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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Năm 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 với đỉnh 

cao là phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Dù diễn ra sôi nổi, quyết 

liệt, cuối cùng phong trào Cần Vương đã thất bại, chứng tỏ sự bất lực của 

con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến. 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 

và ngoài nước, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam chuyển biến theo 

khuynh hướng dân chủ 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 chuyển biến với nhiều xu hướng, phong phú đa 

dạng 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 đi đúng đắn cho phong trào cách mạng 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 và cách mạng Việt Nam 

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 đó, 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.  

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 phong trào yêu nước và 

cách mạng Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX. Việc lý 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. Vì vậy, phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế 

kỷ XX 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 bố trên các tạp chí khoa học. 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, đồng thời, góp phần làm sáng tỏ 

sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc ở Quảng Nam có sắc 

thái riêng do sự 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. 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. 

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 đề tài luận án Tiến sĩ. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự chuyển biến của 

phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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. 

+ Về thời gian: Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 (28/3/1930). 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích làm sáng tỏ sự 

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

thế kỷ XX đến năm 1930 với những biểu hiện của nó. Từ đó, rút ra nhận 

xét về đặc điểm và tác động của sự chuyển biến đối với phong trào yêu 

nước và cách mạng Quảng Nam và cả nước, khẳng định vai trò vị trí của 



Quảng Nam trong sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng 

Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX.. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ 

đầu thế kỷ XX đến năm 1930. 

+ Thứ hai, làm sáng tỏ nội dung của sự chuyển biến với những 

biểu hiện: tư tưởng, mục tiêu, nhiệm vụ cứu nước; cơ cấu tổ chức lãnh 

đạo; phương thức hoạt động thực tiễn. 

+ Thứ ba, phân tích tác động của sự chuyển biến của phong trào 

yêu nước và cách mạng Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX đối với 

Quảng Nam và cả nước. 

+ Thứ tư, rút ra đặc điểm và bài học của sự chuyển biến của phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 

4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nguồn tư liệu 

Luận án tập trung khai thác và sử dụng các nguồn tư liệu sau: 

- Các tài liệu lưu trữ của chính quyền thuộc địa liên quan tới phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam, Đà Nẵng trong 30 năm đầu thế 

kỷ XX.  

- 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. 

- Các công trình nghiên cứu về phong trào và về sự chuyển biến 

của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu thế 

kỷ XX, các công trình nghiên cứu lịch sử địa phương ở Quảng Nam, Đà 

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

- Tài liệu điền dã ở địa phương. 

Ngoài ra, luận án cũng chú ý nghiên cứu các tài liệu, sách báo, bài 

viết ở ngoài nước có liên quan đến đề tài. 

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 

phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 

một cách có hệ thống và toàn diện về sự chuyển biến của phong trào yêu 

nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. Qua 

đó, góp phần tái hiện lại quá trình chuyển biến của phong trào yêu nước 

và cách mạng Quảng Nam 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam 30 năm đầu thế kỷ XX. Trên cơ sở đó, lý giải vì sao Quảng Nam là 

nơi khởi đầu và là trung tâm của sự chuyển biến trong phong trào dân tộc 

dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Thứ ba, luận án trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ về sự 

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

thế kỷ XX đến năm 1930 với những biểu hiện cụ thể. Từ đó, rút ra đặc 

điểm, phân tích làm rõ sự tác động của sự chuyển biến 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

và Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX. Kết quả nghiên cứu của luận 

án sẽ cung cấp một số tư liệu mới, góp phần phục vụ công tác nghiên 

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. Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu, tài 



liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án được cấu tạo gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 

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). 

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). 

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

yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930. 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về phong trào và sự chuyển 

biến của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam có liên quan 

đến Quảng Nam 

 * Ở trong nước 

Về sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Việt 

Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX đã được đề cập đến trong các công 

trình 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; 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; Nguyễn 

Q. Thắng, (2006), Phong trào Duy Tân - các khuôn mặt tiêu biểu,; Trần 

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

trong 30 năm đầu thế kỷ XX; ... 

* Ở ngoài nước 

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

từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 đã được các học giả ngoài nước tiếp cận 

và phản ánh thông qua một số công trình như: Les societes secretes en 

terre d’Annam (Hội kín ở Annam) của Georges Coulet  (1926), Những vụ 

nổi loạn chống Pháp ở nước Annam từ 1905 đến 1918 của cơ quan An 

ninh thuộc Phủ toàn quyền Đông Dương; William J. Duiker (1976), The 

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+J.+Duiker%22


Rise of nationalism in Vietnam 1900 – 1941 (Sự trỗi dậy của chủ nghĩa 

dân tộc ở Việt Nam); ... 

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về phong trào và sự chuyển 

biến của phong trào yêu nước và cách mạng ở Quảng Nam 

Nghiên cứu về phong trào và sự chuyển biến của phong trào yêu 

nước và cách mạng Quảng Nam đã được đề cập đến trong các công trình 

tiêu biểu như: Lê Thị Kinh (2001), Phan Châu Trinh qua những tài liệu 

mới, (2 tập); Nguyễn Q. Thắng (2005), Quảng Nam trong hành trình mở 

cõi và giữ nước; Nguyễn Sinh Duy (2006), Quảng Nam những vấn đề sử 

học; Ngô Văn Minh (2011), Chí sĩ Lê Cơ; Nguyễn Đình An - Thạch 

Phương (2010), Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng;  Thành ủy Đà Nẵng 

(2006), Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1975); Ban 

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

bản lần 1); Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (2014), Đi theo Đường 

Kách Mệnh (Hồi ký cách mạng); .... 

1.2. Kết quả nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục 

được nghiên cứu 

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, 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 phong trào yêu nước và cách 

mạng Quảng Nam trong những năm đầu thế kỷ XX.  

Thứ hai, với cách tiếp cận đa dạng, nhiều vấn đề khác nhau của sự 

chuyển biến phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam 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 phong trào yêu nước và cách 

mạng Quảng Nam với các địa phương khác; đồng thời, gợi mở nhiều 

hướng đi mới. 

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

tác động của sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng 

Quảng Nam trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX chỉ mới bước đầu. Một 



số vấn đề về sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng 

Quảng Nam cũng đã được một số tác giả nêu lên nhưng còn ở mức độ 

khái quát, chưa được phân tích đánh giá đầy đủ. 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, đó 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 đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

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

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam và lí giải tại sao Quảng Nam có 

thể đi đầu trong sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc Việt 

Nam đầu thế kỷ XX? 

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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam 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 yêu nước và cách mạng Quảng Nam đối với 

Quảng Nam và cả nước.  

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) 

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

nước và cách mạng Việt Nam và Quảng Nam đầu thế kỷ XX. 

2.1.1. Đặc điểm vùng đất, con người Quảng Nam  

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Quảng Nam là vùng đất giàu 

truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. 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. 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 nhân kiệt” với 

nhiều danh hiệu quý mà người đương thời dành tặng cho sức học, tinh 

thần hiếu học của người dân xứ Quảng: “Ngũ phụng tề phi”, “Quảng 

Nam tứ kiệt”, “Quảng Nam tứ hổ”… Đất Quảng từng đi đầu trong việc 

mở cõi về phương Nam dưới thời phong kiến với dinh trấn Quảng Nam. 

Đây là tỉnh có truyền thống công thương nghiệp với trung tâm thương 

mại quốc tế là Hội An. 

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

thúc sớm của phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam 

Đáp lại lời kêu gọi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết qua 

Chiếu Cần Vương, một phong trào kháng chiến đã bùng nổ mạnh mẽ 

dưới danh nghĩa phong trào Cần Vương. Phong trào hưởng ứng chiếu 

Cần Vương ở Quảng Nam bùng nổ đặt dưới sự lãnh đạo của Nghĩa hội 

Quảng Nam, do Trần Văn Dư làm hội chủ. Sơn phòng Quảng Nam trở 

thành trung tâm chỉ huy thứ hai (sau Sơn phòng Tân Sở) của phong trào 

Cần Vương ở phía Nam Kinh đô Huế. Dù diễn ra sôi nổi, quyết liệt, 

Nghĩa hội có lúc đã làm chủ tình thế của cả tỉnh Quảng Nam, lập Tân 

tỉnh như một triều đình thu nhỏ với đầy đủ 6 bộ … nhưng cuối cùng 

phong trào đã bị thực dân Pháp và tay sai đàn áp. Thất bại của phong trào 

Nghĩa hội Quảng Nam 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. Đó là một nhân tố tác động quan trọng đến lực 

lượng sĩ phu yêu nước đất Quảng trong việc sớm xác định con đường cứu 

nước mới theo hướng tiến bộ hơn. 

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

Nẵng đầu thế kỷ XX 

Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của Pháp, 

đã làm nảy sinh những yếu tố kinh tế mới (kinh tế tư bản chủ nghĩa) trên 

vùng đất Quảng Nam và Đà Nẵng, nhất là lĩnh vực thương nghiệp, giao 

thông vận tải và ngân hàng...làm biến đổi bộ mặt thành thị và nông thôn 

Quảng Nam - Đà Nẵng trong những năm đầu thế kỷ XX, dẫn đến sự 

chuyển biến và sự phân hoá trong giai cấp xã hội Quảng Nam, tạo cơ sở 



vật chất và tinh thần cho sự chuyển biến phong trào yêu nước theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản. 

