên nguyên T°ng ÇÓc An Hà NguyÍn H»u CÖ khai r
¢ng: ngày 15 tháng 5 næm trÜ§c, ti‰p ÇÜ®c t© tÜ cûa Kinh
lÜ®c Phan Thanh Giän và kiêm tri TrÜÖng Væn Uy‹n, trong
có m¶t khoän nói r¢ng: Có nghe phong phanh tÌnh Ãy có
nhiŠu dân ra Ùng nghïa; quan binh cûa Tây thÜ©ng vin c§ Çó
Ç‹ sinh chuyŒn. LÀn này chúng phái tàu chi‰n qua nÜ§c Cao
Man tÃt nhiên Çi qua quí håt, n‰u không tìm k‰ ngæn ch¥n
s§m Çi, e n»a chúng låi ngÖ v¿c lôi thôi v.v.... NhÜng tÌnh Ãy
Çã tØng phái viên Çi do thám mà chÜa thÃy trª vŠ, thì ngày
20 tháng Ãy vào khoäng gi© DÆu, tàu chi‰n cûa chúng kéo Ç
‰n tÌnh thành cho bi‰t hiŒn có væn thÜ cûa quan Kinh lÜ®c
và quan Kiêm tri trao cho b†n chúng ÇÜa Ç‰n Ç‹ các tÌnh
thÀn liŒu biŒn các viŒc, nhÜng chúng låi bäo tÌnh thÀn phäi
xuÓng dÜ§i tàu thì së mª ra cho coi v.v...
TÌnh thÀn nghï r¢ng: b†n chúng kéo t§i lÀn này, ho¥c
giä låi vin vào c§ nghïa binh mà trách móc ta; n‰u mình
không xuÓng, s® r¢ng b†n chúng låi thêm nghi ho¥c, âu là
thº xuÓng xem sao? Ch£ng ng© khi thoåt bÜ§c xuÓng thì
chúng kéo ùa cä lên chi‰m cÙ tÌnh thành, binh lính coi gi»
dinh th¿ kho Çån, và các quan låi các sª ÇŠu chåy tán loån.
TÌnh thÀn cÛng bÎ b†n chúng b¡t giam, không làm th‰ nào
ÇÜ®c n»a.
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K‰ Çó Ç‰n ngày 27 vŠ VÎnh Long, tÜ©ng trình v§i quan
Kinh lÜ®c và quan Kiêm tri, thì quan Kinh lÜ®c bäo r¢ng:
hãy tåm lÜu låi Vïnh Long Ç‹ thäo s§ tÃu trao cho Tây quan
chuy‹n h† vŠ kinh. Ho¥c giä chi‰u theo các lë trong bän mÆt
løc cûa cÖ mÆt viŒn ÇŠ ngày tháng 9 næm T¿ ñÙc thÙ 19 mà
rút lui vŠ Bình ThuÆn së ÇŒ s§ tÃu có lë °n hÖn v.v...
NhÜng viên Ãy tr¶m nghï: TÆp s§ cûa tÌnh Vïnh Long
ÇŒ ngày 19 trÜ§c kia Çã bÎ quan binh cûa Tây Çón ÇÜ©ng lÃy
mÃt làm phiŠn cho quan Kinh lÜ®c phäi Çi giäng giäi Ç‰n 2,
3 lÀn, chúng m§i nhÆn l©i chuy‹n h¶, th‰ mà ngày nay låi
trao cho chúng, hÕi ch¡c vào Çâu? Vì th‰ m§i sao danh sách
các viên quän suÃt, phû huyŒn, thu¶c viên cûa tÌnh An
Giang, k‹ rõ viên nào hiŒn Çã nhÆm chÙc, viên nào chÜa Ç‰n
v.v... chuy‹n ÇŒ lên quan Kinh lÜ®c Ç‹ ngài ÇiŠu khi‹n, và
do quan Kinh lÜ®c cùng quan Kiêm tri cÃp giÃy cho vŠ Bình
ThuÆn Ç‹ làm t© tÃu v.v... Còn ngoài ra cÛng giÓng nhÜ các
ÇiŠu ª trong tÆp trÜ§c Çã k‹.
L©i khai cûa Th¿ Tuân phû TrÀn Hoán, BÓ chánh
NguyÍn Væn H†c, Án sát NguyÍn Duy Quang: Tháng 3 næm
trÜ§c, các viên Ãy Çã thÜÖng nghÎ r¢ng: b†n quan binh Tây
Çòi ta trao låi 3 tÌnh, n‰u không vØa lòng ¡t së sinh ra l¡m
chuyŒn, nên Çã mÆt tÜ cho Kinh lÜ®c thÀn phäi trù liŒu
trÜ§c, Ç‹ lúc lâm th©i ÇÓi phó, thì ti‰p ÇÜ®c l©i phúc Çáp cûa

Kinh lÜ®c thÀn bäo r¢ng: công viŒc còn chÜa xÄy Ç‰n không
h‹ d¿ liŒu trÜ§c ÇÜ®c. VÆy hãy nên Ç®i chØng nào b†n
chúng th¿c hiŒn mÜu mô chi‰m Çoåt, së có thông tÜ Ç‹ xº
lš.
ñây là âm mÜu cûa Phan Thanh Giän muÓn dâng ÇÃt
cho gi¥c Pháp hay thÆt s¿ là h† Phan không có khä næng
lãnh Çåo mà hành Ç¶ng kém khôn ngoan nhÜ th‰?

RÒi ngày tháng 5 viên Th¿ TuÀn phû vâng mång Ç‰n 3
tÌnh, Çôn ÇÓc viŒc dinh ÇiŠn và khuyên các viên BÓ, Án hãy
lÜu låi tÌnh Ç‹ xº trí công viêc.
Ngày 20 gi© Tœ, viên Th¿ TuÀn phû Çi Ç‰n nºa ÇÜ©ng
g¥p chi‰n thuyŠn Tây, bÎ chúng giam gi», tin tÙc không l†t
ra ngoài ÇÜ®c. RÒi viên Tây soái cho coi m¶t phong thÜ væn
cûa ñÓc thÀn trÜ§c; Ç‰n ngày 22 thì chi‰n thuyŠn Tây ÇÜa
viên Ãy vŠ tÌnh, bu°i chiŠu thì các viên BÓ, Án nhÆn ÇÜ®c
bän mÆt løc cûa Kinh lÜ®c và CÖ mÆt viŒn trù tính s¤n các
ÇiŠu, còn các mÆt tÜ mÆt løc khác thì Çã ÇÓt h‰t.
Ngày 23 gi© Tœ, chi‰n thuyŠn cûa Tây kéo Ç‰n vÆy chi
‰m tÌnh thành, phû thÀn trao b°n thông tÜ cho b†n chúng
coi, còn các lë trong bän mÆt løc mÆt tÜ th‰ nào thì Çã hi‹u
rÒi, ngoài ra không còn gì khác v§i l©i khai trong tÆp trÜ§c.
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Nguyên BÓ chính Nguyën Xuân Ý khai r¢ng: ngày 20
tháng 5 trÜ§c gi© DÆu, thÃy Çoàn tàu binh Tây kéo t§i bên
sông tÌnh thành, luôn luôn thôi thúc ñÓc thÀn xuÓng tàu coi
b°n thông tÜ, rÒi khi xuÓng tàu m§i bi‰t Vïnh Long Çã bÎ
b†n chúng chi‰m cÙ. Sau khi cáo tØ ra vŠ thì b†n quân binh
Ãy ÇŠu cÀm súng Óng theo lên, kéo ùa cä vào, chi‰m Çóng
cái dinh th¿ kho Çån v.v... Còn các b°n mÆt tÜ mÆt løc chÌ
viên ñÓc thÀn NguyÍn H»u CÖ Çã ngÀm ÇÓt h‰t. RÒi ngày
26 b†n chúng ÇÜa y xuÓng tàu trª vŠ Vïnh Long; ngày 27 vŠ
Ç‰n tÌnh, lÆp tÙc ghi chép các hång trong kho Çã bÎ quân
Tây cÜ§p Çoåt m‡i thÙ bao nhiêu, khai xong låi nh© Vïnh
Long ÇŒ n¶p, và do Vïnh Long cÃp giÃy cho vŠ Bình ThuÆn.
Còn các khoän khác thì cÛng giÓng nhÜ trong tÆp cûa ñÓc
thÀn NguyÍn H»u CÖ và Th¿ TuÀn phû TrÀn Hoán Çã khai.
Nguyên Án sát thÀn Võ Doãn Thanh khai r¢ng: ngày
19 b†n Tây Çem chi‰n thuyŠn Ç‰n cÜ§p tÌnh thành, thì cÛng
y l©i khai cûa TrÜÖng Væn Uy‹n. Còn nhÜ s° sách væn thÜ
cûa 3 tÌnh bÎ ÇÎch cÜ§p Çoåt. Riêng các mÆt tÜ mÆt løc ngày
thÜ©ng Ç¿ng trong m¶t cái tráp, lÀn này Çã ÇÓt tÃt cä v.v...
Nguyên Lãnh binh Vïnh Long Hoàng Chiêu khai r¢ng:
Hôm Ãy vào gi© Thìn thÃy b†n quan Tây kéo chi‰n thuyŠn Ç
‰n bÕ neo ª b‰n tÌnh kÿ thûy có viên quan ba cùng v§i tên
CÓ TrÜ©ng (linh møc TrÜ©ng) Çem thÜ lên m©i tÌnh quan
xuÓng tàu nói chuyŒn, thì quan Kinh lÜ®c và Án sát theo

b†n chúng xuÓng, còn y thì trèo lên m¥t thành Ç‹ coi s¿ th‹,
ch£ng ng© chÌ trong chÓc lát Çã thÃy b†n quân binh kia xô
ÇÄy các viên tÌnh thÀn vào thành, rÒi chúng chi‰m Çóng các
sª. Các l©i khai sau thì cÛng giÓng nhÜ l©i cûa Võ Doãn
Thanh.
NguyÍn Chánh phó Lãnh binh cûa tÌnh An Giang tên là
Hoàng Uy và ñ‡ Huy khai r¢ng: LÀn này Tàu chiên cûa Tây
Ç‰n chi‰m tÌnh thành, nguyên ûy th‰ nào cÛng khai giÓng
nhÜ l©i cûa BÓ chánh NguyÍn Xuân Ý.
Riêng có ñ‡ Huy khai thêm r¢ng: ngày tháng 4 Ç‰n
tÌnh An Giang nhÆm chÙc, thì ngày 10 tháng 5 bÎ tàu chi‰n
Tây Ç‰n chi‰m. Vì y m§i Ç‰n nhÆm chÙc ÇÜ®c 10 ngày tr©i,
ÇÎa th‰ nhân tình ÇŠu chÜa am hi‹u v.v...
Ngoài các l©i khai k‹ trên thì Phan Thanh Giän Çã
quyên sinh, Phiên ty NguyÍn Væn Nhã cÛng vØa Óm ch‰t,
ñŠ ÇÓc An Giang Võ Xuân ThÜªng hiŒn Çang bÎ Çau, xin
ÇÜ®c ª låi Bình ThuÆn mÃy tháng Ç‹ chåy ch»a; Ni‰t ty
Phåm H»u Chính bŒnh tình có PhÀn trÄm tr†ng, xin ª låi
quê nhà tÙc tÌnh Vïnh Long ÇÍ ÇiŠu dÜ«ng; Chánh phó Lãnh
binh NguyÍn HÜÖng, NguyÍn tÆp, NguyÍn Bút chÜa vŠ Ç‰n
kinh thành nên chÜa lÃy ÇÜ®c l©i khai.
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Còn các viŒc lÜu trong væn án, thÀn Ç£ng h¶i nghi xét
thÃy: 3 tÌnh Vïnh Long, An, Hà ti‰p giáp v§i b© cõi cûa Tây,
thì s¿ lo tính ÇŠ phòng ch£ng nên m¶t phút trÍ näi. Næm thÙ
19, b†n nhà binh Tây nÄy tÃm lòng tham, Çòi ta phäi
nhÜ®ng 3 tÌnh, thì nha ThÜÖng båc mÃy lÀn gºi thÜ phúc Çáp
trách chúng phäi nên gi» l©i Ü§c cÛ, chúng låi luôn luôn vu
cáo r¢ng ta chiêu m¶ nghïa binh, chúng ch£ng chÎu bÕ lòng
tham.
"Tháng giêng næm ngoái, chính nha ThÜÖng båc låi gºi
bÙc thÜ phúc Çáp, th‰ mà ch© Ç®i hÖn 4 tháng tr©i, chúng
vÅn không chÎu trà l©i? Coi Çó thì cái âm mÜu ÇÎnh cÜ§p 3
tÌnh cûa chúng Ãp û tØ lâu? Tåi sao mà Phan Thanh Giän và
TrÜÖng Væn Uy‹n hiŒn có trách nhiŒm Kinh lÜ®c và Kiêm
trì, cùng các viên ñÓc phû, BÓ, Án cûa 3 tÌnh ÇŠu có nhiŒm
vø gìn gi» cõi b©, phäi nên do thám tình hình xác th¿c, rÒi
tâu trình lên Ç‹ Ç®i triŠu Çình chÌ bäo phÜÖng pháp ÇÓi phó
m§i phäi. Th‰ mà trái låi, các viên chÙc Ãy Çã ch£ng lo liŒu
tØ trÜ§c, Ç‹ lª th©i cÖ, khi‰n cho b†n kia thØa kÈ hª, Çem
binh áp Çäo, Ç‰n n‡i thành trì và các kho Çån, s° sách væn
thÜ bÎ chúng cÜ§p Çi h‰t thÄy! NhÜ vÆy mà Çem chi‰u luÆt
Ç‹ trÎ vào t¶i l‡i lÀm, thì còn kêu ca sao ÇÜ®c? Nay chi‰u
theo luÆt "thÃt ng¶ quân s¿" (bÕ l« viŒc binh cÖ) có khoän
nói r¢ng: Nh»ng khi Çem quân Çi chinh phåt thì các ngÜ©i
có trách nhiŒm phäi nên cung ÇÓn binh khí lÜÖng thäo v.v...

n‰u lúc trÜng døng mà Ç‹ quá hån ho¥c là thi‰u thÓn thì các
tÜ§ng hiŒn phäi phåt 100 trÜ®ng Çòn.
(………………………………………………………………………)

"Cæn cÙ vào nh»ng ÇiŠu k‹ trên, vø này cÛng nên phân
bi‰t n¥ng nhË xº t¶i, Ç‹ cho Çi‹n hình ÇÜ®c chính Çáng. VÆy
thì viên cÓ Kinh lÜ®c Phan Thanh Giän, viên th¿ HiŒp biŒn
Kiêm tri sau tÌnh TrÜÖng Væn Uy‹n, cÛng xin chi‹u Çåo luÆt
trên Ç‹ ghép vào t¶i "xº träm giam hÆu".
Còn nguyên T°ng ÇÓc NguyÍn H»u CÖ, Th¿ phû TrÀn
Hoán, ñŠ ÇÓc VÛ ThÜªng, Phiên ty NguyÍn Xuân Ý,
NguyÍn Væn H†c, NguyÍn Væn Nhã (Çã ch‰t), Ni‰t ty VÛ
Doãn Thanh, Phåm H»u Chính, NguyÍn Duy Quang, v.v...
lâu nay b†n Tây dÜÖng kia Ç¶ng tïnh th‰ nào Çã ch£ng nghe
bi‰t gì h‰t, rÒi sau khi binh thuyŠn cûa chúng Ç‰n cÜ§p
thành trì thì m§i có kÈ vì bŒnh mà ch‰t; có kÈ vin c§ mÆt løc
ti‰p ÇÜ®c quá trÍ; có kÈ kêu là vŠ khoän chúng Çòi 3 tÌnh Çã
có mÆt phúc cho quan Kinh lÜ®c trù tính trÜ§c Çi; có kÈ viŒn
c§ lúc Ãy ÇÜÖng bÆn v‰ viŒc dinh diŠn ª ngoài, và viŒc chÜa
Çên, không th‹ Çoán trÜ§c v.v...
Th‰ thì viên Kinh lÜ®c kia vÅn có cái l‡i không lo Ç‰n
viŒc b†n kia dÓi mình; nh»ng kÈ Çåi thÀn ª nÖi biên gi§i
cÛng có chuyên quyŠn, thì cái t¶i kia th¿c khó chÓi cäi.
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Còn nhÜ b†n NguyÍn H»u CÖ, TrÀn Hoán, VÛ ThÜªng,
NguyÍn Xuân Ý, NguyÍn Væn H†c, NguyÍn Væn Nhã, VÛ
Doãn Thanh, Phåm H»u Chính, NguyÍn Duy Quang, xin
giäm nhË hÖn t¶i Phán Thanh Giän và TrÜÖng Væn Uy‹n
m¶t bÆc, mà k‰t vào luÆt Çánh 100 trÜ®ng, phát lÜu Çi 3.000
d¥m.
Chánh phó Lãnh binh Hoàng Chiêu, Hoàng Uy,
NguyÍn HÜÖng, NguyÍn TÆp, ñ‡ Huy, NguyÍn Bút ÇŠu có
trách nhiŒm Ç¶ng binh, th‰ mà ngày thÜ©ng, phòng bÎ
không nghiêm ng¥t, Ç‹ cho b†n Tây thØa hÜ sÃn vào; ÇÓi
v§i trách nhiŒm chuyên-kh°n cûa tÌnh thÀn dÅu có khác.
NhÜng b†n quan binh ÜÖn hèn nhÜ th‰, thì cÛng không tránh
ÇÜ®c t¶i l‡i.
VÆy thì b†n Hoàng Chiêu, Hoàng Uy, NguyÍn TÆp,
NguyÍn Bút cÛng xin giäm xuÓng m¶t bÆc: phåt 100 trÜ®ng,
lÜu ÇÒ 3 næm (T¶i ÇÒ: lÜu Çày Çi phøc dÎch nÖi biên äi, quân
thÙ, tØ 2 tháng Ç‰n 15 næm), Ç‹ tÕ ra là có phân biŒt n¥ng
nhË.
Riêng có ñ‡ Huy t§i nhÆm chÙc m§i ÇÜ®c 10 ngày, xét
thÃy có ít th©i gian, vÆy xin giäm xuÓng bÆc cuÓi cùng: 100
trÜ®ng và cách chÙc lÜu nhÆm.

NhÜng trong sÓ Çó có riêng Phan Thanh Giän và
NguyÍn Væn Nhã hiŒn Çã quyên sinh và Çau Óm ch‰t rÒi thì
nên cho ÇÜ®c miÍn t¶i träm hÆu và miÍn trÜ®ng lÜu. Còn
ngoài ra thì nên chi‰u án Ç‹ xÙ trÎ.
NhÜng còn xét t§i nguÒn gÓc thì b†n phåm kia, ÇÓi v§i
công viŒc trinh sát bí mÆt Çâu phäi dÍ dàng? HÖn n»a ÇÎa th
‰ 3 tÌnh låi rÃt xa xôi cách trª, tin tÙc khó thông. HuÓng chi,
b†n Tây ôm Ãp tÃm lòng phän tr¡c, hi‰p Ü§c còn ÇÀy Çû Çó
mà chúng trª m¥t xé ngay; viŒc làm cûa chúng s¿ th¿c
không ai có th‹ liŒu tính trÜ§c ÇÜ®c? ñÓi v§i s¿ th‰ bÃy gi©,
các phåm viên kia ª vào ÇÎa vÎ khó xº, triŠu ÇÌnh bao phen
huÃn thÎ, th¿c Çã xét thÃu tØ lâu. ChÌ vì 3 tÌnh-thÀn kia tuân
theo mÆt løc, tr†ng ch» tín nghïa không muÓn tranh biŒn Ç
‰n cùng, thì tình cÛng nên lÜ®ng xét. HÖn n»a, Phan Thanh
Giän sau khi l« viŒc, ÇÓi v§i nghïa vø ch£ng dám cÄu thä
nên Çã quyên sinh. So v§i các viên tÌnh-thÀn chÌ bi‰t bäo
toàn mång sÓng Ç‹ trª vŠ, cÛng có khác biŒt. VÆy thì tØ
Phan Thanh Giän trª xuÓng Ç‰n b†n ñ‡ Huy, có nên phân
biŒt Ç‹ lÜ®ng giäm hay không, Ön Çó còn trông ª chÌ thÎ cûa
Hoàng thÜ®ng.
Trên Çây thÀn Ç£ng vâng mång nghÎ xº và thanh minh
trên các lš do, nên Çã kính cÄn thành tÆp tâu trình Ç‹ ch© chÌ
dø.
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Hai n»a: Nói vŠ s¿ th‰ Nam Kÿ, trong vòng 5, 6 næm
qua, chÎu Ç¿ng bi‰t bao lo âu tûi nhøc, mà nay thÀn Ç£ng
nh© Ön nÜ§c, bao phen chÌ thÎ, phäi Çem h‰t sÙc mÜu tính
công cu¶c thâu hÒi, th‰ mà không bi‰t nhÆn ÇÎnh tình th‰,
ÇÓi phó kÎp th©i, Ç‹ cho cái hÓ khiêu khích quá sâu; s¿ lÀm
l‡i Çó thÀn Ç£ng cam chÎu muôn t¶i.
Còn nhÜ nh»ng b°n mÆt løc mÆt tÜ bao lÀn vŠ trÜ§c,
các phåm viên kia Çã ÇÓt Çi rÒi, tÜªng cÛng không còn quan
ngåi gì n»a.
Låi còn ª trong b°n án mà NguyÍn Væn Nhã tÙc là em
ru¶t cûa NguyÍn Væn Phong, cùng NguyÍn Væn Thông, vì
Çã dâng s§ xin t¥ng tên thøy cho Phan Thanh Giän, cho nên
không dám d¿ xét, cÛng xin kính cÄn tâu trình"
B°n tâu vi‰t T¿ ñÙc , næm thÙ 21, tháng 3 ngày 25.
(TÆp tâu cûa Viên CÖ mÆt)

ThÀn NguyÍn Tri PhÜÖng, Lê Sï, Hoàng Væn Tuy‹n,
TrÀn Bình, Phåm Ý, NguyÍn H»u LÆp, ñoàn Th†, TrÀn TiÍn
Thanh, Lê LÜ®ng Båt, Phåm Th¿c, NguyÍn Huy, NguyÍn
TÜ Giän, Võ Tr†ng Bình, NguyÍn Chính, Bùi ThÙc Kiên,
Tôn ThÃt TÜ, NguyÍn Huy T‰, HÒ Uy, HÒ Viêm, NguyÍn
Bính, NguyÍn ThÎnh, NguyÍn Chân, Phan Huy VÎnh, Tôn

ThÃt Th‰, Lê Bá ThÆn, NguyÍn Lâm, Chu ñình K‰, Phåm
Phú ThÙ, Lê Dø, Tôn ThÃt TriŒt, Võ Væn Bính, Tôn ThÃt
BÌnh".
(Tåp chí Sº ñÎa. Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi h†c SÜ Phåm Sài Gòn
chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). SÓ 7 và 8; tháng 7,
8, 9, 10, 11, 12 næm1967. Trang 172-174 và 239-247)

K‰t quä là vào tháng 11 næm T¿ ñÙc thÙ 21 (1868),
vua T¿ ñÙc chính thÙc xuÓng chi‰u k‰t t¶i Phan Thanh
Giän. Bän dÎch t© chi‰u k‰t t¶i Phan Thanh Giän:

"Tháng 11 næm nay, vâng lŒnh thÜ®ng dø, trong Çó có
m¶t khoän (do Çám Çình thÀn tâu lên vŠ công t¶i cûa b†n
NguyÍn tri PhÜÖng: m¶t tÆp bàn xin xº t¶i, m¶t tÃp bàn xin
phong thÜªng. Hoàng Ç‰ nghï bàn chÜa rõ, bèn cho bàn ÇÎnh
thêm vào và xuÓng dø cho gom cä låi) nói r¢ng: Nguyên
HiŒp BiŒn ñåi H†c Sï là Phan Thanh Giän; lïnh Kinh LÜ®c
SÙ, trÜ§c cùng Lâm Duy HiŒp lÖ là trong viŒc nghÎ hòa, Çã
Çem 3 tÌnh Gia ñÎnh, Biên Hòa, ñÎnh TÜÖng cho ngÜ©i
khác m¶t cách dÍ dàng; vâng lŒnh Çi sÙ không có công
trång; sau låi sung chÙc Kinh LÜ®c SÙ rÒi Ç‹ thÃt cÖ Ç‰n n‡i
mÃt cä 3 tÌnh Vinh Long, An Giang, Hà Tiên. Hai t¶i cùng
n¥ng, tuy sau này làm ÇÜ®c cái ch‰t, nhÜng chÜa Çû che t¶i.
VÆy Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp Çã ch‰t , ÇŠu bÎ
truy Çoåt chÙc tÜ§c, phÄm hàm và Çøc bia Tiên sÌ, Ç‹ låi
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muôn Ç©i cái án träm hÆu. Gi‰t ch‰t ngÜ©i Çã ch‰t Ç‹ ræn
ngÜ©i còn sÓng (1).
Låi có khoän nói r¢ng: "Than ôi! M¶t thÜ§c ÇÃt có m¶t
ngÜ©i dân, cái gì là ch£ng phäi là vÆt cÛ cûa nhà vua? ñ‹
cho con h° con hûy (con tê giác cái) x°ng ra khÕi cÛi, Ç‹
cho mai rùa, viên ng†c bÎ nát ª trong hòm, nhÜ th‰ thì l‡i vŠ
ai? TrÅm ÇÙc båc lo viŒc nÖi xa không ÇÜ®c sáng suÓt, dùng
không Çúng ngÜ©i, t¿ mình rÃt thËn và æn næn. Các ngÜÖi
ÇŠu bi‰t th‰, há ch£ng Çau lòng Ü? ñã mÃt ª gÓc ñông, ÇÜa
Ç‰n mÓi nguy mÃt còn trong s§m tÓi. TrÅm Çang ngày Çêm
mong mÕi ª Çám bŠ tôi ta, chÎu Ön nhÜ th‰ nào, thì báo ÇŠn
nói th‰ nào? Các ngÜÖi nên nghï kÏ ÇØng nên Çem l©i nói
suông mà làm cho qua chuyŒn vÆy" (1).
Bän án này Çã xóa h‰t danh d¿ Phan Thanh Giän và
xác nhÆn š chí chÓng ngoåi xâm cûa triŠu Çình Hu‰, ÇÒng
th©i nâng cao tinh thÀn cûa nh»ng ngÜ©i yêu nÜ§c chÓng
th¿c dân Pháp.
N‰u Phan Thanh Giän không t¿ sát thì ông cÛng së bÎ
xº träm vì t¶i phän quÓc.
(1) Xem Bulletin de la Socìté ded Études Indochinoises No 16, 2è trim.
1941, page 109.

