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I. 
 

TÔI ĐI TÌM CHA 
 

Tìm cha, gặp mẹ 
 
Viết về cuộc đời và sự nghiệp của ba tôi là một việc làm đầy thử 
thách. Khi ba tôi bị chính quyền thực dân Pháp ở Sài Gòn bắt và 
đày ra Côn Đảo năm 1940, tôi chỉ mới lên 2, tuổi còn non nớt, 
không có một chút hình ảnh gì về người cha của mình trong đầu. 
Mãi đến lúc 6 tuổi, khi ông mãn tù về, tôi mới được biết mặt ông. 
Nhưng chẳng được bao lâu thì “cha con lại vội xa nhau.” Những 
lúc ngồi nghĩ đến ba tôi, tôi thường bị dòng chữ ngắn ngủi này 
ám ảnh, vì chính đó là lời trăn trối của ông, trước khi bị Việt 
Minh giết.   

Thời buổi loạn ly, tai họa dồn dập đến, gia đình tôi tản lạc. 
Tất cả tư vật của ba tôi chỉ còn lại vài tấm hình xưa, một mảnh 
bằng phai màu và một quyển sổ nhỏ trong đó ông ghi lại vài dòng 
từ biệt vợ con. Quyển sổ mỏng cầm tay, bìa xanh dương lợt, di 
vật cuối cùng của ba tôi, được anh em chúng tôi thay phiên nhau 
gìn giữ như một bảo vật hơn 65 năm nay.  

Sau những ngày hỗn loạn kinh hoàng mùa thu 1945, ba tôi 
biệt tin. Nhưng gia đình vẫn còn bám níu hy vọng là có một ngày 
ông sẽ trở về. Niềm hy vọng mỏng manh đó tan vỡ vào một đêm 
khuya. Theo lời anh Tự (con trai trưởng của ba tôi với người vợ 
đầu) kể lại thì một tối cuối năm 1946, có một người khách lạ tìm 
đến tận nhà để trao lại cho mẹ tôi quyển sổ nhỏ cầm tay, cặp mắt 
kiếng, và chiếc đồng hồ quả quít của ba tôi. Ông cho biết là ba tôi 
đã bị Việt Minh giết. Trước khi từ biệt mẹ tôi, ông xin được giữ 
cặp mắt kiếng và cái đồng hồ làm kỷ niệm, và nói với mẹ tôi là 
ông sẽ đi biệt vô âm tín, xin đừng bao giờ tìm ông. (Xin đọc bài 
“Thương nhớ cha” của Trần Văn Tự.) 

Người khách lạ đó là ai? Bị Việt Minh bắt và nhốt chung một 
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chỗ với ba tôi nhưng may mắn thoát chết, hay ông là một người 
học trò cũ của ba tôi, có phận sự canh giữ tù nhân nhưng bỏ hàng 
ngũ Việt Minh từ bưng trở về thành? Ông biết gì về những ngày 
cuối cùng của ba tôi? Có biết ba tôi bị giết cách nào, ngày nào, 
chôn ở đâu không?  

Người khách lạ không bao giờ trở lại. Mẹ tôi là người duy 
nhất tiếp chuyện ông. Anh Tự chỉ biết được những gì mẹ tôi kể 
lại. Còn tôi, lúc đó chỉ mới 8 tuổi, tuyệt nhiên không bao giờ 
nghe mẹ tôi nói đến hung tin. Tôi chưa kịp trưởng thành để được 
mẹ tôi tâm sự thì 3 năm sau, không rõ vì lý do gì bà bị mật thám 
Pháp bắt và tra khảo; bà kinh hoàng đến mất trí cho đến ngày 
nay.  

Sau khi mẹ tôi lâm bịnh, gia tài sự nghiệp tiêu tan, bà tôi đưa 
mẹ và em tôi về Vĩnh Long, nhờ dì Hai giúp chăm sóc. Tôi may 
mắn được học bổng nội trú trường Collège Gia Long (nay là 
Nguyễn Thị Minh Khai). Đỗ xong Tú tài I năm 1956, không nơi 
nương náu (lúc đó trường Gia Long chỉ có đến lớp Première, 
chuẩn bị thi Tú tài I), có một tổ chức đề nghị cấp học bổng ngành 
giáo dục, học tại Đại học Santo Thomas ở Manila, Phi Luật Tân 
(Philippines), tôi nhận lời ngay. Nhưng chỉ sáu tháng sau, được 
thơ “cầu cứu” của anh Sơn, con trai cả của dì Hai, người tôi xem 
như anh ruột: “Gia đình túng thiếu, mầy có bằng cấp dễ tìm việc 
làm hơn tao”; tôi liền xin Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Manila giúp 
phương tiện về nước. Thế là vài tuần sau, ngồi một mình trên 
băng sắt lạnh của chiếc Dakota quân sự, loại chuyên chở lính 
nhảy dù, tôi bay về Sài Gòn. (Thời buổi đó đã có tàu chiến, máy 
bay nhà binh Việt Nam sang Philippines sửa chữa.) 

Trở về nước, tôi làm đủ việc: giáo sư công nhựt tại một 
trường trung học ở Vĩnh Long, thông dịch viên cho USOM (cơ 
quan viện trợ Mỹ), rồi Từ thiện Công giáo (Catholic Relief 
Services), vừa đi làm vừa học thêm buổi tối cho đến khi thi đỗ vô 
trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Thời đó sinh viên ĐHSP được 
học bổng, nhờ vậy tôi mới có phương tiện tiếp tục việc học. 

Bịnh tình mẹ tôi lúc này càng thêm nặng, bà sống trong thế giới 
riêng của bà. Học xong ĐHSP, tôi tìm đường “thoát ly”, xin được học 
bổng du học ở Mỹ năm 1963, rồi Canada và cuối cùng định cư ở xứ này. 
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Từ năm 1987 đến nay mỗi năm tôi đều về Việt Nam thăm mẹ 
tôi một lần. Bà ở Vĩnh Long, có hai người cháu tận tình chăm 
sóc. Khi tôi viết những dòng này mẹ tôi đã hơn 90 tuổi. Những 
năm gần đây, bịnh tình của bà có phần thuyên giảm; bà tỉnh hơn 
ngày xưa nhiều. Thật là một diễm phúc không ngờ. 

Những lúc mẹ tôi tỉnh táo, những giây phút quý báu này, tôi 
thường gợi lại chuyện xưa, mong bà nhớ và kể lại cho tôi nghe 
những mẩu chuyện đời của bà trước khi lâm bịnh. Ít khi bà tự ý 
kể chuyện; hỏi tới đâu thì bà trả lời tới đó, đôi lúc bị dòng liên 
tưởng lôi cuốn trở về quá khứ, bà kể lại một hơi nhiều mẩu 
chuyện xưa. Những chi tiết rời rạc, không mạch lạc, thời gian xáo 
trộn, tôi vẫn thu âm hay ghi lại. Khi so lại với sự việc anh chị tôi 
biết hay tôi tìm đọc trong tài liệu, sách vở thì thấy rõ là nhiều việc 
mẹ tôi kể lại quả thật chính xác. Bà nhớ rõ họ, tên, địa chỉ, v.v.. 
(kể cả địa chỉ Khám lớn Sài Gòn, “69 đường Lagrandière”). 
Nhưng những giây phút minh mẫn thường không lâu, trong chốc 
lát tâm trí bà không còn sáng suốt. Có lần bà nói: “Hỏi gì mà hỏi 
hoài! Buồn quá!” rồi nhắm mắt lại, nói chuyện một mình, trở về 
cái thế giới riêng tư của bà. 

Mẹ tôi nhớ nhiều về những sự việc xảy ra trong 3 năm ngắn 
ngủi chung sống với ba tôi, từ ngày đám cưới đến ngày ông bị 
đày ra Côn Đảo. Còn những chuyện về sau mà tôi rất muốn biết – 
từ lúc ba tôi mãn tù ở Côn Đảo về, cuối năm 1943, bị quản thúc ở 
Cần Thơ, đến lúc ông cùng vài người bạn tâm giao trở về Sài Gòn 
sau khi Nhựt đảo chánh Pháp tháng 3, năm 1945 – thì bà ít nói 
đến; bà bảo không nhớ (hay không muốn nhắc tới?) 

Một điều làm tôi thẫn thờ suy ngẫm mỗi khi nghĩ đến khoảng 
thời gian này: bà ít khi nhắc đến em Mỹ Chung, người em gái xấu 
số của tôi, ra đời trong những ngày loạn lạc cuối năm 1945; 
không được biết ba, đến 4 tuổi thì mẹ lại bị bịnh thần kinh; vừa 
mới 20, chưa được hưởng đời thì đã mất. Mỗi khi nghĩ đến em 
tôi, tôi vẫn còn buồn thấm thía, buồn cho số phận hẩm hiu của 
em.  

Tôi chép lại dưới đây vài mẩu chuyện ghi lại được trong 
nhiều buổi ngồi cạnh mẹ tôi, vừa nói chuyện tào lao cho mẹ tôi 
vui, vừa canh chừng những lúc mẹ tôi muốn nói chuyện xưa, để 
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dìu dắt bà trở về quá khứ. Bà nói chậm rãi, từng câu ngắn gọn, 
đôi khi có xen tiếng Pháp, giọng trầm, không lộ xúc động. 

 Ðám cưới ở Cái Ðôi [Vĩnh Long] ... Đám cưới má có 2, 3 xe 
đi. Đông lắm. Ngoại ở nhà, má lên xe, ngoại khóc. Má với ba 
ngồi chung… Có ông Số [Nguyên Văn Số], ông Luống [em ông 
Số] đi với ba, rồi lên xe chạy thẳng về Sài Gòn ... Mấy chiếc xe 
chạy thẳng nhà ba ... chú rể ở 25 Champagne. Ở đó sau dọn lại 
Mayer. [Hồi đó má lấy ba, ba có mấy đứa con rồi?] Con Linh, con 
Dung, con Nguyệt, thằng Điển, thằng Tự…[Lúc đó Tự bao nhiêu 
tuổi?] Không biết bao nhiêu tuổi mà nó suyễn quá, nằm ở đi-văng 
thở khò khè. [Má nhớ Linh, Điển bao nhiêu tuổi không?] Còn nhỏ 
nhỏ không hà? [Má sanh ngày nào?] 7 décembre 1917… 

Sáng mấy đứa nhỏ đi học, không có đồng xu nào. Má cũng 
không có tiền, ba mầy cũng không có tiền. Đi dạy trường Huỳnh 
Khương Ninh mà không thấy có tiền. Ai cũng phải làm 
journaliste. Ai cũng có cái hộp vuông gởi về bureau La Lutte, 
ngang trường Lê Bá Cang… Mà hồi đó mấy anh em làm báo, viết 
báo có quen với ba, rồi đi tới đi lui. Đi đâu bị bắt có mình má ở 
nhà. Sau thả ra. Bị bắt nữa.  

[Một lần khác] Hồi đó ba đi dạy học trường Huỳnh Khương 
Ninh, Dakao ... Bạn bè với Lê Tường Khai dentiste, Lê Văn Thử 
journaliste, làm quản lý, gérant ... Ông Trần Văn Thạch làm Hội 
đồng Thành phố, Conseiller municipal… Mấy ông Hội đồng lại 
chơi với ba ... Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu ... bự con lắm, mà 
cái mặt ai cũng ưa ... nói chuyện cộng sản Ðệ tam Ðệ tứ ổng 
rành rẽ, người ta ưa chỗ đó, thích lắm, mến ...  

 [Một ngày khác] Tiền bạc đi chợ ba đâu có đưa nhiều, đi dạy 
học đâu có tiền nhiều. Làm báo La Lutte với ông Thâu cũng 
không có tiền nhiều. Ba ít ở nhà lắm, có ông Thâu lợi, rồi ... ông 
Chánh [Phan Văn Chánh] dẫn đi, má đứng đó má thấy ... Má có 
gặp ông Thâu, ông Tạo ở Xã Tây ... Nhà ở đường Mayer số 82, 
mấy ông Hội đồng lại chơi với ba… Má ở nhà đi chợ cho ba với 
cậu Sáu Miêu [em của vợ trước của ba tôi] với mấy đứa nhỏ. Ba 
có 2 người ở ... Má đi chợ mua đồ ăn về biểu mấy người đó làm 
rồi dọn lên. [Hồi đó má vui không?] Bao nhiêu người đó đi chợ 
hoài vui cái gì! Ba mầy ngồi ở đây, tao ngồi bên này… [Ba 



Tôi đi tìm cha   5 
 

 

thương Má nhiều không?] Ai biết, đâu có nói chuyện nhiều đâu. 
Hai người ngồi bàn bureau, viết tối ngày, mạnh ai nấy viết. [Hai 
người nào?] Má với ba, hai cây viết. Viết rồi bỏ vô hộp vuông để 
trong tủ, có người lại lấy bài. [Má viết cái gì?] Coi nhựt trình, 
chuyện thời sự, tin tức, biết bao nhiêu viết ra bấy nhiêu. [Má viết 
chữ Tây hay chữ quốc ngữ?] Chữ Tây không hà. 

[Mẹ tôi bắt sang chuyện khác, nói về tủ sách của ba tôi]  Sách 
nhiều hơn của người ta, bằng Albert Portail [Sau này là nhà sách 
Xuân Thu, đường Đồng Khởi; nay không còn nữa]. Sách để từng 
hàng ... sách để dạy học ... rồi có một mớ kịch théâtre để riêng ... 
Phùng Há, Kim Thoa, Năm Phỉ ... [Mẹ tôi bắt đầu nói lảng, tôi 
phải ngưng hỏi, để bà yên nghỉ, đợi đến lúc khác gợi chuyện 
tiếp]. 

Ba mầy không nói chuyện gì hết… Lấy chồng bao nhiêu vậy 
thôi. [Vậy là má có chồng mà không hạnh phúc?] Ờ. [Ba có đưa 
má đi chơi đâu không?] Tiền ở đâu mà đi xe. Hồi đó ở 25 
Champagne. [Lâu lâu hai vợ chồng cũng đi tiệm sách chớ!] Ba 
mầy mua cuốn sách 4 đồng rưỡi, “Comment j’élève mon enfant.” 

[Một ngày nọ] Tây bắt ba, không có còng, trước cửa nhà, má 
đứng ra ngoài cửa dòm theo. Giam Khám Lớn Sài Gòn, 69, 
đường Lagrandière, má đi thăm hoài… Hai người… hai người, 
một hàng dài bên này, một hàng dài bên kia … Trời ơi! Cửa sắt, 
hàng rào đen! Hồi đó ở nhà tù Khám lớn rồi mới đi Côn Nôn ... 
Má đi thăm ba, má mua chai dầu Nhị thiên đường, bánh cho ba, 
má cũng không có tiền, vợ chồng nghèo hơi nào nói… 

Má đưa mấy đứa nhỏ vô Phú Lâm ở với bác Hai Ðá [anh của 
Ba tôi], gởi Châu cho bà ngoại ở Vĩnh Long, má đi làm ăn. 

[Tháng giêng, 2011 một sáng sớm ở Vĩnh Long, qua phòng 
Má, thình lình Má hỏi tôi:] Ba Thạch chết rồi hả? – Ba chết lâu 
rồi. – Ba mày chết không để lại kỷ niệm gì hết. 

Ðó là những cảm giác, ấn tượng, suy ngẫm của một người vợ 
trẻ, nay vẫn còn nằm trọn vẹn trong ký ức của người, mà một 
bịnh thần kinh trong 60  năm qua không xóa đi được. Một huyền 
bí diệu kỳ của trí nhớ. 
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(Từ trái sang phải) Dì Trâm    Mẹ tôi, thời nữ sinh trường 
(bà con bạn dì), mẹ tôi và   Nữ học đường. 
một người bạn thân, dì Bùi Thị Mè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dì Trâm, dì 
Hai và mẹ tôi 
(hình chụp ở 
Sở thú -Thảo 
Cầm Viên Sài 
Gòn).    
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Mẹ tôi và cô giáo Cúc, một người 
bạn chí thân. 

 
Dì Hai và anh Sơn. Hình chụp năm 1940,  
sân nhà bà Sáu (dì của mẹ tôi) ở Vĩnh Long. 

 

     Hai mẹ con năm 1994  H i ă 1994
Hình mẹ tôi chụp năm 1940, tặng dì Mè 
một tấm Sáu mươi lăm năm sau, dì tặng lại 

i



8   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

 Khi mẹ tôi lập gia đình với ba tôi năm 1937, bà chỉ mới 20 
tuổi, còn ông đã 32. Ông đã có năm đứa con với người vợ trước. 
Bà mất 14 ngày sau khi sanh đứa con gái út. Hai năm sau ba tôi 
tục huyền. Tôi ra đời một năm sau đó.  

Ba mẹ tôi chung sống với nhau chưa tròn ba năm thì cuối năm 
1939 ông bị chính quyền Pháp bắt giam, rồi một năm sau đày ra 
Côn Đảo. Ở tuổi 23, đơn chiếc, túng thiếu, mẹ tôi phải đưa các 
anh chị về Phú Lâm, nhờ bác Hai chăm sóc; còn tôi thì gởi cho bà 
ngoại ở Vĩnh Long để mẹ tôi có thể buôn bán tảo tần, nuôi mẹ 
nuôi con. Mãi đến 4 năm sau, khi ba tôi mãn tù về ở Cần Thơ, 
anh em chúng tôi mới có dịp quen biết nhau. 

Tôi lớn lên hồn nhiên nô đùa như các  trẻ con cùng lứa tuổi, 
trong sự chăm sóc yêu thương của dì và bà, khi ở Sài Gòn lúc ở 
Vĩnh Long. Kỷ niệm tuổi thơ rời rạc, nhưng có những ấn tượng 
mạnh ghi sâu vào ký ức không bao giờ phai. 

Không biết ba nên tôi không cảm thấy thiếu ba, nhưng thiếu 
mẹ nhiều. Thỉnh thoảng mẹ tôi ở xa về, vui mừng chẳng được bao 
lâu thì bà lại đi. Mẹ tôi còn trẻ nhưng rất đảm đang tháo vác. 
Trước khi lấy chồng, bà đã học xong bốn năm trường “Nữ học 
đường” cũng còn đuợc gọi là “Trường Áo Tím” (tên Tây ít ai 
dùng là Collège des Jeunes filles indigènes) sau đổi thành Trường 
Gia Long, giờ là Nguyễn Thị Minh Khai. Bà nói thành thạo tiếng 
Pháp. Gần đây mẹ tôi có nhắc đến những ngày bà đi buôn cao su, 
da thuộc, đi đến tận Hà Nội. Nghe đến đó, tôi bồi hồi nhớ đến con 
búp bê mẹ tôi mang về cho tôi sau một chuyến đi xa. Nó ăn mặc 
khác hẳn mấy con búp bê trước của tôi: áo nhung đen, dày, ấm, 
chớ không phải áo vải cô-tông mỏng như búp bê Sài Gòn. Lớn 
lên nghĩ lại mới biết là mẹ tôi đã bồng nó từ Hà Nội về.  

Tôi cũng còn nhớ rõ những chuyến đi đón mẹ ở ga xe lửa Sài 
Gòn (gần chợ Bến thành, nay là quảng trường Quách Thị Trang), 
đi đón hụt … Lúc đó tôi khoảng 4, 5 tuổi. Ở nhà chỉ có bà tôi và 
dì Sáu Hỷ giúp việc. Chiều tối nào tôi cũng đòi dì Sáu dắt tôi đi 
đón mẹ ở ga xe lửa. Hai dì cháu đứng sắp hàng một bên cổng ra. 
Tôi dòm lom lom từng người một, bước ra khỏi cổng, ai nấy ăn 
mặc sang trọng, có nhiều ông Tây bà Đầm. Bao nhiêu người ra 
mà chẳng thấy mẹ tôi. Khóc tức tưởi, trở về nhà, hôm sau lại đòi 
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ra ga đón mẹ. Lâu lâu mới đón trúng một lần! Dì Sáu đã mất từ 
lâu, nhưng tôi vẫn còn nhớ ơn dì. Biết bao nhiêu chiều tối dì đưa 
tôi đi đón mẹ. 

Tôi cũng nhớ lúc bé ở Sài Gòn, được mẹ tôi cho đi học lớp 
mẫu giáo có bà đầm dạy, trường bên hông chợ Tân Định, mỗi 
ngày ngồi xe kéo có ông phu già đưa đón. Nhà ở hẻm Paul 
Blanchy (nay là đường Hai Bà Trưng) gần cầu Kiệu, Tân Định. 

Về Vĩnh Long ở nhà dì Hai được “thả lỏng”, không ai rảnh 
rang để chăm sóc tôi từng li từng tí như lúc ở Sài Gòn với bà và 
dì Sáu. Ngoài đám con nheo nhóc, dì Hai còn phải lo ăn uống cho 
dượng Hai thỉnh thoảng tới lui, và một người dì mù mắt; nay lại 
thêm có tôi và bà tôi. Bà tôi thương cháu ít khi la rầy, nhưng dì 
tôi nhiều lúc bực dọc hay đánh đòn con cháu. Có lần bị đòn roi 
mây, tôi nhanh trí, vừa khóc vừa chạy sang nhà bà Sáu (em bà 
ngoại tôi) ở bên kia đường; thế là “thoát nạn!” Lần khác bị rầy, 
tủi thân, tôi lấy quần áo, ôm con mèo cưng, bước qua ngưỡng 
cửa, ngồi núp sau cánh cửa khép lại. Đó là lần đầu tiên tôi “thoát 
ly.” 

Tôi có nhiều bà con cùng lứa tuổi nô đùa với nhau cả ngày 
nên cũng bớt nhớ mẹ. Ngoài anh Sơn chị Lý, con dì Hai, lại còn 
có các cậu dì Bạch, Liệt, Oanh, An (con của bà Sáu) lớn nhỏ hơn 
tôi vài tuổi. Chơi đủ trò: trốn kiếm, nhảy dây, thả diều, đánh đũa, 
đi xe kéo (đứa trước vòng hai tay sau lưng, đứa sau thọt chân vô, 
hai tay vịn vai bạn, rồi hai đứa cùng chạy, đứa hai giò đứa một 
giò), đi xe lôi (lấy tàu dừa có mo làm xe, đứa ngồi, đứa kéo). 
Trước nhà có cây bàng to, tối đến đom đóm đậu đầy trên lá; bắt 
bỏ vô chai, đậy nút lại, làm “đèn pin”. Anh Sơn và tôi còn có trò 
chơi “hiệp sĩ” hào hứng: lấy khăn bàn buộc vô cổ làm áo choàng, 
leo lên thanh đồng đầu giường Tây của dì tôi, rồi phóng xuống 
nệm lò xo, tưng lên tưng xuống, có cảm giác như mình đang bay.  

Nhà dì Hai kế bên nghĩa địa, chung quanh nhà cây cối um 
tùm; làm sao không khỏi sợ ma. Đêm khuya nhìn những tàu dừa 
rung rinh là tôi “thấy” ma hiện về, tay chân lòng thòng, cái đầu 
lắc lư. Vậy mà vẫn thường rủ anh Sơn và trẻ con cùng xóm (đi 
đông cho đỡ sợ) đi rình xem “đèn ma” từ mả đất bốc lên.  

Nhà bà Sáu lớn nhất nhì ở tỉnh Vĩnh Long thời đó, cất theo 
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kiến trúc thời thuộc địa, nền đá cao, trần nhà chót vót, cửa rộng 
thênh thang. Nhà ở gần thành công binh “Ba Tai” (Bataille) của 
quân đội Pháp, do đó một phần đất rộng bị Pháp trưng dụng. 
Chúng tôi thường được xem mấy chú lính mới, tập đi diễn hành 
“ọt đơ” (un, deux) rất vui mắt. Nhiều chú không quen mang giày 
Tây nên vác đôi giày tòn teng trên vai. 

Gặp rồi mất 
Tuổi thơ của tôi bình thản trôi qua, vui đùa hồn nhiên như mọi trẻ 
con khác. Bỗng nhiên một ngày nọ tôi thấy mọi người lăng xăng 
trong nhà, có ai đó nói: “Đi gặp ba!”  Mẹ tôi chuẩn bị quần áo, 
thức ăn, rồi hai mẹ con lên một chiếc ghe chèo nhỏ có mui, đi 
theo kinh rạch từ Vĩnh Long đến Cần Thơ. Sau này hỏi chuyện 
anh Tự mới biết đó là khoảng hè 1944. Từ Côn Đảo về ba tôi chỉ 
được ở Sài Gòn khoảng một tháng làm giấy tờ. Mãn án tù nhưng 
còn án biệt xứ, bị quản chế ở Cần Thơ. Có ông hiệu trưởng một 
trường tư thục nhận ba tôi làm giáo sư Pháp văn. Nhờ có đồng 
lương ba tôi mướn căn phố nhỏ tập hợp con cái về. 

Thời buổi đó xăng dầu thiếu hụt, xe cộ hiếm hoi, có lẽ vì nóng 
lòng đi gặp ba tôi nên mẹ tôi đánh liều mướn đò đi. Tôi không 
nhớ mẹ tôi nói gì mà cũng không biết cảm tưởng của bà thế nào 
trong chuyến đi hy hữu đó, nhưng đối với tôi đó là một chuyến 
phiêu lưu đầy hứng thú. Ghe lướt êm trên kinh rạch, hai bên bờ 
cây cối um tùm, rễ cây bần tủa xua bám đất, chuồn chuồn bay 
lượn theo ghe. Ghe nhỏ, mui thấp, khoang hẹp có trải chiếu; tôi bò 
vô bò ra chơi “nhà chòi” rất thích! Ra đến sông cái Bassac (Hậu 
giang) đò gặp phải sóng to gió lớn. Tôi còn nhớ có người trên bờ la 
lên: “Bà ơi! Đừng qua sông bây giờ!” Nhưng mẹ tôi quyết chí bảo 
ông lái đò cứ chèo. May thay ghe cũng đến nơi đến chốn an toàn.  

Tôi không biết ngày hội ngộ sau bốn năm xa cách, ba mẹ nói 
với nhau những gì, mà cũng không nhớ cảm tưởng của mình khi 
biết mặt ba lần đầu ra sao. Mẹ tôi không ở Cần Thơ lâu, chỉ đi tới 
đi lui vì còn phải lo công việc làm ăn. Tôi ở lại với ba và anh chị 
mùa hè đó. 

Lúc ở Cần Thơ tôi vừa được 6 tuổi. Nhỏ nhứt trong nhà, được 
ba cưng, thường hay ngỗ nghịch. Anh chị lớn tuổi hơn nhiều 
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(Anh Tự, 17; anh Điển, 13 tuổi; chị Linh, 14, chị Dung, 11 tuổi) 
nên có cách “trị” tôi dễ dàng mà hiệu quả; đó là “trò tẩy chay” 
không chơi. Tôi đến với người nào thì người đó làm thinh, không 
trả lời, không nhúc nhích. Cả ngày như thế, buồn quá tôi phải 
chịu thua, ngoan ngoãn được… vài ngày. 

Anh chị “dân Sài Gòn”, vừa “văn minh” vừa chững chạc, chê 
trò chơi “Vĩnh Long trẻ con… nhà quê!” Anh chị thích đọc sách, 
kể chuyện. Có chơi thì cũng chơi rất “khoa học.” Anh Điển tìm 
được một ống thuốc Tây bằng nhôm, hết thuốc thiên hạ vất đi. 
Ống dài khoảng 5cm, đường kính gần 1cm. Anh tìm vài miếng 
cao su, đốt chảy ra, nhúng ống vô nhựa, để khô rồi lột lớp nhựa 
mỏng ra. Thế là chúng tôi có hàng chục cái bong bóng thổi phồng 
ra cho bay lên trời.   

Anh Tự hết dẫn đi xem phim ma thì nghĩ ra những trò thí 
nghiệm hãi hùng. Anh thách mấy em có đứa nào dám chơi trò 
chơi này: Nằm xuống, bịt mắt lại, đưa cổ ra, anh không cần dao 
chỉ lấy cây thước mỏng đẩy qua đẩy lại trên cổ, trong khi đó cho 
từng giọt nước chảy tí tách xuống một cái lon để phía dưới; trong 
15 phút kẻ nằm đó sẽ chết tươi! Không đứa nào dám chơi trò chơi 
nguy hiểm đó!  

Kỷ niệm vui lẫn lộn với ấn tượng kinh hoàng. Mùa hè đó ở 
Cần Thơ ngày nào cũng có đám ma đi ngang trước nhà. Bịnh dịch 
tả lan tràn, giết người nhanh chóng, gieo kinh hoàng khắp nơi. Ai 
nấy trong nhà đều đã chích thuốc ngừa, chỉ trừ tôi, khóc lên khóc 
xuống không chịu đi. Cuối cùng sợ chết hơn sợ chích, tôi nghe lời 
ba mẹ. Không may bị phản ứng sốt mê man. Nằm trên giường 
nửa mê nửa tỉnh, có ba mẹ tôi ngồi kế bên. Đột nhiên tôi nghe 
ông bà cãi nhau. Đó là lần duy nhứt tôi nghe hai người lớn tiếng 
với nhau.  

Sau này khi đọc lại di bút của ba tôi, tôi thường thắc mắc với 
câu: “Em Ngọc, nếu em còn cảm tình cùng anh…” (Xin xem “Di 
bút.”) Tôi lần mò tìm ra giải đáp: tuổi tác hai người chênh lệch 
nhiều, ba tôi mải miết làm “chánh sự”, có tiếng tăm, được nhiều 
người mến chuộng. Mẹ tôi thích lối sống “văn minh” đi trước thế 
hệ đàn bà thời đó: uốn tóc, mặc quần tây… Thời gian ba tôi ngồi 
tù, mẹ tôi bươn bả làm ăn, giao thiệp rộng. Bốn năm xa cách. Bao 
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nhiêu việc đó không khỏi gây rạn nứt trong tình vợ chồng. 
Là con gái út (lúc đó tôi là con út; đến cuối năm 1945 em Mỹ 

Chung mới ra đời) lại xa cha từ tấm bé nên tôi được ba cưng 
chiều. Hằng ngày có ông thầy đồ lại dạy chúng tôi chữ Nho, 
nhưng chỉ có mình tôi là được ba tôi dạy thêm tiếng Anh. Ba rất 
thích dẫn tôi đi theo khi thăm viếng bạn bè, nhưng phải năn nỉ vỗ 
về tôi mới chịu đi. Lúc đầu tôi rất sợ đến gần ông vì cặp mắt lúc 
nào cũng nhấp nháy (sau này tôi mới biết vì bị cận thị nặng); 
nhưng mỗi lần ông nói: “Lại đây ba kể chuyện Ali Baba cho con 
nghe!” là tôi quên mất hai con mắt lung linh lạ lùng đó. Giọng 
ông hùng hồn, gợi cảm. Khi ông giơ hai tay lên truyền lịnh: 
“Sesame, mày hãy mở cửa ra cho ta!” là tôi thấy ngay trước mắt 
cửa động huyền bí từ từ mở ra. Sự tích dài, tình tiết gút mắc, tôi 
không nhớ nhiều, nhưng không bao giờ quên câu: “Sesame, mày 
hãy mở cửa ra cho ta!” Lịnh truyền mầu nhiệm làm tôi phục ba 
vô cùng. Từ đó về sau tôi không còn sợ ông nữa. Tối nào cũng lại 
gần thỏ thẻ với ông: “Ba kể chuyện Ali Baba với 40 thằng ăn 
cướp đi!” 

Một chuyện nữa mà không bao giờ tôi quên được. Một chiều 
mưa gió, có ông già đội nón lá rách tả tơi, quần áo ướt đầm đìa, 
đứng trốn mưa run lập cập dưới mái hiên trước nhà. Ba tôi thấy, 
vội vàng mời ông vô nhà. Ông khép nép sợ sệt. Ba tôi nài nỉ mãi 
ông mới bước vô, nước chảy từ trên người xuống chân, đọng 
thành vũng dưới sàn nhà phòng khách. Ba tôi ân cần nói chuyện 
để người khách được tự nhiên, rồi ông đi lấy chai rượu rum rót ra 
ly mời khách uống “cho ấm bụng.” Đó là một bài học cư xử với 
người nghèo khó mà tôi không bao giờ quên. 

Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong ba tôi hay đi tới đi lui, từ 
đầu nhà đến cuối. Ông vừa đi vừa cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, 
thỉnh thoảng ngâm vài câu thơ, ca dao. Cách đây vài năm chị Ba 
Ngọc Lang (con của cậu Hai Nên, anh cả của vợ trước của ba 
tôi) có kể cho tôi nghe: Trong một dịp chị cùng mẹ về thăm ba 
tôi vài ngày, chị nghe ba tôi thường hát hai câu: “Ai đem con 
sáo sang sông. Để cho con sáo sổ lồng bay xa.” Phải chăng ba 
tôi mơ ước được tungcánh bay xa, ra nước ngoài như có lần thổ 
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lộ với một đồng chí trẻ?1   
Tôi không nhớ từ Cần Thơ về Vĩnh Long lúc nào, bằng cách 

nào, đi với ai; nhưng nhớ rõ là hai chị Linh, Dung cũng về Vĩnh 
Long ở chung với mẹ và dì tôi khoảng giữa năm 1945. Theo lời 
anh chị kể lại là sau khi Nhựt đảo chánh cướp chủ quyền từ tay 
Pháp tháng 3, năm 1945, ba tôi với vài người bạn tụ tập nhau trở 
về Sài Gòn, dò dẫm tình hình. Ba giao tiền và nhà cửa cho chị 
Linh, anh Điển; anh Tự lúc đó đang theo Thanh niên Tiền phong 
vô bưng. Khi anh trở về Cần Thơ một thời gian sau, tìm về nhà 
cũ thì không còn ai ở đó, gia đình tản mát mỗi người một nơi. 
(Xin xem bài “Thương nhớ cha.”) Anh Điển trở về Sài Gòn ở 
với bác Hai. Chị Linh, chị Dung về Vĩnh Long, còn ba tôi ở đâu 
không ai biết. 

Mẹ tôi lúc đó vẫn còn lên xuống Sài Gòn, Vĩnh Long, thỉnh 
thoảng dắt tôi đi theo. Tôi nhớ có lần mẹ tôi nói: “Đi nghe ba 
diễn thuyết!”, rồi hai mẹ con ra đứng đợi ở một khoảnh đất gần 
nhà thờ Đức Bà, trên đường Norodom (nay là Lê Duẩn) đông 
nghẹt người chen lấn xô đẩy. Đi nhiều lần, đợi rất lâu, ba tôi có 
diễn thuyết hay không tôi không nhớ. Nhưng đến giờ này vẫn còn 
hiện rõ trong đầu tôi cảnh một căn phòng nhỏ không bàn không 
ghế, chỉ có một cái giường hẹp và một tủ đứng. Ba mẹ tôi thì 
thầm với nhau những gì tôi không rõ, nhưng hai người vẻ mặt 
buồn hiu. Có phải đó là lần chót ba mẹ tôi gặp nhau? 

Có một điều tôi chắc chắn là khoảng tháng 3, 1945 ba mẹ tôi 
còn gặp nhau. “Đi tìm cha”, tôi lục lạo trong mớ thơ từ hình ảnh 
cũ, tìm được một bức ảnh học sinh của em Mỹ Chung, phía sau 
có đề ngày sanh: 26-12-1945.  

Cuối năm 1945 ở Vĩnh Long thỉnh thoảng trong đêm nghe tiếng 
súng phía bên thành công binh Pháp. Thiên hạ đồn du kích Việt 
Minh về đánh phá. Sợ giặc tới bên thềm, dì và mẹ tôi quyết định đưa 
gia đình rời tỉnh lỵ. Mẹ tôi vừa sanh em Mỹ Chung được vài ngày, dì 
Hai cũng mới sanh con. Cả nhà toàn là đàn bà con nít, chất nhau lên 
một chiếc ghe, đi dọc bờ sông về làng Cái Đôi (quê ông ngoại tôi; 
ông đã mất trước đó vài năm), cách châu thành Vĩnh Long 7 cây số. 

                                                      
1 Ngo Van, Au pays de la Cloche Fêlée (Tại xứ chuông rè). 2000, tr. 159. 
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Người lớn lo âu nhưng đối với đám trẻ con chúng tôi “chạy 
giặc” rất vui. Nhà ông ngoại tôi ở gần bờ sông, có nhà thủy tạ. 
Chiều chiều vài anh lối xóm lại chuyện trò với hai chị Linh, 
Dung. Có anh dạy tôi và anh Sơn học thuộc lòng bài hát: “Một ra 
đi là không trở về. Lòng tráng sĩ thề không nao núng. Rừng gươm 
giáo đạn tên không sờn. Một ra đi là ta quyết tiến!” Hát om sòm 
mà không biết lấy gươm giáo đi đánh ai! Hết hát lại đi câu hay 
bắt chuồn chuồn cho cắn rún để biết lội. Không lội được lại còn 
bị trẻ con trong xóm cười cho một mách: “Chơi trát tụi bây dân 
thành cho biết!”) 

Nhưng rồi những ngày chạy giặc hãi hùng lại đến. Một chiếc 
tàu chiến Pháp xuất hiện ngoài vàm sông Cái Đôi. Lát sau có 
một chiếc ca-nô lướt sóng trờ tới, cập vô nhà thuỷ tạ, rồi một 
đám lính thuỷ ồ ạt kéo vô nhà ông ngoại tôi. Trong làng ai đó 
biết mẹ tôi nói tiếng Pháp được nên chỉ nhà cho đám lính tới. 
Một thằng Tây trắng; ba, bốn tên “sê-nê-ga-le” (sénégalais, 
người xứ Sénégal thuộc địa Pháp ở Phi Châu), da đen như mực 
tàu, má có lằn thẹo dài. 

Chúng bắt cả gia đình từ người lớn đến con nít đứng sắp hàng 
trước mặt chúng. Mẹ tôi tay bồng em Mỹ Chung, đứng ra nói 
chuyện với thằng Tây. Trong lúc đó một tên lính sê-nê-ga-le thấy 
dì tôi tay đeo chiếc nhẫn hột xoàn, ra dấu bảo dì lột ra đưa cho nó. 
Dì cố lột mãi không ra. Tên lính nóng nảy, rút dao găm đưa cho dì. 
Sợ quá dì chạy ra nhà sau lấy xà bông thấm nước thoa lên tay, vuột 
tới vuột lui một hồi lâu mới tuột chiếc nhẫn ra được. Ngón tay bị 
sưng phồng lên, mấy ngày trời mới hết. 

Thằng Tây trắng đòi bắt hai chị tôi dẫn đi. Mẹ tôi hết lời năn nỉ 
nó mới tha, nhưng bảo mẹ tôi phải tìm cho chúng nó một cô con 
gái trong làng, xế chiều chúng sẽ trở lại, nếu không có, chúng sẽ 
đốt hết nhà cửa trong làng. Giặc Tây vừa ra khỏi nhà là dì và mẹ 
tôi bàn tính phải chạy trốn xa, vô trong ngọn (đầu nguồn con rạch), 
ở tạm nhà tá điền của ông tôi. 

Vùng này rất nghèo, nhà nào cũng nền đất, mái lợp rơm lá; trẻ 
con quần áo rách rưới; đường bộ chỉ có một con đường đất dọc 
theo sông. Ai đó nói nơi đây là “ổ Việt Minh”, Tây không dám 
vô. Gia đình tôi “dân thành, nhà giàu” nên thường bị hăm dọa. 



Tôi đi tìm cha   15 
 

 

Khăn đội đầu màu xanh-trắng-đỏ là phải giấu hết, sợ bị bắt tội 
“Việt gian.” Rồi một hôm mẹ tôi cứ ngồi thừ người ra, không nói 
năng gì hết. Bà tôi nói mẹ tôi bị bịnh “sản hậu.” Lớn lên tôi mới 
biết là mẹ bị khủng hoảng tinh thần, sau bao nhiêu biến cố hãi 
hùng. May là chỉ một thời gian ngắn bà bình phục. Đầu năm 
1946, Tây làm chủ tình hình Vĩnh Long, chúng tôi trở về tỉnh lỵ. 

 
Mất cha lẫn mẹ 

Mẹ tôi bắt đầu đi buôn bán trở lại, hết việc này đến việc nọ: Làm 
đại lý bán vải ở Vĩnh Long (thời đó vải sồ khan hiếm, nhà cầm 
quyền Pháp chỉ cho phép mỗi người mua được bao nhiêu thước 
vải đó thôi), hùn hạp với bạn bè mua xe đò chạy đường Sài Gòn – 
Vĩnh Long, xe lô (location) chở khách Sài Gòn – Chợ Lớn, xe 
chở hàng Sài Gòn – Đà Lạt. Bà chở hàng khô như gạo, muối, 
đường lên Đà Lạt, rồi mua bắp cải, su hào, v.v.. về bán ở Sài 
Gòn. Anh Tự lúc đó khoảng 19, 20 tuổi, theo xe giúp chất tải 
hàng hóa. 

Năm 1946, chưa có nhà ở Sài Gòn, mẹ tôi gởi tôi ở nhờ nhà 
cậu Sáu Đại, bà con cô cậu với mẹ tôi, để bà có thể đi theo xe 
hàng chạy đường Sài Gòn, Đà Lạt. Cậu có một căn phố ở đường 
Paul Blanchy (Hai Bà Trưng) gần chợ Tân Định, phía trước bán 
xe đạp và đồ phụ tùng, phía sau, gia đình con cháu ở chen chúc. 
Lúc đó tôi được 8 tuổi, học lớp Ba (cours Élémentaire) trường 
Tân Định. Một sáng sớm, hai mẹ con cùng thức dậy. Tôi sửa soạn 
đi học, thấy mẹ mặc áo dài sắp ra xe đi Đà Lạt, tôi khóc òa lên, 
đòi đi theo. Mẹ khuyên bảo hết lời, tôi vẫn khóc. Cuối cùng mẹ 
nói: “Con đi lấy quần áo đi.” Bỗng dưng trước mắt tôi hiện ra 
gương mặt nghiêm khắc của cô giáo, đôi mắt long lanh, tiếng nói 
rổn rảng. Sợ quá, sợ bỏ học bị cô rầy. Rồi một tay ôm cặp, một 
tay chùi nước mắt, tôi nói nhỏ với mẹ: “Thôi con không đi.” Mẹ 
tôi lặng lẽ lên xe. 

Khoảng cuối năm 1946, mẹ tôi xây được hai căn phố trên hẻm 
đường Dixmude (nay là Đề Thám), sau rạp hát Nguyễn Văn Hảo, 
trên một khoảnh đất bị Đồng Minh dội bom thời Nhựt chiếm 
đóng (tôi còn nhớ một cái hố to cạnh nhà lúc dọn vô nhà mới), 
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một căn để ở, căn bên trái bán lại cho cậu Đỗ Bá Thế1, quen 
thân với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng có kể lại là ông Hảo, chủ rạp hát 
Nguyễn Văn Hảo rất tốt, cho bà mượn tiền cất một dãy phố 5 
căn, bán lấy lời. 

Thời gian ở đường Dixmude là những năm xáo động và cũng 
là những năm vui tươi nhất trong thời thơ ấu của tôi. Có nhà mới, 
làm ăn khá giả, mẹ tôi đem anh Điển và chị Dung về nuôi ăn học. 
Anh Điển học trường Chasseloup-Laubat (nay là Lê Quý Đôn), 
chị Dung trường Nguyễn Văn Khuê. Chị Linh và chị Nguyệt ở 
với bác Hai. Anh Tự thỉnh thoảng mới về nhà, thường phải ngủ 
giữ xe hàng đậu gần chợ Bến Thành. Bà tôi cùng chị vú bồng em 
Mỹ Chung đi xe đò từ Vĩnh Long lên, về ở với mẹ tôi để chăm 
nom tôi và em Chung. Tôi vô học lớp Nhì (cours Moyen) trường 
nữ Tôn Thọ Tường (nay là trường Ernst Thalmann) nằm trên 
đường Galliéni (Trần Hưng Đạo), rất gần nhà.  

Nhà mẹ tôi là căn phố bìa, mặt tiền xây vô hẻm, tường bên 
phải đối diện cửa sau của sân khấu rạp Nguyễn Văn Hảo. Ông 
Hảo thỉnh thoảng gởi giấy mời. Mẹ tôi rất thích xem kịch của 
gánh Năm Châu, thường dẫn tôi đi theo. Đào kép mặc quần áo 
như ngoài đời chớ không như trong tuồng hát bội hay cải lương 
kiếm hiệp. Do đó tôi được biết nhiều diễn viên tên tuổi như Năm 
Châu, Ba Vân, Bảy Nhiêu, v.v.. Đôi khi còn thấy họ đi uống cà 
phê hay ngồi hóng gió ở cửa sau hậu trường! 

Tôi cũng thường được đi xem ciné với mẹ. Lúc đó phim toàn 
nói tiếng Pháp. Dù tôi chưa rành tiếng Pháp, mẹ tôi vẫn dẫn tôi đi 
để “nghe cho quen tai”, nhưng bà chọn những phim khôi hài hay 
phim phiêu lưu mạo hiểm. Người hùng của tôi thời đó là Gérard 
Philippe mà tôi được gặp qua phim “Fanfan la tulipe.” Còn hề thì 
vô số: Charlot “chân vịt”; Fernandel “mặt ngựa”; “thằng mập, 
thằng ốm” Laurel, Hardy. Ngoài phim ra mẹ tôi còn mua tạp chí 
“Nous deux”, hình trích trong phim, lời tả bằng tiếng Pháp. Tôi 
đọc lóm không bỏ qua một số nào! 

Sài Gòn cuối thập niên 40 có rất nhiều rạp ciné như Bonnard, 
                                                      
1 Ông là người bạn đồng hành của Tạ Thu Thâu khi ông Thâu lên đường ra Bắc 
để thăm dò tình hình sau khi Nhựt đảo chánh tháng 3, năm 1945. Sau này là 
giám đốc chính trị tờ Quyết Tiến, lập trường chống cộng. 
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Casino Saigon, Eden, Majestic, v..v.. Anh Sơn, tôi và các bạn 
trong xóm bày ra một trò giải trí độc đáo: chúng tôi rủ nhau đi xin 
chương trình (sơ lược chuyện phim) ở các rạp ciné. Rạp lớn có 
chương trình in giấy láng hình màu, rạp nhỏ giấy thường trắng 
đen. Lâu lâu chúng tôi ngồi tụ lại, khoe với nhau những gì mình 
có, rồi đặt ra cả một hệ thống “giá cả”, đổi chác với nhau. Đó là 
một trò giải trí vừa hữu ích vừa thú vị: đi bộ thể thao, biết văn 
nghệ nước ngoài, có “truyện ngắn” đọc hấp dẫn mà khỏi phải tốn 
tiền mua. 

Tiền mẹ cho để mua bánh trái ăn vặt, tôi nhín ra mua sách, 
toàn là sách anh hùng phiêu lưu, mạo hiểm: Tarzan, Zorro, Tintin, 
Spirou, v.v.. Nhìn Tintin với mái tóc vàng óng quất cao trên trán, 
lái xe jeep trong rừng, có con chó Milou ngồi bên cạnh, tôi hằng 
mơ ước một ngày cũng được thám hiểm rừng sâu. Có phải vì hai 
cánh tay mầu nhiệm của ba tôi mở hang động Sesame cho tôi 
xem và những chuyến phiêu lưu kỳ thú của Tintin mà về sau, vào 
thập niên 70, có công ăn việc làm vững chắc, dư được chút tiền là 
tôi xin nghỉ việc không lương, khi 3 tháng khi 6 tháng, rồi khăn 
gói lên đường, “băng rừng lội suối” đi “thám hiểm” vùng xa đất 
lạ: rừng xanh ở Trung, Nam Mỹ, các đền đài, di tích huyền bí 
Chichen Itza, Tikal, Machu Picchu, v.v..  

Theo lời anh Tự kể lại thì khoảng cuối năm 1946, mẹ tôi và người 
lớn trong nhà đã biết ba tôi bị Việt Minh giết, nhưng giấu không 
cho tôi biết, chỉ nói là ba tôi bị mất tích. Tôi vẫn còn tin có ngày 
được gặp lại ba. Một hôm sau một chuyến đi xin chương trình 
ciné về, đi ngang qua một rạp hát lớn trên đường Galliéni (Trần 
Hưng Đạo), đọc nhanh một hàng chữ trên banderole truớc rạp, tôi 
hớt ha hớt hãi chạy về nhà nói với bà: “Ngoại ơi, con thấy tên ba, 
TRẦN VĂN THẠCH, viết chữ lớn lắm, treo trước rạp hát.” 
Ngoại tôi nói: “Đâu có chuyện kỳ lạ như vậy!”, nhưng rồi bà 
cũng cho dì Tám giúp việc đi theo tôi trở lại rạp hát. Hai dì cháu 
đọc đi đọc lại; hai hàng chữ trên banderole ngạo nghễ nhìn tôi: 

 Tiếng hát thanh tao của 
 TRẦN VĂN TRẠCH 

 Tôi vừa thẹn thùng, vừa thất vọng, tiu nghỉu theo dì Tám về 
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nhà. Từ khi bắt đầu đi tìm cha qua sách vở, tôi khám phá là 
không phải chỉ mình tôi mà còn có vài sử gia nổi tiếng cũng lẫn 
lộn tên hai người này1, nhưng điều đó cũng dễ thông cảm và tha 
thứ! Cả hai đều là nhân tài, một người có tài viết tiếng Pháp 
không thua người Pháp, lời văn đùa cợt, châm biếm, mỉa mai, 
sâu sắc; còn người kia có giọng hát “thanh tao”, ru hồn, mê ly, 
quyến rũ.2  

Những năm 47, 48 là những năm sung sướng nhất thời thơ ấu 
của tôi. Gia đình sum vầy đông đảo. Mẹ tôi giờ đây chỉ buôn bán 
làm ăn ở Sài Gòn, thôi đi làm xa vì đường xá nguy hiểm, khó 
khăn. Thỉnh thoảng xe chở hàng và xe đò bị Việt Minh chận lại 
hăm dọa, thu thuế. Thời đó Việt Minh đã áp dụng chiến thuật du 
kích, khủng bố, phá hoại cầu đường, quăng lựu đạn trong rạp hát, 
ám sát người Pháp và luôn cả người Việt Nam mà họ cho là “Việt 
gian” vì không theo đường lối của họ. Để bảo đảm an toàn giao 
thông, chính quyền Pháp bắt xe cộ di chuyển trên quốc lộ phải đi 
theo đoàn (convoi) có xe nhà binh hộ tống. 

Rất duyên dáng ở tuổi 30, bặt thiệp, làm ăn phát đạt, mẹ tôi 
được nhiều người “để ý”. Có hôm tôi hỏi bà: “Má ơi, sao con có 
nhiều ‘cậu’ vậy?” Đi ciné hay nhà hàng với mấy cậu, bà cũng 
thường dẫn tôi theo. Đi ăn cơm nhà hàng Tây, tôi phải tự xem 
menu và còm măng bằng tiếng Pháp. 

Những ngày vui vầy với mẹ không được bao lâu thì một sự 
việc bi đát đến với gia đình chúng tôi. Vào một đêm khuya 
khoảng đầu năm 1949 (lúc đó tôi đang học lớp Nhứt, cours 
Supérieur), đang ngủ cùng giường với mẹ tôi thì có người gõ cửa, 
rồi một đám lính mật thám ùa vô nhà, lục soát tứ tung, cạy gỡ 
gạch bông sàn nhà như để tìm vật gì. Họ không tìm được gì cả, 
nhưng lại bắt mẹ tôi dẫn đi. Trong nhà lúc đó chỉ có bà, mẹ, tôi 
và anh Điển. Anh Tự lúc đó đi làm thủy thủ tàu biển, có ý muốn 
đưa anh Điển sang Pháp học thành tài như ba tôi. 

                                                      
1 Xem Philippe Devillers, Histoire du Vietnam de 1940 à 1952. Paris, 1952, tr. 
68, 69. 
2 Theo Trần Quang Hải, cháu của Trần Văn Trạch thì ca sĩ hài hước nổi tiếng 
này có trình diễn ở Sài Gòn khoảng năm 1948. 
(http://chimviet.free.fr/truyenky/chung/tqhn050.htm) 
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Bà ngoại tôi quê Vĩnh Long, xuất thân từ một gia đình trung 
lưu, lúc nhỏ đi học được vài năm rồi nghỉ, có chồng có con sớm. 
Chồng làm hương sư, có ruộng đất; bà chỉ lẩn quẩn lo việc gia 
đình, ít giao tiếp ngoài xã hội. Vài ngày sau khi mẹ tôi bị mật 
thám bắt, một cậu bạn thân với mẹ tôi, biết bà tôi có bà con với 
ông Trần Văn Hữu, lúc đó là Thủ  hiến Nam Kỳ, khuyên bà nên 
đi gặp ông Hữu ngay. Bà ít biết đường sá Sài Gòn, đi đâu phải 
nhờ con cháu đưa đi. Tôi nhớ rõ ngày đó ngoại tôi và tôi đến dinh 
Thủ hiến1, vô ngõ bên hông nằm trên đường MacMahon (sau là 
Công Lý, nay là Nam Kỳ Khởi nghĩa), xin gặp ông Hữu, nhưng 
nhằm cuối tuần ông đang nghỉ mát ở Đà Lạt. Ngày thứ Hai, bà và 
tôi trở lại dinh. Có được nói chuyện thẳng với ông hay chỉ qua 
người tùy phái, tôi không nhớ rõ; chỉ biết là sau đó có người bảo 
ngoại tôi vô bót 2è bureau (phòng nhì) ở Chợ Quán lãnh mẹ tôi 
về. Lập tức bà, tôi và anh Điển đón xe lô chạy vô đó. 

Sáu mươi năm đã trôi qua mà cảnh tượng sau đây vẫn còn ám 
ảnh tôi những đêm khó ngủ. Từ một căn phòng nhỏ thấp, ánh 
sáng lờ mờ, mẹ tôi bước ra, dáng dấp thiểu não, cặp mắt thất thần 
sợ hãi, ngơ ngác nhìn chúng tôi như người xa lạ. Hai bên thái 
dương có hai dấu đỏ tròn, da tróc như bị phỏng. Từ đó mới biết là 
mẹ tôi đã bị mật thám “tra điện” và cũng từ đó tôi mất mẹ: bà 
mang bịnh thần kinh đến ngày nay. 

Bà tôi là người giữ tiền trong nhà, nhưng không biết rành về 
công việc làm ăn của mẹ tôi, nên khi mẹ tôi lâm bịnh thì gia tài 
sự nghiệp không mấy chốc tiêu tan hết. Dì Hai phải thu xếp rời 
Vĩnh Long lên Sài Gòn mở quán ăn gần nhà để kiếm tiền nuôi 
mẹ, em, con, cháu. 

Mẹ tôi lâm bịnh chẳng được bao lâu thì gia đình chúng tôi phải 
trải qua một thảm họa đau buồn kế tiếp.  

Cuối niên học, buồn cảnh gia đình rối ren, anh Điển tìm nơi 
tạm ở mấy tháng hè. Anh về cù lao An Thành cách châu thành 
Vĩnh Long một con sông. Tại đây có một nhóm các anh trai trẻ, 
khoảng 50, 60 người, sống có tổ chức, có súng ống (nhưng không 

                                                      
1 Thời Pháp, là dinh Thống đốc Nam Kỳ, thời ông Trần Văn Hữu là dinh Gia 
Long, nay là Bảo tàng Cách mạng. 
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nhiều), phân chia canh gác, đi tuần, giữ an ninh trật tự trên cù lao; 
họ mặc quần áo như dân làng, phần lớn là bộ đồ bà ba đen. Anh 
Tự cũng có một thời gian ở đây. Một số các anh lớn tuổi (tôi kêu 
bằng ‘cậu’) thường tới lui nhà dì tôi ở châu thành Vĩnh Long. 
Nghỉ hè tôi rất thích đi “cắm trại” với các anh, các cậu bên cù lao: 
tắm sông, chèo thuyền, đi cầu khỉ, ngủ sàn gạch. 

Lần đầu tiên tôi được nghe nhiều chữ mới như “quốc gia”, 
“tổng hành dinh”, “chỉ huy trưởng”. Tổng hành dinh là ngôi đình 
làng, chỉ huy trưởng là cậu Khải. Năm 1997, có dịp sang Cali, tôi 
tìm thăm anh Thừa (Thiên) mà tôi được làm quen ở cù lao An 
Thành 50 năm về trước. Anh cho một tập tài liệu tự tay anh viết. 
Từ đó mới biết “trại hè” của tôi là một trong những “chiến khu” 
chống cộng đầu tiên ở miền Nam của Đại Việt Quốc Dân Đảng. 
(Cùng với anh Tự, một số các anh, các cậu tôi gặp ở đây như anh 
Thừa, cậu Hữu, cậu Nghĩa-Sáu Long, sau này trở thành sĩ quan 
cao cấp trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.) 

Hè đó, lúc anh Điển ở cù lao An Thành thì tôi đang ở nhà dì 
Hai tại châu thành Vĩnh Long. Một buổi sáng đột nhiên có người 
đến nhà báo tin anh Điển đã chết bên cù lao! Người này cho biết 
đêm trước Việt Minh về phá khuấy, bắn thị oai. Oan nghiệt thay! 
Anh Điển là người duy nhứt bị trúng đạn đêm đó. Mất mát vô bờ: 
một người anh hiền lành, điềm đạm, học giỏi, gương mặt giống 
ba tôi như hệt; anh chưa được 17 tuổi. 

Anh Điển chết đột ngột, anh em ở xa không ai về kịp. Ngày 
chôn cất, tôi là người thân duy nhứt tiễn đưa anh. Cảnh tượng sau 
đây vẫn còn ghi sâu trong ký ức tôi. Một anh đến nhà dắt tôi ra 
đường. Bên vệ đường có chiếc xe chở hàng không mui. Quan tài 
nằm giữa khoang xe, hai bên các anh đứng sắp hàng tề chỉnh. 
Một anh đỡ tôi lên xe, đặt tôi đứng một góc bên quan tài. Xe từ từ 
chạy. Các anh bắt đầu hát bài “Hồn Việt Nam,” giọng trầm, buồn; 
tôi khóc sướt mướt. Thời gian lâu sau, tôi vẫn còn nằm chiêm bao 
thấy anh Điển về chuyện trò với tôi: “Ủa, anh chết rồi, sao còn 
đứng đó! -- Đâu, anh có chết đâu! Anh đi chơi xa mà!” 

Lúc mẹ tôi chưa bịnh, giấy tờ quan trọng bà cất trong ngăn tủ 
có khóa trên bàn trang điểm. Trong ngăn tủ lúc nào cũng có một 
số tiền để chi dụng hằng ngày. Sau khi mẹ tôi lâm bịnh, tiền lần 
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hồi cạn dần; bà tôi phải cho dì giúp việc nghỉ, từ đó tôi đi học về, 
tự mở tủ lấy tiền, đi chợ. Một hôm kiếm tiền mãi không ra, tôi 
moi móc tận trong sâu ngăn kéo. Trong mớ giấy tờ ngổn ngang 
hiện ra một quyển sổ tay nhỏ màu xanh dương lợt. Tôi mở ra, đọc 
nhanh, chỉ vài hàng đầu là đã biết đó là những lời trăn trối của ba 
tôi. Tôi không bị xúc động mạnh như khi tiễn đưa anh Điển. Sau 
bao năm trời không tin tức của ba, tôi đoán là ông đã chết. Những 
lời nhắn nhủ của ông chỉ làm tôi buồn thoáng qua. Lúc đó tôi còn 
nhỏ, chưa có thể hiểu được tâm trạng một người sắp bị hành 
quyết, viết vội vàng vài lời từ biệt vợ con. Những năm gần đây, 
tìm hiểu thêm về cuộc đời và cái chết của ba tôi, bây giờ mỗi lần 
đọc lại di bút của ông, tôi không khỏi ngậm ngùi. 

Sau khi mẹ tôi lâm bịnh, dì Hai mở một quán cơm bình dân gần 
nhà, kiếm chút tiền nuôi gia đình. Chúng tôi tiếp tục sống lây lất 
qua ngày. Tưởng cuộc sống tạm yên, không ngờ một năm sau một 
biến cố bi thảm lại đến với gia đình tôi. Một hôm đạp xe đạp từ 
trường về đến nhà, bỗng nhiên thấy một cảnh tượng kinh hoàng. 
Tất cả bàn ghế đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang chồng chất lên 
nhau dưới một mái che tạm bợ, cạnh bức tường nhà. Tôi quá ngỡ 
ngàng xúc động, cho đến bây giờ cũng không nhớ được mẹ, em, 
bà và tôi ngủ cách nào, tắm rửa ra sao trong những ngày đó. 
 Nhà mẹ tôi cất trên đất mướn. Một thời gian không thấy giấy 
báo đóng tiền đất, bà tôi đâm ra lo ngại. Có người mách bảo, bà 
tìm gặp một ông trạng sư tiếng tăm mà ngày trước ba tôi được 
quen biết ở Cần Thơ. Văn phòng ông nằm ở đường Pellerin (nay 
là Pasteur), ngang rạp chớp bóng Casino. Tôi đưa bà tôi đến đó 
vài lần. Lần nào ông cũng bảo: "Mọi việc để tôi lo". Bà tôi vẫn 
tin như thế … cho đến ngày thừa phát lại đem trát tòa đuổi chúng 
tôi ra khỏi nhà, với lý do 3 lần có trát đòi mà không ra hầu tòa 
nên bị xử khiếm diện, thua trong việc tranh chấp nhà cửa đất đai. 
Hỏi ra mới biết chính ông trạng sư mà bà tôi hằng tin tưởng, 
trông cậy lại là trạng sư chính thức của ông đại gia có cơ sở bán 
nước mấm trong căn phố nối đuôi với căn nhà mẹ tôi. Từ đó suy 
ra mới biết là ông đại gia với sự đồng lõa của chủ đất và ông bạn 
trạng sư, đã tìm cách chiếm đoạt nhà của mẹ tôi để dễ bề bành 
trướng cơ sở. Mất nhà, gia đình tôi phải dọn về Vĩnh Long, sống 
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chen chúc trong căn nhà nền đất, vách ván một người bà con 
thương tình, bán rẻ cho dì tôi.  
 Ba tôi bị giết vì chính sách độc quyền lãnh đạo của Cộng sản. 
Mẹ tôi hóa thành người mất trí suốt đời vì chế độ đàn áp của thực 
dân. Anh tôi chết vì một viên đạn của Việt Minh lộng quyền. Gia 
đình tôi mất nhà mất cửa vì lòng tham lam của nhà giàu bắt tay 
với trí thức. Tôi lớn lên rất sợ các tư tưởng cực đoan, các chính 
quyền độc đoán, các tư bản cực độ. Tôi thương những người lầm 
than, thấp cổ bé miệng, những ai bị bạo quyền áp bức, bị doanh 
thương tư bản bóc lột. Tôi tìm cách giúp họ trong phạm vi khả 
năng của mình. 

Niên học 1949-1950, tôi học lớp Tiếp liên1 với thầy Tăng Văn 
Chương ở trường Tôn Thọ Tường. Một lần thầy gọi lên bảng làm 
toán, làm không được, bị thầy rầy: “Con Trần Văn Thạch mà làm 
bài toán không ra!” Từ đó tôi ngẫm nghĩ ba tôi phải là một người 
nổi tiếng học cao, học giỏi, đến thầy Chương cũng biết!  

Cũng từ đó tôi bắt đầu hỏi người lớn về ba tôi. Qua những 
mẩu chuyện bà con, cô thầy kể lại, tôi biết ông đậu bằng Cử nhơn 
Văn chương ở Pháp, là một giáo sư Pháp văn nổi tiếng ở Sài Gòn, 
làm hội đồng thành phố, chống thực dân Pháp, bênh vực dân 
nghèo. Nhưng tại sao Việt Minh lại giết ba tôi?  

Cuối năm Tiếp liên về Vĩnh Long nghỉ hè gặp cậu Nghĩa, con 
của Bà Sáu, tôi dò hỏi chuyện ba (Năm 1944, đang học Collège 
Le Myre De Villers, cậu bỏ học đi kháng chiến, sau biết Việt 
Minh là một tổ chức cộng sản, cậu trở về thành. Trước 1975 cậu 
là Giám đốc Cảnh sát Đô thành, đến ngày 30-4 còn cố gắng trấn 
giữ Sài Gòn.) Lúc đó tôi khoảng 12 tuổi, cậu 16, 17 tuổi. Cậu nói: 
“Việt Minh theo Đệ Tam. Việt Minh giết ba vì ba là Đệ Tứ.” Cậu 
ráng cắt nghĩa cho tôi hai chữ Đệ Tam, Đệ Tứ  nhưng sau bài học 
chính trị với tầm hiểu của thầy và trí mở mang của trò có giới 
hạn, tôi chỉ học thuộc lòng một câu ngắn gọn: “Ba là Đệ Tứ.” 

Sau năm Tiếp liên, tôi thi đỗ vô lớp 6ème, chương trình Pháp 
trường Collège Gia Long, điểm khá được học bổng. Hai năm sau, 

                                                      
1 Sau lớp Nhứt, chuẩn bị cho học sinh thi tuyển vô collège hay lycée, tức bậc 
trung học. 
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trường mở nội trú lại (nội trú bị tạm bỏ sau các cuộc biểu tình đưa 
đến cái chết của học sinh Trần Văn Ơn) tôi được ở nội trú miễn 
phí, học đến ngày ra trường. Môn học nào tôi cũng khá trừ môn 
toán. Trong một kỳ họp hội đồng giáo sư, cô thầy đề nghị tôi 
được kèm thêm môn toán. Thầy Dưỡng tình nguyện dạy thêm cho 
tôi miễn phí. Niên học 1953-54, ngồi lớp 3è (tương đương với lớp 
9 bây giờ), sau hai kỳ thi lục cá nguyệt, cuối năm tôi được xếp 
hạng nhứt trên 52 học sinh. Có phải vì tôi là học sinh nhỏ tuổi 
nhất trong lớp hay là vì ơn đức của ba tôi để lại (thời đó còn 
nhiều người trí thức Sài gòn còn nhớ đến ba tôi), mà từ cô thầy ở 
lớp, ở thư viện, đến các cô giám thị, có rất nhiều người tận tình 
chăm sóc, nâng đỡ tôi.  

Năm 1955, chính phủ Ngô Đình Diệm đề cử một ủy ban lo 
việc đổi tên đường thành phố Sài Gòn, thay thế tên tiếng Pháp 
thời thuộc địa bằng tên danh nhân Việt Nam có công với đất 
nước. Đường Vassoigne ngang hông chợ Tân Định, được đổi 
thành đường Trần Văn Thạch (một sự chọn tên đường rất ý nghĩa 
vì thời sinh tiền nhà ba tôi ở gần đó, trên đường Mayer, nay là 
Hiền Vương. Anh Tự cũng thường kể chuyện là các bà bán hàng 
rong bị lính đuổi họ thường chạy ùa về nhà ba tôi là Hội đồng 
thành phố để được binh vực).  

Cũng từ năm đó tôi bắt đầu nghe một số người am hiểu thời 
cuộc nhắc đến nhóm “Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn 
Hùm, Trần Văn Thạch”. Cũng như ba tôi, tên các ông đều được 
ghi tạc trên bảng đường thành phố Sài Gòn. Từ đó tôi thường 
khoe với bạn bè: “Có biết đường Trần Văn Thạch ở Saigon 
không?... Ba tôi đó!” Thực ra lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ vai trò 
lịch sử của nhóm này như thế nào, chỉ biết đại khái là họ cực lực 
chống thực dân Pháp, bị Pháp đày ra Côn Đảo. 

 
Lại đi tìm cha 

Năm tháng trôi qua, chuyện xưa dần dần lui xa về quá khứ. Thập 
niên 50, 60 ít ai nói đến Đệ Tam, Đệ Tứ; người ta bận tâm lo sợ 
hiểm họa Việt Minh, Việt Cộng. Bản thân tôi bận rộn vừa đi học, 
vừa đi làm để giúp gia đình. Đến năm 1963, du học ở Mỹ, sau đó 
tôi tiếp tục học ở Canada, rồi định cư ở xứ nầy, công ăn việc làm 
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bề bộn. Khi người Việt tị nạn bắt đầu đến Toronto cuối thập niên 
70, tôi lại càng bận rộn hơn, ban ngày làm việc sở, tối lo việc 
cộng đồng. Một số sinh viên và Việt kiều chúng tôi (lúc đó tại 
Toronto không quá 50 người) tìm cách gây quỹ và tổ chức 
chương trình giúp người tị nạn học Anh văn, tìm việc làm, v..v.. 

Trong số những người tị nạn có nhiều người biết đường Trần 
Văn Thạch ở Sài Gòn, nhưng chỉ có một số bạn thân mới biết tôi 
là con của ông. Rồi bạn bè truyền miệng nhau. Có lần anh bạn 
thân Trần Trung Lương (bút hiệu Trà Lũ), với giọng Bắc Kỳ êm 
ái, dịu ngọt, giới thiệu tôi với một người bạn: “Chị Trần Thị 
Châu, chị là con của Trần Văn Thạch, ngày trước có tên đường ở 
Sài Gòn.” Tôi thầm cám ơn người bạn quý. 
 Nhà ở gần khu trường Đại học Toronto, khi rảnh rỗi tôi vô thư 
viện hay đi lục lạo các tiệm sách cũ. Một hôm tình cờ thấy quyển 
Vietnamese Communism: 1925-1945 của Huỳnh Kim Khánh1 do 
Đại học Cornell xuất bản năm 1982. Đọc nhanh mục lục và đề 
mục-danh mục, rất phong phú, tôi nhận thức ngay đây là một 
quyển sách có ích cho việc “tìm cha” của tôi. Một đề tài thu hút 
tôi ngay, đó là “Trốtkít và Stalinít”, dài 43 trang. (Nhiều sử gia 
Tây phương tên tuổi cũng nhận định rằng phần khảo sát nầy là 
một trong những phần nổi bật nhứt trong tác phẩm của Huỳnh 
Kim Khánh.)  
 Tác giả mô tả Mặt trận Thống nhứt La Lutte thành lập năm 
1934, một liên minh Đệ Tam-Đệ Tứ chưa từng thấy trong lịch sử 
mác-xít thế giới. Mặt trận ra đời từ lòng yêu nước của một nhóm 
sinh viên trí thức trẻ du học ở Pháp về, sẵn sàng gạt bỏ xu hướng 
chính trị đối lập để chung sức chống chế độ thuộc địa. Năm 1934, 
họ cho ra tờ báo tiếng Pháp, lấy tên La Lutte (Tranh đấu), làm 
tiếng nói chống bạo quyền áp bức, từ đó được biết đến với cái tên 
Nhóm Tranh Đấu. 
 Rồi cũng do một sự tình cờ khác mà tôi lại được một số tài 
liệu quý báu. Bạn đời của tôi, giáo sư Ngôn ngữ học tại Đại học 
Toronto, một hôm chuyện trò với một sinh viên sau giờ học, rồi 
không biết thầy trò nói những gì mà vài ngày sau ông mang về 
                                                      
1  Do Đại học Cornell xuất bản năm 1982; tác phẩm này được nhiều sử gia Tây 
phương trích dẫn. 
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nhà một tập tài liệu do người học trò biếu cho ông, “Vietnam: 
Workers’ Revolution and National Independence” (“Việt Nam: 
Cách mạng Công nhân và Quốc gia Độc lập”) với hình của Tạ 
Thu Thâu trên bìa tạp chí. Đây là số đặc biệt của tạp chí 
Revolutionary History (số 2, năm 1990). Tác giả gồm có Simon 
Pirani, Daniel Hémery, Ngô Văn Xuyết, Lư Sanh Hạnh và 
‘Comrade P.’  
 Pirani, Hémery và Ngô Văn Xuyết đã dày công nghiên cứu 
phong trào trốtkít ở Việt Nam trong nhiều năm. Các ông Xuyết, 
Hạnh và ‘Đồng chí P.’ cũng là những nhân chứng cuối cùng đã 
tham gia Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong hàng ngũ chiến 
sĩ Đệ Tứ. Họ may mắn thoát khỏi hai làn đạn, một bên là Việt 
Minh (Cộng sản Đệ Tam) săn lùng thủ tiêu đối lập chính trị, bên 
kia là thực dân Pháp tái chiếm miền Nam.  
 Cả ba người lưu vong sang Pháp. Rồi vào năm 1947, 1948, 
Lư Sanh Hạnh và ‘Đồng chí P.’ viết báo cáo gởi về Ban Bí thư 
Đệ Tứ Quốc tế ở Paris, tường thuật những biến cố tháng Tám 
1945 và việc Cộng sản Đệ Tam lùng bắt thủ tiêu những người Đệ 
Tứ. Nhưng báo cáo của họ chìm trong hồ sơ của Ban Bí thư Đệ 
Tứ mãi đến những năm 1987-1990 nhờ công lao của nhà báo 
Simon Pirani và Ngô Văn Xuyết mới được phổ biến.  
 Nhờ những tài liệu trên tôi mới biết hai ông Xuyết và Hạnh là 
hai lãnh tụ chính của nhóm Liên minh Cộng sản Quốc tế, một 
nhóm Đệ Tứ phân ly mà tiền thân là nhóm Tháng Mười của Hồ 
Hữu Tường. Cũng như ông Tường ngày trước, hai ông Hạnh và 
Xuyết có nhiều kinh nghiệm hoạt động bí mật, nhờ đó thoát được 
sự lùng bắt của Cộng sản Đệ Tam. Còn ban lãnh đạo của nhóm 
Đệ Tứ Tranh Đấu (ba tôi và các ông Tạ Thu Thâu, Phan Văn 
Hùm, Phan Văn Chánh, Nguyễn Văn Số), từ trước đến nay vẫn 
tranh đấu công khai, bị Việt Minh bắt và thủ tiêu toàn bộ, vì thế người 
ta không được biết nhiều về những ngày cuối cùng của nhóm này. 
 Đồng chí P. chỉ 17 tuổi khi anh gia nhập nhóm Tranh Đấu 
năm 1945. Trong báo cáo viết hai năm sau, “Mes premiers pas 
vers la révolution permanente” (“Những bước đầu của tôi tiến tới 
cách mạng thường trực”) anh tường thuật những gì anh nghe thấy 
trong những ngày cuối cùng của ban lãnh đạo nhóm Tranh Đấu. 
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Lúc đó ông Thâu đã bị Việt Minh bắt tại Quảng Ngãi (cũng có 
thể đã bị giết rồi). “Bộ tham mưu” chỉ còn có ba tôi và các ông 
Hùm, Chánh, Hòa, Lợi, Số, Thử. Cạnh tên ba tôi, đồng chí P. ghi 
“luật sư.” Thời đó có người lầm tưởng ông là luật sư vì trên báo 
La Lutte ông thường trích dẫn các điều lệ, đạo luật Pháp để tố cáo 
những hành vi “trái luật” của chính quyền thuộc địa khi họ áp đảo 
người dân.  
 Đồng chí P. là một trong khoảng 30 anh chiến sĩ có nhiệm vụ 
bảo vệ ban chỉ huy Tranh Đấu. Họ lập bản doanh tại một ngôi 
đình ở Xuân Trường gần Thủ Đức, sau khi mặt trận kháng chiến 
chống Pháp tại nội thành Sài Gòn tan vỡ.  
 Ban chi huy Tranh Đấu chỉ tồn tại có 12 ngày, nhưng những 
ngày ngắn ngủi đó đã để lại trong ký ức anh chiến sĩ Đệ Tứ một 
ấn tượng mạnh: một nhóm người thành phần xã hội khác nhau, 
cùng sống bình đẳng với nhau cho lý tưởng chung. Bài báo cáo 
lời văn chân thật viết từ tâm tình của một người thanh niên trẻ, 
hăng say với lý tưởng của mình. Chỉ có ba trang, nhưng tôi đọc 
đi đọc lại không biết bao nhiêu lần để tìm hiểu từng chi tiết liên 
quan đến giờ phút cuối cùng của ba tôi và các bạn đồng hành 
của ông.  
 Ban biên tập của tạp chí nói trên, in năm 1990, có ghi chú là 
‘đồng chí P.’ đang sống ở Pháp, nhưng từ cuối thập niên 40 
không còn hoạt động trong phong trào Đệ Tứ nữa. Dù thế một 
thời gian khá lâu tôi vẫn mong tìm được ông để hỏi xem ông còn 
nhớ chút ít gì thêm về ba tôi không. Mộng không thành nhưng ít 
nhứt tôi cũng tìm ra được tên của ‘đồng chí P.’ Trong quyển Au 
pays de la cloche fêlée, trang 338, tác giả Ngo Van (Ngô Văn 
Xuyết) có nói đến “le jeune ‘lutteur’ Phuoc”. Đó là anh chiến sĩ 
trẻ của nhóm Tranh Đấu nói trên. (Phải chăng anh là người đã 
mang di vật của ba tôi về trao lại cho mẹ tôi?) 
 Lần mò lật các trang sách của Huỳnh Kim Khánh và tạp chí 
Revolutionary History, tôi tìm được một tác phẩm vô giá cho việc 
“tìm cha,” quyển Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir 
colonial en Indochine: communistes, trotskystes, nationalistes à 
Saigon de 1932 à 1937 (Những nhà cách mạng Việt Nam và 
quyền lực thực dân tại Đông Dương: cộng sản, trốtkít và quốc 
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gia ở Sài Gòn những năm 1932-1937). Tác giả là sử gia Daniel 
Hémery. Lần đầu tiên tôi mới thấy các chữ cộng sản, trốtkít, quốc 
gia cùng hàng trên một trang giấy, và cả ba nhóm được nhắc đến 
là những nhà cách mạng Việt Nam. Sách vở xuất bản ở Việt Nam 
ngày nay, nói về thời kỳ đó thường chỉ dành hai chữ cách mạng 
cho đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và hoạt động của 
những người cộng sản Đệ Tam. 
 “Ước gì được đọc quyển  sách này” tôi thầm nghĩ, nhưng có 
người đọc được ý tôi. Vài ngày sau tôi thấy quyển sách đó nằm 
trên bàn làm việc của tôi. Lại cũng bạn đời của tôi tìm được tài 
liệu này trong thư viện Đại học Toronto, một trong những thư 
viện nổi tiếng nhứt ở Bắc Mỹ. 
 Sách của ông Hémery dài hơn 500 trang, một tác phẩm khảo 
sát công phu về nhóm La Lutte, tiên khởi là luận án tiến sĩ của 
ông. Ông bắt đầu nghiên cứu về nhóm này trong thập niên 60. 
Ông phỏng vấn rất nhiều nhân chứng Pháp, Việt quan trọng đã có 
liên quan đến nhóm La Lutte như Thống đốc Nam Kỳ Pagès, 
trùm mật thám Arnoux, nhà văn kiêm nhà dân quyền Daniel 
Guérin, bạn thân của Tạ Thu Thâu và luật sư Rosenthal, một luật 
sư Pháp tên tuổi đã từng đứng ra binh vực sinh viên Việt Nam bị 
chính quyền Pháp áp chế, kể cả các sinh viên bị bắt trong cuộc 
biểu tình tháng 5-1930 trước dinh Tổng thống Pháp, chống án tử 
hình các chiến sĩ Yên Bái (chính ông cũng bị bắt trong cuộc biểu 
tình này).  
 Tài liệu ông Hémery tham khảo vô cùng phong phú: hơn 60 
tờ báo Việt, Pháp phát hành trong thập niên 20, 30, và toàn bộ tờ 
La Lutte từ năm 1934 đến năm 1939 nằm trong Thư viện Quốc 
gia Pháp, trừ các số từ 126 đến 130 lọt trong Viện Lịch sử ở 
Amsterdam, mà ông cũng tìm được. Ngoài ra ông còn tham khảo 
rất nhiều tài liệu mà tác giả là các nhân chứng lịch sử hai miền 
Nam, Bắc. 
 Cuối thập niên 60, trong số những người Đệ Tam, Đệ Tứ 
nòng cốt của nhóm La Lutte chỉ có hai người còn sống: Hồ Hữu 
Tường ở trong Nam và Nguyễn Văn Tạo ở ngoài Bắc. Ông 
Hémery mong muốn được gặp hai nhân vật quan trọng này, 
nhưng chưa có dịp thì ông Tạo đã mất (tháng 8-1970). Nhưng rất 
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may cho ông Hémery là vào năm 1968, ông Tường đến Paris và ở 
lại đó 11 tháng để theo dõi hòa đàm Nam-Bắc, với tư cách dân 
biểu Quốc hội Việt Nam Cộng hòa. Ông Hémery đến tìm. Ông 
Tường mến phục ý chí và tinh thần nghiên cứu của ông giáo sư 
trẻ đang dạy môn Sử tại Lycée Rollin, trợ giảng tại Đại học 
Sorbonne, và cùng lúc chuẩn bị luận án tiến sĩ. Trong suốt thời 
gian ở Paris, ông dành cho ông Hémery mỗi tuần một buổi sáng 
để cùng ngồi đàm thoại.1 Giáo sư Hémery làm xong luận án tiến 
sĩ năm 1973 và hai năm sau quyển Révolutionnaires vietnamiens 
được nhà xuất bản Maspéro phát hành. 
 Lúc nhỏ tôi chỉ biết ba tôi là một người kể chuyện tuyệt vời, 
một ông giáo sư Pháp văn nổi tiếng, một ông Hội đồng Thành 
phố được dân nghèo quý mến, một người có tên trên một bảng 
đường ở Sài Gòn. Giờ đây nhờ công trình nghiên cứu công phu 
của ông Hémery tôi mới được biết thêm ba tôi là một nhà báo viết 
tiếng Pháp không thua người Pháp, đã từng phê bình, chỉ trích 
trên báo La Lutte nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền thuộc 
địa cũng như ở chính quốc; và cũng được biết là chỉ một năm sau khi 
tới Toulouse ghi danh học ban Triết ở Đại học Toulouse, chưa đầy 22 
tuổi, ba tôi đã cho ra tờ báo lấy tên là Journal des Étudiants annamites 
(JEA, “Báo Sinh viên An Nam”) vào tháng 5-1927. 

Từ đó tôi có ý định đi lục tìm các bài báo do ba tôi viết để cho 
in thành sách. Ngoài sách của các ông Hémery, Huỳnh Kim 
Khánh, Ngô Văn, tôi cũng tìm hiểu thêm về nhóm La Lutte và bối 
cảnh lịch sử từ 1925 đến 1945 qua tác phẩm của các sử gia 
Brocheux, Buttinger, Devillers, Duiker, Hammer, Hodgkin, Marr, 
McAlister, Tonnesson và nhiều sử gia khác.  

Năm 2005, tôi sang Pháp. Lần theo dấu chân của ông 
Hémery, tôi đến các thư viện, văn khố ở Paris và Aix-en-
Provence để tìm các báo cáo của chính quyền, hồ sơ mật thám 
Pháp, và bản gốc của hai tờ La Lutte và JEA.  

Các sử gia Tây Âu chuyên nghiệp thường chỉ rõ mã số các tài 
liệu văn khố họ trích dẫn. Thí dụ mã số Fonds (Tư liệu) Marius 
Moutet, PA28/c2, mà tôi thấy lần đầu tiên trong sách của ông 

                                                      
1 Hồ Hữu Tường, 41 năm làm báo, tr. 77-78. 
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Hémery giúp tôi tìm được một hộp tài liệu tại Văn khố Pháp quốc 
Hải ngoại (Centre des Archives d’Outre-Mer, CAOM) ở Aix-en-
Provence. Trong các tài liệu có một trang đánh máy trích lá thơ 
ba tôi gởi cho ông Maurice Paz, Chủ tịch Ủy ban Thuộc địa, đảng 
Xã hội Pháp, và một bản sao một lá thơ dài của ông Bộ trưởng 
Thuộc địa Marius Moutet gởi cho ông Paz phản ảnh những vấn 
đề ba tôi nêu lên về tình hình tệ hại ở Đông Dương (Xem bài này 
trong Phụ Lục.) 

Đọc bài của ông Moutet, tôi thấy có nhiều điểm ông chỉ trích, 
buộc tội ba tôi một cách quá đáng, cũng có thể nói là sai, như một 
thí dụ sau đây:  

Ông Thạch và bạn bè đã học nghệ thuật làm cách mạng tại các 
trường dạy cách mạng nhờ các nhà cách mạng Nga truyền lại kinh 
nghiệm thực hành một thế kỷ tranh đấu bí mật, và đó là những 
phương pháp ông và bạn bè muốn áp dụng tại Ðông Dương. 

Rất tiếc là trong hộp tài liệu văn bản thư tín của ông Bộ 
trưởng không có trọn vẹn lá thư của ba tôi để người đọc được 
nghe tiếng nói của hai bên. May thay gần đây tôi tìm được một 
đoạn trong quyển Marius Moutet: un socialiste à l’outre-mer của 
ông Jean-Pierre Gratien, nói đến lá thư của ông Moutet, nhắc tên 
ba tôi và tóm tắt thái độ và chính sách của ông Moutet như sau: 

Bộ trưởng Marius Moutet vì hoảng sợ đã vẽ lên một thuộc địa đang 
bị cộng sản chi phối và lăm le cướp chính quyền. Ông đặc biệt tố 
cáo hoạt động của Trần Văn Thạch, hội đồng thành phố Sài Gòn. 
Dường như Marius cố ý bôi lọ chứ thật ra chính quyền địa phương 
làm chủ được tình hình.  Ông làm vậy để biện minh cho chính sách 
đàn áp mà ông dùng tại Đông Dương như bên phe tả đã cực lực tố 
cáo. (Gratien, tr. 188). 

Một ngày nóng cháy da ở Aix hè năm 2005, nhưng tôi vẫn cảm 
thấy mát dịu trong lòng, đó là ngày tôi tìm được một bức ảnh vô 
cùng quý giá tại Văn khố Pháp quốc Hải ngoại CAOM. Trong 
ảnh có tất cả năm người: ba tôi và các ông Hồ Văn Ngà, Lê Bá 
Cang, Nguyễn Văn Khải, và một người nữa không rõ là ai. Bức 
ảnh này đối với tôi quý giá vô cùng vì gia đình không có được 
nhiều hình ảnh của ba tôi. Lúc nhỏ tôi chỉ thấy có mỗi một bức 
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chân dung nhìn thẳng của ông mà một ngày nọ, có lẽ sau khi 
được tin ba tôi đã chết, mẹ tôi đem treo trên tường, một bên cửa 
phòng khách. (Đi qua đi lại nhìn lên hình, tôi có cảm giác ông lúc 
nào cũng nhìn theo trông chừng mình nên rất sợ, thường lấm lét 
bước nhanh qua.) 

Bức ảnh quý hiếm đó nằm trong một hồ sơ mật thám Pháp. 

Đó là tấm ảnh ông Cang kèm theo thơ ông gởi về cho người anh 
bà con là Nguyễn Háo Đàng, giáo sư trường Huỳnh Khương 
Ninh, có thành tích hoạt động chống thực dân. (Xem một trang 
thơ trong phần “Hình ảnh”). Trong thơ ông Cang giới thiệu “Ban 
trị sự” mới của Tổng hội Sinh viên Đông Dương (THSV), chụp 
hình kỷ niệm ở vườn Luxembourg, và nhờ ông Đàng giúp quyên 
tiền cho hội. Một người trong hình ông Cang quên nói tên mà mật 
thám Pháp cũng không biết là ai. Có thể người đó là ông Hình 
Thái Thông, giữ chức Thủ quỹ trong ban trị sự mới THSV. 

Mật thám Pháp theo dõi chặt chẽ những người bị tình nghi hoạt 
động chống Pháp, thường xuyên kiểm soát thư từ của họ. Lá thơ của 
ông Cang bị mật thám Pháp mở ra kiểm soát, sao chụp tất cả, dịch ra 
tiếng Pháp, rồi kèm mọi thứ theo báo cáo gởi cho các cơ quan thẩm 
quyền như phủ Toàn quyền Đông Dương, Bộ Thuộc địa, v.v… Không 
biết thơ có đến tay ông Đàng không và trong bì thơ còn có những gì? 

Ngồi trong phòng thư viện rộng thênh thang, cầm bức ảnh 
chụp vào buổi đầu thời thanh niên của ba tôi, chung quanh bao 
nhiêu người im lặng đọc, viết, tôi thả hồn tưởng tượng cuộc đời 
sinh viên của ông. Trông ông quá nghiêm chỉnh, chững chạc 
trước tuổi. Chắc ông bận rộn vô cùng: vừa học, vừa làm báo, vừa 
làm chủ tịch Hội Ái hữu Đông Dương, chi nhánh Paris (AMI, 
Association mutuelle des Indochinois), làm thư ký cho Tổng hội 
Sinh viên Đông Dương. Càng nhìn hình, tôi càng thương tiếc 
những người trí thức trẻ yêu nước thương dân, bị chết oan uổng ở 
tuổi còn nhiều ước vọng, tài năng và nhiệt tình đóng góp cho đất 
nước. Chắc chắn là ba người (ba tôi và hai ông Ngà, Cang) và có 
thể là bốn, nếu người thứ năm trong hình là ông Hình Thái 
Thông, đã bị Việt Minh thủ tiêu năm 1945.  

Tôi nghĩ đến số phận không được biết rõ, không được sống 
cạnh ba của mình mà tội nghiệp cho những người đồng cảnh ngộ. 
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Tôi tự nhủ là khi làm xong quyển sách này, sẽ tìm con cháu của 
những người có trong hình để kể lại những gì tôi biết được về 
ông, cha của họ. 
 

Tìm cha gặp bạn  
Trên đường “tìm cha” tôi được làm quen với rất nhiều người ở 
khắp nơi. Trước tiên là bác sĩ Trần Ngươn Phiêu ở Mỹ, một 
người học trò cũ của ba tôi và là tác giả quyển Phan Văn Hùm: 
Thân thế và sự nghiệp. Ngay từ lúc đầu ông đã nâng đỡ khuyến 
khích tôi “đi tìm cha”. Rất buồn là quyển sách này không hoàn tất 
kịp để làm quà tặng cho ông; ông mất cuối năm 2011. Nhờ ông 
mà tôi tìm được anh Phan Kiều Dương, con của ông Hùm, em 
Quỳnh Dao, con gái ông Đỗ Bá Thế, một người bạn và đồng chí 
trẻ của ông Thâu và ông Vương Hồng Sển qua quyển Hơn nửa 
đời hư của ông.  

Nhớ một hôm tôi gọi điện thoại hỏi bác sĩ Phiêu: “Thưa Bác 
sĩ, tôi đã tìm hiểu, được biết khá nhiều về sự nghiệp chính trị của 
ba tôi, nhưng bác sĩ có biết ai viết về ‘con người’ của ba tôi 
không?” Ông bảo: “Cô Châu kiếm sách của ông Vương Hồng 
Sển.” Thế là tôi được biết thêm về những ngày ba tôi học ở 
trường Chasseloup-Laubat với ông Vương Hồng Sển, ngày ông 
gặp ba tôi lần chót, trên chuyến xe buýt đường đi Bà Chiểu, lúc 
ba tôi làm hội đồng thành phố; và cũng được biết ba tôi là một 
người rất quý sách, thường tặng sách cho bạn bè. Ông Vương 
Hồng Sển kể lại: 

Thạch có biếu tôi một cuốn mỏng “Manon Lescaut” của Abbé 
Prévost và tủ sách tôi có chứa một cuốn mỏng khác “Le Français 
correct” của Thạch soạn khi làm giáo sư trường tư tại Sài Gòn, 
chứa đựng bao nhiêu sở đắc về văn phạm Pháp mà Thạch đã thâu 
thập từ nhỏ. Tuy mỏng mà đáng lượng vàng.1  

Một người khác, rất đỗi ngạc nhiên khi tôi tìm gặp mà không 
“phỏng vấn” ông, đó là sử gia Hémery. Tôi được ngồi trò chuyện 

                                                      
1  Xin đọc bài “Vài kỷ niệm riêng đối với các nhân vật đã ghi thanh danh vào 
sử” của Vương Hồng Sển trong Phụ Lục. 
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với ông trong một nhà hàng tại Place de la Bastille, ở Paris hơn 
một tiếng đồng hồ. Ông hỏi tôi hai ba lần: “Bà tìm tôi có việc 
chi?” Tôi trả lời: “Chỉ để được cám ơn ông, nhờ sách của ông mà 
nay tôi được biết rất nhiều về ba tôi.” Tôi khoe với ông tấm hình 
tìm được ở Văn khố CAOM, chụp lại ít nhứt hai lần – trước là 
mật thám Pháp, sau đến tôi. Nhờ máy kỹ thuật số và Photoshop 
nên hình tôi chụp lại sáng tỏ hơn. Trước khi chia tay, ông xin một 
tấm làm kỷ niệm.   

Văn khố Pháp quốc Hải ngoại CAOM tạo điều kiện dễ dàng cho 
những ai đi tìm tài liệu sách vở liên hệ đến các nước thuộc địa 
của Pháp ngày trước. Thủ tục xin phép tham khảo tài liệu làm rất 
nhanh. Độc giả được tự do dùng máy chụp hình kỹ thuật số để 
sao chụp tài liệu. Trên bàn làm việc có ổ cắm điện cho máy vi 
tính. Có bàn rộng để trải các trang báo khổ lớn. Nhờ đó mà tôi 
chụp lại được cả ngàn trang báo và vô số tài liệu mật thám. 

Một số văn khố thời thuộc địa như văn khố của Thống đốc 
Nam Kỳ, không được chuyển về Pháp, còn nằm trong các Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia ở Việt Nam. Tôi có đến TTLTQG 2 ở Tp. 
Hồ Chí Minh vài lần, nhưng vì thủ tục xin phép sử dụng rườm rà 
mất thì giờ, việc tìm tài liệu cũng không đơn giản nên cuối cùng 
tôi bỏ cuộc. Xin phép đọc sách ở Thư viện Khoa học Tổng họp 
(TVKHTH) dễ và nhanh hơn, nhưng muốn đọc một số báo cũ 
trước hết phải được giám đốc thư viện chấp thuận đề tài nghiên 
cứu, và phải đọc trong phòng đọc hạn chế, nhỏ hẹp chỉ đủ cho 2 
người đọc cùng một lúc. 

Trong một chuyến về thăm mẹ, tôi bỏ ra một tuần vào tìm tài 
liệu ở TVKHTH, nhứt là hai tờ La Dépêche d’Indochine và 
L’Impartial phát hành tháng 4-1940 mà ông Ngô Văn có dẫn trích 
trong sách Việt Nam 1920-1945 của ông khi nói đến vụ án tháng 
năm 1940 của hơn cả trăm người tên tuổi mà thực dân buộc tội 
“âm mưu lật đổ chính quyền.” Tờ La Dépêche ngày 4-6-1940 
dưới cái tựa lớn: “Vụ án những người Cộng sản” có tiểu đề: 
“Phiên xử buổi chiều … Hai ngôi sao.” Đó là ba tôi và ông Phan 
Văn Chánh. Nhờ bài này tôi được biết thêm cặn kẽ những lời 
chưởng lý buộc tội và những câu trả lời của ba tôi.  

Một hôm, bước vào phòng đọc hạn chế TVKHTH tôi thấy 
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một người đứng tuổi đang đọc báo La Lutte trên máy đọc 
microfilm, cái máy duy nhứt trong phòng. Ông cho biết nhiều 
phim bị hư, khó đọc. Tôi tò mò gợi chuyện, được biết ông tên 
Sơn, chồng của Nguyễn Thị Minh, con gái của Nguyễn An Ninh. 
Tôi tự giới thiệu và sau đó được gặp chị Minh. Chị đưa tôi đi 
viếng nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh được nhà nước Việt Nam 
xây cất, khánh thành tháng 9-2002. Chị cũng đưa tôi đến nhà thờ 
Gia tộc Nguyễn An Ninh, ở quận Phú Nhuận. Trong gian phòng 
chính có một tủ sách nhỏ. Thoáng nhìn tôi nhận ra ngay quyển 
Việt Nam 1920-1945 của ông Ngô Văn. Tôi vừa ngạc nhiên vừa 
thầm nghĩ: Sớm muộn gì rồi sự thật về những người Đệ Tứ Việt 
Nam cũng sẽ được phô bày.  

Một cách phô bày chân thật về sự nghiệp đấu tranh cho công 
bằng xã hội của ba tôi là qua các bài báo của ông.  
 Các bài ông viết trong tờ Journal des Étudiants annamites 
(báo Sinh viên An Nam) đều có ký tên ông, nhưng trong tờ La 
Lutte thì lại khác. Theo chính sách trách nhiệm chung của ban 
biên tập, bài vở không đề tên tác giả, trừ một vài trường hợp đặc 
biệt. Như vậy làm sao biết được bài nào do ông viết?  
 Theo ông Hồ Hữu Tường, phần lớn các bài trong La Lutte là 
do ba tôi và ông Thâu viết. Ông Thâu phụ trách các bài xã luận, 
ba tôi đảm nhiệm mục châm biếm “Petits clous” (ông Tường dịch 
là “Đinh cúc”), được nhiều độc giả ngưỡng mộ; ông cũng nhuận 
sắc, sửa chữa bài viết của các cộng tác viên khác. Rồi đến những 
bài mà nội dung cho thấy rõ ai là tác giả như các bài liên quan 
đến các buổi họp Hội đồng Thành phố, đến hoạt động của Hội 
Nhà báo Nam Kỳ (ông là Tổng thư ký) cũng như đến các đạo luật 
lao động, và các bài “phóng viên” La Lutte đi điều tra các vụ dân 
quê bị cướp đất ở Rạch Giá, công nhân lò gốm Thủ Dầu Một đình 
công, v.v...  
 Tháng 7-1937, sau khi hai nhóm Đệ Tam, Đệ Tứ phân ly, 
cũng là lúc ông Thâu lãnh án tù 2 năm, ba tôi bắt đầu viết một số 
bài xã luận.  Và cũng từ đó đến khi tờ La Lutte đình bản tháng 6-
1939, ông có ký tên dưới nhiều bài viết.  
 Cuối cùng lời văn châm biếm, chơi chữ sâu sắc, và một số từ 
đặc biệt như “budgétivores” (“bọn tàm thực ngân sách, kẻ ngốn 
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sạch ngân sách”), “les cochons de payants” (“lũ heo đóng thuế” 
ám chỉ dân đen mà thực dân thường mắng chửi: “cochon!”), 
“Eduard Marquis la Sonnette” (“cái chuông báo động”, biệt danh 
ba tôi đặt cho ông giám đốc phòng báo chí), “retour de France, 
retour d’Hanoi… retour d’âge” (chỉ các trí thức thành tài nhưng 
lãng phí đời mình: những người “trở về từ đất Pháp, trở về từ đất 
Hà Nội, với … tuổi hồi xuân”). 

Nhiều đêm ngồi đọc lại các bài ba tôi viết, tôi cười khúc khích 
một mình, mong được chia cái vui nhẹ nhàng đó với nhiều người, 
nghĩa là soạn một quyển sách tiếng Pháp để người đọc được 
thưởng thức lời văn chính gốc của ba tôi. Nhưng cuối cùng tôi 
quyết định soạn sách tiếng Việt. Sau khi đọc nhiều sách vở, tài 
liệu do Đảng Cộng sản Đông Dương và về sau chính phủ Việt 
Nam CHXH xuất bản, tôi thấy cần đưa ra những bằng chứng trả 
lại sự thật cho lịch sử đã bị bóp méo từ lâu.  

Vấn đề khó khăn kế tiếp là tìm một người vừa là nhà văn, vừa 
là dịch giả, và cùng lúc cũng là một người thích khảo sát các đề 
tài lịch sử. Tôi nhờ ông Phiêu giúp tìm người. Ông bảo: “Rất khó, 
chị Châu. Làm sao dịch nổi các bài ‘Petits clous’ của bác Thạch.” 
Nhưng tôi không thối chí. Hôm sau gọi điện thoại cho em Quỳnh 
Dao ở Pháp. Em giới thiệu tôi với cô Phan Thị Trọng Tuyến.  
Trong buổi nói chuyện điện thoại đầu tiên, người ở Canada, 
người ở Pháp, Tuyến cho biết: “Lúc nhỏ, đi học ở Sài Gòn, mỗi 
ngày em đi qua đường Trần Văn Thạch mà không biết ông này là 
ai. Em rất mừng được làm quen với chị.” Sau này tìm hiểu thêm 
về Tuyến, mới biết tại sao Tuyến nhanh chóng nhận lời giúp. Lúc 
còn là sinh viên Tuyến được gặp một số các bác lính thợ Việt 
Nam ở Pháp, nay đã về hưu nhưng thời thanh niên có chân trong 
phong trào Đệ Tứ ở Pháp. Tuyến tìm hiểu và cảm thông cuộc đời 
chông gai của họ. Qua nhiều năm gặp gỡ chia sẻ buồn vui với các 
bác lính thợ, Tuyến cho ra đời bài viết “Những mươi năm ấy biết 
bao nhiêu tình” nói về phong trào Đệ Tứ của người Việt ở Pháp. 

Tôi và Tuyến chưa gặp mặt nhau nhưng từ năm 2008 đến nay 
chúng tôi thường xuyên bàn luận, trao đổi ý kiến với nhau về các 
bài báo của ba tôi, và luôn cả tâm sự với nhau qua email. Bao 
nhiêu bài tôi đánh máy xong, gởi cho Tuyến là Tuyến dịch ngay, 
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ngay cả đêm Giáng sinh cũng ngồi dịch cho xong, để còn phải lo 
việc sở. Nhiều lần, nhứt là sau những chuyến về Việt Nam thăm 
mẹ, vướng vào tâm trạng trầm cảm, tôi lặng thinh một thời gian. 
Tuyến lo ngại, tìm tin qua người này người nọ, nhưng vẫn cho tin 
để tôi yên trí. Khi vui và phấn khởi trở lại, tôi gởi email đề “La 
Revenante” (“Người khuất trở về”) là Tuyến vui mừng trả lời 
ngay: “Chị muốn em làm cái gì em cũng làm hết!” 

Không có Tuyến giúp thì quyển sách này khó mà hoàn thành 
được. 

Đoạn kết 
Khi tôi viết những dòng này, mẹ tôi đã được 95 tuổi. Phần tình 
cảm: buồn, vui, thương, nhớ … bà vẫn còn, nhưng phần lý trí suy 
luận thì đã mất nhiều từ khi lâm bịnh. Khái niệm thời gian cũng 
không còn. Bà không thích nghe nói ai chết, mà cũng không tin 
người thân, bạn bè đã chết rồi. Có lần tôi hỏi bà về hai ông 
Tường, Chánh. Bà nói: 
 Ông Chánh với ông Tường lại chơi với ba mầy hoài – Má nhớ 
ông Tường ra sao không? - Ốm, lưng khòm khòm. – Má nhớ ông 
Chánh ra sao? – Ông mập tốt quá mà sao chết, đồn chết có biết 
chết thiệt không. (Trước đó, tôi có nói với mẹ tôi là ông Chánh đã 
chết rồi.) 
 Có lần đột nhiên bà hỏi: Ba với thằng Điển,“thằng suyễn” đi 
đâu không trở về? (“Thằng suyễn” là anh Tự, lúc nhỏ bị suyễn 
nặng. Sau 12 năm lao tù ở vùng Yên Bái, từ 1975 đến 1987, anh 
rời Việt Nam năm 1992, định cư ở Mỹ. Từ năm 1999 đến nay, tu 
ở thiền viện Tánh Không, Riverside, California.) 
 Mẹ tôi rất nắm níu tôi, mỗi lần chia tay là một lần hai mẹ con vô 
cùng khổ sở. Bà thường nói:“Má ngồi trông, đếm từng ngày, trông 
Châu, Tết về.” Lúc mắt mẹ tôi còn thấy chút ít, có lần tôi gợi chuyện: 
“Bữa nay, má muốn nói chuyện gì nè?” Bà trả lời: “Không nói gì. 
Ngồi dòm thôi. Đây là Châu, đây là má Ngọc. Hai người sống chung 
một nhà. Tình mẹ con. Hai mẹ con mình gần nhau.” Năm rồi, mắt mẹ 
tôi đã mù. Bà thường kêu tôi lại ngồi trên giường với bà: “Châu ngồi 
đó, má ngồi đây được rồi, vui rồi.” 

Đầu năm 2006, sau một lần từ giã mẹ tôi rất khó khăn, lên Sài 
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Gòn hai ngày trước khi trở về Canada, nằm trong khách sạn, tôi 
nhớ mẹ rồi sực nhớ đến dì Năm Mè (Bùi Thị Mè), một người 
bạn thân của mẹ tôi lúc nhỏ. Năm nào về thăm mẹ, tôi cũng ghé 
thăm dì.  
 Mẹ tôi và dì là nạn nhân của một cuộc chiến ý thức hệ thảm 
khốc, kéo dài hơn 30 năm, đem đau thương cho biết bao nhiêu 
người. Mẹ tôi mất chồng vì ba tôi không cùng xu hướng chính trị 
với Cộng sản Đệ Tam, dì Mè mất ba người con trai trong một 
năm vì dì chống lại đường lối chính trị của chính phủ Ngô Đình 
Diệm. Năm 1960 dì cùng chồng dắt bốn người con trai vô bưng 
kháng chiến, gởi hai người con gái nhỏ nhờ cô của mấy cháu nuôi 
giùm. Năm 1968, khi cuộc chiến cộng sản-quốc gia trở nên ác liệt 
ở miền Nam, cùng một ngày dì được tin hai người con trai lớn, 26 
và 24 tuổi, tử trận. Rồi không lâu sau lại có tin người con trai 22 
tuổi cũng chết ở chiến trường, đứa con trai út bị thương. Một thời 
gian dì bị khủng hoảng tinh thần, được đưa đi Liên Xô dưỡng 
bịnh. Ngồi trong phòng khách nhà dì, nhìn 3 tấm ảnh của ba 
người thanh niên tuấn tú treo trên tường, tôi không khỏi bùi ngùi 
thương tiếc, nghĩ đến cái hậu quả khủng khiếp của các cuộc tranh 
chấp ý thức hệ. 
 Nhớ dì Mè thì lại nghĩ đến ông Trần Văn Giàu. Cả hai đều là 
nhân vật tiếng tăm trong nước, thế nào cũng quen nhau nhiều. Tôi 
gọi điện thoại cho dì Mè: “Dì Năm chắc quen ông Giàu. Dì xin cho 
con gặp ông được không? – Nửa tiếng dì sẽ trả lời.” Bốn giờ chiều 
hôm đó, tôi lấy taxi đón dì, rồi hai dì cháu cùng đến nhà ông Giàu.  

Tôi không có mục đích gì rõ rệt khi muốn đi gặp ông, chỉ thoáng 
mong ước ông cho biết chút ít về cái chết của ba tôi.1 (Đúng là một 

                                                      
1 Trước đó vài tháng tôi được đọc bài “Ai đã ám sát Tạ Thu Thâu và những 
người Trốt-kít Việt Nam” của ông Hoàng Khoa Khôi, và không thể quên được  
đoạn văn sau đây: “Mùa hè năm 1989, nhân dịp qua Pháp, ông Trần Văn Giàu 
[gặp một số người Việt tại Paris]. Khi hỏi về việc ai đã giết Tạ Thu Thâu ở 
Quảng Ngãi, ông Giàu quả quyết không phải ông vì lúc đó người trách nhiệm là 
ông Hoàng Quốc Việt được đảng cử ra thay ông [… ] Khi hỏi về các vụ ám sát 
các lãnh tụ trốt-kít khác ở miền Nam như Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, 
Huỳnh Văn Phương, v.v... ông Trần Văn Giàu lại rất lúng túng, không quả quyết 
như câu trả lời về vụ ám sát Tạ Thu Thâu . Thái độ lúng túng ấy khiến cử tọa có 
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ước mong quá ngây thơ.) Mùa thu 1945, ông là nhân vật quan trọng 
nhứt trong Lâm ủy Hành chánh Nam Bộ, rồi đến Ủy ban Kháng chiến 
Nam Bộ, nắm quyền sinh sát trong tay. Nhiều sử gia cho rằng ông 
trực tiếp hay gián tiếp có trách nhiệm trong việc hàng chục lãnh tụ 
đảng phái đối lập bị thủ tiêu. 

Trước đó vài ngày tôi được đọc nhiều quyển sách xuất bản ở Việt 
Nam để kỷ niệm 60 năm “Cách mạng tháng Tám” trong đó có nhiều 
bài viết của ông Giàu. Và trước đó nữa, tôi có đọc khá nhiều sách của 
các sử gia Tây phương; nhiều sử gia tên tuổi có viết (hay không) về 
cách mạng tháng Tám cũng đều đến gặp ông như: David Marr, Stein 
Tonnesson, Christopher Goscha, Peter Zinoman, Alain Ruscio, v.v… 

Ở tuổi 95, ông Giàu vẫn còn minh mẫn. Suốt buổi tiếp tôi và dì 
Mè, ông ngồi yên trên chiếc ghế trường kỷ đối diện, vẻ mặt trang 
nghiêm, không để lộ một cảm xúc nào. Tôi ngại ngùng, lúng túng, 
không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, cuối cùng hỏi một câu (chỉ 
được hỏi có một câu thôi) mà sau này mới biết là ‘vô ý thức’ đụng 
nhằm một đề tài ‘nhạy cảm’ đối với ông: “Thưa bác Sáu, cách đây 
mấy ngày con có đọc một bài nói về cách mạng tháng Tám. Có phải 
tại buổi họp Chợ Đệm, ông Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Tạo và 
Nguyễn Văn Nguyễn không tán thành khởi nghĩa lúc đó?” Lý do tôi 
hỏi về những người này là vì đã được đọc nhiều về họ trong sách của 
các ông Hémery, Ngô Văn, báo La Lutte, hồ sơ mật thám Pháp, v.v.. 
(còn các ông Nguyễn Văn Trấn, Huỳnh Văn Tiểng, Huỳnh Tấn Phát, 
v.v.. về sau tôi mới được biết đến nhiều.) 

Sắc diện ông Giàu thay đổi ngay. Ông lấy ngón trỏ tay phải, chỉ 
vào mặt tôi, vừa đánh nhịp, vừa xỉ vả: “Không biết, nghe đây, im đi, 
đừng nói!” Thế là tôi và dì Mè ngồi im phăng phắc cho đến khi ông 
dứt lời, ông nói gì tôi cũng không nhớ. Cuối cùng để không khí bớt 
ngột ngạt tôi đưa ông xem quyển Saigon 1925-1945: De la « Belle 
Colonie » à l’éclosion révolutionnaire ou la fin des dieux blancs 
(Philippe Franchini, chủ biên) tôi vừa mua ở một tiệm sách ở Paris 
trước đó vài tháng. Tôi lật cho ông xem trang sách có in hình chân 
dung của ông lúc trẻ, vẻ mặt cứng rắn, thách thức. Đó là một trang 
                                                                                                                       
cảm tưởng ông có dính líu đến những vụ này, hoặc ít ra ông cũng biết ai là thủ 
phạm. (Hồ sơ Đệ Tứ Quốc tế Việt Nam, Tập 1, Paris: Tủ sách nghiên cứu, 2000). 
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trong bài viết của Pierre Brocheux tựa đề “Les sentiers de la 
révolution” (“Các con đường cách mạng”). Hình này tác giả tìm được 
trong Văn khố CAOM. Trong sách cũng có một bài nói về Tạ Thu 
Thâu. (Không biết ở tuổi già, có khi nào ông Giàu nghĩ đến cái chết 
của ông Thâu không?) 

Tôi hỏi: “Bác có thấy quyển này chưa? – Chưa thấy – Con xin 
tặng bác.” Rồi tôi và dì Mè kiếu từ. 

Trên xe taxi đưa dì Mè đến khách sạn Continental gặp một người 
bạn từ Pháp mới về, hai dì cháu ngồi lặng im như tờ. Đột nhiên, dì 
thốt lên: “Già mà còn lửa!”  

Kinh nghiệm trên làm tôi càng tin thêm giả thuyết của sử gia 
Duiker: Trần Văn Giàu bị điệu về Hà Nội (cuối tháng 10-1945), 
tướng Nguyễn Bình thay thế, không phải vì lý do chính sách mà vì cá 
tính của ông Giàu.1 Chính sách độc quyền lãnh đạo và thủ tiêu lãnh tụ 
đối lập cũng được Nguyễn Bình tiếp tục thi hành.  

