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TỪ CÔN ĐẢO TRỞ VỀ ĐẤT LIỀN NĂM 1945 
 

... Đêm ấy (19-9-1945), Côn Đảo không ngủ. Bác Tôn và các đồng chí Lê 

Duẩn, Phạm Hùng, Võ Sỹ, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hữu Lầu... 

thức trắng đêm để theo dõi, nắm tình hình, dự kiến diễn biến, định ra phương án 

cho từng tình huống, sau khi anh em trong "Đội phòng thủ Côn Đảo" phát hiện có 

một đoàn tàu ghe lạ vừa mới tới địa phận Côn Đảo. 

Tin tức được báo cáo về Đảng uỷ Đảo. Đảng ủy chỉ thị cho tất cả các đội 

trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. 

Thời gian này, ngoài Côn Đảo, ta đã giành được chính quyền tự quản 18. "Đội 

phòng thủ Côn Đảo" vẫn thường xuyên phân công nhau "cảnh giới" suốt ngày 

đêm. 

Ở các "banh" cũng xôn xao bàn tán. Mỗi người một ý, nhưng tất cả đều hạ 

quyết tâm "Nếu là địch thì đây là trận quyết tử!". 

Trinh sát của ta tiếp tục được phái đi xem xét. Sau khi nghe báo cáo tỷ mỷ các 

đồng chí trong Đảng uỷ Đảo khẳng định đó là đoàn tàu, ghe của cách mạng từ đất 

liền ra. Còn hầu hết anh em ta và cả Com Mi Trà1, viên chức, mã tà, lính bảo an 

đều bán tín, bán nghi chưa ai biết chắc được là đoàn tàu, ghe của Việt Minh hay 

ngược lại? 

Sáng hôm sau, được sự phân công của Đảng uỷ Đảo, Bác Tôn và đồng chí Lã 

Vĩnh Lợi sang Cỏ Ống. 

Đồng chí Lã Vĩnh Lợi kể: Bác Tôn lái chiếc canô vừa sửa chữa xong. Khi tôi 

ra tới cùng thì Bác Tôn đã chuẩn bị mọi việc chu đáo. Chỉ đợi tôi đến là nổ máy. 

Chẳng hiểu sao, Com Mi Trà cũng "đi" một canô riêng theo chúng tôi sang 

Cỏ Ống. Là để lập công chăng? Là của Việt Minh thì cũng "đẹp mặt". Mà nếu 

đoàn tàu ghe của địch thì... cũng "tiện" bàn giao luôn chúng tôi tại chỗ? 

... Đi một lát, canô của chúng tôi tới Cỏ Ống. 

Thấy chiếc tàu nhỏ đậu sát bờ bên dãy vách đá lởm chởm, tôi nói với Bác 

Tôn: "Chắc là hoa tiêu và người lái không thạo luồng lạch không rõ bến ở đâu nên 

"tắp" vô đây". 

... Tôi đề nghị Bác Tôn lái thẳng canô đến chiếc tàu, bên hông đề hai 

chữ "Phú Quốc". 

... Vẫn không thấy động tĩnh gì cả... 

Mọi người đều ngủ say như chết. 

- "Này sao anh lại nằm đây?" 

Một anh dụi mắt nhìn tôi, tự giới thiệu: 

- "Tôi là Tưởng Dân Bảo được chỉ thị của Chính phủ ra đón các anh ngoài 

Côn Đảo về. Trên đường từ đất liền ra đoàn tàu ghe gặp một cơn giông lớn kéo dài 



gần 2 tiếng đồng hồ, anh em phải chống chọi quyết liệt với chúng, nên mãi tới đêm 

mới tới đây. Đành cứ "tắp" đại vô, sáng ra rồi tính". 

- "Chúng tôi là đại biểu anh em tù đây. Nghe tin sang đón các anh! Cùng đi 

với tôi có cả anh Hai Thắng". 

Nghe nói tới anh Hai, mắt anh Bảo sáng lên, xúc động, sung sướng... 

... Sau đó anh Bảo, tôi cùng Bác Tôn đi một canô. Trà và những người 

hùng đi vẫn đi canô riêng của họ. Hai chiếc canô chạy trước, tàu Phú Quốc chạy 

sau, vòng quanh đảo về cầu tàu. 