2.1.4. Ảnh hưởng của tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế 

kỷ XIX 

Tư tưởng canh tân của các sĩ phu yêu nước Việt Nam ở cuối thế kỷ 

XIX ảnh hưởng to lớn đến Phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Chính 

các nhà lãnh đạo Phong trào Duy Tân đều cho rằng quan điểm của phong 

trào đã chịu ảnh hưởng từ tư tưởng Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, 

Nguyễn Lộ Trạch trong cả nhân sinh quan và thế giới quan của mình.  

2.1.5. Tác động của Tân thư, Tân văn và phong trào cách 

mạng tư sản ở Châu Á  

Đầu thế kỷ XX, tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây, phong trào 

cách mạng tư sản ở Châu Á qua 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. Qua đó, đã giúp cho sĩ phu yêu nước 

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, hướng họ đến với lập trường cứu nước mới: kết 

hợp cứu nước với duy tân theo khuynh hướng dân chủ tư sản.  

Trong bối cảnh chung của lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX, phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam chuyển biến theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản. Cuộc vận động cứu nước kết hợp với duy tân theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản khởi phát đầu tiên ở Quảng Nam gắn liền 

với hoạt động của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp 

và Phong trào Duy Tân Trung Kỳ; của Phan Bội Châu, Nguyễn Thành và 

Duy Tân Hội.  

2.2. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng 

Quảng Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỷ XX  

2.2.1. Chuyển biến về tư tưởng, mục tiêu cứu nước  

Trong những điều kiện lịch sử mới khá thuận lợi ở đầu thế kỷ XX, 

phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam đã có sự chuyển biến căn 

bản trong tư tưởng chính trị và mục tiêu cứu nước. Nội dung chủ yếu của 

sự chuyển biến 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, dân tộc, phát triển 

đất nước giàu mạnh, văn minh là mục tiêu xuyên suốt, gắn với việc thiết 

lập thể chế nhà nước dân chủ cộng hòa với vai trò, vị trí trung tâm của 

nhân dân. 

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 mà đại diện 

là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn 

Thành... 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 dân 

chủ tư sản.  

2.2.2. Chuyển biến về cơ cấu tổ chức lãnh đạo phong trào 

2.2.2.1. Từ Nghĩa hội Quảng Nam đến Duy Tân Hội 

Không lâu sau khi Chiếu Cần Vương được ban bố (13/7/1885), 

nhân dân Quảng Nam đã nhất tề đứng lên ứng nghĩa, đặt dưới sự lãnh 

đạo của Nghĩa hội Quảng Nam. Dù chỉ tồn tại trong 2 năm (1885 - 1887) 

nhưng Nghĩa hội đã thực sự trở thành nơi “tụ nghĩa”, quy tụ, 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. 

Xét về bản chất, Nghĩa hội Quảng Nam 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”. Tuy Nghĩa hội Quảng Nam tan rã nhưng đã tạo ra 

tiền đề cho sự hình thành tổ chức yêu nước mới đầu thế kỷ XX là Duy 

Tân Hội (1904 - 1912). 

Dù tiền thân của Duy Tân Hội  là các dư đảng Cần Vương, được 

hợp thành bởi những người đã từng tham gia và chững kiến 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 chất 

cách mạng dưới ngọn cờ tư sản. 

2.2.2.2. Quá trình cải tổ Duy Tân Hội và thành lập Việt Nam 

Quang phục Hội 

Nếu như mục đích ban đầu của Duy Tân Hội 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, thì đến đầu năm 1906, đã đề ra cương lĩnh rõ ràng 

là khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước quân chủ lập hiến. Đó 

không chỉ là bước tiến dài trong tư tưởng và mục tiêu cứu nước của Duy 

Tân Hội 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. 

Với việc phát động PTĐD (1905 - 1909), đã đánh dấu mốc quan 

trọng trong quá trình chuyển biến về tư tưởng và cơ cấu tổ chức của Duy 

Tân Hội. Những hoạt động của Phong trào Đông Du 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 phong trào yêu nước và cách mạng 

Quảng Nam 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 các nhân vật đứng đầu 

các mắt xích quan trọng trong hệ thống tổ chức của Duy Tân Hội ở cả 

trong và ngoài nước. 

Đến Việt Nam Quang phục Hội (1912) với tôn chỉ đánh đuổi giặc 

Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc Việt 

Nam; cùng với hệ thống tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn từ nước ngoài cho 

đến trong nước đã khẳng định tổ chức do Phan Bội Châu sáng lập trên 

nền tảng của Duy Tân Hội đã tiến tới gần một chính đảng cách mạng 

thực sự và Quảng Nam là một địa bàn quan trọng trong hệ thống tổ chức 

đó. 

Từ Nghĩa hội Quảng Nam (1885) đến Duy Tân Hội (1904) và Việt 

Nam Quang phục Hội (1912) là bước tiến dài về cơ cấu tổ chức lãnh đạo 

của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam cuối thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX. Nếu Nghĩa hội Quảng Nam 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 thì Duy Tân Hội là một tân đảng cách mạng có quy mô 



toàn quốc, vượt lên trên tầm của một hội kín, tiến gần với một đảng 

chính trị. Cho đến khi Việt Nam Quang phục Hội ra đời, với hệ thống tổ 

chức qui 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. 

2.2.3. Chuyển biến về phương thức hoạt động 

2.2.3.1. Phương thức hoạt động theo lập trường cứu nước của 

Duy Tân Hội và Việt Nam Quang phục Hội 

Chủ trương làm cách mạng bạo động để giải quyết mâu thuẩn giữa 

dân tộc ta với thực dân Pháp là khuynh hướng chủ đạo và xuyên suốt 

trong đường lối cứu nước của Duy Tân Hội, Việt Nam Quang phục Hội 

và Phan Bội Châu. Tuy nhiên, qua thực tiễn, cùng với sự tác động của 

những nhân tố bên trong và bên ngoài, Duy Tân Hội 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, Duy Tân Hội lấy việc chuẩn bị thực lực về 

lực lượng, tài chính trong nước và “cầu ngoại viện” để tiến hành bạo 

động vũ trang làm phương thức hoạt động chủ yếu. Từ khi bị từ chối 

giúp đỡ về quân sự của Nhật Bản, Trung Quốc, Duy Tân Hội 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 cải cách duy tân (hoạt động kinh doanh công, nông, thương nghiệp, 

phát triến giáo dục, thiết lập các đoàn thể trong nước: Hội nông, Hội 

thương, Hội hoc) để tăng cường sức mạnh “nội lực” của dân tộc làm chủ 

yếu với việc tranh thủ, tận dụng triệt để nguồn “ngoại lực” để làm tăng 

thêm 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. Khi 

có điều kiện thì tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. 

2.2.3.2. Phương thức hoạt động theo chủ trương duy tân cải 

cách của Phan Châu Trinh 

Khác với chủ trương của Duy Tân Hội, các sĩ phu yêu nước tiến bộ 

Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp… chủ trương trước 

hết làm làm cách mạng ôn hòa, bất bạo động, bằng phương pháp đấu 

tranh hòa bình, hợp pháp, đòi dân sinh, dân chủ, dân quyền một cách 

công khai. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khai dân trí, chấn khí, hậu 



dân sinh nhằm tạo ra thực lực để đi đến giành độc lập, tự do.  

Cuộc vận động duy tân cải cách ở Quảng Nam diễn ra trên nhiều 

lĩnh vực tư tưởng, chính trị. văn hoá, giáo dục, 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, cổ động cho 

văn hóa mới tiến bộ, truyền bá những tư tưởng về mục đích, nội dung và 

phương thức duy tân, vấn đề tự cuờng dân tộc, khơi dây tư tưởng dân 

chủ, dân quyền... Tất cả các phương thức hoạt động của cả hai xu hướng 

“bạo động” và “cải cách” đều thể hiện tính chất tư sản của nó. 

Tiểu kết chương 2. Do tác động các điều kiện lịch sử trong nước, 

khu vực và thế giới, phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ 

đầu thế kỷ XX đã chuyển biến theo con đường DCTS thể hiện trong tư 

tưởng, mục tiêu cứu nước, cơ  cấu cấu tổ chức lãnh đạo và phương thức 

tiến hành. Tuy vậy, sự chuyển này do bị hạn chế của những điều kiện lịch 

sử nên chưa đạt đến trình độ của các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu. 

Song đây là tiền đề rất quan trọng cho sự chuyển biến của trào lưu này 

sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ở một trình độ cao hơn. 

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. Chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Quảng Nam  

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của chương 

trình khai thác lần thứ hai, kinh tế Quảng Nam có nhiều chuyển biến 

trong nông nghiệp, thủ công nghiệp, giao thông vận tải và thương nghiệp 

nhưng tất cả đều do độc quyền Pháp nắm giữ. Trong đó, kinh doanh 

thương nghiệp là hoạt động sôi nổi nhất ở Quảng Nam và Đà Nẵng với 

sự tham gia buôn bán trong nhiều ngành nghề, nhiều mặt hàng của tư sản 

người Việt, tiểu tư sản.   

Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã làm cho xã 



hội Quảng Nam tiếp tục phân hóa mạnh mẽ hơn. Các giai cấp mới hình 

thành và trưởng thành song song với các giai cấp cũ không ngừng biến 

động. 