Ông Giàu là người có nhiều lý tưởng và tham vọng chính trị, 
hy sinh cả cuộc đời trai trẻ của mình vào tù ra khám, tranh đấu cho 
độc lập nước nhà. Nhưng ông cũng là “một người cuồng tín” (theo 
lời sử gia Devillers), hành động theo phương châm “Cứu cánh biện 
minh cho phương tiện.” Khi khởi nghĩa chống Pháp năm 1945, ông 
chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” đưa ra những khẩu hiệu: 
“Chừng nào Sài Gòn hóa ra tro tàn, quân Pháp mới chiếm được Sài 
Gòn.” “Chừng nào Nam Bộ biến thành sa mạc, quân Pháp mới 
chiếm được Nam Bộ.”2   

Sử gia Marr, tác giả quyển Vietnam 1945 và nhiều tác phẩm 
khảo sát lịch sử Việt Nam có giá trị, đã nhiều lần phỏng vấn 
ông Giàu.3 Ông Marr nhận xét về ông Giàu như sau: “Khi có 
điều gì làm ông nổi giận, da mặt ông đen sẫm lại và  dáng bộ 

                                                      
1 Duiker viết : “Dưới sự lãnh đạo của ông [Giàu] phong trào nổi dậy càng ngày 
càng mang tính chất tàn bạo, khủng bố…  Dường như [Võ Nguyên] Giáp xem 
tính chất đó đến từ cá nhân lãnh đạo chớ không phải do chiến lược tổng thể, vì 
[Nguyễn] Bình được lịnh tiếp tục áp dụng chiến thuật tiêu thổ mà Giàu đã dùng 
trước đó.” (1981, tr. 117). 
2 Trần Tấn Quốc, Saigon Septembre 45, tr. 68. 
3 Ngày 25-3-1980, 19 và 25-3-1988, 12-2-1990 (Marr, 1995, tr. 454-456, 458.)  
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trở nên đe dọa.” Chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên bị 
ông Giàu điểm mặt. 

Hành trình “tìm cha” đã làm thay đổi con người tôi. Tôi cảm thấy 
gần gũi ba tôi hơn, mến thương ba mẹ, anh chị em nhiều hơn vì 
cảm thông những nỗi gian truân của từng người.  

Tôi cũng tự hào là đóng góp được phần nào để làm sáng tỏ một 
chương lịch sử Việt Nam bị mờ phai vì che giấu hay bị móp méo 
vì luận thuyết một chiều của người thắng cuộc.  

Nhưng chuyện xưa hay trở về ám ảnh, làm tôi thường mất ngủ. 
Giấc ngủ chập chờn, tôi hay nằm chiêm bao thấy người thân đã 
chết trở về sinh hoạt với mình. Rồi trong giây phút có chút ý nghĩ 
phi lý: Giá như ba tôi không chết sớm, có người lo lắng cho mẹ tôi, 
anh chị em chúng tôi, thì có thể mẹ tôi không bị bịnh đến ngày 
nay, anh Điển, em Chung cũng còn sống. Nhưng tôi cũng nhanh 
chóng trở về thực tế. Có ai sống trên đời mà không qua khổ ải. Tôi 
tự nhủ: ở từng tuổi này mà còn khỏe mạnh sáng suốt để soạn thảo 
sách vinh danh cha mẹ là điều rất quý. Tôi cảm thấy toại nguyện. 

Tôi tập thói quen: mỗi lần thương tiếc ba tôi thì nhớ đến câu 
tưởng niệm của một người bạn học cũ của ông: “Thạch … có tánh 
cang chánh xây dựng, dám nói dám làm, tiếc thay trời không cho 
sống để thi thố tài nghệ, nhưng bao nhiêu kia cũng đủ, mạng ấy 
yểu mà danh ấy thọ.” (Vương Hồng Sển, Hơn nửa đời hư, tr. 147). 

Tôi hãnh diện có người cha tên Trần Văn Thạch. 
 

&&&
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Thạch với con trai đầu lòng, Trần Văn Tự,  

sinh tại Toulouse, năm 1927. 
 

Từ phải sang trái: Trần Văn Thạch, chánh thất Nguyễn Thị Ba, 
em và anh bà Ba. (Hình chụp ở Pháp khoảng năm 1927.) 
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Cuối năm 1927, Thạch rời 
Toulouse lên Paris ghi tên học Đại 
học Sorbonne, trú ngụ tại số 50 
đường Broca. 
 
 

 

 
Đoàn người dự Hội thảo Sinh viên Đông Dương đi qua Cours Mirabeau, Aix-
en-Provence, trên đường đến nghĩa trang đặt vòng hoa tưởng niệm những 
người lính An Nam hiến thân cho “mẫu quốc” trong Đệ nhất Thế chiến I. 
(Hình chụp lại trong JEA, tháng 10-11, 1927) 
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Đại Hội Sinh viên Đông Dương, phiên họp chính tại Thị sảnh thành phố Aix-
en-Provence, ngày 20-9-1927 (Nguồn: Journal des Étudiants annamites, tháng 
10&11, 1927) 
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Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên Đông Dương tại Paris, 1929 
Từ trái sang phải: 

(Hàng ngồi) Nguyễn Văn Khải, Hồ Văn Ngà, Trần Văn Thạch 
(Hàng đứng): Hình Thái Thông (?), Lê Bá Cang 

(Nguồn: Văn khố Pháp quốc Hải ngoại,  
Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence
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Báo Journal des Étudiants annamites (Sinh viên An Nam) của Trần Văn Thạch 
phát hành tại Pháp, 1927-1928. 
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Danh sách một số sinh viên Việt Nam trong hồ sơ mật thám (trang 1).  
Ghi chú “Connu du Service de C.A.I” (Service de contrôle et d’assistance aux 
indigènes : Sở Kiểm soát và tương trợ người bản xứ), có nghĩa “đơn sự có tên 
trong hồ sơ mật thám, đang bị theo dõi.” 
 



Biên niên tiểu sử    47 
 

 

 
Danh sách một số sinh viên Việt Nam trong hồ sơ mật thám (trang 2.) Theo 
ghi chú của  Sở Kiểm soát C.A.I., Trần Văn Thạch có chân trong tổ chức 
Ligue contre l’Opposition Coloniale et l’Impérialisme (Liên Minh Phản đế) 
thành lập tại Bruxelles, Bỉ năm 1927. (Nguồn: Văn khố Pháp quốc Hải ngoại, 
Archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence.)  
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Hồ sơ mật thám Pháp báo cáo về Ban Chấp hành mới của Tổng hội Sinh viên 
Đông Dương năm 1929. (Nguồn: Văn khố Pháp quốc Hải ngoại, Archives 
d’Outre-mer, Aix-en-Provence.)
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Thư của sinh viên Lê Bá Cang gởi từ Paris cho người anh bà con ở Việt Nam, 
Nguyễn Háo Đàng, giáo sư trường Huỳnh Khương Ninh. Mật thám Pháp mở 
thư kiểm duyệt, sao chụp mọi thứ, rồi dịch ra tiếng Pháp, chuyển lên thẩm 
quyền như Toàn quyền Đông Dương, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, v.v.. 
(Nguồn: Văn khố Pháp quốc Hải ngoại, Archives d’Outre-mer, Aix-en-
Provence) 
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  Một trang trong thư đề ngày 12-6-1930 của người bạn thân, luật sư Lý 
Bình Huê gởi cho Thạch báo tin Công tố viện Pháp đã nộp đơn xin tòa án 
giải tán THSVĐD. Huê cũng cho Thạch biết là mật thám Pháp nắm rất 
nhiều thông tin về họ và những người bạn vừa bị trục xuất về nước, nhờ 
Thạch nói cho các bạn biết, nhứt là bạn Hồ Văn Ngà. “Ngà thế nào cũng sẽ 
đến gặp anh khi xuống tàu – hay khi ra khỏi khám!” (Nguồn: Archives 
d’Outre-mer.) 
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Bốn ông Hội đồng “Lao động” trong phiên nhóm đầu tiên của Hội đồng Thành 
phố, sau cuộc bầu cử tháng Tư, năm 1935. Từ trái sang phải: Trần Văn Thạch, 
Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu, Dương Bạch Mai. (Báo La Lutte, số 77) 

Tòa soạn báo 
La Lutte ngày 
bầu cử Hội 
đồng Thành 
phố. Chính 
quyền thuộc  
địa làm áp lực 
cử tri, bố trí 
cảnh sát xét 
giấy tờ những ai 
ra vào tòa soạn. 
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(Từ trái sang phải, 
từ trên xuống 
dưới): 
Tạ Thu Thâu.  
Nguyễn An Ninh, 
Phan Văn Hùm, 
Nguyễn Văn Tạo, 
Trần Văn Thạch, 
Dương Bạch Mai. 
 
 
Ninh là người 
sáng  khởi nhóm 
La Lutte. 
Thạch, Thâu, 
Hùm, Tạo, Mai là 
cột trụ ban  
biên tập báo 
La Lutte 
từ năm 1934 
đến giữa năm 
1937, khi Tạo, 
Mai và các đồng 
chí của hai ông 
rời nhóm La 
Lutte. 
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 Báo La Lutte ngày 30-11 và 13-3-1935; báo Tranh Đấu ngày 9-5-1939. 
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Ngày 5-10-1935 Trần Văn Thạch cho đăng trên báo Lalutte bài phóng sự của 
ông mô tả một cuộc bãi công  của công nhân lò gốm vùng Lái Thiêu - Thủ 
Dầu Một và cuộc sống vô cùng khốn khổ của họ. Người làm công, kể cả phụ 
nữ và trẻ em bị chủ nhân bóc lột với sự tiếp tay của chính quyền thực dân. 
(Xem bản dịch tiếng Việt trong chương Nếp sống dân gian.) 
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Hai ông hội đồng “Lao động” Tạo, Thạch (đội nón cối trắng, ôm cạt-
táp đen) làm việc với các tài xế xe “lô” (location) chở khách đã bị một 
anh cảnh sát lạm quyền, phạt vạ bất công. Sau đó, hai ông đến bót cảnh 
sát khiếu nại giúp các anh tài xế. (Báo La Lutte, ngày 25-5-1935)   
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Đầu năm 1935, Thạch cho xuất bản quyển sách giáo khoa Le Français correct 
để hướng dẫn học sinh trau dồi văn phạm Pháp. Sách được tái bản năm 1952. 
Sau nhiều năm tìm kiếm không kết quả, cơ duyên lại đến: tác giả Trần Mỹ 
Châu tình cờ được một người tặng cho một quyển ông gìn giữ nhiều năm, để 
con cháu Trần Văn Thạch làm của gia bảo. 
 Gần đây chúng tôi được biết quyển Le Français correct (Tiếng Pháp đúng 
ngữ pháp), xuất bản lần thứ nhất, có trong “Bộ Sưu tập quý hiếm” (ký hiệu: 
M8515) của Thư viện Quốc gia Việt Nam. (http://nlv.gov.vn/bosuutap/sach-
dong-duong/kho-m/le-francais-correct.html). 
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HÌNH GIA ĐÌNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Văn Thạch (hình chụp khoảng năm 1939, trước khi bị đày ra  
Côn đảo) và kế thất Nguyễn Kim Ngọc. Ông bà kết hôn năm 1937. 

 
 
 

 
 
 
 

Mỹ Châu, con 
gái đầu lòng của 
ông bà, sinh năm 
1938. (Tên khai 
sanh: Trần Thị  
Châu) Hình chụp 
năm 1940. 
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Điển (bên trái), Mỹ Linh (bên phải), con thứ ba và thứ hai của Trần Văn Thạch 

với chánh thất Nguyễn Thị Ba. Hình chụp khoảng  năm 1934. 
Bà mất năm1935. Ông tục huyền năm 1937. 

 
 
 

 
 

 
(Từ trái sang phải) Điển, Mỹ Nguyệt, Mỹ Châu 

 Hình chụp khoảng năm 1947, 1948. 
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Tự, (bên trái) trưởng nam, Mỹ Linh (bên phải) con thứ hai  

của Trần Văn Thạch và Nguyễn Thị Ba. 
 

 
Mỹ Dung, con thứ tư của  Mỹ Chung, sinh ngày 26-12-1945, 
Trần Văn Thạch và Nguyễn Thị Ba con út của Trần Văn Thạch và  
(Các hình trên chụp khoảng 1948.) Nguyễn Kim Ngọc. (Hình chụp 
 khoảng 1956)   
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Nguyễn Kim Ngọc, hình chụp 
khoảng 1948, trước khi bà lâm 
bịnh thần kinh sau một lần bị mật 
thám Pháp bắt và tra khảo. 
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II. 
 

 

BIÊN NIÊN TIỂU SỬ 1 
 

TRẦN VĂN THẠCH 
(1905-1945) 

 
 
Trần Văn Thạch sinh ngày 15-10-1905 tại Chợ Lớn, miền Nam 
Việt Nam. Con của ông Trần Hữu Vị, công chức sở Thương chánh 
Sài Gòn, và bà Huỳnh Thị Thanh, tiểu điền chủ. Ông bà chỉ có hai 
con trai. Anh của Thạch là Trần Văn Đá (tự Trần Hữu Ngọc), lớn 
lên làm việc tại Ngân khố Chợ Lớn.  
 Học sinh giỏi trường Tiểu học Phú Lâm, Thạch được học bổng 
vào trường Trung học Chasseloup Laubat (còn gọi là trường Bổn 
quốc). Trường này thành lập năm 1874, lúc đầu chủ yếu là cho con 
em thực dân Pháp ở Sài Gòn, chương trình học theo chính quốc; về 
sau học sinh Việt Nam được nhận vào, nhưng tuyển chọn rất gắt 
gao. Trường nổi tiếng vì có nhiều giáo viên và học sinh giỏi.  
 Đây là thời kỳ những thanh niên trí thức trẻ chịu ảnh hưởng 
của những nhà yêu nước từ thế hệ Nho giáo, như Phan Chu Trinh 
và Phan Bội Châu đến thế hệ Tây học với ngôi sao sáng là Nguyễn 
An Ninh. Theo truyền thống sinh hoạt chính trị ở Pháp, Ninh tổ 

                                                      
1 Nguồn tham khảo chính: Hồ sơ mật thám Pháp lưu trữ tại Văn khố Quốc gia, 
Paris (Archives Nationales, Paris, ANP), Trung tâm Văn khố Pháp quốc Hải 
ngoại (Centre des Archives d’Outre-Mer, CAOM, Aix-en-Provence); các tác giả 
Daniel Hémery (1975), Ngo Van (2000); Philippe Devillers (1952); David Marr 
(1995); Huỳnh Kim Khánh (1982); báo Journal des Étudiants Annamites (Báo 
Sinh viên An Nam); báo La Lutte (Tranh đấu); Văn kiện Đảng, Tập 6 & Tập 7; 
hồi ức của bạn hữu, thân nhân. 
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chức các buổi hội họp công khai tại Sài Gòn “nhằm thúc dục thanh 
niên làm quen với nền văn hóa Âu-Tây” và nỗ lực học hỏi để có 
“khả năng hiến thân vì dân tộc.”1 Bài diễn thuyết bằng tiếng Pháp 
của ông, “L’idéal de la jeunesse annamite” (“Lý tưởng của thanh 
niên An Nam”) tại Hội Khuyến học Nam Kỳ, lúc ông chỉ mới 23 
tuổi, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong giới trẻ.  
 Ngay từ lúc còn là học sinh Trung học, Thạch đã sinh hoạt cách 
mạng yêu nước, thường mở những cuộc nói chuyện chánh trị trong 
trường. Ở trường Bổn quốc, Thạch cũng quen biết Tạ Thu Thâu 
nhưng lúc đó Thạch Thâu không đồng chính kiến, thường chống 
báng, cãi nhau về đường lối sinh hoạt chính trị.2 
 Cùng học trường Bổn quốc trong thời gian đó còn có Phan Văn 
Hùm, Phan Văn Chánh, Hồ Hữu Tường, Dương Bạch Mai, 
Nguyễn Văn Tạo, và trước đó là Nguyễn An Ninh. Thâu, Thạch, 
Hùm, Chánh, Ninh, Mai, Tạo sau này sẽ là cột trụ của nhóm La 
Lutte (Tranh Đấu), một phong trào hàng đầu công khai chống 
chánh sách thuộc địa của Pháp tại Đông Dương. 

Năm 1925, Thạch thi đậu bằng Tú Tài Pháp hạng ưu. Cuối 
năm, ông kết hôn với cô Nguyễn Thị Ba, trưởng nữ trong một gia 
đình điền chủ khá giả ở Mỏ Cày, Bến Tre, con của Nguyễn Văn 
Huyên và Bùi Thị Tám (bà con họ hàng với Bùi Quang Chiêu). 

 Thời sinh viên tại Pháp  (1926-1930)  

Hoạt động chính trị của sinh viên Việt Nam tại Pháp 
Năm 1926 chánh quyền thuộc địa bắt đầu nới rộng chính sách dễ 
dàng dành cho học sinh Nam Kỳ sang Pháp du học3. Thập niên 
20, thực dân đẩy mạnh công cuộc khai thác kinh tế ở Việt Nam, 
tập trung vào việc khai thác và xuất cảng than đá, cao su và gạo. 
Một giới trung lưu mới được thành hình ở Nam Kỳ: giai cấp điền 
chủ. Họ có phương tiện cho con em du học ở Pháp.  
 Đầu năm 1926, Thạch cùng với vợ, anh và em vợ rời Sài Gòn 
sang Pháp du học.  

                                                      
1 Ngô Văn, 2000, tr. 45.  
2 Phương Lan Bùi Thế Mỹ, Sài Gòn, 1974, tr. 222. 
3 Không có thống kê rõ rệt, nhưng khoảng 600 người, theo McConnell, 1989, tr. 
52; Hồ Tài, 1992, tr. 269, chth. 1. 
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 Những năm 1926-1928 cũng là thời điểm một số sinh viên, trí 
thức trẻ Việt Nam du học ở Pháp, phần đông là gốc miền Nam, 
bắt đầu đẩy mạnh hoạt động chính trị chống chế độ thuộc địa qua 
báo chí, hội họp, hội đoàn, v.v.. Mặc dầu khuynh hướng chính trị 
khác nhau: “Pháp-Việt đề huề”, quốc gia, cộng sản, hay trốtkít, 
chủ yếu họ đều là những người yêu nước; có nhiều người đã tham 
gia phong trào bãi khóa ở nước nhà và bị chính quyền thực dân 
đuổi học. Nhiều sinh viên chọn ngành luật (như Phan Văn 
Trường, Nguyễn An Ninh, Trịnh Đình Thảo, Dương Văn Giáo, 
Lý Bình Huê, Hình Thái Thông) hoặc viết báo để sau này về 
nước lên tiếng bênh vực dân đen. 
 Tại Paris, luật sư Dương Văn Giáo thành lập nhóm Lập Hiến, 
cùng xu hướng với đảng Lập Hiến (ĐLH) ở Nam Kỳ do Bùi 
Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long lãnh đạo. Gọi là đảng, nhưng 
thực chất đây chỉ là một nhóm nhỏ, không quá 30 người, phần 
đông thuộc giới trí thức tư sản. ĐLH bắt đầu hoạt động ở Nam 
Kỳ từ năm 1923, nhưng chính thức ra mắt tại Paris ngày 20-10-
1926 1. Đây là đảng chính trị đầu tiên hoạt động công khai tại 
Nam Kỳ. Họ vận động chính quyền Pháp nới rộng chế độ cai trị ở 
thuộc địa, ban hành hiến pháp cho Đông Dương dựa trên cơ sở 
tôn trọng nền bảo hộ của Pháp, và quyền tự trị riêng cho xứ Nam 
Kỳ2. Cuối thập niên 20, uy tín ĐLH lên cao, nhưng về sau, khi 
phong trào cách mạng lan rộng, họ sợ mất quyền lợi, càng ngày 
càng cộng tác với Pháp. Đến giữa thập niên 30, ảnh hưởng của 
Đảng Lập Hiến chìm lặng.   
 Tháng 1, 1926, cũng tại Paris, Nguyễn Thế Truyền3 cho ra tờ 
Việt Nam Hồn. Khi báo này bị đình bản, ông tung ra tờ báo tiếng 
Pháp l’Âme annamite, “cơ quan của Đảng An Nam Độc Lập” 
(Parti Annamite de l’Indépendance) vào tháng 1-1927. Lúc đó 
đảng Cộng sản Pháp (ĐCSP) còn hăng hái ủng hộ các đảng cách 
mạng xu hướng quốc gia ở các thuộc địa. Đảng Độc Lập được 
ĐCSP hỗ trợ; Truyền có chân trong Phân ban Thuộc địa Ủy ban 

                                                      
1  Hémery, 1975b, tr. 14. 
2  Dương Trung Quốc, 2005, tr. 116. 
3  Tới Pháp năm 1919, người mà vài sử gia cho rằng đã cùng Phan Văn Trường 
và Nguyễn Tất Thành viết quyển Procès de la colonisation française (Bản án 
chế độ thực dân Pháp), ký tên Nguyễn Ái Quốc, và phát hành tại Pháp vào tháng 
5, 1925.  
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Trung ương ĐCSP, nhưng về sau không muốn bị lệ thuộc vào 
ĐCSP, ông rời đảng vào tháng 5, 1927.1 Ngày 26-3-1927, đảng 
Độc Lập thảo một thông điệp gởi cho Bộ thuộc địa yêu cầu phải 
lập một ủy ban Pháp-Việt để tiến hành toàn diện Pháp tự rút ra 
khỏi Đông Dương2. Từ đó đảng Độc Lập, xu hướng quốc gia, 
chính thức đối lập với đảng Lập Hiến chủ trương hợp tác Pháp-
Việt.  
 Sau khi Truyền về nước cuối năm 1927, Tạ Thu Thâu3 cùng 
với Phan Văn Chánh và Huỳnh Văn Phương, phục hồi đảng Độc 
Lập; từ đó đảng này hoạt động mạnh và thu hút được nhiều giới 
người Việt như sinh viên, công nhân và cựu công binh do Pháp 
tuyển mộ thời kỳ Đệ nhất Thế chiến.4 Thâu nỗ lực tổ chức lại 
đảng Độc Lập, cố ý là cho nó hoạt động chính trị. Dưới sự lãnh 
đạo của Thâu, đảng Độc Lập nghiêng hẳn về phía tả khuynh.5 
 Nguyễn Văn Tạo tới Pháp năm 1926, đầu tiên gia nhập đảng 
Độc Lập, sau đó vào đảng CSP đầu năm 1928 6, và được cử đi dự 
Đại hội thứ 6 Cộng sản Quốc tế tại Moscou (17-7 đến 1-9, 1928). 
Lúc đó Tạo chỉ mới 20 tuổi. Cùng thời điểm này, Tạo phát hành 
bí mật tờ báo Lao Nông chủ yếu dành cho lớp người lao động 
chân tay, hướng dẫn họ bước đầu ngôn ngữ cộng sản.7  

Hoạt động của sinh viên Thạch 
Thạch tới Toulouse ngày 8-5-1926, ghi tên vào khoa Triết, Đại 
học Toulouse. Không mấy chốc anh sinh viên trẻ đã gây sự chú ý 
của nhà cầm quyền địa phương bằng một bài báo đả kích chính 

                                                      
1  Ngô Văn, 2000, tr. 43; Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr.192.  
2 Hémery, 1975b, tr. 18, Ngô Văn, 2000, tr. 71. 
3 Lúc đó 21 tuổi, vừa tới Pháp ngày 9-10, được quen biết Truyền trước khi 
Truyền rời Pháp cuối năm 1927. Thâu chính thức đăng ký quy chế mới của hội 
với sở cảnh sát ngày 17-7-1928  (Richardson, 2003, tr. 20).  
4 Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 193. 
 Khoảng 50.000 người, phần đông từ Bắc Kỳ được đưa sang Pháp để phục vụ 
guồng máy chiến tranh của Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Một số ở lại Pháp sau 
khi chiến tranh chấm dứt. 
5 Nguyễn Văn Đính, 2006, tr. 34. Hồ-Tài, 1992, tr. 235.  
6 Theo Hémery (1975b, tr. 38) và McConnell (1989, tr. 115); theo Thu Thủy 
(2007, tr. 11) thì cuối năm 1926. 
7  Ngô Văn, 2000, tr. 83. 



Biên niên tiểu sử    65 
 

 

sách Pháp ở Đông Dương, đăng trên tờ Le Midi Socialiste (Miền 
Nam Xã hội Chủ nghĩa) ngày 14-6-1926.1  
 Tháng 5-1927, tại Toulouse, Thạch cho ra tờ báo Le Journal 
des Étudiants annamites (Báo Sinh viên An Nam), cổ động: đoàn 
kết, tham gia hoạt động chánh trị hợp pháp để chống áp bức, bất 
công của chế độ thuộc địa và thể chế quân chủ quan lại, tham 
nhũng. Cùng với Thạch, những người đóng góp bài vở thường 
xuyên là Lý Bình Huê, Võ Thành Cứ, Hoàng Minh Thọ, Trước 
Giang Tử (?) và Phan Văn Chánh. Những bài đả kích chế độ thuộc 
địa của Thạch làm mật thám theo dõi gắt gao hơn. 
 Trên diễn đàn báo SVAN, Thạch kêu gọi sinh viên nên (a) có 
tinh thần yêu nước; (b) tham gia hoạt động chính trị, tranh đấu cho 
dân quyền bằng phương tiện báo chí, hội họp, vào hội đồng dân cử 
và nghiệp đoàn; (c) tìm hiểu quyền công dân và phát triển tinh thần 
phê bình chỉ trích [nhà nước]; (d) phổ biến quốc ngữ để nâng cao 
dân trí; (e) chống áp bức, bất công của chế độ thuộc địa, thể chế 
quân chủ, hệ thống cai trị tôn ti quan lại, tham nhũng. Thạch khẳng 
định lập trường theo chủ nghĩa hòa bình, tránh bạo lực,2 và chủ 
trương chống chính quyền thực dân bằng sức mạnh đoàn kết trong 
chánh sách bất hợp tác.3 Trong bài “Tham gia vào việc nước” 
(SVAN số 1, ngày 15-5-1927), Thạch viết: 

Noi gương người Ấn độ bị Anh cai trị, người An Nam rất có thể 
[…] đòi sự hợp tác bằng cách bất hợp tác. Nhưng đó chỉ là một sức 
mạnh chủ yếu là thụ động. Chúng ta chỉ sẽ đạt đến giai đoạn cuối 
cùng này khi chúng ta phát triển về kinh tế. […] Khát vọng của 
chúng ta là tự do cho tổ quốc.  

Những bài đả kích chế độ thuộc địa của Thạch làm mật thám 
Pháp càng theo dõi anh gắt gao hơn. Anh có tên trong danh sách 
22 “người lãnh đạo khuấy động xứ Đông Dương” trong những 
năm 1925-1927.4  
                                                      
1  F7-13405, HSMT đề ngày 27-5-1927, và ngày 20-10-1928. 
2  Lập trường của Thạch đi ngược lại chủ trương của Trần Văn Giàu. Trong tờ 
truyền đơn phản kháng các án tử hình sau vụ Yên Bái, do Giàu ký tên, có câu 
sau đây: “Muốn có tự-do-quyền [quyền tự do] phải bạo động.” (F7- 13406). 
3  Chính sách này được Gandhi đưa ra trong thập niên 20 và áp dụng có hiệu 
quả trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn độ. 
4  Danh sách đó như sau: Đặng Văn Thu, Hoàng Quang Giụ, Nguyễn Ái Quốc, 
Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Dương Văn Giáo, 
Bùi Quang Chiêu, Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Ty, Lê Bá 
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Tháng 7-1927, Thạch lấy xong hai chứng chỉ Tâm lý học và Xã 
hội học, ban Văn khoa, Đại học Toulouse. 

Ngày 18-7, Nguyễn Thị Ba bồng đứa con đầu lòng đi tàu về 
Việt Nam, do Thạch gởi gắm cho người bạn thân Lý Bình Huê. 

Từ 19 đến 23, tháng 9, 1927, lần đầu tiên tại Pháp, Đại hội Sinh 
viên Đông Dương, do nhóm Lập Hiến đề xướng1, được tổ chức tại 
Aix-en Provence. Trong ban tổ chức có Luật sư Trịnh Đình Thảo 
(Chủ tịch), Trần Văn Ân và Liêu Sanh Trân. Thạch được bầu làm 
chủ tịch đại hội và Ân phó chủ tịch. Gần 300 sinh viên từ các nơi 
khắp nước Pháp và một số bên Bỉ về tham dự2. Đại hội chỉ đề cập 
các vấn đề giáo dục và tránh mọi thảo luận chính trị, nhưng 
Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền vẫn đến dự Đại hội để 
có dịp “luận chiến” với những người Lập Hiến3. 
 Sự thành công của Đại hội làm cho dư luận Pháp chú ý. Một 
phóng viên của tờ báo Pháp La voix provençal (Tiếng nói tỉnh 
Provence) nói về Đại hội như sau: “Tôi tin rằng đã gặp tại đây 
những người sẽ đứng đầu phong trào đòi độc lập tại Đông Dương. 
[…] Tôi đã thấy nơi đây những người lãnh đạo tinh hoa mà dân 
An Nam mong đợi.”  
 Đại hội kết thúc sau khi đã soạn thảo 14 bản kiến nghị. Đáng 
chú ý là những kiến nghị yêu cầu chính quyền  thuộc địa cải tổ 
chương trình giáo dục cho người bản xứ, mở thêm trường học, 
giúp sinh viên An Nam có phương tiện học hành ở Pháp. Ngày 
kết thúc đại hội Thạch được bầu làm chủ tịch Ủy ban điều hành 
có nhiệm vụ thi hành các nghị quyết cũng như tổ chức đại hội dự 
định tiến hành tháng 10, năm 1928 tại Paris và thành lập Liên hội 

                                                                                                                       
Cang, Hồ Văn Ngà, Hình Thái Thông, Vũ Liên và Nguyễn Văn Tạo. (F7-13408, 
“Principaux dirigeants de l’agitation indochinoise”). 
1  Hémery, 1975b, tr. 29. 
2  Trịnh Đình Khải, 1994, tr. 22.   
3  Nguyễn An Ninh sang Pháp tất cả bốn lần, lần đầu tiên năm 1918. Đỗ bằng 
Cử nhơn Luật hạng ưu, Đại học Sorbonne, năm 20 tuổi. Thời gian ở Pháp, có 
liên hệ với Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn 
Tất Thành. Trong chuyến đi Pháp lần chót  năm 1927, ông có quan hệ với nhiều 
nhà yêu nước thuộc nhiều chính kiến. Cùng với Nguyễn Thế Truyền ông lên tàu 
về nước, tới Sài Gòn ngày 6-1-1928, được đồng bào đón tiếp nồng nhiệt. Từ 
1926 đến cuối năm 1939, ông bị ở tù 5 lần vì hoạt động chống thực dân.  
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Sinh viên Đông Dương (Fédération des Associations des 
Étudiants Indochinois)1.  
 Mùa thu 1927, Thạch lên Paris tiếp tục học chương trình Cử 
nhân Văn chương Giáo khoa tại Đại học Sorbonne. 

Tháng 11-1927, Thạch lên tiếng chống chế độ thuộc địa trong 
một buổi mít tinh do nhóm cộng sản vùng Toulouse tổ chức, có 
“nhiều đồng hương của ông tham dự và hoan hô nhiệt liệt.”2 

Ngày 12-12-1927, Thạch gởi thư cho Toàn quyền Đông 
Dương nêu lên những kiến nghị của Đại hội Sinh viên, khiến 
Tổng Giám đốc Học chính Đông Dương Thalamas bực tức, bác 
bỏ mọi kiến nghị. Ông không bằng lòng việc sinh viên Việt Nam 
dám lên tiếng đòi hỏi chính quyền thuộc địa.3  

Đầu năm 1928, Thạch về Việt Nam vì chuyện riêng4, vắng 
mặt Paris khoảng sáu tháng. 

Sau vụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng, được Liên Xô hỗ trợ và giúp 
vũ khí, ra tay tàn sát công nhân và đảng viên Đảng Cộng sản 
Trung Hoa (mà Moscou đã buộc phải nhập khối THQDĐ) ở 
Thượng Hải và Quảng Châu cuối năm 1927, Moscou chấm dứt 
việc ủng hộ các đảng phái quốc gia ở các nước thuộc địa. Phân bộ 
Thuộc địa của đảng Cộng sản Pháp (ĐCSP) ly khai với đảng Độc 
Lập và bắt đầu chiến dịch công kích Tạ Thu Thâu và đảng Độc 
Lập.5 Mất sự hỗ trợ của ĐCSP, đảng Độc Lập bị chính quyền 
Pháp giải tán ngày 21-3-1929.6 Thất vọng với chính sách của 
Quốc Tế Cộng Sản và ĐCSP (mà Thâu gọi là “đế quốc đỏ”), 
Thâu và các bạn bắt đầu tiếp xúc với nhóm Tả đối lập của những 
người cộng sản Pháp ly khai, như Maurice Paz, Rosmer và 

                                                      
1  Theo báo cáo cảnh sát Pháp ngày 29-4-1929, ký tên Léon Blanc (F7-13408) 
thì cả hai dự án không thực hiện được vì lý do sau đây: Đầu năm 1928, Thạch 
phải về Việt Nam, vắng mặt nhiều tháng, giao trách nhiệm cho luật sư Trịnh 
Đình Thảo. Khi trở lại Pháp, Thạch ngỏ ý tổ chức Đại hội Sinh viên thứ hai tại 
Toulouse. Không biết vì lý do gì Thảo tự động giao trách nhiệm và tiền thu để tổ 
chức đại hội cho Nguyễn Hữu Ty, giám đốc tờ l’Annam de demain; nhưng sau 
đó vì lý do sức khỏe, Ty phải rời Toulouse. 
2  Hémery, 1975b, tr. 37; hồ sơ mật thám. 
3  McConnell, 1989, tr 64, dẫn trích tài liệu AOM-Indochine, 51527. 
4  Báo JEA (SVAN), số 9-10; hồ sơ mật thám, F7-13408, ngày 23-2-1928. 
5  Ngô Văn, Sđd, tr.85; McConnell, Sđd, tr. 113. 
6  Hémery, 1975b, tr. 35. 
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Naville1, theo xu hướng trốtkít; một số thành viên, nhất là nhóm 
thợ thuyền, theo Tạo ngã về phía cộng sản xu hướng Staline.2  
 Tháng 8-1928, trở lại Paris, Thạch tiếp xúc với nhóm lãnh đạo 
đảng Độc Lập, cho phát hành lại tờ Journal des Étudiants 
Annamites (báo SVAN), viết một bài trong số đầu tiên của 
Bulletin de la Ligue anti-impérialiste3 (Kỷ yếu của Liên minh 
Phản đế), làm mật thám Pháp càng để ý thêm. Monguillot, Quyền 
Toàn quyền Đông Dương (từ tháng 1 đến tháng 8, 1928), muốn 
trục xuất Thạch về nước, nhưng ngày 31-7 và 10-10, Hội Bảo Vệ 
Nhân Quyền và Dân Quyền can thiệp, nhờ đó Thạch không bị 
trục xuất.4  

Nhơn dịp mật thám Pháp tìm thấy tên và địa chỉ của Thạch khi 
khám xét một số y tá quân y Việt Nam làm việc tại một bịnh viện ở 
Alger, thủ phủ của thuộc địa Pháp Algérie, Bộ Nội vụ Pháp chỉ thị 
cảnh sát trưởng vùng Thạch đang ở, theo dõi hoạt động của Thạch 
chặt chẽ hơn.  
 Ngày 2-12-1928, Thạch chủ trì cuộc họp khoảng 200 sinh 
viên và lao động Việt Nam, tại số 3 đường Soufflot, Paris để phản 
kháng bài diễn văn của Chủ tịch Tổng Hội sinh viên Đông Dương 
(Association Générale des Étudiants Indochinois, AGEI), Trần 
Văn Đốc khuyến khích hợp tác với Pháp, đọc tại Khu Đại học 
Paris nhân dịp đặt viên gạch đầu tiên để xây Nhà Sinh viên Đông 
Dương (Maison de l’Indochine).5 Từ khi thành lập vào tháng 3, 
1927, hội này nằm trong tay các sinh viên xu hướng Lập Hiến. 

Ngày 14-4-1929, Tổng hội Sinh viên Đông Dương (THSV) họp 
đại hội thường niên; bầu ban chấp hành mới gồm có Lê Bá Cang, 
Hồ Văn Ngà, Trần Văn Thạch, Hình Thái Thông, Nguyễn Văn 
Khải. Mặc dầu trên nguyên tắc Hội không được phép hoạt động 
chánh trị, nhưng thực tế ban chấp hành mới và nhiều thành viên 
như Thâu, Hùm, Chánh, Tường, Phương, Huê tích cực hoạt động 
                                                      
1  Hồ-Tài, 1992, tr. 238; Ngô Văn, 2000, tr. 388. M. Paz: chủ bút tờ Contre le 
courant; Rosmer và Naville, một người trí thức nổi tiếng ở Pháp, xuất bản tờ La 
Vérité và La Lutte des classes. Rosmer là bạn thân của Trotski. Rosmer bị khai 
trừ khỏi đảng Cộng Sản Pháp và Đệ Tam Quốc tế năm 1924.  
2  Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 193. 
3  Hémery, 1975b, tr. 37; Ngô Văn, 2000, tr. 79.  
4  Chính Đạo (Vũ Ngự Chiêu), 1993, tr. 549, dựa trên Văn khố Pháp, Amiraux, 
51527. 
5  Ngô Văn, 2000, tr. 79. 
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chống chế độ thuộc địa, đòi độc lập cho Việt Nam, bằng phương 
tiện báo chí, hội thảo, thuyết trình, v.v.., cho đến khi hội này bị 
cấm hoạt động ngày 25-6-1930, sau cuộc biểu tình trước điện 
Élysée chống thực dân đàn áp vụ Yên Bái. 
 Một số thành viên của THSV cũng phục hồi lại Hội Tương tế 
AMI (Association mutuelle des Indochinois). Hội này có chi 
nhánh ở các thành phố có nhiều người Việt như Paris, Marseille, 
Toulouse, Aix, Bordeaux, ra đời từ năm 1920, được Bộ Thuộc địa 
tài trợ để “đón tiếp” những người mới tới, nhưng thực ra nhằm 
canh chừng hoạt động chính trị của họ. Lúc đầu hội nằm dưới sự 
lãnh đạo của phe “cộng tác với Pháp” nhưng vào khoảng cuối 
năm 1926 thì về tay các thành phần “chống Pháp”.1 Thạch được 
bầu làm Chủ tịch Hội AMI vào tháng 5-1929. 

Ngày 2-11-1929, Thạch nhận bằng Cử nhân Giáo khoa Văn 
chương của Đại học Sorbonne. Ông về nước đầu năm 1930. 

Tư tưởng mác-xít trong giới thí thức trẻ 
 Những năm 1928-1930 có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi tại Paris 
do sự xung đột giữa hai xu hướng stalinít (Đệ Tam) và trốtkít (Đệ 
Tứ), dĩ nhiên ảnh hưởng đến giới trí thức trẻ Việt Nam.  
 Sau khi cách mạng Nga thành công vào tháng Mười 1917, 
Lénine, Trotski và luôn cả Staline cho rằng “cuộc cách mạng Nga 
chỉ là bước mở đầu cho các cuộc cách mạng quốc tế nhằm lật đổ 
chế độ tư bản. Nếu không có cuộc cách mạng nổi dậy thắng lợi 
trong một số các nước tư  bản tiền tiến ở châu Âu, cách mạng Nga 
sẽ bị cô lập giữa thế giới tư bản và sẽ đi vào con đường thoái 
hóa”.2 Quốc tế Cộng sản (Đệ Tam Quốc tế) được thành lập năm 
1919 với mục đích chuẩn bị cho các đảng cộng sản các nước giành 
chính quyền, giải phóng dân tộc bị áp bức, lật đổ chế độ  tư bản 
chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Lập trường này đem 
lại hy vọng cho một số người Việt ở Pháp. Do đảng Cộng Sản 
Pháp trợ giúp, một số sinh viên và công nhân được gởi sang huấn 

                                                      
1  Báo cáo cảnh sát, tháng 12, 1929. 
2  Hoàng Khoa Khôi, “Về phong trào Đệ Tứ Việt Nam”, trong Hồ sơ Đệ Tứ, 
Tập 1 (TSNC online, 2000, tr. 12) 



70   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

luyện ở Đại học Phương Đông (trường Staline) ở Moscou1. 
 Năm 1924, sau khi Lénine mất, hai phe Staline và Trotski xung 
khắc nhau về chính sách thích hợp cho cuộc cách mạng toàn cầu. 
Staline chiếm địa vị lãnh đạo và bắt đầu tiêu diệt dần các xu hướng 
đối lập, bác bỏ luận thuyết “cách mạng thế giới”, đặt ra học thuyết 
“thực hiện chủ nghĩa xã hội trong một nước”, với mục đích củng 
cố thế lực Liên Xô, biến khối này thành trung tâm cộng sản chủ 
nghĩa toàn cầu. Phe Staline cho rằng một Liên Xô hùng mạnh sẽ 
gây lực lượng cho sự giải phóng các dân tộc dưới ách tư bản. 
Staline biến Nhà nước cách mạng Xô-viết thành Nhà nước quan 
liêu, độc tài, đảng trị, và cùng lúc bành trướng thế lực, xâm chiếm 
đất đai các nước.2   
 Staline loại trừ Trotski ra khỏi Đệ Tam Quốc tế và Trotski phải 
sống lưu vong từ năm 1927. Đến năm 1938 Trotski chính thức 
thành lập Đệ Tứ Quốc tế. Trotski đưa ra lý thuyết “cách mạng 
thường trực”. Ông cho rằng tia chớp cách mạng Liên Xô sẽ làm 
cho cuộc đấu tranh giai cấp đang âm ỷ tại Âu Châu cháy bùng lửa 
cách mạng, và trong chiều hướng đó, cuộc cách mạng tư sản trở 
thành cuộc cách mạng vô sản và cuộc cách mạng vô sản quốc gia 
sẽ trở thành cách mạng vô sản quốc tế. Chu trình cách mạng như 
thế là hoàn thành.3  
 Cũng theo luận thuyết này thì ở các nước thuộc địa, tầng lớp vô 
sản (công nhân và nông dân) có thể đảm nhiệm cả hai chức vụ giải 
phóng dân tộc và cách mạng dân chủ, xã hội bằng cách thay thế 
“chuyên chính tư sản” (dựa vào thiểu số những người có tiền của) 
bởi “chuyên chính vô sản” (dựa vào đại đa số dân chúng là lao 
động và nông dân), tự nó, nó có tính cách dân chủ hơn và tiến bộ 
hơn. Chính quyền này phải từ từ trao lại những chức năng của 
mình cho xã hội dân sự.Cách mạng vô sản không phải chỉ trong 
một nước mà phải liên kết lực lượng vô sản mọi nước hàng đầu thế 
giới.4   
 Những người Đệ Tứ chống đối thuyết “thực hiện xã hội chủ 
nghĩa trong một nước” do Staline đề xướng, chống chế độ độc 
                                                      
1  Hémery, 1975b, tr. 41: hồ sơ mật thám Pháp cho biết từ năm 1927 đến 1934, 
có tất cả 47 người Việt được gởi đi huấn luyện ở Đại học Phương Đông, trong 
số này có 40 người từ Pháp đến, 7 từ Trung Quốc. 
2 Ngô Văn, 2000, tr. 84; Hoàng Khoa Khôi, 2000, tr. 13 
3  Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 195. 
4 Hoàng Khoa Khôi, sđd, tr. 12. 
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đảng, quan liêu, và chống sự sùng bái cá nhân Staline của Đệ Tam 
Quốc tế.  
 Từ đầu năm 1930, Thâu, Phương, Chánh, Hùm và Tường 
(Thâu và Tường sau nầy sẽ là những lý thuyết gia chính của phong 
trào Đệ Tứ Việt Nam)1 bắt đầu chỉ trích QTCS và phác thảo lập 
trường của các ông trên tờ La Vérité (Sự thật) và Lutte des Classes 
của Rosmer và Naville, hai nhân vật có tên tuổi trong Tả đối lập, 
xu hướng trốtkít ở Pháp. Thâu và những người trốtkít Việt Nam 
công kích luận thuyết “cách mạng tư sản dân quyền quốc gia” của 
Quốc Tế Cộng Sản và Đảng Cộng Sản Đông Dương (ĐCSĐD). 
Theo thuyết này, cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện 
trong hai giai đoạn: Trước hết, giai cấp vô sản hiệp lực với giới tư 
sản, đấu tranh giành quyền dân tộc tự quyết, rồi mới đến giai đoạn 
“cách mạng xã hội chủ nghĩa”. 
 Thạch không bỏ thì giờ vào các cuộc tranh luận lý thuyết chính 
trị, nhưng tư tưởng mác-xít cũng thể hiện qua các bài viết của anh. 
Trong “Giấc mơ độc đáo” (báo SVAN, số 8, ngày 15-12-1927), 
quan niệm của anh thể hiện qua tiếng nói của một người vô sản: 

Họ [giới tư bản] muốn nước An Nam được độc lập. Chúng ta cũng 
thế. Nhưng một khi độc lập đạt được, đối với họ bất công sẽ không 
còn, nhưng nó vẫn tiếp tục với chúng ta, là những người nghèo khổ 
làm công cho họ, trong ruộng nương, hãng xưởng và nhà cửa của họ. 
Bởi vì một khi được độc lập, giới tư bản An Nam sẽ thay thế bọn 
xâm lăng. Thử hỏi hoàn cảnh của chúng ta sẽ có gì thay đổi không? 

Bước đầu tranh đấu công khai  
(1933-1934) 

Tháng giêng, năm 1930 Thạch về Sài Gòn.2 Giữ đúng theo lập 
trường không hợp tác với chế độ thực dân Pháp, Thạch sinh sống 
bằng nghề giáo sư Pháp văn tại các trường tư thục, trong đó có 
trường Lê Bá Cang, Huỳnh Khương Ninh, Chấn Thanh. Thâu, 
                                                      
1  Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 101. Theo Hồ-Tài Huệ Tâm, con gái của Hồ Hữu 
Tường thì ông có viết hai lá thư cho Trotski trình bày quan điểm cách mạng 
chính trị của mình. Nội dung của hai lá thư với phê bình góp ý của Trotski là căn 
bản của chương trình Tả Đối lập ở Việt Nam (Hồ-Tài, 1992, tr.241). 
2 Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 199; Ngô Văn, 2000, tr. 79. 
HSMT  đề ngày 8-2-1930 có ghi: trong buổi Đại hội bầu Ban Chấp Hành mới, 
Lê Bá Cang, trong BCH với Thạch năm 1929, có thông báo “một lãnh đạo đắc 
lực của Hội là Thạch, đã về Việt Nam” (Slotfom III, carton 14, 19). 
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Hùm, Tường cũng dạy ở các trường này. Các thầy được nhiều 
học sinh quý mến, trong số học sinh này có Hoàng Đôn Trí và 
Trần Nguơn Phiêu. Ông Trí kể lại:  

Tại trường Huỳnh Khương Ninh trong những năm 34, 35 và 36 tôi 
học trung học đệ nhị cấp với thầy Tạ Thu Thâu dạy môn Ðạo Ðức và 
Lịch Sử, thầy Phan Văn Hùm dạy môn Việt Văn, thầy Trần Văn 
Thạch dạy Pháp văn... Ðó là những ông thầy thất thường và cực kỳ 
độc đáo. Thất thường vì các thầy vắng mặt luôn, vắng mặt vì bị ngồi 
tù thực dân. Ðộc đáo vì nhân cách ngoại hạng và đường lối mô 
phạm.”1  

 Đầu năm 1932 Thạch cho xuất bản quyển sách giáo khoa Học 
làm Pháp văn được tờ tuần báo Phụ Nữ Tân Văn (ngày 28-4-
1932) giới thiệu như một cuốn sách bổ ích cho học sinh lẫn người 
lớn, và lợi ích cho việc học Pháp văn lẫn quốc ngữ. 

Năm 1935, ông cho xuất bản quyển sách giáo khoa thứ hai, Le 
Français correct để hướng dẫn học sinh trau dồi văn phạm Pháp. 
Sách được tái bản năm 1952. Le Français correct (Tiếng Pháp 
đúng ngữ pháp), xuất bản lần thứ nhất, hiện có trong “Bộ Sưu tập 
quý hiếm” (ký hiệu: M8515) của Thư viện Quốc gia Việt Nam.  

Tình hình Việt Nam đầu thập niên 30 
Thạch về nước đúng vào thời kỳ có ba biến cố trầm trọng: khủng 
hoảng kinh tế, bạo động võ trang Yên Bái, và phong trào nông 
dân “Xô-viết Nghệ Tĩnh”. 

                                                      
1 Hoàng Đôn Trí, “Bài nói chuyện trong buổi họp ngày 26-9-2004”, Phan Thị 
Trọng Tuyến dịch từ tiếng Pháp. Trong bài này ông Trí cũng thuật lại chuyện 
thời trai trẻ, trong dịp Chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam, Hồ Chí Minh sang 
Pháp thương nghị đầu năm 1946, các bạn bè Việt Pháp cử ông làm đại diện đến 
chất vấn ông Hồ tại khách sạn Lutecia về việc Tạ Thu Thâu và các đồng chí của 
ông bị sát hại. Hoàng Đôn Trí viết: Câu hỏi đầu tiên của tôi là: “Thưa chủ tịch, 
vì sao chủ tịch giết Tạ Thu Thâu?” Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên và bối rối 
tột độ vì câu hỏi quá trực tiếp và bất ngờ này, ông chủ tịch đã trả lời rằng "Tạ 
Thúc Thâu […] là người tốt và đã bị giết lầm.” Ông Trí lưu ý độc giả là Hồ Chí 
Minh phát âm Tạ Thúc Thâu, chớ không nói Tạ Thu Thâu.  
(http://www.tusachnghiencuu.org/essay/hdt260904.htm) 
 Năm 1942, kỹ sư Hoàng Đôn Trí cùng với kỹ sư Được và bốn người công 
nhân (ngày xưa là lính thợ), thành lập nhóm Cộng sản Đệ Tứ Việt Nam tại Pháp.  
 Hoàng Đôn Trí là em của Hoàng Đôn Văn, Ủy trưởng Lao động trong Lâm 
Ủy Hành chánh Nam Bộ, thành lập ngày 25-8-1945.  
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 “Khởi nghĩa” Yên Bái tháng 2-1930 của Việt Nam Quốc Dân 
Đảng (VNQDĐ) thất bại. Chính quyền thuộc địa đàn áp khốc liệt. 
Lãnh tụ Nguyễn Thái Học và đồng chí của ông, tất cả 24 người, 
bị xử chém; hơn 2.000 người bị vô tù.1 VNQDĐ hầu như hoàn 
toàn bị tiêu diệt.  
 Ở Pháp phong trào phản đối vụ đàn áp Yên Bái bùng phát, nối 
kết người Việt từ mọi xu hướng chính trị khác nhau và luôn cả 
người Pháp tả khuynh. Tại Paris, phong trào này do Tổng Hội 
Sinh Viên Đông Dương chỉ đạo.2 Tháng 3, tại Câu lạc bộ 
Faubourg, Tạ Thu Thâu lên tiếng phản đối cuộc đàn áp Yên Bái 
trước 600 người tham dự. Ngày 22-3 trong dịp khánh thành Nhà 
Sinh viên Đông Dương, Lê Bá Cang, Phan Văn Chánh và một số 
sinh viên Việt Nam bị bắt giữ vì đã tung rải truyền đơn: “Hãy thả 
13 tù tử hình ở Yên Bái!” Tại Toulouse, Phan Văn Hùm phân phát 
truyền đơn chống đàn áp, do Tạ Thu Thâu ký tên. Cũng tại 
Toulouse, nhân cuộc diễn hành ngày 1-5 do ĐCSP và Tổng Liên 
đoàn Lao động tổ chức, Trần Văn Giàu (lúc đó 19 tuổi, học sinh 
Trung học) và đồng bạn bị bắt giữ vì họ rải truyền đơn do Giàu 
ký tên đòi thả những người bị án tử hình ở Yên Bái và “phản 
kháng đế quốc chủ nghĩa và chủ nghĩa thuộc địa”3   
 Ngày 22-5, khoảng 150 người Việt kéo đến biểu tình trước 
Điện Élysée (dinh Tổng thống Pháp). Thâu là người tổ chức cuộc 
biểu tình này “với sự giúp đỡ của bạn ông, Trần Văn Giàu”.4 
Khoảng 40 người bị bắt. Ngày 25-5, trong cuộc biểu tình truyền 
thống tại Bức tường Công xã (Mur des Fédérés, nghĩa địa Père 
Lachaise), lại thêm một số người Việt Nam nữa bị bắt, trong đó 
có Hồ Văn Ngà5, Vũ Liên và Trịnh Văn Phú. Ngày 30-5, 19 sinh 

                                                      
1 Ngô Văn, 2000, tr. 142. 
2 Hémery, 1975b, tr. 45. 
3  F7-13406, HSMT. 
4  Mật thư số 5354, Bộ Nội Vụ Pháp gởi cho Bộ Thuộc địa ngày 23-5-1930.  
5  Mật thư số 5563, Bộ Nội Vụ gởi cho Bộ Thuộc địa ngày 31-5-1930. Ngà lúc 
đó là chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Đông Dương. Ngà học rất giỏi, được học 
bổng chính phủ Pháp, thi đậu hạng nhứt vô trường École centrale de Paris; 
nhưng vì hoạt động chống chế độ thuộc địa, nhất là đã tham gia biểu tình trong 
dịp khánh thành “Nhà Sinh viên Đông Dương” và trước Điện Élysée, Ngà bị cắt 
học bổng. (Trịnh Văn Thảo, 1995, tr. 292). 
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viên Việt Nam bị trục xuất khỏi nước Pháp.1 Ngày 25-6, Tổng 
Hội Sinh Viên Đông Dương bị cấm hoạt động. 
 Vài sử gia cho rằng việc trục xuất 19 sinh viên là thất sách. 
Những người trí thức trẻ, năng nổ, hoạt bát này, từng công khai 
kết hợp với các tổ chức khuynh hướng Mác-xít như ĐCSP hay Tả 
đối lập Pháp; những người này không mấy chốc sẽ tái sinh phong 
trào chống đối tại Việt Nam.2  

Khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu gây hậu quả trầm trọng cho 
thuộc địa Nam Kỳ từ cuối năm 1929. Nam Kỳ thịnh đạt nhờ xuất 
cảng gạo và cao su, nay giá sụt xuống tệ hại. Lúa trung bình (từ 
1926 đến 1929) giá 10 đồng 100 kilo, nay chỉ còn 6,70 đồng 
trong khi đó thuế đóng cho chính phủ và tiền lãi trả cho nhà băng 
vẫn giữ y. Nông dân thiếu nợ bị quan lại, điền chủ giựt đất. Điền 
chủ không trả được nợ cho nhà băng cũng bị phá sản. Thêm vào 
đó, lũ lụt đầu năm 1930 ở miền Trung gây nhiều thiệt hại cho 
nông dân.  
 Lương công chức, công nhân bị giảm nặng. Nạn thất nghiệp 
lan tràn. Công nhân các xí nghiệp sợi, dệt, các đồn điền, hầm mỏ 
và nông nhân làm thuê bị bóc lột từ lâu, nay càng thêm khốn khổ. 
Họ phẫn nộ, hưởng ứng các cuộc bãi công, biểu tình. Nông dân 
Nam Kỳ nổi loạn chống thuế. Các đợt thợ thuyền Sài Gòn bãi 
công bắt đầu từ mấy năm trước, nay lại nổi lên mạnh hơn, nhất là 
sau khi Đảng Cộng Sản Đông Dương (ĐCSĐD) ra đời.3  

                                                      
1 HSMT Pháp đề ngày 30-5-1930 kê tên những người đó như sau: Trần Văn 
Giàu, Trần Văn Tỷ, Lê Văn Thử, Tạ Thu Thâu, Đào Thành Phát, Trần Văn 
Đởm, Phan Văn Chánh, Trần Văn Chiêu, Albert Susini, Đặng Bá Lênh, Huỳnh 
Văn Phương, Ngô Văn Huy, Lê Bá Cang, Trần Duy Đạm, Trịnh Văn Phú, Bùi 
Đức Kiên, Vũ Liên, Nguyễn Văn Tân, và Hồ Văn Ngà.  
 Nguyễn Văn Tạo cũng bị bắt ngày 22-5 trước Điện Élysée, nhưng bị giam vào 
khám Santé vì có liên lụy trong vụ án một số lãnh đạo đảng viên Đảng Cộng Sản 
Pháp, đến tháng 6, 1931, mới bị trục xuất (Hémery, sđd, tr. 46, chú thích 12). 
Phan Văn Hùm và Hồ Hữu Tường cũng tham gia biểu tình trước Điện Élysée 
nhưng thoát khỏi lưới cảnh sát, nhờ Molinier và Rosenthal bí mật đưa sang 
Bruxelles. Tường từ Lyon lên Paris để dự cuộc biểu tình, chỉ được biết Thâu 
khoảng một tuần trước đó. Sau khi Thâu bị trục xuất, Tường và Hùm thay thế 
Thâu viết bài trên báo trốtkít La Vérité. Tường trở về Việt Nam năm 1931 và 
Hùm tháng 7-1933. 
2 Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 194. 
3 Trần Văn Giàu, 1987, tr. 298. 
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Cuối năm 1929 đã có ba tổ chức cộng sản tại Việt Nam,1 cạnh 
tranh ảnh hưởng với nhau. Moscou không bằng lòng, ra chỉ thị 
phải sửa đổi.2 Ngày 3-2-1930, Nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc Tế 
Cộng Sản (QTCS), từ Thái Lan sang Hồng Kông chủ trì hội thảo 
“hợp nhất”. Các đại diện đồng ý họp lại thành một đảng duy nhất 
lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam, đến tháng 10-1930 đổi thành 
Đảng Cộng Sản Đông Dương (ĐCSĐD) theo yêu cầu của QTCS. 
Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đặt trụ sở tại Hải Phòng, rồi 
sau đó dời về Sài Gòn.3  
 ĐCSĐD thấy hoàn cảnh xã hội thuận lợi, và với sự khuyến 
khích của QTCS, họ ngầm thúc đẩy công nhân và nông dân đứng 
lên chống chính quyền mạnh bạo hơn. Họ len lỏi trong dân 
chúng, tổ chức biểu tình, chống đối, cướp lấy chính quyền địa 
phương, lập ra nông hội (còn được gọi là “nông hội đỏ” hay “xô 
viết”), võ trang tự vệ, thực hiện chức năng chuyên chính công 
nông, tịch thu ruộng công điền chia cho dân nghèo, xóa bỏ thuế, 
v.v…4 Phong trào “Xô viết Nghệ Tĩnh” bùng phát ở Trung Kỳ, 
bắt đầu bằng một cuộc biểu tình công nhân và nông dân ngày 1-5-
1930. 
 Khi tình hình trở nên trầm trọng, chính quyền Pháp ra tay đàn 
áp khốc liệt. Hằng ngàn nông dân biểu tình bị thiệt mạng vì bom, 
đạn. Hơn 1.000 người tình nghi là cộng sản bị bắt; 80 người bị xử 
tử trong đó có nhiều đảng viên cao cấp; 400 người bị kết án tù 
nặng. Theo ước lượng cộng sản thì có 2.000 người bị chết và 
51.000 bị tù tội.5  
 Chính quyền cũng tăng cường mạng lưới mật thám, càng ngày 
càng hữu hiệu hơn. Cuối tháng 10, năm 1930, Mật thám Pháp đã 
có danh sách những người lãnh đạo chính của ĐCSĐD. Họ tóm 
được gần trọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có 
tổng bí thư Trần Phú, sau Hội nghị Đảng tại Sài Gòn vào tháng 3, 
                                                      
1 Ba tổ chức này là Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập ở Bắc, tháng 6, 1929; 
An Nam Cộng sản Đảng khai sinh ở Sài Gòn vào tháng 8, 1929 (Trần Văn Giàu, 
1987, tr. 298) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Do thành lập muộn, 
ĐDCSLĐ không kịp cử người đi dự hội thảo ở Hương Cảng. (Tạ Thị Thúy, Lịch 
sử Việt Nam, 1919-1930. Hà Nội, 2007, tr. 575-576).  
2 Duiker, 1981, tr. 32. 
3  Sacks, 1959, tr. 123; Duiker, 1981, tr. 40. 
4 Dương Trung Quốc, 2005, tr. 192. 
5 Duiker, 1981, tr. 40-41. 
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năm 1931. Ngày 5-6-1931, Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hương 
Cảng.1 ĐCSĐD bị tổn thất nặng, phải đợi đến những năm 1934-
1935, đảng mới bắt đầu gầy dựng lại cơ sở được.  
Thạch lúc nào cũng chủ trương tranh đấu công khai hợp pháp, ôn 
hòa bất bạo động, trên báo chí, tại nghị trường, để nhân dân có 
quyền tự do dân chủ căn bản; để công nhân, nông dân và lao nông 
không bị bóc lột; để dân nghèo được phúc lợi xã hội; để quần 
chúng không bị thực dân, tư sản, quan lại hà hiếp.  
 Trong “Giấc mơ độc đáo”, viết trên tờ Journal des Étudiants 
annamites ngày 15-12-1927, khi còn là sinh viên, Thạch tiên đoán 
Việt Nam sẽ được độc lập vào năm 1955, dưới chánh thể Cộng 
hòa. Ông mơ tưởng một chế độ trong đó hai đảng phái lớn, đảng 
Lao Động và đảng Độc Lập (công nhân và tư sản), sẽ hợp tác nhau 
để tạo thành một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ. Thạch viết: 

Chương trình hành động tốt nhứt mà chúng ta có thể chấp nhận 
được là chương trình bao gồm giải pháp cho vấn đề xã hội, vừa là 
giải pháp cho vấn đề quốc gia dân tộc. Trong cuộc tranh đấu đem 
lại tự do cho đất nước ta  – một cuộc tranh đấu hòa bình theo ước 
vọng của tôi – sự đoàn kết của người An Nam là điều cần thiết và 
sự đoàn kết nầy chỉ thực hiện được bằng cách giai cấp tư sản An 
Nam tự nguyện hy sinh cho giai cấp vô sản, chìa bàn tay nhân đạo 
và huynh đệ đến với họ.  

Ứng cử Hội đồng Thành phố, năm 1933 
Trong khi Thâu và các bạn bị trục xuất về nước còn hoạt động bí 
mật2, Ninh, Tạo và Thạch đã bắt đầu phong trào chống đối công 
khai: trên tờ báo quốc ngữ Trung Lập của Trần Thiện Quý, họ 

                                                      
1 Morlat, 1990, tr.143; Huỳnh Kim Khánh (1982, tr. 160) viết ra danh sách rất 
dài những đảng viên cộng sản cao cấp ở ba Kỳ bị bắt, giết, hay bị cầm tù, luôn 
cả tên những người phản đảng ăn lương Mật thám Pháp. 
2 Tháng 8-1931 Hồ Hữu Tường bí mật cho ra tờ Tháng Mười. Tạ Thu Thâu, 
Phan Văn Chánh và Huỳnh Văn Phương thỏa thuận với Hồ Hữu Tường cùng 
Đào Hưng Long, thành lập nhóm cộng sản Tả Đối Lập vào tháng 11 năm 1931. 
Tháng 4, 1932, nhóm này phân liệt sau cuộc tranh luận nên hay không nên gia 
nhập vào Đảng Cộng Sản Đông Dương (Ngô Văn, sđd, tr.426). Tạ Thu Thâu bí 
mật cho ra tờ Vô sản. Ông bị bắt ngày 6-8-1932, cuối tháng giêng, 1933 được tại 
ngoại hầu tra. 
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công kích nhóm Lập Hiến của Bùi Quang Chiêu và đề cao vai trò 
người lao động1.  
 Không thể ngồi yên trước sự bóc lột, đàn áp của thực dân, 
Ninh, Tạo, Thạch tìm cách mở rộng đấu tranh hợp pháp. (Lúc đó 
Tạo là ủy viên trung ương đảng Cộng sản Pháp; Ninh, Thạch 
không đảng phái.)  
 Nhơn dịp bầu cử Hội đồng Thành phố tháng 5, 1933, Ninh đề 
nghị Tạo và Thạch ra ứng cử.2 Cùng với một số công nhân, hai 
người lập liên danh “Lao Động”. Đây là một dịp tốt để chống đối 
nhóm Lập Hiến, khẳng định sự có mặt của lực lượng thợ thuyền 
trên chính trường, và tập hợp công nhân, trí thức và tiểu tư sản 
cùng trong một chương trình chính trị. “Sổ Lao Động” cần có 
phương tiện để trình bày cương lĩnh chính trị của họ. Thế là tờ La 
Lutte (Tranh Đấu) ra đời, số 1 ra mắt ngày 24-4-1933, tiếng Pháp 
vì việc xin xuất bản báo Pháp rất dễ dàng ở Nam Kỳ, thuộc địa 
Pháp.  
 Chương trình của sổ Lao Động là: phổ thông đầu phiếu, thực 
hiện luật bãi công và ngày làm 8 giờ, cơm miễn phí cho người 
thất nghiệp, lập nhà giữ trẻ.3 Ninh và Tạo vận động bầu cử trên 
báo Trung Lập tiếng Việt, còn Thạch viết trên La Lutte. Thâu ở tù 
mới ra cũng giúp một tay. Ninh, được quần chúng ngưỡng mộ từ 
lâu, thu hút cả ngàn thính giả đến nghe ông giới thiệu “sổ Lao 
Động” trong các buổi ra mắt tại rạp Thành Xương và Tân Định.4  
 Tạo và Thạch đắc cử, nhưng ngày 12-8, chính quyền thuộc địa 
viện cớ sai sót về tuổi tác, về mức thuế trực thu của ứng cử viên để 
hủy bỏ chức hội đồng của họ. Sau 4 số, tờ La Lutte tự đình bản vì 
thiếu phương tiện tài chánh, nhưng nhóm La Lutte đã gây được 
tiếng vang, mở màn cho cuộc chiến đấu công khai trên báo chí. 

Sau cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố, Thạch thường xuyên gặp gỡ 
Ninh, Tạo. Năm 1934, chợ Tết ế ẩm, Ninh muốn làm sôi động chợ 
Tết, rủ Thạch, Thử, Hùm và Mai Huỳnh Hoa mở gian hàng bán 
chợ Tết. Thử, Thạch làm bảng khẩu hiệu bằng vải: “Năm nay còn 
ăn Tết được”. Hùm làm tấm quảng cáo: “Phan Văn Hùm viết liễn”. 

                                                      
1 Trần Nguơn Phiêu, 2007; Hémery, 1975a, tr. 58. 
2  Nguyễn Thị Minh, 2005, tr. 260.  
3  Hémery, 1975a, tr. 58. 
4  Nguyễn Thị Minh, 2005, tr. 263-64. 
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 Có lần Ninh, Tạo, Thạch tổ chức một chuyến đi bằng xe hơi, 
không xin phép, định ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ để tìm hiểu tình 
hình, nhưng đi không thoát. Thời thuộc địa, muốn di chuyển như 
thế phải xin phép nhà chức trách Pháp. Lần khác, Ninh rủ Tạo, 
Thạch cùng đi lục tỉnh để Ninh giới thiệu làm quen với bạn bè.1  

Những năm 1933-34 tại Sài Gòn có nhiều cuộc biểu tình của giới 
tư bản thực dân, đại điền chủ bản xứ, công chức, thương gia – 
nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhiều nhà tư 
bản, điền chủ Pháp và Việt, bị phá sản. Họ phản đối một số chính 
sách kinh tế của chính quyền thuộc địa, như rút vốn đầu tư về các 
ngân hàng Pháp, dùng tiền của ngân sách Đông Dương trợ cấp 
cho các công ty tư bản lớn đang có nguy cơ phá sản, phá giá đồng 
bạc Đông Dương. Họ đòi Pháp triệu hồi Toàn quyền Pasquier. 
Công chức phản đối giảm lương. Nhà buôn chống chế độ thuế nội 
địa.2 Nhóm người bất mãn mời những thành phần tả phái như Tạo 
và Thạch đến nói chuyện. Ngày 27-10-1933, trong buổi mít tinh 
có đến 3.000 người, khi Thạch đề nghị xuống đường biểu tình, 
thính giả hoan hô nhiệt liệt.3  
 Ngày 1-5-1933, 21 người có dính líu đến nhóm trốtkít Tả đối 
lập bị ra tòa; 16 người bị kêu án vì “có chân trong một hội kín và 
vận động phá rối trị an”, trong số này có Hồ Hữu Tường, bị kết 
án 3 năm tù treo. Ngày 7-5, tòa đại hình xử 122 người cộng sản, 
tuyên án xử tử 8 người; 19 người bị khổ sai chung thân. Vụ án 
này gây xúc động mạnh trong dư luận Pháp. Một số người Pháp 
cấp tiến thành lập Ủy ban đại xá tù chính trị Đông Dương. 

Mặt trận thống nhứt “La Lutte” (Tranh Đấu), 1934 
Ngày 18-2, Phái đoàn Điều tra Thợ thuyền do Ủy ban đòi ân xá 
tù chính trị và Hội Cứu tế Đỏ Quốc tế tổ chức (chủ động là ĐCS 
Pháp) đến Sài Gòn. Phái đoàn do Gabriel Péri, nghị sĩ cộng sản 
dẫn đầu. Người đối thoại chính với Péri là Ninh. Ngoài ra cũng 
còn có một số đông trí thức trẻ đã từng du học ở Pháp, tháp tùng 
hướng dẫn đoàn như Tạo, Thâu, Thạch, Chánh, Thử, Ngẫu, và 
Truyền. Mật thám theo dõi chặt chẽ. Đoàn không được phép đi 

                                                      
1  Nguyễn Thị Minh, 2005, tr. 269-71, 284. 
2 Hémery, 1975a, tr. 61; Dương Trung Quốc, 2005, tr. 235-36. 
3 Hémery, 1975a, tr.61. 
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miền Bắc và Trung, nhưng tại thuộc địa Nam Kỳ họ được đi nhiều 
nơi, viếng nhà máy, đồn điền, công xưởng để nhìn tận mắt nỗi khốn 
khổ của người lao động.  Phái đoàn rời Sài Gòn ngày 18-3. 
 Trước khi phái đoàn đến Sài Gòn, Thâu có ngỏ ý với Ninh 
muốn tái bản báo La Lutte.1 Ninh cũng đồng ý cần một tờ báo 
tiếng Pháp công khai tranh đấu chống thực dân. Cùng lúc đó ĐCS 
Pháp cũng muốn giúp phục hồi ĐCSĐD. Trong thời gian ở Việt 
Nam, Péri có có hỏi ý kiến Ninh.2 Ninh trình bày đề án của mình: 
Cần có một mặt trận rộng rãi của những người quyết tâm chống 
thực dân, bất kể đảng phái. Cần thiết phải có sự hợp tác của nhóm 
Tạ Thu Thâu vì họ là những chiến sĩ đấu tranh nhiệt tâm hăng 
hái, lại thêm có khả năng viết báo tiếng Pháp. Không có họ thì 
khó mà tái bản tờ La Lutte. Liên minh với trốtkít là việc QTCS và 
ĐCS Pháp khó chấp nhận được, nhưng họ nhanh chóng bí mật tán 
thành đề án của Ninh “vì đối với họ, mặt trận này là cơ cấu sống 
còn của ĐCSĐD ở phía Nam, tạo điều kiện để đảng này xây dựng 
lại tổ chức”.3 
 Ngày 4-10-1934, La Lutte tái bản, đánh số 5. Mặt trận thống 
nhất “Tranh Đấu” chính thức ra đời dưới ảnh hưởng tinh thần của 
Nguyễn An Ninh. Điều kiện hợp tác của Ninh đưa ra là quay mũi 
dùi chống đối phương chung, nên trong phạm vi của tờ báo không 
được chỉ trích lẫn nhau4. Cả hai bên Đệ Tam và Đệ Tứ sẽ không 
tranh luận đả phá nhau về vấn đề lập trường. Bài viết không ký 
tên, trừ khi cả ban biên tập không đồng ý, lúc đó mới để tên 
người viết. 
 Ngoài Nguyễn An Ninh và Trần Văn Thạch, hai cây bút chính 
của tờ La Lutte khi nó xuất bản lần đầu tiên năm 1933, ban biên 
tập trong Mặt trận thống nhất La Lutte năm 1934 có thêm Tạ Thu 
Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Hồ Hữu Tường, Huỳnh 
Văn Phương5, xu hướng trốtkít (Đệ Tứ); Nguyễn Văn Tạo, xu 

                                                      
1 Nguyễn Thị Minh, 2005, tr.277. 
2 Sacks, 1949, tr. 135. 
3 Hémery, “Sài Gòn Thập niên 30: La Lutte, tờ báo chiến đấu”, Nguyễn Ngọc 
Giao dịch, cập nhật trên www.diendan.org ngày 14-3-2007. 
4 Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 91. 
5 Huỳnh Văn Phương không cộng tác lâu vì phải ra Hà Nội tiếp tục học Luật. 
(Thời gian 1936-1937, Phương cộng tác với nhóm Le Travail ở Hà Nội.) Ninh, 
Tường và Hùm cũng chỉ viết lai rai. Đến tháng 10-1938 khi tờ Tranh đấu, song 
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hướng stalinít (Đệ Tam). Ninh và Thạch không đảng phái1 (đến 
cuối năm 1936, Thạch mới nghiêng hẳn về bên Đệ Tứ). Đến 
1935-1936 phía Đệ Tam có thêm Dương Bạch Mai, và sau đó  
thêm Nguyễn Văn Nguyễn và Nguyễn Thị Lựu, sau khi hai người 
này mãn tù về. Ngoài ra, còn có Lê Văn Thử và Nguyễn Văn Số 
lo việc văn phòng. Ông Ganofsky, một người Pháp, giáo viên bị 
thải hồi vì chính trị, sống thanh đạm trong một căn phố nghèo ở 
Đakao, làm quản lý. La Lutte tự lực do chính những thành viên 
của tòa soạn, phần đông vốn là giáo sư tuy tiền lương cỡ khá 
nhưng cũng đòi hỏi một sự hy sinh lớn của gia đình họ. Trong 
quyển Nguyễn An Ninh: “Tôi chỉ làm cơn gió thổi” của Nguyễn 
Thị Minh viết về thân phụ bà, có ghi “tiền bạc, nhà in, trụ sở, đều 
do nhóm trốtkít lo”.2 

Liên minh Đệ Tam-Đệ Tứ thời đó là một sự kiện hy hữu trong lịch 
sử mác-xít thế giới. Trong khi ở Liên Xô, Staline đang khủng bố 
những người theo chủ nghĩa Trotski, và các đảng cộng sản Đệ Tam 
trên thế giới ùa theo bôi nhọ họ, thì tại Việt Nam, Đệ Tam Đệ Tứ 
lại bắt tay nhau. Nhưng nếu ta nhìn hành trình hoạt động chính trị 
của những người trong nhóm thì sẽ thấy một đặc điểm chính minh 
giải sự hợp tác độc nhất vô nhị này. Họ là những người yêu nước 
chân thành, sẵn sàng hy sinh lập trường riêng của mình cho mục 
đích chung. Tất cả gốc miền Nam, cùng một thế hệ Tây học, am 
tường văn hóa Tây phương, và lúc còn là sinh viên ở Pháp, đã 
từng tham gia các phong trào chống đối chế độ thuộc địa – tổ 
chức hội đoàn, tranh luận, viết báo, biểu tình, v.v.. (Trừ Nguyễn 
Văn Nguyễn và Nguyễn Thị Lựu, tất cả những người trong danh 
sách trên đều du học ở Pháp trong những năm 1925-1930.)  
 Hồ Hữu Tường tham gia nhóm La Lutte, nhưng không tích 
cực viết bài. Ông là một nhà trí thức có tư tưởng cực đoan và tinh 
thần độc lập. Phong trào trốtkít lôi cuốn ông ở chỗ không có tôn 

                                                                                                                       
bản tiếng Việt của tờ La Lutte ra đời, Hùm làm chủ nhiệm và tích cực viết bài 
trên đó. 
1 Mặc dầu không chính thức là đảng viên ĐCSĐD, Nguyễn An Ninh thiên về 
phía Đệ Tam trong hoạt động chính trị của ông. Trong những năm 1932-
1938, ông có liên lạc với nhiều lãnh tụ ĐCSĐD như Lê Hồng Phong, Hà Huy 
Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Trần Văn Giàu, v.v.. (Nguyễn Thị Minh, 
2005, tr. 226-227) 
2 Nguyễn Thị Minh, 2005, tr.282. 
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ti, thứ bậc, không đòi hỏi kỷ luật1, không có “luật sắt” hay  chính 
sách “thanh đảng” như trong các đảng cộng sản Đệ Tam.2  
 Tường theo đường lối bonsêvich-lêninit chính thống, chống 
đối việc những người trốtkít liên minh với nhóm stalinít. Ông 
chọn hoạt động bí mật để có thể tự do chỉ trích “sự suy thoái của 
QTCS, đường lối áp đặt cho ĐCSĐD”, nhất là sau khi Staline ký 
“Hiệp ước tương hỗ Pháp-Xô” với Laval ngày 2-5-1935 và tìm 
cách liên minh với đế quốc Pháp để ngăn chận nguy cơ Hitler. 
 Theo hồi ký của ông Tường thì ông là người đầu tiên sáng lập 
phái trốtkít Tả đối lập ở Việt Nam.3 Đến đầu năm 1931, ông bắt 
liên lạc được với các ông Thâu, Phương, Chánh, rồi vào tháng 11 
hai nhóm Tường Thâu nhập một. Tháng 4-1932, nhóm này phân 
liệt sau cuộc tranh luận nên hay không nên gia nhập vào 
ĐCSĐD4. Cũng theo lời ông Tường kể lại thì chính một mình ông 
viết tất cả các bài trong tạp chí lý luận Tháng Mười5 (do đó nhóm 
ông được gọi là nhóm Tháng Mười), do ông và Đào Hưng Long 
bí mật phát hành. Năm 1935, ông cũng bí mật khuyến khích Lư 
Sanh Hạnh, Ngô Văn Xuyết (bút hiệu Ngô Văn), và Trịnh Văn 
Lầu gầy dựng “Liên minh Cộng sản Quốc tế” (Ligue des 
communistes internationalistes), xu hướng trốtkít. Hai nhóm 
trốtkít Tháng Mười và Liên Minh, không bị ràng buộc bởi những 
điều kiện cộng tác của nhóm La Lutte nên họ tự do tiếp tục chỉ 

                                                      
1 Hồ-Tài, 1992, tr. 242. 
2 Về vấn đề thanh đảng, ĐCSĐD khẳng định: “Các đảng bộ phải cương quyết 
điều tra lý lịch và sự hoạt động của mọi đảng viên trong cấp bộ của mình cho rất 
kỹ càng, nếu có những phần tử phản động khiêu khích mà lọt vào Đảng thì phải 
bí mật khai trừ ngay….” (VKĐ, Tập 6, tr. 242). Tài liệu huấn luyện chính trị của 
Đảng viết: “Đảng là một khối thống nhất: a) Đấu tranh chống chủ nghĩa bè phái; 
b) Thống nhất về tư tưởng, thống nhất về hành động… c) Cuộc đấu tranh chính 
trị do Đảng tiến hành phải tuân theo một kỷ luật tự giác; d) Kỷ luật sắt mà Đảng 
tuân theo là một thứ kỷ luật được tất cả đảng viên của Đảng tự nguyện nhận vì 
họ giác ngộ về nhiệm vụ của mình và tán thành đường lối đúng đắn của 
Đảng…” (VKĐ, Tập 6, tr. 648). 
3 Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 83.  
4 Ngô Văn, 2000, tr. 181, 426. 
5 Phát hành mỗi tháng 1000 số, 32 trang, “bán hết […] trình độ bài vở cao không 
thua những tạp chí lý luận Âu Mỹ” (Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 126-27); bắt đầu 
tháng 8-1931, ngưng xuất bản sau khi bị phát giác tháng 9-1932, tái bản tháng 9, 
1938, khi việc xuất bản báo chí quốc ngữ tương đối được dễ dàng hơn trước. 
(Ngô Văn, 2000, tr. 435).   
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trích chính sách của QTCS và ĐCSĐD, nhiều lúc gây ra tình 
trạng căng thẳng trong nhóm La Lutte.  
 Không có tài liệu nào chứng tỏ là ĐCSĐD có liên hệ gì trong 
việc thành lập mặt trận thống nhứt La Lutte năm 1934. Việc này 
hoàn toàn là sáng kiến của nhóm trí thức trẻ nói trên. Mặc dù 
QTCS ra sức hỗ trợ, ĐCSĐD vẫn còn lụn bại, sau khủng bố của 
thực dân những năm 1930-1931. Xứ ủy Nam Kỳ chỉ vừa được 
thành lập vào tháng 2, 1934, do Trần Văn Giàu làm bí thư và báo 
cáo thẳng với ĐCS Pháp.1 Tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ, ĐCSĐD 
chưa có tổ chức địa phương, mà chỉ có “Ban Chỉ huy ở Ngoài” do 
Lê Hồng Phong phụ trách từ Hồng Kông2.  

Ứng cử Hội đồng Quản hạt, 1935 
Tháng 3-1935, có cuộc bầu cử Hội đồng Quản hạt. Mặc dù thiếu 
tài chánh và không đủ người, nhóm La Lutte vẫn ra ứng cử ở 2 
vùng trong tổng số 5 vùng bầu cử Nam Kỳ thời đó. Liên danh 
vùng 2 có Tạo, Thạch, Mai; vùng 1 có Hùm và Tường (mặc dù 
Tường chưa đủ 25 tuổi, nhưng vẫn ứng cử). Đây là một cuộc bầu 
cử rất bị hạn chế vì phải đóng thuế đến một mức nào đó mới có 
quyền bỏ phiếu hoặc ra ứng cử, do đó trong số 4 triệu dân Nam 
kỳ chỉ có 28.000 cử tri. Không ai đắc cử, nhưng nhóm La Lutte 
đạt được mục đích của họ: lợi dụng một số tự do trong thời gian 
tranh cử “để tha hồ mà tuyên truyền”, và thăm dò ảnh hưởng của 
nhóm trên chính trường.3  
 Cuộc bầu cử này cũng làm cho chính quyền Pháp để ý đến 
khả năng lãnh đạo của Tạ Thu Thâu. Trong một báo cáo mật, 
Thống đốc Pagès viết: “Thủ lĩnh trốtkít Tạ Thu Thâu chứng tỏ 
ông là người lãnh đạo thực sự của các tổ chức cách mạng…”4 

                                                      
1 Ông Giàu bí mật về nước đầu năm 1933, sau khi được huấn luyện ở trường 
Staline ở Moscou từ năm 1931; bí mật phát hành tờ Cờ Đỏ; thành lập Xứ ủy 
Nam Kỳ vào tháng 2-1934. Chẳng bao lâu ông bị bắt; tháng 6, 1935 bị kết án 5 
năm tù. Theo Đào Duy Quát (2010, tr. 55) thì Giàu cũng là tổng biên tập của 
Tạp chí Cộng sản của Liên chấp ủy địa phương Nam Đông Dương. (Xin xem 
mục “Báo chí cộng sản Đệ Tam” trong Bản chú thích tên người.) 
2 Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr.175. 
3 Hồ Hữu Tường, 41 năm làm báo, tr. 94-96; Hémery, 1975a, tr. 253-254. 
4 Hémery, 1975a, tr. 254, dựa theo tài liệu AOM, 2393, báo cáo của Thống đốc 
Pagès đề ngày 11-3-1935. 
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Đắc cử Hội đồng Thành phố, tháng 5-1935 
Đến dịp bầu cử Hội đồng Thành phố tháng 5-1935, nhóm La 
Lutte lại ra ứng cử, cũng dưới liên danh “Lao Động”. Lần này, 
Thâu (khuynh hướng Đệ Tứ), Thạch (thiên Đệ Tứ) và hai đảng 
viên cộng sản Đệ Tam là Tạo và Mai trúng cử Hội đồng Thành 
phố. Nhóm La Lutte chiếm 4 ghế trong 6 ghế dành cho người 
bản xứ. Thạch được số phiếu cao nhứt.  
 Chính quyền thực dân không chấp nhận việc nhóm La Lutte 
dùng HĐTP làm diễn đàn cách mạng. Thống đốc Nam kỳ Pagès 
tìm cách hủy bỏ kết quả đắc cử này. Pagès viết cho Toàn quyền 
Đông Dương: “Tôi hân hạnh báo cáo cho ngài rằng không có 
một ứng cử viên cộng sản hợp pháp1 nào đắc cử, ngoại trừ Trần 
Văn Thạch, vì […] không đủ 27 tuổi, hoặc vì không nạp 25 
đồng thuế trực thu.”2  
 Thâu và Tạo đi Hà Nội khiếu nại trước Hội đồng Tố tụng, 
rồi tiếp tục khiếu nại đến tận bên Pháp. Cuối cùng kết quả đắc 
cử của Thâu, Tạo, Mai bị Tối cao Pháp viện (Conseil d’État) bác 
bỏ tháng 12-1936, nhưng trong thời gian tranh tụng, các ông vẫn 
tiếp tục hoạt động nghị trường. Thạch đủ điều kiện, vẫn chính 
thức giữ chức Hội đồng từ tháng 5-1935. (Tháng 4-1937 có cuộc 
bầu cử bổ sung ba ghế hội đồng bị hủy bỏ. Thâu, Tạo, Mai lại ra 
ứng cử, cũng dưới “sổ Lao động”. Lần này chuẩn bị chu đáo và 
uy tín của nhóm La Lutte đã lên cao, ba ông đắc cử vẻ vang.) 
 Năm 1935 là năm có nhiều biến chuyển trong cuộc đời 
Thạch. Một tháng sau cuộc bầu cử HĐTP vợ ông lâm bệnh rồi 
mất, vài tuần sau khi sanh người con thứ năm. Nhờ có gia đình 
anh cả và gia đình vợ giúp đỡ chăm sóc con thơ, ông kiên quyết 
vượt qua mọi khó khăn vật chất và tinh thần để tiếp tục tranh 
đấu cho lý tưởng của mình. 

&&& 

 

                                                      
1 Từ khi nhóm La Lutte thành hình, người ta bắt đầu thấy cụm từ “cộng sản 
công khai” (communistes légaux) trong hồ sơ chính quyền thực dân. 
2 Thu Thủy và nhiều tác giả, 2007, tr. 38-39. Tác giả tham khảo tài liệu của 
Trung tâm Lưu trữ  2, Tp. HCM, nhưng không kê khai nguồn chính xác. 
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Hoạt động báo chí và nghị trường 
(1935-1939) 

Suốt thời gian trong Hội đồng Thành phố, từ năm 1935 đến năm 
1939 (là năm ông bị chính quyền thực dân bắt, đến năm 1940 đày 
ra Côn đảo), Thạch thường tranh luận sôi nổi với các ông hội đồng 
thực dân trên tờ La Lutte hay tại nghị trường, kiên trì lên tiếng 
bênh vực quyền lợi người dân, nhứt là các tầng lớp dân nghèo. 
Ông chống lại việc chính quyền đòi phá hủy các xóm nhà lá mà 
không có phương án thay thế. Ông bênh vực phu xe thổ mộ (xe 
ngựa), xe kéo bị cảnh sát làm khó dễ, tài xế xe buýt bị chủ bóc lột; 
chống tăng thuế; chống phí phạm ngân sách; chống đầu cơ làm 
tăng giá sinh hoạt, chống lũng đoạn của các công ty tư bản; chống 
điền chủ giựt đất dân. Ông đòi mở thêm trường học, nhà trẻ, nhà 
thương, nhà cho người lao động; đòi tăng lương cho thợ thuyền, 
tiểu công chức; đòi quy chế lao động: lương tối thiểu, phụ cấp thất 
nghiệp, v.v...1 
 Là thiểu số trong HĐTP (4 chống với 2 nghị viên Lập Hiến 
thân Pháp và 14 nghị viên thực dân), bốn ông hội đồng “lao 
động” gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nguyện vọng quần 
chúng, nhưng họ khéo dùng chương trình nghị sự -- mềm dẻo 
nhưng không nhân nhượng -- và phối hợp hoạt động trong và 
ngoài nghị trường để binh vực người dân và tạo điều kiện cho 
công cuộc tổ chức phong trào quần chúng. “Nói đúng ra, các đại 
biểu Lao Động chủ trì các buổi họp của HĐTP, vì ở đây không có 
người đủ tầm vóc để tranh luận với họ.”2 Mỗi kỳ họp, đông đảo 
thợ thuyền, giới trẻ kéo nhau đến tòa Thị sảnh náo nhiệt ủng hộ 
đại diện của mình, gây tức tối trong đám nghị viên người Pháp.  
 Báo L’Oeuvre indochinoise xuất bản ở Hà Nội, viết:  

Hòa đồng gần gũi với nếp sống người lao động, tố cáo mọi bóc lột 
người dân hèn mọn, dẫn đầu các phong trào bãi công, nhóm người 
trẻ La Lutte đã trở thành thần tượng của quần chúng An Nam.3  

 Trong thư đề ngày 10-4-1936 gởi cho Toàn quyền Đông 
Dương (TQĐD), quyền Thống đốc Rivoal báo cáo:  

                                                      
1 Xin đọc các bài trong chương Tiếng nói bênh vực người dân. 
2 Hémery, 1975a, tr. 260-61. 
3 Hémery, 1975a, tr. 264, chth. 48. 
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Đa số Hội đồng Thành phố không còn dè dặt với các ông nghị 
“tranh đấu” (“les lutteurs”). Bằng chứng là Tạ Thu Thâu và Trần 
Văn Thạch đã được bầu vào Ủy ban Cứu trợ người thất nghiệp… 
Phải nói ra rằng nhiều nhân sĩ Pháp chịu ảnh hưởng của họ do nơi 
tài thảo luận và phong cách của những người “lutteurs” lôi cuốn, 
điển hình là trường hợp trạng sư Viviès và ông Chêne, Chủ tịch 
Phòng Canh nông và chủ nhiệm báo Le Paysan (Người Nhà quê).  

Ngoài nghị trường, Thạch còn hoạt động tích cực trong phong trào 
báo chí. Ngày 28-6-1936, Hội Nhà báo Nam kỳ AJAC (Amicale des 
Journalistes Annamites de Cochinchine, còn gọi là Hội Liên hữu 
Báo giới Nam Kỳ) được thành lập. Nguyễn Văn Sâm là Hội 
trưởng. Trần Văn Thạch giữ chức Tổng thư ký, một vai trò trọng 
yếu để thực hiện chương trình nhóm La Lutte: thay đổi cục diện 
báo chí trong nước, nhứt là báo chí quốc ngữ. Mật thám báo cáo 
về hoạt động của Thạch:  

Chỉ trong một thời gian ngắn, Thạch đã len lỏi thành công vào hàng 
ngũ báo chí chữ quốc ngữ, tạo nên một khối liên minh hoàn toàn 
nằm dưới quyền sai khiến của nhóm Tranh Đấu, vâng dạ chấp hành 
mệnh lệnh nhóm và khi họ quyết tẩy chay chuyện gì, tất cả cùng 
đồng lòng không cho đăng lên mặt báo.1  

 “Vâng dạ chấp hành mệnh lệnh nhóm" có thể Mật thám Pháp 
thổi phồng tình hình, nhưng thật ra cũng có nhiều trường hợp báo 
giới hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nhà báo. Thí dụ như khi đặc 
sứ Godart của Mặt trận Bình dân Pháp đến Sài Gòn, tuy đã nhận 
lời dự tiệc Hội, nhưng sau đó ông ta lại cáo lỗi không đến. Lãnh 
đạo Hội tin rằng Thống đốc Pagès đã khuyên can ông không nên 
dự tiệc. Ngày 15-3-1937, một ủy ban của Hội biểu quyết không 
gởi nhà báo tháp tùng Thống đốc trong các chuyến đi kinh lý của 
ông.   
 Để vận động quần chúng rộng rãi hơn, nhóm La Lutte xin 
xuất bản tờ Tranh Đấu bằng chữ quốc ngữ, song song với tờ La 
Lutte, nhưng chính quyền không cho phép. Họ bèn có cách khác: 
đăng bài trên báo cảm tình viên như các tờ Mai, Phụ Nữ Tân Văn, 
Dân quyền, Sài Gòn. Theo mật thám, năm tờ báo này trội nhứt 

                                                      
1HSMT 7F26, 3, “Aperçu d’ensemble sur l’évolution des organisations 
révolutionnaires” (Tổng quan về tiến hóa các tổ chức cách mạng) đề ngày 4-1-
1937, tr. 9. 
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trong làng báo Nam Kỳ và lập thành một “liên minh thực sự” 
dưới sự chỉ đạo của nhóm La Lutte. 

Một trong những đóng góp quan trọng của Thạch trong phong trào 
tranh đấu cho tự do báo chí thời kỳ MTBD là việc soạn thảo tập 
sách Le Régime de la presse en Indochine (Chế độ báo chí tại 
Đông Dương)1, do HNBNK xuất bản tháng 11-1937. Tập sách tóm 
lược đầy đủ các sắc lệnh báo chí áp dụng tại Đông Dương từ năm 
1898 đến năm 1935 và mô tả tình trạng ngặt nghèo khốn đốn của 
báo giới. Ông nêu lên các trường hợp báo chí bị đóng cửa võ đoán, 
ký giả bị trục xuất về quê quán hay bị truy tố ra tòa không lý do 
chính đáng. Ông trình bày lợi ích của tự do báo chí: 

Báo chí tự do sẽ tố cáo những lạm dụng đang sinh sôi nẩy nở phong 
phú trên mảnh đất thuộc địa, báo chí tự do sẽ đòi hỏi ánh sáng chiếu 
rọi vào những vụ tai tiếng khó tin mà có thật, báo chí tự do sẽ phản 
đối những đặc quyền ngoại lệ đủ loại, và báo chí tự do sẽ hoạt động 
thế nào để đem lại công bình hơn cho mối liên hệ quá cách xa giữa 
giai cấp được nhiều ưu đãi và những kẻ bần cùng. Một ngành báo chí 
tự do sẽ là một công cụ tuyệt hảo để giáo dục quần chúng về chánh 
trị, và sẽ góp phần vào sự thăng bằng cần thiết cho xã hội tiến hóa 
mà không biến loạn do hận thù chồng chất.2 

 Trên báo La Lutte, ông thường trình bày chính xác các điều lệ, 
sắc lệnh để biện chứng lý lẽ của ông. Bộ trưởng Thuộc địa Marius 
Moutet đã phải kêu lên:  

Ông Thạch không bàn cãi như một người tranh đấu, mà như một 
trạng sư và người hay tố tụng. Ông khăng khăng dựa trên cách diễn 
dịch và áp dụng luật lệ.3  

                                                      
1 Trong bài “Sài Gòn thập niên 30: La Lutte, tờ báo chiến đấu”, sử gia Hémery 
cho rằng tác giả là Nguyễn Văn Sâm, nhưng theo khảo sát của chúng tôi thì tập 
sách này do Trần Văn Thạch soạn thảo vì báo La Lutte số 207, ngày 11-09-1938 
có mục tin ngắn sau đây: “Tự do báo chí”: Hoạt động của Hội Nhà báo Nam 
Kỳ là một nguyên do dẫn đến thắng lợi này. Quyển sách mỏng “Chế độ báo chí 
ở Đông Dương” do đồng chí Thạch, Tổng thư ký Hội biên soạn, được phổ biến 
rộng rãi tại Ba Lê, đã giúp soi sáng dư luận quần chúng và đã chỉ rõ tình trạng 
quá bỉ ổi không chịu đựng nổi mà các nhà báo ở Đông Dương phải đương đầu. 
Chúng ta hãy khắc trên bia đá chiến thắng quan trọng này.   
2 Xem bài “Chế độ báo chí tại Đông Dương” trong chương Báo giới, chính 
quyền. 
3 Xem bài “Thư Bộ trưởng Bộ Thuộc địa…” trong Phụ Lục. 
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 Vì phong trào quyết liệt đòi quyền tự do báo chí mà Thạch là 
một trong những nhà báo kiên trì tranh đấu, cuối tháng 8-1938, 
chính phủ Pháp phải nhượng bộ, ban hành sắc lệnh về tự do báo 
chí ở Nam Kỳ, một thắng lợi lớn cho báo giới thuộc địa. 
 Báo quán La Lutte cũng là nơi “ông Hội đồng” và nhà báo 
Thạch thường tiếp xúc với những người lao động, nông dân, tiểu 
thương, mỗi khi họ gặp khó khăn với chính quyền. Đó cũng là nơi 
ghé lại của những người tù chính trị vừa mãn án, trong đó có Phạm 
Văn Đồng và Tôn Đức Thắng.1  
 Bà Phương Lan-Bùi Thế Mỹ viết về Thạch: 

Trên văn đàn La Lutte, Thạch được ngưỡng mộ, ngoài dạy học, 
chính trường, cách mạng, Thạch được nhiều người mến kính, tôn 
sùng. Họ thường đến báo quán La Lutte ở số 99 đường Lagrandière 
để được biết mặt Thạch, tiếp xúc với Thạch là một sự vinh hạnh cho 
họ nhiều.2 

La Lutte tờ báo tiếng Pháp công khai chống Pháp  
Nhóm La Lutte biến tờ báo của họ thành một vũ khí cực kỳ hữu 
hiệu, nhờ tổ chức khéo léo tận dụng phương tiện và trên hết nhờ 
công lao và hy sinh cá nhân của bộ biên tập. Nguyên tắc của tờ 
báo là không kêu gọi sự ủng hộ tài chánh của giới lao động. 
Nguồn tài trợ quan trọng nhứt là sự đóng góp của mỗi người 
trong nhóm và kế đó là bạn bè trong giới trí thức và tiểu tư sản. 
Năm 1937, La Lutte viết:  

Chúng tôi đứng trụ được hoàn toàn là do sự hy sinh tiền bạc của 
chính chúng tôi và của bạn bè thân tín… Từ khi La Lutte ra đời, cách 
đây ba năm, cho đến nay, các biên tập viên đã bỏ vào quỹ những 
món tiền lớn, và cố nhiên, không người nào trong chúng tôi nhận tiền 
thù lao của tờ báo cả.”3 

  Bài vở trong La Lutte phần nhiều do Thâu và Thạch viết. 
Thạch cũng nhuận sắc và sửa chữa bài của các cộng tác viên khác. 

                                                      
1 Báo La Lutte ngày 12-9-1936 đăng lá thư ngỏ của P.V. Đồng gởi cho Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa khiếu nại việc: sau khi được trả tự do sau 6 năm ngồi tù 
Côn Đảo ông lại bị quản thúc về quê quán, làng Mộ Đức (Quảng Ngãi), nơi ông 
chỉ sinh sống lúc còn nhỏ. (Hémery, 1975, tr. 310.) 
2 Phương Lan-Bùi Thế Mỹ, 1974, tr.224. (đ. Lagrandière nay là Lý Tự Trọng). 
3 Hémery, “Sài Gòn thập niên 30: La Lutte tờ báo chiến đấu” trong Từ Đông 
sang Tây, 2005, tr. 99 (dẫn trích La Lutte ngày 4-3-1937). 
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Chánh viết về tin quốc tế. Tạo phỏng theo tin tức các cuộc tranh 
đấu thợ thuyền viết lại bằng tiếng Pháp.1 Thâu viết các bài xã luận. 
Thạch nổi tiếng với mục Petits clous (“Những mũi đinh nhỏ”). Bà 
Phương Lan Bùi Thế Mỹ, một nhân chứng thời đó viết:  

“Mục châm biếm, chỉ trích chánh sách cai trị, những nhân vật 
cầm quyền thời đó của Pháp thật là cay chua mà tế nhị, với một 
bút pháp tinh vi, nhẹ nhàng mà nhức nhối cho những kẻ nào bị 
Thạch châm biếm, nhức nhối, khó chịu như bị đinh đóng vào 
người… Viết Pháp văn mà văn phạm không thua gì tiếng mẹ 
đẻ của thực dân, trái lại, tinh túy, sắc bén còn hơn nhiều. Cú 
pháp, từ ngữ, điển cố dùng thật là chính xác hơn Pháp. Bút 
pháp già giặn hơn, ý nhị hơn...”2  

Hồ Hữu Tường viết: “Thực dân Pháp ghét cay ghét đắng tờ La 
Lutte, nhưng lại thích đọc mục Petits clous (có những người mua 
La Lutte  để chỉ đọc có mỗi mục này).”3  
 Thạch không vị nể một giới chức nào, từ các quan toàn quyền, 
thống đốc, chủ tỉnh, chánh sở mật thám Pháp đến các địa chủ, lãnh 
tụ đảng Lập Hiến thân Pháp, quan huyện, làng xã, cò bót v.v.., tất 
cả những ai bóc lột hà hiếp dân nghèo. Sau đây là vài tựa bài ông 
viết:  
 Nhà nước mặt dày không sợ bị chê cười (Le gouvernement est 
cuirassé contre le ridicule); Hoan hô lũ heo! (Vivent les cochons!); 
Kiêng dục tạo sức mạnh cho quân đội (L’abstinence fait la force 
de l’armée); Đảng Cộng sản và Nã Phá Luân Đại đế (Le Parti 
communiste et Napoléon); Mặt xấu thượng lưu mẫu quốc (Vilain 
côté du beau monde); Đạo đức trưởng giả (Pudeur bourgeoise). 
Ông hương cả, lãnh chúa trong làng (Le notable, seigneur du 
village); Quan chức ở chốn trường đua (Les notables à 
l’hippodrome).  
 Nhà báo châm biếm Trần Văn Thạch “phạm thượng, khi 
quân”, dám đặt tên cho vài nhân vật chính quyền tối cao như 
Hoàng đế xứ Việt, Thiên tử thần phục nước Pháp (L’Empereur 
d’Annam, Fils du Ciel et Soumis à la France), Ông André Pierre 

                                                      
1 Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 98. 
2 Phương Lan Bùi Thế Mỹ, 1974, tr. 224. 
3 Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 98; Nguyễn Ngu Í, “Sống và viết với Hồ Hữu 
Tường”, Bách khoa,  Sài Gòn, 1966. 
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Pagès, Đại Quan Lục tỉnh (Grand Mandarin des Six Provinces), 
Edouard Marquis, Ông sếp đại lừng danh của Sở Báo chí vô dụng 
(Edouard Marquis, illustrissime Chef de l’inutile Bureau de la 
presse).  
 Sử gia Hémery, một người đã dày công nghiên cứu về nhóm 
La Lutte và tờ báo của họ, bình luận:  

Ban biên tập viết … sáng sủa, dễ hiểu, hứng thú và khi mỉa mai thì 
hết sức sắc bén… Họ sử dụng tiếng Pháp thành thạo hơn hẳn đối thủ 
người Pháp cũng như người Việt… Chính quyền chỉ trích “La Lutte” 
là cường điệu một cách có hệ thống, nhưng qua hồ sơ lưu trữ thư từ 
nội bộ của chính quyền Nam Kỳ, rõ ràng là họ rất gờm các phóng sự 
điều tra của tờ báo.1  

Từ năm 1935, Thống đốc Nam Kỳ đã bắt đầu lo ngại về ảnh 
hưởng của tờ La Lutte. Ông báo cáo:   

Tuy số in nhỏ nhoi, nhưng nó được truyền tay từ người này sang 
người kia, và khi cần, được giải thích miệng cho từng nhóm nhỏ. 
Nó trở thành cuốn sổ yêu sách của mọi phần tử bất mãn, tự phát 
hay bị sách động, gửi tới các cấp công quyền, tổng hợp những yêu 
cầu trước đây lẻ tẻ và biệt lập. Nó biểu thị dũng khí của lực lượng 
quần chúng, ý thức về quyền của mình, dám biểu lộ trước quyền 
lực, và trước làn sóng thủy triều dâng cao như vậy, chính quyền 
cảm thấy hoang mang.2  

 Theo sử gia Hémery, “La Lutte đánh dấu một bước ngoặt trong 
lịch sử báo chí … là nguyên mẫu cho báo chí cách mạng công 
khai.” Cũng theo nhận xét của ông, nhóm Tranh Đấu hoàn tất 
được ba nhiệm vụ chủ yếu: (1) cổ vũ và hỗ trợ cuộc tranh đấu của 
công nhân và quần chúng bằng cách “truyền bá chính trị”; (2) tố 
cáo áp bức lộng quyền của chế độ thực dân, tư sản, quan lại; và (3) 
thay đổi cục diện báo chí ở Việt Nam, nhứt là báo quốc ngữ xưa 
nay vẫn bị kiểm soát gắt gao hơn báo tiếng Pháp, thúc đẩy họ đòi 
quyền tự do báo chí.3  

                                                      
1 Hémery, “Sài Gòn thập niên 30: “La Lutte” (1933-1937) tờ báo chiến đấu” 
trong Từ Đông sang Tây (Cao Huy Thuần và nhiều tác giả: chủ biên) 2005, 
tr. 101. 
2 Báo cáo chính trị của Thống đốc Nam Kỳ, 29-10-1935, do ông Pagès, 
nguyên Thống đốc Nam Kỳ thông báo cho ông Hémery.        
3  Hémery, 2005, tr. 88, 94-96. 
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Mặt trận Bình dân; Đông Dương Đại hội (1936) 
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) tác động nặng nề 
đến nhiều nước tư bản, gây mâu thuẫn giữa các nước này, dẫn 
đến chính sách phát xít, quân phiệt.1  

 Năm 1935, để ngăn chận ảnh hưởng phát xít, Staline ra lịnh 
các đảng cộng sản cộng tác với các đảng xã hội và đảng phái khác 
kể cả các đảng phái quốc gia cấp tiến để thành lập liên minh 
chính trị Mặt trận nhân dân phản đế (gọi tắt Mặt trận Nhân dân), 
thường được gọi Mặt trận Bình dân (MTBD). 
 Liên Xô tìm cách liên minh với đế quốc Pháp. Ngày 2-5-1935 
Staline ký với Laval “Hiệp ước tương hỗ Pháp-Xô”, một sự kiện 
làm rung động các phong trào cách mạng thế giới. 
 Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936, MTBD Pháp gồm 
các đảng phái tả khuynh trong đó có đảng Xã hội, đảng Cấp tiến, 
và đảng Cộng sản chiếm được đa số trong Quốc hội. Léon Blum, 
lãnh tụ Đảng Xã hội, làm Thủ tướng. Mặc dầu đứng trong liên 
minh Mặt trận Bình dân, đảng Cộng sản không có người trong 
nội các mới. Chính phủ Blum chủ trương chống phát xít, đòi 
quyền lợi chính trị, kinh tế cho đông đảo quần chúng, kể cả các 
dân tộc thuộc địa. Ngay sau đó, cuộc tranh đấu của công nhân 
Pháp bùng phát. Chính phủ MTBD thi hành một số chính sách 
đối nội và đối ngoại tiến bộ như ân xá chính trị phạm ở Đông 
Dương, quy định một số luật lao động, cải cách thuế má, v.v.. và 
hứa hẹn gởi một Ủy ban Điều tra Thuộc địa đến Đông Dương.  
 Chương trình của MTBD Pháp mang lại nhiều hân hoan, hy 
vọng cho dân chúng thuộc địa.  
 Ngày 2-7-1936 Thạch, Thâu, Mai, Tạo gặp Toàn quyền  
Robin, yêu cầu ông ban hành tại Đông Dương một số pháp chế 
xã hội đã được áp dụng ở chính quốc và trình bày dự án “Đông 
Dương Đại hội” (ĐDĐH) nhằm thảo một bản thỉnh nguyện để 

                                                      
1  Tháng 10-1935, Ý xâm lược Abyssinie, nay là Éthiopie. Giữa năm 1936, khi 
nội chiến Tây Ban Nha bùng phát, Đức, Ý gởi binh lính, vũ khí giúp phe nổi dậy 
của Tướng Franco thiên phát xít,  chống lại chính phủ Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban 
Nha. Các thế lực phát xít trên thế giới liên kết với nhau thành một khối. Tháng 
11-1936, Nhật và Đức ký “Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản”. Tháng 11-1937, 
Ý cũng tham gia ký hiệp ước này. Trục phát xít Berlin-Tokyo-Rome hình thành. 
(Đinh Xuân Lâm, chủ biên, 2001, tr. 319). 
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đệ lên Ủy ban Điều tra của Nghị viện Pháp (La Lutte, ngày 8-7-
1936). 
 Thâu tìm cách kéo vào phong trào những người đại diện mọi 
giai cấp xã hội.1 Phái Lập Hiến bằng lòng cộng tác. Ngày 22-7-
1936, La Lutte đăng bài hiệu triệu của Nguyễn An Ninh: “Tiến 
tới Đông Dương Đại hội”.  
 Ngày 5-8-1936, Ủy ban hành động nhóm La Lutte được thành 
lập do Thạch, Tường, Hùm, Nguyễn, Ninh phụ trách,2 với nhiệm 
vụ hỗ trợ việc sáng lập các ủy ban hành động (UBHĐ) khắp nơi  
với trách nhiệm thảo luận và xác định nguyện vọng của quần 
chúng và lựa chọn đại biểu dự ĐDĐH. 
 Nhóm La Lutte được hai tổ chức trợ giúp: cánh hoạt động bí 
mật của ĐCSĐD3 và nhóm trốtkít “Tháng Mười” của Hồ Hữu 
Tường. Nhóm sau có ảnh hưởng mạnh trong giới thợ thuyền khu 
Sài Gòn và vùng lân cận, nhứt là ở Xưởng tàu Ba Son, Công ty 
Xe lửa, Xe điện. Các Ủy ban Hành động (UBHĐ) mọc lên chớp 
nhoáng. Sở mật thám ước tính trong vòng hai tháng ở Nam Kỳ đã 
có khoảng 600 ủy ban.4 Ngày 12-9, năm đại diện Lập Hiến rời bỏ 
phong trào, buộc tội nhóm La Lutte xúi giục tầng lớp vô sản 
chống người có của.  
 Ngày 1-9-1936, tại Dinh đốc lý Sài Gòn, Thị trưởng Boy-
Landry mở một buổi tiệc linh đình tiễn đưa Toàn quyền Robin trở 
về Pháp.5 Hội đồng Thạch và ba đồng chí đại biểu “Lao động” 
không đến dự; họ phản đối chính sách đàn áp báo chí của ông 
Robin. Trong vòng ba tháng trước khi mãn nhiệm ông ta đã ra 
lệnh đóng cửa 5 tờ báo.6 Nhóm La Lutte cũng không quên nhắc 
lại là chính ông Robin, khi làm Thống Sứ Bắc kỳ đã ra lệnh ném 

                                                      
1 HSMT 7F26, 3, tr. 11, ngày 4-1-1937, đã dẫn. 
2 Hémery, 1975, tr. 300 (dựa trên HSMT 3-10-1936,  Slotfom III, 43, 58). 
3 Ủy ban Trung ương của đảng được tổ chức lại giữa tháng 3-1936; Thành 
ủy Sài Gòn-Chợ Lớn, tháng 6; và Xứ ủy Nam Kỳ, tháng 7 (HSMT 7F26, tr.3). 
4 HSMT 7F26, 3, tr.13-15& 21, ngày 4-1-1937: “Aperçu d’ensemble sur 
l’évolution des organisations révolutionnaires” (Tổng quan về sự tiến hóa các 
tổ chức cách mạng trong năm 1936.) 
5 Robin bị cách chức, Brévié thay thế: một trong các cuộc cải tổ hiếm hoi ngành 
hành chánh thuộc địa của Marius Moutet. 
6 Xem “Chế độ báo chí tại Đông Dương” trong chương Báo giới, chính quyền. 
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bom -- lần đầu tiên trong lịch sử Pháp thống trị Đông Dương -- 
triệt hạ làng Cổ Am ngày 12-9-1930, sau vụ khởi động VNQDĐ.1  

Uy thế của những người Trốtkít trong nhóm La Lutte 
Uy thế của nhóm La Lutte, nhứt là những người trốtkít, lan rộng 
trong quần chúng. Nhà văn kiêm nhà báo Nguyễn Vỹ viết2:  

Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, là những lãnh tụ 
Ðệ Tứ Quốc Tế An Nam lúc bấy giờ, là những thần tượng thân yêu 
nhất của một số quần chúng vô sản An Nam. 