Có lẽ là từ sáng sớm, anh em mình đã nắm được tin chính xác "Ta" rồi, nên 

vừa đến nơi, chúng tôi thấy đông nghịt người tù - tù chính trị, tù thường, cả viên 

chức và vợ con họ... đem theo cờ đỏ sao vàng, "panô", biểu ngữ ra đón. Tiếng hoan 

hô vang trời động đất, tưởng như có thể là sập hết, đổ hết các banh, các khám... 

Những anh quen biết anh Bảo chạy ra, ghì chặt anh vào đôi cánh tay gầy guộc 

trơ xương của mình. "Mày! Thằng Bảo! Thế mà tụi tao cứ ngỡ là địch! Cả đêm qua 

anh em lo phòng thủ...". 

Anh Bảo khóc. Mắt anh nhoè lệ. Trong chúng tôi, nhiều người cũng khóc. Đã 

hàng hơn chục năm nay chúng tôi có biết khóc là gì đâu? Sao hôm nay lại khóc?..." 

*         * 

* 

Ngày 21-9-1945, Côn Đảo vui như Tết. 

Một cuộc míttinh lớn được tổ chức tại đây. 

Giữa biển trời Côn Đảo bao la, lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc vút cao tung bay trước 

gió. Bài Quốc tế ca âm vang trong không trung, sau tiếng hô "nghiêm" kéo dài. 

Vào lúc này, ai cũng muốn mở căng lồng ngực để hát, để "hét", để "gào" thật to 

cho thỏa chí sau nhiều năm tháng bị đế quốc cầm tù - nay được thấy tự do - dù cho 

ai đó có hát sai cả nhạc, dù mới đây thôi trong mình nhiều người còn đầy thương 

tật, đầy vết thương đau lở lói do quân thù hành hạ. 

Trong cuộc míttinh hôm ấy, đồng chí Tưởng Dân Bảo thay mặt cho "phái 

đoàn", báo cáo tình hình khởi nghĩa trên phạm vi cả nước ở trong đất liền, về việc 

thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Trung ương và Uỷ ban hành chính Nam 

Bộ... Đồng chí cũng báo cáo về chủ trương cử "phái đoàn" ra đón anh em tù chính 

trị ngoài Côn Đảo về đất liền. Rồi sau đó công bố: ngoài các chính trị phạm, một 

số viên chức và tù thường phạm cũng sẽ được giải quyết về đất liền với thời gian 

nhanh nhất. Nếu trong đợt 1 đó chưa hết (vì lý do thiếu phương tiện) thì sẽ đón về 

đợt 2... 

Phát biểu của đồng chí Tưởng Dân Bảo vừa dứt, những tiếng hô khẩu hiệu 

vang lên như sấm: 

- Nhiệt liệt hoan hô Chính quyền cách mạng! 

- Tuyệt đối tin tưởng vào Chính phủ Cách mạng lâm thời Trung ương! 



- Sẵn sàng cống hiến tất cả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, bảo 

vệ Tổ quốc! 

- Tiêu diệt bọn phát xít Nhật, thực dân Pháp! 

- Mặt trận Việt Minh chiến thắng! 

- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! muôn năm! 

Đại diện anh em "tù chính bị" lên phát biểu, biểu thị lòng biết ơn sâu sắc của 

anh em "tù chính trị" cũng như "tù thường phạm" với Chính phủ và hứa sẽ chấp 

hành nghiêm túc mọi mệnh lệnh của cấp từ giao cho. 

Sau giờ phút ấy cả Côn Đảo bừng lên một sức sống mới. Theo sự phân công 

của Đảng uỷ Đảo, ai vào việc nấy, chuẩn bị cho cuộc vượt biển khơi về đất liền 

lịch sử này. 

*           * 

* 

Ngày tiễn đưa đoàn 1 về mắt ai cũng nhoà lệ... 

Không chỉ những đồng chí tù cộng sản tiễn đưa nhau mà còn rất đông các 

viên chức, mã tà, "gácdan", gia đình vợ con, cha mẹ họ cũng ra cầu tàu chào các 

anh em mình. 

Có tiếng ai đó chúc trời yên, biển nặng đưa các chiến sĩ Côn Đảo vượt biển an 

toàn về đất liền. 