3.1.2. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới và tư 

tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 

Cách mạng tháng Mười Nga 1917, đã mở ra con đường giải phóng 

mới cho các dân tộc bị áp bức. Sự hưng thịnh tạm thời của chủ nghĩa tư 

bản Châu Âu (1924 -1929) và sự phát triển của phong trào cách mạng tư 

sản ở các nước thuộc địa và phụ thuộc ở Châu Á, đặc biệt là sự phát triển 

của chủ nghĩa Tam dân đã ảnh hưởng đến sự chuyển biến của phong trào 

yêu nước và cách mạng Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng. 

7/1920, Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho 

dân tộc - con đường cách mạng vô sản. Thông qua những hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng cách mạng của 

Người được truyền bá vào Việt Nam, trở thành ánh sáng soi đường cho 

lớp thanh niên yêu nước Việt Nam trong những năm 20 thế kỷ XX tiếp 

cận chân lý cứu nước mới, là ngọn cờ hướng đạo cho phong trào cách 

mạng Việt Nam trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; là sự chuẩn bị về 

tư tưởng, 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 kỳ mới của cách mạng Việt Nam - thời kỳ phát 

triển nhảy vọt trong cuộc vận động giải phóng dân tộc của nhân dân Việt 

Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. 

 

3.1.3. Ảnh hưởng của phong trào yêu nước và cách mạng Việt 

Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

Sau thế chiến thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam tiếp 

tục phát triển mạnh mẽ. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ 

tư sản có những chuyển biến mới về mục tiêu, thành phần lãnh đạo và 

phương thức đấu tranh. 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 

biến của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, Tân Việt cách 

mạng 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 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 thế chiến thứ nhất, dưới tác động của tình hình quốc tế và 

trong nước, phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư 

sản ở Quảng Nam tiếp tục diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các giai cấp 

và tầng lớp trong xã hội; có nội dung, hình thức tổ chức đấu tranh mới, 

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…. Độc lập dân tộc, tự do dân chủ cho nhân 

dân vẫn là tư tưởng cốt yếu của phong trào. 

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  

Qua các cuộc vận động, nhiều tổ chức yêu nước ra đời trên đất 

Quảng Nam như Hội trí thức thể thao (1925), Hội Ái hữu lái xe miền 

Trung (1926) và từ trong các phong trào này, nhiều người đã vươn lên 

tiếp cận với lập trường cách mạng vô sản. Sự hình thành và phát triển 

mạnh mẽ của các tổ chức yêu nước, 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam đi lên.  

Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào dân tộc dân chủ 

ở Quảng Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ và phân hóa theo hai khuynh 

hướng: phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản vẫn tiếp tục phát 

triển, đồng thời, một phong trào dân tộc dân chủ 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 Việt 

Nam cách mạng Thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng. 

Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ, cùng ảnh hưởng sâu rộng và 

gần như tuyệt đối của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Quảng 

Nam, cùng sự chuyển hóa nhanh chóng của đại bộ phận đảng viên Tân 

Việt cách mạng Đảng theo chủ nghĩa cộng sản đã phản ánh xu thế phát 

triển tất yếu của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 

3.2.2.2.1. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên Quảng Nam 

Từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác - Lênin 

được truyền vào đất Quảng kết hợp với phong trào yêu nước tới sự ra đời 

của các tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên trên hầu khắp các 

địa bàn quan trọng trong tình trạng phân hóa và quy mô nhỏ: Ban vận 

động Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Quảng Nam tại Huế (từ 

06/1927 chuyển về Đà Nẵng), Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Đà 

Nẵng, chi bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Hội An, các nhóm 

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại Tam Kỳ... Trên cơ sở đó, đầu 

năm 1928, hội nghị tại Giếng Bộng (Đà Nẵng) đã hợp nhất các tổ chức, 

nhóm Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và thành lập Tỉnh bộ Hội 

Việt Nam cách mạng Thanh niên Quảng Nam. 

Sau khi ra đời, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Quảng Nam 

tiến hành đẩy mạnh phát triển hội viên, mở rộng tổ chức, cử người đi dự 

các lớp huấn luyện tại Trung Quốc, Thái Lan... Tính đến 5/1929, trên địa 

bàn Quảng Nam - Đà Nẵng đã có 5 chi bộ với hơn 50 hội viên và nhiều 

tổ chức quần chúng bổ trợ khác... 

Rõ ràng, sự hình thành của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng 

Thanh niên tại Quảng Nam là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với 

phong trào yêu nước ở Quảng Nam sau thế chiến 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. 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 Việt Nam cách mạng Thanh niên, 

trong những năm 1927 - 1929, ở Quảng Nam còn có sự ra đời của tổ 

chức Tân Việt cách mạng Đảng. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức, 

tập hợp quần chúng của Tân Việt cách mạng 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... Vì vậy, ảnh hưởng của Tân Việt 

cách mạng Đảng ở Quảng Nam không sâu rộng bằng Hội Việt Nam cách 

mạng Thanh niên. 

3.2.2.2.3. Sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam  

Cuối năm 1929, trong xu thế thành lập các đảng cộng sản trên cả 

nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào cách mạng Quảng Nam, 

Đảng bộ Đông Dương Cộng sản đảng tỉnh Quảng Nam được thành lập 

trên cơ sở Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Quảng Nam. 

28/3/1930, tiếp thu chủ trương hợp nhất của Trung ương Đảng, 

BCH lâm thời Tỉnh Đảng bộ Quảng 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. 

Sự ra đời của Đảng Bộ 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; đánh dấu 

mốc lịch sử của nhân dân Quảng Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ 

đấu tranh dân tộc dân chủ 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 kiện 

này đánh dấu sự chuyển biến về chất của cơ cấu tổ chức lãnh đạo trong 

phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất. 

3.2.2.3. Chuyển biến về phương thức hoạt động 

3.2.2.3.1. Sự chuyển biến phương thức hoạt động theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản 

Từ sau thế chiến thứ nhất, phương thức đấu tranh trong phong trào 



yêu nước và cách mạng Quảng Nam theo khuynh hướng dân chủ tư sản 

cũng có những chuyển biến quan trọng và 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. 

* Về công khai 

- Trí thức, tiểu tư sản với các hoạt động chủ yếu như phát triển 

trường học mới, mở mang báo chí và đặc biệt là hoạt động nghị trường 

để cổ động cho tinh thần yêu nước và tư tưởng dân chủ, dân quyền  

- Phong trào hưởng ứng cuộc vận động đòi ân xá cho Phan Bội 

Châu (1925) và lễ truy điệu Phan Châu Trinh (1926) diễn ra sôi nổi trên 

khắp địa bàn tỉnh, thu hút hàng vạn quần chúng tham gia. 

- Hoạt động chấn hưng thực nghiệp, thành lập các công ty buôn 

bán và kinh doanh với động cơ phát triển nền kinh tế tư bản dân tộc, 

chống độc quyền của tư bản Pháp và Hoa kiều, cổ động dùng hàng nội 

hóa, bài trừ ngoại hóa..., tham các đoàn thể nghề nghiệp để đấu tranh bảo 

vệ quyền lợi của tư sản chủ yếu diễn ra ở Hội An, Đà Nẵng - nơi tập 

trung phần lớn các cơ sở kinh tế trọng yếu của đất Quảng. 

* Về bí mật 

Thành lập các tổ chức, hội, nhóm bí mật như Hội Ái hữu lái xe 

miền Trung (Đà Nẵng), Hội trí thức thể thao (Tam Kỳ), Hội đá bóng Ô - 

Rô (Hội An)... Các tổ chức này thông qua những hoạt động công khai 

núp dưới danh nghĩa là các nhóm đọc sách báo, hội luyện tập võ nghệ, 

hội thể thao, hội bình thơ.... để tuyên truyền tư tưởng yêu nước, thức tỉnh 

tinh thần dân tộc. 

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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam theo khuynh hướng vô sản. 

3.2.2.3.2. Sự chuyển biến phương thức hoạt động theo khuynh 

hướng cách mạng vô sản 

Từ nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX, phong trào yêu nước và cách 



mạng Quảng Nam theo khuynh hướng vô sản có những chuyển biến quan 

trọng trong phương thức hoạt động. Phong trào diễn ra sôi nổi, rầm rộ 

với nội dung và hình thức đấu tranh mới, đa dạng, phong phú với các 

hoạt động: 

- Hoạt động tuyên truyền vận động cách mạng, xác lập tư tưởng 

cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Mác - Lênin trong phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam. 

- Hoạt động đào tạo, huấn luyện cán bộ và vận động tài chính. 

- Hoạt động xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức, các hội quần 

chúng. 

- Hoạt động tổ chức các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi hàng ngày. 

Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Trong đó, các hoạt động đào tạo, huấn luyện cán bộ và vận động tài 

chính; xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức, các hội quần chúng là nét 

mới đáng kể nhất. 

Tiểu kết chương 3. 

Sau thế chiến thứ nhất, do tác động của các điều kiện lịch sử mới, 

phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam có sự chuyển biến mới 

theo hai khuynh hướng tư sản và vô sản. Phong trào dân tộc tư sản trên 

cơ sở kế thừa những thành quả từ đầu thế kỷ XX, tiếp tục chuyển biến 

lên một bước mới. Đó là điều kiện cho sự hình thành và phát triển của 

phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Do sự đúng đắn về mặt 

đường lối và phương thức hoạt động phù hợp, phong trào yêu nước và 

cách mạng Quảng Nam theo khuynh hướng vô sản từng bước chuyển 

biến lên trình độ ngày càng cao hơn và trở thành nhân tố quyết định sự 

chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam trong 

những năm 20 của thế kỷ XX, dẫn đến sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng 

sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam – nhân tố quyết định trực tiếp mọi thắng 

lợi của cách mạng Quảng Nam từ năm 1930.  

