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Vào những năm 20 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa Mác - Lênin đã chiến thắng 

các loại tư tưởng phản động, phi vô sản và đã trở thành hiện thực sau Cách mạng 

Tháng Mười Nga thì ở nhiều nước, kể cả những nước thuộc địa và phụ thuộc, giai cấp 

công nhân đã vượt lên giành được quyền lãnh đạo cách mạng, tổ chức ra chính đảng 

của mình. Ở Việt Nam cũng thế, giai cấp công nhân tuy số lượng chưa đông, tuổi đời 

còn trẻ nhưng đã sớm mang trong mình tất cả những đức tính ưu việt của giai cấp và 

sớm đứng lên giành độc quyền lãnh đạo cách mạng. Tôn Đức Thắng, người công 

nhân của thành phố Sài Gòn là một trong những con chim đầu đàn của giai cấp công 

nhân Việt Nam, đã trở thành lãnh tụ đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam và của 

công nhân thành phố. 

Sinh trưởng tại một làng nhỏ trên một cù lao nằm giữa sông Tiền ở đồng bằng 

Nam Bộ. Sau khi thôi học ở địa phương, người thanh niên có chí hướng vươn lên, có 

hoài bão lớn, đã bỏ tỉnh nhỏ lên Sài Gòn, một thành phố lớn nhất Đông Dương, lắm 

thầy nhiều thợ, tìm việc làm và học tập. Gặp gỡ anh em công nhân, tiếp xúc với văn 

minh phương Tây, gần gũi nền công nghiệp hiện đại đang chớm nở ở thành phố, tầm 

mắt của anh ngày một mở rộng, sự giác ngộ dân tộc và giai cấp ở anh ngày một sâu 

đậm. Anh sớm có tinh thần đấu tranh chống tư bản thực dân. 

Thuở đó, ngành công nghiệp cơ khí đang được phát triển nên anh đã quyết chí 

chọn ngành này. Anh thi vào Trường Á Đông cơ khí Sài Gòn (Ecole des mecaniciens 

asiatiques de Saigon) sau này đổi tên là Trường trung học kỹ thuật Cao Thắng. Anh 

học khoá thứ 9 kể từ ngày trường được thành lập năm 1906. Khoá 9 có 26 học sinh; 

trong danh sách, anh đứng thứ năm. Trong số học sinh cùng lớp anh chơi thân với 

anh Đoàn Công Sử, người quê ở Vĩnh Kim, Mỹ Tho. 

Đáng lẽ khoá học này phải tới tháng 7 năm 1917 mới mãn khoá ra trường, 

nhưng đế quốc Pháp đang tham chiến trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chúng 

thiếu lính thợ nên đã chọn một số học sinh giỏi của nhà trường bắt đi lính thợ sang 

Pháp. Chúng bắt tất cả 18 người của khoá 8 và khoá 9. Là một người học giỏi nên 

anh cũng có tên trong 18 người này. Và từ đó, anh mang số lính 418. 

Anh cùng 17 bạn thợ rời khỏi Sài Gòn ngày 9 tháng 7 năm 1916. Rời nước ra đi, 

lòng người thanh niên ấy không khỏi bồi hồi xúc động; nhưng ông bà ta đã nói: "đi 

một ngày đàng học một sàng hôn" nên anh cũng tin tưởng là chuyến đi sẽ đem đến 

cho mình nhiều cái mới bổ ích. Tới Mácxây, các anh được nghỉ 5 ngày rồi được đưa 

tới quân cảng Toulon. Và được phân bổ vào làm công nhân trong xưởng của tổ chức 

Acsơmanđơ Toulon (Asénal de Toulon) một cơ sở hậu cần của Hải quân Pháp. Thời 

gian làm ở Toulon, anh chơi thân nhất với các bạn Đoàn Công Sử, Nguyễn Văn 

Khánh, Nguyễn Văn Giáo, Tô Công Nở, và Võ Văn Thể1. 

Một thời gian sau, một số lính thợ ở xưởng được chuyển xuống chiến hạm 

France. Tại Toulon cũng như dưới chiến hạm anh đã học được nhiều điều bổ ích, nhất 

là về tổ chức Công hội và sự đoàn kết giai cấp của công nhân Pháp và những kinh 



nghiệm đấu tranh của họ. Anh thấy ở người công nhân Pháp những cái tốt đẹp mà 

anh chưa bao giờ thấy ở bọn thực dân Pháp khi chúng ở Việt Nam. Anh càng thương 

yêu giai cấp công nhân Pháp bao nhiêu thì càng căm ghét bọn thực dân Pháp bấy 

nhiêu. Ý thức giai cấp và tinh thần quốc tế vô sản đã nhanh chóng nảy nở ở trong 

anh. Khác với các bạn cùng sang Pháp như ham chơi bời, đam mê gái Pháp, anh chỉ 

chăm chú vào rèn luyện tay nghề và học hỏi về tổ chức cũng như hoạt động của giai 

cấp công nhân Pháp. Anh luôn luôn là người tiêu biểu về mẫu mực trong sống và làm 

việc, luôn luôn được bạn bè Việt Nam và Pháp kính nể. 

