
BÁC ĐI LÀM CÁCH MẠNG VÌ THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO  

VÌ MUỐN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHỎI ÁCH NÔ LỆ 
 

Tôi được gặp Bác Tôn vào cuối tháng 10 năm 1967. Đồng chí Phan Mỹ khi ấy là 

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và đồng chí Nguyễn Đình Khanh là Thứ trưởng Phủ Thủ 

tướng đến thăm Bác Tôn và các đồng chí gọi tôi đi cùng. Lúc đó tôi cũng đang công 

tác tại Phủ Thủ tưởng. Nói là đến thăm, nhưng thực ra là đồng chí Phan Mỹ và đồng 

chí Nguyễn Đình Khanh đến để chuẩn bị cho Bác Tôn dự lễ kỷ niệm 50 năm Cách 

mạng Tháng Mười Nga. Trong buổi lễ ấy, Bác Tôn sẽ đọc diễn văn khai mạc và nhân 

dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, Bác có viết một bài đăng lên báo Nhân dân kể 

về sự kiện lịch sử Bác tham gia binh biến ở hạm đội của Pháp tại Biển Đen năm 

1919. 

Bác đã đón tiếp chúng tôi rất ân cần. Sau khi đã làm việc rất kỹ với Bác về 

những công việc trên, đồng chí Phan Mỹ và đồng chí Nguyễn Đình Khanh thân mật 

hỏi Bác về cuộc đời hoạt động cách mạng và đã được Bác trả lời một cách chân tình, 

giản dị. Bác nói vắn tắt như sau: 

"Quê Bác ở Long Xuyên, ở Cù lao ông Hổ. Khi Bác sinh ra thì thực dân Pháp đã 

xâm chiếm Nam Bộ hơn hai mươi năm. Những năm tuổi ấu thơ Bác sống ở quê và 

sau đó sang nhà một người họ hàng ở Long Xuyên để học trường tỉnh. Học xong bậc 

tiểu học, Bác lên Sài Gòn để học nghề. Năm đó là năm 1906. Bác nhờ người quen xin 

cho Bác vào học nghề cơ khí điện lực ở Trường cách nghệ. Trường này có tên Pháp 

là: "Trường cơ khí Á châu Sài Gòn". Sau bốn năm học nghề, Bác tốt nghiệp và theo 

đúng sự giao kết với trường, Bác đến làm việc ở xưởng máy Ba Son. Xưởng Ba Son 

nằm trên bờ sông Sài Gòn gần vàm Thị Nghè. Nghe nói thời Gia Long nơi đây là đồn 

lính thuỷ và xưởng đóng thuyền đi biển. Thực dân Pháp xâm chiếm Sài Gòn, chúng 

đã mở rộng cơ sở này thành một công xưởng lớn đặt dưới sự kiểm soát của Hải quân 

Pháp. Tên gọi của nó là Arsénal Saigon, một chi nhánh ở thuộc địa của hàng Arsénal 

Toulon bên Pháp chuyên sửa chữa tàu bè. Năm hai mươi bốn tuổi, tức năm 1912, Bác 

đã tổ chức và cùng một số đồng chí khác lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân 

xưởng Ba Son và bãi khoá của Trường Bách nghệ. Sau sự việc đó, Bác bị mật thám 

Pháp theo dõi lùng bắt nên Bác phải đổi họ án và đi sang Pháp, rồi làm thợ máy trong 

một công ty hàng hải của Hải quân Pháp. Năm 1916, Bác làm công nhân quân giới 

trong quân cảng Toulon và bị điều động làm thợ máy trên một chiến hạm của Pháp, 

lâu ngày quá Bác không nhớ tên chiến hạm ấy nữa. Tại đây, Bác đã tham gia cuộc 

binh biến ở Biển Đen. Sau khi tham gia cuộc binh biến ấy, Bác cũng được đọc một số 

bài viết của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Dân chúng và những truyền đơn gửi cho 

thợ thuyền Việt kiều mà Người đứng tên, năm 1919, càng hiểu sâu hơn tội ác và mọi 

thủ đoạn của bọn thực dân Cách mạng Tháng Mười Nga nhằm giải phóng cho giai 

cấp công nhân và nhân dân dân lao động, các dân tộc thuộc địa thoát khỏi sự bóc lột 