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 1930 thể hiện những đặc 

điểm chung của cả nước 

Trong trào lưu chung của lịch sử dân tộc đầu thế kỷ XX, sự 

chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

trong giai đoạn này thể hiện những đặc điểm chung của cả nước. Cụ thể: 

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 

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 

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 

4.1.1.4. Sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân là động lực 

của sự chuyển biến 

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 

4.1.2.1. Quảng Nam là nơi diễn ra sự chuyển biến sớm nhất trong 

phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam theo khuynh hướng dân 

chủ tư sản đầu thế kỷ XX  

Quảng Nam trở thành nơi khởi đầu của sự chuyển biến theo 

khuynh hướng DCTS ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, bắt nguồn từ các 

yếu tố sau: 

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. 

Thứ hai, sĩ phu Trung Kỳ và Quảng Nam từ cuối thế kỷ XIX đã 

sớm tiếp xúc và làm quen ngày càng sâu sắc với tư tưởng tư sản Tây Âu 

qua các tân thư, tân văn.  

Thứ ba, Quảng Nam là vùng đất có truyền thống hiếu học, khoa cử 

hàng đầu Việt Nam; cư dân Quảng Nam có truyền thống năng động, có 

tư duy phản biện mạnh. 

Thứ tư, sự kết thúc sớm của phong trào Cần Vương Quảng Nam 



(9/1887) nói riêng, các tỉnh Nam Trung Kỳ nói chung, đã ảnh hưởng đến 

việc sớm xác định con đường cứu mới theo phương hướng tiến bộ hơn. 

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; đồng thời, 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. 

Thứ sáu, Quảng Nam - Đà Nẵng là một trong những trọng điểm 

khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở miền Trung, tạo ra sự chuyển 

biến sớm về  kinh tế - xã hội, đây là những tiền đề cần thiết cho sự tiếp tu 

một hệ tư tưởng mới - tư tưởng dân chủ tư sản. 

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 

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 

4.1.2.4. Nông thôn là địa bàn trọng yếu của sự chuyển biến 

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 

4.2. Tác động của sự chuyển biến phong trào yêu nước và cách 

mạng 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  

4.2.2. Góp phần vào quá trình chấn hưng nội lực của dân tộc 

4.2.3. Khởi đầu cho sự hội nhập quốc tế và xây dựng địa bàn hoạt 

động ở nước ngoài 

4.2.4. Gợi mở một số vấn đề có ý nghĩa thiết thực cho công cuộc 

xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam hiện nay 

Tiểu kết chương 4 

Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam 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. Sự chuyển biến đó, 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; đồng thời, qua đó có thể rút ra nhiều vấn đề 

mang ý nghĩa thiết thực cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ 

quê hương Quảng Nam hiện nay. 

 

KẾT LUẬN 

1. Thế giới trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XX đầy biến động và 

sự thay đổi thể chế chính trị, chuyển biến của cơ cấu kinh tế - xã hội Việt 

Nam; hơn nữa, sự khủng hoảng, bất lực của ý thức hệ phong kiến trước 

thực tiễn đã trở thành điều kiện thuận lợi cho các luồng tư tưởng dân chủ 

tư sản 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 Quảng Nam đã sớm nhận thức được yêu cầu 

lịch sử, có sự chuyển biến về lập trường cứu nước theo khuynh hướng 

dân chủ tư sản, tiến hành phát động Phong trào Duy Tân (1903 - 1908), 

cùng với các nhân sĩ Nghệ - Tĩnh thành lập Duy Tân Hội (1904 - 1912), 

phát động và lãnh đạo Phong trào Đông Du (1905 - 1909) mở đầu cho sự 

chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng cả nước từ lập 

trường phong kiến sang khuynh hướng dân chủ tư sản. 

 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 phong trào yêu nước ở đây tiếp tục chuyển biến theo xu hướng tiến 

bộ. Do đó, trong ba mươi năm đầu thế kỷ XX, cùng với cả nước, phong 

trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX 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 

cách mạng vô sản 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 những năm đầu thế kỷ XX. Đó là một bước chuyển 

về chất của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam; đó cũng là 

quá trình phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với chủ 

nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930 ngoài sự tác động của các nhân tố 

quốc tế, dân tộc, còn 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. Như cả nước, sự chuyển biến 

của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 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 đông giải phóng dân tộc Việt Nam theo 

khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX. Lúc đầu diễn ra sự phân 

hóa giữa hai xu hướng “bạo động” và “cải cách ” theo khuynh hướng dân 

chủ tư sản nhưng dần dần đi đến thống nhất trên con đường chuyển biến 

theo lập trường cách mạng vô sản; 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 phong trào yêu nước và cách mạng ở Đà Nẵng. 

4. Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam 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 phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam trong 

giai đoạn này là những biểu hiện cụ thể và rõ nét, góp phần thúc đẩy sự 

chuyển biến chung của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam. Do 

đó, sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam 

không những có ý nghĩa đối với Quảng Nam mà còn có ý nghĩa đối với 

toàn quốc. 

 Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng 

Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX gợi mở ra nhiều vấn đề mang 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 phong trào yêu nước và 

cách mạng Quảng Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX. 
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PREFACE 

 

1. Reason of chosing the topic 

In 1858, the French invalided our country. Vietnamese people kept 

fighting to protect the independence of our nation. The most noticable 

event was Can Vuong Movement in the end of XIX century. Although 

the event was very fierce, the Movement failed, showing the helplessness 

of the road to secure the country following feudal idea. The nation 

needed a better way for national salvation. Therefore, to meet the 

demand, in early XX century, from the influence of domestic and 

international impact, national salvation movements of Vietnam changed 

to democratic bourgeois trend, with the thought of violence and 

renovation. After World War I until 1930, national salvation movements 

of Vietnam improved from time to time in many directions, which were 

very diverse under the way of democratic or proletarian revolution. This 

kind of change had to pass a certain selection period to figure out the 

most suitable way for Vietnamese revolution movements. This was a big 

scientific issue which should be explained to find out the development 

rule of Vietnamese national salvation movements within 30 first years of 

the XX century. 

Changes of patriotic movements and Vietnamese revolution from 

the beginning of XX century to 1930 spreaded all over the country and 

particularly performed in each locality, which were shown by the rapid 

development in politics of patriotic and revolutional organizations, as 

weel as by their expression status. During this change, Quang Nam – a 

region impacted by historical conditions – had changed according to the 

national movement with noticable highlights. 

It might say that Quang Nam was a location where the change was 

performed quite fully and clearly in the South Centre about the patriotic 

movement and Vietnamese revolution during the first 30 years of XX 

century. Explaining the foundation, expression of the changes, then 

giving characteristics and evaluating the impact of such changes in 

Quang Nam is an importance. Patriotic movement and Vietnamese 

revolution from the early XX century to 1930 was interested by 
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researchers, which was mentioned in several course books, reference 

books, scientific submit, and in scientific magazines. Studying this issue 

might offer lots of meanings not only in science but also in reality. 

* In term of science, this will add to the research result of the 

changes of national salvation movement in Vietnam within the first 30 

years of XX century; About data and awareness, this will prove the 

diversity and richness of such changes, and at the same time will help to 

make clear the change of national salvation movement in Quang Nam 

with a specific shade due to the influences from general factors from the 

nation and locality. By this study, it will help to confirm the contribution 

of Quang Nam people to the national history during the first 30 years of 

XX century. 

* Practically, the topic results will be the necessary document for 

researching, teaching and studying history of Vietnam in early modern 

period at universities, colleges, and high schools. Studying this topic iss 

also helpful to ignite, to teach about the revolution tradition, the love to 

the country for Quang Nam people now and in future. 

With theoretical and practical basis, we took the topic of: The 

change of patriotic and revolution movement of Quang Nam from early 

XX century to 1930 as the theme for our doctoral thesis. 

 

2. Object and scope of the research 

2.1. Object of the thesis was the change of patriotic and revolution 

movement of Quang Nam from early XX century until 1930. 

2.2. Scope of the thesis: 

 + In term of space: Quang Nam province, according to the 

administrative boundaries within the first 30 years of XX century 

 + In term of time: from the beginning of XX century until 1930 

(March 28th, 1930) 

3. Purpose and task of the research 

3.1. Researching purpose of the thesis is to analyse and make clear the 

change of patriotic and revolution movement of Quang Nam from early 

XX century until 1930 together with its expression; then drawing 

comments about the characteristics and the impact of such changes to the 
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patriotic and revolution movement of Quang Nam and of the whole 

country, confirming the role and the position of Quang Nam in the 

change of patriotic and revolution movement of Vietnam during the first 

30 years of XX century. 

3.2.  Researching task: To reach the above purpose, the thesis focuses on 

the basic tasks below: 

+ Firstly, analyse objective and subjective conditions which 

created the change of patriotic and revolution movement of Quang Nam 

from early XX century until 1930. 

+ Secondly, make clear the content of the change by expresions in: 

thought, target, mission of saving the country; leadership structure; 

practical mode of operation. 

+ Thirdly, analyse the impact of the change of patriotic and 

revolution movement of Quang Nam within the first 30 years of XX 

century to Quang Nam and the whole country. 