===========
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XI

Phøc hÒi danh d¿
cho Phan Thanh Giän
Sau khi quân Ç¶i Pháp Çã xâm chi‰m toàn cÕi ViŒt
Nam thì có dÜ luÆn bênh v¿c, ca ng®i và phøc hÒi danh
d¿ cho Phan Thanh Giän.
Ngày 23 tháng 5 næm ƒt DÆu, tÙc là ngày 5-7-1885
dÜÖng lÎch, kinh Çô Hu‰ thÃt thû. Vua Hàm Nghi chåy ra
Tân Sª, rÒi ra vùng Tuyên Hóa tÌnh Quäng Bình. Tåi Tân Sª
vua Hàm Nghi truyŠn hÎch cÀn vÜÖng kêu g†i toàn dân
chÓng Pháp. ñ‰n næm 1888, vua Hàm Nghi bÎ Pháp b¡t, Çày
Çi an trí tåi Alger, thû Çô nÜ§c Algérie.
Pháp ÇÜa hoàng tº NguyÍn Phúc BiŒn lên ngôi, Ç‰ hiŒu
ñÒng Khánh. Vua ñÒng Khánh là vua ÇÀu tiên công nhÆn
nŠn bäo h¶ cûa nÜ§c Pháp. CÛng nhÜ Phan Thanh Giän, vua
ñÒng Khánh thÀn phøc nŠn væn minh và sÙc månh quân
s¿ cûa nÜ§c Pháp. Næm 1886, vua ñÒng Khánh ra s¡c chÌ
khôi phøc hàm HiŒp Tá ñåi H†c Sï cho Phan Thanh Giän và
ra lŒnh d¿ng låi bia ti‰n sï cho Phan Thanh Giän.
Sau Çây là bän phiên dÎch s¡c chÌ cûa vua ñÒng
Khánh:
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"Vâng tr©i nÓi vÆn, Hoàng Ç‰ xuÓng ch‰ r¢ng:
Ta nghï viŒc Ç©i Ç‰n lúc khó mà yên °n ÇÜ®c, ngÜ©i
quân tº m‡i khi v‡ vŠ viŒc nay nghï Ç‰n viŒc xÜa.
Lòng ngÜ©i bŠ tôi trong såch có th‹ bày tÕ ÇÜ®c; bÆc
thánh nhân tØng làm sáng tÕ cái che dÃu, cÛng nhÜ phÖi bày
cái sâu kín cûa ngÜ©i bŠ tôi.
M¶t ch» nhÜ hoa thêu trên áo lÍ cûa vua.
MÃy hàng nhÜ là cÕ chi.
Than ôi! Phan Thanh Giän, nghï ngÜÖi, nguyên là HiŒp
Tá ñåi H†c Sï, lïnh H¶ B¶ ThÜ®ng thÜ, sung Kinh LÜ®c SÙ
Long - An - Hà Çã phäi cách chÙc.
Tuy‹n tÆp LÜÖng Khê thÆt là tuyŒt diŒu.
Danh ti‰n ngÜÖi còn truyŠn tøng ª Quy‹n Uy‹n.
PhÄm v†ng ngÜÖi cao nhÜ núi Thái SÖn, r¶ng l§n kh¡p
3 triŠu.
Væn chÜÖng ngÜÖi nhÜ mây bay nÜ§c chäy, ÇÜ®c xÜng
tøng cao nhÃt m¶t Ç©i.
NgÜÖi nhÜ Công Tây Xích th¡t låi Çai áo Ç‹ ti‰p khách,
làm cho viŒc bang giao thêm trang tr†ng.
Cänh làm quan cûa ngÜÖi cÛng giÓng TriŒu DuyŒt ñåo
vØa ôm Çàn vØa cai trÎ quÆn.

NgÜ©i vØa nhÆn lŒnh quan tr†ng cûa vua ra cÕi ngoài
træm d¥m vøt (?) ba tÌnh ngoài biên g¥p lúc lÀm lÅn.
Tuy r¢ng š ngÜÖi có trái l©i bàn cûa các quan.
NhÜng còn có th‹ ÇÜ®c lÜ®ng thÙ nh© s¿ sáng suÓt cûa
nhà vua.
NgÜ©i bi‰t sºa l‡i ban ÇÀu nên còn truyŠn ÇÜ®c nghiŒp
cÛ.
Bia ÇÜ®c d¿ng låi sau khi bÎ ÇÆp Ç° cÛng phäi ch© Ç‰n
nhiŠu næm khác.
TrÅm nÓi nghiŒp l§n.
Nh§ Ç‰n chuyŒn cÛ.
ThÜ©ng bäo r¢ng công viŒc vÅn có cam kh°, tuy r¢ng
m© mÎt ÇÓi v§i kÈ bàng quan.
NhÜng muÓn phán Çoán s¿ phäi trái cûa ngÜ©i sau khi
Çã ch‰t, sao ch£ng chi‰t trung v§i l©i bàn båc chung?
Nay cho ngÜÖi khai phøc hàm cÛ là HiŒp Tá ñåi H†c
SÌ.
Cho hay cáo mŒnh này.
Than ôi! Xem bän væn cÃt ª ch‡ Thanh Biên, bùi ngùi
nh§ låi phong cách ngÜÖi khi xÜa.
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Theo dõi cu¶c Ç©i thanh båch cûa ngÜÖi khi làm viŒc
tåi Hoàng Các, hÆn r¢ng ch£ng ÇÜ®c sÓng ÇÒng th©i!
CÀu khôn thiêng ngÜÖi ÇÜ®c an ûi!
CÀu cho ngÜÖi Ç©i Ç©i còn ti‰n thÖm!
KhÃm tåi".
Ngôi m¶ cûa Phan Thanh Giän ÇÜ®c trùng tu tåi Tøy
Væn Lâu, n¢m trong khu mi‰u th© Kh°ng Tº tåi Vïnh Long.
Vua ñÒng Khánh làm vua ÇÜ®c ba næm thì mÃt. Hoàng
thân NguyÍn Phúc Bºu Lân lên k‰, vÜÖng hiŒu Thành Thái
(tri vi: 2/2/1889 - 3/9/1907). Vua Thành Thái là m¶t ông vua
thÜÖng dân, yêu nÜ§c, có tinh thÀn chÓng Pháp và có hành
Ç¶ng bí mÆt chÓng Pháp. NgÜ©i Pháp truÃt ph‰ và dày vua
sang thành phÓ Saint Denis trên Çäo La Réunion v§i lš do là
vua Thành Thái Çiên. Con ông là NguyÍn Phúc Vïnh San
nÓi ngôi vua cha, lÃy vÜÖng hiŒu là Duy Tân (tri vì:
5/9/1907 - 6/5/1916). Vua Duy Tân cÛng có tinh thÀn yêu
nÜ§c, chÓng Pháp nhÜ vua cha và cÛng bÎ Pháp Çày sang
Çäo La Réunion.

Chính quyŠn bäo h¶ Pháp ÇÜa hoàng tº NguyÍn Phúc
Bºu ñäo là con vua ñÒng Khánh lên ngôi, lÃy vÜÖng hiŒu là
Khäi ñinh. Ngày 20 tháng 8 næm 1924, vua Khäi ñÎnh s¡c

chÌ cho quan dân tÌnh Thû DÀu M¶t lÆp ÇŠn th© Phan Thanh
Giän. Bän s¡c chÌ ÇÜ®c dÎch ra nhÜ sau:
"Nay s¡c chÌ cho xã TÜÖng Bình HiŒp, t°ng Bình Phú,
tÌnh Thû DÀu M¶t phäi phøng th© Tam Giáp Ti‰n Sï, HiŒp
Tá ñåi H†c Sï, sung cÖ mÆt viŒn ñåi thÀn Phan Thanh Giän
tÜ§ng công làm thÀn gi» nÜ§c giúp dân. Vì ông thÜ©ng linh
Ùng nên nhân ti‰t tÙ tuÀn Çåi khánh, trÅm ban bºu chi‰u
phong cho ông vào bÆc ñoan Túc D¿c Bäo Trung HÜng
Tôn ThÀn, chuÄn cho phøng th© ông làm thÀn Ç‹ giúp Ç« và
che chª dân Çen cûa ta...".
(Phan Thanh Gian Çã ÇÜ®c giäi oan sau 150 næm. Ngô Minh).
(B‰n Tre-Hu‰, tháng 8 næm 2008. Có tham khào sách: Nh»ng vÃn ÇŠ lÎch sº
vŠ triŠu Çåi cuÓi cùng ª ViŒt Nam ; TTBTDT CÓ ñô Hu‰; Tåp chí XÜa &
Nay, xuÃt bän næm 2002).
( https://www.tienphong.vn; 28/09/2008)

Næm Bäo ñåi thÙ 8 (1933), con cûa vua Khäi ñÎnh là
vua Bäo ñåi s¡c chÌ cho quan dân tÌnh Vïnh Long lÆp ÇŠn
th© Phan Thanh Giän. Bän s¡c phong (bän dÎch) cûa Bäo
ñåi:

"S¡c cho thôn Long HÒ, t°ng Bình Long, quÆn ñŒ
NhÙt, tÌnh Vïnh Long phäi phøng th© làm thÀn: Phan Công,
HiŒp Tá ñåi H†c Sï, lãnh Nam Kÿ Kinh LÜ®c Chánh SÙ,
Toàn QuyŠn ñåi ThÀn. Vì thÜ©ng tÕ ra linh Ùng, nên nay
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trÅm nÓi mŒnh l§n ban Ön cho Ç‹ truy niŒm công Ön ngÜ©i
bŠ tôi. TrÙ phong làm: "ñoan Túc D¿c Bäo Trung HÜng
Tôn ThÀn". ChuÄn cho thôn Long HÒ phøng th© làm thÀn,
ngõ hÀu giúp Ç«, che chª cho dân cûa trÅm.
"KhÃm tåi".
"Ngày 11 tháng 7 næm Bäo ñåi thÙ 8"
Vua Hàm Nghi, vua Thành Thái, vua Duy Tân là ba vÎ
vua triŠu NguyÍn chÓng th¿c dân Pháp, có tinh thân Ç¶c lÆp,
không muÓn làm vua bù nhìn. Trái låi, vua ñÒng Khánh,
vua Khäi ñÎnh, vua Bäo ñåi thÀn phøc Pháp, muÓn nÜ§c
Pháp Çô h¶ toàn cÕi ViŒt Nam Ç‹ nhân dân ViŒt Nam thoát
khÕi cänh nghèo nàng låc hÆu.
Ba vua ñ¶ng Khánh, Khäi ñÎnh, Bäo ñåi có tÜ tÜªng
và ÇÜ©ng lÓi chính trÎ giÓng nhÜ Phan Thanh Giän. ñiŠu này
giäi thích ÇÜ®c vì sao Phan Thanh Giän ÇÜ®c các vua ñÒng
Khánh , Khäi ñÎnh, Bäo ñåi phøc hÒi danh d¿.
Tåi mi‰n Nam ViŒt Nam có nhiŠu trÜ©ng trung h†c
Phan Thanh Giän nhÜ các trÜ©ng: Trung h†c Phan Thanh
Giän ª CÀn ThÖ; trÜ©ng Trung h†c Phan Thanh Giän ª ñà
N¤ng, TrÜ©ng Trung h†c Phan Thanh Giän ª B‰n Tre.

TrÜ©ng Trung h†c Phan Thanh Giän ª CÀn ThÖ thành
lÆp tØ næm 1917, sau næm 1975, Ç°i tên là trÜ©ng Trung h†c
CÃp 3 An CÜ; Ç‰n næm 1985 Ç°i thành trÜ©ng Trung hoc
Ph° thông Châu Væn Liêm.
TrÜ§c næm 1975, có nhiŠu con ÇÜ©ng mang tên Phan
Thanh Giän; sau næm 1975, các con ÇÜ©ng này Çã thay Ç°i
tên:
- Tåi Hu‰, con ÇÜ©ng Phan Thanh Giän, nay Ç°i tên là
ÇÜ©ng Lê Quš ñôn;
- ñà Låt, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Lê ThÎ HÒng GÃm;
- ñà N¤ng, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Hoàng Væn Thø;
- Phan Thi‰t, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Chu Væn An (m¶t Çoån
ÇÜ©ng);
- Nha Trang, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Pasteur;
- Pleiku, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Lê HÒng Phong;
- Kontum, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng TrÀn Phú;
- Tp. HÒ Chí Minh, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng ñiŒn Biên Phû;
- Häi Phòng, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Kš Con;
- Hà N¶i, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Lê Phøng Hi‹u;
- Ba RÎa, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng NguyÍn ñình Chi‹u;
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- VÛng Tàu, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Lš T¿ Tr†ng;
- Båc Liêu, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Phan Ng†c Hi‹n;
- Sóc Træng, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Lê HÒng Phong;
- Sa ñéc, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng NguyÍn HuŒ;
- Vïnh Long, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng 3 tháng 2;
- B‰n Tre, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng ñÒng Khªi;
- Trà Vinh, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Nam Kÿ Khªi Nghïa;
- Gò Công, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Lê ThÎ HÒng GÃm;
- Tân An, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Phan Væn ñÆt;
- Tây Ninh, nay Ç°i tên là ÇÜ©ng Cách mång tháng 8.
- QuÆn Gò VÆp (tp. HÒ Chí Minh), Ç‰n ngày 4 tháng 4
næm 1985 m§i Ç°i tên thành ÇÜ©ng NguyÍn Thái SÖn.
Tåi Ãp Thånh Nghïa, xã Bäo Thånh, huyŒn Ba Tri, tÌnh
B‰n Tre có ÇŠn th© Phan Thanh Giän.
Ông Phan còn ÇÜ®c th© tåi Væn Thánh Mi‰u tÌnh Vïnh
Long.
Vùng núi Ba Thê, huyŒn Thoåi SÖn, tÌnh An Giang tØ
lâu vÅn coi Phan Thanh Giän là Thành Hoàng.

Sau ngày 30 tháng 4 næm 1975, tÜ®ng Phan Thanh
Giän d¿ng tåi sân trÜ©ng Trung h†c Phan Thanh Giän, CÀn
ThÖ bÎ ÇÆp phá; tÜ®ng b¢ng ÇÒng cûa Phan Thanh Giän ª B
‰n Tre cÛng bÎ phá vª.
ñ‰n næm 2008, viŒn Sº h†c ViŒt Nam k‰t luÆn r¢ng:
"Phan Thanh Giän là ngÜ©i n°i ti‰ng vŠ Çåo ÇÙc, có nhiŠu
Çóng góp trong lÎch sº dân t¶c, nên ÇŠ nghÎ tôn vinh ông,
cho khôi phøc, tôn tåo nh»ng di tích và nh»ng gì g¡n liŠn
v§i ông".
(Phan Thanh Giän (1796-1867): 150 næm nhìn låi. TrÀn MÏ Vân, 2018)

=== o O o ===
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TrÜ©ng Trung h†c Phan Thanh Giän ª CÀn ThÖ
(Ánh chøp trÜ§c næm 1975)

Ba vÎ vua yêu nÜ§c, chÓng Pháp

Vua Hàm Nghi

Vua Thành Thái

Vua Duy Tân

(1872-1944)

(1879-1954)

(1900-1945)

Ba vÎ vua phøc hÒi danh d¿ cho Phan Thanh Giän

Vua ñÒng Khánh Vua Khäi ñÎnh
(1864-1889)

(1885-1925)

Vua Bäo ñåi
(1913-1997)
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Phø bän 1
Chi‰u chÌ cûa vua T¿ ñÙc
Næm thÙ 20 tháng 9 ngày 24
(21-10-1867 dÜÖng lÎch)
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(Sao cuÓn "Phan Thanh Giän (1796-1867) et sa famille d'après
quelques documents anamites". B.S.E.I. Nlle série, t. XVI, No 2, Sài
Gòn, 1941. Tác giä Pierre Daudin et Lê Væn Phúc)

Phiên âm
T¿ ñÙc nhÎ thÆp niên, cºu nguyŒt, nhÎ thÆp tÙ nhÆt.

N¶i các thÀn Phan ñình Bình, thÀn TrÀn Væn HŒ phøng thÜ®ng
dø: Nam kÿ løc tÌnh chi luân hãm, cÓ do trÅm mu¶i quy‰t viÍn ÇÒ,
døng phi k› nhân,thâm t¿ hÆn trách, thÓng hÓi nan truy. Nhi vÎ thÀn
h»u khuông tÜÖng hãn ng¿ chi nghïa, diŒc nan tØ kÿ trách. Cùu k›
nguyên ûy t¡c NguyÍn Tri PhÜÖng, Tôn ThÃt Cáp, Phåm Th‰ Hi‹n,
NguyÍn Bá Nghi tiÍu phòng bÃt l¿c, thÃt chi Ü thûy. Phan Thanh Giän,
Lâm Duy HiŒp nghÎ hòa khinh khí, hoåi chi Ü trung. K‰ h¿u, Phan
Thanh Giän, Phåm Phú ThÙ, Ngøy Kh¡c ñän phøng sÙ vô trång, ph‰
chi Ü hÆu. T¿ lai Phan Thanh Giän, TrÜÖng Væn Uy‹n, NguyÍn H»u
CÖ, TrÀn Hoán Ç£ng nhân tuÀn du h†a, táng chi Ü chung,sº trÅm Ç¡c
t¶i vu tôn mi‰u, cã t¡c, sï dân ly khí gia hÜÖng phÀn m¶, ngôn chi,
måc bÃt thÓng tâm, tÆt thû. Ta dÜ xung nhân hà sª › tì? Vån tính hà sª
cø chiêm hÒ? T¿u trung NguyÍn Tri PhÜÖng, NguyÍn Bá Nghi do
næng lÆp hÆu, h¡c cái tiŠn khiên,thÜ®ng khä tòng khoan. NhÜ®c Phan
Thanh Giänt¡c thûychungchi vi, ngôn bÃt nguyŒn hành, tÜÖng nhÃt
h†c sinh vÃn danh v†ng tÆn phó Çông lÜu, th¿c táng tâm, phø ân dï
tÆm. Tuy næng biŒn nhÃt tº, diŒc vitúc t¡c trách! Phù tri quÓc chi bính,
duy thÜªng d» phåt! Bãt thÜ©ng vôdï khuy‰n, bÃt phåt v† dï trØng?
Kim Çän tÜÖng hiŒn biŒn chi nhân giao nghÎ. DÜ giai kš chi dï phi
công Çåo, nhi tÜÖng lai mŒnh sÜa do Ça, hà dï khuy‰n lŒ kÿ hÜ§ng
thÜ®ng chÜ nhân? Quân giao tôn nhân phû, Çình thÀn luÆn kÿ công
quá, tÙc phân biŒt nghÎ xº. Cø tÃu hÆu tài dï túc Çi‹n thÜ©ng.
Khæm thº.
Cung duyŒt: thÀn Phan Çình Bình kš.
Thân, trÀn Væn HŒ kš.

49

Phø bän 2
Chi‰u chÌ cûa vua T¿ ñÙc (1868) truy Çoåt chÙc hàm cûa
Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp

Phø bän 3
Væn bia ª mi‰u Væn Thánh Vïnh Long
do Phan Thanh Giän soån.
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Pho tÜ®ng Phan Thanh Giän trÜ§c næm 1975 ÇÜ®c Ç¥t ª
trung tâm thÎ xã Vïnh Long. Sau næm 1975 ÇÜ®c lÜu gi» tåi
Bäo tàng tÌnh Vïnh Long.
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XII

Vài nhÆn xét vŠ Phan Thanh Giän
a) Khen
** Cao ñÄu NgÜu (hàm ñÓc phû sÙ)
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"N¢ng n¢ng gi» vËn tÃm lòng ngay,
N¥ng nhË khôn tØ kh° nh†c thay.
Vì nÜ§c thÜÖng dân tr©i ÇÃt bi‰t,
Thäo cha ngay chúa quÌ thÀn hay.
Tây kinh phøng s¿ cÖn già y‰u,
Nam trÃn cÀm c© lúc trª gay.
Bi‰t trÜ§c ch£ng cho dân chÎu thác,
M¶t mình chÎu tr†n nghïa tôi Çây".
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 406)

** ñ¥ng ViŒt Thanh

"Có phäi Phan Thanh Giän thÕa hiŒp ÇÀu hàng Pháp
lúc Ãy là vì sáng suÓt hÖn ngÜ©i, hay vì thÜÖng dân yêu
nÜ§c không?
"NgÜ©i ta thÜ©ng cho r¢ng quá trình bành trÜ§ng cûa
tÜ bän chû nghïa Tây phÜÖng, cÛng nhÜ quá trình bÎ xâm chi
‰m làm thu¶c ÇÎa cûa các dân t¶c chÆm ti‰n, låc hÆu ª ñông
phÜÖng là nh»ng quá trình khách quan, tÃt yêu, cho nên viŒc
nÜ§c ta bÎ mÃt vŠ tay tÜ bän Pháp là không tránh khÕi và do

ÇÃy, viŒc thÕa hiŒp v§i Pháp cûa cø Phan chÌ chÙng tÕ cø là
m¶t phÀn tº trí thÙc sáng suÓt hÖn ngÜ©i".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä. Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 78)

** Eliacin Luro
Eliacin Luro sÓng ª Nam Kÿ tØ næm 1864 Ç‰n næm
1876, dÜ§i th©i ThÓng ÇÓc Dupré cai trÎ thu¶c ÇÎa Nam Kÿ.
Trong cuÓn Le pays d'Annam xuÃt bän næm 1897, Eliacin
Luro nhÆn xét rÃt tinh t‰ vŠ tác phong nhân cách Phan
Thanh Giän; ông vi‰t:

