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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sĩ cách mạng kiên cường, mẫu mực, 

người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người bạn chiến đấu gần gũi, thân thiết 

của chỉ tịch Hồ Chí Minh. Là một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp 

của người cộng sản, là hình mẫu về nhân cách, đạo đức cách mạng cần kiệm, 

liêm chính, luôn phấn đấu, hy sinh, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc bảo vệ hòa bình trên thế 

giới.  

Người là một trong những chiến sĩ cộng sản lớp đầu tiên của phong trào 

công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta, có cuộc đời hoạt động 

cách mạng lâu dài, liên tục gần 70 năm, từng trải qua nhiều gian nan thử thách 

ác liệt, bị kẻ thù giam cầm và tra tấn dã man nhưng đồng chí luôn nêu cao tinh 

thần cách mạng kiên cường, trung thành, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của 

sự nghiệp cách mạng. Trọn đời mình, đồng chí cống hiến cho sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói 

chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng noi theo. 

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-

1888 – 20-8-2018) nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân 

tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần kiên cường bất khuất đấu tranh ngoại xâm và phẩm chất đạo đức cách 

mạng của thế hệ cha ông; đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, 

nhân dân ta đối với Cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con yêu quý của dân 

tộc, người cộng sản chân chính, mẫu mực. Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn 

Thư mục chuyên đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng ngời về đạo 

đức cách mạng” gửi đến quý bạn đọc.  

Thư mục tập hợp 22 bài viết được đăng trên website có uy tín, nội dung 

chuyển tải một cách chân thật về cuộc đời và sự nghiệp Cố Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng. 

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:  

Phần I:  Tôn Đức Thắng - Người cộng sản kiên trung 

Phần II: Những câu chuyện về Bác Tôn 

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những 

thiếu sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. 

Thư viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư 

mục 
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 1. Đức Vượng. Những bước chuyển biến tư tưởng của đồng chí Tôn Đức 

Thắng từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin / Đức Vượng //  

http://www.dangcongsan.vn .– 2016 .– Ngày 12 tháng 10 

 

NHỮNG BƯỚC CHUYỂN BIẾN TƯ TƯỞNG CỦA ĐỒNG CHÍ  

TÔN ĐỨC THẮNG TỪ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC 

 ĐẾN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 

 
Xã hội Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX có thể ví như một người nô lệ gầy gò, 

rác rưởi, đói khát đang oằn oại dưới ngọn roi của "ông chử”. Đó là một xã hội 

thuộc địa, nửa phong kiến. Trong xã hội này, người nông dân suốt ngày phơi 

lưng lên cánh đồng, vậy mà vẫn không đủ ăn. Người công nhân bị bóc lột giá trị 

thặng dư ngày một tăng. Những người dân lao động vất vả với cuộc sống nhọc 

nhằn mà chẳng kiếm được miếng cơm, manh áo. Trong lúc dân tình điêu đứng, 

thì “các bậc đại thần ăn dầm nằm dề ở chốn triều đình, chỉ biết quan hệ cho xong 

việc; quan lại ở các tỉnh, thì chỉ lo cho vững thân thế mà hà hiếp bóp nặn ở chốn 

hương thôn; đám sĩ phu thì ganh đua nhau vào con đường luồn cúi, nịnh hót, 

không còn biết liêm sỉ là gì… đến bây giờ thì sự thế hư hỏng, nhân dân lìa tan, 

phong tục suy đồi, lễ nghĩa bại hoại". Những dòng trên đây đã được nhà yêu 

nước Phan Chu Trinh nêu trong Thư gửi Toàn quyền Đông Dương. Năm 1906, 

Toàn quyền Đông Dương Anbe Xaro trâng tráo nói rằng: "Người thợ nặn muốn 

nặn ra hình người, thì phải cần có đất sét, có đất rồi mới nặn thành người được. 

Xã hội An Nam cũng ví như là đất, còn người Pháp ví như người thợ nặn. Cái 

tay nước Pháp lấy cái đất nước Nam ấy mà nặn ra người có nhân cách để giữ 

được quyền lợi, vì đã có luật pháp cao hơn mà che chở cho”. Rõ ràng chúng đã 

xúc phạm dân tộc ta, đã dùng những lời hoa mỹ để che đi cái dã tâm của chúng 

với chính sách ngu dân. 

Anh thanh niên Tôn Đức Thắng là một trong những nạn nhân của chính 

sách thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương. Lớn lên ở vùng sông nước An 

Giang, anh đã chứng kiến bộ mặt tàn ác của thực dân trên quê hương anh, Nam 

Kỳ đầm đìa nước một rồi "lục tỉnh” và cả miền nam lần lượt nằm dưới làn roi 

"trực trị” của lũ quỷ Tây Dương. 

Không thể cam chịu nhục mãi được, hãy vùng lên! Hãy rút gươm ra khỏi 

bao để chặn lại bàn tay đẫm máu của quân thù. Đó là những trận chiến đấu một 

sống một chết của nhân dân ta ngay từ năm 1958, khi Pháp nổ súng chiếm thành 

phố Đà Nẵng. Sau đó, năm 1959, nhân dân Gia Định xông ra cản giặc khi chúng 

chiếm thành. Những hình ảnh của Trường Công Định, Nguyễn Trung Trực, 

Thiên Hộ Dương, Phan Tâm, Phan Ngũ, Nguyễn Hữu Huân, Lê Công Thành… 

cùng với hình ảnh của hàng nghìn trận chiến đấu khác của nhân dân cả nước, 

"Sát thát” xông lên khi quân thù chiếm lấn quê hương đều có ảnh hưởng không 

nhỏ đến tư tưởng và tình cảm của người thanh niên yêu nước Tôn Đức Thắng. 

Rõ ràng, chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta hồi đầu thế kỷ XX, cuồn cuộn nổi 

lên như nhưng đợt sóng trào. Điều này càng chứng minh cho luận điểm của 

Lênin: "Chủ nghĩa yêu nước là một trong những tình cảm sâu sắc nhất, đã được 

củng cố qua hàng trăm, hàng nghìn năm tồn tại của các Tổ quốc biệt lập". Đó là 

http://www.dangcongsan.vn/
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lòng trung thành của nhân còn đối với Tổ quốc mình. Lòng trung thành ấy đã trở 

thành ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm. 

An Giang, quê hương của nhiều nhà yêu nước từ các địa phương khác đến, 

đã dấy lên nhiều sự kiện kháng Pháp, mà tiếng vang của nó còn vọng mãi trong 

lịch sử dân tộc. Những tấm gương tiêu biểu như Thoại Ngọc Hầu, người đề xuất 

và thực hiện công trình kênh Vĩnh Tế, vừa để phát triển giao thông, phát triển 

nông nghiệp, vừa để làm chiến tuyến chống giặc và như Trương Gia Mô, nhà 

yêu nước đầy chí khí lẫm liệt, đã tử tiết tại Núi Sam khi giặc Pháp đến vây bắt. 

Những tấm gương tiên liệt đó mãi mãi ghi vào sử sách. 

Tinh hoa của quê hương, bản anh hùng của dân tộc đã làm thức dậy trong 

lòng anh thanh niên Tôn Đức Thắng một tư tưởng cứu nước, cứu nhà. Sự hình 

thành chủ nghĩa yêu nước của anh bắt nguồn từ nhân tố đó. 

Nghiên cứu những bước phát triển tư tưởng của đồng chí Tôn Đức Thắng 

từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng ta thấy rằng đồng chí 

đã từ lòng căm thù giặc sâu sắc, đến cảm thông với dân tộc, thương yêu nhân 

dân lao động, dần dần đi từ giác ngộ về giai cấp và đến với chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Quá trình chuyển biến của đồng chí từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa 

Mác - Lênin mang tính chất tiên tiến, qua các bước "quá độ" trước khi tạo ra 

bước nhảy vọt về chất. 

Bước chuyển thứ nhất: Sống trong đội ngũ thợ thuyền Việt Nam. Một đặc 

điểm nổi bật trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng 

là gia nhập rất sớm vào hàng ngũ của giai cấp công nhân Việt Nam. Đặc điểm 

này, phân tích về mặt lôgíc nó sẽ dẫn đến tính triệt để giai cấp và ý thức tổ chức 

kỷ luật cao. Ngay từ năm 18 tuổi, đồng chí đã đến Sài Gòn để học nghề thợ máy. 

Năm 22 tuổi, đồng chí vào làm trong xưởng Cơrốp, thuộc Sở kiến trúc cầu 

đường và nhà cửa ở Sài Gòn. Sau đó đồng chí vào học Trường cơ khí Á châu 

(Sài Gòn) rồi làm công nhân xưởng Ba Son... Ngay cả những lúc bị bọn mật 

thám theo dõi, đồng chí phải tạm lánh về nông thôn ở Mỹ Tho, làm nghề dạy 

học, song vẫn liên lạc với anh chị em công nhân ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Có thể 

nói rằng, cuộc đời của đồng chí lúc nào cũng mang duyên nợ với công nhân. 

Sống trong lòng giai cấp công nhân, đồng chí Tôn Đức Thắng mang trong 

lòng ý thức tổ chức kỷ luật, tính năng động cao và giàu tính sáng tạo. Đồng chí 

đã chủ động tổ chức những cuộc bãi công của công nhân, mặc dù tính chất của 

những cuộc bãi công này mới chỉ là tự phát. Ngay từ những ngày đầu bước chân 

vào làm việc ở xưởng Cơrốp, đồng chí đã tham gia vào cuộc đấu tranh của công 

nhân chống đánh đập, cúp phạt, đòi tăng lương, đồng thời tổ chức ra các hội ái 

hữu, cứu tế… Năm 1912, đồng chí đã cùng một số anh em tổ chức cuộc bãi 

công của học sinh trường Kỹ nghệ có sự phối hợp với công nhân xưởng sửa 

chữa tàu thuỷ Ba Son. Cuộc bãi công đó thu được thắng lợi buộc bọn thực dân 

Pháp phải giải quyết các yêu sách của anh em, tuy rằng chúng vẫn tìm mọi cách 

để khủng bố. 

Bãi công là một hình thức đấu tranh giai cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tư 

tưởng công nhân. Lênin nói rằng, chính "bãi công dạy cho công nhân biết đoàn 

kết với nhau, nó chỉ cho công nhân thấy rằng, chỉ có cùng nhau chung sức lại 

mới có thể cùng nhau chống bọn tư bản được. Lênin còn nói: "Bãi công dạy cho 
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công nhân thấy rõ được đâu là sức mạnh của bọn chủ và đâu là sức mạnh của 

mình". 

Sống và làm việc với công nhân và được mục kích những cuộc bãi công 

của công nhân, đồng chí Tôn Đức Thắng hiểu rằng dân tộc Việt Nam và công 

nhân Việt Nam không có một dấu hiệu gì để nói nó yếu hèn mà bọn thực dân 

vẫn tuyên truyền. Việc bọn chủ xưởng phải chấp nhận yêu sách của công nhân 

trong lúc chúng có lưỡi lê và súng, chứng tỏ chúng yếu chứ không phải dân tộc 

Việt Nam yếu; chúng hèn chứ không phải công nhân Việt Nam hèn. Đây là bước 

chuyển thứ nhất của đồng chí Tôn Đức Thắng. Bước chuyển này tuy chưa tiếp 

nhận được sự giác ngộ giai cấp và chủ nghĩa Mác - Lênin, mà nó vẫn còn nằm 

trong phạm vi của chủ nghĩa yêu nước, nhưng lại rất quan trọng vì nó tạo mầm 

mống để đồng chí bước tiếp sang một nhận thức tư tưởng cao hơn, mới hơn. 

Thực chất đây là bước "quá độ" đầu tiên về tư tưởng của Người. 

Bước chuyển thứ hai: Sống trong đội ngũ thợ thuyền quốc tế. 

Vào khoảng cuối năm 1912, sau khi tổ chức thành công cuộc bãi công của 

học sinh Trường Kỹ nghệ và của công nhân Xưởng sửa chữa tàu Ba Son, đồng 

chí Tôn Đức Thắng bị địch lùng bắt, phải lánh sang Pháp, làm thủy thủ lên tàu 

Lacoóc của công ty tàu biển chạy trên Đại Tây Dương. Mục đích đi của đồng 

chí đã được xác định rõ: “Tôi nhớ ngày tôi rời đất nước… Lúc cuộc bãi công 

của học sinh trường Kỹ nghệ Sài Gòn và thợ thuyền Ba Son thắng lợi, cũng là 

lúc tôi cải trang xuống tàu Pháp làm để trốn sự truy nã của địch. Từ đó bắt đầu 

cuộc đời lên mặt biển. Với nhiệt tình yêu nước, tôi mong học hỏi được nhiều để 

sau này về nước đấu tranh có kết quả hơn". 

Đồng chí Tôn Đức Thắng đã sang Pháp và một số nước khác. 

Nếu như khi còn ở nước nhà, tình cảm và tư tưởng của đồng chí Tôn Đức 

Thắng còn nằm trong phạm vi dân tộc, thì lúc ra nước ngoài, tình cảm và tư 

tưởng ấy đã mở rộng ra quốc tế. Lúc còn ở trong nước, tình yêu của đồng chí là 

nhân dân lao động Việt Nam, khi ra nước ngoài, tình yêu của Người là nhân loại 

cần lao. Khi còn ở nước nhà, Người tiếp xúc với công nhân Việt Nam, khi ra 

nước ngoài, Người tiếp xúc với công nhân quốc tế. Lúc còn ở nước nhà, Người 

thấy kẻ thù là thực dân Pháp, bóc lột nhân dân Việt Nam, khi ra nước ngoài, 

Người thấy kẻ thù là chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa dế quốc, chúng bóc lột nhân 

dân lao động thế giới. Tầm nhìn của Người được mở rộng từ sông Tiền, sông 

Hậu toả ra Thái Bình Dương. Đây là bước chuyển biến tư tưởng thứ hai của 

đồng chí. Bước chuyển này tuy chưa đạt tới sự giác ngộ về giai cấp và giác ngộ 

chủ nghĩa Mác - Lênin, song so với lúc còn ở nước nhà, trong tư tưởng của 

Người rõ ràng đã có những bước phát triển mới. Sự “quá độ” từ dân tộc đến 

quốc tế làm cho tư tưởng của Người đi gần tới chân lý của thời đại. Tuy ở vào 

thời điểm này, tư tưởng của Người vẫn còn mang sắc thái của chủ nghĩa yêu 

nước, song chất của nó được nâng lên bởi từ tình cảm dân tộc, tình cảm giai cấp 

trong phạm vi quốc gia, được toả sáng và phát triển ra quốc tế, ra nhân loại cần 

lao. 

Trong những ngày làm thuỷ thủ, đồng chí Tôn Đức Thắng luôn luôn gần 

gũi công nhân Pháp và tiếp xúc với công nhân nhiều nước khác. Hoàn cảnh sống 

ở nước ngoài càng giúp cho đồng chí thấy rõ hơn sự thâm độc của chính sách 
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ngu dân và bộ mặt xảo trá, tàn ác của thực dân ở các nước thuộc địa. Điều này 

càng nung nấu tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng hoà cùng với tình 

cảm quốc tế trong sáng. 

Khi bị động viên vào Hải quân Pháp, làm thợ máy (1916) đồng chí Tôn 

Đức Thắng thấy rõ tệ phân biệt màu da và cách đối xử tàn bạo của những tên chỉ 

huy đối với binh lính. Xúc động trước cuộc sống của những người cùng khổ, 

đồng chí tích cực tham gia vào cuộc vận động chính trị trong hàng ngũ thuỷ thủ 

Pháp, đấu tranh chống bọn chỉ huy và bí mật liên lạc với tổ chức công đoàn 

Pháp để hoạt động. 

Sự kiện năm 1919, khi đoàn chiến hạm vượt qua eo biển Đácđanen để vào 

Biển Đen, tiến công nước Nga, gây sự lo ngại cho nhiều người. Lúc ấy đồng chí 

Tôn Đức Thắng làm thợ máy trong một chiến hạm đó, đã cùng anh em binh lính 

trong chiến hạm Pháp dũng cảm đứng lên phản chiến từ chối thi hành mệnh lệnh 

tiến công nước Nga. Đồng chí đã kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm để chào mừng 

Nhà nước của giai cấp vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới. Vốn là công nhân 

ở một nước thuộc địa đã từng lăn lộn với cuộc đấu tranh của dân tộc chống áp 

bức, bóc lột, đồng chí không muốn cho nước Nga Xôviết, thành trì của cách 

mạng thế giới bị giày xéo, bị tàn phá, thành quả cách mạng của công nhân và 

nông dân Nga vừa mới giành được đã bị cướp mất. Điều này tỏ rõ tinh thần quốc 

tế của đồng chí đã xích lại gần với tinh thần quốc tế vô sản. Sau đó đồng chí đã 

kể lại: "Chúng tôi chào các bạn bằng lá cờ đỏ được giương lên ở Biển Đen. Tôi 

mơ ước cùng với lá cờ đỏ này tuần dương hạm sẽ cập bến Nga, tôi sẽ lên bờ và 

được dịp tham gia cuộc cách mạng và học tập các bạn Nga, để trở về Tổ quốc, 

giúp đỡ dân tộc ta vứt bỏ ách nô lệ… Tôi tin rằng ở đó nhân dân lao động đã 

vùng lên để quét sạch mọi áp bức, bất công, và tôi, một công nhân của dân tộc 

thuộc địa da màu, đã từng phải chịu đựng. Tôi tin rằng ở đó người ta đang xây 

dựng một thế giới đẹp đẽ, thật sự công bằng". 

Vì sao trong lúc chưa tiếp thu được chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí Tôn 

Đức Thắng đã nhìn thấy nước Nga cách mạng, với tất cả tình cảm tốt đẹp của 

nó? Điều này đã được đồng chí để lại: "Tôi tin rằng bất kỳ người Việt Nam yêu 

nước nào, nhất là công nhân được tham gia vào những 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". Đây chính là sự "gặp gỡ tự nhiên" giữa tư tưởng yêu 

nước và tư tưởng quốc tế chủ nghĩa, yêu nước dạy cho người dân thuộc địa biết 

yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, căm thù giai cấp bóc lột. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

cũng dạy cho nhân dân những vấn đề cơ bản đó. Đồng chí Tôn Đức Thắng thấm 

đượm lòng yêu nước nên khi bắt gặp Cách mạng Tháng Mười - mặc dù ở vào 

thời điểm này, nhận thức của đồng chí Tôn Đức Thắng về Cách mạng Tháng 

Mười mới chỉ là “cảm tính tự nhiên", song đã có sức hấp dẫn đối với đồng chí. 

Cuộc phản chiến ở Biển Đen đã chấm dứt sự can thiệp của đế quốc Pháp 

vào miền Nam nước Nga, góp phần vào phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân 

dân lao động toàn thế giới đứng lên chống đế quốc, bảo vệ Cách mạng Tháng 

Mười. Thắng lợi của cuộc phản chiến ở Biển Đen đã chứng minh sức mạnh của 

nhân dân lao động và binh lính Pháp, có thiện chí với nước Nga cách mạng. 
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Trong sự kiện lịch sử này, hình ảnh đồng chí Tôn Đức Thắng nổi lên như một 

bản anh hùng ca chói lọi của chiến trận. 

Sau cuộc phản chiến ở Biển Đen, ra khỏi Hải quân Pháp, đồng chí Tôn Đức 

Thắng vào làm thợ máy cho xưởng ôtô Rơnôn ở Pháp (xưởng này có thời gian 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã từng vào làm việc và trở thành đoàn viên công 

đoàn). Tại đây, đồng chí gia nhập Tổng công đoàn Pháp và cùng với giai cấp 

công nhân Pháp đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Hoạt động của đồng chí, một 

lần nữa càng thắt chặt mối tình anh em với giai cấp công nhân Pháp. 

Bước chuyển thứ ba: Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin bằng việc gia nhập tổ 

chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Cho đến nay, vẫn còn một số ý kiến khác nhau về việc đồng chí Tôn Đức 

Thắng tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin vào thời điểm nào? Tổng lược lại thấy có 

hai loại ý kiến: 

- Đồng chí tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin ngay sau khi kéo lá cờ đỏ trên 

chiến hạm France và tuyên bố ủng hộ nước Nga cách mạng. 

- Đồng chí tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, qua các sách, báo của đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc và đặc biệt là khi đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên (1926). 

Theo chúng tôi, ý kiến thứ nhất chưa có cơ sở lịch sử để khẳng định. Vì 

vậy, việc khẳng định đồng chí tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin vào năm 1926, 

khi đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là có cơ sở lịch sử 

hơn. Nếu ý kiến của chúng tôi mà được chấp nhận thì rõ ràng đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin bằng con đường tổ chức mà con đường 

ấy do đồng chí Nguyễn Ái Quốc vạch ra. 

Như các đồng chí đã biết, tại Việt Nam trong những năm 1925-1926, 

phong trào giải phóng dân tộc đứng trên lập trường vô sản phát triển, đồng thời 

với phong trào giải phóng dân tộc trên lập trường tư sản. Song, đường lối của 

Việt Nam Quốc dân Đảng không lôi cuốn được phong trào công nhân vì nó 

không có khả năng đáp ứng được nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân 

dân Việt Nam là độc lập tự do thật sự. Sức quyến rũ đối với công nhân Việt 

Nam lúc bấy giờ chẳng phải là khẩu hiệu "không thành công thì thành nhân" mà 

là khẩu hiệu: "Việt Nam độc lập hoàn toàn". Tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa Mác 

- Lênin và đường lối cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự cuốn hút 

công nhân Việt Nam và cuộc đấu tranh oanh liệt nhằm mục tiêu giải phóng dân 

tộc và giải phóng giai cấp công nhân. Tư tưởng bất hủ của chủ nghĩa Mác - 

Lênin: dân tộc luôn luôn với giai cấp đã tạo tiền đề cho giai cấp công nhân Việt 

Nam đấu tranh vừa đòi quyền lợi cho dân tộc, vừa đòi quyền lợi cho giai cấp. 

Trong những năm 1925 - 1929, phong trào cách mạng theo xu hướng vô 

sản tràn vào trong nước. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và mở lớp lý 

luận Mác - Lênin nhằm đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho sự ra 

đời của chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng chí Tôn Đức Thắng 

lúc bấy giờ đã về nước để hoạt động, đã hoà mình vào không khí sôi động của 

cách mạng Việt Nam. Với ý thức tạo điều kiện để hoạt động lâu dài, đồng chí đã 

cùng với một số anh em công nhân lập ra Xưởng sửa chữa xe hơi ở Phú Nhuận, 
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dùng nơi này để tập hợp anh em, đồng thời cũng là giải quyết công ăn việc làm 

cho một số người thất nghiệp. Việc làm của đồng chí đã mang lại kết quả tốt. 

Mạng lưới liên lạc với anh chị em công nhân và học sinh được tổ chức, đặc biệt 

là với Trường Bách nghệ và xưởng Ba Son. 

Với kinh nghiệm hoạt động trong phong trào công nhân và công đoàn 

Pháp, đồng chí tiếp tục những cơ sở công hội ở Nam Kỳ với mục đích đoàn kết 

tương trợ, bênh vực quyền lợi cho giai cấp công nhân và đấu tranh chống sự áp 

bức bóc lột của đế quốc và bọn tay sai. Đồng chí Tôn Đức Thắng được các hội 

viên cử làm Hội trưởng. Mặc dù những tổ chức trong hội do đồng chí Tôn Đức 

Thắng lập ra ở Nam Kỳ mới chỉ mang tính chất tự phát, song nó vẫn lôi cuốn 

được nhiều công nhân tham gia vào cuộc đấu tranh. Công hội có cơ sở ở khắp 

Sài Gòn. Đến đầu năm 1925, số hội viên đã lên tới 300 người. Xưởng Ba Son, 

Nhà đèn Sài Gòn, Nhà đèn Chợ Quán là những cơ sở có công hội hoạt động 

mạnh nhất. Những công hội này là nòng cốt trong cuộc bãi công sôi nổi của thuỷ 

thủ và công nhân Xưởng Ba Son nổ ra vào tháng 8 năm 1925. Mặc dù Công hội 

không có trụ sở riêng, nhưng hàng tháng vẫn sinh hoạt đều đặn. 

Hoạt động trong tổ chức Công hội, đồng chí Tôn Đức Thắng có điều kiện 

được các báo Luymanitê, Đời sống thợ thuyền, do Đảng Cộng sản Pháp và Tổng 

công đoàn Pháp gửi sang. Từ năm 1922 đến năm 1925, ngoài những sách báo 

của Đảng Cộng sản Pháp và Tổng Công hội Pháp gửi sang, đồng chí Tôn Đức 

Thắng và công nhân Sài Gòn còn được đọc báo Le Pari và tác phẩm Bản án chế 

độ thực dân Phápcủa đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

Cuối năm 1926. Đồng chí Tôn Đức Thắng bắt liên lạc được với Hội Việt 

Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng ta do 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Vốn có cảm tình sâu sắc với Cách mạng 

Tháng Mười, lại được rèn luyện trong phong trào công nhân, đồng chí hoàn toàn 

tán thành đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tình nguyện 

gia nhập tổ chức này. Những cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 

được đồng chí Nguyễn Ái Quốc huấn luyện chủ nghĩa Mác – Lênin, nay họ 

mang kiến thức ấy truyền đạt lại cho đồng chí Tôn Đức Thắng. Việc đồng chí 

Tôn Đức Thắng gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đánh dấu 

bước chuyển biến tư tưởng có tính chất quyết định của đồng chí: Từ chủ nghĩa 

yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đây trong sự nghiệp cách mạng vô 

cùng gian khổ của đời mình, mặc cho phong ba bão táp, mặc cho tra tấn, tù đày, 

đồng chí không lúc nào chịu rời bỏ lý tưởng cách mạng. Đồng chí nói: "Lý 

tưởng xã hội chủ nghĩa của Mác - Lênin cao quý lắm. Đảng của lý tưởng đó là 

một điều không thể thiếu của chúng ta". 

Sau khi gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí Tôn Đức 

Thắng tích cực tuyên truyền và tổ chức những người hăng hái, tích cực trong các 

cơ sở công hội vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1927, đồng chí 

được cử vào Ban Chấp hành Thành bộ Sài Gòn và Kỳ bộ Nam Kỳ của Hội Việt 

Nam Cách mạng Thanh niên và được phân công trực tiếp phụ trách phong trào 

công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn. Trong thời gian này, đồng chí đã cùng các đồng 

chí của mình ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai cấp công nhân 
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Nam Bộ, làm cho phong trào công nhân và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên ngày càng vững mạnh. 

Quá trình từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin của đồng chí 

Tôn Đức Thắng là quá trình rèn luyện, học tập gian khổ và rất xứng đáng được 

đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ tiên phong cách mạng. 