+ Forthly, draw characteristics and lessons from the change of 

patriotic and revolution movement of Quang Nam during the first 30 

years of XX century. 

 

4. Data source and researching method 

4.1. Documentary sources 

The thesis focuses on finding and using the following sources of 

data: 

- Record data of territory authority relating to the patriotic and 

revolution movement of Quang Nam, Da Nang within the first 30 years 

of XX century. 

- Documents of Vietnam Communist Party, works of President Ho 

Chi Minh and leaders of the Party and the State about the revolution of 

national salvation. 

- Studies about the movenets and the change of patriotic and 

revolution movement ofVietnam during the first 30 years of XX century; 

local historical studies in Quang Nam, Da Nang, and districts and cities 

in Quang Nam area. 

- Local field work documents 
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In addition, the thesis also focuses on researching documents, 

newspapers, writings from overseas relating to the topic. 

4.2. Researching method: 

On the basis of the methodology of Marxism - Leninism and Ho 

Chi Minh’s ideology, the author mainly uses historic and logical 

methods. Additionally, to ensure the accuracy of the content, the events 

and the persuasiveness of the points mentioned in the thesis, the author 

also flexibly uses other researching methods likes: field research, 

collection, comparison, analyses, integration, etc to process data before 

reveal the overall picture of the change of patriotic and revolution 

movement of Quang Nam during the first 30 years of XX century. 

 

5. Contribution of the thesis 

Firstly, the thesis is the very first work in Vietnam, which study 

systematically and overally the change of patriotic and revolution 

movement of Quang Nam from the beginning of XX century to 1930. It 

thereby helps to reveal the change of patriotic and revolution movement 

of Quang Nam and also of the whole country within the first 30 years of 

XX. 

Secondly, the thesis analyses objective and subjective conditions 

which led to the change of patriotic and revolution movement of Quang 

Nam during the first 30 years of XX century. On this foundation, it 

explains why Quang Nam was the first and the central area of the 

movement of democratic nation in Vietnam from the early XX century. 

Thirdly, the thesis presents systematically and fully the change of 

patriotic and revolution movement of Quang Nam from the beginning of 

XX century to 1930 with specific expressions. And then it draws out 

characteristics, analyses the influence of the change to Quang Nam and 

the whole country accordingly. 

Forthly, the thesis makes a list of reference data related to the 

change of patriotic and revolution movement of Quang Nam and 

Vietnam during the first 30 years of XX century.  The researching result 

of the thesis will provide some new data for the work of studying, 

teaching, and learning Vietnamese history in early modern period, 
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particularly the first 30 years of XX century, and teaching tradition to 

current generation. 

 

6. Lay-out of the thesis 

Beside the preface, conclusion, list of researching works, 

references, and appendixes, the thesis is completed with 4 chapters: 

Chapter 1: An overview of the researching topic 

Chapter 2: The change of patriotic and revolution movement of 

Quang Nam from feudal to democratic bourgeois (early XX century to 

1918) 

Chapter 3: The change of patriotic and revolution movement of 

Quang Nam from democratic bourgeois trend to proletarian revolution 

(1919 – 1930) 

Chapter 4: Characteristic, impact of the change of patriotic and 

revolution movement of Quang Nam from the beginning of XX century 

to 1930. 

 

Chapter 1 

AN OVERVIEW OF THE RESEARCHING TOPIC 

1.1. Researching status regarding to the topic 

1.1.1. Researching works about movement and the change of 

patriotic and revolution movement of Vietnam relating to Quang 

Nam 

 * Domestically 

The change of patriotic and revolution movement of Quang Nam during 

the first 30 years of XX century was mentioned in several works such as: 

Dinh Tran Duong (1996), The transformation of the liberation 

revolutionary movement in Nghe Tinh in the first 30 years of the 20th 

century; Dinh Tran Duong (2002),The transformation of the patriotic 

movement and national liberation revolution in Vietnam in the first 30 

years of the 20th century; Nguyen Q. Thang, (2006), Duy Tan Movement 

- typical faces; Tran Thi Hanh (2011), The process of transforming the 

thought of Vietnamese Confucians in the first 30 years of the twentieth 

century; ... 

* Internationally 
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The change of patriotic and revolution movement of Quang Nam from 

the beginning of XX century to 1930 has been approached and reflected 

by internationall scholars with some works like:Les societes secretes en 

terre d’Annamby Georges Coulet (1926), Anti-French rebellions in 

Annam from 1905 to 1918 by the Security Agency of The General 

Government of the Indochine; William J. Duiker (1976), The Rise of 

nationalism in Vietnam 1900 – 1941; ... 

1.1.2. Researching works about the movement about the change of 

patriotic and revolution movement of Quang Nam 

Researching about the movement and the change of patriotic and 

revolution movement of Quang Nam has been mentioned in some typical 

works as Le Thi Kinh (2001), Phan Chau Trinh through new materials, 

(2 books); Nguyen Q. Thang (2005), Quang Nam in the journey to open 

and defend the country; Nguyen Sinh Duy (2006) Quang Nam issues of 

history; Ngo Van Minh (2011), Le Co; Nguyen Dinh An – Thach Phuong 

(2010), The place of Quang Nam - Da Nang; Da Nang city committee of 

the Party (2006), History of Quang Nam - Da Nang Party Committee 

(1930 - 1975); Propaganda and training commission of Da Nang city 

committee of the Party (2010), Sowing seeds (Memoirs) ,(1st edition); 

Propaganda and training commission of Da Nang city committee of the 

Party (2014), Follow the Duong Kach Menh (Revolutionary Memoirs); 

.... 

1.2. Researching results and matters set to be continued studying 

1.2.1.  Researching result 

With aforementioned works, there are some comments as below: 

Firstly, the works offered the very basic points about the life, 

career, idea, and major activities and contributions of typical leaders of 

the patriotic and revolution movement of Quang Namduring the first 

years of XX century. 

Secondly,with a diverse approach, differences of the change of 

patriotic and revolution movement of Vietnam within the first years of 

XX century was clarified, which helped the author of this thesis have a 

comparison view between the patriotic and revolution movement of 

Quang Nam and other localities; at the same time, it suggested some new 

directions. 

Thirdly, analysing and evaluating the conditions, content, progress 

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+J.+Duiker%22
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and impact of the change of patriotic and revolution movement of Quang 

Nam in the first 30 years of XX century was just the beginning. Some 

issues about the change of patriotic and revolution movement of Quang 

Nam from the beginning of XX century to 1930 were raised by some 

authors but they were all in general, without full analysis and evaluation. 

Generally, there has been no work to specially and systematically study 

the change of patriotic and revolution movement of Quang Nam from the 

beginning of XX century to 1930. They were, however, the meaningful 

data source, which opened to the author the option, forming the direction 

of research, and also the previous reference in doing this topic. 

1.2.2.  Matters set to be continued studying 

Firstly, it should analyze elements to create the change of patriotic 

and revolution movement of Quang Nam and explain why Quang Nam 

led the change of national salvation of Vietnam in the beginning of XX 

century 

Secondly, basing on the found data source, the thesis should 

revealin a real way the process of change and give outstanding 

characteristics of the change of patriotic and revolution movement of 

Quang Nam in the first 30 years of XX century. 

Thirdly, it should evaluate objectively the influence of the reform 

of the national history in the early XX century, and the impact of the 

change of patriotic and revolution movement of Quang Nam and the 

whole country. 

 

Chapter 2 

THE CHANGE OF PATRIOTIC AND REVOLUTION 

MOVEMENT OF QUANG NAM FROM FEUDAL TO 

DEMOCRATIC BOURGEOIS TENDENCY 

(EARLY XX CENTURY TO 1918) 

2.1. Premise of patriotic and revolution movement of Vietnam and 

Quang Nam since early XX century 

2.1.1. Characteristics of Quang Nam area and its people 

During the national history, Quang Nam was a land with the 

tradition of patriotism and revolutionary struggles. Through the period of 
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building and developing, Quang Nam people has created rich and diverse 

cultural values. Quang area was also a place to exchange, gather other 

cultural values. Quang Nam had a tradition of studious learning, being 

one of the study lands of the country. In history, Quang Nam used to be 

called the land of talents, where was named with many good titles by the 

contemporaries for the study ability and the love of learning of Quang 

Nam people; for example “Ngũ phụng tề phi” (five persons from the 

same land succeeded in the same exam at the same time), “Quảng Nam 

tứ kiệt” (four talents of Quang Nam), “Quảng Nam tứ hổ” (four tigers of 

Quang Nam)…Quang Nam used to lead the activity of opening 

boundaries to the South during feudal period with Quang Nam town. 

This province has a trading tradition, with the international trading centre 

of Hoi An. 

 

2.1.2. The loss of Can Vuong movement of the country and the early 

end of Quang Nam Justice Association 

Responding the call of King Ham Nghi and Ton That Thuyet in 

Can Vuong decree, a resistance movement strongly explored under the 

name of Can Vuong movement. The movement to respond Can Vuong 

decree in Quang Nam was occurred under the leadership of Quang Nam 

Justice Association, which was led by Tran Van Du. Quang Nam became 

the second command centre (after Tan So) of Can Vuong movement in 

the south of Hue city. The movement was very fierce, and the 

Association sometimes mastered the situation of the whole Quang Nam 

province, establishing new province as a small court with all 6 branches, 

etc, but finally it was suppressed by the French and their henchmen. The 

failure of the movement of Quang Nam Justice Association in particular, 

and Can Vuong movement in the whole country in general, showed the 

powerlessness of the patriotic flags with historic tasks. This was an 

important influence to Quang Nam patriots in determining a better 

salvation in an advanced direction. 