"Ÿ Pháp, ngÜ©i ta chÌ còn nh§ chút ÇÌnh t§i phái b¶
An-na-mít hÜ§ng dÅn bªi Phan Thanh Giän Ç‰n Paris vào
næm 1863. Nhân vÆt này Çã gi» m¶t vai trò quan tr†ng trong
s¿ bang giao gi»a hai quÓc gia. Vài chi ti‰t vŠ Ç©i sÓng và
tính n‰t cûa ông ta së làm n°i bÆc cÓt cách cao thÜ®ng và
Çåo ÇÙc c° xÜa thÜ©ng ÇÜ®c Çôi khi tÜ®ng trÜng bªi các Çåi
sï phu cûa xÙ An-nam.
"Phan Thanh Giän là con trai cûa m¶t viên chÙc hành
chánh nhÕ. Thân-sinh ông, vì cÃp trên thÃt sûng, bÎ k‰t án
kh° sai, và vì th‰ phäi làm nh»ng sÜu dÎch n¥ng nh†c nÖi
tÌnh lœ; Phan Thanh Giän, tuy m§i lên mÜ©i hai tu°i, không
muÓn d©i (r©i) thân phø; ông theo cånh cha kh¡p nÖi, Ç‹
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chia xÈ các kh° não cùng thân phø, và giúp sÙc thân phø
trong các kh° dÎch phäi làm. Lòng hi‰u tº cûa ông ch£ng
bao lâu ÇÜ®c Ç‹ š, vì ÇÃy là ÇÙc hånh mà dân t¶c này tôn
tr†ng rÃt nhiŠu. Các quan tÌnh v©i ông t§i Ç‹ chÃt vÃn, và
lÃy làm kinh ngåc trÜ§c trí thông minh s§m sûa cûa ông.
Ông ÇÜ®c lŒnh thø huÃn quan ñÓc-h†c, v§i hi v†ng ÇÜ®c
thÃy giäm b§t hình phåt cûa cha mình. Thi‰u niên này hÙa
theo lòng mong muÓn Ãy và gi» l©i. Vài næm sau, ông ÇÆu
m¶t cách vÈ vang các khoa thi cº nhân, và lên ÇÜ©ng t§i Hu
‰ Ç‹ d¿ trÜ©ng thi ti‰n sï.
"Cho t§i bây gi©, xÙ Nam Kÿ vÅn chÜa sän xuÃt ÇÜ®c
m¶t vÎ ti‰n sï nào cä. Các bài thi cûa Phan Thanh Giän phi
thÜ©ng Ç‰n n‡i mà nhà vua, sau khi Çã Ç†c nh»ng bài này,
muÓn Çích thân sát håch ông. Minh Mång hài lòng v§i các
l©i Çáp Ùng cûa ông, giao phó cho ông m¶t chÙc vø thân tín.
VÎ ti‰n sï trÈ tu°i ÇÜ®c nâng lên chÙc quan hàm chánh nhÎ
phÄm mau chóng; sao Çó, ông ÇÜ®c cº làm phó ng¿ sº.
Tuân thû Çåo Nho, ông kính cÄn dâng lên nhà vua nh»ng l©i
trung cáo m‡i khi ông tin là Hoàng Ç‰ nhÀm lÅn. Minh
Mång là m¶t vÎ Ç‰ vÜÖng chuyên ch‰ th¿c s¿, t¿ cho là
không khi nào lÀm l‡i. VÎ ti‰n sï cûa chúng ta bÎ liên løy
quá nhiŠu bªi s¿ quan tâm cûa ông ÇÓi v§i các l®i ích cûa
quÓc vÜÖng; sau khi Çã bÎ trØng phåt nhiŠu lÀn vì lòng trung
th¿c cûa ông, rÓt cu¶c ông bÎ tÜ§c Çoåt quan hàm và chÙc

vÎ, và ÇÜ®c sung vào các Ç¶i quân tiên phong, lúc bÃy gi©
chinh chi‰n trong tÌnh Quäng Nam.
"Phan Thanh Giän phøc tòng s¿ trØng phåt Ãy v§i m¶t
lòng Çåi Ç¶ hi‰m có. M¥c quÀn áo m¶t binh quèn, ông Çi
hàng ÇÀu, làm gÜÖng dÛng cäm và tôn tr†ng k› luÆt cho tÃt
cä m†i ngÜ©i. Không bao lâu, ông ÇÜ®c tÜ§ng sï cäm phøc
và quân Ç¶i kính n‹. Nhà vua, sau khi giác ng¶ s¿ phÅn n¶
bÃt công cûa mình, triŒu ông vŠ, và dÜ§i các triŠu vua k‰ vÎ
Minh Månh, ông ÇÜ®c nâng lên t§i nh»ng chÙc quyŠn quÓc
gia Çåi døng nhÃt.
"Khi chi‰n tranh bùng n° gi»a nÜ§c Pháp và nÜ§c Annam, ông là ngÜ©i Ç¶c nhÃt dám khuy‰n hòa, nhÜng vô
hiŒu. T§i lúc triŠu Çình Hu‰ bÎ ÇÜa t§i ÇÜ©ng cùng, chính
ông là ngÜ©i mà nhà vua giao cho trách nhiŒm thÜÖng
lÜ®ng.
"Phan Thanh Giän kš k‰t hòa Ü§c và nh© s¿ khéo léo
ngoåi giao cûa ông, Çåt ÇÜ®c s¿ qui hoàn tÌnh Vïnh Long.
Khi Çó, ông ÇÜ®c phái làm sÙ giä t§i Pháp và sau khi trª vŠ
ÇÜ®c cº làm quan Kinh-lÜ®c ba tÌnh ª phía Tây thu¶c ÇÎa
cûa chúng ta.
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"Khi chúng tôi bi‰t ông, ông là m¶t cø già bŒ vŒ, có
phong Ç¶ trang nghiêm, trông cao nhã và tri xäo.
"Nhân vÆt xuÃt chúng này Çã hi‹u tØ lâu là không th‹
chÓng c¿ nÜ§c Pháp ÇÜ®c, và xét r¢ng vô ích ti‰p tøc m¶t s¿
chi‰n ÇÃu trong Çó chÌ có máu ngÜ©i An-na-mít chäy. Ông
mong mÕi hòa Ü§c së ÇÜ®c thi hành m¶t cách trung tr¿c, và
ÇÒng báo cûa ông së trª nên h†c trò cûa chúng ta, và nhÜ th
‰ là môn ÇÒ cûa væn minh cûa chúng ta.
"

"Các Ü§c v†ng cûa nh»ng tinh thÀn cao thÜ®ng Ãy ít
khi ÇÜ®c th¿c hiŒn; không m¶t nŠn væn minh nào hÃp thø
m¶t nŠn væn minh khác mà không bÎ nh»ng s¿ chÃn Ç¶ng
sâu r¶ng, nh»ng s¿ ÇÃu tranh kéo dài và Çau Ç§n. Chính phû
Pháp chán ngán các s¿ công kích không bao gi© chÃm dÙt,
khªi ÇÀu tØ ba tÌnh miŠn Tây; m¥c dÀu có nhiŠu cÓ g¡ng cûa
Phan Thanh Giän, chán ngán lòng ngoan cÓ càng ngày càng
gia tæng cûa triŠu Çình Hu‰, m§i sáp nhÆp ba tÌnh Ãy vào xÙ
Nam-kÿ thu¶c Pháp.
"Phan Thanh Giän không kháng c¿ vì ông hi‹u là hoàn
toàn vô ích. Ông ra lŒnh hi‰n thành cho quân Ç¶i Pháp và
ÇÜ®c tuân theo. NhÜng trung thành v§i quân vÜÖng, và Ç‹ t¿
trØng phåt vŠ ÇiŠu mà sÙc ông Çã không th‹ ngæn cän, ông
tØ chÓi các ÇŠ nghÎ tr†ng hÆu cûa kÈ th¡ng, và v§i thái Ç¶
bình thän cûa m¶t c° nhân La-mã uÓng thuÓc Ç¶c.

"VÎ kinh lÜ®c ba tÌnh, v§i m¶t tinh thÀn thung dung
cho t§i phút cuÓi cùng, ch‰t trong m¶t cæn nhà tranh nghèo
nàn trong Çó ông Çã sÓng suÓt th©i gian ông cÀm quyŠn, b
¢ng lÓi sÓng Ãy nêu cho m†i ngÜ©i cái gÜÖng vong k›, bÀn
cùng và liêm khi‰t trong s¿ thi hành nh»ng chÙc vø cao quí
nhÃt.
"Thân th‰ phi thÜ©ng mà tôi vØa tóm t¡t låi Ãy, chÙng
tÕ là Çåo Kh°ng cÛng có th‹ sän xuÃt nh»ng nhân vÆt mà
chính các tri‰t gia kh¡c k› trÙ danh nhÃt cÛng së không phû
nhÆn... ."
(E. LURO, Le pays d'Annam. Paris, 1897, trang 101-104).
(Tåp chí Sº ñÎa. Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi h†c SÜ Phåm (Sài
Gòn) chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Trang 23-25)

Theo nhÜ l©i ông Eliacin Luro thì:
- Phan Thanh Giän thanh liêm trong khi thi hành nh»ng
chÙc vø cao quí nhÃt.
- Phan Thanh Giän có lòng trung th¿c, nên bÎ tÜ§c Çoåt
quan hàm và chÙc vÎ.
- Phan Thanh Giän Çã có công ÇÜa ÇÄy dân t¶c ViŒt
Nam trª thành h†c trò cûa Pháp, môn ÇÒ cûa nŠn væn minh
Pháp.
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- Phan Thanh Giän ra lŒnh giao thành cho quân Ç¶i
Pháp Ç‹ tránh cänh quân lính và dân chúng ViŒt Nam bÎ
tàng sát.
ñó là nhân cách và hành Ç¶ng cûa Phan Thanh Giän.

** G. Taboulet
Ông G. Taboulet, nguyên T°ng Giám ÇÓc Nha H†c
chánh ñông DÜÖng, nhân xét:

"ñi sÙ Pháp trª vŠ, Phan Thanh Giän ÇÜ®c nhà vua b°
nhiŒm Kinh lÜ®c 3 tÌnh miŠn Tây Nam Kÿ. NhiŒm vø thÆt
khó khæn nguy hi‹m, và ông Çã mang h‰t næng l¿c và can
Çäm Ç‹ phøng s¿ T° quÓc, hÀu tránh cÖn thäm h†a sau này.
Là m¶t nhà ái quÓc chân thành sÓt s¡ng, m¶t bÀy tôi trung
tín tha thi‰t v§i quyŠn l®i cûa TriŠu Çình, ª vào th‰ hŒ Çó,
ông còn là m¶t nhà tÜ tÜªng chánh trÎ cÃp ti‰n. Ông hi‹u
thÃu hÖn ai h‰t, chÌ có cách hòa nhÎp v§i nŠn væn minh và
hÜªng døng các phÜÖng tiŒn kÏ thuÆt Tây phÜÖng m§i khä
dï ÇÜa nÜ§c ViŒt Nam ra khÕi tình trång phôi thai và thø
Ç¶ng cÓ h»u... "
"Không th‹ dung hòa quyŠn l®i cûa triŠu Çình v§i sinh
mŒnh cûa dân chúng mà ông có sÙ mång bäo vŒ, Phan
Thanh Giän Çành tuÅn ti‰t Ç‹ tÕ lòng trong tr¡ng...

"VÈ m¥t cao thÜ®ng cûa Phan Thanh Giän Çã là m¶t
nguÒn cäm hÙng cho nhiŠn sº gia và ti‹u thuy‰t gia... ".
(Bách khoa, sÓ 154, næm thÙ 7, ngày 1 tháng 6 næm 1963. Sài Gòn)
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä; Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 49)

Ông G. Taboulet nghï r¡ng Phan Thanh Giän "không
th‹ dung hòa quyŠn l®i cûa TriŠu Çình v§i sinh mŒnh cûa
dân chúng" . Th¿c ra, s¿ mong muÓn bäo vŒ Nam Kÿ cûa
TriŠu Çình là bäo vŒ T° quÓc, chÙ không phäi là quyŠn l®i
riêng cûa TriŠu Çình Hu‰. ñúng hÖn là Phan Thanh Giän bÃt
l¿c, không th‹ dung hòa quyŠn l®i cûa T° quÓc v§i sinh
mŒnh cûa dân chúng, mà ông có sÙ mång bäo vŒ.

** Häi B¢ng Hoàng Dân Bình

"Phan Thanh Giän vÓn dòng dõi nho gia. Lúc còn nhÕ,
ông ÇÜ®c m¶t nhà sÜ nuôi dåy. L§n lên, cø theo h†c v§i
nhiŠu bÆc túc nho. Vì vÆy, tÜ duy cûa Phan Thanh Giän tÃt
nhuÀn thÃm tÜ tÜªng cûa PhÆt Thích Ca và Kh°ng Tº khi‰n
cø trª thành m¶t nhân vÆt suÓt Ç©i sÓng v§i Çåo TØ Bi và
v§i ÇÙc Nhân, Trí, DÛng cûa hai vÎ Çåi tri‰t nhân này. Lúc
trao thành cho quân Phú-Lãng-Xa tÙc quân Pháp, nh¢m
tránh cho lê dân khÕi bÎ nån binh Çao..."
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(Phan Thanh Giän - Thân th‰ và S¿ nghiŒp . Häi B¢ng Hoäng Dân Bình.
Cothommagazine.com. Ngày19/09/2018)

** Hoàng Låi Giang

"Næm 1996 tôi Çã vi‰t cuÓn sách có t¿a là "Phan Thanh
Giän - N‡i Çau træm næm". Nh»ng gì Çã tìm thÃy trong kho
tàng lÎch sº ch» vi‰t, cÛng nhÜ trong dân gian, tôi kh£ng
ÇÎnh r¢ng cø Phan Thanh Giän là m¶t nhân cách hi‰m có.
Không phäi ngÅu nhiên mà vua T¿ ñÙc t¥ng cho cø
Phan bÓn ch»: Liêm - Bình - CÀn - Cán.
Tôi không nh¡c låi vÎ Çåi thÀn liêm khi‰t vào hàng sÓ 1
triŠu NguyÍn, Phan Thanh Giän.
Tôi cÛng không nh¡c låi lòng thÜÖng dân vào loåi hi‰m
cûa m¶t vÎ Çåi thÀn nhÜ cø Phan Thanh Giän.
Tôi cÛng không nh¡c låi tính cÜÖng tr¿c cûa cø Phan
ngay cä ÇÓi v§i vua nhÜ Minh MŒnh.
Tôi cÛng không nh¡c låi s¿ chÎu thÜÖng chÎu khó Çúng
là "æn m¡m mút dòi" Ç‹ h†c và Çåt t§i h†c vÎ ti‰n sï.

Tôi cÛng không nh¡c låi lòng hi‰u ÇÍ ÇÓi v§i bÆc sinh
thành, thÀy giáo, nh»ng ân nhân Çã tØng giúp Ç« cø trong
nh»ng næm tháng gian nan cûa cu¶c Ç©i.
Bªi tÃt cä các báo chí trong và ngoài nÜ§c Çã vi‰t khá
ÇÀy Çû. Và ª Çây, tôi tin r¢ng nhiŠu nhà nghiên cÙu, nhiŠu
h†c giä ch¡c cÛng ÇÒng cäm v§i tôi vŠ nhân cách cø Phan
Thanh Giän".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 482-483)

** Huÿnh Thúc Kháng

"Cø Phan Thanh Giän, m¶t danh thÀn triŠu NguyÍn,
träi ba triŠu Minh Mång, ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc, trên 40 næm tÆn
trung v§i nÜ§c nhà, væn h†c, chính trÎ, ÇÙc Ç¶, danh v†ng,
ÇÒng th©i các danh nhân ÇŠu tôn nhÜ bÆc thÀy. Cho Ç‰n sau
cø qua Ç©i mà cái gÜÖng trên lÎch sº nho thÀn, ngÜ©i sau
tr†ng nhÜ núi Thái SÖn, sao B¡c ñÄu".
(Vài dÆt sº cûa cø Phan Thanh Già . Huÿnh Thú Kháng. Ti‰ng dân, sÓ ra
ngày 7 tháng 6 næm 1941).
(Phan Thanh Giäng, Træm Næm nhìn låi . NhiŠu tác giä. Nhà xuÃt bän Th‰
Gi§i - Tåp chí XÜa và Nay. 2017; Trang 22.)
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** Lê Quang HiŠn (ñÓc phû sÙ Sa ñéc)

"VÆn nÜ§c trong khi cu¶c Ç°i d©i,
Ra vai gánh vác m¶t phÜÖng tr©i.
ThÜÖng vua phäi chÎu lòng Çau Ç§n,
Vì nÜ§c cam Çành løy nhÕ rÖi.
Nghïa n¥ng ch£ng tØ cÖn y‰u ÇuÓi,
Thân già bao quän chÓn Çua bÖi.
Vài l©i dâng s§ liŠu mình thác,
Ti‰ng Ç‹ vŠ sau bi‰t mÃy Ç©i".
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 406)

** Lê Væn Phúc, bút hiŒu Lê Th† Xuân
== "Làm quan Ç‰n c¿c phÄm triŠu dình, h†c r¶ng, væn
hay, Ç‰n vua T¿ ñÙc thÜ©ng khen là "C° Nhã", vì nÜ§c
quên mình, vì nghïa quên mình, nhÖn ÇÙc bûa Ç‰n kÈ thôn
phu, thanh båch Ç‰n ch‰t trong chòi lá, ch¡c trØ cø Phan
Thanh Giän thì ít có ai.

Chép truyŒn cø Phan mà l¤n m¤n chép cái Ç©i làm
quan cûa cø: nào khi bÎ cách, bÎ giáng, nào khi bÎ Ç°i, ÇÜ®c
thæng, thì m¶t quy‹n sách dày m§i mong Çû ÇÜ®c...
Chép truyŒn cø Phan là chép truyŒn m¶t bÆc Çåi hiŠn.
Chép truyŒn m¶t b¥c Çåi hiŠn thì tÜªng chÌ nên chép låi
nh»ng s¿ hành vi có ích l®i cho kÈ ÇÜÖng th©i, nh»ng
s¿ hành vÎ Çáng làm gÜÖng sáng cho b†n hÆu sanh trông
theo mà b¡t chÜ§c.
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 408)

== "Tuy làm quan to nhÜng ông t¿ xem mình nhÜ
ngÜ©i dân thÜ©ng ª nông thôn, ÇÓi xº nhÜ ngÜ©i bình dân,
không bao gi© phô trÜÖng quyŠn l¿c. Xin ÇŠ nghÎ: Trong
chÜÖng trình sº h†c cho h†c sinh, nên có m¶t bài nói vŠ
ông, Çû lš Çû tình ... Ông Çã Ç‹ låi cho Ç©i sau chút gì khó
quên, khó xóa nhòa, g†i là tâm linh, phóng khoáng, thÖ
m¶ng".
(ñi và ghi nh§. SÖn Nam. Tåp chí XÜa và Nay. Nhà xuÆt bänVæn Hóa Sài
Gòn, 2008; trang 152-153)

== "ñ‡ Çåt cao, làm quan l§n, mà ÇÓi v§i dân thÆt gÀn
Ûi, ai có viŒc gì oan Ùc thì ÇÜ®c t¿ nhiên Çón cø mà kêu nài,
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ch§ không Ç‹ cho dân mang cái h° mà không ÇÜ®c nói. HÕi
sän nghiŒp cûa cø thì không có gì cä. Cø làm quan ª ngoài,
phu nhân ª nhà phäi æn cÀn ª kiŒm... trÒng bông dŒt väi lÃy
mà m¥c, cÃy lúa tÌa rau lÃy mà æn. Nhà th© t° tiên thì b¢ng
c¶t m¡m, phên tre, Ç‰n khi ch‰t thì cø ª trong lŠu m¶t túp...
".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 490)

** NguyÍn ñình Chi‹u
Nhà ái quÓc NguyÍn ñình Chi‹u làm thÖ khóc Phan
Thanh Giän, coi h† Phan nhÜ m¶t vÎ trung thÀn ch‰t vì t°
quÓc:

"Non nÜ§c tan tành hŒ bªi Çâu?
DÀu dÀu mây båc cõi Ngao Châu,
Ba triŠu công cán vài hàng s§,
Sáu tÌnh cÜÖng thÜ©ng m¶t gánh thâu.
Tråm B¡c ngày trông tin nhån v¡ng
Thành Nam, Çêm quånh ti‰ng quyên sÀu.
Minh sinh (1) chín ch» lòng son tåc,
Tr©i ÇÃt tØ rày m¥c gió thâu (2)".

(1) minh sinh: bài vÎ.
(2) gió thâu: gió thu.
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 565)

** NguyÍn ñình ñÀu

"Phan thanh Giän là ngÜ©i bi‰t l¡ng nghe và có nhÆn
ÇÎnh sáng suÓt vŠ con ngÜ©i cùng s¿ viŒc. Có lë tØ Çáy lòng,
Phan Thanh Giän Çánh giá cao nh»ng š ki‰n, hay ÇiŠu trÀn
cûa nh»ng ngÜ©i công giáo ti‰n b¶ nhÜ Linh møc ñ¥ng ñÙc
TuÃn, TrÜÖng Vïnh Kš và NguyÍn TrÜ©ng T¶. NhÜng Phan
Thanh Giän ª vào th‰ lÜ«ng nan: vua quan còn nhiŠu thành
ki‰n v§i Công giáo, nên không th‹ tÕ thiŒn cäm v§i h† và
hành xº theo š h†. ñó cÛng là m¶t phÀn bi kÎch cûa Phan
Thanh Giän vÆy".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 480-481)

** NguyÍn ñình TÜ

"...... ngày 19 - 6 - 1867, De La Grandière m§i dÅn
Çoàn quân xuÓng MÏ Tho, tÓi hôm Çó, di chuy‹n suÓt Çêm
Ç‹ sáng hôm sau 20 - 6 - 1867 Ç‰n Vïnh Long. Trong Çoàn
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quân này, trØ lính Pháp và Tây Ban Nha, còn có 500 tên lính
ngøy do hai tên viŒt giang là TrÀn Bá L¶c và Huÿnh Công
TÃn chÌ huy và bày mÜu chÜ§c cho quan thÀy Pháp. Lúc t§i
Vïnh Long, De La Grandière cho m©i Phan Thanh Giän
xuÓng tàu Ç‹ h¶i thäo. Vì tØ trÜ§c cho Ç‰n hôm Çó s¿ giao
thi‰p gi»a cø Phan v§i Soái phû Sài Gòn vÅn thân thiŒn, nên
cø Phan Çã không chút nghi ngåi, xuÓng tàu g¥p De La
Grandière. ñiŠu gì Çã xäy ra khi hai ngÜ©i Ãy g¥p nhau thì
không ai bi‰t. Có ngÜ©i bäo Pháp ÇÜa tÓi hÆu thÜ Çòi cø
Phan giao thành. Cø Phan không chÎu cho Pháp xº s¿ nhÜ
vÆy là "không quân tº", vùng v¢ng bÕ ra vŠ Çã thÃy c© tam
tài cûa Pháp treo trên thành rÒi. Có ngÜ©i låi nói tÜ§ng Pháp
dùng áp l¿c xóc nách cø Phan trª vŠ thành, theo sau là l¿c
lÜ®ng Pháp kéo vào thành.
Dù b¢ng cách gì thì chúng ta cÛng tin ch¡c r¢ng cø
Phan Thanh Giän không giao thành cho Pháp mà không t°
chÙc kháng c¿. Ch£ng qua là cø Çã thua mÜu ngÜ©i Pháp.
Cø hành Ç¶ng theo phong cách quân tº mà kÈ thù hành
Ç¶ng theo lÓi ti‹u nhân. Cø xº s¿ theo vÜÖng Çåo ki‹u ñông
phÜÖng mà ngÜ©i Pháp xº s¿ theo bá Çåo cûa phÜ©ng cÜ§p
nÜ§c. ChÙ cø Phan Thanh Giän không bán nÜ§c. Theo logic
ÇÖn giàn thì xÜa nay "måi quÓc" Çi Çôi v§i "cÀu vinh", chÙ
không ai bán nÜ§c Ç‹ rÒi uÓng thuÓc Ç¶c mà ch‰t cà.

Cø Phan ch‰t là vì cø t¿ thÃy có trách nhiŒm v§i vua,
v§i ÇÒng bào vŠ viŒc mÃt ba tÌnh miŠn Tây cûa Nam Kÿ,
cÛng giÓng nhÜ cø Hoàng DiŒu, cø NguyÍn Tri PhÜÖng Çã
Ç‹ mÃt thành Hà N¶i. TÜ§ng gi» thành thì phäi ch‰t theo
thành là cûa nh»ng vÎ Çáng kính phøc.
(.......................................................................................)
"Nay chúng ta Çã có b¢ng chÙng vŠ hành Ç¶ng m© ám
cûa ngÜ©i Pháp, dùng vÛ l¿c Ç‹ cÜ«ng ép ÇÓi phÜÖng tåi bàn
thÜÖng thäo, ÇiŠu mà ngày nay trên trÜ©ng ngoåi giao quÓc t
‰, không có nÜ§c nào làm nhÜ th‰. Chúng ta ÇŠu bi‰t quân
Pháp chi‰m thành Vïnh Long vào sáng 20-6-1867, chi‰m
thành Châu ñÓc vào ngày 22-6-1867 và thành Hà Tiên vào
ngày 24-6-1867, th‰ mà Soái phû Sài Gòn Çã phát hành t©
tuyên cáo chi‰m ba thành Ãy vào ngày 15-6-1867, cùng bän
k‰ hoåch t° chÙc viŒc cai trÎ trên ÇÎa bàn ba tÌnh Ãy v§i viŒc
b° nhiŒm trÜ§c 8 viên thanh tra cho 8 håt Çã chia s¤n. NhÜ
vÆy Çâu có phäi ch© cø Phan Thanh Giän giao thành cho h†
rÒi h† m§i chi‰m.
V§i chÙng có nhÜ th‰, chúng ta hãy minh oan cho cø
Phan vŠ t¶i bán nÜ§c, hãy trä låi s¿ trong sáng cho cái tên
Phan Thanh Giän nhÜ t¿ nó Çã có".
("... Hãy hi‹u hÖn vŠ Phan Thanh Giän!". NguyÍn ñình TÜ; Tåp chí "XÜa và
Nay ", sÓ 142, tháng 6 næm 2003)
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Trong bài báo "...... Hãy hi‹u hÖn vŠ Phan Thanh
Giän!" ông NguyÍn ñình TÜ Çã d¿a trên ÇiŠu nghe: Có
ngÜ©i bäo Pháp ÇÜa tÓi hÆu thÜ Çòi cø Phan giao thành..., và
... Có ngÜ©i låi nói tÜ§ng Pháp dùng áp l¿c xóc nách cø
Phan trª vŠ thành,... Ç‹ suy luÆn ra r¢ng: cø Phan không
giao thành cho Pháp". Ông NguyÍn ñình TÜ không cæn cÙ
trên væn kiŒn lÎch sº chính xác hay trên l©i nói cûa các nhân
chÙng lÎch sº, ông TÜ cæn cÙ trên ÇiŠu ông nghe "Có ngÜ©i
bäo...", "Có ngÜ©i låi nói ..." nhÜ vÆy, lÓi lÆp luÆn cûa ông
TÜ mÖ hÒ, không chính xác.
ViŒc Soái phû Sài Gòn tuyên cáo chi‰m 3 tÌnh thành
Vïnh Long, Châu ñÓc, Hà Tiên vào ngày 15 tháng 6 næm
1867 Çúng là sai s¿ thÆt; nhÜng viŒc thäo k‰ hoåch t° chÙc
cai trÎ 3 tÌnh Çó trÜ§c khi Çánh chi‰m là công viŒc thông
thÜÖng cûa kÈ Çi xâm læng ÇÃt Çai cûa nÜ§c khác. Th©i gian
thi hành k‰ hoåch thÜ©ng có th‹ thay Ç°i tùy theo tình th‰.