Đức Vượng 
 

2. Lưu Phương Thanh. Bác Tôn - Người công nhân ưu tú, lãnh tụ công 

đoàn đầu tiên ở Việt Nam và ở thành phố Sài Gòn / Lưu Phương Thanh // 

http://www.dangcongsan.vn   . – 2016 . – Ngày 12 tháng 10   

 

BÁC TÔN – NGƯỜI CÔNG NHÂN ƯU TÚ, LÃNH TỤ CÔNG ĐOÀN 

ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM VÀ Ở THÀNH PHỐ SÀI GÒN 

 
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. 

http://www.dangcongsan.vn/
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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 
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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. 
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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 



 

12 
 

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 



 

13 
 

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 

 

    3. Thái Bình. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng ngời về đạo 

đức cách mạng / Thái Bình // https://baomoi.com . – 2017 . – Ngày 20 tháng 8 

 

CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG – TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI  

VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 

 
Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ một công nhân, lính 

thợ đến tổ chức đấu tranh cách mạng, từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng 

chiến, và trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước, Bác luôn luôn toát lên sự khiêm tốn, giản 

dị của một một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ra và lớn lên trong truyền thống yêu nước và 

nhân ái của quê hương, gia đình và dân tộc, đồng chí Tôn Đức Thắng đã sớm có 

chí hướng đi về phía nhân dân lao động, chọn hướng lao động kỹ thuật, làm thợ, 

hòa mình vào đời sống của giai cấp công nhân. 

https://baomoi.com/
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Bác Hồ và Bác Tôn tại Quốc hội khóa 1. 

 

Tinh thần yêu nước và căm thù đế quốc đã tạo cho Tôn Đức Thắng sớm 

bộc lộ năng lực tổ chức thực tiễn. Khi chưa có ánh sáng của chủ nghĩa Mác - 

Lênin soi đường, đứng trên lập trường của một người yêu nước, đồng chí Tôn 

Đức Thắng đã sớm tham gia các cuộc bãi công, bãi khóa của công nhân xưởng 

Ba Son và học sinh trường Bá Nghệ. 

Ngay khi còn ở tuổi thanh niên, với một tấm lòng yêu nước thương dân, 

căm thù bọn đế quốc xâm lược, đồng chí Tôn Đức Thắng đã sớm bộc lộ lòng 

yêu thương những con người bất hạnh, cùng khổ. Trong ngục tù đế quốc, hình 

ảnh "người cặp rằng hầm xay lúa'' Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về 

đức hy sinh, thương yêu những đồng chí anh em cùng cảnh ngộ. 

Ở những cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tôn Đức Thắng hết 

lòng hết sức tận tụy phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, không màng gì tới 

danh lợi cho bản thân. Đồng chí Tôn Đức Thắng sống thật bình dị, không đòi 

hỏi gì về vật chất, thương anh em, thương đồng bào. 

Cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng về phương diện đạo đức cách 

mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta và bè bạn thế giới 

nhiều lần khẳng định và đánh giá cao. 

Năm 1958, nhân dịp Chúc mừng Chủ tịch Tôn Đức Thắng thọ 70 tuổi, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nói: "Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức 

cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ 

cách mạng, phục vụ nhân dân". 

Đồng chí Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam khẳng định: ''Cùng với tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, ở đồng 

chí Tôn Đức Thắng còn nổi bật lên lập trường vững vàng, chí khí cao cả, đức 

tính khiêm tốn, giản dị, đó là những gương sáng để chúng ta học tập". 

https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/17/08/20/287/23062907/1_37573.jpg
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Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sở Công an Hà Nội năm 1976 

 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: "... Di sản quý nhất mà đồng chí 

Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm 

tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt 

Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu 

nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người. Tinh túy của chất ấy là 

lòng thương nước, yêu dân, niềm ưu ái với đồng bào, đồng chí; niềm tin sắt đá 

vào thắng lợi của cách mạng mặc dù mọi khó khăn, gian khổ, tinh thần một 

lòng, một dạ phục vụ nhân dân, đức chí công vô tư quên mình, sự khiêm tốn, 

giản dị hồn nhiên, trong sáng". 

Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã viết: "Bác Tôn là con người vô 

cùng giản dị, vẫn là người công nhân, vẫn giữ cái búa, cái kìm... và tự chữa lấy 

xe đạp của Bác. Bác Tôn của chúng ta là một con người như thế, một người 

công nhân tiêu biểu cho tinh thần cách mạng, đạo đức cách mạng cao quý nhất 

của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, của Đảng chúng ta, của dân tộc 

Việt Nam chúng ta". 

Cố Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công thì khẳng định: "Cùng với 

lòng trung thành, tận tụy, lập trường vững vàng, tinh thần dũng cảm bất khuất, ở 

Bác Tôn còn nổi lên đức tính khiêm tốn, giản dị, chân thành, hòa mình trong 

quần chúng". 

https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/17/08/20/287/23062907/2_100548.jpg
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Hồ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Tổng thống Xê-cu Tu-rê, Tổng thống 

nước Cộng hòa Ghi-nê sang thăm nước ta năm 1960. 

 

Tính từ sự kiện năm 1919 đến khi từ trần năm 1980, đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã có trên 60 năm cống hiến trọn vẹn, liên tục, có hiệu quả cho phong 

trào cách mạng thế giới, xứng đáng là một trong những lãnh tụ tiêu biểu nhất 

cho tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, thủy chung. Điều đó được thể hiện cụ 

thể trong những ghi nhận, đánh giá của bạn bè thế giới. 

 

 
Bác Tôn Đức Thắng vui mừng trở về thăm lại miền Nam sau ngày đất nước thống nhất. 

Ảnh tư liệu 

https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/17/08/20/287/23062907/3_133691.jpg
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/17/08/20/287/23062907/4_92896.jpg
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Để ghi nhận những công lao đóng góp xuất sắc của Bác Tôn đối với dân 

tộc, Bác Hồ đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét phê chuẩn trao tặng Bác 

Tôn Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt 

Nam. Và Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên được nhận phần 

thưởng cao quý này. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài, sôi nổi và phong phú của mình, 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế, cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của 

nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế 

giới. 

Là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng mãi mãi để 

lại cho đời một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong, không 

phải được thể hiện qua các áng thơ văn và trong những trước tác về lý luận mà 

bằng sự phát sáng trong thực tiễn hoạt động cách mạng dày dặn, phong phú, 

giàu tính đảng, tính chiến đấu, tính nhân văn và là sự biểu hiện rực rỡ của tư duy 

năng động, sáng tạo. 

Thái Bình 
 

4. Hoàng Trang. Tôn Đức Thắng - Một chiến sĩ cộng sản gương mẫu, một 

cuộc đời trọn vẹn thủy chung / Hoàng Trang // http://www.dangcongsan.vn  . – 

2016 . – Ngày 12 tháng 10  

 

TÔN ĐỨC THẮNG – MỘT CHIẾN SĨ CỘNG SẢN GƯƠNG MẪU, 

MỘT CUỘC ĐỜI TRỌN VẸN THỦY CHUNG 
 

 Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, xã Mỹ Hoà 

Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên - nay là xã Mỹ Hoà Hưng thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Sinh ra trong lúc nước nhà bị thực dân Pháp xâm lược và thống trị, Bác 

Tôn lớn lên trong cuộc đấu tranh bi hùng của dân tộc nhằm giành lại độc lập ở 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Vừa 18 tuổi Bác đã đi vào cuộc đời người thợ. 

Tròn 20 tuổi Bác đã bước vào trường đấu tranh cách mạng cho đến khi trút hơi 

thở cuối cùng ở tuổi 92. Cuộc đời Bác đẹp như bông hồng, rực rỡ như đoá 

hướng dương, sáng chói như sao Bắc đẩu. Bác sống trọn gần một thế kỷ, cả cuộc 

đời Bác là một tấm gương mẫu mực của người cách mạng. Như Bác Hồ đã nói: 

"Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người con rất ưu tú của Tổ quốc… Là một 

chiến sĩ cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới,…. Đồng chí Tôn Đức Thắng 

là một gương mẫu mực đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt 

đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân"1. Nhìn lại cuộc đời 

Bác Tôn là như vậy - đó cũng là niềm tự hào của dân tộc, của một người dân 

Việt Nam. Hơn thế, các thế hệ hậu duệ của cách mạng Việt Nam phải biết học 

tập và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà gương Bác Tôn là 

một điển hình mẫu mực. Muốn thế, trước hết phải hiểu về con người và sự 

nghiệp của Bác Tôn - "một người con rất ưu tú của Tổ quốc” là thế nào. 

http://www.dangcongsan.vn/
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Trước hết, Bác Tôn là một người yêu nước đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến 

với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Bác Tôn sinh ra và lớn lên trong không khí hừng 

hực của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương và những 

cuộc vận động cứu nước của phong trào Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh nghĩa 

thục. Và hẳn Bác Tôn biết rõ những thập niên trước đó khi quân Pháp xâm 

chiếm Nam Bộ thì khắp nơi nổi dậy - như Trương Định (ở Tân An, Gò Công); 

Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều (ở Đồng Tháp Mười); Trần Văn Thành (ở Bắc 

An Giang); Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tư (ở U Minh); Phan Tôn, Phan Liêm (ở 

Bến Tre, Trà Vinh); Thủ Khoa Huân (ở Giao Hoà - Chợ Gạo); Nguyễn Trung 

Trực (ở Tây Kiên Giang, vùng Hòn Chồng)... Ngay Cù lao ông Hổ quê Bác Tôn 

và khắp vùng nông thôn An Giang, thanh niên luyện tập võ nghệ, sẵn sàng tiếp 

ứng cho các cuộc chiến đấu. 

Trong hoàn cảnh đất nước như vậy, mặc dù sinh ra ở một gia đình tương 

đối khá giả, có tiền gạo cho Bác Tôn đi học hết sơ học yếu lược - tức là đã có 

thể làm thầy - thầy ký, thầy giáo. Nhưng Bác Tôn đã không chọn hướng "làm 

thầy" mà Bác lên Sài Gòn vào Trường Bách nghệ, học kỹ thuật, thợ máy, thợ 

điện, chọn hướng lao động. Quyết định này của Bác Tôn trên thực tế là Bác đã 

đứng về phía "minh tân", "minh tân công nghệ", duy tân chống lại thủ cựu đang 

diễn ra ở Nam Bộ khi đó. Bác đã đứng vào đội ngũ những người lao động ngay 

từ đầu. 

Ngay từ khi còn học nghề ở Sài Gòn, cái chất yêu nước của Bác Tôn đã thể 

hiện luôn bênh vực kẻ yếu, chống mọi sự hiếp đáp, mọi sự bất bằng. Tinh thần 

đó lại được thể hiện ở Bác Tôn là một người có năng lực tổ chức và tinh thần 

đấu tranh. Chính vì vậy, mới 21 tuổi còn đang là người học nghề, Bác đã lãnh 

đạo những cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân giành thắng lợi - năm 1909 là 

cuộc đấu tranh của học sinh thuỷ thủ, năm 1910 là cuộc đấu tranh của công nhân 

kiến trúc cầu đường; và năm 1912 là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son. Với 

cuộc đấu tranh năm 1912, để tránh sự lùng bắt của thực dân Pháp, Bác Tôn "đã 

bị buộc phải cải trang và thay đổi tên, họ trốn tránh trên một chiếc tàu thuỷ của 

Pháp đúng vào lúc mà cuộc bãi công của học sinh Trường Bách nghệ, Sài Gòn 

và của công nhân Ba Son giành được thắng lợi"2. Bác Tôn viết: "Từ ngày đó bắt 

đầu cuộc sống của tôi trên biển cả, với lòng yêu quê hương tha thiết và với 

nguyện vọng học tập để sau này trở về đấu tranh mạnh mẽ hơn, nhiều lần tôi cố 

tìm gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), song tôi đã không gặp được 

đồng chí". Không gặp được Bác Hồ khi đó, nhưng Bác Tôn đã gặp và gắn bó 

với phong trào công nhân Pháp. Từ năm 1916, Bác Tôn được đưa vào phục vụ 

trong Hải quân Pháp và Bác đã gắn bó với phong trào đấu tranh của Hải quân 

Pháp. Tiêu biểu nhất là Bác đã tham gia "khởi nghĩa Biển Đen" vào ngày 20-4-

1919, khi Hải quân Pháp cùng quân đội các nước đế quốc khác bao vây, tiến 

đánh, hòng tiêu diệt Nhà nước Xôviết non trẻ. Trong cuộc khởi nghĩa này của 

Hải quân Pháp, Bác Tôn là người kéo cờ đỏ trên chiến hạm France chào mừng 

Nhà nước vô sản đầu tiên. Sau sự kiện này, ngày 24-4-1919, tất cả tàu chiến của 

hạm đội Pháp rút khỏi Biển Đen, vòng vây của các nước đế quốc bị vỡ. Bằng 

hành động của mình tham gia khởi nghĩa Biển Đen, người thanh niên yêu nước 

Tôn Đức Thắng "là một trong những người Việt Nam đầu tiên đã tham gia đấu 
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tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại", góp phần mở ra hướng đúng đắn 

gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, tạo nên sức mạnh tất yếu đưa 

cách mạng Việt Nam đến đỉnh cao của thắng lợi. 

Sau khi tham gia và học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân 

Pháp và thế giới năm 1920, Bác Tôn trở về Sài Gòn. Tại đây những kinh nghiệm 

học hỏi được đã đưa Bác Tôn trở thành người yêu nước đầu tiên tổ chức ra Công 

hội ở Việt Nam. Công hội ra đời, công nhân Việt Nam bắt đầu có ý thức và sức 

mạnh của mình. Tháng 8-1925, có Bác Tôn, có Công hội sức mạnh phi thường 

qua công nhân Việt Nam đã biểu hiện cuộc bãi công của hơn 11.000 thợ đình 

công ở Xưởng Ba Son giam tàu chiến của Pháp hàng tháng, không kịp sang 

Trung Quốc đàn áp Cách mạng Trung Hoa. Từ khởi nghĩa Biển Đen, năm 1919 

đến bãi công ở Sài Gòn năm 1925, Bác Tôn đã đi từ người tham gia đến người 

lãnh đạo và quy mô quần chúng bãi công ở Sài Gòn lớn hơn, và chiến lược, 

chiến thuật hoàn chỉnh. Nhưng cả hai đều là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước 

Việt Nam đến với tinh thần quốc tế chủ nghĩa vĩ đại ở Bác Tôn. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Bác Tôn được Đảng và 

nhân dân đón từ Côn Đảo về đất liền. Từ đó cho đến năm 1980, Bác giữ nhiều 

trọng trách trong cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ tháng 3-1946, Bác Tôn được 

Bác Hồ và Đảng cử ra đảm nhiệm công tác Mặt trận dân tộc thống nhất. Dưới sự 

tổ chức điều hành trực tiếp của Bác, Mặt trận bước vào thời kỳ phát triển toàn 

diện và ngày càng được củng cố vững chắc. Đây cũng là thời kỳ Mặt trận dân 

tộc thống nhất Việt Nam tham gia tích cực vào các mặt trận quốc tế, liên minh 

quốc tế. Trước hết phải kể đến đóng góp của Bác Tôn vào Liên minh ba nước 

Đông Dương. Năm 1951, Bác Tôn đã dự Hộì nghị liên minh ba nước Việt Nam 

- Lào – Campuchia, đã đóng góp tích cực để củng cố khối liên minh ba nước 

dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng chủ 

quyền của nhau, cùng nhau xây dựng chương trình hành động. Những nguyên 

tắc này ngày nay vẫn là cơ sở để chúng ta xây dựng khối đoàn kết Việt - Lào – 

Campuchia. Năm 1955, Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch danh dự Uỷ ban bảo vệ 

hoà bình thế giới của Việt Nam. Tháng 7 năm 1955, Đại hội hoà bình thế giới 

họp ở Henxinki (Phần Lan) đã bầu Bác Tôn làm Uỷ viênHội đồng hoà bình thế 

giới. Và đương nhiên, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trở thành một 

thành viên của tổ chức quốc tế này. Bác Tôn là người tiêu biểu cho khối đại 

đoàn kết dân tộc và cho sự gắn bó chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với 

chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Mọi người dân Việt Nam đều thấy mình, thấy Tổ 

quốc trong Bác Tôn. Anh em, bạn bè quốc tế khắp bốn biển, năm châu lại tìm 

thấy ở Bác Tôn tinh thần quốc tế vô sản cao cả, tinh thần quý trọng độc lập tự do 

của các dân tộc và tinh thần đấu tranh không mệt mỏi cho hoà bình, độc lập dân 

tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với công lao to lớn đó, Bác Tôn đã vinh dự là 

người đầu tiên được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 

huân thương cao quý nhất của Việt Nam. Bác Tôn cũng rất xứng đáng khi Đoàn 

chủ tịch Xôviết Tối cao Liên Xô trao tặng Huân chương Lênin và Uỷ ban Giải 

thưởng hoà bình quốc tế trao tặng Giải thưởng Lênin Vì hoà bình và hữu nghị 

giữa các dân tộc. 

Hai là, Bác Tôn là một gương mẫu mực đạo đức cách mạng 
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Bác Tôn là người hành động theo cách mạng vô sản trước khi đến với chủ 

nghĩa cộng sản. Và có lẽ vì thế khi tiếp cận tổ chức cách mạng theo học thuyết 

Mác – Lênin, Bác Tôn đã nhận ra ngay đó là con đường, là lý tưởng của mình. 

Và cũng từ đó cho đến trọn đời, Bác Tôn đã chiến đấu kiên cường, suốt đời phục 

vụ cách mạng phục vụ nhân dân; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính. Những phẩm 

chất đó muôn đời con cháu cần phải noi theo. 

Những năm hoạt động trong phong trào công nhân và Hải quân Pháp, Bác 

Tôn đã nhiều lần cố tìm gặp Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) với nguyện vọng 

học tập để sau này trở về Tổ quốc đấu tranh mạnh mẽ hơn, nhưng rất tiếc không 

gặp được. Ngược lại, sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

vào năm 1925 ở Trung Quốc, năm 1926, Bác Hồ đã phái người về nước xây 

dựng cơ sở cách mạng. Trong việc này, Bác Hồ rất chú ý tới phong trào của 

công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn và căn dặn những người được cử về nước tìm 

cách liên lạc với phong trào công nhân Sài Gòn và tổ chức Công hội của Tôn 

Đức Thắng. Đầu năm 1927, khi gặp các đại biểu của Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên, Bác Tôn đã đưa toàn bộ tổ chức Công hội bí mật của mình ra nhập 

tổ chức cách mạng này. Từ đây, Bác Tôn bước vào cuộc chiến đấu mới, dưới lá 

cờ chủ nghĩa cộng sản khoa học, đánh đuổi thực dân Pháp và tay sai giành lại 

độc lập dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân. 

Liên tục những năm 1927, 1928, 1929, Bác Tôn là Uỷ viên Thành bộ Sài 

Gòn và Uỷ viên Kỳ bộ Nam Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được 

phân công phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ lớn. Trung tuần tháng 

7-1929, Bác Tôn bị địch bắt tại Sài Gòn. Bọn Tây coi Bác Tôn là loại tù nguy 

hiểm cần phải nhốt riêng không cho liên lạc với ai. Bọn chủ khám thấy cách 

giam riêng tốt nhất là đưa Bác Tôn vào khám vị thành niên. Bác Tôn xót xa và 

đem lòng thương yêu, gần gũi đám trẻ bị xã hội tàn nhẫn, bất công làm cho hư 

hỏng. Chẳng bao lâu đám tù vị thành niên lại tỏ lòng yêu thương, kính nể Bác. 

Một năm sau Toà đại hình kết án Bác Tôn 20 năm tù khổ sai và tháng 6-1930 

chúng đày Bác ra Côn Đảo với số tù 5289. Cuộc đời của Bác Tôn suốt những 

năm tù đày ở Côn Đảo (1930-1945) là cả một bản anh hùng ca thể hiện tinh thần 

đấu tranh bất khuất kiên cường với kẻ địch và tình cảm nồng thắm, đầy tính 

nhân văn với đồng đội và với những người tù khác. Liệt vào loại tù nguy hiểm, 

vừa ra tới Côn Đảo, Bác Tôn đã bị bọn chủ ngục giam vào cầm cố ở "Sở tải" 

thuộc Banh I. Đây là một kíp dọn vệ sinh trong phạm vi lao, gồm số đông tù 

nặng án thuộc loại hình sự như cướp của, giết người, trộm cắp chuyên nghiệp…, 

họ rất hung dữ và đôi khi chỉ vì xích mích nhỏ, giết nhau là chuyện thường. Bác 

Tôn là người cộng sản đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo phải sống chung với bọn côn 

đồ ở Banh I. Ở Sở tải, Bác Tôn còn phải làm những công việc nặng nhọc, nhất là 

khiêng những thùng nước cả trăm lít. Mỗi ngày Bác phải khiêng hàng trăm 

thùng. Bằng tư cách đạo đức cách mạng và bằng trái tim, khối óc của người 

cộng sản, Bác Tôn đã dần dần cảm hoá bọn tù lưu manh ở Sở tải. Về sau chúng 

tỏ ra kính trọng và gọi Bác là “anh Hai", “cậu Hai". Chúng không bắt Bác 

khiêng nước nữa là chỉ phải làm việc quét dọn, nhờ vậy Bác có cơ hội liên lạc 

với tù chính trị ở Banh II. 
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Bác sĩ Pêlixiee, Trưởng bệnh viện - Côn Đảo - một người thày thuốc có 

cảm tình với người tù cách mạng cũng sẵn lòng giúp đỡ Bác Tôn. Đó là giữa 

năm 1931 đế quốc Pháp quyết định đưa một số tù ở Côn Đảo đi Guyam, một 

thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ để bóc lột nhân công. Trong số tù đi Guyam có 

Bác Tôn. Anh em tù tìm cách giữ Bác lại bằng cách đưa Bác đi cấp cứu ở bệnh 

viện mặc dù Bác không bị ốm. Tại bệnh viện, Bác Tôn đã được thầy thuốc 

Pêlixie rạch bụng ra rồi khâu lại như vừa mổ cấp cứu ca dạ dày. Giám đốc nhà 

tù và chủ ngục tức tối đến tận bệnh viện nhưng không làm gì được và phải để 

Bác Tôn ở lại. 

Bác Tôn tổ chức đường dây liên lạc bằng đường cống ngầm giữa Banh I và 

Banh II. Cuối năm 1932 tuy không bắt được quả tang nhưng bọn chủ ngục cũng 

phạt giam Bác vào Hầm xay lúa. Ở Côn Đảo, Hầm xay lúa là địa ngục của địa 

ngục trần gian. Người tù bị giam trong Hầm xay lúa phải lao động nặng nhọc 

trong hầm tối tăm và bị cặp rằng hành hạ. Năm 1933 cặp rằng Bẩy Tốt tàn ác bị 

anh em tù trong Hầm xay lúa giết chết. Địch bắt tù cộng sản Tô Chấn làm gặp 

bằng, nhưng anh kiên quyết từ chối. Bọn chủ ngục nhốt Tô Chấn vào hầm tối. 

Chúng buộc Bác Tôn phải làm cặp rằng với âm mưu mượn tay những người tù 

lưu manh giết Bác. Sự kiện này lại càng bộc lộ tài năng, tính cách và đức độ của 

Bác Tôn. Buộc phải nắm lấy "chính quyền" trong nhà. Hầm xay lúa nên Bác 

Tôn đã thực hiện một cuộc "cách mạng" ở đây. Bác đã kiên trì giáo dục, giác 

ngộ, dìu dắt anh em tù đứng lên đấu tranh đòi cải thiện chế độ làm việc nặng 

nhọc, sinh hoạt khổ sở của người tù bị nhốt trong Hầm xay lúa. Kết quả số 

lượng lúa xay mà bọn chủ khoán đã giảm; việc nặng thay nhau làm, có thời gian 

nghỉ trưa; người ốm được chăm sóc; mọi xích mích được Bác Tôn hoà giải êm 

thấm, không khí đoàn kết được xây dựng. Bọn tù lưu manh anh chị không dám 

dở thói hống hách, côn đồ với các tù khác, ngược lại chúng cũng tỏ ra kính trọng 

Bác. Thế là Bác đã phá tan được âm mưu đen tối, độc ác của tên chủ ngục 

Pherăngđini. 

Ở Côn Đảo, Bác Tôn nhiều tuổi hơn các anh em tù khác. Bác thường tìm 

cách chăm sóc các đồng chí mình. Tháng 6-1930, đồng chí Nguyễn Văn Hoan 

(người giới thiệu đồng chí Trường Chinh vào Đảng) trong đoàn 128 người bị 

đày Côn Đảo sớm nhất. Vì "là một tên tù cộng sản rất nguy hiểm” nên ra đến 

đảo  đồng chí Hoan bị nhốt ở xà lim số 12 Banh I. Trong xà lim với sàn ximăng 

giá lạnh, không quần, không áo, không chăn, không chiếu và bị cùm chặt hai 

chân suốt ngày đêm, tháng này qua tháng khác, chỉ được thấy ánh sáng mỗi 

ngày một vài giây khi bọn giám thị mở cửa quẳng vào cho đồng chí một nắm 

cơm gạo mục trộn với muối mặn. Một tuần đồng chí được dội nước tắm tại chỗ 

không đầy 3 phút. Đầu năm 1931, Bác Tôn được vào dội nước cho đồng chí 

Hoan tắm. Biết được “lý lịch” của đồng chí Hoan và nghe đồng chí nói “Anh ơi, 

bị giam lâu ngày, ăn muối hoài, xót ruột lắm, anh cho tôi ít lá rau”. Đúng một 

tuần sau, Bác Tôn lại vào dội nước cho đồng chí Hoan tắm. Bị canh gác nghiêm 

ngặt hai người không nói được gì với nhau. Tắm xong, đồng chí Hoan thấy ở 

phía sau có mấy búp lá bàng non (thứ rau xanh lý tưởng của người tù ở Côn 

Đảo). Mấy búp lá bàng non do Bác Tôn để vào trong thùng nước mang vào, mặc 
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dù Bác biết việc đó nếu bị phát hiện thì không bị nhốt vào hầm tối cũng bị đánh 

đòn nhừ tử. 

Bác Tôn là anh Hai Thắng hay già Thắng tính tình kiên quyết, nhân nghĩa, 

trong sáng, hiền hoà, trầm tĩnh, giản dị…, không nề hà bất cứ một công việc gì. 

Làm dân vận, nhất là ở trong tù, những trường hợp nào mà các tay lý luận sắc 

sảo khó thành công, nếu đưa cho già Thắng thì bảo đảm thành công. Ở nhà tù 

Côn Đảo các hoạt động của tù cách mạng đều mang dấu ấn sâu sắc của Bác Tôn. 