Năm 1919, sau Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Chính quyền Xôviết 

vừa mới thành lập, 14 nước đế quốc trong đó có đế quốc Pháp, đã câu kết với nhau vũ 

trang can thiệp vào nước Nga hòng bóp chết nước Cộng hoà Xôviết trẻ tuổi. Từ giữa 

năm 1918, một đội quân Pháp đã kéo vào Ôđétxa, nhưng bị tổn thất nặng và bị binh 

lính phản chiến nên chúng phải rút đơn vị này về nước để thay thế. Ngày 16-4-1919, 

chúng cho một hạm đội gồm các tàu Michelet, Rousseau France,v.v., tiến vào Biển 

Đen và ra lệnh nổ súng vào Xêvaxtôpôn. Quyết không để cho cách mạng vô sản bị 

đàn áp, binh sĩ trong hạm đội đã đứng lên phản chiến. Anh là một trong những người 

hăng hái vận động anh em binh sĩ tham gia phản chiến. Ngày 18 và 19-4-1919, cuộc 

phản chiến toàn diện đã nổ ra trên chiến hạm này. Anh vinh dự được cử treo lá cờ đỏ 

trên tàu để chào mừng Nhà nước vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người ngày 20-4-

1919, tất cả các tàu chiến của hạm đội này ra khỏi Biển Đen, và vòng vây của đế 

quốc Pháp bị phá vỡ. 

Danh dự thay cho Việt Nam, cho giai cấp công nhân Việt Nam đã có một người 

con của Tổ quốc, của giai cấp đứng lên bảo vệ Cách mạng Tháng Mười - cánh cửa 

tương lai đi về hạnh phúc! 

Sau vụ này, anh phải rời nước Pháp trở về Việt Nam. 

Về sài Gòn, không thể xin việc trong các hãng xưởng công của chính quyền 

thuộc địa; anh vào làm công nhân trong hãng Krôff (một hãng tư của người Đức) nằm 

trên đường Sambanhơ. 

Khi về nước, anh xuống Vĩnh Kim báo cho gia đình người bạn thân là Đoàn 

Công Sử đã mất ở Pháp và trao lại những kỷ vật của bạn. Do đó mà gia đình anh Sử 

đã tác thành cho người chị Đoàn Kim Oanh kết hôn cùng anh Thắng và gia đình kêu 

anh là anh Hai. 

Khi mới về Sài Gòn, anh thuê nhà ở 63 Phơlăngđe. Nhưng sau khi lập gia đình, 

có nhiều người hơn nên đã dời nhà đến trước viện Pasteur. Được hơn 1 năm, đến năm 

1922 thì lại dời nhà đến 12 đường Malde. Năm 1925, lại dời đến đường Pônlăngxi ở 

ngay dốc Cầu Kiệu phía Tân Định. Để tránh sự theo dõi của kẻ địch, năm 1926, lại 

dời đến ở đường Pônlăngxi nối dài số 72 ngang chợ Xã Tài và ở luôn đây cho tới khi 

bị bắt (cuối năm 1929). 

Là công nhân với tiền lương không nhiều, lại phải nuôi gia đình, nhưng anh vẫn 

giúp đỡ các đồng chí và có khi nuôi nhiều người ở trong nhà. Do đó cuộc sống của 

anh luôn luôn thanh đạm, giản dị. Trong nhà rất ít đồ đạc, chỉ có vài ba cái giường, 

không có một cái tủ. 



Chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, học được kinh nghiệm đấu 

tranh của công nhân Pháp, điều anh suy nghĩ đầu tiên khi về nước là phải tổ chức 

công nhân thành đoàn thể, phải đoàn kết giai cấp lại thì mới có sức mạnh đấu tranh. 

