
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

 

 

HUỲNH VĂN TUYẾT 

 

 

SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC 

VÀ CÁCH MẠNG QUẢNG NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX 

ĐẾN NĂM 1930 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC 

 

 

 

HUẾ, NĂM 2018 

 

 

 



 
 

 ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

 

 

HUỲNH VĂN TUYẾT 

 

 

 

SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC 

VÀ CÁCH MẠNG QUẢNG NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX 

ĐẾN NĂM 1930 

 

 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam 

Mã số: 62 22 03 13 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC 

 

Người hướng dẫn khoa học: 

                                     PGS.TS. TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ 



i 
 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan luận án với đề tài: “Sự chuyển biến của phong trào yêu nước 

và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930” là công trình nghiên cứu 

khoa học độc lập, do tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Trương Công 

Huỳnh Kỳ. 

Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công 

bố trong bất kỳ công trình nào khác. 

Thừa Thiên Huế, tháng 11năm 2018 

Tác giả 

 

 

  Huỳnh Văn Tuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

LỜI CẢM ƠN 

Tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới PGS.TS Trương Công Huỳnh Kỳ đã tận 

tình hướng dẫn tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài luận án. 

Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với quý Thầy, Cô giáo Khoa Lịch sử, 

Phòng Sau đại học, Ban Giám hiệu Trường ĐHSP, Ban Giám đốc Đại học Huế đã chỉ 

bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập. Xin chân thành cảm ơn, 

Ban Giám hiệu, HĐSP trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An, Quảng Nam đã 

tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học. 

Cuối cùng, xin dành lời tri ân sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè, những người đã 

luôn bên cạnh, động viên, chia sẽ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu 

và hoàn thành luận án. 

      Xin trân trọng cảm ơn! 

     Thừa Thiên Huế, tháng 11 năm 2018 

       Tác giả 

 

 

             Huỳnh Văn Tuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT                                                                                    

 BCH:   Ban chấp hành   

 CMQN:  Cách mạng Quảng Nam 

 CMVN:  Cách mạng Việt Nam  

 CMVS:  Cách mạng vô sản 

DTH:   Duy Tân Hội 

 DCTS:   Dân chủ tư sản 

 DTDC:  Dân tộc dân chủ 

 NXB:   Nhà xuất bản 

 NHQN:  Nghĩa Hội Quảng Nam 

 PTCM:  Phong trào cách mạng 

 PTDT:  Phong trào Duy Tân 

 PTĐD:  Phong trào Đông Du 

 PTYN:  Phong trào yêu nước   

 TTLT:   Trung tâm lưu trữ 

 TVCM:   Tân Việt cách mạng 

 VNCMTN:  Việt Nam các mạng thanh niên  

 VNQPH:   Việt Nam Quang phục Hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

STT Ký hiệu Tên bảng Trang 

1 Bảng 2.1 Khối lượng hàng hoá vận chuyển ven bờ (nội địa) qua cảng 

Đà Nẵng từ 1914 đến năm 1918 

 

36 

2 Bảng 3.1 Thống kê số lượng người Việt đóng thuế môn bài ở các 

tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong các năm 

1921-1922 

 

84 

3 Bảng 3.2 Khối lượng hàng xuất - nhập khẩu qua cảng Đà Nẵng và 

Bến Thủy  năm 1924 và 1926 

 

84 

4 Bảng 3.3 Số lượng chi bộ và hội viên Hội VNCMTN Quảng Nam 

năm 1929 

 

105 

5 

 

6 

Bảng 3.4 

Bảng 3.5 

Danh sách đảng viên TVCM Đảng Quảng Nam 

Số lượng cơ sở đảng và đảng viên ở Quảng Nam - Đà 

Nẵng cuối 1930 

107 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

MỤC LỤC 

Lời cam đoan ……………………………………………………………………. i 

Lời cảm ơn ………………………………………………………………………. ii 

Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt ........................................................... iii 

Danh mục các bảng ……………………………………………………………... iv 

Mục lục …………………………………………………………………………. 1 

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………….. 5 

1. 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 5 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 7 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................. 8 

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu .................................................. 8 

5. Đóng góp của luận án ...................................................................................... 9 

6. Kết cấu của luận án ......................................................................................... 10 

NỘI DUNG.……………………………………………………………………... 11 
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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân Việt Nam đã liên 

tiếp đứng lên đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc trong nửa sau thế kỷ XIX với 

đỉnh cao là phong trào Cần Vương (1885 - 1896). Mặc dù diễn ra sôi nổi, quyết liệt, 

cuối cùng phong trào Cần Vương đã thất bại, chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến, chế độ 

phong kiến không còn là con đường cứu nước cứu dân được nữa. Lịch sử dân tộc đòi 

hỏi phải có một con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Đáp ứng yêu cầu lịch sử đó, 

vào đầu thế kỷ XX, do tác động của những yếu tố trong nước (sự chuyển về kinh tế - 

xã hội dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất) và ngoài nước (tư 

tưởng dân chủ tư sản (DCTS) phương Tây và trào lưu “Châu Á thức tỉnh”), phong 

trào giải phóng dân tộc Việt Nam chuyển biến theo khuynh hướng cách mạng tư sản 

với các xu hướng bạo động và cải cách.  

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930, phong trào giải phóng dân 

tộc Việt Nam tiếp tục trải qua các giai đoạn tìm tòi và định hướng về con đường cứu 

nước để giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do. Phong trào giải phóng dân tộc Việt 

Nam tiếp tục chuyển biến theo các con đường cách mạng tư sản và vô sản. Sự chuyển 

biến này trải qua một quá trình chọn lọc tất yếu của lịch sử để tìm ra con đường phát 

triển đúng đắn cho phong trào cách mạng (PTCM) Việt Nam. Đây là một vấn đề khoa 

học lớn cần được lý giải để tìm ra quy luật phát triển của phong trào giải phóng dân 

tộc Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Sự chuyển biến của phong trào yêu nước (PTYN) và cách mạng Việt Nam 

(CMVN) từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 diễn ra trong phạm vi toàn quốc và thể hiện 

cụ thể ở từng địa phương, phản ánh qua nhịp độ phát triển nhanh chóng về chính trị 

của các tổ chức yêu nước, cách mạng, cũng như của các hình thái biểu hiện của nó. 

Trong quá trình chuyển biến của PTYN và CMVN 30 năm đầu của thế kỷ XX, Quảng 

Nam - vùng đất do tác động của các điều kiện lịch sử, đã có sự chuyển biến theo các 

trào lưu của dân tộc với những nét nổi bật. Vào đầu thế kỷ XX, Quảng Nam là nơi 

khởi phát của Phong trào Duy Tân (PTDT) (1903 - 1908) cả nước, đồng thời đây cũng 

là “cái nôi” của Duy Tân hội (DTH) (1904 - 1912) và  Phong trào Đông Du (PTĐD) 

(1905 - 1909). Quảng Nam trở thành trung tâm của PTDT Trung Kỳ, từ Quảng Nam 

phong trào lan rộng ra cả nước, khởi nguồn, châm ngòi cho phong trào chống sưu 

thuế của nhân dân miền Trung năm 1908. Quảng Nam còn là một trong ba địa bàn 

chiến lược của cuộc vận động khởi nghĩa ở Trung Kỳ của tổ chức Việt Nam Quang 
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phục Hội (VNQPH) (1916), được khởi xướng bởi các sĩ phu yêu nước Quảng Nam và 

Quảng Ngãi như Trần Cao Vân, Thái Phiên, Lê Ngung, Nguyễn Thụy…. 

Từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ XX, tinh thần yêu nước của nhân dân 

Quảng Nam đã được soi sáng bởi lý tưởng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc truyền bá, 

mở ra con đường giành độc lập tự do đúng đắn. Từ những hạt giống đỏ trong tổ chức 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (VNCMTN) tỉnh Quảng Nam (1927), Đảng bộ 

Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Quảng Nam ra đời (1929); và đến tháng 3/1930, 

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam được thành lập, đây là một trong 

những đảng bộ ra đời sớm nhất trong cả nước. 

Có thể nói, Quảng Nam là vùng đất thể hiện sự chuyển biến tương đối đầy đủ 

và rõ nét nhất ở Nam Trung Kỳ trong PTYN và CMVN 30 năm đầu thế kỷ XX. Việc 

lí giải các cơ sở của sự chuyển biến, trình bày biểu hiện của sự chuyển biến, rút ra đặc 

điểm và đánh giá tác động của sự chuyển biến này ở Quảng Nam là một sự cần thiết. 

Nghiên cứu vấn đề này sẽ đưa lại nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

Về mặt khoa học, sẽ góp phần bổ sung vào kết quả nghiên cứu về sự chuyển 

biến của phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX; về 

mặt tư liệu và nhận thức, chứng minh tính đa dạng và phong phú của sự chuyển biến, 

khẳng định tính tất yếu về sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc Việt 

Nam; đồng thời, góp phần làm sáng tỏ những nét nổi bật về sự chuyển biến của phong 

trào giải phóng dân tộc ở Quảng Nam do tác động các yếu tố chung của toàn quốc và 

sự tác động của nhân tố địa phương. Qua tìm hiểu sự chuyển biến này, sẽ góp phần 

khẳng định sự đóng góp của nhân dân Quảng Nam đối với tiến trình lịch sử dân tộc 

trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tài liệu cần thiết để 

nghiên cứu và giảng dạy, học tập lịch sử Việt Nam cận đại ở các trường đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường trung học phổ thông. Những luận điểm khoa 

học được rút ra trong đề tài, nhất là về duy tân, đổi mới toàn diện đất nước ở đầu thế 

kỷ XX vẫn còn có giá trị và cần được kế thừa, phát huy trong công cuộc đổi mới, 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay. Nghiên cứu đề tài này, còn góp 

phần khơi dậy, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước cho 

các thế hệ nhân dân Quảng Nam hiện nay và mai sau. 

Chính từ ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên đây, PTYN và cách mạng Quảng 

Nam (CMQN) từ đầu thế kỷXX đến năm 1930 đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên 

cứu thể hiện trong một số giáo trình, sách tham khảo, các hội thảo khoa học và công 
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bố trên các tạp chí khoa học. Tuy nhiên, nghiên cứu về PTYN và CMQN từ đầu thếkỷ 

XX đến năm 1930 dưới góc độ sự hình thành và phát triển đạt nhiều thành tựu, còn về 

sự chuyển biến của PTYN và CMQN 30 năm đầu thế kỷ XX còn nhiều vấn đề đáng 

đặt ra cần tiếp tục làm sáng tỏ như vì sao Quảng Nam là nơi diễn ra sự chuyển biến 

sớm nhất của PTYN và CMVN đầu thế kỷ XX, và là địa phương có sự chuyển biến 

sớm hơn các tỉnh Nam Trung Kỳ trên con đường cách mạng vô sản (CMVS); nội 

dung, quá trình và đặc điểm của sự chuyển biến.... 

Hiện nay, trước yêu cầu về hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, việc nghiên 

cứu đề tài này còn nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương để tạo ra động 

lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng chế độ mới, 

con người mới. 

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài: Sự 

chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX 

đến năm 1930 làm luận án Tiến sĩ. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứucủa luận án là sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ 

đầu thế kỷ XX đến năm 1930.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Tỉnh Quảng Nam theo giới hạn của địa giới hành chính trong 

30 năm đầu thế kỷ XX. Dưới triều Nguyễn, Quảng Nam là vùng đất bao gồm thành 

phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngày nay. Năm 1888, dưới sức ép của thực dân 

Pháp, triều đình Huế (thời vua Đồng Khánh) đã cắt 5 xã ở tả ngạn sông Hàn (Hải 

Châu, Phước Ninh, Thạch Than, Nam Dương và Nại Hiên Tây) để lập ra nhượng địa 

Đà Nẵng (Tourane). Đến năm 1901, thực dân Pháp tiếp tục ép buộc vua Thành Thái 

cắt đất của 8 xã thuộc huyện Hòa Vang (Xuân Gián, Thạch Gián, Liên Trì, Bình 

Thuận, Xuân Hào, Thanh Khê, Đông Hà Khê, Yên Khê) và 6 xã thuộc huyện Diên 

Phước, phủ Điện Bàn (Mỹ Khê, An Hải, Tân Thái, Nại Hiên Đông, Mân Quang, Vĩnh 

Yến) để mở rộng nhượng địa [162]. Như thế, “nhượng địa Tourance” dưới thời thuộc 

Pháp là vùng đất ở hai bên tả ngạn và hữu ngạn sông Hàn, toàn bộ bán đảo Sơn Trà và 

vịnh biển Đà Nẵng. Giới hạn địa giới hành chính đó của Đà Nẵng không thay đổi cho 

đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Như vậy, tỉnh Quảng Nam theo giới hạn địa giới hành chính trong 30 năm đầu 

thế kỷ XX không bao gồm thành phố Đà Nẵng. Quảng Nam và Đà Nẵng là hai đơn vị 
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hành chính độc lập (Quảng Nam là đất “bảo hộ” còn Đà Nẵng là đất “nhượng địa”). 

Tuy nhiên, do mối quan hệ mật thiết về truyền thống, lịch sử, văn hóa, chính trị…nên 

luận án có đề cập đến thành phố Đà Nẵng. 

Về thời gian: Từđầu thế kỷXX đến năm 1930 (28/3/1930). Tuy nhiên, để đảm 

bảo tính liên tục, thể hiện rõ hơn về sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ lập trường 

phong kiến sang khuynh hướng DCTS rồi lên khuynh hướng CMVS, chúng tôi có đề 

cập đến phong trào đấu tranh yêu nước ở cuối thế kỷ XIX và PTCM Quảng Nam từ 

sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra đời (1930 - 1931). 

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích 

Mục đích nghiên cứu của luận án là tái hiện bức tranh toàn cảnh về sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 có hệ thống và tương đối 

đầy đủ, từ đó nêu lên bản chất và khẳng định giá trị lịch sử của sự chuyển biến này. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung giải quyết những 

nhiệm vụ cơ bản sau: 

Thứ nhất, phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan tạo ra sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. 

Thứ hai, phân tích và trình bày sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế 

kỷ XX đến năm 1930 trên các mặt: tư tưởng, mục tiêu cứu nước; tổ chức lãnh đạo và 

phương thức đấu tranh. 

Thứ ba, phân tích đặc điểm, tác động của sự chuyển biến của PTYN và CMQN 

trong 30 năm đầu kỷ XX đối với Quảng Nam và cả nước. 

4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nguồn tài liệu 

Luận án chủ yếu được xây dựng dựa trên cơ sở các nguồn tài liệu sau đây: 

Một là, các tài liệu lưu trữ của chính quyền thuộc địa liên quan tới PTYN và 

CMQN, Đà Nẵng trong 30 năm đầu thế kỷ XX hiện đang lưu trữ lại trung tâm lưu trữ 

(TTLT) Quốc gia I (Hà Nội), TTLT Quốc gia II (thành phố Hồ Chí Minh), TTLT 

Quốc gia IV (Đà Lạt), Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, tài liệu lưu trữ của Tỉnh ủy 

Quảng Nam, Thành ủy Đà Nẵng và các huyện, thị trên địa bàn Quảng Nam. 

Hai là, các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tác phẩm của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về cách mạng giải phóng dân 

tộc. 
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Ba là, các công trình nghiên cứu về nhân vật, về PTYN và CMVN và Quảng 

Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX; các công trình nghiên cứu lịch sử địa phương như: 

Lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng, địa chí của các tỉnh Quảng Nam, Đà 

Nẵng và các huyện, thành phố trên địa bàn Quảng Nam. 

Bốn là, các công trình chuyên khảo về sự chuyển biến của PTYN và CMVN 

nói chung và các địa phương nói riêng.  

Ngoài ra, nhằm làm sáng tỏ hơn vấn đề nghiên cứu, luận án cũng chú ý khai 

thác các tài liệu, sách báo, bài viết ở ngoài nước có liên quan đến đề tài; tài liệu điền 

dã, hồi ký… 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic là chủ yếu. 

Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác về nội dung, sự kiện và tính thuyết phục của các 

luận điểm nghiên cứu nêu ra trong luận án, tác giả còn vận dụng linh hoạt các phương 

pháp nghiên cứu khác như: điền dã, sưu tầm, so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp... 

để xử lí tư liệu trước khi tái hiện bức tranh toàn cảnh về sự chuyển biến của PTYN và 

CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Thứ nhất, luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu tương đối có 

hệ thống và toàn diện về sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến 

năm 1930. Qua đó, góp phần tái hiện lại quá trình chuyển biến của PTYN và CMQN 

cũng như cả nước trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Thứ hai, luận án phân tích các điều kiện chủ quan và khách quan tạo ra sự 

chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. Trên cơ sở đó, 

góp phần lí giải vì sao Quảng Nam là nơi khởi đầu của sự chuyển biến trong phong 

trào dân tộc dân chủ (DTDC) ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Thứ ba, luận án trình bày tương đối có hệ thống và đầy đủ về quá trình chuyển 

biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 với những biểu hiện cụ 

thể của nó như: tư tưởng, mục tiêu cứu nước; cơ cấu tổ chức lãnh đạo và phương thức 

đấu tranh. Từ đó, rút ra đặc điểm, phân tích làm rõ sự tác động của sự chuyển biến của 

PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX đối với Quảng Nam và cả nước. 

Thứ tư, xây dựng hệ thống tư liệu có giá trị tham khảo liên quan đến sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN và Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX. Kết quả nghiên 

cứucủa luận án sẽ cung cấp một số tư liệu mới, góp phần phục vụ công tác nghiên 
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cứu, giảng dạy, học tập lịch sử Việt Nam cận đại, đặc biệt là trong 30 năm đầu thế kỷ 

XX và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hiện nay. 

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài các phần: Mở đầu (6 trang), Kết luận (4 trang), Danh mục các công trình 

nghiên cứu (1 trang), Danh mục tài liệu tham khảo (16 trang), phần Nội dung của luận 

án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (15 trang) 

Chương 2: Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng dân chủ tư sản (đầu thế kỷ XX đến 

1918) (55 trang) 

Chương 3: Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

từ khuynh hướng dân chủ tư sản sang khuynh hướng vô sản (1919 - 1930) (41 trang) 

Chương 4: Đặc điểm, tác động của sự chuyển biến phong trào yêu nước và 

cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 (36 trang) 
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NỘI DUNG 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Quảng Nam - vùng đất “địa linh, nhân kiệt” và những nhân vật tiêu biểu của 

vùng đất này gắn liền với lịch sử dân tộc đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều 

học giả trong và ngoài nước. Nghiên cứu về nhân vật, về phong trào và về sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 đã có nhiều công trình 

nghiên cứu. Qua khảo cứu có thể chia thành 2 nhóm công trình nghiên cứu chủ yếu 

sau: 

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về sự chuyển biến của phong trào yêu 

nước và cách mạng ở Việt Nam có liên quan đến Quảng Nam 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Trước năm 1975, có những công trình tiêu biểu: Nhượng Tống (1945), Tân 

Việt Cách mạng Đảng (Việt Nam Thư xã xuất bản) đã mô tả những bước chuyển biến 

cơ bản của tổ chức này trước sự ảnh hưởng của Hội VNCMTN trong nửa sau những 

năm 20 của thế kỷ XX. 

Trong thập niên 60 của thế kỷ XX, Anh Minh đã dịch và xuất bản những trước 

tác của Huỳnh Thúc Kháng như Huỳnh Thúc Kháng tự truyện (1963), Bức thư bí mật 

gởi Kỳ ngoại hầu Cường Để (1967) [88]. Những tác phẩm này của Huỳnh Thúc 

Kháng đến năm 2000 được Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Thông tin in lại với nhan 

đề: Huỳnh thúc Kháng niên phổ [89]. Các trước tác này, đã cung cấp cho các nhà sử 

học miền Nam nhiều tư liệu đáng tin cậy, do một trong những lãnh tụ của PTDT ghi 

chép lại, là nguồn tư liệu tin cậy cho tác giả trong quá trình thực hiện luận án. 

Lam Giang, Trần Quý Cáp và tư trào cách mạng tư sản dân quyền đầu thế kỷ 

XX,Đông Á xuất bản, Sài Gòn, 1970 [71]. Sơn Nam với Miền Nam đầu thế kỷ XX, 

Thiên Địa Hội và cuộc Minh Tân(NXB Lá Bôi, Sài Gòn, 1971)và Phong trào Duy 

Tân Bắc Trung Nam (NXB Đông Phố, Sài Gòn, 1975), năm 2003, nhân kỷ niệm 100 

năm ngày khởi xướng PTDT, NXB Trẻ giới thiệu tập sách Phong trào Duy Tân ở 

Bắc, Trung, Nam & Miền Nam đầu thế kỷ XX: Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân[111] 

là tập hợp hai cuốn sách trên (có chỉnh sửa) của tác giả Sơn Nam. Tập sách đã giới 

thiệu bức tranh khá toàn diện về PTDT ở Việt Nam đầu thế kỷ XX; trong đó có đề cập 
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khá cụ thể về PTDT ở Quảng Nam - nơi mở đầu và là trung tâm của PTDT cả nước. 

Tập sách chứa đựng nguồn tư liệu khá phong phú về PTDT và về các nhân vật chủ 

xướng phát động phong trào. 

Trong các công trình nghiên cứu về PTDT trước 1975, tiêu biểu là Phong trào 

Duy Tân của Nguyễn Văn Xuân, được NXB Lá Bối giới thiệu vào năm 1969, đến 

năm 1995, công trình được NXB Đà Nẵng tái bản [176]. Công trình này được tác giả 

dày công nghiên cứu trên cơ sở khai thác tối đa nguồn tư liệu hiện có và tư liệu điền 

dã, phỏng vấn nhân chứng do chính tác giả thực hiện. Có thể coi đây là công trình đầu 

tiên nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về PTDT từ người lãnh đạo, tổ chức, diễn 

biến kèm với những nhận định, đánh giá của tác giả. Tuy còn một số hạn chế nhất 

định, một số nhận định còn mang tính chủ quan theo phong cách của một nhà văn, 

nhưng công trình này được đánh giá rất cao về mặt học thuật và sử liệu, là một trong 

số ít công trình ở miền Nam được đánh giá cao vào thời gian này. Đây là công trình 

có đề cập nhiều đến PTDT ở Quảng Nam, chứa đựng nguồn sử liệu phong phú liên 

quan trực tiếp đến đề tài. 

Nguyễn Thế Anh (1974), Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908 qua 

các châu bản triều Duy Tân [5], bằng nguồn tư liệu chính thống của triều Nguyễn, 

Nguyễn Thế Anh đã cho chúng ta cái nhìn toàn diện và khá đầy đủ về vụ “Trung Kỳ 

dân biến” năm 1908 - một phong trào đấu tranh tiêu biểu trong lịch sử dân tộc đầu thế 

kỷ XX, được khởi phát từ Quảng Nam và lan rộng khắp miền Trung làm rúng động 

chính quyền thực dân phong kiến; trong đó, nêu lên vấn đề từ PTDT đã dẫn đến 

phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908. 

Đến năm 1975 còn có những công trình viết về lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX, trong đó có đề cập đến các PTYN và CMQN với tư cách là một bộ 

phận của PTYN và CMVN, tiêu biểu như:Nguyễn Văn Kiệm (1975), Lịch sử Việt 

Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1918; Hồ Song (1975), Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 

1929; Trần Văn Giàu (1975), Lịch sử Việt Nam từ 1897 - 1914;…  

Từ sau 1975, PTYN và CMVN thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 

cứu. Trong đó, nổi bật là những bài viết chuyên khảo về sự chuyển biến của PTYN và 

CMVN nói chung và các địa phương nói riêng trong 30 năm đầu thế kỷ XX đăng trên 

các tập san Văn - Sử - Địa, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Lịch sử Quân sự, Lịch sử 

Đảng, Triết học. Tiêu biểu như: Đinh Trần Dương (1997), Sự chuyển hóa của các tổ 

chức yêu nước ở Việt Nam trong những năm 1925 - 1930, Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
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sử, số 4 [50], tập trung đi sâu phân tích về sự chuyển hóa của các tổ chức yêu nước 

Việt Nam trong nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX với vai trò sáng lập và không ngừng 

tự cải tổ của các sĩ phu yêu nước tiến bộ đương thời. Trước khi xuất hiện phong trào 

cộng sản, các PTCM do các sĩ phu yêu nước, tiến bộ ở đầu thế kỷ XX khởi xướng đã 

lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, dấy lên cuộc vận động 

DTDC rộng lớn. Cuộc vận động cách mạng đầu thế kỷ XX đã vươn tới những giá trị 

đích thực của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã thừa nhận vai trò của Nguyễn Ái 

Quốc trong việc chuyển hóa các tổ chức yêu nước đương thời theo khuynh hướng 

CMVS. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - 

Lênin với phong trào công nhân và PTYN Việt Nam, mà trong đó, PTYN là nhân tố 

cội nguồn và sự chuyển hóa của các tổ chức yêu nước ở Việt Nam trong những năm 

1925 - 1930 là một tất yếu, để phù hợp với đặc điểm của thời đại và yêu cầu của sự 

nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Hồ Song, Chương Thâu (1997), Sự chuyển hướng tư tưởng trong phong trào 

quốc gia - dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 [135], 

đi sâu phân tích về sự chuyển hướng trong tư tưởng cứu nước của tầng lớp sĩ phu yêu 

nước thức thời Việt Nam ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong bối cảnh mới của 

đất nước ta vào đầu thế kỷ XX, cùng với những tác động của tình hình thế giới, nhất 

là những chuyển biến ở Đông Á lúc đó, các sĩ phu yêu nước, tiến bộ Việt Nam đã 

nhận thấy rõ không thể tiếp tục chống Pháp theo lối cũ của phong trào Cần Vương. 

Họ chủ trương kết hợp cứu nước với duy tân, tiến hành đổi mới, học theo văn minh 

phương Tây, cải tạo nước Việt Nam cũ, xây dựng nước Việt Nam mới theo hình ảnh 

của các nước tiên tiến lúc bấy giờ. Đó là sự chuyển biến tư tưởng đầu tiên trong 

phong trào quốc gia - dân tộc từ sau khi nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. 

Nguyễn Sinh Duy (1996), Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam, NXB Đà Nẵng 

[54], bằng nguồn tư liệu lưu trữ phong phú ở trong và ngoài nước cùng tư liệu điền 

dã, tác giả đã tái hiện lại toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân đất 

Quảng do Nghĩa hội Quảng Nam (NHQN) lãnh đạo từ 1885 đến 1887. Phong trào 

“Không chỉ đơn thuần là những trận đánh mà có thể nói phong trào là một tổng thể 

của các mặt quân sự, chính trị, xã hội, văn hóa…” [54, tr.5]. Công trình chứa đựng 

nguồn sử liệu phong phú, đáng tin cậy, cùng những nhận định, đánh giá sâu sắc liên 

quan trực tiếp đến đề tài. 

Nguyễn Văn Khánh (2005), Việt Nam Quốc dân đảng với sự chuyển hóa của 

phong trào dân tộc Việt Nam trong những năm 20 thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu 
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Lịch sử, số 2 [91], phân tích sâu về vai trò góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển 

hóa của phong trào dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng CMVS của Việt Nam Quốc 

dân đảng với tư cách là một trong ba tổ chức cách mạng lớn mạnh nhất nước ta vào 

những năm 20 thế kỷ XX. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng mà đỉnh cao là 

khởi nghĩa Yên Bái đã giúp cho các tầng lớp nhân dân ta sớm nhận rõ được những 

hạn chế và sự bất lực của khuynh hướng cách mạng tư sản, và nhanh chóng chuyển 

sang con đường CMVS, góp phần tạo nên ưu thế và tiền đề thắng lợi cho khuynh 

hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vào đầu những năm 30 thế kỷ XX. 

Nguyễn Văn Khánh (2007), Lịch sử Việt Nam 1919-1930: thời kì tìm tòi và 

định hướng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, đã trình bày quá trình chuyển biến của 

lịch sử dân tộc trên nhiều phương diện, trong đó có PTYN và cách mạng. 

Huỳnh Công Bá (2009)Ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp đối với các sĩ 

phu yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX [8], được in trong tập Kỷ yếu hội thảo khoa học 

220 năm cách mạng tư sản Pháp và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử. Bài viết đã 

phân tích rõ ảnh hưởng to lớn của cách mạng Pháp, của tư tưởng dân chủ, dân quyền 

tư sản và coi đó là nhân tố quan trọng tác động làm “thức tỉnh” các sĩ phu yêu nước 

Việt Nam, làm chuyển biến tư tưởng và hành động của tầng lớp trí thức yêu nước tiến 

bộ này từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng DCTS. 

Trong số các công trình chuyên khảo về sự chuyển biến của PTYN và CMVN, 

cần phải kể đến: Đinh Trần Dương (2002), Sự chuyển biến của phong trào yêu nước 

và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội [48]. Công trình đã trình bày có hệ thống về sự chuyển biến của 

PTYN và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX với 

những biểu hiện cụ thể từ sự chuyển biến về tư tưởng mục tiêu, tổ chức lãnh đạo cho 

tới phương thức hành động. Có thể nói, đây là một trong những công trình đầu tiên 

nghiên cứu chuyên sâu về sự chuyển biến của PTYN và cách mạng giải phóng dân tộc 

Việt Nam ở đầu thế kỷ XX tương đối có hệ thống và toàn diện. Tuy vậy, do giới hạn 

về phạm vi, nên công trình chỉ nghiên cứu về sự chuyển biến của PTYN và CMVN 

nói chung chứ chưa đi sâu nghiên cứu về sự chuyển biến của PTYN và cách mạng ở 

một địa phương như Quảng Nam.  

Doãn Chính, Trương Văn Chung (đồng chủ biên) (2005), Bước chuyển biến tư 

tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX [36], tổng hợp những bài viết trong 

cuộc Hội thảo khoa học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố 
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Hồ Chí Minh tổ chức. Công trình đã làm sáng tỏ những tiền đề, giá trị cốt lõi, bền 

vững của tư tưởng dân tộc, phương cách mà các nhà tư tưởng tiêu biểu tiếp nhận cái 

mới để tạo ra bước chuyển biến trong tư tưởng và hành động của họ cũng như bước 

chuyển biến cơ bản của tư tưởng Việt Nam từ lập trường phong kiến sang ý thức hệ tư 

sản. Đồng thời chỉ rõ: đả phá thể chế quân chủ, thực hiện thể chế dân chủ cộng hòa, 

đả phá lối học cũ, chủ trương xây dựng một nền giáo dục thực hành và văn hóa thực 

dụng, kinh tế thương mại, công nghiệp theo phương Tây; đề cao vai trò của con người 

cá nhân, luật pháp theo khuynh hướng giao lưu với phương Tây là những đặc điểm 

chung nhất trong tư tưởng của các nhà canh tân, duy tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX [36]. 

Nguyễn Q.Thắng(2006), Phong trào Duy Tân - các khuôn mặt tiêu biểu [144], 

công trình là kết quả của quá trình dày công sưu tầm, nghiên cứu các trước tác của các 

chí sĩ trong PTDT từ những năm 60 thế kỷ XX của tác giả. Nguyễn Q.Thắngkhẳng 

định PTDT là một cuộc vận động tân văn hóa, dân chủ, dân quyền đầu tiên trong lịch 

sử CMVN; trong đó, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp và các 

đồng chí của họ là những chí sĩ cách mạng tiên phong. Công trình chứa đựng nguồn 

sử liệu phong phú, cùng những nhận định, đánh giá sâu sắc không chỉ có giá trị về 

mặt tư liệu mà còn là cơ sở lý luận quan trọng cho chúng tôi nghiên cứu về sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX. Công trình này cùng với: 

Huỳnh Thúc Kháng con người và thơ văn (2001); Phan Châu Trinh cuộc đời và tác 

phẩm(2001) đã làm nên bộ sách nghiên cứu về PTDT của Nguyễn Q. Thắng. 

Nguyễn Ngọc Cơ (2007), Phong trào dân tộc trong đấu tranh chống Pháp ở 

Việt Nam (1858 - 1918), đã nêu lên sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc 

Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có đề cập đến Quảng 

Nam với tư cách là bộ phận, là nơi khởi phát của các phong trào đấu tranh yêu nước 

tiêu biểu của cả nước đầu thế kỷ XX. 

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ dịch thuật Phan Châu Trinh, Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên Nguyễn Văn Tố (2008), Kỷ yếu Hội thảo khoa học100 năm Đông Kinh 

Nghĩa Thục, NXB Tri Thức [119], tập hợp nhiều bài tham luận có giá trị của nhiều tác 

giả qua ba cuộc hội thảo được tổ chức tại Hà Nội, Hội An và thành phố Hồ Chí Minh 

nhằm kỷ niệm 100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục. Cuốn sách được biên tập theo ba 

nhóm chủ đề: Đông Kinh Nghĩa Thục một thế kỷ nhìn lại, Đông Kinh Nghĩa Thục và 

hôm nay, Đông Kinh Nghĩa Thục qua một số nhân vật; với nội dung điểm lại những 
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dấu son của Đông Kinh Nghĩa Thục và các nhân vật tiêu biểu của Đông Kinh Nghĩa 

Thục nói riêng và PTDT nói chung; đồng thời các tác giả còn đưa ra những nhận đinh 

mới về Đông Kinh Nghĩa Thục. Trên cơ sở đó, khẳng định vai trò, ý nghĩa của Đông 

Kinh Nghĩa Thục nói riêng và của PTDT nói chung đối với CMVN đầu thế kỷ XX. 

Đặc biệt, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Đông Kinh Nghĩa Thục và 

PTDT đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, nhất là đổi mới giáo dục và đào tạo ngày 

nay. Đông Kinh Nghĩa Thục nói riêng và PTDT nói chung là một “hiện tượng đặc 

sắc, một tỉnh ngộ anh minh và dũng cảm khác thường, một nhận thức mới có tính chất 

chuyển thời đại, cho đến nay vẫn còn mới mẽ và thiết thực” [73, tr.12].  Trong đó, có 

đề cập đến vai trò của Quảng Nam đối với sự hình thành và chuyển biến của PTDT ở 

Bắc Kỳ, tiêu nhất là Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Bình nhận xét:  

Mỗi lần nhắc đến các phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục là 

một lần tôi lại kinh ngạc trước tư duy xán lạn và đột phá của các cụ 

Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Nguyễn Quyền, 

Lương Văn Can… Có lẽ phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục 

là những tấm gương sinh động nhất cho tiến trình đổi mới tư duy một 

cách triệt để và táo bạo” [119, tr.13].  

Nguyễn Ngọc Cơ, Trần Đức Cường (2010), Lịch sử Việt Nam (tập IV) [38], 

trình bày về quá trình lịch sử Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, đã 

khái quát về sự chuyển biến của PTYN Việt Nam và nêu lên một số sự kiện liên quan 

đến PTYN và CMQN đầu thế kỷ XX. 

Trương Công Huỳnh Kỳ (chủ biên) (2013), Giáo trình Lịch sử Việt Nam cận 

đại (1858 - 1945) [97], đã đề cập khá chi tiết và cụ thể đến Quảng Nam, với tư cách là 

nơi khởi phát của nhiều phong trào đấu tranh tiêu biểu của cả nước đầu thế kỷ XX. 

Trần Thuận (chủ biên) (2014), Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông 

- Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX), NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 

[155], đã tập trung phân tích thái độ của sĩ phu Việt Nam trước sự tiếp xúc Đông - 

Tây ở hai giai đoạn: trước 1858 và từ 1858 đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Trên cơ sở tìm hiểu đối sách của các chính quyền phong kiến Việt Nam trong quá 

trình tiếp xúc Đông - Tây trước sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản, “các tác giả đã 

phân tích diễn biến tư tưởng và hành động của các sĩ phu tiêu biểu để từ đó khái quát 

và rút ra những đặc điểm cơ bản về thái độ của sĩ phu Việt Nam ở từng giai đoạn lịch 
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sử nhất định” [155, tr.7]. Nổi bật là công trình đã làm rõ sự phân hóa trong nhận thức 

tư tưởng của sĩ phu Việt Nam thành nhiều xu hướng khác nhau: bảo thủ, tiếp cận dè 

dặt, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng… dẫn đến những cuộc cải cách 

với nhiều khuynh hướng khác nhau vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Công trình 

đã khắc họa được hình ảnh của tầng lớp sĩ phu Việt Nam trong gần 3 thế kỷ đầy biến 

động, đồng thời đưa ra những luận điểm xác đáng về đặc điểm của sĩ phu Việt Nam 

và đề xuất những giải pháp cần thiết cho việc hoạch định chiến lược phát triển con 

người ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Trương Thị Dương (2016), Phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, 

NXB Lý luận chính trị [46]. Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về PTDT ở Việt 

Nam đầu thế kỷ XX tương đối có hệ thống và khá toàn diện từ cơ sở hình thành, hoạt 

động, vai trò, đặc điểm của phong trào; cùng với sự so sánh, đánh giá những điểm 

khác biệt giữa PTDT ở Quảng Nam nói riêng, Trung Kỳ nói chung với PTDT trên cả 

nước và giữa PTDT ở Việt Nam với các nước khác trong khu vực. Công trình này là 

nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho đề tài luận án. 

Liên quan đến các công trình chuyên khảo về sự chuyển biến của PTYN và 

CMVN trong 30 năm đầu thế kỷ XX còn có các luận án Tiến sĩ như: Đinh Trần 

Dương (1996), Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ 

Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX, Luận án Phó Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội [49]. Với 160 trang, gồm 3 chương, luận 

án đã đi sâu phân tích những điều kiện lịch sử mới; trình bày tương đối đầy đủ và có 

hệ thống những chuyển biến, cũng như nêu bật những đóng góp của phong trào giải 

phóng dân tộc ở Nghệ - Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Trần Thị Hạnh (2011), Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam 

trong 30 năm đầu thế kỷ XX, Luận án Tiến sĩ Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội [78], đã chỉ rõ quá trình chuyển biến, đổi 

mới tư tưởng của tầng lớp nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX diễn ra trong bối cảnh 

những chuyển biến của lịch sử xã hội Việt Nam và thế giới; đồng thời, của chính bản 

thân họ với tư cách là người trí thức luôn tự nhiệm với dân tộc. Nó thể hiện logic phát 

triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu lịch sử xã hội. Quá trình chuyển 

biến tư tưởng của nho sĩ trong giai đoạn này có vai trò như là dấu gạch nối cần thiết 

cho sự truyền bá và phát triển của tư tưởng cách mạng vào Việt Nam. Từ đó, thổi 

bùng lên những PTYN và cách mạng theo những khuynh hướng mới ở Việt Nam 

trong những năm đầu thế kỷ XX. Trong công trình này, có đề cập đến sự chuyển biến 
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tư tưởng của Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về sự chuyển biến của PTYN và 

CMVN nói chung, cũng như các địa phương nói riêng trong 30 năm đầu thế kỷ XX ở 

nhiều khía cạnh khác nhau; trong đó, có đề cập cụ thể đến một vài chuyển biến của 

PTYN và CMQN 30 năm đầu thế kỷ XX, đây là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng 

cho tác giả trong quá trình thực hiện luận án. 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

Liên quan đến đề tài còn thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của các tác giả nước 

ngoài như: Cuốn Les societes secretes en terre d’Annam (Hội kín ở Annam, Georges 

Coulet, Sai gon, Inprimerice Commerciale, G. Ardin 1926, Nguyễn Sơn dịch) [186], 

Những vụ nổi loạn chống Pháp ở An Nam từ 1905 đến 1918 của cơ quan An ninh 

thuộc Phủ toàn quyền Đông Dương đã khái quát những hoạt động chống Pháp của các 

sĩ phu, văn thân yêu nước trong gần hai thập kỷ đầu của thế kỷ XX, trong đó có đề 

cập khá chi tiết đến các sự kiện có liên quan trực tiếp đến các nhân vật tiêu biểu ở 

Quảng Nam đầu thế kỷ XX. 

William J. Duiker (1976), The Rise of nationalism in Vietnam 1900 – 1941 (Sự 

trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam), Cornell University Press, London 

[214],đề cập đến các nhân vật, các tổ chức yêu nước, cách mạng và các phong trào 

đấu tranh tiêu biểu ở Việt Nam trong hơn 40 năm (1900 - 1941). Qua đó, khẳng định 

về sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 

đầu Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong đó, có đề cập đến Quảng Nam - địa phương 

với nhiều nhân vật tiêu biểu và là nơi khởi phát của nhiều phong trào đấu tranh tiêu 

biểu trong những năm đầu thế kỷ XX. 

PTYN chống Pháp của nhân dân Việt Nam cũng đã được học giả David Marr, 

một nhà nghiên cứu về Việt Nam, trong tác phẩm Vietnamese anti colonialism, 1885-

1925, (1971) cũng đã đề cập đến sự hình thành, phát triển, giá trị lịch sử của PTDT, 

DTH và PTĐD. 

Nhìn chung, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Tuy 

nhiên, do giới hạn bởi phạm vi và đối tượng nghiên cứu, vì vậy phần lớn các công 

trình trên đã đề cập đến PTYN và CMQN với tư cách là một bộ phận của PTYN và 

CMVN chứ chưa đi sâu nghiên cứu về PTCM giải phóng dân tộc trong một giai đoạn 

nhất định (30 năm đầu thế kỷ XX), ở một địa phương cụ thể như Quảng Nam.  

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+J.+Duiker%22
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1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về sự chuyển biến của phong trào yêu 

nước và cách mạng ở Quảng Nam 

Quảng Nam là địa phương quan tâm đến nghiên cứu lịch sử và nhân vật tiêu biểu 

của địa phương và cả nước thông qua các hội thảo khoa học và xuất bản thành phẩm. 

Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quảng Nam - Đà Nẵng (1993),Kỷ 

yếuHội thảo Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, NXB Đà Nẵng. Đây là sự kiện mở 

đầu nghiên cứu về các nhân vật và PTDT ở Quảng Nam. Hội thảo đã tập trung trình bày 

tư tưởng, chủ trương cứu nước nước và vai trò của Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc 

Kháng đối với PTDT ở Quảng Nam và cả nước. 

Lê Thị Kinh (2001), Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới, (tập 1) [94], 

(tập 2 xuất bản năm 2003) [95]. Bộ sách chứa đựng nguồn sử liệu mới, phong phú về 

Phan Chu Trinh do chính tác giả sưu tầm từ nhiều nguồn trong và ngoài nước. Bộ 

sách đã cung cấp cho độc giả nguồn sử liệu phong phú, đa chiều để từ đó có được cái 

nhìn toàn diện hơn về Phan Châu Trinh - người khởi xướng, phát động PTDT, mở đầu 

cho trào lưu cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Năm 2003, hội thảo khoa học về Phong trào Duy Tân ở Quảng Nam (1903 - 

1908) đã đánh dấu một bước tiến mới trong nhận thứcvề PTDT Quảng Nam nói riêng, 

cả nước nói chung. Một số vấn đề về điều kiện hình thành và phát triển, những nét nổi 

bật và vai trò của PTDT Quảng Nam đối với PTYN và CMVN đầu thếkỷ XX đã được 

khẳng định. Tiếp đó, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng Nam (2004), tổ chức hội 

thảo Một trăm năm thành lập Duy Tân hội. Thân thế và sự nghiệp Tiểu La Nguyễn 

Thàn,đề cập đến vai trò của Quảng Nam nói chung, Nguyễn Thành nói riêng đối với 

sự ra đời và hoạt động của tổ chức DTH. 

Nguyên Ngọc (chủ biên) (2004), Tìm hiểu con người xứ Quảng, do Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xuất bản [113], là công trình nghiên cứu công phu của 

nhiều tác giả về vùng đất và con người xứ Quảng qua hơn 500 năm hình thành và phát 

triển. Ngoài phần khái quát về địa lý, lịch sử hình thành và phát triển của con người 

xứ Quảng, công trình đã đi sâu phân tích về con người xứ Quảng trong hoạt động kinh 

tế, trên lĩnh vực chính trị, văn hóa và trong đánh giặc giữ nước. Cùng với phần phụ 

lục phong phú, công trình này là nguồn tư liệu quan trọng và đáng tin cậy cho tác giả 

trong quá trình hoàn thiện luận án. 

Nguyễn Q. Thắng (2005), Quảng Nam trong hành trình mở cõi và giữ nước 

[145]; Nguyễn Sinh Duy (2006), Quảng Nam những vấn đề sử học [53], là hai công 
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trình tiêu biểu về Quảng Nam, với nhiều nguồn tư liệu từ nhiều phía khác nhau mà 

các tác giả đã dày công sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn. Hai công trình này đã cho 

chúng ta cái nhìn khá toàn diện và đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của 

vùng đất Quảng Nam trong hơn 5 thế kỷ (1400 - 1925) bao gồm: Lịch sử, địa lý, 

chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa, các phong trào đấu tranh yêu nước và các 

nhân vật tiêu biểu của xứ Quảng; đặc biệt, tác giả Nguyễn Q. Thắng đã nêu lên những 

đóng góp của Quảng Nam đối với sự phát của nền văn hóa dân tộc và đấu tranh giải 

phóng dân tộc đầu thế kỷ XX. Hai công trình này là nguồn tư liệu quan trọng, phong 

phú và đáng tin cậy cho tác giả trong quá trình xây dựng luận án. 

Trần Thị Hạnh (2006), Quá trình chuyển biến tư tưởng ở Huỳnh Thúc Kháng, 

Tạp chí Triết học [77], đi sâu phân tích quá trình chuyển biến tư tưởng của Huỳnh 

Thúc Kháng từ chủ nghĩa yêu nước theo xu hướng DCTS ôn hòa, chuyển sang chủ 

nghĩa yêu nước dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Cùng với 

bài Tư tưởng duy tân của Trần Quý Cáp đăng trên Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc 

gia Hà Nội, năm 2008, tác giả đã đề cập đến sự chuyển biến trong tư tưởng từ lập 

trường phong kiến sang tư tưởng DCTS của Trần Quý Cáp trong bối cảnh giao thời ở 

Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thếkỷ XX. 

Ngô Văn Minh (2011), Chí sĩ Lê Cơ, NXB Đà Nẵng [110], cuốn sách là kết 

quả của quá trình dày công sưu tầm, nghiên cứu của tác giả về Lê Cơ - nhà thực hành 

duy tân xuất sắc và về PTDT ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Cuốn sách chứa đựng 

nguồn tư liệu phong phú, bổ ích cho tác giả trong quá trình thực hiện luận án. 

Vấn đề nghiên cứu còn được thể hiện trong các hội thảo khoa học về các nhân 

vật, các phong trào đấu tranh yêu nước tiêu biểu ở Quảng Nam như Phan Châu Trinh, 

Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành, PTDT, DTH, phong trào chống 

sưu thuế 1908, khởi nghĩa VNQPH năm 1916 ở Trung Kỳ… 

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh,ngày 23/03/2006, tại Hội 

trường Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện 

Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành 

phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tổ chức "Hội thảo khoa học tưởng niệm 80 năm 

ngày mất Phan Chu Trinh (24/03/1926 - 24/03/2006)". Với sự góp mặt của nhiều sử 

gia, nhà nghiên cứu, hội thảo đã khắc họa sắc nét chân dung nhà tư tưởng dân chủ đầu 

tiên của Việt Nam. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo góp phần làm rõ 

hơn thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh; đánh 
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giá cao tư tưởng về dân chủ, dân quyền của Phan Châu Trinh trong bối cảnh lịch sử 

Việt Nam đầu thế kỷ XX; đồng thời, phân tích sâu hơn tác động của xu hướng chính 

trị, những hoạt động yêu nước cách mạng và đám tang cụ Phan Châu Trinh đối với 

PTYN Việt Nam ở những thập niên đầu thế kỷ XX. 

Năm 2008, Hội thảo khoa học 100 năm phong trào chống thuế ở Quảng 

Nam(1908 - 2008) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Khoa học 

Lịch sử Việt Nam tổ chức tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã góp phần làm sáng tỏ 

nguyên nhân, diễn biến, đặc điểm và ý nghĩa của phong trào chống thuế ở Quảng 

Nam nói riêng, cả nước nói chung; trong đó, có đề cập đến tác động của PTDT do 

Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng dẫn đến sự bùng nổ 

của phong trào kháng thuế. 

Nguyễn Đình An - Thạch Phương (2010), Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng, 

NXB Khoa học và Xã hội [1]. Một trong những nội dung chính của công trình này là 

trình bày lịch sử PTYN và đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Nam, Đà Nẵng. 

Trong đó, có đề cập đến sự phát triển của PTYN và CMQN 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Tuy vậy, đây là công trình nghiên cứu được viết dưới dạng thông sử và khảo tả; do 

đó, chưa nghiên cứu về sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thếkỷ 

XX. 

Phòng Văn hóathông tin Điện Bàn (Quảng Nam) (1995), Trần Quý Cáp – chí 

sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng [121],tác phẩm đã góp phần làm 

sáng tỏ thân thế sự nghiệp, chủ trương cứu nước và đóng góp của Trần Quý Cáp đối 

với PTYN Việt Nam đầu thế kỷ XX.  

Ngày 30/10/2015, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Viện Hồ Chí Minh và 

các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã phối hợp 

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Huỳnh Thúc 

Kháng - Quê hương, gia đình, tuổi trẻ”.Hội thảo đã làm rõ thân thế, sự nghiệp, quá 

trình cống hiến của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Đặc biệt, với các bài tham luận: Huỳnh 

Thúc Kháng - từ nhà nho đến nhà duy tân xuất sắc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XX; 

Những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng với PTDT; Những bước chuyển trên con 

đường cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng; Huỳnh Thúc Kháng và việc thực hành 

chủ trương “tương phản nhi tương thành” trong PTDT ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX; 

Nhân cách tri thức và những hoạt động yêu nước ban đầu của cụ Huỳnh Thúc Kháng; 

“Chất Quảng Nam” trong người cụ Huỳnh; Noi gương đạo đức Huỳnh Thúc Kháng; 
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Huỳnh Thúc Kháng và sự học ở Tiên Phước; Ảnh hưởng của quê hương Thạnh Bình 

đến sự hình thành cốt cách của Huỳnh Thúc Kháng… đã cung cấp thêm cho chúng ta 

những tư liệu quý về tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước đầu tiên của Huỳnh Thúc 

Kháng. Đồng thời, làm rõ thêm những hoạt động của cụ Huỳnh sau khi thi đỗ Tiến sĩ  

khoa Giáp Thìn năm 1904 và những hoạt động trong PTDT ở Quảng Nam (1903 - 

1908)… 

Kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Quyền Chủ tịch nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 23/9/2016, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa 

học cấp Quốc gia với chủ đề: “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê 

hương Quảng Nam”. Hội thảo đã quy tụ đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu 

đầu ngành trong cả nước, với gần 65 tham luận khoa học, đã góp phần cung cấp thêm 

nhiều dữ liệu khoa học, thực tiễn về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; 

tiếp tục khẳng định công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật của nhà lãnh đạo Huỳnh 

Thúc Kháng. Trong đó, các đại biểu, các nhà khoa học đi sâu làm rõ giá trị tư tưởng, 

đạo đức, con người Huỳnh Thúc Kháng trên các góc độ tiếp cận: Một chí sĩ yêu nước 

nhiệt thành; nhà lãnh đạo tài năng; nhà hoạt động văn hóa xuất sắc; người con ưu tú 

của quê hương Quảng Nam... 

Hội thảo khoa học 100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục Hội tại phủ Tam 

Kỳ (1916 - 2016) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Viện Sử học Việt Nam tổ 

chức năm 2016 tại thành phố Tam Kỳ, đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề chung 

của sự kiện này; đồng thời, cũng khẳng định đóng góp của Quảng Nam đối với cuộc 

khởi nghĩa, khẳng định từ xu hướng cải cách và bạo động từ đầu thế kỷ XX, phong 

trào đã chuyển biến sang đấu tranh vũ trang do tình thế cách mạng đã xuất hiện, 

nhưng cuối cùng thất bại, đánh dấu một bước tiến của PTYN ở Trung Kỳ. 

Có thể nói các hội thảo khoa học đã cung cấp cho tác giả luận án nguồn tư liệu 

phong phú, cùng những nhận định, đánh giá sâu sắc về những vấn đề liên quan đến đề 

tài. 

Khảo cứu về lịch sử truyền thống và đấu tranh cách mạng của tỉnh Quảng 

Nam, thành phố Đà Nẵng và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 

các tác phẩm tiêu biểu: Tỉnh ủy Quảng Nam - Thành ủy Đà Nẵng (2006), Lịch sử 

Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng, NXB Chính trị Quốc gia [162]; Bùi Xuân (2008), 

Sự hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng ở Quảng Nam và Đà Nẵng, Tạp chí 
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Lịch sử Đảng, số 10 [175], đã trình bày về quá trình hình thành và phát triển của Hội 

VNCMTN và TVCM Đảng trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng; nhấn mạnh vai trò 

của Hội VNCMTN và sự chuyển hóa của TVCM Đảng theo con đường CMVS là 

bước chuẩn bị cơ bản, vững chắc cho việc thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam vào đầu năm 1930. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (2010), Buổi đầu gieo hạt (Hồi ký), (tái 

bản lần 1), NXB Đà Nẵng. Tập sách gồm 11 hồi ký của các đồng chí tiền bối cách 

mạng, kể về quá trình tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, những hoạt động tuyên truyền 

cách mạng của các vị cách mạng tiền bối; cũng như quá trình hình thành các tổ chức 

tiền thân của Đảng và sự ra đời của Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng trong những năm 

20 đầu 30 thế kỷ XX. Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (2014), Đi theo 

Đường Kách Mệnh (Hồi ký cách mạng), NXB Đà Nẵng. Dựa trên nguồn tư liệu lưu 

trữ tại gia đình, tại Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam và tư liệu tuyển chọn 

qua các hồi ký cách mạng do các tiền bối cách mạng của Quảng Nam, Đà Nẵng để lại, 

tập sách đã phản ánh quá trình “tiếp thu và hành động theo tư tưởng Đường Kách 

Mệnh” của thế hệ cách mạng đầu tiên của đất Quảng, chủ yếu trong giai đoạn từ khi 

Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng ra đời đến trước cách mạng tháng Tám 1945. 

Hai tập Hồi ký trên đã phản ánh những nét cơ bản nhất về quá trình thâm nhập, 

tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những hoạt động dấn thân 

theo con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc của thế hệ cách mạng đầu tiên ở 

Quảng Nam – Đà Nẵng. Đây là nguồn tư liệu quan trọng cho tác giả luận án. 

1.2. Kết quả nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ 

1.2.1. Kết quả nghiên cứu  

Qua các công trình như đã nêu trên, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, công tác nghiên cứu về phong trào và sự chuyển biến của PTYN và 

CMVN nói chung và Quảng Nam nói riêng trong 30 năm đầu thế kỷ XX đã và đang 

đạt được những thành tựu to lớn. Các trước tác của các nhân vật tiêu biểu cùng các tài 

liệu liên quan được sưu tầm, tập hợp thành những bộ toàn tập, tuyển tập... và giới 

thiệu rộng rãi đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu những tư liệu thực sự cần thiết và 

bổ ích. Các công trình trên đã trình bày những nét cơ bản nhất về cuộc đời, sự nghiệp, 

tư tưởng, những hoạt động chủ yếu và đóng góp của các nhân vật lãnh đạo tiêu biểu 

cho PTYN, CMVN và Quảng Nam trong những năm đầu thế kỷ XX. Qua đó, đã tiến 

hành phân tích về sự chuyển biến tư tưởng và hành động của các sĩ phu yêu nước, rút 
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ra những đặc điểm chung của sự chuyển biến của PTYN và CMVN trong 30 năm đầu 

thế kỷ XX. 

Thứ hai, trong thời gian gần đây, sự chuyển biến của PTYN và CMVN nói 

chung cũng như các địa phương nói riêng đã được quan tâm nghiên cứu và lý giải 

dưới các góc độ khác nhau. Có thể kể đến các công trình của Đinh Trần Dương, Phạm 

Thị Lan, Trần Thị Hạnh, Doãn Chính, Trương Văn Chung, Trần Thuận... Với cách 

tiếp cận đa dạng, nhiều vấn đề khác nhau của sự chuyển biến PTYN và CMVN trong 

những năm đầu thế kỷ XX đã từng bước được làm sáng tỏ, góp phần giúp cho tác giả 

luận án có cái nhìn đối sánh giữa PTYN và CMQN với các địa phương khác; đồng 

thời, gợi mở nhiều hướng đi mới. 

Thứ ba, việc phân tích đánh giá các điều kiện, nội dung, quá trình và tác động 

của sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX chỉ 

mới bước đầu. Một số vấn đề về sự chuyển biến của PTYN và CMQN cũng đã được 

một số tác giả nêu lên nhưng còn ở mức độ khái lược, chưa được phân tích đánh giá 

đầy đủ. Hơn nữa, việc nghiên cứu, đánh giá về đặc điểm, tác động của sự chuyển biến 

của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX vẫn ít được đề cập trong các công 

trình nêu trên. 

Thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước mà tác giả tiếp cận trên 

đây, tuy đa dạng và phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề về nhân vật, về phong trào và 

về sự chuyển biến của PTYN và CMQN nhưng nhìn chung, vẫn chưa có công trình nào 

nghiên cứu chuyên sâu, mang tính hệ thống về sự chuyển biến của phong trào yêu nước 

và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. Tuy nhiên, đây là nguồn tư 

liệu có ý nghĩa, gợi mở để tác giả luận án lựa chọn, hình thành hướng nghiên cứu, đồng 

thời là những tư liệu quý có giá trị tham khảo trong việc triển khai thực hiện đề tài. 

1.2.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Điểm qua các công trình cơ bản của giới nghiên cứu cho thấy, việc nghiên cứu 

về “Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế 

kỷ XX đến năm 1930” dưới góc độ khảo cứu chuyên sâu chưa trở thành đối tượng 

nghiên cứu trực tiếp, cụ thể của một công trình nào. Nhiều vấn đề nghiên cứu cần tiếp 

tục làm sáng tỏ. Cụ thể:  

Thứ nhất, cần phân tích các nhân tố tạo sự chuyển biến của PTYN vàCMQN 

và lí giải tại sao Quảng Nam có thể đi đầu trong sự chuyển biến của phong trào giải 

phóng dân tộc đầu thế kỷ XX? 
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Thứ hai, trên cở sở nguồn tài liệu khai thác được, luận án cần tái hiện một cách 

chân thực quá trình chuyển biến và rút ra những đặc điểm nổi bật của sự chuyển biến 

của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Thứ ba, đánh giá khách quan vai trò tác động của xu hướng cải cách trong tiến 

trình lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX và tác động của sự chuyển biến của phong trào 

DTDC ở Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX đối với Quảng Nam và cả nước.  
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Chương 2 

SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC 

 VÀ CÁCH MẠNG QUẢNG NAM TỪ LẬP TRƯỜNG PHONG KIẾN            

SANG KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN (ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1918) 

Trong gần 20 năm đầu của thế kỷ XX, dưới tác động của các yếu tố trong và 

ngoài nước, PTYN và CMQN đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đó là sự chuyển 

biến của con đường cứu nước: từ đấu tranh vũ trang chống Pháp theo hệ tư tưởng 

phong kiến ở cuối thế kỷ XIX sang khuynh hướng DCTS đầu thế kỷ XX. Cùng với đó 

là sự ra đời của các PTYN mới trên vùng đất Quảng Nam dưới ý thức hệ tư sản. 

2.1. Những tiền đề của sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách 

mạng  Quảng Nam đầu thế kỷ XX. 

2.1.1. Đặc điểm vùng đất, con người Quảng Nam 

Trong diễn trình Nam tiến của dân tộc Việt Nam, Quảng Nam là vùng đất mở về 

địa lý, bắt đầu từ cuộc mở rộng lãnh thổ vào đến bờ Bắc sông Thu Bồn (1307), vào tới 

Bắc sông Vệ (1402), rồi đến núi Đá Bia (1471) và trở thành một đạo Quảng Nam thừa 

tuyên rộng lớn ở thời Lê Thánh Tông. Đến thời các chúa Nguyễn thì vùng đất, con 

người nơi đây là bàn đạp (thủ phủ của trấn Quảng Nam đặt tại Thanh Chiêm) và 

nguồn lực trong hành trình tiếp tục mở cõi trên đất liền về phương Nam, và lần đầu 

tiên trong lịch sử mở ra tận biển Đông bằng việc tiếp quản hành xử chủ quyền trên hai 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ thời vương quốc Chămpa để lại.  

Vùng đất Quảng Nam trở thành một bộ phận lãnh thổ của nước Đại Việt từ 

năm 1471. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Quảng Nam là vùng đất giàu truyền 

thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Đó là nét đặc trưng của người dân xứ Quảng. 

Công lao và khí phách của cư dân Quảng Nam từng được Lê Thái Tổ ngợi ca: Tổ tiên 

các ngươi đã tận trung với nước, góp sức đánh bại quân thù… lập nên những chiến 

công hiển hách [17, tr.23]. 

Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, người xứ Quảng đã đóng góp vào nhiều 

chiến công giúp cho Chúa Nguyễn giữ vững xứ Đàng Trong. Chiến công đầu tiên của 

nhân dân Quảng Nam trong lịch sử chống chủ nghĩa thực dân xâm lược phương Tây 

là trận hải chiến năm 1596, đánh tan hạm đội Tây Ban Nha mưu đồ xâm chiếm vùng 

biển Quảng Nam. Trận thắng thuỷ quân Hà Lan năm 1644 tại vùng biển Nại Hải đã 

đánh bại âm mưu chiếm Cù Lao Chàm rồi đổ bộ vào Hội An để tiến ra Đà Nẵng của 
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giới thực dân nước này. Trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, binh lính quê hương Quảng 

Nam cùng nhiều vị tướng tài như Thượng thư Bộ binh Trương Công Hy, Đô đốc Kiều 

Phụng, Đống Công Trường, Võ tướng Hữu quân Lê Văn Long (Tam Kỳ) trở thành 

những chiến binh mưu lược, quả cảm trong đoàn quân thần tốc của người anh hùng áo 

vải đại phá 29 vạn quân Thanh năm 1789. 

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, cư dân Quảng Nam đã không ngừng 

sáng tạo ra những giá trị văn hoá hết sức phong phú và đa dạng. Đất Quảng còn là nơi 

giao lưu, hội tụ của nhiều giá trị văn hoá; hệ thống những di chỉ, di tích rất phong phú 

như giếng Chăm, tháp Chàm Mỹ Sơn, Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bằng An, thành Trà 

Kiệu… là những minh chứng hùng hồn cho sức sống và khả năng sáng tạo của con 

người xứ Quảng. Con người đất Quảng không chỉ biết sáng tạo, chế tác công cụ lao 

động, sản xuất, tổ chức xã hội mà còn hướng đến sự sáng tạo cái đẹp với nền kiến 

trúc, mỹ thuật, nghệ thuật hết sức tinh tế; cùng với hệ thống tín ngưỡng, phong tục 

phong phú và độc đáo. Những đình làng, làng nghề truyền thống, phố cổ Hội An, dinh 

trấn Thanh Chiêm…là những biểu hiện của hành trình mở cõi và giữ nước hết sức 

gian khổ mà đầy vẻ vang của ông, cha. Những giá trị văn hoá, lịch sử cổ xưa để lại 

không những làm giàu thêm, tô đẹp thêm cho văn hoá đất Quảng, góp phần làm 

phong phú thêm nền văn hoá dân tộc mà còn là di sản văn hoá vô giá của cả nhân loại. 

 Qua buôn bán và sinh hoạt tôn giáo, từ thế kỷ XVI, cư dân Quảng Nam 

tiếp xúc với văn hóa của nhiều nước lớn phương Đông (Trung Hoa, Nhật Bản), 

phương Tây (Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh) qua các thương nhân và linh mục đến 

buôn bán tại Hội An và truyền giáo tại dinh Quảng Nam. 

Nhờ có “núi sông thanh tú cho nên nhiều người có tư chất thông minh dễ học. 

Sĩ phu có khí tiết cứng cỏi, bạo nói”[129, tr.15], tạo nên một đặc trưng trong tư duy 

của người Quảng Nam là tư duy biện luận. Hầu như ở người Quảng Nam luôn hằn sâu 

trong tư duy của mình một tinh thần phản biện (Cãi) để tồn tại và phát triển.  

Xuyên thấm bề dày lịch sử, văn hoá Quảng Nam là truyền thống yêu nước, yêu 

quê hương và tư tưởng nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Người Quảng Nam với ý chí quật 

cường, lòng quả cảm trong đấu tranh chống ngoại xâm, chống áp bức; cần cù trong 

lao động, chất phác nhưng cương trực, khẳng khái trong quan hệ ứng xử, quyết đoán 

trong hành động, sống thuỷ chung và trọng nhân nghĩa.  

Quảng Nam vốn có truyền thống hiếu học, là một trong những vùng đất học 

của cả nước, trong lịch sử Quảng Nam từng được mệnh danh là vùng đất “địa linh 
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nhân kiệt”, sản sinh ra nhiều nhân tài. Quảng Nam là nơi có nhiều trí thức, không chỉ 

thuộc hàng đại khoa mà còn có rất nhiều người thuộc hàng trung khoa. Theo thống kê, 

trong lịch sử khoa cử dưới các vua triều Nguyễn, về số lượng đại khoa (tiến sĩ, phó 

bảng) thì Quảng Nam đứng hàng thứ 6/31 phủ, tỉnh trên cả nước; đứng đầu các tỉnh 

phía Nam kinh đô Huế (39 vị tiến sĩ, phó bảng). Về số cử nhân có đến 252 người đỗ 

liên tiếp tất cả 32 khoa thi Hương. (Chỉ xét từ khi Phan Châu Trinh khởi xướng duy 

tân ngược về trước chừng 20 – 30 năm thì số người có học vị cử nhân của tỉnh này đã 

ngót số trăm), còn số người đỗ tú tài thì rất đông. Sĩ phu Quảng Nam có nhiều danh 

hiệu đẹp mà người đương thời dành tặng cho sức học, tinh thần hiếu học của người 

dân xứ Quảng: “Ngũ phụng tề phi”(1), “Quảng Nam tứ kiệt”(2), “Quảng Nam tứ 

hổ”(3)… 

Đây là cơ sở để để sĩ phu yêu nước Quảng Nam xem xét lại chế độ phong kiến 

trước hiện trạng của đất nước và đánh giá các yếu tố mới nảy sinh về kinh tế, chính trị 

xã hộiở trong nước dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân 

Pháp, cùng sự xuất hiện của tân thư, tân văn vàảnh hưởng của trào lưu “Châu Á thức 

tỉnh” để xác định một con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn: kết hợp cứu nước 

với duy tân. 

Vào đầu thế kỷ XX, tỉnh Quảng Nam có 3 phủ là Điện Đàn, Thăng Bình, Tam 

Kỳ; 7 huyện là Đại Lộc, Diên Phước, Hòa Vang, Duy Xuyên, Lễ Dương, Quế Sơn,  

Hà Đông. Năm 1899, hạng miễn diêu và tráng đinh có 52.513 người; năm 1906, có 

55.751 người. Số điền thổ năm 1899 có 165.266 mẫu 1 sào; năm 1906 có 173.927 

mẫu [129, tr.21].  