** NguyÍn ñÙc Qui (Hà ñông)

"Nh§ Phan Thanh Giän
"H†c r¶ng tài cao ch£ng g¥p th©i,
Cho nên Çành chÎu bó tay thôi.

G†i hÒn non nÜ§c công Çà u°ng,
ThÃy cänh tang thÜÖng Ùa lŒ rÖi.
LiŠu thuÓc tiêu hÒn rÒi m¶t ki‰p,
TÃm lòng ái quÓc giäi muôn Ç©i.
LÜÖng Khê thi tÆp còn lÜu Çó,
ñ†c Ç‰n ai không cäm nh§ ngÜ©i".
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 407)

** NguyÍn HuyŠn Anh

"Phan Thanh Giän, liŒt sï, sinh næm 1796, tuÅn ti‰t
næm1867. Làm quan triŠu NguyÍn vŠ các Ç©i Minh Mång,
ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc. Có công dËp gi¥c ª Quäng Nam, Bình
ThuÆn, khai mÕ ª Quäng Nam, ª Thái Nguyên, Çi sÙ sang
Trung Hoa, Y pha Nho...
Tính cÜÖng tr¿c ngay th£ng, không chÎu xu phø b†n
quyŠn th‰, nên mÃy lÀn bÎ giáng chÙc và cách chÙc. Lãnh
Kinh lÜ®c sÙ Çåi thÀn Nam Kÿ; khi Pháp chi‰m Çoåt 3 tÌnh
miŠn Tây Nam Kÿ, ông tuyŒt th¿c, rÒi uÓng thuÓc Ç¶c
t¿ tº".
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(Ti‹u t¿ Çi‹n nhân vÆt lÎch sº ViŒt Nam . Thùy PhÜÖng, Sài Gòn xuÃt bän
næm1972, trang 188)
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 567)

** NguyÍn Thanh Liêm

"ñÓi v§i TriŠu Çình Hu‰ và m¶t sÓ ngÜ©i Công sän
chÆt hËp, cø Phan không có m¶t s¿ nghiŒp gì Çáng k‹. Tuy
nhiên ÇÓi v§i ngÜ©i miŠn Nam cÛng nhÜ ÇÓi v§i nh»ng
ngÜ©i trí thÙc nhân bän, khai phóng thì s¿ nghiŒp cûa cø
Phan h‰t sÙ l§n lao, không nh»ng vŠ væn chÜÖng mà cä vŠ
chính trÎ".
(………………………………………………………………………)

"VŠ chính trÎ, n‰u lÃy chû trÜÖng "dân vi quš, xã t¡c
thÙ chi, quân vi khinh" làm tri‰t lš cæn bän, thì s¿ nghiŒp
cûa cø Phan phäi dÜ®c Çánh giá thÆt cao".
(.........................................................................)
"TrÜ§c sÙc månh cûa væn minh Tây phÜÖng bi‰t mình
không cách gì chÓng c¿ ÇÜ®c, cø chû trÜÖng hòa hoän, h†c
hÕi, Ç°i m§i thay vì chÓng trä b¢ng quân s¿. Chû trÜÖng cûa
cø Çã ti‰t kiŒm ÇÜ®c bao nhiêu xÜÖng máu, tàn phá, søp Ç‡
cho ngÜ©i dân lành. N‰u dân vi quš, xã t¡c thÙ chi, quân vi
khinh, thì con ÇÜ©ng cûa cø là con ÇÜ©ng có giá trÎ nhÃt.

ñiŠu Çó cho ta thÃy tåi sao ngÜ©i dân Nam luôn nh§ Ön, tôn
sùng cø".
(Thân th‰ và s¿ nghiŒp cûa Phan Thanh Giän. NguyÍn Thanh Liêm. Nam
Kÿ Løc TÌnh. Site google; 31/10/2017)

Ông NguyÍn Thanh Liêm cho r¢ng quân Pháp månh,
quân ta y‰u, nên Phan Thanh Giän chû trÜÖng hòa hoän.
Hòa hoän không ÇÒng nghïa v§i Çem ÇÃt dâng cho gi¥c,
giúp gi¥c nhanh chóng xâm chi‰m t° quÓc. NhÃt th©i m¶t sÓ
dân thoát ch‰t, dân ÇÜ®c æn no, m¥c Ãm, nhÜng Ç©i Ç©i làm
dân nô lŒ trên chính mãnh ÇÃt cûa mình; dân t¶c së bÎ tiêu
diŒt, t° quÓc së bÎ xóa tên trên bän ÇÒ th‰ gi§i.

** NguyÍn Væn Châu

"Nhân dân và các bÆc thân sï ª quê Phan Thanh Giän
hi‹u bi‰t và kính tr†ng ông, không chÌ vì ông Ç‡ Çåi khoa
làm quan l§n, mà vì ông là ngÜ©i có tâm, có chí, tr†ng hi‰u
nghïa, g¥p viŒc dám nói, liêm chính hÖn ngÜ©i. NgÜ©i ta
cäm m‰n ông là m¶t ngÜ©i sinh ra trên quê nghèo, s§m xa
cha, mÒ côi mË, nhÜng hi‰u nghïa và hi‰u h†c ít ai sánh b
¢ng.
Ông Çang làm quan, cha ông mÃt, ông vŠ quê th† tang
cha. Nh»ng ngày chÎu tang, ông m¥c áo bô, h¢ng ngày ra
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m¶ cha t¿ tay nh° cÕ và gánh ÇÃt Ç¡p m¶, không nh© ngÜ©i
khác làm thay. NgÜ©i ta hÕi ông, ông trä l©i, Çây là phÆn
s¿ cûa ngÜ©i làm con gi» Çåo hi‰u v§i cha mË".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 492-493)

** NguyÍn Væn Xuân

"Ông Phan Çã sÓng nhÜ th‰ nào, Çã chi‰n ÇÃu và ch‰t
ra sao thì không chÌ nhân dân ViŒt Nam mà cä triŠu Çình
ñåi Nam Çã rÃt nhiŠu lÀn muÓn có m¶t nhÆn ÇÎnh ch¡c ch¡n
và ÇÖn giän vŠ ông, nhÜng chÜa bao gi© thành công và ÇŠu
trª låi n‰p cÛ. Tôi có th‹ ghi ra sau Çây š ki‰n cûa nhà sº
h†c cûa hoàng gia NguyÍn, ngÜ©i ÇÀu tiên và có lë ngÜ©i
cuÓi cùng vi‰t "ViŒt Nam ngoåi giao sº", ông Ðng Trình Çã
phát bi‹u m¶t cách không thiên vÎ vŠ công và t¶i cûa ngÜ©i
Çã Çánh mÃt cÖ ÇÒ nhà NguyÍn cûa tiŠn nhân mình:
"Hai vÎ lão thÀn (Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp)
nhÆn thÃy ba tÌnh ñông Nam nhÜ vÆt Çã ª trong tay ngÜ©i, n
‰u mình ch£ng xin Çình chi‰n ngay bây gi©, thì chÌ xin làm
nhÖn dân lÜu huy‰t n»a. Bèn cùng nhau lau nÜ§c m¡t, áp kš
vào bän hòa Ü§c...."
ñây có th‹ là ti‰ng nói lÜÖng tâm sâu s¡c nhÃt cûa
dòng h† NguyÍn triŠu. Tùng ThiŒn VÜÖng và ÇÜÖng nhiên

cÛng là ti‰ng nói cuÓi cùng cûa bá tánh chúng ta, huÓng chi
sau hành Ç¶ng cûa hai vÎ lão thÀn thì ngÜ©i có tr†ng trách
l§n nhÆt Çã làm m¶t viŒc mà ngÜ©i xÜa g†i "thung dung t¿u
nghïa". Phan Thanh Giän Çã ch†n nh»ng ngày cuÓi cùng
khá lâu dài Ç‹ sÃm hÓi hành Ç¶ng cûa mình ÇÓi v§i quÓc
dân, v§i triŠu Çình. Sau 17 ngày tuyŒt th¿c Ç‹ ÇÜ®c ch‰t nhË
nhàng v§i tâm hÒn trong sáng và minh mÅn xÙng Çáng v§i
s¿ chÎu t¶i cûa m¶t nhân vÆt cao cä, ông Çã dùng thuÓc
phiŒn hòa v§i dÃp thanh".
(Phan Thanh Giän và Quäng Nam . NguyÍn Væn Xuân. Tåp chí XÜa và Nay;
sÓ 146, tháng 8 næm 2003)

** Phåm H»u Chánh
Án sát Phåm H»u Chánh là bån ÇÒng liêu v§i Phan
Thanh Giän Çi Çi‰u hai câu ÇÓi và m¶t bài thÖ:

"S° hàng di bi‹u lÜu thiên ÇÎa.
NhÃt phi‰n Çan tâm phó sº thº".
Có š nghïa là: ñôi hàng di bi‹u lÜu Ç‹ cùng v§i tr©i.
M¶t tÃm lòng son phó m¥c sº sách.
Và bài thÖ:
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"Khóc Phan Thanh Giän (1)

"Phan công ti‰t nghïa sánh cao dày,
ThÜÖng bÃy vì Çâu khi‰n ch£ng may.
H‰t då giúp vua tr©i ÇÃt bi‰t,
Nát lòng vì nÜ§c quÌ thÀn hay.
TuyŒt lÜÖng m¶t tháng rau xanh m¥t,
BÎ cách ba phen lºa ÇÕ mày.
ChÌ s® sº thÀn biên ch£ng ráo,
TÃm lòng Ãm Ùc phäi thày lay".

(1) Theo Phan Væn Thi‰t trong Nam Thi H®p Tuy‹n, nhà in Lš Công UÄn,
41, ÇÜ©ng Frère Louis-Sàigon, næm1948; trang 68 thì bài thÖ này cûa Lê
Quang Chi‹u.
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 430-431)
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 405).

** Paulin Vial

Trong cuÓn Les premières années de la Cochinchine ,
Paris, næm 1876, Paulin Vial có vi‰t m¶t Çoån vŠ Kinh lÜ®c
ñåi thÀn Phan Thanh Giän:

"... Ông Ãy là khôn ngoan và sáng suÓt hÖn tÃt cä ngÜ©i
ViŒt Nam khác, trong næm næm cÜÖng quy‰t chi‰n ÇÃu
không ngØng chÓng th‰ l¿c cûa ta, vài lÀn hòa mình v†ng
Çoán và v§i äo änh cûa ÇÒng bào ông, t§i Çi‹m ông Ü§c ao r
¢ng có lë chúng ta hûy bÕ s¿ bäo Çäm vÆt chÃt, hûy bÕ s¿ lo
cÙu nång và cÙu t¿ do (t¿ do tín ngÜ«ng) cûa nºa triŒu tin
ÇÒ Công giáo núp dÜ§i s¿ bäo vŒ cûa ta, theo l©i phán cûa
vua T¿ ñÙc, nhÜng, ti‰p xúc v§i chúng ta, Phan Thanh Giän
chÎu sÙc thu hút cûa phong tøc và tÆp quán ta và nhÙt là š
tÜªng tôn giáo. Sau cùng, ông hi‹u r¢ng chúng ta có m¶t
s¿ t° chÙc xã h¶i cao, linh Ç¶ng hÖn, có t¿ do hÖn, r¶ng
lÜ®ng hÖn ngÜ©i ñông phÜÖng; ông bi‰t phán Çoán s¿ l®i
ích s¿ t¿ do thÜÖng måi và s¿ truyŠn r¶ng khoa h†c t§i Çåi
chúng; và vì yêu ÇÒng bào, vì muÓn cho ÇÒng bào ông Ç¥ng
hånh phúc, ông v»ng lòng tin nÖi tÜÖng lai cûa h†, nhÜng
sau cùng ông phäi bÕ m¥c cho vÆn mång cûa h†, c¥p m¡t
ông không khÕi m‰n ti‰c nh»ng chuyŒn Çã qua, luôn luôn
lÜÖng tâm do d¿ gi»a s¿ sinh hoåt m§i mÈ Çang xúc cäm Ç
‰n trí tuŒ ông và nh»ng k› niŒm ngàn xÜa trong tim ông,
Çang Çem ông trª låi v§i nguÒn gÓc cûa tu°i thanh xuân".
(....................................................................................)
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ChiŠu ngày Ãy (chû nh¿t 17-11-1867, tÙc là ngày 20
tháng 10 næm ñinh Mão), gÀn t§i Bäo Thånh, quê hÜÖng
cûa Phan Thanh Giän, ngÜ©i ta Çi ngang qua ru¶ng trÒng
thuÓc và trÒng bông väi, vài tråi l§n n¢m thÜa th§t gi»a các
Çám thuÓc, Çám bông. M¶t trong nhiŠu nhà l®p b¢ng tranh,
là nhà cûa c¿u b¶ trÜªng trào T¿ ñÙc, trong m¶t th‰ k› lâu
dài.
Mã cûa Phan Thanh Giän xây m§i vØa rÒi, n¢m bên lŠ
ÇÜ©ng và chÜa có ch» nào trên m¶ bia. M¶t nho gia hå bút
ÇŠ trên m¥t trÜ§c cûa khuông mä khiêm nhÜ©ng Ãy: "Các
ngÜ©i con không vâng l©i thân phø".
(VIAL, tome II, page 181).
[Tåp chí Sº ñÎa. Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi h†c SÜ Phåm Sài Gòn
chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Trang 73-74]

Câu "Các ngÜ©i con không vâng l©i thân phø" này có
nghïa là các con cûa Phan Thanh Giän không nghe theo l©i
d¥n cûa cø Phan là không chÓng låi Pháp cÛng không phøc
vø cho Pháp. Th‰ mà các con cûa cø Phan låi chiêu m¶
nghïa quân chÓn Pháp.
** Phåm Tr†ng Nhân

"ñã tØ lâu, và nhÃt là tØ ngày có dÎp ti‰p xúc v§i quan
quân Pháp ª Nam Kÿ, Phan Thanh Giän luôn luôn chû
trÜÖng cÀn phäi canh tân ÇÃt nÜ§c, m§i mong ÇÜ®c b¢ng
ngÜ©i Ç‹ sÓng trong vÛ trø. Sau này có dÎp sang sÙ Pháp trª
vŠ, ông låi càng thán phøc nŠn væn hóa Tây phÜÖng. Ông tin
tÜªng chÌ có cách theo Çà væn hóa Çó, m§i có cÖ cÙu vãn
giang san Çang nghiên ngä.
Trong triŠu, Phan Thanh Giän bÎ liŒt vào hàng ngÛ các
phÀn tº "nhu nhÜ®c", "chû hòa", v§i các š nghï vu vÖ,
không h®p th©i và trái v§i k› cÜÖng.
Có ai bi‰t cho r¢ng tØ ÇÀu th‰ k› 19, th©i th‰ Ç°i thay,
h†c thuÆt ti‰n b¶, cånh tranh kÎch liŒt... ƒy th‰ mà các vÎ
lãnh viŒc trÎ dân th©i bÃy gi© vÅn khÜ khÜ mang cái h†c tØ
chÜÖng làm khuôn vàng thÜ§c ng†c... Vi‰t væn thì phäi "chi
hÒ giä dã", làm chính trÎ thì phäi Nghiêu, ThuÃn, ThÜÖng,
Chu... , nh»ng ngÜ©i nhÜ Phan Thanh Giän chÌ là ti‹u sÓ,
nói ch£ng ai nghe, Çành phäi khoanh tay bó gÓi... khi cÖ
s¿ Ç‰n thì Çã mu¶n.... "
(Bách khoa, sÓ 154, næm thÜ 7, ngày 1tháng 6 næm 1963)
(Phan Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi . Trang 47. Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i.
Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä)
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** Phan Huy Lê

"Bi kÎch cûa Phan Thanh Giän là do m¶t m¥t ông chia
sÈ tÜ tÜªng chû hòa cûa triŠu Çình, do lòng trung thành cûa
ông ÇÓi v§i vua; m¥t khác, do lòng thÜÖng dân sâu s¡c cûa
ông. Mâu thuÅn này chÌ có th‹ Ç¥t Phan Thanh Giän vào
m¶t tình huÓng không lÓi thoát và ông bu¶c phäi t¿ tº Ç‹
chÙng tÕ s¿ cao thÜ®ng cûa lòng mình".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 461-462)

** Rieunier
ñåi úy Häi quan Rieunier Çã tØng tham gia chi‰n tranh
ª Nam Kÿ. Ngày 4-5-1863 Rieunier hÜ§ng dÅn sÙ b¶ Phan
Thanh Giän sang Pháp xin chu¶c låi 3 tÌnh miŠn ñông.
Tháng 9 næm 1873, Rieunier vi‰t bài t¿a trong quy‹n sách
Les premières années de la Cochinchine cûa Paulin Vial.
Trong bài t¿a này có m¶t Çoån Rieunier nhÆn xét vŠ Phan
Thanh Giän:

"Bi‰n cÓ quan tr†ng Ãy (cu¶c chi‰m ba tÌnh miŠn Tây)
Çã làm tiŒt mång Phan Thanh Giän, Kinh lÜ®c cûa chúng
dân (ViŒt Nam) và c¿u chính sÙ Çi Pháp næm 1863. Chúng
tôi cäm thÃy trái tim thÆt tình th¡t låi khi hay Ç¥ng tin
nguyên nhân vø t¿ tº cûa bÆc lão thành tôn quí Ãy. ñã bÓn
tháng chúng tôi gÀn gÛi nhau, chúng tôi m‰n phøc ông có

Çû ÇÙc tính mà ngÜ©i ta có th‹ noi theo. Nhìn låi ngày qua
khi Çi sÙ, chúng tôi thÃy ông còn ngåc nhiên vŠ s¿ bi‰n
thiên cûa cu¶c vÜ®t bi‹n dài tØ Nam Häi Ç‰n b© Toulon, ông
vÅn duy trì s¿ hæng hái ái quÓc trong lòng, vì š muÓn giúp
ích cho xÙ sª ông.
(…………………………………………………………………….)

"Chúng tôi nh§ låi r¢ng trong ba trÜ©ng h®p mà thiên
nhiên Çã ban cho c¥p m¡t m¶t dÎp thÜªng thÙc vì s¿ dÎ
thÜ©ng hay vì s¿ tráng lŒ nÖi Çäo Krakatow, trong toàn cänh
l¶ng lÅy cûa eo bi‹n La Sonde; gÀn Çäo nhÕ Périm ª ch‡
cºa vô HÒng Häi và trong eo bi‹n Messine, lúc ông Çang
ng¡m nghía ng†n hÕa diŒm sÖn Etna phun khói, hai bên
sÜ©ng lài lài thanh nhã vë nh»ng ÇÜ©ng vàng ÇÒ s¶ lên nŠn
tr©i chiŠu không g®n chút mây; trong ba trÜ©ng h®p Ãy, viên
chánh sÙ Üu tÜ ngÒi gÀn chúng tôi trên cÀu hóng gió cûa tàu
L'Européen, Çàm Çåo v§i chúng tôi vŠ møc Çích cûa sÙ
mång ông. Chúng tôi khuyên can ông ÇØng có nh»ng m¶ng
äo vŠ s¿ nhÜ®ng ÇÃt Çai mà chúng tôi Çã chi‰m lãnh, nhÜng
hÙa r¢ng ông së g¥p bên Pháp quÓc m¶t s¿ ti‰p Çãi thân ái
và tº t‰ hÖn cä. Ti‰p theo, chúng tôi thäo luÆn vŠ tÜÖng låi
cûa T° quÓc ông, vŠ khä næng cûa ngÜ©i dân cûa ông, và
nh»ng l®i ích cûa væn minh chúng tôi mà dân chúng và các
quan thâu hÜªng Ç¥ng. HÖn tÃt cä ÇÒng bào ông, ông hi‹u bi
‰t giá trÎ væn minh chúng tôi; và luôn luôn chÃm dÙt cu¶c
nói chuyŒn b¢ng nh»ng ti‰ng sau Çây:"Phäi còn ch© Ç®i
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n»a, và bây gi© t§i lúc Çó, tình thân h»u gi»a hai quÓc gia
chúng ta cÛng còn ÇËp".
(TÆp san Sº ñÎa, sÓ 7-8, "ñ¥c khào vŠ Phan Thnh Giän"; trang 26-27)
(Paulin VIAL, Les premières années de la Cochinchine fançaise, colonie
française. Paris, 1876; trang 11-13)

** Schreiner
Schreiner tác giä quy‹n Abrégé de l'histoire d'Annam Ç
‰n Nam Kÿ 18 næm sau khi Phan Thanh Giän ch‰t Çã bình
luÆn nhÜ sau:

"... Hai ngÜ©i Ãy (NguyÍn Tri PhÜÖng và Phan Thanh
Giän) cho chúng ta nh»ng gÜÖng Çåo ÇÙc vŠ ái quÓc và
quân s¿ mà lÎch sº cûa các dân t¶c phÜÖng Tây së không
chÓi cãi và ngÜ©i ta lÃy làm sung sÜ§ng khi có th‹ nêu ra ª
gi»a nh»ng hành vi ô nhøc và nhÎ tâm cûa b†n quan låi An
Nam. Tuy vÆy ta së thÃy s¿ bÃt ÇÒng phi thÜ©ng vŠ tÜ tÜªng
gi»a Phan Thanh Giän và NguyÍn Tri PhÜÖng. Phan Thanh
Giän kinh ngåc vì cái cÜ©ng l¿c cûa trí thÙc và væn minh
cûa chúng ta, thì muÓn dìu d¡t ÇÒng bào mình theo giáo
huÃn cûa chúng ta. NguyÍn Tri PhÜÖng, yên trí r¢ng giáo
døc cûa Trung QuÓc là Üu viŒt, thì không thØa nhÆn bÃt cÙ
s¿ thÕa hiŒp nào v§i khoa h†c cûa ngÜ©i phÜÖng Tây. Phan
Thanh Giän là tiêu bi‹u cûa cu¶c ti‰n b¶ sáng suÓt; NguyÍn

Tri PhÜÖng là tiêu bi‹u cûa chû nghïa bäo thû không nao
núng; cä hai ngÜ©i ÇŠu xác tín; cä hai ngÜ©i ÇŠu quân tº... ".
(Abrégé de l'histoire d'Annam. Schreiner. Trang 282-283)

SuÓt Ç©i hành chính cûa ông, ông (Phan Thanh Giän)
Çã phøc vø t° quÓc v§i m¶t s¿ tÆn tâm và m¶t s¿ hy sinh
tuyŒt ÇÓi. S¿ bi‰n cÓ tÃt nhiên nó k‰t liÍu cu¶c hoåt Ç¶ng
cûa ông là m¶t s¿ bÃt công cûa sÓ mŒnh mà chÌ nh»ng tâm
hÒn cao cä m§i bi‰t chÎu Ç¿ng không khuÃt phøc. Chính v§i
s¿ kh¡c k› và m¶t s¿ ÇiŠm tïnh hoàn toàn mà không nghï Ç
‰n tÜÖng lai, nghï Ç‰n l©i quª trách cûa ÇÃng quân vÜÖng vŠ
nh»ng t¶i l‡i mà không phäi t¿ ông gây ra, và ông muÓn
tránh nh»ng s¿ công kích thù h¢n cûa các ÇÎch thû cûa ông
vŠ chính trÎ, viŒc mÃt danh d¿ Çang Çe d†a. Ông bi‰t ra
thoát ch‡ Ãy vinh quan nhÜ m¶t c° nhân. Sau khi Çã sai sºa
soån quan tài cûa ông và vi‰t m¶t bÙc thÜ dài cho Thûy sÜ
ñô ÇÓc De La Grandière, ông g†i gia quy‰n mà ông Çã triŒu
Ç‰n Vïnh Long, d¥n dò trang nghiêm các con ông không
ÇÜ®c phøc vø nÜ§c Pháp, nhÜng phäi sÓng yên °n ª làng
chúng, và ra lŒnh r¢ng các cháu ông së ÇÜ®c nuôi dåy nhÜ
ngÜ©i Pháp, rÒi thì, trÜ§c m¥t tÃt cä thân thu¶c cûa ông, ông
uÓng m¶t liŠu l§n thuÓc Ç¶c... "
(Abrégé de l'histoire d'Annam. Schreiner. Trang 287-288)
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 151-152)
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** Thái H»u Võ (ñÓc phû sÙ, hàm Ba Tri)

"VÎnh Phan Thanh Giän
"Ti‰n sï Nam Kÿ xÜ§ng tÜ§c công,
Khôi tinh tÕ rång kh¡p non sông.
Ba triŠu phò chúa không nguôi då,
M¶t cõi chæn dân ch£ng mÕi lòng.
G¥p lúc tr©i Nam cÖn th‰ bi‰n,
Tách miŠn bi‹n ViŒt nghÎ hòa xong.
Lòng ngÜ©i Çã muÓn Tr©i không vÆy,
Thà thác mình Çây Ç¥ng ch» trung.
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 405)

** TrÀn MÏ Vân AM
Bài thuy‰t trình cûa Ti‰n sÌ TrÀn MÏ Vân ÇÜ®c trình
bày trong bu°i "H¶i thäo Phan Thanh Giän (1796-1867):
150 næm nhìn låi" do m¶t nhóp Nghiên cÙu Væn hóa ñÒng
Nai và Cºu Long Úc Châu t° chÙc tåi Sydney, ngày
9/4/2017.