Lại có tiếng người gửi lời chào Chính phủ, chào bà con trong đất liền, cảm ơn 

Việt Minh đã đổi đời cho dân tộc, cho gia đình họ. 

Lúc này, ngoài chiếc tàu mang tên "Phủ Quốc" và 23 ghe đi biển từ đất liền 

ra, trong đoàn quân bữa đó có cả một chiếc canô. Chiếc canô này nguyên là của 

Nhật, bị máy bay Mỹ bắn hỏng. Chúng chưa kịp sử dụng thì đã đầu hàng Đồng 

Minh. Ngày ta làm chủ Côn Đảo, Bác Tôn cùng hai anh em ruột là đồng chí 

Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Hùng Phước mày mò sửa chữa và đã chạy tốt. Đây 

cũng chính là chiếc canô Bác Tôn và đồng chí Lã Vĩnh Lợi đã dùng hôm sang Cỏ 

Ống tìm gặp được đồng chí Tưởng Dân Bảo từ đất liền ra. 

Trước ngày xuất phát, chiến canô đã được kẻ thêm hai chữ "Giải phóng", đây 

sẽ là canô chỉ huy chở 13 chiến sĩ cách mạng, gồm Bác Tôn (tức người "Chiến sĩ 

Biển Đen", khi ấy đã 57 tuổi - là người cao tuổi nhất - nhưng lại có rất nhiều kinh 

nghiệm đi biển) và các đồng chí Phạm Hùng, Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Vịnh, 

Trần Văn Sớm, Lã Vĩnh Lợi, Đào Văn Trường, Nguyễn Văn Trọng (Bé), Trần 

Diệp (tức Khuê), Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Hùng Phước, Sâm (Cai Lậy). 

Tàu Phú Quốc có sức chứa lớn nhất. Khoảng trên dưới 200 người đi trên 

tàu này. Ngoài các đồng chí cao tuổi hoặc đang đau yếu bệnh tật, còn có đồng chí 

Lê Duẩn, Lê Văn Lương, Võ Sỹ, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hữu Lầu, Mai Chí Thọ, 

Nguyễn Văn Tiếp, Trần Trung Tam, Ngô Tám, Ngô Học Hải, Nguyễn Đức Thuận 

(tức Tư móm), Đặng Văn Quang, Phan Văn Nhung, Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hữu 



Quán, Vũ Thiện Tấn, Trần Văn Trảng, Nguyễn Hữu Mai, v.v. cùng tất cả anh em 

"tù chính trị" người nước ngoài đều đi trên tàu Phú Quốc. 

Các đội trưởng và chính trị viên 18 "Đội phòng thủ Côn Đảo" thì chia nhau 

cùng các đồng chí khác đi trên những ghe biển. Ghe biển có nhiều loại, có chiếc 

chở hàng trăm người, có chiếc chỉ chở được 30-40 người. 

Ngày 23-9-1945, cả Đoàn rời bến với đội ngũ rất chỉnh tề, hăng hái... 

Canô "Giải phóng” phấp phới cờ đỏ sao vàng rẽ sóng, "dẫn mũi" cho cả một 

đoàn tàu, ghe lồng lộng cờ Tổ quốc tung bay về đất liền ... 

Từ các ghe và tàu Phú Quốc vút lên nhiều bài ca, tiếng nhạc. 

Ca mới, ca cổ.. 

Nhạc "đàn gáo", "đàn ống bơ sữa bò", nhị, sáo... rất "xôm". 

Lại cả đọc thơ, ngâm thơ nữa. 

Từ ghe nào đó, anh em đồng ca: 

"... Lòng yêu nước quyết chiến đấu cho nòi giống ta, 

Dấy lên mau, hỡi ai dân tộc Việt Nam 

Thù nước mất ta quyết trả xong bằng xương máu, 

Thề cùng nhau quốc dân đồng tâm thống nhất. 

Đánh cho chết, giết cho đau, đuổi cho mau quân phátxít Nhật, Pháp đi 

Cầm tay nhau cùng xông lên, cùng giương cờ đỏ phấp phới sao vàng 

Cờ Việt Minh phất bay cao. Việt Minh chiến đấu hy sinh. 

Xông pha diệt quân thù chung". 