Cuối năm 1932, chi ủy đầu tiên ra đời ở Khám số 9, Banh I, nơi giam giữ Bác 

Tôn do Nguyễn Hới làm Bí thư và Bác Tôn cùng 5 đồng chí khác là chi uỷ viên. 

Trước hết, chi uỷ đã xuất bản tờ báo Ý kiến chung phương tiện tuyên truyền, chỉ 

đạo các hoạt động của những người tù cộng sản. Khoảng đầu năm 1935, chi bộ 

nhà tù lại cho ra đời tạp chí Tiến lên là cơ quan thông tin và hướng dẫn đấu tranh 

đã được bí mật lưu truyền rộng rãi trong tù. Bác Tôn thay mặt chi uỷ chỉ đạo 

Ban biên tập hai tờ báo trên. Là người làm những công việc tự do ở Sở tải, nên 

Bác Tôn có điều kiện đi lại, tiếp xúc với hầu hết các loại tù. Vì thế Bác đã thực 

hiện xuất sắc vai trò người thu thập bài vở và phát hành đến tay người sử dụng. 

Không có Bác Tôn, chi bộ khó có thể duy trì được hai tờ báo như vậy. Bác Tôn 

còn là một cây bút viết khá nhiều bài cho hai tờ báo đó. Hai tờ báo đóng vai trò 

quan trọng trong việc thống nhất tư tưởng và hành động của những người tù 

cộng sản ở nhà tù Côn Đảo. Cũng thời kỳ này, Bác Tôn còn chuyển được nhiều 

bài tố cáo chế độ tàn khốc của nhà tù Côn Đảo tới các báo tiến bộ ở Sài Gòn và 

bên nước Pháp. Việc làm này của Bác đã làm cho phong trào đấu tranh của 

người tù Côn Đảo không bị đơn độc, họ có diễn đàn từ nước Pháp và đất liền 

đấu tranh ủng hộ. 

Có tổ chức Đảng ở nhà tù, các cuộc đấu tranh được tổ chức chu đáo, có chỉ 

huy, có mục tiêu, có khẩu hiệu và phương pháp đấu tranh. Tất nhiên không có 

cuộc đấu tranh nào không bị kẻ thù đàn áp dã man. Trong những cuộc đấu tranh 

lưu huyết ấy, Bác Tôn lúc đó đã gần 50 tuổi vẫn xung phong vào đội tiền 

phong chịu đòn và chăm sóc những đồng chí yếu. Nhiều cuộc đấu tranh đã giành 

thắng lợi tiêu biểu, đúc rút được những kinh nghiệm quý cho cuộc đấu tranh 

thường kỳ của tù nhân trên đảo. Tiêu biểu như những cuộc đấu tranh thực hiện 

"đảo chính" bếp ăn Banh I đã đưa được đồng chí Đào Gia Hựu làm cặp rằng mới 

của nhà bếp, từ đây đời sống của tù nhân được cải thiện đáng kể. Cuộc đấu tranh 

thực hiện chủ trương "đảo chính" trong các khám, đoạt quyền lãnh đạo các khám 

vào tay các tù cộng sản tạo điều kiện cải thiện sinh hoạt tinh thần trong nhà tù. 

Đến cuộc đấu tranh tháng 7-1934 là bước tiến mới về tính tổ chức, tinh thần tập 

thể đoàn kết và có lãnh đạo chặt chẽ giành thắng lợi của những người tù chở củi 

từ An Hải về lò than. Trước đây chỉ có 5 người đẩy xe củi không vòng bi lại bị 

mã tà luôn đánh đập, sau cuộc đấu tranh bọn cai ngục phải chấp nhận 7 người 

đẩy một xe và mã tà không được đánh đập. Tiến lên cao hơn tổ chức Đảng nhà 

tù tổ chức đấu tranh chống khủng bố trắng và đòi ân xá chính trị phạm (cuộc đấu 

tranh ngày 12-8-1934); phát động tuyệt thực toàn đảo ủng hộ cuộc đấu tranh của 

27 tù chính trị bị đưa đi đốn cây ở Bãi bàng đã bị phạt nhốt xà lim và ăn cơm 

nhạt. Cuộc đấu tranh tuyệt thực toàn đảo đã giành thắng lợi, chủ ngục Crênadi 

phải nhượng bộ, mở ra một thời kỳ "dễ chịu nhất" trong nhà tù Côn Đảo. Đến 
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ngày 15-5-1936, Bouvier trở lại nhận thức chúa đảo đã thẳng tay thủ tiêu tất cả 

những gì người tù đấu tranh giành được trước đó. Lập tức ngày 18-5-1936, 

những người tù cộng sản ở Khám 6, 7 Banh I đấu tranh và nhanh chóng lan ra 

toàn đảo thành cuộc tổng bãi công chưa từng có. Ngày 28-5-1936, chúa dảo 

Bouvier phải chấp nhận tất cả nhưng yêu sách của những người tù đấu tranh. 

Năm 1933, chi bộ tổ chức cho đồng chí Ngô Gia Tự cùng nhiều đồng chí 

khác vượt ngục. Tên chúa đảo ra lệnh dùng canô đuổi theo. Theo chủ trương của 

chi bộ nhà tù, Bác Tôn hì hục "chữa" canô hàng giờ mới xong. Khi canô vượt 

trên mặt biển máy lại trục trặc. Đoàn tù vượt ngục đã đi thoát. Năm 1935, chi bộ 

lại tổ chức vượt ngục, lần này có Bác Tôn. Không may trên đường đến điểm 

hẹn, Bác bị địch bắt lại và lập tức chúng lại nhốt Bác ở Hầm xay lúa. Tháng 6-

1935, chúa đảo thực hiện chủ trương tập trung tù chính trị để dễ bề đàn áp. Bác 

Tôn lại về Khám số 9, tại đây chẳng bao lâu đã trở thành (văn phòng) của Đảng 

bộ nhà tù Côn Đảo mà Bác Tôn là nhân vật trụ cột. Đảng bộ bắt tay ngay vào 

việc thành lập các tổ chức công khai: ban trật tự vệ sinh, các lớp học văn hoá, 

chính trị do Bác Tôn được đảng bộ phân công phụ trách. Một thời kỳ hoạt động 

sôi nổi, bền bỉ, có tổ chức chặt chẽ của các lớp học trong tù. Đúng như Bác Hồ 

nhận xét: các đồng chí ta đã biến cái rủi thành cái may, biến nhà tù thành trường 

học. Sau này ra khỏi nhà tù Côn Đảo, nhiều đồng chí đã trở thành những nhà lý 

luận xuất sắc của Đảng, nhiều đồng chí đạt trình độ văn hoá và ngoại ngữ cao. 

Bác Tôn và đảng bộ nhà tù tổ chức liên lạc, đón nhận, cất giấu và sử dụng những 

sách lý luận kinh điển từ Pháp, từ đất liền chuyển tới quả là một kỳ công có một 

không hai. 

15 năm ở nhà tù Côn Đảo, Bác Tôn đã sống cực kỳ gian khổ nhưng cùng 

vô cùng oanh liệt, vẻ vang. Bác đã biến ngục tù thành lò luyện ý chí đấu tranh, 

thành trường học cộng sản. Cuộc đấu tranh kiên cường suốt 15 năm ở nhà tù 

Côn Đảo làm rực sáng lên những phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân 

của Bác, làm sáng lên tình người, tình đồng chí và Bác đã nêu một gương sáng 

về tinh thần bền bỉ rèn luyện, học tập cho muôn đời con cháu. Đồng chí Lê Duẩn 

cùng ở Côn Đảo với Bác nhận xét: "Trong tù đầy vô cùng khắc nghiệt, vậy mà 

Bác Tôn luôn luôn lạc quan, giữ lòng tin tưởng, sống với anh em chân tình, ấm 

áp". 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Chính phủ tổ chức ra Côn 

Đảo đón Bác Tôn và các đồng chí tù chính trị trở về đất liền. Ngày 23-9-1945, 

Bác Tôn và những chiến sĩ tù Côn Đảo anh hùng về đến đất liền. Nhưng thời 

gian đó cũng là ngày thực dân Pháp trở lại nổ súng xâm lược nước ta một lần 

nữa. Do đó, Bác Tôn chưa thể về thăm vợ con, mà đến ngay Cần Thơ nhận 

nhiệm vụ và phải đến năm 1954, tại Hà Nội, gia đình Bác mới được trùng 

phùng. Thật là một trường hợp tiêu biểu nhất về gương sáng “vì nước quên 

nhà”. 

Năm 1946, theo điều động của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác 

Tôn ra nhận công tác ở ngoài Bắc. Ở vị trí công tác mới - là người đứng đầu Mặt 

trận dân tộc thống nhất, Phó Chủ tịch rồi sau này thay Bác Hồ làm Chủ tịch 

nước. Bất kỳ ở vị trí nào, Bác Tôn vẫn luôn luôn hết lòng vì công việc, nêu một 

tấm gương sáng và đạo đức cách mạng. Bác Tôn luôn luôn "là người tiêu biểu 
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nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Và 

như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương 

mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết 

sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân". Là người đứng đầu Mặt trận và Nhà 

nước, sống giữa Thủ đô, Bác Tôn vẫn giữ được nếp sống, tác phong và đạo đức 

của người công nhân. Chủ nhật hoặc ngày lễ vẫn thấy Bác tự sửa chữa, lau chùi 

chiếc xe đạp và Bác vẫn thường sử dụng hoặc mài dũa, chữa đồ dùng trong gia 

đình. Ở nhà, lúc nào vợ chồng Bác cũng mặc quần áo nâu sồng và nghỉ ở nhà 

ngang. Mẫu mực về đạo đức của Bác Tôn chẳng những con gái, con rể Bác noi 

theo mà còn là điểm chuẩn cho các thế hệ mãi mãi phấn đấu, rèn luyện để trở 

thành con người có ích góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

đất nước Việt Nam muôn ngàn yêu quý ngày càng giàu đẹp. 

Dù công việc bận nhiều, song hàng tháng, hàng quý, Bác Tôn vẫn dành 

thời gian thăm bạn bè. Nhất là những người bạn tù đã nghỉ hưu, Bác thường chủ 

động đến thăm hỏi chân thành, cởi mở như bạn bè khi còn cùng tù đày, xoá đi 

tâm lý cách biệt giữa lãnh tụ và người dân. 

Nhân dân Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam tự hào đã có Bác Tôn - một chiến 

sĩ cộng sản gương mẫu, suốt đời vì nước quên thân, vì dân quên nhà. Bác đã 

sống một cuộc đời cực kỳ gian truân và Bác đã chiến thắng vẻ vang. Cuộc đời 

Bác Tôn là cuộc đời trọn vẹn thuỷ chung với nước, với dân, với lý tưởng cộng 

sản, với bạn bè, đồng đội, với bạn bè quốc tế và với gia đình. 

Hoàng Trang 
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TÔN ĐỨC THẮNG – VỊ CHỦ TỊCH ĐẦU TIÊN VÀ LÂU NĂM 

NHẤT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

 

Bác Tôn là chiến sĩ lão thành cách mạng, là bạn chiến đấu gần gũi của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng của đại đoàn kết Bắc - Nam, là người 

con ưu tú của dân tộc. Bác Tôn là vị Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Bác Tôn sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình nông dân giàu truyền 

thống yêu nước tại Cù lao Ông Hồ, tổng Bình Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là 

xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

Bác Tôn lớn lên trong bối cảnh thực dân Pháp đã mở rộng cuộc xâm lược 

ra toàn cõi Việt Nam và cũng là thời điểm mà phong trào yêu nước của nhân dân 

phát triển mạnh mẽ ở khắp 3 kỳ, nhằm chống lại cuộc xâm lược của thực dân 

Pháp. Tình hình đó đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của người thanh 

niên yêu nước Tôn Đức Thắng. 

Ngay khi còn là học sinh trường Bách Nghệ Sài Gòn, ngoài việc chăm học 

và học giỏi nhất trường1, Bác Tôn còn là "Người chỉ huy" nhiều cuộc bãi khóa 

http://tapchimattran.vn/
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để phản đối sự đàn áp dã man của thực dân Pháp đối với phong trào đấu tranh 

của nông dân ở nhiều nơi. 

Tốt nghiệp trường Bách Nghệ với điểm ưu, Bác Tôn gia nhập đội ngũ công 

nhân Việt Nam và làm việc tại xưởng sửa chữa tàu thủy Ba Son Sài Gòn. Chính 

tại đây, ở tuổi 24, Bác Tôn đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son 

thắng lợi, ghi dấu ấn đậm nét đầu tiên trong quá trình hoạt động cách mạng của 

Người. Cũng vì sự kiện này, Bác bị thực dân Pháp lùng bắt và phải tìm cách trốn 

sang Pháp. 

 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sở Công an Hà Nội, 

 năm 1976. 

 

Làm thủy thủ trên các tàu viễn dương, được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều 

lớp người có màu da và tiếng nói khác nhau, cũng như Bác Hồ, Bác Tôn nhận 

thức ra một điều là, ở đâu người lao động cũng là người cùng khổ, bị bóc lột, 

đàn áp đến thậm tệ. Tinh thần yêu nước trong Bác được nâng lên thành tình yêu 

giai cấp. Đây chính là lý do để Bác tham gia các cuộc vận động chính trị của 

giai cấp công nhân trong hàng ngũ lính thủy Pháp. Năm 1919, trong cuộc chiến 

tranh can thiệp của bọn đế quốc hòng bóp nghẹt nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Xô viết Liên bang Nga mới ra đời, Bác Tôn bị nhà cầm quyền Pháp điều 

động tới một đơn vị hải quân được lệnh tấn công Sevastopol trên bờ Biển Đen, 

Bác đã tham gia binh biến chống chiến tranh can thiệp và phản cách mạng, góp 

phần bảo vệ Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đây là một minh chứng 

cụ thể về tinh thần quốc tế cao cả của một công nhân Việt Nam, đánh dấu mốc 

son chói lọi trong lịch sử phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Xô. 

Do tham gia cuộc binh biến, Bác buộc rời Pháp về nước. Bác Tôn thành lập 

tổ chức Công hội nhằm tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi giai cấp công nhân, 

làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống lại sự áp bức, bóc lột 

của bọn đế quốc và bè lũ tay sai. 

http://static.tapchimattran.vn/uploaded/admin/2018_03_16/newfolder/1_qmdk.jpg
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Năm 1926, Bác Tôn tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. 

Năm 1927, Bác Tôn được cử vào Ban Chấp hành Kỳ bộ Nam Kỳ. Cuối 

năm 1929, Bác bị thực dân Pháp bắt giam ở Khám Lớn Sài Gòn, sau đó bị kết án 

20 năm khổ sai và đày ra Côn Đảo. 

Qua cuộc Hội thảo được tổ chức tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam năm 1985, cuốn "Sơ lược lịch sử Côn Đảo", đã viết về những 

người cùng tù với Bác Tôn thời đó như các ông: Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc 

Việt, Lê Văn Lương, Phạm Hùng,... cho biết: 17 năm bị giam ở Khám Lớn Sài 

Gòn và nhà ngục Côn Đảo, khi bị nhốt trong hầm tối, tay chân bị xiềng xích, khi 

bắt ăn lúa sống hoặc bỏ đói, bỏ khát, nhưng vẫn không lay chuyển được tinh 

thần cánh mạng kiên cường của người đảng viên mẫu mực Tôn Đức Thắng - nhà 

cách mạng bất tử. Cũng chính tại Côn Đảo, Bác Tôn đã tham gia thành lập Chi 

bộ Đảng Cộng sản đầu tiên và tích cực tham gia đấu tranh chống chế độ lao tù 

hà khắc của thực dân Pháp. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, theo sự chỉ đạo của Thường vụ Trung 

ương và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Nam 

bộ cử các đoàn tàu, thuyền ra đón Bác Tôn, Lê Duẩn, Phạm Hùng cùng các đảng 

viên Cộng sản khác trở về đất liền. 

Tại Hội nghị cán bộ Nam bộ ngày 15/10/1945 tại Cầu Vĩ, thị xã Mỹ Tho 

dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Thường vụ Trung ương Đảng, 

đặc phái viên của Trung ương, đã quyết định giải thể xứ ủy "Tiền Phong" và xứ 

ủy "Giải Phóng", thành lập xứ ủy Thống nhất gồm 11 người do Tôn Đức Thắng 

làm Bí thư; đồng chí Lê Duẩn và Phạm Hùng trong Ban Thường vụ. 

Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đón Bác Tôn ra Hà 

Nội. Từ đó, Bác Tôn và Bác Hồ luôn luôn sát cánh bên nhau - hình ảnh của khối 

đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết Bắc - Nam. 

Với uy tín lớn trong Đảng, trong dân và phẩm chất đạo đức cách mạng 

trong sáng, Bác Tôn lần lượt được giao đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Thanh tra 

Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua ái quốc Trung 

ương, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Liên Việt toàn quốc (từ 7/3/1951 đến 

10/9/1955), Hội trưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, liên tục là Ủy viên 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa II cho đến khi qua đời. 

Hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng là hai mươi năm Bác 

Tôn được các tầng lớp nhân dân suy tôn làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng trong những năm đó, Bác Tôn 

còn đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch danh 

dự Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng hòa bình 

thế giới. Ngày 15/7/1960, Bác Tôn được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tại kỳ họp đặc biệt Quốc 

hội (khóa III) ngày 15/9/1969, Bác Tôn được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, 

đồng thời vẫn kiêm làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam. 
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Để giúp Bác Tôn có điều kiện hoàn thành tất cả hai trọng trách, Trung 

ương phân công đồng chí Hoàng Quốc Việt, Trưởng Ban Dân vận, Mặt trận 

Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch được sự ủy quyền của Bác Tôn, giải quyết 

những công việc thường xuyên về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất (từ năm 1970 đến năm 1977). 

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng đầy gian khổ và nguy hiểm, trong đó 

có 17 năm bị đầy đọa trong các nhà giam và ngục tù Côn Đảo với đủ mọi cực 

hình; 27 năm làm Chủ tịch Mặt trận và hơn 10 năm làm Chủ tịch nước, Bác Tôn 

đã để lại cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận những bài học sâu sắc, những kinh 

nghiệm quý, nêu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về 

chuẩn mực sống của một công dân yêu nước. 

Hình ảnh của một vị Chủ tịch nước cao tuổi về thăm quê với bộ "bà ba" bạc 

màu và yêu cầu hết sức hạn chế xe đưa, xe đón vì "sợ hao phí tiền của và công 

sức của Nhà nước và nhân dân" càng làm cho tất cả chúng ta phải suy nghĩ trong 

bối cảnh hiện nay. 

Nét nổi bật ở Bác Tôn mà mọi người sống và làm việc gần Bác dễ nhận 

thấy là đức tính khiêm nhường, cuộc sống giản dị và lòng vị tha. Người đã hiến 

dâng trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 

Bác Tôn là hình ảnh sống động về tinh thần cách mạng bất khuất và đạo đức chí 

công vô tư. 

Hồ Chủ tịch đã khẳng định: "Đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương 

mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời cần - kiệm - liêm - chính, suốt đời hết 

lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân". 

Nguyễn Túc 
 

6.  Ngọc Hân. Bác Tôn – Con người luôn hành động tiên phong // Ngọc 

Hân //  http://kln-bacton.angiang.gov.vn  . – 2018 . – Ngày 20 tháng 7 

 

BÁC TÔN – CON NGƯỜI LUÔN HÀNH ĐỘNG TIÊN PHONG 

 

Bác Tôn không phải là nhà lý luận, nhà tư tưởng hay nhà sáng tác, Bác Tôn 

là con người của hành động, hành động tiên phong. Bác là người nói ít làm 

nhiều, chủ yếu là hành động, rất mực nhất quán giữa nói và làm. Hơn 60 năm 

hoạt động, Bác Tôn kính yêu đã luôn đứng ở vị trí tiên phong, hàng đầu trong 

mọi hoạt động cách mạng. 

Là thế hệ những công nhân đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam giỏi 

về chuyên môn, có lòng yêu nước nồng nàn, có khát vọng đấu tranh cách mạng 

kiên cường, cháy bỏng, Bác đã lãnh đạo những cuộc đấu tranh đầu tiên của công 

nhân giành thắng lợi (đấu tranh của học sinh lính thủy chống bắt phải làm việc 

nhiều, ăn khổ, chống chế độ bắt lính năm 1909; đấu tranh của công nhân kiến 

trúc cầu đường năm 1910, đấu tranh của công nhân Ba Son năm 1912). Tháng 4 

năm 1919, Bác Tôn đã  dũng cảm cùng anh em thủy thủ trên chiến hạm của 

Pháp đứng lên phản chiến. Chính Bác Tôn là người kéo lá cờ đỏ treo trên chiến 

hạm France để chào mừng nước Nga Xô Viết, một hành động mà theo như Võ 

Nguyên Giáp: “Kéo cờ phản chiến và ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga 

http://kln-bacton.angiang.gov.vn/
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chống lại sự can thiệp của Thực dân Pháp và các nước đế quốc khác. Đó là một 

hành động mà lúc bấy giờ được xem là hiếm có, hơn thế nữa, là một hành động 

xuất chúng”. 

Trong những năm tù đày biệt xứ ở Côn đảo, Bác Tôn đã cùng với những 

người trung kiên sáng lập ra "Hội những người tù đỏ" làm hạt nhân lãnh đạo 

khối tù và là một trong những chi uỷ viên đầu tiên của chi bộ đầu tiên được 

thành lập ở nhà tù Côn Đảo, đồng thời là người tù Cộng sản được các tù thường 

ủng hộ, tổ chức cuộc bãi công đầu tiên ở đảo nhằm phản đối bọn chúa ngục khi 

chúng giam người ở xà lim cấm cố.  

Bác cũng là người đầu tiên tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin trong công 

nhân Việt Nam. Sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao nhận 

thức chính trị, năm 1916 Bác Tôn khi còn là thợ máy cho Hải quân Pháp, Bác 

Tôn đã luôn tìm cách tiếp cận với những sách báo tiến bộ. Ngay sau khi Công 

hội bí mật được thành lập, Bác Tôn đã tổ chức liên lạc chặt chẽ với công nhân, 

thủy thủ tàu biển để nhận báo chí tiến bộ, như báo Nhân đạo; Người cùng khổ, 

và những bài báo của Nguyễn ái Quốc viết về Đông Dương từ Pháp, Trung 

Quốc gửi về. Bác đã tích cực chuẩn bị mảnh đất tốt để gieo trồng, truyền bá chủ 

nghĩa Mác - Lênin và sớm chuẩn bị những điều kiện cho công nhân thợ thuyền 

Ba Son dễ dàng tiếp thu những quan điểm, tư tưởng mới, tạo cơ sở, nền tảng cho 

công nhân nâng cao giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp. Ngay trong những lúc 

khó khăn, gian khổ và nguy hiểm nhất ở xà lim tù đày của kẻ thù, Bác Tôn vẫn 

tranh thủ mọi thời gian nghiên cứu sách báo, nghiên cứu lư luận của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, không chỉ tự mình nghiên cứu lư luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

Bác Tôn còn tìm cách để tuyên truyền và tổ chức cho anh em trong tù cùng 

nghiên cứu.  

Bác còn là người đầu tiên tổ chức ra Công hội cách mạng ở nước ta, người 

đặt cơ sở, nền móng cho lư luận và nghiệp vụ công tác công đoàn Việt Nam, 

năm 1916, khi bị động viên vào làm thợ máy cho hải quân Pháp, Bác đã ý thức 

được sức mạnh của giai cấp công nhân nếu họ được tổ chức, năm 1920 khi trở 

về Sài Gọ̀n, Bác Tôn đã sớm nhận thấy cần phải tổ chức ra Công hội nhằm tập 

hợp, tuyên truyền, giác ngộ, vận động công nhân thành tổ chức để đấu tranh 

chống áp bức, bóc lột, đị độc lập dân tộc. Do Công hội ở Việt Nam thời điểm 

này phải hoạt động bí mật. Bác Tôn  đă tích cực vận động thành lập Công Hội, 

đã cùng với một số anh em lập xưởng sửa chữa xe hơi ở Phú Nhuận, dùng đó 

làm nơi gặp gỡ, tuyên truyền vận động, tập hợp anh em công nhân, đồng thời để 

lấy tiền cho Công hội bí mật hoạt động và để giải quyết công ăn việc làm cho 

một số anh em. Vào năm 1920, Công hội cách mạng bí mật đầu tiên ở Nam bộ 

đã được thành lập. Công hội bí mật do Bác Tôn sáng lập ra đời với mục đích là 

đoàn kết, tương trợ bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân, đấu tranh chống 

áp bức, bóc lột của bọn đế quốc và tay sai. Từ thực tiễn vận động thành lập và 

lãnh đạo Công hội bí mật hoạt động, Bác Tôn người đă góp phần quan trọng vào 

việc đặt cơ sở, nền móng cho lư luận, nghiệp vụ công tác công đoàn Việt Nam. 

Những hành động tiên phong tiêu biểu trên của người đã đóng góp to lớn 

cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, có thể nói về cuộc đời và sự 

nghiệp của Bác Tôn là một sự liền mạch của lao động, học tập, đấu tranh, của 
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tình thương yêu dành cho đồng bào, đồng chí, của niềm tin son sắt vào lý tưởng 

và làm hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân biến lý tưởng thành hiện thực. 

Và tôi xin mượn lời của Giáo sư Trần Văn Giàu tâm sự về Bác để kết thúc 

bài viết “Cụ Tôn không phải là một nhà lý luận mà là người tiên phong cách 

mạng, người mà cả cuộc đời dành cho giải phóng giai cấp công nhân và giải 

phóng dân tộc… Cụ Tôn khác với những nhân vật khác ở chỗ, Cụ không có một 

tác phẩm nào cả, có chăng chỉ là chúng ta ghi lại những điều cụ nói thôi. Tuy 

nhiên, theo tôi, có thể nói tác phẩm hay nhất của Cụ chính là cuộc đời của Cụ. 

Cụ Tôn là một người hành động, một người có lẽ không có ý gì muốn để lại cho 

đời sau bằng các tác phẩm của mình. Nhưng thực tế Người đã để lại cho đời sau 

chúng ta rất nhiều “tác phẩm” bằng hành động, bằng việc làm và những lời nói. 

Đó là những tác phẩm hay hơn nhiều những bài viết”. 

