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… Tôi xin phép được nhắc lại một kỷ niệm sâu sắc trong đời mình để nói lên ở 

đây một ý quan trọng tôi muốn nói hôm nay là: Với thanh thiếu niên chúng tôi - nếu 

một lần đã được gặp Bác Tôn - chúng tôi đều thấy ở Bác một tình cảm thắm thiết với 

thế hệ trẻ. 

Được gặp Bác, chúng tôi thường không nghĩ Bác là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là Trưởng ban Thường trực Quốc hội, 

là Chủ tịch nước. Mà chỉ thấy ở Bác một người ông thân thiết hết lòng thương 

yêu, chăm sóc đàn cháu nhỏ. Ngày mới theo ba má tôi tập kết ra miền Bắc sinh hoạt ở 

Cung thiếu nhi Hà Nội, tôi đã nhiều lần được đón Bác, Bác cũng quàng khăn đỏ như 

chúng tôi, cũng vui hát với chúng tôi. Có nhiều đứa trong chúng tôi còn “nhõng 

nhẽo" nhào vào lòng Bác, ôm hôn Bác. 

Bác Tôn có sức hấp dẫn kỳ diệu với tuổi trẻ, với thanh thiếu niên. 

Bác Tôn là niềm tin vô hạn với chúng tôi, mặc dù nhiều bạn cùng thế hệ với tôi 

lúc đó chưa hiểu nhiều về Bác. 

Tôi biết có thể có ý kiến phê phán bọn trẻ chúng tôi đã sống theo kiểu "tình cảm 

chủ nghĩa”, chưa hiểu sâu mà đã vội quý, vội trọng. Nhưng hôm nay, đã là cán bộ rồi, 

đã đứng tuổi rồi tôi lại nghĩ: Với một đồng chí lãnh đạo - càng cao bao nhiêu - thì cái 

thái độ chân thành - chan hoà cởi mở với tuổi trẻ, với cấp dưới. chính là “cái cửa mở" 

để di vào lòng người. Để tuổi trẻ, để cấp dưới tự giác đoàn kết và làm việc hết mình, 

xung quanh người lãnh đạo của mình. Bác Tôn là con người như vậy. 

…Rất nhiều người cùng lứa tuổi như tôi, nếu như đến hôm nay, vẫn sống trong 

sạch, vẫn sống hết mình vì lý tưởng của chế độ; thì một trong những nguyên nhân 

quan trọng bậc nhất là họ đã tiếp thu được những tấm gương sáng đẹp tuyệt vời từ 

Bác Hồ và Bác Tôn truyền cho. 

Tôi quan niệm “đoàn kết" với các nghĩa kỷ, với các hiệu quả tích cực, chứ 

không chỉ ở số lượng con người nghe theo, vâng theo một ai đó, mà hiệu quả của nó 

lại không có lợi cho sự nghiệp của Đảng. Với nội dung của thuật ngữ "đoàn kết" như 

tôi đã hiểu thì Bác Tôn  chính là người đã đoàn kết được thế hệ trẻ và thúc đẩy họ nối 

tiếp sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, và của nhiều vị lãnh tụ tiền bối của Đảng ta. 

Ôn lại tiểu sử là sự nghiệp của Bác Tôn, ai cũng đã biết: mới từ Cô Đảo trở về 

đất liền vào một ngày cuối tháng 9-1945, Bác Tôn đã lại hăng hái đi nhận ngay nhiệm 

vụ mới của Đảng giao cho. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, 

Bác là một trong những cán bộ của Đảng đã có công xây dựng chính quyền, xây dựng 

lực lượng vũ trang chống Pháp ở các địa phương phía Nam. Sau đó Bác Tôn được 

điều động ra miền Bắc vào giữa năm 1946 để cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung 

ương Đảng lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc. Năm 1947, Bác Tôn được cử làm Tổng 

thanh tra của Chính phủ và quyền Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Đến năm 1948, Bác Tôn đã 

gánh vác một trách nhiệm nặng nề do Bác Hồ và Trung ương Đảng giao phó cho: 

Trưởng Ban thi đua ái quốc. 



Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ thủa ấy (ăn đói, mặc rách, bom đạn 

giặc Pháp tơi bời, cơ quan nay đóng nơi này, mai dời đến nơi khác v.v.). làm sao mà 

thi đua ái quốc được nếu không có ngọn lửa yêu nước nồng cháy trong tâm hồn 

mình? 

Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh rõ: Có những cán bộ đảng viên và quần 

chúng đã có tác dụng làm cho "ngọn lửa" ấy bùng cháy, tạo nên sức mạnh vật chất và 

tinh thần, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp của Đảng tiến tới. Ngược lại, cũng có những 

người lại đã làm tàn lụi “ngọn lửa” trong quần chúng và cả đảng viên dưới quyền 

mình. 

Muốn "thổi" cao "ngọn lửa" thi đua ái quốc sáng chói lên, muốn “người người 

thi đua, nhà nhà thi đua" thì một yếu tố quyết định phải đoàn kết cùng nhau yêu nước, 

cùng nhau suy nghĩ để làm được nhiều việc ích nước, lợi dân. Không có đoàn kết thì 

dứt khoát không có thi đua (với cái nghĩa chân chính của nó). 

Phong trào thi đua ái quốc trong cả nước dưới sự lãnh đạo của Bác Tôn đã được 

Đảng, Nhà nước ta và Bác Hồ trân trọng đánh giá cao. 

Tôi muốn nói cái ý thứ hai rằng: Chính nhờ Bác Tôn đã đoàn kết được mọi tầng 

lớp nhân dân, nông dân, công nhân, trí thức, người tiểu thương, thợ thủ công, các 

chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người già, người trẻ,v.v. nên chúng ta mới có được 

phong trào thi đua sâu rộng, vững mạnh, tốt đẹp như đã có. 

Năm 1951, Bác Tôn là Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. Năm 1955, Bác là Chủ tịch 

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Từ tháng 9-1969 đến ngày Bác mất (6 giờ 35 phút ngày 30 tháng 3 năm 1980) 

Bác là Chủ tịch nước. 

Trên cương vị công tác kỷ, Bác Tôn từng làm việc với rất nhiều người, đại diện 

cho nhiều giai cấp, tầng lớp, đoàn thể khác nhau như: Công đoàn, phụ nữ, thanh niên, 

nông hội… Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, thân sĩ, trí thức; lại có những vị trước đã 

làm quan to trong triều đình nhà Nguyễn hoặc dưới thời Trần Trọng Kim hay trong 

bộ máy của chính quyền thực dân Pháp, Nhật. 

Vậy mà tất cả đều kính trọng Bác, tin tưởng Bác, đoàn kết xung quanh Bác. 

Tôi nghĩ, không phải dễ gì mà một vị khâm sai đại thần, một vị thượng thư trong 

triều đình nhà Nguyễn cũ lại kính nể, làm theo lời Bác. 

Cũng không dễ gì mà một nhà đại trí thức, từng du học ở Pháp, là một trạng sư 

nổi tiếng trong cả nước, một vị Giám mục, Linh mục hay một Đại đức, Hoà thượng 

lại coi một người xuất thân là công nhân bình thường, tài học không cao (là Bác Tôn) 

- như một người cố vấn tin cậy của mình, là người lãnh đạo đáng kính, đáng trọng 

của mình. 

Sức hấp dẫn của Bác Tôn, chất keo đoàn kết của Bác Tôn thật là kỳ diệu. 

Từ hiện thực hôm nay, nhớ lại Bác Tôn ta càng thấy sáng chói lên tầm vóc vĩ đại 

của Bác, công lao to lớn "đoàn kết - đại đoàn kết” của Bác Hồ, Bác Tôn. 

Đã có dịp làm việc với tác giả tập sách Đại bàng tung cánh viết về các chiến sĩ 

cách mạng từ Côn Đảo trở về - tôi rất xúc động khi được đọc nhiều hồi ức của các 

bạn tù Côn Đảo của Bác viết về Bác. 



Tôi xúc động vô ngần khi được biết, để giết Bác mà máu không vấy tay, giặc 

Pháp đã bắt Bác làm "cặp rằng" ở Hầm xay lúa. Bọn chúng tin rằng vào "Hầm xay 

lúa”, nhất định Bác sẽ là những người tù ở đây - vốn rất căm thù chế độ nhà tù ở Côn 

Đảo, lại bị đầy đoạ quá ác độc, nên rất hung hăng - sẽ trút căm thù và giết chết như 

họ đã từng đập bể sọ “cặp rằng" Bảy Tốt trước đây. 

Nhưng không, chẳng những họ không giết Bác mà còn quý Bác, nghe theo Bác. 