"Tóm låi, sº sách và tài liŒu Pháp vŠ cø Phan Thanh
Giän vÅn còn Çó. Ai muÓn nghï sau thì tùy h†. Xin miÍn bàn
n»a. NhÜng tôi xin phép ÇÜa ra m¶t câu hÕi, n‰u chúng ta
Ç¥t mình vào cÜÖng vÎ cø Phan Thanh Giän th©i Çó, chúng
ta së phäi làm gì? HÖn n»a, liŒu chúng ta có dám ch†n cái
ch‰t Çau thÜÖng nhÜ cø Phan Thanh Giän Çã ch†n hay
không?
150 næm qua rÒi, tÃt cä thu¶c vŠ dï vãng. NhÜng nhìn
låi lÎch sº, cø Phan Thanh Giän không có "dâng thành bán
nÜ§c" và cÛng không "phän b¶i t° quÓc". Trái låi cø Phan
Thanh Giän là m¶t nhà Çåi trí thÙc, m¶t Çåi thÀn, ÇÀy tÙ ÇÙc
cûa m¶t ngÜ©i thÃm nhuÀn Kh°ng h†c, ÇÀy nhân bän, n¥ng
lòng yêu nÜ§c thÜÖng dân. ThÜÖng thay, Ç‰n tØng tu°i Ãy Çã
không g¥p th©i g¥p th‰. Cø là nån nhân cûa th©i cu¶c gây ra
bªi dã tâm sâu Ç¶c cûa Pháp muÓn bành trÜ§ng thu¶c ÇÎa ª
Châu Á.
Sº gia TrÀn Huy LiŒu Çã k‰t án n¥ng nŠ, vô lš cø Phan
Thanh Giän".
(Trích trên mång http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/4789-4789)

** TrÜÖng Bá CÀn
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"Phan Thanh Giàn Çã bÎ k‰t án oan. Có lë vì th‰ mà
næm 1886, vua ñÒng Khánh Çã khôi phøc hàm cÛ là HiŒp tá
ñåi h†c sï cho ông. ñây cÛng là lë công b¢ng. CÛng nhÜ
vua T¿ ñÙc Çã phøc hÒi chÙc hàm cho Lê Væn Duy‰t vÆy".
(Tham luÆn Hôi thäo "NhÆn thÙc, thân thŠ, s¿ nghiŒp, cu¶c Ç©i Phan Thanh
Giän", næm 1994 tåi Vïnh Long)
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 411)

** TrÜÖng Vïnh Kš

"... Phan Thanh Giän không muÓn ngÜ©i mình phäi
chäy máu vô ích, ông bi‰t r¢ng nh»ng tÌnh ông cai quän
không có khä næng t¿ vŒ và s§m mu¶n th‰ nào cÛng rÖi vào
tay kÈ Çánh, vì th‰ ông muÓn Çem giao n¶p cho Pháp không
chi‰n ÇÃu là hÖn.
RÒi sau ông gºi cho ñô ÇÓc De La Grandière m¶t bÙc
thÜ mà ngÜ©i ta cho là vi‰t b¢ng nÜ§c m¡t mình, Ç‹ ûy thác
nhân dân sáu tÌnh cho h¡n, sau Çó Phan t¿ tº b¢ng cách
tuyŒt th¿c.
Phan Thanh Giän Çã h‰t lòng trung, th© vua và yêu
nÜ§c; Phan tÆn tøy v§i nÜ§c Ç‰n n‡i r¢ng quên cä nh»ng låc
thú nhân sinh. V® con Phan Çã không ÇÜ®c phú quš mà trái

låi còn bÎ trÜ©ng phåt thì ngÜ©i ta Çau lòng bi‰t bao nhiêu
khi thÃy Phan tå thê nhÜ th‰ ! TÃt cä nh»ng công nghiŒp cûa
Phan bÎ hûy bÕ; trong m¶t phút Phan bÎ cách tu¶t cä quan
chÙc, quan hàm và mÃt h‰t các huân chÜÖng. Ngoài ra låi
còn xº tº sau khi Çã ch‰t.
Chà! ViŒc nhà hiŠn tri‰t TrÜÖng LÜÖng Çi Än cÜ th¿c
Çáng khâm phøc bi‰t bao! Không bao gi© ta thÃy m¶t ngÜ©i
h†c trò chæm h†c hÖn, m¶t vÎ quan thanh liêm hÖn Phan
LÜÖng Khê; không có ngÜ©i bŠ tôi nào låi trung v§i vua nhÜ
hÖn Phan; không có m¶t công b¶c quÓc gia nào låi mÅn cán
hÖn Phan! Phan có cái sÓ phÆn buÒn rÀu bi‰t bao! NgÜ©i ta
Çã dành cho Phan nh»ng trØng phåt ra sao! LÎch sº cûa
Phan Çáng thÜÖng håi bi‰t bao!... "
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 150-151)

** TuÃn lš Huÿnh Thúc Døng

"Theo tôi, quan Phan có m¶t thái Ç¶ Çáng bái phøc vì nó
chÙng minh lòng dÛng cäm, trÀm m¥c, anh hùng. Nghï coi:
suÓt Ç©i ba chim bäy n°i, ông Çã nhÅn nhøc c¿c Ç¶, ngÆm
miŒng làm thinh mà hy sinh bän thân, dám vÙt bÕ cái "ta"
mà báo Çáp quân ân. SuÓt Ç©i ông sÓng thanh bÀn vì hÖn ai

89

h‰t, ông Çã ng¶ Çåo thánh nhân, không chåy theo cu¶c Ç©i
hÜ ngøy, mà gi» v»ng m¶t tinh thÀn trong tr¡ng.
Có nhË lòng ham muÓn m§i trÀm m¥c, rÒi giác ng¶
ÇÜ®c. Quan Phan Çã sºa soån, s¡p x‰p cái ch‰t rÃt chu Çáo
nhÜ m¶t ngÜ©i Çi xa. G†i con cháu t§i trÓi træn m†i viŒc,
làm thÖ, vi‰t s§ cänh tÌnh vua và Çình thÀn, ch© Hu‰ có thái
Ç¶, ch© cä tháng b¥t tin, m§i uÓng thuÓc Ç¶c. ñau Ç§n bi‰t
bao nhiêu, trong khi chÃt Ç¶c ngÃm vào tång phû Ç‹ lÀn
lÀn ... lÀn lÀn Çi vào cõi hÜ vô".
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 432)

** Ðng Bình Thúc Giå
"VÎnh T°ng trÃn Phan Thanh Giän

"Trong trÃn Nam Kÿ g¥p thì (*) nguy bi‰n,
Trung can kÌnh ti‰t, thành diŒt thân vong.
ChÙc Kinh lÜ®c ch£ng xiêu lòng,
Cø Phan Thanh Giän là ông tôi hiŠn".
(*) thì : th©i.
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 435)

** Væn Tåo

"1.- Kh£ng ÇÎnh cø Phan Thanh Giän là m¶t nhà yêu
nÜ§c, thÜÖng dân, tr†ng dân.
2.- Cø Phan Thanh Giän không có š ÇÒ phän b¶i quyŠn
l®i dân t¶c mà là muÓn bäo vŒ quyŠn l®i dân t¶c b¢ng cách
g¡n quyŠn l®i Çó v§i š thÙc thÜÖng dân, v§i tinh thÀn "d¿ng
nÜ§c" trong ÇiŠu kiŒn m§i và v§i lòng mong muÓn canh tân
ÇÃt nÜ§c.
3.- Công lao xây d¿ng ÇÃt nÜ§c cûa cø Phan, trong
ÇiŠu kiŒn lÎch sº lúc Çó thÆt Çáng ca ng®i, phäi Çánh giá là
xuÃt s¡c.
4.- Nh»ng hoåt Ç¶ng d¿ng nÜ§c cûa cø trÜ§c khi cø
qua Ç©i g¡n liŠn v§i nh»ng di chúc cûa cø cho con cháu và
cho hÆu th‰ sau khi qua Ç©i Çã bi‹u hiŒn rõ: Cø là m¶t trong
nh»ng nhà yêu nÜ§c ÇÀu tiên có xu hÜ§ng canh tân.
5.- ViŒc cø kš hòa Ü§c vŠ 3 tÌnh miŠn ñông, cÛng nhÜ
thÃt thû 3 tÌnh miŠn Tây là nh»ng sai lÀm, nhÜng cÀn thÃy
trách nhiŒm chính vŠ s¿ sai làm Çó là thu¶c triŠu Çình
T¿ ñÙc mà cø chÌ là m¶t ngÜ©i thØa hành và liên Ç§i chÎu
trách nhiŒm".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 594-595)
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** Võ Væn KiŒt
Sau cu¶c h¶i thäo næm 1994 tåi Vïnh Long và cu¶c t†a
Çàm ngày 16 tháng 8 næm 2003 tåi Sài Gòn, Nguyên c¿u
Thû TÜ§ng Võ Væn KiŒt Çæng m¶t bài báo nhan ÇŠ "Nh»ng
suy nghï sau hai cu¶c H¶i nghÎ vŠ nhân vÆt Phan Thanh
Giän" trong Çoån cuÓi, Võ Væn KiŒt tÕ lòng tôn kính Phan
Thanh Giän:

"... Tôi kh£ng ÇÎnh r¢ng: Phan Thanh Giän là m¶t
ngÜ©i yêu nÜ§c, thÜÖng dân mà lo không tròn b°n phÆn, cø
Çã t¿ làm bän án cho chính mình: Çó là cái ch‰t. M¶t cu¶c
Ç©i thanh såch, thÆt Çáng Ç‹ låi gÜÖng soi cho hÆu th‰.
Sau cu¶c h¶i Çàm tháng 8 næm 2003, tôi Çã vŠ thæm
m¶ cø Phan Thanh Giän và ÇÓt nhang låy hÜÖng hÒn cø. Và
tôi cÛng quy‰t ÇÎnh sºa sang låi khu m¶ phÀn và nhà th© Cø
bªi m¶ Çã bÎ th©i gian bào mòn quá nhiŠu".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 644-645)
(Nh»ng suy nghï sau hai cu¶c h¶i nghÎ vŠ nhân vÆt Phan Thanh Giän. Võ
Væn KiŒt. Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 146, tháng 9 næm 2003).

** Võ Xuân ñàn

== "Cu¶c Ç©i cûa Phan Thanh Giän tØ khi thi ÇÆu ti‰n
sï ra làm quan cho Ç‰n khi ch‰t, ông Çã Çäm ÇÜÖng nhiŠu
tr†ng trách, träi qua nhiŠu bÜ§c thæng trÀm, song lúc nào
ông cÛng m¶t lòng tâm niŒm vì dân , vì nÜ§c, vì Ön vua l¶c
nÜ§c. Khi Çã "lão lai, tài tÆn", nhÜng vua T¿ ñÙc vÅn giao
nhiŒm vø và ông vÅn ti‰p tøc phøng s¿. TriŠu trÜ§c, vua
Minh Mång khen: "NgÜ©i ngay th£ng, quä cäm, h†c l¿c
r¶ng và có biŒt tài"; dÜ§i triŠu T¿ ñÙc, ông ÇÜ®c nhà vua
ban thÜªng chi‰c kim khánh có kh¡c bÓn ch»: "Liêm - Bình
- CÀn - Cán".
(...........................................................................)

Là m¶t quan Çåi thÀn, nhÜng ông vÅn sÓng trong cänh
an bÀn låc Çåo, không nhà cao cºa r¶ng, không xa cách v§i
dân, không v® hai, v® ba nhÜ các Çåi thÀn khác. Ông n°i ti
‰ng là quan thanh liêm. Trong xã h¶i phong ki‰n, cänh tham
quan ô låi Çøc khoét nhân dân là hiŒn tÜ®ng ph° bi‰n, nhÜng
Phan Thanh Giän vÅn gi» ÇÜ®c ÇÙc tính liêm khi‰t, trung
th¿c, thÆt là ÇiŠu Çáng trân tr†ng. Chính s¿ thanh liêm Ãy Çã
có sÙc chinh phøc rÃt l§n trong tình cäm cûa nhân dân, tØ Çó
mà ông rÃt có uy tin v§i nhân dân ª quê hÜÖng, cÛng nhÜ ª
nh»ng nÖi ông Çäm nhÆn tr†ng trách do triŠu Çình gia phó".
(Phan Thanh Giän - Nh»ng giá tri và hån ch‰ Çích thÜc . Võ Xuân ñàng. Tåp
chí XÜa và Nay, sÓ 136; tháng 3 næm 2003)
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== "TØ š nguyŒn cûa nhân dân, cûa quê hÜÖng Phan
Thanh Giän, tØ k‰t quä nghiên cÙu, trao Ç°i trong gi§i
nghiên cÙu thu¶c nhiŠu ngành khoa h†c, nhân vÆt lÎch sº
Phan Thanh Giän Çã có ÇÜ®c cái nhìn cªi mª hÖn, Çánh giá
sai Çúng hÖn gi» công và t¶i, trân tr†ng hành Ç¶ng và khí ti
‰t t¿ mình nhÆn thÃy t¶i trÜ§c nhân dân, T° quÓc và t¿ xº
mình v§i hình phåt cao nhÃt là t¿ k‰t liÍu cu¶c Ç©i cûa nhà
trí thÙc yêu nÜ§c Phan Thanh Giän.

TÜªng nh§ m¶t con ngÜ©i Çã có nh»ng cÓng hi‰n tích
c¿c cho nhân dân, ÇÃt nÜ§c, Ç‹ Çáp låi tÃm lòng ngÜ«ng m¶
cûa nhân dân và yêu cÀu cûa s¿ nghiŒp giáo døc truyŠn
thÓng, ÇŠ nghi các cÃp có thÄm quyŠn cÀn bäo vŒ, tôn tåo
các di tích có liên quan Ç‰n nhân vÆt lich sº Phan Thanh
Giän, ti‰p tøc sÜu tÀm nghiên cÙu Ç‹ s§m có m¶t b¶ sách vi
‰t vŠ nhân vÆt lÎch sº này, Çánh dÃu m¶t bÜ§c ti‰n m§i trong
nghiên cÙu, Çánh giá vŠ Phan Thanh Giän góp phÀn vào
viŒc trä låi cho Ti‰n sï Phan Thanh Giän nh»ng giá trÎ và
nh»ng hån ch‰ Çích th¿c Çáp Ùng lòng mong muÓn cûa nhân
dân cä nÜ§c và nhân dân B‰n Tre, Vïnh Long - quê hÜÖng
Phan Thanh Giäng".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 562)

** Yoshiraru Tsuboi

Yoshiraru Tsuboi là ngÜ©i NhÆt, xuÃt bän m¶t cuÓn
sách ti‰ng Pháp, nhan Ç‹ là "L'Empire vietnamien face à la
France et à la Chine"; cuÓn sách này Çã ÇÜ®c dÎch ra ti‰ng
ViŒt nhan ÇŠ là"NÜ§c ñåi Nam ÇÓi diŒn v§i Pháp và Trung
QuÓc", trong Çó, møc Phan Thanh Giän có Çoån vi‰t:

"Phan Thanh Giän là ngÜ©i ÇÜ®c bi‰t nhiŠu hÖn h‰t
trong tÃt cä các quan låi ViŒt Nam dÜ§i triŠu T¿ ñÙc bªi vì
ông Çã tuÅn ti‰t vì T° quÓc næm 1867. Hành Ç¶ng anh hùng
Ãy và khuôn m¥t cao quš cûa ông Çã hÃp dÅn nhiŠu nhà vi‰t
ti‹u thuy‰t và nhiŠu sº gia k‹ cä Pháp và ViŒt"
(NÜ§c ñåi Nam ÇÓi diŒn v§i Pháp và Trung Hoa . Yoshiharu Tsuboï. Ban
Khoa H†c Xã H¶i Thành Ñy Thành phÓ HÒ Chí Minh - 1990. Trang 194195)

"... dù Giän thæng quan ti‰n chÙc rÃt nhanh, ông vÅn
thanh liêm, không vø l®i và luôn can Çäm. Ông không bao
gi© thay Ç°i quan Çi‹m - "TrÜ§c h‰t phäi nghï Ç‰n dân" - k‹
cä khi š ki‰n vua khác v§i š ki‰n ông. S¿ kiŒn này tÕ rõ
lòng can Çäm cûa ông:
"Næm 1835, Minh Mång cº ông làm T°ng ÇÓc Quäng
Nam. Khi vua ÇÎnh Çi du hành ª các tÌnh và Ç‰n thæm tÌnh
Quäng Nam vào tháng 8-1836, Giän dám chÓng låi d¿ ÇÎnh
Ãy và nói:"TÃt cä dân chúng trong tÌnh ÇŠu vui mØng vŠ
viŒc bŒ hå ÇÎnh Ç‰n thæm tÌnh. Song vào tháng 5 và tháng 6,
m†i ngÜ©i rÃt bÆn r¶n trong viŒc cÃy lúa chiêm, thÀn e r¢ng
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viŒc nghênh Çón bŒ hå së làm l« vø lúa. Vì vÆy thÀn xin bŒ
hå hoãn viŒc Çi du hành Ç‹ cho dân chæm lo viŒc ÇÒng áng".
(NÜ§c ñåi Nam ÇÓi diŒn v§i Pháp và Trung Hoa . Yoshiharu Tsuboï. Ban
Khoa H†c Xã H¶i Thành Ñy Thành phÓ HÒ Chí Minh - 1990. Trang196)

"Sau khi Pháp chi‰m Sài Gòn ngày 2-12-1859, næm
1862, Giän ÇÜ®c phong làm Toàn quyŠn Khâm sai, cº vào
Sài Gòn Ç‹ thÜÖng lÜ®ng và kš k‰t hòa Ü§c v§i Pháp và Tây
Ban Nha.
(............................................................................)
"Giän bu¶c phäi nhÜ®ng b¶ trên tÃt cä các vÃn ÇŠ tranh
chÃp và kš hòa Ü§c vào ngày 5-6-1862.
(……………………………………………………………………….)

Ngày 15-7-1864, Giän và Aubaret kš hiŒp Ü§c m§i,
trong Çó Pháp chÆp thuÆn trä låi ba tÌnh Nam Kÿ, nhÜng chÌ
có tính cách tåm th©i trong khi ch© chÌ thÎ (ad-referendum),
quyŠn quy‰t ÇÎnh cuÓi cùng dành cho chính phû Pháp.
(NÜ§c ñåi Nam ÇÓi diŒn v§i Pháp và Trung Hoa . Yoshiharu Tsuboï. Ban
Khoa H†c Xã H¶i Thành Ñy Thành phÓ HÒ Chí Minh - 1990. Trang 201)

NhÜng hiŒp ÇÎnh Çã bÎ nh»ng ngÜ©i Pháp ûng h¶ chính
sách bành trÜ§ng ª häi ngoåi phän ÇÓi. Và ngày 10-11-1864,
n¶i các không phê chuÄn hiŒp Ü§c này.

"Cu¶c Ç©i cûa Giän thÆt bi thäm. Ông Çã làm h‰t sÙc
mình mà vô hiŒu, Ç‹ ÇiŠu hòa nh»ng quyŠn l®i cûa nhà vua
và triŠu Çình v§i quy‹n l®i cûa ngÜ©i dân dÜ§i quyŠn ông, vÎ
trí Ãy thÆt khó khæn"
(NÜ§c ñåi Nam ÇÓi diŒn v§i Pháp và Trung Hoa . Yoshiharu Tsuboï. Ban
Khoa H†c Xã H¶i Thành Ñy Thành phÓ HÒ Chí Minh - 1990. Trang 203)

"... cu¶c xâm lÜ®c cûa Pháp Çã Çào hÓ sâu ngæn cách
giºa triŠu Çình và thÀn dân, m¶t hÓ sâu mà không ai còn có
th‹ lÃp Çi ÇÜ®c n»a và Giän, là ngÜ©i ÇÙng gi»a, chÌ còn m¶t
giäi pháp: t¿ tº. S¿ t¿ tº bi‹u l¶ n‡i bÃc l¿c vŠ chính trÎ và
ÇÒng th©i, cÛng chÙng tÕ sÙc månh tinh thÀn cûa m¶t vÎ Çåi
thÀn sáng suÓt cûa triŠu NguyÍn lúc bÃy gi©. Trên bình diŒn
chính trÎ, ông không th‹ chÓng låi nÜ§c Pháp, nhÜng trên
phÜÖng diŒn Çåo ÇÙc, ông là ngÜ©i cao quš, có tÃt cä nh»ng
ÇÙc tính ÇÜ®c ngÜ©i ViŒt Nam ngÜ«ng m¶. Chính vì vÆy,
hình tÜ®ng ÇËp Çë cûa Phan Thanh Giän Çã hÃp dÅn nhiŠu
nhà vi‰t ti‹u thuy‰t và sº gia.
(NÜ§c ñåi Nam ÇÓi diŒn v§i Pháp và Trung Hoa . Yoshiharu Tsuboï. Ban
Khoa H†c Xã H¶i Thành Ñy Thành phÓ HÒ Chí Minh - 1990. Trang 204)

** QuÓc Sº Quán triŠu NguyÍn
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QuÓc sº quán triŠu NguyÍn Çã có cái nhìn vŠ Phan
Thanh Giän nhÜ sau:

"Phan Thanh Giän là ngÜ©i ngay th¿c, gi» lòng liêm
khi‰t, làm quan cÀn mÅn, thÆn tr†ng, g¥p viŒc dám nói, träi
th© ba triŠu vÅn ÇÜ®c yêu quš. ñ‰n khi mang c© ti‰t Çi
Nam, th‰ không làm sao ÇÜ®c, bi‰t t¶i t¿ uÓng thuÓc Ç¶c ch
‰t. Th¿c là ª vào ch‡ ngÜ©i ta khó xº. Xem t© s§ Ç‹ låi thì
lòng trung ái chÙa chan ª ngoài l©i nói".
(ñai Nam chính biên liŒt truyŒn, trang 46, tÆp 4, Hu‰ 1993)

** Báo ñiŒn Tín

"... næm 1945, nhân ngày gi‡ Phan, m¶t kš già báo
ñiŒn Tín ª trong Nam cÛng nh§ ti‰c Phan mà tÕ n‡i bâng
khuâng: "NgÒi tÜªng nh§ Ç‰n cø, lòng chúng tôi thÃy t¿ hào
thêm b«i vì ngÜ©i ViŒt Nam chân chính nào cÛng cäm thÃy
cø dÀu công cø không thành nhÜng cái t¿ gi‰t mình cûa cø
là Ç‹ làm ÇiŠu nhân, có nghï là muÓn ti‰t kiŒm máu ÇÒng
bào Ç‹ mÜu cÀu nh»ng cu¶c tranh ÇÃu vŠ sau".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä. Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 84)

TÜ®ng Phan Thanh Giän ÇÜ®c d¿ng tåi ngã tÜ
Phan Thanh Giàn - Lê Lai, thÎ xã Vïnh Long trÜ§c 30-4-1975.

b) Phê phán
** NguyÍn Kh¡c ñåm

"... chúng ta có th‹ dÙt khoát nói r¢ng, m¶t khi v§i
cÜÖng vÎ Çåi thÀn cûa mình, Phan ch£ng có tác døng gì ÇÓi
v§i viŒc làm cho nÜ§c nhà Ç°i m§i, ti‰n b¶ kÎp ngÜ©i, cÛng
nhÜ bäo vŒ nŠn Ç¶c lÆp, thÆm chí còn làm håi Ç‰n quyŠn l®i
cûa dân cûa nÜ§c, thì Phan cÛng ch£ng Çáng ÇÜ®c g†i là
m¶t ngÜ©i yêu nÜ§c, thÜÖng dân chân chính ÇÜ®c".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang112)
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** NguyÍn NghÎ - NguyÍn Hånh

"TrÜ§c h‰t là bän án cûa triŠu Çình Hu‰ và cûa vua
T¿ ñÙc. TrÜ§c cái tin ba tÌnh miŠn Tây Nam b¶ chÜa Çánh
Çã hàng, dÜ§i con m¡t cûa vua T¿ ñÙc, Phan Thanh Giän
trª thành m¶t kÈ có l©i nói không Çi Çôi v§i viŒc làm, không
có khä næng ÇÓi diŒn v§i các bi‰n cÓ Ç‹ tìm ra phÜÖng thÙc
chåy ch»a. Các quan trong triŠu lên án Phan Thanh Giän là
Çã thi‰u trách nhiŒm trong khi thi hành b°n phÆn cûa mình,
Çã không ÇiŠu tra chính xác tình hình Ç‹ báo cáo v§i triŠu
Çình và ch© chÌ thÎ cûa triŠu Çình, không tiên liŒu ÇÜ®c âm
mÜu cûa ÇÓi phÜÖng, không bi‰t hành Çông theo tình huÓng
nên Çã bÕ l« nhiŠu cô h¶i (81-82). CuÓi cùng, T¿ ñÙc k‰t
t¶i Phan Thanh Giän có trách nhiŒm trong viŒc Ç‹ mÃt sáu
tÌnh Nam B¶ vào tay Pháp: ba tÌnh miŠn ñông vì mÃt cänh
giác và lÖ là trong viŒc thÜÖng thuyŒt v§i Pháp; ba tÌnh
miŠn Tây vì không n¡m ÇÜ®c th©i cÖ. V§i t¶i danh này, tên
tu°i Phan Thanh Giän bÎ xóa khÕi bia Ti‰n sï, và m¥c dù Çã
t¿ xº b¢ng cách uÓng thu¶c Ç¶c ch‰t. Phan Thanh Giän vÅn
bÎ kêu án ch¥t ÇÀu, Ç‹ bän án ÇÜ®c tuyên trên kÈ Çã ch‰t së
tÒn tåi mãi mãi, Ç‹ là m¶t l©i cänh cáo ÇÓi v§i các th‰ hŒ
sau. Tác giä lÜu š là viŒc lên án cûa vua T¿ ñÙc tÜÖng Ùng
v§i m¶t hoàn cänh lÎch sº trong Çó cÀn phäi ÇŠ cao tinh thÀn
yêu nÜ§c cûa toàn th‹ dân t¶c, dù có phäi phåm bÃt công
ÇÓi v§i m¶t cá nhân.

