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 M�n t$ng các Ái H�u, và các B�n Tr-  
                                                                         �% nh  m�t giai �o�n c�a l�ch s� N� c Nhà  

        
                                                                                                           Nguy;n xuân M�ng 

 
 
      
  
Hàng n�m, m0i l�n T�t ��n, Xuân v� , ng��i Vi�t 
chúng ta không làm sao quên ��!c  "TRDN "1NG 
"A", gò chôn b
n gi�c xâm l�!c ph��ng B	c. 
Nhân d�p T�t Giáp Thân s	p ��n, l�i thêm m�t cái 
T�t tha h��ng n�a , t� n�i ��t khách quê ng��i , tôi 
xin ghi l�i m�t giai �o�n c�a l�ch s, , �� các Ái H�u 
cùng chúng tôi ôn l�i l�ch s, n��c nhà , và �� nh	c 
cho các b�n tr� và con em chúng ta nh� ��n chi�n 
công hi�n hách c�a "Ti�n B�i" và tinh th�n ch�ng 
quân xâm l�!c c�a dân Nam. 

Tôi xin tóm l�!c nh� sau: 

Lê Chiêu Th�ng vì không th�n ph�c Tây S�n, 
b� Th�ng Long lên n��ng náu t�i ��t L�ng Giang, 
cho ng��i sang c�u cu nhà Thanh. N�m M(u Thân 
(1788), quân nhà Thanh m�!n ti�ng sang cu nhà 
Lê, chi�m gi� thành Th�ng Long, có ý mu�n l�y ��t 
An Nam. B	c Bình V��ng Nguy%n Hu� bèn lên 
ngôi Hoàng �� ��t niên hi�u là Quang Trung, r�i 
kéo ��i binh �i �u&i quân xâm l�ng. 

Xin nh	c l�i , Lê Chiêu Th�ng khi   L�ng 
Giang c, bà Hoàng Thái H(u �em Hoàng t, sang 
Long châu kêu van v�i quan Tàu �em quân qua An 
nam giúp khôi ph�c nhà Lê . B�y gi� T&ng ��c 
L�4ng Qu�ng là Tôn S� Ngh� , dâng bi�u tâu v�i 
vua Càn Long nhà Thanh, ��i l�!c nói r�ng: " H
 
Lê là công th�n n��c Tàu , nay b� gi�c l�y m�t 

n��c, m# và t* quân sang c�u cu , tình c�ng nên 
th��ng. V� l�i n��c Nam v�n là ��t c� c�a n��c 
Tàu , n�u sau khi cu ��!c nhà Lê , và l�i l�y ��!c 
��t An nam, th*c là l!i c� �ôi ���ng". 

Vua Càn Long nghe l�i tâu �y , bèn sai Tôn S� 
Ngh� kh i quân b�n t.nh Qu�ng "ông, Qu�ng tây , 
Quí Châu , Vân nam, �em sang �ánh Tây S�n. 

Tôn S� Ngh� kéo quân ��n Kinh B	c (B	c 
Ninh), vua Lê Chiêu Th�ng ra chào m�ng r�i theo 
quân Tàu v� Th�ng Long. Khi vào Th�ng Long Tôn 
S� Ngh� làm l% tuyên �
c t� s	c c�a vua nhà Thanh 
phong cho vua Chiêu Th�ng làm An Nam Qu�c 
V��ng. Vua Chiêu Th�ng tuy �ã th� phong, nh�ng 
các t� v�n th� ��u ph�i �� niên hi�u Càn Long. M0i 
khi bu&i ch�u xong r�i , Chiêu Th�ng l�i ��n dinh 
S� Ngh� �� ch�u ch*c vi�c c� m(t quân qu�c. Ng��i 
b�y gi� có nh(n xét: n��c Nam ta t� khi có �� 
v��ng ��n gi� , không th�y vua nào hèn h� ��n th� . 
Ti�ng là làm vua mà ph�i theo niên hi�u vua Tàu , 
vi�c gì c�ng ph�i b2m ��n "Quan T&ng "�c", th� 
thì có khác gì �ã là n�i thu�c r�i không ? 