2.1.3. The changes in economics – society of Quang Nam and Da 

Nang in early XX century 

The first exploit of France arose new economic factors (capitalist 
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economy) in Quang Nam and Da Nang region, especially in commerce, 

transport, and banking, which changed the face of the city and 

countryside of Quang Nam – Da Nang in the first years of XX century, 

leading to the change and the differentiation in social classes of Quang 

Nam, offering material and spiritual foundation for the change of 

patriotic movement in democratic bourgeois tendency. 

2.1.4. Influence of renewal idea in Vietnam in the end of XIX century 

The idea of renewal of Vietnamese patriots in the end of XIX 

century had big influence to Duy Tan movement in the beginning of XX 

century. It was the leaders of Duy Tan movement to admit that the idea 

of their movement was influenced by the idea of Pham Phu Thu, Nguyen 

Truong To, Nguyen Lo Trach in their both human view and worldview. 

2.1.5. Impact of new writing style and the democratic revolution in 

Asia 

Early XX century, the thought of Western democratic bourgeois, 

democratic revolution in Asia through new writing style deeply 

influenced the opening of knowledge and the change in thought of 

patriotic intellectuals in Vietnam and Quang Nam. Thereby, it helped 

contemporary patriots quickly give up the regret for feudalism; provided 

them with new knowledge about political thought; and passed them the 

passion of revolution, directing them to a new viewpoint of salvation: 

which was to combine the salvation and renewal under democratic 

bourgeois tendency. 

In the general context of national history in early XX century, 

patriotic and revolution movement of Quang Nam changed under 

democratic bourgeois tendency. The movement of salvation in 

combination with renewal under democratic bourgeois tendencywas first 

raised in Quang Nam, together with the activities of Phan Chu Trinh, 

Huynh Thuc Khang, Tran Quy Cap, and Duy Tan movement in the 

Centre of Phan Boi Chau, Nguyen Thanh, and Reformation society. 

 

2.2. Changes of patriotic and revolution movement of Quang Nam 

under democratic bourgeois tendency from the beginning of XX 

century 
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2.2.1. Changes in thouht, target of salvation 

In new historic conditions which were quite convenient in the 

beginning of XX century, patriotic and revolution movement of Quang 

Nam had basic changes in political thought and salvation target. Major 

content of the change was shown in issues of salvation target, structure of 

the state, revolution method. They are key and essential issues according 

to the viewpoint of Quang Nam patriots that time. Meanwhile, restoring 

national independence and sovereignty, developing a strong and civilized 

country are the thorough target, along with establishing a democratic 

republic state with the central role and position of people. 

On the basis of traditional patriotism, under the influences and 

adopting democratic and renewal thought, East – west revolution, Quang 

Nam patriots in the beginning of XX century, represented by Phan Chu 

Trinh, Huynh Thuc Khang, Tran Quy Cap, Nguyen Thanh, etc, had made 

a long step on the road of changing in mind: from fightin, loving the 

country to restore the national sovereignty to salvation combining with 

renewal, developing the country strong under democratic bourgeois 

tendency. 

2.2.2.  Changes in leadership structure of the movement 

2.2.2.1. From Quang Nam Justice Association to Reformation 

Society 

Soon after Can Vuong decree was issued (13 July 1885), all Quang 

Nam people responded under the leadership of Quang Nam Justice 

Association. Although it existed in just two years (1885 - 1887), the 

association really became a place to gather, attract crowds of people to 

take part in, with an operation scope of all over the province and an 

active contact with Quang Ngai, Binh Dinh to create a region of “three 

provinces meeting”; which was organized and ruled. 

Essentially, Quang Nam Justice Association was just a closed 

group without new credo or undertakings. The purpose and operation of 

the group was totally dominated by the thought of “loyal to the king” and 

by those who had a strong thought of confucianism, with the only 

purpose of helping the king to save the country. Althought the 

association had disbanded, it offerred a premise of forming a new 
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patriotic organizaion in the beginning of XX century, which was 

Reformation Society (1904-1912). 

The predecessors of Reformation Society were parties left by Can 

Vuong movement, were gathered by those who had joined and witnessed 

movements against France in the end of XIX century under the flag of 

Can Vuong movement, but there was a big change in the thought of 

salvation. They became privatized patriots with the hope of keeping 

fighting for the national independence in a more effective way, with a 

new revolution organization under bourgeois flag. 

2.2.2.2. The progress of reforming Reformation Society to 

Restoration League 

If the first purpose of the Reforation society was to restore 

Vietnam by any way, and then establish an independent government, 

without any other undertakings, in early 1906, a clear credo was issued, 

which was to restore Vietnam country, and establish a constitutional 

monarchy. That was not only a long progress in the thought and salvation 

target of the Reformation society, but only a great change in 

organization, to step closer to a political party with its literal meaning. 

Dong Du movement (1905 - 1909) was an important mark in the 

change of thought and organization structure of Reformation society. 

Activities of Dong Du movement and exciting activities of other 

supporting organizations inside and outside the country were a long 

progress in organization structure of the patriotic and revolution 

movement of Quang Nam and Vietnam in the beginning of XX century. 

It was the combination of constructing, organizing, gathering patriotic 

forces, training and assigning persons to key positions in the structure of 

Reformation society in and out of the country. 

Restoration League of Vietnam (1912) with a credo of fighting 

against the French, restoring Vietnam, and establishing republic of 

Vietnam; the ruled and closed organization system from outside to inside 

the country confirmed that the organization found by Phan Boi Chau on 

the foundation of Reformation society had come closer to a real 

revolution party, and Quang Nam was an important location of such 

organization. 
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From Quang Nam justice association (1885) to Reformation 

society (1904) and Restoration league of Vietna, (1912) was a long 

progress in leadership structure of the patriotic and revolution movement 

of Quang Nam in the end of XIX century and early XX century. If Quang 

Nam justice association was a closed group dominated completely by the 

thought of “royal to the king”, helping the king to save the nation, 

Reformation society was a new revolution party with national scope, 

over the limit of a closed group, reaching closer to a political party. 

When Restoration league of Vietnam was born, with a ruled system from 

centre to locality, it showed that the organization was coming very close 

to a real revolution party. 

2.2.3. Changes in operation method 

2.2.3.1. Operation method under the salvation idea of Reformation 

society and Restoration league of Vietnam 

The credo of making violent revolution to solve contradiction 

between our nation and France was the major tendency in the salvation 

way of Reformation society, Restoration league of Vietnam, and Phan 

Boi Chau. However, in practice with the influences of inner and outer 

factors, the Reformation society had remarkable changes which were 

flexible and creative in their operation. At first when they were 

established, the Reformation society thought that preparing the power 

and finance inside the country, and “ask for outer aid” to make armed 

violence as key method of operation. When they were denied aiding to 

the military by Japan and China, the Reformation society changed from 

asking for military help to asking for studying, focusing on building 

domestic revolution force, strengthen inner strength of the country. It was 

the beginning for the combination of armed violence and reformation 

(operating in industry, farming, trading, developing education, 

establishing domestic unions: agriculture group, trading group, studying 

group) to reinforce the inner strength of the country, along with making 

thoroughtly use of “outer force” to increase inner strength, creating a 

synergy strength (inner and outer) in order to aim at the highest purpose 

of salvation, rescuing the country, and to start revolutionary to take the 

authority back. 
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2.2.3.2.  Operation method under reoformation credo of Phan Chau 

Trinh 

Different from the credo of Reformation society, advanced patriots 

like Phan Chu Trinh, Huynh Thuc Khang, Tran Quy Cap, etc... firstly 

intended to do peaceful, nonviolent revolution by peaceful, legal 

struggle, publicly asking for people’s life, democracy, and civil rights. At 

the same time, promoting activities of opening peolpe’s awareness, 

restoring people’s willing, enriching people’s life, in order to creating a 

great force for taking back the independence and freedom. 

The movement of reformation in Quang Nam occured in several 

fields such as thought, politics, culture, education, economy, society, etc, 

inluding diverse activities from establishing groups of purchase, group of 

farming, or opening schools, to mobilizing people to proscribe old 

customs, welcoming new and advanced culture, propagandizing the 

purpose, content, and method of reformation, the matter of self-

strengthening, igniting the thought of democracy and civil rights, etc. All 

the operation method of both violent and reformation tendency had 

showed their bourgeois characteristics. 

Conclusion of chapter2: Because of the influences of domestic, 

regional and international historic conditions, the patriotic and revolution 

movement of Quang Namfrom the early XX century had changed to 

democratic bourgeois way, which was shown in the thought and 

salvation target, leadership structure, and operation methods. However, 

because the change was limited by historic conditions, it could not reach 

the level of democratic revolution in Europe. But it was an important 

premise for the change of this tendency after the first world war, at a 

higher level. 