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 460)

** NguyÍn Phan Quang

"Chúng tôi muÓn ÇÜ®c nói thêm r¢ng:"Bi kÎch" này theo chúng tôi - càng chua chát hÖn khi Phan Thanh Giän bÎ
th¿c dân Pháp ª Nam Kÿ Çánh trúng và khoét sâu vào tâm
lš thÜÖng dân An Nam hèn y‰u cûa cø. ThÜÖng dân thÆt s¿,
låi có phÀn ngán ngåi sÙc månh quân s¿ và khoa h†c kÏ
thuÆt cûa kÈ ÇÎch, thì có lë Çó là ÇiŠu mà th¿c dân Pháp mÖ
Ü§c nhÃt, khi chúng n¡m ÇÜ®c tâm lš Çó ª cø Phan Thanh
Giän.
Và không có gì khó hi‹u khi th¿c dân Pháp "ÇŠ cao" cø
Phan Thanh Giän là ngÜ©i An Nam duy nhÃt lúc bÃy gi© Çã
sáng suÓt cÙu nguy cho dân An Nam.
Chúng tôi nghï r¢ng có lë cø Phan Thanh Giän Çã
không phát hiŒn ÇÜ®c s§m hÖn âm mÜu "tÃm lš chi‰n" này
cûa th¿c dân Pháp. Mãi Ç‰n khi chúng chi‰m luôn 3 tÌnh
miŠn Tây vào næm 1867, cø Phan m§i b¡t ÇÀu nhÆn ra bän
chÃt ÇÎch th¿c cûa th¿c dân thì Çã mu¶n, ch£ng còn cách
nào lÆt ngÜ®c ÇÜ®c tình th‰.
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Và ch¡c h£n cho Ç‰n lúc này, cø Phan m§i th¿c s¿ cäm
nghiŒm sâu s¡c tÃn bi kÎch cûa bän thân mình:
"CÛng tÜªng m¶t l©i an bÓn cÕi,
Nào hay ba tÌnh låi chÀu ba".
Ch£ng còn cách nào khác, cø mÜ®n chén thuÓc Ç¶c Ç‹
"tå t¶i" v§i vua T¿ ñÙc, cÛng là Ç‹ t¿ trách mình".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:
Phan Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 514)

** NguyÍn Væn ThÎnh

"TØ viŒc lÜ§c quyŠn vua kš hàng Ü§c nhøc nhã 1862
Ç‹ mÃt 3 tÌnh miŠn ñông Ç‰n viŒc thông ÇÒng v§i gi¥c, næm
1867, mª r¶ng cºa thành Vïnh Long dâng nÓt 3 tÌnh miŠn
Tây cho gi¥c, coi nhÜ xóa såch công lao 300 næm cûa các
triŠu vua chúa NguyÍn mª mang b© cõi ª phía Nam, ÇÄy
nhanh quá trình xóa quÓc danh ViŒt Nam trên bän ÇÒ th‰
gi§i. Cái t¶i "måi quÓc" cä trong sº sách và bia miŒn lÜu
truyŠn không là quá Çáng và không sao xóa ÇÜ®c".
(…………………………………………………………………………..)

TrÜ§c khi Çi thÜÖng nghÎ, Phan - Lâm (Phan Thanh
Giän và Lâm Duy HiŒp) ÇÜ®c vua T¿ ñÙc ban ng¿ tºu và

tuyên chÌ: "Phàm m†i chi ti‰t nhÜ thù Çáp giao Ü§c vŠ viŒc
nghÎ hòa cÀn phäi cÄn thÆn. Thêm n»a nên cÓ g¡ng Çåt Ç‰n
viŒc Çình chi‰n, ngõ hÀu xÙng Çáng v§i nhiŒm vø khanh
ÇÜ®c giao phó".
(........................................)

ñÃt nÜ§c hôm nay Çang bÎ dÒn vào ngõ cøt khó khæn.
MuÓn ÇÜa nó thoát ra, chÌ có bàn tay cûa nh»ng ngÜ©i tôi
trung, tài næng tÆn tøy. ñØng vì m¶t s¿ y‰u ÇuÓi hay v¶i
vàng nào Çó mà làm thiŒt håi Ç‰n vÆn mŒnh và danh d¿ cûa
cä giang san Çang ÇÜ®c giao phó vào tay các khanh. CÀu
mong các khanh ÇÜ®c s§m trª vŠ ÇÀy vinh quang vì Çã bào
vŒ danh d¿ cûa non sông và gi» gìn ÇÜ®c s¿ vËn tròn lãnh
th°".
M¶t tháng sau, bÀy tôi trª vŠ v§i bän hòa Ü§c trong tay
gÒm 15 khoä n, trong Çó có ba khoän ghi rõ 3 tÌnh miŠn
ñông là Biên Hòa, Gia ñÎnh, ñÎnh TÜ©ng và Çäo Côn Lôn
ÇÜ®c nhÜ®ng dÙt cho nÜ§c Pháp cùng nh»ng ÇiŠu khoän bÒi
thÜ©ng bÃt công rÃt chi là nhøc nhã! Ngay lÆp tÙc nhân dân
cä nÜ§c phÅn n¶ k‰t t¶i "Phan - Lâm måi quÓc" và các
phong trào yêu nÜ§c ti‰p nhau n°i lên chÓng Pháp ÇŠu coi
viŒc làm cûa Phan nhÜ m¶t v‰t nhÖ lÎch s»! NgÜ©i phÜÖng
Nam ÇÜÖng th©i Ç‹ låi câu ca dao lÜu truyŠn trong dân
chúng: "Thà thua xuÓng láng xuÓng bÜng! KÈo ra ÇÀu gi¥c
l‡i chung quÀn thÀn". Vua T¿ ñÙc than tr©i: "Ôi! Con dân
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mÃy triŒu, t¶i gì mà kh° th‰? ThÆt là Çau lòng. Hai ngÜ©i
không nh»ng chÌ là t¶i nhân cûa triŠu Çình, mà còn là t¶i
nhân muôn Ç©i cûa hÆu th‰!"
(.............................................................................)

TrÜ§c s¿ Çã rÒi, vua và triŠu thÀn Çành v§t vát b¢ng
viŒc giao cho Phan cai quän Vïnh Long và Lâm cai quän
Khánh ThuÆn ª hai ÇÀu giáp ranh ba tÌnh miŠn ñông Ç‹ có
ÇiŠu kiŒn giao ti‰p v§i ngÜ©i Pháp ª Gia ñÎnh, ngõ hÀu b¡c
mÓi giao lÜu thân thiŒn ñông-Tây, ti‰n t§i có th‹ chu¶c
ÇÜ®c l‡i lÀm. Phan låi ÇÜ®c vua giao làm Chánh sÙ qua Ypha-nho và Pháp xin chu¶c låi nh»ng gì Çã mÃt v§i l©i ûy
thác: "ñÃt ba tÌnh này là xÜÖng máu cûa dân, chu¶c låi là
chu¶c t¶i cho ta Ç‹ cho dân thäo lòng nguyŒn v†ng". Phan
hÙa mÆp m©: "N‰u có th‹ Çem Ç°i ngói lÃy vàng thì lúc nào
thÀn cÛng s¤n sàng!" Sau nºa næm chÀu ch¿c Pháp hoàng
Napoléon III, dâng nhiŠu cÓng vÆt mà vÅn tr© vŠ tr¡ng tay
và b¶c l¶ ra tâm ÇÎa cûa viên quan båc nhÜ®c trÜ§c sÙc
månh cûa quân cÜ§p nÜ§c: "S¿ giàu có, månh më và các
viŒc khôn khéo cûa nÜ§c Pháp nói ra không h‰t!"
(..............................................................................)

Vì viŒc thÜÖng lÜ®ng v§i Pháp xin hÒi låi ÇÃt không
thành, Phan Thanh Giän bÎ vua T¿ ñÙc phåt t¶i "cách lÜu"!

Næm 1865, trÜ§c tình hình nguy ngÆp, vua T¿ ñÙc
phøc chÙc cho Phan Thanh Giän và sung Kinh lÜ®c sÙ trÃn
ba tÌnh miŠn TÃy v§i l©i cæn d¥n: "Không khuÃt phøc tinh
hình m¶t cách t¿ Ç¶ng!" SuÓt mÃy næm ÇÜ®c giáo trÃn thû
tiŠn phòng trong tình th‰ thÎt treo trÜ§c miŒng h° vuÓt mèo
mà Phan không tÕ ra æn næng chu¶c l‡i tìm cách g« ra th‰
bí, trái låi tích c¿c h‡ tr® cho quân chi‰m Çóng mau chóng
bình ÇÎnh mänh ÇÃt phÜÖng Nam b¢ng nh»ng viŒc làm mà
anh linh t° tiên không th‹ dung tha nhÜ th£ng tay Çàng áp
và khÓng ch‰ nh»ng thû lïnh nghïa quân bÃt phøc tùng thi
hành hi‰p Ü§c! M¶t m¥t chÌ Çi‹m cho gi¥c vŠ nh»ng ngÜ©i
yêu nÜ§c, m¶t m¥t dâng s§ vŠ triŠu xin trÎ t¶i, thuyên
chuy‹n khÕi nÖi cÙ ÇÎa ho¥c cách chÙc nh»ng chû soái
nghïa quân nhÜ TrÜÖng ñÎnh, TrÀn Væn Thành, TrÎnh Quang
NghÎ, Võ Duy DÜÖng, ................ ÇÒng th©i b¡ng tin cho
gi¥c: "Bän chÙc së không ngæn cän s¿ xâm lÜ®c b¢ng m¶t
sÓ kháng c¿ mà chúng tôi hi‹u là vô ích" và nói hoåch toËt
ra: "N‰u quš quÓc lÆn t§i, quä nhân không chÓng c¿"! ñ‰n
khi thÃy Çoàn tàu thuyŠn nhà binh Pháp ÇÆu kín trÜ§c thành
Vïnh Long "là m¶t thành khá kiên cÓ, ÇÎa th‰ rÃt dÍ phòng
thû" và tÜ§ng gi¥c cho ngÜ©i mang thÖ t§i nói toåc ra š h†
"quy‰t ÇÎnh lÃy ba tÌnh miŠn Tây Nam kÿ" vì lš do các quan
quân triŠu Çình ª Çây ûng h¶ phong trào chÓng Pháp". Phan
ra lŒnh không kháng c¿ và dÅn Çám Çông thu¶c hå xuÓng
tàu, trách yêu gi¥c "vin c§ nhÕ m†n mà làm t°n thÜÖng Çåi
nghï" (!) và ng†t nhåt Ç£y ÇÜa: "Tôi có quyŠn gi» ÇÃt ch§
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không có quyŠn giao ÇÃt. Xin cho tôi hÕi låi š ki‰n triŠu
Çình" (!) LÛ sài lang thØa dÎp kéo vào thành mà không tÓn
m¶t viên Çån! Sau Çó quan Khâm sai vi‰t công thÜ - th¿c
chÃt là thÜ dø hàng nhÜ ông Çã tØng làm mÃy lÀn bÃt thành
v§i TrÜÖng ñÎnh, gºi các quan tÜ§ng giº thành An Giang và
Hà Tiên v§i l©i lë không tìm thÃy ª Çâu trong lÎch sº:
"........... NgÜ©i nào thuÆn theo lòng Tr©i thì còn, ngÜ©i nào
nghÎch theo lòng Tr©i thì ch‰t mÃt. Chúng ta y‰u §t không
chÓng n°i ngÜ©i Phù-lang-sa. Các quan væn cÛng nhÜ các
tÜ§ng võ hãy bÈ gãy giáo gÜÖm và giao thành khÕi chÓng
låi"! Ông ta biŒn lë: "Bän chÙc tùy theo thiên š mà tránh Ç«
giùm dân Çen tai h†a r§t trên ÇÀu h†" và khuyên dø dân hãy
tin vào gi¥c vì "nh»ng ngÜ©i này chÌ Çáng s® trong lúc chi‰n
tranh mà thôi"! ñó là s¿ dÓi tr©i lØa dân có m¶t không hai.
Th‰ là chÌ trong næm ngày cä ba tình thành hØng h¿c khí th‰
chÓng ngoåi xâm b‡ng l†t vào tay gi¥c! Ch£ng nh»ng Phan
Çã ngoan ngoãn giao thành, låi còn ra lŒnh cho thu¶c hå mª
r¶ng cºa kho và ngân khÓ lÃy lúa gåo và tiŠn n¶p thêm cho
quân phän phúc g†i là thanh toán bÒi thÜ©ng næm næm chi‰n
phí theo cái g†i là hòa Ü§c 1862"!
BÓn tháng sau, vua T¿ ñÙc ra chÌ dø giao cä cho Tôn
Nhân Phû và Çình thÀn xem xét công t¶i Ç‹ bàn ÇÎnh viŒc xº
trí. Bän án ngày 17- 4 -1868 triŠu thÀn nghÎ r¢ng:

Viên Khâm lÜ®c sÙ v§i trách nhiŒm gi» gìn ÇÃt Çai mà
låi ÜÖn hèn Ç‰n th‰, së phäi phân biŒt xº trÎ Ç‹ ræn khí ti‰t
bŠ tôi và Ç‹ nhân tâm có bŠ phÃn chÃn m§i phäi. TrÜ§c h‰t
cách chÙc và truy thâu låi phÄm hàm, và ghép vào t¶i xº
träm giam hÆu". Cùng næm Çó vua T¿ ñÙc bút phê "truy
Çoåt chÙc tÜ§c, phÄm hàm và Çøc bia Ti‰n sï, Ç‹ låi muôn
Ç©i cái án träm hÆu" v§i Phan Thanh Giän!
(TuÀn báo Væn NghŒ TP HCM sÓ 392)

== Phan Thanh Giän "... xóa såch công lao 300 næm
cûa các triŠu vua chúa NguyÍn mª mang b© cõi ª phía Nam,
ÇÄy nhanh quá trình xóa quÓc danh ViŒt Nam trên bän ÇÒ th
‰ gi§i. Cái t¶i "måi quÓc" cä trong sº sách và bia miŒn lÜu
truyŠn không là quá Çáng và không sao xóa ÇÜ®c".
(…………………………………………………………………………)
== "... ñÜÖng nhiên nh»ng ngÜ©i nhÜ Phan (Phan
Thanh Giän) ÇÜ®c coi nhÜ có công ÇÀu v§i quân Ç¶i viÍn
chinh xâm lÜ®c Pháp. Khi Phan còn sÓng cÛng nhÜ khí ch‰t
ÇŠu ÇÜ®c B¶ chÌ huy quân viÍn chinh chæm sóc chu Çáo tÆn
tình, kèm thÜ gºi t§i gia Çình v§i nh»ng l©i chia buÒn thÓng
thi‰t: "NÖi TriŠu Çình trØ m¶t mình ngài thÃy rõ Çâu là ích
nÜ§c l®i dân... NgÜ©i Pháp quÓc h¢ng bŠn m¶t lòng tôn
tr†ng quan l§n Phan Thanh Giän và gia Çình cûa ngài. B°n
trÃn hÙa së h‰t lòng bao b†c các con cháu ngài, ho¥c muÓn
ra mà giúp viŒc nhà nÜ§c, hay là muÓn tÜ§c l¶c chi thì b°n
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trÃn cÛng vui mòng ban Ön theo nhÜ š". NgÜ©i Pháp Çã làm
Çúng nhÜ nh»ng l©i hÙa".
(.........................................................................)
== "... nhân dân cä nÜ§c phÅn n¶ k‰t t¶i "Phan - Lâm
måi quÓc" (Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp) và các
phong trào yêu nÜ§c ti‰p nhau n°i lên chÓng Pháp ÇŠu coi
viŒc làm cûa Phan nhÜ m¶t v‰t nhÖ lÎch s»! NgÜ©i phÜÖng
Nam ÇÜÖng th©i Ç‹ låi câu ca dao lÜu truyŠn trong dân
chúng:

"Thà thua xuÓng láng xuÓng bÜng!
KÈo ra ÇÀu gi¥c l‡i chung quÀn thÀn".
(..............…………………………………………………………)
== "Phan là ngÜ©i không có bän lïnh cÀm quân. TriŠu
thân Çã t°ng luÆn: "VŠ tài thì kém! Lúc Çi Çánh gi¥c thÜ©ng
bÕ chåy. TØng næm lÀn bÎ giáng cÃp, hai lÀn bÎ lÜu Çày. Khi
g¥p gi¥c chÜa Çánh Çã chû hòa... "
(TuÀn báo Væn NghŒ TP HCM, sÓ 392)

** NhuÆn Chi

"Phan Thanh Giàn, ngÜ©i có ÇÎa vÎ cao nhÃt và trách
nhiŒm l§n nhÃt ª miŠn Tây lúc Çó, trÜ§c sÙc uy hi‰p cûa

gi¥c, Çã không dám cho n° m¶t phát súng, không nh»ng ông
Çã n¶p thành Vïnh Long không ÇiŠu kiŒn, mà còn thi hành
lŒnh gi¥c vi‰t thÜ bäo quan quân hai tÌnh An Giang, Hà
Tiên cÛng n¶p thành Ç‹ "tránh m†i s¿ Ç° máu vô ích". ñŠ
nghÎ duy nhÃt cûa Phan Thanh Giän lúc Çó ÇÓi v§i Pháp chÌ
có hai ÇiŠu vô cùng phi lš và không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c
trong hoàn cänh thành Çã mÃt: m¶t là ÇØng làm kinh Ç¶ng
nhân dân, hai là cÙ ÇÜ®c quän lš kho tàng cûa triŠu Çình
trong thành.
NhÜ vÆy là toàn b¶ Nam Kÿ Çã l†t vào nanh vuÓt cûa
gi¥t Pháp. LÀn này, Ç‹ mÃt ba tÌnh miŠn Tây, trách nhiŒm
cûa Phan Thanh Giän còn n¥ng nŠ hÖn lÀn kš k‰t ÇiŠu Ü§c
næm 1862 nhÜ®ng ba tÌnh miŠn ñông cho gi¥c nhiŠu. Bän
thân cûa Phan Thanh Giän cÛng rÃt bi‰t rõ ÇiŠu Ãy. ñÜ®c cº
vào gi» chÙc Kinh lÜ®c sÙ v§i nhiŒm vø vÆn Ç¶ng chu¶c låi
ba tÌnh miŠn ñông, ông Çã không hoàn thành ÇÜ®c công
viŒc nhà vua ûy thác, låi còn Ç‹ mÃt luôn ba tÌnh miŠn Tây,
ÇiŠu Çó nhÆt ÇÎnh T¿ ñÙc không th‹ nào tha thÙ".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 138-139)

** Phåm Væn SÖn
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"ñ‹ k‰t luÆn, vŠ viŒc mÃt Nam Kÿ vào tay Pháp, Phan
Thanh Giän là t¶i nhân sÓ m¶t trÜ§c lÎch sº và viŒc này hÆu
quä tai håi vô lÜ©ng cho kháng chi‰n Trung B¡c lÜ«ng kÿ
sau này".
(NguyÍn Duy Oanh: Chân dung Phan Thanh Giän. Tû Sách Sº H†c. B¶ Væn
Hóa Giáo Døc và Thanh Niên; næm 1974. Trang 441)

** Phan Væn TrÎ
Phan Væn TrÎ phê phán Phan Thanh Giän:

"Tan nhà cæm n‡i câu ly hÆn,
C¡t ÇÃt thÜÖng thay cu¶c giäng hòa.
Gió bøi Çòi cÖn xiêu ngä cÕ,
NgÆm ngùi h‰t nói n‡i quan ta!"
(Phan Væn Tri trong bài thÖ: Cäm tác)

** Phan Xuân Xanh

"T¶i Çó sao có th‹ rºa ÇÜ®c!
Không th‹ phû nhÆn, Phan thanh Giän là ngÜ©i Çáng
ngÜ«ng m¶. Ông là m¶t trong nh»ng ti‰n sï khoa cº ÇÀu tiên
cûa ÇÃt Nam Kÿ. Ông làm quan ba triŠu: Minh Mång, ThiŒu

TrÎ, T¿ ñÙc và là vÎ quan rÃt liêm khi‰t. Tôi Çã vŠ nhà ông
và thÃy rõ ÇiŠu Çó.
NhÜng tôi vÅn luôn nói v§i h†c trò cûa tôi r¢ng: Çó là
nhân vÆt bi kÎch và Çó là bi kÎch suÓt Ç©i. Ông Phan Thanh
Giän Çã có l‡i v§i ÇÃt nÜ§c và không th‹ có lš do gì Ç‹ biŒn
minh cho ÇiŠu Çó. M¿c Çen giÃy tr¡ng ª Çây, Phan Thanh
Giàn, Lâm Lê HiŒp cùng kš vào bän hòa Ü§c 1862 dâng ba
tÌnh miŠn ñông Nam Kÿ cho Pháp. Ai có th‹ rºa t¶i cho các
ông Ãy Çây?
Ti‰p Ç‰n, ông Çã ÇÀu hàng gi¥c khi chúng Çánh chi‰m
tÌnh Vïnh Long, không nh»ng ÇÀu hàng n¶p thành cho gi¥c
mà ông còn vi‰t thÜ bäo quan T°ng ÇÓc ª mÃy thành khác
dâng thành cho gi¥c. Ba tÌnh miŠn Tây mÃt Çi mà gi¥c Pháp
không tÓn m¶t viên Çån, không mÃt m¶t ngÜ©i lính. T¶i Çó
sao có th‹ rºa ÇÜ®c!
Có š ki‰n cho r¢ng trong hoàn cänh lÎch sº nhÜ th‰,
ông Phan Thanh Giän không có cách nào khác và do Çó,
phÀn nào minh oan cho cái t¶i cûa ông. NhÜng tôi thì nghï
khác.
Hoàn cänh nhÜ th‰ thì chÌ có cách Çánh gi¥c chÙ sao
låi nói r¢ng không có cách nào khác. Ông và triŠu NguyÍn
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hòa hoãn nhÜng cuÓi cùng trÜ®t dài trên ÇÀu hàng, h‰t hiŒp
Ü§c này Ç‰n hiŒp Ü§c khác và hiŒp Ü§c 1862 mà Phan
Thanh Giän Çã kš là s¿ mª ÇÀu ÇÜa ÇÃt nÜ§c vào vòng nô lŒ
th¿c dân. M†i lš lë, biŒn mình ÇŠu phäi d¿a trên cÖ sª: ÇiŠu
Çó l®i hay thiŒt cho ÇÃt nÜ§c, dân t¶c. Công mình là ª ch‡:
nên xét råch ròi công là công, t¶i là t¶i, phäi sòng ph£ng".
** TrÀn Huy LiŒu

"... ñiŠu thÜ nhÃt mà chúng tôi nhÆn thÃy là: Trong khi
bình luÆn m¶t nhân vÆt lÎch sº nào, chúng ta phäi Ç¥t ngÜ©i
Ãy vào hoàn cänh lÎch sº lúc Ãy. Chúng ta không Çòi hÕi
nh»ng ngÜ©i sÓng xa th©i Çåi cûa chúng ta, không cùng giai
cÃp v§i chúng ta, cÛng phäi có m¶t lÆp trÜ©ng tÜ tÜªng nhÜ
chúng ta. NhÜng Ç‹ Çánh giá h†, chúng ta chÌ cÀn xem tÜ
tÜªng và hành Ç¶ng cûa h† có phù h®p v§i nguyŒn v†ng và
l®i ích cûa Çông Çäo nhân dân ÇÜÖng th©i không? Có theo
chiŠu hÜ§ng ti‰n lên cûa th©i Çåi không? ñÓi v§i Phan
Thanh Giän hÒi Ãy, chúng ta không Çòi Phan phäi thoát ly š
thÙc hŒ cûa giai cÃp phong ki‰n. NhÜng trong khi nh»ng
nhân sï yêu nÜ§c trong giai cÆp phong ki‰n và Çông Çäo
nhân dân kiên quy‰t Çánh Tây Ç‹ gi» lÃy nÜ§c, thà ch‰t
không làm nô lŒ thì Phan trÜ§c sau vÅn theo chiŠu hÜ§ng
ÇÀu hàng, tØ kš nhÜ®ng ba tÌnh miŠn ñông Ç‰n kš nhÜ®ng
ba tÌnh miŠn Tây. Phan trÜ§c sau vÅn rÖi vào thÃt båi chû
nghïa, phän låi nguyŒn v†ng và quyŠn l®i tÓi cao cûa dân

t¶c, cûa nhân dân. Tuy vÆy, trong sÓ các bån tham gia thäo
luÆn, vÅn còn có bån không phû nhÆn t¶i l‡i cûa Phan,
nhÜng vÅn muÓn "giäm nhË t¶i cûa Phan m¶t bÆc". TrÜ§c
tòa án lÎch sº, vÎ "trång sÜ bÃt Ç¡c dï" Ãy viŒn c§ r¢ng: chû
trÜÖng ÇÀu hàng không phäi chÌ riêng gì h† Phan, mà cä giai
cÃp phong ki‰n nói chung, mà ngÜ©i ÇÙng ÇÀu là vua
T¿ ñÙc, cÛng nhÜ Nam Kÿ và toàn b¶ ÇÃt nÜ§c bÎ mÃt vào
tay gi¥c Pháp còn vì nhiŠu duyên c§ khác, Çâu phäi chÌ vì
mÃy ch» kš cûa Phan Thanh Giän. VÆy chúng ta có muÓn k
‰t án thì phäi k‰t án giai cÃp phong ki‰n mà thû phåm phäi
là T¿ ñÙc. Còn Phan Thanh Giän chÌ là tòng phåm thôi".
Næm 1945, TrÀn Huy LiŒu làm B¶ trÜªng Tuyên truyŠn
trong chính phû ÇÀu tiên cûa HÒ Chí Minh. Ông Huy LiŒu
chú tr†ng ÇÃu tranh giai cÃp, nâng cao giá trÎ cûa giai "cÃp
bÀn cÓ nông"; cho nên trong lÓi lÆp luÆn phê phán Phan
Thanh Giän, không tránh khÕi luÆn ÇiŒu ÇÃu tranh giai cÃp.