                                                                                     Ngọc Hân  

 

7. Nguyễn Thị Kim Dung. Đồng chí Tôn Đức Thắng với mặt trận dân tộc 

thống nhất / Nguyễn Thị Kim Dung // http://www.dangcongsan.vn  . – 2016 . – 

Ngày 12 tháng 10   

 

ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG VỚI MẶT TRẬN DÂN TỘC 

THỐNG NHẤT 

 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra 

đời, là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta. Cách mạng Tháng 

Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã 

hội. Từ đây, nhân dân ta được sống trong độc lập tự do, trở thành người làm chủ 

đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng từ ngục tù Côn Đảo trở về Sài Gòn đúng vào lúc 

nổ ra cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Nam Bộ (23-9-1945), đồng 

chí được bổ sung ngay vào Xứ uỷ Nam Bộ và được Xứ uỷ phân công phụ trách 

Uỷ ban kháng chiến kiêm chỉ huy các lực lượng vũ trang Nam Bộ. Cùng với tập 

thể Xứ uỷ, đồng chí Tôn Đức Thắng đã đề ra những phương hướng chỉ đạo và 

những nhiệm vụ cấp bách cho cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ như: xây 

dựng phong trào, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng cơ sở vũ 

trang, thành lập những khu du kích, v.v.. đưa cuộc kháng chiến của nhân dân 

Nam Bộ vượt qua những khó khăn, thử thách. Với những công lao đó, đồng chí 

đã được nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn bầu làm đại biểu của mình trong Quốc hội 

khoá I của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đầu năm 1946, đồng chí Tôn Đức 

Thắng được điều ra Hà Nội công tác bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. 

Để mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố khối đoàn kết toàn dân 

làm hậu thuẫn cho chính quyền mới; trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Tôn Đức Thắng là cần 

xây dựng một tổ chức đoàn kết rộng rãi hơn nữa nhằm đoàn kết tất cả các tầng 

lớp nhân dân Việt Nam, vì điều kiện nào đó mà không tham gia được vào Mặt 

trận Việt Minh. 

http://www.dangcongsan.vn/
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Thực hiện nhiệm vụ Bác giao, đồng chí Tôn Đức Thắng đã khẩn trương 

chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của một tổ chức mặt trận mới. Ngày 29-5-

1946, tại Nhà hát thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thành lập Hội Liên hiệp 

Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt), với mục đích là: "đoàn kết tất cả các 

đảng phái yêu nước, và các đồng bào yêu nước vô đảng vô phái, không phân 

biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị, chủng tộc, để làm cho nước Việt 

Nam: độc lập - thống nhất - dân chủ - phú cường!". Hội Liên hiệp Quốc dân Việt 

Namkhông phải chỉ liên hiệp trong Chính phủ mà còn liên hiệp quảng đại quần 

chúng nhân dân thành một khối thống nhất, bởi bí quyết của mọi sự thành công 

là ở tinh thần đoàn kết. Sự ra đời của Hội Liên Việt có một ý nghĩa rất lớn, nó 

"sẽ mang lại tự do chắc chắn cho dân tộc và có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 

của các thế hệ Việt Nam sau này". 

Hội nghị đã nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Hội 

Liên Việt, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu là Phó Chủ tịch Hội. Từ đây hoạt 

động của đồng chí Tôn Đức Thắng gắn bó với chính sách đoàn kết toàn dân, với 

Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp, mọi công 

việc chính quyền đều do cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước đảm 

nhiệm. Công việc vô cùng bề bộn nên cụ Huỳnh ít có điều kiện hoạt động trong 

Hội Liên Việt. Vì thế mà mọi công tác của Hội đều do đồng chí Tôn Đức Thắng 

đảm nhiệm. Với cương vị là người lãnh đạo Mặt trận, đồng chí Tôn Đức Thắng 

đã hoạt động hết sức mình vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân, góp phần tạo nên sức 

mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Để quán triệt chương trình hoạt động của Hội Liên Việt tới các thành viên, 

đồng chí Tôn Đức Thắng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều vị nhân sĩ, trí thức, 

đối thoại với một số người thuộc các đảng phái, các giai cấp, các dân tộc, các 

tôn giáo khác nhau, nhằm làm cho một người thấy rõ sức mạnh của khối đại 

đoàn kết toàn dân chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng chí thường xuyên nhắc 

nhở các thành viên trong Hội Liên Việt phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân 

dân, thực hiện đời sống mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo trợ 

người già yếu, tàn tật, phụ nữ và trẻ em; phát triển nền văn hoá dân tộc đồng 

thời tiếp thu có chọn lọc văn hoá phương Đông và phương Tây để bổ sung cho 

nên văn hoá nước nhà. 

Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, đồng chí Tôn Đức Thắng đã cùng 

Trung ương Đảng và Chính phủ dời lên Chiến khu Việt Bắc để bảo toàn lực 

lượng, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược. Ngoài cương vị lãnh đạo mặt trận, đồng chí còn kiêm nhiệm nhiều 

chức vụ quan trọng như: Tổng thanh tra Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ, Quyền Trưởng ban thường trực Quốc hội, Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn 

lao động Việt Nam... Công việc tuy nhiều, nhưng với tinh thần của một người 

cộng sản đã được tôi luyện trong lò lửa của cuộc chiến tranh cách mạng, đồng 

chí bao giờ cũng làm việc tận tụy, hăng say dù việc lớn việc nhỏ, nhất thiết tuân 

thủ quyết định của tổ chức, của tập thể, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu 

hiện của chủ nghĩa cơ hội, đầu hàng, phản bội. Đồng chí là một kiểu mẫu hoàn 

chỉnh về nhân sinh quan cách mạng, là gương sáng của đạo đức cách mạng. 
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Tháng 1-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng, đã 

đề ra phương hướng và biện pháp còn kịp cho cuộc kháng chiến. Về chính trị, 

Nghị quyết Hội nghị nêu rõ:" "Muốn củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống 

nhất chống Pháp, phải phát triển Liên Việt và củng cố Việt Minh". Để hoàn 

thành những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 

nghị cần phát động một phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện đề nghị của 

Người, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã phát động phong trào Thi đua ái 

quốc và chỉ định đồng chí Tôn Đức Thắng làm Trưởng ban Trung ương vận 

động Thi đua ái quốc. 

Phong trào Thi đua yêu nước là đòn bẩy diệu kỳ, đã huy động được sức 

mạnh của toàn dân tộc vào cuộc kháng chiến kiến quốc. Trên đà thắng lợi của 

phong trào Thi đua yêu nước, Tổng bộ Việt Minh đã họp Hội nghị khoáng đại 

(mở rộng), nhằm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc kháng chiến đến quốc. Mặc dù 

tuổi cao, sức khỏe không được tốt, song đồng chí Tôn Đức Thắng vẫn cố gắng 

đến dự tất cả các buổi họp và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm củng cố 

và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong phiên họp ngày 24-4-1948, đồng 

chí đã ghi vào sổ cảm tưởng của Hội nghị những dòng đầy xúc động: "Với hai 

bàn tay trắng, với ốc rau, mặt trận đã lập nên sự nghiệp vĩ đại trong cuộc Cách 

mạng Tháng Tám, cũng như với một vài khẩu súng kíp, gậy gộc, dao găm đã đi 

đến một đội quân hùng hậu, đã làm cho giặc bị ngả nghiêng. Tôi tin rằng Mặt 

trận sẽ đi đến vinh quang. Chỉ mong rằng, cuộc Hội nghị này lượm được một kết 

quả thật khoa học, làm cho mọi người  nỗ lực, mỗi ngày mỗi nỗ lực, nỗ lực mãi 

mãi; mỗi người một tin tưởng, mỗi ngày một tin tưởng mạnh hơn". 

Sau chiến thắng Biên giới (1950), căn cứ địa Việt Bắc ngày càng được mở 

rộng và củng cố vững chắc. Đảng ta quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ II (2-1951) tại tỉnh Tuyên Quang. Với tư cách là đại biểu chính 

thức của Đảng đoàn Hội Liên Việt, đồng chí Tôn Đức Thắng đã đóng góp nhiều 

ý kiến về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân. Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã khẳng định: "Chính sách mặt trận của ta là chính sách liên minh giai 

cấp để kháng chiến. Không phải liên minh giai cấp suông, mà liên minh giai cấp 

để kháng chiến. Đã là liên minh giai cấp để kháng chiến thì những mâu thuẫn 

quyền lợi giữa các giai cấp phải được diễn giải hợp lý. Nhưng bao giờ chúng ta 

cũng đặc biệt chú trọng đến quyền lợi của quần chúng cần lao và đông đảo vì họ 

là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất, là lực lượng chủ yếu của kháng 

chiến"6. Đại hội đã bầu đồng chí Tôn Đức Thắng là Uỷ viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, tiếp tục kiện toàn và củng cố Mặt 

trận dân tộc thống nhất, đồng chí Tôn Đức Thắng đã ra sức chuẩn bị về mọi mặt 

cho Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt. Đồng chí đã xúc tiến 

việc lấy ý kiến của các cơ quan, đoàn thể, quân, dân, chính, đảng, các vị nhân sĩ, 

trí thức; các đồng chí phụ trách các bộ các ngành; gửi thư trưng cầu ý kiến tới 

hàng chục cơ quan, đơn vị và hàng trăm cá nhân... Điều này chứng tỏ tính chất 

dân tộc rộng rãi của Mặt trận. Ngày 3-3-1951, tại Việt Bắc, Đại hội toàn quốc 

thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã khai mạc. Đồng chí Tôn Đức Thắng, Quyền 
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Hội trưởng Hội Liên Việt, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Liên Việt và 

Tổng bộ Việt Minh đọc Báo cáo chính trị nêu bật tầm quan trọng của việc thống 

nhất Việt Minh và Liên Việt - cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau 

đấu tranh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đại hội đã thông 

qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Thống nhất hai Mặt trận Việt Minh và 

Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt; Thông qua chính cương, điều lệ, Tuyên 

ngôn của Mặt trận; Tán thành việc xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết giữa nhân 

dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia để chống kẻ thù chung. Đại hội đã 

nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự, đồng chí Tôn Đức 

Thắng làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. 

Thành công của Đại hội là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta về chính trị, 

đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Hôm nay, trông thấy rừng cây đại 

đoàn kết ấy đã nở hoa, kết trái và gốc rễ nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân, 

và nó có một cái tương lai "trường xuân bất lão". Trong thắng lợi chính trị to lớn 

đó, có phần đóng góp rất quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng. 

Sau Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, theo đề nghị của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Tôn Đức Thắng đã cùng 

một số đồng chí lãnh đạo khác bắt tay vào tổ chức Ban Mặt trận của Trung ương 

Đảng. Nhiệm vụ của Ban Mặt trận là theo dõi, nghiên cứu giúp Trung ương 

Đảng đôn đốc việc thực hiện chính sách Mặt trận của Đảng trong cả nước. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp càng gần đến ngày thắng lợi, Đảng 

và Nhà nước ta thấy rằng càng cần phải huy động tổng lực nhiều mặt, sự nhất trí 

về tinh thần trong toàn dân càng cần thiết hơn bao giờ hết. Công tác của mặt trận 

lúc này ngoài động viên toàn dân dốc sức cho kháng chiến còn cần phải động 

viên toàn dân đẩy mạnh việc thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng. Nhận 

thức được tầm quan trọng đó, đồng chí Tôn Đức Thắng đã liên tiếp triệu tập và 

chủ trì nhiều Hội nghị quan trọng: 

- Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội và Uỷ ban Liên Việt 

toàn quốc (2-1953), nhằm thực hiện tốt chính sách ruộng đất của Đảng, trên cơ 

sở đó mà củng cố khối liên minh công nông, củng cố mặt trận Liên Việt. 

- Hội nghị uỷ ban Liên Việt toàn quốc mở rộng (11-1953), nêu lên tầm 

quan trọng của công tác mặt trận trong giai đoạn này là động viên toàn dân đẩy 

mạnh kháng chiến, thực hiện mục tiêu chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, 

đánh đổ nguỵ quyền giải phóng dân tộc, thực hiện chính sách cải cách ruộng đất 

trên cơ sở tán thành Cương lĩnh ruộng đất của Đảng; kêu gọi các chính đảng, 

đoàn thể và quốc dân đồng bào hãy ra sức ủng hộ Cương lĩnh ruộng đất của 

Đảng, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến 

kiến quốc. 

- Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc (l-1955), nhằm kiểm điểm 

việc thực hiện chính sách kháng chiến, kiến quốc; củng cố và mở rộng hơn nữa 

Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới như: tiến hành cải cách ruộng 

đất, chống đế quốc Mỹ và bọn phản động dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di cư vào 

Nam, chuẩn bị những điều kiện để đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám khoá II (tháng 8-1955), đồng chí Tôn 

Đức Thắng đã trình bày trước Hội nghị những ý kiến về công tác Mặt trận và 
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đồng chí đề nghị mở Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất. Đề nghị của đồng chí 

đã được Hội nghị chấp thuận. Tháng 9-1955, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Mặt 

trận thống nhất toàn quốc. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí kêu gọi toàn dân 

hãy ta sức thực hiện chính sách đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi 

"Chúng ta cùng chung một Tổ quốc, cùng chung hàng ngàn năm lịch sử, đau 

khổ có nhau, vinh quang có nhau. Điều đó đã gắn liền đồng bào toàn quốc, gắn 

liền các đại biểu chúng ta làm một khối". Đại hội đã quyết định lấy tên mới của 

Mặt trận là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc thành lập Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rất rõ nét chính sách đại đoàn kết toàn dân. 

Trong khối đại đoàn kết đó, hình ảnh đồng chí Tôn Đức Thắng nổi lên như vì 

sao sáng. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần rất quan trọng vào việc đoàn kết 

toàn dân, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của nhân dân 

yêu chuộng hoà bình trên thế giới, không những trong sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, mà cả trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 

Tháng 8-1958, nhân dịp đồng chí Tôn Đức Thắng tròn 70 tuổi, Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã quyết 

định tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của 

Nhà nước ta vì đồng chí đã có nhiều đóng góp trong 9 năm kháng chiến chống 

thực dân Pháp và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong buổi lễ trao 

tặng Huân chương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "đồng chí Tôn Đức 

Thắng là người đầu tiên và người rất xứng đáng được tặng Huân chương ấy"9. 

Trước vinh dự lớn lao đó, đồng chí Tôn Đức Thắng đã nói: "Tôi không biết nói 

gì hơn là hứa lấy cố gắng của tôi để đền đáp công ơn của Đảng, công ơn của Hồ 

Chủ tịch, Người sáng lập và xây dựng Đảng, đã đưa tôi vào con đường vẻ vang 

và để đền đáp sự tín nhiệm của nhân dân và Chính phủ"10. Tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu là 

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Trên cương vị người lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Tôn 

Đức Thắng không chỉ thực hiện có hiệu quả những công việc mà Đảng giao cho, 

động viên toàn dân đoàn kết thành một khối thống nhất, ra sức thi đua lao động 

sản xuất, chiến đấu, mà còn luôn luôn chăm lo đến tình đoàn kết quốc tế, góp 

phần thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân ta và bầu bạn trên thế giới. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng luôn dành những tình cảm sâu sắc đối với đồng 

bào đồng chí miền Nam, bởi "máu chảy ruột mềm, là dân một nước, là con một 

nhà". Đồng chí nói: "Từng giờ từng phút, tôi luôn luôn nghĩ đến miền Nam nơi 

chôn rau cắt rốn đang bị đế quốc và bọn tay sai tàn phá. Tôi muốn được sát cánh 

với đồng bào trong cuộc đấu tranh, cùng đồng bào chia sẻ những gian khổ hy 

sinh để giải phóng quê hương yêu dấu". Tháng 12-1960, Mặt trận giải phóng 

miền Nam Việt Nam ra đời, đồng chí Tôn Đức Thắng vui mừng khôn xiết và đã 

gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, sau đó đồng chí đã chỉ đạo 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận cử nhiều cán bộ vào miền Nam tham gia công tác 

mặt trận. 
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Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969), Quốc hội đã nhất trí bầu đồng 

chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

Sau thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình 

ở Việt Nam (1973), để động viên toàn quân, toàn dân thừa thắng xông lên, hoàn 

thành trọn vẹn nhiệm vụ thiêng liêng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước, đồng chí Tôn Đức Thắng đã triệu tập Hội nghị bất thường Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí đã nêu bật 

ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi, mà một trong những nguyên nhân quan trọng 

đó là "thắng lợi của sức mạnh đoàn kết vô địch của nhân dân hai miền Bắc - 

Nam của truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh kiên cường bất 

khuất của dân tộc Việt Nam ta". 

Với cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đã giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Tại buổi lễ mừng 

chiến thắng được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh (5-1975), trong Diễn văn 

chào mừng, đồng chí Tôn Đức Thắng đã nêu rõ ý nghĩa và nguyên nhân thắng 

lợi của nhân dân ta là "kết quả của cuộc chiến đấu suốt 30 năm qua của đồng 

bào và chiến sĩ cả nước ta. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, 

sáng tạo, độc lập, tự chủ, thắng lợi của sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết 

quốc tế, của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", thắng lợi của truyền 

thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất trong bốn nghìn năm 

lịch sử của dân tộc". Đồng chí đã kêu gọi các đoàn thể, tôn giáo và toàn dân hãy 

đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, hăng hái chiến đấu và sản xuất để tiến công vào thời 

kỳ mới. Năm 1976, đồng chí Tôn Đức Thắng lại được bầu làm Chủ tịch nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng trên 60 năm của đồng chí Tôn Đức 

Thắng, thì 30 năm đồng chí giữ cương vị lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất 

(1946-1977). Đồng chí đã phấn đấu không mệt mỏi, cống hiến toàn bộ sức lực, 

trí tuệ của mình vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân. Đồng chí là một tấm gương 

sáng mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công 

vô tư, yêu thương đồng chí, quý trọng đồng bào. Đảng ta khẳng định: "Cuộc đời 

hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương sáng về lòng trung thành, 

tận tuỵ; về tinh thần anh dũng, bất khuất; về đức tính khiêm tốn, giản dị. Toàn 

thể đồng chí và đồng bào chúng ta rất tự hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng 

của đồng chí"13. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng không chỉ là một nhà yêu nước vĩ đại, người 

cộng sản tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, mà còn là một chiến sĩ cộng sản quốc 

tế, suốt đời phấn đấu cho sự củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị, chiến 

đấu theo tinh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, đồng chí đã nhận 

được nhiều Huân chương cao quý của các nước anh em và các tổ chức quốc tế 

như Giải thưởng Lênin (12-1955) của Uỷ ban giải thưởng Hoà bình quốc tế 

Lênin của Liên Xô tặng; Huân chương Lênin (11-1967) của Đoàn Chủ tịch 

Xôviết tối cao Liên Xô tặng... Đây không chỉ là vinh dự dành riêng cho đồng chí 

Tôn Đức Thắng, mà còn là vinh dự chung của nhân dân Việt Nam. 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: 

"Đồng chí Tôn Đức Thắng là một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản kiên 
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cường mẫu mực, người lãnh đạo kính mến của giai cấp công nhân và nhân dân 

các dân tộc nước ta, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

người chiến sĩ hết sức trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc 

tế. Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 

nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đồng chí 

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". 

 
8. Trịnh Vương Hồng. Bác Tôn với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

nhân dân / Trịnh Vương Hồng // http://www.dangcongsan.vn . – 2016 . – Ngày 

12 tháng 10 

 

BÁC TÔN VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

NHÂN DÂN 
 

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 
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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 
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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 
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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 

 

9. Phan Tùng Sơn. Khơi lửa Ba Son kéo cờ Hắc Hải / Phan Tùng Sơn 

//  http://sknc.qdnd.vn . – 2017 . – Ngày 07 tháng 11   

 

KHƠI LỬA BA SON KÉO CỜ HẮC HẢI 

 

Hai bên bàn thờ Bác Tôn trong Bảo tàng Tôn Đức Thắng có đôi câu đối 

được chạm khắc công phu: “Tựa lưng Bảy Núi, uống nước Cửu Long, Mỹ 

Hòa Hưng ngời danh xứ sở/ Khơi lửa Ba Son, kéo cờ Hắc Hải, Tôn Đức 

Thắng rạng tiếng non sông”. 

Đôi câu đối được nhiều học giả, nhà nghiên cứu và du khách đánh giá cao 

vì đã khái quát công lao, tầm vóc cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn. 

Một trong những dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp cách mạng đồ sộ của Bác Tôn 

là sự kiện kéo cờ đỏ trên Chiến hạm France, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa 

của Pháp, ủng hộ, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga. 

Hướng đến sự kiện trọng đại kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười 

Nga thành công, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (quận 1, TP Hồ Chí Minh) là điểm 

đến thu hút đông đảo du khách và nhiều phóng viên các cơ quan thông tấn, báo 

chí trong và ngoài nước. Hầu như thời điểm nào trong ngày, các hướng dẫn viên 

của bảo tàng cũng đón và hướng dẫn du khách vào tham quan, tìm hiểu. Bảo 

tàng có một khu trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử quý hiếm, tái 

hiện khoảng thời gian Tôn Đức Thắng sống, làm việc tại Pháp, trọng tâm là sự 

kiện người thanh niên Tôn Đức Thắng kéo cờ đỏ trên Chiến hạm France. Đây 

chính là đề tài được các nhà báo và du khách quan tâm nhiều nhất. 

Các sử liệu ở bảo tàng chép rằng, khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 

(1914-1918) bùng nổ, nhiều thanh niên Việt Nam bị ép buộc vào phục vụ trong 

quân đội Pháp. Tôn Đức Thắng là một trong số đó. Là một thợ máy giỏi, Tôn 

Đức Thắng bị điều đến làm lính thợ tại Quân cảng Toulon. Vào ngày 16-4-1919, 

mặc dù chiến tranh thế giới đã kết thúc, Chính phủ Pháp vẫn điều động một hạm 

đội gồm 5 chiến hạm, trong đó có Chiến hạm France vào Hắc Hải để cùng với 

http://sknc.qdnd.vn/
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các đế quốc khác chống lại nước Nga Xô viết non trẻ. Các chiến hạm được lệnh 

vượt qua eo biển Đác-đa-nen tiến vào Biển Đen và bắn phá hải cảng Xê-vát-tô-

pôn. Biết được âm mưu này, người thợ máy trẻ tuổi Tôn Đức Thắng đã cùng anh 

em binh lính trên tàu quyết định phản chiến. 8 giờ ngày 20-4-1919, cuộc binh 

biến nổ ra. Tôn Đức Thắng là người trực tiếp kéo lá cờ đỏ lên nóc Chiến hạm 

France trước cửa thành Xê-vát-tô-pôn. 

Tư liệu lịch sử đã ghi lại lời Bác Tôn kể về sự kiện này như sau: “Trời đã 

tối, tàu sắp qua Đác-đa-nen. Không khí trên tàu càng sôi sục. Một số anh em vận 

động thủy thủ mít tinh để đấu tranh với bọn chỉ huy. Anh em bảo tôi: “Trước khi 

mít tinh, anh ra kéo lá cờ đỏ nhé. Kéo để cho Chiến hạm Hồng quân biết chúng 

ta là bạn, không phải là thù”. Tôi rất thích được tự tay mình làm việc đó. Lúc đó 

vào quãng gần sáng, chiến hạm đã lọt vào Hắc Hải. Tiếng kèn tập hợp vừa nổi 

lên (cũng là tiếng kèn tập hợp thường ngày của thủy quân, nhưng lần này không 

phải do lệnh chỉ huy) thì ngọn cờ đỏ cũng được kéo lên trên cột cờ đô đốc. “Các 

bạn Nga ơi! Tàu của chúng tôi còn xa bến các bạn, các bạn còn chưa thấy ngọn 

cờ đỏ này. Nhưng với ngọn cờ này, giữa Hắc Hải, chúng tôi chào các bạn. Tôi 

mong ước với lá cờ đỏ này, chiến hạm sẽ chạy vào hải cảng các bạn, và tôi sẽ 

lên bộ để may ra được tham gia cách mạng và được học hỏi để về nước làm cách 

mạng…”. 

 

 
Tôn Đức Thắng (đứng thứ hai, từ phải sang) cùng các bạn lính thợ tại Quân cảng 

Toulon, năm 1916. Ảnh chụp lại 
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Hành động của người thanh niên Tôn Đức Thắng với hình ảnh lá cờ đỏ 

tung bay trên nóc Chiến hạm France đã đi vào lịch sử như một mốc son, biểu thị 

ý chí và tình cảm của nhân dân Việt Nam từ lúc còn là thuộc địa của Pháp, chào 

mừng nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Tôn Đức Thắng là người Việt 

Nam đầu tiên tham gia đấu tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười, đặt dấu mốc 

xây đắp tình hữu nghị Việt-Xô phát triển suốt chiều dài lịch sử... 

Sau này, khi đã trở thành lãnh đạo của đất nước, nhắc lại sự kiện này, Bác 

Tôn nói: “Tôi tin rằng, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào có mặt trong những 

giây phút lịch sử đó ở Biển Đen cũng không thể hành động khác như tôi đã làm. 

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”. 

Tháng 11-1967, nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành 

công, Nhà nước Liên Xô đã trao tặng Bác Tôn Huân chương Lênin, huân 

chương cao quý nhất của Liên Xô, để ghi nhận công lao của bác trong sự nghiệp 

đấu tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga và xây đắp tình hữu nghị Xô-

Việt. 

Nhằm tăng tính trực quan, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, đáp 

ứng nhu cầu khách tham quan, Xí nghiệp Liên hợp Ba Son (nay là Tổng công ty 

Ba Son) đã sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, lắp ráp mô hình Chiến hạm France thu 

nhỏ đặt tại bảo tàng. Chiến hạm France có lượng giãn nước 23.475 tấn, dài 

270m, rộng 165m, mớn nước 9,04m, sức đẩy 24 nồi súp-de, cung cấp năng 

lượng cho 4 tuốc-bin phát triển đến 28.000 mã lực, 4 chân vịt; vận tốc tối đa 24 

hải lý/giờ, vận tốc tuần dương 14 hải lý/giờ, cự ly hành trình xa lên đến 42.000 

hải lý. Trên chiến hạm này có trang bị 12 khẩu pháo 350mm lắp trên 6 tháp pháo 

nòng, bắn xa 13.500m; 22 khẩu pháo 138mm, 4 khẩu pháo 48mm, 4 ống phóng 

ngư lôi cỡ 450mm; thủy thủ đoàn lên đến 1.115 người. 