Sở Mật thám Đông Dương báo cáo:  
Rõ ràng chính những người trốtkít đã nắm phần lãnh đạo hoạt động 
với nhiều nhiệt thành, ý chí và thông minh đáng kể; họ năng nổ và 
sáng suốt hơn hẳn các đồng bạn [stalinít] khi hành động.3   

Từ tháng 6 đến cuối năm 1936 có 361 cuộc biểu tình, bãi công từ 
Nam đến Bắc. Quan trọng nhứt là cuộc bãi công của trên 20.000 
công nhân hầm mỏ Hồng Gai - Cẩm Phả, đòi tăng 25% lương. 
Chủ phải nhượng bộ.4 Trước cao trào quần chúng, nhà cầm quyền 
thực dân hoang mang lo ngại, báo động và cùng lúc làm áp lực 
với chính quyền mẫu quốc. Trung tuần tháng 9-1936, Bộ trưởng 
Bộ Thuộc địa Moutet đánh điện tín qua Đông Dương: “Phải duy 
trì trật tự công cộng bằng tất cả mọi biện pháp chính đáng … kể 
cả việc truy tố nếu cần những người mưu toan phá hoại trật tự… 
Trật tự Pháp quốc phải ngự trị tại Đông Dương”.5  

                                                      
1 Báo La Lutte, số 98, ngày 9-9-1936. 
2 Nguyễn Vỹ, chủ bút báo Phụ Nữ Hà Nội, có dịp ngồi cùng bàn và trò chuyện 
lâu với Thạch (người mà ông xem như là “chủ bút báo La Lutte”) trong buổi tiệc 
tiếp đón ông do Hội Nhà báo Nam kỳ tổ chức nhân dịp ông được mời diễn 
thuyết tại Hội Khuyến học Nam Kỳ về “Phụ nữ Hà Nội – Huế – Sài Gòn”. Dự 
tiệc còn có các ông Thâu, Hùm, Thử và nhiều nhà báo tiếng tăm Sài thành. 
Nhóm Cộng sản Đệ Tam không dự. Nguyễn Vỹ theo lập trường quốc gia dân 
tộc, không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản, Đệ Tam lẫn Đệ Tứ, chống chế độ 
thực dân Pháp, quân chủ “Nam triều”, quân phiệt Nhựt bản.( Nguyễn Vỹ, Tuấn 
chàng trai đất Việt, chương 53.) 
3 HSMT, đã dẫn, tr. 2. 
4 Đinh Xuân Lâm, chủ biên, 2001, tr. 332. 
5 Điện tín số 445, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Marius Moutet gởi cho Toàn 
quyền Đông Dương ngày 19-9-1936. (Xem “Lá thư Nam Kỳ”, của Trần Văn 
Thạch  đăng trên báo Le Travail,  trong Tiếng vọng đến trời Tây.) 



Biên niên tiểu sử    93 
 

 

 Ngày 15-9-1936, chính quyền thuộc địa ra nghị định cấm tập 
họp. Ngày 17-9 Rivoal (quyền Thống đốc, thế Pagès) tiếp kiến 
Thâu và cảnh cáo Đại hội không thể xảy ra. Điện tín nói trên đến 
Sài Gòn ngày 19-9; qua ngày 21-9, Thạch bị kết án vì đã nói 
chuyện tại một cuộc họp ở Tân Định. Ngày 27-9, Thâu và Ninh bị 
bắt giam, rồi ngày 3-10 đến lượt Tạo. Cả ba bị buộc tội “âm mưu 
lật đổ chính quyền bằng báo chí.” Nhiều cuộc bắt bớ trấn áp 
UBHĐ xảy ra ở nông thôn. Công nhân tham gia phong trào bị chủ 
sa thải. Chính quyền ra lịnh giải tán các UBHĐ; dĩ nhiên các ủy 
ban này vẫn tiếp tục hoạt động bí mật. 
 Ngày 26-10-1936, Thâu, Tạo, Ninh bắt đầu tuyệt thực để phản 
đối bị bắt giam oan ức. Thạch cùng nhiều ký giả đánh điện cho các 
nhân vật tiếng tăm bên Pháp, yêu cầu can thiệp. Sau 11 ngày tuyệt 
thực, ba ông được trả tự do. Trong khoảnh khắc, họ trở thành thần 
tượng của quần chúng.  
 ĐDĐH không hình thành nhưng phong trào quần chúng đã gây 
được áp lực khiến chánh quyền thực dân nhượng bộ: thả tù chính 
trị và thi hành một số cải cách xã hội và lao động1.  
 Dù ĐDĐH bị chính quyền thực dân phá hủy, phong trào quần 
chúng tranh đấu đòi quyền lợi tiếp tục lên cao vì người dân được 
cảnh giác, có ý thức và kinh nghiệm đoàn kết, tổ chức đấu tranh.  
 Ngày 1-1-1937, nhơn dịp nghị sĩ Justin Godart, đặc sứ của  
chính phủ MTBD sang điều tra tình hình Đông Dương đến Sài 
Gòn, nhóm La Lutte tổ chức một cuộc tiếp đón phô trương lực 
lượng thợ thuyền, có đến 20.000 người tham dự. Thạch cùng với 
Tạo, Thâu hướng dẫn 3.000 người đứng sát bờ ke, đợi tàu cập 
bến.2 Báo cáo mật thám nói trên có ghi:  

Chỉ một hiệu lịnh của Tạ Thu Thâu, tức thì các tấm băng-đơ-rôn 
được giương lên: “Tự do nghiệp đoàn”, “Tiền lương tối thiểu”, “Ân 
xá tù chánh trị.” v.v… Một hiệu lịnh nữa đưa ra thì các khẩu hiệu 
vang rần lên, rõ nhứt là tiếng hô: “Đả đảo đế quốc Pháp.” 

                                                      
1 Công nhân được nghỉ chủ nhựt, một số ngày nghỉ được hưởng lương, làm 
không quá 9 giờ một ngày kể từ 1-1-1937, cấm bắt trẻ em dưới 12 tuổi làm việc, 
quy định lương tối thiểu, v.v.. 
2 Dương Trung Quốc, tr. 261; Thu Thủy, Nguyễn Quế, Nguyễn Quế Lâm, 2007, 
tr. 46. 
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Một báo cáo mật thám khác1 viết: “Tàu cập bến trễ một tiếng 
đồng hồ, nhưng cả ngàn người đứng chen chúc, dưới ánh mặt trời 
thiêu đốt, kiên nhẫn chờ trong trật tự”. Báo cáo này cũng trích tờ 
La Lutte ngày 7-1-1937:  

Khi quốc thiều Pháp “La Maseillaise” trổi lên, quan khách chào 
theo lối nhà binh, cùng lúc đó hơn 5.000 nắm tay giơ cao, rồi trong 
chớp nhoáng, nhiều người leo lên vai bạn, giương cao biểu ngữ. 
Cảnh sát nhào tới chụp bắt họ, nhưng họ vẫn bình thản hô khẩu 
hiệu “Tự do nghiệp đoàn!”  

Tác giả bài báo cáo thêm lời bình phẩm:  
Sự việc xảy ra y như tờ La Lutte tường thuật… Lần đầu tiên tại 
Nam Kỳ một cuộc biểu tình quan trọng diễn ra trong trật tự và kỷ 
luật, dưới sự chỉ huy độc nhất của nhóm La Lutte.   

 Báo chí quốc ngữ nói nhiều về cuộc “tiếp đón” này. Theo 
gương La Lutte, nhóm Le Travail 2 ở Hà Nội tổ chức biểu dương 
lực lượng thợ thuyền với 35.000 lao động đủ ngành nghề tham dự 
ngày 1-2-1937 để “tiếp đón” đặc sứ Godart, nhưng ông đến trễ 
một ngày! (Theo sự sắp đặt của Sở An ninh Đông Dương?) 

Trong năm 1937 khắp nước có khoảng 400 cuộc bãi công của công 
nhân, 150 cuộc đấu tranh của nông dân. Công nhân bãi công đòi 
tăng lương, giảm giờ làm, chống bị đánh đập, đòi tự do nghiệp 
đoàn. Nông dân đòi giảm sưu thuế, chống điền chủ cướp ruộng đất, 
quan lại lộng quyền. Công chức đòi tăng lương. Lớn nhứt ở Nam 
Kỳ là cuộc bãi công của 1.200 phu đồn điền cao su Michelin, 1.000 
công nhân sở Ba Son, và cả ngàn công nhân đường rầy xe lửa, làm 
tê liệt đường sắt Đông Dương từ ngày 3-7 đến 9-8-1937.3  
 Tháng 7-1937, chính quyền thực dân hốt hoảng, ra tay đàn áp 
phong trào quần chúng. Mục tiêu trước tiên của họ là báo chí và 
các nhà báo, nhà hoạt động chính trị. Những người stalinít ủng hộ 
MTBD Pháp cũng không thoát khỏi. Mật thám bắt giam Thâu, Số 
của nhóm La Lutte và Tạo, Hiển, Quang của tờ L’Avant-Garde do 
ĐCSĐD thành lập vào cuối tháng 5; đến tháng 9 tới phiên Ninh bị 
bắt. Thạch huy động báo chí trong nước, kêu gọi các người bạn 
                                                      
1 HSMT (Sureté Générale, Note Janvier 1936).     
2 Xem “Báo chí cộng sản” trong Bản chú thích tên người . 
3 Đinh Xuân Lâm (chủ biên), 2001, tr.332; Brocheux và Hémery, 2001, tr. 319; 
Ngô Văn, 2000, tr. 226-233. 
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Pháp tại chính quốc can thiệp trả tự do cho Thâu, Ninh, Tạo. Ngày 
7-9, ông đánh điện tín cho Francis Jourdain, Daniel Guérin và 
Andrée Viollis: Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu và ba đồng chí nhà 
báo ngày thứ 9 tuyệt thực hoàn toàn kiệt sức. Xin quý ngài can 
thiệp gấp.1 Chính quyền thực dân vẫn thẳng tay đàn áp.  
 Ninh, Tạo, Thâu bị kết án mỗi người 2 năm tù, 10 năm  biệt xứ; 
Số, Hiển, Quang, 1 năm tù, 1 năm  biệt xứ, vì tội “âm mưu lật đổ 
chính quyền bằng con đường báo chí.” Gần 20 tờ báo hoặc bị cấm, 
trong đó có nhiều tờ báo tiếng tăm như Đuốc Nhà Nam, Thần 
Chung, Trung Lập, Dân quyền, Phụ nữ Tân văn, Phong Hóa, Nữ 
lưu Tuần báo. 2 

Mặt trận thống nhứt “La Lutte” phân ly, 1937  
Năm 1936 đánh dấu một sự đảo ngược chiến sách và chiến lược 
của ĐCSĐD, gây ngỡ ngàng hoang mang trong hàng ngũ Đảng. 
 Tại Đại hội QTCS lần thứ 7 (tháng 8-1935) ĐCSĐD được 
nhận là chi bộ của QTCS, Lê Hồng Phong được phong làm ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH-TƯ) của QTCS.  
 Tháng 7-1936, BCH-TƯ của ĐCSĐD họp tại Thượng Hải 
(Trung Quốc), Lê Hồng Phong chủ trì. Hội nghị đưa ra một số 
nghị quyết để phù họp với tình hình mới và chính sách mới của 
QTCS: “Chiến lược cuối cùng của Đảng là chiến lược của Quốc 
tế Cộng sản”. Đảng tạm thời hủy bỏ các khẩu hiệu “bài phong”, 
“phản đế”, tạm rút khẩu hiệu đánh đuổi đế quốc Pháp xâm lược, 
thay bằng khẩu hiệu đánh đổ bọn phản động thuộc địa Pháp ở 
Đông Dương. “Không nói đến thống nhất các giai cấp vô sản và hạ 
bệ các giai cấp hữu sản” mà  phải hô hào “giai cấp hợp tác”3 nhưng 
Đảng vẫn phải giữ quyền lãnh đạo.  
 Sách lược trở cờ nghiêng về phía hữu của QTCS và ĐCSĐD 
gây ngỡ ngàng, hoang mang trong hàng ngũ Đảng. Nhiều đảng 
viên bất mãn bỏ Đảng, bỏ hoạt động cách mạng, hay theo phía 
trốtkít4 vì phái này vẫn giữ lập trường tranh đấu cho giai cấp vô 
                                                      
1 Trích Dépêche télégraphique chiffrée, Điện tín mật mã ngày 7-9-1937, TQĐD 
Brévié ký tên. 
2 Xem bài “Chế độ báo chí tại Đông Dương” trong chương Báo giới, chính 
quyền. 
3 VKĐ, Tập 6, 1936-1939, tr. 130, 138, 144, 147. 
4 Duiker, 1981, tr.50, 53;  Huỳnh Kim Khánh (1982, tr. 224) dựa trên một bài 
báo đăng trong tờ Mặt trận đỏ, số 10, tháng 4-1937, do ĐCSĐD phát hành bí 
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sản, chống tư bản đế quốc Pháp từng bóc lột thuộc địa; chống tư 
sản bản xứ, quan quyền phong kiến từ lâu hà hiếp người dân. 
 Giữa năm 1936 Staline và bộ hạ bắt đầu chiến dịch thanh trừng 
đối lập, qua những vụ án ngụy tạo tại Moscou, mà Thạch gọi là 
những “vụ án phù thủy.”1 Vụ án thứ nhứt diễn ra vào tháng 8-
1936. Vụ án thứ hai, tháng 1-1937, nhắm vào những người mà 
Staline và bộ hạ buộc tội có liên quan đến “tổ chức trốtkít chống 
Liên Xô”, “phản cách mạng”, “làm gián điệp và tay sai cho phát 
xít” (13 viên chức cao cấp thời Lénine, có công trong Cách mạng 
Tháng Mười, bị kết án tử hình.) Luận điệu này được ĐCSĐD trung 
thành toa rập nhại lại2 mãi về sau.  
 Ngày 31-12-1936, Hà Huy Tập, Tổng bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương ĐCSĐD, hoạt động bí mật tại Sài Gòn, cho đăng trên 
báo La Lutte “Thư ngỏ gởi Nhóm La Lutte” ký tên “Một nhóm độc 
giả”, chỉ trích ban biên tập La Lutte “bị trốtkít-hóa”, “sai lạc đường 
hướng”. Ông cổ võ: “Chúng ta hãy bênh vực Liên Xô”, “Ủng hộ 
Mặt trận Bình dân”.  

Chính sách áp đặt của QTCS, chiến dịch thanh trừng tàn bạo của 
Staline, chiến lược trở cờ của ĐCSĐD, MTBD Pháp không đủ kiên 
quyết ngăn chận thực dân đàn áp phong trào dân chủ ở Đông 
Dương, tất cả những sự việc đó gây phẫn uất trong phe trốtkít ở 
                                                                                                                       
mật. “Thư gửi các đảng viên” của Ban Trung ương, do Mật thám Pháp bắt được, 
có ghi: Một số đồng chí nào đó ở Nam Kỳ, vừa mới được phóng thích đã phê 
bình gay gắt chính sách mới của Đảng ta đối với những người quốc gia và 
những người cải lương. (VKĐ, Tập 6, 1936-1939, tr. 164) 
1 Staline và bộ hạ dựng đứng những vụ án để tiêu diệt những người đối lập hay 
có thế lực. Phần đông là những người kỳ cựu trong Cách mạng Tháng Mười 
Nga, kể cả nhiều tướng lãnh, nhân tài có công trong đó có một số người theo 
phái Trotski. Họ bị khép tội phản bội đảng, làm gián điệp cho phát xít, âm mưu 
ám sát lãnh đạo Xô-viết, v.v… Bị cáo thường phải tự cáo buộc tội lỗi, một số 
lớn bị kết án tử hình và xử tử trong 24 tiếng đồng hồ. Bốn vụ án “phù thuỷ” 
chính trị quan trọng nhứt là những vụ án tháng 8-1936,  tháng 1-1937, tháng 6-
1937, và tháng 3-1938; nhưng chiến dịch thanh trừng của Staline tiếp tục đến 
ngày ông ta chết (4-3-1953), đã giết hại nhiều triệu dân Liên Xô. Một người bị 
buộc trọng tội là Trotski. Ông chọn đường lưu vong, nhưng cũng không thoát 
khỏi: Ngày 21-8-1940 ông bị thủ hạ của Staline ám sát tại Mexico. 
2 Hà Huy Tập cho ra hai tập sách mỏng. Trong Tờrốxki và phản cách mạng (bút 
danh Thanh Hương), theo luận điệu Staline, ông cổ động “đấu tranh chống các 
phần tử tờrốxkít” ở Đông Dương (Dương Trung Quốc, 2005, tr. 268). Trong Sự 
thật về vụ án Moscou (Sài Gòn, Tiền phong thơ xã, 1937), ông binh vực những 
vụ án này, cũng theo lập luận của Staline (Marr, 1981, tr. 397). 



Biên niên tiểu sử    97 
 

 

Việt Nam, đưa đến sự bất đồng chính kiến giữa những người Đệ 
Tam và Đệ Tứ trong Mặt trận Thống nhứt La Lutte. Trong khi phe 
Đệ Tứ chỉ trích QTCS, Staline, Liên Xô, và MTBD Pháp, phe Đệ 
Tam vẫn một lòng ủng hộ Liên Xô, QTCS và MTBD. 
 Vào tháng 10-1936, Thạch và một số trí thức từ trước theo lập 
trường quốc gia tả khuynh nay nghiêng hẳn về phe trốtkít.1 
 Mặc dầu bất đồng sâu sắc về chính sách và chiến lược tranh 
đấu cho giới vô sản, hai bên Đệ Tam và Đệ Tứ trong nhóm La 
Lutte vẫn đặt việc chống chế độ thực dân lên trên mọi xung đột 
chính trị nội bộ.  
 Ngày 13-3-1937, Thạch đại diện nhóm La Lutte lên tàu Félix 
Roussel tiễn đưa ông Godart về Pháp và cùng lúc trao cho ông tờ 
thỉnh nguyện của dân chúng: Tự do báo chí, hội họp, đi lại, tổ chức 
nghiệp đoàn; quy chế cho lao nông (như luật mới ban hành cho 
công nhân); phúc lợi xã hội cho người nghèo; tổng ân xá tù chính 
trị; và thanh lọc bộ máy hành chánh Đông Dương. Cuối tờ thỉnh 
nguyện có ghi tên Thạch, Tạo, Mai, Thâu, Lựu, Số, và mười bốn 
người đại diện các tổ chức nông dân và công nhân. Đây là lần cuối 
cùng người ta thấy tên các cộng tác viên chính của tờ La Lutte, Đệ 
Tam lẫn Đệ Tứ, kề bên nhau.  
 Tháng 4-1937, có cuộc bầu cử bổ sung ba ghế Hội đồng Thành 
phố. Như đã nói trên, sau khi Thạch, Thâu, Mai, Tạo đắc cử vào 
HĐTP tháng 5-1935, Thống đốc Pagès tìm cách hủy bỏ sự đắc cử 
của các ông. Thạch đủ điều kiện, Pagès không làm gì được; nhưng 
chức hội đồng của Thâu, Mai, Tạo bị hủy bỏ. Lần này Thâu, Mai, 
Tạo lại ra ứng cử cũng dưới “sổ Lao Động” và đắc cử vẻ vang.   
Sự bất đồng giữa Đệ Tam và Đệ Tứ về chính sách và chiến lược 
của QTCS và MTBD Pháp đưa đến cuộc bút chiến giữa Tạ Thu 
Thâu và Nguyễn An Ninh trên báo La Lutte.2 Thạch viết về Ninh: 
“Ninh không đảng phái” nhưng “đi sát với với những người Đệ 
Tam hơn là với những Đệ Tứ.”  
 Thâu lên án MTBD Pháp: 

[Mặt trận] tỏ ra không đủ sức giữ lời hứa duy nhất là cử sang một 
Ủy ban điều tra của Nghị viện; tỏ ra không đủ sức thanh lọc cán bộ 
hành chánh cũ. Trái lại Mặt trận đã thông qua đạo luật hạn chế tự 

                                                      
1 Hémery, 1975a, tr. 406.  
2 La Lutte, ngày 18, 21 tháng 3; và 1, 4 tháng 4-1937. 



98   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

do báo chí, đạo luật trừng phạt nghiêm khắc những ai vi phạm đến 
sự toàn vẹn lãnh thổ [thuộc địa], đã thông qua kinh phí chiến tranh, 
và tăng ghê tởm kinh phí này… đã thông qua quyền quyết đoán bắt 
buộc cấm bãi công… Danh sách sẽ dài thêm nếu tôi vẫn tiếp tục.1  

Ninh cũng thấy rõ sự bất lực của Tổng trưởng Bộ Thuộc địa 
Moutet trước bọn thực dân, quan lại Đông Dương. Ông viết:  

Tôi rất sợ rằng đối với các dân tộc thuộc địa công thức mỹ miều 
của Mặt trận Bình dân: “Bánh mì – Hòa bình – Tự do” chỉ là một 
kiểu lừa bịp mới thay cho khẩu hiệu cũ: “Tự do – Bình đẳng – Bác 
ái”, cũng là ba từ của Cộng hòa tư sản của các nhà tư bản.” (La 
Lutte, ngày 18-3-1937.) 

Nhưng ông “ngần ngại lên án Mặt trận Bình dân Pháp một cách 
dứt khoát.” Ông nghĩ rằng “vẫn phải tạo hoàn cảnh cho một Mặt 
trận Bình dân Đông Dương [một tập họp rộng lớn không phân 
biệt giai cấp] để trung lập hóa các lực lượng phản động.”2   

 ĐCSĐD cũng thấu rõ những khuyết điểm tệ hại của Mặt trận 
Bình dân Pháp, nhưng vẫn theo chính sách của QTCS ủng hộ 
MTBD Pháp. “Thông cáo ngày 23-3-1937” (bí mật nội bộ) của 
Trung ương Đảng viết:  

Các đảng viên chi bộ Đảng Xã hội Pháp ở Trung, Nam Kỳ […] 
khuyên ta đừng công kích Chánh phủ Blum một tí chút nào, chi bộ 
đảng Cấp tiến ở Sài Gòn lại khuyên ta hoàn toàn phục tùng Chánh 
phủ Đông Dương… Ban Trung ương cần nhắc lại rằng: Đảng ta 
hoàn toàn ủng hộ Mặt trận Bình dân bên Pháp. Còn với Chánh phủ 
Blum thì chúng ta chẳng những không ra khẩu hiệu đánh đổ, mà 
còn ra khẩu hiệu ủng hộ nữa.3  

 ĐCSĐD vẫn tiếp tục ủng hộ MTBD, lâu sau khi chính sách 
này bị thất bại ở Pháp và Tây Ban Nha và bị ngay cả  Staline phê 
phán.4  
 Chính phủ Blum thi hành một số chính sách đối nội và đối 
ngoại tiến bộ như ân xá chính trị phạm ở Đông Dương, quy định 
                                                      
1 La Lutte, ngày 18-3 và 25-3-1937, “J’accepterais de me taire” (“Tôi sẽ chấp 
nhận im lặng” và “Trả lời bạn Tạ Thu Thâu”) bản dịch tiếng Việt trong quyển 
Nguyễn An Ninh – Tác phẩm của Mai Quốc Liên và Nguyễn Sơn, Nxb Văn học, 
2009, tr. 787-793. 
2 Như trên, tr. 790-791. 
3 VKĐ, Tập 6, tr. 218.  
4 Marr, 1981, tr. 397 
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một số luật lao động, v.v.. nhưng thiếu kiên quyết trong việc thực 
hiện cương lĩnh của Mặt trận1 vì nói chung chánh phủ này vẫn 
nằm trong khuôn khổ chính quyền tư sản.   
Thạch không ngừng chỉ trích MTBD và đảng Cộng sản (ĐCS) 
Pháp. Ông buộc tội ĐCS Pháp đã bỏ quên quần chúng Đông 
Dương, không hề đề cập đến vấn đề giải phóng dân tộc thuộc địa 
trong thời kỳ MTBD, buộc tội những người cộng sản Pháp, mà ông 
gọi là “đám quan liêu mù quáng tuân theo mệnh lệnh Mạc Tư 
Khoa” đã kêu gọi chính quyền đàn áp những người trốtkít Việt 
Nam mạnh tay hơn nữa. (La Lutte, ngày 22-8-1937) 
 Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 9-1937, nghị viên cộng sản 
Honel sang “kinh lý” ở Sài Gòn, nhưng mục đích chính là giúp 
củng cố ban biên tập tờ L’Avant-Garde2 thành lập vào cuối tháng 
5-1937 (đến ngày 14-7-1937 đổi tên thành Le Peuple theo đề nghị 
của Honel) do Hà Huy Tập, Tổng bí thư BCH-TƯ ĐCSĐD chỉ 
đạo, hội tụ những người Đệ Tam đã rời bỏ nhóm La Lutte. Trong 
khi Honel còn ở Sài Gòn, Thạch cho đăng một bài trên La Lutte 
với cái tựa “Ông Honel, đảng Cộng sản Pháp và Đông Dương.” 
Thạch viết3: 

Người ta sẽ không hiểu chính sách Cộng sản Đệ Tam Quốc tế, đặc 
biệt là đảng Cộng sản Pháp nếu người ta quên rằng quan điểm duy 
nhất của những người theo Staline là bảo vệ Liên xô. Chính quan 
điểm này là lý do thật sự của tất cả mọi cuộc trở mặt của họ về sau… 

 Thời gian đặc phái viên cộng sản Honel “đi kinh lý” ở Sài 
Gòn, hoạt động của ông không được báo chí nói đến nhiều, chỉ 
trừ một việc gây dư luận sôi nổi : Tại nhà hát Tây (nay là Nhà 
Hát Thành phố), sau một cuộc diễn thuyết, Thạch lễ phép đưa tay 
bắt tay nghị sĩ Honel, nhưng ông này từ chối không bắt tay. Nhà 
báo Nguyễn Kỳ Nam hỏi lý do, Honel trả lời vắn tắt trước mắt 

                                                      
1 Ngày 21-6-1937, nội các Blum đổ, Chautemps đảng Cấp tiến lên thay, đến 
tháng 4-1938, Daladier, cũng đảng Cấp tiến, lên cầm quyền, MTBD Pháp kết 
thúc. 
2 Xem mục “L’Avant-Garde” trong Bản Chú thích tên người. 
3 Xem bài “Ông Honel, Đảng Cộng sản Pháp và Đông Dương” (La Lutte, số 
165, 22-8-1937) trong chương Tiếng vọng đến trời Tây. 
 Một sự kiện gây dư luận sôi nổi trên báo chí Pháp, Việt thời đó là việc ông 
Honel từ chối không bắt tay Thạch vì Thạch là “Trotskyste”. Nhiều người cho 
đó là một hành động trẻ con, một “cử chỉ rất khiếm nhã.”  
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nhiều ký giả: “Anh đó là Trotskiste!” Có nhiều người không khỏi 
cho đó là một hành động rất trẻ con.1  

Ai cũng biết là Mặt trận thống nhứt La Lutte đã đến ngày chung 
cuộc. Làm sao nó tồn tại được trong khi chiến dịch của Staline 
nhằm bôi nhọ, thanh trừng những người trốtkít đã được các đảng 
cộng sản trên thế giới răm rắp tuân theo, nhứt là sau khi Staline 
cho đăng một bài trên báo Pravda (Sự thật) ngày 14-2-1937, tiếp 
theo đó là bài diễn thuyết ngày 3-3 công kích chủ nghĩa Trotski. 

Chủ nghĩa trốt-kít dùng phương pháp đấu tranh hèn hạ nhất, nhơ 
bẩn nhất, khốn nạn nhất. Chương trình của nó là tái thiết tư bản chủ 
nghĩa. Nấp sau bóng tối, đàn chó trốt-kít tụ tập những kẻ đầu trâu 
mặt ngựa, những đứa không còn phẩm giá con nguời, những tên 
sẵn sàng gây mọi tội ác. Hiện nay bọn trốt-kít đang bắt đầu chuẩn 
bị một loạt tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử loài nguời.2  

 QTCS và ĐCS Pháp thúc giục Tạo và Mai, lãnh tụ phe Đệ Tam 
trong Mặt trận Thống nhứt La Lutte chấm dứt cộng tác với những 
người Đệ Tứ.3  Từ đầu năm 1937 đã có nhiều cuộc thảo luận giữa 
ĐCS Pháp với Tạo, Mai, nhưng hai ông vẫn binh vực liên minh Đệ 
Tam-Đệ Tứ. Ngày 6-6, Mai viết trên báo La Lutte: 

Trong tình thế đặc biệt của Đông Dương hiện nay, độc nhất vô nhị 
trên thế giới […] nếu Mặt trận thống nhứt do nhóm trốt kít và chúng 
ta thành lập bị phân hóa, quần chúng sẽ rất hoang mang và mọi nhiệt 
tình chiến đấu của nhân dân ta sẽ bị triệt tiêu.4  

  Nhưng áp lực của QTCS và ĐCS Pháp tiếp tục. Bí thư Đảng 
Gitton gởi mật thư cho Tạo, qua một người thủy thủ cộng sản Pháp 
nhưng vì anh ta nhầm lẫn tên, thư đến tay Thâu. Thư đề ngày 19-5-
1937 (có thể đến Sài Gòn vào tháng Sáu) với chỉ thị sau đây:  

Chúng tôi xét rằng không thế nào tiếp tục hợp tác giữa Đảng và 
những người xu hướng Trotxki […] Trong thư trước [gởi cho D.B. 
Mai] chúng tôi có ghi đầy đủ chỉ thị [của Moscou] mà chúng tôi đã 

                                                      
1 Nguyễn Kỳ Nam, 1964, tr. 20; Nguyễn Văn Đính, 2006, tr. 51. 
2 Hoàng Khoa Khôi, Hồ sơ Đệ Tứ Quốc tế Việt Nam, Tập 1, tr. 21-30. 
3 Sacks, 1959, tr. 321, chth. 116; Duiker, 1981, tr. 54; Huỳnh Kim Khánh, 1982, 
tr. 226; S. Quinn-Judge, 2002, tr. 214.  
4 Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 224; Sacks, 1959, tr. 321-322; Hémery, 1975a, 
tr. 413. 
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nhận được để truyền lại các đồng chí về thái độ đối với những người 
trốtkít ở Đông Dương.”  

 Đối với cả hai bên, Đệ Tam lẫn Đệ Tứ, không còn cách nào 
cứu vãn được tình hình. Mặt trận Vô sản Thống nhứt tan rã đúng 
vào ngày 15-6-1937.1   
 Ngày 18-8-1937, Thạch viết bài “Pourquoi y eut-il scission 
dans le groupe de La Lutte trên báo Le Flambeau d’Annam (Đuốc 
Nhà Nam), được đăng lại trên báo La Lutte ngày 22-8 (Xem bài 
“Tại sao có sự chia rẽ phân ly trong nhóm La Lutte: Tuyên bố của 
Trần Văn Thạch” trong chương Tiếng vọng đến trời Tây).2  
 Mặc dầu chia tay vì xung đột tư tưởng, chính sách và chiến 
lược đấu tranh, những người Đệ Tam và Đệ Tứ trong nhóm La 
Lutte trong đời tư vẫn giữ hòa khí với nhau. Khi Thâu, Số (nhóm 
La Lutte), Tạo, Mai, Nguyễn, Hiển (nhóm l’Avant-Garde của 
ĐCSĐD) bị buộc tội “âm mưu lật đổ chính quyền bằng con đường 
báo chí”, Thạch phản đối trên La Lutte, vận động qua Hội Báo giới 
Nam Kỳ để những người này được tha. Ông cũng viết “Thư Ngỏ 
gởi Quan Toàn quyền Đông Dương” (trên La Lutte ngày 11-9-
1938) trình bày việc Ninh và Nguyễn bị vu oan trong vụ Càng 
Long và xin cho cả hai được tạm tha.3 Khi Mai, giám đốc chính trị 
và Kính, quản lý tờ Le Peuple bị thực dân kết án một năm tù vì tội 
“âm mưu lật đổ chính quyền,” Thạch viết bài cực lực chỉ trích 
chính quyền thực dân (La Lutte, ngày 12-5-1938). Sau khi Mai ra 
tù, Thạch và Mai tiếp tục tranh đấu cùng một chí hướng trên nghị 
trường Hội đồng Thành phố Sài Gòn. 

Năm 1937 cũng đánh dấu một chặn đường mới trong đời Thạch. 
Vợ ông, Nguyễn Thị Ba, mất giữa năm 1935, vài tuần sau khi 
sanh người con thứ năm. Giữa năm 1937 Thạch tục huyền, cưới 
Nguyễn Kim Ngọc quê Vĩnh Long. Tháng 4-1938 ông bà sinh 
được một người con gái, đặt tên Mỹ Châu. Đàn con nheo nhóc, 
cuộc sống gia đình rất chật vật. Một phần tiền lương giáo sư tư 

                                                      
1 Hồi ký Nguyễn Kỳ Nam, tr. 20. 
2 Hà Huy Tập phản ảnh trên báo En Avant ngày 3 và 10-9, “Sự thật về sự chia rẽ 
trong nội bộ nhóm La Lutte -- Trả lời tuyên bố của ông Trần Văn Thạch.” đăng 
trên báo En Avant (Hà Nội) số 3 và 4, ngày 3 và 10, tháng 9-1937; bản dịch 
tiếng Việt cập nhật ngày 3-8-2011 trên mạng internet Báo điện tử ĐCSVN: Hà 
Huy Tập – Một số tác phẩm , Hà Nội, Nxb Chính trị Quốc gia, 2006. 
3 Xem toàn bài trong chương  Báo giới, chính quyền. 
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thục của ông phải đắp vô tờ La Lutte, thường xuyên gặp khó khăn 
tài chánh. Bận rộn dạy học, hoạt động cách mạng, báo chí và nghị 
trường, ông ít có thì giờ cho gia đình. Một cuộc đời chông gai vất 
vả vì “quốc sự” cho đến ngày ông mất. 

Hoạt động của Nhóm La Lutte-Tranh Đấu 
giai đoạn 1937-1939 

Thế lực của phái Đệ Tứ  
Từ tháng 6-1937, sau khi những người Đệ Tam tách ra, tờ La 
Lutte, dưới biểu trưng Đệ tứ Quốc tế, bắt đầu phô bày những bất 
đồng sâu sắc với Liên Xô, QTCS và MTBD Pháp.  
 Thời gian Thâu ngồi tù (từ 2-7-1937 đến 2-3-1939), Thạch và 
Hùm lãnh đạo nhóm La Lutte với sự hỗ trợ của Chánh, Số, Thử. 
Ngoài công việc biên tập từ trước đến nay, giờ đây Thạch phải viết 
một số bài xã luận, trước đây là trách nhiệm của Thâu.  
 Hồ Hữu Tường cộng tác với nhóm La Lutte ngay từ lúc đầu, 
nhưng đến tháng 9-1936, ông tách ra, cho rằng chương trình hành 
động của nhóm La Lutte không tích cực. Liền sau đó ông cho 
xuất bản tờ Le Militant (Chiến sĩ) trên đó ông mạnh dạn tố cáo 
chính trị đàn áp của Mặt trận Bình dân và ra mặt công kích chủ 
nghĩa Staline.  
 Tháng 9-1938, Tường và Đào Hưng Long xuất bản tờ tuần 
san Thày Thợ cho phong trào nghiệp đoàn, tái bản nguyệt san lý 
luận Tháng Mười trong đó ông kêu gọi tất cả các đồng chí từ Bắc 
tới Nam hãy đoàn kết lại để xây dựng một đảng theo Đệ Tứ Quốc 
tế. Đầu năm 1939 ông cho ra tờ Tia Sáng, được phổ biến đến 
miền Trung và Bắc, nhứt là Hà Nội và Hải Phòng. Về sau ở Hà 
Nội cũng có nhóm trốtkít với tên Tia Sáng.1  
  Tường dồn nghị lực vào hoạt động bí mật với nhóm 
Bônsêvich-Lêninít do ông khởi xướng. Nhóm này gồm có một số 
đồng chí dày dạn và đắc lực như Lư Sanh Hạnh, Đào Hưng Long, 
Trịnh Văn Lầu, Trần Văn Sĩ, Ngô Chỉnh Phến, nhưng không 
tránh khỏi bất đồng nội bộ. Để tránh bị mật thám theo dõi, Tường 
                                                      
1 Hồ Hữu Tường, 1984, tr. 125, 127-128; Ngô Văn, 2000, tr. 307, 435. 
Ganofsky, theo Tường rời La Lutte, làm quản lý cho Tia Sáng. Đào Hưng Long 
đứng làm chủ nhiệm  cho cả hai tờ Tia Sáng và Tháng Mười. (Ngô Văn, 2000, 
tr. 262-263) 
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để cho Hạnh và vài đồng bạn bí mật phát hành tạp chí Đệ Tứ 
Quốc tế và Cách mạng Vô sản. Thừa dịp Tường về quê quán Cần 
Thơ dưỡng bịnh, vài thân cận của ông ngầm phá hoại cương vị 
lãnh đạo của ông, không theo đường lối hoạt động ông vạch ra. 
Về sau Lư Sanh Hạnh thay thế ông lãnh đạo nhóm Bônsêvich-
Lêninít.1  
 Ngoài nhóm Bônsêvich còn có nhóm “Thợ thuyền Tranh đấu” 
do Đoàn Văn Trương phụ trách, cũng hoạt động bí mật. Tháng 6-
1938 họ cho ra tờ Giai cấp Tranh đấu. Nhiều đồng chí trong 
nhóm này cộng tác với Lê Văn Thử của nhóm La Lutte trong 
“Liên ủy Thợ thuyền xu hướng Đệ Tứ”. Tổ chức này hoạt động 
rất hiệu quả trong giới công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn. Tại nhiều 
công xưởng, nhứt là ở xưởng tàu Ba Son, Liên ủy Thợ Thuyền 
gặt được nhiều thắng lợi hơn Tổng công hội của những người Đệ 
Tam.2 Ngoài ra còn có một nhóm trốtkít hoạt động bí mật thứ ba, 
nhóm “Thủ Dầu Một”. 
 Cuối năm 1938, nhóm Tranh Đấu và ba nhóm trốtkít hoạt 
động bí mật nói trên dự một buổi họp để bàn luận khả năng tổ 
chức lại thành một đảng phái duy nhứt, nhưng cuộc họp không 
dẫn đến kết quả cụ thể. Mặc dù có mâu thuẫn trong các nhóm Đệ 
Tứ, nhưng họ áp dụng nguyên tắc của Lénine “đi riêng, đánh 
chung”, hợp lực hiệu quả để thực hiện mục đích chung: chống 
thực dân, tư bản, binh vực các tầng lớp vô sản. 
 Mặc dù thiếu Thâu và mất Tường, nhóm La Lutte vẫn tiếp tục 
tăng cường thế lực dưới sự lãnh đạo của Hùm và Thạch. Tháng 6-
1938, bộ biên tập La Lutte có thêm được bảy cộng tác viên mới.3  
 Nhóm La Lutte vẫn giữ uy tín trong quần chúng và Hội Báo giới 
Nam Kỳ. (Lo ngại ảnh hưởng của những người Đệ Tứ trong báo 
giới, nhóm stalinít Le Peuple muốn thành lập một hội nhà báo riêng 
theo xu hướng Đệ Tam, nhưng không thực hiện được.4) Uy tín này 
cũng không qua mắt ĐCSĐD: 

Ờ Nam Kỳ chúng có ảnh hưởng rất lớn trong đám trí thức; ở Sài 
Gòn - Chợ Lớn thế lực của chúng trong công nhân lại không kém 

                                                      
1 HSMT (Notice) tháng 6 và tháng 12, 1938. 
2 HSMT (Note périodique) tháng 1-1937. 
3HSMT Notice tháng 6-1938; HSMT “Note sur la propagande révolutionnaire” 
tháng 2-1939. 
4 Báo cáo Mật thám Pháp, tháng 7-1938. 
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Đảng Cộng sản nữa. Hiện nay chúng có một tờ báo chữ Tây La 
Lutte và một tờ quốc ngữ (Nghề mới) cứ hai tuần ra một lần. Trong 
tháng này chúng sẽ có một tờ hằng ngày bằng quốc ngữ, tên gọi là 
Nhật báo, thiệt là nguy cho Đảng Cộng sản. Chúng ra được khá 
nhiều sách công khai chửi Xô-viết, Mặt trận bình dân, sách in ra 
phát không. 
 Ở Trung, Bắc, báo chí quốc văn rất có ít cảm tình với bọn 
tờrốtkít, còn ở Nam Kỳ này, báo chí chữ Tây và quốc ngữ rất ít cảm 
tình với Đảng Cộng sản, mà nhiều tờ lại công khai ủng hộ bọn 
tờrốtkít. Nhân khi nhóm Le Peuple mở cuộc mít tinh ngày 28-11-
1937, gần hết các báo ở đây đều chửi cộng sản mà ca tụng tờrốtkít; 
khi vụ xử Bukharin, Rukốp, v.v.. ngày 3-3 vừa rồi ở Mátxcơva, các 
báo ở Sài Gòn (trừ báo Cộng sản!) đều đồng thanh chửi Liên Xô… 
 Ở Trung, Nam, Bắc, chi nhánh Đảng Xã hội [Pháp] đều liên lạc 
với các nhóm cộng sản công khai. Tuy nhiên ở Sài Gòn, Đảng Xã 
hội lại thường liên lạc với bọn tờrốtkít, làm cho Đảng Cộng sản rất 
khó tiến hành công tác lập Mặt trận Thống nhất Dân chủ (“Báo cáo 
6 tháng gửi Ban Phương Đông, QTCS” từ tháng 9-1937 đến 3-
1938, VKĐ, Tập 6, tr. 378-380). 

Đến ngày 6-10-1938, lợi dụng quyền tự do tương đối về xuất bản 
báo chí quốc ngữ, nhóm La Lutte cho ra song bản tiếng Việt lấy 
tên Tranh Đấu do Phan Văn Hùm phụ trách biên tập. Cả hai tờ tiếp 
tục phát hành đều đặn, La Lutte đến số 220, tháng 6-1939 thì đình 
bản; tờ Tranh Đấu đình bản ngày 29-8-1939. 
Thâu và Tường là hai lý thuyết gia Đệ Tứ nổi tiếng và cũng là hai 
ngòi bút đả kích chính quyền ác liệt (nhiều khi đến mức lăng mạ); 
Thạch châm biếm chua cay, nhưng tránh lời lẽ sỉ nhục. Ông  cũng 
tránh đàm luận lý thuyết. Trọng tâm của ông lúc nào cũng là vấn 
đề tự do dân chủ căn bản (nghiệp đoàn, báo chí, ngôn luận, hội 
họp, đi lại); binh vực tiểu chủ, công chức bực thấp, công nhân và 
nông dân; cơm áo cho dân nghèo; chống thực dân, tư bản¸ độc tài, 
phát xít, quan lại lạm quyền. Ông thường xuyên lên tiếng tố cáo 
hành động nhũng lạm do chính sách độc quyền sinh ra. Người ta sẽ 
được đọc rất nhiều bài báo về các khía cạnh khác nhau của các vấn 
đề này trên tờ La Lutte cho đến khi nó đình bản vài tháng trước khi 
ông bị chính quyền thực dân bắt tháng 9-1939. 
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Chiến dịch Cộng sản Đệ Tam  
bôi nhọ những người Trốtkít Việt Nam 

Sau khi phe Đệ Tam tách khỏi nhóm La Lutte, chiến dịch xuyên 
tạc, bôi nhọ những người Đệ Tứ bắt đầu, phần lớn do cánh cộng 
sản hoạt động bí mật chỉ đạo. Họ buộc tội nhóm Đệ Tứ chia rẽ, 
cướp giựt tờ La Lutte, một luận điệu mà nhiều sử gia Việt Nam 
(Cộng hòa Xã hội) duy trì đến ngày nay.1 Các sử gia này, cũng 
như một số đảng viên Cộng sản thời đó cũng vu khống nhóm Đệ 
Tứ phá hoại từ Đông Dương Đại hội, Mặt trận Bình dân, rồi đến 
Mặt trận Dân chủ (MTDC) Đông Dương (ra đời tháng 3-1938, 
thực chất chỉ là cái tên mới cho một mặt trận cũ bị thất bại).  
 Thật ra có hai lý do chính dẫn đến thất bại của các phong trào 
nói trên:  
 1. Chiến lược mặt trận liên minh giai cấp và đảng phái không 
phù hợp với hoàn cảnh xã hội và chính trị Việt Nam thời đó. 
MTDC do ĐCSĐD khởi xướng và chỉ đạo làm cho giới tư sản và 
các đảng phái như đảng Lập hiến và VNQDĐ lo ngại.2  
 Sau Hội nghị của BCH-TƯ tháng 3-1938, ĐCSĐD quyết định 
thành lập MTDC. Đảng chỉ thị lãnh đạo nhóm cộng sản hoạt động 
công khai Le Peuple liên lạc với các lãnh tụ đảng phái và các nhân 
vật quan trọng như Nguyễn Phan Long, luật sư Trịnh Đình Thảo, 
bác sĩ Nguyễn Văn Thinh, nhà báo Diệp Văn Kỳ, và một số đại 
diện người Pháp của các tổ chức tả khuynh. Trong bức thư công 
khai gởi cho các đảng phái tháng 6-1938, Đảng kêu gọi “quốc dân 
đồng bào, hãy khăng khít đoàn kết nhau lại, trừ bọn phản động và 
bọn khiêu khích tờrốtkít ra! Hãy bước tới thành lập Mặt trận Dân 
chủ Đông Dương.” Đảng phái đầu tiên và cũng là đảng duy nhứt 

                                                      
1 Năm 1978, lúc Hà Huy Giáp (em của Hà Huy Tập) giữ chức Phó truởng ban 
Lịch sử Đảng Trung ương và Viện trưởng Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh, trong 
“Lời giới thiệu” quyển Chúng tôi làm báo” của Nguyễn Văn Trấn ông viết: 
“Chúng [bọn Tờ-rốt-kít] đã cướp tờ báo La Lutte của ta do các anh Nguyễn An 
Ninh, Nguyễn Văn Tạo sáng lập.” (Nguyễn Văn Trấn, 2001, tr. 10). Trần Văn 
Giàu cũng cùng một luận điệu: “Cướp giựt La Lutte, biến La Lutte thành cơ 
quan riêng của tờrốtkít, chính nhóm tờrốtkít đã làm tan nhóm La Lutte. (Trần 
Văn Giàu và nhiều tác giả, 1998, tr. 314). 
2 Duiker, 1981, tr. 54; Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 223 (trích dẫn Trần Huy 
Liệu, 1960, “Mặt trận Dân chủ Đông Dương”); Quinn-Judge, 2002, tr. 215. 



106   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

đáp lời là Đảng Dân chủ của Bác sĩ Thinh. Đảng này nhất trí gạt bỏ 
mọi đề xuất của ĐCSĐD về MTDC1.  
 MTDC thu lượm được chút kết quả ở Bắc Kỳ, nhưng ở Nam 
Kỳ thì hoàn toàn thất bại.  
 2. Chính quyền thuộc địa lo sợ trước phong trào quần chúng 
cao độ, tìm đủ mọi cách để chia rẽ các đảng phái, và làm áp lực 
để chính quốc can thiệp.2  
 Trong “Tự chỉ trích” Nguyễn Văn Cừ (Tổng Bí thư ĐCSĐD 
từ tháng 3-1938) cũng nhìn nhận: MTDC chưa thành lập được là 
vì “một phần tại chính sách đàn áp, tại các phần tử tư bản tự do 
còn do dự, yếu ớt nhưng phải nhận phần chính là tại ta chưa đủ 
sức lãnh đạo quảng đại quần chúng.”3  

Lãnh đạo Cộng sản thời đó cũng như sử gia Việt Nam (Cộng hòa 
Xã hội) ngày nay cũng cho rằng nhờ cộng tác với Cộng sản Đệ 
Tam mà nhóm Đệ Tứ mới có cơ hội phát triển,4 nhưng theo nhiều 
sử gia Tây phương thì chính là ngược lại. Ngay từ khi nhóm La 
Lutte mới thành lập năm 1933, thành viên trốtkít và cảm tình viên 
đông trội hẳn hơn số người stalinít.5 Về phương diện hoạt động 
công khai và viết báo tiếng Pháp họ cũng có nhiều kinh nghiệm 
hơn các bạn stalinít. Báo cáo của mật thám Pháp, như đã trích dẫn 
ở trên, cũng nói đến thế lực trội hơn của những người trốtkít 
trong nhóm La Lutte.  

                                                      
1 HSMT tháng 7-1938, Notice sur Activités politiques indigènes en 
Cochinchine. 
2 Huỳnh Kim Khánh, 1982, tr. 223, dựa trên tài liệu Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương của Trần Huy Liệu, một trong những lãnh đạo của Mặt trận.  
“Báo cáo gửi Ban Phương Đông” ngày 5-4-1938, có viết: “Đảng Cộng sản Đông 
Dương tuy hết sức bênh vực con đường chính trị của đảng Pháp, hiệu triệu quần 
chúng ủng hộ Mặt trận Bình dân, song bọn thống trị ở đây lại hết sức ngăn cấm 
việc lập Mặt trận dân chủ ở đây và phá phách công cuộc của Mặt trận Bình 
dân.” (VKĐ, sđd, tr. 383). 
3 VKĐ, Tập 6, tr. 625. 
4 Sau khi “sổ Dân Chúng” của nhóm Đệ Tam Tạo, Mai thất cử HĐQH tháng 4-
1939, Nguyễn Văn Cừ dưới bút danh Trí Thành viết trên báo Dân Chúng, số 52, 
ngày 7-3-1939 (do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam in lại thành sách: Báo Dân 
Chúng 1938-1939. Hà Nội, 2000, tr. 31): “Nếu quốc dân còn nhớ thì mấy năm 
trước bọn trốtkít nhờ sự hợp tác sai lầm của phái Đệ Tam ở  tờ báo La Lutte và 
vụ tuyển cử hội đồng thành phố mà bọn Thâu, Thạch đắc cử và lan rộng ảnh 
hưởng…”  
5 Hémery, 2001, tr. 316; Marr, 1981, tr. 396. 
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 Đến giữa thập niên 30, ĐCSĐD vẫn còn trong thế yếu. Sau 
phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh năm 1930, Đảng bị chính quyền 
thực dân phá vỡ. Từ năm 1932, QTCS đã tìm cách giúp khôi phục 
cơ sở Đảng, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn vì những người được 
chọn đi huấn luyện ở trường Staline phần đông thuộc giới thợ 
thuyền, lao động Việt Nam ở Pháp (Sau Hội nghị lần thứ 6, 
QTCS đưa ra chính sách tuyển cán bộ trong giới lao động.) Nhiều 
người học lực kém, dốt chữ, không thiết đến chính trị, thiếu “tinh 
thần cách mạng,” về nước không quan tâm hoạt động cách mạng, 
một số tự ý ra đầu thú.1 
  Xứ ủy Nam Kỳ do Trần Văn Giàu tái lập cũng bị phá vỡ 
nhiều lần. Giàu bị bắt tháng 6-1935 và bị kết án 5 năm tù. Đến 
giữa năm 1936 Hà Huy Tập từ Trung quốc về, thành lập Trung 
ương Đảng, rồi đến Lê Hồng Phong cuối năm 1937; cả hai bí mật 
hoạt động ở vùng Sài Gòn, Hóc Môn. Trung ương Đảng yếu, 
không kiểm soát đảng bộ và đảng viên chặt chẽ được nên thường 
xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến trong hàng ngũ đảng viên cao 
cấp. Một số hoạt động theo ý riêng, ngoài đường lối của Đảng.  

Mâu thuẫn trong khối Cộng sản Đệ Tam 
Nên nói ở đây là thời kỳ Mặt trận Bình dân, có hai cánh cộng sản 
Đệ Tam ở Nam Kỳ. Cánh thứ nhứt là những người ngày trước là 
đảng viên Thanh niên hay Tân Việt, hai tổ chức cộng sản đầu tiên, 
có gốc ở Bắc Kỳ; một số đảng viên được huấn luyện ở Trung 
Quốc, có thành tích hoạt động bí mật, và được giao phó chức vụ 
trọng yếu như Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, 
Trường Chinh (Đặng Xuân Khu).2  Ngay trong chính cánh này 
cũng có xung đột ý tưởng và hành động, như ta sẽ thấy dưới đây.  

                                                      
1 Trong số 35 cán bộ tốt nghiệp trường Staline trở về Việt Nam từ 1932 đến 
1935, 22 người hoặc bị bắt hoặc tự ý ra đầu thú. Mật thám Pháp khai thác lấy 
thông tin và nhờ đó bố ráp, bắt bớ, phá hủy các tổ chức của Đảng. (Huỳnh Kim 
Khánh, sđd, tr.175-176). Trong “Báo cáo của Ban Chỉ huy ở Ngoài: giữa tháng 
5-1935 và tháng 6-1936” có chi tiết sau đây: “Năm 1935-1936 là một năm [của 
nạn] phản bội và khiêu khích trong Đảng: sau Đại hội Đảng, tất cả các tổ chức 
các xứ đều bị tiêu diệt, Ban Trung ương trở thành không tồn tại vì các ủy viên 
lần lượt bị bắt.” “Kể từ Đại hội, khoảng 300 đồng chí đã bị bắt.” (VKĐ, sđd, tr. 
45-72; 59, 61). 
2 Hà Huy Tập giữ chức Tổng bí thư (TBT) BCH Trung ương Đảng sau Đại hội 
Đảng họp ở Macao tháng 7-1936; Nguyễn Văn Cừ thế Hà Huy Tập từ tháng 
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 Cánh thứ hai là những người xuất xứ từ Nam Kỳ, du học ở 
Pháp, gia nhập ĐCS Pháp, nếm mùi hoạt động công khai, trở về 
nước cũng chọn phương pháp hoạt động đó, như Nguyễn Văn 
Tạo, Dương Bạch Mai và Trần Văn Giàu.1 (Giàu ít có cơ hội hoạt 
động công khai vì bị ngồi tù gần suốt thời gian Mặt trận Bình 
dân). Tạo, Mai, và Giàu có tinh thần độc lập, nhiều lúc không 
theo đường lối Đảng, nên về sau cả ba đều bị khiển trách. (Tạo, 
Mai vì hợp tác với trốtkít; Giàu vì nhóm Tiền Phong của ông 
nghịch đường lối với nhóm Giải Phóng của Trung ương Đảng.) 
 Thời kỳ Mặt trận Bình dân, với chính sách hoạt động “hợp 
pháp và bán hợp pháp”, “nửa công khai, nửa bí mật”, ĐCSĐD 
thường xuyên gặp khó khăn vì “trình độ đảng viên hết sức kém”, 
“thiếu cán bộ công khai đủ tư cách tín nhiệm với các đảng phái 
khác”, còn “các người chỉ đạo bí mật của các đảng bộ phần nhiều 
là đồng chí mới, số đông xuất thân ở nơi lao động”, “không chỉ 
đạo nổi các đồng chí công khai.”2  
 Không những có mâu thuẫn, xung đột giữa cán bộ công khai 
và cán bộ bí mật, mà luôn cả “giữa cơ quan lãnh đạo trong nước 
và cơ quan ở bên ngoài.” Báo cáo của Ban Chỉ huy ở Ngoài 
(BCH-N) tháng 10-1937 lúc đó dưới sự chỉ đạo của Lê Hồng 
Phong, chỉ trích Hà Huy Tập: “do dự giữa chủ nghĩa biệt phái và 
phương pháp mới, không kiên quyết đấu tranh cho đường lối của 
Đảng”; ra lịnh thủ tiêu tài liệu Sách lược mới và tổ chức quần 
chúng mà BCH-N kêu gọi phổ biến trong hàng ngũ đảng viên; coi 
BCH-N như chỉ là một “cơ quan liên lạc không có quyền nào can 
thiệp vào công tác tổ chức ở trong nước.”3 
 Báo cáo trên cũng chỉ trích Hà Huy Tập về vụ Nguyễn An 
Ninh. Khi Tập làm Tổng Bí thư, Ninh và Tập hoạt động “mật 
thiết” với nhau.4 Sau khi Tạo, Thâu bị bắt, Ninh bỏ trốn. Lịnh 

                                                                                                                       
3-1938 đến khi ông bị bắt tháng 1-1940; Lê Hồng Phong được bầu làm ủy 
viên Ban chấp hành QTCS tháng 7-1935, về Sài Gòn cuối năm 1937 cộng tác 
với BCH Trung ương, bị bắt tháng 6-1939. Đặng Xuân Khu là ủy viên Xứ ủy 
Bắc Kỳ từ 1936 đến 1939, quyền TBT Đảng năm 1940, và TBT năm 1941. 
1 Huỳnh Kim Khánh, 1981; McAlister, 1971, tr. 185. 
2 VKĐ, Tập 6, tr. 371, 372, 382, “Báo cáo 6 tháng gửi Ban Phương Đông 
QTCS”, đề  ngày  5-4-1938. 
3 VKĐ, Tập 6, tr. 328, “Báo cáo về tình hình ĐCSĐD” của BCH-N, tháng 10-
1937, dịch từ tiếng Pháp. 
4 Nguyễn An Ninh - Hồi ức của những người thân, 2009, tr. 40. 
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truy nã ra ngày 21-5-1937. Hà Huy Tập báo cho BCH-N biết “sẽ 
cử Ninh đi Trung Quốc để sau đó đi Mátxcơva”, một ý định trái 
với “luận cứ”, ý đồ của BCH-N. Theo BCH-N, Ninh nên để bị 
bắt; sau khi ra tù, có thể trở lại hoạt động hợp pháp. “Sẽ là một 
sai lầm lớn nếu đặt ông ta vào những điều kiện bất hợp pháp 
trong khi ông ta còn hợp pháp.” Còn một sai lầm lớn hơn nữa: 

Nguyễn An Ninh có nhiều cảm tình với Đảng, nhưng ông ta không 
muốn vào Đảng […] một nhà chính trị phi đảng trốn tránh khi được 
tin bị truy nã và sau đó các anh lại quyết định cử ông ta xuất ngoại 
có phải đó là sai lầm không? Nhân danh Đảng giới thiệu một người 
lưu vong chính trị và cử người đó đi Mátxcơva, điều đó chúng tôi 
không dám làm. Nếu muốn cử ông ta đi thì trước hết phải xin quyết 
định của Quốc tế Cộng sản.1  

Thập niên 30, ĐCSĐD không có một chương trình hoạt động 
công khai nào có tầm cỡ như chương trình cộng tác với những 
người trốtkít trong Mặt trận thống nhất La Lutte. Một mặt chỉ 
trích việc hợp tác với những người trốtkít là “sai lầm”, “sai 
nguyên tắc”, nhưng mặt khác Đảng cũng nhìn nhận nó có lợi cho 
mình: “Sau phong trào hợp pháp này Đảng đã thu được một số 
kết quả; lấy Nam Kỳ làm gương để phát triển phong trào hợp 
pháp trong các miền khác của đất nước.2  
 Sử gia David Marr, chuyên về lịch sử Việt Nam, viết:  

Về mặt chiến thuật, đảng CSĐD không còn cần những người trốtkít 
như hai ba năm về trước. Mạng lưới đảng ở mức quốc gia hay địa 
phương đã phục hồi và mở rộng hơn thời 1930 nhiều, một phần nhờ 
những cố gắng cực kỳ táo bạo và rõ ràng của nhóm La Lutte. Mặt 
khác, những đảng viên đảng CSĐD đã học hỏi được nhiều bằng 

                                                      
1 VKĐ, Tập 6, tr. 334-335. Nguyễn An Ninh giải thích lập trường của mình về 
việc ngồi tù: “Đó là kiểu khí khái giả hiệu, tả khuynh, lấy thân chọi với nhà tù 
thì chỉ có thiệt thân. Phải tìm mọi cách thoát ra để hoạt động.”  
 Lý do ông không vô Đảng được tóm tắt như sau: “Tôi có đôi lần trao đổi thân 
tình với Hà Huy Tập, với Nguyễn Văn Tạo, với Trần Văn Giàu, với Trương Văn 
Bang, v.v… là có một số vấn đề tôi chưa nhất trí với Đảng như đánh giá về tầng 
lớp trí thức, về bản chất của chánh phủ Mặt trận Bình dân […] Tôi có suy nghĩ 
độc lập của tôi và tôi thấy nên tránh sự gia chạm giữa tính độc lập đó với tính tổ 
chức kỷ luật của Đảng.” (Nguyễn Thị Minh, Nguyễn An Ninh: Tôi chỉ làm cơn 
gió thổi, 2005, tr. 364-365). 
2 Báo cáo tháng 10-1937 của Ban Chỉ huy ở Ngoài, VKĐ, Tập 6, tr. 336. 
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cách quan sát hoạt động của nhóm La Lutte, nhất là cách sắp đặt 
các cuộc vận động hợp pháp và bán hợp pháp. (Marr, 1981, tr. 389) 

 Đến năm 1937, khi Đảng đã hồi phục được cơ sở, sự cộng 
tác với những người trốtkít chẳng những không cần thiết nữa, 
mà đã trở thành tối kỵ, nhứt là sau khi Staline đẩy mạnh chiến 
dịch bôi nhọ và thanh trừng những người trốtkít ở Liên Xô và 
trên thế giới.  

Từ Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Ái Quốc  
đến Trần Văn Giàu, Trường Chinh, Trần Huy Liệu 
Trên mặt báo, văn kiện, báo cáo, nghị quyết của Đảng nhan nhản 
những lời tố cáo xuyên tạc, bôi nhọ -- càng ngày càng ác liệt – 
khích động quần chúng “lột mặt nạ” “bọn phản động phát xít”, 
“bọn tay sai phát xít Nhựt”, “bọn phá hoại, bọn tay trong cho 
Nhựt” (báo Dân Chúng, số 52 và 53, hậu duệ của tờ Le Peuple). 
“Thâu, Tường, Thạch, Chánh là tay sai phát xít.”1 
 Từ Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Ái Quốc, Trường 
Chinh đến các sử gia chính thức của nhà nước Việt Nam như Trần 
Văn Giàu, Trần Huy Liệu, lãnh đạo cộng sản đẩy mạnh chiến dịch 
công kích và bôi nhọ những người trốtkít Việt Nam. Chiến dịch 
này bắt đầu từ 1937 cho đến cuối năm 1939, càng ngày càng ác 
liệt, ngưng trong thời gian 1940-1944 (khi cả ngàn người đủ mọi 
xu hướng chính trị hoạt động chống thực dân Pháp, bị Pháp bắt 
giam), bắt đầu lại vào năm 1945 cho đến khi toàn ban lãnh đạo Đệ 
Tứ bị sát hại cuối năm 1945, đầu năm 1946.   
 Có hai lý do chính dẫn đến chiến dịch bôi nhọ trên: (a) ĐCSĐD 
trung thành áp dụng đường lối của QTCS và Liên Xô; (b) Uy thế 
càng ngày càng lên cao của những người trốtkít Việt Nam. Hồ sơ 
Mật thám Pháp tháng 1-1937 ghi:  

Ảnh hưởng của những người trốtkít ở Nam Kỳ thúc đẩy lãnh đạo 
ĐCSĐD đưa ra một cuộc tuyên truyền tích cực, trong hàng ngũ của 
họ, để chống những người Đệ Tứ. Cuối tháng rồi, Đảng cho phổ biến 
ở Nam Kỳ một cuốn sách luận chiến mỏng với cái tựa “Mặt nạ của 

                                                      
1 Mật thư của TQĐD gởi Bộ Thuộc địa, ngày 17-12-1937, trích báo Mặt trận 
đỏ, số 11, tháng 10-1937.   
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Tờ-rôt-ki và Đệ tứ Quốc tế”; một luận chiến ác liệt biểu lộ sự lo sợ 
của tác giả.1  

 Tháng 3-1938, Nguyễn Văn Cừ thế Hà Huy Tập trong chức vụ 
Tổng bí thư. Liền sau đó lời lẽ xuyên tạc, đả kích trốtkít bắt đầu 
hiểm độc hơn: 

Chủ nghĩa tờrốtkít đã hoàn toàn làm tay sai cho phát xít nên hội 
nghị nghị quyết rằng vô luận chỗ nào, nó thò đầu ra là đập ngay 
[…] cần phải nói cho quần chúng để ý tới sự hoạt động gian trá, 
lính kín của bọn tờrốtkít để đuổi chúng ra khỏi hàng ngũ cuộc vận 
động thợ thuyền, phải giáo dục các tổ chức của Đảng hãy phân 
biệt bọn tờrốtkít, chó săn của phát xít với thợ thuyền thành thật 
nhưng chưa hiểu và nóng nảy nên bị ảnh hưởng của tờrốtkít… 
(“Nghị quyết của toàn thể Hội nghị của Ban Trung ương, ĐCSĐD, 
tháng 3-1938, VKĐ, Tập 6, tr. 364-365) 

 Nguyễn Ái Quốc (sau này là Hồ Chí Minh) với bút hiệu P.C. 
Lin, gởi ba lá thư từ Quế Lâm, Trung Quốc đề ngày 10-5-1939, 
cho in trên tờ tuần báo công khai tiếng Pháp Notre Voix2 của 
Đảng ở Hà Nội (ngày 23-6, 7-7 và 14-7-1939). 

Bọn tờrốtxkít Trung Quốc (cũng như bọn tờrốtxkít nước ngoài) 
không lập thành nhóm, càng không lập thành chính đảng. Chúng 
chỉ là những bè lũ bất lương, những con chó săn của chủ nghĩa phát 
xít Nhật (và chủ nghĩa phát xít quốc tế).  
 Trong tất cả các nước, bọn tờrốtxkít đều dùng những tên gọi 
hoa mỹ để che giấu những công việc kẻ cướp bẩn thỉu của chúng. 
[…] Bọn tờrốtxkít không chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản, mà 
còn là kẻ thù của nền dân chủ và tiến bộ. Đó là bọn phản bội và mật 
thám tồi tệ nhất.   

 Tháng 7-1939, Nguyễn Ái Quốc ra chỉ thị:  

 Đối với bọn tờrốtxkít, không thể có thỏa hiệp nào, một nhượng bộ  
 nào. Phải dùng mọi cách để lột mặt nạ chúng làm tay sai cho chủ 

                                                      
1 HSMT Note périodique, Sureté Générale Indochinoise,  số 48, tháng 1-1937. 
2 HSMT, “Note sur la propagande révolutionnaire”, tháng 2-1939, cho biết 
ĐCSĐD được tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Hà Nội giúp “phương tiện tài 
chánh không nhỏ” nhờ đó mà Đảng có thể cho ra tờ Notre Voix. Tổng lãnh sự 
Trung Quốc cũng thường xuyên trợ cấp phí tổn điều hành cho các tờ báo tuyên 
truyền cộng sản có khả năng vận động chống Nhựt. 



112   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

nghĩa phát xít, phải tiêu diệt chúng về chính trị.1 

 Những lời phê phán và chỉ thị độc hiểm đó, từ một lãnh đạo 
cao cấp như Nguyễn Ái Quốc, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng không ít 
đến chiến dịch đả kích, bôi nhọ, rồi tiêu diệt những người trốtkít 
Việt Nam.2  
 Năm 1941, trong khi một số đông lãnh tụ Đệ Tứ ngồi tù 
(Thâu, Thạch, Hùm, Tường, Số, Sĩ ở Côn Đảo; Thử và Đào Hưng 
Long ở Tà Lài), Trường Chinh cũng không dung tha họ. Ông 
viết:  “Bọn tờ-rốt-kít khua môi múa mép hồi Mặt trận dân chủ 
Đông Dương, nay đã hoàn toàn làm chó săn cho Nhật.”3  
 Điều rất nguy hiểm là những bài báo bôi nhọ những người 
trốtkít có tính cách tuyên truyền lại có tác động lâu dài trong tư 
tưởng của một số đông các nhà khảo sát lịch sử hay sử gia chính 
thức của Việt Nam. Trong Lịch sử 80 năm chống Pháp4 Trần Huy 
Liệu nhại theo Nguyễn Ái Quốc: “bọn Trốtkít, con đẻ sinh đôi và 
tay sai của phát xít.”  
 Cho đến nay không có bằng cớ nào chứng minh những người 
trốtkít Việt Nam “làm tay sai cho chủ nghĩa phát xít”, nhưng báo 
chí sách vở CHXH Việt Nam vẫn theo lập luận trên, trừ một tiếng 
nói minh bạch can đảm gần đây. Trong quyển Tổng quan lịch sử 
báo chí cách mạng Việt Nam xuất bản năm 2010,5 có đoạn:  

Khi Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Liên Xô và một số Đảng 
Cộng sản nói tơrốtxkit là tay sai của chủ nghĩa phát xít, Đảng Cộng 
sản Đông Dương cũng nói tơrốtxkit ở Việt Nam là tay sai của đế 
quốc Pháp và phát xít Nhật. Thực tế lịch sử cho ta biết nhận định ấy 

                                                      
1 Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 3, tr. 138, “Những chỉ thị mà tôi nhớ và truyền 
đạt” viết vào năm 1939. 
2 Tác động của những bài báo đó được tướng Võ Nguyên Giáp nhắc lại năm 
2007, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhựt của Trường Chinh (lãnh đạo 
phong trào Mặt trận Dân chủ ở Bắc Kỳ giai đoạn 1936-1939): “Những bức thư 
đó đã có tác dụng chỉ đạo rất lớn đối với sự lãnh đạo của Ðảng ta lúc bấy giờ.” 
(Báo điện tử ĐCS Việt Nam, 
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic
=1&subtopic=104&leader_topic=174&id=BT820736987) 
3 Trường Chinh, Tuyển Tập, Hà Nội, 1987. (Nguồn: Báo điện tử ĐCS Việt Nam 
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic
=168&subtopic=463&leader_topic=&id=BT2961136584). 
4 Xuất bản lần đầu tiên tại Hà Nội những năm 1957-1961, tái bản năm 2003, 
được giải thưởng Hồ Chí Minh. 
5 Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng và Vũ Duy Thông, 2010, tr. 133. 
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không hoàn toàn đúng ở Việt Nam. Sau cuộc đại khủng bố của 
chính quyền thực dân phát xít hóa năm 1939, một số tơrốtxkit vào 
tù, đi đày, tập trung ở trại; một số trốn chạy về các vùng nông thôn 
ẩn mình. Ra tù do hết hạn hoặc được Nhật tha sau ngày 9-3-1945, 
tơrốtxkit cũng không làm tay sai cho Nhật. Huỳnh Văn Phương, 
một phần tử tơrôtxkit có tên tuổi, làm Phó Giám đốc Công an Nam 
Bộ dưới quyền điều khiển của Nhật sau ngày 9-3-1945, nhưng có 
liên lạc với cách mạng, đưa nhiều vũ khí của Nhật, cung cấp tin tức 
mật của chúng cho ta. 

Tình hình Đông Dương trước Thế chiến thứ hai 1  

Kể từ năm 1938, tình hình chính trị quân sự thế giới thay đổi 
nhanh chóng, có ảnh hưởng lớn đến Đông Dương.  
 Trước sự mềm yếu của các chính phủ Tây phương, các lực 
lượng phát xít ở Âu châu và Á châu chuyển sang thế tấn công. Ở 
Pháp chính phủ Mặt trận Bình dân bị đổ. Tháng 4-1938, nội các 
Daladier phái hữu lên cầm quyền. Chính phủ này vừa chuẩn bị 
chiến tranh vừa ra tay xóa bỏ những cải cách đạt được thời kỳ 
Mặt trận Bình dân.  
 Trên hai tờ La Lutte và Tranh Đấu, Thạch và Hùm viết nhiều 
bài đả kích dữ dội chính sách hữu khuynh “thiên phát xít” của 
Daladier và chiến dịch “phòng thủ Đông Dương” mà hai ông cho 
rằng sẽ dẫn đến quần chúng thuộc địa càng bị bóc lột, nhứt là giới 
thợ thuyền.  
 Quả nhiên, với nguy cơ chiến tranh bùng nổ ở Âu châu, vào 
tháng 5-1938, chính phủ Pháp ra nghị định tuyển mộ 20.000 dân 
bản xứ để đưa sang Pháp phục vụ guồng máy chuẩn bị chiến 
tranh. ĐCSĐD ủng hộ chương trình phòng thủ và cũng không 
chống đối việc tuyển mộ lính.2 Thạch liền viết bài châm biếm với 
cái tựa: “Chúng ta hãy tự vệ”, đăng trên La Lutte ngày 19-6-1938: 

                                                      
1 Một số dữ kiện trong tiểu đề này dựa theo Đinh Xuân Lâm, 2001, tr. 321-327 
và Nguyễn Khắc Viện, “Từ cuộc khủng hoảng kinh tế đến chiến tranh thế giới 
thứ II,” Việt Nam một thiên lịch sử (Hà Nội, 2007). 
2 HSMT, Notice tháng 6-1938.  
Ngày 29-10-1938, ĐCSĐD đưa ra Tuyên ngôn: “Chúng tôi kêu gọi các tầng lớp 
nhân dân, các đảng phái dân chủ Tây, Nam, các đoàn thể, các cá nhân hãy khăng 
khít đoàn kết nhau xung quanh Mặt trận dân chủ Đông Dương, để vì tự do hòa 
bình và cơm áo mà tranh đấu phòng thủ xứ sở.” (VKĐ, Tập 6, tr.433-434). 
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Nhà nước muốn có ba mươi ba triệu đồng bạc Ðông Dương để 
thành lập một đội quân hai mươi ngàn người. … Ðông Dương có 
bốn ngàn cây số bờ biển, và bốn ngàn cây số biên giới đất liền. Hai 
mươi ngàn người cho tám ngàn cây số đường biên phòng. Cho dù 
ta thêm vào con số hai mươi ngàn ấy tất cả lính khố xanh với súng 
mút cờ tông1, tất cả cảnh sát với dùi cui và các ông hương chức với 
tầm vông vạt nhọn, tất cả bấy nhiêu đó người cũng hãy còn quá 
thưa thớt, không đủ để đẩy lùi mọi xâm nhập thù nghịch nào.2 

Sau thế chiến thứ nhứt, Pháp ở trong phe thắng trận, nên chủ 
quyền ở Đông Dương rất vững vàng, không lo bị một cường quốc 
nào đến giành giựt thuộc địa của mình. Quân đội Pháp ở Đông 
Dương mang tính cách một đội quân chiếm đóng, được bố trí và 
trang bị cốt để thống trị dân tộc của ba nước Đông Dương nghèo 
yếu. Lực lượng hải quân Pháp vỏn vẹn có hai chiếc tuần dương 
hạm Lamotte-Picquet và Primauguet, bốn chiếc tàu hộ tống, vài 
chiếc tàu nhỏ, và hai tàu ngầm.3 Không quân chỉ khoảng 25 chiếc 
phi cơ chiến đấu, còn lại là những chiếc “cổ lỗ” (“préhistorique”) 
theo lời Thống đốc Nam Kỳ Pagès. Quân số, vừa bộ binh và thủy 
binh, độ 50.000 người trong đó khoảng 10.000 người Âu4, còn lại 
là dân bản xứ. Đạn dược cũng thiếu. Toàn quyền Catroux (thay 
thế Brévié tháng 8-1939) dự trù chỉ đủ để cầm cự khoảng một 
tháng. Làm sao Pháp có thể đương đầu được với đoàn quân phát 
xít thiện chiến Nhựt trang bị vũ khí tối tân hơn. Nằm gần biên 
giới Lộ quân miền Nam của Nhựt tại Quảng Đông có sẵn 200 
chiếc máy bay tối tân.5 

                                                      
1 Súng mousqueton: súng trường cũ kỹ của bộ binh Pháp. 
2 Xin đọc tiếp trong  chương Từ Thống đốc đến Sen-đầm. 
3 Hammer, 1966, tr. 16, Buttinger, 1968, tr. 186; Ngô Văn Quỹ, 2001; Báo cáo 
TĐ Nam Kỳ gởi TQ Đông Dương tháng 9-1938 “Rapport politique du mois de 
sept.1938”. 
4 Marr, 1981, tr. 23. Theo Tonnesson (1991, tr. 43), vào năm 1937 quân đội 
Pháp ở Đông Dương có khoảng 10.780 quân nhân gốc Âu châu. 
5 Devillers, 1952, tr. 75. 
Dưới tựa bài “Trận hải chiến to nhứt trong lịch sử hoàn cầu: phải chăng là cuộc 
tranh hùng tương lai của hai đội hải quân Nhựt-Mỹ” tờ Công Luận ngày 5-5-
1939 châm biếm: Trên mặt bể Thái bình, đội hải quân Pháp là một trò cười của 
Nhựt! “Đông Dương là thuộc địa tương lai của ta. Cần gì phải lấy vội, phải để 
cho Pháp sửa sang cho hoàn thành đẹp đẽ đã!” Một người Nhựt đã bảo thế. 
Pháp cũng tập dượt phòng không; ‘rất gắt’ cho thuộc địa mình, định lập hãng 
chế máy bay, sửa sang quân cảng Cam Ranh, nhưng đợi đến bây giờ mới nhảy 
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 Qua năm 1939, nhà cầm quyền thuộc địa ban hành trái phiếu 
vay 44 triệu đồng, gọi là để “phòng thủ Đông Dương.” Trên báo 
Tranh Đấu ngày 2-6-1939 với bài “Phòng thủ Đông Dương hay 
là giữ tủ sắt cho tư bổn” Phan Văn Hùm chỉ trích cả chính quyền 
thuộc địa lẫn ĐCSĐD. 
 Vào tháng 7-1939, tiền công trái được dùng để xây căn cứ hải 
quân vịnh Cam Ranh, vài sân bay và doanh trại, một nhà máy làm 
đạn, nhưng các công trình tiến triển rất chậm. Chính quyền thực 
dân có nghĩ đến việc xây cất một xưởng đóng máy bay, ký giao 
kèo với một hãng ở chính quốc. Hãng phái ông Bréguet, một kỹ 
sư nổi tiếng ngành đóng máy bay quân sự, sang khảo sát tình 
hình. Ông báo cáo Đông Dương thiếu điều kiện cho một dự án 
như vậy. Điều này không làm ngạc nhiên lắm vì công nghiệp 
nặng ở thuộc địa không được phát triển mạnh để chẳng thể cạnh 
tranh với chính quốc.1  

Sử gia Marr tóm tắt lập trường của những người trốtkít đối với 
họa Nhựt-Pháp và trận chiến sắp tới: 

Họ [những người trốtkít Việt Nam] tiên đoán rằng hai đế quốc 
Pháp và Nhựt sẽ bắt tay nhau, cho nên chiến thuật tốt nhất là 
làm như người cộng sản bônsơvit trong thời đệ nhất thế chiến: 
chẳng liên kết với phe lâm chiến nào hết mà chỉ kiên nhẫn 
nuôi dưỡng cách mạng thế giới. Như một khẩu hiệu đã có: 
“Hễ là đế quốc thì cho dù theo dân chủ hay phát xít, đế quốc 
ấy cũng vẫn là kẻ thù của cách mạng vô sản.”2  

Là người yêu chuộng hòa bình, lo lắng cho số phận dân nghèo, 
ngay từ cuối năm 1937, trong bài “Chúng ta hãy cẩn thận cho trận 
sắp tới – Rút kinh nghiệm trận chém giết vừa qua” Thạch đã lên 

                                                                                                                       
thì có lẽ đã chậm quá đi rồi. Biết đâu khi Pháp đã ráp vừa xong cái nhà chế tạo 
phi thoàn ấy cho Đông Dương thì lại chính người Nhựt đi ăn lễ khánh thành?? 
1  Đông Dương giàu tài nguyên, nhân công rẻ, nhưng chính sách kinh tế thuộc 
địa (thực ra không mang lợi tài chánh cho chính quốc mà chỉ làm giàu cho một 
số nhỏ người Pháp kinh doanh có thế lực thuộc nhóm “200 gia đình” tư bản) 
ngăn chận sự mở mang ngành công nghiệp nặng tại thuộc địa. Một thí dụ: Nam 
Kỳ có đủ điều kiện khuếch trương công nghiệp cao su. Nhưng không, nhựa được 
chở về Pháp để hãng Michelin và nhiều công ty khác chế biến làm thành vỏ xe 
và nhiều vật dụng khác để mang trở lại Đông Dương bán giá cao vì không có 
cạnh tranh. (Buttinger, 1972, tr. 170-171; Hammer, 1966, tr. 15). 
2 Marr, 1981, tr. 398-399, trích dẫn báo Tia Sáng và báo Công Luận. 
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tiếng cảnh giác quần chúng về “chính sách dân tộc cực đoan (sô-
vanh) càng lúc càng cực đoan” của các lãnh tụ cộng sản Pháp. 
Theo ông, chính sách này sẽ dẫn đến hậu quả chiến tranh khủng 
khiếp.1 

Bao nhiêu lính chiến người Đông Dương đã nằm xuống cho Nhân 
quyền và Văn minh được đắc thắng vẻ vang. Sự “hy sinh” của hàng 
chục ngàn chiến binh người An Nam chẳng ích lợi gì cho Đông 
Dương. Tiếng hô dòn tan của ông Albert Sarraut2, khi đó còn là 
Toàn quyền Đông Dương, hãy còn vang bên tai chúng ta:“Hỡi các 
con dân Đông Dương, hãy lên đường chiến đấu cho Tự do và Dân 
quyền.” Hai mươi năm sau Thế chiến thứ nhất, dân chúng Đông 
Dương vẫn bị gông cùm đế quốc đè nặng. 

Ông mơ ước một xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng các nước tiến bộ 
Âu châu, không theo phương thức đế chế kiểu Staline hay Trung 
Quốc. (Có thể ông sẽ toại nguyện chăng nếu ông được chứng kiến 
đời sống công nhân và người nghèo ở các nước Bắc Âu tiến bộ 
hiện đại?)   

Chỉ có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước tại Âu Châu 
mới cứu thế giới thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn bạo sát nhân hơn 
cả trận thế chiến vừa qua. Một thứ trật tự mới sẽ đến, không còn 
dấu vết của cuộc hỗn loạn hiện tại, không còn chế độ tư bản, không 
còn đế chế kiểu Staline. Đó là con đường cứu rỗi cho các dân tộc 
Âu châu cũng như các giống dân thuộc địa.   

Thạch và đồng bạn am hiểu tình hình thế giới và ảnh hưởng của 
nó đến Đông Dương. (“Tin quốc tế” là mục thường xuyên của tờ 
La Lutte.) Họ tiên đoán đúng là Nhựt Pháp sẽ bắt tay nhau cai trị 
Đông Dương. Từ năm 1937, họ cũng dự đoán rằng Staline sẵn 
sàng liên minh với Hitler, khi thời cơ thuận tiện. Đến đầu xuân 
1939, dự đoán này lại càng vững chắc. Bài viết của Trotski phân 
giải liên minh này được tờ Tranh Đấu dịch sang tiếng Việt và cho 
đăng ngày 19-5-1939, với tựa đề “Hitler kết đồng minh với 
Staline chăng?” với câu mở đầu:  

Trong mấy tháng gần đây các báo đã viết rất nhiều về chuyện 
những thương thuyết bí mật giữa Đức và Nga. Người ta nói rằng có 

                                                      
1 La Lutte ngày 14-11-1937; xin đọc toàn bài trong chương Độc tài, Phát xít.  
2 A. Sarraut hai lần làm Toàn quyền Đông Dương (11-1911 đến 1-1914; 1-1917 
đến 5-1919).  
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lẽ một hiệp ước chánh trị và luôn [quân sự] đang ngấm ngầm … đi 
đôi với điều ước kinh tế đã ký trước đây. 

Cuối thập niên 1930, tình hình kinh tế, xã hội ở Đông Dương rối 
loạn. Mặc dù nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh sau thời 
kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933), phần lớn lợi tức kinh doanh 
vô tay tư bản Pháp, nhứt là trong lãnh vực khai thác cao su và mỏ 
than. (Như Công ty cao su Xuân Lộc, với số vốn 6 triệu francs năm 
1937 đến năm 1939 thu lời được 8.833.000 francs.) Tư sản bản xứ 
ít vốn, chịu thuế cao, bị tư bản Pháp chèn ép, nhiều người bị phá 
sản.  
 Ruộng đất phần lớn thuộc tư bản Pháp và một số ít đại địa 
chủ, quan lại người Việt. Địa chủ cỡ vừa và nhỏ bị chủ đồn điền 
Pháp hoặc đại địa chủ người Việt dùng thủ đoạn lấn chiếm ruộng 
đất, phá hoại khiến sản xuất bị thua lỗ, phải bán ruộng hay bị tịch 
biên.1 Trong cả nước, khoảng 2/3 gia đình nông dân không có 
ruộng hay ít ruộng.  
 Hằng năm Đông Dương phải nộp cho chính quốc một số tiền 
lớn: 4.127.000 đồng năm 1938, 4.765.000 năm 1939. Để đáp ứng 
đòi hỏi này, các sắc thuế không ngừng tăng thêm. Nhà cầm quyền 
thực dân giữ độc quyền bán thuốc phiện, rượu và muối, do đó thu 
được các số tiền rất lớn: năm 1939, hơn 19 triệu đồng qua việc 
bán thuốc phiện và hơn 8 triệu đồng từ tiền thuế bán rượu.  
 Đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ, nhứt là nông dân. Không đủ 
đất cày cấy, họ phải mướn ruộng hoặc làm công cho chủ điền, bị địa 
chủ bóc lột. Liên tục mấy năm bị thiên tai, ngập lụt, năm 1937 nạn đói 
xảy ra gần như khắp Bắc Kỳ. Đến năm 1938, nhiều nơi ở đồng bằng 
Cửu long “vựa lúa” miền Nam cũng xảy ra nạn đói. 
 Tiểu tư sản trí thức và công nhân bị thất nghiệp nhiều. Công chức 
lương thấp, không đủ ăn, phải vay nợ. Lương công nhân trong 
những năm 1936-1938 thấp hơn so với thời kỳ đầu khủng hoảng. 
Tới năm 1939, tiền lương mới bằng mức năm 1931.  
 Liên tục trên nhiều số báo La Lutte bắt đầu từ ngày 2-6-1939, 
Thạch cặn kẽ vạch ra sự bất công trong hệ thống lương bổng giữa 
người Pháp và dân bản xứ. Thí dụ: sau khi cộng tiền phụ cấp này 
nọ, một anh công chức “bậc trung” Pháp lãnh 715 đồng mỗi 
tháng, một anh công chức “bậc thấp” lãnh 461 đồng, trong khi 
                                                      
1 Xem bài “Nông dân chết mòn dưới gông cùm tư sản”, trong chương Nếp sông 
dân gian. 
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một người làm công bản xứ lãnh 35 đồng.1 Thạch dẫn trích báo 
cáo của ông Trần Văn Chương, phó Chủ tịch Đại Hội đồng Kinh 
tế Lý tài Đông Dương: Một trong những chi tiêu lớn nhứt là tiền 
lương, tổng cộng là 23.231.000 đồng, hơn một phần tư tổng ngân 
sách năm 1939. Thạch viết: 

Con số này tự nó nói lên cái lòng tham lam khủng khiếp của bọn ăn 
hại này trên tấm thân Đông Dương còm cõi, chúng ngấu nghiến hút 
đến tận xương tủy, chẳng mấy chốc sẽ không còn gì để nuôi chúng 
nữa. 

  Thạch đòi “cùng công việc, lãnh cùng lương”, “bình đẳng phụ 
cấp”, “hủy bỏ lương vương giả”, “giảm tiêu xài đế vương.” Ngày 
22-6-1939, trên báo La Lutte, ngay sau khi chính quyền thực dân 
vừa công bố mức lương tối thiểu, Hùm và Thạch gởi thơ ngỏ 
phản đối với Thống đốc Nam Kỳ, cho rằng mức lương tối thiểu 
“chết đói” giúp tư sản lợi dụng sức lao động:  

Ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, mức lương là 0,50 đồng cho đàn ông, 
0,38 đồng cho đàn bà, 0,27 đồng cho thiếu niên, 0,25 đồng cho thiếu 
nữ… Với tiền lương đó, họ không thể nào mua được những món cần 
thiết tối thiểu, trừ khi họ chỉ ăn cơm thừa cá cặn ở các quán vỉa hè. 

 Năm 1939 đồng bạc lại mất giá, các sắc thuế và thuế suất 
phục vụ chiến tranh gia tăng, giá sinh hoạt vọt cao mà lương công 
nhân, lao động vẫn không tăng.2 Từ đầu năm 1939, có khoảng hai 
mươi cuộc bãi công tương đối lớn xảy ra ở Nam Kỳ: thợ giặt, phu 
khuân vác trong các nhà máy gạo, thợ làm ve chai, thợ cưa, thợ 
đập đá, phu hốt rác và đổ thùng, v.v.. Ngày 8-6-1939, có cuộc bãi 
công ngắn nhưng kịch liệt ở sở Hải quân Công xưởng Ba Son, 
nên có kết quả. Nhưng nói chung phong trào công nhân đấu tranh 
trong năm 1939 gặp nhiều khó khăn do chính sách đàn áp của 
thực dân trong thời kỳ chuẩn bị chiến tranh. 

 

                                                      
1 Xem bài “Chống lại đồng lương chết đói” và bài “Phải giảm bớt ngân sách 
thâm thủng” trong chương Tiếng nói bênh vực người dân. 
2 Tờ Tranh Đấu viết: “Gạo trước kia 5 xu một lít, nay bán 1 cắc [10 xu]; vải 
trước kia 2 cắc một thước, nay bán 4 cắc; hột gà trước kia 12 xu một chục, nay 
bán 3 cắc; thịt trước kia 22 xu một kilo, nay bán 35 xu. Ðó là lược kê một vài 
món hàng thường dùng, không thể kể hết cho xiết…” (Tranh Đấu, số 30, tháng 
7-1939) 
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Cuộc bầu cử Hội đồng Quản hạt tháng 4-1939 
Cuối năm 1938, Thạch và Hùm tuyên bố sẽ ra ứng cử HĐQH 
Nam Kỳ. (Thâu còn ngồi tù.) Từ tháng 2-1939 nhà cầm quyền 
Pháp đã có danh sách tạm của các ứng cử viên. Trong báo cáo 
tháng 2-1939 gởi cho Toàn quyền Đông Dương, Thống đốc Nam 
Kỳ phân tích thế lực của vài ứng cử viên quan trọng, trong đó có 
Trần Văn Thạch. Ông không khỏi ngạc nhiên: Làm sao mà một nhà 
luận chiến hăng say, với lời văn cay chua như Thạch lại không bị 
ngồi tù như các đồng bạn “ít may mắn hay ít khôn khéo hơn.” 
 Có thể ông may mắn hơn, khôn khéo hơn, nhưng chắc chắn 
ông là một nhà cách mạng ôn hòa, chuộng hòa bình, tránh bạo 
lực, đặt lòng tin ở sức mạnh của ngòi bút, tiếng nói trên báo chí, 
nghị trường. Ông là một người Tây học, thấm nhuần văn hóa 
Pháp. Nếu “sứ mệnh khai hoá” của Pháp cởi mở hơn, nhân đạo 
hơn, rất có thể ông đã đóng góp tích cực để tìm giải pháp cải 
thiện đời sống dân nghèo, người lao động, để tiến đến một xã hội 
công bằng  hơn. Theo sử gia Hémery, MTBD Pháp đã bỏ lỡ cơ 
hội cuối cùng cho Đông Dương khỏi ách thực dân bằng giải pháp 
hòa bình.1 
 Nhơn dịp Tết đầu năm 1939, một số chính trị phạm được trả 
tự do trước thời hạn. Thâu, Tạo, Mai, Ninh lần lượt ra tù giữa 
tháng 2, đầu tháng 3-1939. Các lãnh tụ Đệ Tam Đệ Tứ sẽ đối đầu 
nhau trong cuộc tuyển cử Hội đồng Quản hạt.  
 Thâu ra tù, cả ba lãnh tụ Đệ Tứ nộp đơn ứng cử HĐQH, dưới 
sổ Tranh Đấu. Quyền Thống đốc Rivoal tìm cách hủy bỏ sự ứng 
cử của Thạch, Thâu. Ngày 10-3 Rivoal khiếu nại với Hội đồng Tố 
tụng. Thạch liền đánh điện tín cho Bộ Thuộc địa và những người 
bạn Pháp của Đông Dương (Daniel Guérin, Andrée Viollis, 
Francis Jourdain và Gérard Rosenthal) phản đối việc chính quyền 
thuộc địa “vi phạm quyền tự do ứng cử của Thâu, Thạch, cả hai 
đủ điều kiện ứng cử”.  
 Ngày 29-3, Rivoal viết một mật thư cho Toàn quyền Đông 
Dương tường trình lý do ông khiếu nại: Thâu và Thạch đều có 
tiền án; Thâu bị án tù nhiều lần, Thạch bị phạt 50 quan Pháp vì 
tội khuấy động trị an. Mật thư cũng chép nguyên văn bản điện tín 
của Thạch. (Mật thám Pháp thường xuyên kiểm soát thư từ của 

                                                      
1 P. Brocheux & D. Hémery, 1994, tr. 321.  
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những người họ cho là “phiến động”.) Mật thư gởi đi ngày 5-4-
1939, đánh một vòng từ dinh Thống đốc Nam Kỳ ở Sài Gòn, đến 
dinh Toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội, bay sang Bộ Thuộc địa 
ở Paris, rồi – trớ trêu thay, lại bay trở về Sài Gòn, vô tòa soạn La 
Lutte! Đúng một tháng sau, vào ngày 5-5, người ta thấy mật thư 
của Rivoal trên trang 1 của tờ La Lutte, kèm theo lời chỉ trích 
Thống đốc “hành động độc tài … dùng quyền tối thượng như 
phương kế cuối cùng”. Mật thám điều tra tới tấp và kết luận thủ 
phạm là một nhân viên của Bộ Thuộc địa; “một người có cảm tình với 
nhóm La Lutte” đã sao chụp bức thư gởi cho các bạn Tranh Đấu.  

HĐQH gồm có 15 nghị viện Pháp và 15 nghị viện Việt. Mặc dù 
người Pháp ở thuộc địa Nam Kỳ chỉ là số ngàn, trong khi dân bản 
xứ đã lên đến khoảng 4 triệu rưỡi, thế mà chỉ khoảng 30.000 có 
quyền đi bầu. Thực dân đặt điều kiện làm cử tri rất khắt khe dựa 
trên chức vị, học vấn, mức thuế điền thổ, v.v.. rốt cuộc cử tri phần 
lớn là tư sản, địa chủ, quan lại. Mặc dù là một cuộc bầu cử hạn chế, 
tương đối HĐQH cũng có quyền khá rộng, nhứt là quyền bàn cãi 
và chuẩn y ngân sách Nam Kỳ. Chức vụ “Hội đồng Quản hạt” 
được Tây lẫn Việt coi trọng. 
 Cử tri Pháp bầu chung nghị viên của họ, còn cử tri Việt bầu 
theo vùng. Nam Kỳ được chia ra thành 5 vùng, mỗi vùng bầu 2 
nghị viên thực thụ và một nghị viên dự khuyết. Vùng 2 gồm Thành 
phố Sài Gòn-Chợ Lớn và hai tỉnh Tân An, Mỹ Tho là vùng quan 
trọng nhứt. 
 Ba đảng phái quan trọng ra tranh cử ở vùng 2. “Sổ Tranh 
Đấu” của Thâu, Hùm, Thạch nêu khẩu hiệu “Mặt trận công 
nông”, chống quỹ quốc phòng, chống tăng thuế, chống cưỡng 
bách tuyển mộ lính, chống đế quốc Pháp lẫn Nhựt. “Sổ Dân 
Chúng” với Ninh1, Tạo, Mai kêu gọi “Mặt trận Dân Chủ”, cổ 
động thống nhứt lực lượng dân chủ để chống phát xít Nhựt, 
phòng thủ Đông Dương, đòi quyền tự do dân chủ (Báo Dân 
Chúng ngày 26-4-1939). “Sổ Lập Hiến” của Vương Quang 
Nhường, Lê Quang Liêm, Nguyễn Đăng Liêng, Huỳnh Văn Chín, 
đưa ra khẩu hiệu “Rồng Nam phun bạc” cũng hưởng ứng chương 
trình phòng thủ Đông Dương, mộ lính, mua công trái.  
 Hai bên Đệ Tam, Đệ Tứ lại một lần nữa công kích lẫn nhau. 
                                                      
1Theo Nguyễn Thị Minh (2005, tr. 365) Nguyễn An Ninh ra tranh cử “một cách 
bất đắc dĩ theo yêu cầu của Xứ ủy”  
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Tạo trách Đệ Tứ vu khống “ Tạo và đồng bọn đã trở nên tay sai 
của đế quốc Pháp”, “phản bội công nông.” (La Lutte ngày 7-4-
1939). Tạo vu cáo “Thâu theo đế quốc Nhựt”. Thâu buộc tội Tạo 
“kế nghiệp cho Lê Quang Liêm (Thế chiến I, đế quốc Pháp nhờ 
Liêm cổ động quốc trái và mộ lính), theo con đường “Pháp-Việt 
đề huề” (báo Tranh Đấu ngày 14-4-1939). Tạo trách Thạch chửi 
cộng sản là “háo chiến”. Ninh gọi những người Đệ Tứ là “bọn 
cách mạng cực tả”, “cách mạng đầu lưỡi”.  
 Nhưng những lời chỉ trích lẫn nhau của những người một thời 
cùng tranh đấu trong “Mặt trận thống nhất La Lutte” không thâm 
hiểm, độc hại như các ngòi bút đảng viên cộng sản của tờ Dân 
Chúng của ĐCSĐD, với những lời vu cáo như “trốtkít bán thân 
cho Nhựt bổn và phát xít”, “nhóm Tranh Đấu là nhóm người 
phản quốc tay sai phát xít Nhựt”, “chúng là người thù chung của 
cả dân tộc Việt Nam”.1 
 Phe Đệ Tam thổi phồng hiểm họa Nhựt bổn để biện hộ chủ 
trương phòng thủ Đông Dương của họ:  

… Những trận mưa đạn và những hơi độc mà một ngày kia, quân 
Nhựt sẽ mang đến mà rải… Súng thần công của Nhựt sẽ bắn nát các 
làng xóm, đô thị của chúng ta; máy bay của Nhựt sẽ phân thành ngàn 
miếng xương thịt của đồng bào ta. Với tình thế ấy, với thời cuộc này, 
chỉ có bọn vỡ lòng chánh trị mới đả đảo phái Đệ Tam, vì phái Đệ 
Tam hết sức lo ngại cho sự còn mất của nòi giống dân Việt Nam mà 
ủng hộ quốc phòng. (Báo Dân Chúng, ngày 1-4-1939). 

 Đệ Tam đã tính sai ván cờ. Họa Nhựt chưa thấy, nhưng sau 65 
năm dưới ách đô hộ, bị thực dân Pháp và tư sản quan liêu bản xứ 
bóc lột, thuế má chồng chất, nay lại phải nộp thêm “thuế quốc 
phòng”, cử tri trí thức, tiểu chủ và tiểu tư sản đã lên tiếng phản đối 
những đảng phái mà họ cho là cộng tác với chính quyền vì ủng hộ 
phòng thủ thuộc địa Đông Dương.  
 Vì chương trình hành động dân chủ tiến bộ, đáp ứng được 
nguyện vọng người dân,2 sổ Tranh Đấu đại thắng với 80% số thăm. 
Sổ Dân Chúng của phe Đệ Tam thảm bại, chẳng những thua phái 
Đệ Tứ  mà còn thua cả phe Lập Hiến nữa.  

                                                      
1 Dân Chúng, số 54, ngày 1-4; số 55, ngày 4-4; số 56, ngày 8-4-1939. 
2 Xem chi tiết trong bài “Chương trình khẩn cấp dân chủ của sổ La Lutte” trong 
Phụ Lục 3. 
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Sau cuộc thất bại thảm hại, các lãnh tụ cộng sản chỉ trích lẫn nhau. 
Nguyễn Văn Tạo viết trên báo Đông Phương Tạp chí ngày 15-5-
1939: “Chúng tôi thấy rằng trốtkít mà đắc thắng là vì họ đã kịch 
liệt chống lại bọn Lập Hiến. Còn chúng ta thất bại một phần lớn 
cũng vì những lời tuyên bố mù mờ của đảng Cộng sản đối với các 
đảng phái và sự kêu gọi bỏ thăm cho Nguyễn Phan Long [cựu lãnh 
tụ Lập Hiến]”. Lấy bút danh T.B. (Trí Bình), Lê Hồng Phong viết 
trên tờ Dân Chúng ngày 23-5, chỉ trích Tạo “không chịu nhận 
những chỗ sai lầm căn bản đã dẫn tới thất bại, mà lại tìm cớ khác 
để vu nhục đảng, bôi bác đảng… Đó là sự hành động phá ảnh 
hưởng của đảng.” Phong nhắc Tạo là “Đảng có ý chí thống nhứt và 
kỷ luật sắt.” Rồi đến phiên Nguyễn Văn Cừ cho in tập sách mỏng 
“Tự chỉ trích”1 chính ra là để chỉ trích chủ trương “Đánh đổ Đảng 
Lập Hiến” của Tạo và “Không đánh đổ một đảng phái nào, một 
giai cấp nào”, chiêu bài Phong đưa ra để thu hút các đảng phái vô 
Mặt trận Dân chủ dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD. 
 Đây cũng là một dịp để Tổng Bí thư N.V. Cừ tuyên truyền 
chống trốtkít. 

Về cuộc thất bại tuyển cử vừa qua, ta còn cần vạch ra một nguyên 
nhân rất quan trọng, ấy chính là sự khinh thường nạn tờrốtkít […] 
Bọn tờrốtkít, xét đến cốt tủy của chúng thì chúng chỉ gồm những cặn 
bã của phong trào nhóm họp nhau để chống cộng sản, chống cách 
mệnh, chia rẽ và phá hoại phong trào quần chúng. Đối với một kẻ thù 
hết sức nguy hiểm như thế, một vài bài báo vạch mặt nạ nó không đủ 
làm cho quần chúng nhận rõ. Cần phải thâm nhập vào các lớp dân 
chúng chú ý từng lời nói, từng hành động của bọn tờrốtkít để vạch 
những mưu mô khiêu khích của chúng ra. (VKĐ, Tập 6, tr. 627-628) 

 N.V. Cừ hứa trong một dịp khác sẽ “bàn tới cách tranh đấu để 
tẩy trừ con sâu độc tờrốtkít,” “một kẻ thù hết sức nguy hiểm”. Ông 
sẽ không có dịp thi hành chương trình “tẩy trừ con sâu độc 
tờrốtkít.” Sau hội nghị tháng 11-1939 tại Bà Điểm, Hóc Môn, gần 
trọn ban Thường vụ Trung ương ĐCSĐD bị mật thám Pháp bắt.   

Vài tuần sau khi đắc cử, Thạch đã đưa ra chương trình hành động 
đầu tiên -- bảo vệ quyền lợi công nhân, nông dân và công chức bực 

                                                      
1 Toàn tập được in lại trong VKĐ, Tập 6, tr. 617-645, dưới tựa: “Sau cuộc Tổng 
tuyển cử Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ - Tự chỉ trích của Trí Cường” [bút hiệu 
của Nguyễn Văn Cừ]. 
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thấp và bực trung -- trong một loạt bài trên báo La Lutte,1 và tiếp 
tục tố cáo chính sách độc quyền, nhũng lạm. 
 Ngày 26-5 tờ Tranh Đấu cho đăng hai bài “Đóng góp quốc 
phòng, dân bị khốn nạn vô cùng” ký tên Phan Văn Hùm và bài “Về 
10 triệu bạc thuế mà Đại Hội đồng Kinh tế Lý tài gán cho dân 
chúng Đông Dương - Lời tuyên bố của Tạ Thu Thâu, Phan Văn 
Hùm, Trần Văn Thạch, Hội đồng Quản hạt, Đại biểu vô sản.” Các 
báo quốc ngữ công khai hay bí mật của các nhóm Đệ Tứ, và một 
số tờ thiên Đệ Tứ như Dân Mới và Công Luận cũng lên tiếng 
chống đối quốc phòng và tăng thuế má.  
 Ngày 6-6, Thâu2, Thạch, Hùm dự buổi họp đầu tiên của Hội 
đồng Quản hạt mới. Họ lên tiếng công kích ngay chương trình 
phòng thủ Đông Dương và việc tăng thuế để cung ứng “quỹ quốc 
phòng”.  

Bên thềm chiến tranh, thực dân đàn áp  
Trong chương trình dự bị chiến tranh, tháng 8-1939, chánh phủ 
Pháp bổ nhiệm tướng Catroux thế Brévié trong chức vụ TQĐD (đến 
6-1940, Đô đốc Decoux thay thế Catroux đến khi Nhựt đảo chánh).  
 Đã được chuẩn bị từ trước, ngày 27-8-1939, Hội nghị Báo giới 
Nam Kỳ3 nhóm tại Hôtel des Nations, Sài Gòn, nhưng một số đông 
                                                      
1 Xin xem chương Tiếng nói bênh vực người dân. 
2 Ngày 11-5, sau khi Thâu đắc cử HĐQH, Brévié đánh điện tín cho Bộ trưởng 
Thuộc địa Mandel cho biết ông không có ý định bãi bỏ án quản thúc của Thâu 
để Thâu không thể về Sài Gòn dự buổi họp đầu tiên của HĐQH vào ngày 6-6. 
Mandel không đồng ý. Bực tức, ngày 20-5, Brévié gởi cho Mandel một lá thư 
dài bốn trang tường trình cặn kẽ “hồ sơ Tạ Thu Thâu”. Brévié nhấn mạnh là mỗi 
lần Thâu ra tù là có đình công, bạo động. Thâu bị bắt lần đầu tiên tháng 8-1932, 
nhưng không bị án tù. Lần thứ hai tháng 9-1935, bị kêu án 2 năm tù, được đổi 
thành án treo nhờ Bộ Thuộc địa can thiệp. Lần thứ ba, năm 1936, sau ba tháng 
ngồi tù, được trả tự do tháng 12-1936, cũng nhờ Bộ trưởng BTĐ can thiệp. Lần 
thứ tư là vào năm 1937. Nhà cầm quyền cho là Thâu đã dính líu mật thiết với 
nhiều phong trào quần chúng bạo động chống chính quyền địa phương đưa đến 
sự mất thuế, nhiều cuộc bãi công, v.v.. từ đầu năm 1937. “Đến tháng 7, tình hình 
chính trị rất đen tối”, Brévié viết. Thâu lại bị bắt ngày 14-5-1937, đây là lần thứ 
năm; nhưng 3 tuần sau, được tại ngoại hầu tra. Vài tuần sau khi Thâu được tạm 
tha thì xảy ra cuộc tổng bãi công của công nhân đường sắt và sở Ba Son. Thế là 
Thâu bị lôi ra tòa lần thứ sáu, tống giam ngày 11-8-1937 với cái án 2 năm tù.  
3 Báo giới Bắc Trung Nam có ý định thành lập một tổ chức thống nhất trên cả 
nước để đấu tranh cho tự do báo chí. Báo giới Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã họp hội 
nghị vào năm 1937. 
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các nhà báo không dự được vì đang ngồi tù hay bị quản chế, như 
Ninh, Tạo, Mai, Hiển, Quảng, Thâu, Số, v.v.. Trong khi nhiều 
người trong cử tọa bàn quanh vấn đề tự do báo chí, Thạch lên 
tiếng báo động:  

Hiện giờ này trong căn phòng này chúng ta đương bàn về tự do báo 
giới nhưng ở ngoài phòng này thời cuộc hết sức chống với tự do 
báo chí, là vì hiện nay chúng ta đang ở vào thời buổi dự bị chiến 
tranh, chánh phủ được toàn quyền hành động. Ngay như bên Pháp 
báo chí cũng bị đàn áp. Vừa rồi năm người cộng sự của báo 
“Solidarité internationale anti-fasciste” bị lên án tất cả 9 năm tù và 
bị phạt vạ vì binh vực dân tộc thuộc địa. (Báo Công Luận, ngày 29-
8-1939.) 

 Ông nói đến sắc lịnh ngày 27-7-1939 cho chánh phủ quyền 
tịch thâu những báo chí nói động đến vấn đề phòng thủ và động 
đến thanh thế của chánh phủ Pháp.   
 Trong số cuối cùng của tờ La Lutte (số 220, ngày 22-6-1939), 
Thạch kêu gọi thợ thuyền, nông dân, và công chức, trí thức trung 
lưu hãy cùng nhau lên tiếng phản đối với chính quyền từ địa 
phương đến Toàn quyền và Bộ Thuộc địa. Đó cũng là lời kêu gọi 
gần như tuyệt vọng của một người yêu chuộng hòa bình đã nhiều 
năm tranh đấu cho dân nghèo, cho dân quyền căn bản, trước nguy 
cơ nhìn thấy công trình gầy dựng từ bao nhiêu năm chẳng mấy 
chốc sẽ bị tan vỡ vì đế quốc quân phiệt và tư bản. 
Rồi một sự kiện đột ngột làm đảo lộn tình hình Âu châu, khiến 
các đảng viên cộng sản hoang mang bối rối: Ngày 23-8-1939, 
Đức Quốc xã và Liên Xô ký hiệp ước bất tương xâm.  Ngày 1-9, 
Đức xâm chiếm Ba Lan; 3-9, Pháp và Anh tuyên chiến với Đức; 
17-9, Liên Xô chiếm một phần Ba Lan; 27-9, Đức và Liên-Xô 
thỏa thuận về việc chia cắt Ba Lan. 
 Nhóm cộng sản Dân Chúng định cho ra ngay một số báo đặc 
biệt để biện minh cho hiệp ước Xô-Đức, nhưng không thực hiện 
được vì biện pháp kiểm soát báo chí đã được thiết lập. Theo chỉ 
thị của Đảng, họ tự đóng cửa tòa soạn, ngừng xuất bản, rút vào 
hoạt động bí mật.1  Mãi đến tháng 11, Ban Trung Ương ĐCSĐD 

                                                      
1 Trương Ngọc Tường, Nguyễn Ngọc Phan, 2007, tr. 121; Nguyễn Văn Trấn, 
2001, tr. 432-434 
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mới ra nghị quyết “chính thức” biện minh hiệp ước Xô-Đức.1  
 Ngày 26-9-1939, chính phủ Pháp ra sắc lịnh giải tán và cấm 
mọi hoạt động của các tổ chức cộng sản. Ngày 28-9, TQĐD ký 
nghị định ban hành sắc lịnh đó ở Đông Dương. Ngày 29-9 mật 
thám tiến hành vây ráp khắp nơi trong toàn xứ. Chỉ trong vòng 
khoảng một tuần có 176 người bị bắt giam trong đó 55 người xu 
hướng Trotski và 121 người theo phái Staline (kể cả những người 
ủng hộ quốc phòng) vì tội “tập họp bất hợp pháp” hay chỉ bị tình 
nghi có “dính líu với các cơ quan cộng sản”; phần đông là các 
nhà báo, nhà hoạt động chính trị, hội viên các hiệp hội ái hữu, 
công đoàn.2  
 Ngay từ đầu tháng 9-1939, Toàn quyền Catroux đã ra lịnh 
tuyển mộ dân bản xứ để phục vụ guồng máy chiến tranh của Pháp. 
Đến tháng 6-1940, 27.000 người Đông Dương (phần đông là nông 
dân nghèo bị trưng tập tại các xứ bảo hộ An Nam và Bắc Kỳ) đã 
đến Pháp: 7000 lính tập và 20.000 lính thợ.3 Tháng 11-1939, ông 
ra nghị định tăng giờ làm việc lên từ 60 đến 72 giờ mỗi tuần.  