ñiŠu thÙ hai mà chúng tôi nhÆn thÃy là: trong khi quy
ÇÎnh trách nhiŒm cûa Phan Thanh Giän trÜ§c lÎch sº, chúng
ta Çã phân tách rõ ràng v§i nh»ng án tØ phân minh. Tuy
vÆy, còn có ngÜ©i viŒn nh»ng ÇÙc tính liêm khi‰t cûa Phan
ra Ç‹ mong ÇÜ®c "chi‰u cÓ" và "thông cäm". CÛng có ngÜ©i
cho Phan là m¶t nhà ái quÓc và thÙc th©i, chÌ vì thÜÖng dân,
muÓn tránh nån binh Çao nên Çã chû trÜÖng hòa hi‰u v§i
gi¥c. Ÿ Çây, tôi không muÓn nh¡c låi ÇiŠu kiŒn chû quan và
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khách quan bÃy gi© Ç‹ chÙng minh r¢ng: n‰u vua tôi nhà
NguyÍn bi‰t d¿a vào nhân dân Ç‹ cÜÖng quy‰t kháng chi‰n
thì nÜ§c ta hÒi Ãy së không bÎ mÃt; tôi chÌ nhÃn månh vào
cái quan Çi‹m vŠ Çåo ÇÙc tÜ cách cûa con ngÜ©i th‰ nào cho
Çúng. Nh»ng ngÜ©i có lòng chi‰u cÓ Ç‰n Phan Thanh Giän
chÌ m§i nhìn vài tÜ ÇÙc cûa ông mà không nhìn vào công
ÇÙc cûa ông? Ÿ vào th©i th‰ nÜ§c ta hÒi Ãy, m‡i ngÜ©i công
dân còn có cái Çåo ÇÙc nào cao hÖn là yêu nÜ§c thù gi¥c, hy
sinh quên mình, Çáp Ùng nguyŒn v†ng cûa nhân dân. Trái
låi, còn có cái gì xÃu hÖn là theo gi¥c, chÓng låi cách mång,
phän låi quyŠn l®i tÓi cao cûa T° quÓc. ñÓi v§i Phan Thanh
Giän, công ÇÙc nhÜ th‰ là Çã båi hoåi rÒi; mà công ÇÙc Çã
båi hoåi thì tÜ ÇÙc còn gì Çáng k‹? ......... .
Nºa hÆu bán th‰ k› 19, nÜ§c ViŒt Nam làm gì có "cách
mång", ông Phan Huy LiŒu låm døng hai ch» "cách mång".
Lš luÆn cûa TrÀn Huy LiŒu không Çúng. Vì r¢ng, trong
hoàn cänh xã h¶i nÜ§c ta lúc bÃy gi© quá låc hÆu, cho dù
vua TÜ ñÙc hay Phan Thanh Giän lÆp ÇÜ®c chi‰n khu, d¿a
vào lòng dân, chÓng låi ñ‰ quÓc Pháp nhÜ vua Hàm Nghi,
Phan ñình Phùng, TrÜÖng ñÎnh, Thû H»u Huân, v.v... thì
cÛng khó lòng gìn gi» ÇÜ®c nŠn Ç¶c lÆp cho quÓc gia, trÜ§c
sÙc månh quân s¿ cûa th¿c dân Pháp lúc bÃy gi©. ñiŠu Çó là
s¿ thÆt.

ñiŠu thÙ ba mà tôi muÓn nhÃn månh vào là cái ch‰t
cûa Phan. ThÆt ra, v§i nh»ng hành Ç¶ng k‹ trên, n‰u Phan
không k‰t thúc b¢ng m¶t cái ch‰t khá "Ç¥c biŒt" thì có lë dÜ
luÆn ÇÓi v§i Phan cÛng không có gì phÙc tåp l¡m vì hành
Ç¶ng cûa Phan Çû nói lên Phan là ngÜ©i th‰ nào rÒi. Theo
tôi, chû trÜÖng cûa Phan Çã dÅn Phan Ç‰n ch‡ b‰ t¡c mà chÌ
có th‹ k‰t cøc b¢ng môt cái ch‰t. Nói m¶t cách khác, cái ch
‰t cûa Phan là tÃt nhiên, là rÃt biŒn chÙng trong ch‡ b‰ t¡c
cûa Phan. Tuy nhiên, có ngÜ©i vÅn ca tøng Phan là không
tham sÓng s® ch‰t? Ÿ Çây, tôi không muÓn nh¡c låi nh»ng
cái "ngo¡t ngoéo" trong gi© phút cuÓi cùng cûa Phan mà
nhiŠu ngÜ©i Çã våch ra Ç‹ chÙng tÕ là Phan không phäi là
không tham sÓng s® ch‰t. Tôi chÌ Ç¥t câu hÕi là: có nh»ng
trang hào kiŒt không tham sÓng s® ch‰t Ç‹ làm nên m¶t viŒc
gì tÓt ÇËp thì cái không tham sÓng s® ch‰t Ãy m§i có š nghï;
còn Phan Thanh Giän n‰u quä có không tham sÓng s® ch‰t
chæng n»a thì Ç‹ làm nên cái gì? Nói r¢ng Phan ch‰t Ç‹ gi»
tr†n ti‰t nghï chæng? Thì cái sÓng cûa Phan ÇÓi v§i dân, v§i
nÜ§c Çã mÃt h‰t ti‰t nghïa rÒi, còn nói gì cái ch‰t. Nói r¢ng
cái ch‰t Ç‹ gi» tr†n Çåo lành (tº thû thiŒn Çåo) hay làm nên
ÇiŠu nhân (sát thân thành nhân) theo câu châm ngôn cûa
Nho giáo mà Phan là m¶t tín ÇÒ chæng? Th¿c ra, cái ch‰t
cûa Phan, khác v§i cái hy sinh cûa các bÆc nghïa liŒt khác,
không phäi Ç‹ gi» "Çåo lành" cho Ç‰n ch‰t, cÛng ch£ng phäi
liŠu ch‰t Ç‹ làm nên m¶t ÇiŠu "nhân" vì cái g†i là "Çåo
lành" là ÇiŠu "nhân" lúc Çó chính là gi‰t gi¥c cÙu nÜ§c, là
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theo nguyŒn v†ng cûa nhân dân; trái låi là Çåo d», là bÃt
nhân, là phän b¶i. Thôi, Chúng ta hãy làm m¶t viŒc ngay
th£ng là trä cái ch‰t cûa Phan Thanh Giän låi cho Phan
Thanh Giän, cái ch‰t do chính "tác giä" tåo ra, qua m¶t quá
trình dài lâu dÅn Ç‰n ch‡ không lÓi thoát. DÀu sao, cái ch‰t
cûa Phan cÛng chÌ có th‹ chÃm dÙt con ÇÜ©ng b‰ t¡c cûa
Phan, ch§ không th‹ xóa ÇÜ®c t¶i danh cûa Phan trÜ§c tòa
án dÜ luÆn nhân dân và lÎch sº.
ñiŠu thÙ tÜ mà chúng ta không th‹ bÕ qua ÇÜ®c là:
Trong khi k‰t án Phan Thanh Giän, chúng ta m¶t m¥t không
Ç‹ Phan trÓn tránh trách nhiŒm do Phan tr¿c ti‰p phø trách;
m¶t m¥t khác, chúng ta cÛng không quên g¡n liŠn Phan v§i
TriŠu Çình Hu‰ mà Phan là Çåi diŒn, v§i giai cÃp phong ki‰n
mà Phan là tiêu bi‹u. NhÜ m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t, khi th¿c dân
Pháp b¡t ÇÀu Çánh chi‰m nÜ§c ta thì cÛng là lúc giai cÃp
thÓng trÎ tÙc là giai cÃp phong ki‰n nÜ§c ta Çã h‰t nh¿a
sÓng, ÇÜÖng hãm vào th‰ bí. Do Çó, trÜ§c nån ngoåi xâm, tÜ
tÜªng thÕa hiŒp ÇÀu hàng Çã dÀn dÀn thÃm vào tâng l§p trên
cûa giai cÃp phong ki‰n. M¥c dÀu trong quá trình phân hóa
còn có phái chû chi‰n, nhÜng tÜ tÜªng ÇÀu hàng vÅn ngày
càng phát tri‹n và trª nên tÜ tÜªng chû Çåo cûa giai cÃp
phong ki‰n. BÎ uy hi‰p trÜ§c uy vÛ cûa væn minh Tây
phÜÖng, luÆn ÇiŒu cÀu an cûa Phan Thanh Giän nh¡c låi
chuyŒn cÛ nhÜ 'Hán Væn ñ‰ hòa v§i Hung Nô" hay "TÓng
Chân Tôn hòa v§i Ki‰t ñan" Çã nói lên tÜ tÜªng cûa giai

cÃp thÓng trÎ bÃy gi© mà m¶t m¥t thì t¿ kiêu, cho nh»ng
nÜ§c bên ngoài ÇŠu là m†i r®; trái låi, m¶t m¥t khác, låi
t¿ ty s® ÇÎch, d†n s¤n con ÇÜ©ng ÇÀu hàng. ThÆt th‰, n‰u
triŠu Çình Hu‰ mà kiên quy‰t kháng chi‰n, T¿ ñÙc không
có nh»ng chÌ thÎ "nÜ§c Çôi" thì Phan Thanh Giän và Lâm
Duy HiŒp së không dám tùy tiŒn dâng ÇÙt ba tÌnh miŠn
ñông Nam Kÿ cho gi¥c. Ch£ng nh»ng th‰, sau khi Phan
Thanh Giän Çã kš nhÜ®ng ba tÌnh miŠn ñông, trÜ§c s¿ công
phÅn cûa nhân dân, T¿ ñÙc cÛng phäi k‰t án Phan, Lâm là
"t¶i nhân cûa thiên c°", nhÜng rÒi Phan vÅn là ngÜ©i tín
nhiŒm cûa triŠu Çinh Hu‰, ÇÜ®c triŠu Çình giao cho tr†ng
trách, Ç‹ rÒi m¶t lÀn n»a, dâng nÓt ba tÌnh miŠn Tây cho
gi¥c. NhÜ th‰, Phan Thanh Giän Phäi chÎu trách nhiŒm tr¿c
ti‰p nh»ng viŒc mà ông Çã làm, nhÜng cÛng quán triŒt tinh
thÀn và ÇÜ©ng lÓi ÇÀu hàng cûa triŠu Çình Hu‰ mà ông là Çåi
diŒn. ƒy là chÜa k‹ sau khi sau tÌnh Nam Kÿ Çã mÃt và
Phan Thanh Giän Çã ch‰t, triŠu Çình Hu‰ vÅn Çi theo chiŠu
hÜ§ng ÇÀu hàng cho t§i khi nÜ§c ta bÎ mÃt hoàn toàn vŠ tay
gi¥c Pháp. NhÜ vÆy, k‰t t¶i Phan Thanh Giän phäi g¡n liŠn
Phan Thanh Giän v§i TriŠu Çình Hu‰ và bän án Phan Thanh
Giän là n¢m trong hÒ sÖ bän án hàng gi¥c bán nÜ§c cûa
triŠu Çình NguyÍn".....
(Nghiên cÙu LÎch sº, sÓ 55, tháng 10 næm 1963)
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 167-171)
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Trong "ñiŠu thÙ tÜ", TrÀn Huy LiŒu Çã b¶c l¶ bän chÃt
cûa m¶t cán b¶ Tuyên tuyŠn. Ông LiŒu Çã dùng m¶t lÓi lÆp
luÆn chuyên nghiŒp, hàm hÒ, Ç‹ triŒt hå giai cÆp Phong ki‰n.
Sau khi giai cÆp phong kiŒn bÎ triŒt hå thì m¶t "giai cÃp
Quan Liêu M§i" phát sinh, cÛng Ç¶c tài, cÛng tàn båo, cÛng
tham nhÛng không thua kém gì giai cÃp Phong Kiên. HiŒn
nay, Chû tÎch ñäng Çã thÃy rõ ÇiŠu Çó và Çang th£ng tay
thanh l†c. M¶t sÓ quan chÙc l§n, m¶t sÓ tÜ§ng tá cao cÆp Çã
bÎ bu¶c t¶i.

** VÛ Ng†c Khánh

"XÜa nay, trong lÎch sº phÜÖng ñông, theo cái nghïa
"trung vua yêu nÜ§c" cûa Nho giáo, nh»ng vÎ quan hay vÎ
tÜ§ng cÀm quân mà làm không tròn trách nhiŒm thÜ©ng bÎ
thi hành k› luÆt hay phäi tìm cách t¿ xº t¶i mình. ñánh gi¥c
mà lÀm l« vŠ chi‰n lÜ®c hay chi‰n thuÆt, mÃt thành, thua
trÆn, có th‹ bÎ chém ÇÀu, triŠu Çình và nhà vua còn xº t¶i
thêm, chÙ không chi‰u cÓ. Có khi ª trên chÜa quy‰t ÇÎnh,
thì bän thân viên tÜ§ng, viên quan Ãy Çã phäi lÃy các ch‰t Ç‹
t¿ xº lÃy mình. NÜ§c ta không hi‰m nh»ng trÜ©ng h®p này.
Lš TrÀn Quán, bÎ lÀm Ç‹ chúa TrÎnh Khäi rÖi vào tay tên
h†c trò phän b¶i là NguyÍn Trang phäi t¿ chôn sÓng.
NguyÍn Tri PhÜÖng bÎ thua, bÎ gi¥c b¡t, Çã phäi tuyŒt th¿c.
Hoàng DiŒu không Çánh n°i Rivie (H. Rivière) Ç‹ mÃt Hà

N¶i, Çã phäi t¿ th¡t c° ª Võ mi‰u Thæng Long. BÃt l¿c trÜ§c
ÇÜ©ng cùng, các vÎ anh hùng Ãy Çã phäi lÃy cái ch‰t Ç‹ ÇŠn
Ön nÜ§c.
Phan Thanh Giän cÛng rÖi vào trÜ©ng h®p nhÜ vÆy.
Ông Çã phäi tìm cái ch‰t khi Ç‹ mÃt ba tÌnh phía Tây Nam
b¶. TrÜ§c Çó, ông Çã tuyŒt th¿c, Çã t¿ giác r©i bÕ tÃt cä các
danh hiŒu cûa mình và d¥n con cháu không ÇÜ®c làm tang,
và chÌ ÇŠ trên m¶ chí cûa mình:"M¶t anh h†c trò già ª nÖi
ven bi‹n" (häi nhai lão thÜ sinh), chÙ không ÇÜ®c nh¡c Ç‰n
cái hàm ti‰n sï hay cái chÙc kinh lÜ®c. NhÜng tuyŒt th¿c mà
vÅn chÆm ch‰t, ông Çã phäi uÓng thuÓc Ç¶c Ç‹ tØ giã cõi
Ç©i. Ông lÃy cái ch‰t Ç‹ t¿ trØng phåt mình và Ç‹ tÕ tÃm
lòng trung nghïa. Phäi nói là lòng trung này cûa ông là
kh£ng ÇÎnh, là th¿c s¿ chân thành và ÇËp Çë cûa ông và gia
Çình ông. Sau khi ông mÃt, hai ngÜ©i con trai cûa ông, cùng
v§i chau ông Çã d¿ng c© khªi nghïa chÓng Pháp, trä thù cho
ông và gi» lÃy danh ti‰t cûa h† Phan. S¿ th¿c Ãy không th‹
nào phû nhÆn.
NhÜng cái ch‰t cûa ông Çã không ÇÜ®c xem nhÜ cái ch
‰t cûa NguyÍn Tri PhuÖng hay Hoàng DiŒu. Nhà vua Çã
giáng cho ông m¶t hình phåt n¥ng nŠ, vài chøc næm sau m§i
ÇÜ®c chiêu tuy‰t. M¶t sÓ ngÜ©i trong dân chúng cÛng Çã
phê phán ông, bäo ông là kÈ mãi quÓc (bán nÜ§c), không có
lÜÖng tâm: Sao n« quen dân, c¡t cõi b©.
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Cho Ç‰n gÀn Çây, bän án Phan Thanh Giän vÅn còn là
vÃn ÇŠ thäo luÆn".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 528-529)

c) Có khen, có phê phán
** ChÜÖng Thâu

"Phan Thanh Giän, m¶t danh sï Çåi thÀn, tØng "công
cán" dÜ§i "ba triŠu" vua NguyÍn, ngÜ©i Çã cùng Lâm Duy
HiŒp Çåi diŒn cho triŠu Çình T¿ ñÙc kš HiŒp Ü§c Nhâm
TuÃt (1862) c¡t ba tÌnh miŠn ñông Nam Kÿ cho Pháp; sau
Çó (1867), låi giao nÓt ba tÌnh miŠn Tây cho gi¥c, rÒi uÓng
thuÓc Ç¶c t¿ tº, Ç‹ låi tai ti‰ng n¥ng nŠ, mà lÎch sº Ç‰n nay
vÅn còn chÜa phán xét xong.
NhÜng Phan Thanh Giän n°i ti‰ng là m¶t con ngÜ©i
cÜÖng tr¿c, kh£ng khái, hi‰u nghïa, thanh liêm và ÇÜ®c
ngÜ©i Ç©i xÜng tøng".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 515)

** ñinh Xuân Lâm

"Nh»ng ngÜ©i cùng th©i v§i Phan Thanh Giän Çã Çánh
giá ông m¶t cách công minh, có cân nh¡c, có s¿ cäm thông
sâu s¡c, nhÜng luôn luôn n¡m ch¡c Çâu là m¥t chû yêu.
NguyÍn Thông trong bài s§ xin truy t¥ng cho ông cÓ Kinh
lÜ®c sÙ Phan Thanh Giän cÛng chÌ có th‹ d¿a vào m¶t sÓ lš
do thÙ y‰u nhÜ "xuÃt thân nho h†c, n°i ti‰ng væn Çàn, trong
Çám sï phu ai ai cÛng xem ông cao nhÜ núi Thái SÖn, sáng
nhÜ sao B¡c ñÄu... ", hay "làm quan hÖn 40 næm, träi qua
các chÙc vø trong Kinh ngoài tÌnh ÇŠu lo viŒc nÜ§c quên
viŒc nhà, Ç‰n lúc tu°i già càng thêm thanh, thÆn, cÀn, cán".
Còn ÇÓi v§i trách nhiŒm Ç‹ mÃt ÇÃt, mÃt thành thì cÛng phäi
công nhÆn r¢ng Phan Thanh Giän "Çã t¿ nhÆn t¶i l‡i cûa
mình mà ung dung tuÅn ti‰t cÛng là làm s¿ quyŠn nghi Ç‹
b§t bi‰n cÓ, xét ra không phäi nhÜ b†n lÆp ra mÜu gian Ç‹
làm hÕng viŒc nÜ§c". Và chúng ta ngày nay, khi Ç†c låi
trang sº xÜa, cÛng chÌ có th‹ công nhân r¢ng ngÜ©i xÜa quä
thÆt vô cùng sáng suÓt, thÃu tình Çåt lš".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 456-457)

** Huÿnh LÙa

"Dï nhiên, chúng ta không ca ng®i cái ch‰t cûa Phanh
Thanh Giän nhÜ là m¶t cái ch‰t "nghïa ti‰t", vì Çó là m¶t
hành Ç¶ng tiêu c¿c, thÆm chí có th‹ coi là hèn y‰u, nh»ng
cÛng không nên k‰t luÆn m¶t cách quá ÇÖn giän r¢ng, Phan
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tìm Ç‰n cái ch‰t là Ç‹ trÓn trách nhiŒm và tránh dÜ luÆn, Ç‹
làm cho nhË b§t t¶i l‡i cûa mình, vì th¿c ra Phan không hŠ
có š Çó.
(Tham luÆn Hôi thäo "NhÆn thÙc, thân th‰, s¿ nghiŒp cu¶c Ç©i Phan Thanh
Giän"; næm 1994 tåi Vïnh Long).
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 427)

** Kh°ng Thành Ng†c

"Phan Thanh Giän là m¶t nhân vÆt lÎch sº mà s¿ Çánh
giá cûa hÆu th‰, k‹ cä ngÜ©i ÇÜÖng th§i, ÇŠu không tránh
khÕi lúng túng, khó khæn.
Ngay tØ khi ÇÜ®c tin Phan Thanh Giän uÓng thuÓc Ç¶c
t¿ tº, sau khi Ç‹ mÃt ba tÌnh Vïnh Long, An Giang, Hà Tiên
næm1867, tØ triŠu Çình Ç‰n dÜ luÆn dân gian Çã có nh»ng
thái Ç¶ nhìn nhÆn và Çánh giá rÃt khác nhau vŠ ông.
Vua T¿ ñÙc thì k‰t t¶i và truyŠn Çøc bÕ tên bia ti‰n sï
QuÓc tº giám. Cùng lúc Çó, ª miŠn Nam, nhà thÖ NguyÍn
ñình Chi‹u låi tÕ lòng thÜÖng ti‰c và không giÃu lòng trân
tr†ng ÇÓi v§i Phan Thanh Giän qua bài thÖ Çi‰u:

"Minh sinh chín ch» lòng son tåc,
Tr©i ÇÃt tØ Çây m¥c gió thu".
NhÜng có ngÜ©i låi trÜng b¢ng chÙng cho thÃy ngÜ©i
anh hùng nghïa quân chÓng Pháp TrÜÖng ñÎnh låi k‰t t¶i
Phan Thanh Giän bán nÜ§c và cho ÇŠ vào lá c© khªi nghïa
tám ch» "Phan, Lâm mãi quÓc/ TriŠu Çình khi dân". MÜ©i
mÃy næm sau, vua ñÒng Khánh quy‰t ÇÎnh ngÜ®c h£n tiŠn
triŠu T¿ ñÙc, Çã "khai phøc nguyên hàm" và kh¡c låi tên ª
bia ti‰n sï (1886).
Ý ki‰n cûa ngÜ©i ÇÜÖng th©i Çã không th‹ thÓng nhÃt,
huÓng gì hÆu th‰".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 616)

** Mai ChÜªng ñÙc

" NhÆn r¢ng Phan Thanh Giän ÇÜÖng th©i có khác nào
m¶t vÎ vua thÙ hai cûa ÇÃt Nam Kÿ, ÇÓi phó nh»ng n‡i khó
khæn kh¡p nÖi nÖi.
NhÜng ti‰c thay! Ông vÓn là m¶t con ngÜ©i chÎu änh
hÜªng vŠ Çåo h†c nho thâm trên trÜ©ng væn trÆn bút. Ông
không có thái Ç¶ cÜÖng quy‰t, mÜu chÜ§c qu› quyŒt cûa
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m¶t nhà tÜ§ng cÀm quân. Mà là v§i bän tánh ngay th£ng,
hiŠn lành, liêm khi‰t; chÌ thích h®p v§i ÇÎa vÎ m¶t ông quan
hành chánh; cÓt làm sau cho công viŒc trôi chäy, vËn ch»
Trung quân tròn l©i Thánh dåy".
(Tåp chí Sº ñÎa. Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi h†c SÜ Phåm Sài Gòn
chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). SÓ 7 và 8; tháng 7,
8, 9, 10, 11, 12 næm1967. Trang 183)

** NguyÍn Anh

"Tóm låi, Phan Thanh Giän Çã vì tài ÇÙc mà ÇÜ®c triŠu
Çình tr†ng døng, cÛng vì tài ÇÙc mà ông chi‰m ÇÜ®c uy tín
trong nhân dân. Phan Çã tích c¿c ÇŠn Çáp låi công Ön cho
triŠu Çình, tÆn trung v§i T¿ ñÙc, cho Ç‰n ch‰t, Phan vÅn còn
tin tÜªng và hy v†ng. Còn ÇÓi v§i nhân dân thì ngÜ®c låi,
Phan Çã phø låi nhân dân, Çã Çem tài ÇÙc cûa mình Ç‹
khuyên dân "không b¶i nghÎch v§i gi¥c", và kš hòa Ü§c c¡t
ÇÃt cho gi¥c. Ÿ Çây cái ÇÙc cûa Phan chÌ còn là m¶t con sÓ
không".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä. Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 100-101)