Những hình ảnh, tư liệu lịch sử giai đoạn Tôn Đức Thắng ở Pháp trưng bày 

tại bảo tàng giúp người xem hình dung bối cảnh xã hội, công việc của những 

người lính thợ và tình cảm, uy tín của người thanh niên đến từ đất nước Việt 

Nam xa xôi đối với bạn bè cùng cảnh ngộ. Hình ảnh tư liệu cho thấy, Quân cảng 

Toulon lúc bấy giờ là một bến cảng rất rộng lớn, tấp nập tàu, thuyền, trên bờ san 

sát các khu công xưởng, máy móc công nghiệp. Điều này phần nào lý giải, Pháp 

phải đưa về đây số lượng công nhân, lính thợ hùng hậu từ các nước thuộc địa để 

đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ. Những hình ảnh Tôn Đức Thắng chụp 

với bạn bè tại Quân cảng Toulon cũng cho thấy, Bác Tôn của chúng ta lúc bấy 

giờ là một người có uy tín, được bạn bè quý mến, nể trọng. Chính vì vậy, trong 

sự kiện phản chiến, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười, Tôn Đức Thắng chính là 

người được anh em tín nhiệm giao trọng trách kéo cờ đỏ lên nóc chiến hạm. 

Màu cờ đỏ kiêu hãnh trên Biển Đen, ngọn lửa đấu tranh ở cảng Ba Son... là 

những mốc son chói lọi trong hành trình đấu tranh không mệt mỏi vì nước, vì 
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dân của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Gần một thế kỷ trôi qua, tinh thần cách mạng, 

tầm nhìn sâu rộng, hành động quả quyết đầy giác ngộ của người thợ Tôn Đức 

Thắng năm xưa và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn mãi là bài 

học thời sự quý giá cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta… 

Phan Tùng Sơn 

 

10. Tôn Đức Thắng trong hải quân Pháp và trong cuộc phản chiến ở Biển 

Đen /  http://dentonducthang.com. – 2015 . – Ngày 23 tháng 01 

 

TÔN ĐỨC THẮNG TRONG HẢI QUÂN PHÁP VÀ  

TRONG CUỘC PHẢN CHIẾN Ở BIỂN ĐEN 
  

Mỗi lần có dịp về Thanh 

Hóa nhìn những ngọn sóng trên 

bãi biển Sầm Sơn lòng Bác Tôn 

lại dâng lên một cảm xúc mãnh 

liệt. Bác nhớ về những giây phút 

tại Biển Đen, nơi mà trên chiến 

hạm France Bác đã kéo lá cờ đỏ 

để phản đối cuộc chiến tranh vô 

nghĩa mà Pháp tấn công vào 

nước Nga - Xô Viết. 

Khi bị động viên sang Pháp, 

Bác làm việc một thời gian ngắn 

tại xưởng Arsenal thuộc quân 

cảng Toulon. Sau đó, Bác được điều động làm thợ máy trên chiến hạm France, 

đây là một tàu tuần dương bọc thép thuộc loại hiện đại nhất của Pháp lúc bấy 

giờ. Trên tàu có rất nhiều binh sĩ và thợ máy của rất nhiều dân tộc và giai cấp 

khác nhau. Có thể nói, về mặt xã hội trên chiến hạm France là một hình ảnh thu 

nhỏ của nước Pháp bấy giờ. 

Sống trên chiến hạm, Bác có những người bạn mới. Trước hết là những 

người lính thuộc địa. Ở họ, Bác đồng cảm vì bị bọn chỉ huy phân biệt đối xử với 

những người lính Pháp chính quốc. Còn đối với những người lính thợ Pháp, qua 

họ, Bác đã biết được rất nhiều điều như: giai cấp vô sản, đoàn kết quốc tế và đặc 

biệt là tổ chức Công hội ở Pháp, một tổ chức đoàn kết, bênh vực quyền lợi cho 

công nhân, thợ thuyền lao động. Đầu năm 1918, một tin tức thời sự được bàn tán 

sôi nổi nhưng bí mật trên chiến hạm France, đó là Cách mạng Tháng Mười Nga 

thành công, những người Bônsêvích đã lật đổ chế độ Nga hoàng và chính phủ tư 

sản Kêrenxki, thành lập nước Nga - Xô Viết do công nhân, nông dân và binh 

lính nắm giữ. Cuối năm 1918, binh lính trên tàu vui mừng khi nhận được tin hòa 

ước chấm dứt chiến tranh đã được ký kết giữa Pháp và Đức nhưng đồng thời họ 

lại nhận được lệnh chiến hạm France phải đến Biển Đen để can thiệp vũ trang 

vào nước Nga – Xô viết. Như vậy, đối với những người lính trên chiến hạm thì 
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chiến tranh chưa kết thúc và họ phải bắt đầu bằng một cuộc chiến mới, đó là một 

cuộc chiến chống lại nhân dân Nga, một cuộc chiến phi nghĩa. 

Đối với Bác, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã vô lý thì cuộc võ 

trang can thiệp này càng vô nghĩa hơn. Đánh vào nước Nga là đánh vào những 

người thợ như Bác và những người anh em kết nghĩa ở trường Bá Nghệ, ở Ba 

Son, ở Sài Gòn, ở Toulon. Đánh vào nước Nga là đánh vào những người nông 

dân như cha mẹ, anh em, bà con ở Mỹ Hòa Hưng, ở Long Xuyên, ở lục tỉnh 

Nam Kỳ… Bác phản đối cuộc chiến tranh này và Bác đồng tình với những 

người bạn Pháp đang vận động phản chiến. 

Trong những ngày căng thẳng đó, ngồi trong buồng máy của chiến hạm, 

nghe những loại pháo rung chuyển cả thân tàu, Bác Tôn bứt rứt, đứng ngồi 

không yên. Bọn sát nhân đang gieo rắc chết chóc lên đầu những chiến sĩ cách 

mạng và những người dân Nga vô tội. Bác chạy nhanh vọt lên buồng máy chỉ 

vào các họng súng gào thét lên: 

- “Bịt các họng súng lại! Những người trên đất Nga là người ruột thịt, là 

bạn thợ, là những bà mẹ, những người chị và trẻ em vô tội…!” 

Tinh thần xúc động mãnh liệt, Bác đến gặp Giăng - thủy thủ trên chiến hạm 

và là thành viên Ủy ban cách mạng trên chiến hạm -  và không còn giấu giếm 

nữa, Bác nói thẳng: 

- Chúng tôi chờ mệnh lệnh của Ủy ban cách mạng trên tàu để nhất loạt 

hành động! 

Giăng nắm chặt bàn tay Tôn Đức Thắng, trịnh trọng giao nhiệm vụ: 

- Ngày mai, trước khi mít- tinh, anh ra kéo cờ đỏ. Kéo cờ đỏ để chiến hạm 

Hồng quân biết chúng ta là bạn chứ không phải là kẻ thù. 

Bác Tôn nhận mệnh lệnh với lòng bồi hồi, xúc động. Bác không ngờ rằng 

trong giây phút quyết liệt này của cuộc chiến đấu, Bác được tin cậy, được giao 

nhiệm vụ, được bày tỏ lòng mình bằng một hành động thiết thực! 

Ngày 20 tháng 4 năm 1919- ngày lễ phục sinh. Buổi sáng, mặt trời rực rỡ 

nhô lên trên mặt biển báo hiệu hôm đó là một ngày đẹp trời. 08 giờ sáng! Lễ 

chào cờ…Tiếng kèn tập hợp nghiêm trang nổi lên. Trong không khí thanh bình 

của một buổi sáng đẹp trời, một cảnh tượng diễn ra đột ngột không thể nào quên 

được: một lá cờ đỏ từ tay anh lính thợ Tôn Đức Thắng đã kéo lên, vút cao trên 

cột cờ chiến hạm, phất phới tung bay trong nắng sớm! Hầu hết những người lính 

tập hợp đã nghiêm trang hát Quốc tế ca. Gần đó, trên chiến hạm chỉ huy hạm 

đội- tàu Giăng-ba cũng một lá cờ đỏ vươn lên và giọng hát Quốc tế ca cùng hòa 

theo, át cả tiếng sóng biển. 

Trước tình hình đó, chỉ huy hạm đội đã báo cáo về Pháp và nhận được chỉ 

thị cho tàu quay mũi, rút khỏi Biển Đen. Ngày 23 tháng 4 năm 1919, chiến hạm 

France được lệnh rời Biển Đen đến cảng Bi-dec-tơ của Tuy-ni-đi, sáu ngày sau 

mới có lệnh quay về Pháp. Cuộc nổi dậy ở Biển Đen của binh lính và công nhân 

đã giáng một đòn quyết định làm thất bại chính sách xâm lược, hiếu chiến của 

chủ nghĩa đế quốc. Kéo cờ phản chiến là hành động tượng trưng, tiêu biểu nhất 

trong toàn bộ cuộc nổi dậy. Hành động lịch sử ấy đã được trao vào tay một 

người Việt Nam, một công dân của một thuộc địa xa xôi của nước Pháp.  
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Và lịch sử đã chọn không nhầm đối tượng để trao nhiệm vụ lịch sử! Tôn 

Đức Thắng với lòng yêu nước nồng nàn, yêu tha thiết những người cùng giai 

cấp, căm thù đến cao độ bọn khát máu gây chiến đã có một hành động dũng 

cảm, táo bạo, để làm một việc có ý nghĩa  mà càng về sau này càng cảm thấy to 

lớn.  

Sự kiện kéo cờ phản chiến ở Biển Đen đã đánh dấu bước ngoặt trong 

chuyển biến tư tưởng của Bác Tôn: Từ chủ nghĩa yêu nước bắt đầu chuyển sang 

lập trường cách mạng vô sản. 

Sau này, khi đã trở thành nhà lãnh đạo của Việt Nam, Bác Tôn đã hồi 

tưởng lại và khẳng định “Tôi tin rằng, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào có 

mặt trong những giây phút lịch sử đó ở Biển Đen cũng không thể hàng động 

khác như tôi đã làm. Bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù bọn đế quốc - trước hết, đó 

là yêu Cách mạng Tháng Mười và căm thù những kể chống lại nó”. 
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PHẦN II 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN 

VỀ BÁC TÔN 
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 11. Hòa Bình. Những câu chuyện Bác Hồ nói về Bác Tôn / Hòa Bình // 

http://tuyengiaoangiang.vn  . – 2017 . – Ngày 17 tháng 8 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN BÁC HỒ NÓI VỀ BÁC TÔN 

 

 Bác Tôn sinh năm 1888, hai năm sau - 1890, Bác Hồ cũng được sinh ra 

đời, hai con người vĩ đại được sinh ra khi đất nước đang là nô lệ của thực dân 

Pháp, nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than... Bác Tôn đến Sài Gòn khi 

tuổi đời 18 và từ đây Bác gắn bó với một giai cấp hoàn toàn mới ở Việt Nam, 

giai cấp công nhân. Tròn 20 tuổi Bác Tôn xin vào học ở trường Bách Nghệ. 

Tháng 6/1911, từ Sài Gòn, Bác Hồ xin làm thuê trên một tàu buôn của Pháp với 

mong muốn sang phương Tây xem họ sống như thế nào sau đó sẽ về giúp đồng 

bào mình. Bác Hồ và Bác Tôn, hai người thanh niên đều có lòng yêu quê hương 

tha thiết, với nguyện vọng học tập để sau này giải phóng đất nước, giải phóng 

nhân dân khỏi kiếp nô lệ.  

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Đảng và Bác Hồ điều động Bác 

Tôn từ Nam bộ ra miền Bắc công tác. Từ đây Bác Tôn và Bác Hồ mới được gần 

gũi cộng tác làm việc với nhau, hướng đến mục tiêu kháng chiến, kiến quốc. 

 

Nhân ngày Bác Tôn tròn 70 tuổi, Bác Hồ 

đã có lời chúc mừng Bác Tôn - Bác Hồ 

nói: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người 

con rất ưu tú của Tổ quốc, suốt 50 năm đã 

không ngừng hoạt động cách mạng. 17 năm bị 

thực dân Pháp cầm tù, 9 năm tham gia lãnh 

đạo kháng chiến, 4 năm phấn đấu để giữ gìn 

hòa bình thế giới và đấu tranh cho sự nghiệp 

thống nhất nước nhà”. Quả thật như vậy, năm 

21 tuổi khi đang còn học nghề, Bác đã lãnh đạo 

những cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân 

giành thắng lợi. Năm 1909 với cuộc đấu tranh 

của học sinh thủy thủ; năm 1910 với cuộc đấu 

tranh của công nhân kiến trúc cầu đường và 

năm 1912 là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son. Năm 1919 Bác Tôn được 

đưa vào phục vụ trong hải quân Pháp và Bác đã gắn bó với phong trào đấu tranh 

của hải quân Pháp. Ngày 20/4/1919, Bác Tôn đã kéo cờ đỏ trên chiến hạm 

France chào mừng nhà nước Xô Viết và làm binh biến, buộc các tàu chiến của 

hạm đội Pháp phải rút khỏi Biển Đen. Từ hành động này, Bác Hồ đánh giá Bác 

Tôn “là một chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới… là một 

trong những người Việt Nam đầu tiên đã tham gia đấu tranh bảo vệ Cách mạng 

Tháng Mười vĩ đại”.   

Tháng 8/1925, có Bác Tôn, Công hội ra đời biểu hiện sức mạnh ở cuộc bãi 

công của hơn 1.000 thợ binh công xưởng Ba Son, giam chân tàu chiến của Pháp 

hàng tháng, không để tàu chiến này kịp sang Trung Quốc đàn áp cách mạng 

Trung Hoa. Từ khởi nghĩa Hắc Hải đến bãi công Sài Gòn, cả hai cuộc chiến đều 

http://tuyengiaoangiang.vn/
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là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế trong sáng của Bác 

Tôn. Năm 1929, thực dân Pháp bắt Bác Tôn ở Sài Gòn, từ đó liên tục 17 năm 

Bác sống trong cảnh tù đày. 

Sau khi từ Côn Đảo trở về cho đến năm 1980, Bác Tôn giữ nhiều trọng 

trách. Đặc biệt từ tháng 3/1946, Bác Tôn được Bác Hồ và Đảng cử ra đảm 

nhiệm công tác Mặt trận dân tộc thống nhất; dưới sự điều hành trực tiếp của Bác 

Tôn, Mặt trận đi vào thời kỳ phát triển toàn diện và ngày càng được củng cố 

vững chắc. Trước những cống hiến của Bác Tôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận 

xét: “Đồng chí Tôn Đức Thắng tuy tuổi tác đã cao, nhưng vẫn cố gắng để phụ 

trách nhiều nhiệm vụ quan trọng: Trưởng Ban Thường trực Quốc hội; Chủ tịch 

ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ủy viên Trung ương Đảng Lao 

động Việt Nam; Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Chủ tịch 

Hội Việt - Xô hữu nghị; Chủ tịch danh dự Ủy ban bảo vệ hoà bình thế giới của 

Việt Nam; Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới”; và theo Bác Hồ “Đồng chí Tôn 

Đức Thắng 70 tuổi nhưng rất trẻ, đối với Đảng, đồng chí là 29 tuổi; đối với 

nước Việt Nam độc lập, đồng chí là 13 tuổi”. 

 Bất kỳ ở vị trí nào, Bác Tôn vẫn luôn hết lòng vì công việc, nêu một tấm 

gương sáng về đạo đức cách mạng, như Bác Hồ đã nói: “Đồng chí Tôn Đức 

Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; 

suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Là người 

đứng đầu Mặt trận và Nhà nước, sống giữa thủ đô, Bác Tôn vẫn giữ được nếp 

sống, tác phong và đạo đức của người công nhân. Những ngày nghĩ, vẫn thấy 

Bác tự sửa chữa, lau chùi chiếc xe đạp mà Bác vẫn thường dùng hoặc mài, dũa, 

sửa chữa đồ dùng trong gia đình. Mẫu mực đạo đức của Bác Tôn chẳng những 

cho con cái noi theo mà còn là tấm gương cho các thế hệ Việt Nam phấn đấu rèn 

luyện để trở thành con người có ích góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ đất nước. 

Do những hoạt động và những cống hiến xuất sắc, cùng tấm gương đạo đức 

cách mạng trong sáng của Bác Tôn, cũng trong ngày sinh nhật lần thứ 70, Bác 

Hồ đã có lời chúc cảm động về Bác Tôn: “Hôm nay chẳng những chúng ta ở 

đây, mà toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam và toàn thể nhân dân thế giới yêu 

chuộng hòa bình đều vui mừng chúc người lão chiến sĩ cách mạng Tôn Đức 

Thắng sống lâu, mạnh khỏe. Thay mặt nhân dân và Chính phủ, tôi trân trọng 

trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng Huân chương Sao vàng là huân chương cao 

nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà đồng chí Tôn Đức Thắng là 

người đầu tiên và người rất xứng đáng được tặng Huân chương ấy”.  

Trong lời đáp từ của mình, Bác Tôn nói: “Trong giờ phút cảm động này, 

tôi không biết nói gì hơn là hứa lấy cố gắng của tôi để đền đáp công ơn của 

Đảng, công ơn của Hồ Chí Minh, Người sáng lập và xây dựng Đảng, đã đưa tôi 

vào con đường vẻ vang và để đền đáp sự tín nhiệm của Nhân dân và Chính 

phủ”. 

Qua những nhận định của Bác Hồ về Bác Tôn đã cho thấy, Bác Tôn không 

chỉ là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà còn là chiến sĩ 

quốc tế có uy tín lớn trên thế giới. Điều đó được biểu hiện không chỉ bằng 

những lời ca ngợi của bạn bè khắp năm châu, mà còn bằng những phần thưởng 
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cao quý mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và phong trào hòa bình thế giới đã trao 

tặng Bác. 

Hòa Bình 
 

12.  Phạm Văn Đồng. Bác Tôn - Nhà cách mạng bất tử / Phạm Văn Đồng 

// http://www.dangcongsan.vn . – 2016 . – Ngày 12 tháng 10 

 

BÁC TÔN – NHÀ CÁCH MẠNG BẤT TỬ 

 

... Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất 

người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên 

cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, 

chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con 

người. 

Tinh tuý của chất ấy là lòng thương nước, yêu dân, niềm ưu ái với đồng 

bào, đồng chí; niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng mặc dù mọi khó 

khăn, gian khổ, tinh thần một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đức chí công vô tư 

quên mình, sự khiêm tốn, giản dị hồn nhiên, trong sáng. Đó là chất cách mạng 

tinh khiết không gì làm phai nhạt được, từ thuở thanh niên đến cuối đời vượt qua 

muôn trùng thử thách, ngày càng ngời lên vẻ đẹp đẽ và cao quý. 

Riêng tôi có nhiều kỷ niệm về Bác Tôn. Tôi biết Bác Tôn lúc tôi hoạt động 

trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Sài Gòn vào những năm 1927-

1929, tuy không có quan hệ trực tiếp với nhau vì hoạt động trong hai tổ chức 

khác nhau. Sau khi bị bắt vì "vụ án Bacbie", chúng tôi cùng bị giam ở Khám lớn 

Sài Gòn. Đây là thời gian tôi tiếp xúc nhiều với Bác và biết rõ Bác hoạt động 

trong công nhân xưởng Ba Son và các cơ sở khác ở Sài Gòn. Trong tù, Bác Tôn 

rất mê đánh cờ tướng. 

Từ Khám Lớn Sài Gòn, chúng tôi bị đày ra Côn Đảo, Bác Tôn với án khổ 

sai chung thân, còn tôi với án 10 năm tù cầm cố, nên khi ở Côn Đảo, chúng tôi 

hầu như bị cách biệt hoàn toàn. Bác Tôn phải làm việc cực nhọc như mọi người 

tù khổ sai Côn Đảo lúc bấy giờ. Tuy nhiên, bọn cai ngục rất nể Bác Tôn, bởi 

chúng biết rõ phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ cộng sản này. Theo tôi 

nhớ, lúc đầu chúng đưa Bác Tôn ra làm cặp rằng (caporal) ở Sở Lưới (là người 

tù phụ trách điều hành công việc của tù khổ sai ở Sở). Đây là nơi tập họp những 

người tù khổ sai chuyên đi đánh cá trên biển với những chiếc ca nô gắn máy. 

Bọn chủ ngục ở Côn Đảo tổ chức ra Sở Lưới và dùng một số tù khổ sai đánh cá 

chủ yếu để có cá biển phục vụ chúng. Tuy nhiên, đôi khi Sở Lưới đánh được 

nhiều cá, thì cả tù cấm cố chúng tôi cũng được ăn cá biển. Và, vì những người 

làm bếp ở trại chúng tôi trước đây đã làm nghề nấu ăn, có người còn là đầu bếp 

của bọn quan Tây hoặc của khách sạn nên đôi khi có cá, lại có đầu bếp lành 

nghề, chúng tôi cũng được ăn những món thật thú vị. 

Bác Tôn chỉ ở Sở Lưới một thời gian ngắn. Bọn chủ ngục sợ rằng ở đó 

người cách mạng có nhiều cơ hội hoạt động mà chúng không kiểm soát được, 

nên đã đưa Bác Tôn vào làm cặp rằng ở Hầm xay lúa. Đây là nơi tù khổ sai 

chuyên xay lúa làm gạo để cung cấp cho tất cả tù Côn Đảo. Tù ở Hầm xay lúa bị 
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nhốt và suốt ngày phải làm việc quần quật trong không khí ồn ào, bụi bặm. Tuy 

nhiên, làm ở đây cũng có một có lợi: có thể lấy gạo nấu cơm, nấu cháo (với chất 

đốt là trấu và bí mật tiếp tế cho anh em đau yếu ở trại khác). 

Trong 15 năm Bác Tôn ở Côn Đảo có một lần bọn cai ngục chọn một số 

người đưa đi đày ở Cayen, một nhà tù khủng khiếp ở châu Mỹ, Bác Tôn ở trong 

diện bị chọn đưa đi. Trước khi đi, những người tù phải qua khám sức khoẻ. Một 

việc rất lạ đã xảy ra mặc dù sức khoẻ Bác Tôn bình thường, nhưng sau khi khám 

cho Bác, viên bác sĩ người Pháp đã kết luận Bác Tôn không đủ sức khoẻ để đi 

Cayen. Chúng tôi rất ngạc nhiên. Về sau mới biết: viên bác sĩ ấy là một người có 

lương tâm, chắc rằng ông có biết ít nhiều về Bác Tôn, nên đã nhận xét như vậy 

để cứu Bác khỏi phải đi Cayen. 

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Bác Tôn từ Côn Đảo trở về (tôi về 

trước, từ năm 1936). Chúng tôi lại gặp nhau ở Hà Nội năm 1946. Tháng 5-1946, 

Chính phủ ta cử Bác Tôn, đồng chí Trần Danh Tuyên và tôi tham gia vào đoàn 

đại biểu Quốc hội Việt Nam đi thăm thiện chí nước Pháp. Đúng là đoàn đại biểu 

đi thăm thiện chí. Có điều là thiện chí chỉ có ở phía ta.  Ở Pari, chúng tôi không 

tiếp xúc với bất cứ cơ quan nào có thẩm quyền của nước Pháp. Trưởng đoàn 

Việt Nam chỉ gặp Chủ tịch Quốc hội pháp (lúc ấy là Vanhxăng Ôriôn) ít phút 

trong giờ giải lao ở Quốc hội Pháp. 

Từ năm 1946, Bác Tôn có nhiều năm hoạt động và sống gần gũi với Bác 

Hồ. Giữa hai Bác đã hình thành một tình thân ái, gắn bó sâu sắc. Tình cảm cao 

quý đó mãi mãi được thể hiện trong bức ảnh rất đẹp ghi lại hình ảnh hai Bác, tay 

cầm tay đứng bên nhau với nét mặt vui tươi, đôn hậu. 

Những năm tháng cuối đời của Bác Tôn để lại những ấn tượng sâu sắc đối 

với tôi. Bấy giờ Bác Tôn đã đến tuổi 90. Một con người trải qua một cuộc đời 

đầy sóng gió như Bác Tôn mà thọ đến 90 thì thật hiếm có. Điều đáng quý hơn 

nữa, mà tôi rất xúc động nhắc lại ở đây là con người bên trong của Bác Tôn, 

phẩm chất cách mạng kiên cường ở Bác vẫn trong sáng, hồn nhiên như năm nào. 

Nói chuyện với Bác Tôn lúc ấy, tôi không thấy có gì khác với lúc nói chuyện 

với con người ấy cách đây mấy chục năm về trước. Chúng ta đang đứng trước 

một con người mà năm tháng và bão tố có làm thay đổi nhiều về dáng vẻ bên 

ngoài, nhưng tâm hồn và ý chí cách mạng, tình cảm với đồng bào, đồng chí, sự 

khiêm tốn giản dị, lòng vị tha quên mình thì không hề thay đổi. Đó vẫn luôn 

luôn là đức tính của người chiến sĩ cộng sản Tôn Đức Thắng. 

Cũng như Bác Hồ, Bác Tôn là một con người đẹp từ việc lớn đến việc nhỏ, 

lúc ở Côn Đảo cũng như lúc ở Phủ Chủ tịch. Và cũng như Bác Hồ, Bác Tôn rất 

vui tính, thích bông đùa, nói ít, làm nhiều, suốt đời hiến dâng nghị lực, tài năng 

và tâm huyết cho sự nghiệp lớn của nước, của dân. 

Con người và cuộc sống của Bác Tôn là như vậy. Đây là một tấm gương 

mà mọi người chúng ta cần noi theo. 

Phạm Văn Đồng 

* Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ. 
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  13. Nguyễn Thị Bạch Mai. Bác Tôn – Linh hồn của khối đại đoàn kết 

toàn Đảng, toàn dân / Nguyễn Thị Bạch Mai // http://www.dangcongsan.vn . – 

2016 . - Ngày 12 tháng 10 

 

BÁC TÔN – LINH HỒN CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT  

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN 

 

… 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. 
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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. 



 

51 
 

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. 
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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. 

Nguyễn Thị Bạch Mai 

 
14. Cù Huy Chử. Bác đi làm cách mạng vì thương người nghèo vì muốn 

giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ / Cù Huy Chử // http://www.dangcongsan.vn . 

– 2016 . – Ngày 12 tháng 10 

 

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 

http://www.dangcongsan.vn/


 

53 
 

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 
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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. 
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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. 

Cù Huy Chử 

 
 15. Nguyễn Văn Linh. Những ngày sống với Bác Tôn ở Côn Đảo / Nguyễn 

Văn Linh // http://www.dangcongsan.vn . – 2016 . – Ngày 12 tháng 10 

 

NHỮNG NGÀY SỐNG VỚI BÁC TÔN Ở CÔN ĐẢO 

 

Thời gian tôi được gặp Bác Tôn, biết Bác Tôn và sống chung với Bác Tôn 

nhiều nhất là thời kỳ ở Côn Đảo. Lúc bấy giờ tôi mới 17 tuổi, tôi bị địch bắt ở 

Hải Phòng và bị đi đày ra Côn Đảo. 