của bọn tư bản, đế quốc. Bác nhớ hôm đó là ngày 20 tháng 4 năm 1919, trên chiến 

hạm của Pháp tại Biển Đen đã thành lập một Uỷ ban Cách mạng. Dưới sự chỉ huy của 

Uỷ ban Cách mạng, Bác đã kéo lá cờ đỏ để ủng hộ cuộc Cách mạng Tháng Mười 

Nga, cũng là một lời chào các chiến sĩ của cuộc cách mạng Nga trên đất liền. Vì sự 



việc đó Bác bị sa thải khỏi Hải quân Pháp và bị trục xuất ra khỏi nước Pháp. Thế là 

Bác trở về nước. Sau khi về nước, Bác làm việc ở Nhà đèn Chợ Quán - Sài Gòn, là 

thợ cơ khí. Những năm này, Bác tìm lại những đồng chí cũ ở Trường Bách nghệ, 

ở xưởng Ba Son, ở Nhà đèn để lập hội tương trợ thợ thuyền. Năm 1920, Bác đã cùng 

các đồng chí lập Công hội đỏ. Anh em đã cử Bác làm hội trưởng. Một sự việc mà Bác 

không thể quên là thời gian đó để ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân 

Trung Quốc, anh em công nhân của ta đã tìm cách lãn công, bãi công đòi tăng lương 

để trì hoãn việc sửa chữa chiếc tàu của Pháp chuẩn bị sang đàn áp cách mạng Trung 

Quốc. Công hội đỏ đã lãnh đạo hơn một ngàn công nhân bãi công vào tháng 8 năm 

1925. 

Sau này có tổ chức cách mạng mới là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Bác 

tham gia vào tổ chức đó và cùng các đồng chí hoạt động rất sôi nổi. Vì thế, Bác bị 

thực dân Pháp bắt và kết án 20 năm tù khổ sai đày ra Côn Đảo. Nhà tù đã trở thành 

nơi rèn luyện cách mạng cho Bác cũng như các đồng chí khác. Bác bị tù ở Côn Đảo 

cho đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công và được Đảng, nhân dân đón về để 

tiếp tục hoạt động. Bác không kịp về thăm gia đình, mặc dù đã sau gần hai mươi năm 

xa cách. 

Khi đồng chí Phan Mỹ và đồng chí Nguyễn Đình Khanh hỏi Bác: Vì sao Bác lại 

đi làm nghề thợ? Bác cho biết: Hồi Bác mới lớn lên, ở Sài Gòn - Chợ Lớn và các đô 

thị ở Nam Kỳ, lớp trẻ có học chút ít có quan niệm đi làm thợ, đã làm công nghệ là 

tiến bộ là biết hướng theo cái mới. Vì vậy, Bác không đi làm ông thông, ông ký, có 

thể lương thưởng cao hơn. Đó cũng là một sự thay đổi trong quan niệm của thanh 

niên hồi đó, có thể là một sự chuyển hướng của lớp trẻ sau khi nhà nước thực dân bỏ 

thi bằng cấp chữ Hán và chuyển sang hệ thống giáo dục Pháp - Việt. Hơn nữa có 

những người đã từng thành danh về Hán học như đã đậu tú tài, cử nhân mà cuối cùng 

cũng đi học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp để làm cái nghề thuộc về ngành kỹ nghệ. 

Bác nhớ trong những người cùng làm việc với Bác ở hãng Ba Son hồi đó có những 

người như thế. 

Khi đồng chí Phan Mỹ hỏi Bác: Kính thưa Bác, theo chúng tôi biết thì Bác sinh 

ra trong một gia đình khi đó là vào bậc khá giả, sao Bác lại chọn con đường làm công 

nhân? 

Bác cười hồn nhiên và nói: Bây giờ thì chưa thống nhất nước nhà, cho nên Bác 

cũng không hiểu các em của Bác và các cháu của Bác trong đó sống thế nào. Không 

hiểu nhà cửa của ông bà nội và của ba má Bác có còn giữ gìn được không. Nhưng 

nhớ lại hồi Bác bắt đầu dời nhà sang Long Xuyên để đi học, rồi sau đó làm công 

nhân, thoát ly đi hoạt động cách mạng thì có lẽ nhà Bác là thuộc loại khá gì nhất nhì 

ở Cù lao Ông Hổ. Vào thời ấy ba má Bác có một cái nhà sàn lợp ngói khá rộng dựng 

lên trong một khu vườn cũng rất rộng đầy hoa trái, kể là khá lắm đấy. Chính nhờ điều 

kiện gia đình như vậy, Bác được ba má cho sang ở nhà một người họ hàng ở Long 

Xuyên theo học hết sơ học yếu lược. 