                                                      
1 HSMT, Notice tháng 9-1939. 
Biện minh này được trình bài trong “Nghị quyết của Ban Trung ương Đảng 
ngày 6,7,8, tháng 11 năm 1939” trong đoạn “Cuộc âm mưu đánh đổ Liên Xô”, 
đại khái tóm lược như sau. Với sự phụ họa của của Mỹ-Ý-Nhựt, Anh-Pháp tìm 
cách xoay trở cho chiến tranh giữa Anh-Pháp và Đức thành cuộc chiến tranh 
phản cách mạng giữa các đế quốc và Liên Xô, “thành trì cách mạng”, “Tổ quốc 
vô sản thế giới”. Vì thế Liên Xô phải ký hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với 
Đức để tránh chiến tranh với Đức và để cũng cố, phòng thủ lãnh thổ của mình. 
(VKĐ, Tập 6, tr. 514-516).  
 Rất có thể Ban Trung ương lúc đó không biết là có một nghị định thư bí mật 
đính kèm hiệp ước Xô-Đức - quy định tương lai của một số nước Baltic thuộc 
vùng ảnh hưởng của Liên Xô, và sự phân chia Ba Lan giữa Đức và Liên Xô - 
sau này được công bố trong Tòa án Nuremberg xử tội phạm và các tổ chức Đức 
Quốc xã, 1945-1946. 
2 HSMT, Notice tháng 10-1939;  Ngô Văn, 2000, tr. 261. 
3 Liêm-Khê Luguern, « Ni civil ni militaire : le travailleur indochinois inconnu 
de la Seconde Guerre mondiale », Le Mouvement Social 2007/2 (n° 219-220), p. 
185-199. 
 Pierre Daum viết: “ Nhờ sự hợp tác của những người bản xứ ở tầng lớp trên, 
là tay sai trung thành cho thực dân, việc tuyển mộ cưỡng bức này diễn ra không 
gặp bất cứ sự khán cự nào. Ở mỗi làng, lệnh được ban ra: gia đình nào có ít nhất 
hai con trai trên 18 tuổi thì phải sung một người đi phục vụ “Mẫu quốc”. Trong 
trường hợp chống lệnh, cha chúng sẽ bị đi tù.” (Lính thợ Đông Dương ở Pháp, 
2014, tr. 60). 
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 Trước sự đàn áp khốc liệt của chính quyền thuộc địa, mãi đến 
cuối năm 1939, ĐCSĐD mới lên tiếng chỉ trích chính phủ 
Daladier, “ra mặt phát xít hẳn… một thứ phát xít quân phiệt thuộc 
địa nên lại càng tham tàn độc ác bội phần.”1 Đảng khuyến khích 
kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh võ trang và khởi nghĩa 
võ trang để giành chính quyền.  
 Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Xứ ủy Nam Kỳ chủ trương phát 
động khởi nghĩa. Ngày 23-11-1940, quần chúng, phần đông là 
nông dân, nổi dậy khắp các tỉnh miền Nam. Thực dân biết trước, 
ra tay đàn áp khốc liệt. Khoảng 6.000 người bị bắt. Các nhà tù 
trên đất liền chật ních người; một số tù bị nhốt dưới xà lan ở Nhà 
Bè và Tân Thuận, hay trong các kho chứa hàng ở Khánh Hội. Có 
221 người bị kết án tử hình, trong đó có nhiều cán bộ Đảng như 
Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, 
Nguyễn Thị Minh Khai.2 Một số những người này đã bị giam 
nhiều tháng trước ngày khởi nghĩa, nhưng họ bị buộc tội chịu 
“trách nhiệm tinh thần” cho cuộc khởi nghĩa.  

Tù đày Côn Đảo (1940-1943)3 
Thạch bị bắt ngày 29-9-1939, cùng ngày với Chánh, Mai, Tường. 
Kế đó Ninh, Tạo, Nguyễn, Số bị bắt ngày 5-10. Thâu được Toàn 
quyền Đông Dương cho phép xuất ngoại để trị bịnh.4 Tháng 8-
1939, ông lên tàu xuất dương, đến Singapour thì chiến tranh bùng 
nổ ở Âu châu. Thâu bị chính quyền Anh bắt và trả về Sài Gòn, 
giao cho mật thám Pháp ngày 19-10. 
 Tòa buộc tội Thạch viết bài trên báo La Lutte chống quỹ quốc 
phòng. Ngoài ra theo sự dọ dẫm của sở Mật thám Thạch cũng là 

                                                      
1 Xin tham khảo “Nghị quyết của Ban Trung ương Đảng, tháng 11-1939” 
(tức Nghị quyết Trung ương thứ 6), VKĐ, Tập 6, tr. 509-567. 
2 Dương Trung Quốc, 2005, tr. 322; Ngô Văn, tr. 274. 
3 Bài viết dưới tiểu đề này dùng các nguồn tài liệu sau đây: Bùi Văn Toản, Tù 
nhân Côn Đảo (Hà Nội, 2010), Nguyễn Đình Thống và nhiều tác giả, Lịch sử 
Nhà tù Côn Đảo: 1862-1975 (Tp. HCM, 2010), Hémery, “Terre de bagne en 
mer de Chine: Poulo Condore, 1962-1953” (www.europe-solidaire.org tháng 2-
2008), Đoàn Công Thành, Hồi ký của những người tù Côn Nôn (báo Quyết Tiến, 
Sài Gòn, ngày 4 đến 23-4-1968),  và AOM, GGI 65927 (Văn khố Pháp quốc Hải 
ngoại, Aix-en-Provence). 
4 Mật điện TQĐD Catroux (thay thế Brévié tháng 8-1939) gởi Bộ Thuộc địa 
ngày 19-9-1939. 
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tay chủ mưu trong các cuộc tranh đấu của thợ thuyền.”1 Nhiều tờ 
báo thời đó nhắc đến câu hỏi của Chưởng lý và câu trả lời của 
Thạch. Chưởng lý: “Ông cho việc đòi bãi bỏ quỹ quốc phòng 
không có tính cách phá hoại chính phủ hay sao?” Thạch: “Tôi 
nghĩ rằng xứ tôi quá nghèo không chịu nổi cái gánh nặng như 
vậy.” 
 Luật sư biện hộ cho Thạch là ông Couget, nhân chứng là ông 
Darrigade, đồng nghiệp của Thạch trong Hội đồng Thành phố. 
Ông Darrigade khai là nếu Thạch có phát biểu ý kiến gì có tính 
cách chính trị thì đã bị ngắt lời vì mọi phát biểu chính trị hay tôn 
giáo đều bị cấm ở nghị trường HĐTP. Còn những kiến nghị 
Thạch đưa ra, “một số được thông qua vì lợi ích chung.” Ông 
Darrigade cũng xác nhận là Thạch được đại đa số HĐTP, cả Pháp 
lẫn Việt, cử làm đại diện trong một Ủy ban đặc biệt của Thành 
phố. Luật sư Couget kết luận: “Bên nguyên buộc tội thiếu cơ sở 
pháp lý.” Nghị định ngày 29-9-1939 không thể áp dụng vì những 
điều thân chủ ông bị buộc tội đã xảy ra trước ngày nghị định đó 
được ban hành.2  Nhưng luật pháp nằm trong tay chính quyền. 
 Ngày 16-4-1940, tòa Tiểu hình tuyên án: Tạ Thu Thâu 5 năm 
tù; Trần Văn Thạch, Hồ Hữu Tường, Võ Công Tồn, 4 năm; 
Nguyễn Văn Sâm, Phan Văn Chánh, 3 năm.3 Ngày 21-5-1940, tòa 
Tiểu hình xử một số người xu hướng Đệ Tam, tuyên án: Nguyễn 
An Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, và Nguyễn Văn 
Nguyễn mỗi người 5 năm tù. Một số người Đệ Tứ trong ban biên 
tập và trị sự của La Lutte và Tranh Đấu đã bị Tòa Tiểu hình kết 
án ngày 13-10-1939, trong đó có: Phan Văn Hùm, Trần Văn Sĩ, 3 
năm; Nguyễn Văn Quá, Nguyễn Văn Tiền, Trương Văn Hai, 2 
năm.4 Về bản án của Hùm, công văn TĐNK gởi TQĐD ghi 5 
năm, nhưng theo Phan Kiều Dương và Bùi Văn Toản5 thì Hùm 
chỉ bị án 3 năm. Tất cả những bản án trên đều kèm thêm 10 hay 5 
năm biệt xứ và mất quyền công dân. 

Thạch đi đày Côn Đảo trên chiếc tàu Gouverneur Général 

                                                      
1 Nguyễn Kỳ Nam, báo Thần Chung, ngày 25-3-1950. 
2 Báo La Dépêche, ngày 10-4-1940; Ngô Văn, sđd, tr. 264. 
3 Báo L’Impartial, ngày 17-4-1940. 
4 Công văn Thống đốc Nam Kỳ  gởi Toàn quyền Đông Dương  ngày 2-11-1939.  
5 Tư liệu Phan Kiều Dương; Bùi Văn Toản, Tù nhân Côn Đảo, 1940-1945 (Hà 
Nội, 2010). 
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Pasquier ngày 10-12-1940, cùng với Ninh, Thâu, Hùm, Tường, 
Số, Tạo, Mai, Nguyễn, và nhiều nhà trí thức, hoạt động cách mạng, 
chính trị khác như Nguyễn Bảo Toàn, Võ Công Tồn, Lê Hồng 
Phong.  
 Đó là một ngày đặc biệt mà nhà cầm quyền Pháp đã sắp đặt 
đề phòng trước. Các nhà lao đều khóa cổng, lính gác dọc theo 
đường đi xuống Lao 3. Những người tù mới bị đưa thẳng đến Lao 
3, và nhốt luôn ngày đêm trong khám. Chỉ có lúc ăn cơm mới 
được ra ngồi ăn ở hành lang. Ăn vội vàng 15 phút, kế bị đuổi vô 
đóng cửa khám lại. Mỗi tuần được tắm hai lần, mỗi khám cùng 
một lượt. Tù ngồi xung quanh giếng nước, anh em thay phiên kéo 
nước lên, xối qua một lượt, chà xà bông, kỳ cọ rồi một lượt nước 
nữa. Khi gác-dang hô: Vô! Tức khắc mọi người đứng dậy vô khám, 
chưa hết bọt xà bông cũng phải chịu, chậm là bị roi bổ lên lưng. 
 Nhà tù Côn Đảo có tất cả ba nhà lao (còn gọi là banh từ chữ 
Pháp bagne). Banh 1 và Banh 2 cũ nhứt, kiến trúc giống nhau, 
nằm trong thị trấn. Banh 1 xây năm 1875, dành cho thường phạm, 
tù khổ sai, có 10 khám (hay phòng giam); mỗi phòng khoảng 
150m2, tường đá dày 50-60cm, dành cho 80 tù nhân. “Cửa đóng 
lại thì khám tối mù, không khí ngột ngạt, mùi cầu tiêu ở góc 
khám xông lên nồng nặc”. Ngoài ra còn có một dãy 20 xà-lim. 
Xà-lim lớn nhốt 5-7 người tù. Xà-lim nhỏ nhốt 1-2 người, còn gọi 
là hầm tối (vì ánh sáng không chui vào được tuy xây trên mặt 
đất), dành cho tù khó trị đã bị phạt 5 lần xà-lim. Hầm dài rộng 
cao khoảng 2x1x2m, chỉ có một lỗ nhỏ bịt lưới sắt để thông hơi. 
Cửa sắt dày, đóng lại là hầm tối thui. Dính cứng dưới sàn xi-
măng là cái cùm với hai vòng sắt. Trong hầm tối, chân trong cùm, 
người tù nằm ngửa mặt lên trần, suốt ngày chỉ nhìn được chút ánh 
sáng lúc giờ ăn khi cửa được hé mở để đưa cơm vô. Bị phạt hầm 
tối mà còn “bất trị” thì tù sẽ bị giam ở hầm xay lúa; 6 người tù, 
mỗi 2 người xiềng làm một, quần quật quay cối xay nặng trĩu 
(làm bằng vỏ thùng tonneau), từ sáng tới chiều, bụi mù mịt; ăn 
ngủ trong hầm luôn. 
 Banh 2, xây trong thời gian 1916-1917, là nơi cấm cố tù chính 
trị,1 có 12 khám (kích thước như khám ở Banh 1) và 14 xà-lim 

                                                      
1 Đầu thập niên 30, Banh 2 là nơi tập trung nhiều tù chính trị VNQDĐ như 
Nhượng Tống, Đội Sơn, Đội Luyện, Đội Lãng; và tù cộng sản như Phạm Văn 
Đồng (tới Côn Đảo năm 1929); Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh, Ngô 
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chuyên nhốt trọng phạm, trong đó có những người bị kết án tử 
hình chờ ngày hành quyết.  
  Tù chính trị không phải đi làm khổ sai nên có thì giờ tổ chức 
đấu tranh, học tập. Tù cộng sản Đệ Tam lập Hội tù nhân, tổ chức 
Chi bộ đặc biệt ở mỗi khám. Chi bộ lập ra các ban trật tự trong, 
trật tự ngoài, học tập, vệ sinh, cứu tế, v.v.., tìm mọi cách bố trí 
cho đảng viên vô làm ở bịnh xá, nhà bếp hay phục dịch viên chức 
Pháp để dễ bề lấy tin và tiếp tế cho nhau. Chương trình của chi bộ 
là bảo vệ sinh mạng cán bộ và rèn luyện cán bộ cho Đảng, kể cả 
việc tổ chức cho đảng viên vượt ngục1; tuyên truyền, cải hóa 
những người xu hướng chính trị đối lập; đấu tranh đòi cải thiện 
đời sống và đòi thực hiện chế độ tù chính trị. Sử gia Hémery đặt 
cho Banh 2 cái tên “Đại học đỏ” (“université rouge”).  
 Banh 3 mới nhứt, xa thị trấn khoảng hai cây số, nằm ở một 
vùng đất cát trơ trọi, không cây không bóng mát. Banh này gồm 
có 3 dãy khám cất song song, xây kiên cố bằng gạch lợp ngói, có 
vòng tường gắn miểng chai và rào thép dây điện, với 6 vọng gác 
cao xây từng chặng. Khởi cất từ năm 1939, đến tháng 3-1940 đưa 
sử dụng, dành cho tù chính trị mới, “nguy hiểm” vì tội “âm mưu 
phá rối trị an”. Phòng giam ở Banh 3 nhỏ hơn phòng ở Banh 1 và 
2. Mỗi phòng dự trù cho khoảng 40 tù nhân nhưng đến năm 1941, 
phải chứa đến 60-70 người; những năm 1943, 1944, lên đến 110-
130 người. Phòng nào cũng tối tăm, ngột ngạt. Trong mỗi phòng, 
dựa theo bốn bức tường là các sạp dài bằng xi măng, tù trải chiếu 
nằm ngủ trên đó, thiếu chỗ thì nằm dưới sàn xi-măng. Mỗi tháng 
tù được 70-150 gam sà-phòng, mỗi năm hai chiếc chiếu và hai bộ 
quần áo tù màu xanh. 
 Thạch bị giam cùng khám với Ninh, Tồn và Số ở Banh 3. 
                                                                                                                       
Gia Tự, Tôn Đức Thắng, Ung Văn Khiêm. Nguyễn Văn Cừ, Trần Huy Liệu, 
Nguyễn Bình, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Nguyễn (1931, 1932); Phạm 
Hùng (1934); Trần Văn Giàu (1935) v.v.. Có nhiều cuộc tranh cãi, chạm trán 
căng thẳng giữa hai nhóm quốc gia và cộng sản. Có cả chuyện một số tù QDĐ 
âm mưu ám sát Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng và Hoàng Quốc Việt. Đến 
cuối năm 1934, nhóm QDĐ yêu cầu được ở riêng. Từ đó QDĐ ở các khám 6 
đến 10, cộng sản khám 1 đến 5. (Nguồn: Nguyễn Đình Thống và nhiều  tác giả, 
tr. 113, 130, 131, 164). 
1 Từ năm 1930 đến 1935 có 3664 lượt tù Côn Đảo vượt ngục, chỉ 444 người 
thoát được ra biển, nhiều người bị chết chìm, chỉ một số nhỏ may mắn về được 
tới đất liền. (Nguyễn Đình Thống, nhu trên, tr. 137) 
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Thâu, Tạo, Mai, Tường, Phong, Lê Duẩn cũng ở Banh 3, nhưng 
khác khám. Có lần cả một đám tù chính trị ở cùng khám với Mai 
bị phạt xà-lim, còng chân 90 ngày. Có tác giả cho rằng vì Mai 
diễn thuyết trong một buổi lễ tổ chức kín đáo trong khám vào 
tháng 11-1941, kỷ niệm một năm Nam Kỳ khởi nghĩa. Có người 
cho rằng Mai hay hội họp các anh tù trẻ nói chuyện chính trị, bị ai 
đó mách cho thày chú. Còn theo Tường kể lại thì trong khám có 
một anh thợ rèn có biệt tài thuộc lòng cả bộ Phong Thần và Tây 
Du. Mỗi lần anh ta kể chuyện, cả khám nằm thật im nghe. 

Hôm ấy, “thằng Tây quần” [tù gán cho anh ta biệt danh này vì 
chính hắn là người buộc tù phải cởi trần truồng khi ra vào khám] 
rình bên khám của Dương Bạch Mai, nghe thấy ai nấy nằm im thin 
thít mà nghe một tiếng nói thao thao, nó đề quyết là đương diễn 
thuyết chánh trị, mở cửa vô, kéo ra từng người, đánh mỗi người 
năm mươi [mười?] cây củi đòn lớn, rồi làm báo cáo buộc tội tất cả 
các khám đương tổ chức chuẩn bị phá khám vượt ngục. Kết quả là 
đám chúng tôi bị biệt giam luôn hai năm, sau bị còng cẳng chín 
mươi ngày.” (41 Năm làm báo, tr. 152) 

 Năm 1941, hai khám mới, gồm 120 xà-lim dành cho tù bị án 
“cấm cố hầm” (réclusion cellulaire) được xây thêm trong khu 
Banh 3. Vừa cất xong thì Chưởng lý Talade đến thanh tra nhà tù 
Côn Đảo vào tháng 8-1941. Ông báo cáo: Đợi tường khô thì hai 
khám mới này sẽ được sử dụng ngay. Khám được xây theo “kiểu 
mới nhứt”, mỗi khám gồm hai dãy xà-lim song song, mỗi dãy 30 
căn, không có trần nhưng có song sắt ở trên, ở giữa là bức tường 
làm lối đi men cho lính gác đi tuần ngày đêm, từ trên nhìn xuống 
sẽ thấy rõ mọi cử động của tù nhân. Mỗi xà-lim có một sân nhỏ 
cho tù đi bộ. Talade tỏ vẻ bằng lòng với xà-lim kiểu mới này! 
“Chuồng cọp” bắt đầu xuất hiện ở Côn Đảo từ đó. Ông cũng 
không quên ghi chú là tù cấm cố hiện đã lên đến 380 người, nên 
hai khám xà-lim nữa sẽ được xây thêm trong vài tháng tới (và sẽ 
do chính tay người tù xây cho bạn tù ở!) 
 Vào tháng 3-1940 nhà tù Côn Đảo có 2290 tù nhân, nhưng 
đến tháng 9-1941 thì số tù tăng lên đến 4204, rồi vài năm sau lên 
đến 6000 người. Năm 1941, Quản đốc tù phải cho dựng thêm một 
tầng sạp gỗ trong 6 khám ở Banh 2 mới có đủ chỗ giam tù mới.  
 Talade cũng báo cáo là tại Banh 3 một số tù chính trị “đặc 
biệt là các ông Thạch và Nguyễn An Ninh, rõ là tiếng nói của các 
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bạn tù, đã khiếu nại về việc các ông phải ngồi tù Côn Đảo [thay 
vì Khám lớn Sài Gòn theo bản án], tù nhân bị đối xử tàn tệ, tình 
trạng chiếu manh, thì giờ ăn và ra ngoài quá ngắn, và từ khi các 
ông đến Côn Đảo chưa hề nhận được tin nhà. Các ông yêu cầu: 
được phép viết thư cho gia đình […] và được trả lại sách khảo 
cứu mà trước kia các ông đã được mang vô Khám lớn Sài 
Gòn.”1  
 Chế độ cấm cố đày đọa khắc nghiệt -- bị đánh đập thường 
xuyên, phòng giam chật ních, bẩn thỉu, ăn uống thiếu thốn, thức 
ăn chính là cá khô, nhiều khi đã mục rã – làm hao mòn sức 
khỏe, gây nhiều bịnh cho tù nhân, nhứt là tù chính trị. Năm 
1942, hai bịnh truyền nhiểm ngặt nghèo hoành hành lây lan; đó 
là bịnh kiết lỵ và bịnh ghẻ hờm. Bịnh ghẻ thường xuất hiện ở 
chân, lan nhanh trên khắp thân thể suy nhược của người tù, làm 
đau nhức, kiệt sức rất nhanh. Nhà tù thiếu thuốc, tù bịnh chẳng 
được chữa trị gì. Tính từ giữa năm 1941 đến cuối năm 1943, hai 
bịnh này, nhứt là bịnh kiết lỵ, giết chết khoảng 3000 người tù 
trong đó có rất nhiều tù chính trị.2  
 Sau đây là lời chứng của Thiếu tá Bộ binh Thuộc địa 
Tisseyre năm 1946, trước một ủy ban điều tra về tình hình Đông 
Dương. Ông làm quản đốc nhà tù Côn Đảo từ 1943 đến 1945.  

Những tù chánh trị khổ sở vô cùng, chịu đựng ít nổi hơn thường 
phạm vạm vỡ hơn họ. Khám banh 3 dành riêng cho họ, sức chứa 
mỗi gian khám là 20 hoặc 30 người, tôi thấy trong đó đến 110, 
120, 130 người. Một y sĩ người Đông Dương khai với tôi rằng có 
khi một buổi sáng, ông thấy 5 xác chết trong banh tù chánh trị. 
Những người tù chánh trị không chịu nổi chế độ ăn uống, họ 
thuộc trình độ cao hơn người thường phạm, họ là điền chủ, kỹ sư, 
đốc tờ. Lúc ấy có độ 1500 đến 2000 tù chánh trị. Khi tôi đến, vấn 
đề quan trọng hơn hết là vấn đề tù chết, nhứt là tù chánh trị.  Họ 
vong mạng hàng loạt. Họ bị nhốt chen chúc trong các gian khám 
nhơ nhớp bẩn thỉu. Họ không được đi ra ngoài, đó thì các ông 

                                                      
1 Rapport de l’avocat général Talade du 6 Septembre 1941, “Inspection du 
Pénitencier de Poulo-Condore.” (CAOM, GGI, 65927). (Báo cáo của chưởng lý 
Talade : « Thanh tra Nhà tù Côn Đảo ». Ông viết : khoảng 1100 người ở Banh 3, 
trong số này có hơn “500 người là những người ‘khuấy động chính trị’ như 
Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Thạch, v.v..; họ là tù Khám Lớn Sài Gòn, nhưng 
vì Khám Lớn quá đầy nên phải đem ra Côn Đảo.” 
2 Nguyễn Đình Thống và nhiều  tác giả, 2010, tr. 173. 
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thấy về phương diện vệ sanh! Họ có một cái thùng bằng gỗ, người 
ta xối ụp nước vào đó; 390 người bịnh ỉa chảy trong banh tù 
chánh trị chỉ có một cái gáo để múc ngay nước ấy.1  

 Tisseyre áp dụng hai biện pháp để ngăn chận bịnh truyền nhiễm 
trong nhà tù: cho cách ly tù bịnh và cho tù ra ngoài làm việc, nặng nhẹ gì 
cũng được. Thâu làm Sở Lưới, Chánh (trước học ngành Y ở Pháp) làm 
phụ tá nhà thương, Tường làm cặp rằng Sở Đường, Dương Văn Giáo 
cặp rằng nhà bếp. Hùm chẻ tre, đan giỏ. Riêng Thạch làm ở Sở Rẫy, 
nắng nôi đen người, nhưng có thể nhờ đó mà ông sống sót được. Đôi khi 
ông mắc bịnh, được phép nằm nhà thương, thày chú và tù nhân nghe 
tiếng giáo sư Thạch, thường đến nhờ Thạch chỉ dạy Pháp văn cho. 

Cũng như biết bao nhiêu người ở nhà tù Côn Đảo, Thạch ngậm ngùi 
thương tiếc khi hay tin Ninh mất. Ninh là người Thạch rất quý mến, 
một bạn đồng hành thân thiết trước khi nhóm La Lutte phân ly; một 
người đã nhiệt tình cổ động cho Thạch trong hai lần ứng cử Hội đồng 
Thành phố; một người đã đề nghị Thạch cộng tác với nhóm La Lutte 
khi ông khởi xướng “Mặt trận thống nhất”; một người mà Thạch 
đứng ra  binh vực trên báo La Lutte qua một lá thư ngỏ gởi cho Thống 
đốc Nam Kỳ, sau khi Ninh bị hàm oan trong vụ Càng Long, Trà 
Vinh. 
 Ninh vướng nhiều bịnh, bao tử, kiết lỵ, phù thủng, nhưng nặng 
nhứt là bịnh sau cùng. Đến khi kiệt sức, ông viết cho Thống đốc Nam 
Kỳ  một lá thư ngày 11-6-1943 yêu cầu được chuyển về Khám Lớn 
Sài Gòn để chữa bịnh. Bác sĩ trưởng nhà tù Côn Đảo và luôn cả Biện 
lý Brasey  đồng ý, nhưng ông Thống đốc lạnh lùng từ chối.  Từ khi 
ông lâm bịnh đến ngày ông mất, gia đình tuyệt nhiên không được tin 
tức gì về ông. Mãi về sau có vài người bạn tù mãn án về đất liền, gia 
đình mới biết hung tin. 2 

Trần Văn Thạch mang số tù C9771, mãn án ngày 1-10-1943, 
thoát “địa ngục trần gian”, lòng nặng trĩu với bao nhiêu mất mát. 
Nhiều người ra Côn Đảo cùng chuyến tàu với ông không bao giờ 
trở lại đất liền. Nguyễn An Ninh mất ngày 14-8-1943, 43 tuổi; 
Trần Văn Sĩ năm 1941, 34 tuổi; Lê Hồng Phong năm 1942, 40 
tuổi; Võ Công Tồn năm 1942, 51 tuổi. Thời đó dân gian có câu:  

                                                      
1 Ngô Văn, tr. 401-402, trích dịch G. Chaffard, Les deux guerres du Vietnam, 
Paris, 1969, tr. 115. 
2 Nguyễn Thị Minh, 2005, tr. 401.  
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 Côn Nôn đi dễ khó về.  
 Già đi bỏ xác, trai về nắm xương.   
Mãn án tù, nhưng còn mang án biệt xứ, Thạch bị quản thúc tại 
Cần Thơ. Ông đi dạy học tại Lyceum Bassac và sống chung với 
con cái trong một căn phố nhỏ gần trường. Giờ rảnh rỗi ông 
thường tiếp xúc giới lao động nghèo như phu xe, nông dân, tiểu 
thương, buôn gánh bán bưng để tìm hiểu đời sống của họ.  
 Thỉnh thoảng ông gặp giáo sư Nguyễn Văn Lịnh,1 bác sĩ Lê 
Văn Hoạch, giáo sư Lý Bình Kiệt (em của Lý Bình Huê, bạn thân 
của Thạch thời sinh viên ở Pháp). Cũng tại Cần Thơ, Ngô Văn 
Xuyết (bút hiệu Ngô Văn) rất mừng rỡ khi tình cờ gặp lại một 
đồng chí vong niên mà anh không mong gì có ngày được gặp lại. 
Lúc đó Thạch còn tạm ở trong một căn phòng nhỏ ven sông. 
Xuyết viết: 

Tôi thấy ấm cúng trong lòng khi được tin anh bạn Trần Văn Thạch, 
đi tù Côn Đảo về, mới tới Cần Thơ sống quản thúc ở đó. Chính anh 
đã đưa tôi vào làm sửa bài cho báo Le Flambeau d’Annam hồi 
1937, khi tôi mới ra tù. Anh sống trong một gian phòng trên bờ 
sông [Bassac]. Tôi mang đến cho anh xà phòng và tình bạn. Nhiều 
khi, buổi tối, hai chúng tôi cùng ngồi hóng mát ở bờ sông. Một lần 
anh tâm sự với tôi bằng tiếng Anh: I would like to go abroad after 
the war. (Mình ước mơ sau chiến tranh sẽ đi ra nước ngoài). Anh sẽ 
không bao giờ thực hiện được ước mơ ấy.2  

Biến cố lịch sử  năm 1945 
Việt Nam dưới ách Nhựt-Pháp 
 Thời gian Thạch ngồi tù Côn Đảo, thế giới trải qua nhiều biến 
cố. Ngày 16-6-1940, Đức chiếm Paris, “thành phố bỏ ngõ”. Nội 
các Pháp đã di tản về miền Nam nước Pháp. Thủ tướng Paul 

                                                      
1 N.V. Lịnh là người cùng Trần Văn Sĩ khởi xướng nhóm Cộng sản Tả phái 
Đông Dương tại Pháp từ năm 1931. Lịnh gia nhập Ligue des communistes 
internationalistes (LCI, Liên minh Cộng sản Quốc tế, xu hướng Đệ Tứ) ở Sài 
Gòn tháng 8-1945, phụ trách huấn luyện công nhân xe điện Gò Vấp. Ngày 13-5-
1950, Lịnh và hai người lãnh đạo Liên minh Cộng sản Trung Hoa bị sa bẫy Việt 
Minh, và mất tích từ đó. Một thời gian sau đài truyền thanh bưng biền của Việt 
Minh tuyên báo kết tội họ là “tay sai của đế quốc Pháp”. (Ngô Văn, 2000, tr. 
437). 
2 Ngô Văn, Tại xứ chuông rè, tr. 155 (www.chatquipeche.free.fr). 
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Reynaud từ chức, Thống chế Pétain lên thay, đóng đô ở thị trấn 
Vichy. Ngày 22-6, chính phủ Vichy ký hiệp ước đình chiến với 
Đức. Theo hiệp ước này 3/5 nước Pháp về phía Bắc nằm dưới  
quyền cai trị của Đức, phần còn lại về phía Nam thuộc chính 
quyền Pétain. Pétain chọn đường hợp tác với Đức để duy trì một 
phần chủ quyền và giữ lãnh thổ Pháp được toàn vẹn. Tướng De 
Gaulle phản đối hiệp ước đình chiến, từ Luân Đôn ông thành lập 
chính phủ Pháp lưu vong kháng chiến chống Đức.  
 Để đẩy mạnh cuộc xâm lược Trung Quốc và bành trướng 
xuống khu vực Đông Nam Á, Nhựt làm áp lực buộc Toàn quyền 
Catroux để họ kiểm soát biên giới Việt-Trung với mục đích ngăn 
chận tiếp tế vô Trung quốc, một phần lớn lãnh thổ nước này đã bị 
Nhựt xâm chiếm. Lực lượng Pháp ở Đông Dương yếu ớt, Catroux 
phải nhượng bộ, tìm cách cầu cứu với Anh, Mỹ. Việc Catroux tự 
ý quyết định và nhứt là ý định kết nối với quân Anh làm chính 
quyền Vichy bất mãn, triệu hồi ông ta, chỉ định Decoux thay thế. 
Ngày 20-7-1940, Catroux trao quyền cho Decoux, rời Đông 
Dương sang Luân Đôn theo tướng De Gaulle chống Đức.1  
 Công văn trao đổi giữa Hà Nội và Vichy cho thấy rõ là trong 
những năm 1940-1945, chính quyền thuộc địa Decoux chịu ảnh 
hưởng sâu rộng của chính sách Pétain2, một chính sách chuyên 
chế, bảo thủ, chống tư tưởng tự do và quan điểm mới; chống chế 
độ đại nghị, đa đảng; khuyến khích sùng bái cá nhân (không ngớt 
ca ngợi Thống chế Pétain); đề cao tôn ti trật tự, truyền thống đạo 
giáo và nông nghiệp. Chủ nghĩa Pétain cho rằng chính sách rộng 
rãi tự do của Mặt trận Bình dân đã làm yếu nước Pháp. Họ đưa ra 
chương trình được gọi là “Cách mạng quốc gia”, dẹp bỏ những 
thành quả tiến bộ của chế độ Đệ Tam Cộng hòa Pháp có từ năm 
1871, thay thế khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” bằng khẩu 
hiệu “Cần lao, Gia đình, Tổ quốc.” 
 Trong tinh thần đó, ngay trong ngày nhậm chức Decoux tuyên 
bố sẽ “… giúp vào việc lập trật tự mới ở Á Đông và thế giới.” 
Ông tăng cường lực lượng an ninh và cảnh sát lên gấp đôi, thẳng 
tay đàn áp mọi phong trào quần chúng bản xứ và luôn cả những 
người Pháp ở Đông Dương gốc Do thái hay theo phe De Gaulle. 
Bằng chứng là cuộc đàn áp chưa từng thấy sau cuộc bạo động 
                                                      
1 Devillers, sđd, tr. 75-76. 
2 Jennings, 2001, tr. 131-133. 
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tháng 11-1940 ở Nam Kỳ. Bộ trưởng Thuộc địa Platon vào tháng 
7-1941 phải khuyến cáo Decoux hãy ngưng đàn áp. Nhưng Đông 
Dương xa chính quốc, Toàn quyền Decoux làm vua một cõi, 
thẳng tay trừng trị những ai mà ông xem như là “kẻ thù thâm căn 
cố đế” của Pháp quốc – những người chống chế độ thực dân. Ông 
quyết tâm lèo lái thuộc địa qua cơn bão táp để nắm giữ “hòn ngọc 
Viễn Đông” cho đế quốc Pháp; chọn chính sách thỏa hiệp với 
Nhựt để duy trì quyền lợi Pháp ở Đông Dương.  
 Cánh tay mặt của Decoux trong việc giữ an ninh và “lập trật 
tự mới ở Đông Dương” là Paul Arnoux, 35 năm sống ở Việt 
Nam, thông thạo tiếng Việt, thấm nhuần văn hóa bản xứ, “cám dỗ 
bởi nếp sống thuộc địa, nhưng vẫn gắn bó với sứ mệnh đô hộ”1 
của thực dân, được Decoux thăng chức trùm mật thám tối cao ở 
Đông Dương tháng 6-1942. Cũng như Decoux, Arnoux cho rằng 
đại đa số quần chúng Đông Dương, vốn là thành phần nông dân, 
chỉ muốn sống “cầu an”. Nếu thu hút được giới trung lưu và các 
thành phần ưu tú bằng cách nới rộng quyền hạn của họ và cùng 
lúc theo dõi lùng bắt những “người cách mạng chuyên nghiệp” thì 
Đông Dương sẽ bình an nằm trong tay Pháp. Decoux và Arnoux 
ra sức chế ngự mọi phong trào chống đối. Cuối năm 1940 các hội 
đồng trước đó được dân bầu (dù rằng chỉ là bầu cử hạn chế) như 
Hội đồng Thành phố, Hội đồng Quản hạt đều bị dẹp bỏ, tất cả 
quyền hành đều tập trung vào tay Toàn quyền.  
 Nối gót Pétain, Decoux thiết lập Quân đoàn Chiến binh Tình 
nguyện Pháp ở Đông Dương (Légion Française des Combattants 
et Volontaires de la Révolution Nationale) để cho “hai mươi lăm 
triệu dân An Nam và quân Nhựt thấy được sự đoàn kết của người 
Pháp” (cũng là để cứu vãn thể diện sau khi mẫu quốc đầu hàng),2 
nhưng quân lực thực dân vẫn không đáng kể. 

Ngày 22-9-1940, Nhựt tấn công Lạng Sơn; ba ngày sau quân 
Pháp và lính bản xứ đầu hàng. Nhựt xua quân vô Bắc Kỳ. Ngày 
27-9-1940, Phát xít Đức Ý Nhựt ký Hiệp ước Liên minh. Decoux 

                                                      
1 Philippe Franchini, 1992, tr. 192-196. 
 Thạch châm biếm sự lộng quyền của trùm mật thám Arnoux trên tờ La Lutte 
trong bài “Arnoux nhức răng” (Xem chương Từ Thống đốc đến Sen-đầm.) 
2 Decoux khá thành công trong việc làm áp lực buộc người Âu gia nhập tổ chức 
này. Đến tháng 6-1943, có tới 7.000 “chiến binh” trong tổng số 34.000 người Âu 
ở Đông Dương. (Jennings, sđd, tr. 163-164.) 
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chọn chính sách thỏa hiệp với Nhựt để duy trì quyền lợi Pháp ở 
Đông Dương. Ngày 9-12-1940, Pháp ký hiệp ước gọi là “phòng 
thủ chung” với Nhựt, với các điều khoản quan trọng sau đây:  

Trong suốt thời kỳ quân đội Nhật chiến đấu, nhà cầm quyền Pháp ở 
Đông Dương phải bảo đảm trật tự xã hội trên toàn cõi Đông Dương 
để hậu phương quân Nhật được an toàn. […] 
 Nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương phải giúp mọi sự dễ dàng 
cho việc hành binh, việc cung cấp lương thực và bố trí doanh trại 
cho quân Nhật đồn trú trên toàn cõi Đông Dương.1 

 Chủ quyền Đông Dương đã vào tay quân phiệt Nhựt, nhưng 
họ không lật đổ bộ máy hành chính và quân sự của Pháp. Ý đồ 
của Nhựt là vừa che giấu bộ mặt xâm lược của mình vừa “tận 
dụng bộ máy cai trị của thực dân Pháp để khai thác tối đa tài 
nguyên Đông Dương.”2  
 Để cung ứng nhu cầu chiến tranh cho Nhựt thực dân Pháp 
tăng cường vơ vét thuộc địa. Vì phải trang trải chi phí cho quân 
đội Nhựt, chính quyền thuộc địa cứ đẩy mạnh việc in tiền giấy 
(năm 1939 lạm phát 180 triệu đồng, đến tháng 3-1945 lạm phát 
lên đến 1364 triệu). Giá cả từ năm 1940 đến năm 1944 đã tăng 
400% trong khi lương bổng chỉ tăng 20%.3 Gánh nặng lớn nhứt 
cho dân là phải nộp lúa gạo cho chính quyền để họ dự trữ tiếp tế 
cho Nhựt (từ 585.000 tấn năm 1941 lên đến 900.000 tấn năm 
1944). Đầu cơ, lạm phát làm giá sinh hoạt leo thang, nhiều dân 
nghèo Nam Kỳ phải lấy bao bố, lá dừa che thân.  
 Chính quyền thực dân cũng bắt nông dân trồng cây kỹ nghệ 
để cung cấp bao bì, nhiên liệu cho quân đội Nhựt. Ở Bắc Kỳ, diện 
tích trồng lúa bị giảm, trong lúc đó dân số lại tăng nhanh. Giữa 
năm 1942, chiến cuộc bắt đầu xoay chiều, quân Nhựt bị chùn 
chân sau khi Mỹ thắng trận hải chiến Midway vào tháng 6-1942. 
Từ năm 1942, máy bay Mỹ thường xuyên oanh tạc đường xe lửa, 
đường bộ, cầu cống, gây thiệt hại nặng nề. Đến năm 1944 sự giao 
thông bằng xe lửa giữa Sài Gòn và Hà Nội gần như hoàn toàn bị 
gián đoạn. Tàu ngầm Mỹ cũng tăng gia hoạt động chống Nhựt 
dọc theo duyên hải Việt Nam, nhứt là các hải cảng, làm gián đoạn 

                                                      
1 Dương Trung Quốc, 2005, tr. 318. 
2 Nguyễn Khắc Viện, 2007, tr. 303. 
3 Nguyễn Khắc Viện, 2007, tr. 305. 
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việc phân phối sản phẩm giữa hai miền Nam Bắc.1  Khoảng tháng 
10-1944, lúa gạo dự trữ ở Nam Kỳ thặng dư, nhưng không tải ra 
Bắc hay sang Nhựt được, một số bị mục hư trong kho; thậm chí 
khi thiếu than (không chở được từ Bắc vào Nam), chính quyền 
Nhựt-Pháp dùng thóc làm chất đốt ở các trung tâm điện lực.2 Liên 
tục hai năm 1943, 1944 bị thất mùa, kế tiếp là bão lụt dữ dội, mùa 
màng bị tiêu hủy. Nạn đói xuất hiện từ đó.3  

Các đảng phái, giáo phái 
Cả Nhựt lẫn Pháp thực hiện chính sách vừa bóc lột vừa mị dân. 
Hai bên ngấm ngầm tranh nhau lôi kéo quần chúng. Nhựt đưa ra 
chiêu bài “Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á”, “Đông Nam Á 
của người Á Đông”. Pháp hô hào “Liên Bang Đông Dương”, 
“Việt-Pháp phục hưng”. Decoux cho thi hành một số biện pháp 
nhằm lôi cuốn thành phần thanh niên, trí thức, quan lại như: nâng 
cao uy tín của vua chúa, bổ nhiệm người Việt vào một số chức vụ 
hành chánh cao cấp (một phần là vì do chiến tranh, Pháp không 
gởi người sang thuộc địa được); mở thêm trường học; đẩy mạnh 
phong trào thanh niên. 
 Trong thời gian Nhựt chiếm đóng Đông Dương nhiều tổ chức 
chính trị không cộng sản xuất hiện ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Sau khi 
Nhựt đảo chánh Pháp họ ra mặt hoạt động công khai. Ngoài Bắc 
có hơn 30 tổ chức, phần đông không có đường hướng chính trị 
hay chương trình hành động rõ rệt, trừ một số tổ chức quan trọng 
như các đảng Đại Việt.4 

                                                      
1 Nguyễn Thế Anh, nhtr. 
2 Buttinger, tr. 190; Trần Văn Giàu, Địa chí văn hóa, tr. 327; Nguyễn Khắc 
Viện, tr. 304; Marr, 1995, tr. 34. 
3 Cuối năm 1946, chính quyền miền Bắc ước lượng khoảng 1 triệu người ở miền 
Bắc và 300.000 người ở miền Trung chết trong nạn đói năm 1945. (Marr, 1995, 
tr. 104). 
4 Đại Việt Quốc dân Đảng (do Trương Tử Anh lãnh đạo, trực tiếp điều hành xứ 
bộ Bắc Kỳ; Trung Kỳ và Nam Kỳ có xứ bộ riêng); Đại Việt Quốc gia Xã hội 
Đảng (Đại Việt Quốc Xã) của Nguyễn Xuân Tiếu; Đại Việt Dân Chính của 
Nguyễn Tường Tam; Đại Việt Duy dân của Lý Đông A. Các đảng phái này cùng 
với Tân Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thế Nghiệp và Nhượng Tống lãnh 
đạo thành lập Đại Việt Quốc gia Liên minh tại Hà Nội ngày 22-2-1945. Sau 
ngày Nhựt đảo chánh, tổ chức này lập Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ, vận động thành 
lập chế độ dân chủ, nhưng người Nhựt không theo đề nghị này, vẫn duy trì vua 
Bảo Đại ở Huế và giao cho T.T. Kim lập chánh phủ. Vì vậy, ngày 19-3, Mặt trận 
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 Cũng tại Bắc Kỳ một mặt trận bí mật được thành lập, Việt 
Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) vào tháng 5-1941 
mà mãi đến tháng 8-1945, người miền Nam mới nghe đến tên.1 
Với sự tổ chức của Tổng Bộ Việt Minh nằm ở vùng rừng núi 
miền Bắc, nhiều hội đoàn được thành lập như các hội Nông dân 
cứu quốc, Công binh cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu 
quốc, v.v… (là tổ chức ngoại vi của Đảng.)  
 Ở Nam Kỳ, bắt đầu từ năm 1942 cơ quan tình báo an ninh 
Kempetei của Nhựt với sự cộng tác của một số thương gia và 
chính khách Nhựt có cảm tình với Việt Nam2 ra sức giúp phục 
hồi hay thành lập một số tổ chức không cộng sản. Theo Patti, 
các tổ chức “nổi bật nhứt” là nhóm trốtkít, Phục Quốc, Đại Việt, 
các giáo phái Cao Đài (của Trần Quang Vinh), Hòa Hảo (của 
Huỳnh Phú Sổ), và Thanh niên Tiền phong do Phạm Ngọc 
Thạch lãnh đạo.3 Ngày 10-3-1945, Hồ Văn Ngà, Trần Văn Ân 
và Nguyễn Văn Sâm thành lập đảng Việt Nam Quốc gia Độc lập 
(VNQGĐL) sáp nhập các phần tử trong đảng Phục quốc do Ân 
thành lập từ cuối năm 1942; Ngà làm Chủ tịch, Phạm Ngọc 
Thạch Tổng thơ ký.  
 Ngoài ra còn có Việt Nam Ái quốc (chi bộ Đại Việt), nhóm Trí 
thức của Huỳnh Văn Phương; Thanh niên Ái quốc; Thanh niên 
Nghĩa đảng đoàn; Liên đoàn Công chức và Tịnh độ cư sĩ (Phật 
giáo); Tân Dân chủ quy tụ trí thức và sinh viên. 
 VNQGĐL, TNTP, Cao Đài và Hòa Hảo ít nhiều được Nhựt 
hỗ trợ. Giáo phái Cao Đài có đến 20.000 người tình nguyện, trong 

                                                                                                                       
ĐVQGLM tuyên bố tự giải tán. (Trẩn Gia Phụng, 2009, tr. 27-32; Vũ Ngự 
Chiêu, 2011; Dương Trung Quốc, sđd, tr. 397). 
1 Mặt trận Việt Minh  được thành lập vào tháng 5-1941, sau Hội nghị lần thứ 8 
của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSĐD, do Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ 
trì tại Pắc Bó, Cao Bằng. MTVM chủ trương: “liên hiệp hết thảy các từng lớp 
nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp 
nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp-Nhật giành quyền độc lập cho xứ 
sở.” Nhưng Đảng nhấn mạnh sự khác nhau giữa tổ chức Đảng và tổ chức quần 
chúng: “Đảng là trung tâm điểm chỉ huy, hội quần chúng là những dây chuyền.”  
(VKĐ, Tập 7, tr. 155).  
2 Như Matsushita Mitsuhiro, chủ hãng buôn Đại Nam Công ty (Dainan Koosi), 
từng hoạt động tình báo ở Việt Nam từ thập niên 1930; nhà văn Komatsu 
Kiyoshi, một người mãnh liệt chống chế độ thực dân và Komaki Oomi, phụ 
trách Viện Văn hóa Nhựt ở Hà Nội (Marr, sđd, tr. 36, 85-86.) 
3 Patti, 1980, tr. 184. 
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số đó có hơn 3.000 thợ công binh ban ngày làm ở các xưởng đóng 
tàu của Nhựt, chiều tối tập luyện quân sự. Cao Đài có quân đội, 
có Nội ứng nghĩa binh, Cận vệ quân, có ban Tuyên truyền và ban 
Trinh thám.1 Người Nhựt cũng giúp thành lập một số tổ chức 
bán quân sự như Nhựt-Việt Phòng Vệ Ðoàn của Nguyễn Hòa 
Hiệp (được huấn luyện ở trường Hoàng Phố, Trung quốc), nhóm 
Huỳnh Long của Lý Huê Vinh, nhóm Quốc dân quân của Vũ 
Tam Anh.2  
 Lại còn có các băng đảng Bình Xuyên tụ họp nhiều anh chị 
giang hồ trộm cướp, có gươm giáo, súng đạn, mỗi nhóm có thủ 
lãnh riêng. Hai thủ lãnh nổi tiếng nhứt là Lê Văn Viễn (tự Bảy 
Viễn) và Dương Văn Dương (Ba Dương). Cuối năm 1944, Bảy 
Viễn và Ba Dương biến các băng nhóm thành một tổ chức bán 
quân sự có kỷ luật. Sau khi nắm chánh quyền tháng 8-1945, Trần 
Văn Giàu giao cho Bảy Viễn chỉ huy các toán dân quân vùng Sài 
Gòn-Chợ Lớn.3  
 Các tổ chức xu hướng quốc gia hay trốtkít thường bị Cộng 
sản Đệ Tam gán cái tên “thân Nhật”, “làm tay sai cho Nhật”. 
(Nhưng ta cũng không quên là dưới thời Decoux, mọi hoạt động 
chính trị đều bị cấm nên các tổ chức chống Pháp phải nhờ đến sự 
hỗ trợ che chở của người Nhựt nhưng không vì thế mà họ hoàn 
toàn “làm tay sai cho Nhật.”) 
 Năm 1941, Trường Chinh viết:  

Những đảng thân Nhật mọc ra như nấm [...]. Bọn này mưu mô 
gạt cái ách của Pháp để quàng cái gông của Nhật. Bọn tờ-rốt-
kít khua môi múa mép hồi Mặt trận dân chủ Đông Dương,  
nay đã hoàn toàn làm chó săn cho Nhật.4  

 Khó tin rằng Trường Chinh thật tình tin ở câu nói của chính 
mình. Nhưng ông là một người cộng sản “chính thống”, (trăm lần 
chính thống hơn Giàu) vì Trường Chinh chịu ảnh hưởng cộng sản 
Trung quốc trong khi những người như Giàu (hay Dương Bạch 
                                                      
1 Hồi ký Trần Quang Vinh, 1996. 
2 Trần Tấn Quốc, báo Tiếng dội, 25-2-1962; Hồi ký Trần Văn Giàu, chương 
“Tương quan lực lượng ở Sài Gòn giữa tháng Tám”. 
3 Patti, 1980, tr. 500. 
4 Trường Chinh, Tuyển Tập, Hà Nội, 1987. (Nguồn: Báo Điện tử ĐCS Việt Nam 
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic
=168&subtopic=463&leader_topic=&id=BT2961136584) 
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Mai, Nguyễn Văn Tạo) hấp thụ chủ nghĩa cộng sản Âu châu.  
Năm 1944, Thế chiến thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Nhựt thua 
nhiều trận chiến ở Thái Bình Dương. Ở Pháp, Đồng Minh đổ bộ 
lên Normandie ngày 6-6. Tháng 8, Paris được giải phóng, De 
Gaulle lên cầm quyền, vẫn còn tham vọng nắm giữ thuộc địa 
Đông Dương. Ngày 1-2, ông lập ra Lực lượng Viễn chinh Pháp ở 
Viễn Đông để chuẩn bị tái chiếm Đông Dương, và chỉ thị tướng 
Mordant ở Việt Nam chuẩn bị lực lượng chống Nhựt.  
 Để phòng hờ trường hợp Đồng Minh đổ bộ và để trực tiếp 
tăng cường phòng thủ Đông Dương, ngày 9-3-1945, Nhựt lật đổ 
chính quyền Pháp, bắt giam Toàn quyền Decoux, hai tướng 
Mordant và Aymé, và các quan chức cao cấp trong chính quyền 
thực dân. Tám mươi năm đô hộ Pháp sụp đổ trong một đêm. Một 
“cơn sốt độc lập” (lời Vũ Ngự Chiêu) lan tràn khắp xứ.  
 Ngày 11-3, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, 
nhưng trên thực tế Nam Kỳ và ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, 
Đà Nẵng vẫn thuộc dưới quyền thống trị của người Nhựt. 
 Học giả Trần Trọng Kim được Nhựt đưa sang Singapour, rồi 
Bangkok để tránh sự lùng bắt của mật thám Pháp năm 1944, nay 
được đưa về nước để thành lập chính phủ mới, ra mắt ngày 17-4-
1945, gồm trí thức và chuyên gia từ ba miền Bắc, Trung, Nam.1  
 Ông kiên trì thương thuyết với người Nhựt để họ trao trả Nam 
Bộ và 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẳng. Theo sử gia Vũ 
Ngự Chiêu, chương trình hoạt động của chính phủ Trần Trọng 
Kim bao gồm nhiều lãnh vực: hiến chương; chống đói; cải cách 
giáo dục, tư pháp, thuế má, v.v., nhưng hai thành đạt đáng kể 
nhứt là nỗ lực đoàn kết quốc gia và “bảo trợ tham gia sinh hoạt 
chính trị của đám đông” mặc dù điều kiện hoạt động rất khó khăn 
do áp lực bên ngoài và chia rẽ nội bộ.2 

Nhóm Tranh Đấu tái lập  
Trong những năm 1943-1944, từ Côn Đảo trở về, những người 

                                                      
1 Danh sách nội các: Trần Trọng Kim, Trần Đình Nam, Trần Văn Chương, Vũ 
Văn Hiền, Hồ Tá Khanh, Nguyễn Hữu Thi, Hoàng Xuân Hãn, Trịnh Định Thảo, 
Lưu Văn Lang, Vũ Ngọc Anh, Phan Anh. (Dương Trung Quốc, 2005, tr. 397-
394). 
2 Vũ Ngự Chiêu,  “Phía bên kia cuộc cách mạng 1945: Đế Quốc Việt Nam (3-
8/1945)”. 
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Đệ Tứ bị quản thúc ở khắp nơi trong Nam Kỳ: Thạch và Tường ở 
Cần Thơ, Hùm ở Tân Uyên, Thâu ở Long Xuyên.  
 Vài ngày sau khi Nhựt đảo chánh, Thâu và Thế đến Cần Thơ 
tìm Thạch để thảo luận chương trình hành động. Cùng một số trí 
thức, họ họp nhau ở nhà ông Phú Hữu. Cuộc bàn cãi kéo dài đến 
buổi cơm tối chưa ngã ngũ, Thạch đưa ý kiến để chấm dứt buổi 
họp: 

Thế nào quân Nhựt cũng đặt người của họ để điều khiển nước Việt 
trong giai đoạn chiến tranh. Và thế nào quân Nhựt cũng gán cho 
chúng ta một hình thức độc lập để trấn tỉnh lòng dân. Vậy, chúng ta 
nên đoàn kết thành một khối dù một khối nhỏ, nhưng cứng rắn, chờ 
đợi [thời cơ]. (Đỗ Bá Thế, Thím Bảy Giỏi, báo Quyết Tiến, số 108.) 

 Thạch nhận xét đúng tình hình. Các tướng lãnh Nhựt ở Tokyo 
và Đông Dương không thống nhứt về vấn đề trao độc lập cho 
thuộc địa. Thực chất, chính quyền Tokyo không bao giờ nghĩ đến 
việc trao trả độc lập hoàn toàn cho Đông Dương. Việt Nam chỉ 
được “một hình thức độc lập”, “độc lập có điều kiện” dưới chế độ 
Nhựt. Người Nhựt “trực tiếp điều khiển mọi nha sở liên bang, đặc 
biệt là cảnh sát, tư pháp, tài chính, kinh tế, thanh niên và thể thao, 
và thông tin.” Tướng Tsuchihashi, Tư lệnh Quân đoàn Nhựt ở 
Ðông Dương, thay thế Toàn quyền Decoux; Minoda Fujio, cựu 
Tổng lãnh sự Sài Gòn, nhậm chức Thống đốc Nam Kỳ.1  

Theo Thu Thủy,2 một người con của Nguyễn Văn Tạo, thì Thạch 
có đi Rạch Giá tìm Tạo, rủ ông cùng về Sài Gòn hoạt động, 
nhưng ông từ chối. Về phần Hồ Hữu Tường, sau khi rời nhà tù 
Côn Đảo, Tường tuyên bố với các đồng chí cũ: “Tôi trở về con 
đường dân tộc, tôi cho rằng việc giai cấp vô sản giải phóng nhân 
loại là một huyền thoại lớn của thế kỷ 19 và tiềm năng cách mạng 
của giai cấp vô sản ở châu Âu và Bắc Mỹ là một huyền thoại lớn 
của thế kỷ 20.”3  
 Rồi một ngày nọ, Trần Văn Ân đến tìm Thạch. Ân và Thạch 
quen biết từ thời sinh viên ở Pháp; trở về Sài Gòn thường tới lui 
                                                      
1 Vũ Ngự Chiêu, nhtr. 
2 Thu Thủy và nhiều tác giả, 2007, tr. 109. 
3 Ngô Văn, Au pays de la cloche fêlée, tr. 159; Vietnam 1920-1945, tr. 435. 
Hồ Hữu Tường viết: “Trước chiến tranh, tôi đứng trong hàng ngũ Đệ Tứ quốc 
tế, riêng ở Việt Nam, tôi là lý thuyết gia và chỉ huy tổ chức bí mật. Sau khi ở tù 
ra […] tôi lại đi vào đường lối dân tộc. (41 Năm làm báo, tr. 130). 
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thăm viếng nhau mặc dù khác khuynh hướng chính trị. Hai người 
cùng lên Sài Gòn thăm dò tình hình. Tại đây Thạch kết nối được 
với các đồng chí Thâu, Hùm, Số, Chánh, Thử, v.v… Nhóm Tranh 
Đấu tái lập vào khoảng tháng 5-1945. Họ cố gắng thành lập đảng 
Thợ thuyền Xã hội Việt Nam phối hợp hoạt động thợ thuyền Nam, 
Bắc vào một phong trào tranh đấu chung.  
 Tháng 5, Thâu và Thế ra Bắc để tìm hiểu tình hình chính trị 
và liên hệ các nhóm Đệ Tứ ở miền Bắc. Tường cũng ra Bắc (cùng 
đi với Thâu đoạn đường từ Huế đến Hà Nội) nhưng với mục đích 
khác.1 
 Suốt chuyến ra Bắc, Thâu không giấu giếm việc ông chống 
Mặt trận Việt Minh của ĐCSĐD. Cuối tháng 7, lúc còn ở Hà Nội, 
nghe đài phóng thanh New Delhi cho biết tin Đồng Minh kêu gọi 
Nhựt đầu hàng vô điều kiện, Thâu nỗ lực huy động một lực lượng 
phản đế đứng ngoài MTVM nhưng không có kết quả.2 Khi nghe 
tin Nhựt đầu hàng, Thâu hối hả lên đường trở về Nam, nhưng bị 
Việt Minh bắt và giết ở Quảng Ngãi.  
 Sử gia Hammer và McAlister cho rằng lịnh bắt Thâu đến từ Hà 
Nội và chính Trần Văn Giàu có trách nhiệm về cái chết của Thâu.3 
Nhưng ông Giàu quả quyết không phải ông vì lúc đó người trách 
nhiệm là ông Hoàng Quốc Việt được đảng cử ra thay ông.”4 
                                                      
1 Sau ngày Việt Minh nắm chính quyền ở Hà Nội, người ta thấy tên ông trên 
một kiến nghị đề ngày 21-8 của Hội Trí thức và sinh viên Hà Nội “Yêu cầu 
Hoàng đế Bảo Đại thoái vị, lập chính phủ Cộng hòa, trao quyền cho chính 
phủ lâm thời do Việt Minh thành lập; yêu cầu Mặt trận Việt Minh lập tức 
thương lượng với các đảng phái khác để thành lập chính phủ lâm thời; yêu 
cầu các đảng phái, quần chúng ủng hộ chính phủ lâm thời. … Ký tên: Nguyễn 
Xiển, Ngụy Như Kontum, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Hữu Tường. (Hồ sơ Mật 
thám Pháp; Sacks, 1949, tr. 152, trích dẫn Factual Records of the Vietnam 
August Revolution, Hà Nội, 1946). 
2 Marr, 1995, tr. 137.  
Theo Trần Gia Phụng (2009, tr. 207), một nhóm đảng viên ĐCSĐD bất đồng với 
chính sách Việt Minh, ly khai Đảng. Ngày 16-8 nhóm Ly Khai họp tại Ô Cầu 
Giấy ở Hà Nội để nghiên cứu tình hình sau khi Nhựt đầu hàng. Biết được tin này 
Việt Minh bất ngờ đến tấn công, giết chết trưởng nhóm Nguyễn Văn Căn. Có 
thể Tạ Thu Thâu có mặt trong buổi họp này và thoát nạn cùng một số nhân vật 
quan trọng. Tác giả lưu ý sự kiện trên còn là nghi vấn cần được khảo sát thêm.  
3 Hammer, 1966, tr. 110; McAlister, 1971, tr. 192. 
4 Mùa hè năm 1989, nhân dịp qua Pháp, ông Giàu có gặp một số người Việt tại 
Paris. “Khi hỏi về việc ai đã giết Tạ Thu Thâu ở Quảng Ngãi, ông Giàu quả 
quyết không phải ông vì lúc đó người trách nhiệm là ông Hoàng Quốc Việt được 
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 Theo sử gia Marr, có thể Hà Nội cho đảng viên ĐCS theo dõi 
Thâu và họ chọn Quảng Ngãi, một nơi “hỗn loạn, đẫm máu” để 
dễ bề thủ tiêu ông. (Người theo dõi Thâu rất có thể là Hoàng 
Quốc Việt, cũng rời Hà Nội cùng thời gian với Thâu.) Tin Thâu 
bị giết gây sửng sốt và xúc động mạnh trong tất cả mọi tầng lớp 
trí thức xu hướng chính trị khác nhau. Một số người nghi rằng 
ĐCSĐD đã có danh sách những nhân vật sẽ bị sát hại.1  

Sau khi Thâu lên đường ra Bắc, Thạch và Hùm chung vai 
lãnh đạo nhóm Tranh Đấu với sự hỗ trợ của Chánh, Thử và Số. 
Họ cho tái bản tờ Tranh Đấu vào khoảng tháng 8-1945. Số ấn bản 
cao từ 15.000 đến  20.000.2 Mặc dù là một nhóm nhỏ nhưng họ có 
ảnh hưởng mạnh đối với các chánh đảng, giáo phái. Với truyền 
thống một tổ chức chính trị hoạt động công khai, nhóm Tranh 
Đấu không bao giờ có ý định thành lập một lực lượng võ trang. 
Họ từ chối không nhận vũ khí hoặc trực tiếp từ tay người Nhựt 
hay qua các đảng phái được Nhựt tiếp tế vũ khí. 

Việt Minh nắm chính quyền  
Ngày 6-8, Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima; 
ngày 9-8 thả trái thứ hai xuống Nagasaki. Ngày 15-8, Nhựt đầu 
hàng vô điều kiện, một cái tin quá đột ngột không những cho 
quân đội Thiên hoàng mà cho cả quần chúng, đảng phái và chính 
khách Việt Nam. 
 Ngày 14-8, Hồ Văn Ngà thành lập Mặt trận Quốc gia Thống 
nhứt (MTQG). Tuyên ngôn của Mặt trận đăng trên báo Phục 
Hưng của Trần Văn Ân, có ghi tên các tổ chức tham gia sau đây: 
Việt Nam Quốc gia Độc lập đảng, Thanh niên Tiền phong, Nhóm 
Trí thức, Liên đoàn Công chức, Tịnh độ Cư sĩ, Phật giáo Hòa 
Hảo, Cao Đài giáo. Trên tuyên ngôn không có tên của nhóm 

                                                                                                                       
đảng cử ra thay ông (Hoàng Khoa Khôi, “Ai đã ám sát Tạ Thu Thâu và những 
người Trốt-kít Việt Nam”, Hồ sơ Đệ Tứ Quốc tế Việt Nam, Tập 1. Paris: 2000.) 
1 Marr, 1995, tr. 435. 
 Nhà văn Nguyễn Hiến Lê viết: “ Ngày đó [10-10], chúng tôi lại được tin Tạ 
Thu Thâu bị giết ở Quang Ngãi trên đường từ Huế về Sài Gòn. Tôi xúc động 
mạnh vì tôi rất quí ông ta. Ông gốc ở Long Xuyên, du học Pháp về, sống rất giản 
dị, rất bình dân, khắp thành phố Long Xuyên không ai không vừa trọng vừa yêu, 
nhất là giới thợ thuyền. Căn nhà của ông gần Cầu Máy, một khu lao động, tuy 
bằng gạch nhưng nhỏ hẹp, xấu xí.” (Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, 2006, tr. 325) 
2 Ngô Văn, tr. 306. 
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Tranh Đấu,1 nhưng theo nhiều sử gia thì nhóm Tranh Đấu cũng 
tham gia MTQG và có nhiều ảnh hưởng với lãnh đạo Mặt trận.2 
 MTQG tuyên bố: “Chống đế quốc Pháp. Chống nạn ngoại 
xâm. Bảo vệ trị an. Bài trừ phản động” và kêu gọi đồng bào “Hãy 
bắt tay nhau dưới sự chỉ huy của ‘Mặt trận Thống nhứt’ để tranh 
đấu cho nền độc lập của nước Việt Nam.”  

  Cũng ngày 14-8, Trần Trọng Kim phái Nguyễn Văn Sâm làm 
Khâm sai Nam Bộ. Chuyến đi từ Huế vô Sài Gòn vô cùng nguy 
hiểm vì bị Việt Minh âm mưu phá hoại. Tới Sài Gòn ngày 19-8, 
Sâm đến ngay Bộ Tham mưu Nhựt yêu cầu họ cấp vũ khí cho các 
tổ chức quốc gia3 nhưng không có kết quả, vũ khí đã về tay Việt 
Minh.4 Ngày 17-8, với sự đồng tình của người Nhựt, TNTP chận 
một đoàn xe của họ, “cướp” lấy 2000 súng trường và 10 triệu 
viên đạn,5 từ đó trở thành một lực lượng bán quân sự đáng kể.  
 Ngày 19-8, Thống đốc Minoda trao quyền cho Hồ Văn Ngà, 
lãnh tụ MTQG. Ngày 21-8, thừa dịp được quần chúng hưởng ứng, 
MTQG tổ chức một cuộc biểu tình có đủ các đảng phái giáo phái 
tham dự, khoảng 200.000 người.  
 Ngày 19-8, Việt Minh lên nắm chính quyền ở Hà Nội.6 Trong 
Nam, ít ai biết đến tổ chức này. Người ta chỉ bắt đầu nghe đến hai 
chữ “Việt Minh” từ ngày 21-8 khi truyền đơn được rải khắp Sài 
Gòn hô hào: “Việt Minh đã từng sát cánh bên cạnh Đồng Minh, 
đánh Tây, chống Nhựt. Đối với Nga là bạn. Đối với Tàu như răng 
với môi… Chánh quyền về Việt Minh!” (Lịch sử cho thấy đây chỉ 
là những lời tuyên truyền thổi phình vai trò “đánh Tây, chống 
Nhựt” của Việt Minh. Sử gia Marr viết: “Nếu Việt Minh có đánh 
nhau với ai thì chỉ có đánh quân Pháp thôi … Còn chuyện Việt 

                                                      
1 Ngô Văn, sđd, tr. 326; Marr, sđd, tr. 456, trích dẫn báo Tân Á, số 73, ngày 17-
8-1945, xuất bản ở Sài Gòn. 
2 Sacks, 1949, tr. 65; Buttinger, tr. 218; Patti, tr. 554; Hồi ký Trần Văn Giàu, 
“Tương quan lực lượng ở Sài Gòn giữa tháng Tám”. 
3 Devillers, sđd, tr. 141. 
4 McAlister, 1971, tr. 188. 
5 Marr, sđd, tr. 381. 
6 Việt Minh là tên gọi tắt của Việt Nam Độc lập Đồng minh tụ tập nhiều hội 
đoàn quần chúng dưới sự lãnh đạo của ĐCSĐD, thành lập vào tháng 5-1941, sau 
Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSĐD, do Nguyễn Ái 
Quốc triệu tập và chủ trì tại Pắc Bó.  
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Minh cho rằng họ có chiến đấu chống Nhựt, đấy chỉ là vài cuộc 
phục kích được thổi phồng lên”.1 
 MTQG cũng như dân chúng đều hoang mang: Việt Minh là 
ai?2 Đêm 21-8 Liên đoàn công chức cứu quốc mà Việt Minh đã 
xâm nhập từ trước, tổ chức một buổi mít tinh tại rạp hát Nguyễn 
Văn Hảo. Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ ĐCSĐD, công 
khai giới thiệu Việt Nam Độc lập Đồng Minh. Ký giả Trần Tấn 
Quốc của tờ Điện Tín viết: “Có người hỏi: Việt Minh có phải là 
Đảng Cộng sản trá hình chăng?” [Giàu trả lời:] “Không! Đảng 
Cộng sản không trá hình […] Việt Minh không phải Đảng Cộng 
sản mà Đảng Cộng sản là trụ cột của Việt Minh.”3 
 Lực lượng Việt Minh ở Nam Bộ lúc đó rất yếu và hoàn toàn 
do Trần Văn Giàu điều khiển.4 Giàu viết: “So với Mặt trận quốc 
gia thì tổ chức của họ là 10 còn tổ chức của ta chỉ được vài ba mà 
thôi.”5 Giàu tìm cách thay đổi tình thế. Ngày 20-8 ông yêu cầu 
được gặp lãnh đạo Mặt trận.6 Trong buổi đàm phán với các lãnh 
tụ MTQG ngày 22-8, ông khôn khéo đưa ra lập luận: Dưới mắt 
Đồng Minh, một số đảng phái trong MTQG do người Nhựt sáng 
lập và hỗ trợ, điều này có thể làm giảm cơ hội được Đồng Minh 
công nhận Việt Nam độc lập, một lý lẽ khó bác bỏ. MTQG nên 
sát nhập với MTVM vì Mặt trận này có tiếng là một phong trào 
toàn quốc, chống Nhựt, tranh đấu cho độc lập.  
 Các lãnh tụ MTQG bàn cãi gay go về việc cộng tác với 
ĐCSĐD dưới ngọn cờ Việt Minh.  Phan Văn Hùm trong nhóm 
Tranh Đấu được đề cử tiếp tục thương thuyết bí mật với Việt 
Minh. Ông đề nghị MTVM nhập vào MTQG, nhưng Việt Minh 
từ chối, đưa ra lập luận là MTVM đã có trước MTQG và đã từng 
cự chiến với quân đế quốc Nhựt.7 Ngày 23-8, Hùm trở lại báo cáo 
với MTQG và phát biểu ý kiến: ông chống đối mọi liên kết với 
MTVM.8   

                                                      
1 Marr, 2013, tr. 408. 
2 Nguyễn Kỳ Nam, Hồi ký, tr. 50-51. 
3 Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 256. 
4 Devillers, 1952, tr. 140; nguyên văn: “Ils n’y sont qu’une poignée, entièrement 
dominée par Tran Van Giau”. 
5 Phan Văn Hoàng (chủ biên), Sài Gòn mùa thu 1945, 2005, tr. 32. 
6 Duiker, Hồ Chí Minh, tr. 315; Patti, 1980, tr. 186.  
7 Báo Tin Điển, ngày 28-2-1946. 
8 Marr, 1995, tr. 457, dẫn trích Colton, 1969, tr. 267. 
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 Nhưng tình thế bắt buộc MTQG theo con đường ngoài ý 
muốn. Trong buổi đại hội của MTQG ngày 22-8, vắng mặt Phạm 
Ngọc Thạch, thủ lãnh TNTP. Ngay chiều hôm đó, TNTP tuyên bố 
gia nhập MTVM. Về sau người ta mới biết là P.N. Thạch đã bí 
mật gia nhập ĐCSĐD khoảng tháng 5-1945.1 Mất lực lượng bán 
quân sự có kỷ luật nhất, có ảnh hưởng nhất trong quần chúng, sức 
mạnh của MTQG đã bị phân liệt. Cùng trong ngày, lại có tin Bảo 
Đại sắp thoái vị. 
 Ngày 24-8 báo Hưng Việt, tiếng nói chính thức của MTQG, 
đăng tin MTQG sẽ hợp tác với MTVM.2   

Sau khi Nhựt đầu hàng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ T.V. Giàu, vẫn 
chưa liên lạc được với Hà Nội, tự quyền quyết định. Ủy ban khởi 
nghĩa gồm có Trần Văn Giàu (Chủ tịch), Nguyễn Văn Trấn, 
Nguyễn Văn Tư (Tổng Công đoàn Nam Bộ), Huỳnh Văn Tiểng 
(TNTP) và một người nữa được thành lập tối ngày 15-8. Ngày 
khởi nghĩa chưa định được.3  
 Chiều tối ngày 16-8, Xứ ủy họp tại Chợ Đệm. Ba lãnh tụ cộng 
sản lão thành là Nguyễn Văn Tạo, Bùi Công Trừng và Nguyễn 
Văn Nguyễn được mời tham dự. Ba ông đưa ra nhiều lý luận 
chống đối, e rằng khởi nghĩa lúc đó là “phiêu lưu, thiêu thân.” 
Phạm Ngọc Thạch và Ngô Tấn Nhơn được giao nhiệm vụ liên lạc 
với Thống chế Terauchi, chỉ huy lực lượng Đông Nam Á, để dò 
xem ý đồ người Nhựt. Ông này hứa sẽ không can thiệp. 
 Trong đêm 22-8 rạng ngày 23, Giàu lấy Tân An làm thí điểm 
khởi nghĩa. Người Nhựt không can thiệp. Việt Minh nhanh chóng 
chiếm Tân An. 
 Chiều ngày 24-8, yên chí quân Nhựt sẽ không cản trở, Việt 
Minh nổi lên nắm chính quyền ở Nam Bộ. Các đơn vị tự vệ 
TNTP và các thành viên Công đoàn (công nhân, viên chức, lao 
động, v.v..) chiếm ngay các công sở nơi họ làm việc. Nhiều đoàn 
                                                      
1 T.V. Giàu viết trong Sài Gòn, mùa thu 1945, tr. 34 (Phan Văn Hoàng, chủ 
biên): “Nhật ở Nam Kỳ mời bác sĩ Phạm Ngọc Thạch ra tập họp thanh niên (tất 
nhiên Nhật nhằm nắm thanh niên và chuẩn bị lực lượng cho chiến tranh). Nhật 
chỉ biết [Phạm Ngọc] Thạch là trí thức lớn, lại là dân Tây, vợ đầm, ruộng nhiều, 
có vườn cà phê lớn, có bệnh viện riêng … Nhật hoàn toàn không biết Thạch đã 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Thạch xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Xứ 
ủy, Xứ ủy đồng ý cho Thạch đứng ra tổ chức thanh niên. 
2 Ngô Văn, sđd, tr. 319. 
3 Hồi ký Trần Văn Giàu , “Hội nghị Chợ Đệm lần thứ nhất”. 
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xung kích Việt Minh với vũ khí thô sơ (dao găm, tầm vông vạt 
nhọn) xông vào chiếm đóng những nơi quan trọng như dinh 
Thống đốc Nam Kỳ, Bưu điện trung ương, Kho bạc, sở Mật thám, 
các bót cảnh sát, sở Cứu hỏa, nhà máy điện, nhà máy nước. v.v… 
nhưng không chiếm được các địa điểm trọng yếu như phủ Toàn 
quyền, Ngân hàng Đông Dương, Kho đạn, Bến tàu, sở Ba Son, 
sân bay vì “ở đó có nhiều quân Nhựt đang đóng và họ yêu cầu 
[Việt Minh] đừng động tới.”1 Tờ Tin Điển viết: “Cuộc đảo quyền 
ngày 25 tháng 8 xảy ra trong vòng trật tự, không hao một giọt 
máu.” 
 Cũng chiều ngày 24-8, Việt Minh kêu gọi dân chúng các vùng 
xung quanh Sài Gòn kéo về thành phố để dự cuộc biểu tình sáng 
hôm sau. Một cuộc biểu tình trên 500.000 người, có đến 30 tổ 
chức chính trị, đảng phái, giáo phái tham gia, kéo dài từ 9 giờ 
sáng đến 6 giờ chiều ngày 25-8, hoàn toàn trong trật tự, làm 
người Pháp sững sờ.  
 Ý đồ của Giàu là tổ chức một cuộc biểu tình thị uy để chứng 
tỏ “là cả một dân tộc nổi dậy làm cách mạng chớ không phải chỉ 
có một nhóm nhỏ giành chính quyền.”2 Nhưng khi chính quyền 
mới, tức Ủy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ3 (gọi tắt Lâm Ủy 
Hành chánh) do Việt Minh tự thiết lập ra mắt quần chúng, năm vị 
trí then chốt nằm trong tay đảng viên ĐCSĐD, bốn chức kia giao 
cho những người sẵn sàng tuân lịnh Đảng. Không có đại diện nào 
của các đảng phái trong MTQG được cử vô LUHC.4  
 Sau khi biết mình đã “bị đánh lừa” các đảng phái, giáo phái 
trong MTQG đều phẫn nộ, kêu gọi LUHC cải tổ. Chống đối mãnh 
liệt nhứt là Hòa Hảo. Ngoài ra còn có nhóm Đệ Tứ Liên minh 
Cộng sản Quốc tế cũng kịch liệt đả kích LUHC và chính quyền 
Việt Minh.  
 Nhóm Liên Minh (mà tiền thân là nhóm Tháng Mười do Hồ 
Hữu Tường chỉ đạo) được Lư Sanh Hạnh và Ngô Văn Xuyết bí 
                                                      
1 Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 264. 
2 Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 260. 
3 Chủ tịch kiêm Quân sự: Trần Văn Giàu; Ngoại giao: Phạm Ngọc Thạch; Nội 
vụ: Nguyễn Văn Tạo; Thanh tra Chính trị miền Đông: Dương Bạch Mai; Thanh 
tra Chính trị miền Tây: Nguyễn Văn Tây; Tuyên truyền: Huỳnh Văn Tiểng; Lao 
động: Hoàng Đôn Văn, Kinh tế: Ngô Tấn Nhơn, Tài chính: Nguyễn Phi Hoanh. 
4 Marr, 1995, tr. 461. Về cuộc khởi nghĩa ở Nam Bộ năm 1945, xin đọc đoạn 
“Southern Vietnam” tr. 453-472,  trong tác phẩm Vietnam 1945 của sử gia Marr. 
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mật tái lập vào tháng 8-1944, và chỉ ra mặt hoạt động công khai 
sau khi họ thu hút được đông đảo quần chúng, ước lượng khoảng  
30.000 người, diễn hành dưới cờ Đệ Tứ trong cuộc biểu tình của 
MTQG ngày 21-8. Ngày 23-8, họ treo một lá cờ Đệ Tứ thật to 
trước trụ sở ở vùng Tân Định.1  
 Mặc dù xu hướng chính trị của hai nhóm Tranh Đấu và Liên 
Minh có nhiều điểm giống nhau, lập trường của nhóm Tranh Đấu 
ôn hòa hơn. Nhận thức tình thế vô cùng phức tạp trong những 
tháng 8 và 9-1945, nhóm Tranh Đấu giới hạn khẩu hiệu của mình 
vào mục tiêu trước mắt là độc lập dân tộc và cải cách ruộng đất. 
Họ cố gắng cộng tác với các đảng phái để tranh đấu giành độc lập 
và cùng lúc hy vọng vẫn giữ được độc lập về mặt chính trị cho tổ 
chức của mình. Họ vẫn đặt lòng tin ở phương châm “đi riêng, 
đánh chung” và áp dụng chính sách này với các nhóm Đệ Tứ 
phân ly cũng như với các đảng phái khác, kể cả ĐCSĐD, như họ 
đã thực hiện trong Mặt trận thống nhứt La Lutte, những năm 
1934-1937.  
 Trong khi đó, cũng như trong thập niên 30, nhóm Liên Minh 
vẫn giữ lập trường cực tả, chống đối mọi cộng tác với những 
người theo phái Staline. Họ cũng chỉ trích các đảng phái quốc gia  
là “lớp tư sản và phong kiến” trong tương lai sẽ “phục vụ đế quốc 
Đồng Minh” (Tuyên ngôn của Liên Minh Cộng sản ngày 24-3-
1945).2  
 Lập trường quá khích của nhóm Liên Minh gây khó khăn 
cho nhóm Tranh Đấu trong lúc tình hình chính trị giữa chính 
quyền Việt Minh và các đảng phái đang vô cùng căng thẳng. 
Ngày 28-8, báo Sài Gòn đăng tin: nhóm Tranh Đấu cho biết là 
trong cuộc biểu tình ngày 25-8 có một nhóm người diễn hành 
dưới cờ Đệ Tứ đưa ra những khẩu hiệu gây hoang mang trong 
quần chúng. Nhóm Tranh Đấu tuyên bố không dính líu gì đến 
nhóm người này.3  

 

                                                      
1 Lư Sanh Hạnh (Lucien), 1947. 
2 Ngô Văn, sđd, tr. 306. 
3 Ngô Văn, tr. 327; Comrade P., “My First Steps towards the Permanent 
Revolution”, Revolutionary History, #2, 1990 (Chú thích của ban Biên tập 
Revolutionary History.) 
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Trần Văn Thạch chất vấn Lâm ủy Hành chánh Nam Bộ 
Ngày 30-8-1945, năm ngày sau khi nắm chánh quyền, Chủ tịch 
LUHC Trần Văn Giàu triệu tập một cuộc hội nghị khoáng đại tại 
tòa Thị sảnh Sài Gòn (tòa Đô chính) có nhiều ký giả và đủ các 
đảng phái chính trị trong MTVM tham dự, khoảng 30 người, 
trong đó có Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ, 
Nguyễn Bảo Toàn (VNQĐD), Hà Huy Tín (đảng Đại Việt), và 
Huỳnh Văn Phương (Nhóm Trí thức). 
 Trần Văn Thạch chất vấn Chủ tịch LUHC:  

Xin chánh phủ cho biết: Ủy ban Hành chánh lập hồi nào, do ai cử 
lên? Và xin chánh phủ cho biết: cách thực hành chánh sách của Mặt 
trận [Việt Minh] và cách tiếp xúc với Mặt trận. Cũng xin chánh phủ 
cho biết luôn: hôm nay mở cuộc khoáng đại hội nghị là để từ đây 
về sau, chánh phủ làm việc sẽ căn cứ vào hội nghị này hay là nhóm 
một lần rồi thôi? 

 Theo lời tường thuật của ký giả Nguyễn Kỳ Nam, “Trần Văn 
Giàu mặc áo sơ-mi đứng lên, tay mặt đập mạnh vào khẩu súng 
nhỏ mang ở bên hông, để trả lời […] Trần Văn Thạch.”1 Ký giả 
Trần Tấn Quốc ghi lại câu trả lời của ông Giàu như sau: 

Ðây, tôi trả lời với anh Thạch: Ủy ban Hành chánh đặt ra không 
phải do tôi quyết định. Mà nó đã thành lập lâu rồi để dự bị cướp 
chánh quyền. Ủy ban Hành chánh chỉ tạm thời thôi để chờ một tổng 
tuyển cử. Trong buổi giao thời, không ai muốn cầm chánh quyền 
[chữ mờ không đọc được] Với anh Thạch, tuy câu hỏi của anh chưa 
hết ý, nhưng tôi đã biết ý anh muốn nói gì rồi. Anh nói rằng, tại sao 
người như anh lại không được một ghế trong chánh phủ. Phải 
không, anh Thạch? Nhưng tôi lặp lại rằng chánh phủ này chỉ tạm 
thời thôi. Sau này có cuộc tổng tuyển cử thì chừng đó, nếu mình là 
người có tài thì anh Thạch lo gì mà không được một ghế. Còn về 
việc đảng phái, riêng tôi với anh, chúng ta sẽ gặp nhau chỗ khác. 
(Báo Tin Điển, ngày 28-2-1946). 

                                                      
1 Hồi ký Nguyễn Kỳ Nam, tr. 28.  
 Nguyễn Kỳ Nam và Trần Tấn Quốc là hai nhà báo nổi tiếng từ thập niên 40 
đến thời Việt Nam Cộng hòa. (Xin đọc mục “Tin Điển” dưới mục “BÁO CHÍ 
KHÁC” trong Bản chú thích tên người và tổ chức. Cũng xin đọc loạt bài tựa 
đề “Từ Mặt trận Quốc gia Thống nhứt đến Mặt trận Việt Minh” của Trần Tấn 
Quốc trong Phụ lục 3 để biết thêm chi tiết về cuộc hội nghị khoáng đại nói trên.) 
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Nhà  báo Nguyễn Kỳ Nam viết1:  
Tôi không bao giờ quên những câu hỏi và những câu trả lời của 
Trần Văn Giàu […] Nghe và thấy vậy làm sao không sợ. Nhứt là 
người đứng lên trả lời đó là một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng Sản 
Đệ Tam. Phòng nhóm im lặng như tờ. Mọi người đều nhìn Thạch 
như biết số mạng của Thạch đã định … nơi khẩu súng lục kia rồi. 
Tôi hồi hộp, tim đập mạnh. Từ đó tôi mất hết tinh thần. Nhiều bạn 
ký giả ngồi chung quanh tôi xầm xì: 
-  Thạch đã tự mình ký tên bản án tử hình rồi ! 

Bình luận về buổi khoáng đại hội nghị ngày 30-8, ký giả Trần 
Tấn Quốc viết: 

Phải nói ngay ra, hôm ấy, tất cả những ai có đi dự cuộc hội nghị 
[…] đều nhìn nhận Trần Văn Giàu một nhà cách mạng hoạt bát, 
nhưng không ai nhìn nhận câu trả lời chót của Giàu để trả lời cho 
ông Thạch là đứng đắn cả. Câu trả lời của ông Giàu có tánh cách 
hăm dọa rõ ràng, nhưng riêng với ông Thạch thôi. Và tại sao giữa 
Giàu Thạch lại có sự găng nhau như thế, có lẽ ông bạn Vô Ưu2 hiểu 
nhiều.  (Báo Tin Điển, ngày 1-3-1946). 

 Thời đó ai cũng biết Thạch là một lãnh tụ Đệ Tứ quan trọng. 
Giàu là người có nhiều thành kiến xấu đối với những người Đệ 
Tứ Việt Nam. Ông thường viết về họ với luận điệu chê bai, bôi 
nhọ. Thái độ đó có thể là vì trong suốt thời kỳ Mặt trận Bình dân 
(1936-1939) khi nhóm Tranh Đấu có ảnh hưởng rất mạnh trong 
quần chúng qua đấu tranh trên báo chí và nghị trường thì ông bị 
ngồi tù, không thể biết đầy đủ những thành tích của nhóm này.  
 Nhưng một giải thích rất hợp lý được tác giả Lữ Phương trình 
bày dưới đây, sau khi nhắc lại là ông Giàu được huấn luyện ở 
trường Staline ở Nga từ tháng 5-1931 đến tháng 8-1932.  

Chủ nghĩa Marx mà ông tiếp thu vào thời kỳ này là hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa đặc trưng Liên xô gọi là học thuyết “Mác-Lênin”, có 
nguồn từ Lenin nhưng dần dà suy thoái qua những luận giải của 
Stalin: hạ triết học Marx xuống thành một thứ cẩm nang thực dụng, 
một công cụ phục vụ chế độ toàn trị, coi Liên xô là trung tâm cách 
mạng vô sản toàn cầu, Đệ Tam Quốc tế do Liên xô lãnh đạo là chỗ 
dựa vững chắc nhất của phong trào giải phóng dân tộc. […] Một 

                                                      
1 Hồi ký Nguyễn Kỳ Nam, tr. 28. 
2 Vô Ưu là một nhà báo có mặt trong buổi họp ngày 30-8-1945.  
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cách tự nhiên, theo phong trào cộng sản thế giới lúc bấy giờ ông tin 
tưởng vô điều kiện rằng Liên xô là một mô hình mácxit đích thực 
duy nhất, hiển nhiên vì thế mà xem Đệ Nhị Quốc tế là bọn phản bội 
xấu xa còn bọn Đệ tứ là kẻ thù nội tại nguy hiểm không kém gì đế 
quốc tư bản. (Lữ Phương, “Vài ghi nhận nhân đọc Hồi ký Trần Văn 
Giàu”, Thời Đại Mới, số 21, tháng 5- 2011.) 

Giàu là đảng viên cộng sản Đệ Tam đầu tiên lên tiếng phê phán 
chủ nghĩa trốtkít và các nhóm trốtkít ở Đông Dương. Ra trường 
Staline ở Moscou tháng 8-1932, ông bí mật trở về nước năm 
1933, liền sau đó cho xuất bản Tạp chí Cộng sản (tất cả 19 số, từ 
ngày 6-1933 đến 1-1935), do ông làm tổng biên tập, viết phần lớn 
các bài trên các số, ký tên Hồ Nam. Ngay từ số 1 ra ngày 6-1933, 
ông cho đăng một loạt bài dưới tựa “Gỡ mặt nạ chủ nghĩa 
tơrốtxkit!”, một khẩu hiệu sau này được nhiều lãnh tụ Đệ Tam lặp 
đi lặp lại. Bài ông viết mở đầu bằng một câu của Staline: “Chủ 
nghĩa tơrốtxkit không phải là một cái cánh của cộng sản chủ 
nghĩa, trái lại nó là đội tiền quân của tư bản phản cách mạng.”1  

Trần Văn Giàu gặp chống đối tứ bề 
Sau khi lên nắm chính quyền, Giàu gặp chống đối không những 
từ các đảng phái, giáo phái đối lập, mà luôn cả từ các đồng chí 
cộng sản Nam Kỳ và Trung ương Đảng.  
 Xứ ủy “Giải phóng” của Trung ương và Xứ ủy “Tiền phong” 
của Giàu bắn nhau tại bót Tân Bình ngày 25-8; Bùi Văn Dự, một 
lãnh tụ của “Giải phóng”, đứng về phe Hòa Hảo khi Hòa Hảo kéo 
quân đánh úp Cần Thơ, toan giành chánh quyền. Đại diện Trung 
ương H.Q. Việt chỉ thị giải tán TNTP, lập Thanh niên Cứu quốc. 
Ngược ý Giàu, Việt chấp nhận để Hòa Hảo và Trốtkít vô LUHC 
mở rộng2; và còn nhiều xung khắc nữa giữa Giàu và Việt. 
 Khoảng 10 ngày sau khi LUHC ra mắt, có một buổi họp quan 
trọng của các lãnh tụ trong MTQG. Theo Trần Nguơn Phiêu, tác 
giả quyển Phan Văn Hùm (2003, tr. 350) thì trong buổi họp đó 
Dương Văn Giáo đưa ra một tài liệu mật ám chỉ Pháp giúp Giàu 

                                                      
1 Đào Duy Quát và nhiều tác giả, Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt 
Nam, 2010, tr. 56-57. 
2 Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 276, 319, 320. 
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vượt ngục Tà Lài năm 1941.1 Nhưng sau cuộc thảo luận, số đông 
chủ trương không nên công bố tài liệu để không làm giảm uy tín 
của LUHC trong khi Pháp đang tìm cách trở lại Đông Dương. 
Giáo được giao trách nhiệm đặt vấn đề mở rộng Lâm Ủy với Giàu 
để có sự tham gia của nhiều đoàn thể chống Pháp.2  
 Trong Hồi ký (tr. 317), Giàu cũng nói đến một buổi họp của 
các lãnh tụ MTQG mà ông gọi là cuộc họp “minh thệ”, cũng vào 
thời điểm nói trên: 

Đệ Tứ Trốt-kýt liên kết với Đảng quốc gia độc lập thân Nhật, với 
Hoà Hảo và với một cánh của Cao Đài. Cuộc họp ‘minh thệ’ của 
chúng họp ở một nhà ở xóm Cây Quéo, chưa tới ga Xóm Thơm, ở 
cơ quan quân sự của Cao Đài Dương Văn Giáo. Ký bản ‘minh thệ’ 
mà chúng tôi (tôi, Tiểng, Trấn) nắm được văn bản ngay trong đêm 
ký kết, có 13 người, trong đó phần lớn là Trốt-kýt: Huỳnh Văn 
Phương, Hồ Vĩnh Ký, Phan Văn Chánh, Phan Văn Hùm, bà Sương 
(vợ của Ký), Trần Văn Thạch, Huỳnh Phú Sổ, Lương Trọng Tường, 
Lương [Dương ?] Văn Giáo, Phan Hiếu Kinh, và ba người nữa tôi 
không nhớ tên… ‘Minh thệ’ đoàn kết thành một mặt trận, quyết 
tâm đánh đổ chính quyền hiện giờ.  

 Ba người mà ông Giàu nói không nhớ tên, đó là: Hồ Văn Ngà, 
Lê Kim Tỵ, và Vũ Tam Anh (được kể ra trong tác phẩm của Trần 
Ngươn Phiêu, dẫn trích ở trên.) 
 Giàu cho rằng phần lớn những người ký tên trong “minh thệ” 
là Trốtkít, nhưng thật ra không đúng. Phần lớn thuộc các tổ chức 
giáo phái, chính trị hoạt động riêng rẽ với nhóm Tranh Đấu. Bằng 
chứng là trong những ngày cuối cùng của nhóm Tranh Đấu, khi 
họ tập họp tại một địa điểm gần Thủ Đức, ngoài Thạch, Hùm, 
Chánh, không có một nhân vật nào khác trong danh sách “minh 
thệ” của Giàu có mặt ở đó. 

                                                      
1 Trong Hồi ký, ông Giàu kể lại là trong cuộc đời làm cách mạng của ông, ông 
phải chịu oan hai vu cáo lớn. Vu cáo lớn nhứt là “Giàu bán Deschamps” (một 
đảng viên ĐCS Pháp), “khai bắt đồng chí”. Vu cáo lớn thứ hai, “Tây tổ chức 
vượt ngục Tà Lài của Giàu”, mà ông cho là từ nhóm “Giải phóng” của Trần Văn 
Vi mà ra. Mãi đến năm 1952, lãnh đạo vẫn còn nghi ngờ ông, cho H.Q. Việt 
hạch ông về chuyện này trong một buổi chỉnh huấn, một đêm khuya ở Tân Trào. 
Ông than: “Lãnh đạo vẫn ngờ vực rằng Pháp tổ chức cuộc vượt ngục Tà Lài của 
tôi! Trời ơi là trời! “ (Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 175-177).  
2 Trần Nguơn Phiêu, 2008, tr. 111. 
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 Giàu cũng cho rằng nhóm Trí thức của Huỳnh Văn Phương và 
Hồ Vĩnh Ký là một nhóm Trốtkít, nhưng thực chất đây là một 
nhóm nhỏ thành lập sau khi Nhựt đảo chánh, quy tụ một số 
chuyên gia như như bác sĩ, luật sư, văn sĩ, v.v…1 lập trường 
không rõ rệt. Riêng về Phương (chú ruột của Huỳnh Tấn Phát) thì 
từ năm 1936, vì một số hành động đi ngược với chủ trương của 
những người Đệ Tứ Tranh Đấu, ông bị mất uy tín nên không còn 
liên lạc mật thiết với nhóm này.2 Thời gian được người Nhựt bổ 
làm Giám đốc sở Mật thám Nam Kỳ, Phương có cung cấp vũ khí 
và tin tức mật cho Việt Minh.3  
 Hai cộng sự đắc lực trong ngành tình báo công an của Giàu là 
Dương Bạch Mai và Nguyễn Văn Trấn, cả hai phụ trách Quốc gia 
Tự vệ cuộc, được tổ chức thành đơn vị vũ trang từ cấp Nam Bộ 
xuống các tỉnh, thành, có mặt ở hầu hết các địa phương.4  Giàu, 
Mai, Trấn có cài người trong các nhóm trốtkít Tranh Đấu và Trí 
thức. Lý do: “họ quen thân với Cao Đài, Hòa Hảo, Quốc gia độc 
lập, các tổ chức đó đều chịu rằng nhóm “Tranh Đấu” có nhiều trí 
thức ‘cỡ’.” (Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 289-290). Nhưng Giàu và 
cộng sự của ông không biết gì về nhóm Đệ Tứ Liên Minh hoạt 
động bí mật, cho đến khi họ ra mặt công khai ngày 23-8, như đã 
nói ở trên. 
 Giàu báo cáo cho Hoàng Quốc Việt về chuyện “minh thệ”, 
Việt “bán tin bán nghi.” Mà cũng khó tin thật. Ai lại tự ký tên 
mình vô bản án tử hình. Tiếc rằng ông Giàu không giữ một bản 
“minh thệ” để làm tài liệu.  
 “Âm mưu” có thể là nghi vấn, nhưng nhiều tài liệu lịch sử cho 
biết là nhiều nhân vật ông kể trên công khai phản đối “chính 
quyền” của ông. Tám trong số 13 người có tên trong danh sách 
của Giàu sẽ bị Việt Minh sát hại, và Phương là một trong những 
                                                      
1 Sacks, 1949, tr. 146.  
2 Tạ Thu Thâu rất bất bình khi Phương tự động ủng hộ hai ứng cử viên Lập hiến 
vào Hội đồng Quản hạt năm 1935 là Dương Văn Giáo và Huỳnh Ngọc Nhuận. 
Nhóm Tia Sáng, xu hướng trốtkít ở Bắc, xem Phương như là một kẻ phản bội 
khi ông thảo diễn văn chính trị cho Phạm Lê Bổng, một người phái bảo hoàng. 
Thực dân Pháp không đá động gì đến Phương trong cuộc đàn áp năm 1939, có 
thể vì ông không vướng phải cái tội “âm mưu lật đổ chính quyền.” (Ngô Văn, 
sđd,  tr. 431-432) 
3 Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng và Vũ Duy Thông, 2010, tr. 133. 
4 Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Lịch sử Nam Bộ 
kháng chiến, Tập 1, 2012, tr. 228. 
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người bị ám sát đầu tiên, vào cuối tháng 9-1945. Nhiều tác giả 
cho rằng cái chết của ông có liên quan đến một hồ sơ mật về Trần 
Văn Giàu, chứng cớ Giàu có bí mật liên lạc với mật vụ Pháp, mà 
Phương nắm được lúc làm Giám đốc sở Mật thám Nam Kỳ.  
 Như đã nói ở trên, Giàu có nhiều thành kiến xấu đối với 
những người Đệ Tứ Việt Nam, nhứt là nhóm Tranh Đấu. Ông 
thường viết về họ với luận điệu hiềm nghi, hàm hồ, chê bai. Ông 
cho rằng nhóm Tranh Đấu chủ mưu, làm ‘quân sư’ cho các tổ 
chức để chống Việt Minh, chống Đảng Cộng sản.1 Chống cá nhân 
ông: “Vấn đề chính của Trốt-kýt là làm cách nào để hạ uy thế của 
chính quyền, cụ thể nhất là của ông Giàu.” (Hồi ký, tr. 315-316).  
 Ngay từ lúc ở tuổi thanh niên, Giàu đã “quyết tâm làm chiến 
sĩ ‘cách mạng chuyên nghiệp’ theo từ ngữ Lênin - Nguyễn Ái 
Quốc.” (Hồi ký, tr. 16). Ông cống hiến cả đời mình cho cách 
mạng. Lãnh đạo Cách mạng tháng Tám sẽ là tột đỉnh của cuộc 
đời làm ‘cách mạng chuyên nghiệp’ của ông. Cách mạng tháng 
Tám phải nằm dưới quyền lãnh đạo của ông và các đồng chí cộng 
sản Đệ Tam. Chánh sách độc quyền lãnh đạo này đã dẫn đến sự 
chống đối của mọi đảng phái, giáo phái không cùng xu hướng Đệ 
Tam, chớ không phải chỉ riêng những người Đệ Tứ mà thôi. 
 Sự có mặt của Hùm và Thạch, hai lãnh tụ trọng yếu của nhóm 
Tranh Đấu trong buổi họp ngày 30-8 chứng tỏ rằng nhóm này 
cũng như các chính đảng giáo phái quốc gia đều mong muốn có 
một sự hợp tác thành thật với Mặt trận Việt Minh. Mong muốn 
này thể hiện trong lời phát biểu của Hùm trong buổi họp của 
MTQG phân tích vấn đề thiếu đại diện Mặt trận trong LUHC:  

Lẽ ra bên Mặt trận Quốc gia chúng ta nên tự trách mình là đúng 
hơn. Vì khi V.M kêu gọi người bên Mặt trận Quốc gia tham chánh, 
tại sao chúng ta lại không nhóm họp trước để đề cử người đại diện 
dự vào Lâm Ủy Hành chánh. (Báo Tin Điển, ngày 28-2-1946). 

Thạch cũng có mặt trong “Ủy ban ngoại giao” do Ủy trưởng 
Ngoại giao, bác sĩ  Phạm Ngọc Thạch cấp tốc tổ chức khi được 
tin phái bộ Anh sắp tới Sài Gòn. Ngoài Trần Văn Thạch, ủy ban 
này còn có Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh và bà Hồ Vĩnh 
Ký tức bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương.2 (Cả bốn nhân vật này 

                                                      
1  Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 315-316.  
2 Trần Tấn Quốc, sđd, tr. 23-24; Hồi ký Nguyễn Kỳ Nam, tr. 224. 
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đều bị Việt Minh sát hại trong tháng 9 và 10-1945.) Người ta 
không khỏi đặt câu hỏi: Tại sao đảng viên cộng sản Phạm Ngọc 
Thạch lại chỉ định một lãnh tụ Đệ Tứ và những người có cảm tình 
với Đệ Tứ vô “Ủy ban ngoại giao”? “Hay là cộng sản Đệ Tam 
phải tuyển lựa nhân sĩ có tài để ra nói chuyện với phái bộ Đồng 
Minh nên không ngại họ là nhóm Đệ Tứ?” (Nhà báo Nguyễn Kỳ 
Nam viết.) Hay sự lựa chọn này chỉ nằm trong chiến lược dùng 
người tùy thời cơ của Giàu: “Tôi vẫn cho rằng phải phân biệt bạn 
cũ, bạn mới, bạn xa, bạn nhất thời bạn lâu dài. […] Các lãnh tụ 
có thể là bạn lâm thời hay lâu dài, có thể là bạn gần hay bạn 
xa.”1 Rất có thể vì cả hai lý do.  
 Trong buổi họp cải tổ LUHC, nhóm Tranh Đấu cũng có tham 
dự. Hoàng Quốc Việt (Ủy viên Trung ương ĐCSĐD) và Cao 
Hồng Lãnh (đại biểu Tổng bộ Việt Minh) tới Sài Gòn ngày 2-9, 
buộc Giàu cải tổ LUHC. Đêm 7-9, họ triệu tập một hội nghị Việt 
Minh mở rộng, mời một số lãnh tụ các đảng phái trong đó có  
Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Dương Văn 
Giáo, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Phú Sổ; và một số nhân sĩ không đảng 
phái như Phạm Văn Bạch, Từ Bá Hòa, Nguyễn Văn Thủ, v.v… 
Tất cả gần 25 người dự buổi họp đó.2  
 LUHC đổi tên thành Ủy ban Nhân Dân Nam Bộ (gọi tắt là Ủy 
ban Nam Bộ, UBNB) gồm có 12 ủy trưởng: 9 chính thức, 3 dự 
khuyết. Luật sư Phạm Văn Bạch, không đảng phái thế Giàu làm 
Chủ tịch; Trần Văn Giàu, Phó Chủ tịch, vẫn giữ chức vụ tối quan 
trọng: Ủy trưởng Quân sự. Các Ủy trưởng phần lớn là đảng viên 
ĐCSĐD (Nguyễn Văn Tạo, Ung Văn Khiêm, Phạm Ngọc Thạch) 
hay lãnh tụ TNTP (Ngô Tấn Nhơn, Từ Bá Đước). Chỉ có Huỳnh 
Phú Sổ là lãnh tụ duy nhứt trong MTQG, được cử vô UBNB với 
chức vụ Ủy trưởng Xã hội.3  

                                                      
1 Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 290-291. 
2 Sacks, 1949, tr. 71, 148; Le Groupe La Lutte, “La révolution d’août et le 
groupe ‘La Lutte’ (IVe Internationale)” [Báo cáo đề tháng 4 năm 1948, ký tên 
“Nhóm Tranh Đấu” nhưng có thể do một thành viên của nhóm còn sống sót sau 
cuộc thủ tiêu các lãnh tụ trốtkít của cộng sản Đệ Tam cuối năm 1945. Báo cáo 
viết bằng tiếng Pháp, gởi về văn phòng Bí thư Đệ Tứ Quốc tế tại Paris năm 
1948, được đăng trong Cahiers Léon Trotsky, số 46, tháng 7 năm 1991]. 
3 Tên các Ủy trưởng trong UBNB theo danh sách ghi trong Lịch sử Nam Bộ 
Kháng chiến , Tập 1. Hà Nội, 2012, tr. 225.  
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 Cải tổ Lâm Ủy chỉ là một việc làm tượng trưng. UBNB vẫn 
nằm trong tay Việt Minh và ĐCSĐD. Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ của 
Đảng ngày 10 và 11-9-1945 đưa ra nguyên tắc căn bản: Đảng độc 
quyền điều khiển Mặt trận Việt Minh.1  
Được lịnh từ Hà Nội, Giàu tổ chức biểu tình mừng lễ “độc lập” 
ngày 2-9 tại Sài Gòn. Ông quyết định phô trương lực lượng võ 
trang với bốn sư đoàn “dân quân cách mạng”.2  
 Một nhân chứng lịch sử và cũng là một ký giả tiếng tăm thời 
đó kể lại: “Chưa có cuộc biểu tình nào làm xúc động lòng dân 
bằng cuộc biểu tình này. Dân quân ăn mặc rất thô sơ, có người đi 
chơn không… cầm những khẩu súng hai lòng, kiếm dài, dao 
găm… nhưng vẫn được đồng bào hoan nghinh nhiệt liệt.”3 Bên 
trên làn sóng người phất phới biểu ngữ tiếng Việt, Anh, Pháp, 
Nga, Tàu; nổi bật là hàng chữ: “Độc lập hay là chết!” Cờ đỏ sao 
vàng xen lẫn cờ Đồng Minh. Các đoàn thể Hòa Hảo, Cao Đài, 
Việt Minh, TNTP, VNQĐD, nhóm Đệ Tứ Tranh Đấu, v.v.. dương 
biểu ngữ, bích chương phô bày khẩu hiệu riêng biệt của đảng 
phái mình.4  
 Đến 2 giờ chiều một biển người đứng đợi nghe Chủ tịch 
Chánh phủ Trung ương Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập từ 
Hà Nội, nhưng vô tuyến truyền thanh không bắt được. T.V. Giàu 
đứng trên khán đài, có đủ mặt các ủy viên LUHC, ứng khẩu một 
bài diễn văn khích động quần chúng.5 
 Sau diễn văn đến giờ diễn hành. Dân quân và quần chúng vừa 
tuần hành vừa hô vang khẩu hiệu. Đến ngang nhà thờ Đức Bà 
chợt có tiếng súng nổ. Có người nói là người Pháp bắn xuống 
đám đông biểu tình. Dân quân bỏ hàng ngũ chạy tìm hung thủ. 
Các lực lượng Việt Minh hăng say “bài ngoại.” Hằng trăm người 
Pháp bị dân chúng hành hung, kéo vô nhốt trong các bót cảnh sát. 
                                                      
1 Devillers, tr. 143. 
2 Về bốn “sư đoàn dân quân”, xem đoạn “Pháp tái chiếm Nam Bộ” dưới đây.  
3 Hồi ký Nguyễn Kỳ Nam, tr. 219 
4 Ngô Văn, 2000, tr. 331.  
5 Về tài hùng biện của Giàu, Devillers (sđd, tr. 154) viết: “Giàu est un fanatique 
et il sait fanatiser”, tạm dịch “Giàu là một người cuồng tín, ông biết cách cuồng 
tín hóa người khác” với những khẩu hiệu táo bạo như “Độc lập hay là chết!” hay 
đầy nhãn hiệu bôn-sê-vich như “Chừng nào Sài Gòn hóa ra tro tàn, quân Pháp 
mới chiếm được Sài Gòn. Chừng nào Nam Bộ biến thành sa mạc, dân Pháp mới 
chiếm được Nam Bộ.” (Trần Tấn Quốc, 1947, tr. 68). 
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 Kết quả cuộc đổ máu ngày 2-9: Năm người Pháp bị giết, vài 
chục người bị thương. Phía Việt Nam có 19 người chết. Cuộc xô 
xát sẽ làm cho LUHC gặp nhiều khó khăn về mặt ngoại giao. Để 
trấn an Đồng Minh, Mai ra lịnh thả ngay những người Pháp bị 
dân quân bắt. Dân chúng rất phẫn nộ. Ngày 3-9, Giàu ra thông 
cáo: “Trừ những người của quân đội và của Quốc gia tự vệ, không 
ai được phép mang võ khí...”1 Dân chúng càng thêm phẫn nộ.  
  Dường như nhóm Liên Minh không dự cuộc biểu tình “độc 
lập” (sách và báo cáo của hai lãnh tụ Liên Minh, N.V. Xuyết và 
L.S. Hạnh, không có nói đến). Nhưng chiều ngày 3-9, họ tổ chức 
một cuộc biểu tình tại chợ Bến Thành, rải truyền đơn kêu gọi “Võ 
trang quần chúng! Chánh quyền của dân! Cải tổ Lâm Ủy Hành 
chánh!” Chính ông Ngô Văn (Xuyết) của nhóm Liên Minh nói rõ 
trong sách của ông: “Nhóm Liên Minh biểu tình tại chợ Bến 
Thành, rải truyền đơn kêu gọi … vũ trang toàn dân để chiến đấu 
chống lại mọi đế quốc ‘phát xít’ hay ‘dân chủ’ [Nhựt, Pháp]2. 
Cuộc biểu tình diễn ra nhanh chóng với vài trăm người (theo tình 
báo của T.V. Giàu) không cờ hay huy hiệu. Có thể vì thế tình báo 
của ông Giàu (và luôn cả nhà báo T.T. Quốc) đã lầm lẫn “Liên 
Minh” với “Tranh Đấu”. 
 Ngày 4-9, trên tờ Dân Chúng của Đảng, Giàu hằn học lên án 
cuộc biểu tình trên và đổ trách nhiệm cho hai nhóm Tranh Đấu và 
Trí thức.  
 Ngày 7-9, ông cho ra một thông cáo được dán khắp trụ sở 
làng xã, mà dụng tâm là tố cáo những người Đệ Tứ: 

Một nhóm người không trách nhiệm kêu gọi nhân dân biểu tình 
trước chợ Sài Gòn đòi “võ trang quần chúng”. Nhựt và Đồng minh 
hay đặng, sợ sanh ra một vụ đổ máu trăm lần lớn hơn vụ đổ máu 
vừa qua. […] Nay, vì bọn gây rối cố ý hay vô tình gây rối để cho 
ngoại quốc có cơ hội xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta. Tổng 
hành dinh Nhựt quyết định: Giải tán dân quân; tịch thâu liên 
thinh…; cấm thường dân giữ và mang võ khí …  
Ai khiêu khích làm ra tình cảnh này? […] Tự do dân chủ mà chúng 
tôi Ủy ban Hành chánh ban hành cho quốc dân, một bọn khuấy rối 
không trách nhiệm lợi dụng nó mà làm hại quốc dân, làm hại Tổ 
quốc.   
  Ủy Ban Hành chánh, Trần Văn Giàu  

                                                      
1 Trần Tấn Quốc, Saigon Septembre 1945, tr. 19. 
2 Ngô Văn, tr. 331-332; Trần Tấn Quốc, báo Tiếng Dội, ngày 4-3-1962. 
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 Nhiều người cho rằng chính cuộc đổ máu ngày 2-9 làm Đồng 
Minh lo ngại, chớ không phải cuộc buổi tình chớp nhoáng của 
một nhóm nhỏ khoảng 200 người. 
 Ngày 7-9, Thiếu tá tình báo Mỹ Dewey1 gởi một báo cáo về 
bộ tham mưu của Sở Tình báo chiến lược Mỹ (Office of Strategic 
Services) trong đó ông có nói đến phản ứng của nhóm Tranh Đấu: 

Sau ngày “chủ nhật đen tối”, tờ Tranh Đấu […] đã đăng một bài xã 
luận ngày 7-9, tố cáo Lâm Ủy Nam Bộ đã sai sót trong việc không 
có những biện pháp bảo đảm an toàn cho cuộc biểu tình, mặc dù 
lúc đó đã thấy có thể xảy ra một vụ hỗn loạn. 