Tôi lãnh hai án, trong đó một án 18 tháng tù về tội rải truyền đơn, và một 

án là phát lưu chung thân do Hội đồng đại hình kết tội. Ra đến Côn Đảo, tôi và 

hai người bạn nữa còn nhỏ tuổi nên bị giam ở Banh 1, không bị bắt đi làm khổ 

sai hàng ngày. Ở đó có Bác Tôn, vì cao tuổi nên chúng không bắt Bác đi làm 

khổ sai. Bác và chúng tôi phải dọn dẹp các sam (chambre), quét sân, nhổ cỏ ở 

banh 1. 

Thấy chúng tôi còn trẻ mà đã giác ngộ cách mạng thì Bác rất thương. Bác 

bắt đầu giáo dục cho tôi và hai người bạn hiểu thế nào là cách mạng, thế nào là 

chủ nghĩa cộng sản. Bác rất hiền. Bác không những thương chúng tôi mà còn 

thương các bạn tù khác, kể cả tù thường phạm. Khi họ đi làm về sau bữa ăn, bị 

nhốt ở sam thì Bác thường gần gũi họ, giảng giải cho họ những điều sơ đẳng 

nhất về chủ nghĩa cộng sản, về lòng yêu nước và động viên họ phải can đảm lên, 

cố chịu đựng rồi khi ra tù sẽ tiếp tục làm cách mạng. Những người tù thường 

phạm cũng được Bác giáo dục về chủ nghĩa yêu nước và chỉ cho họ biết, chính 

vì nước mình không có độc lập, tự do nên họ rơi vào cảnh nghèo khổ và phải 

làm những nghề bất chính để nuôi sống bản thân và gia đình. Khi bị bắt họ lại bị 

đày ải và tù tội. 

Sau đó ít lâu, ở Sở Lưới có một ca nô bị hỏng, biết Bác Tôn là thợ máy, 

chúng đưa Bác Tôn ra để sửa máy ca nô. Tôi và một trong hai bạn tù cũng được 

đưa ra ngoài Sở Lưới. Lúc bấy giờ, tôi được giao việc làm hộp đồi mồi và lược 

đồi mồi. Viên cai ngục rất kính trọng Bác, nói với Bác cứ ở ngoài, ngủ ở ngoài 
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cho thoáng nhưng Bác nhất định không chịu, Bác vẫn vào trong Sở Lưới ở với 

anh em, ngủ chung với anh em. Đấy cũng là những điều mà bản thân tôi học tập 

được ở Bác. Bác luôn thể hiện tình thương đối với những người bạn tù và luôn 

luôn giáo dục họ để họ hiểu được cách mạng, hiểu con đường cách mạng. Thời 

kỳ đó tôi chưa vào Đảng, mới giác ngộ cách mạng, mà người đầu tiên tôi được 

gần gũi và giáo dục tôi nhiều nhất là Bác Tôn. 

Năm 1936 tôi được ân xá và trở về đất liền. Năm 1941, tôi lại bị bắt giam 

trở lại Côn Đảo và tôi đã gặp lại Bác Tôn ở Sở Lưới. Bác vẫn ở suốt trong tù. 

Gặp lại tôi, Bác rất mừng vì thấy tôi còn trẻ mà tuy được ân xá rồi vẫn tiếp tục 

hoạt động cách mạng. Khi Bác hỏi tôi về tình hình phong trào cách mạng, tình 

hình phát triển Đảng ở bên ngoài thì tôi thuật lại cho Bác nghe theo hiểu biết của 

tôi. Bác rất vui và nói"nhất định cách mạng sẽ thắng!". 

Đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công ở trong đất liền mà 

ở ngoài Côn Đảo chúng tôi vẫn còn chưa biết. Chủ tịch Hồ Chí Minh là ai; 

chúng tôi chỉ biết về Nguyễn Ái Quốc nhưng cũng đoán là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chính là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc. 

Đồng chí Tưởng Dân Bảo, trước đây bị đày ra Côn Đảo, là người theo 

Quốc dân Đảng rồi sau giác ngộ theo Đảng Cộng sản, đã tự thuê thuyền và thuê 

một chiếc tàu ra đón chúng tôi ở Côn Đảo về. Tôi và các bạn tôi đi bằng thuyền 

buồm về Sóc Trăng rồi Cần Thơ. Bác Tôn cùng một số đồng chí khác như Phạm 

Hùng cùng đi về bằng ca nô do chính Bác Tôn tự lái. Sau đó Bác Tôn được điều 

động ra Hà Nội. Từ đó, tôi ở lại Nam Bộ chiến đấu chống thực dân Pháp rồi tiếp 

tục chống đế quốc Mỹ. 

Lâu lâu, có dịp ra Hà Nội là tôi lại ghé thăm Bác Tôn và gia đình. 

Khi đã trở thành vị Phó Chủ tịch nước, sau là Chủ tịch nước, Bác Tôn vẫn 

giữ tính điềm đạm, chân thành, thương người như khi ở tù Côn Đảo năm xưa mà 

tôi được cùng sống bên Bác. 

Tôi rất kính trọng Bác Tôn cũng như kính trọng Bác Hồ. Bác Tôn là người 

xuất thân từ công nhân, trước đây học ở trường thợ máy ở Sài Gòn, làm thợ ở Ba 

Son rồi sang Pháp. Khi Cách mạng Tháng Mười thành công, bọn đế quốc đem 

quân và tàu chiến câu kết với bọn bạch vệ ở trong nước Nga chống lại Nước 

Nga Xôviết non trẻ thì Bác Tôn là một trong số những thuỷ thủ đã dũng cảm đấu 

tranh chống lại. Chính Bác là người đã kéo lá cờ đỏ búa liềm ở trên tàu France. 

Hành động này cho thấy Bác chẳng những là một người yêu nước mà còn là 

người có tinh thần quốc tế vô sản. 

 Những kỷ niệm đó thường hiện lên mỗi lần tôi nhớ tới Bác Tôn và càng 

nhớ thì càng kính phục Bác, càng thương Bác nhiều. 

Nguyễn Văn Linh 
 Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
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16. Phương Hạnh. Chuyến vượt biển của Bác Tôn cùng đồng đội từ Côn 

Đảo trở về đất liền năm 1945 / Phương Hạnh // http://www.dangcongsan.vn . – 

2016 . – Ngày 12 tháng 10 

 

CHUYẾN VƯỢT BIỂN CỦA BÁC TÔN CÙNG ĐỒNG ĐỘI  

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 
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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! 
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- 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. 
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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". 
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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. 
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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 

 

  17. Tôn Thị Tuyết Dung. Những mẩu chuyện trong đời thường của Bác 

Tôn / Tôn Thị Tuyết Dung // http://www.dangcongsan.vn . – 2016 . – Ngày 12 

tháng 10 

 

NHỮNG MẨU CHUYỆN TRONG ĐỜI THƯỜNG CỦA BÁC TÔN 

 

Bác đã giáo dục tôi nên người 

Người cộng sản chân chính đầu tiên tôi được gặp, được biết là Bác Tôn. 

Tôi chịu sự giáo dục nhiều nhất, hoàn thiện nhất những phẩm chất tốt đẹp cũng 

ở Bác Tôn. Cứ mỗi ngày một ít, một lần một chút, Bác đã giáo dục tôi thành 

người Cộng sản lúc nào không hay. Không lý luận cao xa, “không đao to búa 

lớn" mà bằng những câu chuyện, những việc làm nho nhỏ, những thái độ cử chỉ 

ôn hoà, những lời nói giản dị trong đời thường của Bác đã giáo dục tôi nên 

người hữu ích cho xã hội, cho gia đình. 

Hàm ơn gia đình Bác! Bác đã dạy tôi sống phải biết yêu thương, tôn trọng 

con người. Bác dạy cho tôi biết sống bằng sức lao động của chính mình, không 

dựa dẫm ỷ lại; phải kiên trì, nhẫn nại, không đầu hàng trước khó khăn, không 
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khuất phục trước kẻ thù và bất cứ một uy lực nào, Bác thường nói: "Nếu hướng 

đi đúng đắn ta đã chọn, tâm hồn ta trong sáng, ý chí, quyết tâm ta mạnh mẽ thì 

không chướng ngại nào ta không vượt qua được; không có gì ta không làm 

nên!”. Bác là người cha đã dạy tôi như thế đó. 

Cũng như các anh chị trong gia đình, tôi hiểu biết về cuộc đời hoạt động 

cách mạng của cha mình rất ít, thậm chí còn ít hơn sự hiểu biết của người ngoài 

rất nhiều. Nhớ lại nhưng lời nói, việc làm, thái độ đối với con cháu trong gia 

đình, tôi bồi hồi xúc động. 

Trước hết tôi xin mạo muôi giới thiệu về mình. Tôi sinh ta trong một gia 

đình “hữu sản"3. Ông chú ruột tôi là Giáo chủ đạo Cao đài Phạm Cộng Tắc, ông 

nội tôi thứ hai, ông chú tôi thứ tám. Cha tôi có một thời làm Thanh tra cho Toà 

thánh Tây Ninh. Thuở nhỏ, tôi có sống ở Toà thành với ông chú, bà thím tôi về 

tháng (1942). Có một lần ông Dương Bạch Mai4 nói chuyện với Bác Tôn ở nhà 

riêng tại Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đường Tràng Thi Hà 

Nội). 

Ông Mai nói: "đáng lẽ tôi nuôi cháu mới phải. Vì ba cháu là anh bạn thân 

của tôi”. 

Bán Tôn nói lại: 

- Tôi hay anh nuôi cháu cùng vậy thôi. Tôi thương cháu còn nhỏ mà đã 

sớm có lòng yêu nước. 

Tôi tham gia ca hát để ủng hộ "Tuần lễ vàng", tham gia vào bộ đội Nam 

tiến làm liên lạc cứu thương; rồi trôi dạt theo đoàn ra Bắc. Việc làm đó được 

Bác Tôn đánh giá: đó là nghĩa cử yêu nước. 

Thật ra, lúc đó còn nhỏ, tôi chưa ý thức sâu sắc được như vậy. 

Sống trong tình thương yêu đùm bọc của gia đình Bác Tôn, dần dà tôi khôn 

lớn và trưởng thành theo cách mạng. Vào thời điểm (1946) mà ranh giới giữa ta 

và địch chưa phân minh; nguồn gốc lý lịch gia đình còn đè nặng lên sự phấn đấu 

của bản thân mà Bác Tôn vẫn nhận tôi làm con, tôi mới thấy hết tình cảm cao 

cả, bao la của Bác. 

Có một lần Bác bảo: "Bây giờ con lấy Họ" của Ba. Mai kia về Nam con 

muốn lấy lại "Họ gia đình" cũng được. Vì Ba khai vào lý lịch con là con của 

Ba". Bác lại căn dặn thêm: "Vào lúc này con không nên liên lạc với gia đình 

trong Nam; tôi không sao, nhỡ có sự cố gì xấu, làm ảnh hưởng đến tư tưởng 

công tác, không lợi". Bác nói ít, nhưng tôi hiểu. 

Thế là suốt ba mươi năm ở miền Bắc, tôi đau đáu nhớ gia đình, nhớ quê 

hương, song tôi không hề tìm hiểu để liên lạc và không biết gì về gia đình mình 

cả. 

Từ lúc còn nhỏ cho đến khi khôn lớn, mỗi lần gặp Bác là tôi hỏi đủ điều. 

Và điều gì cũng được Bác giải đáp rõ ràng, cặn kẽ. Bác đang nói gì về cộng 

sản… tôi hỏi: 

- Ba ơi, chú Nguyễn Văn Tạo5 có phải là cộng sản không? 

Bác đáp: Có. 

- Thế còn chú Trần Văn Giàu? 

- Cũng phải! 

- Còn chú Trần Công Trường - Luật sư thì sao? 
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- Cũng là đảng viên? Sao con hỏi nhiều thế? 

- Con hỏi để con thương. 

Người cộng sản ban đầu tôi nhận thức được là người chịu đựng gian khổ, 

biết hy sinh vì nghĩa lớn. Người cộng sản có lòng thương người bao la như Bác 

Tôn đáng để kính yêu. Thấy người ta gây gổ, hục hặc với nhau tôi cũng thắc 

mắc và than phiền. Bác thường giải đáp: “Vì vậy ta mới phải giác ngộ cho mọi 

người và phải làm cách mạng để đời đời và làm cho con người tốt hơn". Những 

điều Bác giảng giải gần gũi, dễ hiểu tôi đều nhập tâm. Cho tới bây giờ, trải qua 

nhiều năm tháng, tiếp xúc với nhiều đảng viên già, từ xưa và nay tôi mới có dịp 

để so sánh và nhận biết đâu là đảng viên chân chính, đâu là đảng viên cơ hội và 

đâu là đảng viên giả danh…. 

Được gia đình Bác nuôi dưỡng và giáo dục, lúc nào tôi cũng tâm niệm 

"sống sao cho xứng đáng". Cho đến lúc này, tôi dám khẳng định rằng: Tôi đã 

sống theo gương Bác. 

Với tuổi trẻ tôi đã sống mãnh liệt, hết mình vì lý tưởng: học tập và cống 

hiến; yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè thân sơ. Và cũng đã được đồng 

chí, đồng nghiệp, bạn bè và học sinh thương yêu. Những thành quả giáo dục mà 

tôi đã đạt được, những niềm vui trong cuộc sống tôi có nhiều, xin dâng lên Bác 

để thể hiện lòng biết ơn. 

Một vài bức thư trong những bức thư Bác gửi cho vợ chồng tôi trong thời 

điểm khó khăn nhất - để quốc Mỹ đánh phá ra miền Bắc - và giáo dục, động 

viên chúng tôi rất nhiều về mọi mặt. Tôi xin gửi để đăng vào quyển sách này. 

Hơn nữa, tôi nhận thấy một khía cạnh trong cuộc sống ngày nay, nhiều 

người còn thiếu, còn thờ ơ hay quên lãng, đó là sự chăm lo giáo dục con em 

trong gia đình. Bác Tôn bận việc nước nhưng vẫn dành thời gian cho con cháu, 

nhất là khi chúng gặp khó khăn. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình bất ổn 

"suy vong" thì xã hội đâu có "hưng thịnh" được! 

 

Bức thư bị trả lại 

Những năm đầu kháng chiến chống Pháp (1947-1988-1949...) Chính phủ ta 

rất nghèo, hầu hết hưởng lương bằng gạo. Bộ, Thứ trưởng đều phải ăn một bữa 

cơm, bữa cháo. Ngay chú Lê Văn Hiến - Bộ trưởng Bộ Tài chính của nước ta lúc 

ấy cũng vậy; một bữa cơm và một bữa cháo bắp, rau ăn là rau rừng, măng tre... 

Cùng một chế độ như vậy, Bác Tôn cũng gặp khó khăn khi phải nuôi tôi đi học. 

Hai chị Hạnh, Nghiêm lúc ấy đã phải đi làm. Cho nên Bác viết thư khuyên tôi 

về, đợi khi nào gia đình có điều kiện hãy tiếp tục học. Nhận được thư tôi rất 

buồn. Tôi liền đi mua giấy pelure thật trắng, cắt đăng ten xung quanh cẩn thận 

và viết thư thật dài gửi về, tha thiết xin được ở lại học. 

Sau một tháng, tôi lại nhận được chính bức thư mình gởi đi và trên phong 

bì cũ có đóng dấu ghi địa chỉ ATK. Như vậy là thư này đã đến nơi, chứ không 

phải không có người nhận!?. Tôi vội bóc ra xem với tâm trạng hoang mang chưa 

hiểu vì sao? Chắc Bác Tôn không cho đi học rồi, mới gửi trả lại như vậy... 

Thế nhưng không phải. Bác viết lại mặt sau mà tôi bỏ trắng. 

Nội dung thư của Bác đồng ý cho tôi tiếp tục học có sự giúp đỡ của các 

chú, các tác ở ATK (an toàn khu ở Tuyên Quang lúc ấy) và còn kể nhiều chuyện 
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vui vẻ gia đình như nuôi được dê để lấy sữa, phát hiện được một nơi có nhiều 

rau rừng để ăn… Bác không bảo phải tiết kiệm giấy. Song tôi hiểu. 

Từ đó trở đi, mỗi lần viết thư về gia đình tôi không dám viết gì một mặt 

nữa và tự làm phong bì bằng giấy báo rồi dán lên một tờ giấy trắng nhỏ để ghi 

địa chỉ. Đó là năm đầu cách mạng, mọi mặt đều thiếu thốn. 

 

A dua hay yêu nước? 

Đầu năm 1950, chuẩn bị mở chiến dịch “Biên giới"; Lệnh tổng động viên 

của Chính phủ và Bộ tổng Tư lệnh được ban hành: các phái đoàn tuyển quân lần 

lượt về các trường trung học tuyên truyền, giáo dục và tuyển quân. Tuy chưa xin 

phép gia đình nhưng tôi cũng ghi tên tòng quân vào dịp này. Bởi tôi nghĩ, Bác 

Tôn là Trưởng ban thi đua yêu nước thì việc đầu quân của tôi là đúng đắn. Mặt 

khác, do không hiểu biết gì về chiến sự nên tôi cứ đinh ninh rằng chiến tranh sắp 

kết thúc. Việc trở lại đi học của tôi chẳng còn bao lâu nữa! 

Thế rồi gần một năm, Chiến dịch "Biên giới” đã thắng lợi rực rỡ. Nhưng 

chiến tranh thì vẫn còn tiếp diễn. Các chiến dịch khác (Trung du, Hoà Bình...) 

vẫn tiếp tục mở rộng. Các trường học lại bắt đầu khai giảng, bạn bè tôi lục tục 

kẻ trước, người sau kéo về đi học. Tâm trạng tôi lúc này thật xao xuyến, dao 

động. Tôi bèn quyết định xin nghỉ phép để về xin Bác Tôn cho đi học lại. Lòng 

hăm hở ra về, hy vọng với lòng thương con, thế nào Bác cũng đồng ý. Ở nhà 

được vài hôm, nhân một buổi tối, thấy không khí gia đình vui vẻ tôi liền mạnh 

dạn đề xuất: 

- Ba ơi các bạn của con lần lượt đi về học cả rồi. Tình hình này - chiến 

tranh còn kéo dài - con sợ còn nhỏ không học mai này lớn tuổi học không vào. 

Lặng im nghe tôi nói, chờ dứt lời, Bác ôn tồn bảo: 

- Thế con đi tòng quân là a dua hay con yêu nước? Nếu con yêu nước thì 

còn tiếp tục đi. Mai kia nước nhà được giải phóng, nếu con đi học với động cơ là 

để làm việc tốt thì dù con có lớn tuổi, tổ chức vẫn cứ bắt con đi học, không đi, 

không được đâu. Còn nếu con a dua theo chúng bạn, thấy bạn đi thì mình đi, 

thấy bạn về thì con xin về…. 

Yên lặng một lát, Bác nói tiếp: 

- Ba nói như vậy nghe có phải không? Tuỳ con quyết định. Thế rồi Bác vui 

vẻ nói sang chuyện khác. Còn tôi, tôi cảm thấy ân hận vì những ý nghĩ nông nổi 

với việc làm thiếu chín chắn của mình. Nghiêm túc mà nói là tôi a dua chứ còn 

gì nữa!? Nghĩ vậy, hai hôm sau, lòng hăm hở, dứt khoát tôi lại vác ba lô con cóc 

lên đường. 

Cách giáo dục đối với con cháu của Bác là thế đó, Bác không nhiều lời, 

không yêu cầu một cách áp đặt mà nhẹ nhàng giảng giải, để cho mình tự suy 

nghĩ, tự quyết định. Tôi nhớ có một lần với cháu ngoại, Bác cũng vậy. Tôi thấy 

Bác Tôn đi đi lại lại như đang suy nghĩ một việc gì hệ trọng lắm; tôi liền hỏi: 

- Thưa Ba, chắc Ba có việc phải nghĩ? 

- Ba đang nghĩ xem nên nói với cháu Vân như thế nào để cháu nhận thức ra 

vấn đề. Chứ cái lối dạy con của Nghiêm (chị thứ ba con gái Bác) là không có 

được. Rầy mắng, la lối om xóm mà chẳng giải thích cho nó biết tại sao không 
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được thế, và làm như thế có hại gì? Hơn nữa, phải xem nó nghĩ gì mà hành động 

như vậy, để gỡ ra cho nó chứ!... 

Thế đấy, từ việc nhỏ đến việc lớn, với con hay với cháu tuy chưa phải là 

người lớn, nhưng Bác Tôn đều tôn trọng mà giáo dục. 

  

Trong chiến tranh còn nhiều điều đau đớn hơn 

Cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ leo thang ra miền Bắc trong 

những năm l965, 1966 rất khốc liệt. Chúng trút bom xuống bất kỳ mục tiêu nào: 

quân sự, kinh tế hay cả dân lành (các tàu chở khách, ô tô đi lại trên đường, kể cả 

xe đạp nữa...). Thời gian đầu chúng hoạt động còn theo quy luật: hoặc sáng hoặc 

chiều... Về sau, hung hãn hơn, chúng đánh phá bất kỳ, gây nhiều đau thường, 

tang tóc. Báo chí thế giới đưa tin hàng ngày, khiến cho các phái đoàn nước 

ngoài sang ta đều có ý nghĩ rằng: đến Việt Nam sẽ chứng kiến "một thung lũng 

đầy nước mắt, các hoạt động đều đình trệ và khăn tang chít trắng đầu người mẹ, 

người vợ”. Thế nhưng sự sống ở miền Bắc lúc bấy giờ thật kỳ diệu: Cuộc sống 

vẫn nhộn nhịp, tưng bừng, khẩn trương hơn bao giờ hết! 

Năm ấy vào khoảng tháng 10-1966, Phú Thọ có cử một đoàn hầu hết là nữ 

về học ở Hưng Yên. Học xong, chúng tôi phải ra về bằng xe đạp. Từ Hà Nội về 

Phú Thọ (quãng đường dài hơn 100 km), tuy vẫn có xe khách, nhưng đoàn đã 

bàn bạc là đi xe đạp "cơ động hơn", dễ tránh máy bay hơn. Quyết định đó đã 

được tập thể chấp nhận. Và điểm xuất phát của chúng tôi là từ nhà Bác Tôn. 

Chúng tôi được gia đình chuẩn bị cho cơm nắm và thức ăn đi đường. Ý thức 

được là sẽ khó khăn nhiều, nhưng vì xa nhà đã lâu nên người nào cùng hăm hở 

trở về, không ai nói với ai nhưng tâm trạng của mỗi người đều đượm chất lãng 

mạn của thời chiến: "sự thử thách”. 

Chúng tôi phải ra đi từ 8 giờ sáng ngày hôm trước cho đến 8 giờ sáng ngày 

hôm sau mới đến thị xã Phú Thọ. Suốt ngày hôm đó địch đánh phá liên tiếp, 

đoàn chúng tôi cứ phải dừng lại rất nhiều lần để tránh. Và cực nhất là đoạn 

đường từ cầu Việt Trì (khu công nghiệp Việt Trì) về thị xã Phú Thọ. Đêm ấy, 

chúng dội bom liên tục. Chúng tôi phải đi vòng qua huyện Lập Thạch để về, 

đường xa gấp rưỡi lần. 

Theo đoàn mệt quá sức, đến thị xã Phú Thọ thì tôi bị ngã từ trên xe xuống, 

dập hết mặt mày, tay chống xuống đất, không gẫy nhưng bị liệt, không cử động 

được... Trở về gia đình với đầy "thương tích" nhiều cảm nghĩ lẫn lộn trong con 

tim tôi. Vốn chưa được thử thách nhiều, lại pha chút "lãng mạn" thời chiến, tôi 

nghĩ mình như Vaxili trong tác phẩm Ngày mùa sau chiến tranh trở về. Tôi cho 

rằng đây là "một chiến công". Chắc gia đình được tin sẽ thương và xót xa 

lắm. Sau đó, bao nhiêu ý nghĩ về "cái tôi nhỏ bé" đã tan biến đi khi nhận được 

thư của Bác. 

“…Ba đã nhận được thư báo về tin của Dung rồi... Về tai nạn thương tật 

của Dung theo Ba thì không gì quan trọng lắm, trong chiến tranh còn có nhiều 

cái đau đớn hơn nhiều, có khi còn phải hy sinh, chết chóc nữa là khác. 

Chúng ta nên xem thường nó. Sau khi thương tật đã chữa rồi. Ta nên coi đó 

là một thử thách nhỏ thôi…" (Kèm thư Bác gửi?). 
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Người ta bảo xuống thì xuống 

Năm 1967, là năm thứ ba nhân dân ta anh dũng chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ leo thang ra miền Bắc. Để phát huy vai trò của phụ nữ ở hậu 

phương, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết về bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ 

nữ (Nghị quyết 152-153/NQ). Tôi được đề bạt làm Phó ty Giáo dục tỉnh Vĩnh 

Phú (3 tỉnh hợp nhất: Phú Thọ + Vĩnh Yên + Phúc Yên). Tôi lo ngại không đảm 

đương được, một công việc quá sức mình vì địa bàn quá rộng và đang trong giai 

đoạn chống chiến tranh phá hoại rất ác liệt; bỏ gia đình, bà con để đi công tác tôi 

không muốn… Nhưng rồi tôi về Hà Nội để xin ý kiến Bác Tôn và các anh, chị. 

Khi tôi trình bày tỷ mỉ về nội dung công việc sẽ làm và những nỗi niềm băn 

khoăn của mình, Bác bảo: 

- Phó ty là gì nhỉ? À, thôi Ba biết rồi, là sous directeuse chứ gì? Được thôi, 

nếu tổ chức tin cậy, con làm được thì nhận, con không làm được thì từ chối. 

Nhưng nếu từ chối chỉ vì sợ khó, sợ khổ thì không nên mà phải cố gắng khắc 

phục. Và nên nhớ một điều là: khi nào người ta bảo “đồng chí không làm việc 

được nữa" phải xuống là con xuống nhé! Rồi Bác cười, vẫn nụ cười đôn hậu của 

người cha, người ông đối với con cháu. 

Lời dạy của Bác thật giản dị, dễ hiểu, nhưng đối với tôi là cả một bài học 

sâu sắc, là một phương châm sống. Tôi suy nghĩ: sẽ cố gắng để không bao giờ 

trở thành "hòn đá tảng" của Đảng của Tổ quốc của tổ chức và luôn luôn phấn 

đấu để mãi mãi sẽ không bao giờ là "vật chướng ngại" cho mọi người, mà người 

ta: "bỏ thì thương, vương thì tội!". 

  

Không ỷ lại 
Năm 1965, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã lan đến tỉnh Phú Thọ. 

Trường sư phạm chúng tôi phải di sơ tán vào xã Văn Bán huyện Cẩm Khê. Mặc 

chúng đánh phá án liệt, gây thiệt hại không nhỏ, nhưng cũng như mọi hoạt động 

khác, nhà trường vẫn tiếp tục dạy và học. Tình hình thông tin liên lạc lúc ấy vốn 

đã yếu, ở một tỉnh trung du, bây giờ lại khó khăn hơn. Không có đài để nghe mà 

báo chí thì hàng tuần mới được đọc. Địch đánh phá mỗi ngày một ác liệt hơn. 

