Lịch Sử Đường Nguyễn Huệ Saigon
Nếu làm một cuộc viễn du về quá khứ, chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị và bất
ngờ trong lịch sử hình thành con đường này.

Khởi thủy đường Nguyễn Huệ là 1 con kênh dẫn vào thành Gia Định
(còn gọi Thành Bát Quái 1790-1835). Người Pháp gọi là Kênh Grand,
người Việt gọi là Kênh Chợ Vải.
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Dọc bờ kênh là một con đường được người Pháp đặt tên là đường Charner (đường bên phải
trong ảnh), hay một tên gọi khác là đường Quảng Đông (Rue de Canton), bởi đa số người Hoa
làm nghề buôn bán ở đây đều là người Quảng Đông. Phía đối diện bờ kênh là đường Rigault
de Genouilly.

Ảnh này chụp cuối Kênh Chợ Vải, chúng ta có thể thấy có 1 cây cầu để nối hai bờ kênh,
xa xa là Bến Nhà Rồng.
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Ảnh này chụp cuối Kênh Chợ Vải, chúng ta có thể thấy có 1 cây cầu để nối hai bờ kênh,
xa xa là Bến Nhà Rồng.

Bên phía đường Canton chúng ta có thể thấy một ngôi chợ. Chợ đã hình thành từ trước khi
người Pháp chiếm Sài Gòn, nằm cạnh bến sông gần thành Gia Định (bấy giờ là thành Quy,
còn gọi là thành Bát Quái). Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành,
vì vậy mới có tên gọi là Bến Thành, và khu chợ cũng có tên gọi là chợ Bến Thành.
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Vào năm 1887, người Pháp cho lấp con kênh và sát nhập hai con đường ở hai bờ lại làm một
thành đại lộ Charner. Dân bản xứ gọi nôm là đường Kinh Lấp. Trong ảnh chúng ta thấy cha ông
đang trải nhựa cho con đường mới hết sức cực nhọc bằng phương tiện thủ công.

Chợ Bến Thành cũ, hướng nhìn ra đường Kinh Lấp - Charner.
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Phía trước mặt chợ Bến Thành cũ nhìn ra đường Kinh Lấp - Charner. Có thể đoán ảnh này
được chụp khoảng năm 1909-1914, vì ở phía xa ta đã thấy tòa nhà Dinh Xã Tây –
(sau này là Tòa Đô Chánh Saigon), năm 1914 chợ không còn năm vị trí này.

Con đường bên hông chợ Bến Thành cũ, nay là đường Ngô Đức Kế (?).
Chợ được dời về vị trí hiện nay vào năm 1914. Vị trí chợ cũ nay là tòa nhà Bitexco và kho bạc.
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Ít ai ngờ rằng vị trí tháp đồng hồ trước cao ốc Sunwah
trên đường Nguyễn Huệ ngày nay từng là pháp trường của người Pháp.

Đại lộ Charner - Kinh Lấp nhìn về hướng sông Sài Gòn,
tòa nhà ta thấy bên phải ngày nay vẫn còn, đó chính là thương xá Tax.
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Công viên nhỏ rất đẹp trước dinh Xã Tây (sau này là Tòa Đô Chánh Saigon),
vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Một hướng nhìn khác của Đại lộ Charner về phía Dinh Xã Tây.
Tiếc là công viên nhỏ ở trong hình ngày nay đã không còn nữa.
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Vào thập niên 50, Đại Lộ Charner - Nguyễn Huệ là một trong những con đường đẹp
nhất của Hòn Ngọc Viễn Đông - Sài Gòn. Trên không ảnh chúng ta có thể thấy đàng xa
là hai tháp chuông của nhà thờ Đức Bà.

Trước năm 1975, trong chế độ VNCH, đại lộ Nguyễn Huệ thật sầm uất và đầy màu sắc.
Trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, đại lộ Nguyễn Huệ đã biến đổi từng bước
theo thời cuộc và cho đến ngày nay nó vẫn là con đường đẹp bậc nhất của Sài Gòn hoa lệ.
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