 Ngày 8-9, trong một báo cáo tiếp theo, Dewey cho biết là 
thông cáo ngày 7-9 của Giàu  

…đã đẩy sự tranh cãi giữa Việt Minh và các phái đối lập phải bật ra 
công khai. Nhóm Trốtkít Liên Minh, từ trước vẫn hoạt động gần 
như bí mật, nay ra mặt thách thức Lâm Ủy. Họ họp mít tinh đòi cấp 
vũ khí cho quần chúng và kích động những người theo họ chống lại 
quân đội Anh. Nhiều ủy ban nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi của 
họ và ở các tỉnh đã xảy ra một số xung đột giữa bộ đội Việt Minh 
và các đơn vị vũ trang Hoà Hảo và CaoĐài.2  

 Thông cáo ngày 7-9 của Giàu gây phản ứng mãnh liệt trong 
các đảng phái, giáo phái từ Trốtkít đến Cao Đài, Hòa Hảo, quốc 
gia. Họ tố cáo T.V. Giàu và P.N. Thạch thân Pháp, phản bội nhân 
dân, tố cáo Cộng sản Đệ Tam dựa Đồng Minh để tước khí giới 
dân quân và tiêu diệt các đảng phái quốc gia đối lập. Họ từ chối 
không nộp vũ khí và đòi Giàu phải từ chức.3  
 Rạng sáng ngày 8-9, hàng vạn tín đồ Hòa Hảo biểu tình ở Cần 
Thơ chống đối chính quyền Việt Minh, với những khẩu hiệu: 
“Chống độc tài”, “Đả đảo Việt Minh”. Giàu liền cho người đến 
                                                      
1 Tới Sài Gòn ngày 4-9 với nhiệm vụ chính là di tản tù binh Mỹ bị Nhựt bắt 
giam. P.N. Thạch tìm gặp Dewey ngay để giải bày việc xô xát ngày biểu tình 
“độc lập”. Trong những ngày ngắn ngủi của Dewey ở Sài Gòn (ông bị du kích 
Việt Minh giết lầm ngày 26-9 trên đường ra phi trường), ông có quan hệ chặt 
chẽ với P.N. Thạch và P.V. Bạch, thế T.V. Giàu làm chủ tịch UBHC Nam Bộ 
ngày 10-9.  
2 Patti, 1980, tr. 276-277. Các đoạn trích dẫn tác phẩm Why Việt Nam? của Patti 
phần lớn dựa trên bản dịch tiếng Việt của Lê Trọng Nghĩa đăng trên mạng 
www.vnmilitaryhistory.net 
3 Devillers, tr. 155; Trần Tấn Quốc, báo Tiếng Dội, ngày 5 và 7-3-1962; Hồi ký 
Nguyễn Kỳ Nam, tr. 225; Patti, tr. 298. 



Biên niên tiểu sử    159 
 

 

vây bắt Huỳnh Phú Sổ, lãnh tụ Hòa Hảo, tại nhà ông ở Sài Gòn. 
(Theo Giàu thì H.P. Sổ bị bắt, nhưng H.Q. Việt kêu thả. Có một số 
tác giả cho rằng công an của Giàu không tìm được giáo chủ). Cuộc 
biểu tình Hòa Hảo ở Cần Thơ bị Việt Minh đàn áp thẳng tay.  
 Ngày 12-9, nhóm trốtkít Liên Minh phân phát một bản tuyên 
ngôn buộc tội chính phủ là “phản bội” và “đã đầu hàng trước sự 
đe dọa của Bộ tham mưu Anh.” Ngày 14-9, trong khi lãnh đạo 
nhóm này đang họp với đại diện các tổ chức quần chúng, Dương 
Bạch Mai cho một toán võ trang đến bao vây trụ sở của họ, bắt cả 
đám nhốt vô Khám Lớn. Mặc dù đông người và nhiều vũ khí hơn, 
nhóm Liên Minh không chống cự, để tránh người Việt sát hại 
nhau.1  
 Nhưng có một lực lượng mà LUHC và Việt Minh không chế 
ngự được; đó là thực dân Anh, Pháp. Sử gia Marr bình phẩm: 
Xung đột và rối rắm trong hàng ngũ ĐCSĐD đưa đến việc họ 
hành động thất thường và thiếu phối hợp trước thử thách nội bộ 
tại Nam Kỳ sau ngày 25 tháng Tám, và do đó họ không đủ chuẩn 
bị để đối phó khi quân Đồng Minh đổ bộ.2 

Pháp tái chiếm Nam Bộ 
 Đêm 22 rạng 23-8 Thiếu tá Cédile, được De Gaulle bổ nhiệm 
làm Ủy viên Cộng hòa Pháp tại Nam Kỳ (tương đương với chức 
vụ Thống đốc Nam Kỳ ngày trước), cùng với hai đồng đội nhảy 
dù xuống một làng nhỏ ở Tây Ninh. Dân làng bắt được, giao cho 
Nhựt. Ngày 24-8, được trả tự do ở Sài Gòn, Cédile liên lạc với 
LUHC qua trung gian vài người Pháp trong đảng Xã hội Pháp. 
Ngày 27-8, ông gặp Giàu, Tạo, và P.N. Thạch. Một cuộc hội đàm 
sơ khởi không triển vọng. Cédile khẳng định lập trường chính 
phủ Pháp theo tuyên ngôn của Tướng De Gaulle ngày 24-3-1945, 
nghĩa là Đông Dương sẽ được quyền tự trị, nhưng trong Liên 
Hiệp Pháp. Phía Việt Nam nhứt quyết mọi thương lượng phải đặt 
trên cơ sở Pháp nhìn nhận Việt Nam hoàn toàn độc lập.  
 Ngày 12-9, tướng Gracey, tư lịnh lực lượng lục quân Đồng 
Minh ở Đông Dương, tới Sài Gòn với một tiểu đoàn lính Anh-Ấn 
(Gurkha). Việc làm đầu tiên của Gracey là cho lính Gurkha và 

                                                      
1 Lư Sanh Hạnh (Lucien), đã dẫn. 
2 Marr, 1995, tr. 471. 
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Nhựt đến buộc UBNB phải rời dinh Thống đốc1 để ông lấy làm 
Tổng hành dinh. UBNB phải dời về tòa Thị sảnh. 
 Cùng theo lính Anh-Ấn có một đại đội lính Pháp, mặc quân 
phục Anh. Toán quân Pháp chiếm ngay sở Ba Son, Bến tàu và 
Kho đạn. Đến hạ tuần tháng 9, có khoảng 2.800 lính Anh-Ấn 
được không vận đến Sài Gòn. 
 Ngay từ lúc mới tới Sài Gòn, Gracey đã có thái độ thiên về 
phía người Pháp và vi phạm chỉ thị truyền cho ông: Giải giới 
quân Nhựt, kiểm soát vùng Sài Gòn-Chợ Lớn và khu vực cần 
thiết cho việc giải giới, di tản tù binh Đồng Minh; không xen vào 
nội bộ chính trị Việt Nam. Vừa đến Sài Gòn, ông liền ra lịnh tước 
vũ khí người Việt, yêu cầu quân Nhựt giữ trật tự và dùng súng 
đạn nếu cần (ngược lại với điều kiện giải giới đặt cho quân Nhựt 
theo Hội nghị Postdam). Ngày 20-9, ông ra lịnh đóng cửa tất cả 
báo chí Việt, Hoa (báo chí và đài phát thanh của Pháp vẫn được 
tiếp tục hoạt động). Ngày 21-9, ông ra lịnh thiết quân luật; ai phá 
hoại và cướp bóc sẽ bị xử tử. Ngày 22-9, ông cho quân Anh kiểm 
soát Khám lớn Sài Gòn, và thả lính nhảy dù Pháp đã bị người 
Việt bắt nhốt.  
 Tối ngày 21-9, Cédile được Gracey cho phép tái võ trang 
1.400 lính Pháp bị Nhựt cấm cố trong các trại lính từ ngày đảo 
chánh tháng 3. Sáng ngày 22-9, các toán lính này kéo xuống 
trung tâm Sài Gòn thị oai, bắt, đánh đập người Việt Nam.2 
 Đêm 22, rạng sáng ngày 23, binh lính Pháp tái chiếm các 
công sở quan trọng: sở Mật thám Catinat, các bót cảnh sát, Bưu 
điện, Kho bạc, Nhà đèn và luôn cả tòa Thị sảnh, bắn chết một số 
Cộng hòa vệ binh đang trấn giữ nơi này. Toàn thể UBNB đã rời 
thành phố trong đêm, rút về Chợ Đệm, ngoại ô Sài Gòn.  
 Rạng sáng ngày 23-9, Giàu họp Ủy ban kháng chiến tại đường 
Cây Mai,3 trình bày bản kêu gọi kháng chiến, thúc dục:  

                                                      
1 Marr, 1995, tr. 541. 
2 Devillers, 1950,  tr. 158. 
3 Dự hội nghị có: H.Q. Việt, Cao Hồng Lãnh,  Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn 
Nguyễn, P.N. Thạch, Ngô Tấn Nhơn, Huỳnh Văn Tiểng, và T.V. Giàu (Chủ tịch 
Ủy ban kháng chiến). H.Q. Việt không tán thành tuyên bố khởi nghĩa, bảo phải 
chờ lịnh Trung ương, Giàu vẫn cứ cho người đem in, dán khắp nơi. 
 Xin đọc “ Hội nghị đường Cây Mai”, Hồi ký Trần Văn Giàu, tr. 331-338. 
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Ai không có phận sự… hãy lập tức rời khỏi thành phố… Hãy tìm 
thực dân Pháp mà diệt. Hãy đốt sạch tất cả các sở, xe cộ, tàu bè, 
kho táng, nhà máy của Pháp…Từ giờ phút này nhiệm vụ hàng đầu 
của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tiêu diệt tay sai của chúng. 

 Dân quân kéo ra ngoại ô, bao vây thành phố, áp dụng chiến 
thuật du kích “trong đánh ngoài vây.” 
 Các lãnh đạo MTQG rút về khu Lò Gốm, Chợ Lớn, thành lập 
Ủy ban Phong tỏa Đô thành, gồm có Trần Văn Ân, Nguyễn Văn 
Sâm, Lâm Ngọc Đường, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Bảo Toàn, Trần 
Quang Vinh và Kha Vạng Cân.1    
 Ngày 24-9, sau khi Pháp đã tái chiếm Sài Gòn và chính quyền 
Việt Minh đã di tản về Chợ Đệm, Dương Văn Giáo (lãnh tụ Lập 
Hiến) cùng với Ngô Ứng Tài, Nguyễn Hòa Hiệp, Lê Kim Tỵ và 
vài người nữa thành lập Chính phủ Lâm thời Quốc dân Việt Nam, 
D.V. Giáo làm chủ tịch. Giáo được một số người Pháp phe De 
Gaulle ủng hộ thành lập chính phủ. Biết được tin này Giàu liền 
“ký lệnh bắt Dương Văn Giáo vì tội phản quốc” giao cho một đồ 
đệ tên Huỳnh Văn Nghệ thi hành.2 Giáo và Tỵ sau đó bị Việt 
Minh thủ tiêu. 
 Đến ngày 25-9 Sài Gòn vẫn không đèn, không nước, không 
lương thực. Đàn bà, trẻ con Pháp kéo nhau đến Khách sạn 
Continental, dưỡng đường Đồn Đất lánh nạn. Họ sống trong phập 
phồng lo sợ. Cùng ngày này, xảy ra vụ tàn sát người Pháp và lai 
Pháp trong cư xá Hérault (gần Tân Định). Khoảng 300 người kể 
cả đàn bà con nít bị bắt dẫn đi: 150 người bị sát hại dã man. Sau 
này người ta biết là Bình Xuyên nhúng tay vào vụ  này.3  
 Lãnh đạo Việt Minh không kiểm soát được tất cả lực lượng 
võ trang chống Pháp. Ngoài Bình Xuyên còn có bốn “sư đoàn dân 
quân.” Tuy nói là “sư đoàn” nhưng thực tế mỗi sư đoàn chỉ có 
khoảng một ngàn người và do các anh hùng cá nhân tự động 
chiêu mộ, chỉ huy. Đệ nhứt sư đoàn của Việt Minh (gồm lính 
                                                      
1 Trần Văn Ân, “Tôi quý Tạ Thu Thâu,”Hồ sơ Đệ tứ Quốc tế Việt Nam, Tập 2, 
do Nhóm Đệ tứ tại Pháp xuất bản năm 2000; Ngô Văn, tr. 350. 
K.V. Cân cùng với P.N. Thạch và Thái Văn Lung là thành viên sáng lập tổ chức 
TNTP; làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nam Kỳ (T.V. Ân làm Chủ tịch) thành lập 
tháng 7-1945, Đô trưởng Sài Gòn-Chợ Lớn thời Trần Trọng Kim. 
2 Theo Giàu thì Nghệ đã có lần tìm cách ám sát Giáo ở Băng Cốc vì thù hằn 
riêng, mà không thành. 
3 Devillers, tr. 160; Patti, tr. 352. 
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cảnh vệ lưu động của Pháp trước kia), được võ trang khá đầy đủ, 
Trương Văn Giàu chỉ huy. Đệ nhị sư đoàn gồm các toán bán quân 
sự Cao Đài, Vũ Tam Anh chỉ huy. Đệ tam sư đoàn do Nguyễn 
Hòa Hiệp (có chân trong VNQDĐ) chỉ huy, tập họp “nghĩa dũng 
quân” do Nhựt tuyển mộ và đã giải ngũ. Đệ tứ sư đoàn gồm các 
đội tự vệ Hòa Hảo. Khi xông trận, mạnh sư đoàn nào nấy lo liệu 
từ phương diện hành quân đến võ khí, lương thực, v.v..”1 
 Nhiều cuộc đụng độ xảy ra giữa các toán tuần tra Anh-Ấn và 
dân quân, thường dẫn đến thiệt hại nặng cho người Việt vì quân 
Anh-Ấn đã có nhiều kinh nghiệm ở chiến trường Miến điện và 
được trang bị súng ống tối tân, đầy đủ đạn dược. Ngày 27-9, quân 
Pháp, Anh-Ấn tìm cách phá vòng vây quanh thành phố đang bị đe 
dọa vì thiếu lương thực.  
 Ngày 1-10, theo yêu cầu của Pháp, hưu chiến bắt đầu. Đây chỉ 
là một kế hoãn binh của Cédile. Ngày 3-10, có cuộc đàm phán 
giữa Gracey, Cédile và đại biểu UBNB, P.V. Bạch, P.N. Thạch và 
H.Q. Việt. Phía Việt Nam khẳng định: Pháp phải nhìn nhận sự 
độc lập của Việt Nam và thương thuyết trên lập trường này. Họ 
yêu cầu được giao lại các cơ sở cảnh sát, hành chánh và trách 
nhiệm giữ an ninh, và yêu cầu giải giới quân đội Pháp. Các yêu 
cầu này dĩ nhiên đều bị người Pháp bác bỏ. Đàm phán thất bại. 
Trong khi đó đám đông Pháp hoan hô đón mừng các đoàn xung 
kích quân đội viễn chinh Pháp đã đến Sài Gòn và đang diễn hành 
trên đường Catinat (Đồng Khởi). 
 Cùng ngày hôm đó, nhóm Tranh Đấu phát hành tờ báo Kháng 
chiến lên tiếng kêu gọi dân chúng đừng có ảo tưởng về thiện chí 
của người Pháp, phải chuẩn bị ngay cho cuộc chiến đấu võ trang 
chống đế quốc.2  
 Ngày 5-10, tướng Leclerc tới Sài Gòn. Quân đội viễn chinh 
Pháp tiếp tục đổ bộ lên Sài Gòn. Ngày 9-10 là ngày đàm phán 
cuối cùng giữa nhà cầm quyền Đồng Minh và UBNB. Đàm phán 
bế tắc. Trưa ngày 10-10 hạn hưu chiến đã mãn. Nhà báo Trần Tấn 
Quốc viết trong Saigon Septembre 1945 (tr. 63): 

Những ai biết rõ tình thế lúc bấy giờ đều cân nhắc sự lợi hại của đôi 
bên trong những ngày hưu chiến cũng đều trách Ủy ban Nhơn dân 

                                                      
1 Ngô Văn, tr. 330; Trần Tấn Quốc, báo Tiếng dội, ngày 1-3-1962. 
2  Ngô Văn, tr. 342. 
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Nam Bộ, trách Trần Văn Giàu, trách Chánh phủ mắc kế huỡn binh 
của đối phương.  

 Ngày 15-10, cán bộ chủ chốt của hai Xứ ủy “Tiền phong” 
(của T.V. Giàu) và “Giải phóng” (của Nguyễn Thị Thập, Bùi Văn 
Dự, v.v..) cùng với một số đảng viên từ Côn Đảo về (Tôn Đức 
Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, v.v..) họp lại để thống nhứt hai tổ 
chức này. Xứ ủy lâm thời được thành lập. Ngày 25-10, Lê Duẩn 
được cử làm Bí thư Xứ ủy lâm thời. Chức vụ Chủ tịch Ủy ban 
kháng chiến Nam Bộ của T.V. Giàu được trao cho T.Đ. Thắng.1 
T.V. Giàu và P.N. Thạch, hai nhân vật quan trọng trong cuộc 
“Cách mạng Tháng Tám” không có mặt trong buổi họp này. Họ 
được lịnh Trung ương Đảng điệu về Hà Nội.2 

Một vấn đề gút mắc dẫn đến xung đột căng thẳng giữa Giàu và 
lãnh đạo các đảng phái trong MTQG và nhứt là với những người 
Đệ Tứ là vấn đề chiến lược giành độc lập. Chủ trương của những 
người Đệ Tứ, Liên Minh lẫn Tranh Đấu, được các đảng phái quốc 
gia và số đông quần chúng hưởng ứng là: chiến đấu võ trang 
chống Pháp ngay từ lúc đầu, trước khi Đồng Minh tới, khi quân 
Pháp còn yếu. Không thể nào tin tưởng Đồng Minh sẽ làm áp lực 
để Pháp thừa nhận Việt Nam độc lập hay hy vọng Pháp sẽ không 
hoàn toàn chà đạp cuộc cách mạng Việt Nam. Những người Đệ 
Tứ cũng cho rằng nếu lấy tài sản của người Pháp và đất đai của 
đại điền chủ mà chia cho nông dân nghèo thì sẽ tạo nên một động 
lực mạnh thúc đẩy họ tham gia cách mạng.3 Nhưng Việt Minh 
chọn con đường thương lượng với Pháp và Đồng Minh.  
 Lịch sử cho thấy là chiến đấu võ trang hay thương lượng 
ngoại giao, đều không giành được độc lập cho Việt Nam. Ngoại 
giao thất bại là việc không tránh được. Chiến đấu võ trang thì 
không thế nào chống cự nổi lực lượng Đồng Minh. Số phận của 
                                                      
1  Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử kháng chiến Nam Bộ, sđd, tr. 251-252. 
2 Trong hồi ký, Giàu không nói rõ ngày ông và P.N. Thạch rời chiến trường 
Nam Bộ, nhưng theo những sự kiện kể trên và những điều ông nói đến, ta có thể 
tin là hai người lên xe ra Bắc vào hạ tuần tháng 10-1945. Theo sử gia Goscha 
(1999, tr. 158) Giàu và Thạch đến Hà Nội khoảng 8-11-1945. Giàu bị các lãnh 
tụ các đảng phái đối lập, không cộng sản, đả kích dữ dội. Ngày 13-3-1946 ông 
diễn thuyết tại Nhà hát lớn Hà Nội về tình hình Nam Bộ. Sau đó ông xin được 
trở về Nam hay sang Thái Lan hoạt động hậu cần cho Nam Bộ. Hà Nội chấp 
thuận cho ông đi công tác ở Thái Lan. Đầu năm 1947 ông được điều trở về Bắc. 
3 Buttinger, 1968, tr. 218-219. 
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Việt Nam đã được Đồng Minh quyết định. Ngày 9-10, Pháp và 
Anh ký kết một thỏa ước theo đó người Anh chính thức công 
nhận chính quyền dân sự Pháp là chính quyền hợp pháp duy nhất 
tại Việt Nam từ phía nam vĩ tuyến 16.1 Chính sách Mỹ đối với 
tình hình Việt Nam thì dè dặt, lưỡng lự, không rõ rệt, rồi cuối 
cùng cũng nghiêng về phe Pháp. Từ tháng 10 đến tháng 12-1945, 
8 chiếc tàu Mỹ được dùng để chở Sư đoàn Bộ binh 9 của Pháp 
đến Sài Gòn. Lính Pháp được trang bị với vũ khí, quân cụ, xe vận 
tải, xe thiết giáp và luôn cả quân phục Mỹ.2  

Việt Minh tiêu diệt đối lập chính trị  
Sau khi UBNB ban hành lịnh kháng chiến, tản cư ngày 23-9, 
truyền đơn được rải khắp nơi: “Ai còn ở lại Sài Gòn là Việt gian, 
sẽ bị bắt và trừng trị.” Thừa dịp tình trạng hỗn loạn, các đội 
QGTV và ban trinh sát của Mai, Tây và Trấn săn lùng, thủ tiêu 
những lãnh tụ chính trị, nhân sĩ đối lập hoặc không đảng phái 
nhưng không theo Việt Minh. Hàng trăm nhà trí thức, chính trị 
gia, thương gia, nhà văn, nhà báo, cựu quan chức thời Pháp, 
v.v… khắp miền Đông và miền Tây Nam Bộ bị sát hại. (“Đào tận 
gốc, trốc tận rễ bọn Trí Phú Địa Hào.”). Phần đông bị thủ tiêu, 
nhưng một số bị đem ra xử tử ở những nơi công cộng để cảnh cáo 
quần chúng. Họ bị hành quyết ngay sau khi nghe bản cáo trạng 
buộc tội mình. Xử tử “Việt gian” xảy ra khắp nơi, nổi tiếng nhứt 
là ở Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh  Long, Tân An, Mỹ tho.3 
 Những lãnh tụ Cộng sản miền Nam quyền hành nhứt lúc đó là 
Trần Văn Giàu (Ủy trưởng Quân sự) và Dương Bạch Mai (Ủy 
trưởng Quốc gia Tự vệ cuộc, kiêm Thanh tra Chính trị miền 
Đông). Kế đó là Nguyễn Văn Trấn, được Mai phong làm Giám 
đốc Quốc gia Tự vệ Cuộc, được tổ chức theo mô hình cơ quan 
mật thám Guépéou (GPU) của Nga.  
 Giàu, Mai, Trấn đều được huấn luyện ở trường Staline, Nga 
Xô, và là những người Cộng sản Đệ Tam chính thống, cứng rắn, 
chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách và chiến lược Liên Xô. Đối 
với họ Đệ Tứ là kẻ thù nội tại nguy hiểm nhứt. Toàn ban lãnh đạo 
nhóm Tranh Đấu và nhiều cộng tác viên sẽ bị Cộng sản Đệ Tam 

                                                      
1 Buttinger, 1968, tr. 227. 
2 Marr, 1995, tr. 545. 
3 Marr, 1995, tr. 465-469. 
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tiêu diệt: Thâu, Hùm, Thạch, Chánh, Số, thày giáo Lợi, Lê Văn 
Vững (thơ ký Ủy ban Sài Gòn-Chợ Lớn của nhóm Tranh Đấu), và 
Lê Thành Long (cựu ký giả tờ La Lutte). Ngoài ra hai trí thức tên 
tuổi, luật sư Hình Thái Thông và Lê Bá Cang, không đảng phái, 
nhưng có thể là cảm tình viên của nhóm Tranh Đấu, cũng bị thủ 
tiêu. (Hài cốt của Thông được tìm ra vào năm 1951 trong một hố 
chôn tập thể gần 100 người tại Quởn Long, Chợ Gạo, Mỹ Tho.1)  
 Ngoài Bắc còn có một lãnh tụ Cộng sản Đệ Tam chính thống 
và cứng rắn hơn Giàu, Mai, Trấn bội phần, một người vô cùng 
ngưỡng mộ Liên Xô và Staline,2 căm thù chủ nghĩa Trotski. Đó là 
Tổng bí thư Trường Chinh. Ông nguyền rủa những người trốtkít 
là “bọn phản động … phun nọc độc… hoàn toàn làm chó săn cho 
Nhật.”  
 Cả nhóm Lương Đức Thiệp ở Bắc bị tàn sát vì họ có liên hệ 
với Tạ Thu Thâu. Rất nhiều đồng chí và cảm tình viên Đệ Tứ đã 
tiếp đón Thâu ở Quảng Ngãi cũng bị sát hại.3 
 Ngày 14-9, trong khi lãnh đạo nhóm Đệ Tứ Liên Minh đang 
họp với đại diện các tổ chức quần chúng, người của Giàu và Mai 
ụp vào, tịch thu vũ khí, đập phá trụ sở, và bắt tất cả các đại biểu 
tống giam vô Khám Lớn. (May mắn cho họ là khi kiểm soát  
Khám Lớn, quân Anh giao họ cho Mật thám Pháp. Nhờ đó họ 
thoát được chiến dịch Việt Minh tiêu diệt những người Đệ Tứ.)4  
                                                      
1  Phương Lan-Bùi Thế Mỹ, 1974, tr. 90; Ngô Văn, tr. 351. 
2 Trong Cờ Giải phóng (số 1-10-1942), cơ quan tuyên truyền trung ương của 
Đảng phát hành tại Hà Nội, do ông trực tiếp phụ trách, ông viết một bài kỷ 
niệm Cách mạng Nga 1917, có đoạn sau đây: 
 “Liên Xô đã 25 tuổi và lần đầu tiên trong lịch sử loài người, hàng trăm dân tộc 
gồm 200 triệu người chung sống một cách thật bình đẳng và tự do [...] Dưới 
ngọn cờ của Đảng Cộng sản Liên Xô đứng đầu là đồng chí Xtalin, 200 triệu 
nhân dân Liên Xô đã đứng dậy như một quả núi vĩ đại cản đường lũ mọi phát xít 
xâm lược. Liên Xô không phải chỉ vì riêng mình mà chiến đấu. Liên Xô đang 
chiến đấu cho loài người cần lao và tiến bộ [...] Chúng ta nhận rõ rằng: Hồng 
quân Liên Xô đang một phần vì nhân dân Đông Dương mà đổ máu ở Dép (Rjev) 
và Xtalingrát. (Trích từ tài liệu đăng trên mạng Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, http://dangcongsan.vn/cpv/index.html). 
3 Ngô Văn, sđd, tr. 308.  
4 Lư Sanh Hạnh (Lucien), đã dẫn. 
Cả hai thủ lĩnh nhóm Liên Minh, Lư Sanh Hạnh và Ngô Văn Xuyết đều thoát  
được chiến dịch thanh trừng đối lập của ĐCSĐD. Lư Sanh Hạnh sang Pháp năm 
1947 và viết bài kể lại trong tạp chí Đệ Tứ Quốc tế Quatrième Internationale 
dưới bút hiệu Lucien.  
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 Mối thù Đệ Tứ cũng dẫn đến cái chết oan uổng của nhiều 
chiến binh kháng chiến chống Pháp. Một chiến sĩ Đệ Tứ sống 
sót tường thuật:  

Trong những trận xáp chiến đầu tiên thợ thuyền và chiến sĩ trốtkít 
chiến đấu dưới ngọn cờ Đệ Tứ Quốc tế. Những chiến binh các 
trận đầu tiên này đều tự phát và tự tổ chức. Trần Văn Giàu không 
cho tiếp tế lương thực, vũ khí và đạn dược tới chỗ họ. Trong khu 
vực Thị Nghè, trong số 214 chiến binh Đệ Tứ thì 210 đã tử trận. 
Đến ngày xáp trận thứ ba, Trần Văn Giàu cho rải truyền đơn ra 
lịnh tước vũ khí toàn bộ lực lượng kháng chiến của nhóm Tranh 
Đấu vì đã chiến đấu không có lệnh chính phủ của ông ta.1 

Ngày 12-10, quân Anh-Ấn tấn công Chợ Lớn, UBNB kéo về Cái 
Bè, rồi Bến Tre, Mỹ Tho. Lính QGTV vừa chạy giặc Pháp, vừa 
dẫn theo đoàn “tù chính trị”, hơn 200 người, ròng rã hơn ba 
tháng trời, từ Chợ Đệm đến Kim Quy, một làng quê hẻo lánh 
nằm trên con rạch nhỏ, giữa Bạc Liêu và Cà Mau.  
 Ngày 9-10 trên đường đưa gia đình di tản về Sa Đéc, lãnh tụ 
Cao Đài Trần Quang Vinh bị Việt Minh bắt đem nhốt ở Chợ 
Đệm cùng với hơn 200 người trong đó có nhiều nhà trí thức, 
thương gia, chính trị gia, cựu quan chức thời Pháp, v. v.. Trong 
đám tù, Vinh nhận ra một số người ông quen biết, trong đó có 
Vũ Tam Anh, ông Thế “(người Long Xuyên”, Đỗ Bá Thế?), ông 
Phú Hữu (Nguyễn Thanh Cường), Hồ Văn Ngà, và mấy người 

                                                                                                                       
 Ngô Văn Xuyết và đoàn Công binh sở Xe điện Gò Vấp (xu hướng Đệ Tứ) 
rút vô Đồng Tháp, sau khi mặt trận nội thành Sài Gòn-Chợ Lớn tan vỡ. Xuyết bị 
Việt Minh bắt trên sông Vàm Cỏ, đầu tiên bị nhốt chung tại một đình làng với 
khoảng 30 người “bị tình nghi”. Nơi đây ông chứng kiến Việt Minh xét xử 
chóng vánh rồi đem bắn 3 người bị buộc tội làm gián điệp cho Tây. Họ là 
thường dân theo đạo Thiên Chúa, chạy bỏ Tân An khi quân Pháp chiếm tỉnh 
này. Ba tuần sau, Việt Minh chuyển ông về Sông Xoài, giam chung với tù chính 
trị trong một nhà thờ lợp lá. Tại đây ông gặp một số bạn trong nhóm Tranh Đấu. 
Một sự tình cờ may mắn giúp họ thoát khỏi nhà tù Việt Minh: sư đoàn của 
Nguyễn Hòa Hiệp (có chân trong VNQĐD và MTQG) kéo quân qua đó nên tất 
cả tù nhân được phóng thích. (Ngô Văn, sđd, tr. 344-345). Kiệt sức vì bịnh lao, 
Xuyết trở về thành và đầu năm 1948, bất đắc dĩ chọn con đường lưu vong sang 
Pháp để tránh “hai làn đạn”, Việt Minh và quân Pháp tái chiếm miền Nam.  
1 Ngô Văn, tr. 339-340, trích tài liệu gốc: Rapport du groupe La Lutte, Avril 
1948, BDIC Arch. SU F455 (Báo cáo của nhóm Tranh Đấu.) 
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con của Bùi Quang Chiêu. Ba mươi lính Quốc gia Tự vệ giữ họ, 
chờ lịnh của Mai và Trấn.1 
 Cựu lãnh tụ đảng Lập Hiến B.Q. Chiêu, 72 tuổi, từ lâu không 
còn hoạt động chính trị. Ông và bốn người con trai (Louis, bác sĩ, 
43 tuổi; Camille, 33 tuổi; Albert 23 tuổi, sinh viên năm thứ 3 
trường Nha Y Khoa, Hà Nội, Gaston 16 tuổi) bị Việt Minh thủ 
tiêu.2 Theo Vinh thì Chiêu bị Việt Minh đem xử bắn ở chợ Cậu 
Mười Bảy, Hàm Vồ, khoảng thượng tuần tháng 10-1945. Sau 
Chiêu thì đến Phủ Hoài bị xử tử vì tội làm Phủ thời Pháp rồi đến 
một người đàn bà “vẻ hiền lành đạo đức” nhưng mắc tội có chồng 
Tây. 
 Về trường hợp Hồ Văn Ngà, Vinh kể lại như sau. Khi đoàn tù 
đang nằm ở Họng Chàng Bè, giữa Gia Rai và Cà Mau, lính 
QGTV được lịnh trả tự do cho Ngà nhờ một số học trò cũ của 
Ngà can thiệp. Nhưng lúc đó quân Pháp đang tràn xuống miền 
Tây, đường trở về Sài Gòn rất nguy hiểm, Ngà theo ghe QGTV 
chờ thời cơ. Vinh và Ngà từ giã nhau ngày 28-12-1945. Đến  
ngày 25-1-1946, khi nhóm của Vinh áp đảo được toán QGTV, 
phá khám, trả tự do cho hơn 200 người tù, thì lại thấy Việt Minh 
dẫn Ngà trở lại Kim Quy. Sau đó Ngà bị giết tại đây. 
 Sau cuộc biểu tình ngày 8-9, Hòa Hảo bị Việt Minh đàn áp 
thẳng tay. Cả trăm tín đồ cùng những người chỉ huy biểu tình bị 
bắt trong đó có nhà thơ Nguyễn Xuân Thiếp, bí danh Việt Châu 
(mà Việt Minh gán cho tội danh trốtkít), Huỳnh Phú Mậu, em của 
Huỳnh Phú Sổ, và Trần Văn Hoành, trưởng nam của Trần Văn 
Soái. Cả ba bị xử bắn ở sân vận động Cần Thơ ngày 17-10. 
 Chiến dịch khủng bố, ám sát nhân sĩ, lãnh tụ không cùng xu 
hướng với Việt Minh kéo dài trong nhiều năm sau khi Pháp tái 
chiếm Nam Bộ. Huỳnh Phú Sổ, thủ lĩnh Hòa Hảo bị tướng 
Nguyễn Bình gài bẫy bắt vào tháng 4-1947 và sau đó đem giết 
ông.3 Giáo sư Nguyễn Văn Lịnh (gia nhập nhóm Liên Minh vào 
tháng 8 năm 1945) và một đồng chí Đệ Tứ Trung Hoa được mời 
tham dự một cuộc họp bí mật với Việt Minh ở Biên Hòa để thảo 

                                                      
1 Hồi ký Trần Quang Vinh, 1996, tr. 11-29. 
2 Gia Phả Họ Bùi tại Mỏ Cày, Bến Tre, 2007 (tư liệu gia đình). 
3 Buttinger, 1968, tr. 259-260. 
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luận vấn đề phái Đệ Tứ tham gia kháng chiến. Họ bị sa bẫy ngày 
13-5-1950 và mất tích luôn từ đó.1 
 Trong bài “Trừ gian giữa thành phố”, T.V. Giàu tán dương 
các cuộc ám sát đối lập chính trị:  

 Đó là việc xảy ra rất thường ở nội thành [Sài Gòn]… Trừ gian, diệt 
địch từng đứa một có tác dụng cảnh cáo … khẳng định sự có mặt 
luôn luôn của lực lượng kháng chiến ở ngay tại hang ổ của địch, 
cũng có tác dụng làm hâm nóng lòng dân. 
 Việc diệt địch trừ gian gây dư luận hết sức sôi nổi trong thành 
phố. Kẻ bị thi hành án tử hình là những tay ‘cộm’ như vụ ta hạ trùm 
mật thám Bazin, đốc phủ Chấn, hội đồng Sâm […] các ủy viên hội 
đồng tư vấn “Nam Kỳ Quốc” Trần Tấn Phát, Nguyễn Văn Thạch.2  

 Nguyễn Văn Sâm bị Việt Minh ám sát ngày 10-10-1947 trên 
một chuyến xe buýt từ Sài Gòn vô Chợ Lớn. Trần Tấn Phát bị ám 
sát ngày 29-3-1946, Nguyễn Văn Thạch ngày 4-4-1946. Lâm 
Ngọc Đường (trong nhóm Quốc gia Độc lập của Sâm, Ngà, Ân) 
bị giết năm 1947 (có tác giả ghi 1948). 
  Ở miền Trung và Bắc cuộc thanh trừng các lãnh tụ chính trị 
và nhân sĩ cũng diễn ra ngay sau khi Việt Minh nắm chính quyền 
và kéo dài trong nhiều năm. Ngày 23-9-45, Phạm Quỳnh nhà văn, 
nhà báo và quan đại thần triều Nguyễn bị Việt Minh bắt cùng với 
cựu Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân 
(con ông Khôi). Cả ba bị thủ tiêu. (Mãi đến năm 1956 người ta 
mới tìm được ngôi mộ chung của ba người trong một cánh rừng ở 
Quảng Trị.)  
 Nguyễn Thế Nghiệp và Nguyễn Ngọc Sơn, lãnh tụ VNQDĐ 
bị giết vào tháng 9-1945 tại làng Thụy Phương, cách Hà Nội 10 
cây số. Trương Tử Anh, lãnh tụ Đại Việt Quốc Dân Đảng, đột 
ngột bị mất tích cuối năm 1946. Nhiều người cho rằng ông bị 
Việt Minh bắt đem đi thủ tiêu. Lý Đông A, lãnh tụ Đại Việt Duy 
Dân cũng bị mất tích năm 1946. Nhà văn Khái Hưng (Trần 
Khánh Giư) cùng gia đình tản cư về huyện Nam Chân (Nam 
Định), bị Việt Minh bắt giam cuối năm 1946. Đầu năm 1946 bị 
áp tải ngang qua nhà, ông được phép vào ăn cơm với gia đình. Đó 
là lần chót gia đình gặp mặt ông, về sau mới biết là ông bị giết ở 

                                                      
1 Ngô Văn, sđd, tr. 437. 
2 Trần Văn Giàu và nhiều tác giả, Địa chí Văn hóa Tp. HCM, tr. 360. 
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bến đò Cựa Gà (Nam Định).1 Nhượng Tống, lãnh tụ VNQDĐ bị 
Việt Minh ám sát tại Hà Nội năm 1949. (Năm 1947 đảng này 
tham gia Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp, theo chủ nghĩa 
dân tộc, chống Pháp, nhưng đối lập với chính phủ Việt Minh.) 

Những ngày cuối cùng của nhóm Tranh Đấu  
 Những ngày náo loạn tháng 9-1945, Thạch và Ân ẩn náu ở nhà 
Nguyễn Bá Tường, đường Lò Gốm, Chợ Lớn. Thạch và Ân quen 
biết nhau từ thời còn là sinh viên ở Pháp. Sau khi về nước, mặc dù 
xu hướng chính trị khác nhau, hai người vẫn giữ tình bạn thân 
thiết, thường tới lui thăm viếng. Ân viết trong hồi ký, bùi ngùi tả 
lại ngày ông và Thạch chia tay:2 

Một sáng nọ, thức sớm Thạch đánh thức tôi, bảo:  
 Ân, ‘moi’ đi vùng khác. Ðêm hôm mới nghĩ là ở đây, rủi tụi nó 
bắt mình, sẽ bắt cả hai, uổng lắm. ‘Moi’ đi lên vùng Hóc Môn, ở đó 
‘moi’ có bạn Tranh Đấu. Giữa hai đứa mình nếu thằng này bị giết 
thì còn thằng kia. Tao hiểu mày lắm Ân. Giữa các bạn có lẽ tao 
hiểu mầy hơn ai cả. Ðây tao có cuốn dictionnaire Français-
Anglais, ở đây chỉ có vật này. Tao có ký tên trong đó. Mầy cất để 
nhớ tao. Tao biết mầy giỏi Anglais, lại thường dùng dictionnaire, 
tao cho mầy kỷ niệm.  
 Rồi như muốn nhỏ lệ, Thạch bắt tay ra đi, bắt tay một cách yếu 
đuối, gần như không muốn buông ra. Và Thạch vừa bắt tay vừa nói: 
“Tao đi Ân, biết chừng nào dân tộc mình mới có hòa bình.” 
  Thạch đi rồi bị giết. Tôi mất bạn, một người bạn thân tín.  

Nhóm Tranh Đấu chủ yếu hoạt động công khai, không bao giờ 
chủ trương phải có lực lượng võ trang. Trong những ngày kháng 
chiến chống Pháp tháng 9 và 10, năm 1945, các chiến sĩ công 
nhân Tranh Đấu tổ chức một lực lượng tự vệ nhỏ, tự tìm vũ khí.  
                                                      
1 Trần Gia Phụng, 2009, tr. 217-218; 232, chth. 46. 
2 Trích bài “Tôi quí Tạ Thu Thâu,”Hồ sơ Đệ tứ Quốc tế Việt Nam, Tập 2, do 
Nhóm Đệ tứ tại Pháp xuất bản năm 2000. 
 Trần Văn Ân mất ngày 11-9-2002 tại Rennes, Pháp. Trong một bài viết về ông 
Ân, Nguyễn Hoài Vân, một người bạn trẻ thân tình nhiều năm chuyện trò với 
ông về nhiều đề tài: lịch sử, triết lý, nho học, v.v… có nhắc: “Khi chìm trong 
quá khứ, những nhân vật thường được bác nói tới nhất, là nhóm bạn cộng sản đệ 
tứ của bác, như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch ... Bác gợi lại 
những kỷ niệm với họ một cách rất cảm động. Bác coi họ như những nhà ái 
quốc thành tâm, và đồng thời cũng là người xã hội chân chính.” 
(www.nguyenhoaivan.com). 
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 Sau khi mặt trận nội thành tan rã, công nhân võ trang nhóm 
Tranh Đấu kéo về đóng quân tại một ngôi đình ở Xuân Trường, 
cách Thủ Đức vài cây số. Dưới đây là tường thuật của một anh 
chiến sĩ trẻ có nhiệm vụ bảo vệ Ủy ban Trung ương (UBTƯ) 
Tranh Đấu đến ngày cuối cùng.1  
 Ngày 23-9, sau khi Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ra lịnh tản 
cư (“Ai còn ở lại Sài Gòn là Việt gian, sẽ bị bắt và trừng trị.”) 
UBTƯ Tranh Đấu tản mát khắp nơi; chiến sĩ thợ thuyền của họ 
hoặc di tản, hoặc sáp nhập vào các sư đoàn dân quân.  
 Trong tổng số 11 người của UBTƯ chỉ có 7 người có mặt tại 
bản doanh: Thạch, Hùm, Chánh, Hòa (Ưng Hòa), Lợi, Số, Thử. 
“Lính tráng” chỉ có 30 người, do một anh hạ sĩ quan cũ của quân 
đội Pháp chỉ huy. 
 Căn cứ của nhóm Tranh Đấu nằm ở phía Bắc Sài Gòn, trong 
khu vực do Sư đoàn 2 của Vũ Tam Anh (Nguyễn Ngọc Nhẫn) và 
Sư đoàn 3 của Nguyễn Hòa Hiệp kiểm soát. Cả hai người thuộc 
MTQG, có thiện cảm với nhóm Tranh Đấu. Phía Tây Bắc, vùng 
Thủ Dầu Một do Quốc gia Tự vệ cuộc của Dương Bạch Mai  
kiểm soát. Phía Nam Sài Gòn là nơi đóng quân của sư đoàn 1 
Việt Minh.  
 Người dân địa phương có cảm tình với nhóm Tranh Đấu. Họ 
tiếp tế củi, gạo và lương thực. Anh lính trẻ không được biết ban 
chỉ huy của anh và chính quyền Việt Minh thương lượng thế nào, 
chỉ thấy đồng chí Chánh thường bị Việt Minh kêu đến hạch hỏi.  
 Tin tức càng ngày càng nguy kịch: Quân Pháp của tướng 
Leclerc đã đổ bộ vô Sài Gòn. Sư đoàn 2 gồm các toán bán quân 
sự Cao Đài do Vũ Tam Anh chỉ huy, xáp trận với quân Đồng 
minh bị nhiều tổn thất phải rút lui. Trong lúc đó ở hậu phương, 
chính quyền Việt Minh tìm cách giải tán sư đoàn này, rao tin chỉ 
huy trưởng sư đoàn là “kẻ phản quốc.” Vũ Tam Anh và lãnh tụ 
Cao Đài Trần Quang Vinh bị Việt Minh bắt nhốt ở Chợ Đệm. 
 Các đồng chí Chánh, Số, Lợi đi công tác mỗi người một nẻo, 
ngày giờ khác nhau, đều mất tích. (Lợi bị Việt Minh ám sát ở Cần 
Giuộc.) Kế đó các chiến sĩ Đệ Tứ được lịnh chuẩn bị ra trận. 
 Đồng chí Hùm rời căn cứ đi về hướng Đông-Bắc để chuẩn bị 

                                                      
1 Comrade P. “My First Steps towards the Permanent Revolution” (Những bước 
đầu của tôi tiến tới cách mạng thường trực), đã dẫn. 
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một căn cứ thứ hai cho các chiến sĩ rút về sau trận đánh. Ông 
cũng mất tích.1  
 Đồng chí Thạch là người chót trong UBTƯ Tranh Đấu còn ở 
lại bản doanh đến giờ phút cuối cùng. Năm giờ rưỡi sáng, một ủy 
viên công an Cộng sản cùng với 10 tên Quốc gia Tự vệ súng ống 
cầm tay, đến bản doanh Tranh Đấu lục soát khắp nơi, thu lượm 
mọi thứ, tước khí giới các anh chiến sĩ trẻ, bắt họ nghe tuyên 
truyền, lời lẽ xuyên tạc, rồi sau đó bắt đồng chí Thạch dẫn đi. 
(Theo Ngô Văn, công an của D.B. Mai bắt giam Thạch, Chánh, 
Số, rồi chuyển họ qua Thủ Dầu Một.)  

Một ngày nọ, trong bưng biền Đồng Tháp, Xuyết (nhóm Đệ Tứ 
Liên Minh) tình cờ gặp Minh (biệt hiệu Minh Lội: đoạt giải bơi 
lội thời Decoux), cựu chiến sĩ nhóm Tranh Đấu, lúc đó đang chỉ 
huy một toán du kích tự phát. Minh báo hung tin: Thạch, Chánh, 
Số, Tiền (cựu quản lý tờ Tranh Đấu), bác sĩ Sương, và một số 
người cùng bị giam, tất cả khoảng 30 người, bị thủ hạ của Dương 
Bạch Mai đem ra bắn miệt Bến Súc, Thủ Dầu Một khi lính Anh-
Ấn chiếm tỉnh này. Đó là ngày 23-10.2 
 Một di vật đau buồn nhưng cũng là một nguồn an ủi cho gia 
đình của Thạch là quyển sổ nhỏ cầm tay mà một người học trò cũ 
sau bao năm lặn lội tìm được gia đình Thạch và trao tận tay cho 
vợ ông. Ông viết vội vàng, lật nhanh các trang giấy mỏng (có hai 
trang dính chập vào nhau, bỏ trống); nhưng lời văn mạch lạc, 
ngắn gọn ông nhắn nhủ vợ con, và sau cùng gởi gắm các con cho 
người anh cả. Phía trong bìa sau quyển sổ có ghi ngày ông bị bắt, 
viết bằng tiếng Pháp: Arrêt 11-10-45. Cuối di bút có một hàng số 
ghi đậm nét: 22-10-45. Gia đình lấy ngày đó làm giỗ cho ông.  
 
 
 
                                                      
1 Có thể ông rời Thủ Đức cùng một số đồng chí về Tân Uyên, quê của ông, vì 
theo Phan Kiều Dương, con của Phan Văn Hùm, thì công an Việt Minh bắt ông 
tại Tân Uyên. Theo Ngô Văn,  Dương Bạch Mai cho công an bắt giam Hùm vào 
tháng 10-1945. Sau đó, ông cùng một số tù chính trị bị giết tại Sông Lòng Son, 
trên đường xe lửa chặng giữa ga Phan Thiết và Tour Chàm, cách Biên Hòa 
khoảng 230 km, thi thể xô xuống sông. (Ngô Văn, Revolutionaries They Could 
Not Break, tr. 138).  
2 Ngô Văn, Au Pays de la cloche fêlée, tr. 189; Việt Nam: 1920-1945, tr. 351; 
Devillers, Histoire du Viet-Nam, tr. 164. 
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Hậu quả của chính sách độc quyền lãnh đạo 
Chính sách độc quyền lãnh đạo cách mạng của ĐCSĐD được các 
lãnh tụ Cộng sản miền Nam thi hành triệt để sau cuộc khởi nghĩa 
tháng Tám 1945, bằng cách diệt trừ các lãnh tụ đối lập và luôn cả 
những phần tử có lập trường “đáng ngờ”1 (theo khẩu hiệu “giết 
lầm còn hơn bỏ sót”). Chính sách này đã phân hóa và làm giảm 
yếu lực lượng kháng chiến. Sau khi rút về Cái Bè, Mỹ Tho, Ủy 
ban Nam Bộ chỉ còn có các đảng viên Cộng sản. Họ cầu viện với 
Cao Đài. Cao Đài không lên tiếng. Hòa Hảo rồi cũng sẽ ly khai 
với Việt Minh. Đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp đã bỏ hàng 
ngũ Việt Minh. Theo lời sử gia Devillers: “Sự cuồng tín và bạo 
hành của Giàu đã mang đến cho ông ta nhiều mối tử thù.”2 Bảy 
Viễn, thủ lĩnh đảng cướp Bình Xuyên mà Giàu đã kéo được về 
phía Việt Minh (như các thủ lĩnh Bình Xuyên khác: Ba Dương, 
Tám Mạnh, Mười Trí), sau khi biết được Việt Minh đã sát hại 
một số nhân vật trọng yếu, liền cho người săn lùng giết Giàu. Đó 
cũng là lúc Giàu được gọi ra Hà Nội. Ông và bác sĩ Thạch lên 
đường ra Bắc khoảng hạ tuần tháng Mười.  
  Mặc dù Hà Nội thiết tha kêu gọi quần chúng, cuộc kháng 
chiến Nam Bộ tàn lụi. Quân Pháp lần hồi tái chiếm miền Tây. 
Cuối tháng 10-1945, Pháp đã chiếm Mỹ Tho, Gò Công, Vĩnh 
Long, Cần Thơ. Đầu năm 1946 họ chiếm Sa Đéc, Long Xuyên (9-
1), Châu Đốc, Hà Tiên (20-1), Rạch Giá (26-1). Nội trong tháng 
1-1946 đã có 10.000 dân quân Việt bỏ súng. Ngày 5-2, Cà Mau 
thất thủ. Cùng ngày này tại một buổi họp báo tướng Leclerc tuyên 
bố: “Cuộc bình định Nam Kỳ và nam Trung Kỳ đã hoàn tất.”3 
Nông dân quay về làng mạc điêu tàn, dân thành trở về tỉnh lỵ. 
Thật ra Pháp chỉ kiểm soát các thành phố và thị trấn, Việt Minh 
làm chủ vùng nông thôn, rừng núi. Họ bắt đầu chiến tranh du kích 
và chiến dịch khủng bố tại nội thành.  
 Chủ trương độc quyền lãnh đạo và tiêu diệt đối lập của Việt 
Minh Cộng sản bắt buộc một số lãnh tụ đảng phái giáo phái và 
nhân sĩ không cùng lập trường với Việt Minh phải tạm thời liên 

                                                      
1 Devillers, 1950, tr. 166: “épurer la Résistance de tous les éléments douteux.” 
2 Devillers, 1950, tr. 166 :“Le fanatisme et les violences de Giàu lui ont valu des 
inimitiés mortels.” 
3 Devillers, 1950, tr. 165, 166, 176. 
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kết với Pháp để tìm một giải pháp đưa đến độc lập và thống nhứt 
đất nước dưới một chính thể không cộng sản.  
 Tháng 6-1947, một nhóm Bình Xuyên bắt đầu sáp nhập quân 
Pháp, đến năm sau tất cả bộ đội Bình Xuyên kéo về, từ đó cộng 
tác đắc lực với Pháp. Sau khi thoát khỏi tù Việt Minh, Trần 
Quang Vinh về Sài Gòn, ẩn náu ở Chợ Lớn, bị Pháp bắt ngày 8-5-
46. Tháng 6, ông và một nhóm Cao Đài ưng thuận hợp tác, rồi 
đến tháng 11-1946, sau khi Hộ pháp Phạm Công Tắc được Pháp 
trả tự do, một lực lượng lớn Cao Đài kéo về cộng tác với Pháp. 
Về phía Hòa Hảo, mặc dù có xung đột chính trị, tranh chấp quyền 
hành dữ dằn giữa hai bên, Hòa Hảo vẫn tiếp tục cộng tác với Việt 
Minh, cho đến khi Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh sát hại. 
 Nhiều tác giả cho rằng T.V. Giàu bị điệu về Hà Nội để “kiểm 
thảo” vì hành động thái quá của ông trong việc thanh trừng các 
đảng phái đối lập. “Thái quá” có thể không phải là lý do chính1 vì 
về sau Trường Chinh, Tổng Bí Thư đảng, phê phán lãnh đạo khởi 
nghĩa tháng Tám ở Bắc lẫn Nam đã không “thẳng tay trừ hậu 
họa”. Ông “tiếc rằng việc trừ phản động của Cách mạng tháng 
Tám không thi hành được đầy đủ trong phạm vi cần thiết.”2 Nói 
trắng ra là không thi hành đúng khẩu hiệu “Đào tận gốc, trốc tận 
rễ”, không diệt trừ những mầm mống có thể cạnh tranh, chống lại 
hay gây khó khăn cho ĐCS trong tương lai.3   
 Những người Cộng sản Đệ Tam chính thống như Nguyễn Văn 
Cừ, Trường Chinh, Trần Huy Liệu, Trần Văn Giàu bị ảnh hưởng 
bởi chiến dịch xuyên tạc của Staline đối với những người Đệ Tứ 
nên xem họ như “kẻ thù hết sức nguy hiểm” nhưng thực chất 
những người Đệ Tứ Việt Nam không chủ trương bạo động, như 
sự kiện lịch sử đã cho ta thấy: Tuy có cơ hội, họ quyết định 
không tổ chức một lực lượng võ trang. Trong hoàn cảnh bắt buộc 
phải chiến đấu chống Pháp, họ hy sinh, nhưng khi trinh sát của 

                                                      
1 Lý do chính rất có thể là bản chất độc lập của ông dẫn đến mâu thuẫn chính 
sách, chiến lược giữa ông và Trung ương Đảng, như việc Xứ ủy Tiền phong của 
ông không cùng khẩu hiệu với Xứ ủy Giải phóng của Trung ương, ông không tổ 
chức lực lượng du kích ở nông thôn như ngoài Bắc, ông không bằng lòng về 
việc Trung ương đòi giải tán Thanh niên Tiền phong, v.v… 
2  Trường Chinh Tuyển Tập, Nxb Sự Thật, 1987, T1, tr. 126-204 (Trích từ tài 
liệu đăng trên mạng Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam). 
(http://dangcongsan.vn/cpv/index.html) 
3 Trần Gia Phụng, 2009, tr. 221. 
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Dương Bạch Mai đến vây bắt họ đều chọn giải pháp tránh đổ 
máu, tương tàn. 

Việc Cộng sản Đệ Tam quyết tâm sát hại toàn bộ những người Đệ 
Tứ đã từng chống đối chính quyền thực dân, gây một cú sốc 
mạnh trên toàn đất nước, trong giới người am hiểu tình hình 
chính trị, và cho đến ngày nay việc sát hại này vẫn còn bị dư luận 
quần chúng buộc tội.1 
 Hoàng Khoa Khôi,2 một trong những người thành lập nhóm 
Đệ Tứ Việt Nam tại Pháp năm 1943, viết: 

Năm 1989, tờ Chroniques Vietnamiennes (Việt Nam thời đàm), cơ 
quan ngôn luận của nhóm trốt-kít Việt Nam tại Pháp, mở chiến dịch 
đòi phục hồi danh dự cho Tạ Thu Thâu và các đồng chí của ông. 
Chỉ trong vòng hơn một tháng, tờ kêu gọi có hơn một trăm chữ ký, 
gồm các nhân sĩ Pháp, Việt và phần đông là những người đã từng 
ủng hộ cuộc tranh đấu giành độc lập của Việt Nam… [Họ] không 
phải là trốt-kít, nhưng là những người tôn trọng sự thực và lẽ phải, 
muốn cho lịch sử Việt Nam được trong sáng để bước lên con đường 
tiến bộ.”3 

Như Trần Văn Ân đã nhận xét: Thâu, Hùm, Thạch  là “những nhà 
ái quốc thành tâm, và đồng thời cũng là người xã hội chân 
chính.” Ông Ân dẫn trích Jean Jaurès (một người theo chủ nghĩa 
hòa bình và là người có công trong việc sáng lập Đảng Xã hội 
Pháp) để giúp thế hệ mai sau hiểu được hành trình chính trị của 

                                                      
1 Marr, 2013, tr. 409.  
2 Diễn văn đọc trong buỗi họp ngày 26.09.2004 [dịch từ tiếng Pháp]. Nhóm Đệ 
Tứ Việt Nam (Paris). 
(http://www.tusachnghiencuu.org/essay/hkk260904.htm) 
 Hoàng Khoa Khôi cùng với Hoàng Đôn Trí (một người học trò cũ của các ông 
Thâu, Hùm, Thạch), Nguyễn Được, Trần Văn Long và vài người bạn sáng lập 
nhóm Đệ Tứ tại Pháp vào năm 1943. Do sáng kiến của nhóm này, một sự kết 
hợp hy hữu được thực hiện, hội tụ những người Đệ Tứ và những người trí thức 
quốc gia tiến bộ như Trần Đức Thảo, Phạm Quang Lễ (sau này về nước được 
đổi tên là Trần Đại Nghĩa).  
3 “Phía quốc tế và Pháp có các ông Noam Chomsky, giáo sư đại học Mỹ; Jean 
Ziegler, giáo sư đại học Thụy Sĩ; Laurent Schwartz, giáo sư đại học Pháp; bà 
Madeleine Rébérioux, chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp, v.v... Phía Việt Nam có 
sử gia Lê Thành Khôi, giáo sư đại học; Trịnh Văn Thảo, giáo sư đại học nghiên 
cứu Viện C.N.R.S.; Nguyễn Đức Nhuận, v.v...”  (Hoàng Khoa Khôi. 2000. “Ai 
đã ám sát Tạ Thu Thâu và những người Trốt-kít Việt Nam,” Hồ sơ Đệ Tứ Quốc 
tế Việt Nam, Tập 1. Paris: Tủ sách Nghiên cứu.) 
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những người Đệ Tứ Việt Nam: “Beaucoup d’internationalisme 
ramène à la patrie”. Thâu, Hùm, Thạch đã ý thức tới nơi tới chốn 
“học thuyết quốc tế” để trở về gần với tổ quốc mình hơn.1  
 Họ là những người chuộng hòa bình, tránh bạo lực. Chính 
trường là nơi tranh đấu. Tiếng nói, ngòi bút là vũ khí để binh vực 
người dân, chống bạo quyền, thay đổi chế độ.  
 Cách mạng Tháng Tám thường được nhắc lại là một điểm 
vinh quang trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ, nhưng nó cũng 
mang một cái tang rất lớn cho dân tộc: cả một tầng lớp nhân sĩ, trí 
thức yêu nước bị giết chết ở tuổi trung niên, ở tuổi còn nhiều tiềm 
lực đóng góp cho đất nước. Hậu quả thảm khốc của một chính 
sách độc quyền lãnh đạo trong tay những người với bản chất độc 
tài, hung bạo, tư tưởng cực đoan. 
 

&&& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 “Chuyện già chuyện trẻ: Cụ Trần Văn Ân và tôi”  (Nguyễn Hoài Vân, 1989). 
(www.nguyenhoaivan.com) 
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III. 

THƯƠNG NHỚ CHA 
 

Trần Văn Tự1 

Thương nhớ gởi về ba, người cha kính yêu suốt đời chúng con. 
Dù thời gian sống với nhau rất ngắn ngủi nhưng không bao 

giờ chúng con quên công ơn sanh thành dưỡng dục của ba má.  
Từ khi bước vào đời cho đến ngày sau cùng, ba luôn đấu tranh 

cho công bằng xã hội, cuộc sống của ba bao giờ cũng soi sáng, là 
kim chỉ nam cho cuộc đời chúng con. 

Di vật cuối cùng 
Một đêm cuối năm 1946, tôi đi chơi về khuya, thấy trong nhà còn 
đèn nhưng cửa trước đóng kín. Thuở ấy tôi ở nhà Dì Ba, kế mẫu 
tôi. Nhà nằm trong căn bìa, phía sau rạp hát Nguyễn Văn Hảo, 
Sài Gòn.  

Dì Ba đang tiếp một người khách lạ. Cả hai nói chuyện thì 
thào, tôi không nghe rõ được. Chỉ thấy Dì thỉnh thoảng lấy khăn 
lau nước mắt. Cuối cùng khách đứng dậy cáo từ, nói: "Em xin chị 
cho em giữ lại cái đồng hồ và cặp mắt kiếng của anh Thạch để 
làm kỷ niệm, còn quyển sổ tay xin gởi lại chị. Ra khỏi đây em sẽ 
đi biệt vô âm tín, xin chị đừng tìm." 

Sau khi người đó đi rồi, Dì Ba cho biết người ấy cùng bị nhốt 
chung một hầm với ba tôi và nhiều người khác, đem về tin tức và 
những di vật cuối cùng của ba tôi. Theo lời người ấy kể lại ba tôi 
bị Việt Minh bắt và thủ tiêu cùng một lúc với nhiều người 
khác.Vậy mà khoảng năm 1948, có người từ trong bưng ra nói gạt 
rằng ba tôi còn ở trong đó, kêu tôi vô gặp mặt. Phải chăng họ 
muốn nhổ cỏ tận gốc? 

Tiếc rằng lúc đó tôi quá khờ, không kịp suy nghĩ hỏi han chi 
tiết như ba tôi bị sát hại ở đâu, ngày nào... để sau này đi tìm hài 
cốt. Anh em tôi chỉ còn biết lấy ngày ghi trang cuối cuốn sổ tay là 
ngày 22/10 để cúng giỗ ba tôi.  
                                                      
1  Trần Văn Tự là trưởng nam của Trần Văn Thạch, là anh cả cùng cha khác mẹ 
với Trần  Mỹ Châu. 
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Hầu như tất cả những người bị nhốt chung hầm đều bị giết. 
Khách lạ đêm ấy hình như là người duy nhứt đã may mắn thoát 
chết đem về được di vật và kể cho nghe cái chết thảm khốc của 
ông.  

Vào thời này (từ tháng 9, 10, năm 1945 qua năm 1946, 1947) 
không biết bao nhiêu người bị Việt Minh thủ tiêu, chết mất xác và 
thân nhân chẳng bao giờ được báo tin. Gia đình nạn nhân cứ 
ngóng trông mà mãi chẳng thấy trở về, không biết ngày chết để 
cúng giỗ.  

Người khách đêm ấy đến nhà có một lần đó thôi, rồi biệt vô 
âm tín đến nay đã hơn 50 năm. Ước gì nhân chứng duy nhứt đó 
lên tiếng làm sáng tỏ mọi việc, nếu ông còn sống đến nay, hay có 
tiết lộ cho gia đình ông về cái chết oan khuất của ba tôi và những 
người cùng số phận. 

Quyển sổ tay do khách đem về có khuôn khổ bằng tờ giấy học 
trò xếp tư, chữ viết bút chì nguệch ngoạc. Ba tôi có lẽ đã phải viết 
lén lút trong căn hầm thiếu ánh sáng. Phần đầu ông viết cho các 
con, nhắc nhủ chúng tôi phải thương yêu nhau: 

Các con, 
Bây hãy thương nhau. Dìu giắc lấy nhau. ... Các con còn khờ 

dại, ba lo cho các con lắm. Đừng quên lời dặn cuối cùng của ba 
là lúc nào cũng phải thương nhau... Tự, Điển, Linh, Dung, 
Nguyệt, Châu! Sáu đứa bây chớ bỏ nhau. 

Phần kế tiếp, ba tôi viết cho Dì Ba, kế mẫu của tôi, mẹ em 
Châu:  

Em Ngọc,  
Nếu em còn cảm tình cùng anh, anh xin em nghĩ đến mấy con 

nhỏ dại của anh, khi nào giúp được nó, chớ quên. Anh thương Mỹ 
Châu nhiều lắm, nhưng trong thời buổi đảo điên nầy, cha con lại 
vội xa nhau. 

Cuối cùng, ba tôi viết vội vàng một dòng cho bác Hai tôi: 

Anh Hai,  
Tôi gởi gắm các con tôi cho anh. Nhờ anh chiếu cố chúng nó. 

Cuối thơ ghi ngày 22-10-45. Thơ không nhắc tên em Chung, 
con gái út của Ba. Khi Dì sanh em ra thì ba tôi đã đi rồi, hai cha 
con không bao giờ biết mặt nhau.  
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Mẹ tôi mất năm 1935, 14 ngày sau khi sanh ra em Nguyệt (tên 
khai sanh là Mỹ Lệ). Cậu Mợ Hai tôi ở Mỏ Cày bồng em về nuôi. 
Hai năm sau Ba tôi tục huyền với Dì Ba (khuê danh là Nguyễn 
Kim Ngọc), lúc đó ông 32 tuổi, Dì được 20, tôi vừa lên 10. Một 
năm sau, em Châu ra đời. Dì Ba đã hết lòng nuôi nấng bảo bọc 
anh em chúng tôi cho đến ngày Dì bị khổ nạn (sẽ nói phần sau). 
Anh em chúng tôi vẫn mang ơn Dì rất nặng, xem Dì như mẹ, tuy 
không sanh mà có dưỡng. Bảy anh em chúng tôi (kể cả em Mỹ 
Chung) vẫn thương yêu nhau như anh em một cha một mẹ, không 
chút phân biệt nào.  

Khi em Châu được 2 tuổi, đầu năm 1940, Ba tôi bị đày ra Côn 
Đảo. Vì phải lo kế sinh nhai Dì đem em về với bà ngoại và Dì 
Hai của em ở Vĩnh Long, rồi gởi chúng tôi cho Bác Hai ở Phú 
Lâm, Chợ Lớn nhờ chăm sóc.  

Bác tôi ra ngoài đời rất sớm, đi làm lo phụng dưỡng cha mẹ 
già (ông, bà nội tôi) đến khi cha mẹ khuất bóng. Sau này bác đỡ 
đần em trai là ba tôi, nuôi dưỡng các 
cháu là chúng tôi.  

Bác Hai tôi là người con chí hiếu, 
người anh chí tình, người bác hết lòng. 
Cuộc đời bác ổn định, ở hoài một chỗ, 
làm hoài việc nhà nước, dài lâu, đều 
đặn như cái đồng hồ, trái hẳn với ba tôi, 
cuộc đời đầy sóng gió. Lương bác ba 
cọc ba đồng, con bác đông (hai trai, ba 
gái), vậy mà bác vẫn vui lòng cưu mang 
đám cháu mồ côi. Bác không hề trách 
móc ba tôi tiếng nào.   
      Bác tôi, Trần Văn Đá 

      (tự Trần Hữu Ngọc)  

 
Chuyện vặt vãnh nghe ba tôi  

từ Côn Đảo về kể lại 
Trước năm 1939, ba tôi cùng nhiều anh em đồng chí thường bị 
Pháp bắt. Bị bắt rồi được thả cứ như vậy nhiều lần.  

Cho đến 1939, tình hình bên Pháp nguy ngập, Thế chiến 2 bắt 
đầu, họ sợ thuộc địa bên Đông Dương này nổi loạn, bắt ba tôi ra 
tòa xử 4 năm tù, 10 năm biệt xứ và đày đi Côn Đảo. Có thể nói 
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suốt 80 năm đô hộ, chưa lần nào Pháp bắt bớ, giam cầm, tra tấn, 
đày biệt xứ nhiều tù chánh trị bằng năm đó. Bót Catinat, Khám 
Lớn Sài Gòn, các khám tỉnh và nhà tù Côn Đảo nơi nào cũng chật 
cả người. Từ thành phố đến nông thôn, khắp nơi đều xảy ra các 
vụ lùng bắt người "phản nghịch" và "cộng sản".  

Ở Côn Đảo, phòng giam chật cứng, thiếu nước tắm rửa, thiếu 
vệ sinh, bịnh ghẻ hờm lây lan khắp mọi người, thứ ghẻ ăn sâu vô 
thịt dưới mông, trên bắp đùi, bắp chơn, chảy nước vàng hôi thúi. 
Ba tôi kể lại, ông chổng mông cho bạn tù rửa ghẻ xức thuốc, bất 
kể mủ máu tanh hôi, trong khi ở nhà dầu cho là trong gia đình có 
lẽ ít ai chịu khó như vậy. Ở tù ai cũng bị đói khát, bịnh tật, ăn đòn 
bọng nhục nhã nên bạn tù thương nhau, săn sóc cho nhau còn hơn 
ruột thịt. (Sau biến cố 30 tháng tư 1975, tôi mới thấm thía kinh 
nghiệm này trong thời gian bị cầm tù 12 năm). 

Trong nhà giam chỉ có quần áo tù và chiếc chiếu, làm gì có 
bông băng để trị ghẻ. Thế mà anh em tù vẫn xoay sở tìm ra cách 
rửa ghẻ như sau: Xé một chéo áo, một lai quần, rồi ngồi tháo chỉ 
làm bông gòn. Lén giấu một cây tăm để vấn "bông gòn" và dùng 
nước tiểu làm... nước sát trùng. Tuy không kiến hiệu bằng thuốc, 
nhưng nó cũng giúp cầm cự được, không cho mụt ghẻ khoét sâu 
thêm. Có những người hy sinh áo quần đến nỗi gần như trần 
truồng. Có rơi đến tận cùng khổ ải mới thấy rõ tình người. 

Và tới chỗ tột cùng khổ nhục, người ta tưởng rằng sẽ phải ngồi 
rũ ra mà buồn cho tới chết. Không đâu. Thì giờ nhiều, không có 
việc gì làm, thì người ta học. Không cần sách, không cần vở, 
không bút mực vẫn học được. Đó là lấy tay vẽ chữ xuống sàn xi 
măng. Chữ không hiện trên sàn nhưng ghi vào trí não. Theo cách 
đó, người không biết chữ thì học i, tờ, người biết chữ quốc ngữ 
rồi thì học chữ Pháp, chữ Anh. Ba tôi gặp một nhà nho nên ông 
học chữ nho. Sau này về Cần Thơ, ông dạy văn phạm Pháp cho 
một chàng trai người Hoa, anh này chỉ lại ba tôi cách phát âm 
quan thoại các chữ nho ba tôi học được ngoài Côn Đảo. Mấy năm 
học qua học lại như thế, tù nhân mở mang kiến thức, kể cả những 
chủ nghĩa lý luận Đệ Tam Đệ Tứ. Về sau chế độ nhà lao được cởi 
mở, được nhận quà, nhận tiền, người tù còn nhờ mấy chú tù "lưu 
xứ" mua giấy viết để học dễ dàng hơn. 

Từ khi có nhà tù Côn Đảo, trong tù đã thành hình phe nhóm, 
theo từng đợt biến động và xét xử của tòa án thuộc địa. Chẳng 
hạn từ xưa đã có nhóm văn thân chống Pháp. Kể từ 1930 có nhóm 
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Việt Nam Quốc Dân Đảng. Kế đó có nhóm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
v.v... Kể từ các năm 39-40, do tình hình sôi động bên trời Âu, 
chánh quyền thuộc địa Pháp lật đật đem nhốt tất cả các phe nhóm 
chống Tây: các nhóm Đệ Tam, Đệ Tứ, Cao Đài, Hòa Hảo, và rất 
nhiều nông dân lục tỉnh bị vu oan làm cộng sản. Số người bị bắt 
quá nhiều, nhà tù trong đất liền chật cứng, phải giải ra Côn Đảo, 
mà rồi chỗ này cũng bị nhồi nhét như nêm cối. 

Và dù với chế độ gắt gao, hành xác tù như đã nói, nhà lao cũng 
không thể ngăn cản các phe nhóm thành hình. Chặt chẽ nhất có lẽ 
là nhóm Đệ Tam, nhờ kinh nghiệm tổ chức học hỏi từ Nga Xô và 
Trung Cộng đem vào Việt Nam. Ba tôi kể lại họ chủ trương làm 
sao phải chui vào được ba cơ sở:  

- Nhà bếp, để có thể lén giấu cơm cháo nuôi đồng chí đau ốm 
cần bồi dưỡng. 

- Trạm xá (infirmerie) để tận tình cứu chữa cho đồng chí và 
đồng thời bỏ mặc kẻ đối nghịch, không cùng phe. 

- Làm bồi Tây để nghe ngóng tin tức và thót méc tố cáo những 
kẻ thù nghịch.  

Đây không phải là sáng kiến cá nhân mà là chủ trương của 
đảng. Dĩ nhiên không phải lúc nào họ cũng nắm được cả ba chỗ 
và được sếp Tây tin cậy.  

Tù hình sự cũng có nhiều hạng: dao búa xâm mình, chung thân 
cấm cố. Đặc biệt nhứt là hạng tù lưu. Thành phần này không có 
gì nguy hiểm nhưng vì cứ phạm tội hà rầm: đánh lộn, ăn cắp vặt, 
vượt ngục trốn tù bị bắt đi bắt lại nhiều lần, nên bị tòa kêu án 
"lưu xứ", ở hoài Côn Đảo không có ngày mãn tù. Nhưng tù lưu  
hưởng chế độ rộng rãi là được đi làm việc bên ngoài, tối mới phải 
vô phòng giam. Họ được lính cai tù bắt về phục dịch riêng cho 
gia đình vợ con cai tù, nên họ thừa dịp mua bán đổi chác.  

Ba tôi kể có anh tù lưu có trồng cây ớt trong chậu ra trái, xem 
rất đẹp. Anh ta đem lại khu nhà thày chú gạ bán cho vợ các cai tù. 
Bà này mua xong bảo đem ra hè trồng, anh lấy tiền rồi bưng chậu 
ớt bán bà khác. Một chậu ớt mà bán cho không biết mấy bà. Về 
sau coi lại, trả tiền mà không thấy cây ớt, mấy bà méc chồng. 
Mấy chú cai tù tìm anh "lưu" đó đập cho một trận túi bụi, vậy mà 
anh vẫn cười hề hề, kêu mấy sếp đừng đánh nữa, "em sẽ đền cho 
chậu ớt khác." 

Một chuyện dở khóc dở cười khác: có anh tù lưu biệt danh 
"vua cờ bạc" có vật gì cũng đem ra đổ lúc lắc ăn thua. Mỗi năm 
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tù được lãnh một bộ đồ vải mới, anh ta đổ lúc lắc thua mất bộ đồ; 
được lãnh một chiếc chiếu, đổ lúc lắc mất luôn chiếc chiếu, anh ta 
bèn chờ có người hơ hỏng, ăn cắp chiếu, chờ người khác đi tắm, 
ăn cắp quần... nhiều lần anh ta bị bắt tại trận, ăn đòn nhừ tử,  vậy 
mà cũng không chừa. Mùng một Tết, tù được một quả trứng luộc, 
anh đem trứng đánh, thua mất trứng. Anh ta không cần ăn thua, 
chỉ ghiền đổ lúc lắc mà thôi . Thiệt đáng mặt vua... "cờ bạc".  

Một ông nông dân già không làm chánh trị, nhưng bị bắt oan 
khi lính thuộc địa ruồng bố bắt cộng sản, bị đưa ra Côn Đảo. Vì 
tuổi già sức yếu lại lâm bịnh nặng nên ông gần chết. Thấy một 
anh tù lưu đi ngang, mép tai giắt điếu thuốc. Ông già kêu lại nói: 
Tôi sắp chết, anh cho tôi rít vài hơi thuốc cho tôi chết khỏi thèm. 
Anh "lưu" trả lời: Ông phải trả tôi bằng cái gì mới được chớ. Ông 
già: Tôi có gì đâu ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Anh kia nói: 
Vậy tôi sẽ lấy bộ đồ và chôn ông trần truồng. Ông già bằng lòng. 
Anh lưu châm điếu thuốc đưa. Ông già bập bập được vài hơi, thở 
hắt ra rồi tắt thở. Anh "lưu" lấy lại điếu thuốc, dụi tắt, giắt trở lại 
vô mép tai rồi lột bộ đồ tù của ông già. Chỉ còn chiếc chiếu đồng 
bạn bó tấm thân khô đét đem đi chôn.  

Còn rất nhiều chuyện cười ra nước mắt kể sao cho siết. Mỗi 
lần vô phòng giam hay đi ra sân, lệ bắt buộc há miệng, giơ tay lên 
trời, chổng khu cho cai tù coi có giấu vật gì không. Đó là "Múa 
phượng hoàng". Xếp khám Tây buồn tình, muốn tập thể dục, cầm 
roi cá đuối vào phòng giam quất lia lịa hai bên, đầu phòng tới 
cuối. Tù sợ trúng đòn, nhảy lên nhảy xuống gọi là "Nhảy trống 
chầu". Vậy mà có người trúng mút đuôi roi, phải mù mắt. Ở đây 
không có chỗ cho nhân phẩm con người. Cho nên ai đã bước chân 
tới Côn Đảo đều không thể quên những màn "nhảy trống chầu", 
"múa phượng hoàng", mà nói cho người ở ngoài đời nghe, ít ai 
hình dung ra nổi.  

Tù chánh trị chết rất nhiều, chết vì bị hành hạ, thiếu ăn, thiếu 
thuốc men, bịnh tật, nhứt là bịnh kiết lỵ và phù thủng. Mỗi 
"banh" ("bagne") hàng ngày cả chục người chết; thật là khủng 
khiếp. Không rõ cơ duyên nào có một thời gian ba tôi được cho 
làm ở sở Rẫy. Tuy dang nắng suốt ngày, nhưng nhờ gió biển, rau 
cải tươi bồi dưỡng, nên được khoẻ mạnh, sống sót đến ngày về. 

 Ở sở Rẫy ba tôi gặp nhiều nông dân chất phác cũng bị đày ra 
Côn Đảo. Đa số là những người hiền lành vô tội bị cáo gian vì thù 
oán cá nhân, có khi do những người bị tra khảo đánh đau mà khai 
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bậy, hoặc bị kẻ thù nhét truyền đơn vô nhà. Có người bị hương 
chức, hội tề thừa nước đục thả câu hay muốn cướp ruộng đất hoặc 
vợ con. Có kẻ thuộc thành phần tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo 
bị nghi theo Nhật chống Tây, có người là thành phần nghèo khổ 
khốn cùng, bị Cộng sản tuyên truyền theo họ để được chia ruộng 
đất. Có người thuộc thành phần bị khủng khoảng kinh tế bị tù vì 
không tiền đóng thuế thân, thuế ruộng, có người tù vì bị xúi dục 
đi biểu tình, v.v... 

Ba tôi kể lại họ thật là đáng tội nghiệp. Thay vì kêu họ lên để 
điều tra kỹ lưỡng tìm ánh sáng công lý, giải quyết những khó 
khăn, giúp họ thoát ra khỏi cảnh bần cùng, thì bọn cầm quyền 
Pháp từ quan tỉnh, quận, làng xã, đến lính mã tà cứ đi lùa, bắt 
nhốt, đánh đập và đày ra Côn Đảo. Không biết bao nhiêu người 
vô tội bỏ mạng ở đó. 

Ba tôi và ông Nguyễn An Ninh bị nhốt cùng phòng giam. Ông 
Ninh bị kiết lỵ mà không có thuốc. Khi bịnh nặng, đi không nổi, 
người ta dời ông qua dưỡng đường, nhưng cũng không cho thuốc. 
Nghe tin ông Ninh mất, ba tôi cũng như bao nhiêu tù Côn Đảo, 
ngậm ngùi thương tiếc; sau này ông còn nhắc lại cái chết của ông 
Ninh cho tôi nghe rằng người ở trạm xá thuộc xu hướng Đệ Tam, 
không cho thuốc vì ông Ninh không theo đảng Cộng sản. Ba tôi 
khi được thả về, có ý định viết hồi ký về những sự thật bí ẩn, khó 
tin mà có thật ở Côn Đảo. Ông cũng còn nói là phải viết lên một 
bản án kết tội chế độ thuộc địa Pháp công bố cho thế giới biết. 
Tiếc rằng ông chưa kịp viết thì phải bỏ mạng vì bọn theo Staline. 

Có bài hát tù Côn Đảo chuyền nhau, ba tôi về hát lại cho các 
con nghe. Em Linh học thuộc lòng lúc nhỏ, giờ nhớ lại, có thể sai 
sót chút ít: 

Thương nhau nhớ nhau; nhớ nhau xin giữ lời nguyền. 
Dù lúc nào cách bức, ráng gìn tâm trí thanh cao. 
Vững lòng tranh đấu chớ nao. 
Xin cười gió mưa gào thét. 
Ta ngồi hờn trong chốn lao tù. 
Nhìn đồng bào kêu la khắp vùng u tối. 
Nỗi lòng đau đớn ai thấu. [...] 
Quyết tâm lo diệt quân thù. 
Trong tù ta cười yên vui. 
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Gia đình xum họp 
Bị bắt cuối năm 1939, đi tù đày Côn Đảo đầu năm 1940, đến 

tháng 10, 1943, ba tôi được thả ra. Ông về tạm trú tại nhà bác tôi 
ở Phú Lâm. Chỉ được ở Sài Gòn khoảng một tháng để làm giấy 
tờ, thăm gia đình bạn bè, sau đó đi thọ án biệt xứ 5 năm tại Cần 
Thơ. Đó là lần tôi vô cùng sung sướng  gặp lại ba sau nhiều năm 
xa cách nhớ thương.  

Ba tôi có phần sạm đen, một chân đi hơi yếu, hậu quả của 
nhiều năm tù đày kham khổ. Nhưng tinh thần ông vẫn sáng suốt, 
trí óc vẫn minh mẫn. Gặp lại ba, tôi mừng rỡ không gì sánh được. 
Lúc ở với bác Hai tôi, mỗi chiều tôi đều thắp nhang, đánh chuông 
nơi trang thờ Phật, cầu nguyện cho ba tôi được khỏe mạnh, sớm 
về với các con. Nguyện cầu được linh ứng nên tôi cảm tạ Trời 
Phật đã ban ơn phù hộ. 

Mỗi sáng ba tôi đi xe lửa ra Sài Gòn. Những hôm không đi 
học, tôi thường theo ba tôi đi thăm bạn bè của ba. Gặp chú Lê 
Tường Khai nha sĩ ở Đakao (kế rạp hát bóng Asam, ngã tư Albert 
1er và Lagrandière). Chú mừng lắm, ôm ba khóc vì không ngờ 
còn gặp lại. Gặp bác Đặng Văn Ký có cơ sở họa hình ở ga xe điện 
Đakao, hai người nói chuyện nhiều về anh em báo Tranh Đấu. 
Gặp chủ tiệm may Thừa Thiên (đường Sabourin - sau là đường 
Tạ Thu Thâu - bên hông chợ Bến thành), mừng gặp ba, ông kéo 
vô đo may cho mấy bộ đồ Tây. Lần đầu tiên ba mặc tussor (dệt 
bằng tơ tằm), trước kia ba chỉ mặc đồ vải bố. Ngoài ra, ba tôi còn 
gặp nhiều người khác mà tôi không nhớ hết. 

Tôi chờ cả tháng mới đến bãi trường, lật đật về Cần Thơ với 
ba. Khi ấy chưa có nhà, ba tôi phải thuê phòng ngủ, nhưng ở chỗ 
nào cũng không yên, kẻ ra người vào thăm hỏi cả ngày đêm, mà 
ông thì cần tĩnh dưỡng. Về sau, được nhận làm giáo sư trường 
Lycéum Bassac, ông Trần Văn Sửu, chủ trường, cho ở tạm một 
căn nhà sát bên trường. 

Khi đã mướn được căn phố đường De Lanoue, ba tôi lần lượt 
gom các em tôi về Cần Thơ, em Linh và Điển từ Phú Lâm; Dung, 
Nguyệt từ Mỏ Cày. Sau cùng Dì Ba và em Mỹ Châu từ Vĩnh 
Long tới. Thời gian ở đó là hạnh phúc nhứt đời tôi. Một đứa mồ 
côi từ tấm bé, anh em ruột thịt phân tán mỗi đứa một nơi, nay 
được sum hợp đông đủ về chung một tổ ấm với người cha thân 
yêu. Còn gì hạnh phúc cho bằng.  
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Khi nhỏ tôi ít gần gũi ba tôi, không kể thuở ấu thơ chưa biết 
gì. Ít lâu sau đầu năm 1937, ba gởi tôi vô nội trú trường dành cho 
trẻ con còm cõi (préventorium) ở Phú Lâm. Tôi xa nhà lúc mới 
10 tuổi. Hai năm sau, khi trở về được ít tháng thì ba tôi bị bắt. Tôi 
có lần theo Dì Ba đi thăm ba tôi khi ông còn ở Khám Lớn Sài 
Gòn, trước khi bị đày ra Côn Đảo. Nay gặp lại ba, tôi đã lên 16, 
tuổi vừa lớn, bỡ ngỡ trước cuộc đời nhưng muốn học nhiều, biết 
nhiều. Ở tuổi cần được người thương yêu dìu dắt. Ông về thật 
đúng lúc. Than ôi! Chỉ được một thời gian quá ngắn. Tuy khoảng 
hơn một năm, nhưng tôi đã học ở ba rất nhiều. Ông dạy tôi không 
chỉ bằng lời nói, bằng hành động, mà còn bằng cả lối sống. Hơn 
nửa thế kỷ rồi, nhưng lời dạy bảo, hình ảnh, kỷ niệm của ba tôi 
vẫn in rõ trong tâm trí tôi như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, 
lúc mẹ mất, lúc ba gởi tôi vô nội trú Phú Lâm...  

Mấy em gái tôi để dành tiền bỏ ống heo đất. Ba lấy ra đập bể 
hết, lấy xu, cắc đưa bếp đi chợ. Các em gái khóc oà lên. Tôi hỏi 
ba tại sao ba làm vậy. Ba nói: Tiền làm ra để lưu thông, đổi chác, 
không phải để dành. Tích trữ tiền của là một tật xấu đưa đến thói 
ky cóp, tiếc tiền, mê tiền mà quên người nghèo khổ cần giúp đỡ. 
Có khi vì tiền mà hại người, bóc lột người.  

Sắp đến Tết tôi đòi may quần áo mới. Ba hỏi: Con có mấy bộ. 
Tôi đáp: Có 3 bộ. Ba nói: Số vải trên trái đất chia đều ra mỗi 
người được một bộ quần áo. Con có 3 bộ tức là hai trẻ con khác ở 
truồng. Nếu may thêm 1 bộ cho con sẽ có một đứa trẻ nữa ở 
truồng! Lúc đó tôi không tin. Ít lâu sau tôi theo bà ngoại, cậu Hai 
vô ở Vàm Rầy (Rạch Giá), quả một số đông trẻ con ở đó ở 
truồng, rất ít đứa có đủ quần áo mặc.  

Hai em tôi giành đồ chơi đánh lộn, tôi đứng ngoài làm người 
trung lập. Ba tôi rầy: Giữa kẻ yếu người mạnh tranh chấp nhau, 
trung lập là đứng yên để mạnh hiếp yếu. Trong xã hội này không 
thể đứng trung lập, vì đứng yên để người hiếp đáp người, là có 
tội. 

Tôi không lo học, chỉ thích đi theo Thanh niên Tiền phong, ba 
tôi bảo: Con ráng học cho mở trí khôn, hiểu biết nhiều về chánh 
trị. Bây giờ còn khờ dại, đi theo phong trào này phong trào kia 
chỉ bị người ta lợi dụng cho mục đích của họ. Rồi có khi phải ân 
hận đã đi ngược lại chí nguyện ban đầu của mình. Về sau quả 
đúng như vậy. 
 Ba tôi dạy Pháp văn riêng một học sinh người Hoa tại nhà. 
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Ông không lấy tiền, đổi lại anh này dạy ba tôi chữ Hán và tiếng 
Quan Thoại. Ba tôi giỏi chữ Pháp nhờ học tiếng Latin, nay muốn 
giỏi tiếng Việt nên học thêm chữ Hán. Ông kể: Bên Pháp có 
những ông bà già 7, 8 mươi tuổi còn vô thư viện học hoài. Họ học 
không cần bằng cấp, không vỗ ngực khoe tài, mà học chỉ để mở 
mang kiến thức, và học cả đời không biết mệt. 

Ở Cần Thơ ba tôi dạy Pháp văn ở Trung học tư thục Bassac 
các lớp đệ nhị, tam, tứ. Khi tựu trường niên khoá 44-45, tôi về 
học trường này lớp Đệ Tam. (Ở Cần Thơ có hai trường nữa là 
trường công Phan Thanh Giản và tư thục Nam Hưng. Hình như 
nhiều học sinh nghe tiếng, thích ba tôi, theo về học với ông kể cả 
lớp tối.) Nhơn dịp bãi trường, ba tôi nói chuyện với các anh lớp 
lớn sắp ra trường. Ba tôi khuyên: "Các anh hãy có chí học lên 
cao, đi du học nước ngoài. Đi nhiều, học nhiều, nhìn xa thấy 
rộng, nhiều nước trên thế giới tiến bộ quá xa còn nước mình lạc 
hậu chậm tiến. Có đi mới càng thấy càng thấm thía thân phận 
người Việt Nam, đầu óc mình không thua ai mà cứ chịu khổ hoài. 
Chừng đó các anh sẽ thấy cần làm gì cho quê hương xứ sở. Hơn 
là quanh quẩn trong xóm làng, mộng ước chỉ làm hương cả, 
hương chủ, ăn trên ngồi trước, hách dịch với dân, mà cúi đầu sợ 
sệt người Tây từ tên lính tào cáo (bắt rượu lậu) tới ông cò". 
Không rõ trong số học trò của ba, có ai thực hiện chí nguyện đi 
khắp bốn phương hay không, chỉ thấy mọi người vỗ tay tán 
thưởng, mặt mày rạng rỡ như thấy ánh bình minh nơi chơn trời. 

Ba tôi có óc bình đẳng khác người. Kẻ nghèo, người sang ông 
xem như nhau. Không trọng vọng hạng quyền quý, không khinh 
rẻ giới bần cùng. Trái lại ông luôn giúp đỡ kẻ thất thế, bị hà hiếp. 
Nhiều lần ông đứng ra kêu nài cho những người thôn quê ít học 
bị cường hào hay hương chức bắt nạt. Thỉnh thoảng có những ông 
bà nông dân tay lấm chưn bùn đến ngồi trước cửa chờ ba tôi đi 
dạy về, kêu cứu về những việc áp bức bất công xảy đến cho họ. 
Ba mời vô nhà, ngồi tử tế, hỏi chuyện, rồi hoặc làm đơn giùm, 
hoặc đưa đến toà bố (trụ sở hành chánh tỉnh) gặp thẳng các chức 
việc để xin giải quyết cho họ. Xong việc rồi, họ đem con cá, con 
gà, buồng chuối đến tạ ơn. Ba không lấy, họ phải năn nỉ, hoặc 
đem ra cửa sau xin chú bếp nhận giùm.  

Khi rảnh rỗi, ngoài giờ dạy học, ba tôi đi xe lôi tới cầu bắc cũ, 
ngồi nói chuyện với anh chạy xe lôi, hay ra chợ chiều nói chuyện 
với các bà buôn gánh bán bưng, để tìm hiểu về cuộc sống đầy khó 
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khăn, cơ cực của họ. Ba tôi có giao thiệp với một số trí thức, nhân 
sĩ rất ít ở Cần Thơ lúc bấy giờ, trong đó có Giáo sư Nguyễn Văn 
Lịnh, Giáo sư Lý Bình Kiệt, ông Lê Văn Hoạch (sau làm thủ 
tướng Nam Kỳ), ông Hồ Hữu Tường (từ Côn Đảo về sau ba tôi ít 
lâu), và hai vợ chồng bác Hiệp (bạn tù Côn Đảo). Ba tôi tới mua 
thuốc một người bà con bên ngoại, dược sĩ Bùi Quang Sách, chủ 
nhà thuốc Tây. Ba có nói chuyện nhưng không thân lắm. Về chi 
họ Bùi, bà con bên bà ngoại tôi, nhưng tôi không rõ bà con thế 
nào, chỉ nghe má tôi gọi Bùi Quang Chiêu bằng cậu. Tuy có bà 
con nhưng bất đồng chánh kiến nên không thân. Chỉ sau biến cố 
1945, tôi mới nối lại tình bà con với họ Bùi. 

Ba tôi ở Cần Thơ không lâu, khoảng hơn một năm, mà tiếng 
tăm vang khắp trong giới học sinh, trong giới lao động chân tay 
và trong giới nông dân thôn quê. Vì người thấp cổ bé miệng có 
thể đến nhờ cậy ông một cách tự nhiên, dễ dàng. Dù giải quyết 
được hay không được như ý, họ cũng thấy an ủi rất nhiều. Không 
như khi phải ra dinh quận, tòa tỉnh chầu chực, xin xỏ mà không ai 
ngó ngàng lưu tâm giúp đỡ. Chỉ riêng vì tấm lòng hướng về việc 
xã hội chẳng kể đến bằng cấp, học vị, thêm cái tánh ưa can thiệp 
vào chuyện bất công, việc kẻ quyền thế hà hiếp dân nghèo cũng 
đủ cho mọi người tin cậy thương và trọng ông. Ba tôi lại còn ăn 
nói chậm rãi từ tốn, lời lẽ hiền hoà, dễ thương nên ông càng được 
yêu mến thêm nữa.  

  Là giáo sư Tây học, đáng lý ra ba tôi tới lui giao thiệp nhiều với 
giới của mình, với thành phần trí thức, quan lại, những người có học 
trong xã hội. Nhưng không, ba tôi đi ngược dòng. Ở Sài Gòn, như 
vậy là thường. Ở tỉnh lẽ, điều đó  khiến mọi người để ý, nhất là quan 
chức Tây. Họ theo dõi, đề phòng ba tôi làm gì phương hại cho họ, 
nhưng cũng có người nghe tiếng và mến phục. 

Tôi nhớ một chuyện. Một lần thạc sĩ Phạm Duy Khiêm tới Cần 
Thơ. Tòa bố đánh máy danh sách những người tai mắt đến tiếp 
kiến vị khách quý, trình lên Chủ tỉnh De Montaigut. Ông này lấy 
bút tay thêm tên ba tôi dưới cuối. Ông Khiêm nổi tiếng là vị giám 
khảo khó tánh, đánh giá người qua học vấn. Lần đó ông chú ý đến 
tên người được ghi cuối cùng, ông ở nhà khách tỉnh chờ gặp mặt 
ba tôi mà ông cho là xứng đáng tiếp chuyện.  

Một năm hơn ở Cần Thơ là thời gian đẹp nhứt trong đời anh 
em tôi. Riêng tôi học được rất nhiều nơi người cha kính yêu mà 
suốt đời tôi không quên được. 
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Biến cố năm 1945 tại Cần Thơ 
Năm 1945, tôi chứng kiến được nhiều sự kiện tại Cần Thơ (ghi lại 
theo ký ức, ngày tháng có thể không chính xác.) 

- Ngày 10 tháng 3, lúc 10 giờ sáng, thủy thủ Pháp tự đánh 
chìm chiếc La Marne (chiến hạm loại khu trục hạm) của họ để tàu 
không bị lọt vào tay Nhựt. Dân chúng kéo đến xem thật đông đảo. 

- Thày Huỳnh Phú Sổ đến Cần Thơ truyền đạo. Phong trào 
Thanh niên Tiền phong bắt đầu nhen nhóm. Thỉnh thoảng có 
truyền đơn Việt Minh kêu gọi dân nổi dậy chống Nhựt. 

- Ngày 9 tháng 3, Nhựt đảo chánh Pháp. Người Pháp rút đi hết, 
kéo xuống vùng U Minh chống lại Nhựt. Được vài tháng thì bị 
Nhựt bắt về giam tại khu trường Phan Thanh Giản.  

- Ngày 9 tháng 9, lực lượng Hòa Hảo và Việt Minh đụng độ tại 
Cần Thơ. Ba đại diện thương thuyết Hòa Hảo bị Việt Minh bắt là 
Huỳnh Thạnh Mậu (em Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ), Trần Văn 
Hoành (con của Trần Văn Soái, tự Năm Lửa), và Nguyễn Xuân 
Thiếp (thi sĩ Việt Châu). Một tháng sau, Việt Minh tổ chức toà án 
nhân dân tại sân vận động, đem ba người này ra xử bắn. 

 - Khoảng cuối tháng 9, Uỷ Ban Hành chánh Kháng chiến Việt 
Minh được thành lập ở Cần Thơ với ông Trần Văn Khéo làm chủ 
tịch.  

- Đầu tháng 10, sau khi Sài Gòn bị Pháp tấn công, theo lời mời 
của Uỷ Ban Hành chánh Kháng chiến Cần Thơ, Trần Văn Giàu 
về Cần Thơ diễn thuyết nói về Mặt trận Việt Minh. 

Sau khi Nhựt đảo chánh, có vài người bạn của ba tôi từ Long 
Xuyên đến tìm ông, trong đó có Bác Trần Văn Ân. Họ nói chuyện 
thì thầm với nhau cả đêm. Sáng hôm sau, ba nói phải lên Sài Gòn 
xem tình hình ra sao, giao nhà và các em lại cho tôi trông nom. 
Khi ấy phong trào Thanh niên Tiền phong đang lên ở Cần Thơ, 
tôi hăng say chạy theo. Ba tôi thấy thế nói: "Hãy cố học giỏi đi, 
có trình độ nhận thức chánh trị cao mới không theo đuôi mù 
quáng, không bị lợi dụng vào mục đích chánh trị khác." Sau này 
khi tỉnh ra mới biết mình đã phản bội lại lý tưởng mình. Đến 
tháng 7, trước khi lên Sài Gòn lần thứ hai, ba lại dặn tôi ở nhà 
chăm sóc mấy em. Đây là lần cuối tôi thấy mặt ba. Trước khi đi 
ông còn nói với tôi: "Tây nó bỏ tù ba mà không giết ba.  Đệ Tam 
sẽ giết ba." Tôi hỏi lại ba: "Ba có bạn học ở Pháp ngày xưa, là 
Thái tử Vương quốc Lào, sao ba không lên đó để ra nước ngoài?" 
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Ba nói: "Đất nước ở đây, bạn bè ở đây, bỏ chạy đi đâu."  
Tôi thường tự hỏi: Tại sao ba tôi biết trước như thế lại buông 

xuôi tay, không chống cự hay chạy trốn. Theo tôi nghĩ ông có ba 
chủ trương căn bản:  

1. Bất bạo động: Trong suốt đời làm chánh trị, tuy nói năng 
mạnh bạo, viết lách chẳng nể nang và hô hào tổ chức nghiệp 
đoàn, lực lượng thợ thuyền đấu tranh chống tư sản bóc lột, nhưng 
ông không tán thành bạo động, phá hoại, bạo lực. Chủ trương  
của ông là thức tỉnh, kết hợp, tổ chức lực lượng cho hạng người 
bị áp bức để đấu tranh hợp pháp. Đó là sở trường của nhóm La 
Lutte.  

2. Chủ trương đấu tranh chánh trị công khai, hợp pháp: Ông 
tiêm nhiễm văn hóa văn minh của nước Pháp lúc bấy giờ. Tự do, 
dân chủ, công bình xã hội. Ông chống lại những thứ áp bức, bóc 
lột, cướp giựt của chế độ thuộc địa. 

Tuy tự cho là đảng Đệ Tứ, nhưng không cuồng tín, không lệ 
thuộc bất cứ hệ thống nào. Cũng không tổ chức đảng phái bí mật, 
tuyên thệ trung thành tuyệt đối. Vì vậy sở đoản của ông và nhóm 
La Lutte là không hề tổ chức võ trang bí mật để đấu tranh bạo 
lực, sắt máu. 

3. Không muốn làm sứt mẻ, yếu thế cuộc kháng chiến chống 
Pháp.  

Biến cố dồn dập xảy đến tại tỉnh lỵ Cần Thơ. Trường học đóng 
cửa, chợ búa vắng teo. Ai cũng chờ nghe ngóng xem việc gì xảy 
ra. Nhưng cuối cùng Việt Minh kêu gọi tản cư, bỏ trống thành 
phố, thi hành lệnh vườn không nhà trống, chuẩn bị kháng chiến 
chống Pháp trở lại.  

Ít lâu sau khi ba tôi theo mấy người bạn lên Sài Gòn lần thứ 
hai, tàu chiến Tây tới đánh phá Cần Thơ. Thay vì ở nhà trông 
nom mấy em nhỏ dại, tôi mê cuồng đi theo Thanh niên Tiền 
phong rút vào bưng kháng chiến, giao nhà lại cho em trai tôi 
(Trần Văn Điển ) mới 14 tuổi với chị nó (Trần Mỹ Linh) 15 tuổi 
và mấy em gái nhỏ, bơ vơ trơ trọi giữa súng nổ đạn bay. Tôi đi 
theo kháng chiến mãi tới miệt Đầm Dơi, chẳng làm nên tích sự gì, 
lại mang bệnh sốt rét ác tính tưởng đã bỏ mạng nơi đầm lầy Cà 
Mau. Tôi lén trốn về Cần Thơ, may mà không bị lộ. Nếu bị Tây 
hay Việt Minh bắt, không bị cho đi "mò tôm" chắc cũng ăn đòn 
nhừ xương, còn đâu tới giờ nầy. Về tới Cần Thơ, cửa nhà đã tan 
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hoang, các em tôi đâu mất hết, còn tôi thân tàn ma dại. Đây là 
bước ngoặt rất lớn trong đời tôi mà sau này tôi ân hận mãi vì đã 
không nghe lời ba, và bỏ bê các em nhỏ dại trong thành phố Cần 
Thơ khói lửa. 

Dì Ba Ngọc 
Sau khi làm xong laissez-passer (giấy thông hành) tôi rời Cần 
Thơ về nhà bác tôi ở Phú Lâm, gặp em Điển mừng không xiết kể. 
Sau này mới biết là Dì Ba, mẹ kế của tôi đã đem 3 em Linh, Dung 
và Châu về Vĩnh Long, ở với mẹ và chị của Dì. (Em Nguyệt chỉ ở 
Cần Thơ với ba một thời  gian ngắn, sau nhớ bà ngoại, đòi về lại 
Mỏ Cày.) Khi tình hình chiến tranh có mòi nguy kịch ở Vĩnh 
Long, Dì đưa cả nhà tản cư về Cái Đôi một làng nhỏ, cách tỉnh lỵ 
Vĩnh Long 7 cây số. Tại đây Dì sanh em Chung. Dựa theo ngày 
ghi trong di bút cuối cùng của ba tôi và ngày ghi trong giấy khai 
sanh em Chung thì em ra đời 2 tháng 4 ngày sau khi ba tôi bị giết. 

Khoảng năm 1946, tình hình Sài Gòn lắng dịu một chút, Dì Ba 
trở về Sài Gòn làm ăn, xây được căn phố sau rạp Nguyễn Văn 
Hảo nói trên. Năm đó Dì làm nghề chở hàng thuê đường Sài Gòn 
Dalat, sau chạy đường Sài Gòn Vĩnh Long. Dì đem tôi về phụ 
việc, lần lần công việc làm ăn khấm khá, Dì đem mấy em tôi về 
nuôi. Anh em tôi có nơi nương tựa, các em tôi có chỗ ăn ở đi học 
từ đó. 

Sau vụ nhận lại di vật cuối cùng của ba tôi, cả nhà chưa hết 
bàng hoàng, bỗng một hôm cò bót quận nhì tới xét nhà lung tung, 
bắt Dì Ba tôi đi giữa đêm khuya. Không rõ nguyên nhân tại sao 
họ bắt Dì. Muốn tống tiền hay nghi ngờ Dì dùng xe vận tải chở 
thuốc Tây cho Việt Minh ở trong bưng. Bót quận nhì, nổi tiếng 
tàn ác, đã tra tấn dã man Dì Ba khiến cho Dì phát điên. Rồi Dì 
mất trí luôn tới nay. Hiện nay thỉnh thoảng Dì tỉnh lại đôi lúc, còn 
nhắc nhiều chuyện xưa. Dì mất trí nên của cải chìm nổi tiêu hết 
sạch.  

Sau đó không lâu thì em Điển lại bị thiệt mạng vì một viên đạn 
lạc trong lúc nghỉ hè về chơi ở cù lao An Thành, Vĩnh Long. Thật 
là tai họa không ngừng giáng lên đầu cả gia đình tôi. Lúc đó tôi 
vừa 20 tuổi, thân mang bệnh sốt rét, nhà không tiền của chỉ còn 
bà ngoại già (mẹ của Dì Ba) và trẻ con (các em tôi). Tôi làm sao 
xoay sở để gánh vác việc gia đình? May có Dì Hai, chị ruột Dì Ba 
nhào vô bày mở quán ăn đắp đổi qua ngày. 
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Lý tưởng công bằng xã hội 
Những gì về ba tôi trước khi tôi sanh ra đời và khi tôi còn thơ ấu, 
tôi được nhiều người kể lại, trong đó có bà ngoại ruột tôi. Ngoại 
tôi vì mến chí hiếu học của ba tôi kêu gả con gái cho rồi ra tiền 
cho ăn học thành tài.  

Ông nội tôi làm công chức sở thương chánh Sài Gòn, có nhà ở 
Phú Lâm, gia cảnh bực trung, không dư dả lắm. Ba tôi lại có 
mộng học cao. Thời đó, muốn học đại học phải đi Hà Nội hay 
sang Pháp. Có giai thoại về việc ba tôi thực hiện được mơ ước đó. 
Lúc ông sắp ra trường Chasseloup Laubat, một hôm ông nói nửa 
đùa nửa thật với một người bạn ở lục tỉnh: "Anh xem có điền chủ 
giàu có nào có con gái ế chồng, bao ta đi học, ta vào làm rể cho." 
Tình cờ lời ấy thấu tai bà ngoại tôi, lúc đó có lúa trong lẫm, và có 
ba cô con gái, ngoài hai người con trai, cả và út. Cô gái lớn vừa 
đến tuổi cập kê. Bà lên Phú Lâm hỏi thăm gia thế ba tôi, đến làm 
quen rồi kêu gả cô gái lớn cho ba tôi.  

Má tôi lúc đó mới 18 tuổi, đẹp nết đẹp người, nào phải gái ế 
chồng như ba tôi nói liều. Hai người không biết nhau trước mà 
thành vợ chồng ấm êm hạnh phúc, quả thật là nhân duyên. Sau 
đám cưới ba má và hai cậu tôi sang Pháp du học. Do duyên ấy tôi 
sanh ra ở Toulouse bên Pháp. Một năm sau má tôi bồng tôi về 
trước. 

Cuối năm 1929, ba tôi học xong Cử nhơn văn chương (Licence 
Ès-Lettres) về nước. Ba tôi không làm công chức cho Pháp, 
không dạy trường nhà nước, không chuộng sống vinh thân phì gia 
như phần đông dân tây học khác. Cái học ở Pháp, ông dùng vào 
việc dạy học, vừa mưu sinh, vừa đào tạo lớp trẻ Việt Nam. Và 
ông dùng vào việc tranh đấu đem lại công bằng xã hội ở đây như 
ông thấy ở Pháp.  

Ba tôi xuất ngoại, không những học chữ nghĩa, ông còn tiêm 
nhiễm văn hóa Pháp: tự do, công bằng, huynh đệ (Liberté-Égalité-
Fraternité). Ông hấp thụ tư tưởng xã hội. Rồi về sau, ông theo con 
đường "cách mạng thường trực" của Đệ Tứ Quốc tế (Trotskisme). 

Không những không hợp tác, ông lại còn công khai chống 
Pháp. Ông cùng các bạn đồng chí hướng ra tờ báo tiếng Pháp La 
Lutte (Tranh Đấu) làm cơ quan ngôn luận. Thời đó Tây cai trị, 
đứng ra chống đối họ khác chi trứng chọi đá. Lại viết báo đả kích 
bọn sen đầm (gendarme), cò bót lộng quyền làm bậy, bọn chủ 
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đồn điền, bọn thực dân tư bản bóc lột, kể cả quan Toàn quyền, 
Thống đốc... chẳng khác châu chấu đá xe. Vậy mà các ông ấy làm 
được lắm việc. Chẳng những dân chúng hân hoan phấn khởi, các 
nghiệp đoàn vùng lên, bọn quan quyền thực dân cũng chùn tay, 
sự cùm kẹp cũng nới giãn ra.  

Trên báo La Lutte, ba tôi viết mục "Petits Clous" (Mũi đinh 
nhỏ) châm biếm, lố bịch hóa những việc, những người cậy quyền 
thế hà hiếp dân đen, xu phụ thực dân; ông cũng không chừa cả 
thống đốc, chủ tỉnh Tây. Dân trí thức thích đọc mục đó đã đành, 
người bị châm chích cũng tìm đọc, chịu tài ba tôi khéo dùng từ, 
dùng chữ độc, biếm nhẽ có duyên, xem mà tức cũng cứ xem. 

Trong vai trò một nhà báo, ông còn đi về nông thôn đồng 
ruộng để nói lên tiếng nói của người dân cày, tá điền bị áp bức 
bóc lột, do họ dốt nát và không có luật pháp nào bảo vệ họ chống 
lại bọn cường hào và địa chủ nơi chỉ có luật rừng, không có ánh 
sáng công lý. 

Ngoài viết báo, ba tôi đi hội họp diễn thuyết nhiều nơi. Với 
giới trí thức và người Pháp  hiểu biết, ông dùng tiếng Pháp. Với 
người Việt, ông nói tiếng Việt, lời giản dị, bình dân, với nhiệt 
tình, thẳng thắn, ai nghe cũng thích thú và bị thuyết phục. Ông đề 
cập thẳng vào vấn đề quyền lợi của công nhân, của thợ thuyền, 
của nông dân tá điền. Đáng lẽ họ phải được hưởng phần xứng 
đáng với sức lao động của họ; ngược lại họ bị tước đoạt, bóc lột. 
Và phải làm sao tranh đấu giành lại, tranh đấu cách nào v.v... 

Để nâng cao mức tranh đấu, bênh vực hữu hiệu giới lao động, 
ngoài những bài báo, ba tôi cùng vài bạn trong nhóm La Lutte ra 
ứng cử Hội đồng Thành phố và Hội đồng Quản hạt. Năm 1935 
các ông Thâu, Tạo, Mai và ba tôi đều đắc cử HĐTP. Năm 1939, 
hai ông Thâu, Hùm và ba tôi đắc cử Hội đồng Quản hạt. 

Mặc dầu còn là thiểu số trong HĐTP so với phe Tây và thân 
Tây, nhưng các ông có cơ hội  tranh luận công khai, cho dân 
chúng nghe, báo chí theo dõi. Nhiều vấn đề cấm kỵ của Pháp 
như: Tây đồn điền cao su hà hiếp công nhân, chủ hãng Tây đuổi 
người vô cớ, độc quyền sản xuất dành cho Tây, nạn bắt lính, v.v... 
Dầu biết biểu quyết sẽ thua vì thiểu số so với phe thân Tây, 
nhưng cứ đem ra tranh cãi, gây tiếng vang rộng rãi trong dân 
chúng. Những vụ đó đều có tường thuật trên báo La Lutte và các 
báo tiếng Pháp khác, Tây muốn che đậy, đập dập cũng không 
được. Chúng hăm he đe dọa đuổi cổ người dưới quyền xem lén tờ 
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La Lutte, áp lực các nhà in không in báo, các nhà phát hành 
không gởi báo, tịch thu báo v.v... Những biện pháp khủng bố đó 
chỉ làm khó dễ chớ không giết chết tờ La Lutte. Giới trí thức, các 
học sinh vẫn lén lút tìm đọc tờ báo dám đương đầu với thực dân 
Pháp, rồi truyền miệng rộng ra mọi giới. Âu cũng là chút ít tự do 
ngôn luận dưới thời  Pháp thuộc. 

Tôi nhớ một lần theo Dì Ba đi nghe Hội đồng Thành phố họp 
ở Xã Tây (Tòa Đô Chánh). Tôi chẳng hiểu tiếng Tây, ngủ gà ngủ 
gật. Bỗng giật mình vì tiếng vỗ bàn, tiếng cãi nhau giữa bác Tạ 
Thu Thâu và một ông hội đồng người Pháp bụng bự. Hai bên 
chẳng ai nhịn ai, làm như sắp sửa đánh nhau. Tôi sợ quá, hết 
buồn ngủ, nép sát vào Dì  Ba. Tuổi thơ ấu của tôi (8 tuổi) ghi đậm 
hình ảnh một người Việt dám chỉ tay vào mặt một ông Tây (hồi 
đó quen gọi như vậy), nói lớn tiếng, coi không có kí lô nào. Đó là 
tấm gương bất khuất ăn sâu vào tâm hồn thơ ngây của tôi đến nay 
vẫn rõ nét. 

Ở Pháp về, ngoài việc chánh trị, ba tôi sống bằng nghề dạy 
học, dạy Pháp văn ở các trường tư. Ông có soạn 2 quyển sách 
giáo khoa: Học làm Pháp văn (tiếng Việt) và Le Français correct 
(tiếng Pháp). Tôi có tái bản nhưng cũng bị thất lạc hết. Lương 
dạy học của ba tôi không đủ vào đâu, vì ngoài chuyện chi tiêu 
trong nhà, còn bỏ vào tờ báo và giúp đỡ người cùng khốn. Ông 
luôn mắc nợ và tăng thêm giờ dạy đêm. 