2.1.2. Thất bại của phong trào Cần Vương cả nước và sự kết thúc sớm của 

phong trào Nghĩa hội Quảng Nam 

Sau khi triều Nguyễn ký các điều ước Quý Mùi (1883) và Giáp Thân (1884), 

PTYN chống Pháp của nhân dân Việt Nam tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ bằng nhiều loại 

hình với những biểu hiện và mức độ khác nhau. Phong trào Cần Vương (1885 - 1896) 

là sự tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858. 

Phong trào không phải chỉ bắt đầu từ khi có dụ Cần Vương mà đã được chuẩn bị cả về 

                                                           
(1) Dùng để chỉ 5 danh sĩ người Quảng Nam cùng đỗ đại khoa vào năm 1898 (Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm 

Tuấn, Ngô Chuân và Dương Hiển Tiến). 
(2) Bốn vị đỗ Phó bảng đồng khoa Tân Sửu (1901) là Nguyễn Ðình Hiến, Nguyễn Mậu Hoán, Võ Vỹ, Phan 

Châu Trinh. 
(3) Bốn vị đỗ thủ khoa trong 4 khoa thi Hương liên tiếp: Phạm Liệu, Huỳnh Thúc Kháng, Võ Hoành, Nguyễn 

Đình Hiến. 
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vật chất và tinh thần ngay sau khi triều đình Huế kí Hiệp ước Quý Mùi (1883). Đáp 

lại việc ký kết các điều ước đầu hàng và lệnh bãi binh của triều đình, một phong trào 

kháng chiến đã bùng nổ khắp nơi, cùng sự phân hoá trong nội bộ triều đình Huế đã 

dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành và dụ Cần Vương được ban bố vào ngày 

13/7/1885. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, một phong trào yêu nước chống Pháp bùng 

nổ trên quy mô cả nước do văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo. Dù sau đó Hàm Nghi 

bị bắt (1888), nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển, nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc 

Trung Kỳ, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình (1881 - 1887), Bãi Sậy (1883 - 

1892) và Hương Khê (1885 - 1895).  

Quảng Nam là đất “tả trực” của kinh đô Huế, là địa bàn chiến lược quan trọng 

của phe chủ chiến trong công cuộc chuẩn bị đánh Pháp. Sơn phòng Dương Yên (Sơn 

phòng Quảng Nam, nay thuộc xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) được phe chủ chiến 

do Tôn Thất Thuyết đứng đầu xác định là trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến ở phía 

Nam kinh đô Huế. Vai trò của căn cứ này chỉ sau sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị), là 

mắc xích trọng yếu trong hệ thống sơn phòng phía “tả trực kỳ”, với đường “thượng 

đạo” nối các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa hình 

thành vùng căn cứ rộng lớn. Không lâu sau khi vua Hàm Nghi xuất bôn và ban chiếu 

Cần Vương (13/7/1885), phong trào hưởng ứng chiếu Cần Vương ở Quảng Nam bùng 

nổ đặt dưới sự lãnh đạo của Nghĩa hội Quảng Nam (NHQN) do Trần Văn Dư làm Hội 

chủ, đặt căn cứ tại sơn phòng Dương Yên.  

Vào đầu tháng 9/1885, từ căn cứ Dương Yên (Trà Dương, Bắc Trà My), Trần 

Văn Dư tiếp tục chỉ huy nghĩa quân đánh chiếm huyện đường Hà Đông (Tam Kỳ), 

phối hợp với lực lượng của Nguyễn Hàm đánh chiếm phủ Thăng Bình, cùng Nguyễn 

Duy Hiệu đánh chiếm tỉnh thành La Qua (Điện Bàn). Sau khi làm chủ tỉnh thành, 

nghĩa quân tịch thu vũ khí, mở kho lương thực phát chuẩn cho dân nghèo, tổ chức 

chính quyền mới khắp tỉnh, lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp và ngụy triều 

Đồng Khánh. Để bảo tồn và phát triển lực lượng, Trần Văn Dư cho thiết lập hệ thống 

phòng thủ, tổ chức đồn trú tại những nơi huyết mạch, tạo thành thế trận vững chắc 

cho công cuộc kháng chiến.  

Sự lớn mạnh của phong trào Nghĩa hội khiến chính quyền thực dân phong kiến 

không khỏi lo lắng. Hồ Lệ (Tuần vũ Quảng Nam) phải dâng sớ về Kinh thú nhận sự 

bất lực của mình và xin về Huế chịu tội. Đồng Khánh đã chuẩn y và đưa Châu Đình 

Kế làm Tuần vũ Quảng Nam thay cho Hồ Lệ. 
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Giữa tháng 11/1885, thực dân Pháp quyết định tấn công sơn phòng Dương Yên 

hòng tiêu diệt đầu não chỉ huy của cuộc kháng chiến. Nghĩa quân đã chống trả quyết 

liệt nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệnh nên Trần Văn Dư quyết định tổ 

chức cho nghĩa quân rút lui để bảo toàn lực lượng nhằm tiếp tục cuộc kháng chiến. 

Đến cuối tháng 11/1885, các căn cứ chỉ huy như Dương Yên, An Lâm, Đại Đồng…bị 

địch bao vây và lần lượt thất thủ. Hội chủ Trần Văn Dư bị Tuần vũ Châu Đình Kế bắt 

và sát hại. Nguyễn Duy Hiệu được Tôn Thất Thuyết cử làm Binh bộ Tả Tham tri kiêm 

Tổng đốc Nam Ngãi để tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến. 

Đầu năm 1886, Nguyễn Duy Hiệu chọn thung lũng Trung Lộc (ở vùng rừng 

núi Quế Sơn), làm nơi đặt trung tâm đầu não của Nghĩa hội với tên gọi Tân tỉnh Trung 

Lộc. Tân tỉnh được Nghĩa hội xây dựng thành trung tâm lãnh đạo của cuộc kháng 

chiến với đủ 6 bộ, nha, thư, trại, nhà và đền Văn Thánh do Tổng đốc Nguyễn Duy 

Hiệu đứng đầu, Huỳnh Bá Chánh làm Bố chánh và Phan Bá Phiến làm Án sát. Các 

phủ, huyện đều có chính quyền, quân đội đặt dưới quyền các tán lý quân vụ. Lần đầu 

trong cuộc kháng chiến chống Pháp, một chính quyền kháng chiến được thành lập với 

đầy đủ những thiết chế của một bộ máy công quyền, tồn tại có hiệu lực trong khi 

chính quyền tay sai đã được thiết lập do Đồng Khánh đứng đầu. Baille, Khâm sứ 

Trung Kỳ lúc ấy đã thừa nhận Nguyễn Duy Hiệu đã xây dựng Tân tỉnh trở thành một 

“vương quyền thật sự trong tỉnh”. Đây là nét nổi bật nhất của phong trào Cần Vương 

Quảng Nam. 

Với chiến thuật du kích, nghĩa quân dựa vào những nơi hiểm yếu, xây đồn, đắp 

lũy chống Pháp và tay sai, tiến đánh nhiều nơi: Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hà 

Đông, Duy Xuyên… Đồng thời, nghĩa quân còn tích cực vận động nhân dân thực hiện 

tiêu thổ kháng chiến, dời nhà vào vùng do nghĩa quân làm chủ, tổ chức sản xuất, thu 

thuế, khai mỏ…để có nguồn lực nuôi quân và phát triển cuộc kháng chiến lâu dài. 

Chính sách bất hợp tác và chiến thuật “vườn không nhà trống” phát huy hiệu quả tốt, 

thế và lực của nghĩa quân ngày càng lớn mạnh khiến cho quân Pháp và chính quyền 

Nam triều phải đối phó hết sức khó khăn.  

Trên đà phát triển, trong 6 tháng đầu năm 1886, nghĩa quân đã 2 lần tấn công 

vào tỉnh thành La Qua, đánh phá các đồn bốt, sở chỉ huy của quân Pháp và tay sai ở 

khắp tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giành những thắng lợi quan trọng 

như Nam Chơn, Bãi Chài, Gò Muồng (Quảng Nam), Bình Sơn, Vạn Lý (Quảng 

Ngãi). Trong đó, trận Nam Chơn là một trong những chiến thắng tiêu biểu nhất của 

nghĩa quân gây kinh hoàng cho quân Pháp. Thanh thế Nghĩa hội lên cao, lực lượng 
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nghĩa quân không ngừng lớn mạnh, hầu như làm chủ tình thế của cả tỉnh Quảng Nam. 

Trong thời gian này, nghĩa quân còn phối hợp với nghĩa quân Cần Vương ở Quảng 

Ngãi, Bình Định đánh chiếm huyện lỵ Bình Sơn, tấn công Nha sơn phòng Quảng 

Ngãi (Vạn Lý) khiến quân Pháp và ngụy triều Đồng Khánh hết sức hoang man. 

Trước sự lớn mạnh của phong trào, thực dân Pháp và chính quyền phong kiến 

quyết định cử Nguyễn Thân và Phan Liêm đem quân tấn công vào trung tâm đầu não 

của nghĩa quân ở tân tỉnh Trung Lộc. Lực lượng nghĩa quân bị tổn thất khá nặng nề, 

nhiều thủ lĩnh bị hành quyết, nhiều người bị bắt về Huế để giam giữ, tra khảo. 

Trong tình thế bất lợi, Nguyễn Duy Hiệu cùng Phan Bá Phiến quyết định bỏ 

căn cứ Trung Lộc đem toàn bộ lực lượng còn lại lên sơn phận An Lâm (nay thuộc xã 

Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) lập đồn cứ hiểm. Được sự chi viện của 

quân Pháp, quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thân tiếp tục tập kích căn cứ 

An Lâm và Gò Mây (Phước Sơn), lực lượng nghĩa quân bị tổn thất hết sức nặng nề,  

toàn bộ gia quyến của lãnh tụ Nghĩa hội Nguyễn Duy Hiệu bị bắt. 

Nhận thấy Nghĩa hội đã bước vào giai đoạn suy tàn, Nguyễn Duy Hiệu đã 

quyết định giải tán Nghĩa hội, tự nộp mình cho Pháp, Phan Bá Phiến uống thuốc độc 

tự tận. Ngày 1/10/1887, triều đình Đồng Khánh đã thi hành bản án tử hình đối với 

lãnh tụ Nghĩa hội Nguyễn Duy Hiệu. 

Sự hy sinh của hai thủ lĩnh NHQN là Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến đã 

khép lại một phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Quảng Nam, tuy ngắn ngủi, 

nhưng không kém phần sôi động, oanh liệt. Thất bại của phong trào NHQN nói riêng 

và phong trào Cần Vương trong cả nước nói chung đã chứng tỏ sự bất lực của ngọn 

cờ “trung quân ái quốc” trước các nhiệm vụ của lịch sử. Sự thất bại sớm của phong 

trào Cần Vương ở Quảng Nam đã ảnh hưởng to lớn đến lực lượng sĩ phu yêu nước đất 

Quảng trong việc sớm xác định con đường cứu nước mới theo hướng tiến bộ hơn. Đó 

là con đường cứu nước kết hợp với duy tân nhằm giành lại độc lập tự do, đưa đất 

nước đến văn minh tiến bộ. Trong đó, phải gắn mục tiêu dân tộc với dân chủ trong 

cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai; phải tăng cường khối đoàn kết 

dân tộc, phát huy cao độ tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân để phân hóa, 

cô lập kẻ thù; phải đổi mới phương pháp đấu tranh với nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng mới có khả năng đánh bại kẻ thù. 

Các sĩ phu yêu nước tiến bộ - những người khởi xướng các phong trào đấu 

tranh yêu nước, giải phóng dân tộc đất Quảng đầu thế kỷ XX đã từng hít thở không 
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khí Cần Vương. Một số người trực tiếp lãnh đạo hoặc tham gia phong trào Cần 

Vương như Tiểu La Nguyễn Thành, Đỗ Đăng Tuyển, Lê Vĩnh Huy, Châu Thượng 

Văn … cùng với các sĩ phu tiến bộ Trung Kỳ, tiêu biểu là Phan Bội Châu, Đặng Thái 

Thân… thành lập Duy Tân Hội (DTH) vào năm 1904 trên đất Quảng Nam với chủ 

trương cứu nước kết hợp với duy tân bằng con đường “bạo động”. Một số khác đã 

chứng kiến phong trào Cần Vương, tiêu biểu là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quý Cáp,… khởi xướng PTDT với chủ trương “khai dân trí, chấn dân 

khí, hậu dân sinh” bằng con đường “cải cách”.  

Chính sự tồn tại và phát triển của phong trào Cần Vương Quảng Nam nói riêng 

và cả nước nói chung đã tác động tới sự hình thành con đường cứu nước mới ở Việt 

Nam đầu thế kỷ XX với hai xu hướng “bạo động” và “cải cách” mà Quảng Nam là 

nơi khởi phát của cả hai xu hướng này. Sự thất bại của phong trào Cần Vương Quảng 

Nam (1885 - 1887) là một trong những nhân tố tác động dẫn đến sự ra đời sớm của xu 

hướng cải cách do Phan Chu Trinh làm đại diện. Có thể nói, sự tồn tại và phát triển, 

cùng sự thất bại sớm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX đã tạo tiền đề cho sự 

chuyển biến của PTYN và CMQN từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng 

DCTS đầu thế kỷ XX. 

2.1.3. Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Quảng Nam và Đà Nẵng đầu thế 

kỷ XX 

Đến cuối thế kỷ XIX, về cơ bản thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc bình 

định bằng quân sự đối đối với phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam và có 

thể bắt tay vào việc tổ chức khai thác, bóc lột thuộc địa. Toàn quyền Đông Dương 

Paul Doumer tuyên bố: “Vào thời điểm này tình hình chính trị trên toàn xứ Đông 

Dương không có gì đáng lo ngại hay thật sự xấu” [44, tr.483]. Trên cơ sở đó, Paul 

Doumer vạch ra chương trình hành động với mục đích biến Đông Dương thành thuộc 

địa khai thác bậc nhất và đảm bảo siêu lợi nhuận cho Pháp. Nội dung chương trình 

cần thực hiện được ông tóm tắt như sau: 

 1. Tổ chức Phủ Toàn quyền và các bộ máy cai trị địa phương; 

2. Cứu vãn tình hình tài chính hiện tại và thiết lập các nguồn lực cho 

tương lai bằng cách tạo ra một chế độ tài khóa thích hợp với từng địa 

phương, với tình trạng xã hội, phong tục tập quán của dân cư cũng như 

các yêu cầu về ngân sách của mỗi địa phương đó; 

 3. Cung cấp cho Đông Dương các công cụ phát triển kinh tế, các hệ 
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thống đường sắt, đường bộ, đường thủy và cảng để phát huy giá trị của 

xứ này; 

4. Tăng cường sản xuất và thương mại thuộc địa bằng cách thúc đẩy 

mạnh công cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp và tạo thêm việc 

làm cho người bản xứ; 

5. Đảm bảo việc phòng thủ Đông Dương bằng cách thiết lập các vùng 

yểm trợ của hạm đội cũng như tăng cường quân đội thuộc địa và các 

căn cứ hải quân tại thuộc địa; 

6. Hoàn tất công cuộc bình định Bắc Kỳ, đảm bảo hòa bình và sự ổn 

định trên các tuyến biên giới của vùng này; 

7. Mở rộng ảnh hưởng của Pháp, phát triển các lợi ích của Pháp tại 

Viễn Đông, nhất là tại các quốc gia láng giềng với thuộc địa” [43, 

tr.486-487].  

Vốn là một chuyên gia tài chính, Paul Doumer đề xuất những giải pháp mang 

tính chiến lược và cấp thiết để biến Đông Dương thành thuộc địa khai thác bậc nhất, 

mang lợi nhuận tối đa về cho nước Pháp.  

Quảng Nam - Đà Nẵng là một trong những địa bàn trọng điểm trong cuộc khai 

thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam. Từ năm 1889, thực dân Pháp tách Đà 

Nẵng thành đất “nhượng địa”, còn Quảng Nam nằm dưới chế độ cai trị “bảo hộ”. Bộ 

máy thống trị của thực dân Pháp ở Quảng Nam về cơ bản giống như các tỉnh Trung 

Kỳ, đứng đầu tỉnh là viên Công sứ người Pháp (Tòa Công sứ đóng tại thị xã Hội An) 

để giám sát và chỉ huy hệ thống quan lại Nam triều bù nhìn trong tỉnh. Chính quyền 

Nam triều cơ bản vẫn được giữ nguyên như cũ, đứng đầu là Tổng đốc, tỉnh đường 

đóng tại thành La Qua (Điện Bàn); dưới Tổng đốc có Bố chính, Án sát, Lãnh binh và 

các tri phủ, tri huyện. Bộ máy chính quyền làng xã có lý trưởng, phó lý và ngũ hương 

trông coi. Để phục vụ cho việc đàn áp nhân dân và PTCM ở địa phương, ngoài công 

cụ là quân đội, cảnh sát, sở mật thám, Pháp còn cho lập hệ thống nhà lao trên khắp địa 

bàn tỉnh (13 nhà lao); trong đó, Hội An và Vĩnh Điện là hai nhà lao lớn cấp tỉnh; ở các 

phủ, huyện có 11 nhà lao. Quân đội (lính khố xanh), cảnh sát và các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh đều đóng ở Hội An do người Pháp đứng đầu và chỉ huy. Hội đồng tỉnh 

Quảng Nam gồm 13 người thì có đến 10 người Pháp và do Công sứ Pháp làm Chủ 

tịch. 



34 
 

Về kinh tế, thực dân Pháp nắm độc quyền ở những ngành kinh tế then chốt như 

ngân hàng, khai thác mỏ, đồn điền, xuất nhập khẩu và ở những mặt hàng chính như 

rượu, muối, thuốc phiện,… Tư bản Pháp nắm quyền khai thác các mỏ vàng Bồng 

Miêu, than Nông Sơn.  

Trong lĩnh vực công nghiệp và thủ công nghiệp, chính sách hạn chế phát triển 

công nghiệp bản xứ của thực dân Pháp đã ảnh hưởng to lớn đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực này của người Việt. Cuối thế kỷ XIX, khi khảo sát, tìm hiểu 

công nghệ sản xuất mía đường ở Quảng Nam, Lanessan đã cảnh báo: “Các nhà công 

nghiệp Pháp cần đề phòng tình trạng xảy ra như ở Bom-bay. Ở Bom-bay các xưởng 

dệt không phải ở trong tay tư bản Anh mà ở trong tay các nhà tư bản bản xứ, các nhà 

công nghiệp bản xứ” [30, tr.60]. Trên cơ sở đó, Hội nghiên cứu Đông Dương đã chủ 

trương nên để cho các nhà tư bản Pháp mở xí nghiệp sản xuất, còn các nhà làm đường 

ở Quảng Nam và Trung Kỳ chỉ nên đóng vai trò trồng mía, cung cấp nguyên liệu, 

hoặc có chăng chỉ giới hạn ở quy mô sản xuất nhỏ. Như vậy, ngay từ đầu, Pháp đã 

thực hiện ý đồ ngăn cản tư sản người Việt thành lập các xí nghiệp, công ty lớn có thể 

cạnh tranh với các công ty tư bản Pháp và đó cũng chính là chủ trương nhất quán của 

thực dân Pháp trong suốt thời kỳ thống trị Việt Nam. 

Dù bị chính quyền thực dân và tư bản Pháp chèn ép, nhưng các nhà sản xuất, 

kinh doanh trong các ngành thủ công nghiệp ở Quảng Nam và Trung Kỳ không chịu 

thoái lui. Họ nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng 

thị trường, cải tiến công nghệ. Đến đầu thế kỷ XX, nhiều sản phẩm thủ công có xuất 

xứ từ đất Quảng đã có mặt ở nhiều thành thị, trung tâm buôn bán trên cả nước; xuất 

hiện những nhà tư bản trong một số ngành thủ công nghiệp như làm đường, dệt, gốm, 

sứ... 

Trong ngành sản xuất đường, các chủ xưởng ở Quảng Nam là những người đi 

tiên phong trong việc cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất. Từ việc sử dụng các 

bàn trục ép bằng gỗ, dùng sức kéo của trâu, bò là phổ biến trước đây, nhiều chủ 

xưởng đã đầu tư vốn mua bàn trục ép bằng sắt. Việc sử dụng các bàn trục ép bằng sắt 

đã tăng năng xuất sản xuất đường lên đáng kể. Báo cáo của Khâm sứ Trung Kỳ năm 

1903 chỉ rõ: “Việc sản xuất đường hiện nay nhiều không thể kể xiết, các trục ép mía 

làm việc suốt ngày đêm, thiếu cả thuyền mành đi biển để chở bao đường đi Faifo và 

Đà Nẵng” [176, tr.79].  

Trong ngành dệt, từ cuối thế kỷ XIX, ở Quảng Nam cũng đã hình thành những 
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vùng chuyên ươm tơ, dệt lụa, nhiễu, the điển hình là Thi Lai, Phú Bông, Chợ Chùa, 

Mã Châu... (Duy Xuyên) và cũng đã có hiện tượng thuê mướn nhân công trong quá 

trình sản xuất. Sang đầu thế kỷ XX, sau thời gian tích luỹ vốn, các chủ xưởng đã mở 

rộng hoạt động sản xuất theo hướng hiện đại, đầu tư mua máy dệt kiểu mới thay cho 

khung cửi truyền thống, mở rộng thị trường ra khu vực thành thị. Trong Chiến tranh 

thế giới thứ nhất, ngành dệt ở Quảng Nam cũng có nhiều chuyển biến trong sản xuất. 

Bên cạnh những cơ sở sản xuất cũ đã xuất hiện thêm nhiều cơ sở mới, Quảng Nam 

cùng với Bình Định, Phú Yên, Nha Trang là những vùng trọng điểm, dẫn đầu Trung 

Kỳ và cả nước về diện tích trồng dâu nuôi tằm. 

Có thể nhận thấy rằng, từ đầu thế kỷ XX, ở Quảng Nam đã diễn ra quá trình 

tích luỹ tư bản, một số nhà tư bản bản địa đã tích lũy được một lượng vốn nhất định 

và quá trình phân hoá trong đội ngũ thợ thủ công cũng diễn ra khá phổ biến, thể hiện 

ở việc một số người làm ăn phát đạt, tích góp được nhiều tiền bạc nên “làm nhà gạch, 

mua đất tư”; đồng thời, làm phá sản những người khác cùng ngành. Khi Chiến tranh 

thế giới thứ nhất nổ ra, với những điều kiện khách quan thuận lợi, các ngành nghề thủ 

công ở Quảng Nam có nhiều chuyển biến đã làm cho quá trình phân hoá trong đội ngũ 

thợ thủ công diễn ra mạnh mẽ hơn, sự tích luỹ tư bản diễn ra nhanh hơn, số người bị 

phá sản trở thành lao động làm thuê cũng nhiều hơn; đồng thời, số người giàu có lên, 

đầu tư mở xưởng sản xuất lớn, thậm chí thành lập công ty, xí nghiệp, mở rộng thị 

trường tiêu thụ cũng ngày càng đông hơn trước. Đây chính là tiền đề quan trọng để từ 

sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản dân tộc không ngừng vươn lên, lực lượng lao 

động làm thuê phát triển nhanh chóng góp phần quan trọng vào sự chuyển biến của 

PTYN và CMQN trong ba thập niên đầu thế kỷ XX. 

Thương nghiệp là lĩnh vực hoạt động khởi sắc, sôi nổi nhất với số lượng người 

tham gia đông, gồm nhiều thành phần, đa dạng về hình thức kinh doanh. Với địa 

phương có truyền thống công thương nghiệp, các nhà kinh doanh, tư sản ở Quảng 

Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mạnh dạn bỏ vốn lập công ty bao mua sản 

phẩm, cung cấp cho thị trường. Hội An là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh 

Quảng Nam. 

Trong những năm 1914 - 1918, hoạt động kinh doanh thương mại ở Quảng 

Nam và Đà Nẵng có những chuyển biến khá rõ nét. Do điều kiện chiến tranh, hàng 

hoá của Pháp và các nước khác khó nhập cảng vào Việt Nam; do đó, thương nhân 

người Hoa và người Việt có cơ hội để đẩy mạnh hoạt động trao đổi, mua bán. Khối 
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lượng hàng hoá vận chuyển ven bờ (nội địa) qua cảng Đà Nẵng không ngừng tăng lên 

trong những năm từ 1914 đến 1918 đã chứng minh điều đó. 

Bảng 2.1: Khối lượng hàng hoá vận chuyển ven bờ (nội địa) qua cảng Đà 

Nẵng từ 1914 đến năm 1918 [176, tr.139] 

Năm 1914 1915 1916 1917 1918 

Nhập cảng (ngàn tấn) 22 27 27 19 34 

Xuất cảng (ngàn tấn) 14 16 15 16 23 

Tổng 26 43 42 35 57 

 

Ở Quảng Nam, lao động nông nghiệp vẫn chiếm phần lớn dân số, trong khi đó 

phần lớn ruộng đất bị thực dân Pháp, địa chủ phong kiến chiếm đoạt. Tư bản Pháp 

nắm quyền khai thác nguồn lợi về cây công nghiệp và cây lúa, chiếm đoạt 17.200 ha 

trong tổng số 117.101 ha đất canh tác để lập đồn điền trồng lúa ở An Hoà, chè ở Đức 

Phú, Chiên Đàn, Phước Lợi, Tây Sơn, lập các trạm canh nông và nhà máy kén ươm tơ 

nhằm cung cấp sợi cho công ty dệt vải xuất cảng. Từ đầu thế kỷ XX, khi Pháp tăng 

cường đầu tư vào nước ta, cơ sở hạ tầng, giao thông được cải thiện đã tạo điều kiện 

cho nền kinh tế hàng hoá được mở rộng. Xu hướng kinh doanh hàng hoá trong nông 

nghiệp mở ra, nhất là khi các đặc sản nông nghiệp của xứ Quảng như quế, tiêu, 

chè...được tư bản Pháp xuất khẩu ra thị trường thế giới.  

Đầu thế kỷ XX, ở Quảng Nam, các sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, ngô, 

lạc, bông, quế, tiêu, chè, sắn…được buôn bán trên thị trường ngày càng nhiều. Quan 

hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu xâm nhập vào nông thôn Quảng Nam. Cùng với 

quá trình đó, cũng đã xuất hiện một số nhà kinh doanh trong nông nghiệp. Họ bỏ tiền 

mua ruộng đất, lập đồn điền kinh doanh, thuê mướn nhân công, sản xuất các sản phẩm 

nông nghiệp để đem bán trên thị trường. Nông thôn Quảng Nam thời kỳ này bắt đầu 

xuất hiện những người giàu lên nhanh chóng (phú nông) nhờ vào hoạt động kinh 

doanh trong nông nghiệp. Tuy nhiên, số lượng các điền chủ, phú nông chưa nhiều, 

diện tích các đồn điền không lớn và phương thức bóc lột chủ yếu cũng chỉ là phát 

canh thu tô của quan hệ sản xuất phong kiến. Do đó, xu hướng tư sản địa chủ hoá 

chưa phát triển mạnh ở Quảng Nam và nông nghiệp cũng không phải là lĩnh vực thu 

hút nhiều nhà kinh doanh. Mặc dù vậy, hiện tượng tư sản bỏ vốn kinh doanh trong 

nông nghiệp đã xuất hiện và quan hệ tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp đã mở ra. 

Điều đó, đã góp phần tạo ra những chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội Quảng Nam 
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đầu thế kỷ XX; tạo tiền đề cho sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong giai đoạn 

này. 

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), giao thông 

vận tải và khai mỏ là những lĩnh vực được Pháp tập trung đầu tư để xây dựng cơ sở hạ 

tầng, khai thác triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta. Nhận thấy được tiềm 

năng, thế mạnh và nhu cầu trong các lĩnh vực này, tư bản Pháp đã tìm cách chiếm độc 

quyền. “Từ đầu thế kỷ XX, tư bản Pháp đã thành lập Công ty vận tải ô tô Bắc Trung 

Kỳ và Lào (SAMANAL) để chiếm lĩnh thị trường vận tải trên các tuyến đi ở các tỉnh 

Trung kỳ và sang Lào” [123, tr.45]. Riêng lĩnh vực giao thông vận tải được người 

Pháp đầu tư với số vốn lớn 128 triệu phờ-răng, tạo ra bước phát triển của hệ thống 

giao thông vận tải ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nhiều tuyến đường mới được mở ra và 

đưa vào khai thác, góp phần tạo ra mạng lưới giao thông đường bộ hiện đại và thuận 

tiện hơn nhiều so với trước.  

Từ đầu thế kỷ XX, ở Đà Nẵng và Quảng Nam bắt đầu xuất hiện những nhà tư 

 bản hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là nghề xe 

kéo phát triển rất nhanh chóng. Ở Đà Nẵng đã hình thành các công ty xe kéo, làm ăn 

ngày càng phát đạt, thu hút lực lượng lao động (phu kéo) khá lớn khoảng từ 200 - 250 

người và cạnh tranh với tư bản ngoại quốc như công ty Hào Hưng, Cửu Thạch, Đồng 

Lợi.  

Thực dân Pháp giữ độc quyền về ngân hàng, nguồn vốn được tập trung vào ba 

chi nhánh ngân hàng lớn ở Đà Nẵng: Ngân hàng Đông Dương (Banque de Indochine), 

Ngân hàng Pháp - Hoa (Banque de Franco - Chinois) và Nông Tín Bình Dân. Trong 

đó, Ngân hàng Đông Dương và Ngân hàng Pháp - Hoa do tư sản Pháp và tư sản người 

Hoa nắm giữ có thế lực lớn, bao trùm trên mọi lĩnh vực kinh doanh, nắm giữ những 

then chốt kinh tế ở Đà Nẵng và Trung Kỳ. Các công ty lớn đều có chi nhánh tại Đà 

Nẵng để thâu tóm, vơ vét và độc quyền kinh doanh như Công ty hàng hải Massageries 

Maritime, Công ty dịch vụ bốc dỡ Sacric, Công ty nhập khẩu chế biến nông sản 

Dennis Frèdres Sica… Chính quyền thuộc địa lập hàng rào thuế quan, độc quyền kinh 

doanh muối, rượu, thuốc phiện và đánh thuế rất cao. Đà Nẵng trở thành trung tâm đô 

thị mới lớn nhất ở miền Trung. 

Như vậy, thực dân Pháp đã thi hành chính sách cai trị độc quyền về kinh tế, 

chuyên chế về chính trị, kết hợp giữa việc duy trì phương thức sản xuất phong kiến 

với việc thiết lập có hạn chế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trên vùng đất 
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Quảng Nam và Đà Nẵng. Phương thức đó, đã làm nẩy sinh những yếu tố kinh tế mới 

mang tính chất thuộc địa và nửa phong kiến vận hành theo cơ chế thị trường tư bản 

chủ nghĩa, bước đầu làm biến đổi bộ mặt thành thị và nông thôn Quảng Nam - Đà 

Nẵng trong những năm đầu thế kỷ XX; tạo ra sự chuyển biến và sự phân hoá trong 

giai cấp xã hội Quảng Nam. Sự chuyển biến bước đầu về kinh tế - xã hội Ở Quảng 

Nam và Đà Nẵng tuy còn nhiều hạn chế, song làm cho những người yêu nước đương 

thời thấy được sự hơn hẳn của chế độ tư bản đối với chế độ phong kiến, hiểu được sỡ 

dĩ Pháp có sức mạnh để xâm lược và thống trị nhân dân Việt Nam là nhờ đi theo con 

đường tư bản chủ nghĩa. Chính điều này là một trong những nhân tố thúc đẩy PTYN 

Quảng Nam chuyển biến theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

          Tóm lại, sự chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Quảng Nam và Đà Nẵng vào đầu 

thế kỷ XX tạo ra cơ sở vật chất và tinh thần cho sự chuyển biến PTYN theo khuynh 

hướng DCTS. 

2.1.4. Ảnh hưởng của tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX 

Ở Việt Nam, vào nửa sau thế kỷ XIX, những sĩ phu có tinh thần canh tân đất 

nước như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ... đã ít nhiều nhận ra 

được những bài học quý từ sự thành công của nước Nhật sau cuộc Minh Trị Duy tân. 

Nguyễn Trường Tộ đã nhiều lần đề nghị triều đình noi gương người Nhật thực hiện 

mở cửa, đặt quan hệ thương mại với các nước phương Tây, học tập khoa học kĩ nghệ 

phương Tây, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, triệt để lợi dụng sự kiềm chế 

lẫn nhau giữa các nước đế quốc để bảo vệ độc lập dân tộc. Nguyễn Lộ Trạch cũng kêu 

gọi học tập Nhật Bản để duy tân đất nước, thực hiện văn minh hoá, làm cho “phú 

quốc cường binh” [155, tr.224]. Phạm Phú Thứ với tư tưởng, quan điểm thực tế, xuất 

phát từ “cái học thực nghiệm” trong suốt chặng đường phục vụ công quyền, ông đã đề 

xuất những đề nghị (cả những đề nghị đã được thực thi và còn trong dự ước) mang 

tính chiến lược nhất quán và cả những sách lược nhằm canh tân toàn diện đất nước 

theo gương Nhật Bản và các nước phương Tây. Phạm Phú Thứ cùng với Nguyễn 

Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch... đã “hiến kế” cho vua Tự Đức cả một chương trình cải 

cách rộng lớn nhằm cứu nguy cho đất nước trước họa xâm lăng. Nhưng cuối cùng 

những đề nghị cải cách của các ông đều bị loại bỏ (mặc dù những đề nghị của Phạm 

Phú Thứ đã được chấp nhận và thực thi một phần) bởi nhãn quan hẹp hòi của giới 

cầm quyền phong kiến cố chấp, khiến chương trình cải cách của các ông rơi vào quên 

lãng. Tuy nhiên, tư tưởng canh tân của các sĩ phu ở cuối thế kỷ XIX ảnh hưởng to lớn 

đến PTDT đầu thế kỷ XX. “Chính các nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân đều cho 
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rằng quan điểm của phong trào đã chịu ảnh hưởng từ tư tưởng Phạm Phú Thứ, 

Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch trong nhân sinh quan và thế giới quan của 

mình” [145, tr. 298].  

2.1.5. Tác động của Tân thư, Tân văn và phong trào cách mạng tư sản ở 

Châu Á 

Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của chủ nghĩa DCTS 

phương Tây, PTCM dân tộc và cải cách dân chủ theo khuynh hướng tư sản trở thành 

một trào lưu phổ biến và nổi bật ở nhiều nước thuộc địa và nửa thuộc địa phương 

Đông. Đây là thời kỳ “Châu Á thức tỉnh”, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mang nội 

dung mới: gắn liền cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc với giành quyền dân chủ và 

phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đó là PTDT, cách mạng Tân 

Hợi (1911) bùng nổ ở Trung Quốc, những cải cách của Rama V ở Xiêm, phong trào 

“Lương tri xã” (Buđi Ôtômô) ở Inđônêia, tổ chức Đồng minh Hội ở Singapo, hoạt 

động của Hội Liên hiệp Phật giáo ở Miến Điện (Myanma), phong trào “Thổ Nhĩ Kì 

trẻ”, cuộc vận động cải cách ở Iran, cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường 

DCTS ở Ấn Độ... PTCM DCTS trên đây là sức mạnh tinh thần cổ vũ nhân dân yêu 

nước Việt Nam hướng tới một con đường cứu nước tiến bộ hơn. Đặc biệt là tình hình 

Trung Quốc và Nhật Bản ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam. 

Đối với Việt Nam, một nước gần gũi có quan hệ gắn bó lâu đời nhiều mặt và 

cùng cảnh ngộ, những biến cố ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đã ảnh 

hưởng trực tiếp, nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo ra những chuyển biến to lớn trong 

nhận thức, tư tưởng và hành động của tầng lớp sĩ phu yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 

XX. Trong những năm 90 của thế kỷ XIX, nhiều sách báo của phái cấp tiến Trung 

Quốc theo đường thương mại đã được đưa vào Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hội An, 

Sài Gòn … nơi có đông đồng bào Hoa kiều sinh sống. Những Tân thư này có thể dễ 

dàng mua được và buôn bán Tân thư trở thành một ngành thương mại quan trọng của 

người Hoa ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở kinh đô Huế: “Sách vở thời ấy do những ghe 

lớn đưa theo hàng hoá rồi có những thuyền nhỏ buôn sách chèo lên neo đậu ở một 

bến nào đó như Phú Vân Lâu để chờ người tới chọn mua. Đó cũng là một trong 

những ngành thương mãi quan trọng của Trung Hoa ở đế đô”. [180, tr.30].  

Nguồn Tân thư, Tân văn qua con đường Trung Quốc được lưu truyền vào nước 

ta chủ yếu bao gồm các tác phẩm của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu như Khổng Tử 

vi chế khảo, Đại Đồng thư, Tân Dân thuyết, Thời vụ báo, Ẩm Băng thất văn tập, 
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Trung Đông chiến kỷ, Pháp Phổ chiến kỷ...; các tác phẩm của Rútxô, Môngtetxkiơ 

(Dân ước luận, Vạn pháp tinh lý); cùng nhiều tài liệu khác được truyền sang nước ta 

từ sau cuộc Mậu Tuất chính biến nhưThanh Nghị báo, Tân Dân tùng báo, Trung Quốc 

hồn, Mậu Tuất chính biến... Các sách báo mới này thể hiện tư tưởng DCTS tiến bộ, 

chứa đựng những kiến thức mới so với sách vở của Nho học, đề cập đến nhiều vấn đề 

của thế giới lúc bấy giờ, đặt ra yêu cầu phải cải cách nền kinh tế, chính trị, giáo dục... 

theo lối phương Tây.  

Các tân thư, tân văn đã giúp cho sĩ phu Việt Nam đương thời từ bỏ nhanh 

chóng sự luyến tiếc chế độ phong kiến, cung cấp cho họ những hiểu biết mới về tư 

tưởng chính trị và truyền cho họ ngọn lửa nhiệt tình cách mạng. Nhiều sĩ phu tiến bộ 

Việt Nam (trong đó sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam là những người đi đầu hưởng 

ứng) rủ nhau tìm cách tiếp cận với tân thư, tân văn và hăng hái đứng ra tiếp nhận tư 

tưởng tư sản phương Tây qua các sách báo nói trên rồi truyền bá vào nước ta.  

Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Tân thư, Tân văn đến tư tưởng và thái độ của sĩ 

phu Việt Nam và Quảng Nam vào đầu thế kỷ XX đã được chứng minh trong nhiều tài 

liệu. Qua việc đọc được Tân thư đã làm thay đổi sâu sắc trong nhận thức của Phan 

Bội Châu, giúp ông hiểu được “tình trạng cạnh tranh” của các liệt cường trên thế giới 

và thấy được “thảm trạng quốc vong chủng diệt”. Trong Tự Phán, Phan Bội Châu đã 

kể lại cuộc gặp với Nguyễn Thượng Hiền ở Huế vào năm 1897 rằng: “Tiên sinh cho 

tôi mượn mấy bộ sách như Trung Đông chiến kỷ, Pháp Phổ chiến kỷ, Doanh hoàn chí 

lược, tôi vì xem những pho sách ấy mới hiểu được tình trạng cạnh tranh ở trong hoàn 

hải, thảm trạng quốc vong chủng diệt càng kích thích trong óc sâu lắm” [155, tr.221].  

Phan Châu Trinh đã hồ hởi đón nhận và có sự thay đổi to lớn sau khi đọc được 

Tân thư. Trong Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử, Huỳnh Thúc Kháng cho biết:  

Sách mới, báo mới xuất hiện đã tràn qua nước ta, mà ảnh hưởng nhất là 

sách của Khang Hữu Vi, cùng Lương Khải Siêu, vì sách ấy nói dân 

quyền, tự do,  phát minh được chân tướng văn minh Âu Tây nhiều. Tiên 

sinh (Phan Chu Trinh) thường qua lại với ông Thân Trọng Huề, Đào 

Nguyên Phổ mượn sách ấy xem, trong lòng ham thích quên ngủ, quên 

ăn, từ đó trong tưtưởng đổi hẳn ra một cách mới mẽ[89, tr.14]. 

Trong Huỳnh Thúc Kháng niên phổ, tác giả đã xác nhận sự ảnh hưởng của Tân 

thư đối với chính mình và các sĩ phu cùng thời:  

...tại Trung Quốc sau cuộc Mậu Tuất chính biến và Canh Tý liên bính, 
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sĩ phu hơi tỉnh ngộ, có phong triều hoan nghênh Âu học chuyển động 

toàn quốc, sách báo của Khương Hữu Vi, Lương Khải Siêu (phái lãnh 

tụ duy tân), dần dần du nhập vào nước ta, tin Nga - Nhật chiến tranh 

đến tận bên ta, không như thời bế tắc trước. Năm trước đó có quan Thị 

lang Thân Trọng Huề (có sang Pháp du học) có tờ sớ xin bỏ khoa cử, 

tại kinh có Đào Tào Pha (Đào Nguyên Phổ) mua được nhiều sách mới 

(như Mậu Tuất chính biến, Trung Quốc hồn, Nhật Bản duy tân sử, Tân 

dân tùng báo, cùng sách Âu dịch ra Pháp văn), nhất là Phan Tây Hồ tuý 

tâm bàn Tây học (lúc bấy giờ làm Thừa biện Bộ Lễ), tôi ở ngoài không 

thi thường với Tây Hồ đến nhà Đào, có bao nhiêu tân thơ đọc hết, biết 

được đôi chút biến thiên của thế giới, thật bắt đầu từ năm ấy [88, tr.33].  

Báo Thần Chung (Sài Gòn) đã ví cuốn Âm băng thất của Lương Khải Siêu như 

“một thang thuốc hay với người mang bệnh trầm kha”, còn cuốn Trung Quốc hồn chỉ 

“là một tập sách vài mươi trang mà thay đổi lòng người như chớp, một tập sách chỉ 

nói chuyện nước Tàu mà làm cho hai mươi triệu dân Nam phấn khởi”. “Những Thanh 

Nghị báo, Tân Dân tùng báo, Âm băng thất, Tự do thư, Trung Quốc hồn đã đánh thức 

đám sĩ phu ta gần như trực tiếp, vì trong đó nói chuyện nước Tàu mà có nhiều chỗ 

trùng bệnh với người mình lắm” [73].  

Từ những dẫn chứng như trên, cho chúng ta xác nhận những ảnh hưởng sâu sắc 

của làn sóng Tân thư, Tân văn đối với sự mở mang trí thức và chuyển biến tư tưởng 

của tầng lớp trí thức yêu nước Việt Nam và Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Trên cơ sở 

những biến đổi về kinh tế - xã hội, cộng với ảnh hưởng của cuộc vận động duy tân 

cứu nước ở Trung Quốc từ ngoài dội vào, tư tưởng DCTS bắt đầu xuất hiện trên vũ 

đài chính trị Việt Nam mà những sĩ phu yêu nước Quảng Nam là một trong những 

người đi đầu tiếp thu và hưởng ứng. 

Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một đế quốc mạnh ở châu Á, cùng với các 

liệt cường trên thế giới chia nhau quyền lợi ở Trung Quốc. Vì tranh giành quyền lợi, 

mâu thuẫn với nhau, dẫn đến cuộc Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). Trong cuộc 

chiến tranh này, Nhật đã giành thắng lợi, buộc đế quốc Nga phải trả những quyền lợi 

đã chiếm ở Mãn Châu, thừa nhận Nhật chiếm Triều Tiên và cắt cho Nhật miền Nam 

bán đảo Xakhalin. 

Chiến thắng của Nhật có tiếng vang lớn trên thế giới, nhất là đối với các dân 

tộc ở châu Á. Nước Nhật được xem là người anh cả, là vị cứu tinh của các dân tộc da 
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vàng. Một xu hướng thân Nhật và mong chờ sự giúp đỡ của Nhật phát triển ở Trung 

Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ... trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 

tộc. Phan Châu Trinh coi chiến thắng của Nhật trước Nga như là tiếng sét “trời long 

đất lở”, động lực của cuộc Duy Tân Trung Quốc “vang dội bốn phía”, có sức tác động 

to lớn đến sĩ phu trong nước: “Bỗng nhiên một tiếng sét nổ ra, trời long đất lở, dư ba 

của cuộc chiến tranh Nhật – Nga, động lực của cuộc duy tân Trung Quốc vang dội 

bốn phía, lay động cả nước. Do đó, các cử động, các đảng phái trong nước cũng theo 

đó mà nổi lên”[52, tr.578]. Cùng với đó, nguồn Tân thư từ “anh cả da vàng” như Nhật 

Bản duy tân tam thập niên sử, Văn minh khái lược luận, Khuyến học thiên... đã được 

truyền bá đến Việt Nam.  

Động lực của cuộc duy tân Trung Quốc, nhất là chiến thắng vang dội của Nhật 

trước đế quốc Nga có sức hút mãnh liệt đối với tầng lớp sĩ phu yêu nước Việt Nam 

đầu thế kỷ XX, họ tiếp tục nuôi hy vọng về sự thắng lợi trước chủ nghĩa thực dân 

phương Tây như người “anh cả da vàng” đã từng làm được. Từ đó, ở Việt Nam nói 

chung và đất Quảng nói riêng, các sĩ phu yêu nước tin tưởng rằng, Nhật Bản đã thành 

công trong việc học tập theo văn minh phương Tây, thì Việt Nam cũng sẽ thành công 

nếu dốc lòng theo con đường ấy. Phan Bội Châu vốn đã rất ấn tượng về cuộc duy tân 

ở Nhật Bản sau khi đọc tác phẩm Nhật Bản Duy tân tam thập niên sử và cho đến khi 

tận mắt chứng kiến những thành công của người Nhật, ông hoàn toàn tin tưởng vào 

viễn cảnh một nước Việt Nam hùng mạnh như nước Nhật sau khi tiến hành duy tân. 

Trong Tự phán, Phan Bội Châu viết:  

Sau cuộc Duy tân rồi thì tư cách nội trị, quyền lợi ngoại giao đều do ta 

nắm giữ. Sự nghiệp văn minh ngày càng tiến bộ, phạm vi thế lực ngày 

càng mở mang. Sau Duy tân rồi dân trí sẽ mở mang, dân khí sẽ lớn 

mạnh, dân quyền sẽ phát đạt, vận mệnh nước ta do dân ta nắm giữ. 

Nước Nhật Bản bây giờ cũng như nước Việt Nam sau này vậy [78, 

tr.226].  

Sau khi trực tiếp khảo sát nhiều nơi trên đất Nhật, Phan Châu Trinh có ấn 

tượng sâu sắc về trình độ dân trí của người Nhật. Điều khiến Phan Châu Trinh tâm 

đắc nhất về nước Nhật chính là dân trí và dân quyền:  

Nay chúng ta thử ghé mắt xem qua tình hình Á - Âu, Nhật Bản là nước 

đồng văn đồng chủng với chúng ta. Bốn mươi năm trước họ đã lập ra 

Hiến pháp, cho dân bầu cử Nghị viện; việc chính trị trong nước theo 
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công ý của dân chớ vua không được tự chuyên cả. Vì thế nên nước họ 

được cường thịnh, nay đã đứng đầu Đông Á... [52, tr. 597].  

Bên cạnh đó, các sĩ phu yêu nước nhận thấy rằng, phải dựa vào viện trợ của 

nước ngoài mới có thể đánh đuổi được Pháp. Vì vậy, họ đã hướng về Nhật Bản, một 

nước "đồng văn đồng chủng", lại là nước tân tiến. Cho nên, bàn về việc cầu viện, Tiểu 

La đã khẳng định: Vậy thì bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là 

hơn cả [33]. Một phong trào sang Nhật cầu học - PTĐD, diễn ra rất sôi nổi từ 1905 

đến 1909 là một trong những nét nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam 

đầu thế kỷ XX.  

Có thể nói, PTDT ở Trung Quốc, Nhật Bản, chiến thắng của Nhật đối với Nga 

hoàng cùng với các Tân thư, Tân văn chuyển tải nội dung tư tưởng tư sản phương Tây 

đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam, như một hồi chuông "tỉnh mộng" đối với các sĩ 

phu yêu nước Việt Nam và Quảng Nam lúc bấy giờ, hướng họ đi vào con đường cứu 

nước DCTS. Trong tác phẩm Bức thư bí mật, Huỳnh Thúc Kháng đã nhận xét:  

Địa ngục mấy tầng, ngọn triều Âu tràn vào bốn mặt, đồng nội mịt mù, 

đêm dài vằng vặc, bỗng đâu gà hàng xóm gáy lên một tiếng, giấc mộng 

quần chúng thoạt tỉnh dậy: Sau cuộc Trung - Nhật chiến tranh (1894), 

Canh Tý liên bính (1900), người Trung Hoa đã dịch các học thuyết 

Đông Tây; sách báo của danh nhân như Khang Hữu Vi, Lương Khải 

Siêu; tạp chí của phái cách mạng Tôn Dật Tiên lần lần lọt vào nước ta. 

Trong học giới có bạn đã sẵn có tư tưởng quốc gia cùng lòng đau đớn 

với giống nòi, được đọc loại sách báo nói trên, như trong buồng tối 

bỗng chợt thấy tia sáng lọt vào, những học thuyết mới "Cạnh tranh sinh 

tồn", "Nhân quyền tự do" gần chiếm cả cái chủ đích môn học khoa cử 

ngày trước, mà một tiếng sét nổ đùng, có sức kích thích mạnh nhất, 

thấm vào tâm não người Việt Nam ta là trận chiến tranh 1904 Nhật Bản 

thắng Nga... [87, tr. 36]. 

Trong bối cảnh chung của lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX, PTYN và CMQN 

chuyển biến theo khuynh hướng DCTS, tiến hành kết hợp cứu nước với duy tân, nằm 

trong trào lưu duy tân cải cách đầu thế kỷ XX. Cuộc vận động cứu nước kết hợp với 

duy tân theo khuynh hướng DCTS khởi phát đầu tiên ở Quảng Nam gắn liền với hoạt 

động của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp và PTDT Trung Kỳ; 

của Phan Bội Châu, Nguyễn Thành và DTH.  



44 
 

Tóm lại, đến đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã áp đặt ách thống trị đối với Việt 

Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng. Đó là sự áp bức về chính trị, bóc lột về kinh 

tế, nô dịch về văn hoá. Tình hình chính trị - xã hội Việt Nam có sự biến đổi, nhiều 

giai cấp, tầng lớp mới ra đời. Mặt khác, trước sự suy tàn của chế độ phong kiến và 

những yêu cầu mới của lịch sử, cùng sự thất bại sớm của phong trào Cần Vương ở các 

tỉnh Nam Trung Kỳ (1885 - 1887), các sĩ phu yêu nước đất Quảng đã ý thức được sự 

lỗi thời của thiết chế xã hội cũ về mọi mặt, họ nhận thấy rằng, "quan niệm trung quân 

ái quốc" của thời kỳ Cần Vương không thể là con đường cứu nước, cứu dân được nữa. 

Đấu tranh chống Pháp và tay sai không chỉ bằng đấu tranh vũ tranh truyền thống mà 

bằng cả các biện pháp chính trị, kinh tế, văn hoá, phải kết hợp cứu nước với duy tân. 

Đây là những tiền đề vật chất và tinh thần cho sự hình thành một khuynh hướng cách 

mạng mới trên vùng đất Quảng Nam - khuynh hướng cách mạng DCTS. 

Đúng lúc đó, các tân thư, tân văn của Trung Quốc, Nhật Bản dội vào nước ta 

đã giới thiệu những tư tưởng DCTS của phương Tây dưới lăng kính của tư tưởng lập 

hiến. Các học thuyết về nhân đạo, dân quyền của những nhà tư tưởng trong Trào lưu 

triết học Ánh sáng Pháp thế kỷ XVIII cũng truyền bá vào Việt Nam, được các sĩ phu 

yêu nước tiến bộ Quảng Nam tiếp thu nồng nhiệt. Trào lưu tư tưởng đó, đã cổ vũ, 

hướng họ theo lý tưởng của cuộc Cách mạng Pháp (1789), cuộc vận động Duy Tân 

(1898) và Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc, giúp họ đoạn tuyệt những tư 

tưởng quân chủ bảo hoàng, chuyển sang tư tưởng dân chủ cộng hoà. Mặt khác, hơn 3 

thập niên duy tân, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản hùng mạnh, nhất là sau 

chiến thắng vang dội của quân đội Nhật trong Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) 

càng củng cố niềm tin của các sĩ phu yêu nước đất Quảng vào con đường cách mạng 

tư sản. Đây là một trong những cơ sở khách quan cho các PTYN và cách mạng mới ra 

đời trên đất Quảng Nam dưới ý thức hệ tư sản. Đó là PTDT (1903 - 1908), PTĐD 

(1905 - 1909) gắn liền với vai trò khởi xướng, phát động của các chí sĩ yêu nước nhiệt 

thành Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành... 

 Như vậy, đến đầu thế kỷ XX, dưới tác động của công cuộc khai thác thuộc địa 

lần thứ nhất của Pháp, cùng ảnh hưởng của tân thư, tân văn và PTCM tư sản Châu Á 

đã tạo ra những tiền đề chủ quan và khách quan cho sự chuyển biến của PTYN và 

CMQN từ lập trường phong kiến sang lập trường có khuynh hướng DCTS. 
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2.2. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX 

Độc lập dân tộc và canh tân đất nước luôn là khát vọng của nhân dân Việt 

Nam. Ở đầu thế kỷ XX, khát vọng giành lại độc lập tự do, xây dựng và phát triển đất 

nước giàu mạnh, sánh ngang với các liệt cường trên thế giới đã trở thành mục đích lý 

tưởng, thôi thúc mọi người Việt Nam yêu nước chiến đấu quên mình, vượt qua mọi 

thử thách, tìm kiếm và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn. Sự chuyển biến của 

PTYN và CMQN trong gần 20 năm đầu thế kỷ XX trên cả ba phương diện: tư tưởng, 

mục tiêu cứu nước; cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động là một minh chứng. 

2.2.1. Chuyển biến về tư tưởng, mục tiêu cứu nước  

Từ đầu thế kỷ XX, trước sự bất lực của con đường cứu nước theo ngọn cờ 

phong kiến, trong điều kiện lịch sử mới, các sĩ phu yêu nước tiến bộ đã tìm ra hướng 

đi mới cho PTCM Việt Nam. Bên cạnh các phong trào đấu tranh vũ trang truyền 

thống dần đi vào bế tắc, đầu thế kỷ XX, sĩ phu yêu nước đã phát động các phong trào 

duy tân, cải cách toàn diện từ tư tưởng, văn hóa, giáo dục… nhằm tạo nên những 

chuyển biến to lớn trong xã hội; tạo ra những nội lực mới cho công cuộc giải phóng 

dân tộc. Điều kiện, tiền đề lịch sử mới đã tác động và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong tư duy cứu nước và hoạt động thực tiễn của sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX. Họ 

hiểu rằng để chiến thắng một kẻ thù hơn hẳn chúng ta cả “một nền văn minh” không 

chỉ có lòng yêu nước với vũ khí thô sơ được mà phải có trình độ văn minh tương 

đương. Tức phải làm cho dân giàu, nước mạnh, phải thực hành cải cách theo hướng tư 

bản chủ nghĩa. Đó chính là bài học thực tế mà các sĩ phu yêu nước Việt Nam rút ra từ 

sự thất bại của PTYN chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Từ đó, họ bắt đầu thay đổi mạnh 

mẽ trong tư duy cứu nước. Trước tiên, họ nhận thức lại thực trạng xã hội Việt Nam, 

tìm nguyên nhân của sự lạc hậu, nguyên nhân dẫn đến mất nước. Tiếp đến, họ tiếp 

nhận những tư tưởng của thời đại - tư tưởng DCTS phương Tây để tích hợp với những 

giá trị tư tưởng truyền thống phương Đông tạo nên diện mạo và nội dung mới cho 

phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Quảng Nam – vùng đất giàu truyền thống yêu nước, từ khi Pháp nổ súng xâm 

lược rồi đặt ách cai trị thì tư tưởng chủ chiến, ái quốc nhằm khôi phục chủ quyền, 

giành lại độc lập dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào trở thành tư tưởng cốt lõi 

và hành động chính trị của đại bộ phận người dân xứ Quảng. Nếu ở cuối thế kỷ XIX, 

chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi quan niệm về “trung quân ái quốc” ở Nguyễn Duy 
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Hiệu, đến đầu thế kỷ XX, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, 

Nguyễn Thành… đã vươn tới con đường cứu nước mới, góp phần hình thành và phát 

triển con đường cứu nước mới theo khuynh hướng DCTS ở Việt Nam. Trong phần 

này, chúng tôi đi sâu phân tích sự chuyển biến trong tư duy cứu nước của các đại diện 

ưu tú cho PTYN và CMQN đầu thế kỷ XX như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành… 

2.2.1.1. Nhận thức lại thực trạng xã hội, tìm nguyên nhân dẫn đến mất 

nước 

Các sĩ phu yêu nước cho rằng nguồn lực, tài lực của đất nước bị ngoại bang 

chiếm đoạt, kinh tế - xã hội nghèo nàn, lạc hậu là do quan lại đớn hèn, tham lam và 

một phần lỗi lớn thuộc về lực lượng trí thức bảo thủ, bạc nhược, mất chí khí, thờ ơ 

trước vận mệnh nguy nan của quốc gia, quốc dân. Theo Phan Châu Trinh, trong thế 

giới ngày nay, khi các nước đua tranh nhau trên đường phát triển, chí mạo hiểm, thám 

hiểm đang thịnh hành, vậy mà ở nước ta các tầng lớp chỉ “loanh quanh xó bếp”, trí 

thức thì chìm đắm trong văn chương, thi cử, chẳng biết gì về nhân tình thế thái. Sĩ phu 

thì chỉ biết “ganh đua vào con đường luồn cúi, hót nịnh, không biết liêm sĩ là gì” 

[167], chỉ biết lấy Nho giáo ra làm chỗ dựa mà cũng không hiểu Nho giáo là gì chứ 

nói gì đến việc hiểu và học văn minh Âu - Mỹ:  

Khốn nạn thay cho các dân tộc An Nam ta, đến bây giờ trong dân tộc 

mà gọi là các ông nho học, nghĩa là các ông có học được ít chữ tàu, mà 

nhất là những ông đã đỗ được cử nhơn, tấn sĩ, nhưng các ông đó tôi 

dám nói chắc là không hiểu Nho giáo là gì, vậy mà mở miệng ra là cứ 

đem Nho giáo ra để làm chỗ dựa, để bài bác cái văn minh kim thời, là 

cái văn minh mà các ông không hiểu gì cả [52, tr.794]. 

Nhận thức được sự lạc hậu của nền giáo dục Nho học, Trần Quý Cáp chủ 

trương bài xích lối học cử nghiệp, công kích cái học từ chương và theo ông chính nền 

giáo dục Nho học với lối học khoa cử, tầm chương, trích cú, phi thực tiễn đã tạo ra 

đội ngũ quan lại đớn hèn, chỉ biết ăn bổng lộc của vua, bóc lột dân nhưng lại cam chịu 

nhục nhã, quỳ gối trước quân xâm lược, làm ngơ trước cảnh nước mất, dân bị nô lệ 

chỉ vì cái lợi riêng tư: 

Dân ta nay cực đà như chó, 

Sao quan còn võng đỏ ngáng ngà 
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…Dám hỏi mấy người công khanh, hầu bá 

Ăn cơm vua, cầm quyền nước, ngồi mà lo những chuyện chi chi! 

… 

Nước mất rồi mua lại được không? [121].  

Trần Quý Cáp chỉ rõ, nho sĩ nước ta đương thời chỉ giỏi văn sách theo lối cổ 

học, “ngũ ngôn bát cổ đôi câu”, “những nghĩa, những văn, những thi, những phú, 

những trường thiên, đoản cú, những tán, tự, bi, minh”; chìm đắm trong việc khen chê 

những sự kiện trong lịch sử nước Tàu “bịa đôi đường Nghiêu Chích khen chê, lời văn 

rặt giọng Tàu bè”[121]; được coi là học rộng, kẻ sĩ, là người tài trong thiên hạ mà 

“Đông Kinh, Tây Cống hỏi ngài ở đâu? Ngẩn ngơ ngài chỉ lắc đầu”, “Tò mò hỏi năm 

châu lớn nhỏ, ủa, việc ngoại dương, tao có biết chi mô na” [121]. 

Từ đó, sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ XX kết luận tình trạng trí thức 

bạc nhược, mất chí khí; quan lại đớn hèn, tham lam như vậy thì đất nước rơi vào tay 

kẻ thù phương Tây hơn hẳn chúng ta về mọi phương diện là điều không thể tránh 

khỏi. 

Không chỉ phê phán chế độ phong kiến lạc hậu, lỗi thời, các sĩ phu tiến bộ đất 

Quảng còn lên án mạnh mẽ sự thâm độc, tàn bạo của chế độ thực dân thống trị. Để 

thức tỉnh tinh thần dân tộc trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù trực tiếp là chủ nghĩa 

thực dân, giành lại độc lập tự do cho đất nước, sĩ phu yêu nước Quảng Nam đã phê 

phán, lên án mạnh mẽ các chính sách thâm độc, vạch trần những thủ đoạn tinh vi, lừa 

bịp của thực dân Pháp. 

Trong Thư gửi Toàn quyền Beau (1906), Phan Châu Trinh đã nêu lên những 

chính sách cai trị và chính sách sưu thuế của thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam. 

Trong đó, tệ sưu thuế và sưu dịch là điển hình cho chính sách bóc lột của người Pháp. 

Ông chỉ rõ: Các cơ quan trong bộ máy cai trị của Pháp từ các cục, ngành như cục 

Thương chính, cục Lục bộ, cục Canh nông, cục Cảnh sát, lính khố xanh và quan Pháp, 

quan Y tế chủng đậu, bộ phận nào cũng tệ hại. Thực dân Pháp còn dùng mọi biện 

pháp, thủ đoạn để vơ vét, tận thu như hăm dọa, cưỡng bức, lừa đảo, bắt hối lộ, đàn áp, 

giam cầm... Mặt khác, thực dân Pháp còn dung dưỡng bọn quan lại sâu mọt người 

Việt, đục khoét nhân dân.... [166]. Qua đó, Phan Châu Trinh tố cáo tội ác của thực 

dân Pháp trước công luận, đồng thời khích động tinh thần yêu nước của nhân dân. 
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Cùng quan điểm với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cho rằng chính 

sách cai trị, bóc lột tàn bạo của chính quyền thực dân phong kiến làm cho tài nguyên 

quốc gia bị cạn kiệt, cùng tình trạng quan lại tham lam vô độ khiến đời sống nhân dân 

càng trở nên thống khổ. Cụ Huỳnh thẳng thắn chỉ ra: Chính sách thuế khóa nặng nề, 

quan lại tham ô là nguyên nhân chính khiến dân tình rơi vào tình cảnh điêu đứng.  

Mỗi năm đến kỳ thuế, trong nhân gian chạy sấp chạy ngửa, trống mõ 

om sòm, gông cùm hò hết, tình cảnh thật là rắc rối. Đó là chưa kể cái lệ 

phụ thu lạm bổ của bọn hoạn lại gian hào, mồ hôi nước mắt cứ cào 

trong dân gian đã đến đáy, tiền chưa lên đến kho Nhà nước, mà rớt rá 

đã lọt vào túi thâm đâu đâu [164, tr.282]. 

Như vậy, dù cách nhìn, phương thức phê phán, đấu tranh có khác nhau, song 

các sĩ phu yêu nước đất Quảng đầu thế kỷ XX thống nhất với nhau là phê phán chế độ 

thực dân phong kiến nhằm hướng đến mục đích chống kẻ thù cứu nước. Họ cho rằng, 

chính sự thống trị giáo điều, cực đoan của Nho giáo là nguyên nhân của sự lạc hậu, 

nguyên nhân dẫn đến mất nước. Chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của chính quyền 

thực dân phong kiến đã trực tiếp đưa đến tình cảnh dân tình thống khổ. Với tinh thần 

yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm cao của kẻ sĩ,  các sĩ phu đất Quảng đầu thế kỷ 

XX đã không thể làm ngơ trước thảm trạng của xã hội và họ “đã phê phán trực diện, 

thẳng thắn, có phần gay gắt bằng những ngôn từ sắc sảo nhất vào mọi mặt của đời 

sống xã hội, vào mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam” [78, tr.71]. Từ đó, chúng ta có 

thể nhận định rằng, chính thảm trạng của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của chế 

độ thực dân phong kiến đã tạo động lực để sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ 

XX tích cực thay đổi nhận thức, chuyển biến tư tưởng và hành động cứu nước. 

Sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ XX đã tấn công mạnh mẽ vào hệ tư 

tưởng Nho giáo lạc hậu, giáo điều; phê phán, lên án thực trạng xã hội Việt Nam dưới 

ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến. Họ chỉ ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến 

mất nước là sự thua kém của xã hội ta so với phương Tây. Họ cho rằng sự kém cỏi đó 

bắt nguồn từ việc duy trì quá lâu sự thống trị của Nho giáo và chính sách cai trị thâm 

độc, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Bởi, trong lịch sử mấy nghìn năm, Việt Nam đã 

từng đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn hẳn, nhưng dẫu sao ta và chúng cũng cùng 

trình độ văn hóa, cùng nền văn minh. Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi chúng 

ta đối đầu với chủ nghĩa thực dân đế quốc - một kẻ thù mang tính toàn cầu, khác biệt 

về văn minh, hơn hẳn ta về trình độ khoa học kĩ thuật, trình độ tư duy lí luận... nên 

thất bại là điều đã được dự báo trước. Và để đòi lại được độc lập, tự do không còn 
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cách nào khác là phải khắc phục khoảng cách về trình độ văn minh đó, tự thay đổi để 

đưa dân tộc mình vượt lên. Qua đó, chúng ta nhận thấy điểm khác biệt lớn giữa sĩ phu 

đất Quảng đầu thế kỷ XX với sĩ phu thời kỳ trước đó là họ không chỉ phê phán thực 

trạng xã hội Việt Nam, phê phán những khuyết điểm của Nho giáo mà còn chỉ ra được 

đường hướng mang tính khả thi cao để khắc phục những khuyết điểm đó. Đó chính là 

sự chuyển biến bước đầu mang tính chất bản lề trong tư duy cứu nước của sĩ phu yêu 

nước Quảng Nam, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ của PTYN và CMQN đầu 

thế kỷ XX theo khuynh hướng DCTS. 

2.2.1.2. Hình thành tư tưởng cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản  

Giành lại độc lập chủ quyền và xây dựng phát triển đất nước theo con đường 

văn minh tiến bộ là hai nhiệm vụ cốt lõi mà lịch sử dân tộc đặt ra ở cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX. Trước yêu cầu của lịch sử, các sĩ phu yêu nước đất Quảng đã phê 

phán hệ tư tưởng chính trị Nho giáo để tiếp thu tư tưởng dân chủ dân quyền tư sản. 