Anh đứng ra vận động thành lập Công hội bí mật tại thành phố, do sự hoạt động tích 

cực của anh và của các đồng chí, từ năm 1920 đến năm 1925, Công hội bí mật đã 

phát triển tới 300 hội viên bao gồm nhiều công nhân trong các xí nghiệp và một số 

thợ thủ công. Ban chấp hành Công hội được Công hội bầu ra gồm có: 1) Tôn Đức 

Thắng - thợ máy hãng Kroff, Hội trưởng; 2) Nguyễn Văn Cần - thợ nguội hãng Faci, 

phó hội trưởng; 3) ... Mạnh - thợ vẽ Nhà đèn, thư ký; 4) Đặng Văn Sâm - thợ tiện 

Nhà đèn, thủ quỹ; 5) Kiểm sát viên (chưa rõ tên). 

Công hội đã lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân thành phố. Anh hoạt 

động không biết mệt mỏi, thường đêm và chủ nhật đi đến các xí nghiệp và các cơ sở 

để sinh hoạt, chỉ đạo công tác. Trong các xí nghiệp lớn như Ba Son, Faci, Nhà đèn 

Chợ Quán, Hãng rượu Bình Tây… Anh đều tìm được người tin cậy trao cho lãnh đạo. 

Bàn chân anh đi khắp mọi nẻo đường của thành phố. Anh không chỉ là lãnh tụ công 

nhân Ba Son mà là lãnh tụ của toàn thể giai cấp công nhân thành phố. Tại Ba Son, 

anh đã kết nạp anh Lê Văn Lưỡng và qua anh Lưỡng, thành lập được tổ Công hội bí 

mật. Dưới sự lãnh đạo của Công hội, tháng 8-1925, hơn 1.000 công nhân Ba Son đã 

bãi công đấu tranh đòi tăng lương, bớt giờ làm, cải thiện chỗ ăn nghỉ và điều kiện làm 

việc, v.v. cuộc đấu tranh nổ ra quyết liệt. Anh Lưỡng hàng ngày đến xin chỉ thị ở 

anh. Một mặt, chỉ đạo chặt chẽ cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son; mặt khác, lãnh 

đạo các tổ chức Công hội ở các xí nghiệp khác ủng hộ cuộc đấu tranh đã giành được 

thắng lợi, chủ phải tăng lương 10% cho công nhân và thoả mãn yêu sách của công 

nhân. Tuy đã giành được thắng lợi, anh vẫn chỉ đạo công nhân Ba Son tiếp tục lãn 

công kéo dài việc sửa chữa tàu chiến Michelet của Pháp để không cho chúng mang 

tàu sang đàn áp cách mạng ở Trung Quốc. Đây là cuộc bãi công đầu tiên của giai cấp 

công nhân Việt Nam có lãnh đạo, có tổ chức và được sự ủng hộ của toàn thể công 

nhân, lao động thành phố và sự ủng hộ của nông dân ngoại thành. Nó mang tính chất 

chính trị rõ rệt và biểu hiện đẹp đẽ tinh thần quốc tế vô sản của giai cấp công nhân 

Việt Nam. 

Trong những năm hoạt động trong Công hội Sài Gòn, anh luôn luôn được anh 

em tín nhiệm, kính nể và thường gọi là anh Hai, hoặc anh Hai Thắng. Những người 

gần gũi với anh nhất là Trần Trương (tức Sáu Trương), Trần Văn Hoa (tức Hoè), 

Trần Ngọc Giải (tức Thuận Hoà), Đặng Văn Sâm (tức Nhuận), Bùi Văn Them (tức 

Định), Lê Văn Lưỡng v.v. Do tài khéo tổ chức và hoạt động nên suốt từ khi tổ chức 

(1920) tới khi gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1927), Công hội giữ 

được bí mật. Địch không biết và không phá được tổ chức của Công hội. Ngay cuộc 

đấu tranh năm 1925, chúng phải nhượng bộ và sau đó cũng không tìm ra manh mối 

người lãnh đạo cuộc đấu tranh đó. 

Để giác ngộ giai cấp công nhân, Công hội đã liên lạc chặt chẽ với công nhân 

thuỷ thủ dưới tàu để nhận báo chí tiến bộ từ Pháp gửi về, trong đó có cả của anh 

Nguyễn, như Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống thợ thuyền, Việt Nam hồn v.v Anh 

tổ chức cho anh em công nhân chèo thuyền ra giữa sông Sài Gòn đọc báo. Nhờ đó mà 



ý thức giai cấp công nhân thành phố nảy nở nhanh chóng, tinh thần cách mạng lên 

cao. 