 

Chapter 3 

THE CHANGE OF PATRIOTIC AND REVOLUTION 

MOVEMENT OF QUANG NAM FROM DEMOCRATIC 

BOURGEOIS TO PROLETARIAN REVOLUTION 

(1919 - 1930) 

3.1. Premises of the change of patriotic and revolution movement of 
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Quang Nam in 20s and early 30s of XX century 

3.1.1. Changes in economy – society of Quang Nam 

After WWI, under the impact of the 2nd exploitation, the economy 

of Quang Nam had many changes in agriculture, handicraft, transport, 

and commerce, but all were dominated by the French. In which 

commercial business was the most exciting acitivty in Quang Nam and 

Da Nang, with the purchase made in many industries, many products of 

Vietnamese bourgeois and petit bourgeois 

The French’s work of 2nd exploitation made the society of Quang 

Nam differentiate strongerly. New classes appeared and grew up along 

with older classes. 

3.1.2. Influence of international revolution movement and revolution 

idea of Nguyen Ai Quoc 

Russia October Revolution 1917 openned a new way of salvation 

for oppressed nations. Temporary prosperity of Europe capitalism (1924-

1929) and the development of democratic revolution movement in Asia 

colonel and dependent countries, specially the development of the Three 

principle of people had influenced to the change of patriotic and 

revolution movement of Vietnam in general, and of Quang Nam in 

particular. 

7/1920, Nguyen Ai Quoc found a correct way of salvation for the 

nation – which was proletarian revolution. With his activities, Marxism – 

Leninism and their revolution thought was sent to Vietnam, and became 

the light for Vietnamese patriotic youth in the 20s of XX century to 

approach new way of salvation, which was the leading flag for the 

revolution movement of Vietnam in the period of establishing the party; 

the preparation in thought, politics, and organization for the birth of 

Vietnam Communist party in early 1930; the end of groping time finding 

a good salvation way, opening a new time of Vietnam revolution – the 

outstanding development time in the movement of national salvation of 

Vietnamese people, making the revolation of Vietnam succeed. 

3.1.3. Ifnfluence of the patriotic and revolution movement of 

Vietnam after WW1 

After WW1, democratic national movement of Vietnam kept 
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strongly developing. The patriotic movement under democratic bourgeois 

tendency had new changes in target, leadership, and struggle method. 

The proletarian national movement was established and developped by 

Nguyen Ai Quoc, along with the birth, operation and changes of Vietnam 

Youth revolution, Tan Viet revolution of Party, etc. Worker movement 

was more and more strongly developed to reach the level of self-

awareness. 

All the mentioned movements were like a new wind to inflame the 

flame of nation love of Quang Nam people, creating a new change in 

national salvation in this land with two direction of bourgeois and 

proletarian 

3.2. Expressions of the change of patriotic and revolution movement 

of Quang Nam from democratic bourgeois to proletarian revolution 

3.2.1. Changes of patriotic movement in bourgeois tendency and the 

preparation for the forming of patriotic and revolution movement 

under proletarian direction in Quang Nam 

After WW1, under the influence of international and domestic 

situation, democratic national movement was very exciting with the 

participation of several social classes; with new and diverse struggle 

contents and forms, such as  promoting to use domestic products, 

opening schools, eliminating superstition, propagandizing equal right of 

male and femal, asking for increasing salary and decreasing working 

time, etc. National independence and freedom to the people was also the 

key idea of the movements. 

3.2.2. Changes of patriotic and revolution movement under 

proletarian direction in Quang Nam 

3.2.2.1.  Changes of thought 

By movements, several patriotic organizations were appeared in 

Quang Nam, for example Sport intellectuals group (1925), Central 

driving friendship group (1926), and from these movements, many 

peoples approached the credo of proletarian revolution. The formation 

and strong development of patriotic organizations set an urgent 

requirement of establishing revolution organization with clear politic 

direction to undertake the mission of leading and bring the petriotic and 
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revolution movement of Quang Nam up. 

From the middle of the 20s of XX century, democratic national 

movement in Quang Nam srongly developped and divided into two 

directions: movements under democratic bourgeois tendency and another 

new democratic national movement under proletarian tendency. This 

historical phenomenon was marked with the birth of two revolution 

organizations in Quang Nam in 1928, which were Vietnam Youth 

revolution and Tan Viet Revolution of Party. 

The formation and strong development, along with the deep and 

mosty absolute influence of Vietnam Youth revolution in Quang Nam, 

and the quick change of most party members of Tan Viet revolution 

under communism reflected the necessary development of patriotic and 

revolution movement of Quang Nam under proletarian tendency during 

the second half of the 20s of XX century. 

3.2.2.2. Changes in organizational structure of leadership 

3.2.2.2.1. The birth and operation of Vietnam Youth revolution in 

Quang Nam 

During the second half of the 20s of XX century, Maxism – 

Leninism was propagandized to Quang Nam land and combined with the 

patriotic movement, leading to the birth of Vietnam youth revolution 

groups in most important areas with diffentiation status and small scope: 

The campaign board of Vietnam youth revolution of Quang Nam in Hue 

(moved to Da Nang since 06/1927), Vietnam youth revolution of Da 

Nang, branch of Vietnam youth revolution in Hoi An, groups of Vietnam 

youth revolution in Tam Ky, etc. On that basis, in early 1928, a meeting 

was held in Gieng Bong (Da Nang) to consolidate organizations and 

groups of Vietnam youth revolution and establish a provincial assembly 

of Vietnam youth revolution of Quang Nam. 

After birth, Vietnam youth revolution of Quang Nampushed up in 

developing members, opening the organization, assigning staffs to have 

training courses in China, Thailand, etc. Until 5/1929, there had been 5 

branches in Quang Nam – Da Nang, with over 50 members and several 

supporting organizations. 

Clearly, the formation of Vietnam youth revolution of Quang 
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Namwas the combination of Marxism – Leninism and the patriotic 

movemen in Quang Nam after WW1. Though it was not a communist 

organization, the organization operated under the principles and method 

of a proletarian party. The assembly really became the leader, having 

peoples to fight against colonial power and the henchmen to take back 

daily rights, protect and develop revolution force. 

3.2.2.2.2. The birth and operation of Tan Viet revolution of Quang 

Nam party 

Along with the birth of Vietnam youth revolution, during 1927 - 

1929, there was also the birth of Tan Vietn revolution in Quang Nam. 

The work of establishing and developing the organization, gathering 

people of Tan Viet revolution was quite limited. Until 1929, there were 

just about 20 party members and other group of rescue, occupational 

studying, reading newspapers, etc. Therefore, the influence of Tan Viet 

revolution in Quang Nam was not as much as of Vietnam youth 

revolution. 

3.2.2.2.3. The birth of Vietnam communist party committee in 

Quang Nam province 

By the end of 1929, with the trend of establishing communist 

parties in the whole country, meeting the development demand of 

revolution movement of Quang Nam, party committee of Indochina 

Communist party of Quang Nam province was established on the basis of 

Vietnam youth revolution of Quang Nam. 

On 28/3/1930, receiving the consolidation credo of central 

committee of the party, provisional steering committee of party 

committee of Quang Nam accounced the establishing of the party 

committee and instructing oppressedindustrial, agricultural workers and 

labours to fight for independence. 

The birth of Party committee of Quang Nam with a correct, 

creative political way and the close organiation system in people had 

absolutely stopped the crisis period of leadership way and organization, 

stopping the differentiation of revolution organizations; putting a 

historical mark or Quang Nam people to step into a new period – period 

of democratic national struggle under the flag of national independence 
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and socialism with the leadership of Communist party of Vietnam. This 

event marked the change in nature of leadership structure of the patriotic 

and revolution movement of Quang Nam after WW1. 

3.2.2.3. Changes in operation method 

3.2.2.3.1. Changes of operation method under democratic bourgeois 

tendency 

After WW1, struggle way of the patriotic and revolution 

movement of Quang Nam under democratic bourgeois tendency had 

important changes, mainly political struggle in secret or public ways, 

which were more diverse than previously. 

*  About publicity 

- Intellectuals, petit bourgeois with main activities of openning 

new schools, developing newspapers, especially meetings to support the 

patriotism and the thought of democracy, people’s right 

- Responding to the movement of asking pardon for Phan Boi 

Chau (1925) and memorial celebration for Phan Chu Trinh (1926) was 

very exciting in the whole province, attracting thousands of people. 

- Operation of restoring real careers, establishing business 

company with the purpose of developing national capitalism, antitrust of 

French and Chinese bourgeois, encouraging using domestic products, 

xenophobia, etc; taking part in professional unions to struggle for the 

right of bourgeois, mostly in Hoi An, Da Nang – where most key 

economic bases in Quang Nam gatherred. 

*  About confidentiality 

Establishing secret organizations, groups like Central driving 

friendship group (Da Nang), Sports Intellectuals group (Tam Ky), O-Ro 

football group (Hoi An), etc. These organizations, by public activities in 

the shade of newspaper reading groups, martial art groups, sport groups, 

poem comment group.... to propagandize national love and awake 

national spirit. 

The new, diverse content and method of struggle were typical 

expression of the change in the operation of patriotic and revolution 

movement of Quang Nam after WW1. It was the development of the 

movement to be the convenience for the penetration and spreading of 
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Marxism – Leninism to Quang Nam, which created the change of 

patriotic ad revolution movement under proletarian tendency. 

3.2.2.3.2. Changes of operation method under proletarian revolution 

From the second half of the 20s of XX century, the patriotic and 

revolution movement under proletarian revolution had noticable changes 

in its operation. The movement was very agressively with new content 

and form of struggle, diverse with activities like: 

- Propagandizing and encouraging revolution, confirming the 

revolution idea of Nguyen Ai Quoc and Marxism – Leninism for the 

patriotic and revolution movement. 