Ba tôi sống rất bình dân, mặc âu phục bằng vải bố. Ông 
thường đi bộ, nếu kẹt giờ phải đi xe kéo (phương tiện chuyên chở 
phổ thông nhứt lúc bấy giờ ngoài xe thổ mộ và xe điện), ông trả 
rất hậu và cho thêm quần áo cho người phu xe. Hồi  tôi 7, 8 tuổi 
ba tôi đã dắt đi bộ từ Tân Định ra Sài Gòn. Ba nói đi bộ khoẻ 
chưn. Ngồi xe kéo, bắt người ta làm ngựa kéo cho mình sao đành 
lòng.  

Ba tôi rất thương người, tận tình giúp đỡ người, bất cứ ai, vô 
vị lợi. Một anh người nhà bỏ trốn, lấy theo nhiều quần áo, đồ đạc. 
Ít lâu sau, tình cờ bà nội gặp anh kéo xe, bà gạt anh về nhà ba tôi, 
ý định kêu lính bắt. Ba tôi về thấy anh, không rầy, không giận, 
kêu vô hỏi  thăm tình cảnh, cho tiền, cho quần áo. Bà tôi chưng 
hửng. Ba nói: "Tại nó nghèo, ít học mới làm vậy. Thiếu gì người 
có ăn học, còn làm bậy, trách nó làm chi."  

Một anh khác ở ngoài Trung vô, không giấy tờ, không nghề 
nghiệp, lang thang gặp ba tôi, ông đưa về nhà, nếu để gặp lính sẽ 
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bị bắt. (Lúc bấy giờ Nam Kỳ là thuộc địa. Bắc, Trung là xứ bảo 
hộ, muốn vào Nam, người ở Bắc Trung phải có giấy căn cước, 
gần như giấy thông hành). Ông cho anh ấy tạm trú, lo giấy căn 
cước xong đưa đi giới thiệu việc làm. Thế đấy, ba tôi không cần 
biết họ là ai, thấy cùng quẫn, ông ra tay giúp đỡ.  

Nhiều lần ba tôi can thiệp cho bà con bán hàng rong ở Chợ Cũ 
có chỗ ngồi buôn bán, không sợ bị cò rượt đuổi. Họ mang quà tới 
tạ ơn, ba tôi không nhận. Ông bảo họ nên đem cho những người 
đang đói khổ, cần giúp đỡ như trẻ mồ côi, người ăn xin, viện 
dưỡng lão. Đó là theo lẽ vần công giúp nhau trong xã hội, đừng 
chật hẹp trong việc trả ơn người giúp mình. 

Phần Kết 
Ba tôi không có lối sống giống ông nội tôi. Ra đời, ba tôi như con 
ngựa bất kham, nhảy ra làm chánh trị (hồi đó gọi là làm quốc sự, 
ai nghe cũng sợ liên lụy). Ông bất kể bản thân, gia đình, cha mẹ, 
anh em lo lắng buồn khổ, vì ông chỉ nghĩ đến hạnh phúc của 
những người cùng khổ lầm than nhứt trong xã hội. Khi dân đen 
chưa có hạnh phúc, ông chưa chịu ngồi yên tọa hưởng. Đó là tấm 
lòng bồ tát tuy ông theo chủ nghĩa duy vật, vô thần. Ông bà tôi, 
bà ngoại tôi, bác tôi, cậu Dì tôi, không một ai có lời trách móc ba 
tôi- nhứt là má tôi, sau này là Dì Ba - đã khổ rất nhiều vì ông, vì 
ai cũng tôn trọng chí hướng cao đẹp của ba tôi. Ai cũng coi ba tôi 
là một điểm son trong gia đình, một người xứng đáng để con cháu 
noi theo. 

Tôi từng thấy ba tôi chống đối, châm biếm, đả kích bọn cường 
quyền, giới chủ nhân bóc lột. Nhưng tôi chưa hề nghe ba tôi hô 
hào gây căm thù, phá hoại, lật đổ, giết chóc. Lớn lên một chút, tôi 
mới biết ba tôi là Cộng sản Đệ Tứ. Có lần ba tôi nói về cách 
mạng thường trực của Đệ Tứ (révolution permanente). Đó là một 
cuộc đấu tranh lâu dài kêu gọi các người lao động kết hợp, lập 
thành nghiệp đoàn, thành sức mạnh. Dùng sức mạnh ấy áp lực 
giới chủ bằng lãng công, đình công để chủ phải thương lượng, tôn 
trọng quyền lợi công nhân. Một nước đã thế, lao động các nước 
khác cần đoàn kết giúp đỡ nhau. Có như vậy lao động toàn thế 
giới mới sẽ tranh đấu thắng lợi, đem lại cơm no áo ấm cho mình, 
và công bằng cho xã hội. Không cần phá hoại, lật đổ, chém giết 
nhau. Vì tư bản và lao động tuy xung khắc mà tương sanh. Có cái 
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này mới có cái kia. Không thể diệt một bên để giữ một bên. 
Không một chủ nghĩa không tưởng viển vông nào, không một 

thứ tư bản nước ngoài nào có thể ban cho chúng ta ấm no, hạnh 
phúc. Chỉ có chúng ta tự mình đứng lên, tự mình đoàn kết, tự 
mình tranh đấu, tự mình xây dựng mới có ấm no hạnh phúc thật 
sự cho mình. Không thể nhắm mắt theo đuôi người mà không bị 
lợi dụng, không bị phản bội. Trình độ dân thế nào xã hội đó thế 
ấy, không có phép lạ. Và sắt máu chỉ đem lại hủy hoại, không xây 
dựng được gì cả.  

Mãi đến ngày nay lời nhắn nhủ đó vẫn còn có ý nghĩa. 
Ba tôi và quý ông đồng chí hướng, lãnh tụ Đệ Tứ trong nhóm 

La Lutte (Tranh Đấu) đã hy sinh cả cuộc đời của họ đấu tranh 
chống chế độ thuộc địa, gỡ ách nô lệ cho dân nghèo, người thợ 
thuyền. Tây cai trị tù đày các ông mà vẫn nể phục, không sát hại 
các ông. Nhưng những người theo xu hướng Cộng sản Đệ Tam 
lại giết các ông một cách cuồng bạo. Sử gia Âu Mỹ nhiều người 
đã nhìn nhận sự đóng góp lớn lao của các ông trong cao trào cách 
mạng chống thực dân trong những năm 1930, nhưng sử gia của 
nhà nước CHXH Việt Nam không những chưa nhìn nhận sự kiện 
đó mà lại còn cố tình xuyên tạc bôi nhọ thanh danh các ông.  

Ba tôi tuy chết oan uổng, ở tuổi 40, nhưng ông để lại cho 
chúng tôi một gương soi sáng làm kim chỉ nam cho chúng tôi, 
một di sản tinh thần quý báu. Ông sống và chết cho lý tưởng của 
mình. 

Những chuyện chúng tôi, con cái của ông, kể trên chắc còn 
nhiều thiếu sót và chủ quan. Chi bằng để những bài viết, những 
sách vở báo chí còn lưu lại, và nhận xét của những người đương 
thời với ba nói lên về con người và sự nghiệp đấu tranh lý tưởng 
cách mạng của ông. Qua các bài ông viết, độc giả sẽ thấy  lời văn, 
tư tưởng, lý tưởng, mục tiêu tranh đấu của ông, từ ngày ông đặt 
chân lên đất Pháp đến ngày ông bị đày ra Côn Đảo - chống chế độ 
thuộc địa, tư bản, đế quốc, phong kiến, quan lại; đòi hỏi tự do 
ngôn luận, hội họp, tổ chức nghiệp đoàn; bênh vực quyền lợi 
người lao động, dân nghèo, nông dân. 

Chúng tôi mong những bài ông viết sẽ đem lại cho người đọc 
hình ảnh chơn thật của một người yêu nước, thương dân. 

 
(Viết tại Moorpark, California, USA tháng 3, năm 1996. 

 Bổ sung tháng 6, năm 2013, tại Toronto, Canada.)
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Báo JEA, số 1, ngày 15-5-1927 

Tham gia vào việc nước 
Theo ý chúng tôi thì có ba cách tham gia vào công việc quản 

lý đất nước xã hội. Cách thứ nhất là thực sự nắm lấy sự điều hành 
mọi công việc trong xã hội, và đó là nhiệm vụ của các nhà lãnh 
đạo quốc gia, họ có tất cả các tầng lớp công chức giúp sức làm 
chạy bộ máy hành chánh khổng lồ.  

Cách thứ nhì là bảo vệ quyền lợi dân chúng trong các buổi 
họp, qua báo chí, trong các hội đồng dân cử, dựa vào quyền lợi 
của người dân, buộc nhà cầm quyền phải lưu ý và suy xét đến 
những yêu sách của tập thể dân chúng, và đó là nhiệm vụ của 
những đại diện dân cử và chủ tịch đảng phái.  

Còn cách thứ ba, là người công dân, thay vì thể hiện mình qua 
các hành động tức thời như trên, trong khi vẫn làm việc để sống, 
không ngừng tìm hiểu những biến cố chung, tham gia  nghiệp 
đoàn, chấp nhận quan điểm chánh trị nào đó như là quan điểm 
của chính mình trong việc bàn cãi các biện pháp thi hành. Cách 
ứng xử sau cùng nầy không thụ động chút nào mà chính là một 
thể lực tiềm tàng, khi gặp cơ hội sẽ biểu lộ và phối hợp với các 
thể lực cá nhân khác thành một lực tổng hợp hết sức mạnh mẽ mà 
lịch sử từng cho ta thấy trong những cuộc cách mạng đã làm rung 
chuyển cả Âu Châu trong suốt thế kỷ 19, hay trong những phong 
trào quần chúng tại Ấn Độ thuộc Anh trong những năm gần đây. 

Thật ra, ba phương thức nầy không có gì khác biệt nhau lắm 
như chúng tôi vừa phân tích suy luận. Cả ba phương cách phối 
hợp trong cùng một hành động tuần tự nối tiếp. Trong các quốc 
gia với tổ chức chánh trị vững vàng, những người trong chánh 
phủ dựa vào các đảng phái mà hầu như lúc nào họ cũng là ở cấp 
lãnh đạo đảng, và các đảng phái này rút ra sức mạnh đoàn thể 
quan trọng để phát biểu và yểm trợ nguyện vọng đảng viên. Dư 
luận quần chúng thực sự có một sức ép đối với chánh phủ để định 
hướng chánh phủ trong những quyết định. Chừng nào mà chánh 
phủ còn được dư luận quần chúng ủng hộ thì chừng đó họ vẫn 
còn đứng vững. Ngày nào mà dư luận không thích họ nữa, thì coi 
như ngày đó họ chết. Sức mạnh dư luận quần chúng, như chúng 
tôi đã nói, chỉ là một sức mạnh tổng hợp, do từng công dân tham 



200   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

gia đóng góp, gián tiếp và hạn hẹp, vào chuyện chung, và diễn 
tiến của những việc chung lại tuỳ thuộc vào việc đóng góp đó. 

Tại Đông Dương, không có một quan điểm chánh trị nào thật 
sự có tính cách đại chúng hết, tôi muốn nói là chỉ có một số rất ít 
người dân Việt Nam tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào đời sống 
chánh trị, phần đông dân chúng tỏ thái độ gần như dửng dưng đối 
với việc điều hành đất nước mình. Quy lỗi cho chánh phủ thuộc 
địa khi chánh phủ này tước đoạt hầu hết quyền tự do căn bản của 
chúng ta, phải thú thật rằng như vậy vẫn chưa phải là trình bày 
hết sự thật. Phải tìm một lý do khác trong cá tính của chính người 
Việt Nam, phần đông đều không hình dung được bằng cách nào 
và tại sao mình phải quan tâm đến diễn tiến chánh trị. Bây giờ ta 
phải nhìn nhận rằng chánh quyền thực dân không làm gì hết để 
triệt hạ mà trái lại, họ tìm cách duy trì cái tinh thần đó vì nó giúp 
ích cho việc thống trị. Chúng ta cũng không biết vị toàn quyền 
nào ở Đông Dương đã diễn dịch tình huống ấy theo ý ông ta khi 
nói rằng những người bất mãn với chế độ thuộc địa là những kẻ 
đùa dai, có tham vọng, có óc phản động, rằng họ thiếu cái lương 
tri của khối đông dân chúng là yêu hòa bình, dễ dạy, biết ơn công 
trình giáo hóa của nước Pháp. Tuy nhiên vị toàn quyền ngụy biện 
và diễn dịch sai bét đó lại là một nhà quan sát tốt. Thật vậy, sự 
thờ ơ của khối đông quần chúng đối với vấn đề chánh trị đã 
không qua được mắt ông ấy. Hôm nay chúng tôi thử tìm tiền lệ 
của thái độ hững hờ thụ động nói chung đó để lớp người được soi 
sáng sẽ tìm cách chữa trị cho đồng hương chúng ta. 

Vấn đề này rất quan trọng, câu hỏi về tự do của dân tộc sẽ 
không thể giải quyết được khi mà đồng bào chúng ta vẫn mãi 
hững hờ, khi đồng bào mãi tiếp tục không chịu quan tâm đến 
những công việc chung, và khi chưa hình thành được một quan 
điểm chánh trị Việt Nam được đông đảo bà con tán thành. Bởi vì 
chính quan điểm chánh trị đó mới là vũ khí duy nhất đủ khả năng 
đương đầu với sự đô hộ và khiến chế độ đó bớt hà khắc; hay là vũ 
khí ấy có thể chiến thắng được nền đô hộ đó như chúng tôi đã 
trình bày ở trên. 

Tinh thần thụ động thờ ơ nói trên phần lớn bắt nguồn từ tình 
hình kinh tế nước ta. Từ 60 năm trước, ông cha ta không hề biết 
tới đầu máy xe lửa, tàu thủy hay xe hơi. Trên đất liền họ chỉ biết 
đi bộ, đi ngựa hay dùng kiệu khiêng. Dưới nước họ dùng thuyền 
chèo hay thuyền buồm. Do vậy việc liên lạc giữa điểm này với 
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điểm khác trên lãnh thổ nước Việt Nam rộng lớn thật sự rất khó 
khăn. Người ta hiểu được tại sao mọi thứ không được truyền 
thông dễ dàng, vì trên thực tế không có một hình thức truyền 
thông nào cả. Các tổ chức xã hội công dân không bao giờ bành 
trướng ra khỏi làng xã hay tỉnh. Và vì không nghe không thấy gì 
hết nên cuộc sống người dân mang tính chất cực kỳ cá biệt, họ 
không bận tâm đến mọi chuyện thông thường, không nghĩ về 
chánh trị, nói chi đến chuyện  tham gia vào việc điều hành đất 
nước. Ngoại trừ chuyện đóng thuế và làm xâu, họ giữ vai trò thụ 
động, tự động làm cho xong việc với một chánh quyền khắt khe 
vô địch chưa hề gặp một chống đối nào hết.  

Đến nay thì tất cả đều thay đổi. Đất nước chúng ta bắt đầu 
biết đến hiện đại hóa. Các phương tiện truyền tin có nhiều, và 
nhanh nữa. Tuy vài tiến bộ nào đó đã được thực hiện, nhưng than 
ôi, chỉ trong một mức độ quá nhỏ bé so với thời nay nên còn quá 
nhiều việc phải làm hầu thay đổi triệt để cái tình hình kinh tế quá 
bất lợi cho sự phát triển tinh thần tập thể của đồng bào ta. 

Nói về sự phát triển nầy, sự vắng mặt của báo chí cũng khá tai 
hại. Bởi vì - chuyện nầy ai cũng biết - báo chí giữ vai trò quan 
trọng hàng đầu trong những phản ứng phức tạp của các định chế 
xã hội và báo chí phản hồi vô tận vào ý thức cá nhân. Báo chí là 
phương tiện thật tuyệt vời để truyền bá tư tưởng, và qua tỷ lệ số 
báo xuất bản định kỳ mà người ta có thể đo lường được chỉ số sức 
sống lớn lao về trí tuệ và kinh tế của một dân tộc. Một lần nữa, về 
mặt nầy đất nước ta lại không được ưu đãi. Chúng ta không biết 
cách đây 60 năm chúng ta có tờ báo nào hay không? Nhưng kể từ 
sau khi nước ta bị đô hộ, có nhiều báo định kỳ ra đời. Chỉ riêng 
những tờ tiếng Pháp mới có tính chất chánh trị, đôi khi dám chỉ 
trích chánh phủ và trình bày những yêu sách của dân bị trị. 
Nhưng các tờ báo đó có quá ít người đọc, phần đông dân ta dốt 
tiếng Pháp và vì thế không biết gì đến chuyện đất nước. Còn các 
tờ báo quốc ngữ, tuy có rất nhiều người đọc nhưng lại bị cấm 
không được đề cập đến chánh trị và bị kiểm duyệt gắt gao. Đúng 
là một trong những đặc tính độc tài của thực dân đô hộ, một mặt 
họ khẳng định là muốn giáo hóa chúng ta, mặt khác lại ngăn cản 
không cho chúng ta sử dụng óc phê phán trong những vấn đề hết 
sức thiết thân đối với chúng ta. 

Đây là lý do chúng tôi gọi là lý do bên ngoài, vì nó nằm ngoài 
cái tinh thần mà chúng tôi cố gắng giải thích. Lý do bên ngoài vì 
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nó có nguồn gốc khác: nó đến từ cá tính của đồng bào ta, như  đã 
trình bày ở trên. Chúng tôi xem cá tính nầy quan trọng bậc nhất vì 
đấy là trở ngại chính cho đồng bào ta trong việc tích cực tham gia 
vào việc nước. Không phải đến bây giờ nó mới có, và nếu quý vị 
muốn, chúng ta thử lùi lại 60 năm về trước xem sao.  

Thật vậy, tổ tiên chúng ta không may đã phải sống dưới thể 
chế quân chủ. Các vua An Nam giống như vua ở bất cứ nước 
quân chủ nào khác, đều muốn khư khư nắm giữ quyền lực. Theo 
gương các vị hoàng đế chủ nhân của họ ở bên Tàu, họ là "con 
trời" nên phải được tôn kính. Họ lạm dụng quyền hành, coi rẻ 
quyền tự do của dân, kể cả sinh mạng của dân. Vị quan nào can 
đảm lắm mới dám phê bình triều đình. Ngoài ra dưới mắt dân 
chúng, vua là biểu tượng sống của đất nước, do vậy tình yêu tổ 
quốc được chuyển đổi thành tình yêu vua chúa. Mặt khác, tổ tiên 
ta coi tinh thần đó như một truyền thống luân lý. Tôi không biết 
tại sao cái châm ngôn lỗi thời và tệ hại nhất mãi đến giờ nầy vẫn 
còn tồn tại, nói rõ ràng bổn phận của họ qua câu "Quân xử thần 
tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu" 
(Vua bảo bề tôi chết mà bề tôi không chịu chết  là bề tôi  không 
trung với vua. Cha bảo con chết mà con không chịu chết là con 
không hiếu với cha). Nếu những câu châm ngôn như thế đã có 
mặt trong chuyên đề giáo dục thì chúng ta dễ dàng thấy được vào 
thời đó người An Nam ta tôn kính vua và cha của họ đến mức 
nào. Chúng ta cũng hiểu được vì sao ông cha ta không dám làm 
chánh trị với một tinh thần độc lập lẽ ra phải có, họ bị kềm hãm 
bởi tấm lòng kính cẩn tôn sùng vua chúa và bởi nỗi sợ bị hình 
phạt trả thù khủng khiếp. 

Đằng sau vua chúa là cả một hệ thống tôn ti quan lại cai trị 
vương quốc rộng lớn. Họ đã cai trị như thế nào? Chúng ta có thể 
có một ý niệm về việc cai trị ấy khi nhìn đến hành vi của mấy ông 
quan ngày nay. Cũng giống như những người kế nghiệp họ hôm 
nay, các vị "cha mẹ" dân đó đã say mê ăn hối lộ, tự cho mình có 
nhiệm vụ và xứng đáng lấy tiền dân đen bỏ đầy túi mình bằng đủ 
mọi cách. Đừng buộc họ phải có lòng vị tha. Họ cúi đầu thi hành 
lệnh thượng cấp, họ tìm mọi cách áp chế dân chúng và thay vì 
nêu gương tốt về tận tâm, vô tư, liêm khiết họ lại làm chuyện xấu 
xa hối lộ mua quan bán chức. Hỡi ôi! Các vị quan nầy tuy cũng 
phần nào có tự trọng, nhưng họ kinh sợ những người nhiệt tâm có 
ý định tốt, muốn có cải cách xã hội. Giờ đây nhà vua An Nam đã 
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thấy lãnh thổ của mình bị thu hẹp lại quá nhiều và quyền hành thì 
mất hết. Các quan cũng theo Ngài trong tình trạng xuống dốc. Từ 
thể chế trước này nảy sanh ra hai hậu quả ngày nay.  

Hậu quả thứ nhất là quan niệm hoàn toàn sai lệch về bổn phận 
của người công chức. Người ta không chấp nhận rằng làm công 
việc hành chánh là giúp việc cho đất nước, mà là để hưởng vài 
danh dự nào đó tôi không biết, coi như để trả công họ. Các ông 
"huyện" và các ông "phủ" thường tự coi mình là một "ông lớn". 
Thành thử, họ tự nhiên cho rằng công chức cao cấp thì phải thật 
giàu, nhưng giàu cỡ nào và giàu bằng cách nào thì chúng ta đều 
biết! Bây giờ chỉ ở Nam Kỳ mới có các hội đồng dân cử, đó là 
các hội đồng tỉnh và hội đồng thuộc địa. Không biết những người 
An Nam được ngồi trong các hội đồng đó có hiểu rằng với quyền 
hạn được người ta giao, mình phải bênh vực quyền lợi dân chúng 
hay không? Phần đông không hiểu như vậy. Các ứng cử viên của 
những hội đồng nói trên đều nhắm trước hết vào những thứ đầy 
danh vọng sẽ tới: trước tiên là chức tước và địa vị cao hơn trong 
mắt dân chúng, sau là những huân chương mà chánh phủ thực 
dân sẽ ban cho để vuốt ve, bắt họ thực hiện việc được giao phó 
một cách dễ dàng. Cũng nên lưu ý là ở nước ta, những người 
được đặc ân của chánh phủ đều là những người không có khả 
năng, điều này làm ngạc nhiên những người Pháp ở chánh quốc. 

Hậu quả thứ hai là dân chúng có một quan niệm quá sai lầm 
về quyền công dân. Họ không có trong số người dám công khai 
nói lên ước vọng mong có tiến hoá trong trật tự xã hội. Khối đông 
dân chúng bị cản trở vì còn sợ chánh quyền. Họ chưa hiểu rõ 
nhiệm vụ của nhân viên chánh phủ, vì kinh nghiệm cho thấy rằng 
các nhân viên đầy quyền uy này không bị ai kiểm soát nên từ đó 
họ cứ nghĩ, hễ nhân viên nhà nước thì có quyền lực không ai 
tranh cãi. Trên thực tế họ không tìm cách tranh cãi gì với những 
nhân viên nầy mà lại bỏ mặc cho các ông điều hành những công 
việc thật sự không đáng quan tâm trong mắt họ. 

Khuynh hướng này có lợi cho việc thay thế chế độ quân chủ 
bằng một chánh quyền thuộc địa. Thật vậy, khi phải thay đổi từ 
thể chế áp bức nầy sang thể chế áp bức khác, dân chúng chẳng có 
vẻ gì là không chịu nổi. Họ còn cho là thể chế áp bức sau có phần 
rộng rãi hơn thể chế quân chủ nữa. Và thiệt tình theo tôi thấy thì 
chánh quyền thực dân này coi ra lại ít lạm quyền hơn là chánh 
quyền quân chủ. Nhưng thực dân tiếp tục ngang nhiên lạm quyền 
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và sự lạm quyền này trầm trọng hơn xưa nhiều mà lẽ ra ai là 
người sáng suốt đều phải nổi lên chống đối. Sở dĩ thực dân làm 
được như thế là vì đồng bào ta còn ngu dốt, không có chút hiểu 
biết nào về bổn phận và quyền lợi qua công dân giáo dục.  

Nói một cách tổng quát, tinh thần phê bình chỉ trích của đồng 
bào ta không được phát triển do bởi tính chất của nền giáo dục cổ 
xưa. Truyền thống uy quyền được học đường lưu truyền lâu đời 
từ ngàn xưa, không phải trường học của Aristotle mà là học 
đường của Khổng Tử. Điều quan trọng là ta phải dẹp bỏ nó đi 
càng sớm càng tốt, và thay thế nguyên tắc quyền lực bằng nguyên 
tắc lý luận. Phương tiện hữu hiệu duy nhất là sự giáo dục. Cho 
nên, chúng tôi rất lấy làm sung sướng khi nhận thấy rằng điểm 
nầy được các nhà chánh trị sáng suốt lưu tâm, họ coi sự bành 
trướng của nền văn hóa khoa học tại Đông Dương là khát vọng 
hàng đầu của dân tộc ta. Về phần chúng ta, sự bành trướng văn 
hoá khoa học này là điều kiện tiên quyết cho sự hình thành một 
quan điểm chung có ý thức, từ đó mới mong rút được sức mạnh 
cho các yêu sách chính đáng. Đây cũng là một quan điểm quần 
chúng đang hình thành, và nhờ vào sức ép đó mới có được vài cải 
cách mà người ta chấp thuận cho chúng ta. Quan điểm đó hiện 
giờ chỉ là quan điểm của một nhóm nhỏ người An Nam có học 
thức nhưng ảnh hưởng của họ trong giới chánh trị tại Đông 
Dương hãy còn yếu. Muốn được hiệu quả hơn, cần phải có nhiều 
hơn nữa các tiếng nói cá nhân đóng góp vào. Tất cả các sinh viên 
có nhiệm vụ phải quan tâm đến việc chung của đất nước mình. 
Và quan tâm như thế nào, đó là điều chúng tôi sẽ trình bày trong 
một bài tới.  

Trần Văn Thạch  
Sinh Viên ban Triết, Ðại Học Toulouse 

 
***** 

Báo JEA, Số 2, ngày 15-6-1927 

Các chánh đảng An Nam 
Dĩ nhiên là trong lãnh vực chánh trị, người ta kêu gào về sự 

chia rẽ của người An Nam nói chung, và giữa các sinh viên nói 
riêng. Ở Paris, họ có vài trăm người chia thành hai phe: phe “già” 
và phe “trẻ”. Không nên nghĩ rằng đây là phân biệt dựa theo tuổi 
tác. Người được gọi “già”  là những đồng bào chủ trương hợp tác 



Lý tưởng thanh niên   205 
 

 

giữa người Pháp và người An Nam mà họ cho là giải pháp có 
hiệu quả ngay trước mắt cho vấn đề Đông Dương. Phe “trẻ”, trái 
lại, bác bỏ lối nhìn nầy và nhận định rằng chánh đảng tốt nhất là 
thứ chánh đảng chỉ đơn giản đòi hỏi độc lập tức khắc cho đất 
nước họ. 

Nếu sự chia rẽ ấy chỉ là lời nói suông, thì có lẽ nó không dẫn 
đến những hậu quả tai hại đã xảy ra. Nhưng không: tiếp theo sự 
bất đồng quan điểm nói trên, họ thực sự tách thành nhóm và quy 
tụ quanh những người lãnh đạo được tôn xưng. Phe “trẻ” rất mực 
ghét phe “già”, và phe “già”, để trả đũa, cũng rất thiếu thân thiện 
với phe “trẻ”. Trước kẻ thù chung, họ tử thủ trong hai lãnh địa 
khác nhau. Phe “trẻ” dựng lên những rào cản mà họ củng cố với ý 
định giữ vững lập trường không chút nhân nhượng. Và, bên trên 
cái bức rào đó, hay từ giữa các khe hở, người ta liếc háy nhau, 
các bạn có thể tin tôi, bằng những ánh mắt không thân thiện lắm 
để khỏi phải nói là chẳng có chút tình đồng hương! 

Cách đây ít lâu, tôi có tham dự một buổi nói chuyện mà diễn 
giả trình bày một đề tài không dính dáng gì đến chánh trị. Có vài 
người nghi ông ta là một trong những người bạn của ông Dương 
Văn Giáo, một trong những lãnh tụ của đảng chủ trương Pháp 
Việt đề huề, đang điều hành một chiến dịch ở Paris. Chính vì thế 
cử tọa ngắt lời ông để chất vấn, và chất vấn cả chủ trương hợp tác 
với Pháp. Làn sóng tức giận bắt đầu nổi lên nhưng nhanh chóng 
được làm lắng dịu vì diễn giả phản kháng và tự bào chữa là mình 
không muốn bàn đến vấn đề chánh trị. 

Vậy là một vài sinh viên có ác ý rõ rệt không muốn tìm hiểu 
sự việc, họ chỉ chấp nhận một đảng: đảng đòi độc lập ngay tức thì 
cho Đông Dương. Họ thẳng thừng chê trách mọi chủ trương hợp 
tác với người Pháp (Pháp Việt đề huề) mà không chịu bỏ công 
tìm hiểu sâu xa tầm ảnh hưởng của sự cộng tác đó. Do vậy, vì 
thành kiến, họ công kích không khoan nhượng những ai bị nghi 
ngờ có khuynh hướng theo “chủ nghĩa hợp tác”. Sự chia rẽ giữa 
những sinh viên đồng hương của chúng ta phải chăng đến từ thái 
độ của vài người cố chấp đó? 

Đảng chủ trương đòi độc lập ngay chỉ thu nạp thành viên 
trong số những sinh viên An Nam ở Pháp. Đảng cũng được ủng 
hộ ở Đông Dương. Tuy nhiên, ở Pháp, vùng đất của những 
nguyên tắc tự do, còn có một số đồng hương chúng ta dễ dàng bị 
lôi cuốn theo cái ý tưởng cho rằng nền độc lập không chậm trễ 
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cho đất nước phải là mục đích của mọi yêu sách cho quốc gia, vì 
đó là giải pháp tốt nhất cho vấn đề Đông Dương. Học thuyết nầy 
cũng là học thuyết phù hợp nhất với lý tưởng của một số sinh 
viên An Nam, hay nói đúng hơn, là lý tưởng của chính họ. Khát 
khao tự do, họ phẫn nộ vì chế độ bất công mà chính phủ Pháp áp 
đặt lên Đông Dương. Đó là chế độ nô lệ, không ai có quyền phát 
biểu ý kiến, có quyền phát triển; và nhân phẩm người dân bản xứ 
không được pháp luật thừa nhận; nhân quyền bị coi rẻ và sức 
mạnh được đề cao. Mặt khác, họ ý thức được tính vô hiệu quả và 
phi thực tế của một chính sách cộng tác đặt trên nguyên tắc bình 
đẳng giữa người bị trị và người cai trị, một chính sách luôn luôn 
được đòi hỏi nhưng không bao giờ được chấp thuận. Vì vậy, đồng 
hương chúng ta ngày càng thiên về yêu sách một nền độc lập tức 
thì, hào lũy cuối cùng của lý tưởng chung. Và rồi, cũng như bao 
yêu sách khác, yêu sách  nầy cũng không đi đến đâu. Họ biết rõ 
thế, nhưng ít ra nó cũng đáp ứng đầy đủ hơn cho sự mong mỏi có 
được một Tổ quốc tự do và có quyền tự quyết. Lập trường của 
Đảng độc lập tức thì đã được minh định: chừng nào mà chế độ 
thuộc địa của Pháp - dù thể hiện bằng cách nào đi chăng nữa, 
ngay cả dưới hình thức cộng tác - còn đi ngược lại danh dự quốc 
gia, một quốc gia vốn đã bị tổn thương ở phần thiêng liêng nhất 
thì nó còn bị công kích, công kích trường kỳ! 

Nhưng một thái độ như thế chỉ tốt cho một đảng đối lập 
không khoan nhượng. Còn đảng chủ trương hợp tác, trái lại, xác 
định mục tiêu là đạt một kết quả tạm thời: đó là việc ban bố cho 
người An Nam những quyền chính yếu mà người Pháp được 
hưởng. Kết quả nầy, một khi giành được rồi, sẽ tạo nên một lộ 
trình chắc chắn đưa đến chế độ tự trị [trong Liên hiệp Pháp] 
trước, rồi sau đó đến nền độc lập hoàn toàn của nước An Nam. 
Điều nầy không có nghĩa là những người mong muốn hợp tác 
Pháp Việt yêu nước ít hơn những người khác. Chúng ta không bất 
công với một Bùi Quang Chiêu để tin rằng ông ấy, trước nhiệt 
tình của chúng ta, đã đề nghị một quốc gia mà trong đó người An 
Nam sống gần như bình đẳng với người Pháp trong khi họ vẫn 
cầm đầu chánh phủ [của nước ta]. Đó hẳn là một hình thức đạo 
đức hơn chủ nghĩa thực dân, nhưng sự lệ thuộc của người An 
Nam sẽ vẫn rất thật. Chúng ta không bất công với ông Chiêu để 
tin rằng ông ấy có cái lý tưởng này mà thật sự ra lý tưởng của ông 
không phải thế. Nói cho cùng, phải nhìn nhận sự thật, một sự thật 
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khá chán nản: đó là việc đất nước ta không có một lực lượng nào 
dựa vào thương mại hay kỹ nghệ trù phú, như lực lượng quân đội 
hay lực lượng kinh tế, để đủ sức đương đầu với chế độ hà khắc do 
kẻ chiến thắng áp đặt cũng như không đủ sức buộc chánh quyền 
ban hành những biện pháp tự do có lợi cho chúng ta. Chúng ta 
cũng không có một lực lượng công đoàn tập hợp công nhân mọi 
tầng lớp, và cũng không có cả cái sức mạnh tinh thần của đông 
đảo quần chúng. 

Cho nên, đòi hỏi độc lập khi trong tay không có một yếu tố 
ủng hộ nào thì sẽ đưa đến thất bại chắc chắn. Đó là điều mà đảng 
chủ trương hợp tác này đã hiểu, khi nó ra đời cách đây chưa tới 
10 năm, năm 1917. Thuở ban đầu, đảng này khá vất vả. Khi tờ La 
Tribune indigène (Diễn đàn bản xứ) ra đời năm 1917 mà linh hồn 
là ông Bùi Quang Chiêu, nêu lên những yêu sách của dân An 
Nam, thì các tờ báo phản động liền gay gắt bác bỏ. Người Pháp 
lúc bấy giờ, mà đa số là đạo quân quan lại được hậu hĩnh trả 
lương từ ngân sách mà ông cha ta phải đóng góp do các sắc thuế 
áp đặt, nhận định rằng những người bị trị, với bản chất giản dị 
tầm thường, chỉ mong có được chén cơm hằng ngày, và chỉ có thể 
mong được đến thế mà thôi. Do đó, mọi yêu sách có tính tập thể 
đều bị coi là công trình của vài tay mánh khóe cơ hội, những con 
chiên ghẻ giữa một đàn cừu ngoan ngoãn. Chống lại lòng tham 
thực dân, con người đáng phục, can đảm ấy và các bạn ông đã và 
đang kiên trì chiến đấu. Nhờ nhiều tình huống xã hội thuận lợi - 
cuộc Đại Thế chiến, chủ nghĩa quốc gia ở Trung Quốc bên kia 
biên giới chúng ta, đụng đầu với chủ nghĩa tư bản của các cường 
quốc, và cũng chính phong trào quốc gia của An Nam đang trong 
giai đoạn hình thành và gây ý thức trong quần chúng - cuối cùng 
thì cái đảng chủ trương hợp tác này cũng đạt được vài thành công 
và làm cho kẻ thống trị chấp nhận ý tưởng là đã đến lúc họ phải 
làm dịu đi những hà khắc mà người An Nam đã nhẫn nhục cam 
tâm chịu đựng. Việc một chánh phủ khuynh hướng xã hội lên 
cầm quyền ở Đông Dương ít ra cũng mang một ý nghĩa nào đó, 
tuy việc ấy chưa có một tầm quan trọng rõ rệt. 

Đảng chủ trương hợp tác, rất tiêu biểu cho chủ nghĩa cơ hội, 
có tính đến những khó khăn nên chỉ nhằm vào việc cải thiện dần 
dần các điều kiện sống của đồng bào chúng ta. Mong rằng đừng 
có ai trách đảng ấy không có một lý tưởng cao thượng hơn. Lý 
tưởng của họ, như chúng tôi đã nói, chỉ là tạm thời. Dĩ nhiên là ai 
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cũng muốn đất nước mình được độc lập ngay, khi thấy dân chúng 
bị đầy đọa đến cùng cực. Nhưng giữa ý muốn và làm được, còn 
có một khoảng cách vô tận mà hoàn cảnh hiện nay rõ ràng là 
chưa thuận lợi để rút ngắn. Và khôn ngoan hơn hết là phải chứng 
tỏ rằng mình hết sức tiết chế mọi mong muốn, nhất là khi mình 
bắt buộc phải tiết chế.  

Có như thế, ít ra chúng ta cũng tin là mình đã hiểu được thái 
độ của hai đảng hiện diện. Riêng phần mình, sinh viên chúng ta 
sẽ nói rằng mọi yêu sách của người An Nam nếu chỉ dựa trên 
biện chứng các bài báo hay các bài diễn văn hùng hồn thì mãi mãi 
sẽ chỉ là một điều cực chẳng đã và chỉ sẽ đưa đến những kết quả 
xấu mà thôi. Biết bao nhiêu bút mực đã tuôn ra từ ngày các chính 
khách của chúng ta dũng cảm phản kháng những sự lạm quyền 
của bọn thực dân! Họ đã chứng tỏ và sẽ còn chứng tỏ dài dài một 
cách vô ích rằng cái chế độ áp đặt lên đầu cổ chúng ta đi ngược 
lại với nhân quyền và làm tổn thương nặng nề lòng ái quốc của 
chúng ta: bởi vì không ai ban bố cho chúng ta một quyền tự do 
chủ yếu nào hết, không một cải cách quan trọng nào được thực 
hiện cho chúng ta. Nếu Đảng chủ trương độc lập tức khắc chỉ 
bằng lòng với những văn bản công kích mãnh liệt gởi đến nhà 
cầm quyền thực dân đương thời và nếu họ chỉ bằng lòng với 
chừng đó hành động, thì họ chỉ thâu được những kết quả tồi tệ mà 
thôi. Số phận tương tự cũng sẽ dành cho Đảng chủ trương hợp 
tác nếu họ chỉ dùng lý luận suông để nài xin chánh phủ Pháp áp 
dụng những biện pháp thích hợp với tinh thần bình đẳng. 

Vậy thì tóm lại, chúng ta hiểu như thế nào về chính sách 
thuộc địa Pháp? Dùng sức mạnh quân đội đánh chiếm nên chính 
sách này xấu xa ngay từ lúc ban đầu. Người ta đã phí công khẳng 
định rằng công trình thuộc địa hóa là công trình đem lại văn minh 
cho chúng ta hưởng và vì vậy chúng ta không có gì để phàn nàn. 
Thật là thứ ngụy biện khéo léo nhưng không đứng vững được. 
Trừ vài ngoại lệ, nền kinh tế ở đất nước ta thật sự được cải thiện, 
nhưng trước hết là đem lợi lộc về cho kẻ chiến thắng, rõ ràng 
chuyện cải thiện này có tính cách cực kỳ vụ lợi vì đó là  mục đích 
chắc chắn của chủ nghĩa thuộc địa nhưng họ không dám thú nhận. 
Chúng ta biết rõ điều đó, nhưng mặt khác, chúng ta vẫn nghĩ rằng 
những người Pháp vốn “con của Cách mạng 1789”, tất có tình 
cảm bẩm sinh về công lý mà chúng ta không ngừng kêu gọi để cải 
thiện thân phận chúng ta. Và cũng chính vì lời kêu gọi ấy đi 
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ngược lại lòng ích kỷ của một “bọn người theo chủ nghĩa duy vật 
khư khư bám vào những tham lam thô thiển,” nói theo lời 
Renan1, cho nên lời kêu gọi này sẽ chẳng được ai nghe thấy. 
Chúng ta đòi hỏi những kẻ khai thác đất nước chúng ta hãy chiến 
đấu với chính họ trên phương diện luân lý đạo đức, không hơn 
không kém. Không bao giờ họ chiến thắng bản tính ích kỷ của họ. 
Và đó cũng là một việc rất tự nhiên, vì con người là thế. Và 
chúng ta sẽ còn tiếp tục khổ sở vì lòng tham vô độ của họ khi mà 
chúng ta chỉ có một cách tự vệ là mở miệng xin xỏ có khi đến 
mức cầu khẩn van lơn. Và cho dù xin một cách nhún nhường hay 
gay gắt đến độ quyết liệt, những lời phản kháng cũng sẽ không 
bao giờ là một sức mạnh sinh động đủ khả năng chiến thắng. 

 Tuy nhiên, cũng không có gì chứng minh là người Pháp coi 
chế độ thuộc địa với những hậu quả thảm hại của nó như một sự 
bất công giáng lên những dân tộc không tự vệ được. Trái lại, 
nhiều người coi chế độ thực dân chắc chắn là một thứ định chế 
bình thường trong cuộc sống, cũng như trong thời cổ đại Hy La 
(Hy Lạp, La Mã), chế độ nô lệ được coi là chuyện tự nhiên không 
hề cắn rứt lương tâm những kẻ buôn người. Ông Lévy-Bruhl, 
trong tác phẩm La Morale et la science des moeurs (Đạo đức học 
và Phong tục học) không từng dạy chúng ta rằng, tình yêu công lý 
vốn có trong con người từ khi có loài người và từ khi con người 
biết thương yêu, thứ tình cảm đó không hề bất biến qua mọi thời 
đại đó sao? Tình cảm đó hẳn là bất biến nếu chúng ta hiểu rằng 
con người có một lương tâm; nhưng theo cái lương tâm không 
ngừng thay đổi này, cái biểu hiện cho công lý đó cũng không 
ngừng thay đổi ý nghĩa nội dung theo những phản ứng của những 
loại xã hội đương thời khác nhau, và nó tiến hóa đến vô tận.  

Tác giả trích dẫn trên đã viết nguyên văn như sau: “Cung cách 
mà người châu Âu thường đối xử với người dân bản xứ ở các 
thuộc địa, ngay cả với người văn minh xứ An Nam, cho ta thấy 
các chân lý đạo đức của người châu Âu bị lu mờ đi khi họ sống 
bên ngoài đất nước họ.” Có một thời mà những “điều mê muội” 
được hình thành trong ý thức của cộng đồng, Lévy-Bruhl gọi đó 
là những cách nhìn và xét đoán mà chúng ta thừa hưởng từ những 
thế hệ trước, không còn thích hợp với các điều kiện xã hội hiện 
tại. 

                                                      
1 Ernest Renan: 1823-1892, nhà văn, triết gia, sử gia Pháp. 
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Và chủ nghĩa thuộc địa chính là một trong các “điều mê 
muội” đó. Những người sáng suốt bắt đầu bác bỏ nguyên tắc đi 
tìm thuộc địa, nhưng trên thực tế nó vẫn còn tồn tại lâu dài. Để 
cuộc kháng cự được hoàn toàn thắng lợi, điều tốt nhất hẳn là một 
lực lượng mạnh gồm các tập đoàn những cá nhân tự nguyện đoàn 
kết với nhau, cùng nhau chung sức bảo vệ quyền lợi chung. Công 
cuộc kháng cự nầy đã chứng tỏ được khả năng của nó. Ông Lévy-
Bruhl còn viết: “Điều kiện sống, thân phận của những người vô 
sản dưới chế độ tư sản thời nay là thế đó. Cái thân phận này 
được các kinh tế gia từ bấy lâu nay coi như là bình thường, vô 
phương tránh khỏi, thậm chí ở một khía cạnh nào đó lại là 
‘phước trời cho.’ Nhưng ngày nay, ý thức được sức mạnh của 
mình, giới vô sản có cái nhìn khác nên đòi hỏi và đạt được những 
điều kiện sống nhân bản hơn. Lương tâm nhân loại bắt đầu nhận 
thấy rằng những yêu sách công nhân rất đúng đắn.” 

Lẽ phải không phải lúc nào cũng thắng được bằng chính sức 
mạnh nội tại; nếu không áp dụng nhận xét này vào cá nhân mà 
nhằm vào các dân tộc thì phải nói: không bao giờ lẽ phải thắng 
được với chính nội lực của nó. Lẽ phải chỉ thắng thế khi nó biết 
dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế. Kể từ ngày dân Trung Hoa 
không còn để các cường quốc phương Tây coi mình không ra gì 
nữa thì các cường quốc này thay đổi thái độ và không còn giữ tư 
thế cứng ngắc như từ trước đến nay. 

Như thế, để chống lại sự tham lam của bọn thực dân hay để 
xóa tan những “điều mê muội” mà chúng ta đã ám chỉ, thì những 
sức mạnh tập thể sẽ tối cần thiết cho người An Nam. Vừa rồi, 
chúng ta đã chứng minh sức mạnh thực sự của dư luận quần 
chúng. Chỉ cần làn sóng dư luận nầy được lan truyền rộng rãi trên 
khắp đất nước, nó sẽ là một vũ khí lợi hại chống lại những kẻ 
đang chế ngự chúng ta. Noi gương người Ấn Độ bị Anh cai trị, 
người An Nam rất có thể, ví dụ, đòi sự hợp tác bằng cách bất hợp 
tác. Nhưng đó chỉ là một cuộc kháng cự, một sức mạnh chủ yếu 
là thụ động. Chúng ta chỉ sẽ đạt đến giai đoạn cuối cùng nầy khi 
chúng ta phát triển về kinh tế, tôi tin chắc rằng ít ra phải như thế. 
Ngay bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tổ chức trong 
chúng ta, như lời ông Nguyễn Thế Truyền đã nói rất đúng. Và, vì 
nguyên tắc của sự tổ chức này đối nghịch với nguyên tắc của sự 
chia rẽ, mong rằng các sinh viên An Nam phải đoàn kết với nhau, 
chính họ phải làm gương! Tất cả họ, những người con nước Việt, 
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đều muốn nước nhà được độc lập! Nhưng mong sao họ cũng 
dung hòa được lý tưởng với thực tại. Nền độc lập ấy sẽ không thể 
có ngay được bởi vì nó không thể như thế được. Thế hệ chúng ta 
có nhiệm vụ giành lại nó bằng việc làm của chúng ta.  

Điều bất đắc dĩ là chính sách hợp tác, luôn luôn được đòi hỏi, 
nhưng không bao giờ được chấp thuận. Điều bất đắc dĩ nữa là 
chính sách đòi độc lập tức thì, đang làm dấy lên những làn sóng 
phấn khởi nhưng sẽ không đạt được những kết quả quyết định mà 
người ta mong đợi. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi phương 
pháp hành động và chúng ta phải đòi hỏi ở chính mình chứ không 
phải ở chánh phủ Pháp. Đó là cứu cánh của khát vọng chúng ta: 
tự do cho Tổ quốc. 

Trên những lãnh vực công thương nghiệp, người An Nam tiến 
bộ rất ít. Họ phải tiến vào lãnh vực nầy nhanh hơn! Họ phải quyết 
tâm dấn thân vào đấy một khi đã thành đạt xong việc học! Họ 
phải có tinh thần sáng tạo! Họ phải sáng tạo! Họ phải sáng chế! 
Chỉ có phồn vinh đất nước mới giải phóng được đất nước! 
Những cuộc cải cách xã hội hẳn là cần thiết vì tổ tiên chúng ta đã 
truyền cho chúng ta những phong tục quá cổ hủ và không còn phù 
hợp với những quan niệm về bình đẳng hiện nay. Chúng ta phải 
thực hành việc cải cách có phương pháp và có đoàn kết.  

Đó là những điểm mà các sinh viên An Nam có thể dễ dàng 
đồng ý với nhau. Trong công cuộc chấn hưng đất nước, những kẻ 
có tội nhất, là những người cứ để mình sa lầy trong biếng nhác và 
trụy lạc, tự biến mình thành người vô năng, chứ không phải 
những người giờ đây gia nhập một đảng chánh trị, tuy không tự 
nguyện. Vả lại, các chánh đảng của chúng ta cùng chiến đấu 
chống một kẻ thù chung. Nếu họ khác nhau về mục tiêu để đạt, 
họ chưa đạt được, và họ sẽ không đạt được nếu cứ chỉ sử dụng 
những cuộc bút chiến như vũ khí chiến đấu. Làm như thế thì 
những cuộc đấu khẩu giữa các sinh viên về mục tiêu chánh trị trở 
thành vô nghĩa. Riêng phần mình, chúng tôi quý trọng hầu hết 
những ai, dù không trực tiếp tham gia chánh trị, biết thành lập 
một cách hữu ích một khối ủng hộ hai đảng chủ trương nói trên vì 
hai đảng này biết nêu lên các yêu sách cho đất nước. Vai trò 
chính của mỗi người trong chúng ta, chúng ta sẽ thực hiện được 
một khi mình học hành xong, vì bấy giờ mình sẽ đủ khả năng 
gánh vác trách nhiệm khi hành động. 

***** 
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Báo JEA, Số 5, ngày 15-9-1927 

Tiến đến một nước An Nam Cộng hòa tự do                        
Những sự kiện đã xảy ra tại Đông Dương trong những tháng 

gần đây thực sự làm thất vọng não nề những ai đã tin rằng với 
chánh phủ Varenne, kỷ nguyên tự do mở ra cho đất nước họ, nào 
ngờ đâu chỉ là mở ra một thời kỳ hứa hẹn. Trong những bài diễn 
văn đọc ở  Hội đồng Chánh phủ, quan thái thú phương Tây (có 
hàm râu đẹp) này1 đã tuyên bố rằng ông sẽ cho người An Nam 
hưởng những biện pháp khiến đời sống xã hội của họ được dễ 
dàng hơn, rằng nếu tự do hội họp, tự do báo chí và tự do phát 
biểu chưa được chánh thức chấp thuận, những quyền đó đã có 
trên thực tế.  

Tôi không biết cái gì đã đảo lộn trong bộ óc thái thú khiến 
ngài không giữ được những lời hứa đó. Có cần phải buộc tội cái 
"không thiện chí" 2 của ông quan Toàn quyền này không? Hay 
buộc tội những tính toán cẩn thận thuộc cá tính con người vùng 
Auvergne? Hay ông ta chỉ là một nạn nhân mới vừa bị lây bệnh 
thực dân chủ nghĩa? Tiếng đồn tốt đẹp về ông quan Toàn quyền 
xã hội chủ nghĩa đã thực sự chết rồi. Nói theo kiểu ông Franklin-
Bouillon thì Varenne chỉ là một người thuộc đảng xã hội nắm 
chức quan Toàn quyền mà thôi.  

Dù sao đi nữa thì các quan Thống đốc Nam Kỳ, Khâm sứ 
Trung Kỳ, và Thống sứ Bắc Kỳ đang tha hồ phạm tội ác, mà họ 
không mảy may e ngại một thứ lệnh cấm nào đó sẽ không bao giờ 
đến từ quan Toàn quyền. Ông Friès, Khâm sứ Trung Kỳ và ông 
Blanchard de la Brosse, Phó Thống đốc Nam Kỳ hành xử y như 
vua Louis XIV, là hễ thích thì tống vào tù bất cứ người nào và họ 
có quyền tuyệt đối không thông qua một thủ tục nào cả. Đợt sóng 
chủ nghĩa thực dân đã hùng hổ chánh thức trút cơn thịnh nộ điên 
cuồng xuống thuộc địa.  

Đối với giới báo chí Việt ngữ thì có chế độ kiểm duyệt mù 
quáng gần như ngu ngốc đến độ cấm báo chí đăng tải một số tin 
tức nào đó. Ông Khâm sứ Friès thì cấm không cho vào giang sơn 

                                                      
1 Ám chỉ ông Varenne, Toàn Quyền Đông Dương, 1925-1928, người gốc vùng 
Auvergne, Pháp.  Xin xem bài  “Alexandre Varenne vieillit”, La Lutte số 141. 
2 Tác giả chơi chữ: nguyên văn nolonté = no volonté = không thiện chí.  
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ông mọi báo chí An Nam nào có tư tưởng bậy bạ, bậy bạ bởi vì 
họ tố giác những sự quá trớn của kẻ xâm lăng. Về vấn đề hội họp, 
tất cả đều bị cấm, kể cả những buổi họp có tính cách tôn giáo và 
văn hóa. Trong dịp nhà ái quốc lừng danh Lương Văn Can qua 
đời, những buổi lễ truy điệu đưa tiễn ông ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ 
đều bị ngăn cấm. Những ai đến dự các buổi lễ đó đều bị đưa vào 
tù. Người ta công khai vi phạm sự tự do cúng giỗ những người 
chết và truy điệu các vị anh hùng. Với những tội danh mà các 
quan tòa và các quan cai trị chúng ta sáng chế ra, người Việt sinh 
trưởng ở miền Trung thì bị trục xuất ra khỏi Nam Kỳ hay ngược 
lại, tương tự như ở Pháp người ta muốn ra lệnh trục xuất những 
người Breton [vùng Bắc Pháp] ra khỏi tỉnh Provence [Nam Pháp] 
vậy.  

Về mặt tư pháp, công lý tiếp tay với chánh quyền, càng ngày 
càng khắc nghiệt với dân chúng Việt và chỉ với người dân Việt 
mà thôi. Sau khi bị cảnh sát đánh đập, các em học sinh còn phải 
bị tù vì đã tham gia vào các cuộc bãi khóa chống lại sự hiếp đáp 
ngu xuẩn của các ông hiệu trưởng người Pháp. Các nhà báo cũng 
bị giam cầm vì họ đã kiên quyết chống đối chế độ chuyên chế của 
chánh phủ. Ông Clémenti, một nhà báo ở ngoài Bắc bị cầm tù. 
Luật sư Phan Văn Trường, một nhà báo An Nam cũng bị truy tố. 
Một nhà văn ở miền Nam bị ở tù vì cho tái bản một tác phẩm đã 
xuất bản có giấy phép. Bất cứ lúc nào công dân của chúng ta cũng 
bị người ta đe dọa cho vào tù. An ninh người dân luôn tùy thuộc 
vào trát bắt của các quan tòa đắc lực trong việc giúp chánh quyền 
đàn áp những phong trào vận động quần chúng.  

Cuộc đàn áp đó có nghĩa gì khi nó làm lộ rõ sự lo âu ngày 
càng lớn nơi các quan lại cai trị chúng ta? Nó chứng tỏ rằng càng 
ngày càng có nhiều đồng bào ý thức được cái thân phận nô lệ bị 
người bóc lột, rằng càng lúc họ càng không chịu đựng nổi cái số 
kiếp nạn nhân của những bất công và bất bình đẳng, rằng tinh 
thần yêu nước ngày càng rõ nét trong tim họ và tinh thần ấy sẽ 
thể hiện qua hành động. Quả là điềm lành! Những người áp bức 
cứ tự do ra tay áp bức dân thuộc địa chúng tôi đi: như thế các 
người sẽ kích động hơn nữa năng lực chúng tôi, các người sẽ khơi 
dậy đến cực độ lòng phẫn nộ của chúng tôi và làm lộ rõ bản chất 
thực dân càng lúc càng ghê tởm dưới mắt chúng tôi! 

Bởi vì chủ nghĩa thực dân luôn luôn thật ghê tởm! Cái "nhiệm 
vụ khai hóa" của nước Pháp chỉ là một thứ ngụy biện mà thực dân 
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sử dụng khéo léo như dùng dùi cui vậy. Những người đọc diễn 
văn chánh thức công bố cho những ai muốn nghe họ là sau thất 
bại năm 18701, nước Pháp rất cần có thuộc địa. Và càng cần hơn 
nữa sau chiến thắng năm 1918. Ông Albert Sarraut, với tài hùng 
biện của người dân miền Nam Pháp, há đã không từng ca ngợi đó 
sao, về sự "khai thác" các thuộc địa? Hỡi ông Jules Ferry, xin 
tưởng nhớ ông,  người cổ súy cho chiến tranh và xâm chiếm 
thuộc địa!  

Nhưng vấn đề quyền lợi hình như không loại trừ vấn đề đạo 
đức. Do vậy người ta nói với chúng tôi rằng sự nghiệp của nước 
Pháp, ngoài chính quốc ra, chủ yếu là khai hóa, rằng nước Pháp 
không có một tham vọng nào khác hơn việc soi sáng cho những 
dân tộc mà nước Pháp che chở. Sau khi dùng súng thần công bắt 
ép chúng tôi phải nhận chịu nền bảo hộ, nước Pháp còn bắt chúng 
tôi hợp tác như một con trâu phải hợp tác với ông chủ của nó để 
kéo cày cho ông ta. Nước Pháp đã cho chúng tôi nếm mùi ân huệ 
nước Pháp một cách đẹp đẽ bằng cách cấm chúng tôi không được 
nghĩ gì khác hơn ngoài chuyện ăn uống. May mà đời sống vật 
chất của chúng tôi hiện còn được duy trì và nếu chúng tôi chưa 
chết vì nghèo đói sau những trận lụt sông Hồng hay sông Cửu!  

Nhiệm vụ khai hoá ư? Thôi đi! Ngọn đuốc tượng trưng mà 
các anh thực dân đang cầm trong tay chỉ soi sáng được các đồn 
điền cao su hay những cánh đồng bông vải do chính tay các lao 
công chúng tôi trồng, soi sáng các hầm mỏ do chính công nhân 
chúng tôi khai thác, soi sáng các đồng ruộng sở dĩ phì nhiêu là 
nhờ công sức cha ông chúng tôi. Khi đến lượt người An Nam 
muốn được người ta soi sáng trí thông minh và tâm hồn thì người 
ta dùng bạo lực lôi họ ra khỏi nguồn ánh sáng ấy. 

 Chắc chắn có những người An Nam ngây thơ tin tưởng và bênh 
vực các lý thuyết thực dân. Nhưng những người có đầu óc lại không dễ 
bị thao túng vì những luận điệu bịp bợm đó. Bởi vì những luận điệu đó, 
cho dù bắt nguồn từ một động cơ tốt hay cao thượng nào đi nữa, đều 
luôn luôn đi đến kết luận là tán dương công trình khai thác thuộc địa 
                                                      
1 Cuộc chiến Pháp-Phổ (hay Pháp-Đức), cũng được gọi là “Chiến tranh 1870”, 
kéo dài từ tháng 7, 1870 đến tháng 5, 1871. Sau khi thua trận, Pháp phải nhượng 
cho Phổ hai thành phố Strasbourg, Metz, và vùng Alsace-Lorraine. Sự mất mát 
lãnh thổ này là nguồn gốc của sự thù hận trong nhiều năm tiếp theo khiến cho 
quan hệ Đức-Pháp luôn ở trạng thái căng thẳng, một trong những nguyên nhân 
dẫn đến Thế chiến thứ nhất. (Theo vi.wikipedia.org) 
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như thể biến sự ích kỷ thành ra lòng từ thiện vậy!  
Chỉ cần chúng tôi có một trái tim và một chút lương tri là đủ 

để chúng tôi mong muốn đất nước chúng tôi được độc lập và tự 
do, và đủ để chúng tôi hiểu được bổn phận người ái quốc. Đó là 
giải pháp chúng tôi đề nghị cho bài toán xâm chiếm thuộc địa đầy 
áp bức và vô nhân đạo.        

 Thật ra chuyện chiếm lĩnh thuộc địa là thứ hình thức đấu đá 
tranh sống trong đó những kẻ mạnh luôn chiến thắng và những 
người yếu phải ngã gục. Các quốc gia trong Hội Quốc Liên1 rất 
dửng dưng trước tiếng rên siết của các dân tộc đang bị họ nô lệ 
hóa. Họ nói rất hay về hòa bình, nhưng là thứ hòa bình của kẻ 
mạnh. 

 Không có lực lượng quân sự, và chỉ bằng sức mạnh tinh thần 
của sự bất hợp tác thôi, chúng tôi sẽ bẻ gãy các xiềng xích trói 
buộc mình.   

 Trong hiện tại, phương tiện chống cự của chúng tôi là gì? Tại 
Đông Dương, những tờ báo An Nam không ngừng đấu tranh tốt 
đẹp bằng cách tố giác những sự vi phạm xảy ra quá nhiều. Các 
quan cai trị chúng tôi chẳng lo nghĩ tới vì họ tin chắc sẽ không 
bao giờ bị nghiêm trị. Nếu cần thì họ sẽ trả lời bằng hành động 
phi pháp mới. Tuy vậy các tờ báo nầy có được cái lợi là giúp cho 
giới trí thức theo sát tình hình thời sự và giữ gìn cũng như khơi 
mãi ngọn lửa yêu nước trong tim họ. Những người đại diện cho 
chúng tôi dù được đắc cử nhưng vì không có quyền hành nên chỉ 
có một vai trò thật mờ nhạt. Những phản kháng của họ không có 
tiếng vang nào cả. Bên cạnh chúng tôi có một ít người Pháp phẫn 
nộ vì bất công nên khi họ bênh vực chúng tôi, họ đồng thời bênh 
vực luôn chánh nghĩa nhân loại. Do vậy mà đôi khi họ cũng hứng 
chịu cơn bất bình của chánh quyền. Chúng ta hãy lên tiếng khen 
họ để họ đừng nản lòng trong cuộc tranh đấu nầy, bởi cả chúng 
tôi và họ đều có quyền tranh đấu.      

Ở Pháp, các tờ báo do đồng bào chúng ta thực hiện đã lần lượt 
ra đời và sớm chết đi mà không lớn mạnh nổi vì thiếu phương 
tiện sống. Trong giới hạn khả dĩ, các báo ấy cũng được dư luận 
Pháp lưu ý đến. Chúng tôi phải nhìn nhận là quý ông Nguyễn Thế 
Truyền và Dương Văn Giáo đã rất can đảm khi cho chào đời tờ 
báo đầu tiên, La Nation Annamite (Quốc Gia An Nam) và tờ thứ 

                                                      
1 Société des Nations: tiền thân của Liên Hiệp Quốc. 
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nhì, La Tribune Indochinoise (Diễn Đàn Đông Dương). Và cũng 
phải công nhận vùng hoạt động của họ còn yếu, vì ngoài những 
nghị sĩ và các chánh trị gia có thế lực ra, hầu hết người Pháp gần 
như hoàn toàn không biết gì về những đau khổ và nguyện vọng 
của chúng ta. Nhiều người vẫn tự hỏi chúng ta phàn nàn cái gì 
mặc dầu đã có những tác giả tài ba viết về Đông Dương và tiết lộ 
số phận hẩm hiu của chúng ta.  

Ông P. Veber viết trên tờ Candide:  

Tôi có nhận được một tờ báo tiếng Pháp… tờ lá cải nầy phát 
hành tại Ba Lê, thực chất chỉ là một bài công kích dài thiên về 
việc tự trị của các thuộc địa ở Viễn Đông của chúng ta. Quý 
vị không thấy là họ đã đi hơi quá sao? 

Nhưng  rồi ông ta viết tiếp, giọng đểu cáng: 

Không có cuộc đô hộ nào mà êm đềm và thiện ích như cuộc 
đô hộ của chúng ta.  

Xem đó, làm sao mà những người thuộc một quốc gia tự do 
có thể viết như vậy; than ôi, một giọng điệu cũ mèm mà một số 
người vẫn còn giữ. 

Cần phải có những buổi thuyết trình, và mở một chiến dịch 
lâu dài bền vững qua báo chí. Hiện nay chúng ta thiếu thốn 
phương tiện. Ngay như khi chiến dịch này thành công, chúng ta 
chỉ đạt được những thỏa nguyện hạn chế. Ở đất nước chúng ta, 
chủ nghĩa tư bản Pháp rất mạnh, hơn hẳn những nơi khác, vì nó 
còn được chánh quyền thuộc địa tiếp tay ban phát cho mọi ân 
huệ… Bởi vì ở nước ta, ngoài vấn đề giai cấp còn có vấn đề 
chủng tộc, chủng tộc mạnh nhất cũng là giai cấp được ưu đãi 
nhất. Do vậy, rốt cuộc rồi, hy vọng tối thượng của chúng ta vẫn 
còn nằm yên trong chúng ta. 

*** 
Hỡi dân tộc An Nam, đừng chờ đợi ai hết, tương lai dân tộc 

tùy thuộc ở chính dân tộc An Nam mà thôi! người ta đã viết như 
thế trong tờ Diễn Đàn Đông Dương được phát hành ở Ba Lê. Và 
họ có lý. Bổn phận và danh dự cứu Tổ Quốc Việt nằm trong tay 
những con dân Việt. Bằng cách nào đây? Chúng tôi luôn luôn 
nghĩ rằng tới một lúc nào đó đa số người An Nam sẽ biết rõ bổn 
phận của mình để đoàn kết chống chánh quyền thực dân bằng một 
chánh sách tuyệt hảo là chánh sách bất hợp tác. Một đồng nghiệp 
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đã nói, nếu một ngày nào đó mà tất cả các ông Hội đồng xã An 
Nam đồng lòng cùng trả chức, nghỉ việc, từ chối không tiếp tục 
thâu bất cứ sắc thuế nào nữa, thì chúng ta sẽ thấy các quan Tây 
chủ tỉnh của chúng ta buồn phiền như thế nào. Cho dù thực dân 
nói gì đi nữa họ chỉ có thể sống trên đất nước ta với sự đồng ý 
của chúng ta mà thôi. Chỉ cần làm cho họ thấy thôi, làm sao mà 
chúng ta không thành công được?   

Với sự tuyên truyền tích cực trong quần chúng, những người 
Việt ưu tú sẽ giúp cho người dân hiểu được sự cần thiết và hiệu 
quả của chánh sách đó. Để tránh không bị rơi vào tay luật pháp, 
chúng ta phải đi đường vòng. Bởi vì tất cả những luật lệ gian ác 
mà họ áp đặt lên cổ chúng ta đó, từ sắc lệnh được tùy tiện lấy ra 
từ một bộ nào đó cho đến những nghị định do vị Toàn quyền nào 
đó ban hành theo ý muốn, đều không do lá phiếu chúng ta bầu ra. 
Vì thế chúng ta không thể kính cẩn tôn trọng chúng được.  

Chúng tôi không muốn và cũng không thể đưa ra tại đây một 
chương trình hành động với đầy đủ chi tiết được. Chúng tôi chỉ 
xin nhắc lại cho các bạn đồng bào sinh viên là phải tránh mối 
nguy cơ hai mặt mà những người khác đã từng cảnh giác: làm 
công chức và làm những chức vụ danh giá về hành chánh. 

Làm công chức là đương nhiên tự mình từ bỏ mọi tự do hành 
động. Là trở thành điếc và mù. Người ta biết quá nhiều về những 
điều khắt khe mà các công chức phải hứng chịu, nào là bị trách 
móc đã đọc vài tờ báo nào đó, nào là đã tham gia những buổi họp 
nào đó. Làm công chức, là tự đày mình vào một đời sống vật vờ 
như cây cỏ, phải từ bỏ mọi sinh hoạt chánh trị và xã hội, ngoại 
trừ… các phản xạ sinh lý. Nếu số đông người An Nam có học 
không ra làm công chức thì chánh quyền chuyên chế đã gặp phải 
một sự chống đối mạnh mẽ hơn, biết đâu đã có thể đưa tới một 
thực tại lành mạnh. Nhưng tại sao hễ ra trường là họ đều trở 
thành công chức như vậy? Chúng tôi không nói làm công chức thì 
không hữu dụng. Bởi vì làm công chức trong ngành giáo dục, làm 
thầy giáo cho dân chúng là làm những việc mà đất nước không 
thể thiếu được. Nhưng chính xác hơn là trong những ngành mà 
công sức bỏ ra không cân xứng với lòng mong muốn, thí dụ như 
trong ngành giáo dục, nghề nầy lại ít được ưa thích hơn là ngành 
hành chánh. Ở đây, người thư ký mới vào nghề ít ra cũng hy vọng 
leo nhanh lên nấc thang thứ bực để đi đến mức "huyện", "phủ", 
"đốc phủ", tất cả đều là vấn đề "danh dự", và đây thật là căn bệnh 
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khá phổ biến ở đất nước chúng ta. Dù được mang danh "tay sai 
của chánh phủ", họ phải làm tất cả mọi công việc trong khi các 
ông chủ sự người Pháp, chỉ phải hạ bút ký tên thôi là đủ lãnh 
phần lương hậu hĩ, vậy mà họ tự thấy rất hạnh phúc khi đối xử 
với dân chúng, họ ra điều phong cách "ông lớn" y như những ông 
lớn thứ thiệt. Từ đây về sau, một anh chỉ có bằng tú tài thôi cũng 
có thể trở thành một "ông huyện", điều đó khiến nhiều bà mẹ chỉ 
mong thấy con mình đạt được mảnh bằng tú tài, và việc học hành 
tới đó là đủ.. Thật quá tai hại cho chúng ta!         

Các sinh viên An Nam bên Pháp thì muốn đạt được bằng cấp 
cao để có thể làm các ngành nghề tự do. Cầu mong cho họ tránh 
được nhà tù của ngành công chức. 
 Mong sao các sinh viên An Nam tự hiểu mình và hiểu chúng 
tôi. Chúng tôi không phải là những người quốc gia hẹp hòi chỉ 
muốn đất nước mình lớn mạnh trong khi các quốc gia khác bị 
thiệt thòi. Chúng tôi chỉ muốn có một sự công bằng trong quan hệ 
giữa người và người với nhau, giữa người Pháp và người Việt 
cũng như giữa những người Việt với nhau thôi. Chúng tôi khinh 
bỉ những thực dân, các chức sắc cao cấp hay các nhà đại tư bản, 
chỉ biết tìm cách chiếm lĩnh mọi đặc quyền đặc lợi. Chúng tôi 
cũng khinh những người trong hàng ngũ chúng ta quá ham tiền 
ham của, quá xấu xa, chỉ biết làm giàu trên sự nghèo đói của 
đồng bào mình, nép dưới bóng cờ tam tài và được các quan  thầy 
Pháp vui vẻ bao che.  

Chỉ người lao động mới có quyền sống và hưởng những lạc 
thú tỉ lệ thuận với công lao. Người ta sẽ nói sao mà lý tưởng quá 
vậy? Thế hệ An Nam trẻ rất danh dự mà công nhận lý tưởng nầy, 
thu thập được qua kiến thức học đường. Chế độ nô lệ đến với 
chúng ta từ nước Pháp, nhưng sự tự do cũng đến từ nước Pháp, 
như ai đó đã nói. Và quả thật như thế. 

Được trang bị bằng lý tưởng mới mẻ đó, thế hệ trẻ An Nam sẽ 
làm việc để giải phóng đất nước, để thiết lập một nước An Nam 
Cộng Hòa, giữ vai trò hàng đầu trong liên bang Đông Dương, nơi 
đó tất cả mọi người, bất kể là dân tộc nào, đều được luật pháp bảo 
vệ, những luật lệ được bầu ra trong tinh thần công bằng vốn là 
đặc tính của dân tộc chúng ta. 

 
*****  
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Báo JEA, Số 5, ngày 15-9-1927  

 Định mệnh đế vương 
Hoàng tử Vĩnh Thụy đang nghỉ hè ở một thành phố ven biển 

nào đó khiến dư luận xôn xao bàn tán. Vị thái phó của ông, ông 
Charles, tháp tùng hoàng tử. Chúng ta hãy cá nhau là trong 
chuyến nghỉ mát nầy, chính ông này và gia đình của ông ta mới 
vui chơi hơn là hoàng tử. Khi tôi nói vị thái phó nầy tháp tùng 
học trò của ông, đó chỉ là một cách nói thôi. Đúng ra mới là chính 
hoàng tử tháp tùng thầy mình. 

Khi hoàng đế Duy Tân bị truất ngôi theo ý muốn đầy uy 
quyền của kẻ xâm lăng nước An Nam thì vấn đề là phải tìm cho 
ra người kế vị. Các quan thầy và lãnh chúa của chúng ta khám 
phá ra một kẻ thế chân cho có hình thức là một người con vua 
Đồng Khánh, người mà cho đến giờ nầy đang có một cuộc sống 
tồi bại nhất. Người ta biết ông ta qua biệt hiệu Anh Tám, người 
mà trước khi trở thành hoàng đế Khải Định, đã kéo lê cuộc sống 
của mình trong các sòng bạc và những nơi ăn chơi khác. Anh Tám 
đã vội vàng chấp nhận những điều kiện của cuộc mua bán hầu 
giúp anh bước ra khỏi một cuộc sống khốn nạn đen tối, để bước 
vào một cuộc sống khốn nạn vàng son.  

Quả tình ông là một vị hoàng đế bù nhìn tuyệt hảo. Cực kỳ 
ngoan ngoãn với chánh phủ thuộc địa nên họ cho ông 8 năm huy 
hoàng, một chuyến du hành sang Pháp, một bức tượng và được 
phép tổ chức lễ lạc với quan lại trong triều đình. Dưới triều ông, 
ai cũng vui chơi trừ dân chúng quá khổ đau với sưu thuế càng 
ngày càng nặng, như thể các sưu thuế đó không cần thiết cho trò 
chơi vương giả. Hoàng đế Khải Định không bao giờ muốn có một 
hành động phiêu lưu nào có hại cho cái hạnh phúc của một vị vua 
không uy thế. Nhưng hạnh phúc sung sướng này nhờ có một liệt 
kê những nhu cầu được cung cấp đầy đủ. Ngài quả là một hoàng 
đế khôn ngoan mẫu mực. Các quan bảo hộ sẽ đem gương ngài ra 
cho các người kế vị bắt chước, nhất là cho con ngài. Nhưng thật 
ra khi ngài băng hà, lịch sử Việt Nam lại có thêm nhiều trang mới 
đầy hổ thẹn, nhục nhã. 

Hoàng tử Vĩnh Thụy thừa hưởng từ cha mình một món nợ quá 
lớn. Mong rằng ông hoàng không làm tình hình tệ thêm nữa qua 
những hành động tai hại khác! Các ông quan bảo hộ người Pháp 
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đã chú tâm rèn luyện cho ngài thành một vị vua với chỉ có phân 
nửa ngai vàng. Bởi vì vương quyền An Nam phải nằm dưới chủ 
quyền Pháp và họ muốn vị hoàng tử trẻ tuổi nầy phải biết rằng 
chủ quyền nầy là đương nhiên, là tuyệt đối và bất khả tranh luận. 
Đây là lần đầu tiên mà một vì vua An Nam được người Pháp giáo 
dục từ thuở bé thơ. Tha hồ cho các thầy và các quan bảo hộ của 
chúng ta thu hoạch lợi lộc dự trù từ bấy lâu nay! 

Hoàng tử trẻ tuổi nầy theo học một trường trung học bên 
Pháp. Ở đây người ta không dạy cho ông về lịch sử nước Việt 
Nam, dĩ nhiên rồi. Quan thái sư của hoàng tử, ông Charles, đảm 
nhiệm việc nầy và ông có nhiệm vụ phải nhồi nhét vào đầu cậu 
học trò vương giả này một sự thật hàng đầu, đến từ cái triết lý về 
lịch sử của đất nước An Nam ta: rằng kể từ ngày bị nước Pháp đô 
hộ, tất cả các hoàng đế An Nam nào không chứng tỏ được lòng 
trung  thành đối với mẫu quốc thì nhất thiết phải bị truất phế hay 
bị lưu đày, và những ông vua nào như cố Hoàng đế Khải Định, 
khôn khéo biết kính trọng quyền uy của Pháp, sẽ luôn được 
hưởng mọi danh vọng và tôn kính.  

Vậy bài học luân lý nào chúng ta có thể rút ra được từ cuộc 
cách mạng Pháp 1789 để giáo dục hoàng tử? Vị thái sư đáng kính 
kia, với cả một nghiệp vụ thực dân khá dài, sẽ kê khai ra tất cả 
những bất hạnh có thể đổ lên đầu một dân tộc khi dân tộc đó 
muốn có tự do: nào giặc trong giặc ngoài, cỗ máy chém được 
dựng lên thường trực đe dọa cuộc sống các công dân lương thiện, 
rằng hằng ngàn điều sai trái sẽ xảy ra khi không còn vua nữa. Từ 
đấy quý vị thấy một kết luận tất yếu sẽ đến: sống thanh bình trong 
tôn trọng luật lệ đã có sẵn. Một khi được nuôi dưỡng với những 
nguyên tắc giáo dục đó rồi, thì hoàng tử sẽ đủ tư cách lên ngôi. 

Một vị đại thần của triều đình Huế, người đã được theo hoàng 
tử qua Pháp đã than thở với người thân về cách cư xử của ông 
Charles đối với ông ta (tờ L’Écho Annamite - "Tiếng vọng An 
Nam" - đã có bài tường thuật về việc nầy). Vị thái phó đã đối xử 
và sai bảo ông quan ấy như thể ông ta là quản gia của mình. Vậy 
cần phải đưa ra một ví dụ cụ thể của một nền giáo dục lơ là chểnh 
mảng với hoàng tử: người An Nam bất kỳ là ai, sanh ra chỉ để 
vâng dạ nghe lời?     

Còn hạnh phúc nào hơn thứ giáo dục đào tạo toàn những kẻ 
nô bộc! Như mọi ông hoàng được giáo dục tốt đẹp, dĩ nhiên vị 
hoàng tử trẻ Vĩnh Thụy phải được học nhạc và khiêu vũ. Âm 
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nhạc sẽ xoa dịu tập quán - một sự thật cực kỳ cổ điển - và hoà dịu 
ý tưởng, thật là bổ ích tuyệt vời cho một vị hoàng đế An Nam! 
Khiêu vũ đối với ông cũng rất cần thiết. Ông sẽ vào các phòng 
tiếp tân của quan Thống sứ hay quan Toàn quyền, nhảy vào vòng 
tay của bà nầy hoặc bà kia, cho thiên hạ thấy cảnh vui chơi của 
một vị hoàng đế, chứng tỏ rằng nền hành chánh trong nước được 
điều hành tốt đẹp. Như thế chứng tỏ rõ ràng là có một sự hòa hợp 
đề huề Pháp-Việt.   

Để hoàn tất kế hoạch giáo dục tuyệt hảo nầy, người ta sẽ cho 
hoàng tử cưới một người Pháp nào đó, một cô bá tước cháu mấy 
đời một vương tử thuộc thế kỷ trước chẳng hạn. Sau đời Vĩnh 
Thụy, người An Nam sẽ có một vị hoàng đế con lai, một biểu 
tượng sống động cho sự tác hợp giữa hai dân tộc1. Sau vài thế kỷ 
các đám cưới kiểu nầy sẽ mang tính cách truyền thống, khi mà cái 
mũi xẹp hiện tại của Hoàng đế An Nam qua mấy đời con cháu trở 
nên to cao như mũi dòng họ quý tộc Pháp Bourbon2, chừng đó coi 
như các nhà cầm quyền đô hộ chúng ta đã thắng một canh bạc 
quá sức trả. Cánh bảo hoàng Pháp sẽ chạy qua An Nam chia đất 
bá tước với đất công tước để mà trị vì. Chánh phủ Cộng Hòa coi 
như đã đền bù cho những người chánh thống3, và thế là nền dân 
chủ Pháp thắng lợi trong hòa bình và tiến bộ. 

Tất nhiên là phải với điều kiện dân chúng An Nam bằng lòng 
cho họ làm như thế… Phải mù mới không thấy được rằng số phận 
ngai vàng An Nam mong manh như ngàn cân treo sợi tóc! 

 Tội nghiệp cho hoàng tử Vĩnh Thụy. Ngài sẽ không bao giờ 
có được cái uy thế của một ông Louis XIV. Miễn là ngài vượt 
khỏi được sự suy đồi kiểu vua Louis XVI 4. Thật tội nghiệp cho 
hoàng tử. Tội nghiệp cho chú bé! 

 
***** 

 
 

                                                      
1 Tác giả ám chỉ đến chủ trương Pháp-Việt đề huề do Thượng thư Phạm Quỳnh 
đưa ra. 
2 Dòng dõi đế vương Pháp từ Robert de Clermont con vua Louis IX (thế kỷ 12).   
3 Phong trào đòi trả ngai vàng lại cho Nhánh cả dòng Bourbon từ năm 1830.  
4 Louis XIV là vị vua dòng Bourbon (vua Mặt trời, Đại đế Louis) thế kỷ 16 thời 
của Molière, Racine, Pascal... Riêng vua Louis XVI mờ nhạt, bị Cách Mạng 
Pháp xử tử 1789. 
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Báo JEA, Số 5, ngày 15-9-1927 

Tòa án thuộc địa 
Án tử hình Sacco và Vanzetti1 gây xúc động sâu xa trong dư 

luận khắp nơi trên thế giới văn minh. Thống đốc Fuller nhất định 
không lay chuyển và quan tòa Thayer khắc nghiệt bị tất cả những 
người lương thiện xỉ vả. Người ta coi những quan toà độc ác quá 
cứng ngắc này như những thứ lương tâm bị ung thối. Nếu ở Hoa 
Kỳ có những thống đốc và những quan tòa bị coi là dữ dằn như 
vậy, thì trái lại ở Đông Dương các vị ấy độ lượng như thần thánh. 
Nếu quý vị muốn thì chúng ta hãy tuyên dương công trạng các 
quan tòa này trước khi trao vòng hoa cho họ.     

Khi tôi nói các quan tòa ở Đông Dương không hung dữ chút 
nào là tôi không nói ngoa đâu. Những bản án mà họ tuyên đọc có 
thể làm cho các đồng nghiệp của họ bên Hoa Kỳ phải đỏ mặt, vì 
chúng chính là lòng độ lượng. Tôi phải kể ra đây một vài ví dụ 
trích từ hằng ngàn trường hợp như vậy.  

Chẳng hạn chuyện ông Lambert, giám đốc nhà tù Côn Đảo 
Poulo Condore, đã sử dụng nhiều thứ bạo lực cực kỳ hung hãn 
đối với tù nhân. Chưa vừa lòng lắm với cách dùng roi mây đánh 
tù cho hả cơn giận vì ông giám đốc đáng kính nầy có thành kiến 
là da dân An Nam đặc biệt thật dầy, ông ta còn phạt không cho tù 
nhân ăn uống. Loại hình phạt nầy được ghi trong nội quy nhà tù 
và luật sư Công tố viện đã ghi chú được.  

Có khi ông ta còn tàn ác hơn nữa: khi tù nhân khốn khổ nào 
có vinh dự không làm vừa lòng ông, ông cho nhốt họ trong mấy 
cái xà lim rộng một thước dài hai thước. Ông nhốt họ trong đó 
nhiều tháng liền, trong khi quy luật nhà tù chỉ cho phép nhốt tù 
nhân vào xà lim tối đa là một tháng thôi. Quý vị hãy thử nghĩ đến 
những đau đớn mà tù nhân phải chịu đựng trong thời gian dài bị 
hình phạt như thế. Trong số những tù nhân đó có những tù nhân 
chánh trị bị lưu đày. Người ta không phân biệt họ với những tù 
nhân hình sự khác. Tất cả đều sống dưới luật do ông Lambert đặt 
ra, ông là chúa ngục kiêm chúa đảo.  
                                                      
1 Hai người thợ thuyền gốc Ý và thuộc đảng vô chính phủ bị kết án oan về tội 
khủng bố và bị xử tử năm 1921 dù toà không đủ bằng cớ và khắp thế giới nổi lên 
nhiều phản đối. 
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Ông Giám đốc nhà tù này còn là người dễ quạu. Khi ông 
không dằn được cơn tam bành của mình thì tù nhân và các anh 
cai tù hãy coi chừng. Phụ nữ yếu đuối đôi khi có thể làm mềm 
lòng người, nhưng với ông thì không, ông ta chẳng chút nao 
núng. Một người đàn bà đã bị ông hành hạ đến phải vãi đái ra 
quần, điều mà một nhân chứng đã khai theo cách nói của mình 
trong phiên tòa xử: bà ấy đã "làm gì đó" trong quần (sic).  

Nhưng đứng trước mặt các quan tòa của mình, ông Lambert 
có một thái độ ít ngạo mạn hơn. Làm ra vẻ ăn năn hối hận, tên 
khốn kiếp nầy nhỏ vài giọt nước mắt, trong khi những giọt nước 
mắt của người khác chẳng bao giờ làm hắn cảm động. Cử chỉ đạo 
đức giả nầy dù sao cũng có tác dụng: chúng làm mềm tận cùng 
gan ruột các quan tòa và quý vị trong bồi thẩm đoàn. Cho nên 
ông da trắng dã man nầy chỉ bị... phạt vạ 100 quan mà thôi. Và 
dưới đây là những sự việc khác cũng nói lên được tấm lòng khoan 
hồng thánh thiện của các quan tòa chúng ta:  

- Ông Piquenet giết chết rồi đem giấu mất thây một người An 
Nam, ông ta chỉ bị kết án 2 năm tù treo! 

- Ông Rivera, ra lệnh tra khảo những người bị tình nghi ở Mỹ 
Tho, mà không bị hình phạt gì cả. 

- Tại Nam Định, ông Heintz đã đá vô sườn một anh cu li 
người An Nam (anh Ru), làm gãy 2 xương sườn và khiến anh 
chết. Ngày 16 tháng 6 năm 1927, tòa án hình sự đã tuyên phạt 
ông Heintz 1 tháng tù treo và 100 đồng bồi thường thiệt hại cho 
gia đình nạn nhân.  

Quý vị sẽ nói thi hành công lý kiểu đó thật bất công. Quý vị 
cho rằng các quan tòa ở Đông Dương muốn biến đất nước của 
chúng tôi thành một vùng đất lành chim đậu cho những người ưa 
thích hành hung và không bao giờ sống qua một ngày mà không 
cung tay đánh đập người khác. Quý vị đừng nghĩ như vậy. Các 
quan tòa của chúng tôi cũng biết lúc nào cần phải nghiêm khắc. 

Ông Trịnh Hưng Ngẫu, một nhà báo An Nam trẻ tuổi đã bị tuyên 
án 15 ngày tù vì đã nói câu: "Đây là cái quái gì vậy?"1 sau khi một 
"ông cò" hỏi giấy hành nghề của anh ta. Ông cò cảnh sát tưởng mình 
bị xúc phạm khi nghe nói "cái quái gì đây", một danh từ mà nhà báo 
                                                      
1 Nguyên văn: Qu’est-ce que c’est que cet oiseau-là? Chỉ về người, "oiseau" 
(con chim) có nghĩa hơi mỉa mai, châm chọc; có thể dịch câu này : “Thằng cha 
nào vậy cà? Tên này này là ai vậy chớ?” 
 



224   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

khẳng định là anh dùng để chỉ tờ giấy hành nghề đó.   
Ba người An Nam bị lãnh 15 năm tù khổ sai vì tội trộm nhà nghề. 
Đó là một vài sự kiện mà tôi đã lượm lặt được trên các tờ báo 

vừa nhận được trong chuyến thư tín vừa qua. Đôi khi vô cùng độ 
lượng, lắm lúc lại cực kỳ nghiêm khắc, nói cho cùng các quan tòa 
của chúng ta đã xử những bản án nói chung là quá đúng, khi 
người ta tính toán rằng sự khoan dung của người nầy sẽ bù trừ lại 
được cái quá nghiêm khắc của người kia. Tuy nhiên, bất hạnh 
thay, người An Nam cứ luôn luôn phải gánh chịu sự nghiêm 
khắc, còn người Pháp thì luôn luôn được hưởng sự khoan hồng.  

Dù sao chúng ta cũng nên ca tụng sự thẳng thắn của các quan 
tòa ở Đông Dương. Ngoài ra họ còn có quyền được chúng ta tôn 
sùng nữa. Bởi vì họ đã đã nhiệt tình nêu gương dân chủ cho 
chúng ta bằng cách chẳng ngại sống gần dân chúng để có thể dễ 
dàng xót thương số phận của người dân, nhất là khi người dân 
này không phải là người An Nam. Dù sao thì dân chúng cũng 
chấp nhận cách sống và lời ăn tiếng nói của họ, một cách dân 
chủ. Hãy chứng kiến lời nói của ông Sèves, quan tòa hòa giải ở 
Sài Gòn. Ông tòa nầy hỏi một bị cáo người bản xứ làm nghề gì. 
Anh nầy trả lời: "Nhà báo, thưa quan tòa." Vị tòa khả kính đáp lại 
ngay: 

- Nghề của anh như "cứt"!  
Lời đáp hết sức đẹp đẽ cho thấy là tiếng chửi này không chỉ 

dành riêng cho phường đạo tặc1; nhưng  nó cũng xứng đáng cho 
mồm mép một quan tòa Sài Gòn! Nhưng chính vì thế mà bị xóa 
mất sự phân cách giữa các tầng giai cấp trong xã hội, và quan tòa 
kia tự xếp mình vào vị trí một anh phu kéo xe. Bài học đáng giá 
về sự bình đẳng, nhờ một tiếng chửi thề thích đáng! Chúng ta hãy 
vinh danh ông quan tòa khiêm nhường và cực kỳ có giáo dục này.  

 
***** 

 

 

 

                                                      
1 Nguyên văn le mot de Cambronne: ông Tướng Pháp tên Cambronne này đã 
thốt lên “Merde” (cứt, tiếng chửi thề) khi bị quân Anh vây khổn, bức bách ông 
ta đầu hàng trong trận Waterloo.  
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Báo JEA, số 3, ngày 15-7-1927 

Sinh viên chúng ta và chánh trị 
Nhân Ðại Hội Aix-en-Provence sắp tới 

Trong một số báo trước chúng tôi có đặt câu hỏi các sinh viên 
An Nam tại Pháp, trong một chừng mực nào đó, có thể và phải 
nghĩ đến quyền lợi cộng đồng. Chúng tôi cố gắng chứng minh vai 
trò mạnh mẽ của công luận trong việc định hướng chánh sách tại 
Ðông Dương. Chúng tôi nhấn mạnh đến việc chúng ta phải tập 
hợp lại để làm tăng thêm sức mạnh cho các yêu sách mà tất cả 
chúng ta đồng thuận. 

Chúng tôi cũng có nói đến cái mong muốn là sinh viên chúng 
ta, những người chúng tôi nhắm vào nhiều nhất, suy nghĩ lâu dài 
hơn về nhiều câu hỏi khẩn cấp được đặt ra bởi tình hình chánh trị 
và kinh tế hiện tại của đất nước. 

Về việc này, chúng tôi có đọc một bài viết trong một số báo 
Le Progrès Annamite (An Nam Tiến bộ), của bác sĩ Lê Quang 
Trình gửi đến trụ sở Hội Tương tế Sinh viên tại Toulouse 
(Association mutuelle des Indochinois). Tờ báo này có đăng bài 
một cộng tác viên ở Paris, nhân dịp tờ L’Annam Scolaire (An 
Nam Học báo) của đồng bào An Nam ở Aix-en-Provence ra mắt 
[Trần Văn Ân chủ trương]. Trong  bài nầy tác giả ở Paris chỉ 
trích, mỉa mai, châm chọc những gì các sinh viên An Nam tại 
Pháp muốn làm. Rằng sinh viên không nên mất thì giờ bàn 
chuyện chánh trị, hãy lo học là hơn. Rằng sinh viên đừng tưởng 
giải quyết được những vấn đề khó khăn chánh trị chỉ bằng vài suy 
tưởng thật ra hết sức tầm thường. Rằng vì không có kinh nghiệm, 
đa số viết lách còn vụng về, có lẽ sinh viên nên để chuyện chánh 
trị cho người khác. Như vậy đó, tờ báo Le Progrès Annamite coi 
rẻ hành động của chúng tôi. 

Các lời chỉ trích này có thể có cơ sở nếu chúng tỏ ra dè dặt 
hơn. Dĩ nhiên, khi cả một dân tộc đang chuyển mình thức dậy thì 
làm sao đồng bào thanh niên chúng ta tránh khỏi cơn sốt chung 
về các vấn đề xã hội, bởi vì họ noi theo gương và phản ứng sôi 
nổi như các bậc đàn anh. 
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Nhưng chuyện gì cũng vậy, mọi phản ứng quá mức đều có 
hại. Cho nên có thể lo ngại là một số sinh viên sẽ chỉ biết đặt hết 
mọi ưu tư chú ý vào các chuyện mà họ chưa suy nghĩ cạn kiệt.  

Mục đích tức thời của sinh viên An Nam khi đến Pháp là hết 
sức cố gắng và kiên nhẫn học hành. Họ chỉ có thể cho phép mình 
làm chuyện khác vào giờ rỗi rảnh mà thôi. Ðây là nguyên tắc mà 
chúng ta phải luôn tôn trọng. Và trên tờ báo sinh viên này, sở dĩ 
một mặt chúng tôi nói lên ý tưởng riêng tư về những vấn đề hệ 
trọng chỉ vì các vấn đề này liên quan đến đất nước; mặt kia sở dĩ 
chúng tôi dám mời quý đồng bào cho biết họ suy nghĩ thế nào về 
những vấn đề này cũng chỉ vì chúng tôi không bao giờ cho rằng 
chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn người khác về vấn đề này. Hơn 
thế nữa, chúng tôi cũng khuyên các bạn trẻ không nên quá chú 
tâm vào vấn đề xã hội vì nó không thích hợp với đầu óc họ hiện 
nay.   

Phải dè dặt về chuyện này. Nhưng từ đó mà nói rằng toàn thể 
sinh viên An Nam không phân biệt ai, phải lơ là với vấn đề xã hội 
vì vấn đề này không hề liên quan đến việc học hành của họ, thì 
chắc chắn là quá đáng. Bởi vì quá một tuổi nào đó và đến một 
trình độ trí thức nào đó, sinh viên được quyền suy nghĩ về vận 
mạng đất nước mình. Bởi họ không phải là những công dân của 
tương lai đó sao? Và vì thế, bổn phận của họ không phải là tìm 
một con đường đi trong tương lai tương ứng với các lý tưởng của 
mình đó sao? 

Có người sợ chữ nghĩa một cách vô lý. Ðối với một số người, 
làm chánh trị có nghĩa là làm chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng 
chuyện chánh trị trước hết là chuyện xã hội. Và chúng tôi xem 
làm chánh trị là chuyện tự nhiên bởi vì khi ta giải quyết chuyện 
chánh trị đấy là ta giải quyết cho chính mình vấn đề đạo đức 
chung. Hiển nhiên là sinh viên chúng ta không thể giải quyết tận 
cùng được những vấn đề liên quan đến thực tế cụ thể phức tạp; 
nhưng điều mà họ có thể làm được là suy gẫm trên các dữ kiện xã 
hội chung để (làm) chúng trở nên dễ hiểu hơn. Và chúng ta cũng 
cần các bạn sinh viên hưởng ứng, tham dự các cuộc họp về 
chuyện học hành. Nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắc đến Đại hội 
sinh viên sắp tới do đồng bào ở Aix và Marseille tổ chức. 
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Vừa qua chúng tôi có nói đến việc sinh viên không đồng thuận về 
chính kiến, thì Đại hội sắp tới sẽ là cách tốt nhất để hòa giải với 
nhau. Những người đến tham dự đại hội sẽ không đại diện cho 
đảng phái chánh trị nào mà chỉ giản dị là sinh viên, họ sẽ bầu ra 
một chương trình nhằm bảo vệ quyền lợi của chính họ. Nếu đại 
hội thành công, sẽ có ảnh hưởng tốt cho người ngoại quốc cũng 
như cho chính đồng bào ta. Vì nó chứng tỏ rằng sinh viên An 
Nam biết tổ chức để thực hiện những chương trình có ích cho 
nhóm khá đông của chính họ. 

Nhưng đặc tính thực sự của Ðại hội là gì? Chẳng ai muốn Ðại 
hội mang sắc thái quá chánh trị. Thí dụ như đưa ra vấn đề độc lập 
cho đất nước. Đối với riêng chúng tôi, nên tránh thảo luận về nền 
độc lập dù mọi trái tim đều mong muốn nền độc lập ấy, để nhắm 
vào các mục đích thực tiễn liên quan đến chuyện học hành vì đó 
là chuyện phù hợp và  tự nhiên nhứt cho Ðại hội.  

Chúng tôi đọc trong L’Annam Scolaire (An Nam học báo) số 
tháng rồi, cả một danh sách nhiều câu hỏi khác nhau sẽ được đưa 
ra thảo luận. Có nhiều câu là những ước muốn giản dị, chỉ nhằm 
gợi ý cho nhà nước. Thí dụ như, ở  bậc đệ nhị cấp và cao đẳng,  
thì bỏ chương trình Pháp - An Nam dành cho người bản xứ để 
thay bằng chương trình  Pháp như ở chính quốc. Cũng như xây 
cất thêm nhiều trường tiểu học để đi đến chương trình cưỡng 
bách tiểu học như ở Pháp.  

Trái lại cũng có những câu khác tùy thuộc vào sinh viên 
chúng tôi để có giải đáp thiết thực cho các sinh viên đã đến Pháp, 
cũng như những sinh viên sắp đến. Thí dụ như, chúng tôi cần một 
trung tâm  thông tin  nhận và giải đáp tất cả mọi yêu cầu gởi đến 
từ các phụ huynh sinh viên Ðông Dương, và tổ chức đón tiếp 
cũng như hướng dẫn sinh viên. Tổ chức như vậy sẽ giúp sinh viên 
khỏi bỡ ngỡ, bởi vì đa số không được thông tin gì cả. Ðó là 
những điều khẩn cấp nhứt cần được giải quyết tốt đẹp.  

Nếu như vậy không lẽ chúng tôi không thể làm được chuyện 
gì khác trong Đại hội hay sao? Thật ra chúng tôi thấy chúng tôi 
còn có thể chia nhau nhiệm vụ làm các tập sách nhỏ bằng chữ 
quốc ngữ về giáo dục xã hội gởi cho đồng bào nào trong nước 
không biết đọc chữ Pháp, dù là điền chủ hay nông dân. Những tập 
sách nhỏ này độ chừng 40, 50 trang viết với câu, chữ giản dị chứ 
không cầu kỳ như một số ký giả thường viết, để dân dã thường 
nhứt cũng hiểu được. 
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Người viết không cần làm nên tiểu thuyết hay sách bác học 
mà chỉ dựa vào những nguyên tắc dân chủ của các xã hội văn 
minh hiện đại để gợi cho đồng bào bên nhà một hướng đi thích 
hợp với nhân phẩm con người. Họ sẽ không chỉ nói chuyện chung 
chung mà cần đưa ra các thí dụ cụ thể, rồi cố gắng làm mất đi cái 
thói quen ngoan ngoãn cúi đầu vốn dĩ ăn sâu vào tiềm thức thói 
tánh nhiều người Việt. Chuyện vâng lời này đã thể hiện qua việc 
họ nghe và làm theo chánh sách tùy tiện của nhà nước một cách 
thụ động, cũng như chuyện họ phải chịu đựng những hành vi 
hống hách của anh lính sen đầm cấp thấp nhất, chỉ vì họ hoàn 
toàn không biết gì về quyền lợi của mình. 

Chúng tôi chỉ gợi ý như vậy thôi, giá trị nội tại việc này tự nó 
có. Ðấy là những việc có ích mà sinh viên chúng ta làm được. Ai 
cũng ước mong góp phần phát huy danh dự đất nước mình. 
Nhưng xã hội An Nam ta cũng như mọi xã hội khác, không phải 
là một tổ chức đặc biệt mà là một tập họp nhiều cá nhân, được 
phú cường hay không tùy thuộc vào hoạt động của mỗi thành 
viên. Không thể nhảy vọt lên mức cao hơn nếu không có cố gắng 
vượt bực của từng người. Và mọi hoạt động riêng rẽ cần được 
phối hợp để đi tới kết quả đó. Ðại hội Sinh viên An Nam sẽ là 
bước đầu tốt trong hướng đi đó. 

 
***** 

Báo JEA, Số 6-7, tháng 10-11, năm 1927 

Ðại Hội thứ nhất của Sinh viên Ðông Dương  
tại Aix-en-Provence 

Báo chí Pháp tại Ðông Dương và nhất là báo chí Pháp tại 
Ðông Nam Á có nói nhiều về Ðại hội Sinh viên Ðông Dương tại 
Aix en Provence  từ 19 đến 23 tháng 9 năm 1927. Có những bài 
báo tỉ mỉ tường thuật lại trong nhiều ngày diễn tiến Ðại hội như  
hai tờ Le Petit Provençal (Tiểu dân Provence) và Le Petit 
Marseillais (Tiểu dân Marseille) nếu chỉ kể đến hai tờ quan trọng 
nhất của miền Nam Pháp.  

Kết quả rực rỡ của Ðại hội này đã đến đúng với sự mong đợi 
của dư luận Pháp. Họ đã thích thú theo dõi Ðại hội. Có khoảng 
120 sinh viên đến từ Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Toulouse, Bordeaux, dĩ nhiên có nhiều sinh viên vùng Aix-en-
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Provence, và có cả sinh viên ở Bordighera bên Ý1. Ban tổ chức đã 
cử người xem xét và trình ra trước Ðại hội mười bốn bản kiến 
nghị được các sinh viên Ðông Dương đặc biệt lưu ý. Và các bản 
kiến nghị này được phê chuẩn sau khi sửa đổi, bàn cãi sôi nổi và 
chặt chẽ. Sau đây là hai loại  kiến nghị. Loại thứ nhất sẽ được 
thực hiện hay không tùy theo sự nâng đỡ tài chánh và tinh thần 
của các bậc phụ huynh sinh viên và chính họ, theo lời kêu gọi của 
Ủy ban Điều hành do Ðại hội bầu ra. Loại thứ hai mang tính chất 
ước nguyện mà Ủy ban sẽ trình bày lên nhà nước thuộc địa và 
chánh quốc với mục tiêu duy nhất là có được những cải tổ hầu 
chấm dứt những điều bất thường mà hiện nay chúng ta phải chịu 
đựng […]. 

... Ðoàn kết để đòi hỏi các luật lệ và tạo biện pháp để cứu vãn 
quyền lợi chung, họ đã hiểu giá trị của sự đoàn kết đó. Không 
nghi ngờ gì nữa, họ không còn là một sinh viên mà đã nên người. 
Họ sẽ tiếp tục đoàn kết để bảo vệ nhân quyền cho con người tự 
do và con người bị kềm kẹp. 

Ðây là những gì người ta viết trong tờ La Voix provençale 
(Tiếng nói tỉnh Provence) ngày 27/9/1927 khi nhắc đến Ðại hội: 

Tôi tin rằng đã gặp tại đây những người sẽ đứng đầu phong trào đòi 
độc lập tại Ðông Dương, một phong trào đang thành hình rõ ràng 
hiện nay. Cho dù nước Pháp có đồng ý hay không, giờ độc lập chắc 
chắn chỉ sẽ đến khi phần lớn hay tất cả quần chúng cùng tham gia 
vào những đội ngũ cấp ngạch quan trọng[…] . Tôi đã thấy nơi đây 
những người lãnh đạo đang đào tạo những tinh hoa mà dân Ðông 
Dương trông đợi. Họ có thể phục vụ thật tốt đẹp cho xứ sở họ. 
Nhưng họ cũng có thể đưa nước họ tới thảm họa. Ðiều chắc chắn là 
trong vài năm nữa, những họ tên khó đọc, khó nhớ này của người 
lãnh đạo Ðại hội Aix-en-Provence sẽ được mọi người biết đến…  

                                                      
1 Theo Trịnh Đình Khải thì có tất cả khoảng 300 sinh viên dự Đại hội nầy 
(Décolonisation du Viet Nam: Un avocat témoigne, Me. Trinh Dinh Thao, 1994, 
p. 22).  
Ban tổ chức Đại hội: Chủ tịch, Luật sư Trịnh Đình Thảo; Phó Chủ tịch, Nguyễn 
Văn Tân; Tổng Thư ký, Trần Văn Ân; Phó Tổng Thư ký, Liêu Sanh Trân và Từ 
Bá Đước. (Báo Sinh viên, tháng 10 & 11, năm 1927, tr. 5). Chủ tịch và Phó Chủ 
tịch Đại hội là Trần Văn Thạch  và Trần Văn Ân. (“Tôi quí Tạ Thu Thâu”, Hồ 
sơ Đệ Tứ Quốc tế Việt Nam, Tập 2, Paris, 2000). Ngày kết thúc Đại hội, Trần 
Văn Thạch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Điều hành có nhiệm vụ thi hành các 
quyết nghị cũng như  tổ chức Đại Hội dự định tiến hành năm 1928 tại Paris. 
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Hy vọng rằng lời tiên đoán của một người Pháp dự Ðại hội 
Aix sẽ thành sự thật. Trong số những sinh viên đến dự Ðại hội, ai 
sẽ là những tinh hoa nhận lãnh việc "đào tạo  đội ngũ". Tôi muốn 
tin như thế, tôi cũng muốn tin là những tinh hoa dân tộc này sẽ 
đưa các dân tộc Ðông Dương tới chiến thắng chứ không tới thảm 
họa (Báo JEA, số 6-7, tr. 5-6). 

 
***** 

Báo JEA, Số 8, ngày 15-12-1927 

Một giấc mơ độc đáo1 

 Một đêm, trong giấc ngủ say, tôi có một giấc mơ tuyệt vời. Trời 
tối như mực, đầu óc tôi cũng tối đen, bỗng nhiên hình ảnh hiện 
lên rõ rệt, và không hiểu sao tôi thấy mình đang ra khỏi cổng bến 
Nhà Rồng Messageries maritimes [Vận tải Đường thủy, tên một 
bến cảng tàu viễn dương] ở Sài Gòn… 
      Tôi từ từ bước từng bước nhỏ trên đường, đầu óc chìm trong 
ảo mộng, chợt nghe phía sau lưng tiếng la oang oang “Ê ép…” 
Một anh phu xe kéo lướt qua mặt tôi thật nhanh và tôi để ý thấy 
anh ta đang chạy trên giày có bánh xe (patin). Tôi bèn tìm xem 
coi có anh phu xe kéo nào khác, cũng mang giày có bánh xe lăn  
                                                      
1 Bài này nói lên ước vọng, tiên đoán và chương trình hành động của Trần Văn 
Thạch ở tuổi 22. Câu chuyện trong giấc mơ xảy ra năm 1955. Qua lời anh bạn 
Phú, Thạch tiên đoán: Sự thống trị của bọn thực dân sẽ chấm dứt trong vòng 
một hay hai năm nữa thôi. Thạch tiên đoán gần đúng: Trong Nam, năm 1954 
“Quốc gia Việt Nam” được thành lập do hoàng đế Bảo Đại làm quốc trưởng. 
Ngoài Bắc, Quân đội Việt Minh tiếp thu Hà Nội ngày 10-10-1954. Hồ Chí Minh 
về Hà Nội ngày 15-10-1954. Mãi đến ngày 16-5-1955, khi những toán lính Pháp 
cuối cùng rút lui khỏi Cát Bà (vịnh Hạ Long) thì Việt Minh mới thật sự làm chủ 
hoàn toàn miền Bắc. (Trần Gia Phụng, 2009, tr 486). 
Thạch mơ ước nước nhà có một chế độ đa đảng, hình dung hai đảng phái cộng 
tác với nhau: đảng Lập Hiến và đảng Lao Động, tư sản bắt tay với vô sản. 
Nhưng chương trình của đảng LĐ mà Thạch nghĩ tới hoàn toàn khác hẳn 
chương trình của đảng LĐ Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập năm 1951, chịu 
nhiều ảnh hưởng của Trung Cộng. Thạch viết: Chương trình của chúng tôi  là 
một tổng hợp rõ nét của các đảng cộng sản và xã hội phương Tây. Nó gợi ý cả 
thuyết cấp tiến vì nó chấp nhận quyền tư hữu tài sản, ít nhất trong một số điều 
ứng dụng nào đó.  Đảng LĐ của Thạch không nhận lệnh bất cứ từ đâu, không 
nhận từ Mạc tư Khoa hay từ Quảng Đông. Chúng tôi sợ nhất là người Tàu.  
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như vậy. Tôi chợt tò mò chú ý đến một nhóm người ngồi dưới đất 
đang cùng nhau đọc báo bên cạnh mấy chiếc xe kéo đang đậu của 
họ, càng xe dựng đứng lên trời. Từ từ vừa tiến lên gần họ, tôi vừa 
suy  ngẫm: “Quả nhiên xã hội Việt Nam đã có thay đổi:  phu xe 
kéo mà cũng đọc báo! Tuy mình vừa mới ra khỏi đất nước nầy có 
18 tháng thôi”. Đột nhiên tôi có cảm giác có hai bàn tay đặt lên 
vai tôi, làm tôi vô cùng ngơ ngác. Quay phắt người lại thì thấy 
mình đang đứng trước một người đứng tuổi, mặc một chiếc áo dài 
đen, đầu chít khăn đóng kiểu của ông cha ta.       

- Ông muốn gì đây ? Tôi hỏi với một giọng cáu kỉnh. 
- Anh không nhận ra tôi sao ? Tôi là Lưu Văn Phú đây, là bạn 
cũ của anh ở trường đây. 
- Ông đùa với tôi ông ơi, Anh Lưu Văn Phú bạn tôi đã chết từ 
năm 1920. Mà nếu anh ta còn sống thì anh  ta đâu có quá già 
như vầy. 
- Tôi không có chết đâu bạn ơi, và hiện giờ tôi đã năm mươi 
tuổi rồi, cũng như anh thôi.  
- Ông điên rồi ông ơi, thôi ông đi qua đi, tôi mới có hai mươi 
hai tuổi thôi, tôi giận dữ trả lời ông ta. 
- Ha! Ha! Anh hãy nhìn vào cái gương nầy mà xem coi anh 
còn bộ mặt của một người trẻ 22 tuổi hay không. Tôi nói với 
anh là anh đã 50 tuổi rồi đó.   
- Chúng ta đang ở vào năm nào đây ? 
- Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 1955. 
- 1955 ? 
- Đúng vậy. Và chúng ta không gặp nhau đã ba mươi lăm năm 
rồi đó bạn. Bạn hãy nhớ lại xem, bạn đã đi qua Pháp hai năm 
sau khi bạn ra trường.  
- Tôi ở đó mới có 18 tháng thôi mà. 
- Hai mươi chín năm, bạn ơi, sao bạn nhìn tôi như một quái 
vật vậy. Hãy rờ tôi xem để thấy rõ tôi là con người bằng 
xương bằng thịt đây . 

 Tôi hơi rùng mình khi sờ bàn tay mặt của ông ta, bàn  tay lạnh 
ngắt, lạnh ngắt….. 