Nhóm "ca sĩ nghiệp dư" này ắt hẳn thuộc những anh em tù ở Hoả Lò (Hà Nội) 

hoặc Sơn La? Bài hát này của Vương Giả Khương (quê Đà Nẵng) sáng tác ở nhà 

pha Hoả Lò (Hà Nội), năm 1941, tên bài là "Cờ Việt Minh". 

Lại ở một ghe khác, có giọng của ai đó hứng chí đứng lên giữa ghe, giọng 

khàn khàn ngâm thật to mấy câu thơ của Đặng Châu Tuệ sáng tác ngoài Côn Đảo 

năm xưa: 

Để trời đó chỉ nắng rồi mưa 

Hỡi bạn đời ơi đã hiểu chưa? 

Đời không cách mạng đời vô nghĩa 

Sống mấy mươi năm, sống vẫn thừa 

Đúng! Đúng! " Đời không cách mạng đời vô nghĩa" 

- Sống có... nửa ngày vẫn ư ư ư... sống thừa ... - một người "đế" theo. Không 

phải là ngâm mà cả cải lương, xuống "xề”  khá "ngọt". 

Cả ghe cười bò... 

Đi được một lúc khá lâu, cuộc hành trình đang ngon trớn, bỗng nhiên trời nổi 

một cơn mưa giông gió rất to. 

Anh Nguyễn Hùng Minh - người cùng Bác Tôn và em ruột mình là Nguyễn 

Hùng Phước - thay nhau điều khiển canô "Giải phóng" thuật lại: 



- "Giông to quá, sóng to quá, nước to cứ vào lòng canô. Anh em nào còn cố 

gượng được vội vàng thi nhau tát nước, tát thật nhanh". 

Lúc này, trên canô, trong tàu, ở các ghe nhiều anh em đã say sóng. Mặc sóng 

to gió cả, nhóm "cứu thương" vẫn tích cực hoạt động, đưa từng ly nước đường pha 

sẵn đến cho anh em chống ói. 

Gió vẫn thổi mạnh. Chiến canô như ngựa bất kham không còn theo sự điều 

khiển của Bác Tôn nữa. Tôi nhớ chính xác - anh Minh nói - lúc khó khăn nguy 

hiểm này, Bác Tôn bảo tôi và Phước để Bác lái còn anh em tôi phụ lái. Giông to 

gió lớn, sóng biển ào cả tới, chiếc la bàn trên canô bị sóng đánh văng rớt xuống 

biển. Mất phương hướng. Có lúc hình như canô muốn lạc sang Philíppin hay 

Malaixia... 

Tất cả anh em đi trên canô ai cũng bình tĩnh nhưng rất khó xác định được 

hướng đi tiếp. Bỗng nhiên Bác Tôn reo lên. 

- "A! còn". 

Bác nhanh tay rút ra chiếc bút máy "hàng xén" ở túi áo ngực, trên nắp bút có 

chiếc la bàn nhỏ xíu. 

Bác bảo: 

- "Tao còn la bàn đây, tụi bây ơi!". 

Phước và tôi mừng rơn như người sắp chết đuối vớ được cọc. 

Chiếc la bàn gắn trên nắp bút của Bác Tôn vẫn chạy tốt. Với vật xinh xinh 

nhưng hữu hiệu ấy, Bác Tôn bẻ lái hướng dẫn được canô chạy về phía đất liền. 

Thật hú vía! Cơn bão đã qua. 

Lúc này trời đã chạng vạng về chiều. 

Vẫn mênh mang là biển cả. 

Phước và tôi (tức đồng chí Nguyễn Hùng Minh) thay nhau lái để Bác Tôn 

nghỉ một lát. 

Bác dặn chúng tôi: 

- "Bọn bây nhìn nước biển, nhìn chim bay trên trời nghe! Thấy nước biển 

trong là còn xa bờ, nếu thấy đục thì đã gần bờ rồi đó. Khi nào thấy chim nhạn mỏ 

cắp lá là còn xa bờ, nếu mỏ không cắp lá là sắp tới đất liền rồi đấy!". 

"Người chiến sĩ Biển Đen" quả là dầy dạn kinh nghiệm vượt biển. 