Nhiệm vụ giáo dục cho giáo sinh phải tiến hành hàng ngày mà sống trong tình 

trạng "không biết, không nghe gì”, thật đáng lo ngại. Chúng tôi nghĩ điều trước 

tiên là phải mua đài. Lúc đó chỉ có một loại đài bán dẫn khoẻ nhất là "Orionton" 

của Hung. Song giá những 305 đồng. Làm gì có đủ tiền để mà mua? Gia đình tôi 

bàn với nhau hay về xin Bác Tôn. Với lý do chính đáng này, thế nào Bác cũng 

cho... 

Khi về Hà Nội, tôi trình bày nguyện vọng xong, Bác bảo: thôi được để Ba 

hỏi xem có không đã, và Bác hỏi thêm: 

- Thế Dung có được bao nhiêu tiền rồi? 

Tôi nói: 

- Thưa Ba, con có được 120 đồng. 

- Thế con đưa đây cho Ba Má, nếu thừa thì Ba gửi trả lại, còn thiếu bao 

nhiêu thì Ba Má bù vào cho đủ. Lúc nào mua được Ba nhắn con về lấy hoặc tiện 

thì gửi lên. Như không yên tâm Bác lại hỏi: 

- Thế con còn tiền về không? 
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Tôi cười... Bác bảo. 

- Thôi Ba đưa lại cho Dung 5 đồng để đi về (lúc ấy, tàu hoả về Phú Thọ có 

2 đồng). 

Thế đấy, Bác Tôn rất yêu thương con cháu. Những nguyện vọng gì chính 

đáng Bác đều giải quyết, làm cho con cháu vui lòng, song đều có giới hạn. Tâm 

lý ỷ lại, dựa vào thần thế… trong gia đình Bác không có đất nảy nở. 

Từ hai Bác cho đến các anh, các chị, con Bác đều có một nếp sống thật 

giản dị, tiết kiệm, và biết quý trọng công sức lao động, quý trọng của công… 

Bác trai đi đâu thì lễ phục, nhưng về nhà thì hầu hết chỉ mặc quần đùi nâu và áo 

sơ mi ngắn tay. Bác gái thì quanh năm suốt tháng chỉ mặc bộ đồ bà ba đen. 

Những ngày nóng nực thì mới mặc áo túi trắng. Những năm chiến tranh, vải vóc 

rất đắt đỏ, mà công việc thì phải đi lại nhiều nên các chị (con gái Bác Tôn) may 

cả quần kaki đen để mặc. Nhiều khi về nhà chơi, tôi thấy mình ăn mặc không 

giống các chị tôi rất ngại. Biết suy nghĩ của tôi, các chị bảo để tôi yên tâm: 

"Công việc của Dung khác, Dung phải ăn mặc tử tế, đẹp đẽ chứ ! Đứng trước 

học sinh mà ăn mặc như chúng tôi coi sao được". 

Những năm học ở Hà Nội tôi đi xe đạp về nhà. Lúc nào rảnh rỗi là Bác lại 

ra xem xe. Bác chê xe lung lay như răng bà lão - đàn bà con gái gì mà để tóc 

quấn đầy maiơ, xích, líp! Rồi Bác lại lấy phụ tùng ra, tháo chữa. Các anh phục 

vụ đề nghị: 

- Bác để đấy chúng cháu chữa cho, chúng cháu chữa được. 

Nhưng Bác không chịu, Bác nói. 

- Việc gì tôi làm được để tôi làm. Thay đổi hình thức làm việc cũng là một 

dịp nghỉ ngơi mà! 

Tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều về cách sống này. Việc gì làm được là tôi tự 

làm. Ngay cả với các con, tôi cũng ít khi sai phái, nhờ vả. 

Có lúc cúc áo đứt, hoặc sứt chỉ, Bác tự ngồi khâu lấy. Bác cũng không cho 

con cháu làm. Có lần về thăm nhà, tôi thấy Bác gái đang ngồi vá gối. Mặt trước 

rách nát, Bác vẫn không bỏ mà ngồi vá lại. Thấy vậy, tôi lén đo kích thước gối. 

Về Phú Thọ tôi may và thêu rồi gửi về biếu Bác. Bác gái viết thư ân cần chuyện 

tôi nên để thời gian nghỉ ngơi. Bác tỏ ra ái ngại về thời gian tôi bỏ ra để thêu gối 

cho Bác mà Bác coi là không cần đến thế! (có thư kèm theo). 

Tôn Thị Tuyết Dung 

 

18. Phạm Tống Hoàng. Sự giáo dục nghiêm khắc mà ân cần / Phạm Tống 

Hoàng // http://www.dangcongsan.vn . – 2016 . – Ngày 12 tháng 10 

 

SỰ GIÁO DỤC NGHIÊM KHẮC MÀ ÂN CẦN 

 

Năm 1950, tôi là đại biểu Tỉnh uỷ Long Châu Hà ra Bắc dự Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Dịp này tôi mới được gặp Bác Tôn, khi Bác 

Tôn đi thăm đoàn cán bộ miền Nam, Bác có thăm hỏi tôi và là người đồng 

hương nên Bác hỏi thăm rất tỉ mỉ về tình hình chính trị, xã hội và kháng chiến ở 

trong tỉnh nhà như thế nào. Tôi kể lại cho Bác Tôn nghe, Bác nghe rất chăm chú. 

http://www.dangcongsan.vn/
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Sau Đại hội tôi được cử đi học chính trị Mác-Lênin ở Trung Quốc đến năm 

1953 tôi mới về và được phân công ở Ban tổ chức Trung ương Đảng, học tập về 

cải cách ruộng đất ở Việt Bắc. Tham dự lớp cải cách ruộng đất tôi mới được gặp 

lại Bác Tôn, tình cảm gặp lại giữa Bác- cháu rất là thân thương với nhau. Bác 

Tôn thường đem quà từ chiến lợi phẩm như kẹo, bánh, thuốc lá Senior – thứ 

thuốc lá rất thơm và ngon, vì thế có lúc trong lớp cải cách ruộng đất tôi vì 

nghiện thuốc mà thuốc đã hết cho nên đến sau lưng Bác mò túi lấy thuốc lá hút. 

- Bác Tôn quay lại hỏi: "Này Hoằng, mày làm gì vậy?" 

-  "Dạ, kiếm thuốc hút". 

- "Đi ra ngoài này!". 

Mình cũng tưởng đâu ra ngoài thì được Bác cho thuốc hút, không ngờ ra 

ngoài Bác phê bình cho một trận tơi bời. 

Bác nói: "Mày làm sao vậy! Tao có hút thuốc đâu mà mày mà mày mò túi, 

mày làm cái việc như vậy đó à! Vì nghiện thuốc mà đi mò túi người khác như thế 

là xấu, vì nghiện thuốc khi không có thuốc hút phải đi gặp đồng chí này, gặp 

đồng chí khác ngửa tay xin, mày không biết xấu hổ à?"; rồi Bác còn nói 

thêm: "Nghiêm trọng hơn nữa là mày vì nghiện thuốc cho nên không làm được 

việc. Trong lúc nghiện ngập như thế mà hết thuốc lá hút thì đầu óc đâu còn 

minh mẫn để làm việc cho tốt nữa, như thế là mày không làm tròn trách nhịêm 

của người cán bộ, đảng viên rồi". Sau đó tôi bị Bác nói rằng: "Mày bỏ thuốc lá 

đi, mày hút thuốc lá chẳng những ảnh hưởng đến thanh danh, ảnh hưởng đến 

công tác mà bị bệnh rồi thì ảnh hưởng đến bản thân mày nữa”. Sau lần công tác 

này tôi bị đau bao tử, bác sĩ chữa mãi mà không khỏi, bác sĩ bảo tôi phải giảm 

bớt thuốc lá để trị mới khỏi được chứ hút thuốc như thế thì không làm sao mà trị 

nổi. Nhớ lại lời của Bác mà tôi bỏ luôn thuốc lá từ đó đến bây giờ, không hút 

nữa. 

Đến khi giải phóng miền Bắc, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, các cơ quan 

Trung ương đã rời về Hà Nội, tôi lại được gặp Bác Tôn. Ở Hà Nội, Trung ương 

cho phép thành lập Hội đồng hương Long Châu Hà và để anh em cán bộ gặp gỡ 

giúp đỡ cho nhau trong lúc khó khăn, hay động viên nhau được tốt và giúp đỡ 

các cháu học hành. Hàng năm như thế tôi có tổ chức hội nghị liên hoan đồng 

hương ăn Tết. Lúc ấy tôi là Trưởng ban liên lạc đồng hương, đến thăm Bác Tôn 

và báo cáo cho Bác nghe, đồng thời mời Bác đến dự liên hoan đồng hương. Bác 

Tôn với cương vị là Phó Chủ tịch nước, công việc rất nhiều nhưng năm nào tôi 

mời Bác đều đến cả. Năm nào Bác không đến được thì Bác gửi quà biếu, bánh 

trái để anh em liên hoan. Trong lúc Bác đến Hội đồng hương như thế các chiến 

sĩ, cán bộ, học sinh đều vây quanh Bác, nghe Bác kể chuyện về tình hình thế 

giới, về tình hình trong nước rồi Bác hỏi thăm, động viên anh em: "Ráng mà học 

tập, ráng mà công tác để sau này trở về Nam phục vụ cho quê hương”. Anh em 

cũng hỏi lại Bác rất nhiều chuyện, Bác cười vui trả lời như một người cha trong 

một đại gia đình ở Hà Nội. 

Nhà tôi và nơi Bác ở gần nhau nên tôi thường đến thăm Bác. Có lần đến 

thăm nhà thấy cuộc sống gia đình Bác rất là giản dị, Bác Tôn ăn mặc rất bình 

thường, chỉ có bộ đồ màu nâu vậy thôi. Có khi gặp lúc Bác đang tưới hoa, tưới 
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kiểng, tôi nói: "Bác đưa cho cháu xách nước cho Bác”. Bác nói: "Không được, 

để Bác tưới, Bác lao động cho khoẻ". Bác không cho tôi làm thay. 

Có lần tôi đến gặp lúc Bác đang sửa chiếc xe đạp, tôi hỏi: "chiếc xe đạp 

của cô, cậu nào không chữa mà Bác phải hì hục thế này?”. 

Bác nói: "Ô! Xe này của mình đấy, mình sửa chữa để ngày chủ nhật đi 

thăm bạn bè cũng sống gần đây thôi”. 

Tôi nói: "Trời ơi! sao Bác không đi ô tô mà làm việc khổ như thế!”. 

Bác nói: "Ô! Chỉ có một ngày chủ nhật thôi thì để cho anh lái xe nghỉ ngơi, 

anh ta còn giúp đỡ gia đình, mình bắt anh ta đi lái xe cho mình nữa thì rất tội". 

Có một lần, Bác gái ốm nhiều, tôi đến thăm gặp chị Nghiêm - con gái của 

Bác Tôn kể lại chuyện tôi nghe rất là cảm động: "Mỗi lần ba đi làm việc về là đi 

thẳng vào giường để thăm má, hỏi đủ điều về má ăn uống như nào, rồi mới thay 

quần áo. Có nhiều lúc, ba ngồi với má cả tiếng đồng hồ để chăm sóc má, lấy 

nước đun thuốc cho má uống, đút cháo cho má ăn; nhưng làm đến như thế mà 

ba còn hỏi: Này! Con xem, ba bận việc quá nên chăm sóc cho má không đầy đủ, 

vậy ba còn thiếu gì nữa để ba chăm sóc cho má được tốt hơn”. Đấy là nói lên 

tình cảm của Bác chẳng những đối với đất nước, đối với cách mạng mà ngay đối 

với gia đình rất là chí tình, chí nghĩa. Cho nên Bác mất đi để lại niềm xót thương 

vô hạn trong tôi. Tôi được tổ chức phân công đứng túc trực đáp lễ cho các đoàn 

đến viếng Bác. Tất cả các bộ, các ngành ở Trung ương cũng như địa phương đều 

đến viếng Bác rất đông. Trước linh cữu Bác Tôn mọi người đều bùi ngùi, xúc 

động, thương tiếc Bác. Đến khi đưa tang Bác trên cả một đoạn đường rất dài lên 

tới Mai Dịch, hai bên đường đều có nhân dân đứng đưa đón, đoàn cán bộ theo 

xe kéo dài hàng cây số, chật ních không thể chen lấn được. 

Có thể nói, Bác Tôn là một người rất vĩ đại được nhân dân cả nước quý 

mến, thương tiếc và kính trọng. 

Phạm Tống Hoàng 
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế Chính phủ (trực thuộc Hội đồng 

Bộ trưởng). 

 
19. Lâm Giàu. Suy ngẫm về câu chuyện “Ba lần được Trung ương cấp nhà 

nhưng Bác Tôn đều từ chối” / Lâm Giàu // http://tuyengiaoangiang.vn  .–   2018  

.– Ngày 09 tháng 4 

 

SUY NGẪM VÀ CÂU CHUYỆN “BA LẦN ĐƯỢC CẤP NHÀ 

NHƯNG BÁC TÔN ĐỀU TỪ CHỐI 

 

 Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ một công 

nhân, lính thợ đến tổ chức các phong trào đấu tranh cách mạng, từ ngục tù Côn 

Đảo đến tham gia kháng chiến, trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước. Ở Người luôn luôn 

toát lên sự khiêm tốn, giản dị của một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách 

mạng.  

http://tuyengiaoangiang.vn/
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Chiến sĩ miền Nam đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng  

sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975) 
 

Chúng ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện kể về tấm gương đạo đức mẫu 

mực của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nhưng với câu chuyện ba lần Trung ương 

cấp nhà nhưng Bác Tôn đều từ chối, một lẫn nữa làm cho chúng ta càng hiểu 

thêm về Bác - một con người cao cả, vì nghĩa lớn không một chút riêng tư, liêm 

khiết. Qua đây, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu học tập và làm theo, mà 

nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. 

 Chuyện kể rằng, tháng 9/1969, Bác Hồ mãi mãi đi xa, Bác Tôn lên thay 

làm Chủ tịch nước. Từ ngày hòa bình lập lại năm 1954 đến lúc này, cùng ở với 

Bác Tôn tại biệt thự 35 Trần Phú, Hà Nội còn có gia đình hai người con gái của 

Bác là bà Hạnh và bà Nghiêm. 

 
Trước khi ra đi, Bác sắp xếp trả lại hết mọi thứ Nhà nước cung cấp 
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Thấy mình tuổi đã cao, Bác liền đề nghị cho chuyển gia đình họ ra khỏi 

biệt thự này, đến nhà 24-26 phố Cao Bá Quát, có lối thông sang nhà 35 Trần 

Phú. Theo Bác, làm như vậy “là để chuẩn bị sau này khi mình qua đời, dễ bề trả 

lại ngôi nhà cho Nhà nước”. 

Gia đình hai người con gái hồi ở chung với Bác, mỗi người được cấp một 

phòng 20m2, khi sang nhà mới họ cũng chỉ được ở rộng chừng ấy. Sau này khi 

Bác Tôn qua đời, ngôi biệt thự số 35 Trần Phú đã được nhà nước bàn giao làm 

trụ sở một số cơ quan. 

Chiến tranh lùi xa, đất nước hai miền đã được thống nhất. Một hôm, ông 

Nguyễn Văn Xiển, phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng ở thành phố Hồ Chí 

Minh dẫn ông Lê Hữu Lập, thư ký riêng của Bác Tôn đi thăm khu biệt thự An 

Phú, sát sông Sài Gòn, nơi quanh năm có gió mát lồng lộng. 

Ở đây, có một căn hộ dành chuẩn bị để đón Bác Tôn vào đây an dưỡng tuổi 

già. Đưa tay chỉ 3 ngôi biệt thự ở đây, ông Xiển nói với ông Lập: “Còn đây là 

nhà chị Hạnh, chị Nghiêm. Đây là nhà dành cho anh”. 

Trở về Hà Nội, ông Lập báo cáo và mời Bác Tôn vào xem nhà, Bác 

bảo: “Ta có ở trong này đâu mà đi xem”. 

Sau này ông Lập mới biết, trước đó, ông Phạm Hùng có gọi ông Dương 

Văn Phúc, chồng bà Hạnh, lúc ấy là Phó chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, 

đến giao nhiệm vụ: “Ông nhà tuổi đã cao, cần được chuyển vào Nam an dưỡng 

để sống thêm được nhiều năm nữa. Cậu không được ngăn cản mà phải thuyết 

phục để ông cho chuyển cả gia đình vào ở trong đó”. 

Ông Phạm Hùng từng ở tù với Bác Tôn nhiều năm ngoài Côn Đảo, tình 

cảm hai người rất gắn bó với nhau. Ông Phúc về nói với Bác, Bác bảo: “Sao? 

Lúc còn đánh nhau với địch ta không được vào Nam. Giờ hòa bình, vào để 

chiếm nhà à?”. 

Năm 1978, Bác Tôn bước sang tuổi 90, Trung ương Đảng chủ trương định 

xây cho Bác một ngôi nhà ở ngay tại Hà Nội. Địa điểm được chọn là khuôn viên 

chùa Trích Sài, phường Bưởi, bên Hồ Tây. 

Cảnh vật ở đây yên tĩnh, mát mẻ. Nhà đã được thiết kế, vật liệu đã được tập 

kết, công trình sắp khởi công thì Bác Tôn biết. Bác cho gọi ông Nguyễn Việt 

Dũng, Chánh văn phòng Phủ Chủ tịch sang hỏi: “Các anh định xây nhà cho tôi 

à?”. 

Đến lúc này, ông Dũng làm như không biết gì, trả lời Bác: “Không ạ. Cháu 

nghe như Phủ Thủ tướng định xây nhà khách ạ”. Bác nói: “Thế là chuyện khác, 

còn nếu định xây nhà cho tôi thì xây để các anh ở”. Thế là kế hoạch lại bị vỡ. 

Ba lần từ chối nhận nhà do Đảng và Nhà nước cấp cho mình và người thân. 

Đó là một điều đáng để chúng ta phải suy ngẫm! 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta thật sự là tấm gương mẫu 

mực về đạo đức cách mạng, với nếp sống giản dị, liêm khiết đòi hỏi mỗi cán bộ, 

đảng viên, cần phải học tập và noi theo./. 

Lâm Giàu 
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20. Trần Ngọc Kha.Chuyện Bác Tôn từ chối nhận quà địa phương / Trần 

Ngọc Kha // http://vietnamnet.vn . – 2017 . – Ngày 01 tháng 04  

 

 CHUYỆN BÁC TÔN TỪ CHỐI NHẬN QUÀ ĐỊA PHƯƠNG 

 

Tỉnh Quảng Ninh biết Bác Tôn hay uống trà, có biếu Bác 2 cân chè 

ngon, Bác kiên quyết không cho nhận. 

Với cương vị lãnh tụ, Bác chỉ xuống cơ sở khi thấy thực sự cần thiết và 

không bao giờ nhận quà biếu của địa phương. 

Ông Lập kể lại, một lần Bác Tôn đi Bãi Cháy, ông Nguyễn Đức Tâm, lúc 

bấy giờ làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh biết Bác hay uống trà, có biếu Bác 2 cân 

chè ngon và nói đây là đặc sản của tỉnh nhà, vẫn hay gửi biếu đoàn đại biểu ta ở 

Hội nghị Paris. 

Bác kiên quyết không cho nhận. Từ khi miền Nam được giải phóng, đến 

năm 1979, Bác vào đó 5 lần, cũng chỉ là để làm những việc thật cần thiết. 

Mấy lần lãnh đạo địa phương mời Bác đi thăm Đà Lạt, Bác đều từ chối. 

Bên quân đội sẵn sàng chuẩn bị cho Bác đi thăm lại Côn Đảo, Bác cũng không 

đi.  

 

 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến thăm công nhân nhà máy Ba Son sau ngày đất nước  

thống nhất ( tháng 11/1975) 

 

Đi chơi Bác không ham nhưng hàng tuần Bác vẫn yêu cầu văn phòng tổ 

chức cho Bác đi vi hành ra ngoại thành Hà Nội. 

Bác cháu đều ăn vận bộ đội, thăm hỏi bà con, tham quan ruộng đồng. 

Không chỉ ba lần kiên quyết không nhận nhà do Trung ương cấp, có lần 

Bác Tôn còn từ chối cả thư ký riêng.  
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Ấy là lúc Bác được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước, vào tháng 

7/1960. “Công việc không nhiều, nếu sử dụng thư ký lãng phí, rỗi việc, cán bộ 

sẽ không yên tâm” - Bác bảo vậy. 

Thế là, ông Lập từ Văn phòng Phủ Chủ tịch nước, mỗi ngày được giao 

nhiệm vụ sang bên Bác Tôn từ 1-2 giờ đồng hồ để báo cáo công việc và chuẩn bị 

giúp Bác những việc sự vụ hàng ngày. 

Bác Tôn ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản vào lúc 6h35, ngày 30/3/1980. 

Trước đó, mọi chuyện đều đã được Bác sắp xếp: nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, 

mọi thứ Nhà nước cung cấp, Bác đều trả lại hết cho Nhà nước. 

Con cháu Bác là cán bộ nhà nước, hưởng theo chế độ chung, không trông 

chờ ưu tiên, ưu đãi.  

Mỗi tháng 3 đến, lại bùi ngùi thương nhớ một con người.  

Bác thật sự là người công nhân số 1 Việt Nam. 

Trần Ngọc Kha 
 

 21.Người vợ giản dị của Chủ tịch Tôn Đức Thắng / http://phunuvietnam.vn 

. – 2017 . – Ngày 16 tháng 01 

 

NGƯỜI VỢ GIẢN DỊ CỦA CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG 

 

Đó là bà Đoàn Thị Giàu, người con của vùng sông nước Tiền Giang thơ 

mộng. 
Bà Đoàn Thị Giàu sinh năm 1898 tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bà vốn là một cô giáo ở làng quê hiền hòa. 

Ngày đó, anh Hai Thắng (tức Chủ tịch Tôn Đức Thắng) 32 tuổi nhưng đã 

có hơn 14 năm tham gia đấu tranh vì quyền lợi của người công nhân Việt Nam 

và người lao động ở một nước thuộc địa. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một mái 

ấm gia đình cho riêng mình, mối lương duyên đến với hai người như một sự an 

bài của duyên phận. 

Gia đình cô giáo Đoàn Thị Giàu vì cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của 

Tôn Đức Thắng vì đã giúp đỡ và đứng ra lo ma chay cho một người thân của gia 

đình không may mất ở xứ người nên đã gả người con gái nết na, hiền lành cho 

anh. Đám cưới được tổ chức vào năm 1921 tại ngôi nhà của ông bà ngoại cô 

giáo Giàu ở xã Vĩnh Kim, Tiền Giang. 

Sau khi kết hôn, cô giáo Giàu theo chồng lên Sài Gòn đi học thêm nghề 

may để phụ giúp chồng, còn anh Hai Thắng vẫn đi làm ở xưởng đóng tàu và 

hoạt động cách mạng. 8 năm trôi qua, ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng tuy nghèo 

khó nhưng thật hạnh phúc với sự ra đời lần lượt của 2 cô con gái Tôn Thị Hạnh 

và Tôn Thị Nghiêm. 

Sang năm 1925, tình hình đất nước ta ngày càng đen tối dưới ách thống trị 

của thực dân Pháp, cuộc sống của người dân lao động ngày càng thống khổ, 

phong trào đấu tranh lan rộng trong quần chúng. Lúc này, Tôn Đức Thắng đứng 

ra tổ chức Công hội bí mật, lãnh đạo công nhân Ba Son bãi công chống thực dân 

đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và quần chúng nhân dân lao động. 

http://phunuvietnam.vn/
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Thời gian này, Tôn Đức Thắng cũng bắt được liên lạc với đồng chí Nguyễn Ái 

Quốc. 

Như hầu hết những người vợ có chồng đi làm cách mạng, bà Giàu đã tự 

mình lo liệu quán xuyến hết việc nhà. Bà còn dành dụm tiền mở hiệu bán thuốc 

Bắc để đóng góp kinh phí cho tổ chức hoạt động, giúp chồng yên tâm công tác. 

Bà tích cực tham gia những hoạt động tuyên truyền cho các phong trào bình 

đẳng giới, vận động quần chúng tiến bộ chống kẻ thù. 

Hạnh phúc đơn sơ của gia đình bà Giàu chỉ tồn tại đến khi bà mang thai 

người con thứ 3. Thời gian bà đang về Mỹ Tho thăm gia đình cũng là lúc chồng 

bà bị thực dân Pháp bắt ở chân cầu Kiệu ngày 23/7/1929. 

Vừa mới sinh con trai thứ 3, hay tin chồng bị bắt, bà vội ôm con trở lên Sài 

Gòn, vào tận Khám Lớn tìm chồng, cho cha được gặp mặt con. Sau đó thực dân 

Pháp đưa Tôn Đức Thắng ra tòa đại hình xét xử rồi kết án ông 20 năm tù khổ sai 

và đày ra Côn Đảo. Ngày gặp mặt con trai ở tòa án cũng là lần cuối hai cha con 

được gặp nhau bởi không lâu sau đó, người con trai nhỏ của ông đã chết vì bệnh 

trong cảnh đói nghèo. 

Chồng bị tù đày ra Côn Đảo, một mình bà vừa phải tần tảo để nuôi dạy các 

con nhỏ, vừa phải chống chọi với sự o ép và những âm mưu thâm độc của kẻ thù 

đối với những gia đình có chồng con đi làm cách mạng. Điều kiện sinh sống của 

gia đình ngày càng khó khăn nên bà quyết định mang các con lên tận Nam Vang 

bán hàng rong kiếm sống. 

 

 
Ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

 

Mười 7 năm đằng đẵng trôi đi, mãi đến ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công, Tôn Đức Thắng cùng các đồng chí mới từ Côn Đảo được trở về đất liền. 

Vợ chồng cách biệt bao năm nhưng ông vừa về đến quê nhà Vĩnh Kim gặp được 

vợ con trong chốc lát lại phải lên đường đi ngay qua Đồng Tháp dự Hội nghị Xứ 

ủy Nam Kỳ. Ngay sau đó, ông lại được điều ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Bà lại 
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một mình tiếp tục chờ đợi và dõi theo bước đường hoạt động cách mạng của 

chồng con. Lúc bấy giờ, 2 người con gái của bà đều đã trưởng thành và được 

đoàn thể dìu dắt tham gia cách mạng từ rất sớm. Cô Tôn Thị Hạnh và Tôn Thị 

Nghiêm đều tham gia trong đội tuyên truyền xung phong đi các tỉnh phía Bắc. 