- Bàn tay của anh bị đông lạnh rồi bạn Phú ơi, tôi nói. 
- Bạn già ơi, bởi vì tôi mới vừa từ phòng ướp xác bước ra 
đây, ở đó hiện tôi đang lo cho sáu trăm ba mươi xác chết. Tôi 
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thấy hình như bạn có vẻ như người từ cung trăng mới rớt 
xuống vậy. Tôi nói cho anh nghe đây. Trong khoảng thời gian 
29 năm anh sống bên Pháp, thì ở Đông Dương nầy đã có 3 
cuộc nổi loạn, tất cả đều do đồng bào ta xúi giục nhằm gỡ bỏ 
ách thống trị: năm 1933, 1938 và 1946. Tất cả 3 cuộc nổi dậy 
đều thất bại, có khoảng 5000 người An Nam và Cao Miên 
chết trên chiến trường, 630 người bị bắt và bị xử bắn. Đảng 
Lao Động được tổ chức và rất mạnh lúc bấy giờ, bất chấp 
luật lệ. Họ chỉ chờ cơ hội mà nổi dậy để hất đi những người 
đang sống bám vào sức lao động của họ, cả người Pháp lẫn 
người An Nam […] 
- Anh hãy nói cho tôi nghe phu xe kéo biết đọc chữ quốc ngữ 
từ lúc nào vậy? 
- Bạn ơi, bạn nằm mơ rồi, thức mà vẫn mơ đó.[…] Bạn không 
biết là hiện nay mọi người ai ai cũng đều đọc được chữ quốc 
ngữ sao? Tất cả mọi người đều biết nhu cầu học chữ quốc 
ngữ để phục vụ, và phục vụ một cách thực tế, giúp người nầy 
truyền bá tư tưởng xã hội, giúp người kia có được sự hiểu 
biết[…] 

Anh Lưu văn Phú đứng nghiêng về phía tôi và nói nhỏ vào tai tôi: 

- Nói giữa chúng mình thôi nhé, cuộc giải phóng của chúng ta 
đã sắp tới rồi. Sự thống trị của bọn thực dân sẽ chấm dứt 
trong vòng một hay hai năm nữa thôi khi đảng Độc Lập sẽ sát 
nhập vào đảng Lao Động.    
- Anh nói với tôi những đảng gì vậy? Tôi chỉ biết có Đảng 
Lập Hiến của ông Bùi Quang Chiêu và Đảng Việt Nam Độc 
Lập của ông Nguyễn Thế Truyền thôi.[…] 
- Ta sẽ đi tới đó. Đảng Đông Dương Độc Lập mà cơ quan 
ngôn luận là tờ báo Độc Lập do ông Nguyễn Phan Long điều 
hành đã có một chiến dịch tuyên truyền hết sức rầm rộ cho sự 
nghiệp của dân tộc vào khoảng năm 1935. Tờ báo Độc Lập 
viết bằng chữ quốc ngữ được phổ biến tràn đầy trong quần 
chúng. Tự do báo chí đã được chấp thuận cho chúng ta vào 
năm 1934; cái tự do nầy đã đạt được gần như bằng vũ lực, và 
chánh phủ phải buông ra để làm dịu bớt cơn thịnh nộ của dân 
chúng lên cao cực điểm vào tháng hai năm 1934. Và sau đó 
chuyện  đã xảy ra như vầy.   
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 Tờ Độc Lập sẵn sàng tố cáo những sự lạm dụng của 
Chánh phủ, nó tiết lộ từng trường hợp bất công trong phạm vi 
hành chánh và tư pháp. Nó tấn công nền tư pháp kỳ thị, sự áp 
bức của thực dân dưới mọi hình thức, tấn công một cách hăng 
say đặc biệt. Dân chúng đọc tờ báo nầy với một niềm vui vô 
kể và nhờ tờ báo nầy mà họ đã quen với khái niệm công bằng 
và bất công. Cuối cùng họ hiểu được và tự khám phá ra 
những trường hợp bất công, rồi giới công nhân mới thấy 
được là họ bị bóc lột, không phải bởi giới thống trị mà còn 
bởi ngay đồng bào của họ, bởi giới chủ nhân, giới nghiệp 
chủ, giới thương buôn lớn, bởi tất cả những người trong giai 
cấp tư sản An Nam. Từ đó họ đương nhiên trở thành một lớp 
người bất mãn mới. Đủ mọi hạng người lao động, từ đồng 
ruộng đến thị thành, tất cả những người sống bằng tay chân 
nặng nhọc đều liên kết lại và thành lập một đảng mới: đảng 
Lao Động. Đảng này được những người sáng suốt cầm đầu, 
tự vạch ra nhiệm vụ là thực hiện một nền công bằng xã hội, 
chống lại tất cả những kẻ trục lợi và những người ngoại quốc 
đã đến đây bằng súng đạn chễm chệ làm ông chủ ở đất nước 
nầy, và những người An Nam nào nhờ họ mà làm giàu. Chẳng 
bao lâu đảng nầy đã đương đầu với đảng Độc Lập, trong đó 
phần nhiều là giới tư bản phẫn nộ với sự áp bức của thực 
dân, nhưng mặt khác lại tha thiết giữ gìn quyền lợi riêng của 
họ trên đám đông quần chúng, những người làm việc dưới 
quyền họ ngoài đồng ruộng cũng như trong hãng xưởng. Sự 
xung đột nội bộ nầy làm nguy hại đến sự nghiệp của dân tộc 
cho đến ngày nào mà giới tư sản chịu cho giới lao động một 
vài nhượng bộ nho nhỏ để những người nầy tạm ngưng cuộc 
đấu tranh. … 

Và cứ thế anh Lưu Văn Phú  dẫn dắt tôi đi… Những gì anh ta cho 
tôi biết trong cuộc đàm thoại nầy làm rối trí tôi đến độ tôi mất hết 
khái niệm tương đối về thực tại của sự việc. Chúng tôi đã đi qua 
những con đường nào? Tôi không thể biết nhưng khi những hình 
ảnh lại hiện ra trong đầu tôi một cách chính xác thì tôi lại thấy 
mình đang ở trong một phòng thật lớn, chật ních người đang ngồi 
nghe một diễn giả đứng trên một cái bàn. Từ trên trần nhà những 
ngọn đèn dầu treo lơ lửng, tỏa ra một ánh sáng vàng nhợt, hòa lẫn 
với ánh sáng chói rực của những bó đuốc cắm dọc hai bên tường. 
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Thính giả ăn mặc nghèo nàn. Tôi để ý thấy có vài người ăn trầu, 
nhổ bã đỏ như máu, trong khi đó có một số người khác ngồi phơi 
bộ giò trần trụi dính đầy bùn dưới ánh đèn.  

- Hãy nhìn người ‘sếp’ kìa, anh Phú nói với tôi. 
- Nhưng ông ta là công dân Bailly đang tuyên thệ ‘lời thề Jeu 
de Paume’1, tôi lớn tiếng nói. 
- Sụyt! Ta hãy nghe kìa, anh Phú cằn nhằn. 

 Tôi lắng nghe diễn giả kết thúc bài diễn văn như sau:   

Chúng ta chống những người không những ăn bám vào hoa 
lợi của ta làm ra, mà lại còn rút tỉa lợi nhuận nhiều hơn ta 
nữa, bất kể họ là ai, người Pháp hay người An Nam. Và 
chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ với tất cả những ai, ở các nước 
khác, cùng hoàn cảnh như ta và cũng đang chống lại sự bất 
công như ta. Chúng ta đặc biệt phải oán hận những người tư 
bản An Nam. Họ đang tranh  đấu, có lý, chống lại sự áp bức 
của thực dân vì nó bất công và tàn bạo. Nhưng họ vẫn bình 
thản nhìn chúng ta sống thảm thương và khốn khổ, chúng ta 
là những người khổ cực để cho họ được sống trong xa hoa và 
tiện nghi, mà họ làm như không thấy được số phận họ dành 
cho ta quả  là khắt khe và bất công. Họ muốn nước An Nam 
được độc lập. Ta cũng thế. Nhưng một khi độc lập đạt được, 
đối với họ bất công sẽ không còn, nhưng nó vẫn tiếp tục với 
chúng ta, là những người nghèo khổ làm công cho họ, trong 
ruộng nương, hãng xưởng và nhà cửa của họ. Bởi vì một khi 
được độc lập, giới tư bản An Nam sẽ thay thế bọn xâm lăng. 

                                                      
1 Thời gian đầu của Cách mạng Pháp 1789, các đại biểu tầng lớp quần chúng 
không được ưu đãi (Tiers-État: đẳng cấp thứ ba) họp lại để xác minh quyền lực 
của mình với hai đẳng cấp thế lực nhứt nhì trong xã hội Pháp: tăng lữ (clergé) và 
quý tộc (noblesse). Đại biểu đẳng cấp thứ ba bỏ phiếu rồi tuyên bố họ là Quốc 
hội, một cơ quan đại diện của “nhân dân”. Vua Louis XVI đóng cửa phòng họp 
tại điện Versailles. Họ liền kéo nhau họp tại phòng chơi tennis (Jeu de Paume) 
của vua, nơi đó 578 đại biểu tiến hành “Lời Tuyên thệ Jeu de Paume”, ngày 20-
6-1789,  nguyện thề sẽ không thối bước cho tới khi một hiến pháp được thành 
lập cho nước Pháp. Đến ngày 27-6 nhà vua nhượng bộ, ra lịnh hai đẳng cấp tăng 
lữ và quý tộc gia nhập đẳng cấp thứ ba trong Quốc hội. Jean-Sylvain Bailly, 
được bầu làm chủ tịch nhóm đẳng cấp thứ ba, là một trong những người tuyên 
thệ đầu tiên. 
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Thử hỏi hoàn cảnh của chúng ta sẽ có gì thay đổi không? 
Không bao giờ! Ta đã đau khổ, ta sẽ còn đau khổ nữa nếu ta 
không biết tập họp lại để tự bảo vệ, để mở ra tại đất nước nầy 
một kỷ nguyên bình đẳng về tài sản, để củng cố một nền tảng 
xã hội mới: phúc lợi tương xứng với việc làm […]. Hãy thề là 
chính chúng ta sẽ cùng nhau mang lại chiến thắng cho quyền 
lợi của chúng ta. Trong sự chiến đấu cho nền công lý nầy 
người lao động An Nam không thể yếu hèn được.            

 Tiếng vỗ tay vang lên, dịu lại, rồi lại tiếp tục nữa. Thính giả vô 
cùng phấn khởi. […] Anh Lưu Văn Phú kéo tôi ra ngoài… 

- Theo tôi, ông sếp của anh có vẻ như một người cộng sản 
hăng hái lắm, tôi nói với anh Phú. 
- Ông ta không có như vậy đâu, không một tý nào. Hơn nữa 
đảng của chúng tôi không viện đến một học thuyết nào hiện 
đang có. Chương trình của chúng tôi  là một tổng hợp rõ nét 
của các đảng cộng sản và xã hội phương Tây. Nó gợi ý cả 
thuyết cấp tiến vì nó chấp nhận quyền tư hữu tài sản, ít nhất 
trong một số điều ứng dụng nào đó. Trong những chương 
trình khác nhau, nó bác bỏ những gì mà nó cho rằng hiện nay 
không thể thực hiện được trong xã hội chúng ta, một xã hội 
còn nhiều yếu tố bảo thủ. 
- Tức là đảng của anh không nhận lệnh từ đâu hết? 
- Không nhận bất cứ từ đâu, không nhận từ Mạc tư Khoa hay 
từ Quảng Đông. Chúng tôi sợ nhất là người Tàu. … 

Phú và tôi đi trên một con đường gần như hoang vắng, ngưng trò 
chuyện trong giây lát. Một chiếc xe ô tô chạy hết tốc độ về hướng 
chúng tôi: Chúng tôi chỉ có đủ thì giờ nép mình vào lề đường, 
chiếc xe suýt chạm một chiếc xe kéo… 
 Chúng tôi đi vào một phòng rộng lớn sáng rực rỡ. Một đám 
đông thanh lịch, ăn mặc đàng hoàng hơn đám người lao động mà 
chúng tôi vừa rời khỏi; họ ngồi trên những hàng ghế đầy đủ tiện 
nghi đang chờ nghe một diễn giả sắp nói chuyện. … 

 Các bạn, 
 Chúng ta đang sống trong một phút giây hết sức nguy kịch. 

Chúng ta đang ở vào một tình huống rất là nghiêm trọng mà 
chúng ta phải mau vượt qua và giữ danh dự của mình. Đã từ 
lâu rồi, ta đã từng tuyên bố ý chí cứng rắn của ta là họ phải 
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trả lại nền độc lập lại cho đất nước ta; đã từ lâu rồi ta không 
muốn sự đô hộ của người Pháp vốn tước bỏ hết tất cả quyền 
của ta, vốn đã lừa ta và đang tiếp tục lừa ta với những mỹ từ 
của nền văn minh và tiến bộ.  

  Không, chúng ta không muốn thành người nô lệ, dù là 
người nô lệ văn minh. Những sự chống đối của ta cả ngàn lần 
rồi dù là trong hòa bình, cũng chỉ làm cho gông cùm của loại 
người tàn bạo đó đè lên cổ ta ngày càng nặng thêm mà thôi. 
Ta càng gào to lên chừng nào, họ càng siết chặt dây trói buộc 
ta chừng nấy. Chúng ta đã cố gắng hết lòng mong muốn được 
hòa bình, một nền hòa bình trong sự thông cảm và sự tự do. 
[…]  

  Mệt mỏi với những sự đòi hỏi vô hiệu, mệt mỏi với sự im 
lặng a tòng của các nước lớn vốn đón nhận một cách thờ ơ 
những tiếng gào thét trong tuyệt vọng của ta, chúng tôi quyết 
định dùng một nỗ lực mới: đó là lực lượng tinh thần của tất 
cả người An Nam chúng ta đoàn kết lại trong một quyết định 
không lay chuyển là bất hợp tác với người Pháp, là từ bỏ hết 
mọi nghề nghiệp nào có liên quan đến họ, là cắt đứt hết mọi 
liên lạc với họ trong tất cả mọi lãnh vực hoạt động.  

  Một số lớn trong chúng ta còn có thái độ hoài nghi 
phương pháp nầy mà họ cho là sẽ thất bại. Họ khuyên ta nên 
dùng lực lượng võ trang là một phương thức chắc ăn nhất 
trong bài toán quốc gia. Để chứng nghiệm việc nầy đối với 
những người yêu hòa bình như tôi, họ đã khẳng định – và 
cũng có lý – là quyền tự vệ hợp pháp của các dân tộc, cũng 
như của tất cả mọi người, là khi một dân tộc nào dùng võ khí 
để gỡ bỏ ách thống trị của một dân tộc khác, đó chỉ là thi 
hành bổn phận, một tất yếu cốt tử mà thôi. Điều mà chúng ta 
khâm phục nhất trong lịch sử của chúng ta và của các nước 
khác, chẳng phải đó là hành động anh hùng của những ai đã 
chiến đấu để giành lại danh dự của quốc gia họ hay sao? Và 
những bài học trong quá khứ phải chăng đã giúp ta, đã 
khuyến khích ta trong tinh thần tôn vinh đất nước, khi phẩm 
cách thiêng liêng của tổ quốc bị tác hại ? 

       Quan niệm tiến hóa trong hòa bình và tiến hóa bằng võ lực 
đã chống đối nhau hết sức mãnh liệt, điều đó đã suýt chia rẽ 
chúng ta. Nhưng chúng ta đã cùng nhau lý luận –  tràn đầy 
tin tưởng, nhưng còn trừu tượng – mà không ngờ rằng một 
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phong trào xã hội quá quan trọng đã được hình thành trong 
quảng đại quần chúng.  Dù không nói ra nhưng ta cho rằng 
dân chúng sẽ đi với ta, sẽ nghe theo quyết định của ta. Thế rồi 
chúng ta nhận thấy là họ đã tách rời khỏi chúng ta. Các thợ 
thuyền do ta soi sáng mới thấy được đâu là công bình và thế 
nào là bất công xã hội, đã tự nhận thấy mình là nạn nhơn của 
sự bất công, mà chúng ta đã tố cáo, và đến lượt họ lại cho 
chính chúng ta là tác giả của sự bất công đó.  

  Các luận thuyết dân chủ Tây phương đã được phổ biến rầm 
rộ nhờ vào tự do báo chí viết bằng chữ quốc ngữ. Nhiều 
người sáng suốt đứng lên dẫn đầu phong trào quần chúng nầy 
và họ thúc đẩy nó tiến lên rất nhanh. Thợ thuyền ở hãng 
xưởng ta, nông dân làm ruộng, làm rẫy cho ta, gia nhân của 
ta -- tất cả vô số người thuộc thành phần nói trên, cho tới giờ 
nầy vốn vẫn nghe theo ta và đã chấp nhận một đời sống thật 
giản dị, tự nhiên đứng dậy chống ta và gọi ta là giới tư sản. 
Đại diện của họ đòi hỏi chúng ta phải có một cải cách căn 
bản trong mọi giao dịch với kẻ dưới quyền, một sự cải cách 
hòa hợp với những quan niệm về bình đẳng vốn đã làm xáo 
trộn mọi xã hội trong lúc nầy. 

          Rồi một ngày nào đó – ngày đó không xa lắm đâu – khi thợ 
thuyền và nông dân được tập họp lại thành đội ngũ, họ sẽ  
không chần chờ gì để “ném hết xuống biển”, (tôi dùng đúng 
từ ngữ của họ) trước hết là cả lũ thực dân đốn mạt, sau đó là 
nhóm người ít đốn  mạt hơn, là bọn tư sản chúng ta đó. Hãy 
lo đi, các bạn ơi, họ sẽ làm như vậy đó. Trong khi cuộc cách 
mạng đang chuẩn bị, không phải những người theo chủ thuyết 
hòa bình, cũng không phải những người chủ trương đòi độc 
lập bằng hành động sắt máu, sẽ tìm được lợi lộc gì cho họ.  
Chúng ta cần phải thay đổi thái độ… 

       Tôi nghĩ rằng chương trình hành động tốt nhứt mà chúng 
ta có thể chấp nhận được là chương trình bao gồm giải pháp 
cho vấn đề  xã hội, vừa là giải pháp cho vấn đề quốc gia dân 
tộc. Trong cuộc tranh đấu đem lại tự do cho đất nước ta  – 
một cuộc tranh đấu hòa bình theo ước vọng của tôi – sự đoàn 
kết của người An Nam là điều cần thiết và sự đoàn kết nầy chỉ 
thực hiện được bằng cách giai cấp tư sản An Nam tự nguyện 
hy sinh cho giai cấp vô sản, bằng cách chìa tay nhân đạo và 
huynh đệ đến với họ. 
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 Bài diễn văn nầy được đón chào bằng những tiếng vỗ tay như 
sấm sét và bằng những tiếng hoan hô rất nồng nhiệt. Anh Lưu 
Văn Phú nói với tôi: 

 Đi đi, chúng ta đã nghe được phần chính yếu rồi. […] Bạn ơi, 
lần khác, ta sẽ đi dạo chung như ngày hôm nay. Bây giờ về 
nhà đi, khuya quá rồi. 

      Phú đẩy tôi quá mạnh làm tôi té lộn nhào…. Và tôi tỉnh dậy, 
trên giường của mình, bâng khuâng sau một giấc mơ độc đáo. 

 
Trần Văn Thạch  

Sinh Viên ban Triết, Ðại Học Toulouse 
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La Lutte, số 35, ngày 1-6-1935 

Ông Thống đốc Nam Kỳ thiếu lịch sự đối  
với các nghị viên đại diện thợ thuyền 

Hôm qua, Hội đồng Thành phố Sài Gòn được ông Thống đốc 
Pagès tiếp kiến tại đường Lagrandière.  

Buổi tiếp kiến dự trù vào lúc 9 giờ, sau đó được dời lại 11 
giờ, nhưng đến 11 giờ 20 ông Thống đốc mới tiếp chúng tôi tại 
văn phòng làm việc của ông. 

Trong văn phòng làm việc Thống đốc không có ghế ngồi cho 
chúng tôi là khách được mời. Ông Thống đốc xin lỗi, nói rằng 
ông không biết Hội đồng chúng tôi đông đến thế. Chúng tôi sẵn 
lòng chấp nhận rằng một người như ông, biết hết mọi chuyện xảy 
ra trong Hội đồng Thành phố mà  lại không rõ số người trong hội 
đồng nầy. 

Ông già [Bielle] đệ nhất phụ tá mở đầu nói về chuyện miễn 
thuế Hội đồng gì đó mà không ai nghe rõ. Ông Pagès mở đầu bài 
phát biểu bằng cách nói rằng ông sắp sửa cho chúng tôi "vài lời 
khuyên". 

Chúng tôi không biết sở Mật thám báo cáo với ông những gì 
về buổi họp vừa qua của Hội đồng Thành phố mà ông nói các 
nghị viên trong Hội đồng cần phải khách quan bàn cãi tự do chứ 
không nên quá ồn ào. Rằng họ phải biết giữ phẩm cách của mình. 
Phải mở dấu ngoặc ở đây là chúng tôi chưa bao giờ nói cách nào 
khác hoặc có hành động nào khác. Tự do thảo luận là một việc 
mà chúng tôi đặc biệt quan tâm, chẳng những ngay trong các buổi 
họp hội đồng mà còn ở khắp nơi, trên báo chí cũng như ngoài 
đường phố. 

Ông Pagès cảnh giác chúng tôi là sau nầy trong các buổi họp 
hội đồng thành phố, sở Mật thám được lệnh sẽ đuổi công chúng 
ra ngoài nếu họ đi tới chỗ la ó ồn ào.  

Ông Bielle lẽ ra phải lên tiếng trả lời như sau: "Tôi xin Thống 
đốc tha lỗi cho, chính tôi đây mới có quyền trục xuất công chúng 
ra khỏi phòng họp khi cần, vì cảnh sát trong phòng là nhân viên 
của tôi. Tôi sẽ rất vui khi Sở Mật thám không xen lấn vào những 
đặc quyền của tôi vốn đã bị hạn chế quá nhiều rồi". Nhưng ông 
đệ nhất phụ tá lại nín khe, chúng tôi cho rằng ông ta cũng nghĩ 
như vậy. 
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Đại diện cho nhóm thợ thuyền, ông bạn Thạch của chúng tôi 
tiếp lời, đại khái như thế này: "Thưa Thống đốc, chúng tôi không 
hề có ý định chống đối triệt để Hội đồng Thành phố, nhiệm vụ 
của chúng tôi là làm cho chánh phủ thấy rõ những nỗi khổ quần 
chúng, là trình lên chánh phủ những đòi hỏi của người dân."   

Mấy tiếng "đòi hỏi" khiến ông Pagès mất bình tĩnh. Ông 
tuyên bố: “Sở dĩ các ông đắc cử là vì các ông đã hăm dọa trả thù 
cử tri nếu họ không bỏ phiếu cho các ông. Tôi đã để cho các ông 
hành động tự do hết mức rồi. Nhưng tôi cũng có thể cho các ông 
vào tù được." 

Chúng tôi thề là chúng tôi không hề bịa đặt chuyện này. Và 
chúng tôi không đùa chút nào hết. Ông bạn Trần Văn Thạch trả 
lời ngay: "Thưa Thống đốc, chúng tôi đang ở trong tay ông, 
nhưng tôi muốn biết chúng tôi đã hăm dọa trả thù cử tri như thế 
nào?" 

Quan Thống đốc không trả lời. Ông chỉ nói về "bài học mà 
ông muốn dạy chúng tôi" và nói rằng chúng tôi bất lịch sự. 

Chúng tôi hết sức ngơ ngác khi nghe và thấy ông mất tự chủ 
phần nào. Vì vậy ông bạn Trần Văn Thạch mới tiếp lời: 

"Thưa Thống đốc, tự nãy giờ tôi không nhớ là tôi có nói bất 
cứ điều chi khiến ông phải khó chịu." Ông Thống đốc bào chữa là 
ông không tức giận, ông chỉ nhấn mạnh điều mà ông gọi là bất 
lịch sự và mong muốn câu chuyện được chấm dứt ở đây. (Cho 
đến giờ nầy chúng tôi vẫn còn đang tìm hiểu chúng tôi đã bất lịch 
sự  như thế nào.)   

Ông bạn Thạch bèn nói: “Thưa Thống đốc, chúng tôi xin nghe 
theo lời ông, nhưng tôi chỉ xin phép được lưu ý ông rằng không 
phải tôi là người bắt đầu trước." 

 Hội đồng Thành phố cáo lui. Và chuyến viếng thăm hy hữu 
rất nghi thức nầy đã chấm dứt như thế.  

 
***** 

La Lutte, số 38, ngày 8-6-1935 
Petits clous 

Nhà nước mặt dày không sợ bị chê cười  
Quan Thống đốc Nam Kỳ báo cho bạn Trần Văn Thạch hay 

rằng quan đã gởi đơn lên Hội đồng Hoà Giải và Tranh Chấp yêu 
cầu hủy bỏ kết quả thắng cử vào Hội đồng Thành phố của anh bạn. 
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Thạch là cử tri và trả 25đ tiền thuế trực thu, hạng "thương 
gia". Nhưng đối với Chánh phủ anh không đủ 27 tuổi vì anh 
không có giấy khai sanh. Dưới đây là đoạn trích trong đơn nói 
trên của ông Pagès. 

Xét rằng, để cho chắc chắn, ứng cử viên phải cung cấp bằng chứng 
về tuổi tác, rằng người tên Trần Văn Thạch tuy khẳng định mình 
sinh ra tại Chợ Lớn nhưng không có giấy tờ chứng thật rằng mình 
đủ tuổi ra ứng cử;... 

Xét rằng dường như, nếu không nói là chắc chắn, ông Thạch 
này cố ý giấu giếm sinh quán thật sự của mình, bởi vì khai ra thì 
ông ta sợ người ta sẽ tìm ra giấy khai sanh thật, nghĩa là ông ta biết 
rõ mình chưa tới tuổi ứng cử [...] 

Quả đúng là bạn chúng tôi Trần Văn Thạch, sinh năm 1905, 
không có khai sanh vì sự bất cẩn của thư ký văn phòng Hộ tịch 
tỉnh Chợ Lớn. Nhưng qua năm 1918, thì cha anh xin được giấy 
thế vì khai sanh do Tòa Hộ ở Chợ Lớn với bảy nhân chứng. 

Cho đến bây giờ, nhà nước thuộc địa vẫn xem giấy thế vì khai 
sanh này có giá trị với ngày sanh ghi rõ là 15 tháng 10 năm 1905. 

Nhà nước thuộc địa cũng như nhà nước mẫu quốc chưa bao 
giờ làm khó dễ việc ghi ngày sanh này lên các bằng cấp anh 
Thạch lãnh được sau khi thi đậu, từ bằng Tiểu học cho đến bằng 
Cử nhân Văn chương. 

Và hơn thế nữa kìa, chính là Nha Thuế vụ đã dựa vào ngày 
sanh này để đòi Thạch đóng thuế kể từ ngày anh về nước. 

Anh bạn chúng tôi đã ghi tên trên danh sách cử tri, ban đầu ở 
Chợ Lớn, sau đó ở Sài Gòn, và đã nhiều lần đi bầu với danh 
nghĩa cử tri trên 25 tuổi - nghĩa là vẫn theo cái tuổi mà cho đến 
bây giờ không ai đặt vấn đề nghi ngờ. 

Nói tóm lại, hàng trăm dịp rồi, nào là lúc có bằng Cao Tiểu, 
nào là khi có bằng Trung học, rồi bằng Tú tài, rồi ghi danh đóng 
thuế, rồi lấy vợ, rồi làm thẻ cử tri, trong dịp nào, Trần Văn Thạch 
luôn luôn được coi như sanh năm 1905. 

Nhưng mà thôi, hơi sức đâu cãi khi nhà nước vẫn nhất định 
không tin. Trong lúc họ lên cơn điên, quyết tâm ngăn cản không 
cho bốn nghị viên Lao Động vào dự các phiên họp hành sự ở Hội 
đồng Thành phố, thì họ dùng mọi cách để đạt mục đích bất chấp 
tiếng chê cười. 
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Xét rằng dường như, nếu không nói là chắc chắn, ông Thạch 
này cố ý giấu giếm sinh quán thật sự của mình... 

Quý độc giả An Nam có thấy anh bạn Thạch này thật tinh 
ranh không? Chúng ta nào biết anh ta sanh ở đâu? Ở Kamtchatka 
hay Tizi-Ouzou? 

Chúng ta hãy gợi ý cho quan Thống đốc hãy trục xuất anh ta 
ra khỏi Đông Dương về tội “giấu giếm gốc gác...” 

Nhưng mà một chánh phủ biết tự trọng không bao giờ lại hạ 
mình đi cà khịa toàn những chuyện không đâu như thế.   

 
***** 

La Lutte, số 46, 7-8-1935 
Petits clous 

Hoan hô lũ heo 
Tuần qua, có một chuyến tàu chở 500 con heo qua xứ Tân Gia 

Ba. Chính Thống đốc Nam Kỳ đích thân xuống bến đưa tiễn bởi 
vì ông hết sức quan tâm đến chuyến xuất cảng cực kỳ đặc biệt 
này. Đặc biệt vì nó góp phần rất nhiều vào cuộc chấn hưng kinh 
tế cho xứ sở. 

A, thì ra là đoàn heo cứu nguy, đúng là chuyện mới lạ. Giống 
như Sully1 nói trước đây: heo và gạo là hai vú sữa của Nam Kỳ. 
Mong rằng mấy con heo xuất ngoại này sẽ cứu nguy cho mấy con 
heo bản xứ, chuyên môn đóng thuế 2 và ngày càng nghèo đói, 
thiếu thốn thêm mãi. 

Nhà nước Đại Pháp từ chối không đánh thuế những người đại 
phú hộ, không chịu trích thu một phần tiền lời của các đại công ty 
hoặc hủy bỏ trợ cấp cho một số công ty khác. 

Nhà nước cũng không chịu giảm bớt ngân sách quá lớn dành 
cho ngành công an cảnh sát.  

Không, chẳng biện pháp nào hay bằng mấy con heo xuất 
cảng. Cho nên phải nuôi và bán thật nhiều heo, làm như là các 
nước Tàu, Tân Gia Ba và Mã Lai Á sẵn sàng mua hết mớ heo 
xuất cảng này! 

                                                      
1 Sully tên thật Maximilien de Béthune, được phong Công tước Sully, làm Bộ 
trưởng thời vua Henri IV: để khuyến khích nông dân chăn nuôi và trồng trọt, 
ông tuyên bố Canh nông và chăn nuôi là hai bầu vú sữa (nuôi) nước Pháp.  
2 Ám chỉ người dân bản xứ bị đóng thuế. 
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Sung sướng thay cho mấy chú heo biểu hiện cho mối hy vọng 
hiện tại, giúp đỡ xây dựng lại thuộc địa! Cho nên biết bao là ân 
cần cho chuyến đi này. Tiếc một điều: mấy con heo này quá ngu 
nên không cảm nhận được tất cả những ưu ái nhà nước dành cho 
chúng. Cần nhất là dân Mã Lai1 thấy chúng ngon lành như ý 
muốn, chứ họ đừng chơi xỏ gửi trả heo lại cho chúng ta! 

Ấy, nói dại là nếu mà giả thuyết này thành sự thật, thì ai sẽ là 
người ra bến tàu đón chúng trở về quê đây? Mấy ông của Lò heo 
hay các ngài ở dinh Thống đốc? 

 
***** 

La Lutte số 59, ngày 9-11-1935 
Petits clous 

Một giải pháp 
Quan Thống đốc Nam Kỳ đi duyệt qua đám lính khố xanh 

tinh nhuệ vốn dĩ do các sĩ quan huấn luyện để coi họ có sẵn sàng 
ra tay tàn sát bọn cộng sản đang rục rịch sửa soạn biểu tình. 

Trước mặt ông Pagès, đám lính này thi thố tài năng trong các 
trò chơi đông người: nào nhảy cao, nhảy sào, đủ loại thể thao. 
Quả thật là ngồi không chẳng biết làm gì nên họ đã siêng năng 
tập luyện và trở nên mạnh mẽ. 

Quan Thống đốc vớ lấy một anh, giơ anh lên cao nhẹ như 
lông hồng. Ông nói: “Ối, anh này nặng không quá 50 ký.” Anh tự 
vệ quân kia, lẽ ra nên trả lễ quan cũng bằng cách ấy, nghĩa là ôm 
lấy ông mà giở hổng lên và nói: “Thưa Quan Thống đốc, a, rõ 
ràng là Quan lớn nặng hơn tôi vì Ngài được nuôi kỹ hơn.” 

Thành thử câu hỏi cần được đặt ra là làm sao cho các chiến sĩ 
giữ gìn luật lệ này tăng ký? Dường như câu trả lời đến từ Sở 
(nuôi) Heo2. Tại sao Sở Heo không để dành cho các chiến sĩ này 
mấy chú heo được giải thưởng [chăn nuôi] để họ làm dồi, chả, đùi 
quay, xúc xích vân vân vốn dĩ là những thứ béo bở thượng hạng 
ngõ hầu tăng cường sức khoẻ thể xác và chấn hưng tinh thần? 

Đã thương thì thương cho trót: để cho lính không còn thiếu 
thứ gì nữa, nhà nước ban thêm cho họ rượu đế loại ngon nhất để 
dùng luôn trong bữa ăn chọn lọc nói trên. Bởi vì, như vậy thật là 

                                                      
1 Bấy giờ Tân Gia Ba và Mã Lai còn là thuộc địa Anh, gộp làm một. 
2 Tác giả ám chỉ cơ quan (kiểm duyệt) báo chí nhà nước?  
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đúng dịp, rượu đế Bắc Kỳ đang bị thặng dư sản xuất. Nhà nước 
Bảo hộ đã cố sức ép đám nông dân khốn khổ uống dữ lắm1, vậy 
mà rượu vẫn còn dư tràn trề.   

Chúng tôi đề nghị ông Pagès cho chở tới chừng chục ngàn lít 
cái thứ nước cay làm quặn ruột mang nhãn hiệu nhà nước này cho 
họ uống thử chơi. Trước nhất là có lợi cho thuộc địa, thứ hai là 
được nuôi kỹ như vậy đám lính thượng hạng này sẽ phát triển bề 
ngang. Đố ông Pagès nhấc thử một anh lên, chừng đó ông sẽ biết! 

Các ông lính khố xanh này sẽ trở nên béo mập. Tất nhiên họ 
sẽ hơi bị trở ngại trong việc tập luyện điền kinh. Nhưng ta cũng 
cần phải suy nghĩ kỹ chứ, một người lính khố xanh bình sinh có 
mặt không phải để nhảy sào. 

Thế là cuối cùng ai cũng thoả mãn. Này nhé: quan Thống sứ 
đất Bắc Kỳ bán được số rượu đế thặng dư, quan Thống đốc Nam 
Kỳ kiểm soát được phẩm chất dinh dưỡng từ thịt bầy heo, đám 
lính khố xanh được ăn xúc xích vì thiếu thịt đám cộng sản; còn lũ 
heo? Chúng cũng được danh dự hoá thân vào (bụng) một đoàn 
quân tinh nhuệ. 

***** 
La Lutte, số 71, 18-2-1935 

Petits clous 

Ông ấy ra đi 
Thế là ông Pagès2 sẽ bỏ chúng ta ra đi. Nếu tôi nói rằng ông 

để lại nhiều nuối tiếc cho toàn thể báo quán tờ La Lutte, chắc ông 
không thèm tin, cho nên tôi xin im tiếng về chuyện tình cảm riêng 
của chúng tôi. Vị Thống đốc rất dễ thương này biết chúng tôi 
nhiều, điều đó đủ cho chúng tôi rồi. 

Vậy ông sắp sửa đi cai trị ai đây? Xứ Djibouti3 chắc? Nhưng 
xứ này chẳng thích hợp cho ông. Bởi vì ở Djibouti làm gì có mấy 

                                                      
1 Ngân sách thuộc địa có hai nguồn thu nhập: thuế trực thu như thuế thân, thuế 
ruộng đất, thuế môn bài, v.v.. và thuế gián thu như thuế rượu, muối và thuốc 
phiện. Chính quyền thuộc địa độc quyền mua bán ba loại sản phẩm này. Họ cấm 
người dân nấu rượu; ai trái luật thì bị phạt nặng. Để tránh thất thoát, chính quyền 
buộc các xứ, tỉnh phải bán rượu đến mức chỉ định. Nếu không đạt được mức đó 
thì hương chức làng xã bị trừng phạt (Buttinger, 1968, tr. 124) 
2 Hai nhiệm kỳ Thống đốc Nam Kỳ: 11-1934 đến 2-1936, 10-1936 đến 1939. 
1934-1939, sau đó là Veber được 1 năm rồi đến Rivoal, 1940-1942. 
3 Djibouti: nước đông Phi Châu, thuộc địa Pháp từ năm 1862 đến 1977. 
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ông đại diện thợ thuyền trong Hội đồng Thành phố cho ông ta bắt 
bỏ tù hoặc có các anh phu xe "hộp quẹt" (xe thổ mộ) cho sở Mật 
thám ra sức tra tấn. Hơn nữa làm sao mà trồng được hoa cỏ trên 
mảnh đất cháy nắng này trong khi ông Pagès không thể sống mà 
thiếu cây xanh, nước chảy. Bằng chứng là cái “chỗ xanh tươi” 
nào đó ở Thủ Đức được quy hoạch theo ý thích của ông. 

Không, ông Pagès không đi Djibouti. Mặt trời bên đó sẽ đổ 
lửa lên đầu ông, cái đầu đã hơi bị rúng động. Bởi vì ông Thống 
đốc của chúng ta đang bực bội dữ dội. Khi mà chúng tôi nói "bực 
bội" là chúng tôi chỉ diễn tả ý nghĩ của những người ở đường 
Espagne, trong khúc đường giới hạn bởi đường Pellerin và Mac 
Mahon1. Ở chỗ này, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, cấm la lối dù là la 
nho nhỏ. 

Các anh bán hàng rong bán bánh hay bán gì khác khi đến 
đoạn đường này phải liệu mà coi chừng, cứ tưởng được tự do 
buôn bán, cất giọng rao hàng tất sẽ bị chàng cảnh sát xông tới 
tóm cổ bắt phạt vạ ngay. Chắc chắn vì tội phá giấc ngủ Đại Quan. 

Giả sử như giữa khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ trưa, bạn 
đi qua chỗ đó, bị tên móc túi giựt bóp tiền, bạn la lên "Ới, trộm!" 
thì chính bạn sẽ là người bị phú lít dẫn về bót về tội rõ ràng mưu 
toan ngăn trở không cho Ngài Pagès được nghỉ ngơi,vâng chính 
là Ngài André Pierre Pagès, Đại Quan Nam Kỳ Lục Tỉnh...  

 
***** 

La Lutte, số 104, ngày 22-10-1936 
Petits clous 

Chọn chữ thật hay 
Bùi Quang Chiêu2 và Neumann nổi giận đùng đùng khi bị kết 

tội đã không chịu đòi hỏi nhà nước những cải cách chánh trị xã 
hội.  

 Về luật lao động, ông Chiêu nói là đã có viết gì đó vào năm 
1917, và nói vài câu năm 1929, tức là 12 năm sau, ở Đại Hội 
                                                      
1 Đường Espagne, Pellerin, Mac Mahon nay là Lê Thánh Tôn, Pasteur, và Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa (theo Trần Ngọc Quang trong bài “Sài Gòn và những tên đường 
xưa”, trên mạng www.namkyluctinh.org, hè 2009). Ba con đường này nằm gần 
dinh Thống đốc, nay là viện Bảo tàng Cách Mạng, đường Lý Tự Trọng, 
Tp.HCM. 
2 Xin đọc thêm về Bùi Quang Chiêu trong Bản chú thích tên người. 
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đồng Quyền Lợi Tư Bản1. Hai nhà vô địch về luật lệ và tự do này 
giận cũng phải vì người ta không biết đến sự tận tâm của họ. Hai 
người đã không bỏ qua dịp nào để bảo vệ chính nghĩa. Ai có trí 
nhớ tốt, có thể tìm được trong dĩ vãng chính khách của họ chừng 
hai ba mươi chữ binh vực quyền lợi dân tộc.  

Nếu lời nói của họ không được chú trọng đến là vì trước hết họ 
không tin chắc vào những gì họ nói, và kế đến là lỗ tai các quan 
thuộc địa đều rất điếc. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy rằng những 
người nắm trong tay vận mạng dân chúng đều có lỗ nhĩ đặc biệt 
dày cui. Phải hét cả trăm lần vào trong tai họ mới mong có một 
chút dân chủ được thực hiện. Rất thường khi làm vậy cũng chưa 
đủ; người xin xỏ bắt buộc phải lay lắc những ông hoàng có tật nói 
nhiều mà nghe rất ít này, và than ôi, tật đó chưa phải là thứ tệ 
nhất của thế kỷ. 

Các ông quan Toàn quyền Thuộc địa chẳng thua vua chúa về 
mặt giảng dạy đạo đức, giảng dạy thật nhiều và không tính tiền. 
Ông Thống đốc Pagès đã chấn chỉnh lèo lái con tàu Nam Kỳ qua 
một bài diễn văn dài. Hãy để cho người khác xét về nội dung bài 
diễn văn đó. Chúng tôi chỉ muốn khen ngợi quan Thống đốc đã 
có cố gắng xứng đáng nhằm đổi mới thứ ngữ vựng dùng để chỉ 
những kẻ ngoài vòng pháp luật. 

“Bọn quấy rối”, “kẻ xúi giục quần chúng”, “thứ tham vọng cò 
con”,  “bọn cách mạng đánh mướn”. Những từ ngữ này trở nên 
quá tầm thường, thành thử Thống đốc Pagès đã tìm ra những 
tiếng đúng và hấp dẫn hơn. Ông tìm ra cho chúng ta hai loạt từ: 
“những kẻ hay cãi”, cho người không chịu nhìn nhận công trình 
khai hóa của tư bản thuộc địa, những kẻ này từ nay được bỏ vào 
chai dán nhãn kẻ học đòi làm chánh trị địa phương, người khích 
động chuyên nghiệp.  

Trời chứng cho là tôi không hề nói rằng cái gì cũng tồi tệ, 
rằng ai cũng ngộp dưới chế độ công an cảnh sát, rằng nhà nước 
quả là nặng tay đối với người bất mãn. 

"Ê này! Tên khích động nhà nghề kia!" Thử hỏi bị dán cái 
nhãn hiệu vĩnh viễn ghê gớm đáng sợ và vô cùng hiệu quả đó, 
còn ai còn ngóc đầu lên nổi! 

                                                      
1 Tác giả châm biếm, sửa tên của tổ chức Grand Conseil des intérêts 
économiques et financiers (Đại Hội đồng Kinh tế Lý tài) thành Grand Conseil 
des intérêts capitalistes (Đại Hội đồng Quyền lợi Tư bản). 
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 Ngược lại nếu hét vào tai một nhà buôn chống lại đường lối 
của các quan thái thú: 

" Này, anh nhà nghề ưa khiêu khích kia ơi1.”    
Anh ta sẽ coi đó là một lời khen và ôm hôn bạn hai cái. 

Những chữ này chỉ trở nên khủng khiếp khi được sắp đặt như thế 
nào đó. Chúng ta hãy thán phục, kính sợ và ngả nón chào anh 
chàng khích động có giấy phép hành nghề . 

Bắt chước quan Thống đốc, chúng ta thử làm giàu ngữ vựng 
của mình, theo con đường văn chương của ông. Ngài thuộc vào 
những người vì thiếu lý luận vững chắc, nên khi viết diễn văn hay 
dùng nhiều thuộc từ nặng nề. Ta có thể hét vào mặt họ. “Hãy 
dừng lại đi, hỡi những người nói năng chán ngấy, những kẻ chửi 
bới chuyên nghiệp/có giấy phép. Chưa chắc gì họ sẽ ngưng, bởi 
vì rủi thay cho đám đông: những kẻ nói nhiều chỉ nghe được 
chính họ mà thôi.  

***** 
 

La Lutte, số 126, ngày  4-2-1937 
Petits clous 

Không nên khiêu khích ông ấy 
Một anh lính sen-đầm2 ở Bà Điểm vừa được tưởng thưởng 

nhờ công lao làm việc đắc lực. Anh ta tên là Bétaille, chiến công 
lập được: nhờ anh ta mà một số nạn nhân được vô tù.  

Thật vậy, ngày 31 tháng 12, để kết thúc ngày tất niên bằng 
một kỳ công hiếm có, anh ta vô làng đang lúc có hát bội, để bắt 
chừng mười lăm người dân không chịu cúng thần hoàng của làng. 
Cúng số tiền mặt mà các ông hương chức hội đồng đang nóng 
lòng chờ thâu vô.  

Rồi dẫn đầu toán lính, đại đế Nã Phá Luân này cho bao vây 
nhà anh thợ hớt tóc. Súng bắn đùng đùng. Chủ nhà còn ngái ngủ, 
mí mắt còn sùm sụp, vội vàng nhảy ra khỏi giường, chạy ra mở 
cửa và đầu hàng vô điều kiện.  

                                                      
1 Tác giả chơi chữ, excitateur patenté: kẻ khích động có môn bài (có giấy cho 
phép hành nghề), kẻ có môn bài về nghề khích động, kẻ khích động nhà nghề; 
patenté excitateur: kẻ có môn bài /người nhà nghề ưa khiêu khích...  
2 Tiếng Việt nói trại từ chữ gendarme. Xem mục “Lính thời thuộc địa” trong 
Bản Chú thích tên người. 
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Bétaille nhốt cả đám vô bót và bắt đầu hưởng niềm vui chiến 
thắng. Thế là mấy cái răng thi nhau rụng. Vì anh ta đánh đá họ 
bằng roi mây, báng súng, giầy bốt đá tưới lên đầu. Có người thì 
sụn mũi chẳng chống cự khá hơn nên mặt mày bấy bá máu me 
như mứt dâu, coi không đẹp đẽ chút nào. 

Để ngăn tiếng kêu khóc, anh ta nhét giẻ vào miệng họ, ai bị 
ngất xỉu vì cú "lộn mề gà" thì anh ta xối nước lạnh vô mặt cho 
tỉnh lại hoặc có khi anh ta đốt cho phỏng gân nhượng, hoặc phía 
sau đầu gối. 

Ba người trong số nạn nhân bị tra tấn đi lấy giấy chứng bác sĩ 
và trình cho luật sư Justin Godart1. 

Tôi nhận ra chúng tôi sai lầm khi đưa vụ này lên báo, biết đâu 
Bétaille có thể bị tù hay bị cách chức. Nhưng không! Anh ta được 
Thống đốc Pagès khen thưởng nhiệt liệt.  

Ở các lãnh vực khác chắc là ông Pagès giỏi lắm, biết làm đủ 
thứ, nhưng về mặt chánh trị, ông ta chỉ biết làm duy nhất một 
chuyện: là khen thưởng những kẻ được dư luận quần chúng tố 
cáo ăn chận công của bác ái, ăn của hối lộ, chuyên gây loạn đả.  

Dân Nam Kỳ ai ưa chống đối chuyện trục xuất tùy tiện phải 
nên thận trọng im miệng lại. Bởi vì nếu ông Pagès nổi cơn lên, 
ông sẽ tống xuất họ về quê quán2, về tuốt trong làng, ở cấm cố 
luôn trong gian nhà tổ tiên, không cho ra ngoài. Ai độc thân thì 
ráng chịu đựng, chớ những ai có gia đình thì không biết làm sao 
tìm giải đáp cho những trận vợ chồng cãi nhau. Một trong các 
đồng nghiệp chúng tôi đang mở chiến dịch chống chuyện ăn cắp 
trong tổ chức hội chợ vừa qua. Nhiều vị đạo mạo khả kính lại có 
thủ đoạn ăn cắp và nấp sau việc thiện nguyện. Năm ngoái ăn cắp 
mất 4.000 đồng của Tuần lễ tuổi thơ; năm nay nghe nói ăn tới 
8.000 đồng. Nhưng anh đồng nghiệp ơi, không nên nói dằng dai 
quá, làm mếch lòng quan lớn Pagès và đồng thời khiến cho mấy 
người tổ chức hội chợ từ thiện vui thích. Bởi vì chúng ta nên sợ 
rằng có cơ mất hết không còn một xu nhỏ. 

Còn về phần những kỳ công tình ái của các quan thì thôi khỏi 
nói, đời tư các ngài là một xì căng đan thường trực. Ông Pagès, 
                                                      
1 Justin Godart, luật sư, dân biểu, trong đảng Cấp tiến, bộ trưởng Y tế 1932-
1933; là “đặc sứ” của chánh phủ MTBD Pháp sang điều tra tình hình Đông 
Dương. (Xin đọc thêm trong Bản chú thích tên người.) 
2 Người xứ Bắc, Trung, sinh sống ở Nam Kỳ có thể bị trục xuất về quê quán nếu 
bị chính quyền bắt tội. 
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để cười vào đầu chúng ta, ông sẽ cho mời họ vô viếng lâu đài tình 
ái riêng của ông ta1. 

***** 
La Lutte, số 45, ngày 27-7-1935 

Petits clous 

Không ai cay đắng 
Một trong những lý luận đưa ra cho Hội Công chức Pháp 

nhằm chống lại các điều luật Laval2 nằm trong câu hỏi nóng bỏng 
sau đây:  

Dưới khí hậu này, đa số các bạn có bằng lòng ở trong những 
căn nhà không thoáng khí, không tiện nghi cũng như không 
chút hy vọng sẽ được đi nghỉ lấy sức ở Pháp không? 

Thật có lý. Bởi vì quan lớn thuộc địa và gia đình phải có biệt 
thự rộng lớn, thoáng khí, và để xứng đáng hơn nữa, phải có một 
cái ga-ra (nhà chứa xe). Cái nhà không thoáng khí nói trên là một 
căn phòng, tiền mướn 20 hay 30 đồng một tháng, chỉ xứng đáng 
cho công chức bản xứ sống dồn cục trong đó với vợ con và người 
làm. 

Vậy thì nói sao về hạnh phúc của đám người đầu tắt mặt tối 
suốt ngày ở ngoài đường nắng chiếu chang chang, và bị nước đổ 
xối xả trên đầu vào mùa mưa? Tất cả đám người không nhà này, 
kẻ thất nghiệp cũng như người tàn tật sống lây lất trong nhà ga, 
nơi chợ búa, ở dưới góc tường nào đó, ai cũng nuốt được thật 
nhiều không khí, đến nỗi bụng xẹp lép lòi cả be sườn. 

Những ông công chức Tây thuộc địa mải lo cho quyền lợi 
mình bị đe dọa nên không những không nghe mà còn cau mày khi 
anh công chức quèn người bản xứ than thở. Họ lên cơn tam bành 
khi nghe nhà nước giảm lương họ từ 390 xuống còn 220 đồng. 
Xin bạn đọc đừng tốn sức giải thích cho họ là tiểu công chức bản xứ 
sống chật vật chỉ với 20 tới 25 đồng mà thôi. Anh công chức An 
Nam lãnh lương mười lần ít hơn lại bị họ coi như là sống đế vương. 
                                                      
1 Một biệt thự sang trọng ở Thủ Đức. Nguyên văn Petit Trianon: lâu đài Petit 
Trianon do vua Louis XV cho xây năm 1768; về sau, vợ vua Louis XVI, bà 
hoàng Marie Antoinette cho xây trong vườn một ngôi đền tình ái (temple 
d'amour). 
2 Laval: Bốn lần làm chủ tịch Hội đồng Nội các (Thủ tướng) kiêm Bộ trưởng 
Ngoại giao (1934-1936), ra luật giảm ngân sách để cân bằng chi thu. 
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Vì sẵn tánh phản động nên công chức thực dân chỉ thấy quyền 
lợi của mình. Họ khuyên nhà nước rằng:  

Nhà nước không nên tạo ra một giới vô sản [Tây] bất mãn, 
không nên phá vỡ cái tình đoàn kết vốn là sức mạnh của thực dân 
ở đây. Nói khác hơn, các ông không thấy là số người đói rách bị 
khai thác dưới ách đô hộ của các ông là quá nhiều ư? Đè bẹp họ, 
dựa trên ý kiến thực dân của chúng tôi đây, có phải hay hơn 
không? Giảm lương chúng tôi là làm chúng tôi bất mãn. Đến 
nông nỗi như vậy thì các ông nên biết là chúng tôi không bảo 
đảm gì hết.  

Công chức thực dân, hay đúng hơn phát ngôn nhân của thực 
dân tìm cách thuyết phục đe dọa. Và chánh quyền thực dân sẽ 
nghe theo. Bởi vì nếu được thưởng, công chức thực dân sẽ giữ lời 
hứa, làm việc đắc lực hơn nữa, canh chừng công chức bản xứ để 
họ không còn chút xíu phản đối nào nữa và giữ “hạnh kiểm tốt” 
cho họ bằng cách cấm họ đọc báo La Lutte. 

 
***** 

La Lutte, số 48, 17-8-1935 
Petits clous 

Uy tín thực dân  
Tuy đứng về phe tranh đấu bảo vệ các tiểu công chức, chúng 

tôi vẫn buộc lòng nêu ra những điểm khá kỳ lạ trong bản kêu gọi 
của ông Marque và các bạn ông [trong giới công chức thuộc địa]: 

Ở xứ Nam Kỳ này, đặc tính của dân bản xứ là họ rất chú 
trọng về vật chất, về mức sống bên ngoài, thì những biện 
pháp như thế về lương bổng sẽ làm thiệt hại vô cùng đến uy 
tín nhà nước. Bởi vì làm sao dân bản xứ kính trọng được 
những người vì hoàn cảnh bắt buộc, lại có mức sống giống 
họ? 

Vậy ra phải cho phép công chức thực dân được xài những 
món tiền thật lớn để tránh việc uy tín nhà nước cuốn gói ra khỏi 
nơi này. Nghĩa là khi ngài công chức ra đường phải cho ngài ngồi 
xe hơi kiểu mới nhất. Còn phu nhân, vì uy tín, phải có một đàn 
gia nhân đông đảo làm việc nhà, cho bà đi tiệm giũa móng tay. 
Bà sẽ nghe mỡ màng dày đắp quanh thân, bởi vì mập như vậy 
mới gọi là có bề... thế. 
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Nhiều công chức lắm quyền lợi không còn của cải tích tụ từ 
thời thịnh vượng thuở trước. Vì họ bỏ tiền ra mua đồn điền, mua 
ruộng nương, đầu cơ trên giá cao su và giá lúa. Thành ra ngày 
nay, hễ công chức cao cấp nào la lối thật to là ta biết ngay họ bị 
mất tiền trong các vụ đầu tư quá mạo hiểm và đàng sau cái uy tín 
mà họ viện dẫn ra; người ta có thể thấy được cái tham vọng tầm 
thường của thứ công chức cấp nhỏ mong được giàu có như ông 
đại tư sản. 

Chúng tôi biết một ông công chức cao cấp lãnh 800 đồng bạc 
nguyên lương trước khi bị khấu trừ.1  

- Vậy là ông giàu rồi, phải không thưa ông?  
- Hỡi ơi, này anh bạn, có còn gì đâu bởi cao su nó nuốt sạch 

hết rồi 2! 

Còn một ông khác khôn ngoan hơn, trước đây [ở mẫu quốc] 
làm mướn cho nông trại, bây giờ làm cảnh sát công nhựt, đã nắm 
chắc trong tay một khu vườn tược và một căn nhà ở đồng quê.  

Khôn cũng vì ông ta không nuôi... gà hạng sang3. Chỉ có một 
đứa congaï 4 (gọi theo tiếng thông dụng) được ông ta trả cho 10 
đồng bạc tiền công cho cuộc tình tuần hai lần. Có thể là thật vệ 
sinh và chắc chắn là tiết kiệm hơn nhiều5.  

Nhưng rõ ràng chúng tôi bất công khi buộc tội họ như vậy. 
Không ai bênh vực công chức có đặc quyền đặc lợi bằng ông 
Cassandy. 

Bằng cả tâm hồn, ông ta đã hao tổn công sức6, chúng tôi có 
thể nói như thế, để làm sao cho những số tiền mà các nhà vô địch 

                                                      
1 Theo kinh tế gia Pháp Paul Bernard, xã hội VN có 3 hạng: hạng giàu có với 
đồng thu nhập mỗi năm là 6.000đ hay hơn nữa, giới trung lưu 160đ đến 180đ và 
người nghèo 49đ; năm 1931 khoảng 15 triệu người Việt có mức lương 49đ (trên 
tổng số dân là 17,7 triệu) (Mac Alister, 1971, tr. 66). 
2 Rất nhiều công chức cũng là chủ đồn điền. Trong số 242 chủ đồn điền cao su, 
138 là công chức hoặc cựu công chức (theo Daniel Hémery, 1975, trích báo 
L'Impartial, tr. 31, 16 tháng 11, 1931).  
3 Tác giả chơi chữ: người cựu giúp việc nông trại (mà) không nuôi gà... hạng 
sang, gà hạng sang ở đây có nghĩa là gái điếm hạng sang. 
4 Người Pháp thời thực dân gọi phụ nữ Việt Nam là "congaï", các chữ  "con gái" 
hay "nhà quê" (nông dân) rất thông dụng.  
5 Tác giả chơi chữ vừa “tiết kiệm hơn” vừa “kinh tế thượng thặng”; nguyên văn: 
économie supérieure. 
6 Tác giả chơi chữ, se dépenser= (tự) tiêu xài = hao tổn công sức. 
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về "uy tín quốc gia" đã giao phó cho ông, được sinh sôi nẩy nở. 
Thì tất nhiên các nhà vô địch này mong được hưởng nhiều lợi lộc 
vì đã góp phần vào việc khai thác thuộc địa bằng cách tạo ra 
nguồn tín dụng1. Nhưng rủi thay, tay cho vay “cắt cổ”2 đã chết, 
khiến cho giấc mơ công chức kiêm chủ nợ chấm dứt theo và cũng 
chấm dứt cùng với nó cái bề ngoài đẹp đẽ, điều kiện cần thiết cho 
cái uy tín tốt đẹp nói trên.  

 
***** 

La Lutte, số 68, ngày 21-1-1936 
Petits clous 

Arnoux3 nhức răng 
Vừa rồi khá nhiều báo đồng nghiệp chúng tôi bất bình vì thái 

độ của cảnh sát viên Kiêm. Không ít nhân chứng thấy rõ ràng anh 
ta bị đánh đập dã man tới hai lần vậy mà anh ta không dám khai 
rằng mình đã bị đánh. Bởi vì khi ông Arnoux khả kính kia "quơ" 
tay, thật ra ông ta chỉ "chạm khẽ" mặt anh thôi. "Đánh đập" ư? 
Không, đụng nhẹ một chút thôi mà. Thiếu điều anh ta khai là thật 
ra ông Arnoux chỉ muốn nựng anh vài cái.  

Thật khó tin cái thái độ hèn nhát đến mức lú lẫn này. Nhưng 
rõ ràng cái sợ của anh ta cũng là cái sợ của đoàn thú trong gánh 
xiếc An Nam, để có miếng ăn chúng buộc lòng phải nhào lộn làm 
trò, toàn là những trò phản tự nhiên nhất. Chúng ta hãy khen mấy 
ông cò Tây sở cảnh sát có phương pháp huấn luyện siêu phàm 
khiến cho mấy nhân viên bản xứ dưới tay có được cái trình độ 
làm thú [vật] kỳ diệu đến mức đó. 

Và điều tiến bộ này còn cho chúng ta biết thêm vài lý lẽ mới 
mẻ khác. Ông Arnoux nói đại khái - qua lời trạng sư của ông ta 
rằng - hôm đó, bực bội vì chuyến đi tốc hành, mệt mỏi vì nóng 
nực, lại thêm nhức răng quá sức nên khi ông quơ tay, ông mới 
đụng hoặc cùng lắm là có hơi xô đẩy anh Kiêm một chút chứ thật 
                                                      
1 Nguyên văn crédit; chữ này cũng có nghĩa: uy tín, thế lực 
2 Nguyên văn le chetty est mort. Chà-và Chetty/sết-ti/xã-tri: ngày xưa ở miền 
Nam, người Ấn Độ cho vay lấy lãi rất cao, thí dụ “xanh xít, đít đui” (cinq six, 
dix douze) lãi 20 phân. Chà-và cho vay được người Pháp cho phép hoạt động từ 
năm 1870, ba năm sau khi thực dân đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam phần 
(Sơn Nam, Văn minh miệt vườn, tr. 143). 
3 Xin đọc thêm về nhân vật này trong Bản chú thích tên người. 
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ra ông không muốn đánh anh ta bao giờ. Cho nên ông không nhớ 
rõ vì sao có chuyện và chuyện lại được xé ra to đến như vậy. 

 Ừ, lần sau hễ có anh lính mã tà [cảnh sát thuộc địa]1 nào làm 
phiền tôi, hạch hỏi đòi giấy thuế thân, không có gì cấm tôi "quơ 
tay" và "đụng nhẹ" viên chức giữ an ninh - một cách rất ư là vô ý! 
- nhẹ nhàng vừa đủ để gò má anh ta chảy máu. Và trước tòa, tôi 
sẽ viện lý do tôi bị bệnh trĩ. Dạ kính thưa quan toà, xin thông 
cảm, chỉ tại cái đít tôi ngứa quá, thành ra chỗ mà mấy ngón tay 
tôi muốn rờ tới, đâu phải cái mặt của anh mã tà. Bởi vậy xin ngài 
thông cảm vì sao tôi không giải thích được nguyên nhân cái cử 
chỉ hoàn toàn vô ý này.  

Nói cho cùng, từ rày các ngài công chức cao cấp sẽ khánh 
thành một hệ thống biện hộ tuyệt vời nhờ ông Arnoux. Thí dụ 
một ông chủ sự nổi khùng lên vì những trận cãi nhau với mẹ vợ. 
Viện cớ nào đó, ông ta đánh lòi con mắt anh thư ký. Ông ta sẽ 
nói: Thưa quan toà, tôi bực bội vì phải chịu đựng mẹ vợ tôi suốt 
24 giờ trên 24.  

Một thí dụ khác, một ông quan Tây Chủ tỉnh, chịu hết nổi khi 
nghe người ta chê bị vợ cắm sừng, bèn vặt bộ râu một vị hương 
chức bản xứ vì vị này chậm chạp không kịp chào quan. Quan sẽ 
bị ra toà về tội bứt gốc ria thiêng liêng đó, một thứ tội nặng hơn 
những thứ sai phạm tiểu hình kia nhiều. Quan sẽ khai trước vành 
móng ngựa: Thưa quan toà, không lẽ Ngài chẳng giận hờn và đau 
khổ khi vợ Ngài coi Ngài là một thằng ngu [vì bị cắm sừng]? 

Thế nào quan cũng hơi bối rối trước câu hỏi quá thẳng thừng 
này, nhưng rốt cục ngài sẽ độ lượng mà dung tha cho kẻ thiếu 
may mắn kia - có khá nhiều người như thế trong xã hội này.  

Hai trăm quan tiền phạt về tội đánh lính mã tà đang thừa hành 
nhiệm vụ, thiệt là rẻ mạt. Arnoux thoát được dễ dàng nhờ những 
lý lẽ thuyết phục được quan toà.  

Tôi hy vọng ông Pagès không quên học gương đó: nếu một 
ngày kia cần phải biện hộ cho vụ ông ta bắt bốn người dân cử đại 
diện lao động [Thâu, Thạch, Tạo, Mai] ông sẽ nói: "Biết sao bây 
giờ, tại vì cao lương mỹ vị làm tôi sôi máu và nóng nực, nó hành 
tôi khiến tôi nổi cơn tam bành". 

***** 

                                                      
1 Mã tà: cảnh sát, theo Vương Hồng Sển, là tiếng Mã Lai gọi cảnh sát matamata; 
có người cho rằng mã tà là lính cảnh sát mang matraque (dùi cui).   
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La Lutte, số 84, ngày 27-5-1936 
Petits clous 

Những tay anh chị 
Những nhát chém, cú dao đâm cứ tiếp tục tăng theo một nhịp 

độ đều đặn và đáng sợ. Những tên du côn cắt cổ hay đâm lủng 
ruột người ta khắp mọi nơi, dễ dàng như cất tiếng chào bọn lính 
kín, mà những người lính này lại thản nhiên nhìn họ hành động 
như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Những tên lưu manh hay dùng thứ khí giới kim loại, tuy 
không gây tiếng nổ nhưng chúng làm bầm dập, xuyên thủng và 
cắt đứt; dao búa có vẻ hoang sơ nguyên thủy nhưng chắc chắn 
gây bực mình cho những thường dân tự do cả gan đi qua lãnh thổ 
của đám lưu manh ấy. 

Một đồng nghiệp của chúng tôi vừa trải qua một chuyện 
không vui như vậy. Tuy rằng ký giả viết báo tiếng Việt chắc chắn 
sống nhờ vào những cú dao đâm này. Những thành tích bất hảo 
của bọn du côn, hằng ngày cho ký giả chất liệu để viết về nhiều 
đề tài đa dạng và phong phú. Chỉ cần một bài báo với hiện trường 
nhiều tưởng tượng hay, vài chi tiết thống thiết, một chút tình cảm 
hoặc nhiều phẫn nộ sẽ làm chủ báo hài lòng vì ông ta nghĩ mình 
trả được nợ độc giả lẫn nhà nước, vì nhà nước rất ghét khi bị 
người ta để ý. 

Những cú dao đâm nghe qua thì rất hào hứng, nhưng ai lãnh 
phải thì quả tình vô cùng khốn khổ. Và cái nghề phóng viên trở 
nên cực kỳ khó khăn nếu không nói là vô phương kể từ khi công 
an kết thân với bọn từng vào tù ra khám. 

Dân lương thiện phải cẩn thận coi chừng vì khó biết ai là công 
an, ai là thành phần bất hảo. Hai bọn này bề ngoài không khác 
nhau chút nào: đội nón rộng vành, áo vét (veste) sát người có 20 
nút; và có cùng một cung cách ăn nói đặc biệt hay ứng xử du côn. 
Nhưng ta có thể để ý là kẻ từng vào tù ra khám khi chửi thề chỉ 
leo tới đời thứ tư dòng họ, còn công an thì chửi bới cho tới đời 
thứ bảy! 

 Hơn nữa, một tên ma cô dầu có phách lối cách mấy cũng ứng 
xử tương đối đàng hoàng khi nó ở vùng xung quanh chợ Bến 
Thành. Còn chàng công an, bởi vì biết mình được sếp bót bao che 
nên dám chửi rủa người khác ở nơi công cộng, coi họ như tôm 
thúi cá ươn. 
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Không có đủ người "theo cộng sản" để làm bận bịu đội ngũ 
công an đông đảo, cho nên để bù sớt họ gỡ gạc trên đám ký giả, 
những kẻ khốn khổ, nhất là từ khi có sự kiểm duyệt không chính 
thức, phải xin phép trước khi đăng, và từ khi có sự hiện diện của 
Edouard Marquis [giám đốc phòng Báo Chí], tự là "Chuông báo 
động". 

Liệu đồng nghiệp của chúng ta có được công lý xét xử vì là 
nạn nhân của sự hợp tác công an-côn đồ không?  

Dù sao đi nữa, sự đồng tình giữa công an và kẻ vô lại khiến 
người ta ngại đi dạo ban đêm, và tại nhiều nơi, ngay cả vào ban 
ngày họ cũng chẳng dám. Cho tới gần đây, khi bạn kêu cứu thì 
nếu cảnh sát có đó, anh ta sẽ rượt theo kẻ cướp. Đó là luật chơi, 
mặc dù kẻ cướp nhiều khi chẳng sợ gì mà phải chạy nhanh. Ngày 
nay, nếu vì bị đánh đập quá nặng, bạn té nằm sóng sượt, người 
cảnh sát lưu manh, quăng dùi cui, kêu cứu, rồi chạy nhanh theo 
kẻ cướp. Và chạy chậm lại khi về tới bót Catinat1, để vào giỡn 
mặt sếp sau khi đã đánh bể mặt bạn2. 

 
***** 

La Lutte số 141, ngày 8-4-1937 

Alexandre Varenne3 mau già  
Chúng tôi không thấy ông Alexandre Varenne kể từ ngày ông 

đến Đông Dương. Nhưng chúng tôi biết ông bắt đầu già, già một 
cách kinh khủng. 

Ông là đảng viên đảng xã hội (socialiste), rồi hóa ra cựu đảng 
viên (ex-socialiste), rồi lại là đảng viên đảng xã hội chủ nghĩa 
mới (néo-socialiste). Thế bây giờ ông là gì? Là kẻ phản động! 
Theo như những gì ông tuyên bố trên tờ La Dépêche (Tin 
Điển) ông là kẻ phản động cùng kiểu như Outrey4 nhưng còn tồi 
tệ hơn nữa vì Outrey ít đổi thay hơn: hắn vẫn là kẻ đồng lõa tiếng 
tăm thực thụ và được thực dân trả thù lao. 
                                                      
1 Nơi có trụ sở chính mật thám Pháp tại Sài Gòn. 
2 Tác giả chơi chữ, se payer la tête de ses chefs après avoir  fracassé la vôtre: 
chọc quê, dối gạt sếp mình sau khi đã đánh bạn bể đầu. 
3 Alexandre Varenne: Toàn quyền Đông Dương từ 11-1925 đến 1-1928 (Xem 
Bản chú thích tên người). 
4 E. Outrey, Đại biểu Đông Dương tại Quốc hội Pháp từ 1914 đến 1936 (Xem 
Bản chú thích tên người).  
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Còn ông Alexandre Varenne thì ông đổi từ xã hội chủ nghĩa 
qua thứ chủ nghĩa phản động tệ hại nhanh chóng một cách kỷ lục. 
Chúng tôi cho ông chừng vài năm nữa, không chừng chỉ vài tháng 
thôi, nếu tình hình biến chuyển nhanh chóng, chắc ông sẽ khoác 
áo sơ mi màu đen hay nâu1.  Ông ta tuyên bố như sau: 

Tôi ngại rằng quần chúng không muốn đi quá nhanh trong 
việc chinh phục các quyền tự do dân chủ, bởi vì đốt giai đoạn 
không bao giờ là chuyện tốt cả... 

Nếu ông cựu Toàn quyền tiến hóa nhanh, ông lại không muốn 
quần chúng tiến cùng vận tốc với ông. Như vậy theo ông, chúng 
ta còn phải chờ bao nhiêu lâu nữa để có được tự do dân chủ? Hai 
chục năm? Năm chục năm nữa?  

Về mặt báo chí, ông Varenne biết chúng ta đã nếm biết bao 
nhiêu giông bão đến từ các điều luật nổi tiếng do ông ban ra hồi 
năm 19272, theo đó công lý thực dân đã mạnh tay xử tội các nhà 
báo độc lập người An Nam. 

Ngài cựu nghị viên có thể nhận thấy hiện nay ở ngoài Bắc, 
người ta áp dụng các điều luật phản động ấy để kết án các đồng 
nghiệp báo Le Travail (Lao Động).  

Người dân bản xứ phải biết là tình trạng người Pháp ở đây 
không hề đáng mơ ước như họ tưởng. Người Pháp không phải 
đang sống đời lưu vong đó sao? Chứ người Pháp không khổ 
sở vì khí hậu nơi này đó sao? 

Ồ, thưa ông, quả là vậy. Chính vì lòng nhân đạo nên thực dân 
mới đến nơi này chiếm hàng chục ngàn mẫu đất, chính vì lòng 
nhân đạo nên các nhà tài phiệt phải đảm nhận mấy cái tủ sắt chứa 
tiền vĩ đại của họ, chính vì lòng nhân đạo nên các đại kỹ nghệ gia 
cho khai thác hầm mỏ tiêu tốn hàng chục triệu, số tiền nuôi hàng 
ngàn phu mỏ người Việt. 
                                                      
1 Trần Văn Thạch ngụ ý Varenne sẽ theo chế độ phát xít (áo đen của Mussolini) 
hay chế độ quốc xã (áo nâu của Hitler). 
2 Ngày 4-10-1927, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh về chế độ báo chí thi hành tại 
các xứ bảo hộ và thuộc địa. TQĐD Varenne ra Nghị định ngày 10-12-1927 cho 
ban hành sắc lệnh trên ở ĐD (trừ Nam Kỳ). Theo sắc lệnh nầy, mọi tờ báo, trừ 
báo tiếng Pháp, phải được phép mới xuất bản, và TQĐD có quyền đình bản các 
tờ báo đó chỉ bằng một Nghị định và nếu vi phạm thì chủ nhiệm, quản lý, chủ 
bút, biên tập viên hoặc tác giả đều có thể bị đưa ra Tòa án Tiểu hình, ngồi tù 
hoặc phạt tiền. (Dương Trung Quốc, 2005, tr 134). 
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Và giới quan liêu vì tận tâm với chính nghĩa văn minh nên áp 
đặt thứ gông cùm nặng nề nhất lên cổ dân bản xứ. 

Ông Varenne nói dễ dàng những câu mà người bị thọt lét 
cũng cười không nổi. Sau đây là vài câu hỏi - đáp: 

- Trong giới hạn nào, người An Nam được phép làm việc 
trong tổ chức hành chánh thuộc địa? 

- Không giới hạn, không tiết chế nào cả, trừ các ngạch Tư 
pháp và Hành chánh, tôi không muốn mở hai cái cửa này ra 
cho họ chút nào hết. Dĩ nhiên, ngoài việc cấm này chẳng có 
bất cứ giới hạn hay hạn chế nào cả. 

- Không có một khác biệt nào trong chế độ lương bổng 
cho người Pháp và người An Nam? 

- Không một chút khác biệt. Người Pháp chỉ lãnh thêm 
tiền phụ trội thuộc địa mà người An Nam không được, giản dị 
một điều duy nhất là vì người An Nam đang ở ngay trên xứ 
họ, ít bị hiểm nguy và đời sống họ có  "vị thế" đơn giản hơn. 

Và một người An Nam thì ăn lương mười bảy lần thấp hơn 
người Pháp cùng chức vụ, tuyệt đối không có một khác biệt nào 
trong chế độ lương bổng! 

Cùng công việc thì phải được cùng số lương, người cựu đảng 
viên xã hội chủ nghĩa biết điều đó chớ, nhưng trong vai trò công 
bộc  đế quốc thì ông lại không biết. 

Không lẽ ông Varenne không nhận thấy ít nhiều phong trào 
quần chúng yêu sách đang lên cao. Thế nhưng ông vẫn tuyên bố: 
Tôi vui mừng ghi nhận tình trạng kinh tế đang bình thường trở 
lại. Và cũng có thể có sự xích lại gần nhau của hai quan điểm 
Pháp - Annam, việc này sẽ đem đến cho chủ nghĩa thuộc địa một 
năng suất tốt hơn.  

Việc xích gần lại giữa mười triệu người bị bóc lột và một 
nhóm nhỏ bóc lột chưa bao giờ xảy ra. Sự khẳng định không bằng 
cớ của ông cựu Toàn quyền có phải là để chuẩn bị cho một liên 
minh “thiêng liêng” tại Đông Dương, cái liên minh “thiêng liêng” 
giữa tất cả đảng phái bên Pháp đang nhất trí thực hiện mà dám tự 
coi là đối lập nhau? 

Hoài công vô ích. Mớ thuật ngữ cũ mèm của sứ mạng khai 
hóa, đem tiến bộ, đem tự do, dân quyền... không còn lừa phỉnh 
được ai. Người lao động Đông Dương đã học được cách nhận 
định sáng suốt. 
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La Lutte,  số 142, ngày 12-4-1937 
Petits clous 

Họ hãy chấm dứt ngay  
tình trạng  lưu vong của mình 

Ông Alexandre Varenne đã tuyên bố với một đồng nghiệp 
chúng tôi với ngụ ý là dân lao động Đông Dương bình sinh vốn 
khó tính, nên chưa nếm đầy đủ mọi điều ưu ái ngon ngọt của chế 
độ thuộc địa: 

Người dân bản xứ phải biết là tình trạng người Pháp ở đây 
không hề đáng mơ ước như họ tưởng. Người Pháp không phải 
đang sống đời lưu vong đó sao? Chứ người Pháp không khổ 
sở vì khí hậu đó sao? 

Ông Alexandre Varenne ngàn lần có lý khi nêu lên một thứ 
bất công dân bản xứ thường mắc phải, là thiếu tế nhị hiếu khách. 
Khi lính tráng, Thống đốc, chủ ngân hàng, chủ xí nghiệp xuống 
tàu ở Marseille chọn con đường lưu vong, là trái tim họ đã bị 
rướm máu rồi, cho nên họ cần phải được đối xử khéo léo. 

Bởi vậy đồng bào ơi, kể từ nay, cho dù đang ở trong văn 
phòng hay hãng xưởng, ngoài trời lộng gió hay giữa bốn bức 
tường, khi một anh thực dân nào tát tai hay đá đít ta, chúng ta cần 
phải nghĩ rằng đó là một kẻ sống đời lưu vong đau khổ, đang tìm 
phương thuốc chữa, ta phải biết tha thứ cho anh ta. Khi một trong 
đám người lưu vong đó đạp chân tôi hay chửi tôi vì tôi không 
chịu tránh nhanh ra cho ông ta đi, tôi không được giận, chỉ vì hắn 
ta đang đui mù bởi nỗi đau canh cánh.  

Tôi chỉ tiếc rằng tại sao kẻ khốn khổ đó không chịu đi qua xứ 
khác để trút nỗi sầu xa xứ và chữa cơn bịnh buồn.  

Tôi quả thật không nhớ là tôi đã ký giấy mời năn nỉ các ông 
bà lưu vong này qua Đông Dương. Ông ngoại tôi cũng không nhớ 
có bao giờ giúp những kẻ lưu vong quay nòng súng về phía thành 
phố Sài Gòn cách nay chừng 80 năm. 

Ông Alexandre Varenne sẽ công nhận là kể từ lúc đó người 
Pháp và người An Nam đã sống trong sự hiểu lầm đáng tiếc. 
Người An Nam không chịu cho văn minh hóa, trong khi người 
Pháp được thúc đẩy bởi những ý định thân thiện nhất. 

Kẻ lưu vong kiêm người truyền bá [văn minh] một tay giương 
ngọn cờ công lý - văn minh, trong khi tay kia cầm dùi cui. Khi 



262   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

ngọn cờ giơ cao, dùi cui đánh xuống, và dân bản xứ không chịu 
nổi thứ dụng cụ văn minh này, vì bị thấy cùng một lúc ba mươi 
sáu ngàn đom đóm mắt, ánh sáng văn minh1. Đầu óc bị quá tải, 
cho nên nếu được phép, anh ta sẽ chạy vắt giò lên cổ. 

Kẻ vô ơn này đánh giá sai tất cả mọi tận tâm người ta dành 
cho mình. Ai cũng biết lý do chánh đáng mà chủ đồn điền cao su 
đưa ra để khỏi trả thêm tiền cho phu cạo mủ. Trả thêm để họ bỏ 
mất thêm vào cờ bạc và rượu chè sao?  

Người bản xứ là giống dân nguyên thủy sơ khai cần được 
chăm nom cẩn thận. Cho nên những người truyền bá văn minh 
mới cấm họ sự xa hoa, vì đấy là ngọn nguồn của tham nhũng. 
Cho nên những người truyền bá văn minh mới quy định cho họ số 
chén cơm được ăn cũng như số ly đế được uống. Mai mốt đây, 
không chừng những người này quy định luôn khẩu phần tình ái 
cho dân bản xứ.  

Bởi vậy cho nên, người Đông Dương bất bình là một điều hết 
sức sai lầm. Nhưng chúng ta phải công nhận rõ ràng là đằng này 
không có vẻ gì vui thú cả. Còn đằng kia, người lưu vong không 
thể khuây khoả nỗi niềm.  

Vậy thì thay vì buộc họ phải sống chung, tại sao không nghĩ 
đến một giải pháp thật giản dị? Những người lưu vong đau khổ 
kia hãy rời bỏ cái xứ sở này, để mặc nó. Về phần tôi, tôi thấy điều 
đó không có gì phiền hà cho tôi hết, trái lại tôi còn cám ơn mấy 
ông chủ Ngân hàng Đông Dương nếu họ quyết định dọn mấy cái 
chiến lũy của họ ở bến Belgique2 mà đem qua mấy bầu trời khác.  

Người lưu vong ở đâu cũng cô đơn và ở nơi nào họ cũng 
muốn có bạn tri âm. Ông Pagès sẽ ký một lệnh trục xuất cho 
chính ông. Đấy sẽ là cái biện pháp an ninh đầu tiên chính đáng và 
nó sẽ chấm dứt mọi cơn đau chứng bệnh khổ sở của ông.  

 
  ***** 

 
 
 
 

                                                      
1 Nguyên văn trente-six mille lumières; lumières ở đây có hai nghĩa: ánh sáng 
và hiểu biết. 
2 Bến Chương Dương sau này. 
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La Lutte, số 153, ngày 3-6-1937  
Petits clous 

Cảnh sát vui đùa 
Thông thường trò truy lùng người cộng sản chỉ xảy ra ở 

những chỗ không gây sự chú ý: nơi đường hẻm vắng người, tại 
những căn phòng yên lặng hay nhà tranh như không chủ. Nhưng 
mới đây, các vị cảnh sát của chúng ta vừa thay đổi chiến thuật. 
Họ không còn rình rập hay len lỏi nép theo tường nữa. Bây giờ xe 
cảnh sát ngừng ngay trước các quán ăn thời thượng, chỉ cần ở các 
nơi ấy có vài kẻ "khả nghi" là các khách ăn tối được chứng kiến 
màn giật gân. 

Mới nghe nhiều tiếng xe ngừng, chủ nhà hàng cứ tưởng sẽ đắt 
khách ăn tới nơi, vội vã bỏ quầy thu tiền chạy ra cửa đón khách 
quý. Nhưng bà ta chỉ kịp giơ hai tay lên trước mũi súng lục đầu 
tiên chĩa vào mình, nụ cười đứng sững trên môi và hai chân run 
rẩy chỉ chực khuỵu xuống, khiến cho đôi mông bà hết sàng qua 
bên phải lại sàng qua bên trái. 

Trong vườn, bên những chiếc bàn nhỏ, các ông các bà đang 
vui hưởng cuộc đời. Đôi tay bận bịu vì phải lo cuốn viên chả 
nướng tròn hay cuốn  miếng nem chua vuông, không quên thêm 
vào những khoanh chuối chát và khế chua. Giữa hai ngoạm cắn, 
những người tư sản rỗi việc này nghe cõi lòng tan nát buồn bã 
dưới tiếng hát lê thê. Giọng người ca nữ thê thiết đến làm co thắt 
cả dạ dầy người nghe. Vì thế nên thực khách phải ngoạm thêm 
cái nữa, bự hơn cái trước, cho đã cơn thèm vực dậy bởi nỗi sầu 
vừa đến.  

Độc giả thử tưởng tượng, ngay đúng lúc ấy, chừng ba mươi 
lính cảnh sát ập vào giữa những cái bàn nhỏ, vừa chĩa súng lục 
vào khách ăn, vừa la lớn "Giơ tay lên!" Cả trăm bàn tay đồng loạt 
giơ cao để dâng lên Trời những món thật lạ lùng. Chỗ này là một 
cuốn chấm tương nhểu nhão thấy mà ghê. Đàng kia một nửa 
miếng nem nằm run rẩy trong năm ngón tay móng nhọn sơn đỏ 
như máu bò, còn nửa cục nem kia nằm trong miệng vị phu nhân. 

Còn ông nọ chưa kịp bỏ ly xuống vì lệnh quá đột ngột nên 
chiếc ly nằm trong bàn tay giơ lên như muốn mừng sức khoẻ các 
ông cảnh sát, nhưng những ngón bên tay kia nửa cong nửa hở như 
muốn khoe rằng ông ta vừa uống cạn đến năm ly. 
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Khỏi cần nói cũng biết sau một màn như vậy, khi mấy tay 
cộng sản bị bắt và còng tay dẫn đi, khách còn lại cũng ăn hết 
ngon miệng. Tâm can cũng hết tha thiết đến giọng hát vang lên từ 
đáy mộ, mà tiếng đàn bầu đàn tranh lại như đay nghiến một nỗi 
kinh hoàng trong quá khứ. 

Thành thử từ rày về sau, mỗi lần ai muốn xin giấy phép mở 
quán chắc không nên quên cầu nguyện. Và nếu nhà chức trách 
muốn tránh đụng chạm đến cảm xúc khách hàng thì nên giảm bớt 
những cuộc đổ bộ vào hàng quán như vậy. 

Hoặc giả nhà nước thật ra chỉ muốn tập dợt cảnh sát quay 
phim nội địa, thì cũng nên báo trước cho dân chúng. Tất nhiên 
những màn quay phim ngoại cảnh như vậy sẽ giúp cho nhà hàng 
đắt khách và chủ quán trả tiền thuế để đóng thứ phim độc đáo, 
chính thức, và miễn phí này. 

 
***** 

La Lutte, số 178, ngày 29-11-1937 
Petits clous 

Mười sáu quan tiền phạt về tội tô hô 
Nhờ bạn đồng nghiệp Populaire d'Indochine (Ðông Dương 

Ðại Chúng) chúng tôi có được tin vặt đáng chú ý như sau: 

Xúc phạm cảnh sát 
Hai người Tàu đi xe đạp song đôi hàng ngang. Một người 
cảnh sát làm biên bản phạt họ. Một trong hai người trật quần 
chưng của quý ra khi bị thẩm vấn ở bót làm cả hai bị đưa ra 
tòa Hình Sự về tội "tô hô" nói trên. 

Nhờ luật sư Thảo biện hộ khéo léo, chỉ có anh chàng xúc 
phạm cảnh sát là bị phạt 16 quan, còn người kia được tha 
bổng. 

 Ðồng bào chúng ta thường là nạn nhân của thành kiến lạ 
lùng. Không cần suy nghĩ, người ta có thể làm mích lòng người 
khác dễ dàng. Chỉ cần lặng lẽ mở dây lưng tụt quần phô của quý 
An Nam ra. Chuyện lạ là người được coi cảnh tồng ngồng không 
tốn tiền lại cảm thấy bị làm nhục và đòi bồi thường thiệt hại. 

Thế nhưng của quý đàn ông An Nam trước kia và bây giờ vẫn 
là vật được tôn thờ trong nhiều nhóm dân. Người Ấn Độ quỳ lạy 
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trước tượng dương vật thật to để mong được phép lạ sinh con đẻ 
cháu. Người La Mã long trọng thề bằng cách để tay lên hạ bộ. 
Học sinh lớp đệ thất chỉ cần học một tháng tiếng La tinh1 thì biết 
"người chứng" và "hòn dái" là hai nghĩa của cùng một chữ2. 

Ngày nay, người văn minh quên mất tính chất thiêng liêng 
của bộ phận nam giới. Và dĩ nhiên không còn ai thề thốt bằng 
cách để tay lên chỗ kín. Mà tòa án chắc cũng không muốn cử chỉ 
thề như thế, vì khó nhìn thấy. Thật vậy, quan tòa có thể nghĩ là 
chứng nhân muốn viện dẫn ông trời để thề thốt trong khi người 
chứng thật sự chỉ gãi...  

Những tập quán phong tục rõ ràng là vô lý so với cái khái 
niệm hoàn toàn tương đối về sự xúc phạm. Viên cảnh sát biên 
phạt liệu có phạt hay không nếu người cởi truồng là một cô gái? 
Không chắc là trong trường hợp này ông Cò sẽ nói với người sen- 
đầm "Coi chừng công an3! Bà thần ấy đang tụt quần. Nên nhắm 
mắt lại để khỏi bị xúc phạm." 

Có dư luận tố cáo một chuyện mà người ta không biết có thật 
hay không. Ðó là chuyện một ông bác sĩ bắt học sinh một trường 
nữ trung học phải cởi hết quần áo ra trước mặt ông mỗi khi ông 
khám bệnh. Cứ cho là chuyện này có thật đi, dư luận không thể 
quả quyết là ông bác sĩ tự bắt mình bị xúc phạm bằng cái cảnh 
tượng thực là khó chịu. May thay phong tục tập quán thay đổi 
theo chiều hướng thành thật hơn, nhờ phong trào khỏa thân. 
Trong tư viên xanh mướt, những người có giáo dục mà lại trần 
truồng hoàn toàn. Họ nhìn nhau mà không có gì khác để cho nhau 
xem. Bởi vì đích thị mớ quần áo che đậy cội nguồn những khiêu 
khích. 

Tiền phạt 16 quan là một bước tiến cải thiện quan hệ xã hội. 
Sự phô bày như đã nói, nếu xảy ra trước mặt một quan lại của 
triều đình ta 80 năm về trước, chắc chắn người làm chuyện đó 
phải trả giá rất đắt. Bây giờ,16 quan, không bằng giá tiền hai giạ 
lúa! 

                                                      
1 Tiếng La Mã cổ, nguồn gốc nhiều ngôn ngữ các nước Nam Âu. 
2 Tác giả chơi chữ: testicule (hòn dái) gốc La tinh là testiculus, testicule nói tắt 
là testis (mà testis cũng có nghĩa là nhân chứng vì ngày xưa khi thề bồi họ đặt 
bàn tay lên... hạ bộ).  
3 Nguyên văn Pandore là cảnh sát, mà cũng có nghĩa là Pandore, người đàn bà 
đầu tiên của nhân loại, theo thần thoại Hy Lạp, đã trút bỏ mọi điều xấu xa bất 
thiện từ cái hũ chứa thần Zeus giao cho bà giữ. 
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Nếu biết rằng một ông hương chức trị giá kém hơn một người 
cảnh sát, anh nông dân nào nuôi ý định trả thù có thể tính số lúa 
cần dành dụm để giỡn mặt lãnh chúa nào đó ở làng anh.  

Một ông (tây) chủ quận có giá hơn một ông hương chức. Cho 
nên ông ta có thể đòi tiền phạt cao hơn. Sẽ có một thang giá tiền 
phạt tương đương với thứ bậc hành chánh. Một ông tỉnh trưởng 
hay một ông Thống đốc sẽ đòi tới cái gì? Chúng ta hãy chờ pháp 
chế ấn định.  

 
***** 

La Lutte, số 179,  ngày 5-12-1937 
Petits clous 

Virgitti áp dụng chánh sách "có lễ phép" 
Đồng nghiệp Le Paysan (Người Nông dân) đã cho đăng 

những lời bình luận giận dữ về hai thông tri của ông Rivoal 
khuyến cáo nhân viên dưới quyền hãy nới tay đối với người bản 
xứ. 

Sau 80 năm thuộc địa, nhà nước mới nhận thấy là người An 
Nam, dù là cu li hay viên chức, vốn không được ai bảo vệ, chịu 
không nổi những cái tát tai hay cú đá. Lá lách họ dễ vỡ, đầu họ 
không đủ cứng. Mũi họ dễ sặc máu khi bị đấm đúng chỗ. Khi 
người ta nói với họ chuyện hợp tác Pháp-Việt, tay họ giơ lên che 
mông theo bản năng, chắc là vì còn nhớ vài màn thử thách thô 
bạo nào đó. 

Nhà nước sẽ gởi thông tri này cho các hãng tư hay không? 
Chừng nào số tiền tòa phạt về tội "đánh đập và gây thương tật" 
còn trong tầm tay chủ hãng thì mấy ông chủ cao ngạo chắc chắn 
cóc cần cho dù hãng đang bị nguy cơ khánh tận.  

Kể từ nay, những công chức tàn ác hung tợn sẽ không đánh 
đập ai nữa. Họ sẽ rất nhã nhặn dùng lời nói, noi gương ngài 
Virgitti. 

Ngài Virgitti là Thị trưởng Hà Nội. Sáu  ông hội đồng thành 
phố người An Nam thấy ngài gia tăng tiêu pha không lý do chính 
đáng. Và họ cả gan nói một cách lịch sự với ngài. Đại biểu bản 
xứ mà dám nói ra chuyện bất bình quả là cả gan không tưởng 
tượng nổi. Vậy à, bây giờ họ dám từ bỏ lòng trung thành không 
suy suyển, tóm gọn trong công thức thích đáng: "Không bằng 
lòng hả, thì cũng phải ráng chịu."  
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Người ta thấy nếu Thị trưởng Hà Nội nổi giận cũng phải. 
Nhưng đàng này ông không làm gì hết. Một cách hết sức dễ 
thương, ông nói với diễn giả: “Chắc ông chờ người ta hoan hô 
phải không?”. Lời lẽ lịch sự và rất nhã nhặn kiểu (đề huề) Pháp-
Việt!  

Vị diễn giả tự cho phép mình ngồi xuống, ông Virgitti thêm: 
“Nếu ông muốn rút lui thì cứ việc rời khỏi đây.” 

Ông Virgitti là chủ và đại biểu bản xứ là khách ở Dinh Đốc lý 
Hà Nội. Nếu khách làm phật lòng chủ, chủ tất phải mời khách ra 
khỏi cửa. 

Ông Virgitti đã cho chúng ta bài học hay về phong cách sống. 
Lần tới nếu một diễn giả chán phèo thuyết giảng về cái chết [của 
lính An Nam] vinh quang trên chiến trường bảo vệ Nhân quyền 
và Tự do [cho Pháp] chúng ta sẽ chỉ giản dị hỏi: 

"Ông chờ người ta hoan hô phải không?" 
Đứng trước cử tọa người bản xứ, quan chức hành chánh thuộc 

địa thiết tha ca ngợi lợi ích của văn minh Pháp tại Đông Dương. 
Rung lên vì tức cười, một vài đại biểu bản xứ ôm ngực cố nén, họ 
cười thật nhẹ nhàng. Và rồi với tất cả sự tôn kính, họ sẽ thưa thốt 
cùng kẻ nhồi sọ: 

"Nếu ông muốn rút lui, xin cứ việc rời khỏi nơi đây." 
 

***** 
La Lutte, số 191, ngày 27-3-1938 

Petits clous 

Nhà nước lịch sự 
Hôm nọ anh chàng Châu Tâm, nhà bác vật canh nông, bị vất 

vả trước Tòa Tiểu hình. Vì chạy xe ô tô không đèn, anh ta nhận 
được giấy phạt. Anh ta phản đối chuyện phạt vạ bằng cách gửi trả 
giấy phạt và phía sau lại viết một câu: "Không đúng như vậy, cái 
nhà anh phú lít1 này điên rồi chắc? " 

Chúng ta hãy nghe ông Tòa cất tiếng dạy anh chàng Châu 
Tâm bài học về lịch sự: 

Khi mà đã ở Pháp 10 năm như ông, chẳng ai ứng xử như thế. 
Không ai dùng chữ như thế để khen một người cảnh sát. 

                                                      
1Nguyên văn: flic, tiếng dân giả (không được lịch sự) gọi cảnh sát, police. Ở Sài 
Gòn người ta nói trại ra là phú lít. 
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Kẻ phạm tội nín lặng. Lẽ ra anh ta nên hỏi ông Chánh án xem 
phải dùng những chữ cho phép nào để gọi cảnh sát khi người ta 
không muốn khen anh ta. Bởi vì cảnh sát không phải lúc nào cũng 
đáng được khen ngợi. 

Chúng ta cũng phải nhìn nhận là ông Chánh án, vốn tôn trọng 
quyền tự do tư tưởng nên không khiển trách Tâm về chuyện anh 
bảo cảnh sát điên. Điên loạn là một tình trạng ngoài ý muốn chứ 
không phải là chuyện nhục nhã. Trong mọi giai cấp xã hội, trong 
mọi ngành nghề đều có người mất trí. Có cả vua bị điên. Và kể từ 
ngày vua chúa bị các nhà độc tài chiếm dần ngai vàng, các nhà 
độc tài cũng hoá điên chẳng kém. Ai cũng than phiền nhưng 
không khinh khi chuyện điên loạn.  

Chỉ vì chữ dùng khinh khỉnh mà ông Châu Tâm bị phạt vạ. 
Anh chàng, cái nhà anh là những chữ quá thông tục không đáng 
được một người học đến bằng kỹ sư canh nông sử dụng. Ông kỹ 
sư này phải chi chịu khó ăn nói sống sượng hơn thì đã tránh được 
phiền phức rồi. 

Ông Jourdain1 người học cách phân biệt văn xuôi với văn vần 
mà cũng biết nói một câu hết sức giản dị dễ hiểu: Bá tước mỹ 
nhân ơi, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng khiến tôi chết vì tình. 

Một người tốt nghiệp kỹ sư canh nông ít ra cũng phải biết nói 
năng như ông dốt nát Jourdain chứ. Tất nhiên, chúng tôi không 
thể khuyên ông Châu Tâm nói như ông Jourdain: Ông cảnh sát 
đẹp trai ơi, đôi mắt đẹp của ông làm tôi chết vì tình. Như thế thì 
là một kiểu đạo văn hạng bét. 

Nhưng thay vì nói dại dột là "cái nhà anh chàng này điên rồi 
chắc?" Ông Châu Tâm lẽ ra nên tìm chữ lễ phép hơn. Thí dụ: 

Thưa ông cảnh sát, xin ông hãy cho phép tôi phản đối rằng 
ông đã lầm và xin được hỏi ông rằng khả năng trí tuệ của ông 
đang tạm thời bị mất thăng bằng, có phải không ạ? 

Thì chắc chắn là phải khó tính lắm mới tìm thấy trong câu nói 
trên một chút mắng mỏ nào đó. 

                                                      
1 Trong Le Bourgeois gentilhomme, hài kịch của Molière, Jourdain đã nói câu 
trên (với bà Bá tước Dorimène). Jourdain là trưởng giả học làm sang; để thành 
người sang trọng ông (bắt chước) đi học nhạc, học đàn, học văn chương vân 
vân. Ông đã thốt lên Ôi trời, hơn 40 năm nay tôi làm văn xuôi mà không biết 
điều đó...  
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Ông Thống đốc Pagès vốn chăm lo để ý đến mọi chuyện, đã 
ban cho một lời khiển trách khá nặng. Khi người ta làm việc cho 
Hành chánh Đại Pháp người ta phải ăn nói cẩn thận.  

Một công chức có toàn quyền nghĩ “sếp” mình quằm quặm 
như con ác mỏ, nhưng ông ta đâu cần gởi câu "khen ngợi" đó 
bằng thơ bảo đảm. Cũng như khi ông chửi thề, mỗi lần bị buộc 
phải làm thêm việc, dĩ nhiên là ông cũng không dán câu chửi này 
lên cửa nhà quan. 

***** 
La Lutte, số 197, ngày 21-5-1938 

Petits clous 

Văn minh Pháp ở vùng Nam xích đạo 
Trong một buổi lễ tổ chức mới đây tại một làng người 

Thượng,các quan chức thuộc địa đến nói chuyện với đám dân 
man dã này. Để khuyến khích họ lập làng, từ bỏ cuộc sống du 
canh, một quan da trắng mặc quân phục mới nói với họ bằng 
giọng điệu sau đây, chúng tôi xin trích báo đồng nghiệp La 
Dépêche (Tin Điển): 

 Cho tới bây giờ mấy người sống lang thang, đi từ chỗ này 
qua chỗ kia, mỗi mùa sống một nơi khác nhau. Thì thử hỏi 
làm sao mà mấy ông thần đi theo được để hộ mạng như mấy 
người mong muốn? Thôi mấy người hãy ở lại làng này luôn 
để mấy vị thần dễ dàng đem lại hạnh phúc và thịnh vượng 
cho. 

Quan khai hóa cười thầm trong bụng khi nói những lời phỉnh 
phờ này, nhưng ngoài mặt quan rất là trang nghiêm trịnh trọng. 
Là người công giáo nhiệt thành hoặc nhà tư tưởng tự do, vậy mà 
ông ta khinh thường và thương hại các thói quen mê tín ngây thơ 
nơi những người dân sơ khai này. Dĩ nhiên muốn đạt mục đích 
phải có trong tay bất kỳ phương tiện nào. Họ giáo dục bằng lời 
dối trá. Đó là điều cần thiết cho văn minh mà.  

Cẩm nang cho người quản lý thuộc địa hoàn hảo có dạy rằng 
phải tôn trọng truyền thống dân bản xứ. Nhưng sự dễ dãi này lại 
khuyến khích những thứ mê tín dị đoan tệ hại nhất. Tại các đền 
chùa, nhiều khi có những màn nực cười như trong các vở kịch 
của Molière.  
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Quan thuộc địa đi giữa, hai bên là hàng rào danh dự do các 
đấng hương chức kỳ mục nghiêng mình dàn chào trong những bộ 
áo dài tay thụng. Trong cùng có dựng bàn thờ thành hoàng hộ 
mạng với bài vị và các tượng thần mặt mày dữ tợn. Một con heo 
quay nằm chình ình giữa màn khói hương dầy đặc.  

Ông quan Tây ngừng lại, gập lưng xuống, im lặng trong vài 
giây. Trong khoảng trang nghiêm tôn kính đó, không ai cục cựa, 
từ cái bài vị thành hoàng cho đến mấy tượng thần bằng đất nung, 
đến cả con heo quay long trọng cũng bất động. Còn các quan làng 
ta thì thôi khỏi nói, miệng mồm há hốc, ngớ ra mà chiêm ngưỡng 
cái ông quan lớn từ nơi xa xôi đến đây tỏ lòng sùng kính rất thành 
thật trước mảnh gỗ đẽo gọt thiêng liêng và mớ tượng đất nung 
sơn phết loè loẹt của họ. Rồi đây, trong làng bô lão sẽ nhớ mãi 
cái trạng thái xuất thần của quan Tây, thật ra chỉ là một tên đạo 
đức giả. 

Từ năm ngoái, phi công Đỗ Hữu Vị vì tử trận được quyền có 
một bài vị trong đình làng ở tỉnh Tây Ninh. Để ban khen lòng can 
đảm của ông, Hoàng đế nước Nam, Thiên tử phục tùng nước 
Pháp, đã sắc phong cho ông làm thành hoàng của làng. 

Nếu ta suy nghĩ thì thấy rằng lệnh sắc phong này là do ý 
muốn của quan Toàn quyền, và quan Toàn quyền thì hoàn toàn 
dưới quyền ông Bộ trưởng Thuộc địa. Mà ông Bộ trưởng Thuộc 
địa thì không thể làm gì mà không hỏi ý Tổng thống Cộng hoà 
Pháp, rõ ràng là ông thần hộ mạng của làng nằm dưới ba mươi 
sáu tầng địa vị.  

Cho dù được cúng kiến linh đình, khói nhang cay mũi, ông 
thần làng cũng vẫn là một hạ sĩ quan không hơn không kém. Nếu 
thần làng ăn hiếp nông dân, nông dân không sợ thần bằng sợ ông 
lính đoan1 rượt đuổi anh, không sợ thần bằng sợ lính khố đỏ2 
đang rình mò anh và nhất là sợ ông quan ta bắt anh liệng vô tù.   

Kẻ bị bóc lột khi đó sẽ bỏ qua những thứ kinh sợ hoang 
đường vô ích để lo đương đầu với những hiểm nguy có thật. Sự 
tiến hoá này áp đặt cho người khai hoá một bổn phận: họ phải 
chấm dứt cái hình thức nhồi sọ càng ngày càng ít hiệu quả.  

 

                                                      
1 Thuế quan, từ chữ Pháp douane. 
2 Thời thuộc địa Pháp, lính khố đỏ quấn xà cạp đỏ, dùng để trấn áp phản loạn; 
lính khố xanh, quấn xà cạp xanh, chuyên gác dinh thự và dẹp loạn nhỏ.  
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La Lutte, số 200, 19-6-1938  
Petits clous 

Chúng ta hãy tự vệ 
Trái phiếu quốc phòng vừa được tung ra thì Toàn quyền, 

Khâm sứ, Thống đốc, ký giả, đại biểu cùng hát lên điệp khúc: 

Có nghe chăng từ chốn ruộng đồng, 
Tiếng chiến sĩ hùng dũng thét gào1 

Khi nghe tiếng gào thét ấy, người công dân tốt phải làm gì?  
-  Móc túi ra! 
Thì ra ông Brévié2 đặt người bản xứ trước bổn phận phải bảo 

đảm lấy nền "độc lập" của mình. Mấy tiếng sau này nghe thiệt là 
sảng khoái, báo La Lutte (Tranh Đấu) cũng sẵn sàng ghi tên mua 
trái phiếu, có điều là cá nhân mỗi cây viết họ cũng cần có một số 
tiền đóng góp nhỏ3. 

Nhà nước muốn có ba mươi ba triệu đồng Ðông Dương để 
thành lập một quân đội hai mươi ngàn người. Cần phải xét coi cố 
gắng quân sự này có đủ để đẩy lùi kẻ xâm lăng nào đó không. 

Ðông Dương có bốn ngàn cây số bờ biển, và bốn ngàn cây số 
biên giới đất liền. Hai mươi ngàn người cho tám ngàn cây số 
đường biên. Cho dù ta thêm vào con số hai mươi ngàn người tất 
cả lính khố xanh với súng mút cờ tông4, tất cả cảnh sát với dùi cui 
và các ông hương chức với tầm vông vạt nhọn, tất cả bấy nhiêu 
đó người cũng hãy còn quá thưa thớt, không đủ để đẩy lùi mọi 
xâm nhập thù nghịch nào. 

Thật vậy, chung quanh chúng ta toàn là những kẻ đáng ngại. 
Đây này: 

Người Xiêm5 đang võ trang. Một số người cho rằng Xiêm có 
ý định vượt sông Cửu Long nên ta cần phải thận trọng tối thiểu, 
nghĩa là phải đề phòng họ. Cứ mỗi trăm thước các bờ lau sậy ven 

                                                      
1 La Marseillaise, quốc ca Pháp. 
2 Toàn quyền Đông Dương từ tháng 9, 1936 đến tháng 8, 1939. 
3 Ban biên tập không có thù lao, mà chính họ còn phải đóng góp vào chi phí in 
báo. Xin xem bài Sài Gòn Thập Niên 30: ‘La Lutte’, tờ báo chiến đấu của 
Daniel Héméry (Nguyễn Ngọc Giao chuyển ngữ).  
4 Súng mousqueton, loại súng trường cổ lỗ sĩ thời Đệ nhứt Thế chiến. 
5 Thái Lan. 
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sông biên giới Lào, chiến sĩ ta phải sẵn sàng bắn vào đoàn quân 
xâm lược khi chúng qua sông bằng thuyền. 

Về phía biên giới Tàu, người ta lo sợ vì quân Nhật ráo riết 
chuẩn bị công cuộc giết người. Thật vậy, họ vẫn tiếp tục dội bom 
phía nam Tàu, và quân lính Nhật tràn ngập những ngã đường dẫn 
đến Vân Nam và Quảng Tây. 

Về mặt duyên hải, vô phương đoán trước là địch quân sẽ chọn 
nơi nào để đổ bộ. Cho nên chúng ta cứ sắp đại quân lính dọc 
đường xuyên Việt. Súng đặt dưới chân, họ chăm chú nhìn chân 
trời xanh, nơi những chiến hạm Nhật sẽ ló dạng.  

Như vậy chúng ta phải cần ít nhất năm trăm ngàn người để 
bảo vệ Ðông Dương. Tiền lo nơi ăn chốn ở, lương thực sẽ rẻ hơn 
tiền mua vũ khí như: trung liên, đại liên, đại bác lớn nhỏ, xe tăng, 
lựu đạn, máy bay, tàu lặn, thiết giáp, phóng lôi hạm... Thứ càng 
tốt thì càng mắc tiền. Về mặt dân sự, dân chúng sẽ đòi hỏi xây 
hầm trú ẩn và mua mặt nạ chống hơi độc. 

Như vậy, ba mươi ba triệu tiền trái phiếu chỉ đủ để bắt đầu 
cuộc chạy đua võ trang mà thôi. Nhưng đó là để chứng minh ý 
muốn tốt. Sự cố gắng tài chính thật sự có thể sẽ thực hiện sau đó. 
Nhưng mọi việc sẽ không đi tới đâu nếu không có ngân sách quốc 
phòng khẩn cấp, điều mà những người “yêu nước” Pháp-An Nam 
hô hào nhìn nhận. Tất nhiên, muốn có đủ tiền, nhà cầm quyền sẽ 
lại bắt đóng thuế. Còn vấn đề nữa là lương thực dân sự. Người 
dân sẽ còn gì để ăn sau khi trút hết tiền ra nuôi quân đội và nuôi 
mập bọn bán khí giới?  

Ðại đa số dân An Nam rất nghèo. Họ sẽ cần tài nấu bếp của những 
nhà hóa học Ðức, vì những người này chế ra nhiều thứ ăn được từ 
những đồ gớm ghiếc vô bổ, như chế ra đường từ mạt cưa; đường này 
đem nấu với chất sợi rút từ nùi giẻ vải, đem hầm cho thật mềm, thật hết 
màu mè thì người thích ăn ngọt sẽ có món mứt quần tuyệt hảo.  

Cho nên đứng trước những chi tiêu quốc phòng cần thiết, 
chúng ta cần phải vận động các nhà bác học bản xứ, để họ lập cho 
chúng ta một danh sách đầy đủ: các thứ rắn rít ếch nhái ăn được, 
các thứ cây cỏ, rễ củ, côn trùng dễ tiêu hoá. Chỉ trừ thân cây 
chuối xắt nhỏ, dành để nấu cháo heo, là món thích khẩu của heo, 
bởi vì ta giành ăn với heo thì không nhân đạo cho lắm. 

Núi non chúng ta đầy đá hoa cương. Các nhà hóa học sẽ rút ra 
món gì đó ăn được mà không quá nặng nề cho bao tử. Về phần 
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bùn đất hữu cơ dưới sông vốn dĩ nuôi sống tôm cá, có thể được 
chế biến thành chất bột đặc biệt như bột gạo. 

Chúng ta còn không đủ để sống trước khi có thứ trái phiếu 
quốc phòng này, ngọn nguồn của một thứ nợ chung thân.  Như 
vậy có phải chúng ta sẽ đi tới tình trạng kỳ cục, là hy sinh tất cả 
để tạm giữ an ninh bên ngoài, không còn sợ kẻ thù quấy phá, có 
thể yên ổn về nhà, xiết lần thắt lưng cho đến khi trút hơi thở cuối 
cùng. 
 

-o0o- 
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La Lutte, số 74, ngày 11-3-1936 

Petits Clous 

Nhà độc tài và đám đồ đệ 
Tình hình Âu châu vừa biến chuyển một cách khá tệ hại. 

Không thèm báo trước, như mọi khi, một mặt Hitler tập họp đám 
đông dân chúng ủng hộ mình để đọc diễn văn rổn rảng, mặt khác 
ông ta cho các đạo quân dàn trận dọc biên giới sông Rhin1. [Mặt 
trận] phía Tây, thế là hết yên tĩnh2. 

Paris trả lời thách thức của Berlin. Biện pháp nhà binh trả lời 
bằng biện pháp quân đội. Hai chủ nghĩa quốc gia (dân tộc) Pháp 
Đức chống chọi nhau, chơi trò đánh đấm trước khi ra tay thật sự. 
Và dĩ nhiên cũng chưa phải là trận chiến vui vẻ mới mẻ sau cùng. 
Chỉ là vấn đề chuẩn bị tinh thần nhân dân. 

Phải hiểu là Hitler ghen ghét với Mussolini vì ông này được 
cả thế giới chú ý từ sáu tháng nay. Trong khi hằng vạn người 
phơi trần, nhọc nhằn dưới ánh mặt trời Phi châu thì nhà độc tài 
thành La Mã (Rome) không ngớt vặn quai hàm huyên thuyên 
trước đám công chúng mến yêu. Thế giới hồi hộp theo dõi cái 
quai hàm đang chuyển động đó, bởi vì khi im lìm nó cũng đã rất 
đáng gờm rồi3. 

Nhà độc tài nào cũng thích tạo bất ngờ, nhất là thứ bất ngờ 
đem hậu quả khó chịu cho người khác. Kẻ học nghề làm nhà độc 
tài cũng có ý thích tương tự như thế. Bằng chứng ở bên Nhật, có 
kẻ đã thử làm và than ôi cho họ, đó là lần thử sau cùng. Ở xứ 

                                                      
1 Trái với điều kiện của Hòa ước Versailles ký năm 1919 giữa Đức và các nước 
thắng trận trong Đệ nhứt Thế chiến, ngày 7-3-1936 Hitler xua quân vào vùng phi 
quân sự Rhineland (phía Đông giáp ranh với Đức, phía Tây với Pháp và Bỉ), một 
ván bài thử phản ứng của phe Đồng Minh trong đó có Anh và Pháp. Lãnh đạo 
hai nước này do dự, không muốn rủi ro gây ra chiến tranh. Liên hệ Đức, Pháp 
bắt đầu căng thẳng. 
2 Tác giả muốn nhắc đến quyển tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Đức Erich 
Maria Remarque, Im Westen nichts Neues (Mặt trận phía tây vẫn yên tĩnh) ra 
đời năm 1929,  chuyện người lính Đức trong Thế chiến thứ nhất bị tuyên truyền 
ra trận hy sinh cho tổ quốc vinh quang. 
3 Mussolini người bệ vệ, mặt to, quai hàm vuông, có tài ăn nói, "khai sáng" chế 
độ phát xít từ những năm 1920, thuyết phục được nhiều người trong và ngoài 
nước, được Hitler với Staline ngưỡng mộ. (Xem “Mussolini” và “Phát-xít” trong 
Bản chú thích tên người.)  
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Nhật, các quan to chức trọng thường để cho người ta giết chết 
một cách dễ dàng. Hôm nay đường đường là vị Bộ trưởng cầm 
cân nẩy mực lo quốc gia đại sự mà không một tí nghi ngờ rằng 
hôm sau mình sẽ vô nằm trong nghĩa địa. Cách đây đôi ba năm, 
vài vị quan khả kính đế quốc đã chết tiêu vì súng đạn. Thật vậy, 
bọn sát nhân đã ngang nhiên đột nhập vào văn phòng các Bộ 
trưởng và bắn họ chết tốt.1 

Cũng phải công nhận rằng vài người học nghề làm nhà độc tài 
của xứ Nhật thật là gan góc ghê lắm. Giết người không xong thì 
họ tự xử theo truyền thống nghĩa là tự mổ bụng. 