B	c Bình V��ng Nguy%n Hu�   Phú Xuân 
��!c tin quân Thanh �ã sang �óng   Th�ng Long, 
l(p tc h�i các t��ng s� �� bàn vi�c �em quân ra 
�ánh. Các t��ng ��u xin hãy chính ngôi tôn, �� yên 
lòng ng��i r�i s+ kh i binh. 
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Ngày 25 tháng 
11 n�m M(u Thân 
(1788), v��ng làm 
l% lên ngôi Hoàng 
"� (t�i núi Bàn 
S�n phía �ông nam 
thành Phú Xuân), 
��t hi�u là Quang 
Trung r�i t* mình 
th�ng l�nh th�y b� 
��i binh ra �ánh 
gi�c Thanh, ngày 

29 tháng 11 ��n Ngh� An, ngh. l�i 10 ngày �� tuy�n 
thêm lính. Binh l*c bên ta b�y gi� g�m ch�ng m�t 
tr�m ngàn quân và h�n ba tr�m th�t voi . Ngày 20 
tháng ch�p ��n núi Tam "i�p, nhà Vua khao l�o 
quân s� . Ngô V�n S  và Ngô Thì Nhi�m ��u ra t� 
t�i , k� chuy�n quân T�u th� m�nh, cho nên ph�i lui 
v� gi� ch0 hi�m y�u . Vua c��i mà nói r�ng: chúng 
nó sang phen này là mua cái ch�t �ó thôi . Ta ra 
chuy�n này thân coi vi�c quân �ánh gi� , �ã ��nh 
m#o r�i , �u&i quân Tàu v� ch3ng qua 10 ngày là 
xong vi�c. Nh�ng ch. ngh� chúng là n��c l�n g�p 
m��i n��c ta , sau khi chúng thua m�t tr(n r�i , t�t 
chúng l�y làm x�u h& , l�i m�u báo thù , nh� th� thì 
�ánh nhau mãi không thôi , dân ta h�i nhi�u , ta sao 
n4 th� . V(y �ánh xong tr(n này Ta ph�i nh� Thì 
Nhi�m dùng l�i nói cho khéo �� �ình ch. vi�c chi�n 
tranh. "!i m��i n�m n�a  , n��c ta d�4ng ��!c sc 
phú c��ng r�i , thì ta không c�n ph�i s! chúng n�a . 

Vua Quang Trung cho t��ng s� �n T�t Nguyên 
"án tr��c, �� ��n hôm tr� t�ch thì c�t quân �i , ��nh 
ngày m�ng 7 tháng giêng thì vào thành Th�ng Long 
m  ti�c �n m�ng. "o�n r�i truy�n l�nh cho ba quân 
��n nghe l�nh �i�u khi�n, phân binh thành 5 ��o do 
các T��ng  ch. huy g�m có "�i t� mã S  , N�i h�u 
Lân, "�i �ô ��c L�c, "ô ��c Tuy�t, "�i �ô ��c 
Mão , "ô ��c M�u .... S	p x�p quân ng� xong xuôi 
, ��n hôm 30 T�t Nguy%n Hu� cho l�nh khua tr�ng 
kéo ra B	c. Nguy%n Hu� t* mình �i�u khi�n Trung 
quân ti�n lên Th�ng Long. M�ng 3 T�t vua Quang 
Trung dùng k� h� binh, không �ánh mà h� ��!c 
��n H� H�i  . M�ng 5 T�t k�ch chi�n   Ng
c H�i: 
quân Nam toàn th	ng. T�i "1NG "A , T/ENG 
THANH là S;M NGHI "1NG PH5I THFT C? 
TG TH , HÀNG VIN QUÂN GIJC CHIY TÁN 
LOIN, BK VOI GIÀY CHLT. H� ��n "i�n Châu 

xong, Nguy%n Hu� kéo quân vào Th�ng Long, uy 
th� h�t sc m�nh m+ , Tôn S� Ngh� ho�ng s! ch�y 
v� m�n B	c, ��n ��a ph(n huy�n Ph�!ng Nhân ph�i 
vt b� c� �n tín �� thoát l�y thân, quan quân nhà 
Thanh tranh nhau qua c�u phao , c�u s(p, ch�t vô 
s�. Vua Lê Chiêu Th�ng c�ng theo gót Tôn S� Ngh� 
ch�y sang Tàu . 