** NguyÍn Bá Th‰

"Nói Ç‰n Phan Thanh Giän, vŠ m¥t væn h†c, phong
cách Çåo ÇÙc, h£n không ai phû nhÆn s¿ cäm phøc cûa nhân
dân ÇÓi v§i bÆc thåc nho Ãy - vÎ ti‰n sï ÇÀu tiên cûa Nam
B¶, cûa vùng ÇÒng b¢ng sông Cºu Long. NhÜng trên
phÜÖng diŒn lÎch sº chính trÎ, thi‰u tinh thÀn quy‰t tº kháng
chi‰n Ç‹ bäo vŒ danh d¿ và non sông t° quÓc, thø Ç¶ng
dâng thành Vïnh Long cho gi¥c Pháp, kéo luôn s¿ søp Ç°
nhanh chóng cûa hai tÌnh An Giang, Hà Tiên; Ç©i Phan k‹
nhÜ viên ng†c có tì, giäm giá trÎ Çi nhiŠu. M¥c dù sau Çó
Phan nâng chén thuÓc Ç¶c Ç‹ t¿ xº mình, m¥c dù hai ngÜ©i
con cûa Phan: Phan Tôn, Phan Liêm Çã dÃy lên Çu°i gi¥c Ç‹
báo quÓc, chiêu tuy‰t hÆn cho cha, nhÜng ng†c kia trót Çã
mang v‰t h¢n sâu rÒi, dù có khéo mài giÛa Ç‰n Çâu, ng†c
cÛng không còn ÇÜ®c nguyên hình tÜÖi tÓt".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 428)

** NguyÍn NghÎ

Th‰ k› XXI nhìn vŠ nhân v¥t lÎch sº Phan Thanh Giä
là ÇŠ tài cûa cu¶c t†a Çäm vŠ Phan Thanh Giän tåi Bäo tàng
viŒn TP.HCM, ngày 16 tháng 8 næm 2003.
"Cu¶c t†a Çàm Çã dành khá nhiŠu th©i gian Ç‹ nói Ç‰n
lòng quš m‰n cûa ngÜ©i dân tåi nh»ng nÖi Phan Thanh Giän
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Çã sÓng và làm viŒc, Ç¥c biŒt là cûa ngÜ©i Nam B¶, ÇÓi v§i
Phan Thanh Giän.
M¶t Çåi bi‹u Ç‰n tØ Vïnh Long phát bi‹u: "Yêu nÜ§c là
yêu dân. NgÜ©i dân bi‰t rõ vÎ quan nào thÜÖng dân. VÎ nào
thÜÖng dân thì ÇÜ®c dân thÜÖng låi".
Tham luÆn cûa ông NguyÍn Væn Xuân gºi t§i H¶i thäo
cho bi‰t: Tåi Quäng Nam, Phan Thanh Giän ÇÜ®c ngÜ©i dân
xem "nhÜ m¶t nhân vÆt huyŠn thoåi, nhÃt là khi ông qua Ç©i
m¶t cách hùng tráng và bi thäm, h‰t lòng vì dân vì nÜ§c".
Và nhà væn SÖn Nam ÇŠ nghÎ: "Trong chÜÖng trình sº
h†c cho h†c sinh, nên có m¶t bài vŠ ông (Phan Thanh
Giän), Çû tình Çû lš, g†i là tình huÓng Ç¥c biŒt cûa Nam B¶
khi phäi h¶i nhÆp v§i vùng ñông Nam Á và phÜÖng Tây
quá s§m so v§i các vùng khác trong cä nÜ§c. Ông Ç‹ låi cho
Ç©i sau chút gì khó quên, khó xóa nhòa, g†i là tâm linh,
phóng khoáng, mÖ m¶ng".
Tuy nhiên, vÃn Ç‹ gây sôi n°i nhÃt tåi cu¶c t†a Çàm lÀn
này cÛng vÅn là trách nhiŒm cûa Phan Thanh Giän trong
viŒc Ç‹ sáu tÌnh Nam B¶ rÖi vào tay Pháp. Giáo sÜ sº h†c
ñinh Xuân Lâm trong chû t†a cu¶c h¶i thäo cho r¢ng:
"Phan Thanh Giän có phÀn trách nhiŒm trong viŒc Ç‹ mÃt

sáu tÌnh Nam B¶, qua Çó "Çã làm phÜÖng håi cho s¿ nghiŒp
cÜu nÜ§c cûa nhân dân ta hÒi nºa sau th‰ k› XIX". NhÜng
không ít phát bi‹u Çã nói Ç‰n lòng yêu nÜ§c cûa Phan
Thanh Giän.
Giáo sÜ Væn Tåo, ngÜ©i Çã tham d¿ cä hai cu¶c t†a
Çàm trÜ§c vŠ Phan Thanh Giän, k‰t bài phát bi‹u cûa mình,
kh£ng ÇÎnh: "Cø Phan Thanh Giän là m¶t nhà yêu nÜ§c,
thÜÖng dân, tr†ng dân... không có š ÇÒ phän b¶i quyŠn l®i
dân t¶c mà là muÓn bäo vŒ quyŠn l®i dân t¶c b¢ng cách g¡n
quyŠn l®i Çó v§i š thÙc thÜÖng dân, v§i tinh thÀn "d¿ng
nÜ§c" trong ÇiŠu kiŒn m§i và v§i lòng mong muÓn canh tân
ÇÃt nÜ§c".
Ti‰n sï NguyÍn Månh Hùng, HiŒu trÜªng trÜ©ng ñåi
h†c dân lÆp HÒng Bàng, nói Ç‰n "s¿ phân hóa trong m†i
tÀng l§p quÀn chúng, ngay khi phát súng ÇÀu tiên b¡n vào
ñà N¤ng næm 1858 cûa quân Ç¶i viÍn chinh Pháp. S¿ phân
hóa này Çã phát sinh ra nh»ng nhân vÆt yêu nÜ§c tích c¿c
hay tiêu c¿c v§i nh»ng nhÆn thÙc khác nhau m¶t cách
phong phú và phÙc tåp - phÙc tåp Çó Çã näy nª nhiŠu tÜ
tÜªng có giá trÎ xa lå vÜ®t ra ngoài truyŠn thÓng yêu nÜ§c
bình thÜ©ng cûa dân t¶c".
Trong phÀn phát bi‹u cûa mình, nguyên Thû tÜ§ng Võ
Væn KiŒt nhìn nhÆn: "Theo tÜ tÜªng cûa Bác HÒ, ñäng ta
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chÜa bao gi© coi b¶ máy cûa ngøy quân ngøy quyŠn ÇŠu là
phän quÓc tÃt cä. Chúng ta cÛng không coi bÃt cÙ ngÜ©i ViŒt
Nam bÕ nÜ§c ra Çi cÛng ÇŠu là bán nÜ§c h‰t cä... N‰u lÃy
cái bây gi© Ç‹ phân tích và Çánh giá ngÜ©i xÜa... thì không
th‹ b¡t bu¶c Phan Thanh Giän phäi nhÜ TrÜÖng ñÎnh hay
nhÜ nh»ng ngÜ©i chi‰n ÇÃu bây gi© ... Hai cu¶c h¶i thäo tôi
d¿ Çã làm cho tôi hi‹u rõ hÖn, sâu s¡c hÖn nhân vÆt này và
tôi kh£ng ÇÎnh Phan Thanh Giän là ngÜ©i yêu nÜ§c".
Nhà nghiên cÙu Trân Båch ñ¢ng nhÆn ÇÎnh: "Có m¶t
s¿ khác biŒt rÃt l§n trong cách Çánh giá vŠ Phan Thanh Giän
tØ h¶i thäo lÀn thÙ nhÃt næm 1963 t§i cu¶c t†a Çàm kÿ này.
S¿ khác biŒt không chÌ do tÜ liŒu chúng ta có ÇÜ®c vŠ Phan
Thanh Giän mà còn vŠ hoàn cänh trong Çó h¶i thäo ÇÜ®c t°
chÙc có khác nhau. Do Çó, có th‹ nói: S¿ thÆt, chúng ta thäo
luÆn vŠ Phan Thanh Giän, nhÜng chû y‰u chúng ta thäo luÆn
vŠ chúng ta".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 613-615)

** TrÀn Væn Giàu

"... Tôi là m¶t trong nh»ng ngÜ©i làm chÙng nói Çi nói
låi mãi cái câu "Phan-Lâm mãi quÓc, triŠu Çình khi dân".

Tôi nghï nhÜ th‰ nào?
Tôi hi‹u không phäi nhÜ nhà Nho mà hi‹u cái nghïa
cûa ch» Ãy, hi‹u nhÜ m¶t ngÜ©i nghiên cÙu cái tinh thâm
cûa ch» Ãy.
Trong m¶t bài phát bi‹u, các anh chÎ có nói r¢ng ch»
mãi quÓc khi dân là cûa nhà Nho ª Çâu ngoài B¡c, cûa
ñông Kinh Nghïa Thøc chÙ không phäi cûa Nam B¶.
Dân Nam B¶ cÛng bi‰t ch» Nho chÙ! NhÜng mà h†
hi‹u cái ch» "Phan - Lâm mãi quÓc, triŠu Çình khi dân" là
nhÜ th‰ nào? Không phäi m¶t mình TrÜÖng ñÎnh và nh»ng
ngÜ©i theo TrÜÖng ñÎnh nêu cái câu này mà T¿ ñÙc cÛng
nêu:
"Khí dân triŠu Çình cÙu,
Mãi quÓc th‰ gian bình,
Sº ngã, chung thân Çi‰m,
Hà gian, nhÆp mi‰u Çình?"
Câu Phan - Lâm mãi quÓc, tôi còn nh§ ông TrÀn Huy
LiŒu giäi thích. Ông nói câu Çó là cûa TrÜÖng ñÎnh và
nh»ng ngÜ©i theo TrÜÖng ñÎnh. ñó là nhân dân ÇÃy (Nam
B¶) và nhân dân cä nÜ§c ngÜ©i ta lên án. Ch» mãi ª Çây có
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nghï là bán. Ch» Mãi quÓc ª Çây là c¡t ÇÃt cÀu hòa, n¶p cho
ngÜ©i ta ÇÃt cûa nÜ§c nhà Ç‹ có hòa bình, không còn chi‰n
tranh n»a! Thì rõ ràng cái viŒc mà dân mình n°i lên dÜ§i c©
Phan - Lâm mãi quÓc, triŠu Çình khi dân là Çúng thôi!
Không sai Çâu! ... không th‹ không ai không tÙc giÆn!
Trong chû nghïa yêu nÜ§c truyŠn thÓng, thÜÖng dân
không phäi là khi dân. Chû nghïa truyŠn thÓng yêu nÜ§c cûa
chúng ta là không s® ÇÎch. ñÎch månh mÃy cÛng dám chÓng
c¿! T¿ l¿c t¿ cÜ©ng, Çó là yêu nÜ§c.
Nói Phan Thanh Giän yêu nÜ§c thÜÖng dân? Có mà
cÛng không có!
Bây gi©, nh¡c Ç‰n Phan Thanh Giä là nh¡c Ç‰n m¶t
con ngÜ©i trong sáng (thanh båch). M¶t Çåi quan mà ch‰t
trong nhà lá, không có hòm hi‰c gì cä, không có vòng
hÜÖng gì cä!
Chí ít, tôi cho r¢ng, chúng ta cÀn nh§ Ç‰n tÃm gÜÖng
Phan Thanh Giä, làm quan ba triŠu, nhÜng ch‰t trong nhà lá,
chôn gÓc mù u...
CÀn có m¶t ngÜ©i Ç‹ mà soi gÜÖng, phäi "CÀn kiŒm
liêm chính, chí công vô tÜ".

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 579-580)

** Væn tåo
= "Trong lÎch sº cÆn Çåi ViŒt Nam, Phan Thanh Giän
là m¶t nhân vÆt chÜa bao gi© ÇÜ®c Çánh giá nhÃt trí th¿c
s¿ gi»a các nhà sº h†c ViŒt Nam.

Vào nh»ng næm 1962-1963, trong cu¶c thäo luÆn trên
tåp chí Nghiên cÙu lÎch sº và trong h¶i thäo khoa h†c ª
ViŒn Sº h†c có nhiŠu š ki‰n khác nhau. ThÆm chí có l©i
t°ng k‰t h¶i thào cûa giáo sÜ TrÀn Huy LiŒu, nguyên ViŒn
trÜªng ViŒn sº h†c, v§i ÇÀu ÇŠ: "Chúng ta Çã nhÃt trí vŠ
viŒc nhÆn ÇÎnh vŠ Phan Thanh Giän", thì ngay sau Çó, giáo
sÜ Cao Væn ThÌnh, nguyên Giám ÇÓc ThÜ viên Khoa h†c
Xã h¶i, cÛng nói lên tình cäm chân thành cûa mình: "VŠ
m¥t khoa h†c, các ÇÒng chí nhÆn ÇÎnh nhÜ vÆy là có lš,
nhÜng vŠ m¥t tình cäm, trí thÙc Løc tinh chúng tôi vÅn có
nhiŠu bæn khoæn, thÃy không muÓn hå thÃp Phan Thanh
Giän xuÓng Ç‰n nhÜ th‰".
Nh»ng bæn khoæn và chÜa nhÃt trí này ÇÜ®c b¶c l¶
ngày cáng sâu hÖn tØ ngày giäi phong miŠn Nam, khi chúng
ta Ç°i tên ÇÜ©ng Phan Thanh Giän ª thành phÓ HÒ Chí
Minh thành ÇÜ©ng ñiŒn Biên Phû và m¶t sÓ nÖi, có ngÜ©i
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ÇŠ nghÎ xóa bÕ hay hån ch‰ b§t viŒc duy tri và tu tåo nh»ng
di tích lÎch sº vŠ Phan Thanh Giän".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 581)

== "... nh»ng suy nghï cûa tôi Çã có tØ th‰ k› XX vŠ cø
Phan Thanh Giän. Nay bÜ§c sang th‰ k› XXI, nhìn låi lÎch
sº ViŒt Nam nói chung, nhìn vŠ nhân vÆt lÎch sº Phan
Thanh Giän nói riêng, tôi có m¶t vài suy nghï b° sung hay
nói rõ hÖn ÇiŠu Çã nói trÜ§c Çây vŠ cø Phan nhÜ sau:

"1.- Kh£ng ÇÎnh cø Phan Thanh Giän là m¶t nhà yêu
nÜ§c, thÜÖng dân, tr†ng dân.
2.- Cø Phan Thanh Giän không có š ÇÒ phän b¶i quyŠn
l®i dân t¶c mà là muÓn bäo vŒ quyŠn l®i dân t¶c b¢ng cách
g¡n quyŠn l®i Çó v§i š thÙc thÜÖng dân, v§i tinh thÀn "d¿ng
nÜ§c" trong ÇiŠu kiŒn m§i. và v§i lòng mong muÓn canh tân
ÇÃt nÜ§c.
3.- Công lao xây d¿ng ÇÃt nÜ§c cûa cø Phan, trong
ÇiŠu kiŒn lÎch sº lúc Çó thÆt Çáng ca ng®i, phäi Çánh giá là
xuÃt s¡c.

4.- Nh»ng hoåt Ç¶ng d¿ng nÜ§c cûa cø trÜ§c khi cø
qua Ç©i g¡n liŠn v§i nh»ng di chúc cûa cø cho con cháu và
cho hÆu th‰ sau khi qua Ç©i Çã bi‹u hiŒn cø rõ: Cø là m¶t
trong nh»ng nhà yêu nÜ§c ÇÀu tiên có xu hÜ§ng canh tân.
5.- ViŒc cø kš hòa Ü§c vŠ 3 tÌnh miŠn ñông, cÛng nhÜ
thÃt thû 3 tÌnh miŠn Tây là nh»ng sai lÀm, nhÜng cÀn thÃy
trách nhiŒm chính vŠ s¿ sai làm Çó là thu¶c triŠu Çình
T¿ ñÙc mà cø chÌ là m¶t ngÜ©i thØa hành và liên Ç§i chÎu
trách nhiŒm.
S¿ quyên sinh cûa cø trong ÇiŠu kiŒn và hoàn cänh Çó là Çáng ca ng®i, bªi nó bi‹u l¶ rõ phÄm chÃt cûa m¶t ngÜ©i
suÓt Ç©i tÆn tøy v§i dân v§i nÜ§c, nhÆn trách nhiŒm trÜ§c
sai lÀm cûa mình, không tham danh ham l®i, không tham
sÓng s® ch‰t, Çã t¿ nguyŒn quyên sinh".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 594-595)

** VÛ Ng†c Khánh

"XÜa nay, trong lÎch sº phÜÖng ñông, theo cái nghïa
"trung vua yêu nÜ§c" cûa Nho giáo, nh»ng vÎ quan hay vÎ
tÜ§ng cÀm quân mà làm không tròn trách nhiŒm thÜ©ng bÎ
thi hành k› luÆt hay phäi tìm cách t¿ xº t¶i mình. ñánh gi¥c
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mà lÀm l« vŠ chi‰n lÜ®c hay chi‰n thuÆt, mÃt thành, thua
trÆn, có th‹ bÎ chém ÇÀu, triŠu Çình và nhà vua còn xº t¶i
thêm, chÙ không chi‰u cÓ. Có khi ª trên chÜa quy‰t ÇÎnh,
thì bän thân viên tÜ§ng, viên quan Ãy Çã phäi lÃy các ch‰t Ç‹
t¿ xº lÃy mình. NÜ§c ta không hi‰m nh»ng trÜ©ng h®p này.
Lš TrÀn Quán, bÎ lÀm Ç‹ chúa TrÎnh Khäi rÖi vào tay tên
h†c trò phän b¶i là NguyÍn Trang phäi t¿ chôn sÓng.
NguyÍn Tri PhÜÖng bÎ thua, bÎ gi¥c b¡t, Çã phäi tuyŒt th¿c.
Hoàng DiŒu không Çánh n°i Rivie (H. Rivière) Ç‹ mÃt Hà
N¶i, Çã phäi t¿ th¡t c° ª Võ mi‰u Thæng Long. BÃt l¿c trÜ§c
ÇÜ©ng cùng, các vÎ anh hùng Ãy Çã phäi lÃy cái ch‰t Ç‹ ÇŠn
Ön nÜ§c.
Phan Thanh Giän cÛng rÖi vào trÜ©ng h®p nhÜ vÆy.
Ông Çã phäi tìm cái ch‰t khi Ç‹ mÃt ba tÌnh phía Tây Nam
b¶. TrÜ§c Çó, ông Çã tuyŒt th¿c, Çã t¿ giác r©i bÕ tÃt cä các
danh hiŒu cûa mình và d¥n con cháu không ÇÜ®c làm tang,
và chÌ ÇŠ trên m¶ chí cûa mình:"M¶t anh h†c trò già ª nÖi
ven bi‹n" (häi nhai lão thÜ sinh), chÙ không ÇÜ®c nh¡c Ç‰n
cái hàm ti‰n sï hay cái chÙc kinh lÜ®c. NhÜng tuyŒt th¿c mà
vÅn chÆm ch‰t, ông Çã phäi uÓng thuÓc Ç¶c Ç‹ tØ giã cõi
Ç©i. Ông lÃy cái ch‰t Ç‹ t¿ trØng phåt mình và Ç‹ tÕ tÃm
lòng trung nghïa. Phäi nói là lòng trung này cûa ông là
kh£ng ÇÎnh, là th¿c s¿ chân thành và ÇËp Çë cûa ông và gia
Çình ông. Sau khi ông mÃt, hai ngÜ©i con trai cûa ông, cùng
v§i cháu ông Çã d¿ng c© khªi nghïa chÓng Pháp, trä thù cho

ông và gi» lÃy danh ti‰t cûa h† Phan. S¿ th¿c Ãy không th‹
nào phû nhÆn.
NhÜng cái ch‰t cûa ông Çã không ÇÜ®c xem nhÜ cái ch
‰t cûa NguyÍn Tri PhÜÖng hay Hoàng DiŒu. Nhà vua Çã
giáng cho ông m¶t hình phåt n¥ng nŠ, vài chøc næm sau m§i
ÇÜ®c chiêu tuy‰t. M¶t sÓ ngÜ©i trong dân chúng cÛng Çã
phê phán ông, bäo ông là kÈ mãi quÓc (bán nÜ§c), không có
lÜÖng tâm: Sao n« quen dân, c¡t cõi b©. Cho Ç‰n gÀn Çây,
bän án Phan Thanh Giän vÅn còn là vÃn ÇŠ thäo luÆn".
(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 528-529)

=== o O o ===
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Cäm nghï
M¶t sÓ sº gia cho r¢ng Phan Thanh Giän là ViŒt gian
bán nÜ§c. Bu¶c t¶i Phan Thanh Giän nhÜ vÆy là không
Çúng; vì nh»ng ngÜ©i bán nÜ§c thÜ©ng mong ÇÜ®c vinh
thân, phì gia. Phan Thanh Giän không phäi là hån ngÜ©i tÀm
thÜ©ng nhÜ th‰. Ông nhÆn thÃy nÜ§c Pháp væn minh, giàu
có, quân Ç¶i Pháp hùng månh, khí gi§i tÓi tân; n‰u chÓng låi
quân Pháp thì chÌ có máu cûa nhân dân ViŒt Nam chäy mà
thôi. Do Çó, Phan Thanh Giän không nghe theo l©i vua
T¿ ñÙc và Çã lÜ§t quyŠn vua mà kš hòa Ü§c nhÜ®ng 3 tÌnh
miŠn ñông Nam Kÿ cho Pháp và sau Çó giúp Pháp nhanh
chóng chi‰m 3 tÌnh miŠn Tây Nam Kÿ. Quân Pháp lÃy Nam
Kÿ làm cæn cÙ hÆu cÆn v»ng ch¡c, khªi ÇÀu xâm chi‰m toàn
cÕi lãnh th° ViŒt Nam.
N‰u xét Phan Thanh Giän nhÜ m¶t ngÜ©i bình thÜ©ng
thì Phan Thanh Giän là ngÜ©i có lòng nhân tØ. Ông Phan
thÜÖng dân, không muÓn nhân dân bÎ tàn sát bªi chi‰n tranh.

MuÓn Çánh giá m¶t nhân vÆt lÎch sº, không th‹ chÌ
nhìn vào tÜ cách Çåo ÇÙc cá nhân hay tình cäm riêng tÜ mà
phäi nhìn vào hành Ç¶ng cø th‹, có l®i hay có håi cho T°
quÓc và Dân t¶c.

N‰u Lê L®i, TrÀn HÜng ñåo, NguyÍn HuŒ ... thÃy gi¥c
månh hÖn ta mà dâng ÇÃt cho gi¥c, nhÜ Phan Thanh Giän,
thì nÜ§c ViŒt Nam ngày nay không có tên trên bän ÇÒ th‰
gi§i.
N‰u không có NhÆt Çäo chánh Pháp và không có TrÀn
Tr†ng Kim khôn khéo thu hÒi låi phÀn ÇÃt Nam Kÿ mà
Thanh Giän Çã nhÜ©ng cho Pháp thì Nam Kÿ vïnh viÍn là
thu¶c ÇÎa cûa Pháp, nhÜ Martinique, Guyane française, La
Réunion, và ÇÒng ru¶ng lúa mênh mông cûa ÇÒng b¢ng
sông Cºu Long còn Çâu Ç‹ nuôi trên chín chøc triŒu dân
ViŒt Nam hiŒn nay.
NguyÍn Trung Tr¿c bÎ b¡t, bÎ hành quy‰t tåi ch® Råch
Giá; NguyÍn H»u Huân bÎ b¡t, bÎ hành quy‰t tåi dòng Bäo
ñÎnh, MÏ Tho; NguyÍn Thái H†c bÎ b¡t, bÎ hành hình tåi
Yên Báy. Hai anh em Phan Tôn và Phan Liêm con cûa Phan
Thanh Giän chÓng Pháp, bÎ b¡t låi ÇÜ®c chính quyŠn Pháp
ÇÜa sang Pháp, cho nhà ª, cho tiŠn tiêu xài. Sau m¶t th©i
gian sÓng sung sÜ§ng, ÇÀy Çû tiŒn nghi trên ÇÃt Pháp, vào
næm 1888, Phan Tôn và Phan Liêm ÇÜ®c Pháp ÇÜa trª vŠ
ViŒt Nam, rÒi cho ra Hu‰ làm quan l§n.
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Cách cÜ xº cûa Pháp ÇÓi v§i các con cûa Phan Thanh
Giän chÙng tÕ ngÜ©i Pháp bi‰t Ön Phan Thanh Giän, và ÇiŠu
này cÛng là m¶t b¢ng chÙng cø th‹ Ç‹ k‰t t¶i Phan Thanh
Giän.

ThÜÖng dân mà Ç‹ cho dân làm thân nô lŒ cho gi¥c,
yêu nÜ§c mà nhÜ©ng ÇÃt cûa T° quÓc cho gi¥c thì cách
thÜÖng dân, yêu nÜ§c nhÜ th‰ là hành Ç¶ng cûa kÈ nhu
nhÜ®c, thi‹n cÆn, bÃt tài.
Chúng tôi kính m‰n Phan Thanh Giän vì ông có lòng
nhân tØ; và nghï r¢ng Phan Thanh Giän nhÜ©ng ÇÃt Nam Kÿ
cho Pháp là có t¶i ÇÓi v§i T° quÓc và Dân t¶c.

=== * * * ===
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Giáo sÜ Yoshiharu Tsuboï là ngÜ©i NhÆt
nghiên cÙu lÎch sº ViŒt Nam.
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CuÓn sách ti‰ng ViŒt này là bän dÎch

cûa cuÓn sách ti‰ng Pháp dÅn chÙng nêu trên.
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