Bằng kinh nghiệm học tập được từ công cuộc duy tân Nhật Bản, Mậu Tuất chính biến 

(1898), cách mạng Tân Hợi Trung Quốc (1911), các sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu 

thế kỷ XX bắt đầu xây dựng và hình thành tư tưởng cứu nước theo khuynh hướng 

DCTS. Từ đó, tư duy cứu nước của sĩ phu đất Quảng thay đổi nhanh chóng, họ cho 

rằng: “cái căn cốt để có thể thay đổi vận mệnh đất nước, giành lại độc lập chủ quyền 

là vấn đề dân chủ, dân quyền” [78, tr.90]. Do vậy, tư tưởng cứu nước của sĩ phu đất 

Quảng đầu thế kỷ XX là tập trung chủ yếu vào việc giải quyết yêu cầu đặt ra của lịch 

sử dân tộc đó là độc lập chủ quyền và văn minh tiến bộ cho dân tộc. 

Tư tưởng cứu nước theo khuynh hướng DCTS của sĩ phu yêu nước Quảng 

Nam đầu thế kỷ XX có thể tổng hợp, khái quát thành những vấn đề như sau:  

* Giành lại độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, văn 

minh là mục tiêu xuyên suốt của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

Độc lập dân tộc và phát triển đất nước là mục đích thống nhất của các cuộc vận 

động duy tân kết hợp với cứu nước ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Đó là điểm thống 

nhất trong tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước đất Quảng, dù có khác nhau về 

phương pháp và hình thức nhưng các cuộc vận động yêu nước và cách mạng do sĩ phu 

yêu nước tiến bộ khởi xướng đều hướng đến mục đích tối thượng là giành lại độc lập 

dân tộc, xây dựng phát triển đất nước theo con đường văn minh tư bản chủ nghĩa. Đây 

là một điểm mới về tư tưởng chính trị so với các nhà cải cách cuối thế kỷ XIX. 

Từ yêu cầu bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia ở cuối thế kỷ XIX, các nhà canh 
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tân Quảng Nam và Việt Nam như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ 

Trạch đã đề xuất những dự án cải cách toàn diện về kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn 

hóa làm cho nước mạnh, đủ sức chống xâm lược bảo vệ nền độc lập dân tộc. Tuy 

nhiên, các nhà canh tân cuối thế kỷ XIX chưa đề cập đến triều đình phong kiến, chế 

độ quân chủ chuyên chế như là đối tượng để duy tân mà họ vẫn đề cao chế độ quân 

chủ với uy quyền tuyệt đối của nhà vua, vẫn duy trì chế độ quân chủ tập quyền 

chuyên chế. Do vậy, đó chỉ mới là sự chuyển biến, đổi mới bước đầu trong tư duy cứu 

nước của các nhà canh tân cuối thế kỷ XIX, chứ họ chưa tiếp cận, đề cập đến vấn đề 

cách mạng - đó là lật đổ chế độ quân chủ, thiết lập chế độ xã hội mới tiến bộ hơn. 

Sang đầu thế kỷ XX, trước yêu cầu mới của lịch sử dân tộc, dưới tác động của 

xu thế thời đại, tư duy cứu nước của sĩ phu Quảng Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ. 

Họ nhận thấy, cứu nước không chỉ là đánh đuổi kẻ thù để khôi phục lại chủ quyền độc 

lập mà cứu nước gắn với cứu dân, cứu nước gắn liền với duy tân để giành lại độc lập 

chủ quyền, xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh. Từ đó, họ đề xuất và 

chủ xướng các phong trào vận động duy tân, cải cách; các PTCM rộng lớn và họ đặt 

trọn niềm tin vào nhân dân - động lực chính của các cuộc vận động cách mạng; họ tin 

vào người dân với tinh thần yêu nước, quyết tâm cao và có khả năng tự lập thì hoàn 

toàn có thể đưa đất nước, dân tộc thoát khỏi cảnh nô lệ, vươn lên sánh vai cùng các 

liệt cường trên thế giới.  

Phan Châu Trinh, người có tư tưởng dân chủ sớm nhất Việt Nam đã xác định 

rõ mục đích trong tư tưởng cứu nước của mình là đánh đổ phong kiến và đưa dân tộc 

Việt Nam đi theo con đường DCTS. Trong tác phẩm Pháp - Việt liên hiệp hậu chi tân 

Việt Nam, Ông viết: “Nay đem trong cả nước giả chia làm hai đảng; một là đảng 

cách mệnh, hai là đảng tự trị. Người khởi phát đảng cách mệnh là Phan Bội Châu, 

người khởi phát đảng tự trị là Phan Châu Trinh” [167, tr.66]. Trong phần so sánh sự 

giống, khác nhau về tính chất, chí khí, cảnh ngộ giữa ông và Phan Bội Châu, ông 

viết  tiếp: “Nay thử đem trong cả nước giả chia làm hai đảng: một là đảng chủ trương 

chủ nghĩa bài Pháp độc lập, hai là đảng chủ trương chủ nghĩa cậy Pháp tự trị; nhưng 

tóm lại lúc bấy giờ thật chưa thành hình thức đảng phái” [166, tr.76]. 

Căn cứ vào cách so sánh của Phan Châu Trinh trong các đoạn trích trên, chúng 

ta nhận thấy rõ mục tiêu chính trị trước mắt của ông là dựa vào Pháp để đòi tự trị (Ỷ 

Pháp đòi tự trị), thiết lập chế độ tự trị sau đó mới tính đến việc giành độc lập hoàn 

toàn. Như vậy, Phan Châu Trinh chủ trương giành độc lập bằng 2 giai đoạn: trước tiên 

là đòi tự trị sau đó hướng đến giành độc lập hoàn toàn. Trong khi, Phan Bội Châu chủ 
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trương “bài Pháp” đánh đuổi Pháp để giành độc lập. Hay nói một cách khác, đánh 

đuổi Pháp giành lại độc lập dân tộc là mục tiêu tiên quyết trong chủ trương cứu nước 

của Phan Bội Châu. Đó chính là điểm khác biệt căn bản về mục tiêu trước mắt và 

phương pháp đấu tranh giữa hai nhà yêu nước lớn, hai đại diện tiêu biểu nhất của 

PTYN và CMVN đầu thế kỷ XX. 

“Ỷ Pháp cầu tự trị” là mục tiêu  trước mắt trong chủ trương cứu nước của Phan 

Châu Trinh nhằm tận dụng các điều kiện công khai hợp pháp để vận động cứu nước 

trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Trong tác phẩm Tỉnh quốc hồn ca II, tác giả tiếp 

tục khẳng định mục tiêu là đòi tự trị cho dân tộc Việt Nam: 

Chánh tự trị bắt đầu hứa trước 

Định hạn kỳ phỏng ước mấy năm 

Chủ trương đã có chỉ nam 

Trăm điều tự khởi lỗi lầm sai ngoa [165, tr.383]. 

Tuy nhiên, đây chỉ là sách lược, mục đích cuối cùng của Phan Châu Trinh là đi 

đến giành độc lập tự do. Điều này, được thể hiện trong quan điểm của ông vào đầu thế 

kỷ XX: “Không cần hô hào đánh Pháp chỉ nên đề xướng dân quyền, dân đã giác ngộ 

rồi mới mưu tính đến việc khác”, và được tái khẳng định trong bức thư Phan Châu 

Trinh gửi Nguyễn Ái Quốc vào năm 1922 [167]. 

Đối với Huỳnh Thúc Kháng, tư tưởng về quốc gia dân tộc là tư tưởng cơ bản 

làm nên đường lối cách mạng của ông. Theo Huỳnh Thúc Kháng, quốc gia và dân tộc 

luôn gắn liền với nhau, quốc gia phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc thống nhất 

cùng với các yếu tố về lãnh thổ chủ quyền, nền văn hiến và được điều chỉnh bởi hệ 

thống pháp luật tiên tiến. Huỳnh Thúc Kháng quan niệm dân tộc hợp nhất là nền tảng 

của quốc gia cũng như xây nhà phải có nền móng vững chắc. Ông viết: “...  cái quốc 

gia ấy phải lấy dân tộc làm nền tảng, dân tộc hợp nhất thì quốc gia mới có chân 

đứng. Không thể dân tộc rã rời tan tác mà nói quốc gia, cũng như xây nhà lầu trên 

vạc đất cát sụt, tầng lầu không dựa được vào đâu và không đứng giữa không 

được”[149, tr.203]. 

Theo Huỳnh Thúc Kháng, quốc gia được coi là độc lập thống nhất thì phải có 

quyền dân tộc tự quyết. Quyền dân tộc tự quyết là yếu tố hàng đầu để khẳng định tính 

độc lập thống nhất của quốc gia cùng với các yếu tố hợp thành khác như sự 

cường  thịnh, dân khí mạnh, dân trí cao… Ông viết: “...  dân tộc nào mà dân đức hoàn 
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toàn, dân trí khai thông, dân khí mạnh mẽ thì dân tộc ấy có quyền tự quyết, dân tộc 

nào mà dân đức, dân trí, dân khí không có thì dân tộc phải phải tiêu diệt, lệ chung đó 

không sao tránh được” [149, tr.208].  

Trên quan điểm đó, Huỳnh Thúc Kháng nhấn mạnh rằng ước muốn có một 

quốc gia độc lập thống nhất là khát vọng của mọi người dân đất Việt, song muốn khát 

vọng đó trở thành hiện thực thì phải chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí, phát triển 

dân tộc cường thịnh. Theo Huỳnh Thúc Kháng, tiến hành duy tân làm cho dân tộc 

cường thịnh là để đòi lại độc lập chủ quyền, thống nhất quốc gia. Đó là sự chuyển 

biến quan trọng trong tư duy cứu nước của Huỳnh Thúc Kháng, là nội dung chủ đạo 

trong tư tưởng duy tân của ông.  

Cũng trên quan điểm dân tộc là gốc, là nền tảng của quốc gia độc lập thống 

nhất, cụ Huỳnh chỉ ra dân tộc Việt Nam được cấu thành bởi mấy chục dân tộc anh em 

cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, thống nhất về chính trị và có nền văn hiến lâu 

đời. Vì vậy, để bảo tồn quốc gia thì cần phải chăm lo, vun đắp cho dân tộc, từ đó mới 

có thể tiến lên giành quyền bình đẳng một cách hoàn toàn: “Ký giả vẫn nhận thấy cái 

thuyết bình đẳng cho là tuyệt đối của hạnh phúc nhân loại, song phải trải qua các 

giai cấp dân tộc, quốc gia mới tiến lên được nên nhất định từ con đường đó mà lần 

lần bước đi (...) chứ không thể “quên hẳn cái tình thế nước mình được” [149, tr. 

204].   

Như vậy, Huỳnh Thúc Kháng đã có chuyển biến lớn trong tư duy cứu nước, 

ông vượt qua bản thân, vượt lên quan niệm “tôn tộc” của Nho giáo để tiến bước dài 

đến tiếp thu tư tưởng quốc gia thống nhất, dân tộc tự quyết, hướng đến việc giành lại 

độc lập chủ quyền dân tộc trên cơ sở phát triển dân tộc cường thịnh, xây dựng đất 

nước mạnh giàu. 

Tư tưởng về quốc gia dân tộc là một trong những điểm nổi bật rất đáng chú ý 

của Trần Quý Cáp. Ông cho rằng muốn giành lại được độc lập dân tộc, đòi lại được tự 

do cho nhân dân thì một mặt cần phải đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến quan liêu, 

chống lại thực dân đế quốc; mặt khác phải chú trọng đến phát triển dân trí, chấn hưng 

dân khí và cải thiện dân sinh. Như vậy, trong tư duy cứu nước của Trần Quý Cáp, độc 

lập dân tộc luôn gắn liền với quốc gia cường thịnh, gắn với tự do văn minh và phú 

cường của nhân dân. Đó cũng là tư tưởng cốt lõi xuyên suốt của PTDT Quảng Nam 

và Việt Nam đầu thế kỷ XX.  

Bên cạnh đó, với lòng tự hào dân tộc sâu sắc, Trần Quý Cáp luôn muốn khơi 
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dậy tinh thần yêu nước truyền thống, chấn hưng non sông đất nước, thức tỉnh tinh 

thần nho sĩ ra khỏi nghiệp khoa cử hư danh, cứu dân cứu nước. Ông viết:  

Ai ôi đứng dậy mà trông 

 Nước ta một góc Á Đông kém gì 

Trên Lạc Hồng dưới thời Trần Lý 

Kẻ nhơn tâm sĩ khí ai bì [144, tr.267]. 

* Về mô hình thể chế nhà nước 

Quan niệm về mô hình thể chế nhà nước tương lai là một nội dung trong hệ 

thống tư tưởng chính trị của sĩ phu đất Quảng đầu thế kỷ XX. Trên cơ sở nhận thấy 

được sự ưu việt của chủ nghĩa dân trị so với quân trị, dù có khác nhau về quan điểm 

và phương pháp tiến hành nhưng nhìn chung sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ 

XX đều chủ trương xóa bỏ chính thể quân chủ xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa với 

vai trò làm chủ của nhân dân.  

Để hướng đến mục tiêu trước mắt là đòi tự trị cho dân tộc Việt Nam, Phan 

Châu Trinh chủ trương thiết lập chế độ đại nghị với thiết chế trung tâm là nghị 

viện, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của nhân dân: 

 Có viện  thay mặt quốc dân 

Có quan trách nhậm đại thần phụng công [165, tr.383]. 

Sau này trong Quân trị và Dân trị chủ nghĩa, PhanChâu Trinh đã mô tả về một 

thể chế nhà nước tương lai theo chính thể dân chủ phương Tây với tam quyền phân 

lập. Cụ thể bao gồm: 

Nghị viện (Quốc hội) bao gồm: Hạ viện có quyền lập pháp, do dân bầu ra, 

công dân từ 21 tuổi trở lên được quyền bầu cử và từ 25 tuổi trở lên được quyền ứng 

cử. Thượng viện (Viện nguyên lão) không phải do dân bầu mà do hội đồng ở các tỉnh 

đề cử và được nhà nước công nhận.  

Tổng thống (Giám quốc) người được bầu ra từ Nghị viện và phải thề trung 

thành với hiến pháp dân chủ. 

Thủ tướng (quan nội các Tổng trưởng) đứng đầu cơ quan hành pháp do nghị 

viện bầu ra và chịu trách nhiệm trước nghị viện, là người thay quyền cho tổng thống 

để tránh tình trạng lạm, chuyên quyền của tổng thống. 
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Viện Tư pháp có quyền độc lập với Nghị viện và Quốc vụ viện (Chính phủ), 

xử án dựa trên luật pháp không phân biệt quan chính phủ hay dân thường. 

Như vậy, Phan Châu Trinh thể hiện rõ quan điểm về mô hình nhà nước dân 

chủ lập hiến, toàn bộ hoạt động của chính quyền đều được điều chỉnh bởi hệ thống 

pháp luật, bị giám sát bởi nhân dân; đồng thời, quyền và nghĩa vụ của nhân dân cũng 

được pháp luật quy định rõ. Đó chính là mô hình thể chế nhà nước dân chủ pháp 

quyền tư sản ở các nước phương Tây (Anh, Pháp) trong những thập niên đầu thế kỷ 

XX.  

Cùng quan điểm với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp 

chủ trương thiết lập mô hình chính thể dân chủ độc lập theo khuynh hướng DCTS 

phương Tây. Các ông đều đề cao mô hình quản lý xã hội bằng pháp luật, lấy hiến 

pháp làm công cụ quản lý để hạn chế quân quyền độc tôn. Hiến pháp phải gắn với chủ 

quyền quốc gia, với độc lập dân tộc, cùng với hệ thống pháp luật tiên tiến đại diện 

phản ánh nguyện vọng của nhân dân và pháp luật là do nhân dân quy định. 

Đối với các sĩ phu theo con đường duy tân bạo động như Nguyễn Thành cùng 

Phan Bội Châu, Lê Võ, Đặng Tử Kính… đã sáng lập DTH (1904) và phát động 

PTĐD (1905 - 1909) từ đất Quảng Nam với chủ trương dựa vào Nhật Bản đánh đuổi 

giặc Pháp khôi phục độc lập chủ quyền dân tộc và thiết lập thể chế quân chủ lập hiến 

theo mô hình nước Nhật. Đến năm 1912, các sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam đã 

tán thành chủ trương của VNQPH là thành lập chế độ dân chủ cộng hòa, đó là thể chế 

tiến bộ và cần thiết : “Chính thể dân chủ cộng hòa là là một chính thể rất tốt đẹp. 

Quang phục quân trong khi đánh đuổi giặc Pháp đồng thời cũng xây dựng một nước 

cộng hòa dân chủ. Quyền bính của nước là của chung toàn dân do nhân dân quyết 

định. Những dấu vết độc hại của chính thể chuyên chế không còn nữa [78, tr.100]. 

VNQPH là sự tiếp nối kế thừa, quy tụ lực lượng của PTDT, PTĐD, phong trào 

chống sưu thuế và phát triển lên một bước mới cao hơn. Qua đó, chúng ta có thể nhận 

thấy sự chuyển biến rõ rệt trong việc xác định mô hình chính thể nhà nước tương lai 

qua sự chuyển biến trong tư duy cứu nước của các nhân vật tiêu biểu khởi xướng, 

lãnh đạo PTYN Quảng Nam và Việt Nam đầu thế kỷ XX như Phan Châu Trinh, 

Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Nguyễn Thành... và được thể hiện rõ qua các 

phong trào đấu tranh yêu nước tiêu biểu từ DTH, PTĐD đến VNQPH và cuộc khởi 

nghĩa năm 1916 ở Trung Kỳ. Nếu DTH khi mới ra đời với mục đích khôi phục lại 

nước Việt Nam ngoài ra chưa có chủ nghĩa gì khác, chưa đề cập tới mô hình chính thể 
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nhà nước tương lai thì đến năm 1906, cương lĩnh của Hội đã xác định là khôi phục 

độc lập và thiết lập nhà nước quân chủ lập hiến theo mô hình của nước Nhật. Và khi 

VNQPH ra đời (1912) đã xác định rõ: Khôi phục nước Việt Nam thành lập cộng hòa 

dân chủ Việt Nam và thiết lập chế độ đại nghị tư sản [100]. Suy cho đến cùng, đó là 

việc thiết lập một thể chế chính trị dân chủ hướng tới xây dựng một mô hình xã hội 

tương lai mà trong đó nhân dân là chủ và được làm chủ trong thực tế. 

Khác với tư tưởng tôn quân quyền của Nho giáo (đề cao vai trò và quyền lực 

tuyệt đối của nhà vua, nhân dân chỉ là những thần dân được chăn dắt bởi một ông 

vua), sĩ phu tiến bộ Quảng Nam đầu thế kỷ XX quan niệm rằng “dân là chủ nước, 

nước là của dân”. Họ quan niệm trong một nước có 3 điều quan trọng là nhân dân, đất 

đai và chủ quyền; trong đó nhân dân đứng ở vị trí trung tâm. Quan niệm đó, hoàn toàn 

đối lập với quan niệm của Nho giáo, đó là sự chuyển biến căn bản trong tư tưởng từ 

quân chủ sang dân chủ, là bước nhảy vọt về chất, là sự thay đổi to lớn hoàn toàn mới 

mẽ, đi từ thân phận nô lệ của “thần dân” trong chế độ phong kiến đến địa vị của “công 

dân” làm chủ xã hội trong chế độ dân chủ. 

 Phan Châu Trinh, người có tư tưởng dân chủ sớm nhất Việt Nam, từ thực tế 

hoạt động cách mạng, qua quá trình thể nghiệm con đường dân chủ bằng việc phát 

động PTDT, qua những năm tháng bị tù đày cũng như có thời gian trải nghiệm thực tế 

trên đất Pháp, tư tưởng dân chủ của Phan Châu Trinh có những chuyển biến to lớn, 

ngày càng sâu sắc và hoàn thiện hơn. 

Về vai trò vị trí của nhân dân, Phan Châu Trinh cho rằng dân là gốc, nhân dân 

vừa là mục tiêu vừa là động lực của dân chủ, dân quyền. Nhân dân là nguồn gốc của 

mọi quyền lực chính trị, quyền lực chính trị tối cao là ở nơi dân (dân là người đại diện 

cho ý chí chung) chứ không phải do thần thánh hay thượng đế trao cho. Trong Thất 

điều thư, Phan Châu Trinh đã đưa ra định nghĩa: Nước (Quốc gia) là do hiệp dân lại 

mà thành, Triều đình (Chính phủ) là những người được ủy quyền cho, phải thuận theo 

ý muốn của dân mà làm những việc lợi dân, ích nước [167]. Theo đó, Phan Châu 

Trinh chỉ rõ quyền lực chính trị bắt nguồn từ nhân dân, chính phủ chẳng qua chỉ là 

người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, chính phủ có quyền lực là do 

nhân dân ủy quyền giao cho; do đó, phải thuận theo ý muốn của nhân dân mà phục vụ 

lợi ích chung. 

Phan Châu Trinh chủ trương xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền theo mô 

hình của nước Pháp. Trong đó, ông nhấn mạnh đến quyền con người (dân quyền) và 
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ông coi đó là cốt lõi trong việc xây dựng một quốc gia văn minh.  

Đối với Phan Châu Trinh, mục đích của chế độ dân chủ là dân được làm chủ về 

mặt chính trị, được thực hiện các quyền công dân (dân quyền) một cách tự do như tự 

do hội họp, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận. Đặc điểm nổi bật trong tư tưởng Phan 

Châu Trinh là dân chủ luôn gắn liền với tự do, mở rộng tự do là để củng cố nền dân 

chủ. Hay nói cách khác, các quyền tự do cơ bản của công dân được thực hiện đầy đủ 

là điều kiện để đảm bảo cho một nền dân chủ thực chất, khẳng định vai trò vị trí trung 

tâm, quan trọng nhất của nhân dân trong thể chế dân chủ. Phan Châu Trinh chủ 

trương xây dựng nền dân chủ thực sự đi từ việc đảm bảo các quyền cơ bản nhất của 

người dân; tức là nền dân chủ được xây dựng từ dưới lên gắng với vai trò vị trí quan 

trọng nhất của nhân dân. Muốn vậy, theo ông, dân trí phải được khai thông, dân khí 

phải được chấn hưng, dân sinh phải cường thịnh, dân tộc tự cường. Có như vậy, thì 

mới đảm bảo đó là nền dân chủ thực chất thay thế cho chế độ quân chủ. 

Tuy nhiên, Phan Châu Trinh một mặt đề cao vai trò của dân chủ, dân quyền; 

vai trò vị trí của nhân dân trong chế độ dân chủ thực sự nhưng ông lại chủ trương dựa 

vào thực dân Pháp - là đế quốc xâm lược, nô dịch, là kẻ thù của dân tộc để thực hiện 

các quyền dân chủ. Đó chính là điểm mâu thuẫn cũng là hạn chế lớn nhất trong tư 

tưởng dân chủ của Phan Châu Trinh. Do vậy, tính khả thi của chủ trương đó là không 

cao và trên thực tế người Pháp chưa bao giờ xem ông là “đồng minh” dù ông cho rằng 

nền dân chủ Pháp là hình mẫu để chúng ta hướng đến, mà chúng luôn tìm cách để tiêu 

diệt ông. 

Qua quá trình tham gia hoạt động chính trị và hoạt động cách mạng, tư tưởng 

về vai trò, vị trí của nhân dân trong tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng ngày càng 

chuyển biến về chất và dần hoàn thiện. Điều đó, được thể hiện qua các hoạt động của 

ông trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau: giai đoạn phát động và lãnh đạo PTDT và 

giai đoạn tham gia chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng 

Tám 1945. 

Trong giới hạn của nội dung này, chúng tôi chỉ tập trung phân tích quan điểm 

tư tưởng về vai trò vị trí của nhân dân trong tư tưởng Huỳnh Thúc Kháng ở giai đoạn 

ông là nhà duy tân theo khuynh hướng DCTS đầu thế kỷ XX. 

Từ thực tiễn của xã hội Việt Nam, từ sự thấu hiểu nỗi khổ của người dân, 

Huỳnh Thúc Kháng đã khẳng định vai trò, vị trí, quyền làm chủ của nhân dân trong xã 

hội hiện tại và tương lai: “... tóm lại toàn cuộc trong thế giới đem hiện tại mà suy 
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nghiệm cái cuộc tương lai thì trên địa cầu này “dân” chính là vị chủ nhân không ai 

giành được mà không ai cãi được” [149, tr.199]. Và ông tiếp tục khẳng định dân là 

trường tồn, dân là vạn đại, điều đó không gì thay đổi được như “mặt trời mới mọc rồi 

ra không mây mù gì che đậy cả” [149]. 

Ở một khía cạnh khác, Huỳnh Thúc Kháng cho rằng mâu thuẫn giữa người dân 

lao động mà chủ yếu là nông dân với địa chủ phong kiến thực dân bắt nguồn từ sự xúi 

giục từ bên ngoài, từ sự thiếu hiểu biết của người lao động, từ sự đói nghèo. Và do 

vậy, để giải quyết mâu thuẫn đó nên lấy nhân đạo để đối đãi với nhau, nhân nhượng 

lẫn nhau, yêu thương nhau. Đây là điểm hạn chế lớn trong tư tưởng của Huỳnh Thúc 

Kháng, ông chưa thừa nhận những cuộc đấu tranh mang tính dân tộc và giai cấp của 

quần chúng nhân dân và do vậy chưa nhìn thấy được vai trò và sức mạnh của nhân 

dân trong các cuộc cách mạng. 

Nhìn chung tư tưởng về mô hình chính thể nhà nước tương lai theo quan điểm 

của sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ XX khá linh hoạt, phong phú, có quá 

trình chuyển biến từ quân chủ lập hiến đến dân chủ cộng hòa và cuối cùng hướng đến 

thành lập một chính thể dân chủ cộng hòa trong đó nhân dân là chủ và làm chủ. 

Tóm lại, PTYN và CMQN đầu thế kỷ XX (với những đại diện ưu tú như Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành...), trong những điều 

kiện lịch sử mới đã có sự chuyển biến căn bản trong tư tưởng chính trị và mục tiêu 

cứu nước. Trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước truyền thống, dưới sự ảnh hưởng, 

tiếp thu tư tưởng dân chủ, tư tưởng duy tân, cách mạng Đông - Tây, các sĩ phu yêu 

nước tiến bộ Quảng Nam đầu thế kỷ XX đã tiến một bước dài trên con đường chuyển 

biến tư tưởng: từ chủ chiến, ái quốc nhằm khôi phục chủ quyền dân tộc sang cứu nước 

kết hợp với duy tân, phát triển đất nước mạnh giàu theo khuynh hướng DCTS. Bước 

khởi đầu cho quá trình chuyển biến đó là sự phê phán hệ tư tưởng phong kiến lạc hậu, 

lỗi thời, cùng với sự tiếp thu tư tưởng dân chủ phương Tây, tích hợp với những giá trị 

tinh hoa văn hóa dân tộc để hình thành chủ thuyết dân chủ theo khuynh hướng DCTS 

phương Tây. 

Nội dung chủ yếu của sự chuyển biến tư tưởng thể hiện ở những vấn đề về mục 

tiêu cứu nước, mô hình thể chế nhà nước, phương pháp cách mạng. Đó là những vấn 

đề trọng tâm và cấp thiết theo quan điểm của sĩ phu yêu nước Quảng Nam đương thời. 

Trong đó, khôi phục độc lập chủ quyền quốc gia, duy tân phát triển đất nước giàu 

mạnh là mục tiêu xuyên suốt, gắn với việc thiết lập thể chế nhà nước dân chủ cộng 
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hòa. Sĩ phu đất Quảng đầu thế kỷ XX chủ trương xây dựng mô hình xã hội dân chủ, 

tự do, bình đẳng dựa vào sự phát triển toàn diện; trong đó, vai trò của phát triển kinh 

tế, văn hóa giáo dục là chủ đạo. Xã hội lí tưởng tương lai theo quan niệm của họ có sự 

khác biệt lớn so với xã hội thuộc địa nửa phong kiến đương thời, trong đó, nhân dân 

có vị trí là người làm chủ xã hội và vai trò trung tâm, quan trọng nhất, nhân dân vừa là 

mục tiêu vừa là động lực trong quá trình phát triển xã hội theo hướng văn minh. Xã 

hội tương lai sẽ là một xã hội mang giá trị nhân văn cao cả, được tích hợp bởi những 

giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc với các giá trị trong luân lí, đạo đức 

Đông - Tây và được duy trì, điều chỉnh bởi pháp luật tiên tiến cùng nền dân đức phát 

triển cao. 

Chuyển biến tư tưởng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng DCTS ở Quảng 

Nam đầu thế kỷ XX diễn ra trong sự kết hợp những yếu tố bên trong, bên ngoài, chủ 

quan và khách quan, là nền tảng cơ bản để tạo ra những chuyển biến trong cơ cấu tổ 

chức và phương thức hoạt động thực tiễn. 

2.2.2. Chuyển biến về cơ cấu tổ chức lãnh đạo phong trào 

Cơ cấu tổ chức lãnh đạo là một nội dung quan trọng thể hiện sự chuyển biến 

của phong trào DTDC ở Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng. Trong chiều sâu 

của phong trào, xét trên phương diện con người, cũng như các tổ chức mà họ hợp 

thành thì đó là một quá trình liên tục, nhờ vậy mà nó không ngừng được cũng cố, mở 

rộng, dù có lúc mạnh, lúc yếu, có lúc gần như phải nằm im [49]. 

2.2.2.1. Từ Nghĩa hội Quảng Nam đến Duy Tân hội 

Quảng Nam là đất “tả trực” của kinh đô Huế, là địa bàn chiến lược trọng yếu 

của phe chủ chiến trong công cuộc chuẩn bị đánh Pháp. Theo lệnh của phe chủ chiến 

do Tôn Thất thuyết đứng đầu, các sĩ phu yêu nước Quảng Nam đã thành lập NHQN 

do Trần Văn Dư làm Hội trưởng, Nguyễn Duy Hiệu làm Hội phó, nhằm tập hợp 

những người yêu nước trên đất Quảng; đồng thời, chuẩn bị về mọi mặt để đánh Pháp 

giành lại độc lập. NHQN được tổ chức từ tỉnh xuống phủ huyện. Sau khi được cử làm 

Chánh sơn phòng sứ (1884), Trần Văn Dư đã đề nghị triều đình cho tu sửa, củng cố 

sơn phòng Quảng Nam (Dương Hòa, Thăng Bình, Quảng Nam) nhằm xây dựng sơn 

phòng Quảng Nam thành trung tâm chỉ huy thứ hai sau Tân Sở, tạo thế liên hoàn, tăng 

cường thế và lực cho các tỉnh “tả trực kỳ”.  

Ngay sau khi Chiếu Cần Vương được ban bố (13/7/1885), phát huy truyền 

thống quyết chiến, đi đầu chống Pháp, nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã nhất tề 
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đứng lên ứng nghĩa. NHQN do Tiến sĩ Trần Văn Dư làm hội chủ ra lời kêu gọi nhân 

dân toàn tỉnh đứng lên chống Pháp. Lời dụ của Hàm Nghi và lời kêu gọi của Trần 

Văn Dư, cùng hịch của văn thân Quảng Nam đã hiệu triệu toàn dân đứng lên ứng 

nghĩa, tập hợp dưới ngọn cờ Cần Vương, nguyện đem hết sức lực để diệt thù cứu 

nước. Khắp nơi trong tỉnh, các quan lại có tinh thần kháng Pháp, các nhà khoa bảng, 

cả võ cử, ấm sinh cũng đứng ra mộ quân, tập hợp lực lượng chống Pháp. Không khí 

“ứng nghĩa Cần Vương” ấy được Huỳnh Thúc Kháng miêu tả: “Nghĩa hội lâm tập, 

quân hịch phong trì” (Nghĩa hội mọc lên như rừng rậm, quân hịch truyền khắp như 

gió bay) [54]. 

Lực lượng tham gia Nghĩa hội gồm đủ các thành phần từ giới chức sắc cho đến 

muôn dân. Theo ghi nhận của bài thơ dân gian Đại loạn năm Ất dậu (khuyết danh), thì 

Nghĩa hội đã tập hợp được mọi thành phần dân chúng từ tỉnh thành đến thôn xóm (cử 

nhân, tú tài, tán dương, tán lí, võ sanh, võ cử, đốc chiến, đốc binh... chánh tổng, phó 

tổng, thiên hộ, bá hộ... trùm làng, trùm khoán... tráng sĩ, tráng dân...), phản ánh khí thế 

hào hùng, tinh thần và thái độ yêu nước của các tầng lớp nhân dân Quảng Nam trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp ở nửa cuối thế kỷ XIX. Tác giả Charles Fourniau, trong 

tác phẩm Annam - Tonkin (1885 - 1896) đã đưa ra nhận xét:“Tất cả dân binh trong 

làng đều trở thành nghĩa quân chiến đấu dưới ngọn cờ của vua Hàm Nghi. Làng nào 

cũng vậy, họ tập hợp lại, tất cả cùng quyết tâm vì mục đích giúp vua chống xâm lược” 

[189, tr.46].Điều đó, chứng tỏ Nghĩa hội đã thực sự trở thành trung tâm tập hợp, đoàn 

kết các lực lượng yêu nước Quảng Nam chống Pháp vì độc lập tự do, là sự thể hiện 

tập trung của tư tưởng chủ chiến, ái quốc của người dân xứ Quảng trong cuộc kháng 

chiến chống xâm lược Pháp đòi lại độc lập tự do ở nửa cuối thế kỷ XIX. 

Sau khi đánh chiến tỉnh thành và các phủ huyện, NHQN chuyển sang làm chức 

năng của chính quyền kháng chiến. Nguyễn Duy Hiệu làm Tổng đốc, Huỳnh Bá 

Chánh giữ chức Bố chánh, Phan Bá Phiến là Án sát,... các Tú tài như Trần Dĩnh giữ 

chức Tán tương quân vụ... Ấm sinh Nguyễn Hàm lúc đó mới 18 tuổi cũng đứng ra mộ 

được hơn trăm nghĩa binh, tổ chức một cánh quân ứng nghĩa, được giao giữ chức Tán 

tương quân vụ kiêm Thương biện tỉnh vụ. Hoàng giáp Phạm Như Xương được mời 

tham gia Nghĩa hội và là người khởi thảo bản Hịch văn thân Quảng Nam. 

Với hệ thống tổ chức như trên, NHQN được tổ chức theo mô hình của một 

chính quyền phong kiến cấp tỉnh. Bên dưới, các địa phương đều có tổ chức chính 

quyền do các Chánh huyện hội đứng đầu, nghĩa quân đặt dưới quyền của các Tán lí 

quân vụ. Thành phần lãnh đạo hầu hết là văn thân, sĩ phu, quan lại triều đình có tinh 
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thần chủ chiến và một số thân hào, số lượng lên đến vài trăm người. Khác với các tỉnh 

Nam Trung Kỳ, phần lớn văn thân, sĩ phu tham gia lãnh đạo phong trào là tầng lớp 

dưới, không đỗ đạt cao, từ cử nhân trở xuống; ở Quảng Nam, lãnh đạo phong trào quy 

tụ những người có học vị, đỗ đạt cao, có tiếng tăm trong xã hội như Tiến sĩ Trần Văn 

Dư, Phó bảng Nguyễn Duy Hiệu, Hoàng giáp Phạm Như Xương... 

Phong trào NHQN từ chỗ làm chủ ở từng địa phương đã phát triển rộng khắp, 

tiến lên đánh chiếm tỉnh thành La Qua, Sơn phòng Dương Yên, làm chủ tình thế của 

cả tỉnh Quảng Nam và lập Tân tỉnh. Sơn phòng Dương Yên không ngừng được củng 

cố với hệ thống phòng thủ khá kiên cố; Trung Lộc với vị trí chiến lược xung yếu, địa 

thế hiểm trở, đất đai màu mỡ được chọn xây dựng thành Tân tỉnh, nơi đặt trung tâm 

đầu não kháng chiến của Nghĩa hội. Tân tỉnh không chỉ là nơi đặt trung tâm đầu não 

kháng chiến mà còn là trung tâm hành chính với đầy đủ thiết chế của một bộ máy 

công quyền (tổ chức gồm đủ 6 bộ, nha, thư, trại, nhà và đền Văn Thánh) để điều hành 

mọi hoạt động của NHQN. Trong Văn tế Nguyễn Duy Hiệu, chỉ rõ chính quyền Tân 

tỉnh được tổ chức hết sức quy củ và chặt chẽ:  

“Lối tổ chức rất nên qui củ, có hệ thống quân giai; 

Việc điều hành rất đổi nghiêm minh, có cơ quan hành chính” [54]. 

Đây là chính quyền kháng chiến cấp tỉnh duy nhất thành lập, có tổ chức quy củ 

và khá hoàn chỉnh, tồn tại có hiệu lực song song với chính quyền trung ương trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp ở cuối thế kỷ XIX. Điều đó, chứng minh cho ý chí, 

quyết tâm kháng chiến đến cùng vì độc lập tự do của người dân xứ Quảng. Chính vì 

vậy, Khâm sứ Trung Kỳ Baille đã nhận xét: Hiệu là “vua thứ hai”, là người đã xây 

dựng Quảng Nam “thành một vương quyền thật sự” đối lập với chính quyền phong 

kiến thực dân. 

Nghĩa quân còn phối hợp với nghĩa quân Cần vương Quảng Ngãi, Bình Định 

đánh chiếm huyện lỵ Bình Sơn, giết chết lãnh binh Nguyễn Tiến Quý, tấn công nha 

sơn phòng Quảng Ngãi khiến quân Pháp và chính quyền Nam triều hết sức hoang 

mang. Theo Phan Bội Châu, trong tác phẩm Việt Nam vong quốc sử thì địa bàn hoạt 

động của NHQN là toàn vùng “tả trực kỳ” bao gồm ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi 

và Bình Định, quy tụ lực lượng lãnh đạo lên đến vài trăm người, đa số là những người 

có danh vọng, tiếng tăm. “Bấy giờ, Nghĩa hội Quảng Nam ở ba tỉnh, không dưới vài 

trăm người, đều là người có tên tuổi” (tam tỉnh Nghĩa hội, quân dữ ngã thực chủ chi 

... Thời Quảng Nam tam tỉnh Nghĩa hội, bất hạ số bách nhơn, thử kỳ hữu danh giả...) 
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[54, tr.51-52]. Chính lời tâm sự của Nguyễn Duy Hiệu với Phan Bá Phiến trong tình 

thế nguy cấp, đã chỉ rõ NHQN là trung tâm điều hành và có địa bàn hoạt động gồm cả 

ba tỉnh vùng “tả trực kỳ”: “Nghĩa hội ba tỉnh ông với tôi thật chủ trương. Việc đã 

không thể làm thì chỉ có thể chết mà thôi….” [145]. Qua đó, chúng ta có thể nhận định 

rằng, NHQN là một tổ chức yêu nước với mục đích đánh Pháp giành lại độc lập trong 

khuôn khổ chế độ phong kiến, có địa bàn hoạt động rộng bao gồm ba tỉnh Quảng 

Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, là tổ chức tiêu biểu của phong trào Cần Vương của 

vùng “tả trực kỳ”. 

Phong trào Cần Vương Quảng Nam tuy chỉ tồn tại trong 2 năm (9/1885 - 

8/1887) nhưng đã có những thành tựu đáng kể: là nơi đặt trung tâm chỉ đạo phong 

trào kháng chiến ở các tỉnh Nam Trung Kỳ, thành lập được chính quyền kháng chiến 

cấp tỉnh. Nghĩa hội đã có lúc làm chủ được toàn tỉnh, bao vây cô lập tỉnh thành La 

Qua, cảng Đà Nẵng và các thị trấn, huyện lị khiến cho chính quyền tay sai đã không ít 

lần phải cầu cứu triều đình và thực dân Pháp ở Huế, đồng thời, đẩy thực dân Pháp vào 

tình trạng gặp không ít khó khăn, tổn thất mới bình định được. 

Dù sớm thất bại nhưng Nghĩa hội đã thực sự trở thành nơi “tụ nghĩa”, thu hút 

đông đảo các tầng lớp nhân dân và văn thân tham gia, có phạm vi hoạt động rộng 

khắp trong tỉnh và có sự liên kết một cách chủ động với Quảng Ngãi, Bình Định để 

tạo thành địa bàn “tam tỉnh nghĩa hội”; có tổ chức quy củ, chiến đấu với tinh thần 

quyết chiến, tạo ra tiền đề cho PTYN đầu thế kỷ XX như mong mỏi của Nguyễn Duy 

Hiệu: “Còn đảng ta sau này có kẻ làm thành chí ta, tức là ta sống đó” [54, tr.152].  

Do hạn chế về khách quan và cả chủ quan, phong trào NHQN dần đi đến tan rã 

vào tháng 9/1887 sau 2 năm hoạt động. Tuy thất bại, nhưng từ trong phong trào đã 

đào luyện được những hạt nhân, ươm mầm cho các PTYN ở Quảng Nam vào đầu thế 

kỷ XX. 

Đầu thế kỷ XX, trong khi ở phía Bắc Hoàng Hoa Thám vẫn duy trì cuộc chiến 

đấu trong vô vọng, Thanh Nghệ Tĩnh chưa đủ thời gian để phục hồi lực lượng sau thất 

bại của Phan Đình Phùng; thì ở Nam - Ngãi có gần 10 năm để tiềm dưỡng lực lượng 

kể từ sau thất bại của phong trào Nghĩa Hội (9/1887). Hơn thế nữa, “tinh thần nghĩa 

hội” trong các tầng lớp nhân dân vốn là các nghĩa binh vẫn còn được nuôi dưỡng. Đặc 

biệt, vẫn còn đó những nhân vật quan trọng của nghĩa hội năm xưa như Tiểu La 

Nguyễn Thành, Đỗ Đăng Tuyển, Châu Thượng Văn... vẫn âm thầm chuẩn bị phương 

lược, tập hợp lực lượng, nung nấu ý chí cho một ngày quật khởi. Chính trong điều 
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kiện lịch sử đó đó, mà Quảng Nam nghiễm nhiên trở thành nơi khởi phát của khuynh 

hướng cách mạng mới đầu thế kỷ XX - khuynh hướng cách mạng DCTS, là đại bản 

doanh của cả hai xu hướng “bạo động” và “cải cách”. 

Chính trên vùng đất Quảng Nam này, một số sĩ phu yêu nước tiến bộ như Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp... những người đã chứng kiến phong 

trào Cần Vương, khởi xướng PTDT với chủ trương “khai dân trí, chấn dân khí, hậu 

dân sinh”, kết hợp cứu nước với duy tân, phát triển đất nước theo con đường văn minh 

tư sản, theo hình mẫu của các nước phương Tây tiên tiến. Để thực hiện mục tiêu đó, 

các lãnh tụ của PTDT đã tổ chức rất nhiều tổ chức hội để tập hợp quần chúng và thực 

hành duy tân cải cách như hội nông, hội thương, hội học, hội trồng quế, hội nuôi tằm - 

dệt vải, diễn thuyết hội, tài thọ hội (hội trồng cây), hội cắt tóc ngắn, hội mặc đồ Tây... 

PTDT (1903 - 1908) phát khởi từ đất Quảng Nam, lan rộng ra toàn quốc, tạo thành 

một cuộc vận động cải cách dân chủ rộng lớn trên phạm vi cả nước ở đầu thế kỷ XX. 

Cũng vào đầu thế kỷ XX, trên mảnh đất Quảng Nam kiên cường, các sĩ phu đã 

từng tham gia phong trào Cần Vương như Nguyễn Thành, Đỗ Đăng Tuyển, Lê Vĩnh 

Huy, Châu Thượng Văn... cùng với những sĩ phu yêu nước tiến bộ Trung Kỳ như 

Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân... thành lập tổ chức cứu nước mới – sau này gọi là 

DTH. 

 DTH ra đời năm 1904, tại Thăng Bình, Quảng Nam do Nguyễn Thành, Phan 

Bội Châu cùng 20 đồng chí khác đồng sáng lập và đề cử Cường Để làm Hội trưởng. 

Những hội viên trọng yếu: Phan Bội Châu, Lê Võ, Nguyễn Thành, Đặng Thái Thân, 

Đặng Tử Kính, Trình Hiền; ban đầu Hội chưa đề ra thể chế chính trị để hoạt động, 

mục đích chính của Hội là đánh Pháp giành độc lập dân tộc. Nhiệm vụ trước mắt của 

Hội bao gồm: phát triển thế lực của hội cả về người và tài chính, xúc tiến việc chuẩn 

bị cho bạo động và các công việc sau đó, chuẩn bị xuất dương cầu viện và phương 

thức cầu viện [100]. 

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu trên, DTH tiến hành phân công trách 

nhiệm cụ thể cho từng nhóm thành viên. Theo đó, nhiệm vụ mở rộng thế lực của hội, 

phát triển hội viên, tích góp tài chính và chuẩn bị cho bạo động vũ trang được giao 

cho Trình Hiền, Lê Võ và Đặng Tử Kính đảm nhiệm. Còn nhiệm vụ hết sức quan 

trọng và phải tuyệt đối bí mật là xác định phương châm và thủ đoạn xuất dương cầu 

viện thì giao cho Phan Bội Châu và Nguyễn Thành định liệu.  

Đầu năm 1905, Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính và Tăng Bạt Hổ lên đường sang 
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Nhật. Theo sự phân công của tổ chức các ông lo công việc “cầu viện” ở nước ngoài, 

còn Nguyễn Thành và Đặng Thái Thân thì điều hành DTH trong nước. Chuyến ra 

nước ngoài đầu tiên đã giúp Phan Bội Châu mở rộng tầm mắt, ông nhận ra, muốn cứu 

nước không chỉ bằng con đường bạo động thuần túy mà phải kết hợp với duy tân, 

chấn hưng kinh tế, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xuất bản sách báo, nâng cao 

lòng yêu nước căm thù giặc trong nhân dân. Từ đó, Phan Bội Châu chuyển từ tư 

tưởng “cầu viện” sang “cầu học” và phát động PTĐD. Mục đích của Hội được điều 

chỉnh, bổ sung với chủ trương kết hợp cứu nước với duy tân nhằm giành lại độc lập 

chủ quyền, đưa đất nước phát triển lên con đường văn minh tư sản tiến bộ. Mục đích 

này được thể hiện trong Cương lĩnh của Hội do Phan Bội Châu soạn thảo vào năm 

1906. 

Sự thành lập tổ chức DTH đánh dấu sự chuyển biến về mặt tư tưởng, tổ chức 

và biện pháp đấu tranh của PTYN chống Pháp ở Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói 

riêng trong những năm đầu thế kỷ XX, do các sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh đạo. Tổ 

chức này đã có hệ thống những tiểu ban hoạt động, những trách nhiệm được phân 

công, mối quan hệ thống nhất giữa bộ phận lãnh đạo với cơ sở quần chúng yêu nước 

được xác lập, thể hiện một bước tiến mới so với cách tổ chức của Nghĩa hội trước đó. 

2.2.2.2. Quá trình cải tổ Duy Tân Hội và thành lập Việt Nam Quang phục 

Hội 

Chủ trương cầu viện quân sự bị khước từ đã giúp Phan Bội Châu và các đồng 

chí của ông nhận ra rằng nước ngoài dù có đồng văn, đồng chủng cũng không thể đem 

quân của họ để giải phóng cho nước ta được và nếu họ có làm thì cũng vì một âm 

mưu nào đó, thậm chí sẽ mang theo mối họa cho một nước khác. Từ đó, Phan Bội 

Châu chuyển hướng tư tưởng, chú trọng vào việc xây dựng thực lực cho cách mạng và 

theo ông chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mới có thể mưu đồ công cuộc 

giải phóng cho mình. 

6/1905, Phan Bội Châu cùng Đặng Tử Kính trở về nước phối hợp cùng các hội 

viên DTH nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xuất dương cầu học và thành lập các hội 

Học, hội Thương, hội Nông, đẩy mạnh công tác kinh tài. Đất Quảng là nơi khởi phát 

và là bản doanh của DTH và PTDT, sự kết hợp khéo léo giữa DTH và PTDT đã hình 

thành nên hàng loạt tổ chức kinh tế, xã hội mang tính quần chúng nhằm thực hiện yêu 

cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế, xã hội mang tính 

quần chúng ở Quảng Nam vào đầu thế kỷ XX không chỉ thể hiện sự chuyển biến về tổ 
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chức mà còn đánh dấu bước tiến mới trong tư tưởng cứu nước, là bước chuyển biến 

lớn về phương thức đấu tranh: từ lấy vũ trang, bí mật làm phương thức đấu tranh chủ 

yếu ở cuối thế kỷ XIX sang kết hợp bạo động vũ trang với vận động cải cách; kết hợp 

hoạt động kinh tế, văn hóa công khai với chính trị bí mật. 

PTĐD (1905 - 1909) diễn ra sôi nổi trên phạm vi cả nước và Nam Kỳ là nơi có 

số du học sinh đông nhất, song Quảng Nam là một địa bàn quan trọng. Trên thực tế, 

việc tổ chức vận động thanh niên đi du học, việc vận động kinh phí gởi sang Nhật như 

cuộc gặp gỡ giữa người giúp việc của Tiểu La với Trần Nhật Thị ở Nam Kỳ, việc tổ 

chức thương cuộc Hội An, hay các hoạt động dưới hình thức trò chơi như đá gà, đua 

ngựa... ở Nam Thạnh sơn trang nhằm trao đổi liên lạc giữa các sĩ phu và vận động tài 

chính cho thấy rằng Quảng Nam là một trong những địa bàn chiến lược của PTĐD cả 

nước. 

Năm 1908, phong trào chống sưu thuế bùng nổ tại Quảng Nam rồi nhanh 

chóng lan ra các tỉnh miền Trung, thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào khiến các 

chiến sĩ yêu nước kẻ bị tử hình, người bị cầm tù, Nguyễn Thành bị bắt và đày đi Côn 

Đảo. Sau khi Nguyễn Thành bị bắt, lưu học sinh trên đất Nhật cũng lao đao, một phần 

thiếu kinh phí hoạt động, một phần Pháp - Nhật cấu kết nhau trục xuất du học sinh 

Việt Nam, Phan Bội Châu buộc phải rời đất Nhật, PTĐD kết thúc (1909). 

Sau khi PTĐD (1905 - 1909) tan rã, phần lớn lưu học sinh Việt Nam ở Nhật đã 

về nước. Con đường đào tạo nhân tài, củng cố tổ chức ở Nhật Bản đã khép lại với 

Phan Bội Châu. Bị buộc phải rời khỏi đất Nhật, Phan Bội Châu cùng một số đồng chí 

quay lại Trung Quốc, rồi sang Xiêm ẩn náu, nuôi dưỡng phong trào và đợi thời phục 

quốc. Tháng 10/1911, cách mạng Trung Quốc thành công đã đem đến cho Phan Bội 

Châu và các đồng chí của ông niềm tin mới, họ đều hướng tới Trung Hoa Dân quốc, 

họ xem đây là cơ hội tốt cho CMVN. Vì vậy, ông cùng các đồng chí của mình quay 

trở lại Trung Quốc tiếp tục cuộc vận động cứu nước. Trong Niên biểu, Phan Bội Châu 

viết:  

Tôi nghĩ Đảng cách mệnh Trung Hoa thành công thì chính phủ bấy giờ 

không phải là chính phủ thối nát như trước; nước Trung Hoa tất nhiên 

hùng cường không kém gì Nhật Bản, nếu hai nước Trung - Nhật đều dốc 

toàn lực để tiêu diệt bọn xâm lược Âu Châu thì không những Việt Nam 

ta mà cả Ấn Độ, Phi Luật Tân cũng đồng thời độc lập [100, tr.175]. 
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Tháng 6/1912, trong “Đại hội nghị” với sự góp mặt nhiều đại biểu, DTH đã 

quyết định cải tổ tổ chức này và thành lập VNQPH. Tôn chỉ duy nhất của Hội là 

“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc 

Việt Nam” [100], [119]. Cường Để được bầu làm Hội trưởng, Phan Bội Châu làm 

Tổng lý. 

Về tổ chức, VNQPH chia làm ba bộ phận trọng yếu: Bộ Tổng vụ do Cường Để 

kiêm nhiệm làm Bộ trưởng và Phan Bội Châu làm Phó Bộ trưởng. Bộ Bình nghị gồm 

đủ đại biểu của cả 3 kỳ, mỗi kỳ cử một người có tuổi, có học thức và danh vọng sung 

vào (Bắc Kỳ: Nguyễn Thượng Hiền, Trung Kỳ: Phan Bội Châu, Nam Kỳ: Nguyễn 

Thần Hiến). Ban Chấp hành có 10 ủy viên đặc trách về Quân vụ, Kinh tế, Giao tế, 

Văn thư, Thứ vụ. Ngoài ra, Hội còn cử 3 ủy viên về nước đảm nhiệm công tác vận 

động, tuyên truyền (Bắc Kỳ: Đặng Xung Hồng, Trung Kỳ: Lâm Quán Trung, Nam 

Kỳ: Đặng Bỉnh Thành) [100]. 

Với chủ trương dùng bạo động vũ trang để đánh đuổi giặc Pháp, VNQPH tổ 

chức ra Quang phục Quân được chia thành các loại binh chủng như bộ binh, pháo 

binh, có Bộ Tổng tư lệnh, Tổng tham mưu… quân lính được biên chế thành Ngũ, 

Thập, Cai, Đội, Cơ vệ, Doanh, Trấn, Quận. 

Sau khi thành lập, tháng 8/1912, theo chủ trương của Tổng hội, Lâm Quán 

Trung đã bí mật trở về Trung Kỳ để xây dựng hệ thống tổ chức, phát triển lực lượng 

và gây quỹ tài chính cho Hội. Ông đã bắt liên lạc với các sĩ phu yêu nước đã từng 

tham gia PTYN đầu thế kỷ XX để xúc tiến thành lập Kỳ bộ VNQPH Trung Kỳ, thu 

hút đông đảo các sĩ phu yêu nước tiến bộ như Lê Ngung, Nguyễn Sụy, Thái Phiên, 

Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, Phan Thành Tài, Đoàn Bổng, Phạm Cao Chẩm... 

trong đó, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Lê Ngung, Nguyễn Sụy giữ vai trò lãnh đạo Kỳ 

bộ Trung Kỳ. PTYN Quảng Nam đặt trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức này. Sự 

kiện đó, đánh dấu một bước tiến mới về mặt tư tưởng và tổ chức của PTYN Quảng 

Nam. 

Như vậy, từ NHQN (1885) đến DTH (1904) và VNQPH (1912) là quá trình 

chuyển biến về chất trong cơ cấu tổ chức lãnh đạo PTCM Quảng Nam theo xu hướng 

“bạo động”. NHQN dù tổ chức khá qui củ nhưng xét về bản chất thì đó cũng chỉ là 

một tổ chức hội kín, chưa có cương lĩnh, chủ trương gì mới. Mục đích và hoạt động 

của Hội hoàn toàn bị chi phối bởi tư tưởng “trung quân” và được hợp thành bởi những 

người mang nặng tư tưởng Nho giáo, với mục đích duy nhất là “phò vua, cứu nước”. 
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DTH ra đời năm 1904, dù tiền thân của nó là các dư đảng Cần Vương, được hợp 

thành bởi những người đã từng tham gia phong trào chống Pháp ở cuối thế kỷ XIX 

dưới ngọn cờ Cần Vương nhưng nay đã có sự chuyển biến lớn trong tư duy cứu nước, 

họ đã trở thành những sĩ phu tư sản hóa với hy vọng tiếp tục chiến đấu cho độc lập tự 

do của đất nước một cách có hiệu quả hơn, trong một tổ chức mới mang tính cách 

mạng, dưới ngọn cờ tư sản. 

Nếu như mục đích ban đầu của DTH là “cốt sao khôi phục được nước Việt 

Nam, thành lập ra một chính phủ độc lập, ngoài ra chưa có chủ trương gì khác” 

[100], [119], tức chỉ là một nhóm, có tính chất cá nhân thì đến đầu năm 1906, đã đề ra 

cương lĩnh rõ ràng: “khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước quân chủ lập hiến” 

[100], [119]. Đó không chỉ là bước tiến dài trong tư tưởng và mục tiêu cứu nước của 

DTH mà còn là sự chuyển biến lớn trong tổ chức để tiến gần hơn đến một đảng chính 

trị theo đúng nghĩa của từ này. 

DTH tuy tổ chức còn lỏng lẻo, nhưng với việc xác định những nhiệm vụ quan 

trọng trước mắt, gắn với những trách nhiệm đã được phân công cụ thể (Nguyễn 

Thành, Đặng Thái Thân chịu trách nhiệm chính cho việc xây dựng thực lực của Hội 

cả về con người và tài chính ở trong nước; còn Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính và 

Tăng Bạt Hổ lo việc “cầu viện”, xây dựng thế lực của Hội ở nước ngoài), cùng với đó 

đã hình thành hệ thống những tiểu ban hoạt động một cách có tổ chức (hội tuyên 

truyền, hội nông, hội thương, hội học...) và như vậy, tất yếu đã tạo ra những mối liên 

hệ được đảm bảo và có tính tổ chức trong sự điều hành chung của DTH. Hơn thế nữa, 

với việc phát động PTĐD (1905 - 1909) cùng với đó là sự ra đời của các tổ chức bổ 

trợ như Việt Nam công hiến Hội(1), Đông Á đồng minh Hội(2), Hội Điền - Quế - Việt 

liên minh(3) nhằm thực hiện ý đồ đào tạo nhân tài, thức tỉnh dân tộc, chấn hưng đất 

nước, đoàn kết dân tộc và liên kết quốc tế đã tạo ra những mối liên hệ rộng rãi của 

DTH ở ngoài nước. Nghiên cứu về cấu trúc của DTH, G. Boudarel đã nhận xét:  

Dù tổ chức này có lỏng lẻo đến đâu, rõ ràng nó vẫn gần những điều sau 

này sẽ diễn ra hơn tất cả những điều từ trước đến đây đã làm cho đến 

                                                           
(1) Gồm 4 bộ lớn: Bộ kinh tế chuyên lo thu chi; Bộ kỷ luật: phục trách thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Bộ Giao tế: 

phụ trách quan hệ giao thiệp; Bộ Văn thư: lo công tác văn thư, lưu trữ. 
(2) Nhằm thực hiện ý đồ liên kết toàn Châu Á, đoàn kết các chí sĩ lưu vong của Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, 

Philippin cùng sống ở Nhật Bản để bàn định kế hoạch hợp tác cứu nước. 
(3) Thành lập theo sáng kiến của Phan Bội Châu, thu hút tất cả học sinh người Quế Châu, Vân Nam (Trung 

Quốc) và các nhà hoạt động cách mạng của Việt Nam nhằm giúp đỡ giải phóng đất nước khỏi ách thống trị và 

sự ràng buộc của đế quốc. 
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năm 1900, phong trào dân tộc ở Việt Nam không có một cơ cấu hữu cơ 

nào hết, tất cả đều dựa trên những mối liên hệ trung thuận, vấn đề từ 

nay sẽ khác. Bởi vì đã có một hệ thống những tiểu ban hoạt động, 

những trách nhiệm được phân công; những liên hệ được đảm bảo, đã 

có mối liên hệ rộng rãi, chú ý đào tạo nhân tài, đoàn kết toàn dân, 

giành độc lập, mang lại lợi ích cho mọi người; không phục vụ cho lợi 

ích của một riêng ai hoặc cho một ông vua nào, lý tưởng – hệ tư tưởng 

chung của Hội là dân chủ [49, tr.64]. 

Với việc phát động PTĐD, đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển 

biến về tư tưởng và cơ cấu tổ chức của PTYN và CMQN và Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Có thể nói rằng, Phan Bội Châu và những người yêu nước đất Quảng theo xu hướng 

“bạo động” là những người đầu tiên biết nhìn ra biển lớn, tư tưởng cứu nước của họ 

không còn bị bó hẹp trong phạm vi trong nước như các thế hệ trước đây mà họ đã 

phóng tầm nhìn ra nước ngoài, hướng ra bên ngoài để vận động, xây dựng, tổ chức 

lực lượng cứu nước. 

Những hoạt động của PTĐD với sự ra đời và hoạt động khá sôi nổi của các tổ 

chức bổ trợ ở trong và ngoài nước là một bước tiến dài về cơ cấu tổ chức của PTYN 

và CMQN và Việt Nam đầu thế kỷ XX; là sự kết hợp xây dựng, tổ chức, tập hợp lực 

lượng yêu nước, đào tạo, bố trí những con người đứng đầu các mắt xích quan trọng 

trong hệ thống tổ chức của DTH. 

Đến VNQPH (1912) với tôn chỉ “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt 

Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc Việt Nam” [100], [119]; cùng với hệ thống 

tổ chức quy củ, chặt chẽ từ nước ngoài cho đến trong nước cho chúng ta thấy rằng tổ 

chức do Phan Bội Châu sáng lập trên nền tảng của DTH đã tiến tới gần một chính 

đảng cách mạng thực sự. Quảng Nam là một địa bàn quan trọng trong hệ thống tổ 

chức đó. 

Dù cách mạng Việt Nam đang rơi vào giai đoạn thoái trào sau vụ “Trung kỳ 

dân biến” 1908, nhưng sự ra đời của VNQPH đã làm nhen nhóm lại PTCM trong 

nước. Tại Nam Trung Kỳ, cơ sở cách mạng vẫn còn giữ được ở một số nơi, đặc biệt là 

ở Nam - Ngãi: Trong suốt những năm 1909 - 1912, cơ sở cách mạng ở Nam - Ngãi 

vẫn còn một số yếu nhân của phong trào vẫn ngấm ngầm xây dựng lại cơ sở, bí mật 

thư từ và liên lạc với bên ngoài. Hầu hết các sĩ phu trong PTĐD, PTDT, chống thuế 

chưa bị sa vào tay giặc đều tập trung xung quanh Thái Phiên và Lê Ngung để hoạt 
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động [97]. Hoạt động của Thái Phiên và Lê Ngung ở Nam - Ngãi đã tạo điều kiện để 

chương trình và tuyên ngôn của Hội từ bên ngoài truyền về nước và thâm nhập vào 

phong trào quần chúng, các cơ sở cách mạng từng bước được gây dựng lại, nhất là khi 

các chiến sĩ trong PTDT được Pháp trả tự do trở về tham gia hoạt động. Tại Quảng 

Nam, sau khi tiếp thu được Chương trình và Tuyên ngôn của Hội, đông đảo các sĩ phu 

yêu nước tiến bộ Nam - Ngãi đã gia nhập và tổ chức ra Kỳ bộ VNQPH Trung Kỳ. Dù 

mới chỉ là một cơ sở của Hội ở Nam - Ngãi, chưa có hệ thống tổ chức, lãnh đạo thống 

nhất toàn Trung Kỳ; phương hướng hoạt động còn mang tính chung chung, còn trông 

chờ vào ngoại viện bên ngoài, nhưng coi hoạt động bên trong là chủ yếu, nên sự ra 

đời của Kỳ bộ VNQPH Trung Kỳ là sự tiếp tục thể hiện quyết tâm đi theo con đường 

cách mạng DCTS, lấy vũ trang bạo động làm phương thức hành động chủ yếu của các 

sĩ phu yêu nước tiến bộ Trung Kỳ, phản ánh một xu thế tất yếu của CMVN.  

Như vậy, từ NHQN đến DTH và VNQPH là bước tiến dài về cơ cấu tổ chức 

lãnh đạo của PTYN và CMQN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Nếu ở cuối thế kỷ 

XIX, NHQN là một tổ chức mang nặng tính chất của một hội kín, bị chi phối hoàn 

toàn bởi tư tưởng “trung quân”, phò vua cứu nước. Sang đầu thế kỉ XX, khi trên thế 

giới đã hình thành những đảng cách mạng với hệ thống tổ chức chặt chẽ, quy củ, thì ở 

nước ta DTH - tân đảng cách mạng có quy mô toàn quốc, ra đời trên đất Quảng Nam 

cũng có một bước chuyển vượt lên trên tầm của một hội kín, tiến gần với một đảng 

chính trị. Cho đến khi VNQPH ra đời, với hệ thống tổ chức quy củ từ trung ương đến 

địa phương, đã chứng tỏ rằng tổ chức này đang tiến rất gần tới một chính đảng cách 

mạng thực sự. Đó là cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lập ra một chính đảng cách 

mạng hiện đại, cương lĩnh về một nước Việt Nam độc lập, ban đầu theo chế độ quân 

chủ lập hiến, sau chuyển sang thành dân chủ cộng hòa. 

2.2.3. Chuyển biến về phương thức hoạt động 

Sự chuyển biến của một PTYN và cách mạng (phong trào dân tộc, dân chủ) cụ 

thể không chỉ bao hàm quá trình chuyển biến về tư tưởng chính trị, cơ cấu tổ chức 

lãnh đạo mà còn được phản ánh qua sự chuyển biến về phương thức tiến hành. Tức nó 

được biểu hiện bằng những hoạt động thực tiễn cơ bản, cụ thể có liên quan tổng thể 

tới phong trào. Vấn đề này, trong gần 20 năm đầu thế kỷ XX ở Quảng Nam do tác 

động của những điều kiện lịch sử cụ thể, phong trào DTDC chủ yếu diễn ra theo hai 

phương thức: bạo động duy tân, cải cách duy tân và sự kết hợp giữa hai xu hướng 

này. Trong phần này, chúng tôi tập trung phân tích những hoạt động thực tiễn chủ yếu 
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theo 2 khuynh hướng bạo động duy tân và cải cách duy tân dưới sự dẫn đạo của 

những tư tưởng đã được duy tân của sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ XX. 

2.2.3.1. Phương thức hoạt động theo lập trường cứu nước của Duy Tân 

Hội và Việt Nam Quang phục Hội 

DTH và PTĐD tổ chức theo tư tưởng bạo động gắn với vai trò lãnh đạo của 

Nguyễn Thành và Phan Bội Châu. DTH ra đời năm 1904, tại Quảng Nam nhằm hiện 

thực hóa mục tiêu cứu nước giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng bạo động. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Hội vạch kế hoạch hành động gồm 3 điểm chính: Mở rộng 

thế lực của Hội về người và tài chính; xúc tiến công cuộc chuẩn bị bạo động và trù 

liệu cử người xuất dương cầu viện [100, tr.140]. 

Căn cứ vào kế hoạch hành động trên, chúng ta nhận thấy phương thức hoạt 

động chủ yếu theo lập trường cứu nước của DTH là tự lực và cầu ngoại viện. 