"ánh �u&i quân Thanh ra kh�i n��c xong, vua 
Quang Trung m�t m�t ch�u nhún mình v(n ��ng v�i 
Thanh tri�u �� n�i l�i bang giao gi�a n��c ta và 
Trung Hoa , m�t khác lo c�i t& n�i chính cho ��!c 
v�ng vàng. Nh� tài ngo�i giao c�a Ngô Thì Nhi�m, 
tháng 7 n�m K- D(u (1789) Nguy%n Hu� ��!c vua 
Càn Long nhà Thanh phong làm An Nam Qu�c 
V��ng. "�n �ây ch�m dt nhà H(u Lê v�i cái nh�c 
c�u vi�n c�a Lê Chiêu Th�ng, cái nh�c "cõng r	n 
c	n gà nhà , r��c voi v� giày m� t&"  Ng�!c l�i b
n 
xâm l�!c ph��ng B	c �ã ph�i khi�p s! tr��c tinh 
th�n ch�ng xâm l�ng c�a quân dân ta và tài �i�u 
binh khi�n t��ng c�a vua Quang Trung. Hành ��ng 
nh�c nhã c�a Lê chiêu Th�ng và chi�n công hi�n 
hách c�a vua Quang Trung nh	c chúng ta nh� l�i 
vào n�m Giáp Thìn (1784), quân Tiêm La (Thái Lan 
hi�n nay) c(y th� ��a quân qua cu vi�n, th� l*c 
m�nh l	m, chúng l�n l�!t l�y ��!c R�ch Giá , Ba 
Th	c, Trà Ôn, M�n Thít, Sa�éc, �i ��n �âu c�ng 
qu�y nhi%u dân chúng, c��p bóc, hãm hi�p �àn bà 
con gái và làm nhi�u �i�u tàn ác, lòng ng��i oán 
h(n vô cùng. T��ng Tây S�n gi� ��t Gia "�nh lúc 
b�y gi� là Tr��ng v�n "a bèn sai ng��i v� Qui 
Nh�n phi báo , vua Tây S�n sai Nguy%n Hu� �em 
binh vào ch�ng gi� . 

Nguy%n Hu� vào ��n Gia "�nh nh, quân Tiêm 
La  (g�m 20 v�n quân và 300 chi�n thuy�n do hai 
t��ng  Tiêm  là Chiêu T�ng và Chiêu S��ng ch. 
huy) ��n g�n R�ch G�m và Xoài Mút   phía trên 
M' Tho , r�i �ánh phá m�t tr(n , gi�t quân Tiêm ch. 
còn ��!c vài ngàn ng��i , ch�y theo ���ng th�!ng 
��o tr�n v� n��c (Vi�t Nam S, L�!c, Tr�n Tr
ng 
Kim, quy�n II trang 111). Trên �ây ch. là tóm l�!c, 
n�u mu�n bi�t thêm chi ti�t xin qúy AH và qúy b�n 
tìm �
c   các sách s, hay Vi�t Nam S, L�!c c�a 
Tr�n Tr
ng Kim. 

Ti�p theo , xin hãy tìm hi�u cu�c �i�u binh 
khi�n t��ng c�a nhà thiên tài quân s* Nguy%n Hu� , 
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v�i ch. trong m�t th�i gian ng	n ng�i , h�n 300 th�t 
voi và m�y m��i v�n quân t� Phú Xuân �ã có m�t   
Ngh� An và sau �ó ti�n ra �ánh chi�m Th�ng Long 
�úng nh� �ã d* ��nh. 

Tôi c� g	ng tìm tài li�u trong s, sách nói v� 
cu�c hành quân th�n t�c c�a vua Quang Trung 
Nguy%n Hu� , nh�ng không th�y .  Nh�ng �i�u tôi 
ghi ra d��i �ây ch. là nh�ng l�i c�a các b(c bô lão 
s�ng lúc b�y gi� �ã k� l�i cho con cháu bi�t r�i 
truy�n l�i cho ��n ngày nay. Tôi th�y có ph�n h!p 
lý và kh� thi, nên ghi ra �� các Ái H�u và Thân 
H�u góp ý thêm cho. 

Qua nh�ng l�n ��a quân t� Phú Xuân ra Th�ng 
Long di�t Tr�nh phù Lê , r�i ��n các l�n di�t tr� 
Nguy%n H�u Ch.nh và V� v�n Nh(m, Nguy%n Hu� 
�ã l�n l�!t rút kinh nghi�m và áp d�ng vào vi�c 
chuy�n quân, nên vi�c chuy�n quân ra B	c di�t 
quân nhà Thanh l�n này �ã di%n ra r�t th�n t�c. 
Theo k� l�i , Nguy%n Hu� �ã t& chc hai ��i ti�p 
v(n và chuy�n v(n �� ph�c v� cho quân s�. 