Do chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo, Công hội chưa có đường lối rõ rệt, anh 

mới chỉ đề ra được nhiệm vụ của Công hội là đoàn kết giai cấp công nhân, đấu tranh 

bênh vực quyền lợi của công nhân, chống thực dân, đế quốc. Tuy vậy, giai cấp công 

nhân dưới sự lãnh đạo của Công hội lúc đó không hề có tư tưởng cải lương và không 

bị những phần tử cơ hội lôi kéo, nó có khuynh hướng cộng sản và hướng về Liên 

bang Xôviết, nơi mà anh đã kéo ngọn cờ đỏ chào mừng năm xưa. 

Năm 1920, khi anh Tôn Đức Thắng về nước tổ chức ra Công hội bí mật và hoạt 

động trong phong trào công nhân tại Sài Gòn hướng về chủ nghĩa cộng sản thì ở 

Pháp, anh Nguyễn (tức đồng chí Nguyễn Ái Quốc) tham gia thành lập Đảng Cộng sản 

Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên rồi sau đó hoạt động trong 

phong trào Quốc tế Cộng sản. Năm 1925, khi anh Thắng lãnh đạo công nhân Sài Gòn 

đấu tranh ủng hộ cuộc cách mạng ở Trung Quốc thì anh Nguyễn ở Trung Quốc thành 

lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng 

sản sau này. Khi anh Thắng đem báo chí cho công nhân đọc để giác ngộ ý thức giai 

cấp và nâng cao tinh thần cách mạng thì anh Nguyễn mở lớp huấn luyện chính trị để 

đào tạo cán bộ cách mạng cho Việt Nam. Năm 1926, khi chọn người cử về nước xây 

dựng cơ sở cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, anh Nguyễn không quên chọn 

người cử về Sài Gòn và Nam Bộ, hai người được chọn về Sài Gòn là Phan Trọng 

Bình và Nguyễn Văn Lợi. Trước khi hai người xuống tàu về Sài Gòn, anh Nguyễn đã 

nhắc nhở là phải tìm cách bắt liên lạc với phong trào công nhân và tổ chức Công hội 

của anh Thắng. 

Do đó, khi về đến Sài Gòn, Phan Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi tìm mọi cách 

bắt liên lạc với tổ chức Công hội của anh Thắng và đầu năm 1927 thì tìm được. Sau 

khi được các anh Bình và Lợi nói về mục đích tôn chỉ của tổ chức Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên và những ý kiến của anh Nguyễn Ái Quốc thì anh Tôn Đức 

Thắng chấp nhận ngay và đem toàn bộ tổ chức của mình gia nhập Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên vào đầu năm 1927. Chính nhờ đó mà tổ chức Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên Sài Gòn và Nam Bộ có đông người thành phần là công nhân, 

nó khác với tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ở Trung Bộ, Bắc Bộ mà 

thành phần số đông là tiểu tư sản. Chúng ta có thể nói: Bác Hồ là người đã đem hạt 

giống cách mạng theo đường lối Mác - Lênin về gieo ở Việt Nam, còn Bác Tôn là 

người đã chuẩn bị sẵn miếng đất tốt tại thành phố Sài Gòn để cho hạt giống ấy mau 

nảy mầm, lên cây, ra hoa và kết trái. 

Nhờ có con chim đầu đàn là Tôn Đức Thắng, phong trào giai cấp công nhân 

thành phố đi vào con đường cách mạng chân chính từ đấy không bị lạc lối lầm 

đường. 

Dưới sự lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, phong trào đấu tranh 

của công nhân phát triển ngày càng mạnh mẽ. Để hòng dập tắt phong trào, bọn thực 

dân Pháp đã thẳng tay khủng bố. Tháng 7-1929, chúng mở đợt khủng bố bắt các hội 

viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Sài Gòn và Nam Bộ. Ngày 23-7-

1929. chúng đã vây trụ sở của Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại hẻm 



đường Lacadơ8 và một số cơ sở ở đường Fơrelui9, bắt các đồng chí Nguyễn Kim 

Cương, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Thị Nhỏ, v.v.. Chúng vây nhà 

đồng chí Phạm Văn Đồng, Bí thư Kỳ bộ, nhưng ông chỉ về ngoài Trung nên mãi ngày 

29 tháng 7 năm 1929 khi ở Trung vào, đồng chí mới bị chặn bắt ở ga xe lửa Sài Gòn, 

5 giờ chiều ngày 23-7-1929, chúng bố trí lính kín đón tại đầu Cầu Kiệu, khi đồng chí 

Tôn Đức Thắng và đồng chí Trần Trương về tới đầu cầu thì bị chúng xích tay bắt đi. 