Cầu ngoại viện là vấn đề quan trọng đặc biệt được Nguyễn Thành và Phan Bội 

Châu bàn tính kỹ càng và đi đến thống nhất tiến hành cầu viện Nhật Bản. Tuy nhiên, 

khi chủ trương cầu viện quân sự bị từ chối và theo lời khuyên của những người bạn 

Nhật Bản, Trung Quốc, Phan Bội Châu đã chuyển hướng sang cầu học nhằm đào tạo, 

bồi dưỡng nhân tài, làm nền tảng chấn hưng dân khí, khai dân trí và kiến tạo nên 

PTĐD. Với việc phát động PTĐD (1905 - 1909), đã đánh dấu bước chuyển biến mới 

trong phương thức cứu nước của DTH và Phan Bội Châu: chuyển từ khuynh hướng 

bạo động sang khuynh hướng bất bạo động, điều này thể hiện sự uyển chuyển, linh 

hoạt trong tư tưởng và hành động của các lãnh tụ DTH. Từ đây, Phan Bội Châu, 

Nguyễn Thành và các đồng chí của họ kết hợp bạo động với cải cách để kết hợp cứu 

nước với duy tân. 

Để thức tỉnh tinh thần dân tộc, kêu gọi Đông du, Phan Bội Châu và các nhà 

lãnh đạo DTH đã sáng tác nhiều thơ, văn như: Việt Nam vong quốc sử (1905), Khuyến 

quốc dân tự trợ du học văn (1906), Hải ngoại huyết thư (1906), Đề tỉnh quốc dân hồn 

(1907), Tân Việt Nam (1907), Việt Nam vong quốc sử khảo (1908)… Những tác phẩm 

thấm đượm tinh tình yêu nước và cách mạng đã góp phần to lớn thức tỉnh tinh thần 

yêu nước, kêu gọi đấu tranh, tập hợp và đoàn kết lực lượng để chống Pháp và tay sai, 

tạo nên một PTYN sôi nổi theo khuynh hướng duy tân cách mạng ôn hòa. 

Việc chính quyền Nhật Bản từ chối sự giúp đỡ về quân sự đã giúp Phan Bội 

Châu nhận ra tầm quan trọng của thực lực cách mạng và muốn mưu đồ công cuộc giải 

phóng chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Ông cho rằng, để cứu nước, giải 
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phóng dân tộc thì cần phải có một nguồn lực cần thiết để lật đổ ách thống trị của thực 

dân Pháp, mà trước hết là nguồn lực trong nước - nguồn nội lực; còn “ngoại viện” chỉ 

là để gây thanh thế cho nội lực mà thôi [33]. Tức chúng ta cần phải tiến hành: một 

mặt xây dựng và phát triển sức mạnh của các yếu tố cấu thành nội lực như kinh tế, 

văn hóa, truyền thống và con người Việt Nam; tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự 

cường của dân tộc Việt Nam. Mặt khác, phải tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ từ bên 

ngoài để vừa bổ sung, tăng cường sức mạnh nội lực, vừa tiếp thu, học tập kinh 

nghiệm của những nước tiên tiến. Từ đó, Phan Bội Châu và DTH tập trung đẩy mạnh 

các hoạt động nhằm xây dựng thực lực cho cách mạng cả trong và ngoài nước. 

6/1905, Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính trở về nước, sau khi gặp gỡ và bàn 

bạc với các đồng chí trong DTH, Phan Bội Châu vạch kế hoạch hành động tiếp theo 

của Hội gồm 3 điểm chính: 1. Nhanh chóng đưa Cường Để ra nước ngoài; 2. Lập các 

hội Nông, hội Thương, hội Học để tập hợp quần chúng; 3. Chọn ngay một số thanh 

niên thông minh, hiếu học, chịu được lao khổ đưa đi học nước ngoài [100, tr.142]. 

Kế hoạch hành động của DTH từ nửa cuối năm 1905 cho thấy, sự chuyển biến 

rõ rệt trong tư tưởng và phương thức hoạt động của tổ chức này: từ xuất dương “cầu 

viện” sang xuất dương “cầu học”, nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán 

cho cách mạng; từ mong chờ sự viện trợ về lực lượng, vũ khí, phương tiện quân sự từ 

bên ngoài sang tập trung xây dựng thực lực cho cách mạng mà trọng tâm là việc thành 

lập, phát triển các hội nông, hội thương, hội học để tập hợp quần chúng, phát triển 

thực lực cách mạng cả về người và tài chính. Như vậy, phương thức hoạt động của 

DTH đã chuyển từ lấy bạo động vũ trang làm phương thức trọng tâm (từ trước 

6/1905) sang lấy duy tân cải cách ôn hòa làm trọng tâm (từ 6/1905) nhằm tăng cường 

sức mạnh nội lực cho dân tộc. 

Chủ trương và hoạt động của DTH và Phan Bội Châu đã tạo dựng nên PTĐD 

sôi nổi, được hưởng ứng của đông đảo nhân dân từ Bắc chí Nam. Trong năm 1906, số 

lượng du học sinh Việt Nam đến Nhật chưa nhiều lắm, theo Niên Biểu của Phan Bội 

Châu thì đầu năm có Cường Để sang, sau đó thì một số thanh niên ở Trung Kỳ và Bắc 

Kỳ, còn ở Nam Kỳ thì chỉ mới có Trần Trọng Khắc và Bùi Mộng Vũ. Từ năm 1907, 

do ảnh hưởng của Khuyến quốc dân tự trợ du học văn và kết quả của vận động ở 

trong nước nên số lượng du học sinh sang Nhật tăng lên nhanh chóng. Có thời điểm 

có đến 100 người tập trung ở Hồng Kông để chờ tàu sang Nhật [106, tr.22]. Theo các 

công trình nghiên cứu về PTĐD ở trong và ngoài nước đều công bố, tính đến năm 

1908, số lượng du học sinh Việt Nam ở Nhật Bản vào khoảng 200 người (Nam Kỳ 
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khoảng 100, Bắc Kỳ khoảng 50, Trung Kỳ khoảng gần 50). 

Được sự giúp đỡ của các chính khách Nhật Bản, du học sinh Việt Nam được 

đưa vào học ở những trường lớn, nổi tiếng như Đông Á đồng văn thư viện, Chấn võ 

học viện và được đào tạo về văn hóa, đặc biệt là quân sự cần thiết cho công cuộc đánh 

Pháp giành độc lập dân tộc và kiến thiết đất nước sau này. Năm 1907, Phan Bội Châu 

thành lập tổ chức Công hiến Hội để quản lí và điều hành các hoạt động của du học 

sinh nhằm trang bị tốt nhất cho họ những kiến thức cần thiết cho công cuộc khôi phục 

độc lập và duy tân đất nước về sau. Sau vụ “Trung Kỳ dân biến” năm 1908, Pháp - 

Nhật cấu kết với nhau trục xuất du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Phan Bội Châu 

và DTH bắt đầu chuyển hướng về cách mạng Trung Quốc và các dân tộc bị áp bức Á 

Đông để chống kẻ thù chung. Bằng các hoạt động cụ thể như cộng tác với Vân Nam 

tạp chí, cùng các chí sĩ Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippin thành lập Hội Đông 

Á đồng minh; sáng kiến thành lập Hội Điền - Quế - Việt liên minh đã chứng tỏ bước 

tiến mới về tư tưởng, tổ chức và phương pháp tiến hành cách mạng ở Phan Bội Châu 

và những người lãnh đạo DTH. Họ bắt đầu chuyển từ lập trường lợi ích cách mạng 

quốc gia sang lợi ích chung của các dân tộc bị áp bức và cách mạng thế giới; chuyển 

từ phương thức “cầu viện” Nhật Bản là chủ yếu sang kết hợp mở rộng liên kết với các 

dân tộc khác cùng cảnh ngộ để tiến tới cùng làm cách mạng chống kẻ thù chung. Tình 

hình trên đây ảnh hưởng trực tiếp đến PTYN và CMQN. 

Ở trong nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tiểu La, công cuộc xây dựng và 

phát triển thực lực của DTH không ngừng được đẩy mạnh. Tại Quảng Nam và các 

tỉnh, DTH đã khéo léo kết hợp với các sĩ phu yêu nước trong PTDT tổ chức các hội 

học, hội nông, hội thương... chăm lo sản xuất kinh doanh, thu lợi, quyên góp tài chính. 

Theo tài liệu của Sở mật thám Pháp, Nguyễn Thành đã có mối quan hệ mật thiết với 

72 cơ sở thương hội trên toàn miền, ông còn góp cổ phần kinh doanh để lấy tiền gởi 

cho Phan Bội Châu lo kinh phí cho học sinh du học, số tiền DTH trong nước vận động 

gởi sang Nhật lên đến 12.000 đồng. 

Ngoài những hoạt động kết hợp với PTDT để tổ chức các hội buôn, hội nông, 

hội học, tại Thăng Bình, Quảng Nam còn thường xuyên tổ chức các hoạt động dưới 

hình thức vui chơi như đá gà, đua ngựa, đánh cờ... Những hoạt động hợp pháp này, 

làm vỏ bọc cho mục đích quyên góp tiền cho phong trào du học và những cuộc mật 

bàn về những vấn đề cách mạng quan trọng giữa những người lãnh đạo phong trào 

trong cả nước. 
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Tóm lại, chủ trương làm cách mạng bạo động để giải quyết mâu thuẫn giữa dân 

tộc ta với thực dân Pháp là khuynh hướng chủ đạo và xuyên suốt trong đường lối cứu 

nước của DTH, VNQPH và Phan Bội Châu. Tuy nhiên, qua thực tiễn, cùng với sự tác 

động của những nhân tố bên trong và bên ngoài, DTH đã có những chuyển biến rõ nét 

mang tính linh hoạt và sáng tạo trong phương thức hoạt động. Ban đầu, khi mới thành 

lập, DTH lấy việc “cầu ngoại viện” để tiến hành bạo động vũ trang làm phương thức 

hoạt động chủ yếu, thì kể từ khi bị từ chối giúp đỡ về quân sự của Nhật Bản, Trung 

Quốc, DTH đã chuyển từ cầu viện quân sự sang cầu học, tập trung xây dựng thực lực 

cách mạng ở trong nước, tăng cường sức mạnh nội lực của dân tộc. Đó là bước khởi 

đầu cho quá trình kết hợp đồng thời hai phương thức bạo động vũ trang và duy tân, 

làm cách mạng ôn hòa; sự kết hợp tăng cường sức mạnh “nội lực” của dân tộc làm 

chủ yếu với việc tranh thủ, tận dụng triệt để nguồn “ngoại lực” để nhân lên sức mạnh 

nội lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp (nội lực và ngoại lực) nhằm hướng đến mục đích 

tối cao là cứu nước, giải phóng dân tộc. 

2.2.3.2. Phương thức hoạt động theo chủ trương duy tân cải cách của Phan 

Châu Trinh 

Đất Quảng trong những năm đầu thế kỷ XX không chỉ là địa bàn chiến lược 

của DTH mà còn là trung tâm của cuộc vận động duy tân rộng lớn khắp Bắc - Trung - 

Nam. “Đó là cuộc vận động nhằm duy tân đất nước, tự cường dân tộc, phá bỏ các trì 

trệ cổ hủ phong kiến, xây dựng một xã hội mới dân chủ” [78, tr.156].  

Cuộc vận động duy tân cải cách theo khuynh hướng DCTS khởi phát đầu tiên 

ở Quảng Nam với các lãnh tụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp. 

Khác với chủ trương của DTH, các sĩ phu yêu nước tiến bộ Phan Châu Trinh, 

Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp… chủ trương làm cách mạng ôn hòa, bất bạo 

động, bằng phương pháp đấu tranh hòa bình, hợp pháp, đòi dân sinh, dân chủ một 

cách công khai. Với phương châm trực tiếp vận động dân chúng duy tân, không thông 

qua triều đình hay đưa đề nghị, dự án lên chính quyền phong kiến; hoạt động công 

khai, bất bạo động, không cầu ngoại viện, không thành lập đảng phái hay bất kỳ hội 

kín nào; nội dung chủ yếu là nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, phát triển dân sinh, 

vận động dân quyền nhằm hướng đến xây dựng xã hội mới dân chủ. Về thực chất, đó 

là nội dung của tư tưởng giải phóng dân tộc, làm cách mạng dân chủ theo xu hướng 

cách mạng ôn hòa của Phan Châu Trinh và những người lãnh đạo PTDT Quảng Nam 
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và việc triển khi thực hiện những nội dung của tư tưởng đó chính là thực thi lộ trình 

của công cuộc giải phóng dân tộc [78]. 

Với phương châm đã được xác định, từ năm 1903, Phan Châu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã đứng ra vận động công cuộc duy tân ở Quảng Nam. 

Từ Quảng Nam, phong trào nhanh chóng lan rộng ra nhiều địa phương khác trong cả 

nước. 

Cuộc vận động duy tân ở Quảng Nam diễn ra trên nhiều lĩnh vực tư tưởng, văn 

hoá, kinh tế, xã hội..., bao gồm hoạt động rất đa dạng, từ lập hội buôn bán, hội canh 

nông, mở trường học, đến việc vận động bài trừ phong tục tập quán hủ bại, truyền bá 

những tư tưởng về mục đích, nội dung và phương thức duy tân, vấn đề tự cuờng, vấn 

đề dân chủ, dân quyền, vận động đời sống mới như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, xóa bỏ 

các hủ tục lạc hậu... 

 Hoạt động tuyên truyền vận động duy tân: từ năm 1903, thông qua hình thức 

diễn thuyết, sáng tác thơ văn, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp 

đã tiến hành cuộc vận động tuyên truyền duy tân rầm rộ ở Quảng Nam và sau đó là ở 

các địa phương khác khắp Trung Kỳ. Lê Cơ, một người bà con đã được lĩnh hội tư 

tưởng và truyền hơi nóng duy tân sớm nhất từ chính Phan Châu Trinh. Vì vậy, cũng 

trong năm 1903, Lê Cơ đã sẵn sàng đứng ra nhậm chức Lý trưởng làng Phú Lâm 

(Tiên Phước) nhằm tạo dựng cơ sở, thực hiện những cải cách, dọn đường để phát 

động PTDT. Phú Lâm dưới sự chỉ đạo của Lê Cơ đã trở thành “làng duy tân kiểu 

mẫu”, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong PTDT ở Quảng Nam cũng như cả nước 

trong những năm đầu thế kỷ XX. 

Hơi nóng duy tân đã được Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý 

Cáp truyền đến tận các vùng rừng sâu nước độc, núi non hiểm trở ở phía Tây Quảng 

Nam. Do khí hậu “độc địa” công cuộc thượng sơn mở nhàn điền không đạt hiệu quả 

như mong muốn, Trần Quý Cáp cùng các bạn của ông vẫn không nản chí, họ tiếp tục 

công cuộc vận động hiến đất, hùn vốn, hợp sức lập nông hội, mở trường học, tuyên 

truyền vận động cải cách phong tục, lối sống ở vùng đồng bằng Điện Bàn, Hòa Vang. 

Đến năm 1905, khi phong trào diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam, “Bộ ba Quảng 

Nam”(1) tiến hành Nam du tiếp tục công cuộc vận động duy tân. Năm 1906, tại Bình 

Định trong kỳ thi Hương, ba ông đã tham gia khảo hạch và tạo nên thi văn phẩm nổi 

tiếng Chí thành thông thánh và Danh ngọc lương sơn, tỏ rõ thái độ thách thức nhà 

                                                           
(1)Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp 
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cầm quyền, chống đối quan lại lùi cuối; bài xích khoa cử, lối học từ chương… trực 

tiếp cổ động cho tân học, cái học mới. Sự kiện này đã gây tiếng vang lớn, làm lay 

động tư tưởng của các trí thức nho học ở đất Trung Kỳ lúc bấy giờ.  

Tiếp tục công cuộc Nam du, tại Bình Thuận, Phan Châu Trinh đã vận động lập 

Thư xã, để giảng giải sách báo mới, nhằm truyền bá tư tưởng dân chủ, tự cường; khởi 

xướng lập Hội Thanh niên tập thể dục; kêu gọi mở trường học dạy kiến thức mới để 

nâng cao dân trí, dân khí; vận động tổ chức những hội kinh tài để phát triển kinh tế, 

cải thiện dân sinh, tạo ra nguồn tài chính cho cuộc vận động cứu nước, dẫn đến sự ra 

đời của công ty Liên Thành và trường Dục Thanh vào năm 1907. 

Hoạt động lập Thương hội, Nông hội: Các nhà duy tân Quảng Nam cho rằng 

làm giàu là một trong những biện pháp tối ưu để có thể giành lại độc lập dân tộc và phát 

triển đất nước theo con đường văn minh tiến bộ. Vì vậy, người Việt Nam phải tự mình nỗ 

lực chấn hưng công nghệ và thương mại nước nhà, phải có chí làm giàu. Khi nào có trong 

tay một nền kỹ nghệ và thương mại phát triển, khi đó quốc dân mới cường thịnh, xã hội 

tiến bộ, văn minh. PTDT ở Quảng Nam khởi điểm từ “Hợp thương, Dĩ thương hợp 

quần” (Hội buôn - Dùng buôn bán để hợp nhau lại), dùng hoạt động kinh tế, chủ yếu 

là buôn bán làm chỗ dựa cho giáo dục và văn hoá. 

Cuộc vận động duy tân về kinh tế ở Quảng Nam tập trung vào việc chấn hưng 

thực nghiệp, phủ định quan niệm của xã hội phong kiến “trọng nông ức thương”. Các 

chí sĩ duy tân đã hô hào lập công ty sản xuất buôn bán, lập hội đoàn kinh doanh… Họ 

hùn vốn, thành lập những tổ chức kinh doanh, vừa thực hành thực nghiệp, vừa kêu gọi 

mọi người đẩy mạnh sản xuất và dùng hàng nội hoá. Với chủ trương “dĩ thương hợp 

quần”, lấy buôn bán để tập hợp nhau lại cùng lo việc nước nên việc buôn bán gọi là 

“quốc thương” và việc thành lập các hội buôn chung gọi là “hợp thương” hay “thương 

hội”.  

Ở Quảng Nam có ba thương hội quan trọng: thương hội Diên Phong do ông 

Phan Thúc Duyện điều khiển; hội buôn Thăng Bình ở làng Phú Lâm do Lê Cơ chủ 

trương và thương cuộc Hội An do Nguyễn Toản đặc trách. Thương hội vừa bán sỉ, 

vừa bán lẻ đủ các loại hàng, tổ chức chu đáo, trên mỗi món hàng có dán nhãn hiệu, 

ghi giá nhất định. 

Hợp thương Diên Phong do Phan Thúc Duyện chủ trương, quản lý, thuộc làng 

Phong Thử, Điện Bàn. Thương hội tổ chức buôn bán những mặt hàng nông, lâm, thổ 

sản chủ yếu như: vải, sợi, đường, heo, dầu phụng; vận chuyển bằng ghe bầu xuống 
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thương cuộc Hội An hoặc vượt biển đi các tỉnh khác. Đây là thương hội có quy mô 

lớn, trình độ tổ chức khá quy củ, có ban giám đốc quản lý và đội ngũ nhân viên lên 

đến 40 người. Hợp thương Diên Phong trở thành đầu não cho các thương cuộc trong 

tỉnh. 

Nằm ở vị trí thuận lợi, thương cuộc Hội An đóng vai trò rất quan trọng trong 

hoạt động thương mại của PTDT ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Trụ sở của thương 

cuộc là một căn nhà khá rộng, tọa lạc trên đường Chùa Cầu. Hoạt động giao thương 

khá rộng trên cả tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Thương cuộc buôn bán đủ các 

loại hàng hóa sỉ và lẻ: “vải, gạo, đường, quế, tơ là những hàng chính bán cho Trung 

Hoa; cau khô, đường mắt tre, dầu phụng bán sỉ cho các ghe ở tứ phương về mua đem 

bán lại cho các chợ thôn quê” [180, tr.153]. Ngoài ra, thương cuộc Hội An còn bán cả 

tân thư, bản đồ, sách vở, bút mục…Thương cuộc nằm ở thành phố cảng sầm uất, nên 

việc tổ chức, quản lý khá quy củ và có tính “chuyên nghiệp”. Tất cả các loại hàng hóa 

đều được phân loại, xếp đặt ngăn nắp, có niêm yết giá và có mặt hàng đã có nhãn mác 

như nước mắm Nam Ô; hàng xuất, nhập đều được cập nhật, quản lý bằng sổ sách cẩn 

thận. Có thể khẳng định rằng, Thương cuộc Hội An là thương cuộc được tổ chức theo 

hãng buôn kiểu mới ở nước ta lúc bấy giờ và trở thành nơi tụ hội của các sĩ phu hâm 

mộ duy tân Quảng Nam và cả nước. Trên cơ sở này, thành lập ra Quảng Nam hiệp 

thương công ty vào năm 1907 theo hình thức cổ phần. 

Phạm vi hoạt động của các thương hội không chỉ bó hẹp trên địa bàn Quảng 

Nam mà mở rộng ra Huế, Nghệ An và cả Hà Nội. Các thương hội ở Quảng Nam đã 

trở thành mô hình kiểu mẫu ban đầu cho hoạt động duy tân về kinh tế của PTDT cả 

nước, được các nhân sĩ tỉnh khác đến học hỏi kinh nghiệm, trong đó có cả các nhân sĩ 

duy tân nổi tiếng ở Bắc Kỳ như Lương Trúc Đàm nhằm chuẩn bị cho việc mở các 

thương hội khác [180]. 

Sự phát triển mạnh mẽ của thương nghiệp đã tạo ra hiệu ứng tích cực để nông 

nghiệp tiến theo. Nông nghiệp được tổ chức dưới hình thức các nông hội, trại cày, sơn 

trang... để tập trung nhiều năng lực, khai khẩn nhiều đất hoang, trồng những loại cây 

có thể xuất khẩu đem lại nguồn lợi lớn như quế, tiêu, chè... 

Khu vực Nam Quảng Nam, từ năm 1906, theo Huỳnh Thúc Kháng, hàng loạt 

nông hội quế, tiêu, chè lớn, nhỏ được thành lập ở vùng núi phía Tây Quảng Nam như 

Tiên Phước, Quế Sơn, Trà My, Hiên (Đông Giang và Tây Giang ngày nay), Giằng 

(Nam Giang)…; bởi ở đây có điều kiện đầu tư để lập vườn quế, tiêu, chè ...đưa lại giá 
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trị cao. Từ xưa, thương lái Trung Hoa là những người nắm độc quyền ngoại thương ở 

Quảng Nam, và tất nhiên họ không thể bỏ qua những mặt hàng mang lại lợi nhuận lớn 

như tiêu, quế, chè; đặc biệt là quế. Họ ép nông dân phải bán rẻ, bán non những sản 

phẩm của mình, bán cả vườn nhưng chỉ đặt trước với số tiền rất nhỏ. Do đó, khi các 

Thương hội, Công ty ra đời để hùn những nguồn vốn lớn cho vay tránh bán non, trữ 

được sản phẩm, chờ được giá và tìm thị trường để xuất khẩu đã đáp ứng được nhu cầu 

về vốn, giá cả và đầu ra cho nông dân. Đó là lý do vì sao phong trào “mở vườn quế, 

lập vườn chè” phát triển ở các huyện miền núi phía Tây Quảng Nam. Phong trào lên 

cao đến độ thu hút cả quan lại của triều đình. Đề đốc Trần Tuệ, người được cử trông 

coi đường sá lên mỏ vàng Bồng Miêu bị bức tử vào năm 1908, bởi do cưỡng bức dân 

để chiếm đoạt đất đai lập nông hội trồng quế, tiêu. 

Ở vùng Bắc Quảng Nam, do đất đai đã được khai thác hết, không có nhiều 

nguồn lợi nên chủ yếu tập trung vào ngũ cốc. Giữa năm 1906, Trần Quý Cáp cùng các 

bạn đồng tâm đã mộ người lên tận vùng Sé(1), đầu nguồn sông Thu Bồn khai khẩn đất 

hoang, lập nhàn điền Cờ Vi (rẫy Cờ Vi). Nơi đây đất đai bằng phẳng, rất màu mỡ, 

thuận lợi cho gieo vãi, trồng trọt, nhất là cây bắp. Công việc tiến hành rất thuận lợi 

được một thời gian, tuy nhiên do điều kiện giao thông khó khăn, công tác vận chuyển 

hàng hóa rất khó, cùng với khí hậu khắc nghiệt, bệnh sốt rét rừng đã khiến cho công 

cuộc khai hoang, lập nhàn điền của Trần Quý Cáp phải bỏ giữa chừng và quy về lại 

đồng bằng. 

 Không thành công trong cuộc khai hoang lập Nông hội ở vùng núi phía Tây, 

Trần Quý Cáp quay về đồng bằng lập Nông hội Yến Nê ở vùng giáp ranh giữa Hòa 

Vang và Điện Bàn. Nông hội Yến Nê với diện tích khoảng 20 mẫu đất do lý hương và 

nông dân tự nguyện hiến cho. Nông hội trồng các loại sắn, khoai, bắp, được quản lý 

bởi Học Băng (bố vợ Thái Phiên) và hai anh em Tú Diêu, Hương Bung. Đây là nông 

hội lớn và được tổ chức quản lý quy củ bậc nhất ở vùng đồng bằng phía Bắc Quảng 

Nam. Ngoài Yến Nê, phong trào khai phá đất hoang, lập nông hội cũng diễn ra mạnh 

ở Đại Lộc với nông hội Bửu Sơn và Duy Xuyên với nông hội Tháp Mỹ Sơn. Đây là 

những nông hội lớn, diện tích mỗi nông hội lên đến gần 50 mẫu, trồng chủ yếu các 

loại sắn, khoai, bắp; riêng ở Tháp Mỹ Sơn còn có trồng lúa. 

Phong trào lập hội thương, hội nông diễn ra sôi nổi và rộng khắp Quảng Nam, 

lan rộng ra cả Trung Kỳ, ảnh hưởng đến Bắc Kỳ, thu hút đông đảo quần chúng tham 

                                                           
(1) Cách Tân tỉnh Trung Lộc (Quế Lộc, Nông Sơn) của Nghĩa hội Cần Vương khoảng gần 30 km về phía Tây. 
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gia. Sức ảnh hưởng, lan tỏa của phong trào lập Hội đã ăn sâu vào trong nhân dân, trở 

thành phương thức để làm giàu. Thương hội và nông hội gắn bó mật thiết với nhau, 

tương trợ cho nhau và trở thành hậu thuẫn cho PTDT Quảng Nam. Việc các sĩ phu 

hợp nhau lại thành lập công ty kinh doanh là một hiện tượng hết sức mới mẻ. Họ làm 

kinh tế vì lợi nhuận là một phần nhưng phần nhiều là muốn làm gương cho dân chúng 

để giương cao ngọn cờ chấn hưng thực nghiệp, hướng đến tự cường dân tộc. Đó 

không chỉ là sự chuyển biến lớn về tư tưởng chính trị khi các sĩ phu đất Quảng hiểu ra 

được chủ quyền dân tộc không chỉ có chủ quyền chính trị mà cả chủ quyền kinh tế; 

độc lập không chỉ gắn với thái bình mà còn gắn với phú cường. Vì lẽ đó, để cứu nước, 

giành lại độc lập không chỉ bằng phương thức vũ trang bạo động mà còn là sự đua 

tranh kinh tế để tự cường dân tộc. Hay nói cách khác, đối với các nho sĩ duy tân đất 

Quảng đầu thế kỷ XX, làm giàu, phát triển kinh tế, để tự cường dân tộc cũng là 

phương thức để cứu nước. 

Hoạt động lập hội học cũng diễn ra sôi nổi. Tại Quảng Nam có 48 trường tân 

học, tiêu biểu nhất là Trường Phú Lâm và Trường Diên Phong. Nội dung giáo dục 

theo lối cách tân, ngoài chữ Hán, còn có chữ quốc ngữ, chữ Pháp. Những kiến thức 

khoa học sơ giản được giảng dạy trong nhà trường….Vấn đề dân chủ dân quyền được 

phổ biến thông qua chương trình học hoặc trong các buổi diễn thuyết cổ động tuyên 

truyền. 

Hoạt động cải cách phong tục, lối sống: Ngoài các hoạt động lập thương hội, 

nông hội, mở trường học… PTDT Quảng Nam đầu thế kỷ XX, còn chú trọng đến việc 

thay đổi lối sống, lề lối sinh hoạt hằng ngày, phong tục tập quán, nghi lễ…theo cách 

mới, đề cao tinh thần khoa học và coi đó là một trong những nội dung, liên quan trực 

tiếp đến công cuộc văn minh hóa, tiến bộ hóa xã hội. Đây là một nội dung quan trọng 

để thực hiện “khai dân trí” và làm cuộc “tân dân”. Do đó, từ lúc khởi xướng, Phan 

Châu Trinh có những bài ca, bài vè, tổ chức những buổi diễn thuyết để tuyên truyền 

cổ động cho nền văn hoá mới tiến bộ hơn. Trong bài Tỉnh quốc hồn ca I, Phan Châu 

Trinh phê phán thói mê tín dị đoan, kêu gọi mọi người “bền gan chắc dạ”, vững tin 

vào bản thân: 

Người mình không tự cường, tự miễn 

Chỉ mơ màng những chuyện hư vô 

Đổ cho tại mả, tại mồ 

Đổ cho số phận, đổ cho tại thời 
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… 

Và ông: Khuyên khắp thị thành, thôn xã 

Đừng tin càn, tin chạ mà bây. 

Thử xem các nước Đông, Tây 

Xưa nay trời giúp người ngây bao giờ [165, tr.355-356]. 

 Cuộc vận động mặc “áo quần cụt”, bỏ thói ăn trầu để răng trắng, cắt móng tay 

ngắn, đi giày….diễn ra sôi nổi. Đáng chú ý nhất là hoạt động “cắt tóc ngắn” được 

xem là linh hồn của phong trào về mặt phong hoá. Cắt tóc ngắn trở thành biểu tượng 

của ý chí canh tân và từ bỏ cái cũ lạc hậu. Về vận động cúp tóc, có bài vè: 

Cúp hề! cúp hề! 

Tay mặt cầm kéo, 

Tay trái cầm lược, 

Cúp hề! cúp hề! 

Đủng đỉnh cho khéo 

Bỏ cái ngu này 

Bỏ cái dại này 

Học theo người Tây… 

Phen này ta cúp 

Phen sau ta cạo… 

 Bản thân Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp…cũng tiến 

hành Tây hoá trong cách ăn mặc và đầu tóc. Phan Châu Trinh cũng đã tạo ra “mốt 

Tây Hồ”. Ông “vận một cái áo bành tô và một chiếc quần vải nội hoá Quảng Nam 

nhuộm đen, thắt cái cà vạt cũng bằng vải đen, đi đôi giày “dôn” mỏ vịt và đội cái nón 

“cát trắng” [33, tr.201]. Lê Cơ là một tấm gương có văn hoá mới với hình thể bên 

ngoài như người Tây: to lớn, râu ria, ăn mặc đồ Tây, không mặc cảm trước võ quan 

thực dân... Bản thân các nhà duy tân thực hiện trước để làm gương nhằm vận động, 

tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu. Các ông Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, 

Trần Quý Cáp….đã len lỏi vào từng xóm thôn, đi từ làng này qua xã nọ để hô hào 

thuyết phục mọi người thực hành công cuộc duy tân. Từ đây, một phong trào dùng 

hàng nội hoá, cắt tóc ngắn, mặc Âu phục, bài trừ hủ tục diễn ra khắp các làng xã của 
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tỉnh Quảng Nam.   

Trước sự phát triển của PTDT, chính quyền thực dân đã nhận thấy được sự 

nguy hiểm của các hoạt động này. Báo cáo của Công sứ Quảng Nam (số 184, ngày 

5/12/1907) nêu rõ:  

Con số người gia nhập Hội (buôn & nông) ở Quảng Nam ngày càng 

tăng (…) có những nơi toàn xã cùng gia nhập. Hàng tháng hội họp vào 

những ngày nhất định, mồng 1 và 15 rất đều đặn. Họp ở các chợ chính, 

có cuộc số người dự lên đến cả ngàn người (…) Họ ca ngợi nông 

nghiệp và thương mại như là phương thức để làm giàu và nhờ đó mà trở 

nên mạnh. Nhưng chính những cuộc hội họp đó mà những người lãnh 

đạo tiếp xúc với dân chúng làm cho dần quen nghe theo lời khuyên của 

họ, và sau này sẽ tuân theo mệnh lệnh của họ” [53, tr.96]. 

Điều đáng lưu ý là những tư tưởng duy tân cải cách của các nhân sĩ yêu nước 

tiến bộ được truyền bá vào trong quần chúng, đã làm trỗi dậy ý thức dân tộc, dân chủ; 

làm cho họ giác ngộ được quyền và lợi ích của mình; tạo ra hiệu quả trực tiếp châm 

ngòi cho phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 1908. Phong trào chống sưu thuế ở miền 

Trung năm 1908 là kết quả của cuộc vận động dân tộc, dân chủ theo khuynh hướng 

DCTS trong những năm đầu thế kỷ XX, là một trong những sự kiện đánh dấu bước 

phát triển mới của PTYN và CMVN. Đây không phải đơn thuần là một phong trào 

đấu tranh chống sưu thuế mà thực chất là một vụ dân biến. Nét đặc sắc trên đây cùng 

với những biểu hiện phong phú, đa dạng của nó đã trở thành một dấu hiệu mới de doạ 

thật sự nền thống trị của Pháp. Đây là nguyên nhân khiến thực dân Pháp đã đàn áp 

khốc liệt phong trào này nói riêng và PTYN cách mạng đầu thế kỷ XX nói chung. 

Tóm lại, để hoàn thành các nhiệm vụ, các mục tiêu cứu nước được đặt ra, trước 

hết phải tạo ra thực lực về kinh tế, văn hóa, quân, sự…, phải nâng cao được dân trí, 

chấn hưng được dân khí, bồi dưỡng được nhân tài và phát triển bền vững dân sinh  

dưới các hình thức công khai và hợp pháp. Vì vậy, bên cạnh hình thức đấu tranh vũ 

trang của thời kỳ trước vẫn được duy trì (DTH, VNQPH), các sĩ phu yêu nước thời kỳ 

này đã kết hợp nhiều biện pháp mới về chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao, tiến 

hành cuộc vận động cải cách sâu rộng trong quần chúng. Họ lập các hội yêu nước 

(DTH, VNQPH) để tập hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh; từ cầu viện chuyển sang cầu 

học, đưa thanh niên xuất dương du học để đào tạo nhân tài (PTĐD); mở trường học, 

xuất bản sách báo, tuyên truyền phổ biến kiến thức mới, diễn thuyết, bình văn, hô hào 

cải cách phong tục, lập hội buôn, phát triển công thương nghiệp (PTDT); biểu tình 

bao vây tỉnh thành, huyện lỵ đưa yêu sách (Vụ dân biến ở Trung Kỳ 1908); đoàn kết, 

tranh thủ sự viện trợ của các nhà yêu nước châu Á đối với CMVN (tham gia thành lập 
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Đông Á Đồng minh Hội, Hội chấn Hoa hưng Á...), tranh thủ sự ủng hộ của các lực 

lượng tiến bộ ở Trung Quốc, Nhật, Pháp. Phương thức hoạt động trên đây thể hiện sự 

chuyển biến của PTYN và cách mạng từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng 

dân chủ tư sản. 

Tiểu kết chương 2 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong gần 20 năm đầu thế kỷ XX gắn 

liền với sự chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước mà vai trò khởi xướng, tổ 

chức, lãnh đạo thuộc về các sĩ phu yêu nước tiến bộ với những đại diện như Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành, Phan Bội Châu… 

Họ là những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa, tấn công 

mạnh mẽ vào thành trì của thực dân Pháp và chế độ phong kiến đã lỗi thời, kìm hãm 

sự phát triển của xã hội; tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức tư tưởng, là 

động lực to lớn để xã hội Quảng Nam vượt qua “vòng kim cô” của Nho giáo. Từ đó, 

tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức lãnh đạo phong trào, phương 

thức tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Quảng Nam và làm dấy lên 

những phong trào đấu tranh sôi nổi, rộng khắp trên đất Quảng Nam vào những năm 

đầu thế kỷ XX.  

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN những năm đầu thế kỷ XX, dù không đi 

đến thành công do ở Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung lúc này chưa hội tụ 

đầy đủ các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội chín muồi của một cuộc vân động cách 

mạng tư sản. Vì vậy, sự chuyển biến này chưa đạt tới trình độ của một cuộc cách 

mạng tư sản như ở châu Âu. Điều này, phải đợi đến mấy năm sau đó, dưới ảnh hưởng 

của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, nhất là từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất với sự ra đời của hai giai cấp tư sản và tiểu tư sản, cùng sự lớn mạnh của bộ phận 

trí thức Tây học được đào tạo trong nhà trường Pháp - Việt thì mới được thực hiện. 

Tuy vậy, quá trình chuyển biến của PTYN và CMQN trong gần 20 năm đầu thế kỷ 

XX đã tạo ra những tiền đề tư tưởng, kinh tế, xã hội vững chắc đưa phong trào DTDC 

Quảng Nam tiếp tục chuyển biến, bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn tìm 

con đường giải quyết khủng hoảng về tư tưởng và đường lối cứu nước theo lập 

trườngCMVS. Quá trình đó như một giai đoạn trung gian chuyển tiếp cần thiết giữa 

hai giai đoạn phát triển của PTYN và CMQN từ lập trường phong kiến sang khuynh 

hướng DCTS và đến lập trường CMVS trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN những năm đầu thế kỷ XX là sự chuyển 

biến mang tính quy luật, là một bộ phận không thể tách rời sự chuyển biến của PTYN 

chống Pháp của nhân dân Việt Nam, góp phần to lớn vào sự chuyển biến chung của 

phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX.  
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Chương 3 

SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC 

VÀ CÁCH MẠNG QUẢNG NAM TỪ KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN 

SANG KHUYNH HƯỚNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN (1919 - 1930) 

3.1. Những tiền đề của sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách 

mạng Quảng Nam trong những năm 20 đầu 30 thế kỷ XX 

3.1.1. Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Quảng Nam  

3.1.1.1. Sự chuyển biến về kinh tế  

Dù thắng trận nhưng nước Pháp bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ 

nhất với những tổn thất nặng nề cả về kinh tế, tài chính, lâm vào tình trạng khủng 

hoảng về mọi mặt. Để giải quyết vấn này, thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc 

địa, trong đó Đông Dương (mà chủ yếu là Việt Nam) với những tiềm năng lớn (cung 

cấp ½ của cải vật chất của cả hệ thống thuộc địa cho chính quốc trong chiến tranh thế 

giới thứ nhất, là thị trường cung cấp những sản phẩm có giá trị cao và nhu cầu thị 

trường thế giới lớn như lúa gạo, cao su và quặng mỏ) đã nổi lên hàng đầu trong chính 

sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.  

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), nhất là từ 1924 trở 

đi, Pháp tiến hành đầu tư ồ ạt vào các ngành kinh tế Việt Nam với tốc độ và quy mô 

lớn gấp nhiều lần so với trước chiến tranh. Nếu trong 30 năm (1888 - 1918), Pháp đầu 

tư vào Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam) khoảng 1 tỉ phờ-răng, thì chỉ tính riêng 

trong 7 năm 1924 - 1930 tổng mức vốn đầu tư của Pháp gấp 7 lần so với trước chiến 

tranh.  

Sự tăng cường đầu tư đó của Pháp đã đưa tới sự mở rộng kinh doanh của 

những công ty đã hoạt động từ trước và sự ra đời ngày càng nhiều của các công ty 

mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh; với sự góp sức của ngân hàng, nhất là Ngân 

hàng Đông Dương. Tính đến năm 1929, ở Việt Nam, tư bản Pháp đã có 146 công ty 

hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, khai mỏ và thương nghiệp. 

Hướng đầu tư khai thác lần này cũng khác so với thời kỳ đầu, nếu trong lần khai thác 

thứ nhất Pháp tập trung đầu tư chủ yếu vào khai mỏ và giao thông vận tải, thì trong 

lần khai thác thứ hai này tư bản Pháp đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp, song song 

với việc đẩy mạnh hoạt động khai thác khoảng sản [100]. Việt Nam thực sự trở thành 

một thuộc địa khai thác của tư bản tài chính Pháp. Nền kinh tế Việt Nam có nhiều 
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chuyển biến trong nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và thương nghiệp 

nhưng tất cả đều do độc quyền Pháp nắm giữ. Trong điều kiện đó, thành phần kinh tế 

tư bản chủ nghĩa Việt Nam đã có nhiều cố gắng để len lỏi, vươn lên nhưng còn rất 

nhỏ bé và yếu ớt. Bên cạnh quan hệ sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa đã xâm nhập, ở 

nông thôn Việt Nam vẫn tồn tại phổ biến quan hệ sản xuất phong kiến dù đã lạc hậu 

nhưng vẫn được thực dân Pháp dung dưỡng và duy trì đã trở thành trở ngại lớn đối 

với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, mà sự tăng cường đầu tư, đẩy 

mạnh khai thác của Pháp trong công cuộc khai thác lần hai chỉ làm rõ nét hơn chứ 

không hề làm thay đổi bản chất nền kinh tế Việt Nam. Đó là nền kinh tế thuộc địa nửa 

phong kiến, với đặc điểm nổi bật là sự phát triển mất cân đối trong cơ cấu kinh tế. Về 

cơ cấu vùng: 

Miền Bắc và miền Nam nền kinh tế còn ít nhiều phát triển; còn miền 

Trung từ trước đến sau chỉ trừ một vài chuyển biến có tính chất cục bộ 

ở Vinh - Bến Thủy, Quảng Nam - Đà Nẵng... , còn lại các khu vực khác 

hầu như vẫn ở trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Riêng các khu vực 

miền núi chuyển biến không có gì, người dân vẫn sống theo phương 

thức du canh, du cư, chủ yếu tận dụng những sản vật có sẵn trong tự 

nhiên [100, tr.217].  

Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai, ở Trung Kỳ, hàng loạt các tập đoàn 

tư bản Pháp đổ vốn vào kinh doanh đồn điền, phát triển thương mại, công nghiệp, 

giao thông vận tải... trong đó, Quảng Nam - Đà Nẵng là một trong những trọng điểm 

đầu tư của Pháp. 

Trong nông nghiệp, tư bản Pháp nắm quyền khai thác nguồn lợi về cây công 

nghiệp và cây lúa, chiếm đoạt 17.200 ha trong tổng số 117.101 ha đất canh tác để lập 

đồn điền trồng lúa ở An Hoà, chè ở Đức Phú, Chiên Đàn, Phước Lợi, Tây Sơn, lập 

các trạm canh nông và nhà máy hấp kén ươm tơ ở Giao Thủy nhằm cung cấp sợi cho 

công ty dệt vải xuất cảng của chúng [162]. Bên cạnh đó, tư sản người Việt ở Quảng 

Nam - Đà Nẵng cũng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chủ 

yếu vào hoạt động thu mua nông lâm thổ sản ở nông thôn và miền núi về các thành thị 

bán hoặc đem xuất cảng. Tiêu biểu có công ty của Lê Quý ở Đà Nẵng chuyên buôn 

bông, vải sợi, đưa hàng đến bán ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn; 

công ty của Lê Văn Tập, Trương Liên, Nguyễn Hữu Quý, Kim Quy chuyên buôn gạo 

và xuất khẩu nông thổ sản [123]. 
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Trong lĩnh vực thủ công nghiệp, Quảng Nam là một trong những tỉnh có nghề 

thủ công phát triển từ trước, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của công 

cuộc khai thác lần hai của Pháp, Quảng Nam đã hình thành những vùng chuyên sản 

xuất hàng thủ công bán ra thị trường như dệt ở Duy Xuyên, Mã Châu (Hội An), gốm 

Thanh Hà (Hội An), mía đường Duy Xuyên... Duy Xuyên từ sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất là vùng chuyên canh trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, nhiễu, vải với hoạt động sản 

xuất diễn ra hàng ngày. Ở đây, đã hình thành các xưởng sản xuất với quy mô vừa, sử 

dụng từ 15 - 20 nhân công. Tuy nhiên, công ty Nam Hưng tư nghiệp hợp xã(1) ở Hội 

An mới là công ty điển hình về kỹ thuật sản xuất hiện đại và sản xuất theo quy mô 

công nghiệp trong ngành dệt ở Trung Kỳ. 

Trong công nghiệp, tư bản Pháp hoàn toàn độc chiếm với các hoạt động chủ 

yếu là khai thác than ở Nông Sơn, vàng ở Bồng Miêu... Riêng ngành in, sau Chiến 

tranh thế giới thứ nhất, xuất hiện Công ty in của Huỳnh Thúc Kháng đặt trụ sở tại Đà 

Nẵng. Đến năm 1927, Công ty Huỳnh Thúc Kháng mở thêm 1 cơ sở nữa là Nhà in 

Tiếng Dân ở Huế. 

Kinh doanh thương nghiệp là lĩnh vực hoạt động sôi nổi nhất ở Quảng Nam - 

Đà Nẵng từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất với sự tham gia buôn bán trong nhiều 

ngành nghề, nhiều mặt hàng khác nhau của tư sản người Việt.  

Những cửa hiệu, hội buôn, công ty thương mại xuất hiện từ trước đây 

làm ăn phát đạt lên, có số vốn lớn, lợi nhuận cao và giữ được vị trí 

quan trọng trên thị trường. Số lượng cửa hàng, cửa hiệu mới thành lập 

không ngừng tăng lên, nhất là tại trung tâm đô thị lớn như Đà Nẵng, 

Hội An [123, tr.37]. 

 Số liệu thống kê về số lượng người Việt đóng thuế môn bài ở các tỉnh 

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong các năm 1921 - 1922 cho thấy rõ điều đó. 

 

 

 

 

                                                           
(1) Nam Hưng tư nghiệp hợp xã là công ty cổ phần, chuyên mở xưởng dệt lụa, ươm tơ, nhuộm lụa và buôn bán 

xuất nhập cảng tơ lụa do Nguyễn Tấn Hà sáng lập vào năm 1926, đặt cơ sở tại Hội An. Số vốn khi mới thành 

lập là 42.000 đồng, chia làm 84 cổ phần, thị trường buôn bán của công ty là khắp cả nước và sang tận Lào, 

Miên. 
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Bảng 3.1: Thống kê số lượng người Việt đóng thuế môn bài ở các thành 

phố, tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong các năm 1921 – 1922  

[160, tr.211-212] 

Năm 

Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi 

Số người Số tiền 

(đồng) 

Số người Số tiền 

(đồng) 

Số người Số tiền 

(đồng) 

1921 295 6.071 215 3.246 106 2.000 

1922 297 4.999 224 3.496 112 2.144 

Cộng 592 11.071 439 6.742 218 4.144 

 

Qua bảng số liệu trên cho thấy, tổng số người đóng thuế môn bài và tổng số 

tiền đóng (trong 2 năm 1921 và 1922) ở Đà Nẵng gấp 3 lần Quảng Ngãi; ở Quảng 

Nam gấp 2 lần Quảng Ngãi. Điều đó chứng tỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh công 

thương nghiệp ở Đà Nẵng, Quảng Nam tăng nhanh hơn so với Quảng Ngãi cả về số 

lượng người tham gia kinh doanh và số lượng tiền đóng thuế môn bài. 

Hoạt động kinh doanh thương nghiệp ở Quảng Nam - Đà Nẵng từ sau thế chiến 

thứ nhất, nhất là trong những năm 1924 - 1926 phát triển nhanh chóng. Điều đó, còn 

được chứng minh qua khối lượng hàng hóa xuất khẩu ra bên ngoài luôn lớn hơn hàng 

nhập khẩu ở cảng Đà Nẵng trong cùng thời gian trên. Nếu so với cảng Bến Thủy 

(Vinh) trong cùng thời gian đó thì khối lượng hàng xuất - nhập qua cảng Đà Nẵng lớn 

hơn nhiều. Cụ thể: năm 1924, Đà Nẵng xuất gấp 1,8 lần, nhập gấp 4,3 lần ở Bến 

Thủy. Năm 1926, Đà Nẵng xuất gấp 1,5 lần, nhập gấp 5 lần ở Bến Thủy. 

Bảng 3.2: Khối lượng hàng xuất - nhập khẩu qua cảng Đà Nẵng và Bến 

Thủy năm 1924 và 1926 [125] 

Cảng 
1924 1926 

Xuất (tấn) Nhập (tấn) Xuất (tấn) Nhập (tấn) 

Đà Nẵng 72.000 42.000 64.000 51.000 

Bến Thủy 39.361 9.751 41.012 10.076 

 

Sự phát triển về kinh tế đã dẫn đến sự phân hóa về xã hội ở Quảng Nam sâu 
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sắc hơn. 

3.1.1.2. Sự chuyển biến về xã hội  

Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã làm cho xã hội Quảng 

Nam tiếp tục phân hóa mạnh hơn. Các giai cấp mới hình thành và trưởng thành song 

song với các giai cấp cũ không ngừng biến động. 

Giai cấp địa chủ phong kiến: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong khi các 

thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trước thì 

thế lực của giai cấp địa chủ phong kiến vẫn không suy giảm. Trái lại, được sự che chở 

của thực dân Pháp, địa chủ phong kiến không ngừng củng cố vững chắc thế lực của 

giai cấp mình bằng cách tập trung ngày càng cao ruộng đất, tư liệu sản xuất chủ yếu 

trong nông nghiệp vào tay giai cấp mình. Ở Quảng Nam cũng diễn ra tình trạng tương 

tự, theo thống kê phú nông, địa chủ chiếm 85.220/ tổng số 117.101 héc ta đất canh tác 

toàn tỉnh. Điển hình có địa chủ chiếm hàng ngàn héc ta như Thất Sáu (Bình Quế - 

Thăng Bình) có 3.000 mẫu, Cai Nghi (Duy Tân - Duy Xuyên) 1.000 mẫu, Bát Kiện, 

Hồ Song (Tam Kỳ) có trên 500 mẫu…[39, tr.60]. Đại bộ phận địa chủ ở nông thôn 

thường cho thuê ruộng từng mùa hoặc phát canh thu tô. Một số địa chủ chuyển qua 

thu tô bằng tiền, bỏ vốn mở hiệu buôn, góp cổ phần... Bên cạnh đó, có một số tư bản 

bỏ tiền mua đất phát canh thu tô. Vì thế, ở Quảng Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất đã hình thành tầng lớp địa chủ kiêm thương gia và ngược lại thương gia kiêm địa 

chủ và do đó mà địa chủ và tư sản có mối quan hệ gắn bó với nhau. 

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam hồi đầu 

thế kỷ XX. Ở Quảng Nam, nông dân bị thực dân Pháp và phong kiến chiếm đoạt hết 

ruộng đất. Theo số liệu thống kê của Sở Trồng trọt Đông Dương năm 1925, toàn tỉnh 

có 462.000 nhân khẩu lao động nông nghiệp nhưng chỉ sở hữu 42.681 ha diện tích 

canh tác [162], tính bình quân mỗi nhân khẩu lao động nông nghiệp chỉ sở hữu 0,09 

ha. Do không có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác, nên nông 

dân phải đi cày thuê, làm mướn để kiếm sống; do vậy, đa phần là bần cố nông. Nông 

dân phải nộp địa tô từ 40% đến 70% hoa lợi, cùng những khoản địa tô phụ khác như 

tô trâu, tô nước, tô nông cụ... 

Tình cảnh nông dân còn cùng cực hơn nữa dưới ách sưu thuế của chính quyền 

thực dân phong kiến. Theo quy định của chính quyền thực dân, từ cuối năm 1919, tất 

cả mọi người từ 18 đến 60 tuổi trên cả nước không phân biệt giàu nghèo đều phải 

đóng 2,5 đồng thuế thân/người/năm, thuế điền từ 0,5 đến 2,3 đồng/mẫu 
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ruộng/người/năm và từ 1,0 đến 1,9 đồng/mẫu đất/người/năm. Không những thế, để 

tăng nguồn thu từ thuế ruộng, đất thực dân Pháp đã quy định lại đơn vị đo đạc làm 

tăng diện tích đất dẫn đến tăng thuế. Ngoài thuế trực thu, đè nặng lên vai người nông 

dân là các loại thuế gián thu như thuế muối, thuế chợ, thuế đò, thuế rượu và thuốc 

phiện. 

Thuế khóa nặng nề cùng với chính sách độc quyền thương mại, độc chiếm thị 

trường, hạ giá nông sản của thực dân Pháp khiến các ngành nghề thủ công truyền 

thống ở nông thôn bị bóp chết. Nông dân lâm vào cảnh khốn cùng, phá sản; tình trạng 

thất nghiệp, nửa thất nghiệp ở nông thôn ngày càng tăng lên. Trong tình cảnh đó, buộc 

đông đảo nông dân nghèo ở nông thôn phải bỏ làng đi kiếm sống ở tỉnh thành, hầm 

mỏ, xí nghiệp, đồn điền. Tình hình trên đã tạo ra nguồn lao động dồi dào và rẻ mạt 

cho các công ty tư bản.  

Tầng lớp tiểu tư sản: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa của 

thực dân Pháp, tầng lớp tiểu tư sản ở Quảng Nam phát triển khá nhanh về số lượng, 

ước tính chiếm khoảng 30% dân số trong tỉnh [162]; phần lớn sống ở các thị xã, trị 

trấn. Họ bao gồm nhiều lớp người khác nhau: tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công, 

người buôn bán nhỏ, viên chức, giáo viên, học sinh… Địa vị kinh tế yếu ớt, đời sống 

luôn bị đe doạ, tài năng bị kìm hãm, tự do dân chủ bị tước đoạt, phần lớn họ chịu ảnh 

hưởng của các PTYN chống Pháp ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tiểu tư sản là 

lực lượng có tri thức, một bộ phận có hoài bão dân tộc, dân chủ tự do, muốn bảo vệ 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc; được tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, một bộ phận 

trí thức mới Quảng Nam trở thành những người tiên phong chuyển tải chân lý cứu 

nước mới của thời đại vào PTYN Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng. Do 

vậy, tiểu tư sản tham gia tích cực và ngày càng đông đảo trong các phong trào chống 

đế quốc, chống phong kiến, giải phóng dân tộc, đòi tự do dân chủ. Với linh tính chính 

trị nhạy bén cùng trình độ tri thức, tầng lớp tiểu tư sản trí thức nhanh chóng bắt nhịp 

với thời cuộc, vươn lên trở thành tầng lớp lãnh đạo đưa PTYN và CMQN phát triển 

theo xu hướng tiến bộ. Đây cũng là một nhân tố góp phần tạo ra sự chuyển biến của 

PTYN và CMQN theo xu hướng vô sản trong nửa sau những năm 20 của thế kỷXX. 

Giai cấp tư sản người Việt ở Quảng Nam được hình thành và phát triển trong 

công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp. Thế lực kinh tế yếu ớt, bị tư sản 

Pháp và tư sản người Hoa chèn ép. Tuy nhiên, trong điều kiện lịch sử mới khá thuận 

lợi từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, họ đã nhanh chóng tham gia vào hoạt động 

kinh tế đất Quảng trong các lĩnh vực như thầu cung ứng vật tư, thầu làm đường sá, 
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cầu cống, dinh thự hoặc làm đại lý cho Pháp, một số khác lập hiệu buôn, chung vốn 

lập công ty và trưởng thành nhanh chóng. “Từ năm 1923 - 1927, các công ty tư sản 

người Việt được thành lập như Công ty Huỳnh Khâm, Quảng Nam hiệp thương Công 

ty, Công ty Quảng Long An, Nam Hưng tư nghiệp hợp xã, Công ty vận tải Hào 

Hưng…” [162, tr.59]. Một số giàu lên nhanh chóng nhờ hoạt động xây cất nhà cho 

thuê, cho vay lãi hoặc mua ruộng đất bóc lột địa tô như Cửu Cang, Thông Đăng, Cửu 

Huỳnh ở Hội An, Nghè Mại, Nghè Phụng, Nghè Giá ở Đà Nẵng [162].  

Số lượng tư sản người Việt ở Quảng Nam - Đà Nẵng không nhiều, hoạt động 

kinh doanh tập trung chủ yếu ở Hội An và Đà Nẵng, phụ thuộc nhiều vào tư sản Pháp 

và tư sản người Hoa, thường là đại lý thương nghiệp, cung cấp dịch vụ. Xu hướng 

chính trị của họ yếu ớt, có tính chất xu thời, cơ hội, cải lương. 

Giai cấp công nhân: Công nhân Quảng Nam số lượng không lớn (đến sau năm 

1918, tính cả Quảng Nam - Đà Nẵng khoảng 4600 người), phân bổ chủ yếu ở các mỏ, 

đồn điền, cảng, các công sở và các hãng tư nhân. Họ bị bóc lột thậm tệ, làm việc nặng 

nhọc, lương thấp, thường bị chủ, cai đánh đập chửi mắn, cúp lương, đuổi việc và 

không được bảo hiểm tai nạn, trợ cấp khi ốm đau. Tính tập trung chưa cao, số công 

nhân ăn lương chính ngạch rất ít, phần lớn là hưởng lương công nhật, cu ly và học 

việc. Đa số công nhân Quảng Nam có gia đình gắn bó với nông thôn hoặc có người 

làm công nhân theo thời vụ rồi về làm nông. Đây là lực lượng mới, có vai trò phù hợp 

với xu thế phát triển của lịch sử. Với đầy đủ những đặc điểm của giai cấp mình, công 

nhân Quảng Nam nhanh chóng hình thành lực lượng chính trị độc lập và thống nhất 

về tổ chức khi có đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội đã làm cho mối quan hệ truyền 

thống giữa địa chủ phong kiến và nông dân mất đi vai trò độc tôn trong xã hội Quảng 

Nam. Quan hệ xã hội bao trùm là mối quan hệ giữa thực dân Pháp với toàn thể nhân 

dân Quảng Nam. Bên cạnh đó, một quan hệ xã hội mới nảy sinh, quan hệ giữa tư sản 

(nước ngoài và Việt Nam) với vô sản. Các mối quan hệ xã hội này làm cho những 

mâu thuẫn trong xã hội Quảng Nam nảy sinh từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX sâu 

sắc hơn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và các thế 

lực tay sai. Đây chính là cơ sở xã hội để tạo ra sự chuyển biến của phong trào DTDC 

theo hai xu hướng tư sản và vô sản ở Quảng Nam diễn ra trong những năm 20 của thế 

kỷ XX. 
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3.1.2. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới và tư tưởng cách 

mạng của Nguyễn Ái Quốc 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc, nhưng hậu quả của nó để 

lại cho nhân loại là hết sức nặng nề. Ngoài những thiệt hại vô cùng lớn về vật chất và 

con người, cuộc chiến đã làm thay đổi vị trí và tương quan lực lượng giữa các nước tư 

bản; đồng thời, còn đưa đến một hệ quả khách quan tất yếu nằm ngoài ý muốn của các 

nước tư bản: đó là cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 bùng nổ và thắng lợi 

đưa đến sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời kỳ lịch sử 

mới trong tiến trình lịch sử nhân loại, thời kỳ quá độ của nhân dân thế giới từ chủ 

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.  

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra con đường giải phóng dân 

tộc cho các nước phương Đông:  

Cách mạng tháng Mười đã bắt một cái cầu nối liền cách mạng vô sản 

phương Tây và cách mạng giải phóng dân tộc phương Đông lập thành 

một mặt trận cách mạng rộng lớn của giai cấp vô sản và các dân tộc bị 

áp bức trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản đấu 

tranh chống chủ nghĩa đế quốc [100, tr.220]. 

Cách mạng tháng Mười thắng lợi, Quốc tế Cộng sản thành lập (1919). Sau khi 

ra đời, Quốc tế Cộng sản tập trung truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường lối, 

phương hướng và trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ các nước thuộc địa và phụ thuộc trong 

cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đế quốc giải phóng dân tộc. Dưới ảnh hưởng 

trực tiếp của cách mạng tháng Mười, tại Châu Á, các đảng cộng sản lần lượt ra đời: 

Inđônêxia (5 - 1920), Trung Quốc (7 - 1921)… 

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga, sự tồn tại của Liên Xô và những 

hoạt động của Quốc tế cộng sản đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

chỉ cho giai cấp vô sản và nhân dân thuộc địa thế giới con đường cách mạng đúng 

đắn, hiệu triệu và tổ chức họ đứng lên đấu tranh để tự giải phóng. Những chuyển biến 

mới của tình hình thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng to lớn 

đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Trong thời gian này, chủ nghĩa Mác 

- Lênin đã được truyền vào Việt Nam, tạo ra những nhân tố mới, làm chuyển hướng 

đường lối phát triển của cách mạng Việt Nam - đi theo con đường của cách mạng 

tháng Mười Nga. Đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng, tạo ra sự chuyển biến về lập 

trường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - 
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Lênin. 

Không tán thành con đường của các bậc tiền bối đi trước, Nguyễn Tất Thành 

quyết tâm đi tìm con đường cứu nước mới vào tháng 6/1911. Sau nhiều năm bôn ba 

hầu hết các châu lục trên thế giới, năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, gia nhập 

Đảng Xã hội Pháp, vì đây là tổ chức duy nhất bênh vực nhân dân thuộc địa và theo 

đuổi lý tưởng của đại cách mạng Pháp 1789: tự do - bình đẳng - bác ái. Trên đất Pháp, 

Người vừa lao động kiếm sống, vừa tích cực hoạt động chính trị. Hoạt động của 

Người đã có tiếng vang và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đặc biệt ngày 18/6/1919, thay 

mặt những người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gởi đến Hội nghị 

VersaillesBản yêu sách của nhân dân An Nam. Bản yêu sách gồm 8 điểm, đòi chính 

phủ Pháp và các nước đồng minh phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền 

bình đẳng và quyền dân tộc tự quyết của dân tộc Việt Nam. Giữa 7/1920, Nguyễn Ái 

Quốc đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa 

của Lênin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp. Luận cương đã giúp 

Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 

phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô 

lệ [100]. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp 

(12/1920), Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia sáng lập 

Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này, đã đánh dấu bước nhảy vọt trong tư tưởng chính 

trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản. 

Như vậy, Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra 

con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc và trở thành người cộng sản đầu tiên của 

Việt Nam. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa 

Mác - Lênin đến với các dân tộc thuộc địa và về Việt Nam; chuẩn bị các điều kiện về 

tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. Trong 

những năm 20 của thế kỷ XX, qua những tác phẩm và bài viết của Nguyễn Ái Quốc, 

tiêu biểu nhất là Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, một hệ thống quan 

điểm lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển xã hội theo xu hướng tiến 

hóa của thời đại đã hình thành và được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào 

dân tộc nước ta phát triển mạnh mẽ. 

Thông qua những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, tư tưởng cách mạng của 

Người truyền bá vào Việt Nam trở thành ánh sáng soi đường cho lớp thanh niên yêu 

nước Việt Nam đầu thế kỷ XX đi tìm chân lý cứu nước, là ngọn cờ hướng đạo cho 

PTCM Việt Nam trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; là sự chuẩn bị về tư tưởng, 
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chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, chấm 

dứt thời kỳ mò mẫm đi tìm con đường cứu nước chân chính, mở ra thời kì mới của 

cách mạng Việt Nam - thời kì phát triển nhảy vọt trong cuộc vận động giải phóng dân 

tộc của nhân dân Việt Nam. Như vậy,Nguyễn Ái Quốc mở ra con đường cách mạng 

đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – con đường cách mạng vô sản. 

3.1.3. Ảnh hưởng của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ 

năm 1919 đến năm 1930 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào DTDC tư sản tiếp tục phát triển. 

Nó là sự kế thừa và phát triển của PTYN và cách mạng đầu thế kỷXX với nhiều nét 

mới. Thành phần lãnh đạo có sự chuyển biến, trong giai đoạn này chủ yếu thuộc về 

giai cấp tư sản dân tộc, đặc biệt là tầng lớp tiểu tư sản trí thức tân học. Tầng lớp sĩ phu 

yêu nước tiến bộ vẫn còn có vai trò như những hoạt động của Phan Bội Châu, Phan 

Châu Trinh, Lê Văn Huân, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Hoàng Văn Khải… 

Khôi phục độc lập cho dân tộc, giành các quyền tự do dân chủ cho nhân dân 

trong khuôn khổ chế độ DCTS vẫn là tư tưởng và mục tiêu chủ yếu của phong trào 

DTDC tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy nhiên, trong phong trào DTDC tư 

sản có nhiều khuynh hướng khác nhau: Chủ nghĩa dân tộc tư sản cải lương, Chủ nghĩa 

dân tộc tư sản ôn hòa, Chủ nghĩa dân tộc tư sản cách mạng. 

Về phương thức đấu tranh, cuộc đấu tranh tiếp tục diễn ra trên tất cả các mặt 

của đời sống xã hội. Phương thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị, kinh tế, văn 

hoá với hai hình thức bí mật và công khai diễn ra phong phú đa dạng hơn trước. Đấu 

tranh vũ trang cũng là một phương thức hoạt động của phong trào thể hiện chủ yếu 

trong hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. Sự phối hợp hoạt động trong nước và 

ngoài nước tiếp tục được duy trì. 

Nét nổi bật đầu tiên của phương thức đấu tranh là sự xuất hiện ngày càng phổ 

biến các tổ chức chính trị yêu nước như Đảng Lập hiến, Tân Việt Nam Thanh niên 

đoàn (Tâm Tâm Xã), Việt Nam Nghĩa đoàn, Phục Việt (sau đổi thành Hưng Nam,…), 

Đảng Thanh niên, Đảng An Nam độc lập, Thanh Niên Cao vọng đảng, đặc biệt là Việt 

Nam Quốc dân đảng. Việc xây dựng tổ chức có tính hệ thống hơn, các hiệp hội nghề 

nghiệp cũng xuất hiện. 

Xuất bản sách báo để làm công cụ, phương tiện tuyên truyền vận động được 

đẩy mạnh hơn giai đoạn trước, các nhà xuất bản, các tờ báo, tạp chí như Thực nghiệp 

dân báo, Hữu Thanh, Khai hóa nhật báo, Tiếng chuông rè, L’ Annam, Người nhà quê, 
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Tiếng Dân….cùng với các báo và tạp chí đã xuất bản đầu thế kỷ XX. 