V� ti�p t� l��ng th*c cho quân s� , ��i ti�p v(n 
lo phân phát l��ng khô , �ó là lo�i bánh tráng (có 
n�i g
i bánh �a) Bình "�nh. Bánh này làm b�ng b�t 
g�o v�i chút ít mu�i �� có ch�t m�n và có r�i v�ng 
(mè) �� có ch�t béo , m0i khi mu�n �n ch. c�n 
nhúng n��c cho bánh m�m ra là �n d% dàng. "�i 
ti�p v(n còn c	t quân lính c hai ng��i gánh hai cái 
ch�o , cái ch�o d��i dùng �� ��t c�i , còn cái ch�o 
trên cùng dùng �� n�u c�m, m�t s� binh lính �i theo 
�� lo vi�c ��t c�i , n�u c�m, phân phát cho binh s� 
�ang di chuy�n. "�i Ti�p V(n ��!c c�p m�t s� voi 
�� giúp chuyên ch  g�o mu�i, c�i n��c và các quân 
lính c�a ��i khi ch�a ��n phiên ph�i lo vi�c n�u �n.   
Quân lính ��!c chia thành t& ba ng��i , hai ng��i 
gánh m�t cái võng (cái cán), và m�t ng��i ��!c 
n�m trên võng lúc di chuy�n, �i ��!c m�t �o�n dài , 

thì �&i phiên, ng��i   trên võng xu�ng thay cho m�t 
ng��i , ng��i �ó ��!c lên n�m trên võng, và c 
tu�n t* thay phiên nhau , nên cu�c hành quân ��!c 
luôn liên t�c không ph�i ng�ng ngh. , ho�c ngh. r�t 
ít th�i gi� cho vi�c v� sinh cá nhân. 

"�i chuy�n v(n �i b�ng ng*a tr��c ngày xu�t 
quân, v�i m�c �ích phát d
n ���ng sá , n�u g�p khe 
su�i nh� ch�t cây b	t c�u , g�p sông l�n và sâu , thì 
tr�ng d�ng thuy�n c�a dân chúng �� ch  quân qua 
sông và huy ��ng dân chúng ch�t tre làm bè �� ch  
voi sang sông. Trong vi�c làm bè �� ch  voi sang 
sông, qua nh�ng l�n hành quân tr��c, ��i chuy�n 
v(n �ã có kinh nghi�m v� vi�c làm bè tre ch  voi 
qua sông an toàn. H
 làm hai lo�i bè tre , m�t lo�i 
�� ch  voi l�n và m�t lo�i �� ch  voi có c4 trung 
bình và nh� h�n. Khi cho voi lên bè và th�y an toàn 
cho vi�c di chuy�n, h
 ��m s� l�!ng tre cùng kích 
th��c áp d�ng cho m0i lo�i bè , r�i �em áp d�ng 
cho các n�i  sau �ó ph�i v�!t qua sông l�n và sâu .  
Nhìn l�i công vi�c làm c�a ��i chuy�n v(n, chúng 
ta có th� xem ��i này nh� là ��n v� công binh c�a 
l�i t& chc quân ��i ngày nay v(y . 

Nh� �ã vi�t   ph�n ��u c�a bài này , tôi d*a 
theo s, sách �ã d)n chng, và d*a vào nh�ng l�i k� 
truy�n l�i , tóm l�!c l�i m�t giai �o�n c�a l�ch s, 
n��c nhà �� m0i �� Xuân v�, T�t ��n nh	c chúng ta 
cùng nh� l�i và �� các b�n tr� , con em chúng ta 
bi�t ��n nh�ng chi�n công hi�n hách và tinh th�n 
ch�ng quân xâm l�!c c�a các b(c ti�n b�i . 

C�ng xin nói thêm trong ngày Di%n Hành V�n 
Hoá Qu�c T� t�i N�u /�c n�m 2003 v�a r�i , C�ng 
"�ng ng��i Vi�t T� n�n �ã ch
n ch� �� VUA 
QUANG TRUNG "II PHÁ QUÂN THANH �� 
bi�u di%n. Bài này s+ giúp các B�n Tr� bi�t  ngu�n 
g�c c�a ch� �� mà C�ng "�ng Ng��i Vi�t T� n�n 
�ã ch
n v�i m�c �ích nêu cao tinh th�n chi�n ��u 
anh d�ng c�a dân t�c Vi�t trong vi�c gi� n��c. Tinh 
th�n chi�n ��u �ó �ã truy�n l�i cho th� h� chúng tôi 
vào các th(p niên 40, 50, nay ��!c truy�n sang các 
th� h� Tr� Vi�t Nam trong c�ng nh� ngoài n��c v�i 
��c mong các B�n s+ �em l�i t* do, dân ch�, nhân 
quy�n cho ��ng bào. Hy v
ng m�t ngày không xa , 
n��c Vi�t s+ ��!c t��i sáng h�n. 

Tôi xin ch�m dt  n�i �ây và xin cám �n các Ái 
H�u và các B�n �ã b� th�i gi� theo dõi bài vi�t này. 


