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Bác Tôn Đức Thắng sinh năm 1888, đúng vào năm nhà thơ yêu nước Nguyễn 

Đình Chiểu qua đời. Bác lớn lên ở một vùng quê Nam Bộ vào lúc thực dân Pháp 

đang từng bước đánh chiếm nước ta, mặc cho triều đình phong kiến yếu hèn từng 

bước hàng giặc, ngọn lửa yêu nước và chí khí quật cường của dân tộc được dấy lên 

khắp nơi. 

Cù lao ông Hổ thuộc thị xã Long Xuyên (nay là thành phố Long Xuyên) quê 

hương của Tôn Đức Thắng ở vào giữa một khu vực có phong trào chống thực dân 

Pháp sôi nổi nhất. Phía Đông có Trương Định dựng cờ ở Tân Anh, Gò Công, phía 

Tây có Nguyễn Trung Trực với câu nói bất hủ: "Khi nào nước Nam hết cỏ, thì mới 

hết người Nam đánh Tây"; phía Bắc có Trần Văn Thành nổi lên ở An Giang; phía 

Nam có Đỗ Thừa Long ở Hậu Giang, Thủ Khoa Huân ở Giao Hoà, Chợ Gạo. 

Sinh ra trong một gia đình nông dân Nam Bộ khá giả, từ nhỏ Tôn Đức Thắng đã 

được đi học, người thầy đầu tiên lại là một nhà Nho yêu nước trong tổ chức "Đông 

Kinh nghĩa thục", vì vậy ngoài việc học chữ Thánh hiền, học làm người, anh đã sớm 

tiếp thu truyền thống yêu nước của dân tộc. 

Hết bậc tiểu học, Tôn Đức Thắng tròn 18 tuổi được gia đình cho lên Sài Gòn ăn 

học, đó là năm 1906. 

Sài Gòn vào thời điểm nhưng năm đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp tăng cường 

khai thác thuộc địa, mở mang công nghiệp, đường xá, nhiều nhà máy mọc lên, thành 

phố được mở rộng, giai cấp công nhân tăng lên khá nhanh, mọi bất công xã hội ở xứ 

thuộc địa được phơi bày. Anh thanh niên Tôn Đức Thắng đã không chọn con đường 

làm công chức, mà lại thi vào Trường Bách nghệ để làm thợ. Đây là một bước ngoặt 

quan trọng hợp thời đại của anh. 

Trong nhà Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh có trưng bày một 

bản danh sách học sinh tốt nghiệp Trường Bách nghệ Sài Gòn môn khoá 1915-1917, 

Tôn Đức Thắng được đỗ ở vòng đầu tiên. Lúc này, Chiến tranh thế giới lần 

thứ nhất đang diễn ra khốc liệt. Thực dân Pháp đã huy động sức người, sức của ở các 

thuộc địa cho chiến tranh, nhiều người Việt Nam phải đi lính sang Pháp1. Tôn Đức 

Thắng cùng một số người thợ Việt Nam được đưa sang làm lính thợ ở Quân cảng 

Tolo. Vậy là Tôn Đức Thắng cũng từng là người lính trong Hải quân Pháp với số lính 

là 418, lúc đầu làm việc ở quân cảng, sau đó được xuống làm thợ máy cho Chiến hạm 

France. Cũng chính trên chiến hạm này, ngày 20-4-1919, người lính thợ Tôn Đức 

Thắng đã được anh em binh lính khởi nghĩa giao cho trọng trách kéo lá cờ đỏ trên cột 

cờ chiến tạm France để tỏ rõ thái độ ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, góp phần 

làm thất bại chính sách hiến chiến của thực dân Pháp và các nước đế quốc muốn bóp 

nghẹt nước Nga Xôviết non trẻ. 

Sau này, trong bài viết: Tôi đã tham gia cuộc binh biến ở Hắc Hải, Tôn Đức 

Thắng viết: "Tôi tin rằng, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào, nhất là công nhân, 

được tham gia vào nhưng giờ phút lịch sử đó tại Biển Đen, không thể hành động khác 



tôi, bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù đế quốc, cũng có nghĩa là yêu Cách mạng Tháng 

Mười và căm thù những kẻ chống lại Cách mạng Tháng Mười”. 

Những năm đầu của thế kỷ XX, nước Việt Nam còn chìm đắm trong đêm trường 

nô lệ. Tháng 6 năm 1911, Bác Hồ (lúc đó là tên là Văn Ba) xuống tàu đi Pháp để tìm 

đường cứu nước. 9 năm sau, vào tháng 7- 1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những 

luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Người tin theo con đường Cách 

mạng Tháng Mười của Lênin và khẳng định rằng, "Đây là con đường giải phóng 

chúng ta”. Bác Hồ và Bác Tôn đến với Cách mạng Tháng Mười bằng hai con đường 

khác nhau. Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng viết: "Tôn Đức Thắng không phải là nhà 

lý luận, nhà tư tưởng, nhà sáng tác, Tôn Đức Thắng là con người hành động, hành 

động tiên phong”. 

Trong khi Bác Hồ làm Chủ tịch nước, thì Bác Tôn làm Trưởng ban Thường trực 

Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, sau là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bác Tôn 

đã trở thành ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 

nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, “ là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại 

đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh”4. 

Những người được sống gần hai Bác nói bằng, Bác Tôn rất giống Bác Hồ ở 

nhiều điểm. Bác Tôn nói: "Bác chỉ bằng Bác Hồ về mặt lao động thôi. Về chính bị 

cũng như văn học, Bác không sánh được. Bác Hồ là bậc thầy". 

Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thì cả Bác Hồ và Bác Tôn 

đều thương yêu, chăm sóc dìu dắt, động viên trên từng chặng đường chiến đấu và xây 

dựng. 

Trong Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Lao động 

Việt Nam, (ngày 19-2-1951), Bác Tôn khẳng định: “Muốn kháng chiến thắng lợi thì 

trước hết, đấu tranh quân sự phải thắng lợi. Cho nên Đảng phải trực tiếp lãnh đạo 

kháng chiến, lãnh đạo đấu tranh nhân dân. Đảng phải ném thêm cán bộ khá vào quân 

đội và cán bộ các cấp của Đảng phải học quân sự, hiểu quân sự, làm quân sự”. Thời 

kỳ đó nhiều tỉnh uỷ viên, huyện uỷ viên và đảng viên ưu tú được điều vào quân đội. 

Khi làm Chủ tịch đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bác Tôn chủ trương 

để Mặt trận đứng ra đỡ đầu cho Sư đoàn 308 - sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội 

ta, mở đầu một phong trào kết nghĩa, đỡ đầu giúp đỡ và động viên các lực lượng vũ 

trang trong toàn quốc. 

Ngày 22 tháng 12 năm 1969, với cương vị Chủ tịch nước, Bác Tôn đã thăm hỏi 

ân cần các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội và 

các gia đình có công với cách mạng, Bác tuyên dương quân đội: "Hai mươi lăm năm 

qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Hồ Chủ tịch kính mến, được nhân dân cả nước 

thương yêu, đùm bọc, quân đội ta đã phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, liên 

tục đánh thắng phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, luôn luôn làm tròn nghĩa 

vụ đối với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế”. 

Năm 1972, trong trận "Điện Biên Phủ trên không" tại Hà Nội, sau khi ngớt tiếng 

bom, cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội, Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng lúc đó đã tròn 84 tuổi vẫn tới trận địa phòng không Hà Nội, để khen ngợi, 

động viên cán bộ, chiến sĩ tự vệ đã bắn rơi tại chỗ một máy bay F.111 là loại hiện đại 



và đắt tiền nhất lúc đó, sau đó đi thăm đồng bào và chiến sĩ ở khu phố Khâm Thiên, 

nơi bị bom Mỹ huỷ diệt. 

Thời đánh Mỹ, các đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng, đoàn chiến sĩ thi đua 

và dũng sĩ miền Nam ra Bắc, thường được Bác Tôn tiếp, thăm hỏi và động viên thân 

tình như tình cảm cha con. 

Năm 1972, cháu Nguyễn Thanh Bình, con của chị Tôn Thị Ngọc Quang (là con 

gái nuôi của Bác Tôn) đi bộ đội. Trong lá thư gửi cho các cháu, Bác Tôn viết: “Ông 

ước mong cháu sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, bền bỉ tiếp tục thực hiện chí khí quang vinh 

đó cho đến bước cuối cùng của con đường mà cháu đã bắt đầu. Chúc cháu vui vẻ và 

tự hào, ông hôn cháu!”. 

Đối với lực lượng công an nhân dân vũ trang, nhất là đoàn Tân Trào – đơn vị có 

nhiệm vụ bảo vệ Trung ương, Bác Tôn coi như con cháu trong nhà, thường xuyên 

xem xét nơi ăn, chốn ở, chỗ làm việc và động viên chiến sĩ kịp thời. 

Ngày 15-5-1975, trong Lễ mừng chiến thắng ở Sài Gòn, Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng nói: “Trong giờ phút lịch sử trọng đại này, tôi thay mặt Đảng Lao động Việt 

Nam, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và nhân 

danh cá nhân tôi… xin gửi các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, anh 

chị em thương binh, bệnh binh lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất”. 

Hoà bình lập lại, hàng năm đến ngày 27-7, Bác Tôn thường có thư gửi thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và bộ đội. Người còn có Thư khen cán bộ và nhân 

viên quân y: “Suốt 30 năm qua ngành quân y đã luôn luôn dũng cảm, tận tuỵ chăm 

nom sức khoẻ bộ đội, cứu chữa thương binh, bệnh binh, tham gia cứu chữa và chăm 

sóc sức khoẻ nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng được nhiều cán bộ, nhân viên, tích cực 

học tập nâng cao trình độ khoa học, chuyên môn, góp phần xứng đáng và thắng lợi vĩ 

đại của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, góp phần xứng 

đáng xây dựng nền y học quân sự Việt Nam”7. 

Bác Tôn Đức Thắng thật xứng đáng với tấm Huân chương Sao vàng cao quý và 

lời tôn vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ trao huân chương cho Người (tháng 

8-1958): “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạnh: suốt đời 

cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạnh, phục vụ nhân 

dân”. 

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang Việt Nam kính yêu Bác 

Tôn, nhà cách mạng, người Chủ tịch nước, người Bác luôn chăm lo từng bước trưởng 

thành của các lực lượng vũ trang, luôn yêu thương, chăm sóc cán bộ, chiến sĩ; học tập 

ở Bác một phẩm chất mẫu mực của người công nhân tiêu biểu, tấm gương lớn về đạo 

đức cách mạng, một con người có chí khí cao cả, khiêm nhường, giản dị, suốt đời 

phấn đấu không mệt mỏi vì hạnh phúc của đồng bào và chiến sĩ, vì một nước Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa độc lập, thống nhất, hoà bình và phồn vinh. 

Trịnh Vương Hồng 
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