- Training officials and asking for financial support 

- Establishing and developing the system of organization, and 

public groups 

- Holding activities of struggle for civil right every day. 

The movement took place with diverse form. In which, the 

remarkable activities were training officials and asking for financial 

support; establishing and developing the system of organization, and 

public groups. 

Conclusion of chapter 3 

After WW1, with the influence of new historic conditions, 

patriotic and revolution movement of Quang Nam had new changes 

under two tendency of democratic and proletarian. Bourgeois national 

movement, by inheriting the achievement in early XX century, moved to 

a new step. That was the condition to form and develop national 

movement under proletarian tendency. Thanks to the right way and 

suitable operation method, the patriotic and revolution movement of 

Quang Nam under proletarian tendency gradually got a higher level and 

became the ky factor of the changes of the patriotic and revolution 

movement of Quang Nam during the 20s of XX century, leading to the 

birth of Vietnam Communist Party of Quang Nam – the direct factor of 

all success of revolution of Quang Nam since 1930. 

 

Chapter 4 

CHARACTERISTICS, INFLUENCES OF  
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THE CHANGES OF PATRIOTIC AND REVOLUTION 

MOVEMENT OF QUANG NAM FROM EARLY XX CENTURY 

TO 1930 

 

4.1. Characteristics 

4.1.1. The changes of the patriotic and revolution movement of 

Quang Nam since early XX century to 1930 showed general 

characteristics of the whole country 

In the general movement of national history since early XX 

century, the changes of patriotic and revolution movement of Quang 

Nam during this period showed general characteristics of the whole 

country. Particularly: 

4.1.1.1. The changes occurred constantly and overally, in combination 

with the role of patriotic intellectuals 

4.1.1.2. The traditional patriotism and revolutional thought of this time 

was the base of such changes 

4.1.1.3. National independence, establishing and developing a strong 

nation was the thorough target of the changes 

4.1.1.4. The strength of consolidation of all people was the motivation for 

the changes 

4.1.2. Major characteristics of the changes in patriotic and revolution 

movement from early XX century to 1930 

4.1.2.1. Quang Nam was the first place to have changes in patriotic and 

revolution movement under democratic bourgeois in early XX century 

Quang Nam became the leader of the changes under democratic 

bourgeois tendency in early XX century, with the following factors: 

Firstly, Quang Nam was the land of industrial-commerical 

tradition, with main towns in the Central region like Hoi An, Da Nang 

Secondly, patriots of Central region and Quang Nam could 

approach and be familiar with the bourgeois idea from western Europe 

from very soon in late XIX century by new style of writing. 

Thirdly, Quang Nam was the Vietnam leading land of studious 

tradition; Quang Nam people were very active and had a strong critical 

thinking. 
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Forthly, the early end of Can Vuong movement in Quang Nam 

(9/1887) in particular, and South Central provinces in general, influenced 

the determination of new national salvation with an advanced direction. 

Fifthly, Quang Nam was the place where the payoneers of the 

salvation for Vietnam were born and raised in early XX century; at the 

same time it was the place to gather those who wanted to fight for the 

right, the place where Vietnamese talents thirsty for national 

independence were received and used. 

Sixthly, Quang Nam – Da Nang was one of the key area to turn it 

into a colonel of France in the Centre, which would create an early 

change in economy – society. This was the necessary premise for 

adopting a new thought – thought of democratic bourgeois. 

4.1.2.2. Quang Nam – the most concentrated place in the change during 

the salvation of Vietnam in early XX century 

4.1.2.3. During the changes, at first there was differentiation in many 

tendencies of the national movement, under democratic bourgeois, and 

gradually it was changed to the credo of proletarian revolution. 

4.1.2.4. Countryside was the key area of the changes 

4.1.2.5. The changes had a connection to the change of patriotic and 

revolution movement in Da Nang 

4.2. Influence of the change in patriotic and revolution movement of 

Quang Nam since early XX century to 1930 

4.2.1. Contributed to create the change of patrioic and revolution 

movement of Vietnam 

4.2.2. Contributed to develop the national salvation of Vietnam in an 

advance direction, under the way of proletarian revolution 

4.2.3. Contributed to the period of reviving internal power of the nation 

4.2.4. Started the international integration and setting an area to work 

abroad 

Conclusion of chapter 4 

The change of patriotic and revolution movement of Quang Nam 

during the first 30 years of XX century was originated from objective and 

subjective, domestic and local elements; therefore the change both 

showed the general charateristics of the whole country and the specific 
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features of Quang Nam. Such change was very meaningful to Quang 

Nam only but also influenced to all over the country, thereby it could 

draw out many issues that had essential meanings to the building, 

developing and protecting Quang Nam land. 

 

CONCLUSION 

1. The world during the first 30 years of XX century was full of change 

and there were changes in political institutions, social-economic structure 

of Vietnam; in addition, crisis and helplessness of the feudal thought in 

front of the reality was the convenience for new thought of democratic 

bourgeois and international revolution to impact Vietnam. A revolution 

in all fields required a study of civilization and technique, reformation, 

renewal to strengthen the protection to the national independence and to 

develop the country under a civilization direction, which was a certain 

requirement of the hisotry. Historical requirement during the first 30 

years of XX century asked for a renewal in the thought of salvation, 

seeking for and directing the salvation of the nation. 

Early XX century, due to the impact of domestic and internation 

factors, patriotics in Quang Nam recognized the historical history, made 

some changes in the thought of salvationunder democratic bourgeois 

tendency, encouraged Duy Tan movement (1903 - 1908), were together 

with Nghe An – Ha Tinh peoples to establised Reformation Society 

(1904 - 1912); mobilized and led Dong Du movement (1905 - 1909); 

which all were the openning for the change of patriotic and revolution 

movement of the whole country from credo of feudal to democratic 

bourgeois 

After WW1 (1914 - 1918), Quang Nam people, led by the 

intellectuals captured the patriotic and revolution movement of the 

country and applied to the condition of Quang Nam, making the patriotic 

movement here kept changing to a more advanced direction. So during 

the first 30 years of XX century, along with the whole country, the 

patriotic and revolution movement of Quang Nam had strong and 

absolute changes in political thought, organization, and practical 

activities, leading to a historic turn of the birth of Vietnam Communist 
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Party in Quang Nam (28/3/1930). That was the result of big efforts that 

Quang Nam people to get over the limit of confucian thought and the 

restraint of the French, to look into a full-of-change world for new 

revolution ideas, for creating some new salvation method, stopping the 

crisis of a long time of salvation. 

 

2. The change of patriotic and revolution of Quang Nam during the first 

30 years of XX century was a dialectical receiving and changing, in 

which the advanced direction and revolution dominated. The change 

happened voluntarily, with inheritance, on the principle and the target of 

taking back the national independence, social democracy and humanity. 

The win of Marxist-Leninist theory in general and the tendency of 

proletarian revolution in general was the certain result of the national and 

class movements in Quang Nam during early XX century. That was the 

change in nature of the patriotic and revolution movement; that was the 

progress for the patriotic and revolution movement in Quang Nam; that 

was also the process for the patriotic and revolution movement in Quang 

Nam to move step by step from the idea of “country, traditional nation”, 

“democratic bourgeois” to the credo of “proletarian revolution”, which 

was the good combination of nationalism and socialism under the idea of 

Ho Chi Minh. 

 

3. The change of patriotic and revolution of Quang Nam from early XX 

century to 1930, beside the influence of international and national 

features, also affected by local internal power. Therefore, the change in 

Quang Nam represented both general characteristics of the whole country 

and specific features. Like in the whole country, the change of patriotic 

and revolution of Quang Namfrom early XX century to 1930 occurred 

constantly and quite absolutely from political idea, leadership structure 

and practical operation method; basing on the traditional nationalism and 

revolution idea of that time. The national independence, building and 

developing a strong and civilized country was the target of thec change; 

the consolidation of people in the country was the movement of such 

change. The outstanding feature of the change of patriotic and revolution 
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of Quang Nam during early XX century was Quang Namdemocratic 

bourgeois from early XX century. There was the differentiation between 

the tendencies of “violence” and “reformation” at first, under democratic 

bourgeois tendency, but then it was decided to continue under the creado 

of proletarian revolution; countryside was the kew are of the change. The 

change had a close connection to the change of patriotic and revolution 

of Da Nang 

 

4. The change of patriotic and revolution of Quang Nam in particular and 

of Vietnam in general during the first 30 years of XX century, was a 

process at all, to look for, select and determine the most suitable 

salvation, to select a leadership class that was qualified to lead the 

revolution to success. That would be a long change, conducted in the 

whould country and specifically shown in each locality. The change of 

patriotic and revolution of Quang Nam  during this time was typical and 

clear change, contributing to push up the general change of change of 

patriotic and revolution of Vietnam. Therefore the change of patriotic 

and revolution of Quang Nam was not only meaningful to Quang Nam 

but also to the whole country. 

The change of patriotic and revolution of Quang Namduirng the first 30 

years of XX century has opened many essential matters to Quang Nam 

people today. Firstly to create the change, it must be determined a correct 

target, reflecting the benefits of the nation with an advanced direction. 

The intellectuals always played an important role during the change and 

had a significcant meaning to the existance and development of the 

society. It should be fully exploited and properly used the power of 

poeple classes in the society, and take the advantages of suitable struggle 

method to create the change. Finally, strengthen the leadership of the 

movement during the change was the survival matter of the patriotic and 

revolution of Quang during the first 30 years of XX century. 
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