Chiều tà, nhìn xuống biển thấy nước đục ngòm. Trần Diệp - người nhỏ tuổi 

nhất lên chiếc canô "Giải phóng" - tinh mắt nhìn về phía xa xa, rồi bỗng hét lên: 

- "Đã nhìn thấy đã liền rồi! Bác ơi, các anh ơi?" 

Nghe nói vậy, anh nào, anh nấy như khoẻ ra. 

Chừng một tiếng sau đã hiện lên nước mắt mọi người những lùm cây, bãi 

cát... Và, người... 

Trời ơi! Cơ man nào là người... 

Canô càng vào gần, càng nhìn rõ hơn. Người! Đúng rồi, đông đặc người! Lại 

nhìn thấy cả cờ nữa! Nhưng sao có những lá cờ "lạ hoắc" thế kia? Bên cạnh những 



lá cờ Tổ quốc mà anh em đã biết, sao lại có những lá cờ nền vàng, sao đỏ? Sao lại 

có những lá cờ màu già và cả cờ trắng có thập ác nữa?!4. 

Tiếng một anh nào đó nói rất to: 

- Đất ta hay đất người!Cảnh giác! Anh em chuẩn bị lên đạn, đề phòng bất 

trắc! 

Canô đã tiến sát bờ. Tự nhiên máy ngừng nổ. 

Phước kiểm tra thấy cạn không còn một giọt nhớt! 

Từ lên bờ vang lên những tiếng hô: 

- Hoan hô chính trị phạm! 

- Hoan hô Việt Minh! 

- Hoan hô chính trị phạm! Hoan hô Việt Minh! 

Lại thấy những nhóm người lội ào ào xuống biển tiến sát canô, miệng vẫn hét 

lên: 

- Hoan hô chính trị phạm! Hoan hô Việt Minh! 

Đúng là đất ta rồi! Nhưng đây là đâu? 

Lúc chúng tôi lên bờ, bà con cô bác to tới hỏi thăm: 

- Các anh mạnh chứ. Hoan hô các anh! Chúng tôi đợi đón các anh suốt từ trưa 

đến giờ. 

Có má ôm lấy chúng tôi khóc nức nở, tay vuốt vuốt đầu tóc lởm chởm và thân 

hình gây gộc của anh em chúng tôi... 

Có những thanh niên giơ cao cánh tay, bàn tay nắm chặt lại như nắm đấm 

chào chúng tôi. Có anh giơ tay lên ngang vai, xoè bàn tay ba hành hình chữ V5. 

Chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng yên trí lớn! Đúng là Mình cả rồi? Ta cả rồi. 

Hỏi ra mới biết đây là cửa biển Mỹ Thanh thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

Tàu Phú Quốc và đoàn ghe không cập bến này, mà cái trước, cái sau tất cả đã 

cập bến Đại Ngãi (cùng huyện Long Phú) trong ngày 23-9-1945. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị đón rước các 

đồng chí ở Côn Đảo về rất long trọng, chu đáo. 

Xin được nói thêm: Đoàn 2 cũng đã cập bến Ninh Kiều thuộc Thị xã Cần Thơ 

(nay thuộc Thành phố Cần Thơ) sau đó 7 ngày (tức ngày 30-9-1945) trong niềm 

hân hoan của cán bộ và nhân dân nơi đây. 

Các chiến sĩ Côn Đảo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, 

đoàn thể xã hội, các má, các chị ... của hai tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ đã dốc hết sức 

lực, tình cảm và vật chất có được để chăm sóc cho anh em. Vì thế nhiều người 

phục hồi sức khoẻ rất nhanh. 

Nói sao cho hết ân tình của đồng chí, đồng bào Sóc Trăng, Cần Thơ; của đồng 

chí đồng bào Nam Bộ. 

Hầu hết các đồng chí - chẳng kể quê ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam -

 đều tự nguyện ở lại tiếp tục "chia lửa" với đồng bào, đồng chí nơi đây trong cuộc 



kháng chiến thống thực dân Pháp, sau khi đã dự học lớp "Chính sách mới của Việt 

Minh", tổ chức tại Đình Tân An (Thị xã Cần Thơ). 

Nhiều đồng chí sau này đã giữ trọng trách lớn của đất nước, trong đó có Bác 

Tôn kính yêu của chúng ta. 

Phương Hạnh 

http://www.dangcongsan.vn 
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