Một mình ở lại quê nhà, bà Giàu tham gia công tác phụ nữ cứu quốc ở Mỹ Tho. 

Ít lâu sau, tổ chức đưa bà ra hoạt động tại căn cứ địa Đồng Tháp. 

Mãi đến năm 1954, gia đình bà mới được trùng phùng trên đất Bắc. Nếu 

không kể đến lần gặp mặt ngắn ngủi ở quê nhà, lúc Tôn Đức Thắng từ Côn Đảo 

trở về thì gia đình bà bị chia cắt suốt 25 năm. Sau này, khi trở thành phu nhân 

của Chủ tịch nước năm 1969, bà và gia đình vẫn tiếp tục cuộc sống vô cùng giản 

dị với quần nâu, áo vải, những bữa ăn thanh bần giữa Thủ đô trong những ngày 

cả nước còn chiến tranh. 

Nhìn lại cuộc đời bà, từ một cô giáo miệt vườn cho đến lúc trở thành phu 

nhân của Chủ tịch nước, đáng nhớ nhất vẫn là những ngày tháng sát cánh cùng 

chồng đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc; những ngày tháng cô đơn, vật lộn 

với cuộc sống tha hương chờ chồng, nuôi con. Xuyên suốt cuộc đời bà là một 

cuộc sống đời thường hết sức giản dị, thủy chung với chồng, tận tụy vì con, hết 

lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc. 

 

 
Bà Đoàn Thị Giàu là người con của vùng sông Tiền trù phú 

 

Bà Đoàn Thị Giàu ra đi ngày 25/5/1974 sau một cơn bệnh nặng. Có lẽ 

trong lòng bà chỉ còn một niềm nuối tiếc vì chưa kịp thấy ngày giải phóng quê 

hương, thống nhất đất nước. 

 
 22. Đông Hải. Kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng - Đức tính mà 

mỗi cán bộ, công chức ngày nay cần phải học ở Chủ tịch Tôn Đức Thắng / Đông 

Hải // http://tuyengiaoangiang.vn  . – 2018 . – Ngày 31 tháng 5  

 

KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG -  

http://tuyengiaoangiang.vn/
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ĐỨC TÍNH MÀ MỖI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀY NAY CẦN 

PHẢI HỌC Ở CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG 

 

Bác Tôn - người cộng sản luôn kiên định mục tiêu lý tưởng giải phóng dân 

tộc, giải phóng nhân dân lao động, có tinh thần chiến đấu và sáng tạo trong cuộc 

đấu tranh chống kẻ thù, khó khăn thử thách không làm chùn khí phách của 

người cộng sản. Học tập Bác Tôn, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ 

công chức trẻ ngày nay cần xác định được mục tiêu lý tưởng cho cuộc đời sự 

nghiệp của mình và cần thiết phải kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng 

mà mình đã chọn. 

Bác Tôn không phải là nhà lý luận, nhà tư tưởng mà là con người có sự lựa 

chọn đúng, có hành động chuẩn mực, tiên phong mang đậm chất người, chất lý 

tưởng, luôn sống giản dị, khiêm nhường. Bác Tôn bắt đầu cuộc đời làm thợ. 

Trong các nghề, Bác thích nhất là nghề thợ máy và thợ điện. Bằng hành động 

thực tiễn, Bác Tôn làm cho ta hiểu rõ nhân cách của người cộng sản suốt cuộc 

đời kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng mà Người đã lựa chọn. Sự lựa 

chọn lý tưởng cách mạng và quyết tâm theo đuổi lý tưởng cách mạng được thể 

hiện qua thực tiễn hoạt động cách mạng dày dặn, phong phú, giàu tính đảng, tính 

chiến đấu, tính nhân văn và là sự biểu hiện rực rỡ của tư duy năng động, sáng 

tạo. 

Sinh ra và lớn lên ở quê hương Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), Bác Tôn 

là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Tôn Đức 

Thắng là một biểu tượng cho lý tưởng cách mạng sáng ngời. Dù trong bất kỳ 

hoàn cảnh nào đồng chí luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đã chọn, cuộc đời hoạt 

động của Người đã minh chứng cho điều đó. 

 Tuổi trẻ Bác Tôn cũng trải qua thời niên thiếu như bao lớp trẻ khác được 

học tập, có mơ ước, có hoài bão, được định hướng tương lai. Tuy nhiên, chàng 

thanh niên Hai Thắng không như một số bạn đồng trang lứa đi theo định hướng 

tốt đẹp mà cha, mẹ đã chọn hay tìm con đường vinh hoa, phú quý cho bản thân 

mà Hai Thắng đã mạnh dạn và kiên quyết chọn đường đi cho riêng cuộc đời 

mình thể hiện khát vọng và ý chí tự lập lớn ngay từ tuổi trẻ. Đó là tinh thần dân 

tộc, lòng yêu nước nồng nàn, Hai Thắng đã chọn nghề làm thợ để phục vụ đất 

nước, phục vụ giai cấp công nhân - đó là điều đất nước đang cần trong thời điểm 

đó, sự lựa chọn này không dễ tí nào, trong khi Hai Thắng có thể chọn cho mình 

con đường làm “thầy thông, thầy ký” để gia đình sung túc, ấm no hơn. 

Chọn là nghề thợ máy, Tôn Đức Thắng tham gia vào hàng ngũ giai cấp 

công nhân, lãnh đạo phong trào yêu nước, chống áp bức dân tộc, chống đế quốc, 

phong kiến. Khi bị Pháp bắt giam, bị tù đày 15 năm ròng rã, chịu nhiều cực hình 

dã man, tàn bạo: chế độ khổ sai, nhốt vào hầm xay lúa, hầm tối, tay chân bị 

xiềng xích, gông cùm, kìm kẹp, bị địch đánh đập, bỏ đói, bỏ khát nhưng Tôn 

Đức Thắng vẫn một lòng trung với Đảng, vẫn giữ tinh thần cách mạng kiên 

cường, không gì lay chuyển được. Trong những tháng năm bị tù đày, đồng chí 

luôn nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường của người cộng sản, của giai cấp 

công nhân, kêu gọi giai cấp đoàn kết, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của 
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dân tộc, của giai cấp… Mục đích của đồng chí là làm tất cả mọi việc có lợi cho 

Đảng, cho cách mạng để giải phóng dân tộc. 

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa thoát khỏi nhà tù thì đất nước 

lại bùng nổ chiến tranh, Tôn Đức Thắng tham gia ngay vào kháng chiến, kiến 

quốc (1945 - 1954), 9 năm trường kỳ chống thực dân pháp và can thiệp Mỹ; 15 

năm cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên phạm vi cả nước 

(1954 - 1969), 11 năm cống hiến to lớn trên cương vị Chủ tịch nước (1969-

1975). Trãi qua 35 năm ở những cương vị lãnh đạo trọng yếu trong tổ chức của 

Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, đồng chí đã góp phần quan trọng vào 

thắng lợi vẻ vang của cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước. Và trong ngần ấy thời gian bao giờ Người cũng kiên 

định với lý tưởng cách mạng mà mình đã lựa chọn. Đảm nhận trọng trách hay ở 

cương vị nào thì đồng chí vẫn luôn một lòng với Đảng, với Nhân dân.  

Học tập tấm gương của Bác Tôn về sự lựa chọn lý tưởng và kiên định với 

mục tiêu lý tưởng cách mạng, mỗi cán bộ, công chức, nhất là công chức trẻ, khi 

đã tham gia công tác, nghĩa là đã có sự chọn lựa lý tưởng, con đường đi cho bản 

thân và còn đường đó không ngoài khác con đường cách mạng, và mỗi cán bộ, 

công chức cần kiên định với lý tưởng mà mình đã lựa chọn đó là tinh thần không 

sợ khó khăn, gian khổ, không sợ bất cứ một kẻ thù nào; trước khó khăn không 

lùi bước, trước thắng lợi không kiêu ngạo, trước cám dỗ không lay chuyển và 

khuất phục, luôn giữ vững trong tim một tình yêu quê hương, Tổ quốc. Đặc biệt, 

trong thời kỳ đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, chính trí tuệ và 

bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng sẽ giúp mỗi cán bộ, công chức đứng vững 

trước những thách thức và nguy cơ cám dỗ của các thế lực thù địch. Đồng thời, 

tự tin thích ứng với những thay đổi, biến động của cuộc sống, cống hiến sức 

mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Đông Hải 
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***GIỚI THIỆU SÁCH*** 

 
1. CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - CUỘC 

ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 
Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một tấm gương 

ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng 

sản, là hình mẫu về nhân cách, đạo đức cách mạng 

cần kiệm, liêm chính, luôn phấn đấu, hy sinh, hết 

sức phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp cách 

mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc bảo vệ 

hòa bình trên thế giới. Bác Tôn mãi mãi là tấm 

gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói 

chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt 

Nam nói riêng noi theo.  

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Tuổi trẻ 

Tôn Đức Thắng; Hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân; Biểu tượng của đại đoàn kết. Với 

những hình ảnh được sưu tầm, chọn lựa, trình bày thể hiện trong từng phần, 

cuốn sách sẽ tái hiện những nét chính yếu về cuộc đời, sự nghiệp, những cống 

hiến và phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Với những hình ảnh được sưu tầm, lựa chọn, trình bày thể hiện trong từng 

phần cuốn sách sẽ tái hiện những nét chính yếu về cuộc đời, sự nghiệp, những 

cống hiến và phẩm chất đạo đức cao đẹp của cố chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một 

tấm gương phấn đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp độc lập dân tộc, giải 

phóng giai cấp vô sản và nhân dân lao động, một con người mà như chủ tịch Hồ 

Chí Minh đánh giá: “…là một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần, 

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

dân…”, một chiến sĩ cộng sản có tinh thần quốc tế cao cả, một con người tiêu 

biểu cho đại đoàn kết dân tộc. 

 

2. CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - NGƯỜI 

ĐỒNG CHÍ THÂN THIẾT CỦA HỒ CHỦ TỊCH 
     Kể từ lần xuất bản đầu tiên (năm 1981) đến 

nay, cuốn truyện Chủ Tịch Tôn Đức Thắng của nhà 

văn Lê Minh đã được tái bản với số lượng lớn, riêng 

năm 1987 với số lượng 20.150 cuốn và trở thành 

cuốn sách chuyền tay của biết bao thế hệ... Nhân dịp 

kỷ niệm lần thứ 126 ngày sinh của Bác Tôn Đức 

Thắng, cuốn sách được tái bản lại với mong muốn 

góp phần giúp bạn đọc trẻ tuổi trong cả nước hiểu 

thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của 

Bác Tôn kính yêu. 

Trích đoạn 

“Lễ phép với thầy và tốt bụng với các bạn, chỉ 

có một điều, “ngũ quỷ” không để cho bất cứ kẻ nào cậy thế làm phách, ăn hiếp 
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người khác.“Ngũ quỷ ra tay trừng trị, một xử một, không ỷ đông, không kéo cả 

năm đánh bại một bao giờ. Dám đánh cả đứa mười sáu, mười bảy tuổi, lớn hơn 

hẳn mình, nếu nó đáng tội. Chỉ cần một trong “ngũ quỷ” ra tay thôi. Bọn hống 

hách trong làng phải kiềng nể “ngũ quỷ” nhưng bọn sen đầm Pháp ở chợ thì 

càng căm ghét tụi nhỏ này, vì “ngũ quỷ” hay lượm đá ném bọn chúng. “Ngũ 

quỷ” rủ nhau tập dượt hẳn hoi, liệng sao cho đá trúng vào chỗ hiểm của đối 

phương, mà mình thì không bị lộ. Một lần, “ngũ quỷ” đã lia trúng trán một tên 

Pháp, máu chảy bê bết. Thằng Pháp hoảng sợ, xỉa bừa súng trường bắn vào bụi 

rậm. Nhưng “ngũ quỷ” đã biến mất. 

Học hết lớp ba, cậu Hai Thắng lên thị xã học. Thắng thường bận bộ đồ 

ngon lắm. Áo ngắn vải trắng, cổ cao, giặt là cẩn thận. Quần lĩnh đen, thắt lưng 

đỏ, một dải lụa màu đọt chuối cột múi thả xuống bên hông. Tóc cậu để dài, chải 

ngược lên. Vầng trán cao sáng sủa." 

 

3. TÔN ĐỨC THẮNG MỘT CON NGƯỜI 

BÌNH THƯỜNG - VĨ ĐẠI 

Nội dung cuốn sách phần lớn là các bài viết 

của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các 

bậc lão thành cách mạng, các bạn chiến đấu, các 

cộng sự, những người thân trong gia đình, các cán 

bộ phục vụ và bảo vệ đồng chí Tôn Đức Thắng lúc 

hoạt động bí mật cũng như công khai. Đây cũng là 

những nhân chứng lịch sử đã dành những tình cảm 

sâu sắc và chân thành, kính mến đối với đồng chí 

Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó còn có cả những bài 

viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa và các 

nhà hoạt động thực tiễn... 

Nội dung sách gồm ba phần viết về "Tôn Đức 

Thắng với cách mạng Việt Nam", "Tôn Đức Thắng, 

biểu tượng của đại đoàn kết" và "Tôn Đức Thắng - Một số bài viết chọn lọc". 

Những nội dung được sưu tầm, tuyển chọn thể hiện trong từng phần cuốn sách 

đã phản ánh một cách sinh động và chân thành về tài năng, đức độ và cống hiến 

lớn lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Cuốn sách nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân 

tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần kiên cường bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm và phẩm chất đạo đức 

cách mạng của cha ông. Đồng thời, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, 

nhân dân ta đối với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con yêu quý của dân tộc, 

người cộng sản chân chính, mẫu mực. 
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4. CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG – LÃNH 

TỤ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ 

CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn 

Đức Thắng là cuộc đời chiến đấu oanh liệt, đầy 

gian lao, thử thách. Trong mọi hoàn cảnh Bác Tôn 

luôn nêu cao tinh thần ý chí cách mạng kiên 

cường, tin tưởng sắt đá vào sự nghiệp cách mạng 

giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. kiên 

trung, khiêm tốn, giản dị, suốt đời hết lòng hết sức 

phóng sự cách mạng, phụng sự nhân dân, đó là 

phẩm chất đạo đức cách mạng ngời sáng của bác 

Tôn, kể từ khi là người chiến sĩ cộng sản bình 

thường cho tới lúc đảm nhận trọng trách Chủ tịch nước. 

Cuốn sách gồm ba phần chính: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn 

Đức Thắng; Những bài nói và viết của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Hồi ức về Chủ 

tịch Tôn Đức Thắng. 

Đây là công trình nhằm góp phần tái hiện thân thế, sự nghiệp vị lãnh tụ của 

giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, một tấm gương về phẩm 

chất đạo đức cách mạng. 

 

5. ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG NGƯỜI 

CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG MẪU 

MỰC 
Trải qua hơn nửa thế kỷ lãnh đạo nhân dân 

làm cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam đã rèn 

luyện được rất nhiều chiến sĩ cộng sản kiên cường, 

mẫu mực, cống hiến trọn đời mình cho cách mạng, 

luôn luôn trung thành với sự nghiệp của Đảng và 

dân tộc. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong 

những chiến sĩ như thế. 

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, trong bất 

cứ hoàn cảnh khó khăn nào, dù giữ bất cứ cương vị 

công tác gì, đồng chí đều tỏ ra rất mực trung thành, 

tận tụy với Đảng và nhân dân, luôn luôn nêu cao 

tinh thần anh dũng, bất khuất, giữ vững đạo đức người cách mạng.  

 

Với mục đích tưởng nhớ công lao đấu tranh cách mạng của người cộng 

sản Tôn Đức Thắng trong đông đảo bạn đọc, nhất là các bạn trẻ. Thư viện 

tỉnh Bình Dương xin giới thiệu những cuốn sách hay đến với bạn đọc. Như là 

lời tri ân sâu sắc đến chủ tịch Tôn Đức Thắng- Người cộng sản kiên trung. 

Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói 
chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng noi theo. 

 



 

GIỚI THIỆU SÁCH 

1. CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - CUỘC 

ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một tấm gương ngời 

sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản, là 

hình mẫu về nhân cách, đạo đức cách mạng cần 

kiệm, liêm chính, luôn phấn đấu, hy sinh, hết sức 

phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp cách 

mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc bảo vệ 

hòa bình trên thế giới. Bác Tôn mãi mãi là tấm 

gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói 

chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt 

Nam nói riêng noi theo.  

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Tuổi trẻ 

Tôn Đức Thắng; Hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Biểu tượng của 

đại đoàn kết. Với những hình ảnh được sưu tầm, chọn lựa, trình bày thể hiện 

trong từng phần, cuốn sách sẽ tái hiện những nét chính yếu về cuộc đời, sự 

nghiệp, những cống hiến và phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của cố Chủ 

tịch Tôn Đức Thắng. 

Với những hình ảnh được sưu tầm, lựa chọn, trình bày thể hiện trong từng 

phần cuốn sách sẽ tái hiện những nét chính yếu về cuộc đời, sự nghiệp, những 

cống hiến và phẩm chất đạo đức cao đẹp của cố chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một 

tấm gương phấn đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp độc lập dân tộc, giải 

phóng giai cấp vô sản và nhân dân lao động, một con người mà như chủ tịch Hồ 

Chí Minh đánh giá: “…là một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần, 

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

dân…”, một chiến sĩ cộng sản có tinh thần quốc tế 

cao cả, một con người tiêu biểu cho đại đoàn kết dân 

tộc. 

 

2. CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - NGƯỜI 

ĐỒNG CHÍ THÂN THIẾT CỦA HỒ CHỦ TỊCH 

     Kể từ lần xuất bản đầu tiên (năm 1981) đến nay, 

cuốn truyện Chủ Tịch Tôn Đức Thắng của nhà 

văn Lê Minh đã được tái bản với số lượng lớn, riêng 

năm 1987 với số lượng 20.150 cuốn và trở thành 

cuốn sách chuyền tay của biết bao thế hệ... Nhân dịp 

kỷ niệm lần thứ 126 ngày sinh của Bác Tôn Đức 

Thắng, cuốn sách được tái bản lại với mong muốn góp phần giúp bạn đọc trẻ 



 

tuổi trong cả nước hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác 

Tôn kính yêu. 

Trích đoạn 

“Lễ phép với thầy và tốt bụng với các bạn, chỉ có một điều, “ngũ quỷ” 

không để cho bất cứ kẻ nào cậy thế làm phách, ăn hiếp người khác.“Ngũ quỷ ra 

tay trừng trị, một xử một, không ỷ đông, không kéo cả năm đánh bại một bao 

giờ. Dám đánh cả đứa mười sáu, mười bảy tuổi, lớn hơn hẳn mình, nếu nó đáng 

tội. Chỉ cần một trong “ngũ quỷ” ra tay thôi. Bọn hống hách trong làng phải 

kiềng nể “ngũ quỷ” nhưng bọn sen đầm Pháp ở chợ thì càng căm ghét tụi nhỏ 

này, vì “ngũ quỷ” hay lượm đá ném bọn chúng. “Ngũ quỷ” rủ nhau tập dượt 

hẳn hoi, liệng sao cho đá trúng vào chỗ hiểm của đối phương, mà mình thì 

không bị lộ. Một lần, “ngũ quỷ” đã lia trúng trán một tên Pháp, máu chảy bê 

bết. Thằng Pháp hoảng sợ, xỉa bừa súng trường bắn vào bụi rậm. Nhưng “ngũ 

quỷ” đã biến mất. 

Học hết lớp ba, cậu Hai Thắng lên thị xã học. Thắng thường bận bộ đồ ngon 

lắm. Áo ngắn vải trắng, cổ cao, giặt là cẩn thận. Quần lĩnh đen, thắt lưng đỏ, 

một dải lụa màu đọt chuối cột múi thả xuống bên hông. Tóc cậu để dài, chải 

ngược lên. Vầng trán cao sáng sủa." 

 

3. TÔN ĐỨC THẮNG MỘT CON NGƯỜI 

BÌNH THƯỜNG - VĨ ĐẠI 

Nội dung cuốn sách phần lớn là các bài viết của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bậc lão 

thành cách mạng, các bạn chiến đấu, các cộng sự, 

những người thân trong gia đình, các cán bộ phục 

vụ và bảo vệ đồng chí Tôn Đức Thắng lúc hoạt 

động bí mật cũng như công khai. Đây cũng là 

những nhân chứng lịch sử đã dành những tình cảm 

sâu sắc và chân thành, kính mến đối với đồng chí 

Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó còn có cả những bài 

viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa và các 

nhà hoạt động thực tiễn... 

Nội dung sách gồm ba phần viết về "Tôn Đức 

Thắng với cách mạng Việt Nam", "Tôn Đức Thắng, biểu tượng của đại đoàn 

kết" và "Tôn Đức Thắng - Một số bài viết chọn lọc". Những nội dung được sưu 

tầm, tuyển chọn thể hiện trong từng phần cuốn sách đã phản ánh một cách sinh 

động và chân thành về tài năng, đức độ và cống hiến lớn lao của Chủ tịch Tôn 

Đức Thắng. 

Cuốn sách nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân 

tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần kiên cường bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm và phẩm chất đạo đức 

cách mạng của cha ông. Đồng thời, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, 



 

nhân dân ta đối với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con yêu quý của dân tộc, 

người cộng sản chân chính, mẫu mực. 

4. CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG – 

LÃNH TỤ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn 

Đức Thắng là cuộc đời chiến đấu oanh liệt, đầy 

gian lao, thử thách. Trong mọi hoàn cảnh Bác Tôn 

luôn nêu cao tinh thần ý chí cách mạng kiên 

cường, tin tưởng sắt đá vào sự nghiệp cách mạng 

giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. kiên 

trung, khiêm tốn, giản dị, suốt đời hết lòng hết sức 

phung5 sự cách mạng, phụng sự nhân dân, đó là 

phẩm chất đạo đức cách mạng ngời sáng của bác 

Tôn, kể từ khi là người chiến sĩ cộng sản bình 

thường cho tới lúc đảm nhận trọng trách Chủ tịch 

nước. 

Cuốn sách gồm ba phần chính: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn 

Đức Thắng; Những bài nói và viết của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Hồi ức về Chủ 

tịch Tôn Đức Thắng. 

Đây là công trình nhằm góp phần tái hiện thân thế, sự nghiệp vị lãnh tụ của 

giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, một tấm gương về phẩm 

chất đạo đức cách mạng. 

 

5. ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG NGƯỜI 

CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG MẪU 

MỰC 

Trải qua hơn nửa thế kỷ lãnh đạo nhân dân 

làm cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam đã rèn 

luyện được rất nhiều chiến sĩ cộng sản kiên 

cường, mẫu mực, cống hiến trọn đời mình cho 

cách mạng, luôn luôn trung thành với sự nghiệp 

của Đảng và dân tộc. Đồng chí Tôn Đức Thắng là 

một trong những chiến sĩ như thế. 

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, trong bất 

cứ hoàn cảnh khó khăn nào, dù giữ bất cứ cương 

vị công tác gì, đồng chí đều tỏ ra rất mực trung 

thành, tận tụy với Đảng và nhân dân, luôn luôn 

nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, giữ vững đạo đức người cách mạng.  

 

Với mục đích tưởng nhớ công lao đấu tranh cách mạng của người cộng 

sản Tôn Đức Thắng trong đông đảo bạn đọc, nhất là các bạn trẻ. Thư viện 

tỉnh Bình Dương xin giới thiệu những cuốn sách hay đến với bạn đọc. Như là 



 

lời tri ân sâu sắc đến chủ tịch Tôn Đức Thắng- Người cộng sản kiên trung. 

Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói 

chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng noi theo. 

 

 

 

 
 



BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

 

 

STT 

 

TÊN TÁC GIẢ 

 

SỐ THỨ TỰ 

TÀI LIỆU 

1 Cù Huy Chử 14 

2 Đông Hải 22 

3 Đức Vượng  1 

4 Hòa Bình 11 

5 Hoàng Trang 4 

6 Lâm Giàu 19 

7 Lưu Phương Thanh 2 

8 Ngọc Hân 6 

9 Nguyễn Thị Bạch Mai 13 

10 Nguyễn Thị Kim Dung 7 

11 Nguyễn Túc 5 

12 Nguyễn Văn Linh 15 

13 Phạm Tống Hoàng 18 

14 Phạm Văn Đồng 12 

15 Phan Tùng Sơn 9 

16 Phương Hạnh 16 

17 Thái Bình 3 

18 Tôn Thị Tuyết Dung 17 

19 Trần Ngọc Kha 20 

20 Trịnh Vương Hồng 8 

 

 



BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

 

STT TÊN TÀI LIỆU 

STT 

TÀI 

LIỆU 

1 Bác đi làm cách mạng vì thương người nghèo vì muốn giải 

phóng dân tộc khỏi ách nô lệ 
14 

2 Bác Tôn - Con người luôn hành động tiên phong 6 

3 Bác Tôn - Linh hồn của khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân 13 

4 Bác Tôn - Người công nhân ưu tú, lãnh tụ công đoàn đầu tiên ở 

Việt Nam và ở thành phố Sài Gòn 
2 

5 Bác Tôn - Nhà cách mạng bất tử 12 

6 Bác Tôn với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân 8 

7 Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng ngời về đạo đức 

cách mạng 
3 

8 Chuyện Bác Tôn từ chối nhận quà địa phương 20 

9 Chuyến vượt biển của Bác Tôn cùng đồng đội từ Côn Đảo trở 

về đất liền năm 1945 
16 

10 Đồng chí Tôn Đức Thắng với mặt trận dân tộc thống nhất 7 

11 Kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng - Đức tính mà mỗi 

cán bộ, công chức ngày nay cần phải học ở Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng 

22 

12 Khơi lửa Ba Son kéo cờ Hắc Hải 9 

13 Người vợ giản dị của Chủ tịch Tôn Đức Thắng 21 

14 Những bước chuyển biến tư tưởng của đồng chí Tôn Đức 

Thắng từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lênin 
1 

15 Những câu chuyện Bác Hồ nói về Bác Tôn 11 

16 Những mẩu chuyện trong đời thường của Bác Tôn 17 

17 Những ngày sống với Bác Tôn ở Côn Đảo 15 

18 Sự giáo dục nghiêm khắc mà ân cần 18 

19 Suy ngẫm về câu chuyện “Ba lần được Trung ương cấp nhà 

nhưng Bác Tôn đều từ chối” 
19 

20 Tôn Đức Thắng - Một chiến sĩ cộng sản gương mẫu, một cuộc 

đời trọn vẹn thủy chung 
4 

21 Tôn Đức Thắng - Vị Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 
5 

22 Tôn Đức Thắng trong hải quân Pháp và trong cuộc phản chiến 

ở Biển Đen 
10 
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