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Đã tái bản Trong Mắt Bão Lịch Sử Dong duy Hoang Kiếm Nam

Đã tái bản
Trong bộ 6 cuốn (3000 trang)
Trong Mắt
Bão Lịch Sử
Một công trình nghiên cứu công phu lịch sử Việt Nam từ thời Trịnh Nguyễn
phân tranh, qua giai đoạn 80 năm nô lệ, qua hai cơn bão lớn nhất thời đại Đệ nhất và Đệ nhị thế
chiến, Nỗ lực đấu tranh dành độc lập của Việt Nam qua hai dòng cách mạng Nguyễn Thái Học và Hồ
Chí Minh. Người Mỹ qua cơ quan tình báo chiến lược OSS và đại uý Patti. Việt Nam trong mùa cách
mạng. Cuộc chiến giữa quan tư tình báo Pháp Sainteny và Hồ chí Minh, Từ bản tuyên ngôn độc lập
tới Toàn quốc kháng chiến
Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm chỉnh dò đường về sử bằng tất cả
tấm lòng ngay thẳng, chân thành, không thiên vị chao đảo bởi những thiên kiến thù hận vì:
Nếu không ngay tình học lich sử thì có lúc
chính chúng ta sẽ là nạn nhân của lịch sử
Trong Mắt Bão Lịch Sử
Tập 1
Bùa Thiên Yểm
• Khi tìm hiểu về
những biến cố của nhân loại trong giai đoạn thế kỷ 19 , đặc biệt sự nổi trôi của thân phận Việt Nam,
thì sự tìm hiểu về tầm vóc quan trọng của các đế quốc thực dân Tây Phương, đặc biệt trong khu vực
Đông và Đông Nam Á Châu là một điều cần thiế t.....
• Nhật ký hải trình của Marco Polo có
nói sơ tới vương quốc Champa (Nam Trung Việt), đảo Phú Quốc, và cho rằng đây là một vùng giầu
thịnh nổi tiếng với loại gỗ đen (gỗ mun hoặc gỗ lim) và cũng có những hải cảng thường xuyên có
khách thương ghé qua.
•
Chuyện quý quốc muốn chúng tôi hợp tác để truyền bá đạo giáo
của quý vị thì chúng tôi không giám nhận lời, bởi vì (ở đây) đã có những phong tục cổ truyền được
ban hành qua những sắc dụ mà mọi người phải bảo vệ. ( Vua Lê Chúa Trịnh)
•
Nguyễn Ánh là một lá bài tốt nhưng một ông hoàng 3 tuổi còn quý giá hơn gấp bội vì nó là một sự
đầu tư từ gốc rễ có thể được xử dụng tuỳ nghi dù Nguyễn Ánh còn hay mất.
• Nguyễn Ánh:
hiệp ước Versaille 1787 không có giá trị. “.... còn những viện trợ đã xin với bệ hạ, tuy không
nhận được, tôi vẫn nghĩ rằng việc đó không do lỗi của bệ hạ mà là do
người chỉ huy quân sự của
bệ hạ tại Ấn Độ.
• Quân Tây Sơn có lợi thế là đánh trên đất nhà nên quen thuộc địa thế nhưng
nhà Vua không hề nhụt trí nhờ có lực lượng trang bị súng điểu thương, pháo binh dã chiến (hoạt
động theo kiểu Tây phương) và nhất là tinh thần của binh sĩ rất cao.
• Tổn thất phía nhà Vua
khá trầm trọng 4000 người chết nhưng tổn thất phía Tây Sơn còn cao hơn. Khoảng 50.000 tử
thương? Toàn bộ lực lượng hải quân vĩ đại của Tây Sơn và hạm đội vận tải 1800 thuyền buồm bị tiêu
hủy, 6000 đại bác, một số lượng vĩ đại võ khí đạn dược, quân trang, và vàng thoi bạc nén, châu báu
của đám quan Tây Sơn làm mồi cho sóng cả.
(Trận thủy chiến ở cửa Thị Nại )
• Có 5 mgười
phụ nữ bị bắt. Một thiếu nữ 16 tuổi rất xinh đẹp, một bé gái khoảng 12 tuổi, con của bà công chúa
Bắc Hà (Ngọc Hân?) dung nhan tàm tạm, ba công nương khác tuổi từ 16 tới 18 da ngăm ngăm đen
nhưng nhan sắc cũng dễ nhìn. Có ba hoàng tử tuổi từ 12 tới 15, con trai của công chúa Bắc Hà dáng
dấp khả ái và cung cách khoan hòa.
•
Trong lúc Vua cha vừa đạt chiến thắng Ngụy quân
thì vị thế tử nối dòng cuả ông là Hoàng tử Cảnh đang vật vã đau đớn trên giường bệnh. Dường như
Thái tử chỉ còn chờ đợi tin chiến thắng của phụ hoàng để nhắm mắt lìa đời trong toại nguyện.”
(B arisi)
• Bí ẩn về những cái chết nối đuôi nhau của hai người con lớn của Nguyễn Ánh .
Hoàng tử Cảnh chết trước (ngày 20-3-1801) , tiếp ngay sau đó hai tháng hoàng tử Hi cũng qua
đời ngày (21-5 1801) .
• Sáng tối Cảnh lẩm nhẩm đọc kinh và còn nói:
“ tôi không muốn
làm Vua, nếu không vì có ý định làm cho cả dân tôi trở lại đạo.
• Tướng địch bị xiềng và điệu
đến trước nhà Vua. Đương sự đã trả lời giọng lễ phép nhưng vẫn giữ được cung cách xứng đáng.
(Nguyễn Ánh) nói : “Ông là một tướng quân anh hùng, ta rất kính trọng nhưng dù sao cũng là một
phần tử đã cầm gươm chống lại Vua của mình Dù vậy, ta biết cách đối xử với những đấng anh
hùng, ta muốn làm nhẹ đi sự đầy đọa của ông...”
• Bá Đa Lộc muốn buôn hai ông Vua một
lúc và cái ông Vua tương lai từng được ông bế trên tay rèn luyện từ lúc chập chững biết đi mới đích
thực là mục tiêu của “ Bi Nhu quận công “.
• Bá Đa Lộc và cuộc đầu tư phá sản
“ Ta nuôi
ông lâu rồi, ban ơn phúc danh vọng cho ông nhiều rồi! sao ông không chịu lạy những đấng khuất
của ta... ông không từng lậy các thánh của ông hay sao.... Họ cũng đã chết cả rồi không trở lại
nữa.... Ông có muốn ta gửi ông đi Xiêm để Phật Vương bắt lậy Phật không...”
Nguyễn Ánh
• Thật ra các giáo sĩ chỉ muốn thay thế những thần linh lẻ tẻ bằng một thần linh lớn hơn, uy lực