Các hình thức mít tinh, biểu tình, đưa kiến nghị ngày càng phổ hiến hơn, biết 

tận dụng các điều kiện, tình thế để phát động các PTYN dân chủ công khai…Đặc biệt, 

tầng lớp tiểu tư sản trí thức đã tổ chức, lãnh đạo các cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ 

với các hình thức đấu tranh như mít tinh, biểu tình, đưa kiến nghị, truy điệu... các 

phong trào đấu tranh chống trục xuất người Trung Kỳ và Bắc Kỳ ra khỏi Nam Kỳ 

(1925), đòi thả Phan Bội Châu (1925) và phong trào để tang Phan Chu Trinh (1926), 

là những cuộc biểu dương lực lượng hùng hậu, thức tỉnh của lòng yêu nước và nguyện 

vọng giải phóng dân tộc của toàn thể nhân dân ta. Cũng trong 3/1926 tại Sài Gòn, còn 

xảy ra một cuộc đấu tranh chính trị sôi nổi, một cuộc thử thách lòng yêu nước chân 

chính của đông đảo thanh niên xung quanh buổi đón tiếp Bùi Quang Chiêu ở Pháp về 

nước và yêu cầu nhà cầm quyền phải trả lại tự do cho Nguyễn An Ninh do Đảng 

Thanh niên và Đảng Lập hiến khởi xướng. Trong bối cảnh chung đó, sau khi trở thành 

một giai cấp và vươn lên trình độ tự giác, tư sản Việt Nam cũng tìm cách vươn lên 

trên chính trường Việt Nam bằng ưu thế của mình trong lĩnh vực kinh tế và chính trị 

trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển hơn trước Chiến tranh thế giới 

thứ nhất nhưng vẫn bị thực dân Pháp chi phối và lũng đoạn. Cùng với các yêu cầu cải 

cách canh tân về chính trị, văn hoá, vấn đề canh tân kinh tế để tạo ra nền kinh tế dân 

tộc tiến bộ thực sự cũng đặt ra một cách cấp bách. 

 Cùng với sự chuyển biến của PTYN tư sản, phong trào dân tộc vô sản hình 

thành và phát triển do Nguyễn Ái Quốc mở đường, với sự ra đời, hoạt động và chuyển 

hóa của tổ chức Hội VNCMTN, TVCM Đảng… Phong trào công nhân ngày càng 

phát triển mạnh mẽ và vươn lên trình độ tự giác. Tất cả các phong trào trên đây như 

luồng sinh khí mới thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của nhân dân Quảng Nam, tạo ra 

sự chuyển biến mới về con đường cứu nước ở vùng đất này theo hai xu hướng tư sản 

và vô sản. 

3.2. Những biểu hiện của sự chuyển biến trong phong trào yêu nước và 

cách mạng Quảng Nam từ khuynh hướng dân chủ tư sản sang khuynh hướng 

cách mạng vô sản 

3.2.1. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản 

và sự chuẩn bị tiền đề cho sự hình thành phong trào yêu nước và cách mạng theo 

xu hướng vô sản ở Quảng Nam 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trên cơ sở kế thừa và phát triển của PTYN 
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và cách mạng đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh lịch sử mới, phong trào DTDC theo 

khuynh hướng DCTS ở Quảng Nam tiếp tục phát triển với nhiều nét mới.  Dưới tác 

động của tình hình quốc tế và trong nước, phong trào DTDC ở Quảng Nam diễn ra sôi 

nổi với sự tham gia của các giai cấp và tầng lớp mới, có nội dung, hình thức tổ chức 

đấu tranh mới. Đấu tranh cho độc lập dân tộc, tự do, dân chủ cho nhân dân vẫn là mục 

tiêu cốt yếu của phong trào DTDC theo khuynh hướng tư sản ở Quảng Nam. Phương 

thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị với hai hình thức bí mật và công khai 

diễn ra đa dạng và phong phú hơn trước. 

              Nhiều chí sĩ của các PTĐD, PTDT, phong trào chống sưu thuế và khởi nghĩa 

VNQPH vẫn bị tù đày, một số đã ra khỏi tù.Hầu hết vẫn giữ vững chí khí, tâm nguyện 

tiếp tục con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển xã hội theo tư tưởng 

DCTS. Họ tập trung chủ yếu vào các hoạt động văn hóa, xã hội mang tính công khai 

như phát triển trường học mới, mở mang báo chí, hoạt động nghị trường nhằm cổ 

động tinh thần yêu nước và tư tưởng dân chủ, dân quyền trong nhân dân. Đại biểu cho 

hoạt động yêu nước công khai của tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ là Huỳnh Thúc 

Kháng. 

Sau khi được trả tự do (1921), Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục con đường “cách 

mạng công khai” của mình bằng các hoạt động báo chí, nghị trường để chống chính 

quyền thực dân phong kiến. Năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng ra tranh cử vào Viện Dân 

biểu Trung Kỳ. Nhân dân Quảng Nam đã vận động bỏ phiếu cho đại diện của mình là 

Huỳnh Thúc Kháng đắc cử dân biểu và được bầu làm Viện trưởng Viện Dân biểu 

Trung Kỳ. Trong 3 năm (1926 - 1928), giữ chức Viện trưởng, Huỳnh Thúc Kháng đã 

sử dụng nghị trường để làm phương tiện đấu tranh đòi thực hiện những cải cách vì 

dân, vì nước. Ông đề nghị chính quyền thực dân bỏ các hình luật vô nhân đạo, đòi 

phải có hiến pháp riêng cho nhân dân An Nam, mở rộng quyền của Viện Dân biểu, 

nhân dân phải được tự do đầu phiếu, không bị hạn chế, cấm đoán... [164, tr.128]. 

Những yêu cầu của ông không được chấp nhận. Với tinh thần dân tộc, ý chí, quyết 

tâm hành động vì dân, vì nước, cụ Huỳnh đã phản kháng chế độ thực dân bằng cách 

từ chức Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ như chính ông thừa nhận đó là sự lựa 

chọn tất yếu và kịp thời: “Sự từ chức của tôi là hợp thời, là tất yếu, căn lượng kĩ càng 

chứ không phải là tiểu khí đâu” [164, tr.290]. Sau khi rời nghị trường, ông quyết định 

lấy báo chí để tiếp tục phương châm “làm cách mạng công khai” của mình. Huỳnh 

Thúc Kháng đã sáng lập, làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút tờ báo Tiếng Dân. Đây là tờ 

báo đối lập đầu tiên ở Trung Kỳ, công khai bênh vực quyền lợi cho nhân dân và tuyên 
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truyền tư tưởng yêu nước, tư tưởng dân chủ, dân quyền tồn tại từ 8/1927 đến 4/1943.  

Trong bối cảnh lịch sử mới, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ của 

nhân dân Quảng Nam liên tiếp nổ ra và dần đi vào chiều sâu với nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng như cổ động dùng hàng nội, bài trừ hàng ngoại, mở trường tân 

học, bài trừ mê tín dị đoan, truyên truyền nam nữ bình quyền, đòi tăng lương giảm giờ 

làm… Nét mới của phong trào là các phong trào đấu tranh của nông dân, công nhân, 

phong trào của giai cấp tư sản dân tộc, của tầng lớp tiểu tư sản trí thức (học sinh, sinh 

viên, trí thức, công chức).  

Do bị chiếm đoạt phần lớn ruộng đất và tư liệu sản xuất chủ yếu, bị áp bức bóc 

lột nặng nề, nông dân Quảng Nam liên tục nổi dậy đấu tranh chống thực dân phong 

kiến nhằm đòi giảm tô, giảm thuế, chống đi phu, đi lính... Tiêu biểu như ở Tiên 

Phước, liên tục trong các năm 1919, 1922, 1923, 1924 nông dân các làng xã nổi dậy 

chống cướp đất lập đồn điền, chống quan lại tham ô... Đỉnh cao là cuộc đấu tranh của 

nông dân các xã, thôn Na Sơn, Đông Bình, Phú Nhơn, Phú Hữu, Phú Toản, Bình Huề 

của tổng Đông Việt nhất loạt đòi hoãn thuế vào năm 1924 và đã thu được thắng lợi, 

buộc chính quyền phong kiến phải chấp nhận. Sau thắng lợi của cuộc vận động tranh 

cử cho Huỳnh Thúc Kháng, ngay trong kỳ khai mạc khóa họp đầu tiên của Viện Dân 

biểu Trung Kỳ (1926), nhân dân Tiên Phước đã gởi 250 lá đơn đòi cải cách chế độ 

sưu thuế [18].  

Các cuộc đấu tranh của công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, đòi quyền lợi 

bảo hiểm… diễn ra  ở các hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp trên khắp địa bàn cả tỉnh như 

bãi công của công nhân mỏ vàng Bồng Miêu, đồn điền lúa An Hòa (1920), công nhân 

làm đường Phước Hội (1925), công nhân hãng sơn Sacơrít… Phong trào bãi khóa của 

học sinh cũng diễn ra sôi nổi ở Đà Nẵng (1926), Hội An (1927)… 

Đầu năm 1926, học sinh trường công ở Đà Nẵng bãi khóa đòi nhà trường phải 

thay đổi chương trình giáo dục nhồi sọ, nô dịch. Cùng với phong trào đấu tranh của 

học sinh Trung Kỳ ở Vinh, Huế, Quy Nhơn, năm  1927, ở Hội An nổ ra cuộc bãi khóa 

của lớp học sinh sư phạm chống tên Đốc Ký ỷ thế cậy quyền ức hiếp học sinh, ăn hối 

lộ, buộc Công sứ Pháp phải đứng ra dàn xếp, bắt viên đốc học phải xin lỗi học sinh. 

Học sinh Quảng Nam còn tích cực tham gia phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân 

chủ ở Huế, tập trung ở Nhà hội Quảng Nam, tham gia tổ chức bãi khóa tại Trường 

Trung học Khải Định (Lyceé Khai Định, tức Trường Quốc học Huế). 

Hưởng ứng phong trào chấn hưng thực nghiệp của giai cấp tư sản Việt Nam, tư 
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sản người Việt ở Quảng Nam đã liên kết với nhau, góp vốn lập hội buôn, thành lập 

công ty để chống lại sự độc quyền, chèn ép của tư sản Pháp và Hoa kiều, cổ động 

dùng hàng nội hóa, bài trừ ngoại hóa....  Hoạt diễn ra ở Hội An, Đà Nẵng nơi tập 

trung phần lớn các cơ sở kinh tế trọng yếu của đất Quảng. 

Hoạt động chấn hưng thực nghiệp của tư sản người Việt ở Quảng Nam chủ yếu 

tập trung vào đề cao vai trò của thực ngiệp đối với đất nước, chống tư tưởng “trọng 

nông ức thương”; chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa; đẩy mạnh phát triển công 

thương nghiệp tư bản dân tộc bằng cách lập hội buôn, thành lập công ty cổ phần; lập 

các hội công thương để cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi. Trong đó, phát triển công 

thương nghiệp là nội dung trọng tâm. Năm 1926, Nam Hưng tư nghiệp hợp xã thành 

lập ở Hội An dưới dạng công ty cổ phần với sự góp vốn của nhiều người gồm: 

Nguyễn Tấn Hà, Mai Văn Hội, Huỳnh Thanh, Võ Luyện, Nguyễn Tăng Hân, Trương 

Xuân Hoàng, Lê Hữu Tư... vốn ban đầu là 42.000 đồng, chia làm 840 cổ phần [123]. 

Khi mới thành lập, công ty chuyên thu mua các sản phẩm dệt từ các xưởng dệt trong 

tỉnh, nhất là ở Duy Xuyên đem bán khắp cả nước và xuất khẩu sang Lào, Miên. Khi 

có nguồn vốn lớn, họ chủ trương mở xưởng dệt, ươm tơ, nhuộm lụa ngay tại Quảng 

Nam, nhằm phát triển ngành dệt trong tỉnh và cạnh tranh với tư sản người Pháp, người 

Hoa. 

Bùi Huy Tín thành lập Công ty Thủy nông (1926) với số vốn ban đầu 60.000 

đồng, chia làm 600 cổ phần, chuyên nhận làm thủy nông ở Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại 

Lộc và nhận thầu các công trình xây cất nhà cửa ở Đà Nẵng. Công ty vận tải ô tô Hào 

Hưng ở Đà Nẵng do Nguyễn Văn Tùng và Phạm Phú Hào làm chủ với số vốn ban đầu 

là 1.200 đồng, sau đó với sự tham gia của nhiều người số vốn không ngừng tăng lên: 

năm 1928 là 7.200 đồng, đến năm 1929 tăng lên đến 60.000 đồng [123]. 

Tư sản người Việt ở Quảng Nam - Đà Nẵng còn mở rộng liên kết, góp vốn với 

tư sản ở các tỉnh khác để thành lập công ty, mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng cạnh 

tranh với tư sản nước ngoài. Tiêu biểu, năm 1926, Huỳnh Khâm thành lập Công ty 

Trung Kỳ thực nghiệp đặt trụ sở tại Quảng Ngãi, với sự góp vốn của Huỳnh Khâm 

(Đà Nẵng), Hồ Tự (Quảng Nam), Vương Quang Nhơn, Nguyễn Ngọc Toán, Ngô Lự, 

Hồ Trung (Quảng Ngãi), số vốn ban đầu là 2.000 đồng. Đến giữa năm 1927, sau 3 đợt 

góp vốn, Trung Kỳ thực nghiệp của Huỳnh Khâm đã có 160 người tham gia góp vốn, 

với tổng số vốn lên đến 16.000 đồng [123]. 

Để bảo vệ quyền lợi trong kinh doanh, tư sản Quảng Nam đã tham gia thành 
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lập các hiệp hội nghề nghiệp. Trung Kỳ công thương gia hội do Bùi Huy Tín làm 

Chánh Hội trưởng. Tư sản người Việt ở Quảng Nam - Đà Nẵng còn tham gia vào Hội 

Trung Bắc Kỳ công thương đồng nghiệp(1), có chi nhánh tại Đà Nẵng nhằm bảo vệ 

quyền lợi lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tư sản ở Quảng Nam - Đà Nẵng tích cực tham gia vào phong trào “tẩy chay 

khách trú”, vận động dùng hàng nội hóa, bài trừ ngoại hóa; đòi các quyền lợi về xuất 

cảng, cũng như tham gia các hoạt chính trị khác của giới mình. Năm 1926, tư sản 

người Việt ở Quảng Nam - Đà Nẵng đấu tranh đòi giảm thuế xuất cảng đường từ 5 

phờ-răng/tạ xuống còn 3 phờ-răng/tạ và đòi chính quyền thực dân không cho tư bản 

Pháp độc quyền xuất cảng đường. Một số chủ xưởng dệt ở Quảng Nam đã mạnh dạn 

mang sản phẩm của mình đi dự các hội chợ trong và ngoài nước để quảng bá sản 

phẩm, cổ động cho phong trào vận động dùng hàng nội hóa, chống hàng ngoại. Một 

bộ phận tư sản ở Quảng Nam - Đà Nẵng tích cực tham gia vào cuộc tranh luận trên 

diễn đàn báo Tiếng Dân, Thực nghiệp Dân báo để hô hào chấn hưng thực nghiệp, 

phát triển kinh tế dân tộc, kêu gọi tương trợ nhau chống lại thế lực của tư bản Pháp và 

Hoa kiều. 

Đỉnh cao của phong trào DTDC ở Quảng Nam là vào những năm 1925 - 1926, 

cùng với cả nước, nhân dân Quảng Nam tích cực hưởng ứng cuộc vận động lấy chữ 

ký đòi ân xá cụ Phan Bội Châu và tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh. Cuộc vận 

động đã thu hút hàng ngàn người tham gia, diễn ra trên khắp các địa phương nhất là 

các vùng trung tâm như Tam Kỳ, Hội An tạo thành một phong trào đấu tranh yêu 

nước và dân chủ rộng lớn.  

Tháng 4/1926, ở Tam Kỳ, lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh được thanh niên, 

giáo viên, học sinh tổ chức trọng thể tại trường tiểu học Pháp - Việt thu hút hàng ngàn 

người tham dự, kéo dài trong 3 ngày [147]. Ở Tiên Phước, các nhà yêu nước đã vận 

động nhân dân đốt đuốc, thắp đèn, quét dọn đường sá, san ngõ, lập bàn thờ để tang cụ 

Phan Châu Trinh [18]. Ở Đà Nẵng, lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh được tổ chức 

trọng thể, có ban tổ chức lễ tang do Nguyễn Văn Tùng - ủy viên Hội đồng thành phố 

làm Trưởng ban với sự tham gia của hơn 700 người [146]. Lễ truy điệu được tổ chức 

vào ngày 4/4/1926, chủ tế Nguyễn Văn Tùng đã đọc điếu văn ca ngợi sự nghiệp của 

chí sĩ yêu nước họ Phan và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân thành phố 

đối với cụ. Đây là dịp để nhân dân Quảng Nam thể hiện tinh thần yêu nước, biểu 

                                                           
(1) Thành lập năm 1920, trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Hội có hệ thông chi hội trãi dài trên cả nước. Ở Trung Kỳ 

có các chi hội tại Vinh – Bến Thủy, Đà Nẵng, Phan Rang. 
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dương lực lượng, đồng thời đòi các quyền tự do dân chủ một cách công khai. 

Những cuộc đấu tranh trên đây của các giai cấp, tầng lớp nhân dân là những 

cuộc biểu dương lực lượng thể hiện sự thức tỉnh của lòng yêu nước và nguyện vọng 

giải phóng dân tộc của toàn thể nhân dân Quảng Nam.  

Từ các cuộc vận động, nhiều tổ chức yêu nước ra đời trên đất Quảng Nam thể 

hiện sự chủ động của những người yêu nước đất Quảng trong công cuộc vận động cứu 

nước. Cuối năm 1925, ở Tam Kỳ có Hội trí thức thể thao, Hội Ái hữu lái xe miền 

Trung(1) ở Đà Nẵng, Hội đá bóng Ô - Rôở Hội An(1926)... đã tập hợp những thanh 

niên yêu nước tương trợ giúp đỡ nhau và giáo dục tư tưởng yêu nước, thức tỉnh tinh 

thần dân tộc.Những tổ chức trên đây chưa có tôn chỉ mục đích rõ ràng và phương 

pháp hành động khoa học, chứng tỏ tầng lớp thanh niên tiểu tư sản yêu nước muốn có 

một tổ chức cách mạng với đường lối đúng đắn và khoa học để lãnh đạo họ. Trong 

một thời gian ngắn, Hội “Đức trí thể dục” ở Tam Kỳ phát triển nhanh chóng về số hội 

viên, lúc cao nhất thu hút trên 500 người tham gia, duy trì hoạt động đến cuối năm 

1927; Hội Ái hữu lái xe miền Trung đã phát triển lên đến 200 hội viên…Các tổ chức 

trên đều trở thành tổ chức quần chúng của Hội VNCMTN sau này. 

Nhìn chung, sau thế chiến thứ nhất, phương thức đấu tranh chủ yếu là đấu 

tranh chính trị công khai với nhiều hình thức phong phú, đa đạng hơn trước. Lực 

lượng sĩ phu yêu nước tiến bộ dù không còn giữ vai trò chủ đạo như trong 20 năm đầu 

thế kỷ XX, song vẫn còn có những đóng góp tích cực cho cuộc đấu tranh DTDC của 

nhân dân đất Quảng. Lực lượng tiểu tư sản trí thức tân học và tư sản người Việt trở 

thành lực lượng nắm quyền lãnh đạo phong trào. Vị thế kinh tế của tư sản người Việt 

ở Quảng Nam ngày càng tăng lên, ý thức giai cấp không ngừng phát triển và những 

hoạt động đấu tranh của họ là một bộ phận quan trọng, thể hiện những đặc điểm nổi 

bật của sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Tất cả các PTYN và dân chủ trên đây, ở những mức độ khác nhau đã biểu hiện 

tinh thần dân tộc, ý thức dân chủ, biểu hiện mối mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế 

quốc Pháp. Nội dung đấu tranh mới mẻ, đa dạng của phong trào thể hiện ở nhiều mức 

độ khác nhau, từ chống chính sách kìm hãm, chèn ép về mặt kinh tế, đòi những quyền 

tự do dân chủ thông thường đến chống chính sách hà khắc đàn áp những người yêu 

nước và cao hơn nữa là biểu hiện quyết tâm giành lại độc lập dân tộc, lật đổ nền thống 

                                                           
(1) Thành lập đầu 1926 do hội đồng Tùng làm Hội trưởng danh dự, tập hợp anh em lái xe từ Đà Nẵng đến Nha 

Trang nhằm tương trợ giúp đỡ nhau và giáo dục tư tưởng yêu nước. Hội lấy hội quán công ty Hào Hưng làm cơ 

quan liên lạc, số hội viên lúc cao nhất lên đến 200 người. 
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trị của đế quốc Pháp. Phong trào được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo quần 

chúng nhất là các tầng lớp ở thành thị. Tính mới mẻ, sự đa dạng về nội dung và hình 

thức đấu tranh là những biểu hiện rõ nét của sự chuyển biến về phương thức hoạt 

động trong PTYN và CMQN từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chính sự phát triển 

sôi nổi của phong trào là điều kiện thuận lợi cho sự thâm nhập và truyền bá chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào đất Quảng, tạo sự chuyển biến của PTYN và CMQN theo khuynh 

hướng CMVS. Từ trong các phong trào này, nhiều người đã vươn lên tham gia các tổ 

chức yêu nước tiến bộ như TVCM Đảng, Hội VNCMTN, tiếp cận với lập trường 

CMVS. Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các tổ chức yêu nước ở Quảng 

Nam, đặt ra yêu cầu bức thiết là phải hình thành tổ chức cách mạng, có đường lối 

chính trị rõ ràng để đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo và tiếp tục đưa PTYN và CMQN đi 

lên. Đáp ứng yêu cầu đó, trong năm 1928, ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã ra đời các tổ 

chức cách mạng: Hội VNCMTN và TVCM Đảng. 

Tóm lại, phong trào DTDC ở Quảng Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

tuy không rầm rộ, quyết liệt như các phong trào trước đó, nhưng đã tạo ra nhiều nhân 

tố mới, là bước chuyển biến quan trọng và kịp thời, tạo ra những tiền đề cần thiết cho 

sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác - Lênin vào đất Quảng; là cầu nối cho bước chuyển 

biến của PTYN và CMQN từ khuynh hướng DCTS sang khuynh hướng CMVS ở nửa 

sau thập niên 20 của thế kỷ XX. 

3.2.2. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng theo xu 

hướng vô sản ở Quảng Nam 

3.2.2.1.Chuyển biến về tư tưởng chính trị 

Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, do tác động của các nhân tố trong nước 

và ngoài nước, phong trào DTDC ở Quảng Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ và phân 

hóa theo hai khuynh hướng: phong trào theo khuynh hướng DCTS vẫn tiếp tục phát 

triển, đồng thời, một phong trào DTDC mới theo khuynh hướng vô sản hình thành. 

Hiện tượng lịch sử này được đánh dấu bằng sự ra đời của hai tổ chức cách mạng ở 

Quảng Nam trong năm 1928 là Hội VNCMTN tỉnh Quảng Nam và TVCM Đảng tỉnh 

Quảng Nam. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ khuynh hướng DCTS sang khuynh 

hướng CMVS trong những năm 20 thế kỷ XX gắn liền với vai trò của lực lượng thanh 

niên trí thức tân học mà đại diện là Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Thái Thị 

Bôi, Phan Thêm (Cao Hồng Lãnh), Lê Văn Hiến... Tiếp bước truyền thống cha anh, 
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với sự nhạy bén và quyết tâm của tuổi trẻ, thế hệ thanh niên trí thức tân học đất Quảng 

nửa đầu thế kỷ XX đã nhanh chóng tiếp cận khuynh hướng cứu nước mới – khuynh 

hướng CMVS.  

Những năm đầu thập niên 20 (thế kỷ XX), những học sinh Quảng Nam ở Huế, 

trọ tại Nhà hội Quảng Nam(1) như Đỗ Quang, Lê Quang Sung, Thái Thị Bôi, Phan 

Long, Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn Trà...đã được tiếp xúc với sách báo tiến bộ như Tam 

dân chủ nghĩa (Tôn Dật Tiên), Ẩm băng tập (Lương Khải Siêu), Hải ngoại huyết thư, 

Pháp Việt đề huề chính kiến thư (Phan Bội Châu), Thất điều thư, Đạo đức luân lý 

Đông Tây (Phan Châu Trinh), Hồi trống tự do (Trần Huy Liệu), Tân thế kỷ, Người 

cùng khổ, Việt Nam hồn... đã giúp họ “ít nhiều hiểu về hai chữ cách mạng” [23]. Đặc 

biệt, nhiều lần được nghe Phan Bội Châu trực tiếp giảng thơ văn yêu nước, những vấn 

đề thời sự chính trị, xã hội và Vương Thúc Oánh(2) tuyên truyền, giác ngộ cách mạng 

đã tác động mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến cơ bản trong tư tưởng của lớp thanh niên 

yêu nước đất Quảng. Trong Hồi ký, Phan Văn Định(3) kể lại cuộc “đấu tranh tư tưởng” 

trong nội bộ nhóm thanh niên trí thức yêu nước sau khi nghe Phan Bội Châu nói Pháp 

- Việt đề huề:  

... một hôm cụ bảo chúng tôi: “Ta với Pháp nên đề huề với nhau dân 

giàu nước mạnh”. Chúng tôi hỏi cụ đề huề với Pháp là thế nào? Cụ nín 

thinh... Bữa trước khuyên lớp trẻ nên tìm cách thoát ách nô lệ của Pháp, 

hôm nay lại khuyên nên bắt tay với chúng. 

 ... Như thế có được không? Có đúng không, có thực không? Như thế 

bọn Pháp có còn là thực dân xâm lược nữa không? Hòa hợp, công bằng 

giữa ta và chúng ư? Hay đấy chỉ là hỏa mù che kiếp mất nước, làm nô 

lệ? Băn khoăn, nghi hoặc rồi tranh cãi gay gắt với nhau cái ý cụ Phan 

[23, tr.56]. 

Kế thừa truyền thống yêu nước của quê hương và trực tiếp được các nhà yêu 

nước tiền bối tuyên truyền đã tác động to lớn đến sự chuyển biến tư tưởng của lớp 

thanh niên trí thức tân học Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Lê Văn Hiến(4) và những 

                                                           
(1) Nhà hội Quảng Nam thành lập những năm 1917, 1918 với mục đích là giúp đỡ chỗ ăn ở cho học sinh Quảng 

Nam, Đà Nẵng ra học tại Huế. 
(2) Vương Thúc Oánh là con rể của Phan Bội Châu, phái viên của Tổng bộ Hội VNCMTN. 
(3) Phan Văn Định là người sáng lập Hội Ái hữu lái xe miền Trung (1926), tham gia Hội VNCMTN ở Đà Nẵng 

từ 1927, cán bộ cốt cán của Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam và trở thành Bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Quảng 

Nam từ 3/1930. 
(4) Lê Văn Hiến là học sinh Quảng Nam học ở Huế, trọ tại Nhà hội Quảng Nam. Năm 1927, tham gia thành lập 

Hội VNCMTN đầu tiên ở Đà Nẵng, cán bộ cốt cán của Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam. 
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người bạn của ông thực sự “xúc động” và “sung sướng” khi được nghe “Ông già Bến 

Ngự” trực tiếp bình giảng thơ văn yêu nước. Để rồi “dần dần tôi càng thấm thía nổi 

khổ nhục của người dân mất nước. Những con đường vứt bỏ gông xiềng, thoát ách nô 

lệ... cũng dần dần hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ, nhiều anh chị em học sinh hồi đó 

chắc cũng có tâm tư, tình cảm như vậy” [23, tr.123-124]. 

Đỗ Quỳ(1) và những học sinh tại Nhà hội Quảng Nam đã thừa nhận do đọc 

nhiều sách báo tiến bộ mà “chúng tôi biết được chút ít về chủ nghĩa Cộng sản và nước 

Nga Xô viết” [23]; họ cũng thừa nhận sự hấp dẫn của Chủ nghĩa Tôn Văn đối với tuổi 

trẻ đang tìm đường cứu nước, nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin mới chiếm được 

cảm tình của họ: “anh em học sinh tại Nhà hội Quảng Nam có cảm tình với xã hội của 

nước Nga Xô viết hơn cả” [23]. 

Rõ ràng, do sớm hấp thụ tư tưởng tiến bộ mà lớp thanh niên trí thức yêu nước 

Quảng Nam đầu thế kỷ XX đã có sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng và hành 

động, giúp họ nhận thức được “đế quốc Pháp là kẻ thù không đội trời chung với dân 

ta, phải thoát ách nô lệ, phải đánh Pháp” [23]; thấy rõ sự cần thiết phải “tìm con 

đường cứu nước mới chứ không thể dựa vào thực dân Pháp hay đế quốc Nhật để 

giành độc lập tự do” [23, tr.207]. Và điều đó, càng thôi thúc họ, kích thích hộ hăng 

hái tham gia các phong trào yêu nước, đưa họ đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và trở 

thành những “hạt giống đỏ” gieo mầm cho phong trào cộng sản đất Quảng. Phan Văn 

Định và những người đồng chí của ông đã mừng khôn xiết “như người đi rừng lạc lối 

tìm được người dẫn đường” [23] khi nghe Lê Văn Hiến và Nguyễn Tường(2) giới 

thiệu về Hội VNCMTN – một tổ chức cách mạng tiên tiến, có tôn chỉ và mục đích rõ 

ràng là đánh Pháp giải phóng dân tộc. 

Trong những năm 1925 - 1927, dưới ảnh hưởng của phong trào CMVS thế giới 

và những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, qua nhiều con đường khác nhau, chủ nghĩa 

Mác - Lênin bắt đầu thâm nhập vào đất Quảng. Đến cuối năm 1927, trên đất Quảng 

Nam - Đà Nẵng hình thành và hoạt động sôi nổi của ba chi bộ Hội VNCMTN (2 ở Đà 

Nẵng và 1 ở Hội An). Đầu năm 1928, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam thành lập 

trên cơ sở thống nhất ba chi bộ trên.  

Ra đời trong bối cảnh đặc biệt, được sự chuẩn bị chu đáo về tư tưởng và lí 

                                                           
(1) Đỗ Quỳ (em ruột Đỗ Quang) tham gia Hội VNCMTN từ 1927 đến 1930, đồng sáng lập và là Ủy viên BCH 

An Nam Cộng sản Đảng. 
(2) Nguyễn Tường là học sinh trường kĩ nghệ Huế, tham gia Hội VNCMTN tháng 03/1927. Tháng 08/1927 ông 

ra trường và làm việc tại Bưu Điện Đà Nẵng. 
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luận, Hội VNCMTN tỉnh Quảng Nam nhanh chóng trở thành một tổ chức chính trị có 

ảnh hưởng lớn trong tỉnh. Tôn chỉ của Hội VNCMTN: “Trước làm cách mạng quốc 

gia, sau làm cách mạng thế giới để xây dựng chủ nghĩa cộng sản” [24, tr.6]. Cẩm 

nang hoạt động của Hội là tác phẩm Đường Kách Mệnh. Tôn chỉ, mục đích của Hội 

VNCMTN thể hiện rõ xu hướng CMVS: trước làm cách mạng giải phóng dân tộc, 

tiến tới liên hiệp vô sản toàn thế giới để làm cách mạng thế giới và xây dựng chủ 

nghĩa cộng sản thế giới. Tôn chỉ của Hội không chỉ giải quyết vấn đề độc lập dân tộc 

mà còn đặt CMVN trong mối quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới, là một bộ 

phận của cách mạng thế giới, hướng đến mục tiêu giải phóng người lao động trên toàn 

thế giới. Với việc lấy Đường Kách Mệnh làm cẩm nang hoạt động đã thể hiện rõ tính 

chất vô sản của tổ chức này. Đường Kách Mệnh là tác phẩm đầu tiên vận dụng lý luận 

của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam, mang 

giá trị lịch sử lớn lao và góp phần quyết định vào sự thắng thế của học thuyết Mác - 

Lênin ở Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung khi đảng của giai cấp vô sản 

chưa ra đời trong nửa sau những năm 20 đầu 30 của thế kỷ XX. 

Hội VNCMTN tỉnh Quảng Nam ra đời là biểu hiện của quyết tâm theo đuổi lý 

luận cách mạng tiên tiến của tuổi trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng trong việc tiếp thu và 

truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, bước đầu đánh dấu sự chuyển biến của PTYN 

Quảng Nam theo khuynh hướng CMVS. Đây là chính đảng yêu nước theo khuynh 

hướng vô sản lớn nhất ở Quảng Nam trước khi có Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam ra đời, là biểu hiện cụ thể của sự chuyển biến sang khuynh hướng 

CMVS, đánh dấu bước phát triển mới về tư tưởng chính trị, tổ chức của phong trào 

DTDC ở Quảng Nam từ sau thế chiến thứ nhất. Tuy chưa phải là một đảng cộng sản 

nhưng tổ chức Hội VNCMTN đã hoạt động theo nguyên tắc và phương pháp của một 

đảng vô sản kiểu mới. 

Có thể nói, sự xuất hiện của Hội VNCMTN đã bước đầu làm thay đổi cục diện 

tư tưởng của dân tộc Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng theo xu hướng tiến 

bộ nhất của nhân loại. Hội đã đưa đến cho những người yêu nước Việt Nam những 

khái niệm mới, nội dung mới của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và hướng đi tới 

tương lai của dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, nhân dân Việt Nam hiểu rõ “ai là bạn”, “ai là 

thù”, hiểu rõ trên con đường cách mạng ấy cần có Đảng, có chủ nghĩa, cần liên minh 

các lực lượng, các tầng lớp xã hội trong nước trong cùng một mặt trận chung chống 

đế quốc và tay sai. Đồng thời, mở rộng tầm nhìn ra thế giới, biết rõ giai cấp vô sản và 

các dân tộc bị áp bức là những người bạn đồng minh tự nhiên trên mặt trận chống đế 
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quốc và các thế lực phản động, xây dựng niềm tin ở bạn bè quốc tế trên cơ sở chủ 

nghĩa Mác - Lênin, khẳng định niềm tin tất yếu sẽ giải phóng được dân tộc, giải 

phóng được giai cấp, sẽ đổi được kiếp người nô lệ thành những chủ nhân của đất 

nước, được sống ấm no, hạnh phúc, tự do. 

Khác với Hội VNCMTN, TVCM Đảng là một tổ chức yêu nước đã trải qua 

nhiều lần thay đổi, cải tổ. Tiền thân của TVCM Đảng là Hội Phục Việt, qua nhiều lần 

đổi tên, cuối cùng tại Đại hội lần thứ nhất ở Huế (7/1928), Hội chính thức mang tên 

TVCM Đảng. 

Thời kỳ đầu khi mới thành lập, TVCM Đảng là tổ chức yêu nước chưa có lập 

trường giai cấp rõ ràng, đi theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chịu ảnh hưởng của tư 

tưởng cách mạng Pháp 1789. Trong quá trình hoạt động, dưới ảnh hưởng của Hội 

VNCMTN, lập trường chính trị của TVCM Đảng dần thay đổi và chuyển mạnh sang 

khuynh hướng CMVS. Từ sau Đại hội lần thứ nhất (7/1928), TVCM Đảng thực sự trở 

thành tổ chức cách mạng mang tính chất xã hội chủ nghĩa, với chủ trương chính trị 

nêu rõ: “Liên hiệp cả các đồng chí trong ngoài, trong thì dẫn đạo công nông binh, 

quần chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức để đánh đổ đế quốc chủ 

nghĩa đặng kiến thiết một xã hội bình đảng, bác ái” [100, tr.272]. Trong chương trình 

hành động, TVCM Đảng xác định rõ chủ trương làm cách mạng trải qua hai thời kỳ: 

thời kỳ phá hoại tức là đánh đổ thực dân phong kiến bằng vũ lực để giành lại độc lập 

dân tộc; sau đó chuyển sang thời kỳ quá độ thực hiện chuyên chính vô sản, thực thi 

quyền bình đẳng cho mọi tầng lớp trong xã hội. 

Ở Quảng Nam, cuối năm 1926 một tiểu tổ TVCM Đảng được thành lập, đến 

1927 phát triển thêm 5 đảng viên và thành lập chi bộ đảng do Bùi Châu(1) làm Bí thư. 

Tại Đại hội Kỳ bộ TVCM Đảng ở Huế (1928), Bùi Châu trúng cử vào Ban Chấp hành 

(BCH) Kỳ bộ và được phân công trực tiếp phụ trách địa bàn Quảng Nam. Ông đã 

tiếnhành củng cố tổ chức và thành lập Tỉnh bộ TVCM Đảng Quảng Nam, cử ra BCH 

Tỉnh bộ gồm 5 người, do chính ông làm Bí thư. Phát triển đảng viên của TVCM Đảng 

Quảng Nam khá hạn chế, tính đến năm 1929 toàn tỉnh mới có 14 đảng viên, hoạt động 

chủ yếu là ở Đà Nẵng thông qua các nhóm đọc sách báo, cứu tế, học nghề. Hiệu sách 

Trung Tân ở đường Marc Pourpe, Đà Nẵng (nay là đường Phan Chu Trinh) là cơ sở 

phát hành sách báo để tuyên truyền chủ trương chính trị của TVCM Đảng, trong đó có 

cả sách báo truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. 

                                                           
(1) Bùi Châu, quê Hà Tĩnh vào làm việc tại Bưu Điện Đà Nẵng. Năm 1928, trúng cử vào BCH Kỳ bộ Trung Kỳ 

và được phân công phụ trách Quảng Nam. 
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Cuối 1928 đầu 1929, do ảnh hưởng của Hội VNCMTN, nội bộ TVCM Đảng 

có sự phân hóa mạnh mẽ dẫn đến xuất hiện những chi bộ cộng sản đầu tiên do phái tả 

trong TVCM Đảng tổ chức. Trên cơ sở đó, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được 

thành lập (cuối 1929). Trong lúc đó, Tổng bộ TVCM Đảng ở Huế bị tan vỡ, TVCM 

Đảng ở Quảng Nam bị phân tán, sau đó một số đảng viên đã bắt liên lạc và gia nhập 

vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Hồi ký của Bùi Châu, số đảng viên TVCM Đảng 

ở Quảng Nam đã gia nhập vào Đảng Cộng Sản gồm: Bùi Châu, Nguyễn Soạn, Lê Cao 

Phong, Nguyễn Kim, Nguyễn Khiết và Hân. Riêng Uyển không hoạt động nữa, tự ra 

khỏi tổ chức, Đặng Văn Tế và Tung chuyển công tác đi nơi khác; còn những người 

khác (5 người) không liên lạc được [23, tr.296]. 

Ngoài ra, trong thời gian này ở Tam Kỳ cũng xuất hiện một nhóm TVCM 

Đảng do các nhà yêu nước là cốt cán của các PTYN trước đây (từng tham gia phong 

trào chống thuế 1908, khởi nghĩa VNQPH 1916) như Trần Xán, Nguyễn Chỉ, Nguyễn 

Quế... lập ra. Thông qua danh nghĩa của các hội buôn bán lâm sản để vận động, liên 

kết những người yêu nước trong và ngoài phủ chống Pháp cứu nước. Trước sự ảnh 

hưởng mạnh mẽ của Hội VNCMTN, nhóm này nhanh chóng chuyển theo khuynh 

hướng CMVS và hầu hết thành viên của nhóm gia nhập và trở thành đảng viên Đảng 

Cộng sản sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra đời (28/3/1930).  

Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ, cùng ảnh hưởng sâu rộng và gần như 

tuyệt đối của Hội VNCMTN ở Quảng Nam, cùng sự chuyển hóa nhanh chóng của đại 

bộ phận đảng viên TVCM Đảng theo chủ nghĩa cộng sản đã phản ánh xu thế phát 

triển tất yếu của PTYN và CMQN theo khuynh hướng vô sản trong nửa sau những 

năm 20 thế kỷ XX.  

3.2.2.2. Chuyển biến về cơ cấu tổ chức lãnh đạo phong trào 

Sự hình thành và phát triển của các tổ chức Hội VNCMTN, TVCM Đảng đã 

thúc đẩy phong trào DTDC theo khuynh hướng vô sản ở Quảng Nam phát triển mạnh 

mẽ. Đồng thời, đánh dấu bước phát triển mới về mặt tổ chức chính đảng cách mạng 

trong PTYN và CMQN từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).  

3.2.2.2.1. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên Quảng Nam 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), dưới tác động của những 

nhân tố mới, trong bối cảnh lịch sử mới, ngọn lửa yêu nước vẫn đang âm ỉ trong lòng 

nhân dân đất Quảng có điều kiện bùng lên. Và từ trong các PTYN này, từ nửa sau 



103 
 

những năm 20 của thế kỷ XX, một số thanh niên yêu nước Quảng Nam đã tiếp xúc 

được với những sách báo tiến bộ và cách mạng như Tiếng dân, Tân thế kỷ, Người 

cùng khổ, Việt Nam hồn... Nhờ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin có điều kiện thâm nhập vào 

đất Quảng. Một trong những đầu mối quan trọng đưa chủ nghĩa Mác - Lênin đến với 

Quảng Nam chính là những học sinh người Quảng Nam đang theo học tại Huế, trọ tại 

Nhà Hội Quảng Nam. Tại đây học sinh Quảng Nam đã có dịp tiếp xúc với sách báo 

tiến bộ, được sự dạy dỗ của những giáo viên cấp tiến, được tiếp xúc và nghe cụ Phan 

Bội Châu khuyên bảo; đặc biệt được Vương Thúc Oánh là phái viên Hội VNCMTN 

gặp gỡ và truyền bá tư tưởng cách mạng.  

Trong những năm 1926 - 1927, phong trào học sinh bãi khóa chống chế độ 

giáo dục vong bản, đòi cải cách chương trình giáo dục diễn ra rầm rộ từ Nam chí Bắc. 

Cuộc bãi khóa lớn của học sinh hai trường Quốc Học và Đồng Khánh (07/4/1927) đã 

dẫn đến cuộc tổng bãi khóa của học sinh ở Huế nổ ra vào ngày 10/4/1927. Nhà Hội 

Quảng Nam đã biến thành trung tâm lãnh đạo cuộc tổng bãi khóa. 

Chính quyền thực dân đàn áp dữ dội, đóng cửa trường. Số thanh niên Quảng 

Nam tại Nhà Hội phân tán khắp nơi. Trong bối cảnh đó, Đỗ Quang, phái viên Hội 

VNCMTN đã kịp thời bắt liên lạc với một số học sinh tham gia bãi khóa và vận động 

thành lập Ban vận động Hội VNCMTN Quảng Nam (gồm có Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Lê 

Quang Sung, Phan Long và Thái Thị Bôi); đến tháng 06/1927 Ban vận động chuyển 

về Đà Nẵng hoạt động, lấy Trường Tư thục Cự Tùng(1) làm cơ quan liên lạc cách 

mạng đồng thời là nơi dạy học và sinh sống.  

Trong bối cảnh cần phải nhanh chóng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức 

nhằm chống lại những tư tưởng cách mạng quốc gia nửa vời, tháng 09/1927, Chi bộ 

Hội VNCMTN Quảng Nam thành lập tại Đà Nẵng. Chi bộ gồm có Đỗ Quang (Bí 

thư), Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Phan Long, Lê Văn Hiến, Tôn Gia Huồng, Thái Thị 

Bôi và Lê Thị Huyền. 

Ở Đà Nẵng, trong thời gian này còn có một tổ chức Hội VNCMTN do Nguyễn 

Tường phát triển dựa trên cơ sở những cốt cán của Hội Ái hữu lái xe miền Trung gồm 

có Phan Văn Định, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Tự. Nhóm này, sau đó phát triển 

lên thành ba tổ VNCMTN với 11 hội viên(2). Xu hướng phát triển chủ yếu của nhóm 

                                                           
(1) Là ngôi nhà tranh nằm cạnh nhà ông Hội đồng Nguyễn Văn Tùng, nay là số 54 Trần Bình Trọng - Đà Nẵng 

(đã gắn bia di tích lich sử). 
(2) Gồm: Nguyễn Tường, Phan Văn Định, Nguyễn Hữu Trợ, Nguyễn Hữu Tự, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Nghị, 

Phan Hữu Mỹ, Võ Hiển và hai anh Lộc và Thụ. 
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này là lực lượng công nhân lao động như lái xe, làm thuê cho các hãng buôn, công sở 

ở Đà Nẵng. Về sau, qua sự giới thiệu của Vương Thúc Oánh, nhóm Hội VNCMTN 

của Nguyễn Tường đã thống nhất và chịu sự chỉ đạo của Hội VNCMTN Quảng Nam. 

Ở Hội An, qua sự giới thiệu của Phan Thêm (Cao Hồng Lãnh), Hội VNCMTN 

Quảng Trị đã thành lập chi bộ Hội VNCMTN (10/1927) tại nhà thờ Đức An (nay 129 

Trần Phú - Hội An) do Phan Thêm làm Bí thư. Do hoàn cảnh chỉ đạo xa xôi để tiện 

trong chỉ đạo và sinh hoạt, Hội VNCMTN Quảng Trị đề nghị Vương Thúc Oánh giới 

thiệu và chuyển giao chi bộ này trực thuộc Hội VNCMTN tỉnh Quảng Nam.  

Tại Tam Kỳ, từ giữa 1927, một số cựu học sinh tại Huế sớm được tiếp thu chủ 

nghĩa Mác - Lênin, do Khưu Thúc Cự chủ trì đã thành lập nhóm cách mạng hoạt động 

theo tôn chỉ của Hội VNCMTN. Thông qua tủ sách Chiêu thư Anh quán để hoạt động 

và truyền bá tư tưởng CMVS trong thanh niên tiến bộ Tam Kỳ. Từ nhóm thanh niên 

cách mạng này, Hồ Đắc Thành và Phạm Cự Hải đã phát triển và thành lập nhóm hoạt 

động cách mạng mới tại An Hòa gồm 3 người: Võ Minh, Trần Ngọc Giới và Lương 

Hợp Phố [147]. 

Như vây, trong vòng 6 tháng cuối năm 1927, trên các địa bàn quan trọng của 

Quảng Nam như Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ đã hình thành và hoạt động sôi nổi của 

các tổ chức, nhóm Hội VNCMTN. Ngay từ ban đầu, các tổ chức, nhóm Hội 

VNCMTN trên khắp địa bàn Quảng Nam đã sớm có liên lạc với nhau, tạo cơ sở cho 

sự thống nhất vào một tổ chức chung. 

Trên cơ sở đó, đầu năm 1928, hội nghị tại Giếng Bộng (Đà Nẵng) đã hợp nhất 

các tổ chức, nhóm hội VNCMTN và thành lập Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam. 

Hội nghị bầu ra BCH gồm: Đỗ Quang, Phan Thêm, Nguyễn Tường, Nguyễn Thái, 

Phan Long, Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiến do Đỗ Quang làm Bí thư [162]. Rõ ràng, sự 

hình thành của tổ chức Hội VNCMTN tại Quảng Nam là sự kết hợp giữa chủ nghĩa 

Mác - Lênin với PTYN ở Quảng Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy chưa 

phải là một tổ chức cộng sản, nhưng tổ chức này hoạt động theo nguyên tắc và 

phương thức của một đảng vô sản. 

Sau khi ra đời, Hội VNCMTN Quảng Nam tiến hành đẩy mạnh phát triển hội 

viên, mở rộng tổ chức, cử người đi dự các lớp huấn luyện tại Quảng Châu - Trung 

Quốc theo chủ trương của Tổng bộ. Đầu năm 1929, theo chủ trương của Kỳ bộ Trung 

Kỳ, nhằm tăng cường phát triển hội viên và tổ chức về địa bàn nông thôn, chi bộ Đà 

Nẵng được tách ra khỏi Tỉnh bộ Quảng Nam và trực thuộc Kỳ bộ Trung Kỳ do Đỗ 
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Quang phụ trách. BCH Tỉnh bộ Quảng Nam được cơ cấu lại gồm Trần Văn Tăng, 

Nguyễn Thái, Phan Văn Định do Trần Văn Tăng làm Bí thư. 

Chủ trương của Kỳ bộ phát huy hiệu quả tích cực, công tác phát triển hội viên, 

mở rộng tổ chức ra địa bàn nông thôn phát triển mạnh. Tính đến 5/1929, trên địa bàn 

Quảng Nam - Đà Nẵng đã có 5 chi bộ với hơn 50 hội viên. 

Bảng 3.3: Số lượng chi bộ và hội viên Hội VNCMTN Quảng Nam năm 1929 

Phủ, Huyện, Thị xã, 

Thành phố 

Chi bộ Số lượng 

hội viên 

Nhóm Số lượng 

thành viên 

Đà Nẵng, Hòa Vang 2 27 0 0 

Hội An 2 15 0 0 

Điện Bàn 1 7 0 0 

Tam Kỳ 0 1 2 7 

Thăng Bình 0 1 0 0 

Duy Xuyên 0 1 0 0 

Tổng cộng 5 52 2 7 

Nguồn: Tác giả thống kê từ các sách Lịch sử Đảng bộ các huyện, thị xã, thành 

phố [11], [12], [14], [146], [162] 

Ngoài ra, Hội còn xây dựng và phát triển các tổ chức hội quần chúng bổ trợ 

như hội ái hữu, hội nữ công, tổ chức dạy nghề, nhóm đọc sách báo, nhóm luyện tập 

thể thao ở cả thành thị và nông thôn; nhất là tại Đà Nẵng, Hội VNCMTN đã vận động 

được khoảng 20 thanh niên trong Hội Thể thao Đà Nẵng (Sport Touranais), tổ chức 

công hội được phát triển trong công ty, nhà máy như Staca, Bưu điện, Nhà máy đèn, 

bến tàu. Đặc biệt, Hội Ái hữu lái xe miền Trung và Hội Hòa Hưng (công ty Hòa 

Hưng) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hội viên và tổ chức quần chúng 

của Hội VNCMTN Quảng Nam. Công tác vận động phụ nữ cũng phát triển mạnh với 

sự ra đời của Đà thành nữ công học hội(1) gồm 40 hội viên do Thái Thị Bôi phụ trách. 

Như vậy, trong những năm 1927 - 1929, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam 

đã có sự phát triển khá nhanh về tổ chức, mở rộng ra địa bàn nông thôn với 5 chi bộ, 

hơn 50 hội viên và nhiều nhóm, tổ chức quần chúng bổ trợ khác, có ảnh hưởng lớn 

                                                           
(1)  Thành lập ngày 12/5/1928, có 40 hội viên, tập hợp chủ yếu là vợ con công chức, thương gia thành phố. 
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trong tỉnh. Nguyễn Thiệu, Ủy viên Kỳ bộ Trung Kỳ nhận xét: Phong trào ở Tourane, 

Quảng Nam trong thời gian này là khá nhất so với các tỉnh Trung Kỳ; có nhiều cơ 

quan, có cả đoàn thể phụ nữ... Nghệ An cũng khá nhưng chưa có tổ chức phụ nữ 

[153]. Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam kết hợp chặt chẽ các hoạt động tuyên 

truyền, cổ động với tổ chức và đấu tranh, thông qua tuyên truyền giác ngộ để mở rộng 

hàng ngũ, đưa hội viên tham gia đấu tranh của quần chúng và qua đấu tranh để xây 

dựng tổ chức về số lượng và chất lượng. Trong đấu tranh, Tỉnh bộ Hội VNCMTN kết 

hợp đấu tranh toàn diện về kinh tế với chính trị, tư tưởng. Đó là sự vận dụng nguyên 

tắc hoạt động chung của tổ chức Thanh Niên vào điều kiện tỉnh Quảng Nam. Nó khác 

hẳn với các hoạt động của các tổ chức trước đó và ngay cả với các tổ chức đương 

thời. Nhờ có đường lối đúng đắn và phương pháp hoạt động thích hợp, uy tín của Hội 

VNCMTN ngày càng lan rộng trong các tầng lớp nhân dân. Hội đã thực sự trở thành 

người lãnh đạo, tổ chức quần chúng đấu tranh chống các thế lực thực dân và tay sai 

giành quyền lợi hàng ngày, bảo vệ và phát triển lực lượng cách mạng.  

3.2.2.2.2. Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng Đảng Quảng 

Nam 

Cùng với sự ra đời của Hội VNCMTN, trong những năm 1927 - 1929, ở 

Quảng Nam còn có sự ra đời của tổ chức TVCM Đảng. Không lâu sau khi TVCM 

Đảng được thành lập ở Huế (7/1926), ở Quảng Nam một tổ TVCM Đảng đầu tiên ra 

đời vào tháng 12/1926 tại Đà Nẵng và 2 nhóm TVCM Đảng xuất hiện tại Tam Kỳ, 

hàng tháng có sinh hoạt và đóng nguyện phí [179]. Năm 1927, tổ TVCM Đảng tại Đà 

Nẵng phát triển thêm 5 đảng viên và thành lập một chi bộ do Bùi Châu làm Bí thư. 

Sau Đại hội Kỳ bộ TVCM Đảng ở Huế (1928), TVCM Đảng Quảng Nam được củng 

cố thành Tỉnh bộ và cử BCH gồm Bùi Châu, Đặng Văn Tế, Nguyễn Kim, Nguyễn 

Khiết, Lê Khắc Nho do Bùi Châu làm Bí thư. Theo Hồi ký của Bùi Châu, tính đến 

năm 1929, TVCM Đảng Quảng Nam đã phát triển tổ chức ra các địa bàn trọng yếu 

trong tỉnh như Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc với gần 20 đảng viên(1) 

[23]. 

 

 

                                                           
(1) Ngoài 16 người tác giả đã thống kê (Bảng 3.4), theo Hồi ký của Bùi Châu vẫn còn một số người nữa ở Hội 

An, Điện Bàn, Đại Lộc đã được kết nạp. 
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Bảng 3.4: Danh sách đảng viên Tân Việt cách mạng Đảng Quảng Nam 

STT Họ và tên Năm vào 

Đảng 

Quê quán Chức vụ, trách nhiệm 

được phân công 

1 Bùi Châu 1927 Hà Tĩnh Bí thư, phụ trách chung 

2 Nguyễn Khiết 1927 Hòa Mỹ, Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

Uỷ viên BCH, phụ trách 

nông dân 

3 Lê Khắc Nhơn 1927 Quảng Nam Uỷ viên BCH, phụ trách 

công nhân 

4 Nguyễn Kim 1927 Hòa Mỹ, Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

Uỷ viên BCH, phụ trách 

nông dân 

5 Đặng Văn Tế 1927 Hòa Mỹ, Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

Uỷ viên BCH, phụ trách 

thanh niên, học sinh 

6 Trần Thị Loan 1927 Hà Tĩnh Phụ trách vận động phụ 

nữ 

7 Nguyễn Tung 1927 Quảng Nam Phụ trách công nhân 

8 Quế 1927 Nha Trang Phụ trách thanh niên, 

học sinh 

9 Nguyễn Soạn 1928 Đại Lộc, Quảng Nam  

10 Lê Cao Phong 1928 Đại Lộc, Quảng Nam  

11 Hân 1928 Đại Lộc, Quảng Nam  

12 Nguyễn Uyển 1928 ?  

13 Phan Văn Bào 1928 Sơn Tây  

14 Trợ Phước 1928 Quảng Nam  

15 Nguyễn Thúy 1929 Điện Bàn, QuảngNam   

16 Thuận 1929 ?  

Nguồn: Tác giả thống kê từ Hồi ký của các vị lão thành cách mạng và Lịch sử 

Đảng bộ các địa phương [11], [12], [14],[23], [24], [146], [162] 

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức, tập hợp quần chúng của TVCM Đảng 

Quảng Nam khá hạn chế, tính đến năm 1929, toàn tỉnh mới có gần 20 đảng viên cùng 

các nhóm cứu tế, học nghề, đọc sách báo...TVCM Đảng Quảng Nam đã xây dựng 

được một số cơ sở ở nông thôn như Đại Lộc, Điện Bàn, Hòa Vang, nhưng hoạt động 

rất hạn chế; hoạt động chủ yếu là ở Đà Nẵng thông qua hiệu sách Trung Tân (Đà 

Nẵng) để phát hành sách báo tuyên truyền và làm nơi đặt trụ sở của tổ chức.  
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Cuối năm 1929, TVCM Đảng có sự phân hóa mạnh mẽ dẫn đến sự xuất hiện 

của những chi bộ cộng sản do phái tả trong TVCM Đảng tổ chức. Trên cơ sở đó, 

1/1/1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập. Cùng thời gian đó, Tổng 

bộ TVCM Đảng ở Huế bị tan vỡ, nhiều cán bộ đảng viên bị bắt, ở Quảng Nam các 

đảng viên TVCM Đảng phân tán đi khắp nơi, hoặc nằm im chờ liên lạc. Sau khi Đảng 

Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra đời thì họ gia nhập vào Đảng.  

Nhìn chung, trong suốt thời gian tồn tại (1926 - 1929), TVCM Đảng Quảng 

Nam hoạt động khá yếu, công tác phát triển đảng viên, mở rộng tổ chức hạn chế, 

không trực tiếp vận động được một phong trào đấu tranh nào. Vì vậy, ảnh hưởng của 

TVCM Đảng ở Quảng Nam không sâu rộng bằng Hội VNCMTN. Bùi Châu thừa 

nhận:   

“Chúng tôi phát triển Đảng không được rộng rãi, thời gian những năm 

1927 – 1928 có nhiều thuận lợi... Nhưng thời gian này, chúng tôi đã bỏ 

nhiều thời giờ để bàn về vấn đề thống nhất hai tổ chức Đảng và đợi chờ 

kết quả, nên tổ chức Đảng cũng như tuyên truyền giác ngộ quần chúng 

không được mạnh mẽ, rộng rãi để có tác dụng thúc đẩy phong trào đi 

lên hơn nữa” [23, tr.298-299]. 

Tuy nhiên, sự ra đời của TVCM Đảng Quảng Nam đã hình thành một tổ chức 

cách mạng theo đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần truyền bá, giác ngộ  

quần chúng; đặt cơ sở cho sự phát triển của PTCM theo khuynh hướng vô sản ở 

Quảng Nam trong nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX. 

Từ sự hình thành và phát triển của Hội VNCMTN và TVCM Đảng ở Quảng 

Nam, chúng tôi rút ra một số nhận xét như sau:  

Một là, ở Quảng Nam trong những năm  1926 - 1929, có sự hình thành và phát 

triển song song của cả hai tổ chức Hội VNCMTN và TVCM Đảng. Cả hai đều có 

khuynh hướng cộng sản và có đóng góp chung trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác -  

Lênin vào đất Quảng. Trên địa bàn Quảng Nam lúc này, ngoài hai tổ chức trên không 

có một tổ chức nào khác. Do vậy, hầu như không có đấu tranh gay gắt giữa hai đường 

lối CMVS và cách mạng tư sản; không có sự tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, cả hai 

đều có xu hướng thống nhất và đã nhiều lần đặt vấn đề thống nhất nhưng chưa thành 

công. Trong Hồi ký, Bùi Châu nhận xét: “không có sự va chạm gì, bên nào lo bên ấy, 

không gây chia rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Đến khi có Đảng Cộng sản ra 

đời thì hai bên thống nhất lại, thực hiện việc đoàn kết dễ dàng...” [23, tr.298]. 
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Hai là, Hội VNCMTN Quảng Nam hình thành từ 3 đầu mối: Ban vận động 

Hội VNCMTN do Đỗ Quang vận động thành lập tại Huế sau chuyển về Đà Nẵng hoạt 

động, nhóm Hội VNCMTN ở Đà Nẵng do Nguyễn Tường phát triển dựa trên cơ sở là 

Hội Ái hữu lái xe miền Trung và chi bộ Hội VNCMTN tại Hội An do Phan Thêm 

phát triển xuất phát từ Hội VNCMTN Quảng Trị.  

Ba là, đầu mối trực tiếp để đưa chủ nghĩa Mác - Lênin đến với đất Quảng và 

hình thành Hội VNCMTN Quảng Nam là từ Huế và Quảng Trị, thông qua những học 

sinh Quảng Nam đang học tại Huế, trọ tại Nhà Hội Quảng Nam. Nơi đây, trở thành 

“vườn ươm giáo dục chính trị, tư tưởng, nơi gieo mầm cách mạng” [23, tr.121] trong 

lớp thanh niên trí thức đất Quảng đầu thế kỷ XX. Hội VNCMTN Quảng Nam là tổ 

chức đóng vai trò quyết định trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Quảng 

Nam và thúc đẩy PTCM Quảng Nam chuyển biến theo khuynh hướng vô sản. 

Sự hình thành và phát triển của hai tổ chức Hội VNCMTN và TVCM Đảng, 

nhất là Hội VNCMTN đã có tác động to lớn đến sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, 

đến sự chuyển biến của PTYN và CMQN theo khuynh hướng CMVS, đánh dấu bước 

phát triển mới về mặt tổ chức chính đảng trong phong trào DTDC Quảng Nam từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). 

Sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội VNCMTN cũng như TVCM Đảng ở 

Quảng Nam là biểu hiện của sự chuyển biến về tư tưởng và tổ chức từ khuynh hướng 

DCTS sang khuynh hướng vô sản. Đây là cuộc vận động chính trị, một quá trình 

chuẩn bị về tinh thần, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc trong thời đại mới, là một hình thức quá độ tiến tới thành lập Đảng bộ 

Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam, góp phần vào quá trình hình thành Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

3.2.2.2.3. Sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam 

Những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ XX, phong trào DTDC Việt Nam 

phát triển mạnh mẽ, trong đó Bắc Kỳ là nơi có phong trào mạnh nhất. Kỳ bộ Hội 

VNCMTN ở Bắc Kỳ phát triển mạnh với số lượng hội viên chiếm hơn ½ (900/ 1600) 

hội viên của cả nước. Hơn nữa, thông qua phong trào vô sản hóa (từ cuối 1928) và 

nhất là tác động trực tiếp của phong trào cộng sản qua con đường Trung Quốc dội 

vào, khiến nhiều hội viên tiên tiến của Kỳ bộ Hội VNCMTN Bắc Kỳ càng sớm nhận 

thấy được sự cấp thiết phải thành lập một đảng cộng sản để thay thế cho Hội 
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VNCMTN (đã dần hết vai trò) lãnh đạo và đưa phong trào CMVN tiếp tục tiến lên. 

Sau khi đoàn đại biểu Kỳ bộ Hội VNCMTN Bắc Kỳ đưa ra ý kiến phải giải tán 

Hội VNCMTN và thành lập đảng cộng sản để lãnh đạo CMVN tại Đại hội lần thứ I 

của Hội VNCMTN (5/1929) không được Đại hội chấp nhận dẫn đến tình trạng phân 

liệt trong Hội VNCMTN. Ngày 17/6/1929, những người tiên tiến trong Kỳ bộ Hội 

VNCMTN Bắc Kỳ thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, phát đi tuyên ngôn, cương 

lĩnh của Đảng và ngay sau đó cử đại biểu đi vào miền Trung, miền Nam để phát triển 

tổ chức. Hoạt động của Đông Dương Cộng sản Đảng tác động mạnh mẽ đến Kỳ bộ 

Hội VNCMTN Nam Kỳ và TVCM Đảng. Tổng bộ Hội VNCMTN và Kỳ bộ Hội 

VNCMTN Nam Kỳ đã quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/1929); các 

đại biểu tiên tiến của TVCM Đảng cũng ra tuyên đạt chính thức thành lập Đông 

Dương Cộng sản Liên đoàn (9/1929). 

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào cuối năm 1929 khẳng định xu thế phát 

triển tất yếu, tạo nên bước phát triển nhảy vọt của phong trào CMVN; chứng tỏ sự 

thắng thế của khuynh hướng cộng sản trong phong trào DTDC Việt Nam. Đó còn là 

biểu hiện chứng tỏ những điều kiện để thành lập đảng cộng sản đã hoàn toàn chín 

muồi trong phạm vi cả nước. Tình hình trên, ảnh hưởng đến các tổ chức cách mạng 

theo xu hướng vô sản ở Quảng Nam. 

Trong các tổ chức thuộc Kỳ bộ Hội VNCMTN Trung Kỳ, Hội VNCMTN tỉnh 

Quảng Nam được chính quyền thực dân xếp vào hàng thứ 5, xét về tầm quan trọng 

của sự phát triển, sau các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi:  

Cái nôi cách mạng ở trong tỉnh Nghệ An đã cung cấp những thành viên 

đầu tiên của Hội Thanh Niên và những người tích cực hoạt động nhất; 

phong trào sau khi đã lan ra tỉnh lân cận là Thanh Hóa rồi được phát 

triển từ Bắc đến Nam, lan rộng ra các tỉnh khác cho đến Quảng Ngãi. 

Những tỉnh xét về tầm quan trọng của sự phát triển của Hội Thanh Niên 

có thể được sắp xếp theo thứ tự sau: 1. Nghệ An, 2. Hà Tĩnh, 3. Quảng 

Trị, 4. Quảng Ngãi, 5. Quảng Nam, 6. Thừa Thiên - Huế. Ở mỗi tỉnh đó, 

thành lập một đảng bộ có ủy ban chấp hành của nó là Tỉnh bộ. Quảng 

Bình, Phú Yên, Khánh Hòa chỉ có vài ủy viên. Điều đó đã được phát 

giác qua một cuộc xử án [145, tr.15-16]. 

Cùng với sự phát triển mạnh của Hội VNCMTN ở Quảng Nam, xu hướng cộng 

sản ở đây cũng xuất hiện sớm. Cuối năm 1929, trong xu thế thành lập các đảng cộng 
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sản trên cả nước, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của PTCM đất Quảng, Đảng bộ 

Đông Dương Cộng sản đảng tỉnh Quảng Nam được thành lập trên cơ sở Hội 

VNCMTN Quảng Nam. Tỉnh ủy lâm thời gồm Phan Văn Định, Phạm Thanh, Nguyễn 

Thái do Phan Văn Định làm Bí thư. Ở Đà Nẵng vào cuối năm 1929, Xứ ủy Trung Kỳ 

thành lập Thị ủy Đà Nẵng trực thuộc Xứ ủy do Hồ Sĩ Thiều làm Bí thư.  

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ 

chức cộng sản trên phạm vi cả nước. Ở Quảng Nam - Đà Nẵng, tiếp thu chủ trương 

hợp nhất của Trung ương Đảng, ngày 28/3/1930, BCH lâm thời Tỉnh Đảng bộ Quảng 

Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo về việc thành lập Đảng bộ và tổ chức 

dẫn đạo công nông binh, nhân dân lao động bị áp bức đấu tranh chống đế quốc giành 

độc lập. Thông cáo có đoạn: 

Cùng: Các đồng chí cộng sản và Tân Việt 

Anh chị em thợ thuyền, dân cày và những người lao khổ bị áp bức… 

Chúng tôi báo cáo cùng các đồng chí cộng sản, các đồng chí Tân Việt 

biết Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam của Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã thành lập, để hướng đạo công nông binh và những người lao 

khổ bi áp bức đấu tranh thực hiện Chính cương của Đảng. Các đồng 

chí trong chi bộ An Nam Cộng sản đảng và chi bộ Tân Việt Cách mạng 

đảng ở Tourane từ nay được coi như là chi bộ của Tỉnh ủy lâm thời 

Quảng Nam, cấm mọi hoạt động biệt phái. 

Công nông binh liên hiệp đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến 

Nam triều! 

Đông Dương hoàn toàn độc lập muôn năm! 

Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! 

Le 28 Mars.1930 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam [162, tr.79-80] 

BCH lâm thời Tỉnh ủy gồm có Phan Văn Định, Phạm Thâm, Nguyễn Thái do 

Phan Văn Định làm Bí thư; về sau Xứ ủy bổ sung thêm 3 đồng chí vào BCH và Phạm 

Thâm được cử làm Bí thư thay Phan Văn Định. 

Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã cử cán bộ, đảng viên về các địa phương để 
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xây dựng, phát triển hệ thông tổ chức cơ sở đảng. Chỉ trong năm 1930, nhiều chi bộ 

đảng đã được thành lập trên khắp địa bàn Quảng Nam. Tính đến cuối năm 1930, trên 

địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng đã hình thành được hệ thông tổ chức cơ sở đảng gồm 

1 Tỉnh ủy, 1 Thị ủy, 2 Phủ ủy, 2 Huyện ủy, 18 chi bộ, 3 tổ đảng với tổng cộng 88 

đảng viên. 

Bảng 3.5: Số lượng cơ sở đảng và đảng viên ở Quảng Nam - Đà Nẵng  

cuối 1930 

Phủ/huyện/thị 

xã 

Thị ủy Phủ ủy Huyện 

ủy 

Chi bộ Số lượng 

đảng viên 

Hội An    2 11 

Điện Bàn  1  5 22 

Đại Lộc   1 2 tổ đảng 4 

Duy Xuyên  1  5 29 

Thăng Bình     2 

Quế Sơn   1 2 và 1 tổ đảng 15 

Tam Kỳ    1 5 

Đà Nẵng 1   3 10 

Tổng cộng 1 2 2 18 và 3 tổ đảng 88 

Nguồn: Tác giả thống kê từ lịch sử Đảng bộ các địa phương [11], [12], [14], 

[18], [146], [162]. 

Bên cạnh việc phát triển tổ chức Đảng, Tỉnh ủy Quảng Nam còn chú trọng xây 

dựng hệ thống mạng lưới các tổ chức quần chúng như nông hội đỏ, công hội đỏ, cứu 

tế đỏ...; các nhóm quần chúng biến tướng như nhóm đọc sách báo tiến bộ, nhóm luyện 

tập võ nghệ, hội đá bóng... nhằm tập hợp lực lượng quần chúng và tạo nguồn phát 

triển đảng. Các địa phương như Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Tam Kỳ là những nơi có 

hệ thống tổ chức quần chúng được xây dựng sâu rộng trong nhân dân. 

Sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam với đường 

lối chính trị đúng đắn, sáng tạo, với hệ thống tổ chức chặt chẽ, sâu rộng trong nhân 

dân đã chấm dứt hoàn toàn thời kỳ khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo, 

chấm dứt sự phân hóa của các tổ chức cách mạng trong phong trào CMQN; đánh dấu 
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mốc lịch sử của nhân dân Quảng Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh 

DTDC theo ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo thống nhất 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam đánh dấu sự chuyển biến hoàn chỉnh về mặt tổ chức cách mạng tại tỉnh 

Quảng Nam. 

3.2.2.3. Chuyển biến về phương thức hoạt động 

Sự chuyển biến về tư tưởng chính trị và tổ chức của PTYN và CMQN theo 

khuynh hướng vô sản từ nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX tạo tiền đề cho phương thức 

hoạt động có những chuyển biến quan trọng. PTYN và CMQN từ nửa sau thập niên 

20 thế kỷ XX diễn ra với nội dung và hình thức đấu tranh mới, đa dạng, phong phú 

như tuyên truyền vận động cách mạng, đào tạo huấn luyện đội ngũ, xây dựng phát 

triển hệ thống tổ chức các hội quần chúng để tập hợp lực lượng, tổ chức các cuộc đấu 

tranh... nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở 

Quảng Nam. 

3.2.2.3.1. Hoạt động tuyên truyền vận động cách mạng  

Tuyên truyền vận động cách mạng là phương thức được những người yêu nước 

theo xu hướng vô sản quan tâm, diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú như báo chí, 

thơ văn, xuất bản phẩm, rãi truyền đơn, treo cờ cách mạng, diễn thuyết... 

Báo chí, thơ văn, xuất bản phẩm: Kế thừa kinh nghiệm của các bậc tiền bối, 

các thế hệ thanh niên trí thức tân học yêu nước Quảng Nam tiếp tục sử dụng thơ văn, 

báo chí, xuất bản phẩm... để làm vũ khí đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Tiêu biểu 

cho thế hệ trí thức mới đất Quảng là Đỗ Quang, Lê Quang Sung, Thái Thị Bôi, Phan 

Thêm... những người năng động, nhạy cảm sớm được tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin 

và bắt đầu quá trình truyền bá tư tưởng CMVS vào đất Quảng. 

Từ trong phong trào bãi khóa của học sinh tại Huế (4/1927), Đỗ Quang đã 

nhanh chóng tiếp cận số học sinh Quảng Nam đang theo học ở đây và vận động thành 

lập Ban vận động Hội VNCMTN Quảng Nam. Cùng với những hoạt động tích cực 

của Phan Thêm và Nguyễn Tường đã giúp cho chủ nghĩa Mác - Lênin nhanh chóng 

được truyền bá rộng rãi trên đất Quảng Nam và dẫn đến sự ra đời của các Chi bộ Hội 

VNCMTN ở Quảng Nam vào cuối năm 1927. 

Trong những năm 1927 - 1929, các chi bộ Hội VNCMTN ở Quảng Nam tích 

cực vận động tuyên truyền nhằm phát triển hội viên, xây dựng tổ chức. Tại Đà Nẵng, 
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Chi bộ Hội VNCMTN Quảng Nam đã cho tuyên truyền cương lĩnh, điều lệ của Hội, 

in tác phẩm Đường Kách Mệnh để làm tài liệu vận động và truyền bá tư tưởng 

CMVS. Tại Duy Xuyên, Phan Thêm cho chuyển báo Người cùng khổ lên Trà Kiệu 

cho Nguyễn Liệu, Nguyễn Quang Hiệp, rồi dần lan rộng đến số thanh niên, học sinh, 

giáo giới tiến bộ ở Trà Kiệu, Thi Lai, Mã Châu, Tân Mỹ... [11]. Từ đó, chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng CMVS được truyền bá trên mảnh đất Duy Xuyên, mở đầu cho thời 

kỳ vận động thành lập tổ chức đảng cộng sản sau này. Tại Tam Kỳ, nhóm Hội 

VNCMTN lập tủ sách Chiêu Anh thư quán và thông qua các tổ chức biến tướng như 

hội đọc sách báo mới, hội bình thơ, hội đá bóng, hội trồng dừa để truyền bá tư tưởng 

yêu nước, học thuyết Mác - Lênin. 

TVCM Đảng mở hiệu sách Trung Tân ở Đà Nẵng làm đại lý cho Quang Hải 

Tùng thư, phát hành sách báo tiến bộ, truyền bá tư tưởng yêu nước, trong đó có cả 

sách tuyên truyền tư tưởng CMVS mua từ Pháp, Trung Quốc. 

Để đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam thuê 

ngôi nhà tại xóm Giếng Bộng (nay là đường Trưng Nữ Vương Đà Nẵng) làm cơ quan 

in ấn truyền đơn, thơ ca cách mạng, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Theo Đỗ 

Quỳ, ông chính là người được Đỗ Quang giao nhiệm in ấn tài liệu cho tổ chức. “Giấy 

in bây giờ là loại giấy bổi của Tây, chúng tôi rọc đôi ra in rất gọn và cuộn lại chuyển 

đi cũng dễ. Máy móc không có... chúng tôi in bằng đông sương vừa rẻ tiền vừa nhanh 

chóng phi tang khi mật thám ập đến” [23, tr.264-265]. Tài liệu in ấn tại đây không chỉ 

phục vụ cho công tác tuyên truyền trong tỉnh mà còn được lưu hành ở các tỉnh Trung 

Kỳ, đặc biệt là tác phẩm Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc [145].  

Khi Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra đời, công tác vận 

động, tuyên truyền được đẩy mạnh, ngoài tờ báo Bẻ xiềng của Xứ ủy Trung Kỳ được 

bí mật lưu hành, Tỉnh ủy Quảng Nam ra báo Lưỡi cày, Thị ủy Đà Nẵng ra báo Còi 

nhà máy để làm cơ quan ngôn luận và phương tiện tuyên truyền cách mạng. Tại Hội 

An, Tỉnh ủy đã cho xây dựng cơ sở bí mật(1) để in ấn và phân phối tài liệu, truyền đơn 

cho các cơ sở đảng ở các phủ, huyện trong tỉnh. 

Rải truyền đơn, treo cờ cách mạng, diễnthuyết: Rải truyền đơn là hình thức 

tuyên truyền phổ biến nhất và có tác dụng lớn thúc đẩy sự chuyển biến trong phương 

thức vận động cách mạng ở Quảng Nam từ cuối những năm 20 thế kỷ XX. 

                                                           
(1)  Ban đầu đặt tại cơ sở cách mạng, sau đó chuyển qua khu mã vôi Trường Lệ (nay là Cẩm Châu, Hội An). Để 

đảm bảo bí mật, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trần Thị Dư và Nguyễn Lộc làm đám cưới giả và mua một ngôi nhà ở gần 

giếng ông Còm (Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An) để đặt cơ sở. 
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Tại Đà Nẵng, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1928, truyền đơn được 

rải từ Trường Nữ qua Trại lính khố xanh đến bót tù, từ chợ Hàn xuống sở Bưu điện 

đến gần trại lính khố đỏ [162]. Tại Hội An, nơi có đông đảo đồng bào Hoa kiều sinh 

sống, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam chủ trương rãi truyền đơn vận động đồng 

bào Hoa kiều kêu gọi trả tự do cho các đồng chí trong Tổng bộ Hội VNCMTN bị bắt 

ở Quảng Châu (Trung Quốc). Theo Đỗ Quỳ, một trong những người trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ này thì “mỗi đồng chí trong tổ chức Thanh Niên được giao năm phong 

bì để sẵn sàng chuyển tận tay cho các nhà Hoa kiều” [23, tr.265]. 

Đặc biệt, nhân kỷ niệm ngày cách mạng Nga (7/11/1929), truyền đơn, áp 

phích, cờ, báo đã được rãi với số lượng lớn trên khắp các địa bàn trọng yếu của Quảng 

Nam, nhất là ở thành phố “nhượng địa” Đà Nẵng. Báo cáo của cảnh sát trưởng 

Abadie Albertvề việc rải truyền đơn cộng sản, ngày 8/11/1929, cho biết: từ chiều ngày 

6/11 (lúc 18 giờ) cho tới 7 giờ sáng hôm sau (7/11) “tổng cộng chúng tôi đã thu được: 

450 truyền đơn, 20 áp phích, 4 tờ báo và 5 lá cờ” [23, tr.350-351]. “Tóm tắt các tài 

liệu đó là: “Đả đảo tư bản, đả đảo giai cấp tư sản, lật đổ chính phủ Pháp và chính 

phủ An Nam. Tường thuật một số cuộc bãi công hay biểu tình” [23, tr.350]. Truyền 

đơn “viết bằng chữ Quốc Ngữ và chữ Hán, có huy hiệu búa liềm, in bằng mực đỏ và 

tím trên giấy trắng thường dùng, cỡ 31x20” [23, tr.347] và rải tập trung ở những nơi 

quan trọng, đông người qua lại, tập trung nhiều người lao động như đồn lính khố 

xanh, trường học, nhà ga, bến tàu, các đường bờ sông, các nhà máy, chợ... với mục 

đích các nội dung tuyên truyền đến được với quần chúng một cách nhanh nhất. Theo 

thừa nhận của cảnh sát và mật thám Pháp thì “truyền đơn đã vào tay dân chúng” dù số 

lượng không nhiều lắm [23]. 

Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, truyền đơn xuất hiện ngày càng 

nhiều, phong phú về hình thức. Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/1930, Tỉnh ủy Quảng 

Nam đề ra chủ trương và tổ chức treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn ở khắp các phủ 

huyện trong tỉnh.  

Tại Duy Xuyên, cờ đỏ búa liềm, truyền đơn, biểu ngữ, khẩu hiệu đồng loạt 

xuất hiện ở nhiều nơi. Cờ đỏ được treo trước phủ đường và trên Cầu Mống để thuyền 

bè xuôi ngược trên sông Thu Bồn nhìn rõ. Truyền đơn kêu gọi nhân dân đấu tranh 

đòi:  

1. Giảm thuế thân. 

2. Ngày làm 8 giờ và tăng lương. 
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3. Phản đối bắt lính, phản đối quốc trái. 

4. Phản đối đem linh An Nam đi ngoại quốc và đem lính ngoại quốc bắn 

giết nhân dân An Nam. 

5. Bồi thường cho những người bị nạn trong các cuộc biểu tình. 

6. Tự do biểu tình, bãi công [11, tr.38]. 

Tại Điện Bàn, cờ đỏ được treo ngay trước dinh Tổng đốc Quảng Nam, trước 

phủ đường, ở Cây Cốc, trên cánh đồng Thanh Hà... [12]. Truyền đơn cách mạng xuất 

hiện ở nhiều nơi, với nội dung kêu gọi công nhân đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ 

làm...; nông dân đòi hoãn sưu thuế... Tại Thăng Bình, cờ đỏ được treo trên nóc nhà 

Lục Giác, trước phủ đường; truyền đơn xuất hiện ở ngã tư Hà Lam, Ngọc Phô... [17]. 

Tại Tam Kỳ, truyền đơn được rải ở mỏ vàng Bồng Miêu kêu gọi công nhân đấu tranh 

và tuyên truyền sự ra đời của Đảng Cộng sản. Trong nội thị Đà Nẵng, Hội An và trên 

tuyến Quốc lộ 1 “đoạn từ cầu Bà Rén đến Hương An và từ Nam Phước đến cầu Chìm, 

nơi đâu cũng thấy truyền đơn cách mạng. Nội dung tuyên truyền kêu gọi công nhân 

đấu tranh đòi tăng lương, bớt giờ làm, chống đánh đập, đòi hoãn sưu thuế cho nông 

dân” [162, tr.85.] 

Tại trung tâm tỉnh lỵ Hội An, thành phố vốn yên tĩnh này đã có một ngày 

(1/5/1930) thật sự “náo loạn” với chính quyền thực dân phong kiến. Trong Hồi ký, 

Trần Kim Bảng(1) kể lại:  

Truyền đơn trắng phố. Trên đường, hàng rào, trên các con đường trước 

nhà máy đèn, từ đường Chùa Cầu xuống chùa ông Bổn, đường Quảng 

Đông... đều có. Ở ngã tư giữa hai con đường Hội An và Chùa Cầu có 

một lá cờ búa liềm to được treo cao mãi tới 9 giờ sáng địch mới tháo 

xuống được...” [23, tr.277-278] 

Sau đợt đấu tranh ngày 1/5/1930, phong trào tiếp tục phát triển với hình thức 

đấu tranh mới - các cuộc diễn thuyết công khai được tổ chức ở các địa bàn trọng yếu 

trong tỉnh. Ở Hội An, cuộc diễn thuyết công khai đầu tiên được tổ chức lúc 12 giờ 

ngày 24/8/1930, ở gần chùa Quảng Triệu (này là 76, Trần Phú) do đồng chí Trần Kim 

Bảng làm diễn giả đã thu hút hàng ngàn người tham dự: “Đồng chí Trần Kim Bảng 

giả trang như một nông dân tiến đến mục tiêu, phóng lên một chiếc ghế đá đặt tại đó, 

                                                           
(1) Trần Kim Bảng là học sinh Quảng Nam học tại Huế, tham gia “Sinh hội đỏ” năm 1929. Năm 1930, được kết 

nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó chuyển về hoạt động tại Hội An giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy 

Quảng Nam từ 1930 – 1931. 
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tay phất cờ, miệng hô hào quần chúng tham gia dự diễn thuyết... Đồng chí Trần Kim 

Bảng dõng dạt kêu gọi mọi người đứng lên làm cách mạng, đánh đổ thực dân phong 

kiến và ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh” [162, tr.86]. 

Sau thắng lợi ở Hội An, các cuộc diễn thuyết chớp nhoáng được Tỉnh ủy tổ 

chức ở Duy Xuyên, Quế Sơn, Điện Bàn. Ở Duy Xuyên, cuộc diễn thuyết được tổ chức 

tại Gò Rạch, làng Chiêm Sơn Đông thu hút 200 quần chúng của 5 xã Phú Nham, Kiệu 

Tây, Chiêm Sơn, Đông Yên và Thi Lai tham dự. Cùng với cờ đỏ búa liềm, các khẩu 

hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!”, “Nhiệt liệt hưởng ứng phong trào đấu 

tranh của nông dân Nghệ Tĩnh!” được trương lên trong cuộc diễn thuyết. Các cuộc 

diễn thuyết đã gây tiếng vang lớn, làm cho quần chúng phấn khởi và tin tưởng vào 

đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Như vậy, hoạt động tuyên truyền vận động cách mạng ở Quảng Nam diễn ra 

sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú như báo chí, thơ văn, xuất bản 

phẩm, treo cờ đỏ, rải truyền đơn, diễn thuyết... Trong đó, rải truyền đơn là hình thức 

phổ biến nhất, xuất hiện từ sớm (giữa 1928) và mang lại hiệu quả cao. Đó là biểu hiện 

của sự chuyển biến về phương thức vận động cách mạng theo khuynh hướng vô sản 

trong PTYN và CMQN từ nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX. 

3.2.2.3.2. Hoạt động đào tạo, huấn luyện cán bộ và vận động tài chính  

Sau khi ra đời, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam không ngừng đẩy mạnh 

công tác huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ. Năm 1926, Đỗ Quang là người Quảng 

Nam đầu tiên được chọn gởi sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở.(1) Đầu năm 1927, sau khi hoàn thành chương trình khóa 

học, Đỗ Quang được đồng chí Hồ Tùng Mậu trực tiếp giao nhiệm vụ về nước xây 

dựng cơ sở cách mạng. Ông đã tích cực tuyên truyền, vận động cách mạng và xúc tiến 

việc thành lậpHội VNCMTN ở Quảng Nam [16, tr.56-57]. Trong các năm 1928 và 

1929, Tỉnh bộ tiếp tục cử người sang dự các lớp huấn luyện do Tổng bộ Hội 

VNCMTN mở ở Trung Quốc và Thái Lan. Năm 1928, Đỗ Qùy (Quế Sơn), Tôn Gia 

Huồng, Trần Đình Phù (Đà Nẵng) đi Quảng Châu (Trung Quốc); Lê Quang Sung 

(Duy Xuyên) đi Thái Lan [16], [145]. Đầu năm 1929, Phan Thêm (Hội An) được cử 

đi Trung Quốc [14]. Lê Quang Sung đi học về đã mở lớp huấn luyện lý luận cách 

mạng cho cán bộ cốt cán của tỉnh và từ đó tiếp tục truyền bá lý luận CMVS trong hội 

                                                           
(1) Chuyến đi này gồm 5 người: Đỗ Quang (Quảng Nam), Nguyễn Thiệu (Quảng Ngãi) và 3 người khác ở Nam 

bộ. 
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viên và quần chúng. 

Tháng 9/1928, tiếp thu chủ trương “vô sản hóa” của Tổng bộ, Tỉnh hội Quảng 

Nam cử một số cán bộ đi vào các nhà máy, đồn điền để cùng lao động và sinh sống 

với công nhân nhằm tự rèn luyện bản thân, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - 

Lênin, vận động giác ngộ công nhân đấu tranh tự giác. Theo đó, Nguyễn Thái được 

cử vào đồn điền ở Nha Trang, Phan Thêm vào học thợ điện ở Hội An, ... [162]. 

 Hội VNCMTN Quảng Nam tiến hành nhiều hoạt động để tạo nguồn tài chính. 

Ngoài khoản nguyệt phí do hội viên đóng góp, Hội còn mở tiệm thuốc bắc Vĩnh Hưng 

Tường(1) (Đà Nẵng) để tăng nguồn thu cho hoạt động; đồng thời, làm cơ quan liên lạc 

giữa Tỉnh bộ với Kỳ bộ và giữa Kỳ bộ Trung Kỳ với các tỉnh bộ ở miền Nam, miền 

Bắc [145]. Phần lớn nguồn thu học phí của học sinh Trường Cự Tùng được đưa vào 

quỹ của Hội, đồng thời, trường còn mở cơ sở sản xuất ghế mây để tăng nguồn thu cho 

hoạt động. Tại Hội An, Hội VNCMTN Quảng Nam mở hiệu sách Vạn Sinh ở đường 

Hội An (nay là đường Lê Lợi) bán sách vở, đồ dùng học sinh để tăng nguồn thu; đồng 

thời là nơi liên lạc, in ấn tài liệu, truyền đơn. 

3.2.2.3.3. Hoạt động xây dựng hệ thống tổ chức các hội quần chúng  

Để tập hợp lực lượng, hướng đạo quần chúng làm cách mạng, tạo ra nền tảng 

cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam chú 

trọng xây dựng, phát triển các tổ chức đoàn thể quần chúng như công nhân, nông dân, 

thanh niên, phụ nữ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp biến tướng khác như hội đá 

bóng, hội bình thơ, hội đọc sách báo mới... rộng khắp trên hầu hết các địa bàn trọng 

yếu của tỉnh. Tại Đà Nẵng, Hội đã tập hợp được 20 thanh niên trong Hội thể thao Đà 

Nẵng (Sports Touranis), công hội được hình thành và phát triển vào Staca, bưu điện, 

nhà máy đèn, bến tàu... Hội Hòa Hưng và Ái Hữu lái xe miền Trung trở thành những 

tổ chức quần chúng của Hội VNCMTN. Đà Nẵng Nữ công học hội cũng được thành 

lập (5/1928) với hơn 40 hội viên do Thái Thị Bôi lãnh đạo.  

Tại Hội An, những nữ sinh sau khi tham gia phong trào bãi khóa của học sinh 

ở Huế (1927) trở về và tổ chức ra Nữ công học hội Faifo với 14 hội viên, tích cực 

tuyên truyền tư tưởng tiến bộ trong phụ nữ, tham gia các hoạt động xã hội. Đầu năm 

1928, đội bóng đá và gánh hát “Ô - Rô” (Aurore - Rạng Đông) ra đời, thông qua hoạt 

động đá bóng và gánh hát để tuyên truyền, vận động và phát triển lực lượng cách 

                                                           
(1) Nằm đối diện nhà lưu niện cụ Phan Châu Trinh (nay là 72, Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) do Nguyễn Quang 

Châu phụ trách, đồng thời là cơ quan liên lạc của Kỳ bộ Trung Kỳ. 
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mạng. Hội bóng đá “Ô - Rô” với khoảng 30 hội viên, “gồm đủ các thành phần: thợ 

may, thợ cắt tóc, thợ nề, thợ mộc, khuân vác, học sinh, Hoa kiều...” [23], tổ chức thi 

đấu giao lưu với nhiều nơi như Bảo An, Tiên Đỏa (Thăng Bình), Vĩnh Điện (Điện 

Bàn) “để tỏ tình đoàn kết và khéo léo tuyên truyền tư tưởng mới” [14], [23]. 

Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, các tổ chức công hội, nông hội, cứu 

tế được chuyển thành công hội đỏ, nông hội đỏ, cứu tế đỏ; các tổ chức quần chúng 

biến tướng tiếp tục được duy trì và mở rộng. Hầu hết các địa phương trong tỉnh, nhất 

là ở những địa bàn trọng yếu như Hội An, Đà Nẵng... đều xây dựng được hệ thống tổ 

chức các hội quần chúng rộng rãi để tuyên truyền và tập hợp lực lượng cách mạng.  

3.2.2.3.4. Tổ chức đấu tranh chống đế quốc phong kiến giành quyền lợi 

hàng ngày 

Trên cơ sở các tổ chức quần chúng được phát triển rộng khắp, Hội VNCMTN 

ở Quảng Nam phát động phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ ở các địa phương 

trong tỉnh. Đầu năm 1928, công nhân hãng vận tải Staca bãi công đòi phụ cấp thêm và 

đòi được nghỉ có lương sau mỗi chuyến đi. Cuộc bãi công được sự hưởng ứng của các 

đồng nghiệp ở Quy Nhơn, Nha Trang kéo dài trong 3 ngày khiến công tác vận hành 

của hãng bị ngưng trệ, buộc giới chủ phải nhượng bộ và chấp nhận yêu sách của công 

nhân. Cũng tại hãng Staca, vào tháng 7/1929, Hội VNCMTN Quảng Nam đã vận 

động rãi truyền đơn kêu gọi công nhân bãi công phản đối giới chủ đánh đập công 

nhân, chống cúp lương, bỏ kiểm tra thẻ vào hãng. Cuộc bãi công kéo dài 1 tuần, gây 

thiệt hại lớn cho hãng và ảnh hưởng lớn trong thành phố Đà Nẵng, buộc giới chủ phải 

xin lỗi và chấp nhận yêu sách của công nhân. 

Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng 

Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam, các cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ tiếp tục 

nổ ra ở hầu hết các phủ huyện. Điển hình như cuộc nổi dậy của nông dân làng Bích 

Trâm (Điện Bàn) chống địa chủ thu tô quá mức, bắt người làm công quá giờ; công 

nhân môi trường Hội An bãi công đòi tăng lương; Nông hội đỏ Quế Sơn mở đại hội 

nhằm phát triển hội viên và quyên góp ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân Trường 

Thi và Nam Định... Bên cạnh đó, tại nhà lao Quảng Nam (Điện Bàn), nhà lao Hội An, 

tù chính trị nổi dậy đấu tranh bằng các hình thức như làm reo, tuyệt thực đòi cải thiện 

đời sống cho tù nhân. Cuộc đấu tranh kéo dài nhiều ngày, gây xôn xao dư luận, khiến 

Công sứ Pháp tại Hội An phải xuống tận nhà lao để xem xét và chấp nhận yêu sách 

của tù nhân. 
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Như vậy, phương thức hoạt động của PTYN và cách mạng theo khuynh hướng 

vô sản ở Quảng Nam từ nửa sau thập niên 20 của thế kỷ XX có sự chuyển biến so với 

PTYN theo khuynh hướng tư sản trước đó. Đặc điểm của phương thức đấu tranh này 

là diễn ra trong ôn hòa, quần chúng không có hành động bạo lực. Phong trào diễn ra 

dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như xây dựng hệ thống tổ chức đảng và 

quần chúng, đẩy mạnh huấn luyện đào tạo cán bộ, giáo dục lý luận và tuyên truyền 

xác lập hệ tư tưởng, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin trong đảng viên và quần chúng 

yêu nước,  rải truyền đơn, treo cờ cách mạng, diễn thuyết, đình công, bãi công... Tỉnh 

hội VNCMTN Quảng Nam khéo kết hợp các hình thức hoạt động công khai với nửa 

công khai và bí mật, tranh thủ mọi điều kiện dù nhỏ nhất để phát triển tổ chức và đẩy 

mạnh hoạt động của mình. Là một tổ chức cách mạng, Tỉnh hội VNCMTN Quảng 

Nam kết hợp chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền, cổ động với tổ chức và đấu tranh; 

thông qua đấu tranh, tuyên truyền giác ngộ mà mở rộng hàng ngũ, đưa hội viên tham 

gia đấu tranh của quần chúng và qua đấu tranh mà xây dựng tổ chức về số lượng và 

chất lượng. Trong đấu tranh, kết hợp đấu tranh toàn diện kinh tế với chính trị tư 

tưởng. 

Tiểu kết chương 3 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, PTYN và CMQN tiếp tục có sự chuyển biến. 

Phong trào dân tộc tư sản có nhiều nét mới so với đầu thế kỷ XX và đã tạo ra những 

tiền đề cần thiết cho sự hình thành PTYN và cách mạng theo xu hướng vô sản ở 

Quảng Nam.  

Sự chuyển biến đáng chú ý của PTYN và CMQN sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất là sự chuyển biến theo khuynh hướng CMVS được đánh dấu bằng sự ra đời và 

hoạt động của Hội VNCMTN, TVCM Đảng mà đỉnh cao của sự chuyển biến đó là sự 

ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam. PTCM 1930 - 1931 

dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam dù còn có những hạn chế nhưng đã 

đánh dấu bước phát triển mới của PTCM Quảng Nam trên các phương diện tư tưởng 

chính trị, tổ chức và phương thức đấu tranh; khẳng định tính tất yếu của PTCM 

Quảng Nam theo khuynh hướng vô sản. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMVN từ những năm 20 thế kỷ XX đến năm 

1930, suy cho cùng là sự tìm kiếm, lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn, lựa chọn 

giai cấp lãnh đạo có đủ khả năng và xác định phương pháp vận động cách mạng phù 

hợp nhất để tập trung sức mạnh cao nhất của quần chúng trong việc giành lại độc lập 
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tự do. Quảng Nam có thể được coi là địa phương tiêu biểu cho sự chuyển biến này 

trên cả 3 phương diện tư tưởng mục tiêu, cơ cấu tổ chức lãnh đạo phong trào và 

phương pháp tiến hành của PTCM ở Nam Trung Kỳ trong giai đoạn này. Sự chuyển 

biến này hợp quy luật, phù hợp với những điều kiện lịch sử trong nước và địa phương. 

Nhìn chung, nhờ có sự chuyển biến, phong trào DTDC ở Quảng Nam từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930 phát triển ở một trình độ cao hơn về tư 

tưởng chính trị, tổ chức và phương thức hoạt động trên nền tảng tiếp tục các PTYN từ 

cuối thế kỷ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Tính chất dân tộc, cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân 

đã thể hiện trong phong trào DTDC ở Quảng Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất. Sau khi chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào đất Quảng, phong trào giải 

phóng dân tộc ở Quảng Nam theo khuynh hướng DCTS dần dần chuyển sang khuynh 

hướng vô sản và được thể hiện trong các tổ chức tiền thân của Đảng bộ Đảng Cộng 

sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam.  

Cùng với sự biến chuyển về mặt tư tưởng chính trị là sự biến chuyển về cơ cấu 

tổ chức với các hình thức và đường lối từ thấp đến cao. Đặc điểm về mặt tổ chức của 

PTYN chống Pháp ở Quảng Nam trong thời kỳ này là khi tiếp xúc với tổ chức cách 

mạng theo khuynh hướng vô sản, những người yêu nước Quảng Nam gia nhập và 

hoạt động theo đường lối của Thanh Niên. Và sau đó là chuyển tổ chức Thanh Niên 

sang tổ chức cộng sản dưới ảnh hưởng trực tiếp của Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Lực lượng tham gia phong trào DTDC ở Quảng Nam từ sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất về cơ bản giống như thời kỳ đầu thế kỷ XX nhưng có nét chuyển biến 

mới, chủ yếu là PTYN và có đóng góp của phong trào công nhân. Tầng lớp thanh niên 

tân học, cùng với trí thức Nho học tiến bộ, trở thành một lực lượng chính (bên cạnh 

nông dân, công nhân) của phong trào DTDC Quảng Nam. 

Tóm lại,phong trào DTDC ở Quảng Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

đến 1930 đã chuyển biến theo trào lưu chung của cả nước với nét nổi bật của nó là 

thời kỳ chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và lực lượng; đặt nền tảng cho một phong trào 

chống Pháp tiếp cận với xu hướng phát triển tiên tiến của thời đại – xu hướng CMVS. 
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Chương 4 

ĐẶC ĐIỂM, TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CHUYỂN BIẾN  

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG QUẢNG NAM 

TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1930 

4.1. Đặc điểm 

4.1.1. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930thể hiện những đặc điểm chung của cả nước  

Sự chuyển biến của PTYN và CMVN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, suy cho 

cùng là quá trình đấu tranh tìm kiếm, lựa chọn và xác định con đường cứu nước đúng 

đắn, lựa chọn một giai cấp lãnh đạo có đủ khả năng để đưa quần chúng giành lại độc 

lập tự do. Trong trào lưu chung đó, sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong giai 

đoạn này thể hiện những đặc điểm chung của cả nước.  

4.1.1.1. Sự chuyển biến diễn ra liên tục và khá toàn diện gắn liền với vai 

trò của tầng lớp trí thức yêu nước 

30 năm đầu thế kỷ XX là sự chuyển biến liên tục của các PTYN và cách mạng 

ở Quảng Nam. Sự chuyển biến đó, diễn ra khá toàn diện từ tư tưởng chính trị đến cơ 

cấu tổ chức lãnh đạo phong trào và phương thức hoạt động thực tiễn. Đặc điểm này, 

được thể hiện rất rõ qua sự chuyển biến từ ý thức hệ phong kiến sang khuynh hướng 

DCTS và từ khuynh hướng DCTS sang khuynh hướng CMVS mà chương 2 và 

chương 3 của luận án đã đề cập. 

Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp (1858 - 1884), quân dân Quảng 

Nam là những người đầu tiên đứng lên cầm vũ khí chống kẻ thù. Từ các quan lại triều 

đình đương chức như  Phạm Phú Thứ,  tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh, Lâm Hữu Chánh cho 

đến các quan lại đã nghỉ hưu như Phạm Gia Vĩnh đã nhất tề đứng lên tập hợp nhân 

dân cùng quân đội triều đình chống giặc. Với tinh thần quả cảm, đoàn kết, quyết tâm 

chiến đấu vì độc lập tự do, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, quân dân Quảng 

Nam và Đà Nẵng đã anh dũng chiến đấu ngăn chặn những bước tiến đầu tiên 

của quân Pháp. 

PTYN chống Pháp của nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng, diễn ra liên tục, cho 

dù triều đình nhà Nguyễn từng bước chấp nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp (1862, 

1874, 1883 và 1884). Phong trào NHQN (1885 - 1887), dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ 

Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu là sự tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 

dân Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1858. Các PTYN chống Pháp của nhân dân Quảng 



123 
 

Nam - Đà Nẵng cuối thế kỷ XIX, dù cuối cùng đều thất bại nhưng đó là sự biểu hiện 

sâu sắc của tư tưởng chủ chiến, ái quốc; là biểu hiện của sự chuyển biến từ tư tưởng 

“trung quân” sang trung với nước, vì độc lập dân tộc. Đó chính là tiền đề quan trọng 

cho sự chuyển biến của PTYN và CMQN Nam từ ý thức hệ phong kiến sang khuynh 

hướng DCTS đầu thế kỷ XX. 

Sang đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh lịch sử mới, sĩ phu yêu nước đất Quảng, 

những người đã trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến phong trào Cần Vương ở nửa cuối 

thế kỷ XIX, chủ động tích cực đổi mới tư duy và trở thành lực lượng khởi xướng lãnh 

đạo PTYN mới ở Quảng Nam - phong trào DTDC theo khuynh hướng DCTS.Đất 

Quảng vào đầu thế kỷ XX, là nơi khởi đầu, là trung tâm của cuộc vận động cứu nước 

giải phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng DCTS, với cả hai xu hướng “bạo 

động” và “cải cách”. Quảng Nam là địa bàn chiến lược của PTDT (1903 - 1908), của 

DTH và PTĐD (1904 - 1912), là quê hương của phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 

(1908), là địa bàn chiến lược của cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Trung Kỳ. 

Tất cả những phong trào đó là những biểu hiện sâu sắc của sự chuyển biến liên tục, 

mạnh mẽ và toàn diện của PTYN và CMQN từ ý thức hệ phong kiến sang khuynh 

hướng DCTS. 

Các PTYN giải phóng dân tộc Quảng Nam theo khuynh hướng DCTS dù cuối 

cùng đều không thành công nhưng từ trong các phong trào đó đã tạo ra những tiền đề 

tư tưởng, kinh tế, xã hội đưa phong trào giải phóng dân tộc Quảng Nam bước vào giai 

đoạn phát triển mới - theo khuynh hướng CMVS trong nửa sau những năm 20 thế kỷ 

XX. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, gắn liền 

với vai trò khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo của tầng lớp trí thức yêu nước đất Quảng. 

Nếu ở cuối thế kỷ XIX, chúng ta đã chứng kiến vai trò tiên phong lãnh đạo, tập hợp 

nhân dân chống Pháp của Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá phiến... cùng với 

sự chuyển biến quan trọng trong tư duy cứu nước của họ từ “trung quân” sang trung 

với nước, vì độc lập dân tộc. Sang đầu thế kỷ XX, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành... trở thành những đại diện ưu tú phát động và 

khởi xướng cuộc vận động duy tân cải cách rộng lớn ở Việt Nam, khởi phát từ Quảng 

Nam rồi lan rộng ra cả nước và đất Quảng trở thành trung tâm của cuộc vận động này. 

Kế thừa truyền thống cha anh, thế hệ trí thức mới Quảng Nam từ nửa sau những năm 

20 thế kỷ XX mà đại diện là Đỗ Quang, Lê Quang Sung, Thái Thị Bôi, Phan Thêm... 

đã chủ động tiếp thu tư tưởng cách mạng của thời đại, trở thành những “hạt giống 
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đỏ”, gieo mầm và thúc đẩy phong trào CMVS Quảng Nam phát triển mạnh mẽ. Sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam (28/3/1930) là kết quả tất yếu của 

quá trình chuyển biến liên tục, mang tính kế thừa, gắn với vai trò của tầng lớp trí thức 

yêu nước đất Quảng. 

4.1.1.2. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống và tư tưởng cách mạng của thời 

đại là nền tảng của sự chuyển biến 

Trong 30 năm đầu thế kỷ XX, dưới tác động của các nhân tố trong và ngoài 

nước, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam chuyển biến sâu sắc dẫn tới bước 

ngoặt lịch sử là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930). Đó là kết quả của sự 

nỗ lực phi thường của cả dân tộc để vượt qua những trở lực to lớn, từ sự hạn chế trong 

tư tưởng Nho giáo và sự phong tỏa, kìm hãm của chính quyền thực dân. Trong bối 

cảnh thế giới đầy biến động, các sĩ phu yêu nước và các thế hệ thanh niên trí thức Việt 

Nam đã không ngừng chuyển biến, tích cực tìm kiếm những giải pháp cứu nước mới, 

chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc kéo dài từ cuối thế kỷ XIX. 

Trong đó, sĩ phu yêu nước, thanh niên trí thức đất Quảng là những người đi tiên 

phong, họ đã chủ động tiếp thu tư tưởng cách mạng của thời đại, dũng cảm thay đổi 

quan niệm về “trung quân ái quốc” và tình yêu Tổ quốc, đồng bào. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến 1930, mà trước hết 

là chuyển biến về tư tưởng chính trị, trải qua nhiều giai đoạn trên nền tảng của chủ 

nghĩa yêu nước truyền thống, trước sự tương tác của những điều kiện chủ quan và 

khách quan; đặc biệt sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng cách mạng 

của Nguyễn Ái Quốc đã dẫn tới sự bùng nổ của một phong trào quần chúng cách 

mạng mạnh mẽ, dẫn tới sự ra đời của chính đảng công nhân đưa phong trào giải 

phóng dân tộc Quảng Nam đi vào quỹ đạo của phong trào CMVS. 

Chính chủ nghĩa yêu nước, tấm lòng vì dân, vì nước đã đưa Phan Châu Trinh, 

Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành… đến với tư tưởng của Đại cách 

mạng Pháp 1789, đến với tinh thần dân tộc tự cường của Nhật Bản và Cách mạng Tân 

Hợi Trung Quốc (1911). Để từ đó, hình thành một khuynh hướng cứu nước giải 

phóng dân tộc mới ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX - khuynh hướng cách mạng DCTS. 

Tư tưởng cách mạng của thời đại (tư tưởng dân chủ tư sản) là một trong những nhân 

tố quan trọng tạo dựng nên PTDT (1903 - 1908) khởi phát từ Quảng Nam, rồi lan 

rộng ra cả nước, tạo thành một cuộc vận động DTDC rộng lớn vào đầu thế kỷ XX ở 

Việt Nam. Chương Thâu đã khẳng định: “... các danh sĩ yêu nước như Phan Châu 
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Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp do hấp thụ tư tưởng Tân thư đã cùng nhau 

xốc lên một phong trào Duy Tân rộng lớn ở Trung Kỳ” [ 150, tr.8]. 

Kế thừa truyền thống yêu nước của các bậc tiền bối, thế hệ thanh niên trí thức 

tân học đất Quảng đầu thế kỷ XX đã sớm giác ngộ, chủ động đón nhận chủ nghĩa Mác 

- Lênin và trở thành nòng cốt trong việc chuyển hóa phong trào DTDC theo khuynh 

hướng DCTS sang phong trào dân tộc theo khuynh hướng CMVS; trên cơ sở đó, tiến 

tới thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam (28/3/1930), mở ra 

thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh DTDC theo ngọn cờ độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 

dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4.1.1.3. Độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, văn 

minh là mục tiêu xuyên suốt của sự chuyển biến  

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX là quá trình 

thay đổi nhận thức trong tư duy cứu nước của lực lượng sĩ phu, trí thức yêu nước khởi 

xướng và lãnh đạo phong trào. Dù có khác nhau về phương thức tiến hành, nhưng các 

cuộc vận động yêu nước, cách mạng đều thống nhất với nhau ở mục tiêu là giành lại 

độc lập dân tộc, hướng đến xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh văn minh. 

Trên thực tế, từ giữa thế kỷ XIX, từ yêu cầu bảo vệ độc lập chủ quyền quốc 

gia, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, các sĩ phu yêu nước 

Quảng Nam và Việt Nam đã có những chuyển biến bước đầu trong nhận thức, họ đưa 

ra những chủ trương cải cách nhằm làm cho nước mạnh, để đủ sức bảo vệ độc lập dân 

tộc [155]. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyển biến bước đầu chưa mang tính cách mạng, vì 

chủ trương của họ chỉ là nhằm thực hiện một số thay đổi để nước mạnh hơn chứ chưa 

đề cập đến vấn đề thay đổi chế độ và xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn. 

Sang đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước đã mất độc lập chủ quyền, nhân 

dân bị thực dân Pháp đô hộ thống trị, yêu cầu cứu nước, cứu dân trở nên cấp thiết. 

Dưới tác động của xu thế thời đại, tư duy cứu nước của sĩ phu đất Quảng chuyển biến 

mạnh mẽ mang tính cách mạng. Họ nhận thấy, cứu nước phải gắn với cứu dân, cứu 

nước phải gắn với duy tân để không chỉ giành lại độc lập chủ quyền mà còn xây dựng, 

phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh. Chính vì vậy, mà các PTYN và CMQN đầu 

thế kỷ XX, dù diễn ra sôi nổi, với nhiều hình thức, phương pháp khác nhau nhưng tất 

cả đều không nằm ngoài mục tiêu tối thượng là độc lập dân tộc và xây dựng phát triển 

đất nước mạnh giàu. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), nhất là từ nửa sau thập niên 
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20 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập vào, phong trào giải phóng 

dân tộc đất Quảng dần chuyển hóa theo khuynh hướng vô sản; tạo nên một phong trào 

quần chúng cách mạng rộng rãi, với phương pháp đấu tranh và hình thức vận động 

cách mạng mới, đa dạng, phong phú so với các PTYN và cách mạng trước đó. Và 

mục đích cuối cùng của PTCM theo khuynh hướng vô sản cũng nhằm giải phóng dân 

tộc, giải phóng con người và hướng đến xây dựng xã hội mới tiến bộ, văn minh.  

4.1.1.4. Sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân là động lực của sự 

chuyển biến 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, là quá 

trình chuyển biến liên tục từ ý thức hệ phong kiến sang khuynh hướng DCTS và lên 

khuynh hướng cách mạng vô sản. Trong đó, sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân 

dân là động lực tạo ra sự chuyển biến và thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc 

Quảng Nam tiến lên. 

Thực tế lịch sử cuối thế kỷ XIX đã cho thấy sự thất bại của ngọn cờ “trung 

quân ái quốc” chính là sự thất bại trong việc tập hợp lực lượng quần chúng để tạo ra 

động lực thúc đẩy phong trào phát triển. Sang đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh quốc tế 

và trong nước có những chuyển biến mới, lực lượng sĩ phu yêu nước tiến bộ đã nhận 

thức được và đánh giá đúng đắn hơn về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân 

đối với công cuộc giải phóng dân tộc. Họ nhận thấy, quần chúng nhân dân là lực 

lượng bị áp bức bóc lột nặng nề nhất và là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội và chỉ 

khi nào tập hợp được đông đảo quần chúng thì mới tạo nên sức mạnh đoàn kết của cả 

dân tộc để giành lại độc lập tự do. Chính vì vậy, mà cả Phan Châu Trinh và Phan Bội 

Châu - những đại diện ưu tú cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 

XX đều khẳng định vai trò, vị trí trung tâm, quan trọng nhất của nhân dân trong xã 

hội. Do vậy, mà cả hai cụ Phan đều chủ trương cứu nước không chỉ để khôi phục lại 

độc lập chủ quyền mà cứu nước gắn với cứu dân, kết hợp cứu nước với duy tân để 

hướng đến xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh. Từ đó, họ đặt trọn 

niềm tin vào nhân dân - động lực chính của các cuộc vận động yêu nước và cách 

mạng; họ tin tưởng vào tinh thần yêu nước, quyết tâm và khả năng tự lập của người 

dân, nếu được tập hợp đoàn kết lại hoàn toàn có thể đưa đất nước thoát khỏi cảnh nô 

lệ, sánh vai với các liệt cường trên thế giới. 

Xuất phát từ quan điểm vì dân và hướng đến nhân dân mà các PTYN Quảng 

Nam đầu thế kỷ XX như PTDT (1903 - 1908), PTĐD (1905 - 1909), phong trào 
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chống sưu thuế năm 1908 và cuộc vận động khởi nghĩa VNQPH năm 1916 đã thu hút 

đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo thành cuộc vận động giải phóng dân tộc 

sôi nổi, rầm rộ ảnh hưởng ra cả nước. Sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân 

là nhân tố quan trọng, là động lực thúc đẩy sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ ý 

thức hệ phong kiến sang khuynh hướng DCTS. 

Sau thế chiến thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc tìm ra được con đường cứu nước 

đúng đắn cho dân tộc - con đường CMVS, là con đường giải phóng dân tộc gắn với 

giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong đó, quần chúng lao khổ là đối tượng 

giải phóng chủ yếu của cách mạng. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng CMVS 

thâm nhập vào Việt Nam và được các thế hệ thanh niên yêu nước Việt Nam và nhất là 

quần chúng nhân dân nhiệt tình đón nhận, hình thành con đường cứu nước mới theo 

khuynh hướng vô sản, phát triển rộng khắp trên cả nước. Sự thâm nhập và truyền bá 

rộng rãi của tư tưởng CMVS trong quần chúng, đã giúp cho giai cấp công nhân Việt 

Nam nhanh chóng giác ngộ và rút ngắn quá trình đấu tranh tự phát và dần trở thành 

một giai cấp tự giác. Nhân dân và các tầng lớp quần chúng khác trong xã hội Việt 

Nam được giác ngộ và tham gia tích cực phong trào DTDC tạo thành phong trào đấu 

tranh giải phóng dân tộc sôi nổi, rộng lớn trên phạm vi cả nước. Sự tham gia tích cực 

và đông đảo của quần chúng nhân dân đã thúc đẩy PTCM giải phóng dân tộc Việt 

Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng phát triển mạnh mẽ và dần chuyển hóa theo 

con đường CMVS trong những năm 20 thế kỷ XX. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, quần chúng nhân dân và sức mạnh đoàn kết 

của quần chúng là động lực của sự chuyển biến PTYN và CMQN nói riêng và Việt 

Nam nói chung trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

4.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của quá trình chuyển biến trong phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 

Ngoài phản ánh những đặc điểm chung của cả nước, do tác động của nhân tố 

địa phương, sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 

còn mang những sắc thái riêng. 

4.1.2.1. Quảng Nam là nơi diễn ra sự chuyển biến sớm nhất trong phong 

trào yêu nước và cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX  

Tư tưởng duy tân đã xuất hiện ở nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX với những 

người sớm nhạy cảm với thời cuộc như Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn 

Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch....và Huế là trung tâm của trào lưu cải cách này, nhưng 
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chính kiến của họ không được hưởng ứng, thậm chí còn bị phản đối. Sang đầu thế 

kỷXX, trong bối cảnh lịch sử mới, khi tư tưởng cứu nước gắn liền với duy tân đã trở 

thành một xu hướng của thời đại, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu và các đồng chí 

thấy rằng, tuy ở Huế có đông đảo tầng lớp trí thức nhưng chế độ phong kiến bảo thủ 

vẫn còn tồn tại nặng nề không thể chuyển những tư tưởng mang tính cách mạng thành 

một phong trào quần chúng được. Vì vậy, Phan Châu Trinh đã từ bỏ quan trường để 

cùng với Phan Bội Châu và các đồng chí quyết định chuyển cuộc vận động yêu nước 

về Quảng Nam.  

Theo Huỳnh Thúc Kháng niên phổ và Phan Bội Châu niên biểu, 12/1903, Phan 

Bội Châu, Nguyễn Thành, Lê Võ, Đặng Thái Thân cùng Phan Châu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng, Trần Quý Cáp mật hội tại Nam Thạnh sơn trang của Nguyễn Thành 

(Thăng Bình, Quảng Nam) để bàn phương thức cứu nước. Tại hội nghị bí mật này, đã 

phân hoá thành hai xu hướng cứu nước: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần 

Quý Cáp cho rằng, trước hết phải tiến hành duy tân cải cách nhằm tạo ra tiềm lực để 

đi đến giành độc lập tự do và quyết định phát động PTDT ở Trung Kỳ từ đất Quảng 

Nam; còn Phan Bội Châu và Nguyễn Thành… với xu hướng bạo động, chủ trương 

trước hết phải đánh Pháp giành độc lập nên quyết định thành lập một tổ chức yêu 

nước bí mật lấy tên DTH vào 5/1904 [88, tr.35]. 

Đến đây có thể khẳng định rằng: tư tưởng duy tân đã xuất hiện từ nửa sau thế 

kỷ XIX và cuộc vận động duy tân theo khuynh hướng DCTS đã manh nha từ Huế 

trong những năm cuối thế kỷXIX đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, trào lưu duy tân cải cách 

thực sự bắt đầu từ Quảng Nam vào đầu thế kỷ XX với sự hình thành của cả hai xu 

hướng “bạo động” và “cải cách”. Vậy, vì sao Quảng Nam trở thành nơi khởi đầu của 

sự chuyển biến PTYN theo khuynh hướng DCTS ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX? 

Hiện thực lịch sử này bắt nguồn từ nhiều yếu tố: 

Thứ nhất, Quảng Nam là vùng đất có truyền thống công thương nghiệp, có các 

đô thị chính của miền Trung như Hội An, Đà Nẵng. Từ thời các Chúa Nguyễn, Hội 

An, Đà Nẵng đã có lúc trở thành những trung tâm hoạt động kinh tế khá phồn thịnh. 

Đến thời Pháp thuộc, với chính sách khai thác thuộc địa, Quảng Nam cũng là một khu 

vực quan trọng với các hoạt động khai thác than (Nông Sơn), đào sông Cu Nhí, đắp 

đường lên vùng thượng du, xây dựng Cửa Hàn và đặc biệt là hoạt động khai thác vàng 

Bồng Miêu… đã bóc lột thậm tệ sức lao động, vơ vét tài sản của nhân dân. Đà Nẵng 

trở thành nhượng địa, được người Pháp đầu tư, xây dựng trở thành thương cảng lớn 

nhất miền Trung. Đà Nẵng là khu vực hành chính áp dụng cách quản lý đô thị theo 
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mô hình tư bản phương Tây sớm nhất ở Trung Kỳ. Quy mô thành phố dù nhỏ hơn Hà 

Nội, Hải Phòng nhưng chức năng của nó giống Hội đồng thành phố của Hà Nội, Hải 

Phòng. Theo thống kê, ngân sách hỗ trợ của Trung Kỳ cho Đà Nẵng và nguồn thu của 

Đà Nẵng thường lớn hơn các các thị xã khác ở miền Trung. Chẳng hạn năm 1903, 

thành phố Đà Nẵng được cấp 3000$ gấp 1.5 lần ở Huế (2000$) và 3 lần ở Thanh Hoá 

(1000$). Huy động nguồn thu của Đà Nẵng trong năm tài chính 1902 (tính đến tháng 

1/1903) là 35.940.15$ gấp 2 lần nguồn thu của Huế (17.700$) và 7 lần nguồn thu của 

Quy Nhơn (4.771.39$) [58, tr.50]. Điều đó cho thấy, Đà Nẵng được người Pháp đầu 

tư lớn và có cơ chế đặc biệt trong công tác quản lý đô thị; trong đó, việc tổ chức hoạt 

động công - thương chiếm vị trí quan trọng nhất. Các cơ sở kinh tế mới này, dọn 

đường cho tư tưởng tư sản tràn vào từ sớm, ngày càng phát triển và củng cố. 

Thứ hai, sĩ phu Trung Kỳ và Quảng Nam từ cuối thế kỷXIX đã làm quen ngày 

càng sâu sắc với tư tưởng tư sản Tây Âu qua các tân thư, tân văn từ Trung Quốc, Nhật 

Bản tới với sự môi giới của người Hoa đã sinh cơ lập nghiệp ở đây từ lâu. Trong 

những năm 90 của thế kỷ XIX, nhiều sách báo của phái cấp tiến Trung Quốc theo 

đường thương mại đã được đưa vào Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn … 

nơi có đông đồng bào Hoa kiều sinh sống. Theo Nguyễn Văn Xuân, Tân thư này có 

thể dễ dàng mua được và buôn bán Tân thư trở thành một ngành thương mại quan 

trọng của người Hoa ở các đô thị lớn... [180, tr.30]. 

Qua tân thư, tân văn đã giúp cho sĩ phu yêu nước Quảng Nam đương thời từ bỏ 

nhanh chóng tư tưởng “trung quân”, cung cấp cho họ những hiểu biết mới về tư tưởng 

chính trị và truyền cho họ ngọn lửa nhiệt tình cách mạng. Nhiều sĩ phu tiến bộ Trung 

Kỳ và Quảng Nam (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý 

Cáp…) rủ nhau tìm cách tiếp cận với tân thư, tân văn và hăng hái đứng ra tiếp nhận tư 

tưởng tư sản phương Tây qua các sách báo nói trên rồi truyền bá vào nước ta. Việc 

đọc được Tân thư đã làm thay đổi sâu sắc trong nhận thức của Phan Bội Châu, giúp 

ông hiểu được “tình trạng cạnh tranh” của các liệt cường trên thế giới và thấy được 

“thảm trạng quốc vong chủng diệt”. Phan Châu Trinh đã hồ hởi đón nhận và có sự 

thay đổi to lớn sau khi đọc được Tân thư. Trong Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử, 

Huỳnh Thúc Kháng cho biết, sách mới, báo mới nói về dân quyền, tự do dưới sự ảnh 

hưởng của văn minh Âu Tây; mà trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là của Khang Hữu Vi 

và Lương Khải Siêu. “Tiên sinh (Phan Châu Trinh) thường qua lại với ông Thân 

Trọng Huề, Đào Nguyên Phổ mượn sách ấy xem, trong lòng ham thích quên ngủ, 

quên ăn, từ đó trong tư tưởng đổi hẳn ra một cách mới mẽ” [89, tr.14]. 
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Trong Huỳnh Thúc Kháng niên phổ, tác giả đã xác nhận nhờ được tiếp xúc với 

Tân thư mà tri thức được mở mang, “biết được đôi chút biến thiên của thế giới” [88]. 

Rõ ràng, Tân thư, Tân văn đã ảnh hưởng sâu sắc đối với sự mở mang trí thức 

và chuyển biến tư tưởng của tầng lớp trí thức yêu nước Việt Nam và Quảng Nam đầu 

thế kỷ XX. Trên cơ sở những biến đổi về kinh tế - xã hội, cộng với ảnh hưởng của 

cuộc vận động duy tân cứu nước ở Trung Quốc, công cuộc duy tân ở Nhật Bản dội 

vào, tư tưởng DCTS bắt đầu xuất hiện trên vũ đài chính trị Việt Nam mà các sĩ phu 

yêu nước đất Quảng là những người đi tiên phong. Đó là một trong những nhân tố 

quan trọng tạo dựng nên PTDT (1903 - 1908) và PTĐD (1905 - 1909) phát khởi đầu 

tiên từ đất Quảng Nam.  

Thứ ba, Quảng Nam là vùng đất có truyền thống hiếu học, khoa bảng hàng đầu 

Việt Nam, đứng đầu các tỉnh Nam Trung Kỳ. Theo thống kê, trong lịch sử khoa cử 

dưới thời các vua Nguyễn, về số lượng đỗ đại khoa (tiến sĩ, phó bảng) Quảng Nam có 

39 vị, đứng thứ 6 trong cả nước và đứng đầu các tỉnh phía Nam kinh đô Huế. Về số 

cử nhân có đến 252 người đỗ liên tiếp tất cả các khoa thi Hương (nếu chỉ xét đến 

khoảng năm 1903 thì số người đỗ cử nhân ở Quảng Nam cũng đã gần 100), còn số 

người đỗ tú tài thì rất nhiều [108, tr.40]. Trong đó, có nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng 

như Hoàng Diệu, Nguyễn Duy Hiệu, Trần Văn Dư, Nguyễn Thuật, Hồ Lệ... Nhiều 

người có tư tưởng cải cách mạnh như Phạm Phú Thứ, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quý Cáp... Hơn nữa, tư duy biện luận cũng là một trong những nét đặc 

trưng của người Quảng Nam. Tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường và tính 

năng động của người Quảng Nam cũng là một trong những nhân tố tạo dựng nên 

PTYN giải phóng dân tộc theo khuynh hướng DCTS ở Quảng Nam diễn ra sớm nhất 

cả nước. 

Thứ tư, phong trào Cần Vương ở Quảng Nam nói riêng, các tỉnh Nam Trung 

Kỳ nói chung, tuy hình thành sớm với cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình ở Quảng Ngãi 

vào ngày 13/7/1885; nhưng cũng chính tại khu vực này, phong trào Cần Vương kết 

thúc sớm vào khoảng 9/1887. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc sớm xác định con 

đường cứu mới theo phương hướng tiến bộ hơn. Đó là phải gắn mục tiêu dân tộc với 

mục tiêu dân chủ trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai; phải tăng 

cường khối đoàn kết dân tộc, phát huy cao độ tinh thần yêu nước trong các tầng lớp 

nhân dân để phân hóa cô lập kẻ thù; phải đổi mới phương pháp đấu tranh với nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng mới có khả năng đánh bại kẻ thù. 
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Các sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam - những người khởi xướng các phong 

trào đấu tranh sôi nổi ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX đã từng hít thở không khí Cần 

Vương, có người đã từng tham gia trực tiếp phong trào NHQN (1885 - 1887): Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, … những người đã chứng kiến 

phong trào Cần Vương, đã khởi xướng PTDT (1903 - 1908) với chủ trương “khai dân 

trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” mà Quảng Nam là trung tâm của phong trào này. Một 

số người trực tiếp lãnh đạo hoặc tham gia phong trào như Tiểu La Nguyễn Thành, Đỗ 

Đăng Tuyển, Lê Vĩnh Huy, Châu Thượng Văn …đã cùng với các sĩ phu tiến bộ như 

Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân ... sáng lập tổ chức cứu nước mới - DTH (1904) trên 

đất Quảng Nam, với chủ trương cứu nước kết hợp với duy tân nhằm giành độc lập tự 

do cho đất nước bằng con đường bạo động và phát triển đất nước theo con đường văn 

minh tư sản.  

Chính sự tồn tại và phát triển của phong trào Cần Vương đã tác động đến sự 

hình thành hai xu hướng cứu nước vào đầu thế kỷ XX. Với sự thất bại sớm của phong 

trào Cần Vương Nam Trung Kỳ (1885 - 1887) là một trong những cơ sở hình thành 

nên cả hai xu hướng duy tân cải cách và duy tân bạo động đều khởi phát từ đất Quảng 

Nam. Từ phong trào Cần Vương Nam Trung Kì đã tạo ra truyền thống năng động 

trong việc nắm bắt điều kiện và thời cơ để phát động đấu tranh ở các tỉnh vào đầu thế 

kỷ XX với PTDT (1903 - 1908), DTH (1904 - 1912) và PTĐD (1905 - 1909). Từ 

PTDT và những hoạt động của DTH và PTĐD đã dẫn đến phong trào chống sưu thuế 

quyết liệt, mạnh mẽ ở Trung Kỳ năm 1908 với mục tiêu, qui mô và phương thức đấu 

tranh sáng tạo chưa từng có từ trước đến đó.  

Thứ năm, Quảng Nam là đất sinh ra và nuôi dưỡng nhưng người con tiên 

phong của cuộc vận động cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Cuộc vận động cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX đã thu hút đông 

đảo nhân sĩ trí thức tham gia, trong đó hầu hết là do người Quảng Nam đứng ra tổ 

chức và lãnh đạo. Xu hướng duy tân cải cách do Phan Châu Trinh làm đại diện cùng 

với những nhân vật tiêu biểu như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lê Cơ, Lê Văn 

Huân, Ngô Đức Kế… Trong đó, Phan Chu Trinh là người khởi xướng PTDT; Huỳnh 

Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lê Cơ đóng vai trò tích cực, to lớn (Huỳnh Thúc Kháng 

là sử gia của phong trào, Trần Quý Cáp là lãnh tụ thực tế của phong trào, Lê Cơ là nhà 

thực hành duy tân xuất sắc) đều sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Nam. Xu 

hướng bạo động duy tân do Phan Bội Châu làm đại diện cùng với những người con 

Quảng Nam đóng vai trò tích cực như Nguyễn Thành, Châu Thượng Văn, Đỗ Đăng 
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Tuyển, Trần Cao Vân… Dù phân hóa thành hai xu hướng “bạo động” và “cải cách” 

nhưng họ đều sinh ra, lớn lên và vận động cứu nước giải phóng dân tộc trên vùng đất 

Quảng Nam này - vùng đất của những con người đầu tiên cầm vũ khí đứng lên chống 

và chặn đứng những bước chân xâm lược của chủ nghĩa thực dân. Tất cả những yếu tố 

đó, cùng với việc chứng kiến tận mắt cảnh bóc lột, đàn áp dã man, vơ vét đến tận 

cùng của thực dân Pháp đã khiến họ không thể chịu đựng được nữa và phải đứng lên 

phất cờ vận động cứu nước giải phóng dân tộc; vì thế họ sớm trở thành những người 

lãnh đạo phong trào. 

Quảng Nam không chỉ là nơi sinh ra, nuôi dưỡng những người con tiên phong 

của cuộc vận đông giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX mà còn là đất “tụ 

nghĩa”, nơi tiếp nhận và trọng dụng tài đức của những người con Việt Nam thiết tha 

với độc lập dân tộc, với khát vọng xây dựng đất nước mạnh giàu. Các ông Phan Bội 

Châu, Đặng Thái Thân, Đặng Tử Kính, Nguyễn Quýnh ở Nghệ Tĩnh, Tôn Thất Toại ở 

Thừa Thiên Huế, Tăng Bạt Hổ ở Bình Định, Trần Nhật Thị ở An Giang, Lâm Quán 

Trung (Võ Quán) ở Quảng Ngãi… đã từng đến Quảng Nam hoạt động và tham gia 

trong DTH, PTĐD, cuộc vận động khởi nghĩa của VNQPH ở Trung Kỳ năm 1916. 

Đặc biệt, Phan Bội Châu người con ưu tú của dân tộc sau thời gian bôn ba ra Bắc, vào 

Nam tìm người tâm đắc cứu nước đã dừng lại trên mảnh đất Quảng Nam để cùng với 

Nguyễn Thành và các sĩ phu yêu nước khác sáng lập DTH - một tổ chức cứu nước 

tiên tiến lúc bấy giờ, khởi phát cho một xu hướng vận động cứu nước mới ở Việt Nam 

– xu hướng bạo động duy tân. 

4.1.2.2. Quảng Nam - nơi tập trung nhất của sự chuyển biến trong cuộc 

vận động giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX 

Trong những năm đầu thế kỷ XX, Quảng Nam là địa bàn chiến lược của cả hai 

phái “bạo động” và “cải cách”. Đầu năm 1889, sau khi trở về từ nhà tù thực dân, 

Nguyễn Thành bắt đầu thời kỳ “mai danh ẩn tích”, lập Sơn trang Nam Thạnh làm nơi 

bí mật liên kết với các sĩ phu yêu nước chuẩn bị cho những hoạt động cứu nước sau 

này. Trong lúc đó, Phan Bội Châu cũng đã ra Bắc, vào Nam để liên kết các sĩ phu yêu 

nước cùng thực hiện chủ trương bạo động đánh Pháp giành lại độc lập dân tộc. Năm 

1902, ông lên tận vùng Yên Thế (Bắc Giang) để liên kết với nghĩa quân Hoàng Hoa 

Thám mưu đồ khởi nghĩa nhưng không thành. Đầu 1903, Phan Bội Châu vào Huế và 

bắt liên lạc với Nguyễn Thành - người đứng đầu dư đảng Cần Vương Quảng Nam và 

sau đó, ông đã trực tiếp vào Sơn Trang của Nguyễn Thành ở Thăng Bình, Quảng Nam 

để xúc tiến các điều kiện chuẩn bị cho sự ra đời của một tổ chức cứu nước mới. 
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Tháng 12/1903, trong cuộc họp bí mật bàn về phương thức cứu nước tại Nam 

Thạnh Sơn Trang của Nguyễn Thành với sự tham gia của Phan Bội Châu, Nguyễn 

Thành, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Đặng Tử Kính, Lê Võ 

đã phân hóa thành hai xu hướng “bạo động” và “cải cách”. Phan Bội Châu, Nguyễn 

Thành với xu hướng bạo động, chủ trương trước hết phải đánh Pháp giành độc lập dân 

tộc nên quyết định thành lập DTH vào 5/1904. Từ đây, Nam Thạnh sơn trang (Thăng 

Bình, Quảng Nam) trở thành căn cứ địa cho các hoạt động của DTH. Với sự ra đời 

của DTH, Quảng Nam trở thành trung tâm thu hút nhân tài, vật lực cho PTĐD và các 

hoạt động tích cực nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bạo động đánh Pháp giải phóng dân 

tộc. Còn Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp không tán thành chủ 

trương bạo động, mà cho rằng trước hết phải duy tân cải cách đất nước để tạo ra tiềm 

lực nên quyết định phát động PTDT. Phái cải cách duy tân dù không thành lập tổ chức 

yêu nước nào, nhưng với những hoạt động tích cực của Phan Châu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lê Cơ… đã tạo dựng nên PTDT (1903 - 1908) rầm rộ 

trên đất Quảng Nam, lan rộng ra Trung Kỳ và ảnh hưởng ra cả nước. 