Chính Bác là người đầu tiên đã tổ chức Hội cứu tế tù nhân trong "Hầm xay lúa”. 

Bằng thái độ cộng sản của mình, Bác đã giáo dục, cải tạo nhiều người tù trong "Hầm 

xay lúa”. Bác đã đoàn kết họ lại, thương yêu nhau, nhường nhịn nhau. Cuộc sống 

trong "Hầm xay lúa” khác hơn trước. Có người đau ốm, họ tìm cách lấy gạo nấu 

cháo, nấu cơm thêm để bạn mình mau hồi sức. Họ cạo gió, xoa bóp cho nhau. Dưới 

sự lãnh đạo của Bác, Hội cứu tế tù nhân trong "Hầm xay lúa” còn tổ chức dạy văn 

hoá, nói chuyện truyền thống yêu nước, giáo dục tư tưởng tiến bộ cho tù thường. 

Bác Tôn chẳng những đã đoàn kết được những người tù trong “Hầm xay lúa" 

mà còn cải tạo, và trả lại tính người cho nhiều người dân bị giặc Pháp biến thành 

những con người mất hết tình thương và niềm tin, không còn tính người. Cũng có nói 

ngược lại, vì Bác Tôn cải tạo được nhiều người mất hết tính người, nên số người 

đoàn kết xung quanh Bác - ngay trong Hầm xay lúa – ngày càng nhiều hơn, đông 

hơn. 

Cái tuyệt vời của Bác Tôn là điểm sáng đẹp ấy. Cảm phục Bác quá, nhớ Bác 

quá, hôm nay. 

* 

*   * 

Bác Tôn, vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Việt – Xô, Bác cũng là người 

Việt Nam duy nhất và đầu tiên trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa của binh sĩ Pháp 

trên chiến hạm France nhằm bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga. 

Khi tôi theo học ở Liên Xô, đã nhiều lần tôi được nghe các giáo sư và bạn bè 

Liên Xô và từ nhiều nước khắp Á, Phi, Âu, Mỹ, đến đây học tập nhắc lại sự kiện lịch 

sử quan trọng ấy với thái độ rất trân trọng, khiến tôi là nữ sinh miền Nam, quê ngoại 

An Giang, các thầy và bạn càng thương tôi. 

Tôi hiểu, sở dĩ mình có được cái hạnh phúc ấy trước tiên vì mình là người Việt 

Nam, là người Nam Bộ, là con cháu của Bác Hồ, Bác Tôn. 

Tôi vô cùng biết ơn Tổ quốc, biết ơn Đảng, biết ơn cô bác miền Nam, biết ơn 

Bác Hồ, Bác Tôn. 

Với những cống hiến của Bác đối với hoà bình và cách mạng thế giới, với Liên 

Xô, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-1967), Đoàn 

Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô đã tặng Bác Huân chương Lênin. Bác Tôn là người 

Việt Nam đầu tiên vinh dự được nhận Huân chương cao quý này. 

Bác Tôn không chỉ là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân mà 

hơn thế, Bác còn là cái gạch nối – được viết bằng chữ vàng - giữa Việt Nam và Liên 

Xô. 

Xin được phép nhắc là ở đây một đoạn văn trong Thông cáo đặc biệt của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng san Việt Nam, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước 



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

nói về Bác - ngày Bác mất. 

“Đồng chí (tức là Bác Tôn vô cùng kính yêu của chúng ta - TG) đã suốt đời 

phấn đấu cho sự phát triển tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị anh em giữa nhân 

dân ta với nhân dân Liên Xô, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác và 

phát triển tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới vì lợi ích của sự nghiệp hoà 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội". 

Hơn bao giờ hết, bài học "đoàn kết, đại đoàn kết" mà Bác Hồ đã dạy toàn Đảng, 

toàn dân ta, mà Bác Tôn là một biểu tượng sinh động, cụ thể, đầy sức thuyết phục cần 

được ôn lại, nhắc lại và làm theo trong lúc tình hình đất nước ta gặp trăm nghìn khó 

khăn như hôm nay. 

Cứ làm theo lời Bác Hồ dậy, sống theo gương sáng sủa Bác Tôn thì nhất định 

đất nước ta sẽ vượt qua được những giông tố, bão táp hôm nay - tôi có sở dĩ lạc quan 

cách mạng. 
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