Nhưng nói vậy thôi, Bác nhìn thấy chung quanh bà con nhiều người nghèo khổ. 

Cùng thời thơ ấu của Bác, số trẻ ở Cù lao ông Hổ cùng lứa với Bác hầu như không có 

mấy ai được đi học. Như trên đã nói vì phong trào mới, Bác đã đi làm thợ. Giới thợ 



thuyền càng nghèo khổ. Đời sống ở Sài Gòn phơi bày rõ ràng sự bất công của chế độ 

thực dân và sự nhục nhã của người dân nô lệ. Bác cứ nhắc mãi một chuyện. Hồi đó 

trước nhà Bác ở có một chủ tây ngày vào cũng đi xe tay. Nhưng rất nhiều hôm hắn ta 

không trả tiền cho người phu kéo xe. Một hôm thấy cảnh đó Bác đã gọi người phu 

kéo xe ấy đến và đưa cho anh ta một trăm đồng bạc Đông Dương (khi đó là gần hết 

lương tháng của Bác). Bác nói với người phu kéo xe ấy: nên chọn nghề khác mà làm. 

Từ đó Bác không thấy anh ta đến kéo xe cho người chủ tây nữa. Thân phận của người 

dân nô lệ không chỉ nghèo mà còn nhục nhã. Nhưng chỉ có người hiểu biết, nhất là 

người hiểu biết trong giới thợ thuyền mới dám đấu tranh quyết liệt với bọn thực dân 

và biết đoàn kết dân tộc để đấu tranh giải phóng. 

Bác hiểu rằng người nghèo nhiều khi vì cùng khổ quá mà lâm vào cảnh tù tội. Vì 

thế nên khi phải làm cặp rằng trong nhà tù Côn Đảo, Bác đã khuyên răn họ, cùng chia 

sẻ với nỗi khổ của họ nên họ cũng đối xử tốt với Bác và họ kính trọng những người 

tù cộng sản như Bác. Như Bác đã từng nói với các cháu thanh niên, đi tìm được lý 

tưởng cách mạng để mà theo đuổi là rất khó. Nhưng rất quý giá, vì lý tưởng cách 

mạng làm cho mình biết sống tốt và muốn mọi người được sống tốt đẹp, hạnh phúc. 

Chính vì lý tưởng cao quý như thế mà các đồng chí của ta đã anh dũng đấu tranh 

không nề hà. Nhiều đồng chí đã dũng cảm hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Tôi may mắn và hạnh phúc được gặp Bác Tôn một vài lần. Nhưng lần gặp ấy để 

lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất, đẹp đẽ nhất về hình ảnh của một lãnh tụ, người 

bạn rất thân thiết, rất tin cậy của Bác Hồ kính yêu. Từ trước, cũng như mọi người, tôi 

hiểu Bác Tôn rất nhân từ. Nhưng qua lời kể giản dị của Bác, tôi nhận thức sâu sắc 

hơn một chân lý lớn: Con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam rất anh hùng bởi trong 

sâu thẳm tâm hồn Việt Nam rất nhân văn, rất ưu ái con người. Chính tình thương con 

người đã tạo ra sức mạnh để dân tộc Việt Nam tồn tại để cho những người cộng sản 

chân chính có khả năng vượt lên mọi khó khăn để làm nên sự nghiệp. 

Bác Tôn Đức Thắng của chúng ta tràn đầy tình thương người và lòng nhân từ, vì 

vậy Bác đã sống trọn vẹn một cuộc đời người chiến sĩ cách mạng rất gang thép, rất 

chung thuỷ với nhân dân. Ngôi nhà 35 đường Trần Phú, Hà Nội, nơi Bác Tôn đã từng 

sống cho đến những năm tận cuối đời đối với tôi mãi mãi in sâu trong tâm khảm về 

hạnh phúc một lần được gặp Bác tại ngôi nhà ấy. 
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