Đất Quảng vào đầu thế kỷ XX, không chỉ là nơi khởi phát, nơi diễn ra tập trung 

của các phong trào vận động cứu nước giải phóng dân tộcmà còn lànơi có phong trào 

diễn ra sôi nổi với quy mô rộng lớn nhất. Vào đầu thế kỷ XX, trước yêu cầu của lịch 

sử, các nhà yêu nước Quảng Nam nhận thức được rằng muốn giành lại độc lập dân tộc 

thì phải kết hợp cứu nước với duy tân, phải tiến hành khai dân trí, chấn dân khí, hậu 

dân sinh; phải tăng cường phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực từ bên 

ngoài để nhân lên sức mạnh nội lực. Nhờ chủ trương phát huy nội lực trên tinh thần 

“tự lực khai hóa” và đề cao vai trò người dân của PTDT; phương châm tăng cường 

xây dựng thực lực cách mạng từ bên trong, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn 

“ngoại viện” của DTH mà Quảng Nam vào đầu thế kỷ XX trở thành trung tâm hoạt 

động sôi nổi của cuộc vận động duy tântheo khuynh hướng DCTS ở Việt Nam. 

Quảng Nam là đất phát khởi, là nơi có PTDT diễn ra sôi nổi nhất với sự xuất 

hiện của hàng loạt thương hội, nông hội diễn ra tập trung ở đây. Tiêu biểu có Quảng 

Nam hiệp thương công ty buôn bán vào tận Sài Gòn và ra Hà Nội. Nhiều trường tân 

học với nội dung và phương pháp dạy học mới tập trung ở Quảng Nam như trường 

Diên Phong, Phước Bình, Phú Lâm…Nổi bật, nông thôn Quảng Nam là vùng có 

phong trào diễn ra sôi nổi và rộng khắp với các phong trào cải cách phong tục, lối 

sống như chống mê tín dị đoan, cắt tóc ngắn, mặc Âu phục, dùng hàng nội hóa… có 

nơi phong trào đã phát triển đến mức cực đoan như đón người đi đường để cắt búi tóc, 
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cắt vạc áo dài, xé áo lam, giật thẻ bài của bọn quan lại… Đặc biệt, từ trong phong trào 

đã hình thành nên những làng duy tân kiểu mẫu mà Phú Lâm thuộc phủ Thăng Bình 

(nay là Tiên Sơn, Tiên Phước, Quảng Nam) là điển hình về mô hình thực nghiệm xây 

dựng nông thôn mới. Làng duy tân Phú Lâm do Lê Cơ xây dựng từ đầu 1904 với 

trường học, hội thương, hội nông, lò rèn, hội bảo hiểm, hương ước… tạo thành một 

mô hình khép kín toàn diện. 

Trường Phú Lâm được lập năm 1904, là trường tân học duy tân sớm nhất toàn 

quốc. Đáng nói, Lê Cơ đã cho mở lớp học cho nữ sinh, đào tạo được hai nữ giáo viên 

tại chỗ đứng lớp; là trường có lớp học dành cho nữ sinh duy nhất của cả nước, ngay cả 

Trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội (1907) cũng chưa mở được lớp học cho nữ 

sinh [109]. Ngoài dạy chữ quốc ngữ là chính, Trường còn dạy tiếng Pháp, riêng tiếng 

Nhật có một học sinh Đông du từ Nhật trở về dạy. Học sinh còn được học thể dục, võ 

thuật, học hát ca những bài ca, bài thơ hô hào duy tân, khơi gợi lòng yêu nước. Phú 

Lâm trở thành ngôi trường tân học “kiểu mẫu” của cả nước. Năm 1906, các sĩ phu 

Bắc Hà do Dương Bá Trạc dẫn đầu đã vào tận Phú Lâm tìm hiểu cách mở trường để 

về mở Trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội.  

Cùng với PTDT diễn ra sôi nổi, là PTĐD do DTH khởi xướng và tổ chức thực 

hiện đang hoạt đông công khai sôi nổi ở bên ngoài nước và bí mật ở trong nước. Qua 

số liệu thống kê của các nhà nghiên cứu về số lượng học sinh đi du học, cho chúng ta 

thấy Nam Kỳ là nơi có số học sinh du học đông nhất với khoảng 100 người (Bắc Kỳ: 

50, Trung Kỳ: 50); tuy nhiên, Quảng Nam với Nam Thạnh sơn trang đóng vai trò là 

căn cứ địa, là trung tâm điều hành các hoạt động của DTH và PTĐD ở trong nước. Đó 

không chỉ là căn cứ địa bí mật, là nơi bàn bạc và quyết định những vấn đề cách mạng 

quan trọng của DTH mà còn là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động công khai, 

dưới hình thức là các trò chơi như đá gà, đua ngựa, đánh cờ... nhằm vận động, quyên 

góp tài chính ủng hộ cho PTĐD. Điều đó cho thấy PTĐD có cội nguồn và trung tâm 

điều hành đặt tại Quảng Nam. 

Phong trào chống sưu thuế bùng nổ đầu tiên ở Quảng Nam không phải là ngẫu 

nhiên, mà đó là hệ quả tất yếu của cuộc vận động duy tân cứu nước mà cả hai phái 

“bạo động” và “cải cách” đều lấy Quảng Nam làm căn cứ địa để hoạt động. Phong 

trào chống sưu thuế bùng nổ đầu tiên ở Đại Lộc và lan ra cả tỉnh Quảng Nam, sau đó 

phát triển mạnh mẽ khắp Trung Kỳ. Thực tế lịch sử cho thấy, trong suốt 3/1908, 

Quảng Nam sống trong không khí sôi sục đấu tranh... phong trào ở Quảng Nam lắng 

xuống thì các tỉnh khác từ Phú Yên đến Thanh Hóa lại bùng lên mạnh mẽ, nhất là ở 
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Quảng Ngãi và Bình Định. Thực tế lịch sử đó, đã chứng minh rằng Quảng Nam là 

ngòi nổ, là nơi phát sinh của phong trào chống sưu thuế 1908 ở Trung Kỳ. Quảng 

Nam là một trong ba địa bàn chiến lược của cuộc vận động khởi nghĩa của tổ chức 

Việt Nam Quang phục hội ở Trung Kỳ năm 1916. 

Cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX diễn ra sôi nổi, 

mạnh mẽ và rộng khắp trên phạm vi cả nước. Nam Kỳ sôi nổi với phong trào Minh 

Tân, dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia PTĐD (1905 - 1909); Bắc Kỳ có 

các hoạt động sôi nổi của Đông Kinh Nghĩa Thục, vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội 

(1908); Quảng Ngãi, Bình Định có phong trào chống sưu thuế mạnh mẽ (1908); Nghệ 

An có nhiều sĩ phu yêu nước tham gia lãnh đạo phong trào hay Huế là địa bàn trọng 

yếu của cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Trung Kỳ ... Tuy nhiên, nhìn trên 

phạm vi cả nước chưa có một địa phương nào hội tụ đầy đủ các yếu tố về con người 

lãnh đạo, địa bàn hoạt động và phong trào diễn ra sôi nổi, tập trung như ở Quảng 

Nam. Hơn thế nữa, Quảng Nam trong những năm đầu thế kỷ XX còn là nơi hội tụ, 

gặp gỡ của những tư tưởng lớn nhằm cứu nước, cứu dân - tư tưởng duy tân; để rồi từ 

đó, cùng với phong trào của nó phát triển lan ra cả nước thành cuộc vận động dân tộc, 

dân chủ rộng lớn, sôi nổi và mạnh mẽ chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Như vậy, cả hai xu hướng “bạo động” và “cải cách” đều khởi phát từ đất Quảng Nam, 

đều do người Quảng Nam tham gia lãnh đạo, đều lấy Quảng Nam làm căn cứ địa và 

phong trào chịu ảnh hưởng của nó diễn ra mạnh mẽ và tập trung nhất tại Quảng Nam. 

Tóm lại, với sự ra đời của PTDT (1903 - 1908), DTH (1904), PTĐD (1905 - 

1909) và những hoạt động sôi nổi của các phong trào này đã chứng tỏ Quảng Nam là 

địa bàn chiến lược của công cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX. Tất cả những 

dẫn chứng trên, cho chúng ta khẳng định rằng Quảng Nam vào đầu thế kỷ XX là nơi 

khởi phát, là trung tâm đồng thời là nơi hội tụ và là điểm lan tỏa của sự chuyển biến 

của phong trào cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng DCTS.  

4.1.2.3. Trong quá trình chuyển biến, lúc đầu diễn ra sự phân hóa thành 

các xu hướng trong phong trào dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản, dần 

dần đi đến thống nhất trên con đường chuyển biến theo lập trường cách mạng vô 

sản 

Thực tế lịch sử cho thấy, vào đầu thế kỷ XX, Quảng Nam đã có đầy đủ các tiền 

đề về chính trị, kinh tế, xã hội và tư tưởng để bùng nổ PTDT. Và do vậy, Quảng Nam 

trở thành nơi khởi đầu của PTDT Việt Nam với sự ra đời của cả hai xu hướng bạo 
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động duy tân và cải cách duy tân. 

Như đã đề cập ở trên, cả hai xu hướng “bạo động” và “cải cách” trong PTDT 

Việt Nam đều ra đời trên đất Quảng Nam, trong một cuộc mật bàn về phương thức 

cứu nước của các sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam và Trung Kỳ. Tại cuộc mật hội 

này (Thăng Bình, Quảng Nam), do không thống nhất với nhau về mục tiêu trước mắt 

và phương thức cứu nước mà Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng Trần Quý Cáp 

với chủ trương cải cách đã quyết định phát động PTDT từ 1903; còn Nguyễn Thành, 

Phan Bội Châu... với chủ trương bạo động đã quyết định thành lập DTH (1904) và 

phát động PTĐD (1905 - 1909). Như vậy, ngay từ lúc đầu Quảng Nam đã là nơi tồn 

tại sự phân hóa rõ rệt nhất giữa hai xu hướng “bạo động” và “cải cách” của quá trình 

chuyển biến trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là sự 

khác nhau về phương thức cứu nước còn cả hai xu hướng đều thống nhất với nhau ở 

mục tiêu chung là giành lại độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, xây dựng và phát 

triển đất nước theo con đường văn minh tiến bộ thuộc phạm trù tư sản.  

Sau thế chiến thứ nhất, khi các phong trào sinh ra từ xu hướng “bạo động” và 

“cải cách” ở Quảng Nam như PTDT (1903 - 1908), PTĐD (1905 - 1909) và cuộc khởi 

nghĩa VNQPH (1916) đều thất bại, thì các xu hướng “bạo động” và “cải cách” dần 

dần đi đến thống nhất trong sự chuyển giao thế hệ, trên con đường chuyển biến từ 

khuynh hướng DCTS sang khuynh hướng CMVS vào nửa sau những năm 20 thế kỷ 

XX. Quá trình chuyển biến theo khuynh hướng CMVS của PTYN và CMQN từ nửa 

sau thập niên 20 thế kỷ XX diễn ra trong sự thống nhất, hầu như không có đấu tranh 

gay gắt, “không gây chia rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau” [23], không có sự phân 

liệt giữa hai tổ chức cách mạng là Hội VNCMTN và TVCM Đảng. Điều này khác so 

với một số tỉnh như Nghệ An và Hà Tĩnh: đầu thế kỷ XX thống nhất theo xu hướng 

bạo động nhưng đến nửa sau những năm 20 thế kỷ XX lại diễn ra sự phân liệt trong 

quá trình chuyển biến lên con đường CMVS với sự hình thành hai hệ thống tổ chức 

của VNCMTN và sự ra đời của TVCM Đảng, tiến hành đấu tranh giành quyền lãnh 

đạo ở địa phương. 

Nghệ - Tĩnh là quê hương của Phan Bội Châu, người khởi xướng tư tưởng bạo 

động, hơn nữa, đây vốn là vùng đất có truyền thống bạo động vũ trang khi nơi này là 

căn cứ địa, là địa bàn trọng yếu của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Do vậy, 

mà từ đầu thế kỷ XX, PTYN và cách mạng ở Nghệ - Tĩnh đều thống nhất theo xu 

hướng bạo động của Phan Bội Châu. Từ nửa sau những năm 20 thế kỷ XX, Nghệ - 

Tĩnh là nơi có tổ chức Hội VNCMTN ra đời sớm nhất và hoạt động mạnh nhất ở 
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Trung Kỳ. Tính đến cuối 1929 đầu 1930, Nghệ - Tĩnh đã hình thành hai hệ thống tổ 

chức Hội VNCMTN (hướng từ Quảng Châu, Trung Quốc và hướng từ Thái Lan) chặt 

chẽ và rộng khắp từ cấp tỉnh bộ đến huyện bộ và chi bộ cơ sở. Nhưng do điều kiện 

hoạt động bí mật và sự chỉ đạo thiếu chặt chẽ của Tổng bộ Hội VNCMTN nên dẫn 

đến sự phân liệt, chia rẽ, gây nên tình trạng tranh chấp quần chúng, hiểu nhầm nhau 

giữa các tổ chức thuộc Hội VNCMTN Nghệ - Tĩnh. 

Trong cùng thời gian này, Nghệ - Tĩnh còn là địa bàn trọng yếu, là nơi có hệ 

thống tổ chức chặt chẽ và rộng khắp của TVCM Đảng từ cấp tỉnh cho đến huyện, xã 

với hơn 500 đảng viên [49]. Từ cuối 1929, trong xu thế vận động thành lập Đảng 

Cộng sản ở Việt Nam, trước sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hội VNCMTN, TVCM 

Nghệ - Tĩnh phân hóa sâu sắc dẫn đến những đảng viên nhạy bén của TVCM Đảng và 

Hội VNCMTN ở Nghệ - Tĩnh đã sớm tổ chức được những chi bộ trực thuộc Đông 

Dương Cộng Sản Đảng. Tính đến cuối năm 1929, ở Nghệ - Tĩnh, Đông Dương Cộng 

Sản Đảng đã thành lập được 10 chi bộ với 57 đảng viên; trong đó, có 29 đảng viên 

Thanh Niên và 14 đảng viên trong Tân Việt tán thành chuyển qua [49, tr.74]. 

Hay so với Quảng Ngãi, địa phương có mối quan hệ gắn kết về nhiều mặt, thì 

sự chuyển biến của PTYN và CMQN cũng có điểm khác biệt. Cụ thể: đầu thế kỷ XX, 

Quảng Ngãi cũng có sự phân hóa thành hai xu hướng “bạo động” và “cải cách” nhưng 

không tách bạch mà hỗ trợ, phối hợp lẫn nhau và cùng thống nhất trong một tổ chức 

chung là Hội Duy Tân Quảng Ngãi. Hội Duy Tân Quảng Ngãi (1906) là tổ chức tập 

hợp hầu hết sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Ngãi theo cả hai xu hướng “bạo động” và 

“cải cách”. Chủ trương của Hội là kết hợp xu hướng cải cách và xu hướng bạo động 

trong con đường cứu nước theo khuynh hướng DCTS với hai hình thức hoạt động 

công khai và bí mật [95]. Sở dĩ có sự thống nhất trong chủ trương nhưng khi hoạt 

động lại phân hóa thành hai xu hướng như trên trong PTYN và cách mạng Quảng 

Ngãi đầu thế kỷ XX là bởi: ngoài những yếu tố khách quan như sự tiếp thu tư tưởng 

DCTS trong điều kiện kinh tế, xã hội chưa chín muồi, ảnh hưởng của tư tưởng mới 

không phải là trực tiếp mà gián tiếp; thì còn có yếu tố chủ quan như trình độ nhận 

thức của những người tiếp nhận tư tưởng mới không giống nhau, còn chịu ảnh hưởng 

của tư tưởng phong kiến…Song nhân tố quan trọng vẫn là chủ trương của Hội Duy 

Tân Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng tư tưởng của cả Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. 

Cụ thể, từ cuối 1905, trong chuyến Nam du (cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý 

Cáp) để truyền bá tư tưởng cứu nước mới, vận động duy tân, Phan Chu Trinh đã gặp 

Lê Đình Cẩn, một nhân sĩ yêu nước nổi tiếng lúc bấy giờ tại Quảng Ngãi và trao cho 
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Cử Cẩn các tân thư như “Mậu Tuất chính biến”, “Trung Quốc hồn”, “Ẩm băng thất”, 

“Lư Thoa tiểu sử”... Ngoài ra, Phan Châu Trinh còn gặp một số văn thân tiêu biểu là 

Lê Khiết (vốn là thuộc hạ của Nguyễn Thân) và thức tỉnh họ theo con đường cứu 

nước mới [95] – con đường duy tân cải cách. Tiếp đó, vào đầu năm 1906, Tăng Bạt 

Hổ - một nhân vật trọng yếu của DTH, sau khi từ Nhật trở về đã bí mật bắt liên lạc 

với hầu hết các lãnh tụ của phong trào chống Pháp ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định. Nhờ đó, chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu được truyền bá đến Quảng 

Ngãi [95]. Hơn nữa, các sĩ phu yêu nước Quảng Ngãi cũng không phân biệt rạch ròi 

“bạo động” với “cải cách” mà với lòng yêu nước nhiệt thành, cùng khát vọng xây 

dựng đất nước giàu mạnh, văn minh đã thôi thúc họ hưởng ứng chủ trương của Hội 

Duy Tân Quảng Ngãi và nhiệt tình tham gia các phong trào đấu tranh nhằm hướng 

đến giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do. “Ngay trong quan niệm và hoạt động 

thực tiễn, một số sĩ phu yêu nước tiến bộ cốt cán của “Hội Duy Tân” Quảng Ngãi 

cũng hiểu rằng, bạo động hay cải cách cũng đều là phương thức đấu tranh để đạt 

mục tiêu cứu nước” [95, tr.63]. Có lẽ, vì thế mà Lê Đình Cẩn đã cho con trai là Lê 

Đình Khôi xuất dương theo PTĐD của Phan Bội Châu, dù rằng bản thân ông là người 

theo xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh. Hay Trần Kỳ Phong, một nhân vật tiêu 

biểu của xu hướng bạo động cũng tích cực tham gia hoạt động cải cách như mở 

trường học, tham gia lập hội buôn, tiến hành diễn thuyết, kêu gọi duy tân. Tuy nhiên, 

do tác động của yếu tố lịch sử mà xu hướng bạo động ở Quảng Ngãi có điều kiện phát 

triển hơn xu hướng cải cách và “cải cách chỉ là phương tiện, là biện pháp cứu nước 

trước mắt, là điều kiện để đi đến bạo động” [95]. 

Như vậy, so với một số địa phương mà cụ thể là Nghệ - Tĩnh và Quảng Ngãi, 

quá trình chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX có những 

đặc điểm khác biệt đó là: từ đầu thế kỷ XX diễn ra sự phân hóa thành hai xu hướng 

“bạo động” và “cải cách” trong phong trào dân tộc DCTS nhưng dần dần thống nhất 

trên con đường chuyển biến theo khuynh hướng CMVS ở nửa sau thập niên 20 thế kỷ 

XX. 

4.1.2.4. Nông thôn là địa bàn trọng yếu của sự chuyển biến  

Quảng Nam là tỉnh mà thành phần nông nghiệp, nông thôn và nông dân là chủ 

yếu. Vì vậy, nông thôn là địa bàn trọng yếu thể hiện sự chuyển biến của PTYN và 

CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX. Điều này, được thể hiện rõ qua việc các PTYN 

tiêu biểu ở Quảng Nam như PTDT (1903 - 1908), PTĐD (1905 - 1909), phong trào 

chống sưu thuế (1908) đều diễn ra ở nông thôn và lấy nông thôn làm địa bàn trọng 
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yếu, sau đó, lan tỏa đến thành thị và các khu vực khác. Đây cũng là đặc trưng nổi bật 

trong sự chuyển biến của PTYN và CMQN nói riêng, Trung Kỳ nói chung vào đầu 

thế kỷ XX so với một số địa phương khác ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ví như PTDT Bắc 

Kỳ và Nam Kỳ được hình thành, bắt đầu từ địa bàn đô thị (Đông Kinh Nghĩa Thục ở 

Hà Nội, Chiêu Nam Lầu ở Sài Gòn) thì ở Quảng Nam phong trào lại được khởi phát 

từ địa bàn nông thôn (Phú Lâm, Diên Phong, Quảng Phước…) rồi lan rộng ra cả thành 

thị (thương cuộc Hội An). Đặc biệt, Phú Lâm (Tiên Sơn, Tiên Phước) – nơi khởi phát 

của PTDT Quảng Nam lại nằm ở vùng núi non hiểm trở phía Tây của tỉnh Quảng 

Nam (cách phủ lỵ Thăng Bình gần 30 km về phía Tây), các điều kiện về kinh tế, xã 

hội và giao thông đi lại hết sức khó khăn nhưng nơi đây đã được các sĩ phu duy tân 

xây dựng thành làng duy tân “kiểu mẫu”, điển hình của cả nước về mô hình thực 

nghiệm xây dựng nông thôn mới đầu thế kỷ XX. Báo cáo ngày 10/03/1908 của Công 

sứ Quảng Nam Charles gởi Khâm sứ Trung Kỳ đã chỉ rõ: Phú Lâm (Tiên Sơn, Tiên 

Phước) hiện là trung tâm của cuộc sách động gọi là “cải cách”, vùng này hiện nay hầu 

như không kiểm soát được vì không có đường cho xe qua lại [93]. 

PTDT ở Quảng Nam được khởi phát từ địa bàn nông thôn, bởi khác với các 

khu vực khác, duy tân ở Bắc Kỳvới nội dung chủ yếu thiên về văn hóa, giáo dục, tư 

tưởng và chủ yếu nằm trong hoạt động, tổ chức của Đông Kinh Nghĩa Thục; cuộc 

Minh Tân ở Nam Kỳ chủ yếu thiên về các hoạt động kinh tế công thương nghiệp; còn 

ở Quảng Nam quá trình duy tân cải cách thể hiện sự chuyển biến diễn ra toàn diện 

trên các lĩnh vực từ tư tưởng, chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội nhưng trong 

đó nổi bật là chủ trương thực nghiệp. PTDT Quảng Nam (1903 - 1908) khởi điểm từ 

“Hợp thương, Dĩ thương hợp quần” (Hội buôn – Dùng buôn bán để hợp nhau lại), 

dùng hoạt động kinh tế, chủ yếu là buôn bán làm chỗ dựa cho giáo dục và văn hóa. 

Nông nghiệp, thương nghiệp được ca ngợi, việc tham gia hội nông, hội thương được 

coi như là phương thức để làm giàu. Chính đặc trưng này, đã thu hút sự tham gia đông 

đảo của quần chúng nhân dân ở những vùng nông thôn, nơi mà những biến đổi của xã 

hội thuộc địa chưa thâm nhập sâu sắc, làm cho PTDT Quảng Nam có sức lan tỏa 

mạnh mẽ, trở thành trung tâm của PTDT cả nước đầu thế kỷ XX. 

Các PTYN ở Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX, thu hút đông đảo quần 

chúng nhân dân tham gia; trong đó, đông đảo nhất là nông dân và người lao động ở 

nông thôn. Báo cáo của Công sứ Quảng Nam (12/1907), cho biết số người tham gia 

hội nông, hội thương (trong PTDT Quảng Nam) không ngừng tăng lên, có nơi cả làng 

đều gia nhập Hội [53]. Trong cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Trung Kỳ, 
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Quảng Nam là một trong ba địa bàn chiến lược quan trọng (cùng với Thừa Thiên - 

Huế và Quảng Ngãi). Quá trình chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra trong thời gian dài (được 

nhen nhóm từ những năm 1909 - 1912), trên quy mô lớn, thu hút đông đảo các giai 

cấp và tầng lớp nhân dân tham gia: hoàng tộc, một số quan lại, đông đảo binh lính, 

các nhà hào phú, nông dân, thợ thủ công, công nhân, đồng bào các dân tộc ít người… 

Trong đó, nông dân và cư dân ở nông thôn chiếm số lượng đông đảo nhất trong các 

đội dân binh (trung bình khoảng gần 2000 người /huyện, phủ). 

Sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân chính là động lực tạo ra sự 

chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. 

4.1.2.5. Quá trình chuyển biến có mối liên hệ gắn kết với sự chuyển biến 

của phong trào yêu nước và cách mạng ở Đà Nẵng 

Từ thời nhà Nguyễn, Quảng Nam là vùng đất bao gồm thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam ngày nay. Đến thời thuộc Pháp, Đà Nẵng được tách ra thành 

đất “nhượng địa” còn Quảng Nam là đất “bảo hộ” của Pháp. Dù được chính quyền 

thực dân Pháp tách ra thành 2 đơn vị hành chính độc lập nhưng Quảng Nam và Đà 

Nẵng có mối quan hệ gắn kết về lịch sử, văn hóa và truyền thống đấu tranh cách 

mạng. Do vậy, trong 30 năm đầu thế kỷ XX, sự chuyển biến của PTYN và CMQN có 

mối quan hệ gắn kết với sự chuyển biến của PTYN và cách mạng ở Đà Nẵng. 

Thực tế lịch sử đã cho thấy, từ giữa thế kỷ XIX, trong cuộc kháng chiến chống 

xâm lược Pháp, nhân dân Quảng Nam và Đà Nẵng là những người ở tuyến đầu sát 

cánh cùng nhau thực hiện “vườn không nhà trống”, góp phần quan trọng đánh bại âm 

mưu đánh chiếm mục tiêu Đà Nẵng, vượt đèo Hải Vân ra Huế buộc triều đình nhà 

Nguyễn đầu hàng. 

Sang đầu thế kỷ XX, với vị thế là cảng biển lớn của khu vực miền Trung, cùng 

với Hội An, Đà Nẵng trở thành đầu mối quan trọng cho sự du nhập của luồng tư 

tưởng mới DCTS qua Tân thư, Tân văn với sự môi giới của người Hoa đã sinh cơ lập 

nghiệp ở đây từ lâu. Tân thư, Tân văn đã ảnh hưởng sâu sắc đối với sự mở mang trí 

thức và chuyển biến tư tưởng của sĩ phu yêu nước Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Đó là 

một trong những nhân tố quan trọng tạo dựng nên PTDT (1903 - 1908) khởi phát đầu 

tiên trên đất Quảng Nam. Trong cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Trung Kỳ, 

Quảng Nam và Đà Nẵng là một trong 3 địa bàn chiến lược quan trọng và Đà Nẵng là 

vị trí quan trọng chiến lược bậc nhất cần phải nhanh chóng chiếm lấy trong kế hoạch 

khởi nghĩa ở Quảng Nam. Những năm đầu thế kỷ XX, PTYN và CMQN có sự chuyển 
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biến mạnh mẽ tự lập trường phong kiến sang khuynh hướng DCTS với các phong trào 

tiêu biểu như PTDT (1903 - 1908), PTĐD (1905 - 1909), phong trào chống sưu thuế ở 

Trung Kỳ (1908), khởi nghĩa VNQPH (1916)... thì Đà Nẵng là một bộ phận không 

tách rời góp phần quan trọng của sự chuyển biến đó. 

Cuối thập niên 20 thế kỷ XX, PTYN và CMVN chuyển biến theo khuynh 

hướng vô sản. Đà Nẵng là địa phương tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin sớm và là đầu 

mối quan trọng cho sự hình thành Hội VNCMTN Quảng Nam - cơ sở quan trọng cho 

sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vào đầu 1930.  

Năm 1928, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam ra đời dựa trên cơ sở là sự hợp 

nhất các chi bộ Hội VNCMTN ở Đà Nẵng và Hội An. Trong đó, có hai chi bộ ra đời 

và hoạt động tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn là nơi TVCM Đảng Quảng 

Nam ra đời và hoạt động và sau đó chuyển hóa theo con đường CMVS. Khi Đảng 

Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam được thành lập, đã đặt Đà Nẵng trong sự chỉ đạo 

trực tiếp của Tỉnh ủy Quảng Nam. Thông cáo thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam, ngày 28/3/1930 nêu rõ: “... các đồng chí trong chi bộ An Nam Cộng sản 

Đảng và chi bộ Tân Việt Cách mạng Đảng ở Touranne từ nay được coi như là chi bộ 

của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam, cấm mọi hoạt động  biệt phái”. [162, tr.80]. Mối 

liên hệ gắn bó giữa Quảng Nam và Đà Nẵng trong quá trình chuyển biến PTYN và 

cách mạng bắt nguồn từ yếu tố lịch sử và văn hóa lâu đời. Trong thời Pháp thuộc, từ 

năm 1889, Đà Nẵng trở thành đất nhượng địa, luật pháp có cởi mở hơn so với các tỉnh 

ở Trung Kỳ, vì vậy đây là một điều kiện thuận lợi để tiến hành các hoạt động yêu 

nước công khai và bí mật.  

Như vậy, quá trình chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ 

XX, từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng DCTS rồi khuynh hướng CMVS 

luôn gắn liền với sự chuyển biến của PTYN và cách mạng ở Đà Nẵng trong cùng thời 

gian này. Sự chuyển biến của PTYN và CMQN và Đà Nẵng diễn ra đồng thời trong 

mối quan hệ gắn bó keo sơn “chia nhưng không tách” dù chính quyền thực dân đã 

chia ra thành hai đơn vị hành chính độc lập. 

4.2. Tác động của sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng ở 

Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 

4.2.1. Góp phần tạo nên quá trình chuyển biến của phong trào yêu nước 

và cách mạng Việt Nam  

Sự chuyển biến của PTYN và CMVN trong 30 năm đầu thế kỷ XX là quá trình 
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chuyển biến lâu dài, khó khăn và phức tạp nhưng có ý nghĩa to lớn. Quá trình đó diễn 

ra trên phạm vi toàn quốc và thể hiện ở từng địa phương, phản ánh qua nhịp độ phát 

triển nhanh chóng về tư tưởng chính trị, sự trưởng thành về mặt tổ chức lãnh đạo cũng 

như các phương thức hoạt động thực tiễn của phong trào. 

Trong quá trình chuyển biến đó, Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX là 

vùng đất chịu tác động của các điều kiện lịch sử đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và 

toàn diện theo các trào lưu của dân tộc với những đặc trưng nổi bật. Như đã đề cập ở 

trên (mục 4.1.2.1 và 4.1.2.2), với sự hình thành và phát triển sôi nổi của PTDT (1903 

- 1908), DTH (1904 - 1912) và PTĐD (1905-1909), phong trào chống sưu thuế Trung 

Kỳ (1908), cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 của VNQPH... đất Quảng trở thành 

nơi khởi phát của nhiều PTYN cách mạng, là trung tâm; đồng thời là điểm lan tỏa của 

cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Chính vì vậy, sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN trong giai đoạn này đã góp phần to lớn vào sự chuyển biến 

chung của PTCM Việt Nam từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng DCTS rồi 

lên khuynh hướng CMVS. Đóng góp của PTYN và CMQN được thể hiện trên cả ba 

phương diện: tư tưởng chính trị, tổ chức và phương thức hoạt động. 

* Về tư tưởng, chính trị  

Từ cuối thế kỷ XIX, trong quá trình tham gia PTYN chống Pháp, sĩ phu yêu 

nước Quảng Nam đã chứng kiến sự thất bại của hệ tư tưởng phong kiến trước yêu cầu 

của lịch sử dân tộc. Sang đầu thế kỷ XX, trong những điều kiện lịch sử mới, sĩ phu 

yêu nước tiến bộ đất Quảng đã có sự chuyển biến nhanh chóng trong tư tưởng và hành 

động. Họ chủ động tiếp thu và truyền bá tư tưởng mới; phát động các phong trào đấu 

tranh yêu nước mới; mở ra hướng đi mới trong quá trình tìm kiếm giải pháp cứu nước, 

giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX – con đường cứu nước theo khuynh 

hướng DCTS. Song cuối cùng, các PTYN ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX đều không 

thành công, chứng tỏ sự bất lực của ý thức hệ tư sản trước các nhiệm vụ của lịch sử.  

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), ở Quảng Nam, các PTYN theo 

khuynh hướng DCTS vẫn tiếp tục phát triển với các phong trào đấu tranh đòi dân 

sinh, dân chủ, thu hút đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia như học sinh, sinh 

viên, trí thức, công chức, tư sản, công nhân, nông dân... Từ trong các phong trào đó, 

nhiều tổ chức yêu nước ra đời trên vùng đất Quảng Nam như Hội trí thức thể thao, 

Hội Ái hữu lái xe miền Trung... Trên cơ sở phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ, tầng 

lớp thanh niên trí thức yêu nước đất Quảng đầu thế kỷ XX dần chuyển biến theo con 
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đường CMVS. 

Vào nửa sau những năm 20 thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác – Lênin đã được truyền 

bá vào đất Quảng. Trí thức yêu nước thế hệ mới Quảng Nam, mà đại diện là Đỗ 

Quang, Đỗ Quỳ, Phan Thêm, Lê Quang Sung, Thái Thị Bôi... đã chủ động tiếp thu và 

truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào đông đảo quần chúng nhân dân đất 

Quảng. Từ đó, tư tưởng yêu nước của người dân xứ Quảng được soi sáng bởi lý tưởng 

cộng sản, mở ra con đường giành độc lập tự do. Với truyền thống yêu nước, tinh thần 

đấu tranh vì độc lập tự do, nhân dân Quảng Nam đã sớm giác ngộ, mở lòng đón nhận 

và nuôi dưỡng nhưng “hạt giống đỏ” từ trong tổ chức Hội VNCMTN thành lập năm 

1927, Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng Quảng Nam (1929) và đến ngày 28/ 3/ 

1930, Đảng CSVN tỉnh Quảng Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam đầu năm 1930 đánh dấu sự thắng lợi của con đường cứu nước theo 

khuynh hướng vô sản. Thắng lợi đó như là một lẽ tự nhiên, là một lôgic tất yếu.  

Sự thắng thế của tư tưởng CMVS ở Quảng Nam trong những năm 20 thế kỷ 

XX - đầu năm 1930 được thể hiện bằng sự ra đời và hoạt động mạnh mẽ của các chi 

bộ Hội VNCMTN và sự thành lập Hội VNCMTN tỉnh Quảng Nam từ khá sớm 

(1927). Trong khi đó, ở Quảng Nam không có sự xuất hiện của Việt Nam Quốc dân 

Đảng, còn TVCM Đảng dù ra đời sớm nhưng hoạt động và ảnh hưởng trong quần 

chúng yếu ớt (cả tỉnh chỉ có 1 chi bộ với gần 20 đảng viên). Do đó, tư tưởng CMVS 

đã thắng thế ngay từ đầu và gần như chiếm thế độc tôn trong PTYN và CMQN từ nửa 

sau những năm 20 thế kỷ XX. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 đầu thế kỷ XX, từ lập trường 

phong kiến sang khuynh hướng DCTS rồi lên khuynh hướng CMVS đã xác định con 

đường cứu nước giải phóng dân tộc đúng đắn cho nhân dân Quảng Nam – con đường 

CMVS; góp phần khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 

CMVS ở Việt Nam. 

* Về cơ cấu tổ chức 

Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), PTYN chống Pháp ở Quảng 

Nam dù diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp với PTDT (1903 - 1908), PTĐD (1905 

- 1909), phong trào chống sưu thế (1908), khởi nghĩa VNQPH (1916)... nhưng chưa 

có một tổ chức lãnh đạo thống nhất, chưa có một giai cấp đủ năng lực để đưa phong 

trào đi đến thắng lợi cuối cùng. DTH (1904) rồi đến VNQPH (1912) dù trải qua quá 

trình cải tổ, có nhiều tiến bộ trong cơ cấu tổ chức nhưng xét cho cùng thì VNQPH 
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cũng chỉ tiến gần tới một chính đảng cách mạng chứ chưa phải là một chính đảng 

cách mạng thật sự. Sau thế chiến thứ nhất, nhất là từ nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX, 

trong xu thế phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản quốc tế, các tổ chức có cội 

nguồi từ DTH như Tâm tâm xã, Phục Việt đã thừa nhận vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc và hăng hái chuyển hóa theo khuynh hướng cộng sản. Ở Quảng Nam, dù không 

có tổ chức Phục Việt nhưng những hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng (thành viên chủ 

chốt của Phục Việt) và các phong trào DTDC của các giai tầng khác đã tạo ra mảnh 

đất màu mỡ cho sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác – Lênin, là cầu nối cho sự chuyển 

hóa và ra đời của các tổ chức theo khuynh hướng cộng sản như Hội VNCMTN, 

TVCM Đảng. Từ cuối năm 1927, các chi bộ Hội VNCMTN đã ra đời và hoạt động 

mạnh mẽ, đến đầu năm 1928, Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam được thành lập. 

Đầu năm 1930, Đảng CSVN tỉnh Quảng Nam ra đời với 18 chi bộ, 3 tổ đảng, gần 90 

đảng viên. Hệ thống tổ chức chặt chẽ của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là hạt nhân lãnh 

đạo các phong trào đấu tranh của quần chúng đòi quyền sống và độc lập dân tộc ở 

Quảng Nam trong cao trào cách mạng 1930 – 1931.` 

Thành phần lãnh đạo PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX cũng có 

chuyển biến. Nếu ở cuối thế kỷ XX, lãnh đạo phong trào là sĩ phu và văn thân yêu 

nước; sang đầu thế kỷ XX, sĩ phu yêu nước tiến bộ (sĩ phu tư sản hóa) hoàn toàn nắm 

vai trò lãnh đạo và khởi xướng các PTYN mới. Từ sau thế chiến thứ nhất, dù tầng lớp 

sĩ phu yêu nước tiến bộ vẫn còn có vai trò nhưng quyền lãnh đạo phong trào thuộc về 

tầng lớp trí thức tân học. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng, là cầu nối cho sự 

chuyển giao thế hệ lãnh đạo, là bước chuyển tiếp trên con đường chuyển biến theo 

khuynh hướng CMVS của PTYN và CMQN. 

* Về phương thức hoạt động 

Nếu ở cuối thế kỷ XX, đấu tranh vũ trang là phương thức vận động chủ yếu 

của PTYN chống Pháp Quảng Nam thì sang đầu thế kỷ XX, dưới sự dẫn đạo của sĩ 

phu yêu nước tiến bộ, phong trào DTDC đất Quảng tiếp tục phát triển mạnh mẽ với 

hai phương thức chủ yếu là bạo động duy tân và cải cách duy tân. Sự kết hợp giữa 

“bạo động” và “cải cách; vận động xây dựng thực lực cách mạng từ bên trong với 

tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài là những đặc trương nổi bật của PTYN và 

CMQN trong phương thức vận động nhằm hướng đến mục tiêu chung là độc lập cho 

dân tộc, tự do dân chủ cho nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường 

văn minh tư sản. 
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Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa VNQP Hội (1916), nhất là từ sau thế chiến 

thứ nhất, trong bối cảnh lịch sử mới, phong trào DTDC Quảng Nam chủ yếu diễn ra 

với phương thức đấu tranh ôn hoà gắn liền với vai trò của tiểu tư sản, trí thức. 

Từ nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX, PTYN và CMQN chuyển biến mạnh mẽ 

theo khuynh hướng CMVS với hai phương thức vận động chủ yếu là bí mật và công 

khai, cùng nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh mới, đa dạng như bãi khóa, bãi 

công, biểu tình, diễn thuyết, rãi truyền đơn, treo cờ cách mạng…  Tựu trung lại, đó 

chính là quá trình vận động xây dựng lực lượng cách mạng để tiến tới vũ trang giành 

chính quyền.  

Quá trình chuyển biến về phương thức đấu tranh của PTYN và CMQN trong 

30 năm đầu thế kỷ XX, từ đấu tranh vũ trang là chủ yếu sang kết hợp bạo động duy 

tân với cải cách duy tân; xây dựng nội lực với tranh thủ thủ ngoại lực, rồi đến kết hợp 

vận động đấu tranh bí mật và công khai, tập trung xây dựng lực lượng cách mạng 

nhằm hướng đến vũ trang giành chính quyền. Đó chính là quá trình thay đổi, thử 

nghiệm những hoạt động thực tiễn mới, đa dạng phong phú và ngày càng quyết liệt 

hơn để xác định phương pháp vận động phù hợp nhất, tập trung lực lượng ở mức cao 

nhất cho mục tiêu vũ trang giành lại chính quyền. Kết quả của quá trình đó là phương 

thức vận động theo khuynh hướng CMVS đã được lịch sự lựa chọn, đó là phương 

pháp vận động phù hợp nhất và đã được kiểm chứng trong cao trào cách mạng 1930 – 

1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMVN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, suy cho 

cùng là sự tìm kiếm, lựa chọn con đường cứu nước đúng, lựa chọn giai cấp lãnh đạo 

đủ khả năng và xác định phương pháp vận động cách mạng phù hợp nhất để tập trung 

sức mạnh cao nhất của quần chúng trong việc giành lại độc lập tự do. Quảng Nam có 

thể được coi là địa phương tiêu biểu cho sự chuyển biến này trên cả 3 phương diện tư 

tưởng mục tiêu, cơ cấu lãnh đạo phong trào và phương pháp tiến hành của phong trào 

cách mạng cả nước trong giai đoạn này ở khu vực Nam Trung Kỳ. Đó là những biểu 

hiện góp phần chứng minh rằng phong trào CMVS ở Quảng Nam và Việt Nam nói 

chung hình thành phát triển luôn tuân theo quy luật tất yếu của cuộc đấu tranh cứu 

nước giải phóng dân tộc trong điều kiện thời đại mới. Đó chính là quá trình đấu tranh 

lựa chọn hệ tư tưởng cách mạng và khoa học, lựa chọn giai cấp lãnh đạo đủ khả năng 

để đưa cách mạng đến thành công. Và cuối cùng tư tưởng cách mạng hơn, khoa học 

hơn, giai cấp tiến bộ hơn đã giành thắng lợi - tư tưởng CMVS, tư tưởng cứu nước giải 

phóng dân tộc đúng đắn và khoa học mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn với sự lãnh đạo 
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của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Do 

đó, có thể khẳng định rằng, sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong giai đoạn này 

góp phần vào sự chuyển biến chung của PTYN và CMVN theo con đường tiến bộ. 

4.2.2. Góp phần vào quá trình chấn hưng nội lực của dân tộc  

Nội lực là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của cuộc cách mạng, 

sự hưng thịnh của một quốc gia, thúc đẩy quá trình phát triển lịch sử của một dân tộc. 

Do vậy, chấn hưng nội lực là quá trình nhằm tạo ra tiềm lực bên trong vững chắc cho 

công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước đến tiến bộ văn minh. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMVN và Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX về 

thực chất đó là quá trình nhằm tạo ra tiềm lực cho công cuộc giải phóng dân tộc, 

giành lại độc lập, tự do cho nhân dân. 

Lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX cho thấy, trong điều kiện đất nước mất độc lập 

chủ quyền, nhân dân đang bị đô hộ, nguồn tài lực của đất nước đang bị ngoại 

bang chiếm đoạt, nội lực dân tộc đang suy yếu nghiêm trọng; các sĩ phu yêu nước 

Quảng Nam và Việt Nam đã tích cực tìm kiếm, lựa chọn con đường và phương thức 

nhằm tạo ra tiềm lực chấn hưng nội lực dân tộc hướng đến đòi lại độc lập chủ quyền, 

xây dựng và phát triển đất nước mạnh giàu. Sự bùng nổ và diễn ra rầm rộ của cuộc 

vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX theo khuynh hướng DCTS với cả hai xu 

hướng “bạo động” và “cải cách” mà Quảng Nam là nơi khởi phát; đồng thời là trung 

tâm của cuộc vận động này là minh chứng rõ nét. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 

theo khuynh hướng DCTS khởi phát từ đất Quảng Nam tuy không đi đến thắng lợi 

cuối cùng nhưng nó có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Qua cuộc vận động 

này, tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc và dân quyền cho nhân 

dân được nâng cao. Trên thực tế, cuộc vận động DCTS đầu thế kỷ XX đã thực hiện 

được nhiều mục tiêu đặt ra, tạo ra sự chuyển biến nhất định về kinh tế, xã hội, văn 

hóa, giáo dục. Do vậy, cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Quảng Nam đầu thế kỷ 

XX nói riêng và Việt Nam nói chung đã góp phần vào quá trình chấn hưng nội lực 

của dân tộc, tạo tiềm lực để đưa công cuộc giải phóng dân tộc đi đến thành công. 

Tất cả những hoạt động của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX đều 

mang ý nghĩa cổ động lòng yêu nước, đòi độc lập tự do, phát triển đất nước theo con 

đường văn minh tiến bộ. Sự chuyển biến của PTYN và CMQN đã đánh dấu sự đổi 

mới trong tư duy cứu nước của những người yêu nước đất Quảng, góp phần tấn công 

vào thành trì của chế độ phong kiến lạc hậu và chính sách áp bức bóc lột của thực 
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dân; nêu cao vấn đề dân chủ, dân quyền, mở đường cho tư tưởng dân chủ phát triển; 

góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng nội lực của dân tộc (khai dân trí, chấn 

dân khí, hậu dân sinh; xây dựng và phát triển thực lực cách mạng từ bên trong...), xây 

dựng nền văn hóa mới, nền học thuật mới đưa dân tộc Việt Nam tiếp cận với văn 

minh phương Tây; góp phần thúc đẩy nền công thương nghiệp dân tộc phát triển, tạo 

nền tảng cho sự chuyển biến nhanh chóng của PTYN và CMQN theo khuynh hướng 

vô sản từ nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX. Sự chuyển biến đó còn là sự tiếp nối và 

phát triển lên tầm cao mới, trong những điều kiện mới của truyền thống Duy tân, Cải 

cách, Đổi mới của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự quyết tâm đổi mới, biểu hiện sự 

nhạy bén, hòa nhập của người dân Quảng Nam vào xu thế chung của thời đại. 

4.2.3. Khởi đầu cho sự hội nhập quốc tế và xây dựng địa bàn hoạt động ở 

nước ngoài 

* Hướng hội nhập của Duy Tân hội 

Đầu thế kỷ XX, trong sự bế tắc về con đường cứu nước giải phóng dân tộc, các 

sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam và Trung Kỳ đã hướng ra bên ngoài để tìm kiếm 

sự giúp đỡ cho công cuộc giải phóng. Chính quá trình ấy, đã đặt nền móng cho sự hội 

nhập với thế giới và xây dựng địa bàn hoạt động ở nước ngoài cho CMVN, góp phần 

quan trọng vào việc truyền bá tư tưởng cách mạng, tạo mối liên hệ với PTCM thế 

giới, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phát triển. 

Để thực hiện chủ trương “cầu viện”, theo ý kiến của Nguyễn Thành, Phan Bội 

Châu và các đồng chí sáng lập DTH đã lên đường sang cầu viện Nhật Bản. Trên đất 

Nhật, sau khi nhận được những lời khuyên chân thành của các nhà duy tân Nhật Bản, 

Trung Quốc, các chiến sĩ Đông Du đã chuyển từ cầu viện quân sự sang cầu học. Chủ 

trương của Nguyễn Thành đã tạo dựng nên PTĐD phát triển mạnh mẽ từ Bắc đến 

Nam. Tính đến 1908, đã có hơn 200 học sinh Việt Nam sang Nhật Bản theo tiếng gọi 

“Đông Du”. 

Sau phong trào chống sưu thuế 1908 ở Trung Kỳ, Pháp cấu kết với Nhật Bản 

trục xuất du học sinh Việt Nam, PTĐD dần tan rã, Phan Bội Châu và những người 

lãnh đạo DTH bắt đầu hướng sang cách mạng Trung Quốc, liên kết các dân tộc bị áp 

bức Á Đông để cùng chống chủ nghĩa thực dân giải phóng các dân tộc.  

* Hướng hội nhập của Phan Châu Trinh 

Để giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX, DTH 
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và Phan Bội Châu - những người theo chủ trương bạo động đã hướng đến Nhật Bản, 

Trung Quốc thực hiện PTĐD. Riêng Phan Châu Trinh, kiên định con đường bất bạo 

động, bất vọng ngoại; chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ”, nhằm tận dụng điều kiện công 

khai hợp pháp trên lề đường chật hẹp do luật pháp của chế độ thực dân Pháp tạo ra để 

tiến hành khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh hướng đến giành độc lập hoàn toàn 

cho dân tộc. 

Phan Châu Trinh chủ trương giành độc lập bằng hai giai đoạn: trước tiên là đòi 

thiết lập chế độ tự trị cho nhân dân Việt Nam, sau đó mới tính đến việc giành độc lập 

hoàn toàn. 

Sau khi tìm ra nguyên nhân mất nước, Phan Châu Trinh chủ trương canh tân để 

cứu nước. Tiền đề cơ bản và trước hết cho công cuộc canh tân đất nước là khai dân 

trí; trong đó, giáo dục là yếu tố quan trọng hàng đầu. Điều này, đã được Phan Châu 

Trinh khẳng định: “Tôi chỉ có một lời để nói với đồng bào, không gì bằng học (duy 

hữu nhất ngôn dĩ cáo ngô đồng bào. Viết: bất như học)” [108], [167]. Và ông cho 

rằng, giáo dục là phương tiện hữu hiệu nhất để khai dân trí, để giúp nhân dân ta đạt tới 

sự giải phóng, khi mà nhân dân đã ý thức được quyền lợi và bổn phận của mình. Và 

sau khi khai dân trí, khi người dân đã ý thức được các quyền của mình thì sẽ dùng 

phương pháp bất bạo động để đấu tranh với thực dân Pháp giành độc lập, mà trước 

tiên là đòi quyền tự trị. Ông nhận thức rõ, để giành lại độc lập hoàn toàn cho dân tộc 

là một quá trình đấu tranh lâu dài và cam go và một phần phụ thuộc vào nhân dân tiến 

bộ Pháp, những người Pháp cởi mở ở Đông Dương. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt 

chủ trương của Phan Châu Trinh là “ỷ Pháp cầu tự trị”. 

Phan Châu Trinh hoàn toàn tin vào con đường đó, bởi theo ông, tin ở Pháp là 

tin vào, dựa vào chế độ dân chủ của nước Pháp; dựa vào nhân dân Pháp và những 

người Pháp tiến bộ cởi mở chứ không phải tin vào, dựa vào thực dân Pháp - giặc 

Pháp. Trên thực tế, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Phan Châu Trinh vẫn 

tin vào những người  tiến bộ Pháp mà nhất là Đảng S.F.I.O - tiền thân của Đảng Xã 

hội Pháp ngày nay. Và chính những người Pháp tiến bộ hoạt động trong Hội Nhân 

quyền Pháp đã giúp Phan Châu Trinh thoát khỏi nhà lao của thực dân. Lòng tin đó của 

Phan Châu Trinh không phải là sự ngây thơ về chính trị mà là kết quả suy ra từ lý luận 

và hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của một nhà hoạt động chính trị từng trải 

qua ngục tù. 

 Phan Châu Trinh phản đối “vọng ngoại” là phản đối sự trông chờ vào sự giúp 
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đỡ từ các lực lượng bên ngoài; phản đối việc cầu viện quân sự nước ngoài chứ không 

hề có tư tưởng bài ngoại. Ông nhận thức rất rõ nhân dân tiến bộ Pháp hoàn toàn khác 

với thực dân Pháp ở Đông Dương, ở các nước thuộc địa để xây dựng mối quan hệ bền 

chặt, lâu dài cùng có lợi.  

Con đường của Phan Châu Trinh hoàn toàn không phải là ảo vọng, chỉ có điều 

tư tưởng của ông có phần đi trước thời đại, không phù hợp với thời đại lúc đó. Trên 

thực tế, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), khi xu thế trao trả độc lập 

của chủ nghĩa thực dân cho các dân tộc bị lệ thuộc, thuộc địa diễn ra mạnh mẽ, một số 

nước trên thế giới đã thành công, đã giành lại được độc lập dân tộc theo con đường 

này như Ấn Độ, ... Mặc dù chủ trương “ý Pháp cầu tiến bộ”của Phan Châu Trinh 

không thành công nhưng nó đã gợi mở hướng đi mới trên con đường hội nhập quốc tế 

cho dân tộc đầu thế kỷ XX. Chính từ mối quan hệ này, Phan Châu Trinh đã được 

nhiều người Pháp tiến bộ quý mến, cùng nhau vận động thành lập “Quỹ Phan Châu 

Trinh” tại Pháp. 

4.2.4. Gợi mở một số vấn đề có ý nghĩa thiết thực cho công cuộc xây dựng và 

bảo vệ quê hương Quảng Nam hiện nay 

Từ sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, có thể 

rút ra một số vấn đề mang ý nghĩa thiết thực cho công cuộc xây dựng, phát triển và 

bảo vệ Quảng Nam hiện nay. 

Thứ nhất, xác định mục tiêu đúng đắn, phản ánh lợi ích của toàn thể dân 

tộc theo hướng tiến bộ để tạo lập sự chuyển biến 

Theo lý luận giải phóng dân tộc vô sản, vấn đề quan trọng của một cuộc cách 

mạng là phải xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trên cơ sở xác định đúng những mâu 

thuẫn cơ bản trong xã hội. Bởi, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng sẽ giải 

quyết được những vấn đề cấp thiết mà lịch sử đặt ra, đáp ứng được những nguyện 

vọng chính đáng của các giai tầng trong xã hội. Do đó, cách mạng sẽ quy tụ, tập hợp 

được đông đảo lực lượng trong xã hội tham gia, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy sự 

chuyển biến và đưa cáh mạng đi đến thành công. 

Thực tiễn công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Quảng Nam từ đầu thế kỷ 

XX đến năm 1930 cho thấy, độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, xây dựng và 

phát triển đất nước giàu mạnh văn minh là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình 

chuyển biến. Trong 30 năm đầu thế kỷ XX, dù sĩ phu yêu nước tiến bộ, trí thức tiểu tư 

sản hay giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng đều thống nhất với nhau ở 
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mục tiêu trên. Chính vì xác định mục tiêu đúng đắn mà các cuộc vận động giải phóng 

dân tộc ở Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX đã thu hút, tập hợp được đông đảo 

các tầng lớp nhân dân tham gia - đó chính là động lực của sự chuyển biến.  

PTDT (1903 - 1908), khởi phát từ đất Quảng Nam với việc xác định mục tiêu 

trước mắt đúng đắn là khai trí cho nhân dân, chấn hưng, thức tỉnh tinh thần dân tộc, ý 

thức tự lực tự cường; chăm lo đời sống cho nhân dân bằng việc phát triển kinh tế, chỉ 

con đường làm ăn cho dân như khẩn hoang lập vườn lập, lập hội buôn, sản xuất hàng 

nội hóa…. Đó là những mục tiêu hết sức thiết thực, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu 

trong cuộc sống cho người dân; do vậy, đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân lao 

động tham gia, tạo động lực to lớn giúp phong trào phát triển mạnh mẽ rồi lan rộng, 

tạo thành một cuộc vận động duy tân rộng lớn trên phạm vi cả nước. 

Hơn thế nữa, những tư tưởng duy tân cải cách của các nhân sĩ yêu nước tiến bộ 

được truyền bá vào trong quần chúng, đã làm trỗi dậy ý thức dân tộc, dân chủ; làm 

cho họ giác ngộ được quyền và lợi ích của mình; tạo ra hiệu quả trực tiếp châm ngòi 

cho phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 1908. Lương Trúc Đàm - một chí sĩ duy tân ở  

Bắc Kỳ đã nhận xét về nguyên nhân của phong trào này: Nếu dân “còn ngu dại” như 

trước thì cũng chưa thể xảy ra biến cố này. Có thể nói, phong trào chống sưu thuế ở 

Trung Kỳ 1908, được dấy lên bởi những tư tưởng dân tộc, dân quyền do các sĩ phu 

duy tân đầu thế kỷ XX truyền bá, mà Quảng Nam là nơi mở đầu. Đây là hiện tượng 

lịch sử mới lạ chưa từng xảy ra trước đó và có sự ảnh hưởng lâu dài về sau. 

Từ thực tế của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, phản ánh vấn đề 

cần phải xác định mục tiêu đúng đắn, phản ánh lợi ích của nhân dân, của dân tộc để 

tạo ra sự chuyển biến cho PTCM. 

Từ nửa sau thập niên 20 của thế kỷ XX, chính từ giải quyết đúng đắn yêu cầu 

lịch sử mà xu hướng CMVS dần thắng thế rồi đi đến giành quyền lãnh đạo CMVN 

đầu năm 1930. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt 

Nam đã trở thành giai cấp nắm quyền lãnh đạo duy nhất của CMVN. Bài học này 

càng được phản ánh rõ nét qua việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng đúng đắn 

sáng tạo được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn 

thảo. 

Do vậy, việc xác định mục tiêu đúng đắn, phản ánh lợi ích của toàn thể dân tộc 

theo hướng tiến bộ là vấn đề mang ý nghĩa thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát 

triển Quảng Nam hiện nay. 
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Thứ hai, khai thác triệt để và sử dụng đúng đắn sức mạnh của các tầng lớp 

nhân dân để thúc đẩy sự chuyển biến 

Như đã đề cập ở trên, việc xác định mục tiêu, đưa ra khẩu hiệu đúng đắn, phù 

hợp sẽ thu hút được đông đảo quần chúng tham gia vào PTCM. Hay sức mạnh của 

một PTCM phụ thuộc vào mức độ nhận thức và sự tham gia của quần chúng, khi họ 

xem xét mục tiêu, khẩu hiệu của PTCM có đáp ứng được nguyện vọng của họ hay 

không. 

Do vậy, việc khai thác sức mạnh của quần chúng trong các cuộc cách mạng 

chính là quá trình sử dụng tối đa các biện pháp nhằm tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ, 

giác ngộ quần chúng nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào 

một PTCM, để họ sẵn sàng xả thân cho cách mạng. Đồng thời, đó cũng là quá trình 

loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực do đối phương tạo ra nhằm ngăn cản quá trình giác 

ngộ cách mạng của quần chúng. Với ý nghĩa đó, việc khai thác triệt để và sử dụng 

đúng đắn sức mạnh của quần chúng là quá trình tập hợp lực lượng cách mạng để tạo 

nên thế áp đảo kẻ thù và đưa cách mạng đi đến thắng lợi. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX, phản ánh 

nhiều cách thức khai thác và sử dụng sức mạnh của quần chúng: 

Đầu thế kỷ XX, để phát động PTDT (1903 - 1908), các sĩ phu yêu nước Quảng 

Nam (Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp) đã mở cuộc vận động 

tuyên truyền duy tân rộng lớn. Các ông đã đi khắp các làng quê, lên tận những vùng 

núi non hiểm trở ở phía tây Quảng Nam để tuyên truyền tư tưởng duy tân. Không 

những thế, khi phong trào đã được phát động rầm rộ ở Quảng Nam, “bộ ba Quảng 

Nam” lại lên đường Nam du tiếp tục công cuộc vận động duy tân. Đồng thời, với chủ 

trương thiết thực, hiệu quả đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của quần 

chúng lao động, PTDT Quảng Nam đã thu hút, tập hợp được đông đảo quần chúng 

vào trong hội nông, hội thương, hội học, hội cắt tóc ngắn... tạo thành sức mạnh đoàn 

kết quần chúng to lớn, giúp Quảng Nam trở thành trung tâm và là nơi có phong trào 

phát triển mạnh nhất cả nước vào đầu thế kỷ XX. 

Từ DTH (1904) đến VNQPH (1912), hay các tổ chức của tiểu tư sản, tư sản 

sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đều có sự thống nhất trong ý chí cứu 

nước, đều nhằm hướng đến xây dựng khối đoàn kết toàn dân, để tạo động lực mạnh 

mẽ, đưa phong trào đi đến thắng lợi. Nhưng về cơ bản, các sĩ phu yêu nước và tiểu tư 

sản, trí thức lãnh đạo các phong trào theo khuynh hướng DCTS chưa thể xây dựng 



152 
 

được một cơ cấu tổ chức lãnh đạo hoàn thiện, chưa xây dựng được hệ thống tổ chức 

sâu rộng trong quần chúng; do vậy, trước sự đàn áp, khủng bố khốc liệt của kẻ thù thì 

phong trào gặp rất nhiều khó khăn và thất bại. 

Từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ XX, khi phong trào CMVS đã hình thành 

và phát triển ngày càng mạnh mẽ ở Quảng Nam, những người lãnh đạo phong trào 

CMVS trên cơ sở kế thừa những phương pháp của các thế hệ trước cùng với việc đi 

sâu vận động quần chúng; đặc biệt, là những giai cấp bị áp bức bóc lột nặng nề nhất 

để tuyên truyền vận động, từng bước giác ngộ và quy tụ, tập hợp họ trong các tổ chức 

nghề nghiệp, hội đoàn thể cùng giới tính, cùng lứa tuổi như công hội, nông hội, phụ 

nữ, thanh niên... tạo thành một khối quần chúng đông đảo liên kết thống nhất trong 

một mặt trận chung và sẵn sàng đứng lên giành lại độc lập tự do. 

Lịch sử PTYN và PTCM trong 30 năm đầu thế kỷ XX ở Quảng Nam, đã phản 

ánh sự phát triển và tính phong phú trong việc khai thác và sử dụng sức mạnh quần 

chúng. Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra đời đầu năm 1930 - hạt 

nhân của khối quần chúng đông đảo thống nhất là đỉnh cao của sự phát triển đó. 

Những người theo chủ nghĩa cộng sản, trên cơ sở kế thừa phương pháp vận động 

truyền thống của dân tộc - xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với phương 

pháp vận động trực tiếp, đi sâu, đi sát vào trong quần chúng; do vậy, đã quy tụ, tập 

hợp đông đảo quần chúng trong một mặt trận thống nhất chung xung quanh Đảng 

Cộng sản và “họ sẵn sàng đem hết tinh thần và sức lực, tính mạng và tài sản cho giải 

phóng dân tộc, giải phóng cho chính họ” [49, tr.148]. 

Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam hiện 

nay, để hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng... đặt ra, cần phải 

động viên đến mức cao nhất mọi nguồn lực trong nhân dân, khai thác triệt để và sử 

dụng đúng đắn sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Do vậy, mà vấn đề khai thác triệt 

để và sử dụng đúng đắn sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong 30 năm đầu thế kỷ 

XX vẫn còn mang ý nghĩa thiết thực. 

Thứ ba, lực lượng trí thức luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình 

chuyển biến, có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội 

Trong lịch sử dân tộc, người trí thức luôn giữ vai trò quan trọng đối với sự tồn 

tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, không phải lúc nào, trong giai đoạn lịch sử cụ 

thể nào, trí thức cũng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Song, nếu nhìn một cách đại 

thể, “trí thức vẫn luôn là biểu tượng cho sự tiến bộ xã hội và xứng đáng được tôn 
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vinh” [155]. Hơn thế nữa, trí thức được xem là hiền tài, là nguyên khí của quốc gia, 

như Thân Nhân Trung từng nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh 

thì thế nước mới mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn 

[155]. Hay vua Lê Hiến Tông ở thế kỷ XV, đã từng khẳng định: Nhân tài là nguyên 

khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới thịnh. Vì thế, hầu hết các triều đại 

phong kiến trong lịch sử, nhất là những vị vua anh minh luôn coi trọng việc giáo dục 

nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng cho nguyên khí quốc gia. 

 Trong 30 năm đầu thế kỷ XX ở Quảng Nam, lực lượng trí thức luôn giữ vai 

trò quan trọng trong quá trình chuyển biến cách mạng và có ý nghĩa quan trọng đối 

với sự tồn tại và phát triển của xã hội.  

Từ giữa thế kỷ XIX, trước sự xâm nhập mạnh mẽ của chủ nghĩa thực dân 

phương Tây, để bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, Phạm Phú Thứ - người con ưu tú 

của quê hương Quảng Nam, cùng với những sĩ phu có tư tưởng tiến bộ như Nguyễn 

Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch đã đề xuất những phương án cải cách toàn diện làm cho 

nước mạnh, đủ sức chống kẻ thù bảo vệ độc lập dân tộc. Tuy những đề nghị của các 

ông không được chính quyền phong kiến chấp thuận nhưng đã thể hiện được tính tiên 

phong, vai trò và trách nhiệm của trí thức đối với vận mệnh của đất nước, của dân tộc; 

tạo tiền đề cho sự ra đời của xu hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng (1858), mở đầu cho quá trình 

xâm lược nước ta, những sĩ phu yêu nước đất Quảng như Phạm Phú Thứ, Đỗ Thúc 

Tịnh, Lâm Hữu Chánh, Phạm Gia Vĩnh… là những người đầu tiên cùng với nhân dân 

và quân đội triều đình đứng lên chống kẻ thù xâm lược. Tinh thần quyết chiến vì độc 

lập tự do, xả thân vì đất nước của họ là sự biểu hiện ý thức trách nhiệm cao của những 

sĩ phu trí thức đối với xã hội, đối với Tổ quốc. 

Sau khi kinh thành Huế thất thủ, dụ Cần Vương được ban bố, nhiều văn thân sĩ 

phu đất Quảng đã đứng lên tập hợp nhân dân phất cờ ứng nghĩa. Họ được quy tụ trong 

NHQN do Tiến sĩ Trần Văn Dư - nguyên chánh Sơn phòng sứ Quảng Nam lãnh đạo. 

Phong trào NHQN phát triển nhanh chóng, rộng khắp, tiến lên làm chủ tình thế của cả 

tỉnh Quảng Nam và lập Tân tỉnh. NHQN có phạm vi hoạt động rộng, toàn vùng “tả 

trực kỳ” (gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), quy tự lực lượng lãnh đạo đông 

đảo lên đến vài trăm người, hầu hết là những người có học vị, đỗ đạt cao, có tiếng tăm 

trong xã hội. Dù không giành được thắng lợi nhưng phong trào đã gây không ít khó 

khăn cho thực dân Pháp, làm chậm quá trình bình định Trung Kỳ của chúng, để lại ấn 
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tượng khó phai trong nhân dân về tinh thần “nghĩa dũng”, tạo tiền đề cho PTYN và 

PTCM đầu thế kỷ XX. Có lẽ, với nghĩa đó, mà phong trào Cần Vương ở Quảng Nam 

không mang tên Cần Vương như các địa phương khác mà lấy tên là phong trào Nghĩa 

Hội (Hội những người làm việc nghĩa). 

Sau khi phong trào NHQN tan rã, những trí thức phong kiến đã từng trực tiếp 

tham gia hay chứng kiến phong trào đã tiếp tục bước vào cuộc vận động cách mạng 

mới, trở thành những người khởi xướng và lãnh đạo cuộc vận động duy tân - cuộc vận 

động cách mạng DCTS rộng lớn đầu thế kỷ XX. Đất Quảng vào đầu thế kỷ XX là nơi 

hình thành và là địa bàn chiến lược của cả hai xu hướng “bạo động” và “cải cách”, 

của cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 của VNQPH. Tất cả các PTCM tiêu biểu đó 

đều gắn liền với tên tuổi của những sĩ phu, trí thức yêu nước mà điển hình là Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành, Đỗ Đăng Tuyên, 

Thái Phiên, Trần Cao Vân... Cầu viện, cầu học ở Nhật chưa được, các cụ lại sang 

Trung Quốc, Thái Lan để xây dựng lực lượng chờ thời phục quốc; chưa đòi lại được 

độc lập tự do dù nằm trong nhà tù Côn Đảo của thực dân Pháp, các ông vẫn bàn mưu 

“Phục Việt”.  

Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quý Cáp không thành, con đường Đông Du của Nguyễn Thành, Châu 

Thượng Văn, Đỗ Đăng Tuyển gặp khó khăn... thì lớp thanh niên trí thức tân học như 

Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Phan Thêm, Thái Thị Bôi,... lại tiếp bước, đi 

theo con đường mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn sang Trung Quốc, Thái Lan học 

tập tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng CMVS để về truyền bá, giác ngộ và 

hướng phong trào CMQN đi theo con đường CMVS. 

Có thể khẳng định rằng, văn thân, sĩ phu yêu nước và lớp thanh niên trí thức 

tân học là hạt nhân, là động lực tạo nên sự chuyển biến liên tục của PTYN và CMQN  

trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

Trong xu thế toàn cầu, hội nhập quốc tế hiện nay, khi đất nước, quê hương 

đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tiến tới văn minh, hiện đại thì vai trò 

của lực lượng trí thức càng quan trọng. Với ý nghĩa đó, việc đánh giá đúng vai trò và 

phát huy hết tiềm năng của lực lượng trí thức là vấn đề mang ý nghĩa lớn lao đối với 

công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương Quảng Nam hiện nay. 

Thứ tư, tăng cường sức lãnh đạo của phong trào trong quá trình chuyển 

biến là vấn đề sống còn  
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Sau thất bại của phong trào Cần Vương, sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam 

nhận thức được rằng muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không thể đi theo con đường 

“thủ hiểm” của phong trào Cần Vương năm xưa mà phải tìm ra hướng đi mới, phương 

thức mới theo hướng tăng cường sức lãnh đạo cho PTYN và PTCM để xây dựng khối 

đoàn kết dân tộc, hiệu triệu quần chúng. 

Từ DTH cho đến VNQPH đều có xu hướng tuyển chọn những thanh niên 

thông minh, hiếu học, có ý chí và chịu đựng gian khổ để kết nạp vào hội và tiếp tục 

đưa đi bồi dưỡng ở nước ngoài. PTDT (1903 - 1908) dù không thành lập tổ chức đảng 

phái chính trị nào nhưng để phát động và đẩy mạnh công cuộc duy tân những người 

lãnh đạo phong trào đã không ngừng vận động tuyên truyền cho tư tưởng duy tân, 

thành lập các tổ chức quần chúng như Hội thương, Hội nông, Hội học... để tập hợp 

lực lượng và tổ chức hành động. Đối tượng mà họ hướng đến trước tiên là những 

người trí thức, kẻ sĩ, những người có học vấn, thức thời ở các địa phương. Bởi, đó 

chính là những người lãnh đạo trực tiếp đứng ra triển khai công cuộc cải cách ngay tại 

mỗi làng quê của mình. Từ thực tiễn PTDT ở Quảng Nam cho thấy, lãnh đạo phong 

trào ở các phủ - huyện là những cử nhân, tú tài như Lê Bá Trinh, Phan Thúc Duyện, 

Phan Thành Tài, Đỗ Tự, Mai Dị, Trương Bá Huy…; còn ở cấp xã là do những ông lí 

trưởng đảm nhận, tiêu biểu như Lê Cơ - lý trưởng làng Phú Lâm, Tiên Phước. Phong 

trào yêu nước ở Quảng Nam còn có sự hiện diện của các tổ chức Duy Tân Hội (1904-

1912), Việt Nam Quang Hội (1912-1917). 

Tất cả những việc làm đó của DTH, VNQPH và PTDT không nằm ngoài mục 

đích tăng cường sức mạnh lãnh đạo cho phong trào. Vì sức mạnh lãnh đạo của phong 

trào được tăng cường đến tận các cơ sở mà các phong trào nói trên đã thu hút đông 

đảo quần chúng tham gia, tạo thành những phong trào sôi nổi, rầm rộ và rộng lớn. Do 

vậy, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), dù các phong trào nói trên đã 

thất bại nhưng cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Quảng Nam vẫn được duy trì. 

Sĩ phu yêu nước tiến bộ - lực lượng nắm quyền lãnh đạo phong trào giải phóng 

dân tộc Quảng Nam đầu thế kỷ XX, đã nhận thức được rằng để làm nên sự nghiệp 

cách mạng không thể dựa vào một vài cá nhân mà cần phải tập hợp, hiệu triệu được 

đông đảo quần chúng của cả một dân tộc. Tuy nhiên, trong điều kiện lịch sử lúc bây 

giờ, họ chưa có đủ điều kiện để hợp lực thành sức mạnh lãnh đạo to lớn; chưa thể 

đánh giá đúng khả năng của các lực lượng trong xã hội; do đó, thất bại là điều không 

thể tránh khỏi. 
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Từ nửa sau thập niên 20 của thế kỷ XX, trên nền tảng của những PTYN và  

PTCM đầu thế kỷ XX, những người theo xu hướng cộng sản ở Quảng Nam tiếp tục 

đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống tổ chức sâu 

rộng đến tận cơ sở; tăng cường sức lãnh đạo của phong trào. Nhờ vậy, từ năm 1929 ở 

Quảng Nam Hội VNCMTN đã hình thành được hệ thống tổ chức ở hầu hết các địa 

bàn trọng yếu, với 5 chi bộ hơn 50 hội viên; cùng với hệ thống tổ chức các đoàn thể 

quần chúng khác rộng khắp. Trên cơ sở đó, những chi bộ cộng sản được thành lập - 

hạt nhân xây dựng khối đoàn kết quần chúng thống nhất, sẵn sàng cho công cuộc đấu 

tranh giành lại độc lập tự do. 

Với sức lãnh đạo mới của những người cộng sản, phong trào CMQN đã được 

đẩy lên một bước phát triển mới - đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của 

Cách mạng tháng Tám 1945, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Quảng Nam. 

Ngày nay, trong bối cảnh quốc tế và thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, 

việc tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành vấn đề 

sống còn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước 

mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thứ năm, tận dụng các hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp ở địa 

phương để tạo nên sự chuyển biến 

Hoạt động thực tiễn (hình thức và phương pháp đấu tranh) là biểu hiện cụ thể 

của sự chuyển biến của một PTCM. Do vậy, việc vận dụng các hình thức và phương 

pháp đấu tranh phù hợp sẽ tạo nên và thúc đẩy quá trình chuyển biến của phong trào. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 phản ánh bài 

học lịch sử về việc tận dụng các hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp ở địa 

phương để tạo nên sự chuyển biến. 

Cuối thế kỷ XIX, các PTYN chống Pháp theo hệ tư tưởng phong kiến ở Quảng 

Nam chủ yếu diễn ra dưới phương thức vũ trang. Lực lượng văn thân sĩ phu lãnh đạo 

phong trào chưa có hình thức và phương pháp đấu tranh mới; do vậy, chưa tạo ra sự 

chuyển biến mạnh mẽ, nên thất bại của các phong trào trong thời gian này là điều 

không thể tránh khỏi. Sang đầu thế kỷ XX, gắn liền với tư tưởng cứu nước mới là 

những hình thức và phương pháp đấu tranh mới rất phong phú và đa dạng. Muốn giải 

phóng dân tộc, phát triển đất nước thì phải kết hợp chặt chẽ cứu nước với duy tân, tức 

là học theo văn minh tư sản phương Tây, cải tạo xã hội cũ, xây dựng một nước Việt 

Nam mới văn minh theo hình ảnh các nước phương Tây tiên tiến. Đó là nhiệm vụ mà 
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lịch sử dân tộc đặt ra đối với lực lượng sĩ phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam và Việt 

Nam đầu thế kỷ XX.  

Để hoàn thành các nhiệm vụ nói trên, trước hết phải tạo ra thực lực về kinh tế, 

văn hóa, quân, sự…, phải nâng cao được dân trí, chấn hưng được dân khí và bồi 

dưỡng được nhân tài dưới các hình thức công khai và hợp pháp. Vì vậy, bên cạnh 

hình thức đấu tranh vũ trang của thời kỳ trước vẫn được duy trì, các sĩ phu yêu nước 

thời kỳ này đã kết hợp nhiều biện pháp mới về chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao, 

tiến hành cuộc vận động cải cách sâu rộng trong quần chúng. Họ lập các hội yêu nước 

(DTH, VNQPH) để tập hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh; từ cầu viện chuyển sang cầu 

học, đưa thanh niên xuất dương du học để đào tạo nhân tài (PTĐD); mở trường học, 

xuất bản sách báo, tuyên truyền phổ biến kiến thức mới, diễn thuyết, bình văn, hô hào 

cải cách phong tục, lập hội buôn, phát triển công thương nghiệp (PTDT); biểu tình 

bao vây tỉnh thành, huyện lỵ đưa yêu sách (Vụ dân biến ở Trung Kỳ 1908); đoàn kết, 

tranh thủ sự viện trợ của các nhà yêu nước châu Á đối với CMVN (tham gia thành lập 

Đông Á Đồng minh hội, Hội chấn Hoa hưng Á...).  

Sự đa dạng và việc tận dụng các hình thức phương pháp đấu tranh phù hợp với 

đặc điểm tình hình ở địa phương tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ của phong trào giải 

phóng dân tộc Quảng Nam đầu thế kỷ XX theo khuynh hướng DCTS. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), các cuộc đấu tranh vẫn 

diễn ra toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội. Phong trào đấu tranh chủ yếu của 

thời kỳ này là đấu tranh chính trị với hai hình thức bí mật và công khai diễn ra phong 

phú, đa dạng hơn trước.Nét nổi bật đầu tiên của phong trào đấu tranh trong giai đoạn 

này là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các tổ chức yêu nước, các hội nghề nghiệp 

như Trung Kỳ công thương gia hội, Hội Bắc Kỳ công thương đồng nghiệp (chi nhánh 

Đà Nẵng), Hội Ái Hữu lái xe miền Trung...  

Xuất bản sách báo để làm công cụ, phương tiện tuyên truyền vận động cũng 

được đẩy mạnh hơn trước. Đặc biệt, các hình thức đấu tranh mới như mít tinh, biểu 

tình, ngày càng trở nên phổ biến, tận dụng các điều kiện tình hình cụ thể của địa 

phương để phát động các PTYN dân chủ công khai. 

Từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ XX, khi phong trào giải phóng dân tộc 

Quảng Nam chuyển biến theo con đường CMVS, phong trào diễn ra với sự đa dạng 

về phương thức vận động, phong phú về hình thức đấu tranh và mới mẻ về nội dung 

như tuyên truyền vận động cách mạng, đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng phát triển hệ 
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thống tổ chức lãnh đạo, hệ thống các tổ chức hội quần chúng để tập hợp lực lượng, 

vận động các cuộc đấu tranh... Các hình thức đấu tranh hoàn toàn mới như rải truyền 

đơn, treo cờ cách mạng…ngày một phổ biến và trở thành những hình thức đấu tranh 

chủ yếu của PTCM theo khuynh hướng vô sản.  

Thực tế lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Quảng Nam trong 30 năm đầu thế 

kỷ XX cho thấy rõ, việc vận dụng các hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp 

với đặc điểm tình hình địa phương đã tạo nên sự chuyển biến liên tục và mạnh mẽ 

củaphong trào PTYN và CMQN từ lập trường phong kiến sang lập trường tư sản và từ 

lập trường tư sản sang lập trường vô sản, dẫn tới bước ngoặt lịch sử là sự ra đời của 

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam (28/3/1930).  

Tiểu kết chương 4 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN 30 năm đầu thế kỷ XX bắt nguồn từ các 

yếu tố khách quan và chủ quan, thế giới, trong nước và địa phương; do đó, quá trình 

chuyển biến vừa thể hiện những đặc điểm chung của cả nước đồng thời thể hiện 

những nét riêng của Quảng Nam do điều kiện lịch sử địa phương quy định. Sự chuyển 

biến của PTYN và CMQN diễn ra liên tục và khá toàn diện từ PTYN dưới ý thức hệ 

phong kiến sang phong trào dân tộc tư sản rồi phong trào dân tộc vô sản, gắn liền với 

vai trò của tầng lớp trí thức yêu nước; chủ nghĩa yêu nước truyền thống và tư tưởng 

cách mạng của thời đại là nền tảng của sự chuyển biến; độc lập dân tộc, xây dựng và 

phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh là mục tiêu xuyên suốt của sự chuyển biến; 

sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân là động lực của sự chuyển biến. 

Quảng Nam là nơi diễn ra sự chuyển biến sớm nhất đồng thời là nơi tập trung 

nhất của sự chuyển biến trong PTYN và cách mạng theo khuynh hướng DCTS đầu 

thế kỷ XX. Trong quá trình chuyển biến, lúc đầu diễn ra sự phân hóa thành các xu bạo 

động và cải cách hướng trong phong trào DTDC theo khuynh hướng DCTS, dần dần 

đi đến thống nhất trên con đường chuyển biến theo lập trường CMVS; nông thôn là 

địa bàn trọng yếu của sự chuyển biến; quá trình chuyển biến có mối liên hệ gắn kết 

với sự chuyển biến của PTYN và cách mạng ở Đà Nẵng. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN 30 năm đầu thế kỷ XX không chỉ có ý 

nghĩa to lớn đối với Quảng Nam mà còn có tác động trên phạm vi cả nước trên nhiều 

lĩnh vực. Đó là góp phần tạo nên quá trình chuyển biến của PTYN và CMVN trong 30 

năm đầu thế kỷ XX phát triển theo hướng tiến bộ, theo con đường cách mạng mà 

Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn; góp phần vào quá trình chấn hưng nội lực của dân tộc, 
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thể hiện sự quyết tâm đổi mới, tiếp nối và phát huy truyền thống cách tân của nhân 

dân xứ Quảng; khởi đầu cho sự hội nhập quốc tế và xây dựng địa bàn hoạt động ở 

nước ngoài…. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN30 năm đầu thế kỷ XX còn để lại nhiều 

bài học quý báu về xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng, phát huy tiềm năng của các 

lực lượng yêu nước nhất là tầng lớp trí thức, về tận dụng hình thức và phương pháp 

đấu tranh phù hợp với điều kiện lịch sử để tạo ra sự chuyển biến. 
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KẾT LUẬN 

         1. Sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung, ở 

Quảng Nam nói riêng trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX bắt nguồn từ yêu cầu tất 

yếu của lịch sử dân tộc và có tính thời đại. Sự chuyển biến này, bắt nguồn từ các yếu 

tố dân tộc và quốc tế. Sự khủng hoảng, bất lực của ý thức hệ phong kiến với đỉnh cao 

là phong trào Cần Vương (1885-1896) trước sự xâm lược của thực dân Pháp, đã đặt ra 

một yêu cầu bức thiết phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc, đồng 

thời sự thất bại đó đã trở thành điều kiện thuận lợi cho các luồng tư tưởng DCTS và 

cách mạng thế giới tác động vào Việt Nam. Tiến hành cuộc cách mạng trên mọi lĩnh 

vực ở Việt Nam; yêu cầu học hỏi văn minh kỹ thuật, học tập cải cách, duy tân để tự 

cường bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển đất nước theo hướng văn minh trở thành 

một yêu cầu tất yếu của lịch sử. Yêu cầu lịch sử dân tộc trong 30 năm đầu thế kỷ XX, 

đòi hỏi phải đổi mới tư duy cứu nước, tìm kiếm và định hướng con đường cứu nước 

cho dân tộc. 

Đầu thế kỷ XX, do tác động của các yếu tố trong nước và thế giới, tầng lớp sĩ 

phu yêu nước tiến bộ Quảng Nam đã sớm nhận thức được yêu cầu lịch sử, có sự 

chuyển biến về lập trường cứu nước theo khuynh hướng DCTS, tiến hành phát động 

PTDT (1903 - 1908), cùng với các nhân sĩ Nghệ Tĩnh thành lập DTH (1904 - 1912), 

phát động và lãnh đạo PTĐD (1905 - 1909) mở đầu cho sự chuyển biến của PTYN và 

cách mạng cả nước từ lập trường phong kiến sang khuynh hướng DCTS. 

PTYN và CMQN đầu thế kỷ XX (với những đại diện ưu tú như Phan Châu 

Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành...), trong những điều kiện 

lịch sử mới đã có sự chuyển biến căn bản trong tư tưởng chính trị và mục tiêu cứu 

nước. Trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước truyền thống, dưới sự ảnh hưởng, tiếp 

thu tư tưởng dân chủ, tư tưởng duy tân, cách mạng Đông - Tây, các sĩ phu yêu nước 

tiến bộ Quảng Nam đầu thế kỷ XX đã tiến một bước dài trên con đường chuyển biến 

tư tưởng: từ chủ chiến, ái quốc nhằm khôi phục chủ quyền dân tộc sang cứu nước kết 

hợp với duy tân, phát triển đất nước mạnh giàu theo khuynh hướng DCTS. Bước khởi 

đầu cho quá trình chuyển biến đó là sự phê phán hệ tư tưởng phong kiến lạc hậu, lỗi 

thời, cùng với sự tiếp thu tư tưởng dân chủ phương Tây, tích hợp với những giá trị 

tinh hoa văn hóa dân tộc để hình thành chủ thuyết dân chủ theo khuynh hướng DCTS 

phương Tây. Nội dung chủ yếu của sự chuyển biến tư tưởng thể hiện ở những vấn đề 

về mục tiêu cứu nước, mô hình thể chế nhà nước, phương pháp cách mạng. Đó là 

những vấn đề trọng tâm và cấp thiết theo quan điểm của sĩ phu yêu nước Quảng Nam 
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đương thời dưới ảnh hưởng của tân thư, tân văn. Trong đó, khôi phục độc lập chủ 

quyền quốc gia, duy tân phát triển đất nước giàu mạnh là mục tiêu xuyên suốt, gắn 

với việc thiết lập thể chế nhà nước dân chủ cộng hòa. Sĩ phu đất Quảng đầu thế kỷ 

XX chủ trương xây dựng mô hình xã hội dân chủ, tự do, bình đẳng dựa vào sự phát 

triển toàn diện; trong đó, vai trò của phát triển kinh tế, văn hóa giáo dục là chủ đạo. 

Xã hội lí tưởng tương lai theo quan niệm của họ có sự khác biệt lớn so với xã hội 

thuộc địa nửa phong kiến đương thời, trong đó, nhân dân có vị trí là người làm chủ xã 

hội và vai trò trung tâm, quan trọng nhất, nhân dân vừa là mục tiêu vừa là động lực 

trong quá trình phát triển xã hội theo hướng văn minh. Xã hội tương lai sẽ là một xã 

hội mang giá trị nhân văn cao cả, được tích hợp bởi những giá trị tốt đẹp trong truyền 

thống văn hóa dân tộc với các giá trị trong luân lí, đạo đức Đông - Tây và được duy 

trì, điều chỉnh bởi pháp luật tiên tiến cùng nền dân đức phát triển cao. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), nhân dân Quảng Nam, đứng 

đầu là tầng lớp trí thức tân học đã bắt kịp trào lưu yêu nước và cách mạng của cả 

nước, vận dụng vào điều kiện của Quảng Nam, làm cho PTYN ở đây tiếp tục chuyển 

biến theo xu hướng tiến bộ, tiếp cận với con đường CMVS do Nguyễn Ái Quốc mở 

ra. Do đó, trong ba mươi năm đầu thế kỷ XX, cùng với cả nước, PTYN và CMQN 

chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện về tư tưởng chính trị, tổ chức và hoạt động thực 

tiển dẫn tới bước ngoặt lịch sử là sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam (28/3/1930). Đó là kết quả của những nỗ lực to lớn của nhân dân 

Quảng Nam vượt qua những hạn chế của tư tưởng Nho giáo và sự phong tỏa, kìm 

hãm của thực dân Pháp để tìm kiếm trong thế giới đầy biến động những tư tưởng cách 

mạng, sáng tạo nên những giải pháp cứu nước mới, chấm dứt sự khủng hoảng về 

đường lối giải phóng dân tộc kéo dài.  

2. Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷXX là một quá 

trình tiếp biến biện chứng, trong đó, xu hướng tiến bộ hơn, cách mạng hơn dần thắng 

thế. Sự chuyển biến đó đã diễn ra một cách tự giác, có kế thừa, trên nguyên tắc và 

mục tiêu vì độc lập dân tộc, dân chủ xã hội và nhân văn hoá con người. Sự thắng thế 

của lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin nói chung và khuynh hướng CMVS nói riêng - 

khuynh hướng cách mạng tiên tiến và mang tính triệt để nhất, là kết quả tất yếu của 

cuộc vận động dân tộc và giai cấp ở Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX. Đó là 

một bước chuyển về chất của PTYN và CMQN; đó cũng là quá trình PTYN và 

CMQN chuyển đổi từng bước từ lập trường "quốc gia, dân tộc cổ truyền", “dân chủ tư 

sản” sang lập trường “cách mạng vô sản”, là tư tưởng kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
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nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội 

theo tư tưởng Hồ ChíMinh. 

3. Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX diễn ra 

trong sự kết hợp những yếu tố bên trong, bên ngoài, chủ quan và khách quan, là nền 

tảng cơ bản để tạo ra những chuyển biến trong cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt 

động thực tiễn. 

Sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930, ngoài 

sự tác động của các nhân tố quốc tế, dân tộc, còn có yếu tố nội lực của địa phương. 

Do đó, sự chuyển biển ở Quảng Nam vừa thể hiện những đặc điểm chung của cả nước 

nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng. Sự chuyển biến của PTYN và CMQN từ 

đầu thế kỷ XX đến năm 1930 diễn ra liên tục và khá toàn diện từ tư tưởng chính trị, 

cơ cấu tổ chức lãnh đạo và phương thức hoạt động thực tiển; trên nền tảng của chủ 

nghĩa yêu nước truyền thống và tư tưởng cách mạng của thời đại. Độc lập dân tộc, 

xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh là mục tiêu xuyên suốt của sự 

chuyển biến; sức mạnh đoàn kết của quần chúng là động lực tạo ra sự chuyển biến. 

Nét đặc trưng nổi bật trong sự chuyển biến của PTYN và CMQN 30 năm đầu thế kỷ 

XX đó là Quảng Nam là nơi diễn ra sự chuyển biến sớm nhất, là nơi tập trung nhất, 

đồng thời, là nơi hội tụ và là điểm lan tỏa của sự chuyển biến của cuộc vận động giải 

phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng DCTS đầu thế kỷ XX. Lúc đầu diễn ra 

sự phân hóa giữa hai xu hướng “bạo động” và “cải cách ” theo khuynh hướng DCTS 

nhưng dần dần đi đến thống nhất trên con đường chuyển biến theo khuynh hướng 

CMVS; nông thôn là địa bàn trọng yếu diễn ra sự chuyển biến; sự chuyển biến có mối 

quan hệ gắn kết với của sự chuyển biến của PTYN và cách mạng ở Đà Nẵng. 

4. Sự chuyển biến của PTYN và CMQN nói riêng và Việt Nam nói chung 

trong 30 năm đầu thế kỷ XX, suy cho cùng là quá trình nhằm tìm kiếm, lựa chọn và 

xác định con đường cứu nước đúng đắn, lựa chọn một giai cấp lãnh đạo có đủ khả 

năng để đưa cách mạng đến thành công.  Đó là quá trình chuyển biến lâu dài, diễn ra 

trên phạm vi toàn quốc và được thể hiện cụ thể ở từng địa phương. Sự chuyển biến 

của PTYN và CMQN trong giai đoạn này là những biểu hiện cụ thể và rõ nét, góp 

phần thúc đẩy sự chuyển biến chung của PTYN và CMVN. Do đó, sự chuyển biến 

của PTYN và CMQN không những có ý nghĩa đối với Quảng Nam mà còn có ý nghĩa 

đối với toàn quốc. 

 Sự chuyển biến của PTYN và CMQN trong 30 năm đầu thế kỷ XX gợi mở ra 
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nhiều vấn đề có ý nghĩa thiết thực cho nhân dân Quảng Nam ngày nay. Trước hết, để 

tạo nên sự chuyển biến cần phải xác định mục tiêu đúng đắn, phản ánh lợi ích của 

toàn dân tộc theo hướng tiến bộ. Lực lượng trí thức luôn giữ vai trò quan trọng trong 

quá trình chuyển biến và có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã 

hội. Cần phải khai thác triệt để và sử dụng đúng đắn sức mạnh của các tầng lớp nhân 

dân trong xã hội và tận dụng các hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp ở địa 

phương để tạo nên sự chuyển biến. Sau cùng, tăng cường sức lãnh đạo của phong trào 

trong quá trình chuyển biến là vấn đề sống còn của PTYN và CMQN. 
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Nẵng. 

12. BCH Đảng bộ huyện Điện Bàn (2003), Lịch sử Đảng bộ huyện Điện Bàn 
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Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

33. Phan Bội Châu (2001), Toàn tập, tập 6,NXB Thuận Hóa và Trung tâm Văn 

hóa ngôn ngữ Đông Tây, Huế. 

34. Trường Chinh (1965), Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, tập 

1, NXB Sự thật, Hà Nội. 

35. Doãn Chính, Phạm Đào Thịnh, (2007), Quá trình chuyển biến tư tưởng 
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76. Trần Thị Hạnh (2008), Trần Quý Cáp – nhà tư tưởng theo khuynh hướng 

Duy tân, Tạp chí Triết học, (12), tr. 211-217. 



170 
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Tân hội”, Tạp chí Xưa và Nay, (214), tr. 16-18. 

114. Trần Viết Ngạc, Phan Văn Hoàng (2008), “Cuộc dân biến ở Quảng Nam năm 

Mậu Thân (1908) qua tài liệu lưu trữ của Pháp”, Tạp chí Xưa và Nay, (322), tr. 36-39. 
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174 
 

Hồ Chí Minh. 

141.  Nguyễn Q. Thắng (1972), Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, 
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1954)(sơ thảo), NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng. 

146. Thành uỷ Tam Kỳ - Huyện uỷ Phú Ninh - Huyện uỷ Núi Thành (2007), 
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Nam trước năm 1945, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. 

151. Chương Thâu, Phạm Ngô Minh (2006), Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập, 
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Phụ lục 1 

BẢN ĐỒ TỈNH QUẢNG NAM NĂM 1889 

Nguồn: Camillie Paris (Voyage d’exploration de Hue en Cochinchine par la route mandarine) 
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Phụ lục 2 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHÍ SĨ YÊU NƯỚC QUẢNG NAM  

CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các sách [53], [54], [109], [141], [143], [144] 

Họ và tên Cuộc đời và sự nghiệp 

Trần Văn Dư (1839 - 1885) 

 

Trần Văn Dư còn có tên là Trần Dư, tự 

Hoán Nhược, sinh ra trong một gia đình nhà 

Nho, tại làng An Mỹ Tây, huyện Hà Đông, 

phủ Thăng Bình (nay là Tam An, Phú Ninh, 

Quảng Nam). 

Thời tuổi trẻ, rất hiếu học và thông minh. 

Năm 19 tuổi đỗ tú tài, 27 tuổi đỗ cử nhân 

(1868), 35 tuổi đỗ tiến sĩ. Ông từng được bổ 

làm Hành tẩu Viện Cơ mật, Thừa biện bộ Lại, 

Tri phủ Ninh Giang (Hải Dương), Tri phủ 

Quảng Oai (Sơn Tây), rồi được thăng Hàn 

lâm viện sung chức giảng tập Dục Đức 

đường, làm Án sát An Tịnh (Nghệ An - Hà 

Tĩnh), Biện lý bộ Lại,… Cuối năm 1884, ông 

giữ chức Chánh Sơn phòng sứ Quảng Nam. 

Tháng 7/1885, hưởng ứng chiếu Cần 

Vương, Trần Văn Dư cùng Nguyễn Duy 

Hiệu, Phan Bá Phiến,...thành lập Nghĩa hội 

Quảng Nam do ông làm Thủ hội. Quảng Nam 

được tổ chức thành căn cứ đầu não của phong 

trào Cần Vương vùng “tả trực kỳ”. Phong 

trào phát triển nhanh chóng, tiến lên đánh 

chiếm tỉnh thành La Qua. 

Tháng 11/1885, thực dân Pháp tấn công 

sơn phòng Dương Yên, nghĩa quân đã chống 

trả quyết liệt nhưng do tương quan lực lượng 

quá chênh lệnh nên Trần Văn Dư quyết định 

tổ chức cho nghĩa quân rút lui để bảo toàn lực 
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lượng nhằm tiếp tục cuộc kháng chiến. Đến 

cuối tháng 11/1885, các căn cứ chỉ huy như 

Dương Yên, An Lâm, Đại Đồng…bị địch bao 

vây và lần lượt thất thủ. Hội chủ Trần Văn 

Dư bị Tuần vũ Châu Đình Kế bắt và sát hại. 

Nguyễn Duy Hiệu (1847 - 1887) 

Nguồn: Phòng văn hóa thông tin Điện Bàn 

Nguyễn Duy Hiệu hiệu là Hữu Thành, 

sinh năm Đinh Mùi (1847) ở làng Thanh Hà, 

huyện Diên Phước(nay là Thanh Hà, Hội An, 

Quảng Nam). Thuở bé thông minh, học giỏi, 

đỗ tú tài năm 16 tuổi, đỗ cử nhân năm 29 

tuổi, 3 năm sau đỗ phó bảng. 

Năm 1882, được sung chức phụ đạo 

giảng tập hoàng tử Ưng Đăng, được phong 

hàm Hồng lô tự khanh. Hưởng ứng hịch Cần 

vương, ông cùng với Trần Văn Dư và Phan 

Bá Phiến thành lập Nghĩa hội Quảng Nam. 

Sau khi Hội chủ Trần Văn Dư thọ nạn, ông 

đứng ra điều hành công việc kháng chiến. 

Ông đã chọn Trung Lộc để lập Tân Tỉnh, nơi 

đặt bản doanh của lực lượng Nghĩa hội. 

Trước sự lớn mạnh của phong trào, thực 

dân Pháp và chính quyền phong kiến quyết 

định tấn công tân tỉnh Trung Lộc,lực lượng 

nghĩa quân bị tổn thất khá nặng nề. Trong 

tình thế bất lợi, Nguyễn Duy Hiệu quyết định 

bỏ căn cứ Trung Lộc đem toàn bộ lực lượng 

còn lại lên sơn phận An Lâm (nay thuộc Tiên 

Hà, Tiên Phước, Quảng Nam) lập đồn cứ 

hiểm. Quân triều đình tiếp tục tập kích căn cứ 

An Lâm và Gò Mây (Phước Sơn), lực lượng 

nghĩa quân bị tổn thất hết sức nặng nề. 

Nhận thấy Nghĩa hội đã bước vào giai 

đoạn suy tàn, Nguyễn Duy Hiệu đã quyết 

định giải tán Nghĩa hội, tự nộp mình cho 
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Pháp.Ngày 1/10/1887, triều đình đã thi hành 

án tử hình đối với Nguyễn Duy Hiệu. 

Phan Châu Trinh (1872 – 1926) 

 

Nguồn: Thành ủy Tam Kỳ 

 

 

 

 

 

Phan Châu Trinh, tự là Tử Cán, hiệu Tây 

Hồ, Hy Mã, sinh 1872 tại làng Tây Lộc, 

huyện Hà Đông, (nay thuộc Tam Lộc, Phú 

Ninh, Quảng Nam). Thuở nhỏ nổi tiếng thông 

minh, học giỏi, đỗ cử nhân (1900), đỗ phó 

bảng (1901). Năm 1903, ông được bổ thừa 

biện bộ Lễ. Chính vào thời gian làm việc ở 

kinh đô Huế, ông có dịp tiếp xúc với tân thư 

và bước đầu nhận thức ra con đường cứu 

nước mới, nên ông đã từ quan, đi tìm một 

phương sách cứu nước.  

Năm 1903, Phan Châu Trinh cùng với 

Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp phát 

động phong trào Duy Tân ở Quảng Nam với 

3 mục tiêu: khai dân trí, chấn dân khí, hậu 

dân sinh. Đầu năm 1906, ông ra Bắc tham gia 

giảng dạy ở Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội; 

ông còn lên tận Yên Thế, gặp Hoàng Hoa 

Thám, rồi tìm đường sang Trung Quốc, Nhật 

Bản gặp Phan Bội Châu để quan sát tìm hiểu, 

nghiên cứu đường lối duy tân, tự cường của 

Nhật. Cuối 1906, ông về nước, viết Đầu Pháp 

chính phủ thư, trình bày những nỗi khổ cực, 

bần hàn của dân ta dưới chính thể bảo hộ.  

Năm 1908, khi phong trào chống sưu 

thuế bùng phát ở Quảng Nam, rồi lan nhanh 

ra các tỉnh Trung Kỳ, ông bị thực dân Pháp 

bắt và đày đi Côn Đảo. Nhờ sự can thiệp của 

Hội Nhân quyền ở Pháp, đến cuối năm 1911, 

chính quyền thực dân buộc phải trả tự do cho 

ông và chấp nhận để ông sang Pháp. 

Trong thời gian sống ở Pháp (1911-
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1925), Phan Châu Trinh tiếp tục vận động 

cứu nước. Ông có nhiều quan hệ gắn bó với 

Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc), 

thường giao du mật thiết với Phan Văn 

Trường, Nguyễn An Ninh. Cũng trong thời 

này, ông đã viết nhiều tác phẩm như: Trung 

Kỳ dân biến thỉ mạt ký, Đông Dương chính trị 

luận, Tỉnh quốc hồn ca I và II, Santé thi 

tậptấn công mạnh mẽ vào chế độ phong kiến, 

nhằm thức tỉnh dân tộc, đề cao dân chủ, dân 

quyền. 

Tháng 6/1925, ông về nước, bệnh cũ tái 

phát, ông lâm bệnh nặng và mất tại Sài Gòn 

ngày 24/3/1926. Đám tang Phan Châu Trinh 

đã trở thành một quốc tang, trở thành cuộc 

biểu dương lực lượng quần chúng hùng hậu 

trên phạm vi cả nước. 

Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) 

Nguồn: Huyện ủy Tiên Phước 

 

Huỳnh Thúc Kháng tên thật là Huỳnh Hanh, 

tự Giới Sanh, hiệu Minh Viên, sinh ra trong 

một gia đình nông hào, gốc Nho học, tại làng 

Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện 

Hà Đông, (nay là Tiên Phước), tỉnh Quảng 

Nam. 

Cụ Huỳnh nổi tiếng thông minh học giỏi, 

nhớ lâu, 15 tuổi kết giao với Phan Châu 

Trinh, 18 tuổi kết giao với Trần Quý Cáp. 

Năm 1900, Cụ đậu giải Nguyên, năm 1904 

đậu Tiến sĩ, trở thành một trong “tứ hổ” 

Trung Kỳ nổi tiếng thời ấy. Thời gian thi, học 

ở kinh đô Huế, qua người bạn thâm giao Phan 

Châu Trinh (lúc ấy đang làm quan ở Bộ lễ), 

Huỳnh Thúc Kháng có dịp tiếp xúc với các 

nho sĩ tân học có tư tưởng cách mạng như 
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Phan Bội Châu, Đào Nguyên Phổ… đọc được 

Tân thư và hấp thụ tư tưởng văn minh dân 

quyền. Vốn không ham quan tước, lại chịu 

ảnh hưởng tây học nên sau khi thi đỗ đại 

khoa, cụ Huỳnh không ra làm quan mà trở về 

làng ẩn cư. Năm 1905, cùng với Phan Châu 

Trinh và Trần Quý Cáp tiến hành Nam du 

xem xét tình hình, đề xướng tân học, vận 

động duy tân.  

Từ sau cuộc Nam du trở về, cụ Huỳnh 

chuyên lo vận động nhân dân thay đổi lối 

sống, mặc âu phục, cắt tóc ngắn, cùng các 

thân sĩ chung sức lập các hội buôn, hội nông, 

hội trồng quế, xây trường học, thư viện.  Cụ 

đến khắp các địa phương trong tỉnh diễn 

thuyết, hô hào duy tân. 

Năm 1908, vụ kháng thuế nổ ra ở Quảng 

Nam rồi lang rộng các tỉnh miền Trung, cụ 

Huỳnh cùng thân sĩ các tỉnh bị thực dân Pháp 

và triều đình Huế bắt đày ra Côn Đảo với án 

chung thân…13 năm trong nhà tù Côn Đảo là 

cả một quá trình rèn luyện, nung nấu ý chí, để 

khi được tự do, cụ Huỳnh tiếp tục chủ trương 

“làm cách mạng công khai” của mình. 

Năm 1926, cụ Huỳnh trúng cử và giữ 

chức Viện trưởng Viện dân biểu Trung Kỳ. 

Trên cương vị mới, cụ đã sử dụng Viện dân 

biểu này như một diễn đàn đấu tranh công 

khai đòi thực dân Pháp phải cải cách dân chủ, 

mở rộng chính sách cai trị, bảo vệ quyền lợi 

dân tộc. Nhưng Viện dân biểu do Pháp nặn ra 

này chỉ là tổ chức bù nhìn, một chiêu bài phục 

vụ cho chúng cho nên cụ đã từ chức Viện 

trưởng Viện dân biểu sau 3 năm đảm nhiệm 
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(1926 - 1928). 

Năm 1927, cụ Huỳnh đứng ra tổ chức tờ 

báo Tiếng Dân, tờ báo đầu tiên ở miền Trung, 

do cụ làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Hoạt 

động trong 16 năm (1927 - 1943), Báo Tiếng 

Dân đã góp phần vào việc giáo dục quần 

chúng đấu tranh công khai tố cáo chính sách 

thống trị của chính phủ Pháp, vạch mặt bọn 

Việt gian cùng những thủ đoạn mị dân của 

chúng, đòi hỏi dân chủ dân sinh. 

Cách mạng tháng Tám thành công, cụ 

Huỳnh tham gia chính phủ với vai trò Bộ 

trưởng Nội vụ rồi quyền Chủ tịch nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa. Thời gian này cụ có 

những đóng góp quan trọng trong việc điều 

hành bộ máy nhà nước còn non trẻ và xử lý 

đúng đắn mọi vấn đề, nội chính, ngoại giao. 

Kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng 

nổ, với tư cách Hội trưởng Hội Liên hiệp 

quốc dân Việt Nam, hưởng ứng “Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chủ Tịch, Cụ 

Huỳnh cũng phát đi bức thư “Kính cáo đồng 

bào phụ lão kháng chiến thư” kêu gọi toàn 

dân đoàn kết chặt chẽ thành một khối quyết 

sống chết với kẻ thù. 

Trên đường công tác do tuổi cao sức yếu, 

cụ bị ốm nặng và mất vào ngày 21/4/1947, tại 

Quảng Ngãi. Phần mộ cụ hiện vẫn còn trên 

núi Thiên Ấn, Quảng Ngãi. 

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, cụ 

Huỳnh đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ 

sộ thuộc nhiều thể loại, tiêu biểu nhất là: Thi 

tù tùng thoại, Vụ chống thuế ở Trung Kỳ, 

Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Huỳnh Thúc 
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Kháng tự truyện, Bức thư bí mật gửi Cường 

Để, Một ít dật sự trên đoạn đường lịch sử 

cách mệnh Việt Nam… cùng nhiều bài xả 

thuyết, bình luận trên báo Tiếng Dân. Những 

tác phẩm này, hiện nay đã được sưu tầm và 

phổ biến đầy đủ, là một nguồn dữ liệu, văn 

liệu quan trọng giúp ích rất nhiều cho việc 

nghiên cứu, tìm hiểu về một thời kỳ đầy biến 

động của  lịch sử và văn học nước ta. 

Trần Quý Cáp (1870 - 1908) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng văn hóa thông tin Điện Bàn 

 

 

 

 

 

Trần Quý Cáp tự Dã Hàng, Thích Phu, 

hiệu là Thái Xuyên. Ông sinh ra và lớn lên 

trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn 

Thái La, làng Bát Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. Có tư chất thông minh, chịu khó 

học tập, ông là một trong sáu học trò lỗi lạc 

(cùng với  Phạm  Liệu, Nguyễn Đình Hiến, 

Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, và 

Phan Quang) của cụ Đốc học Mã sơn Trần 

Đình Phong tại trường Thanh Chiêm. Ông 

tham gia PTDT chống Pháp, sau đó bị bắt 

giam và chịu án chém ngang lưng vào năm 

1908. Hiện nay vẫn còn đền thờ ông ở thị trấn 

Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. 

Trần Quý Cáp nổi tiếng học giỏi nhưng 

thi Hương 3 lần chỉ đỗ Tú tài. Đến khoa thi 

Giáp Thìn (1904), ông đỗ đầu đỗ Tiến sĩ, 

cùng khoa vớiHuỳnh Thúc Kháng và Đặng 

Văn Thụy. Là một người cầu tiến và sớm 

được tiếp xúc với tân thư, tân văn, ông cực 

lực đả kích lối từ chương, khoa cử, đề nghị 

một lối học mới có tinh thần cứu quốc. Với 

lòng yêu nước nhiệt thành, ông tham gia 

PTDT và cùng với Phan Châu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng đi khắp Quảng Nam, vào Nam 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Th%C3%BAc_Kh%C3%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_Th%E1%BB%A5y
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_Th%E1%BB%A5y
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Trung bộ để vận động duy tân. 

Năm 1905, ông cùng với các đồng chí là 

Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng lại lên 

đường Nam du tiếp tục công cuộc vận động 

duy tân. Tới Bình Định gặp kỳ thi khảo hạch 

chuẩn bị cho khoa thi Hương, cả ba ông đã 

tham gia khảo hạch và tạo nên hai thi văn 

phẩm nổi tiếng là Chí thành thông thánh và 

bài phú Lương ngọc danh sơn, tỏ rõ thái độ 

thách thức nhà cầm quyền, bài xích khoa 

cử… Sự kiện này đã gây tiếng vang lớn, lay 

động tư tưởng của giới trí thức Nho học đất 

Trung Kỳ. 

Năm 1906, Trần Quý Cáp nhận chức 

Giáo thụ phủ Thăng Bình. Trên cương vị này, 

lợi dụng chính sách của chính quyền thực dân 

phong kiến, ông đẩy mạnh các hoạt động giáo 

dục tân văn hóa nhằm khơi dậy ý chí, tinh 

thần yêu nước, lòng căm thù giặc, sẵn sàng hy 

sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Bọn quan 

lại cựu học không ưa, liền tìm cách đổi ông 

vào Khánh Hòa. 

Năm 1908, xảy ra cuộc kháng thuế ở 

Quảng Nam, phần lớn thân sĩ trong tỉnh bị 

bắt. Ông bị bắt giam và bị khép vào tội mưu 

phản, lãnh án chém ngang lưng tại Khánh 

Hòa. 

Trong “bộ ba” lãnh tụ của PTDT Quảng 

Nam, Trần Quý cáp là lãnh đạo phong trào 

thực tế, ông vừa là người chỉ đạo và là người 

thực hành công cuộc duy tân ở xứ Quảng đầu 

thế kỷ XX. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_H%C3%B2a
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Lê Cơ (1859 - 1918) 

Nguồn: Huyện ủy Tiên Phước 

 

 

 

 

Lê Cơ là một nhà thực hành xuất sắc 

trong PTDT ở Quảng Nam đầu thế kỉ XX. 

Ông đã xây dựng Phú Lâm (Tiên Phước, 

Quảng Nam) - một vùng quê hẻo lánh miền 

sơn cước - thành một làng Duy Tân điển hình 

cho toàn quốc. 

Lê Cơ, thường gọi là Xã Sáu, sinh năm 

1859 trong một gia đình trung nông tại làng 

Phú Lâm, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình 

(nay là Tiên Sơn, Tiên Phước, Quảng Nam). 

Thân phụ ông là Lê Tuân tức ông Bá Tư, anh 

ruột bà Lê Thị Trung, mẹ của Phan Châu 

Trinh, thân mẫu là bà Nguyễn Thị, là ngoại 

thích của Thượng thư bộ Lại Nguyễn Thuật 

(thường gọi là cụ Thượng Hà Đình).  

Sau khi đỗ Tam trường khoa Canh Tý 

1900, ông không tiếp tục theo đuổi con đường 

khoa cử mà ở nhà làm nông và tham phong 

trào Cần Vương. Năm 1903, Phan Châu 

Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp 

khởi xướng cuộc vận động Duy Tân, lúc này 

tại làng Phú Lâm, Lê Cơ ra nhận chức lý 

trưởng. Từ đây, Lê Cơ được nhân dân gọi là 

Cụ Xã Sáu.  

Trong bối cảnh nước nhà bị nô lệ, nhân 

dân lầm than, Lê Cơ nhận thấy việc cải cách 

xã hội, làng xã là việc cần thiết trước hết là để 

tự cường, sau đó là xây dựng nền dân chủ để 

cứu nước. Lê Cơ đã hưởng ứng PTDT và ông 

đã thực hiện công cuộc cải, lập trường tân 

học, mở mang dân trí. 

Phú Lâm (Tiên Sơn, Tiên Phước, Quảng 

Nam) dưới sự chỉ đạo của Lê Cơ, thực sự trở 

thành trung tâm điểm thực hành cải cách ở 



P191 
 

Việt Nam đầu thế kỷ XX.  Làng Phú Lâm như 

một đơn vị kinh tế độc lập, phát triển mạnh về 

sản xuất, kinh doanh buôn bán, nghề thủ công 

và trình độ dân trí, dân quyền được nâng lên 

rất nhiều so với trước. Phú Lâm như là một 

đơn vị hành chính riêng lẽ không bị phụ thuộc 

chính quyền thực dân phong kiến, mọi công 

việc trong làng đều do Lê Cơ và những sĩ phu 

yêu nước điều hành hoạt động, người dân 

thực sự sống trong xã hội dân chủ, no ấm và 

hạnh phúc. 

Phong trào cải cách ở Phú Lâm phát triển 

mạnh, trong nước đều nghe tiếng, các nhà yêu 

nước ở các nơi đến Phú Lâm học tập. Từ mô 

hình trường tân học và công cuộc cải cách ở 

Phú Lâm, lần lượt cho ra đời nhiều trường tân 

học trên phạm vi cả nước (tỉnh Quảng Nam 

có thêm 40 trường tân học, sau đó là trường 

Dục Thanh ở Phan Thiết (1906), trường Đông 

Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội (1907). 

Năm 1908, ông tham gia lãnh đạo phong 

trào chống thuế và bị chính quyền Pháp bắt 

giam tại nhà lao Hội An. Năm 1913, ông 

được trả tự do và tiếp tục tham gia chuẩn bị 

cho cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang 

phục Hội. Trong cuộc khởi nghĩa của Việt 

Nam Quang phục Hội (1916), ông và các 

đồng chí của mình bị thực dân Pháp bắt đày 

đi lao dịch tại nhà tù Lao Bảo và hy sinh tại 

đây ngày 26/10/1918.   
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Nguyễn Thành (1863 – 1911)  

Nguồn: Huyện ủy Thăng Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành còn gọi là Nguyễn Hàm, 

hay Ấm Hàm, tự là Triết Phu, hiệu là Nam 

Thạnh, rồi Tiểu La, nên thường quen gọi là 

Tiểu La-Nguyễn Thành. Ông sinh năm 1863, 

tại làng Thạnh Mỹ, phủ Thăng Bình (nay là 

thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam), trong một gia đình 

Nho giáo. Vốn tính thông minh, từ nhỏ đã tỏ 

rõ là người có hoài bão lớn muốn tìm con 

đường cứu nước, cứu dân chứ không có ý 

muốn làm quan.  

18 tuổi, Tiểu La tham gia phong trào 

Nghĩa hội Quảng Nam, với tư cách là ấm sinh 

ông chiêu mộ một cánh quân, kết cùng Nghĩa 

Hội đánh thành tỉnh. Ông ngày càng tỏ rõ tài 

năng của một người cầm quân và được 

Nguyễn Duy Hiệu tin tưởng giao chức Tán 

Tương quân vụ kiêm Thương Biện tỉnh vụ 

của Nghĩa Hội. 

Năm 1887, khi phong trào Nghĩa Hội bị 

thất bại, ông trở về quê ẩn mình trong sơn 

trang, tiếp tục nuôi chí lớn, bí mật hoạt động 

và chờ thời cơ giúp dân, cứu nước. 

Năm 1904, ông cùng Phan Bội Châu và 

các sĩ phu yêu nước khác sáng lập DTH. Khi 

Phan Bội Châu xuất dương, thì ông điều hành 

các hoạt động ở trong nước, vận động kinh 

phí, đưa thanh niên ra nước ngoài du học để 

chuẩn bị lực lượng cứu nước. 

Năm 1908, khi DTH đang phát triển 

mạnh, thì cuộc kháng thuế ở Trung Kỳ đã nổ 

ra, Tiểu La - Nguyễn Thành bị Pháp bắt, đày 

đi Côn Đảo và qua đời vào ngày 11/11/1911. 
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Trần Cao Vân (1866 - 1916) 

Nguồn: Thành ủy Tam Kỳ 

 

 

Trần Cao Vân tên thật là Trần Công Thọ, 

(lúc đi học còn lấy tên là Trần Cao Đệ, lúc 

vào chùa lấy pháp danh là Như Ý, khi ra hoạt 

động cách mạng đổi tên là Trần Cao Vân), 

biệt hiệu là Hồng Việt và Chánh Minh, còn có 

biệt danh là Bạch Sĩ. Ông sinh ra tại làng Tư 

Phú, tổng Đa Hòa (nay là xã Điện Quang, 

Điện Bàn, Quảng Nam), trên mảnh đất quê 

hương giàu truyền thống văn hiến và truyền 

thống đấu tranh yêu nước cách mạng. Với tư 

chất thông minh, từ nhỏ ông đã sớm bộc lộ 

văn tài qua cách ứng đối nhiều tình huống 

ngay trong lớp học. 

Chứng kiến cảnh nhân dân lầm tan dưới 

ách nô lệ của thực dân, đặc biệt sau thất bại 

của phong trào NHQN, ông quyết định rời bỏ 

quê hương, từ bỏ mộng khoa cử để dấn tan 

vào con đường cứu nước.  

Năm 1892, ông giã từ quê hương để vào 

Bình Định, Phú Yên gặp Võ Trứ, cùng nhau 

lãnh đạo cuộc chống Pháp ở Phú Yên. Cuộc 

khởi nghĩa do Võ Trứ lãnh đạo thất bại, Võ 

Trứ và Trần Cao Vân đều bị Pháp bắt giam ở 

nhà tù Phú Yên. Sau khi được trả tự do, ông 

tiếp tục dạy học, tuyên tuyền tư tưởng yêu 

nước và lại bị Pháp bắt, kết án 3 năm khổ sai. 

Mãn hạn tù, ông tiếp tục hoạt động, liên hệ 

với những người cùng chí hướng tại quê nhà. 

Năm 1908, phong trào chống sưu thuế 

bùng nổ ở Quảng Nam, rồi lan rộng ra Trung 

Kỳ, ông bị Pháp bắt và đày đi Côn Đảo. 

Sau khi được ân xá (1914), ông lại tiếp 

tục lên đường dấn thân vào sự nghiệp cách 

mạng và đã liên hệ với những người cùng chí 
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hướng tham gia Việt Nam Quang Phục Hội 

do Phan Bội Châu lãnh đạo. Trong tổ chức 

Việt Nam Quang Phục Hội, ông cùng với 

Thái Phiên được giao nhiệm vụ bí mật xin hội 

kiến vua Duy Tân, nhằm vận động vua tham 

gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp. 

Vua Duy Tân đồng ý tham gia cuộc khởi 

nghĩa. Theo kế hoạch, cuộc khởi nghĩa sẽ 

được tiến hành vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 

tháng 5 năm 1916. 

Trần Cao Vân và Thái Phiên được giao 

chỉ huy khởi nghĩa ở Huế. Nhưng đáng tiếc, 

cuộc khởi nghĩa đã bị bại lộ từ trước giờ khởi 

sự, ông bị bắt và bị chém tại Huế vào ngày 

17/5/1916 cùng với Thái Phiên, Tôn Thất Đề, 

Nguyễn Quang Siêu. 
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Phụ lục 3 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÁN BỘ TIÊU BIỂU CỦA TỈNH BỘ HỘI VIỆT NAM 

CÁCH MẠNG THANH NIÊN QUẢNG NAM 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Lịch sử Đảng bộ các địa phương [11], [12], [14], [16], [17], [18], 

[23], [24], [145], [162] 

Họ và tên 
Cuộc đời và sự nghiệp 

Đỗ Quang (1901 - ?) 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam 

Đỗ Quang sinh năm 1901, trong một gia 

đình yêu nước tại làng Lộc Thượng, tổng 

Thuận An (nay là Lộc Thượng 1, Quế Long, 

Quế Sơn, Quảng Nam). Lớn lên trong cảnh 

nước mất, nhà tan, Đỗ Quang sớm nung nấu 

tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc. Trong 

thời gian học tại trường Cao đẳng Thú Y Hà 

Nội, ông đã liên hệ và hoạt động trong các tổ 

chức yêu nước và tiến bộ có xu hương vô sản. 

Năm 1926, ông được chọn gởi sang Trung 

Quốc dự lớp huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc 

chủ trì. Ông là người Quảng Nam đầu tiên 

được tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin.  

Đầu năm 1927, ông về nước tuyên truyền 

vận động cách mạng, xúc tiến thành lập Hội 

VNCMTN Quảng Nam. Cùng thời gian đó, 

phong trào học sinh bãi khóa diễn ra sôi nổi ở 

Huế, Đỗ Quang đã nhanh chóng tiếp cận 

những học sinh Quảng Nam tại Huế và thành 

lập ra Ban vận động Hội VNCMTN Quảng 

Nam tại Huế. Đầu năm 1928, Tỉnh bộ Hội 

VNCMTN Quảng Nam được thành lập, do 

Đỗ Quang làm bí thư. 

Sau cách mạng tháng Tám, ông được bầu 

giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách 

mạng lâm thời huyện Quế Sơn. 
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Lê Quang Sung (1908 - 1935) 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam 

 

 

Lê Quang Sung (tên thật là Lê Đắc 

Thiềm, bí danh Lê Hoàn), sinh năm 1908, tại 

Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 

1924, khi đang học tại trường Quốc học Huế, 

Lê Quang Sung đã cùng với nhiều học sinh ở 

Nhà hội Quảng Nam tham gia các phong trào 

học sinh bãi khóa ở Huế. Sau đó bị đuổi học, 

ông cùng với Đỗ Quang, Đỗ Quỳ (em Đỗ 

Quang) tham gia thành lập Ban vận động 

VNCMTN Quảng Nam. Sau khi Tỉnh bộ Hội 

VNCMTN tại Quảng Nam được thành lập, 

cuối năm 1928, ông được cử đi học lớp huấn 

luyện do Tổng bộ Hội VNCMTN mở ở Thái 

Lan. Sau 3 tháng huấn luyện, ông trở về Đà 

Nẵng mở lớp huấn luyện chính trị đầu tiên, 

trực tiếp soạn bài giảng, giảng bài và lo mọi 

mặt hoạt động của lớp. Để có tài liệu tuyên 

truyền, Lê Quang Sung cùng Đỗ Quỳ in lại 

hàng trăm cuốn Đường Kách mệnh. 

Năm 1929, Lê Quang Sung, Đỗ Quỳ 

chuyển vào Sài Gòn để tránh sự truy lùng gắt 

gao của kẻ thù. Theo chủ trương “vô sản 

hóa”, ông xin vào làm việc và tham gia Công 

hội Đỏ của hãng sửa chữa tàu biển FACI. Sau 

đó, Lê Quang Sung gia nhập An Nam cộng 

sản Đảng và là người tham gia thành lập Tổng 

Công hội đỏ Nam Kỳ, làm Chánh Thư ký. 

Tháng 11/1930, thực hiện sự chỉ đạo của 

Xứ ủy, Lê Quang Sung chủ trì Hội nghị thành 

lập Tỉnh ủy Chợ Lớn, do ông làm Bí thư.  

Đầu năm 1931, Lê Quang Sung bị Pháp 

bắt và kết án tử hình cùng các đồng chí Ngô 

Gia Tự, Nguyễn Chí Diểu, Huỳnh Quảng (tức 

Trần Não), Nguyễn Thị Nhỏ... Tuy nhiên, 
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trước sự đấu tranh mạnh mẽ của dư luận trong 

nước và quốc tế, đặc biệt là Đảng Cộng Sản 

Pháp, Lê Quang Sung và các đồng chí của 

ông được giảm án xuống còn chung thân và bị 

đày ra Côn Đảo.  

Mùa xuân năm 1935, trong lần vượt ngục 

để về đất liền, Lê Quang Sung, Ngô Gia Tự 

cùng một số đồng chí đã mãi mãi nằm lại 

trong lòng biển cả của quê hương. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Lê 

Quang Sung tuy ngắn ngủi, nhưng những 

đóng góp của ông với PTCM trong “buổi đầu 

gieo hạt” trên mảnh đất xứ Quảng là vô cùng 

to lớn. 

Thái Thị Bôi (1911 - 1938) 

Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng 

 

 

Thái Thị Bôi, sinh năm 1911 ở làng Nghi 

An, nay thuộc Hòa Phát, Hòa Vang, Đà Nẵng, 

trong một gia đình có truyền thống yêu nước. 

Lúc nhỏ, học ở Đà Nẵng, sau ra học trung học 

tại Trường Đồng Khánh (Huế). Chịu ảnh 

hưởng tư tưởng yêu nước của người chú ruột 

là Thái Phiên, khi học ở Huế cùng một số bạn 

bè, đồng hương lui tới, gặp gỡ chí sĩ Phan Bội 

Châu, nên được giác ngộ sớm, bà tham gia 

Hội VNCMTN Quảng Nam tại Huế. 

Năm 1926, bà bị đuổi học vì đã tham gia 

bãi khóa, tổ chức lễ truy điệu Phan Châu 

Trinh. Tháng 9/1927, bà cùng với Đỗ Quang, 

Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Lê Văn Hiến, Phan 

Long… tham gia thành lập Hội VNCMTN 

Quảng Nam tại Đà Nẵng. Đầu năm 1928, khi 

Tỉnh bộ Hội VNCMTN Quảng Nam được 

thành lập, bà được cử vào Ban chấp hành. 

Năm 1928, bà tổ chức và điều hành “Đà thành 

Nữ công học hội”, tập hợp những thanh nữ 
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tân tiến, mở mang việc dạy nghề, dạy văn 

hóa, tuyên truyền giác ngộ ý thức bình đẳng 

của phụ nữ trong gia đình. 

Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản 

Đông Dương. Năm 1931, bị Pháp bắt nhưng 

chúng buộc phải thả bà vì không đủ chứng cớ. 

Tại Đà Nẵng, bà tiếp tục hoạt động, cùng với 

Nguyễn Sơn Trà lập nhà sách Việt Quảng bán 

sách tiến bộ, làm nơi liên lạc của nhiều chiến 

sĩ cộng sản. 

Năm 1937, Thái Thị Bôi là thành viên 

trong Ủy ban đón tiếp đặc sứ J. Godart, phái 

viên của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp 

được cử sang Đông Dương đến Đà Nẵng. Do 

mắc bạo bệnh, bà đột ngột qua đời ngày 

23/9/1938 tại Đà Nẵng. 

Phan Thêm (1906 - 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam 

 

Phan Thêm tên thường gọi là Năm Thêm, 

tức Cao Hồng Lãnh, (tên khai sinh là Phan 

Hải Thâm), ông sinh ra trong một gia đình có 

truyền thống giàu lòng yêu nước tại xã Minh 

Hương (nay là Minh An, Hội An, Quảng 

Nam). 

Từ rất sớm, ông đã bộc lộ là người có chí 

hướng, có tài tổ chức lãnh đạo. Năm 17 tuổi 

(1923), ông đã tổ chức thanh niên trong xã 

chống lại cường hào. 

Năm 1924, đi học ở trường quân sự 

Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc. Sau 

đó về nước tổ chức thanh niên học sinh tham 

gia Hội đọc sách báo tiến bộ.  

Năm 1927, Tham gia Hội VNCMTN ở 

Quảng Trị. Tháng 10/ 1927, tham gia thành 

lập Hội VNCMTN Hội An, do ông làm Bí 

thư. Năm 1929, tham gia hoạt động thành lập 
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Đảng Cộng Sản Đông Dương. 

Năm 1934, xuất dương sang Hồng Kông, 

tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng 

Sản Đông Dương tại Trung Quốc. Năm 1941, 

tham gia làm thành viên đoàn đưa Nguyễn Ái 

Quốc từ Trung Quốc về nước, tham gia kháng 

chiến ở Việt Bắc.  

Năm 1945, được cử làm Ủy viên Ủy ban 

Kháng chiến Nam Bộ và Ủy viên Ủy ban 

Kháng chiến miền Nam Việt Nam. 

Năm 1951, phụ trách công tác Đảng tại 

Quảng Châu, thành lập biện sứ tại Quảng 

Châu, Trung Quốc; đồng thời, phụ trách ban 

Tài vụ và lãnh đạo công tác Việt kiều tại 

Quảng Đông. Năm 1953, làm chủ nhiệm Biện 

sứ Côn Minh và phụ trách lãnh sự tại Trung 

Quốc.  

Năm 1957, được Đảng điều về nước làm 

Vụ Trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giaovà làm 

Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, 

phụ trách Ban cán sự Đảng ngoài nước. Từ 

trần tại Hà Nội năm 2008. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Phan 

Thêm luôn dành cả tâm hồn và tình cảm của 

mình cho đất nước và quê hương Hội An. 

Đóng góp của ông thật sự lớn lao, đặc biệt là 

trong “buổi đầu gieo hạt” của PTCM đất 

Quảng. 
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Phan Văn Định (? - 1984) 

 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam 

 

 

Phan Văn Định là một thanh niên yêu 

nước được sinh ra trong một gia đình khoa 

bảng bề thế ở làng Đông Thái, phủ Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh. Truyền thống quê hương, gia 

đình đã thôi thúc ông đến với con đường cách 

mạng. 

Sau khi tốt nghiệp trường Kỹ nghệ ở Huế 

(nghề lái xe), ông xin làm lái xe cho bác sĩ 

người Pháp ở Đà Nẵng. Tính chất công việc 

đã giúp ông có điều kiện để làm quen với 

những thanh niên yêu nước ở Đà Nẵng như 

Lê Văn Hiến, Nguyễn Tường, Nguyễn Sơn 

Trà... và tiếp xúc với sách báo tiến bộ. 

Đầu năm 1926, Phan Văn Định cùng các 

anh em lái xe thành lập Hội Ái hữu lái xe 

miền Trung, tham gia Hội VNCMTN ở Đà 

Nẵng (nhóm Nguyễn Tường) và tham gia tổ 

chức các cuộc bãi công của công nhân chống 

lại chủ xưởng ở Đà Nẵng (1927). Tháng 

4/1928, ông được tổ chức khéo léo bố trí vào 

lái xe cho Công sứ Pháp tại Hội An và tham 

gia vào Hội VNCMTN ở Hội An. Trong thời 

gian này, ông có điều kiện nắm bắt được 

nhiều thông tin hoạt động của tên Công sứ, 

của Toà Công sứ cũng như nhiều thông tin 

quan trọng khác ở Quảng Nam và trở thành 

một trong những cán bộ cốt cán của 

HộiVNCMTN Hội An. Ông tích cựctham gia 

bắt liên lạc, gây dựng được nhiều cơ sở cách 

mạng mới để tổ chức in ấn, tuyên truyền hoạt 

động của tổ chức cách mạng. 

Khi Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam 
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tỉnh Quảng Nam được thành lập (28/3/1930), 

ông được cử làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên. 

Tháng 10/1930, ông bị Pháp bắt giam tại 

nhà tù Lao Bảo, đến 1933 được thả tự do. 

Sau cách mạng tháng Tám 1945, ông 

tham gia công tác trong quân đội thuộc Quân 

khu IV. Về nghỉ hưu tại Vinh và từ trần năm 

1984. 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU 

 

Nhân dân Hội An, Quảng Nam sống trong cảnh cơ cực dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. 

Nguồn: Trung tân Bảo tồn di tích Hội An 

 

Nhân dân miền Trung bị thực dân Pháp bắt đi phu đồn điền. 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam. 
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“Đơn xin giảm thuế” (trang đầu) của nông dân Quảng 

Nam gởi Toàn quyền Đông Dương (12/3/1908) 

Nguồn:  Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Các sĩ phu Quảng Nam bị thực dân Pháp bắt sau 

phong trào kháng thuế 1908. 

Nguồn: Trung tân Bảo tồn di tích Hội An. 

 

Di tích nhà Đức An (nay là 129 Trần Phú, Hội An, 

Quảng Nam), nơi thành lập Hội Việt Nam cách mạng 

thanh niên ở Hội An (10/1927) 

Nguồn: Tác giả chụp. 

 

 

Di tích Giếng Bộng (phía sau Bảo tàng Chăm, Đà 

Nẵng hiện nay). 

Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng. 
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Đội bóng đá “Aurore”, do Hội Việt Nam cách mạng 

thanh niên ở Hội An sáng lập trong những năm 
1927 – 1929 

Nguồn: Trung tân Bảo tồn di tích Hội An. 

Lễ truy điệu Phan Chu Trinh tại Đà Nẵng năm 1926. 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam. 

 

 

Di tích Cây Thông Một (khối Tân Thanh, Phường 

Tân An, Hội An), nơi diễn ra Hội nghị thành lập Tỉnh 

ủy lâm thời Quảng Nam ngày 28/ 3/1930 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Thông cáo thành lập Tỉnh ủy lâm thờitỉnh  

Quảng Nam ngày 28/ 3/1930 

Nguồn: Tỉnh ủy Quảng Nam. 
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Phụ lục 5 

MỘT SỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ  

5.1. Thời báo Kinh tế Đông Dương nói về hoạt động của Công ty vận tải ô 

tô Staca ở Trung Kỳ (số ra ngày 1/8/1926) 

Nguồn: http://gallica.bnf.fr/ark:/ 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.2. Thống kê trường học ở Trung Kỳ (trong Công báo hành chính của Pháp 

năm 1921) 

Nguồn:http://gallica.bnf.fr/ark:/ 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.3. Huyện Hòa Vang được tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết 

ngày 16/1/1900 (Bộ luật Tư pháp Đông Dương) 

Nguồn: http://gallica.bnf.fr/ark:/ 

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.4. Công báo của Phòng thương mại tại Sài Gòn về tình hình xuất nhập 

khẩu trên các cảng biển trong cả nước 

Nguồn: http://gallica.bnf.fr/ark:/ 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.5. Tờ L’Echo Annamite (số ra ngày 18/7/1930) đưa tin về “hoạt động 

chống Nhà nước” của các tổ chức Cộng sản ở An Nam 

Nguồn: http://gallica.bnf.fr/ark:/ 

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.6. Truyền đơn rải tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 

1/5/1930 

Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.7. Truyền đơn kêu gọi nông dân rải tại Đà Nẵng năm 1930 

Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.8. Báo Lao Khổ được in và phát hành tại Đà Nẵng năm 1930 

Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/
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5.9. Báo Cờ Đỏ được in và phát hành tại Đà Nẵng năm 1930 

Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng 

 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/