Hơn một năm bị giam và tra tấn dã man tại khám lớn Sài Gòn, đồng chí luôn 

luôn giữ vững khí tiết của người cán bộ cách mạng, kiên cường chống lại sự khủng 

bố của chúng, không cho chúng moi những tin tức về tổ chức bí mật của cách mạng 

tại thành phố và ở Nam Bộ. Đồng chí còn động viên anh em cùng bị bắt và bị giam 

chung giữ vững khí tiết của người cách mạng. Đồng chí tỏ ra luôn luôn tin tưởng ở 

tương lai tất thắng của cách mạng. 

Thực dân Pháp mở phiên toà để xử các đồng chí Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên bị bắt. Bọn quan toà của thực dân đã tuyên án: 

Ngô Thiêm: tử hình 

Trần Văn Phòng: tử hình 

Trần Trương: tử hình 

Tôn Đức Thắng: 20 năm tù giam 

Phạm Văn Đồng: 10 năm tù giam 

Đặng Văn Sâm: 10 năm tù giam 

Bùi Văn Thêm: 10 năm tù giam 

Nguyễn Văn Ngọc: 7 năm tù giam 

Trần Ngọc Quế: 5 năm tù giam 

Nguyễn Văn Giao: 5 năm tù giam 

Nguyễn Văn Nguyễn: 3 năm tù giam 

v.v.. 

Sau đó một thời gian, đồng chí Tôn Đức Thắng cùng đồng chí Phạm Văn Đồng 

và nhiều đồng chí bị chúng đày ra Côn Đảo. Tại Côn Đảo, đồng chí bị giam ở Banh I, 

và mang số tù 5.289. Trước khi thoát khỏi tù đày thì đồng chí ở Sở lưới. Suốt 15 năm 

bị tù đày trải qua muôn ngàn gian khổ, đồng chí vẫn luôn luôn tin tưởng ở tương lai 

của cách mạng, luôn luôn giữ vững lập trường và khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. 

Cây bàng ở cạnh Sở lưới, đồng chí đã vun vén chăm sóc để giữ bóng mát cho mai 

sau, đến ngày nay vẫn còn xanh tốt. Trong nhà tù, đồng chí luôn luôn được các đồng 

chí mà cả tù thường phạm tin tưởng quý trọng, kính mến. Mọi người coi đồng chí 

như một người anh lớn. Không cần lý luận dài dòng, chỉ một lời nói của đồng chí là 

có thể đoàn kết, động viên mọi người, lý luận mác xít ở đồng chí đã ăn sâu và được 

thể hiện ra bằng hành động. 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chúng ta đưa tàu thuyền ra đón tù Côn 

Đảo về đất liền. Tàu Phú Quốc và 30 thuyền buồm đã ghé bến Côn Đảo. Tất cả tù 

chính trị, trong đó có đồng chí Tôn Đức Thắng đã được đón về Đại Ngãi (Sóc Trăng). 

Vừa ra tù, sức còn kém, chưa kịp về thăm gia đình đồng chí đã cùng với các đồng chí 

bắt tay ngay vào công tác cho Đảng, cho cách mạng, cho kháng chiến. 



Hội nghị cán bộ Đảng toàn xứ ở Cầu Vĩ, ngoại thị Mỹ Tho ngày 15-10-1945 đã 

bầu đồng chí làm Bí thư Xứ uỷ. Hội nghị phấn khởi, tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết 

của đồng chí. Ngày 10-12-1945, Hội nghị quân sự của Xứ uỷ ở Vàm Cỏ Đông, cử 

đồng chí làm Chủ nhiệm Hậu cần của Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam. Đầu 

năm 1946, trong lúc đồng chí hăng say hoạt động, góp phần tích cực cho kháng chiến 

chống xâm lược Pháp thì nhận được điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cử 

đồng chí ra Trung ương công tác. 

Trên suốt hơn 20 năm, giữ nhiều chức vụ quan trọng, trải qua hai cuộc kháng 

chiến lớn chống thực dân Pháp, chống dế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

đồng chí luôn luôn làm tròn nhiệm vụ của cách mạng trao cho. Làm tới chức Chủ tịch 

nước mà đồng chí vẫn giữ nếp sống thanh bạch, giản dị, trong sáng, nêu cao tấm 

gương về đạo đức cách mạng. 

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đồng chí có dịp trở về thăm 

thành phố Sài Gòn, thăm quê hương, bóng đồng chí còn in sâu trong đáy nước Đồng 

Nai, Bến Nghé, Cửu Long. Đồng chí Tôn Đức Thắng đời đời sống mãi trong sự 

nghiệp cách mạng của chúng ta. 

Lưu Phương Thanh 
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