Tiếc rằng đòn hara-kiri không phải là môn thực hành bó buộc 
dành cho các nhà độc tài và cho những kẻ học đòi làm nhà độc tài 
mà thất bại. Mussolini chắc sẽ sờ bụng mình nhiều lần trước khi 
liều mạng vụ cá độ ở Abyssinie. 

 
***** 

La Lutte, số 107, ngày 8-11-1936 

Người ta để cho bọn phát-xít Đông Dương tự do 
hoành hành? 

THƯ NGỎ GỞI THỐNG ĐỐC NAM KỲ 
của Ông Trần Văn Thạch,  

Nghị viên Hội Đồng Thành phố Sài Gòn 
 

       Kính thưa ông Thống đốc, 
Chắc chắn ông đã biết chuyện tờ "thông tri quan trọng" do 

Trung tá Sée phân phát rộng rãi và được nhiều báo chí đăng lại 
như tờ Le Populaire (Bình Dân), Le Paysan de Cochinchine 
(Người nông dân Nam Kỳ) và tờ La Lutte (Tranh Đấu).  

Tôi xin trân trọng lưu ý ông về tính cách bán quân sự của 
"phân đội tự vệ" này do Trung tá Sée tổ chức và nó không có lý 
do hiện hữu chánh đáng về mặt luật pháp cũng như trong tình 
                                                      
1 Với ý đồ thành lập chế độ độc tài quân phiệt, ngày 26-2-1936, một số sĩ quan 
Nhật trẻ nổi loạn, ám sát một số lãnh đạo chánh phủ cao cấp và chính trị gia tên 
tuổi, trong đó có Bộ trưởng Tài chánh Korekiyo Takahashi. Tháng 7, 17 người 
âm mưu bị tòa án quân sự kết án tử hình. Trong thập niên 10, nhiều lãnh tụ Nhật 
bị sĩ quan phản động ám sát (The Twentieth Century: An Almanac, 1985, tr. 
186). 
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hình. Bởi vì "mối đe dọa mới về cộng sản" không bao giờ có thật. 
Từ sáu tháng nay, nếu không muốn đi ngược về trước nữa, lúc 
nào tình hình Đông Dương cũng rất yên ổn. Không ai ghi nhận 
một cuộc náo loạn hay biểu tình nào ở đường phố cả. Quần chúng 
lao động cần mẫn Đông Dương đang thành lập các uỷ ban hành 
động nhằm chuẩn bị Đông Dương Đại hội với mục đích soạn thảo 
một tập thỉnh nguyện đưa lên chánh phủ Cộng hoà [Pháp]. Các ủy 
ban này làm việc trong vòng trật tự và hợp pháp. Các tổ chức này 
không hề có manh động, không hề có mưu toan nổi loạn chống 
đối nhà cầm quyền. 

Việc báo động của ông Sée dựa vào một tin không khách 
quan có dụng ý làm xáo động quần chúng Đông Dương. Những 
thứ tin tức này làm dân chúng lo sợ và tạo ra bầu không khí căng 
thẳng chung cho mọi người rất có hại cho an ninh công cộng.  

Uy tín đạo đức Trung tá Sée nhất định rất hiển nhiên cho một 
số người nào đó, cho nên hậu quả những điều ông nói có thêm 
phần trầm trọng. Điều khó tin mà ông lại khẳng định, nên rất có 
thể sẽ khiến những ai có sẵn khí giới trong tay sẽ tự vệ chống lại 
công nhân bản xứ, vì tưởng mình thật sự bị đe doạ đến tính mạng 
và tài sản.  

Ai có thể chấp nhận việc một đội ngũ bán quân sự hoàn toàn 
của tư nhân lại hợp tác với cảnh sát và quân đội chính quy để giữ 
gìn trật tự chung? Ai có thể chấp nhận việc tư nhân được tổ chức 
và trang bị vũ khí dựa vào cớ để bảo vệ trật tự chung, mà cái trật 
tự chung này chưa bao giờ bị xâm phạm, hơn nữa tổ chức tư nhân 
ấy lại có mối liên hệ với Cảnh sát và Quân đội và không giấu 
giếm điều đó? 

Trong tờ thông tri có viết "Một mặt liên lạc mật thiết với đại 
diện sở Mật thám, mặt khác với sĩ quan tình báo thuộc Khu vực 
Đông Dương." Đoạn này cho thấy rõ ràng tổ chức này được nhà 
chức trách che chở.  

Nhưng rõ ràng là tổ chức này giúp đỡ về mặt quân sự cho 
nhà cầm quyền, mà về mặt này và nhất là trong tình thế hiện nay, 
nhà nước không cần chút nào. Như vậy có phải tổ chức nầy thực 
sự được sinh ra không phải để sửa soạn đảo chánh, mà chỉ là một 
hình thức làm áp lực để  nhà nước thi hành một chánh sách giấu 
tên?  

 Dù sao đi nữa, tổ chức "phân đội tự vệ" này gây lo ngại tại 
Đông Dương. Một số người cảm thấy như tự do mình bị đe doạ, 
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lo sợ đảo chánh phát xít . Một số khác thì tin vào lời ông Chủ tịch 
Liên Minh Tác xạ Nam Kỳ và Dự bị quân sự [Trung tá Sée] lo sợ 
rằng quân cộng sản sắp sửa nổi dậy và sẽ khiến họ lâm nguy.  

Cho nên tôi xin Thống đốc vui lòng giải tán đội ngũ bán quân 
sự nói trên của quan năm Sée và áp dụng những điều luật của Bộ 
vào các tổ chức trá hình. Đằng nào tổ chức này cũng vi phạm luật 
pháp. 

Hơn thế nữa, tổ chức này còn đi ngược lại chánh sách của 
Tổng trưởng Bộ thuộc địa có ghi trong bức "điện tín quốc gia số 
1”: Chánh sách sẽ bị khó khăn vì náo loạn, vì nhiều vụ biểu tình, 
vì bài báo nói quá đáng hay bóp méo sự thật.  

Các nhà báo và cũng là Hội đồng Thành phố bị bắt giam từ 
hơn một tháng nay về tội âm mưu phản loạn mà dân chúng không 
rõ tội phản loạn nào1. Nếu luật pháp bình đẳng cho tất cả mọi 
người, tôi xin Thống đốc hãy truy tố những người thực hiện tổ 
chức quân sự với mục đích gây tội ác và bạo động, đó mới chính 
là mối đe doạ trực tiếp cho nhân dân lao động và người tự do tại 
xứ Đông Dương này.  

***** 

La Lutte, số 129, 23-2-1937 
Petits clous 

Kiêng dục tạo sức mạnh cho quân đội 
Tôi đọc thấy trong báo L'Oeuvre ngày 10 tháng Giêng 1937 

rằng hôm qua chánh phủ Ý họp hội đồng nội các tại Rome dưới 
quyền chủ tọa của Mussolini2, có tuyên bố rằng: 

Cấm đàn ông Ý không được bồ bịch với các cô gái đẹp xứ 
Ethiopie3. Điều luật ban hành hôm qua, có giọng rất đạo đức 
về ‘mối quan hệ vợ chồng’ giữa dân đen bản xứ và công dân 
La mã đế quốc. Điều luật này công nhận việc bảo đảm cho sự 

                                                      
1 Hai ông Hội đồng Thành phố Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Tạo bị bắt, Thâu 
ngày 28-9, Tạo ngày 3-10. Nguyễn An Ninh cũng bị bắt ngày 28-9. Ngày 26-10, 
cả ba bắt đầu tuyệt thực, phản đối sự bắt giữ vô lý. Dân chúng Sài Gòn và cả 
những người Pháp chân chính, học giả, chính trị gia đều lên tiếng phản đối. 
Ngày 5-11, thực dân nhượng bộ trả tự do cho 3 ông (Theo Thu Thủy, 2007, tr 
45.) 
2 Mussolini: Xem Bản chú thích tên người.  
3 Ý chiếm Éthiopie làm thuộc địa.  
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giữ gìn nòi giống là tối cần thiết . Hình luật sẽ phạt những kẻ 
thông dâm lì lợm. 

Thông thường các xứ sở đi chinh phục nước khác ít khi nào 
lại có mối lo vô lý như thế này về sự bảo vệ nòi giống. Hóa ra ở 
Đông Dương chúng ta nhìn thấy một cuộc lai giống khá khó hiểu, 
bởi vì các nhà thuộc địa không chỉ trồng cao su hay trồng lúa. 
Các quan lớn thật lớn thường làm gương cho chủ nghĩa chiết 
trung đối với phụ nữ Việt, bằng cách tình tứ vuốt ve cái búi tóc 
của mấy cô. 

Dù sao, chuyện cấm này thật là tin không vui cho các anh 
quân nhân cũng như dân sự Ý đang chiếm đóng đất Éthiopie. Các 
ông dân sự không được mang vợ theo. Điều cấm này thật là một 
cách khuyến khích họ can đảm lên, để chịu trận cảnh... lẻ bạn.  

Dĩ nhiên lính tráng thì chắc chắn là sẽ không thích thú chút 
nào hết, bởi vì tuy là dân La Mã dũng cảm, và là anh hùng áo sơ 
mi đen1, nhưng xác thịt lúc nào cũng có những đòi hỏi của riêng 
nó. Chắc đội quân chiến thắng này không ngờ rằng mặt trái của 
khúc khải hoàn lại là một trận dồn nén tập thể và bắt buộc. 

Đối với dân La Mã xứng danh gọi này, Mussolini nghĩ rằng 
không có gì là bất khả. Nhưng uy quyền của con người đối với 
luật tự nhiên bao giờ cũng có giới hạn.  

Thủ lĩnh Mussolini không phải tạo ra những nhà tu mà sẽ gây 
thiệt hại cho sự sinh trưởng của nòi giống. 

Thí dụ như người ta bắt quả tang một anh lính đang vi phạm 
luật cấm vì đang tấn công địch quân từ phía sau lưng. Theo quan 
điểm quân đội, tấn công như thế thì quá tuyệt vời, nhưng về 
quan hệ người với người thì thiệt là coi không được chút nào 
hết. Làm sao biện hộ cho anh ta trước một Thủ Lĩnh hết sức 
nghiêm khắc về mặt phong hóa đạo đức?  

Người ta sẽ nghe đoạn đối đáp sau đây, gần giống như trong 
kịch của Corneille2:  

- Ngài muốn anh ta làm gì chống lại một người?  

                                                      
1 Les chemises noires: đoàn quân phát xít áo đen của Mussolini. 
2 Trong vở kịch thơ của Corneille  Horace màn III cảnh 6,  Julie báo tin cho cha 
của Horace hay là Horace bị 3 địch quân bao vây. Nguyên văn trong vở kịch: 

Que vouliez-vous qu' il fit contre trois. (Ông bảo phải làm sao khi anh ấy một 
mình chống lại ba địch quân?) 
Qu’il mourût. Ou qu’un beau désespoir alors le secourût.  
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- Hắn phải chết đi! Hoặc là một tuyệt vọng thật đẹp sẽ cứu 
độ hắn. 

Trong mục tuyệt vọng ái tình có một phương thức mới vừa 
được khai thác tại Nam Kỳ này. Chỉ trong vài ngày, báo chí đều 
nói tới nhiều trường hợp bị khủng hoảng tình dục đưa tới hậu quả 
đẫm máu. Chuyện thế này: 

Sau một thời gian dài nương náu cửa chùa, một sư trẻ trở về 
nhà, bỗng động lòng khi thấy em gái mình. Quả là thảm họa cho 
trái tim trong sạch. Chateaubriand1 trong cùng trường hợp đã cầm 
bút lên viết nên tự truyện. Còn ông sư ít tưởng tượng hơn, cầm 
dao cạo lên cắt phăng của quý. 

Một trường hợp thảm hại khác của một người đàn ông có vợ 
bốn con, chịu không nổi những trách móc của bà vợ sau mỗi 
chuyến đi đêm của mình bèn cắt đứt "cái" thủ phạm siêng năng 
ngoại tình nhưng hờ hững với vợ nhà, thế là cùng lúc anh  vất đi 
luôn khả năng chung thủy.  

Kiêng cử dục tình không phải là sức mạnh của quân đội. Biết 
đâu Mussolini khi ra luật này chỉ muốn loè bịp thế giới. Vì ông sẽ 
nhắm mắt cho đoàn quân phát xít vô địch về truyền bá văn minh 
này hoàn thành luôn sứ mạng truyền bá bịnh giang mai2. 

***** 

La Lutte, số 176, ngày 14-11-1937 
Chúng ta hãy cẩn thận cho trận sắp tới 

Rút kinh nghiệm cuộc chém giết vừa qua 
Ngày 11 tháng 113 sẵn ghé Toulouse, tôi theo các bạn sinh 

viên Đông Dương ở tại đây đi đặt hoa trên phần mộ các lính 
chiến An Nam trong nghĩa địa thành phố. 

                                                      
1 François-René de Chateaubriand: viết quyển tiểu thuyết lãng mạn 
Chateaubriand lấy hứng từ mối tình trong trắng và đam mê giữa hai anh em (ông 
và cô em Lucile). 
2 Tác giả chơi chữ, nguyên văn laisser les soldats fascistes, champions de la 
civilisation, remplir leur mission de syphilisateurs. Tác giả đặt ra chữ 
syphilisateurs từ chữ syphilis là bệnh giang mai truyền qua đường giao hợp tình 
dục; syphilisateurs, (người truyền bá bệnh giang mai) phát âm gần giống như 
civilisateurs (từ chữ civilisation = văn minh), người truyền bá văn minh. 
3 Kỷ niệm lễ  ký kết đình chiến 1918.  
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Phần mộ dành cho lính An Nam rất rộng, bởi vì họ khá đông. 
Là lính chiến ở mặt hậu tuyến, họ làm việc trong Kho thuốc súng 
Toulouse và trong nhiều xưởng máy phục vụ chiến tranh khác. 
Họ chết hàng loạt cả trăm người vì đói lạnh, bệnh tật do hậu quả 
chế độ lính tráng khắc nghiệt và vì công việc hết sức nguy hiểm. 

Có bao nhiêu lính chiến người Đông Dương đã nằm xuống 
cho Nhân quyền và Văn Minh được đắc thắng vẻ vang? Tám chục 
đến một trăm ngàn người đã rời đất nước sang Pháp. Còn sống 
sót được bao nhiêu? 

Đa số đã xiêu lòng vì tiền thưởng và những lời hứa hẹn cho 
một tương lai tốt đẹp. Chỉ những kẻ sống sót mới biết những lời 
hứa hẹn ấy đã được thực hiện cách nào. Nếu chiến tranh chưa làm 
họ kiệt sức, họ trở về làm lại những nghề khốn khổ họ đã làm 
trước kia. Nhà nước “nhớ ơn”  họ bằng cách hoàn toàn quên họ 
luôn. 

(Mới đây thình lình ông Pagès chợt nhớ đến những kẻ đáng 
tội nghiệp này và cho họ vài việc làm như đi phát thơ, loong 
toong chạy việc bàn giấy vân vân. Sự quan tâm bất ngờ này có 
nghĩa là người ta cần đến họ cũng như sẽ cần đến nhiều người 
khác để sửa soạn đem tới cho họ những tai ương khổ hại khác1.) 

Sự “hy sinh” của hàng chục ngàn chiến binh người An Nam 
chẳng ích lợi gì cho Đông Dương. Tiếng hô dòn tan của ông 
Albert Sarraut2, khi đó còn là Toàn quyền Đông Dương, hãy còn 
vang bên tai chúng ta: 

“Hỡi các con dân Đông Dương, hãy lên đường chiến đấu cho 
Tự do và  Dân quyền.” 

Hai mươi năm sau Thế chiến thứ nhứt, dân chúng Đông 
Dương vẫn bị gông cùm đế quốc đè nặng. Không được chút 
quyền tự do chánh trị nào hết. Vẫn một thứ chánh sách công an 
cảnh sát. Vẫn một thứ thể chế bịt miệng. Hai chục triệu người lao 
động yếu đuối vẫn tiếp tục bị bóc lột dã man. 

Và một lần nữa, chúng ta lại sống trong bầu không khí chiến 
tranh. Cuộc chuẩn bị tư tưởng cho trận chiến sắp đến đang ở cao 
                                                      
1 Xin mời đọc bài “Người Việt ở Pháp” (của Đặng Văn Long, trong  Hồ Sơ Đệ 
Tứ, 1997. Paris: Tủ Sách Nghiên Cứu) để thấy sự  sáng suốt trong nhận định của 
Trần Văn Thạch qua câu nói đầy vẻ tiên tri này. 
2 A. Sarraut hai lần làm Toàn quyền Đông Dương (11-1911 đến 1-1914; 1-1917 
đến 5-1919); 1933 và 1936 làm Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Nội vụ, qua năm sau 
1937 chỉ còn làm Bộ trưởng.  
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điểm. Các “anh hùng” được hoan hô ầm ỹ, “chiến thắng” của họ 
được tâng bốc đến tận mây xanh để tạo nên cái tinh thần cần 
thiết. 

 Đảng của các ông Thorez và Cachin cũng đang lo cho công 
cuộc chuẩn bị tư tưởng này, với khẩu hiệu mới “Nước Pháp của 
người Pháp.” Chánh sách dân tộc (sô vanh)  càng lúc càng cực 
đoan của những “người cộng sản” này sẽ đưa thẳng tới sự đoàn 
kết thiêng liêng1 và đến chiến tranh. 

 Thật ra, chúng ta đang sống lại những giờ phút nóng bỏng 
của năm 1913 [ngưỡng cửa Thế chiến thứ nhứt] nhưng với ý thức 
sáng suốt hơn về mối nguy cận kề. Tấm lòng se thắt vì lo âu, tất 
cả chiến sĩ công nhân nhất định không để mình bị “hâm 
nóng” bởi các khẩu hiệu phản trắc của đám người cải lương và đồ 
đệ Staline. 

Chỉ có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước tại Âu 
Châu mới cứu thế giới thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn bạo sát 
nhân hơn cả trận Thế chiến vừa qua2. 

Một thứ trật tự mới sẽ đến, không còn dấu vết của cuộc hỗn 
loạn hiện tại, không còn chế độ tư sản, không còn đế chế kiểu 
Staline. Đó là con đường cứu rỗi cho các dân tộc Âu châu cũng 
như các giống dân thuộc địa. 

 
***** 

 
 
 
 

                                                      
1 Tác giả mỉa mai vì sacrée union (sự đoàn kết thiêng liêng), hai chữ Pháp trứ 
danh này được Tổng thống Pháp Poincaré (từ 1913 đến 1920) dùng trong bài 
diễn văn nổi tiếng của ông, được đọc trước Thượng và Hạ nghị viện Pháp ngày 
4-8-1913. Trước thềm Thế chiến, ông kêu gọi các tổ chức chính trị và tôn giáo 
có xu hướng khác nhau cùng đoàn kết chống kẻ thù. Lời cổ võ của ông được 
nghị viên nhiệt liệt hưởng ứng, mặc dầu trước đó có những tổ chức như đảng Xã 
hội (SFIO) và Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) có lập trường chống chiến 
tranh. (Theo J.F.V. Keiger. Raymond Poincaré. Cambridge University Press, 
1997, tr. 190). 
2 Giấc mơ "rất Trotski": xã hội chủ nghĩa Âu châu sẽ thành công (với Đức, 
Pháp... dẫn đầu vì nước Nga hãy còn lạc hậu). Nhưng lịch sử đã đi theo con 
đường khác! 
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La Lutte, số 194, ngày 21-4-1938 
Petits clous 

Đảng Cộng Sản và Nã Phá Luân Đại đế 
Chúng tôi đọc trong báo L’Humanité (Nhân Loại)1 đề ngày 28 

tháng 2, 1938 bức thư chủ nhiệm báo này, G. Cogniot, gởi cho 
Jean Zay, Bộ trưởng bộ Giáo dục Pháp. 

 Nhân danh đảng Cộng sản, Cogniot đề nghị chánh phủ Pháp 
mua 362 bức thư của vua Nã Phá Luân, vừa được đưa ra bán đấu 
giá ở  Luân Đôn.  

Phải mua bằng mọi giá những bức thư này vì đó là "tài sản 
quốc gia". 

Chúng tôi phổ biến bức thư ông Cogniot, một nhà ái quốc 
trăm phần trăm. Theo chúng tôi, bức thư này có giá trị tài liệu 
hơn là tổng số 362 bức thư của Đại đế. Đúng là một chứng cớ hay 
ho của lịch sử lao động dưới trào Staline. 

Paris, ngày 27 tháng hai 1933 
Thưa ông Bộ trưởng, 

Chắc chắn là ông đã được thông tin về việc 362 bức thư 
của Nã Phá Luân được đưa ra bán đấu giá ở Luân Đôn. Vào 
ngày thứ ba tới đây, những lá thư này sẽ bị chia đi tứ tán. 
Cuộc bán đấu giá này thu hút vô số con buôn nhà nghề cũng 
như tài tử nghiệp dư ham mê tài liệu lịch sử, họ bị lôi cuốn 
đến kinh đô nước Anh vì cái giá trị hiếm có của bộ sưu tập 
này.   

Nhưng toàn bộ tài liệu này chỉ mang đến những cá nhân 
ấy một giá trị về mặt hiếu kỳ hay tham lam, còn đối với đất 
nước, đây là tài sản quốc gia và cũng là di sản của một thời 
kỳ chủ yếu trong lịch sử chúng ta. 

Khoa học cũng phục vụ cho quyền lợi chính đáng của đất 
nước. Thành thử ngành nghiên cứu lịch sử cũng như phẩm 
giá đất nước đều không thể để đất nước mất đi những tài liệu 
quý giá dường ấy. 

Chính vì thế mà tôi, nhân danh là báo cáo viên cho Nghị 
viện về ngân sách Bộ Giáo dục, thấy mình có bổn phận xin 
ông Bộ trưởng vui lòng can thiệp để không xảy ra chuyện 

                                                      
1 Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Pháp. 
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phân chia tứ tán, mà ngược lại bộ tài liệu này được gom 
chung về các thư viện quốc gia chúng ta. 

Để tránh chuyện mất mát đó, có thể dùng đến đạo luật 
mới về tài chánh để sử dụng ngân quỹ Bộ Giáo dục hoặc mở 
một tài khoản  tín dụng  đặc biệt.    

Nhưng nếu ông thấy rằng chỉ có một cách duy nhất để giữ 
được bộ tài liệu ấy là kêu gọi sự đóng góp của các đoàn thể 
xã hội và những công dân quan tâm đến quá khứ đất nước, thì 
xin ông vui lòng ghi nhận Trung ương đảng CS Pháp và tờ 
báo "Nhân Loại" vào danh sách những người đóng góp. 
Chúng tôi  sẽ đóng 2.500 quan Pháp mỗi phần cho lần đóng 
góp thứ nhất.   

Xin ông nhận nơi đây, vân vân... 
G. GOGNIOT 

 Tất nhiên là cần vinh danh thiên tài Nã Phá Luân. Ông hoàng 
đế giỏi phi thường và không hề mỏi mệt này đã chẳng làm ngập 
lụt Âu Châu bằng một thứ máu luôn luôn tươi đó sao. Lịch sử cho 
biết hàng năm ngài đã đem khoảng 300.000 thanh niên Pháp vào 
chỗ chết bất đắc kỳ tử.  

 Chưa thời nào có những đêm không ngủ nhiều đến thế như 
dưới thời ông ấy, chưa bao giờ người ta thấy như thế: thần dân 
có những bà mẹ đau buồn rũ rượi ven tường thành. Chưa bao giờ 
lại có sự im lặng vây quanh những người nói về chết chóc.  

Trước khi khích động đến thế, ông G. Gogniot có bao giờ 
nghĩ đến chứng từ này của thi sĩ Musset1?  

Để vút lên cao, vinh quang này cần đến những núi thây chồng 
chất đến mức sau cùng thì nước Pháp không còn sức cung hiến 
cho cuộc thảm sát hàng năm này nữa. Lính tòng quân trốn chạy 
bằng mọi cách. Các viên chức làng xã phải tòng phạm với những 
người trốn lính này để làm đủ thứ  giấy tờ giả mạo: khai sinh giả, 
khai tử giả, hôn thú giả.  

Nã Phá Luân để lại cái tai tiếng vĩnh viễn là một trong những 
tên sát nhân lớn nhất lịch sử. Staline không bằng hay chưa bằng 

                                                      
1 Bài văn xuôi của nhà thơ Alfred de Musset nói về Nã Phá Luân,  L'air qu' il 
avait respiré, nhà thơ viết rằng mỗi năm nước Pháp cống hiến 300.000 thanh 
niên. Vua  nắm lấy như thứ vật liệu se thành sợi dây lắp vào cung và bắn đi 
những mũi tên...  
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nổi Nã Phá Luân, dù hắn cũng giết vô số1 người làm cách mạng 
và những nhà cách mạng này không sao chạy trốn được.  

 Chắc chắn là có thật nhiều người đang chết mòn trong các 
trại tù cô lập ở vùng Sibérie và trong ngục tù công an mật vụ 
Guépéou, hoặc bị giết tuỳ tiện không xét xử, nhưng có lẽ chưa tới 
số vài triệu đã được nhà đại đế thiên tài quân sự gởi đi chầu tiên 
tổ2.  

Nhưng Staline còn tự an ủi được với hai chuyện. Thứ nhất, 
hắn giết có chọn lọc còn vị kia thì chỉ cần bia thịt tầm thường cho 
súng đạn. Thứ hai, Staline mong còn được sống lâu hơn để nhìn 
thấy, càng lúc càng nhiều, những hố hắn chôn người chống đối 
chế độ độc tài quan liêu của hắn. 

 
-o0o- 

 

                                                      
1 Tác giả quả là có linh cảm chính xác, vào lúc ông viết bài này, cuộc thảm sát ở 
Nga chỉ mới ở nửa đường.  
2 Nguyên văn ad patres, tiếng lóng, chữ la tinh ad patres về tổ tiên, envoyer ad 
patres = cho về chầu tổ tiên!  
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La Lutte, số 72, ngày 25-2-1936 
Petits clous 

Trí thức bản xứ và chế độ thuộc địa 
Trước đây chưa lâu lắm trong các buổi họp mặt thân mật hay 

có tính cách chánh trị ở Paris hoặc tại các tỉnh lớn [Pháp], chúng 
ta vẫn nghe các sinh viên An Nam nói lên lòng thù ghét chế độ 
thực dân, thề nguyền sẽ hết lòng lo chuyện chấn hưng đất nước 
và nhiệt tình hăng hái giúp đỡ đồng bào bên nhà vừa tới Pháp du 
học1.  

Trừ một số nhỏ trong các chiến sĩ quốc tế cộng sản, phần lớn 
đều có tinh thần quốc gia sôi nổi thành thật, chống chế độ thực 
dân đàn áp, và dù là học ngành nghề gì, tuy một cách mơ hồ 
nhưng họ luôn luôn hướng về cái lý tưởng giải phóng đồng bào.   

Mơ hồ vì họ không biết phải làm sao đạt mục đích nhưng họ 
đều quyết tâm, một quyết tâm không ai nghi ngờ được. Ngay cả 
đến nhóm sinh viên theo đạo Thiên chúa ở khu phố Hallé cũng 
vậy, cũng có quyết tâm này, cho dù họ nghiêng về chủ trương cải 
cách vừa phải, vì họ ít nhiều bị đầu độc bởi các linh mục trong 
đạo. 

Tất cả những người có tài ăn nói ấy, họ, những người đã 
cuồng nhiệt hoan hô, họ, những nhà tư tưởng tự do hay theo đạo 
công giáo, những nhà báo tương lai ấy, bây giờ họ ở đâu? Họ, 
                                                      
1Nối tiếp truyền thống Đông Kinh Nghĩa Thục (Phan Bội Châu, Phan Chu 
Trinh) Nguyễn An Ninh, từ Pháp trở về, trong các buổi thuyết trình kêu gọi 
đồng bào thức tỉnh, tự lo cho tương lai đất nước. Báo La Cloche félée (Chuông 
Rè) với tiêu đề "... truyền bá tư tưởng Pháp" do Nguyễn An Ninh tung ra từ 
tháng chạp 1923, hô hào thanh niên học sinh  sang Pháp du học.  
 Vào tháng 5, 1924  Pháp có 177 sinh viên Đông Dương, qua tháng giêng 1929 
có 1.700. Theo phúc trình cảnh sát vào tháng giêng 1929 có khoảng 5.000 người 
Đông Dương sống ở Pháp, trong đó có 1.700 là sinh viên, 1.000 lính thuỷ và 
1.255 người "đi ở đợ". Nhưng theo Huỳnh Kim Khánh (1982, tr. 191, trích tài 
liệu Daniel Héméry, 1975b, “Du patriotisme au marxisme: l’immigration 
vietnamienne en France de 1926 à 1930”, tr. 21-23) có 1.100 sinh viên sống tại 
Paris, 200 ở Aix-en Provence và 110 ở Toulouse. Con số khác biệt phải chăng là 
số sinh viên Đông Dương gốc Lào và Cao Miên? 
 Trong 4 ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 9 năm 1927, sinh viên Việt Nam tại Pháp 
mở đại hội tại Aix-en-Provence. Một trong mục đích của đại hội là thành lập 
Tổng hội Sinh vìên. Nguyễn An Ninh và Nguyễn Thế Truyền có đến dự. (Xem 
bài “Đại hội thứ nhất của Sinh viên Đông Dương”, Báo Sinh viên”, số 6-7, tháng 
10-11, năm 1927.)  
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những người đã trình bày một cách thông thái tư tưởng xã hội của 
mình với những câu chữ chọn lựa cẩn trọng; họ, những nhà quán 
quân dũng cảm bảo vệ cho quyền hành và tự do của một đất nước 
cần được giải phóng, bây giờ họ ở đâu? 

Hàng ngàn con cái tư sản trưởng giả đã lên đường đi tìm lấy 
kiến thức, lưng túi trĩu nặng những đồng bạc Đông Dương và 
lòng quả quyết, họ dành cuộc đời mình cho việc thực hiện thứ lý 
tưởng quả là vĩ đại không chối cãi vào đâu được, ngay cả dưới 
mắt những người không hoàn toàn chia sẻ lý tưởng ấy. Bây giờ 
họ ra sao? 

Than ôi, giờ đây đa số trong đám người ấy trở về đa bệnh hơn 
là đa kiến thức khoa học. Lắm người khác cũng tốt nghiệp, đôi 
khi khá vẻ vang nên khi về quê cha, cũng được rình rang chào 
đón với niềm vui "cả nước." 

Thỉnh thoảng người ta đọc được trên báo chí tiếng Việt hàng 
cột dài khen ngợi một ông bác sĩ, một ông kỹ sư hay thạc sĩ. Mấy 
ông nhà báo tử tế của chúng ta đã không ngừng loá mắt trước 
những mảnh bằng sáng chói nên mời cả 20 triệu dân ở Đông 
Dương này cùng chiêm ngưỡng.  

Đúng lắm, nhưng đôi khi cũng đành buồn rầu mà làm cho [bà 
con] thất vọng. Thật vậy khả năng của vài người rất là đáng ngờ 
như anh chàng Hội đồng Quản hạt trẻ tuổi, có bằng tiến sĩ luật, 
nhưng anh ta làm dư luận kinh ngạc khi họ đọc thư anh ta đăng 
trên báo chí. Nhưng coi kìa, bất kể những biến đổi bắt buộc phải 
chịu, từ xưa đến nay, dân ta vốn luôn trọng vọng việc học hành 
nên rất quý mến anh trí thức khoa bảng An Nam từ châu Âu trở 
về nước.   

Thành thử hơi lạ khi ta thấy các anh trở thành đầu đề tranh cãi 
hiện nay. Nhà nước thuộc địa coi họ như nằm trong công trình 
của nhà nước, và dùng họ để quảng cáo cho nhà nước. Còn đám 
trưởng giả tốt bụng lại coi họ như vinh quang của dân tộc, hơi hơi 
cảm động vì dòng máu Lạc Hồng quả chẳng thua gì dòng máu Gô 
Loa [Gaulois, tổ tiên người Pháp]. 

Lý tưởng quốc gia của anh cựu sinh viên làm sao mà kháng 
cự nổi bấy nhiêu danh dự, nhất là ngay sau đó nhà nước đặt anh 
ta vào một văn phòng làm việc nếu anh ta chưa mở văn phòng tư. 
Và thế là cuộc đời trưởng giả được mở đầu và thành tựu mau 
chóng một cách kỳ diệu. 
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Chuyện cần kíp phải làm ngay là anh ta tậu cho được một 
chiếc xe nhà, rồi tới một biệt thự, một kiểu cách sống, một chỗ 
ngồi trong các buổi tiệc lễ chánh thức. Anh ta mong muốn một 
ghế đại biểu trong Hội đồng Thuộc địa hay chỗ nào khác để làm 
bệ luồn cúi và nhờ đó tiến lên đỉnh cao danh vọng. 

Không có điều kiện nên anh cựu sinh viên yêu nước thuở nào 
chỉ biết nhỏ lệ thương quê hương xa xăm, giờ đây [về nước] lại 
bận lo làm giàu và hưởng thụ. 

Thực chất tuổi trẻ là hoạt động, là hăng say, là lòng can đảm. 
Ở mọi nước trên hoàn cầu, người trẻ trí thức đều tự đặt cho mình 
một nhiệm vụ, tự giữ lấy một vai trò, sôi nổi nhiệt thành hay bực 
mình phẫn nộ: họ sẽ vạch cho mình con đường tiến đến một xã 
hội tổ chức khá hơn hay họ nghĩ là sẽ khá hơn. Trong bất cứ tình 
huống nào, họ không bao giờ dễ dàng chấp nhận gông cùm.  

Nhưng ở xứ ta, tuổi trẻ trí thức lại rất yếu mềm, thờ ơ, cực kỳ 
chán ghét đấu tranh, sợ hãi gian nguy, rúng động đến tột cùng khi 
nhà nước mới dợm ra tay đe doạ.  

Trở về từ đất Pháp, trở về từ đất Hà Nội, với... tuổi hồi xuân1! 
Các ông bạn hiền già háp ở tuổi 30, 35 này chán chường hết 

mọi sự, cẩn thận ngó trước ngó sau trước khi cất tiếng khe khẽ 
chỉ trích kẻ cầm quyền. 

Kể từ ngày chiếm được nước ta, nhà trường Pháp đã đào tạo 
được khá nhiều trí thức bản xứ. Trong hai mươi năm nay, trừ vài 
trí thức ngoại lệ vẫn hoạt động chánh trị, còn lại đều là một chuỗi 
dài những kẻ phản bội dân tộc, một dân tộc quá ngây thơ tin 
tưởng vào những người này chỉ vì còn dốt nát. 

Lịch sử hiện đại ghi nhận hàng hàng lớp lớp những người 
phản bội có nhiều bằng cấp hoặc đầy hào quang "văn chương", 
những kẻ ham địa vị ấy dần dà bị lộ diện vì cái tham vọng quá 
lớn lao. 

Một số không nhỏ khác thì lại tự cho mình là tốt lành không 
chỗ chê vì không bày tỏ thái độ [chánh trị]. Cái phần bánh [phó 
mát] họ có là rất đủ cho họ rồi, những kẻ ham mê rượu chè trai 
gái này chỉ biết chúi đầu vô cái máng heo chứa thức ăn. Cái máng 
cũng thuộc về thành phần tinh hoa xã hội và ngược lại: tinh hoa 

                                                      
1 Tác giả chơi chữ, nguyên câu: Retour de France, retour d'Hanoi, retour d'âge. 
Thời đó nhiều sinh viên thành tài về nước, được nhắc một cách trọng thị : từ 
Pháp về, “retour de France.” 
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xã hội thuộc về cái máng heo! Ôi  thứ tinh hoa tồi tệ của chuồng 
heo. 

Nhưng mà rồi đây thế nào dân chúng cũng sẽ nhìn ra giá trị 
đích thật của thành phần "ưu tú" xã hội này. Chỉ cần trò chuyện 
với những người thợ thuyền, công nhân, phu kéo xe, quý độc giả 
sẽ thấy ngay. Hơn nữa, cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố năm 
1933 và 1935 với số phiếu bầu của họ, một phần nhân dân đã nói 
rõ lên điều đó.1 

Người ta thường xuyên không hài lòng về sự bất tài đến độ vô 
ý thức của giới quan lại trưởng giả tư sản An Nam áo dài khăn 
đóng, râu ba chòm, bụng chứa đầy tiền hơn là lương tâm và tư 
tưởng chân chánh. Các vị trưởng giả tân thời áo tây cà vạt, trông 
trẻ tuổi hơn cha chú mình và có học hành hơn nhiều, nhưng chắc 
chắn xương sống họ cũng mềm dẻo và cũng đáng khinh như cha 
chú họ; vào năm 1936 này, không biết họ nghĩ gì. 

 
***** 

La Lutte, số 40, ngày 22-6-1935 
Petits clous 

Đạo đức trưởng giả 
Tuần này một rạp xi nê tại Sài gòn chiếu một phim khiến một 

đồng nghiệp của chúng tôi giận dữ lên tiếng, cho dù bộ mặt 
nghiêm nghị về đạo đức xã hội này được đồng nghiệp ấy biểu lộ 
hơi thất thường.   

 Một phim về loạn luân ư? Rồi thì sao, bởi vì kể từ vụ 
Violette Nozière2, và ngay cả trước đó, mấy cậu học sinh trung 
                                                      
1 Tháng 4-5, năm 1933, bầu cử Hội đồng Thành phố Sài Gòn, nhóm La Lutte ra 
ứng cử dưới liên danh "Sổ lao động” gồm vài trí thức của nhóm La Lutte và vài 
công nhân.  
2 Cô Violette Nozière, 18 tuổi, bị kết án âm mưu giết mẹ và người cha ghẻ bằng 
thuốc độc. Cô có một cuộc sống hai mặt. Ban ngày ăn mặc sang trọng, lai vãng 
khu Quartier Latin ở Paris để làm quen với sinh viên, cặp bồ hết anh này đến 
anh khác. Tối đến về nhà thì sống như học sinh hiền lành. Một hôm Violette nói 
với cha mẹ rằng cô bị bịnh lậu, và thuyết phục cha mẹ đó là do di truyền, ép ông 
bà uống thuốc cô nói là bác sĩ cho. Ba ghẻ cô không tin lắm, đem thuốc ra nhà 
thuốc Tây hỏi, nhưng chẳng may nhà thuốc đóng cửa. Ngày hôm sau, người ta 
tìm ra cha kế cô đã chết, còn người mẹ chưa chết, được bịnh viện cứu sống. Ra 
tòa Violette khai là cô không có ý giết mẹ, chỉ muốn giết cha ghẻ thôi, vì ông ta 
đã nhiều lần hãm hiếp cô. (Elisabeth Roudinesco, A History of Psychoanalysis in 
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học, cậu nào đã lấy báo chí của cha mẹ mà đọc thì chẳng còn gì 
để học thêm nữa.  

Thái độ bất bình trước chuyện đạo đức suy đồi này của giới 
trưởng giả thực dân làm ta ngạc nhiên, vì thái độ "đạo mạo" này 
không còn thịnh hành tại các thành phố lớn bên Pháp. Tại Paris, 
nhiều vũ công xuất hiện trên sân khấu không mặc quần áo gì cả. 
Có những người nghiêm khắc lớn tiếng than thở bằng những câu 
sáo mòn chê xã hội ngày càng đồi trụy xuống dốc [O tempora! o 
mores!]1, mà rồi lật đật chạy đi xem cô Joan Warner biểu diễn bộ 
mông hay bộ gì khác nữa. 

Tại Marseille, với 50 đồng quan (francs) Pháp - ngày nay giá 
này không chừng còn rẻ hơn - những kẻ hư đốn rửa mắt bằng 
màn cụp lạc của con quái vật có hai lưng2. 

Phim con heo hãy liệu hồn, nếu nó muốn thâm nhập Sài Gòn 
này. 

Thực nực cười mỗi khi đám trưởng giả lớn tiếng hô hoán 
thuần phong mỹ tục bị giày xéo. Những cụ già ngực đầy huy 
chương chửi bới những ai hôn nhau ở chốn công cộng, các cụ xé 
nát những bích chương có hình ảnh mà các cụ cho là đồi trụy, 
nhưng sau đó các cụ mò tới đường Martyrs3 bò bốn cẳng cho gái 
làng chơi quật roi da.  

Tự kiêu về phẩm hạnh đạo đức của mình, kẻ trưởng giả khinh 
bỉ đám dân nghèo đi thăm xóm chị em ta. Bởi trưởng giả có ưu 
thế hơn: họ có vợ bé hoặc họ cắm sừng bạn hiền, những trò này 
họ thấy đứng đắn trong sạch hơn. 

Họ cười khẩy thương hại đám người xấu số nạn nhân của tình 
dục hoặc của cái nghèo khi đám người này kéo đến các Viện Bài 
trừ Hoa Liễu xin trị bịnh. Bởi về phần họ, khi bị gái gọi hạng 
sang hay những mệnh phụ truyền bịnh lậu hay giang mai, thì 
cũng chẳng sao hết: cú đá yêu của thần Vệ Nữ này sẽ được một 
bác sĩ tươi cười chữa lành trong một nhà thương tư sang trọng. 

                                                                                                                       
France, 1925-1985 [Lịch sử phân tâm học ở Pháp] University of Chicago Press, 
1990, tr. 18).Vụ án được báo chí, dư luận bàn tán sôi nổi, quay thành phim thời 
đó và sau này.  
1  Tiếng La tinh, câu nói của bạo chúa La Mã Ciceron, có nghĩa là “Ôi thời buổi 
gì đâu ! Ôi đạo đức gì đâu!” 
2 Tên gọi một tư thế trong các cách làm tình. 
3Đường Martyrs nằm trong khu Pigalle, nơi nổi tiếng ăn chơi đàng điếm của 
thành phố Paris. 
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Đạo đức của kẻ trưởng giả đã hơn một lần dành cho họ cơ 
hội biểu dương: vào năm 1789, sau khi lật đổ vương triều Pháp, 
họ kinh tởm vua Louis thứ XV vì ngài đã lạm dụng “quyền thiên 
tử” để phá trinh vô số gái tơ, bé gái trong "Vườn Nai1". Thứ 
quyền uy tàn ác, quyền chúa thượng thời xưa. 

Nhưng chính bản thân họ, là chủ nhà máy hay chủ hãng buôn 
lớn, họ thấy rất tự nhiên khi bắt nữ công nhân hay cô thu ngân 
phải ngủ với họ: thì cũng tự nhiên thôi bởi há chẳng phải cũng là 
thứ quyền chủ thượng2 đó hay sao? 

Giới trưởng giả đòi phải xử tử hình đám dân đen vì đám này 
bị dồn nén sinh lý nên đi hiếp dâm đàn bà ở góc đường vắng hay 
tại một xó rừng. Còn họ thì khác, hoàn toàn thong dong tự do làm 
theo ý muốn; không phải kiểu hưởng thụ bình thường và điều độ 
mà là kiểu thỏa mãn những thứ cấm kỵ nhờ nhàn rỗi và giàu có. 
Những đầu óc ma ám quỷ hù nào đó đã vẽ ra không biết bao 
nhiêu là "phong cách" để họ được thỏa mãn dâm dục. Nơi dược 
phòng, các dược sĩ cũng trổ tài chế tạo vô số linh đơn, hoàn tán 
có khả năng hồi phục tính dục để giúp họ phục hồi, hay đúng ra 
làm hại sức khỏe họ. Thật ra, thuần phong mỹ tục của trưởng giả 
đang bị thối nát trầm trọng và lẽ ra chính các trưởng giả giáo sư 
về phẩm hạnh này mới cần tự nhận mình là học trò trước đã… 

 
***** 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Vườn Nai, tiếng Pháp Parc aux Cerfs, khu nhà trong điện Versailles, nơi chứa 
gái tơ để dành đưa đi “phục vụ” vua Louis XV. Cô nào lỡ có bầu thì người ta 
đem gả cho những người hầu cận.  
2 Tác giả chơi chữ droit de cuissage seigneurial, và droit de cuissage patronal 
(từ các chữ seigneur: lãnh chúa, patron: chủ nhân). 
 Droit de cuissage seigneurial theo truyền thuyết các lãnh chúa thời trung cổ 
Pháp có quyền bắt các cô dâu ngủ với mình vào đêm tân hôn trước người chồng 
nhưng thật ra chuyện này chỉ có trong trí tưởng tượng của văn nhân Pháp từ thời 
Voltaire, vì người ta không tìm thấy dấu vết tục lệ này trong tài liệu cổ xưa về 
luật, tục lệ... Nghĩa xấu bây giờ: lợi dụng uy quyền người trên để xâm phạm tình 
dục kẻ dưới tay.  
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La Lutte, số 41,  29-6-1935 
Petits clous 

Cả đám cộng sản vô tù 
Một tên phát xít, bạn của Nguyễn Phan Long1, không bỏ lỡ cơ 

hội nào để xúi giục nhà nước bỏ tù chúng tôi. Trên báo ông Long, 
hắn viết cho nhà chức trách là "tại sao các ông đưa ra Tòa Tiểu 
hình đám cộng sản bị bắt quả tang tuyên truyền lén lút mà lại để 
yên mấy ông cộng sản làm trong Hội đồng Thành phố. Các ông 
không hợp lý chút nào. Cứ việc thẳng tay đi, rồi mình sẽ khỏi 
phải nghe nói tới đám này nữa!2" 

Rõ ràng là khi tụi tôi ở tù thì nhiều người thích lắm. Trước hết 
là ông De Lachevrotière3 bởi vì theo ông chúng tôi có thể "làm 
hỏng, làm ngừng bộ máy hành chính thành phố, gây chướng ngại 
cho chuyện quản lý của nhà nước, chống đối các công trình hữu 
ích". Tới mức này thì thôi! 

  Chúng tôi muốn nói thêm cho rõ là trong thâm tâm ông 
Lachevrotière, một công trình chỉ có ích khi nó làm đầy hầu bao 
ông ta. 

Chúng tôi rất tiếc đã gây trở ngại cho đám bạn bè ông 
Lachevrotière tại Xã Tây4. Bởi vì khi chúng tôi không còn ở 
trong Hội đồng Thành phố nữa thì ông [trạng sư] Pinaud sẽ không 
còn la làng là Mấy ông làm chánh trị! Đây là thứ kiến nghị chánh 
trị mà! Tôi phải ngắt lời ông vì ông tuyên bố về chánh trị. Ôi cái 
chánh trị khốn nạn, mày sẽ làm cho tao bị mất ghế. Bởi vì chuyện 
lớn chuyện nhỏ gì cũng làm ông Pinaud nơm nớp sợ Hội đồng 
Thành phố bị giải tán.  
                                                      
1 Một trong những lãnh tụ Đảng Lập Hiến tại Sài Gòn, chủ nhiều tờ báo theo 
chính quyền thuộc địa, sẵn sàng dán nhãn hiệu cộng sản cho tất cả những người 
hoạt động chống Pháp. 
2 Trong kỳ bầu cử Hội đồng Thành phố Sài Gòn năm 1935, Tạ Thu Thâu, Trần 
Văn Thạch, Nguyển Văn Tạo, Dương Bạch Mai dưới liên danh “Sổ Lao Động” 
đã đắc cử vẻ vang, lấy  được 4 trên 6 ghế dành cho người Việt, 12 ghế còn lại 
dành cho người Pháp. 
3 De Lachevrotière là một người Việt lai (mẹ Bắc kỳ, cha người Sénégal lai). 
Sống ở Sài Gòn và là chủ nhiều tờ báo thực dân. Tự xem là phát ngôn nhân của 
quyền lợi Pháp, của đạo đức, luật lệ và trật tự, và là hung thần đối với những 
người ông ta cho là “chống Pháp, làm cách mạng, cộng sản, vô chính phủ” 
(Theo Hồ Tài Huệ Tâm, 1992, tr. 118) Bị Việt Minh ám sát năm 1952.  
4 Tòa Đô Chánh sau này. 



Thượng lưu, Trí thức   295 
 

 

Khi chúng tôi ngồi tù, ông Nguyễn Minh Chiếu sẽ tìm lại sự 
bình tâm, trong khi ông Nguyễn Phan Long và ông Vương Quang 
Nhường1 sẽ nhìn nhau cười nụ. Không còn ai nói chuyện hơi 
cay2, và cũng không còn người diễu dở ngồi vẽ nét nhìn nghiêng 
giống khỉ và những lời ngu xuẩn của ông "trạng sư con" [Vương 
Quang Nhường]. 

 Đúng ra lập luận của ông Lachevrotière rất chặt chẽ. Nhà 
nước chỉ tốn công dùng bạo lực mà thôi. Đáng tiếc là ông 
Lachevrotière không đem lập luận của ông áp dụng vào lãnh vực 
đạo đức công cộng.  Một năm tù cho thằng móc túi, trong khi một 
nhà chánh trị được ông Thống đốc cho mượn mấy chục triệu 
đồng mà không bao giờ trả, tiếp tục ngồi xe hơi và nhân danh 
quần chúng nói này nói kia? 

Thằng ở này bị hai người lính sen đầm còng tay áp tải. Nó ăn 
cắp đồng hồ của chủ. Đáng kiếp nó. Nhưng đây nè bọn vô lại thứ 
thiệt cấu kết nhau từ bao năm nay để ăn hối lộ mà bây giờ chửi 
rủa nhau bởi vì ăn chia không đồng đều. Bọn côn đồ này tố cáo 
lẫn nhau qua hàng ngàn chuyện bậy bạ trên báo của chúng mà 
pháp luật không làm gì hết. 

Chúng tôi đồng ý với ông Lachevrotière là quả tình không có 
pháp luật trong chế độ tư sản. 

 

***** 
 
 
 

                                                      
1 Nguyễn Minh Chiếu (đại điền chủ), Nguyễn Phan Long (nhà báo, chủ nhiệm 
nhiều tờ báo) và ông Vương Quang Nhường (trạng sư) là những đảng viên nòng 
cốt của Đảng Lập Hiến chính thức thành lập tại Nam kỳ tháng 10, 1926, do Bùi 
Quang Chiêu (kỹ sư canh nông, đại điền chủ) lãnh đạo. (Xem “Đảng Lập Hiến” 
trong Bản chú thích tên người). 
2 Tháng 6 năm 1930, lúc Pháp sửa soạn xử tử Nguyễn Thái Học và các vị anh 
hùng Yên Bái thì toàn thể đảng viên đảng Lập Hiến vào gặp Krautheimer, 
Thống đốc Nam Kỳ, để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của đảng này với nhà nước 
thuộc địa trong việc chiến đấu chống người cộng sản và người quốc gia yêu 
nước. Và lợi dụng dịp này, ông Nguyễn Phan Long còn đề nghị với nhà cầm 
quyền thuộc địa sử dụng hơi cay và vòi rồng xịt nước giải tán người đình công 
và dân biểu tình. Vì vậy ông ta mang biệt danh là "Long-hơi-cay" Long-les-gaz 
(Theo Huỳnh Kim Khánh, 1981; chú thích tr. 98).  
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La Lutte, số 42,ngày 6-7-1936 
Petits clous 

Hoan hô Bác Sĩ Yersin 
Các quan chức nhà nước vừa mới rình rang tổ chức nghi lễ 

vinh danh bác sĩ Yersin1 tại Đà Lạt. Thật chua chát khi thấy 
những kẻ đại diện cho tư bản thực dân vốn dĩ đã gây biết bao tội 
ác và tai họa cho dân thuộc địa, lại đồng thanh ca ngợi một người 
nổi tiếng khiêm nhường, tận tụy, quên mình. Biết bao là trái 
ngược giữa kẻ xâm lăng đời nay đầy lòng tham lam, kiêu căng, 
ngạo mạn, gian tham và nhà bác học với lối sống giản dị, xa đám 
đông, cặm cụi trong phòng thí nghiệm yên vắng của mình, tìm 
mọi cách để làm giảm đớn đau bịnh tật cho đồng loại.  

 Bậc vĩ nhân không muốn nhưng thường bị bọn tiểu nhân 
tranh giành. Chúng tôi mỉm cười khinh bỉ khi chứng kiến cảnh 
Henry Chavigny2 tìm cách lôi kéo bác sĩ Yersin, làm như thể ông 
cũng thuộc về phe đảng chánh trị của anh ta. Trong chế độ thối 
nát này, hành vi trâng tráo như vậy cũng được coi là bình thường. 
Chắc chắn dân lao động biết ngưỡng mộ khoa học và các nhà bác 
học. Nhưng họ cũng nhận thấy các nhà bác học trong chế độ tư 
bản chỉ là bạn không thân của giới lao động, và khoa học chỉ là 
công cụ trong tay giới lãnh đạo. 

 Công lao của các nhà bác học như Pasteur, Roux, Yersin 
không ai chối cãi. Nhưng còn không biết bao nhiêu người khổ 
đau không hưởng được những phương cách điều trị đã được 
khám phá ra. Biết bao người lao động chết đói chết bịnh trong 
niềm tin vô vọng ở một nền khoa học bị nắm giữ dành riêng. 

Những công trình được khám phá cực kỳ nhanh chóng; khoa 
học đẩy lùi mỗi ngày cái biên giới ngu dốt. Nhưng đối với kẻ bị 
bóc lột, chân trời cuộc sống không ngừng thu hẹp và tối tăm thêm 
mãi. 

Những áp dụng của khoa học mà bắt nguồn từ ý chí muốn tiêu 
diệt sẽ trở thành tai hại cho người lao động. Chiến tranh ngày nay 
trở thành tai họa khủng khiếp cho thế giới. Ai mà biết được vi 
trùng dịch hạch do bác sĩ Yersin tìm ra sẽ không bị sử dụng để 

                                                      
1 Xem Bản chú thích tên người. 
2 Henry Chavigny còn một tên tự đặt nữa là De Lachevrotière. Xem BCTTN. 
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truyền bịnh cho hàng triệu sinh linh trong cuộc chiến vi sinh học 
sắp tới? 

Khoa học chỉ có thể tốt đẹp cho nhân loại khi chủ nghĩa tư 
bản không còn nữa. Khi đó giới công nhân sẽ vinh danh các khoa 
học gia của họ, những Pasteur những Yersin, trong giản dị và 
lòng yêu thương thật sự chứ không phải qua lễ hội trưởng giả linh 
đình chỉ có bề ngoài giả dối! 

 
***** 

La Lutte, số 50, 31-8-1935 
Petits clous 

Những ông sư giả danh không ai ưa 
Các báo Việt ngữ không chú tâm đến hoạt động chánh quyền 

và quên nỗi thống khổ của dân đen, nhưng dành thật nhiều cột 
báo để nói về nhà sư Nguyễn Kim Muôn1. Người ta kết tội ông sư 
này đã lập một hậu cung với nhiều sư cô đẹp, và hằng ngày chỉ lo 
uống rượu, rồi ve vuốt mông mấy sư cô. Đêm đêm sư đóng cửa 
phòng ở một mình với mấy sư cô, chắc chắn là để lên bảy từng 
Niết Bàn. Ông sư này đã thật sự tìm ra cách làm cuộc sống tạm 
trên thế gian này trở nên dễ chịu. 

Hình như yêu sư cô không dễ. Chiếc đầu trọc sư cô lóng lánh 
ngàn tia sáng có tác dụng dập tắt những khát khao rạo rực nhất. 
Tuy nhiên những tia sáng này không đè nén được lòng khát khao 
của ông sư Muôn này, bởi vì khi nhiệt tâm tụng niệm, một sư ông 
có lòng thành phải nhắm nghiền đôi mắt.  

Nhưng tại sao người ta lại cấm người tu hành bất kỳ đạo nào 
được quyền yêu như những người trần tục? Hãy để người thánh 
thiện Nguyễn Kim Muôn này tự lo lấy sức khoẻ và hậu vận tu 
                                                      
1 Vụ sư Nguyễn Kim Muôn phản ảnh rất rõ tình hình Phật Giáo miền Trung và 
Nam thời bấy giờ. Theo Nguyễn Vỹ, trong Tuấn, chàng trai nước Việt, chùa 
chiền được xây cất, đạo Phật được chấn hưng, tại Sài Gòn với các tổ chức về 
Phật học như “Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật học Hội ” từ năm 1930, được sự 
hưởng ứng của giới trí thức. Trong nhóm La Lutte, có Nguyễn An Ninh, Phan 
Văn Hùm đã nghiên cứu, viết luận văn về Phật giáo, và sau đó là Hồ Hữu 
Tường, v.v.. Dĩ nhiên các phong trào mê tín dị đoan với các ông đạo hoặc phản 
ứng chống đối cũng phát triển theo. Cho nên chỉ cần một chuyện trái đạo đức 
nơi cửa thiền là lập tức gây chú ý nơi dư luận. Năm 1945, dù sư Muôn đã che 
giấu và cung cấp khí giới cho Việt Minh nhưng vì sư tiếp tục làm chuyện xấu 
nên bị Việt Minh xử tử.   
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hành. Bởi vì sống dồn nén không bao giờ tốt cả, ấy là chưa nói 
chuyện đi thăm xóm bình khang thường hay để lại những kỷ niệm 
đau đớn. Một ông sư trụy lạc. Phật ơi, hãy ngoảnh mặt! 

Lý do tại sao có chiến dịch quá mạnh bạo chống ông sư trong 
khi ông chẳng làm hại đến ai, ngay cả các sư cô? A, chính là 
những chi tiết không mấy đẹp về cuộc đời con quỷ chùa này 
khiến dân chúng quên những ông sư nguy hiểm khác như Nguyễn 
Phan Long1 và Lê Quang Liêm, hai ông sư trụ trì đảng Lập Hiến, 
đọc kinh trước nhà nước thuộc địa từ 10 năm nay. 

Các ông sư giả này khuyến dạy sự cam chịu, sự chấp nhận 
mọi điều khốn khổ do chánh sách bóc lột của thực dân tư bản đưa 
tới trong khi chính họ béo mập nhởn nhơ trong vinh hoa phú quý 
mà chính Nguyễn Kim Muôn cũng phải thèm thuồng ghen tức. 

Nhưng chính sư Muôn đã thu hút hết dư luận qua những chi 
tiết khiêu dâm tinh tế, khéo léo khiến công chúng lơ đễnh quên 
mất chuyện rỉ tai nhau về tội ác thực dân gây ra tại Lao Bảo, Côn 
Đảo và các nơi khác với sự đồng tình của các ông Long và Chiêu, 
thứ ông sư chánh trị, những tên lang băm tệ hại nhất trên đời này.  

 
***** 

La Lutte, số 58, ngày 26-10-1935 
Petits clous 

Tai họa cho người này2... 
Không ngày nào là không có tin tức về vài thảm kịch xảy ra vì 

tình trạng khốn cùng. Chín vụ tự tử trên mười không có lý do nào 
khác hơn là vì đói khổ, vì bệnh tật nan y, suy nhược cơ thể, vì 
thất nghiệp, vì đồng lương chết đói và vì thực dân bóc lột3. 

                                                      
1 Nguyễn Phan Long cũng là một chức sắc trong giáo phái Cao đài. 
2 Nguyên (văn) câu ngạn ngữ Pháp Le malheur des uns  fait le bonheur des 
autres = tai họa cho người này là hạnh phúc cho người kia. 
3 Có thể tác giả nói đến hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới. Kinh tế thuộc 
địa tự nó đã yếu kém, nay lại phải chịu thêm ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế 
ở chính quốc; để bù lại thiệt hại của họ, người Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa 
(Nguyễn Khắc Viện, 2007, tr. 270). Báo chí quốc ngữ đầy rẫy hình ảnh người ăn 
xin đói rách, đàn bà trẻ con lang thang đầu đường xó chợ tìm thức ăn thừa. 
(Marr, 1981, tr. 350) 
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Những kẻ khốn khổ bị đói khát dày vò, vì bản năng sinh tồn 
trở nên mù quáng nên giết người hay giết lẫn nhau chỉ vì vài đồng 
bạc. Những phụ nữ bần cùng bỏ rơi con sơ sinh, hay vứt xuống 
sông xác con chết khi sanh. Biết bao cảnh đau khổ gớm ghê 
không ai  hay biết vì chỗ đăng tin vặt có giới hạn. 

Những người hay dạy đời và ăn uống no đủ thường la làng 
bêu riếu những bà mẹ bất xứng không nuôi con đàng hoàng hay 
không chôn cất con tươm tất. Nhưng nuôi với cái gì đây? Mấy 
người này không thèm nói tới.  

Các cô nạn nhân của những cuộc tình qua đường thường sanh 
con trong chòi lá tồi tàn hay phòng đầy tớ, không được giúp đỡ 
hay săn sóc. Xã hội tư sản đạo đức giả khinh bỉ những cô gái 
chửa hoang, và luật lệ tư sản chực chờ cơ hội để trừng phạt họ về 
tội nghèo khó.  

Có việc làm chắc ít khổ hơn, người ta tưởng vậy, nhưng thật 
sự cũng phải trả giá khá đắt! Riêng ở vùng quê đời sống càng cực 
kỳ khó khăn. Chúng tôi biết nhiều phu phen phải khiêng các cần 
xé rau cải rất nặng ra chợ từ hai giờ sáng, qua quãng đường dài 
mười cây số để chỉ kiếm được năm xu. 

Từ Bắc chí Nam, hàng triệu người sống trong điều kiện khổ 
không thể tưởng tượng được. Vô số gia đình bị đói triền miên. 
Các tờ báo trưởng giả im lặng không nói đến để khỏi làm phật 
lòng những người cai trị, và những quan này mỗi khi họ có thể 
thấy cảnh khổ thì vội quay mặt làm ngơ cho khỏi mất vui. 

Những người cai trị lớn nhỏ đều là thứ quan liêu vô trách 
nhiệm, chỉ mong khi về hưu được ngồi vào cái ghế quản trị viên 
một công ty tư bản biết nhớ ơn họ. Vua An Nam nghỉ mệt chán 
chê ở Ðà Lạt rồi thì chuẩn bị đi Pháp chơi. Và ở bên ấy, các ngài 
bộ trưởng vừa lắng tai nghe đại diện các đại công ty, vừa chuẩn 
bị tranh cử hay chuẩn bị được tái đắc cử. 

Ngoài ra đã có ông Lachevrotière tự cho mình là người bảo vệ 
quần chúng. Thế mà vẫn có người coi ông ta như nhà vô địch, trở 
thành nạn nhân do lòng can đảm của chính ông ta. Phải, nhưng vụ 
xì căng đan giếng Layne1 cũng như cái thông tri mật kia, chỉ là 
màn hài kịch cho một số khán giả chọn lọc. 
                                                      
1 Gìếng Layne là giếng đào lấy nước uống cho các thành phố, dùng bơm đặc biệt 
có trục đứng được ông Mahlon Layne phát minh năm 1882 để bơm nước lên từ 
dưới đất sâu. Tác giả muốn nói đến việc tham nhũng của viên chức trong việc 
thầu xây cất. 
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Ông chủ tịch Hội đồng Thuộc địa (Lachevrotière), giám đốc 
tinh thần của báo tiếng Pháp La Dépêche, không hề muốn đưa 
chuyện này ra cho đông đảo quần chúng hay biết.   

Tổ chức một buổi mít tinh? Còn lâu! Ðối với ông Chavigny1, 
dân đóng tiền, nhưng không nên để họ biết là họ bị vơ vét sạch 
túi. Giữa các ông lớn với nhau luôn thu xếp dễ dàng cho nhau để 
hết lòng phục vụ con dân! 

***** 
La Lutte, số 78, tháng 4,1936 

Petits clous 

Vài lý lẽ cho cuộc tuyển cử2 
Lý lẽ chính là quỹ tiền thật lớn và các món quà nhỏ, những 

xấp tiền được nhét thật nhanh vào những cái túi rộng3. Còn cái 
phụ là những lý do không đáng kể hoặc hết sức lạ lùng đăng đầy 
trên báo gởi đến nhà cử tri mà không ai đọc nổi. 

Các bồi bút thi nhau làm việc tận lực để có chuyện mới mẻ 
đưa lên báo. Thật đáng khen cho đồng tiền kiếm được bằng cố 
gắng phi thường với mồ hôi đổ ra  phục vụ cho cuộc tranh cử. 
Một anh viết báo nào đó tên Lamagat thấy rằng một người đại 
biểu cho Nam Kỳ không cần thiết phải biết tới Nam Kỳ. Anh ta 
nêu thí dụ một ông dân biểu thuộc địa nào đó trong vòng 17 năm 
chưa hề đặt chân tới thuộc địa đó. Thiệt là một thứ lương tâm 
quái đản. Bởi Paris không phải thủ phủ của tư bản mẫu quốc đó 
sao? Tội gì mà ông dân biểu phải đi xa nhận lệnh trong khi bọn 
cá mập lập tổng hành dinh cách Nghị viện có hai bước thôi?  

Bonvicini4 còn tinh tế hơn nữa kia, khi ông ta phân biệt tư bản 
tài chánh và tư bản nông nghiệp. Bởi không thể nhầm lẫn con kên 
                                                      
1 Chavigny de Lachevrotière; xem “Lachevrotière” trong Bản chú thích tên 
người. 
2 Đây là cuộc bầu nghị viên đại biểu Nam Kỳ (député de Cochinchine). Thuộc 
địa Nam Kỳ đuợc quyền cử một nghị viên trong thành phần Hạ viện của chánh 
quốc. Cử tri gồm có những người Việt có Pháp tịch, 1.000 người (theo thống kê 
năm 1932); người Tây lai, khoảng 500 người; người Ấn độ có Pháp tịch, khoảng 
700 người. (Sơn Nam, 1992, tr. 144) 
Ký giả Thạch điểm qua tên những người của thực dân ra ứng cử năm 1936. 
3 Người Ấn Độ có quốc tịch Pháp được trả tiền và chở tàu tới Nam Kỳ đi bỏ 
phiếu cho các ứng cử viên của Nhà nước. 
4 Henri Bonvicini, viết báo Populaire, tác giả các quyển sách Us et coutumes 
annamites (Phong tục tập quán xứ An Nam, 1927) và Les enfants de la colonie 
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kên Gannay1 với chủ đồn điền Beaumont2. Còn đám trẻ bạn đồng 
mâm với Weygand3 và Doumergue4 thì luôn luôn bị ám ảnh bởi 
lý tưởng nhân đạo cho nên bao giờ cũng chỉ mong muốn thịnh 
vượng cho Nam Kỳ và hạnh phúc cho vô số gia đình. 

Phân biệt tinh tế thật hay. Ông vua văn phạm ngữ vựng của tờ 
Populaire, dù không muốn, lẽ ra phải thêm  rằng nhóm tư bản nói 
trên bỏ túi hàng chục triệu đồng tiền lời mỗi năm. Và bằng một 
cách hoàn toàn vô ý thức để làm nổi bật giá trị cái thuộc địa này, 
họ đã dìm xuống ba tấc đất hàng ngàn phu phen, cho họ đi gặp 
ông bà ông vãi bằng bệnh sốt rét và nghèo đói. Thành thử thêm 
vào từng đó chi tiết thì lý luận của Bonvicini sẽ mạnh hơn cả giàn 
phóng hoả tiễn! 

Nhưng nói cho cùng, tôi phục sát đất bài báo độc đáo của 
Darles, trên tờ l'Action française5. Sở dĩ ông Sarraut con6 tự cho 
mình cao quý hơn các ứng cử viên khác là bởi ông ta "đã bị 
thương nơi đùi trong một cuộc săn... voi." Omer là người thợ săn 
lớn, Darles dạy rằng đi săn là "thứ trường học tuyệt vời và vĩ đại 
nhất dạy người ta có can đảm và năng lượng... để ghé vào vườn 
thú dòng Bourbon."   

                                                                                                                       
(Những đứa con Thuộc địa, 1938). Ông bị Việt Minh ám sát năm 1950, khi đang 
làm chủ nhiệm tờ Saigon Presse, 1 trong 3 tờ báo tiếng Pháp lớn nhứt ở Sài Gòn 
thời đó. 
1 Gannay đại diện cho Ngân hàng Đông Dương trong Đại hội đồng Quyền lợi 
Kinh tế và Tài chánh Đông Dương (Grand Conseil des intérêts économiques et 
financiers de l’Indochine). 
2 Jean de Beaumont ra tranh cử với Omer Sarraut (con của Albert Sarraut Toàn 
quyền Đông Dương) trong cuộc bầu đại biểu Nam kỳ tại Hạ viện Pháp ngày 26-
4 và 3-5, năm 1936.  Ông ta là một nhân vật có thế lực; là chủ tịch công ty Đồn 
điền Đất đỏ ở Đông Dương, kiêm chủ tịch hay giám đốc nhiều đồn điền, hãng 
xưởng ở nhiều thuộc địa Pháp.  (Đọc thêm trong Bản chú thích tên người). 
3 Maxime Weygand: Tướng Pháp, lúc đó đang làm phó chủ tịch Hội đồng Cao 
đẳng Chiến tranh (Conseil Supérieur de la guerre), về sau có chân trong chính 
phủ Vichy hợp tác với Đức.  
4 Gaston Doumergue, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, 1914-1917; Tổng thống Pháp, 6-
1924 đến 6-1931.  
5 Action française: tờ báo tiêu biểu cho phong trào rất khuynh hữu và kỳ thị do 
Charles Maurras, nhà văn và nhà báo Pháp thành lập, hô hào chủ nghĩa quốc gia 
(dân tộc) với truyền thống thuần túy và Thiên chúa giáo (Xem Bản chú thích 
tên người.) 
6 Omer Sarraut; xem chú thích trên. 
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Maurras đã lầm khi cố thuyết phục chúng ta rằng chỉ cần lấy 
con dao bếp là đủ để thanh toán gọn chế độ1. Về phía báo chí An 
Nam thì có Trần Văn Khá [đảng Lập Hiến] khuyên đám dân da 
vàng một giải pháp thông minh duy nhất là dồn hết phiếu cho ông 
Châtel hay ông Pagès cho họ thấy mình muốn gì. 

Trần Văn Khá là người ái quốc. Và giơ cao lý tưởng quốc gia. 
Ông ta lập bàn thờ, đốt nhang đèn rồi mời tất cả những người yêu 
nước quỳ xuống. Tất cả những trái tim yêu nước sẽ cùng sôi nổi 
nhiệt thành đập cùng một nhịp thờ tổ quốc. Ngay khi đó, Khá 
người-bất-vụ-lợi sẽ cùng một vài người trong sạch khác nâng 
mông nghĩa là bợ đít một ông Thống đốc thuộc địa đặt lên bàn 
thờ tổ quốc đó. 

Tôi muốn kêu lên: hoan hô Trần Văn Khá. Thành kính trước 
một kiểu ngu si huy hoàng chưa từng thấy thoát ra từ một bộ óc 
con người.  

 
***** 

La Lutte, số 118, ngày 17-12-1936 
Petits clous 

Người điên đi rong 
Dưới mắt tôi là tờ giấy tuyên truyền in bài diễn văn của ông 

Nguyễn Khắc Xương, đọc cách đây vài tháng. Ông là cựu Tổng 
thư ký chánh phủ, bây giờ là Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Bến Tre. 

Trước quan Tham biện (Chánh chủ tỉnh) và một cử tọa chọn 
lọc, vị chức sắc bản xứ này đã gan dạ giải quyết một vấn đề về 
Bình Dân giáo dục. Ông phàn nàn rằng quá đông phụ nữ Việt 
Nam ngu dốt. Ông tuyên bố: "Tôi về hưu khá sớm nên từ năm 
1932, tôi có thì giờ đi dạo từ làng này qua làng khác. Tôi mới 
thấy rằng chỉ có một số rất ít trẻ em được đi học. Thật là đáng 
thương." 

Thì ra ông cựu công chức này đã vô tình cổ động việc nên cho 
các bạn đồng nghiệp mình được nghỉ hưu sớm. Bởi vì trong hai 
mươi đến ba mươi năm làm công chức, vị thư lại này không bao 
giờ nhấc được cái mũi mình ra khỏi đống giấy tờ công văn.  

                                                      
1 Năm 1935 Maurras hăm dọa dùng “con dao bếp” thanh toán nghị viên chống 
lập trường của ông; ông bị kết án 250 ngày tù. (Xem Bản chú thích tên người.) 
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Ông không cách nào biết được quanh mình người ta sống như 
thế nào. Nhưng một khi thoát khỏi công việc quá mụ mị của 
mình, ông hất hàm vác mũi đi dạo, bắt đầu nhìn quanh, và thế là, 
ô, ngạc nhiên chưa, sao đồng bào phụ nữ của ông lại ngu dốt tệ 
hại như vậy. Diễn giả còn đặc biệt nhấn mạnh trường hợp phụ nữ 
mù chữ và dẫn chứng hậu quả tai hại trong đời sống hằng ngày 
của họ. 

Một quan Tây kiểm thuế có bà vợ bản xứ trẻ đẹp. Một ngày 
nọ, khi ông mất đi, bà vợ bèn ngủ với anh bếp. Một quan Tham 
biện có một cô nhân tình An Nam rất xinh tươi. Ông về nước một 
thời gian ngắn. Khi ông trở lại, cô bồ hương xa bản xứ hấp dẫn 
kia đã cặp với một người thơ ký bản xứ, chắc là hợp gu mình hơn 
nên cô không trở lại với quan.  

Tại sao ông Xương không tự nhủ là biết đâu anh bếp của thầy 
kiểm thuế đã ăn vụng với bà chủ khi ông chủ còn sống. Về phần  
quan Tham biện không có gì chứng tỏ rằng quan chưa mọc sừng 
từ thuở quan tưởng mình quản lý được cô nhân tình (dễ) như cai 
trị đám dân bản xứ. Nếu những phụ nữ này có đi học, tôi không 
chắc rằng việc được đi học có thể khiến họ thay đổi "thực đơn." 

Nhà diễn thuyết đáng kính của chúng ta muốn việc giáo dục 
trở nên nghiêm khắc và đáng sợ hơn, để các bà phải biết nhịn 
thèm, hầu giữ gìn tiết hạnh. Ông đưa ra một ý kiến hay lắm, một 
phương pháp giáo dục chưa từng có: ít nhất mỗi tháng một lần, 
làng sẽ đánh mõ kêu gọi những người mù chữ ra trình diện ở nhà 
làng. Tại đây sẽ có giáo viên dạy họ i tờ,  từng vần, từng câu, tất 
cả sẽ được đọc lớn giọng. Sau vài năm, nếu nông dân nam nữ  
không đọc được truyền đơn chống cộng của nhà nước phát ra sẽ 
là chuyện khó tin. Nhà diễn thuyết khoe những bức thư khuyến 
khích của quan Toàn quyền Thế vì Rivoal khen đề nghị của ông 
khéo léo và lý thú. 

Riêng tôi, tôi thấy đây là một phương pháp cách mạng, vì nó 
làm cho nhà nước không tốn một xu. Chẳng mấy chốc sẽ không 
còn ai ngu dốt nữa trên xứ thuộc địa này. Mọi người sẽ biết ơn 
nền giáo dục hữu ích. Rất có thể số người ngoại tình và kẻ mọc 
sừng sẽ giảm đi, nhưng thế nào cũng có thêm từng ấy số người 
điên, nếu ông Nguyễn Khắc Xương và các đồng chí dưới sự bảo 
trợ của nhà nước, tiếp tục đẻ ra những ý nghĩ ngu si như thế.   

 
***** 
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 La Lutte, số 161, ngày 1-7-1937 
Petits clous 

Thành phần ưu tú xã hội đang làm gì ? 
Các ông phủ, huyện, và còm-mi [thơ ký, tham tá] vùng Sài 

Gòn-Chợ Lớn lập ra một loại thần tiên đảo (Cythère1) gần hồ bơi 
thành phố với tất cả những thú vui mà những hạng dân “lành 
mạnh” hằng mơ ước. Ở đó có cây đèn dầu thắp với ống điếu dài 
bằng tre, toàn là đồ nghề của dân hút xách. Một hộp thuốc phiện 
luôn mở nắp mời mọc lên đường tìm quên những khổ đau nơi 
trần thế này. 

Những ai thích cảm giác mạnh sẽ chẳng mấy chốc đi đến chỗ 
nuốt luôn cái chất khói thần thánh này. Họ qua phòng bên cạnh, 
nơi một đám đàn ông kiên quyết đang chờ họ quanh bàn. Đó là 
đám cờ bạc. Cuộc đời họ như chỉ có một mục đích: lột sạch kẻ 
đồng loại. Trong khi chờ đợi, tiệm cầm đồ là nơi cứu trợ họ. 

Sau các ván bài cờ bạc, phải an ủi kẻ thua, và tưởng thưởng 
người thắng. Người sắp đặt lạc thú ở trên đời này quả thật chẳng 
bỏ sót ai. Cho nên có phòng riêng đầy đủ tiện nghi sẵn sàng đón 
tiếp gái điếm hạng cực sang hay hạng sang vừa và bạn cờ bạc của 
các nàng là những kẻ may mắn, cũng như người cháy túi. 

Sau cùng là chỗ chứa các bợm nhậu, như thế các tay tôn thờ 
thần lưu linh này sẽ uống rượu một cách kín đáo. Những chất cay 
xoắn ruột muôn màu này đã sẵn sàng chờ họ ngay khi họ vừa ra 
khỏi sở làm. Tối đến, trong khu kín đáo này vang lừng những trận 
cười chen lẫn với tiếng ly chạm nhau cung chúc của các ngài 
công chức đang nhậu nhẹt.  

Cuộc sống thật đẹp thay! Để cho mọi người tiêu xài vừa phải, 
họ đã nghĩ ra một hệ thống đặt mua dài hạn rất công minh: mỗi 
người đóng năm, mười hay hai mươi đồng mỗi tháng tùy theo khả 
năng tiêu thụ của họ.  

Thành phần xã hội “lành mạnh” cố gắng tránh sống một cuộc 
sống đơn điệu đến mức tuyệt vọng. Thành ra cuộc giải trí lắm vẻ 
của họ dẫn tới tình trạng say sưa muôn dạng. 

                                                      
1 Cythère là một hòn đảo thuộc xứ Hy Lạp, nơi được coi như thánh địa của 
Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và tình yêu trong thần thoại Hy Lạp. Đảo này tượng 
trưng cho những thú vui tình yêu và được chọn làm chủ đề trong nhiều bức tranh 
cổ Âu Châu. 
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Còn trạng thái tâm hồn nào đáng ước ao hơn trạng thái say 
sưa! Rượu ngon đánh đuổi những bận bịu nhỏ mọn và những lo 
lắng giấy tờ vô ích. Chừng nào họ còn uống để quên, những kẻ 
quan liêu này sẽ quên đi của hối lộ1. 

Và còn thứ buông thả nào sánh bằng việc ngao du trên chín 
từng mây sau khi nướng xong viên bi thứ hai mươi! Trong giờ 
phút tuyệt diệu ấy, ngài công chức cửa quyền không còn bị thứ 
tham vọng nào ray rứt được nữa: từ chuyện thăng chức tuyệt 
nhanh, cho tới một món huy chương Đông Dương nào đó.   

Còn chuyện cờ bạc và tình yêu, họ chỉ sử dụng chỗ gần hồ bơi 
này như ở bất cứ nơi nào khác. Thế nhưng, vào thời điểm 1937 
nầy, đó chỉ là những phương tiện giải khuây duy nhất của các 
năng lượng "quốc gia" của chúng ta. 

 
***** 

 La Lutte, số 168, ngày 12-9-1937 
Petits clous 

Một tôn ti xã hội mới 
Ông Trương Vĩnh Tống, người mới được thưởng Bắc Ðẩu 

Bội Tinh, đọc trước một cử tọa sáng giá Pháp Việt bài diễn văn 
mà tôi nghe lạt như nước ốc2. 

Ông Trương Vĩnh Tống đã ngợi khen quan Thống đốc Nam 
Kỳ như sau: 

Nhân danh những người thân của tôi và chính tôi, tôi xin cảm 
ơn người vừa là lãnh đạo lỗi lạc xứ Nam Kỳ, vừa là một trong 
những người cao quý nhất thuộc Tinh hoa nước Pháp, một 
trong những người thuộc dòng dõi trí thức mà cha tôi 
[Trương Vĩnh Ký], đã từng gặp trên đỉnh cao trí tuệ và tình 
nghĩa huynh đệ: Duruy, Victor Hugo, Paul Bert và vài người 
khác3.   

                                                      
1 Nguyên văn “Tant qu’ils boivent, les bureaucrates oublient les pots-de-vin”; 
tác giả chơi chữ: pots-de-vin: của hối lộ, dịch từng chữ thì có nghĩa những hũ 
rượu. 
2 Nguyên văn petit lait, tiếng Pháp chỉ nước sữa loãng nhạt nhẽo chảy ra từ phó 
mát (fromage) tươi khi người ta đông sữa để làm phó mát. 
3 Victor Duruy, trong viện Hàn Lâm Pháp cuối thế kỷ 19, Bộ trưởng bộ Giáo 
Dục của vua Napoléon Đệ Tam.  
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Kính thưa quan Thống đốc, tại đây, không có một người 
An Nam nào mà không biết rằng ngài là hình ảnh một người 
Pháp thượng đẳng, không phải là hạng thượng đẳng tạo ra hố 
sâu thăm thẳm giữa loài người với nhau, mà là hạng thượng 
đẳng thông minh, có tâm hồn và con tim, biết kéo con người 
xích lại gần nhau, biết xoa dịu những định mệnh bất công. 

Là người Pháp cao thượng, ngài biết nghiêng mình xuống 
những người tầm thường và biết làm đời sống họ bớt cay 
đắng. 

Là người Pháp cao thượng, ngài biết đánh giá cao và làm 
nẩy sinh những bậc hiền tài. Ngài truyền bá tính năng động 
của mình đến họ, và kể từ ngày ngài có mặt ở đây, đất nước 
tôi được chấn hưng. 

Là người Pháp cao thượng, ngài yêu mến xứ Nam Kỳ. 
Ngài đem lại cho đất nước này một tư tưởng luôn tỉnh thức và 
tập trung, ngõ hầu đem lại cho xứ này một vận mạng tươi 
sáng.  

Tôi rất thích thú khi nghe bài diễn văn này. Nhờ nó tôi khám 
phá ra cái tôi tìm kiếm từ bấy lâu nay, là thứ người Pháp thượng 
đẳng kể từ trước vốn chỉ có người Pháp trung bình. Hai đẳng cấp 
này tất phải đưa đến sự có mặt của người Pháp hạ đẳng, và như 
vậy thật tình không biết người ta sẽ gọi nhau như thế nào. Cái 
khó là không biết đặt ai vào chỗ nào. Người ta có thể xếp một thư 
ký Hộ tịch là người Pháp hạ đẳng, còn một quan Tham biện sẽ là 
người Pháp trung bình, và người Pháp thượng đẳng là quan 
Thống đốc thuộc địa. 

Nhưng có một điều hơi bất tiện. Người ta phải gọi thế nào 
quan Toàn quyền vốn nằm trên chức Thống đốc, và trên Toàn 
quyền còn Bộ trưởng, rồi trên đó là Tổng thống, người mà Bộ 
trưởng kính cẩn thưa gởi.  

Sự sắp hạng này tất nhiên sẽ đưa đến lạm dụng ngôn ngữ, làm 
hạ giá quảng cáo thương mại. Những món hàng có phẩm chất 
                                                                                                                       
- Victor Hugo: văn (thi) hào 1802-1883. Nhiều truyện nổi tiếng của V. Hugo 
được phóng tác hoặc dịch ra tiếng Việt, trong đó có Les Misérables (Những kẻ 
khốn nạn).   
- Paul Bert, Giáo sư khoa học, Bộ trưởng bộ Giáo Dục của vua Napoléon Đệ 
Tam, Khâm sứ An Nam và Thống sứ Bắc Kỳ. Ông đưa ra lý thuyết và bằng 
chứng "khoa học" cho rằng: người da trắng thông minh nhất, kế đó là da vàng và 
ngu nhứt là người da đen! Chết tại Việt Nam vì bệnh dịch tả. 
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phải chịu lép sau những hàng có phẩm chất hảo hạng, hàng hảo 
hạng lại xếp sau hàng thượng hạng, và thượng hạng phải chịu 
thua hàng thượng hảo hạng. Các nhà buôn phải luôn rượt đuổi, 
truy tìm các chữ tuần tự xếp hạng, chữ  này vượt lên trên chữ kia. 

Trở ngại thứ nhì là sẽ có nhiều người bối rối không biết mình 
thuộc giai cấp hạ đẳng, trung bình, hay thượng đẳng. Ðó là lũ heo 
đóng thuế1 không mang đẳng cấp nào, và không có vinh dự làm 
việc cho nhà nước. Có phải họ được xếp ngoại hạng, tức là được 
xếp dưới chót không? 

Chính ông Trương Vĩnh Tống cho chúng  ta cách xếp hạng để 
phân biệt ai là người Pháp thượng đẳng. Ông khuyên chúng ta 
ngẩng đầu lên và nhìn kỹ các đỉnh cao trí tuệ. Chúng ta sẽ nhìn 
thấy các ông Victor Duruy, Victor Hugo, Paul Bert, Pagès và vài 
người khác, chắc chắn là Napoléon, Goethe và Descartes. Như 
thế thì đẳng cấp về trí tuệ không nhầm lẫn được với đẳng cấp 
quân hàm hay quan tước. Vậy ra Thống đốc Pagès đi quá nhanh. 
Bởi vì từ nay tên ông được lịch sử ghi nhớ. 

 
***** 

Báo La Lutte số 180 ngày 12-12-1937 
Petits clous 

Trương Vĩnh Ký, người phục vụ hai tổ quốc 
Trương Vĩnh Ký2 chắc phải trăn trở trong mộ vì có hai bữa 

tiệc, bốn diễn văn và tám bài báo dành riêng cho lễ kỷ niệm 100 
năm ngày sinh ông. Nhà cầm quyền dân sự và giáo hội Thiên 
chúa tôn vinh trước dân chúng nhà Nho tận tâm với sự nghiệp 
nước Pháp này nhưng nhân dân hoàn toàn thờ ơ. 

  Ðiều chúng ta ghi nhận qua những bài diễn văn thành kính 
trịnh trọng nói trên là cái khái niệm sinh ra dưới ánh sáng Ðông 
Dương, lòng ái (lưỡng) quốc, yêu hai tổ quốc cùng một lượt. 

                                                      
1 Nguyên văn cochons de payants; tác giả châm biếm mỉa mai, ngụ ý thực dân 
Pháp khinh miệt dân bản xứ, đôi khi mắng chửi họ cochon:đồ heo. 
2 Trương Vĩnh Ký (1837-1898) sinh tại Vĩnh Long, là một nhà giáo, nhà báo, 
nhà văn và là nhà bác học Việt Nam, thông thạo nhiều thứ tiếng và được bầu 
làm một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Ông để lại hơn 100 tác phẩm 
về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật. Ông được coi là người đặt nền 
móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam. (Xin đọc thêm trong BCTTN.) 
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Người ta nói Trương Vĩnh Ký đã phục vụ đắc lực tổ quốc thứ 
nhất, xứ An Nam, và tổ quốc thứ hai, nước Pháp.  

Ðứng trên quan điểm chủ nghĩa dân tộc, dù cực đoan hay ôn 
hoà, lòng ái quốc là một thứ tình cảm độc quyền. Ta yêu nước ta, 
ít hay nhiều hơn so với một nước khác. Người yêu nước đau khổ 
khi thấy đất tổ bị dày xéo bởi nước khác, hoặc biểu dương đất 
nước mình khi đi xâm lăng kẻ khác. 

Francis Garnier1 là một nhà ái quốc xứng đáng được chánh 
quyền bảo hộ dựng tượng biểu dương. Bên dưới bức tượng nhìn 
vào Nhà Hát Lớn, đáng lẽ người ta phải đọc như sau: "Ðã hy sinh 
cho đế quốc chiến thắng. Ðã giết tối đa những người ông giết 
được, cho tới khi ngã xuống vì sinh nghề tử nghiệp." 

Một mặt, khi có những nhà ái quốc đi tấn công và chinh phục 
nước khác, thì ngược lại ở mặt kia, sẽ nổi lên những nhà ái quốc 
kháng cự và bảo vệ đất nước mình. Nhưng những hạng người sau 
không được ai tạc tượng, và người ta lắm khi còn không biết cả 
nấm mồ chôn họ ở nơi nào.  

Hình như ta phải thêm vào bên cạnh hai dạng ái quốc kia, 
dạng thứ ba: ái quốc đôi. Ái quốc hai mặt là một thứ tình cảm 
khỏe ru, không bị cái mặt bù trừ ngược lại nó quấy rầy. Lòng ái 
quốc (nước) đôi thường xảy ra sau khi cuộc chinh phục đã kết 
cuộc, vì người đi chinh phục nào cũng cần phụ tá để bình định 
lòng người. 

Nhà ái quốc đôi có thể là một người nói giỏi, một nhà ngoại 
giao khôn khéo, một văn sĩ đáng quý. Và không hiếm trường hợp 
người đó còn có tài riêng. Nhà ái quốc này khuyên người ta cam 
chịu cái trật tự mới ấy và ông ca ngợi lợi ích của trật tự áp đặt ấy. 
Ta biết ơn công việc phục vụ của ông, ban huân chương, làm vẻ 
vang ông, mà không làm người khác thương ông được. Tên tuổi 
của ông bày ra trên nền đá lạnh, nhưng không ai mang hình ảnh 
ông trong tim họ. 

                                                      
1 Sĩ quan hải quân Pháp, cầm đầu 120 quân và tàu chiến, tấn công và chiếm 
được thành Hà Nội (dưới thời vua Tự Đức), rồi tiếp tục chiếm vùng châu thổ 
sông Hồng với sự tiếp tay của 150.000 giáo dân. Nhưng cuối cùng Garnier bị 
giặc cờ đen phục kích giết chết ngày 21-12-1873. (Đọc thêm trong Bản chú 
thích tên người.) 
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Người đi chinh phục ca tụng kỷ niệm nhà ái quốc đôi1 vì sự 
tính toán và mục đích chánh trị, để khuyến khích tình trạng nô lệ. 
Kẻ trưởng giả bản xứ khóc thương ông vì muốn làm vui lòng 
những người đi phân phát tiền cho vay dài hạn và danh vọng. Nhà 
ái quốc đôi khó lòng được người đời thành thật thương mến.   

Tại nước Éthiopie, sĩ quan của ông Sếp phát xít đang cai trị 
nước Ý, cũng đang hết lòng vun đắp tình ái quốc (nước) đôi. Họ 
dành mọi ân huệ cho vài người phản quốc có tài và biết ca ngợi 
nền văn minh của Mussolini một cách điệu nghệ, đầy khôn khéo 
và nhân ái. 

Nếu buổi sáng nào đó, Ðông Dương trở thành của Nhật, 
người ta sẽ thấy những quân sư chánh hiệu đi truyền bá một thứ 
châm ngôn mới: "Mỗi người có hai tổ quốc: nước mình và nước 
Nhật." 

Bùi Quang Chiêu và Trần Văn Khá tiếp tục yêu nước Pháp và 
sẽ yêu với cùng nhiệt tâm, đế quốc của Thiên Hoàng. Họ sẽ là 
những nhà ái quốc đôi bao nhiêu lần cũng được, miễn là chủ nhân 
mới biết trả công họ đúng giá. 

 
***** 

La Lutte, số 177, ngày 21-11- 1937 
Petits clous 

Vài trường hợp chết cực kỳ lãng xẹt 
Dĩ nhiên hễ là con người, vì quá yếu đuối nên có thể chết 

bằng trăm ngàn kiểu. Chết treo, chết đuối, chết xe cán, chết ghiền 
vì thiếu thuốc phiện, chết đâm chém, chết vì giang mai, chết vì 
mối tình điên và mãi mãi lý tưởng. 

Đồng bào ta với đức tính dễ dàng chịu đựng, thường thích nói 
câu này: "Ối, thì đằng nào trong đời cũng phải chết một lần!" 
Chúng ta công nhận là lần chết duy nhất này thật quá đủ cho đại 
đa số vốn mang một cuộc sống toàn là lầm than cơ cực. 

Tuy có khuynh hướng dễ dàng chấp nhận mọi thứ nhưng phải 
nhìn nhận là có những thứ chết ít ai ưa. Dĩ nhiên chết trên giường 
là lý tưởng nhất, tắt thở vì quá mệt với bao nhiêu là danh giá vàng 
son sung sướng, như trường hợp các tướng lãnh về hưu. 

                                                      
1 Nguyên văn tiếng Pháp: bi-patriote 
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Thật vậy, báo chí tuần qua cho biết vài trường hợp chết thật là 
thô bạo. Một ông Tàu ở đường Marins vào 2 giờ khuya mắc tiểu 
quá, thay vì xuống lầu, lại bước qua bao lơn đứng đái xuống mặt 
đường. Còn say ngủ nên ông mất thăng bằng, té xuống, đầu đập 
đất bể nát vô phương cứu chữa. 

Một nhân viên nhà buôn vào cầu tiêu. Bị trượt chân té nhào, 
đầu đập vào bệ xi măng thật mạnh đến nỗi đi luôn. Thần chết một 
khi đã chọn phút giây cuối cùng, thì cái địa điểm nơi thần hành 
động không có nghĩa lý gì nữa. 

Một số lính khố đỏ An Nam qua Thượng Hải ở tại phần 
nhượng địa Pháp, sát bên một trận địa Nhật đang dội bom dữ dội. 
Đạn lớn đạn nhỏ thi nhau nổ khiến 6 người trong toán lính An 
Nam chết. Khổ chưa, họ sang bên đó làm gì để chết như thế? 

Những ai thành khẩn hy sinh khi chết vì tổ quốc. 
Được đám đông nghiêng mình bên quan tài kính viếng.1 

Vần thơ do một chàng thi sĩ viết để nhồi sọ kẻ khác. Sáu 
người lính này, người ta vinh danh họ đã đem thêm thây chất lên 
đống xác người vốn đã cao cho càng cao thêm.  

Không chừng chúng ta sẽ thấy tên họ ghi vào Đền Kỷ niệm. 
Nơi đó, các nhà đại hùng biện sẽ lần lượt nức nở và kiêu kỳ ca 
tụng chiến thắng của Văn Minh và Luật Lệ.  

Báo chí thế nào cũng sẽ đăng bài diễn văn Pháp Việt mới của 
ông Phạm Quỳnh, cực kỳ văn chương và đầy lòng biết ơn được 
[Pháp] nuôi dưỡng. 

Ông Phạm Quỳnh xưa nay vẫn khâm phục anh hùng xứ 
người, chắc lần này ông sẽ thử tìm khúc khải hoàn giữa chốn ba 
quân. Ông sẽ trút áo quan văn để choàng áo giáp, bỏ cây viết mà 
mang cây súng mút, xuống tàu xông ra mặt trận Thượng Hải hay 
tại chiến tuyến sông Rhin [Biên giới Pháp-Đức.]2 

Là lính chiến rất quyết tâm, ông sẽ bì bõm lội bùn trong các 
chiến hào, cố né tránh đạn bom và khí độc.  

Tôi cho rằng vào những phút giây trận chiến có phần buông 
lơi, nhà Nho tài ba này sẽ bất chợt nghe mình thì thầm: Hỡi 
Khổng Khâu phu tử, thưa nhà hiền triết nhất đời, mùi những tử 
                                                      
1 Nguyên văn thơ Victor Hugo:  
Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie.  
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 
2 Xem về Phạm Quỳnh trong Bản chú thích tên người. 
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thi chồng chất quanh đây phần nào khiến tôi nhớ đến các trang 
sách ngào ngạt lời hay ý đẹp của Ngài. Tôi thấy mình thích nhìn 
lá thu u sầu lay nhẹ hơn là bị rúng động cả châu thân giữa chốn 
bom đạn kinh hoàng này. 

 
***** 

La Lutte, số 188, ngày 6-3-1938 
Petits clous 

Lợi ích của tinh hoa đất nước 
Đồng nghiệp Điện Tín của chúng tôi đang hăng say quyên 

góp tiền "đồng xu cho sinh viên". Họ khuyến khích sự tận tâm 
của những ai có thể  đóng góp phần nào. Tiền thu được sẽ dùng 
để trả học phí và tiền ăn ở bên Pháp cho sinh viên nghèo, nhưng 
giàu năng khiếu. 

Xin chúc bạn đồng nghiệp thành công vẻ vang trong chiến 
dịch bất vụ lợi này. Những người trẻ sang Âu Châu và sẽ trở về 
với đầy kiến thức khoa học và thiện ý cao cả1. 

Ngay bây giờ, chúng ta có thể khoe là đã có những tinh hoa 
tốt nghiệp các trường lớn2 của Pháp. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ 
đất nước và làm hài lòng mọi người. Trong nhiều ngành kinh tế 
và hoạt động trí thức khác nhau, họ đã cho dân nhận ra qua nhiệt 
tình gương mẫu. 

Các thẩm phán người bản xứ thuộc lòng Luật như biết đếm 
đầu ngón tay. Họ ra án cũng nghiêm khắc như đồng nghiệp da 
trắng. Tuy nhiên người ta ghi nhận một cái lợi không thể chối cãi 
khi họ xét xử. Nếu một chiến sĩ lao động ra tòa trước mặt họ về 
tội phát truyền đơn khích động, họ sẽ la lên bằng tiếng mẹ đẻ: 
                                                      
1 Thật ra báo Điển Tín, ấn bản chữ Việt của La Dépêche của Tây thực dân De 
Lachevrotière chỉ bắt chước báo Phụ nữ Tân Văn do bà Nguyễn Đức Nhuận 
(nhũ danh Cao Thị Khanh) sáng lập. Năm 1930, báo này tổ chức lạc quyên giúp 
bốn học sinh nghèo sang Pháp du học. Ông bà Nguyễn Đức Nhuận bỏ ra nhiều 
tiền để thành lập bốn học bổng này. Bốn cậu trúng tuyển được long trọng tiễn 
đưa, sang Pháp học thành tài, đậu kỹ sư, bác sĩ, lấy vợ đầm, ở luôn bên Pháp. Họ 
quên đi lời cam kết hôm tiệc tiễn họ ra đi, theo thể lệ học bổng là sau khi thành 
tài, họ phải đóng góp mỗi tháng một số tiền làm học bổng giúp cho lớp sau. 
(Theo Nguyễn Vỹ trong Tuấn chàng trai nước Việt, trang 106). 
2 Grandes Ecoles, từ riêng để chỉ một số trường kỹ sư cấp cao, đào tạo kỹ sư giỏi 
của Pháp. Nổi tiếng là Trường Bách Khoa (Ecole Polytechnique), Ecole 
Centrale, Ponts et Chaussées, Mines... 
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"Năm năm tù!" Kẻ bất hạnh hiểu ngay không cần thông dịch là 
anh ta sẽ bị đày đi Côn Đảo. Sự hiểu nhau trước tòa án này thật 
tuyệt vời. 

Con cái dân trưởng giả học trường Thuộc địa trở thành Tham 
tá Hành chánh trong khi chờ lên chức Tỉnh trưởng. Thật là hạnh 
phúc cho các hương chức. Ai trong đám hương chức không thu 
được hết tiền thuế vùng họ sẽ cảm thấy tự hào được nghe chửi 
bằng tiếng mẹ đẻ. 

Ba mươi sáu ngàn tiếng chửi trời ơi đất hỡi của một quan 
hành chánh Pháp sẽ lạc mất ít nhiều ý nghĩa khi dịch ra tiếng An 
Nam.  

Trên bảng sắp hạng người Đông Dương, có nhiều kỹ thuật gia 
cấp bằng cực cao trong đủ các ngành. Rất nhiều người làm công 
việc hành chánh thật tận tụy và kỷ luật. Cảnh tượng họ cúi đầu 
cặm cuội làm, im lặng trước những bất công, chỉ biết say mê theo 
đuổi giàu sang, là một bài học về sự quên mình, khiến ta vui 
sướng. 

 Nhiều người An Nam làm nghề Luật sư. Họ mạo hiểm chui 
vào cánh rừng thủ tục tố tụng1. Tự hào dân tộc của chúng ta sẽ 
hoàn toàn thỏa mãn khi đa số họ quyết định biện hộ mà không 
còn phó thác cho lý lẽ của Toà án. Hãy kiên nhẫn! Tài hùng biện 
sẽ trên trời rơi xuống và làm những quan tòa sôi nổi lên. 

Giới trẻ có bằng cấp cao, đầy nhiệt tình, cương quyết làm đẹp 
nghề mình đã chọn lựa. Ngày chúa nhật họ cũng không nghỉ ngơi. 
Phải nhìn  thấy đầy những người “từ Pháp về” này ở trường đua. 
Mắt tóe lửa, nhanh như hươu trên đoạn đường từ sân cỏ tới quày 
vé2, họ tiêu tiền không tiếc để bồi dưỡng một thứ hy vọng khác 
của đất nước, là ngựa (đua). Lá cờ bắt đầu cuộc đua phất lên từ xa 
tượng trưng cho quốc gia nguy khốn đang cần những hy sinh lớn. 

Lòng yêu nước nồng nhiệt không cấm kết hợp cái mình thích 
với cái có ích. Chính vì vậy mà giới trẻ, hiện thân của tương lai 
đất nước, hết lòng hiến cả linh hồn cho việc nuôi gà hạng sang3 
và việc cải thiện ngựa giống. 

***** 
 

                                                      
1 Nguyên văn tiếng Pháp le maquis de la procédure; maquis, nghĩa đen: rừng 
cây bụi, nghĩa bóng: sự rắc rối của hình thức tố tụng. 
2 Chỗ bán vé cá ngựa. 
3 Điếm hạng sang. 
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La Lutte, số 192, ngày 7-4-1938 
Petits clous 

Mặt xấu thượng lưu mẫu quốc 
Mùa bầu cử [ở Pháp] đã qua. Nhiệt tình các chiến sĩ đôi bên 

nguội dần. Nếu kẻ thua không còn giữ giọng khiêu khích, vì nó 
trở nên vô ích, thì trái lại người đắc cử hãy còn ầm ỹ mừng vui 
chiến thắng. Trên báo La Dépêche (Điển Tín), thiên hạ tiếp tục 
hân hoan chế giễu địch thủ ra mặt. 

Nhưng các chữ chửi tục đã biến khỏi mặt báo. Và chẳng bao 
lâu nữa các vị danh giá này sẽ gặp nhau trong các buổi tiệc tùng 
và lễ hội chính thức. Họ sẽ cực kỳ nhã nhặn bắt tay nhau, những 
nắm tay nồng ấm và vô cùng thù địch. 

Thời kỳ tranh cử luôn luôn tạo ra một thuận lợi tâm lý. Các 
bậc đáng kính thuộc tầng lớp thượng hạng trong xã hội trưởng giả 
tại đất thuộc địa này đã phải liên miên sống trong sự gò bó. Hễ 
gặp nhau là luôn tươi cười với nhau, chúc tụng khen ngợi nhau, 
chưa bao giờ nói với nhau một câu một chữ có thể gây xích mích. 

Thật vậy, nếu trên báo chí, theo hạn kỳ, họ chửi nhau không 
tiếc lời thì khi gặp nhau nơi hội họp thượng lưu họ phải đành đè 
nén, chỉ nói với nhau những lời lẽ lịch sự. Rồi chửi rủa nhau trên 
báo cho cõi lòng được nhẹ nhõm, rồi lại gặp gỡ giao thiệp nhau 
và coi các cuộc chửi lộn trên báo như một trò lôi cuốn mới mẻ. 

Trong những tuần qua, tôi đặc biệt chú ý đến các cuộc tranh 
cãi và chửi bới vì đấy là một cuộc tranh luận về ngữ vựng.  

Ứng cử viên Bézat kêu lên giận dữ: 
- Thưa bá tước, bá tước đang thò tay vào thùng rác. 
Ông bá tước trả lời không phải ông nói tới cái thùng rác nhỏ 

mà là một cái thùng rác lớn. 
May nhờ cuộc bỏ phiếu kín chỉ có một vòng, chấm dứt được 

cuộc tranh cãi về chữ dùng. Thùng rác nhỏ, thùng rác lớn rồi tới 
xe bò rác, xe vận tải rác, vậy [chỗ này] là thùng rác hay nơi đổ 
rác1? Hy vọng rằng trong hai năm nữa chúng ta được mở mắt ra 
khi các vị đó trở lại đề tài tranh cãi về chữ nghĩa này.  

                                                      
1 Nguyên văn: tonnelet, tombereau, barrique, camion; các thứ chứa rác với dung 
tích càng lúc càng lớn, và tác giả mỉa mai poubelle ou dépotoir  thùng rác hay 
nhà chứa rác? 
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Phải chi giữa lúc họ hò hét cãi nhau như thế, quần chúng đang 
tính điểm cũng sẽ hoàn toàn thoả mãn nếu các vị chiến binh cũng 
hét lên như sau: 

- Các ngài đang chà đạp lên uy tín nước Pháp! 
Nhưng quần chúng chỉ lo lắng chứng kiến. Cho nên các đối 

thủ khôn ngoan vội vàng ngưng chiến một giây để thấy rằng quả 
thật uy tín các bậc lãnh đạo đang biến mất. Nhưng liền đó họ 
nhận thấy rằng cũng không lợi ích gì, nên lại bắt đầu… chửi rủa 
nhau thậm tệ hơn. Tất nhiên chửi nhau như thế cũng không phải 
là một cách tốt để phục hồi uy tín nước Pháp. 

Đang cơn hăng máu, họ đối xử nhau thậm tệ tối đa và tố giác 
những chuyện bỉ ổi khó tin. Cái thứ bị mua chuộc; đồ thối nát; tổ 
tiên nhà anh đã phá trinh đầy tớ1; cái thằng chuyên viên tra tấn 
này xúc phạm thuần phong; ai cũng biết tên này là một đứa loạn 
luân; mi là thằng lau cầu tiêu hoàng đế; mày cũng vậy. Thật là có 
quá nhiều đứa chuyên chùi rửa nhà vệ sinh vương giả2. 

Sự thật tàn nhẫn nhưng rất đúng. Đáng tiếc là không có vòng 
bầu cử thứ hai. Nếu không, biết đâu chúng ta sẽ chứng kiến thêm 
một bộ sưu tập toàn những người mẫu - mấy kẻ lau chùi nhà vệ 
sinh vua và những người kia - đầy đủ tiêu chuẩn làm người đi 
khai hóa. 

***** 
La Lutte số 196, 12-5-1938  

Petits clous 

Một đức ông  mới 
Sinh viên học tại đại học Sorbonne3 những năm 1928, 1929 

mỗi tuần gặp nhiều lần trong hành lang đại học Văn Khoa một 
linh mục người An Nam, không ngoài tuổi ba mươi, đó là linh 
mục Ngô Đình Thục. Ông đã có bằng thần học tại trường Thiên 
chúa nào đó, và bây giờ muốn thêm bằng cử nhân văn chương tại 

                                                      
1 Dịch chữ droit de cuissage, xem bài “Đạo đức trưởng giả”, La Lutte, số 22. 
2 Nguyên văn porte-coton: chữ xưa có nghĩa “người lo cho nhu cầu thoái hóa” 
của vua ; về sau dùng với nghĩa người giữ nhà vệ sinh. 
3 Sorbonne là đại học Paris nổi tiếng thế giới về thần học trong thời xưa. Được 
lập ra từ  năm 1257 với tên của nhà thần học Robert de Sorbon (vừa là linh mục 
nghe xưng tội của vua Pháp Saint Louis). Nhà bác học Marie Curie là giáo sư 
Sorbonne vào đầu thế kỷ hai mươi. Về sau đại học này chuyên về văn chương, 
khoa học xã hội, luật và chính trị. 



Thượng lưu, Trí thức   315 
 

 

một đại học không tôn giáo. Lòng tin của ông có bị thử thách hay 
không? Những vấn đề liên quan tới sự hiện hữu của Trời rất phù 
phiếm và rắc rối. Trời đáng chán, vì mỗi lần người ta tự hỏi ông 
Trời ở đâu, ai cũng trả lời rất bâng quơ. 

 Đức Chúa con cũng không tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà 
nghiên cứu hơn Đức Chúa cha.  

Chúng tôi không nhớ nhà bác học nào, chắc không tin lời các 
ông cha, đã kết luận: Tôi không biết gì hết, ngay cả việc Jesus có 
hiện hữu hay không. Một người khác tuy ít tiêu cực hơn nhưng 
cũng không khích lệ hơn: Tôi không biết gì hết, ngoại trừ việc 
Jesus có hiện hữu. Trên nền tảng những chi tiết không chắc chắn 
gì hết, qua nhiều thế kỷ, người ta đã tạo nên trò bá láp lớn nhất. 

Chắc là linh mục Ngô Đình Thục không nghi ngờ gì hết. Vì 
được thánh  thần soi sáng dạo nào, giờ đây ông được phong chức 
Giám mục. Đây không phải là một nâng bậc theo thâm niên, mà 
là do đề bạt. Chín năm sau chúng tôi gặp lại ông trong y phục lạ, 
với mũ lễ và gậy quyền, dù ông đi lại dễ dàng không cần chống 
gậy. Ông không có râu nhưng trông già hẳn đi. 

Lễ đăng quang thật đình đám tập họp giới quý tộc giáo sĩ và 
cả quý tộc dân sự. Trong bầu không khí hoà hợp này, quan chức 
triều đình và giáo hội nốc cạn rượu champagne có vẻ quên đi mối 
thù người truyền giáo của tổ tông vua Bảo Đại. 

Sử chính thức kết án vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức đã 
truy nã và chém đầu một số người theo đạo. Nhưng không nói gì 
đến vai trò của những người mặc áo thụng đeo thánh giá dưới 
danh nghĩa truyền giáo đi trước quân đội trong cuộc chinh phục 
thuộc địa. 

Người chiến sĩ của Trời đã hợp tác với lính chiếm thuộc địa. 
Khi những người thứ nhất không thành công trong việc ru ngủ 
linh hồn trong cuộc chinh phục hoà bình, thì hạng người thứ hai 
tiến đến và luôn luôn chiến thắng trong cuộc chinh phục đẫm 
máu. Đây là một phân chia nhiệm vụ: thánh giá tiến hành đem sự 
phục tùng trước, súng ống tấn công những kẻ ương ngạnh sau. 

Sử chính thức nói đủ thứ chuyện tàn ác của các vua An Nam, 
trừ quyền tự vệ chính đáng, mà khi thực hiện quyền ấy không 
khỏi đưa đến việc thái quá. 

Súng núp sau thánh giá khi thanh bình. Đầu độc linh hồn có 
lợi hơn tàn phá cơ thể. Người truyền giáo hứa hẹn thiên đàng để 
người bản xứ bị bóc lột dịu nỗi đau địa ngục trần gian. Tuy nhiên 
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nhà truyền giáo không chờ đợi. Trong địa ngục thuộc địa những 
người cầm quyền tinh thần ăn uống no đủ như những người cầm 
quyền vật chất. 

Người ta có thể thán phục cha Thục đã lên chức nhanh chóng. 
Đức Thánh cha muốn làm trẻ đội ngũ cán bộ của Chúa. Lễ tôn 
phong ở Huế giống như lễ quân đội gắn lon cho lính đáng được 
thưởng. Những người trẻ mang lon và thánh giá dẫn các tiểu đoàn 
của đức Giáo hoàng chuẩn bị một cuộc tấn công vào lương tâm 
[quần chúng]. Mạnh ai nấy chạy nghe! 

 
***** 

La Lutte số 201, 26-6-1938  
Petits clous 

Hãy đuổi bọn con buôn mới này ra khỏi đền thờ1 
Vừa tới Sài Gòn, Ðức ông Ngô Ðình Thục đã được dành cho 

vinh dự ban phép lành cho các nhân sĩ đại diện giới trưởng giả và 
thực dân tại nhà thờ Ðức Bà. Tại đó có mặt những tay ngốn-sạch-
ngân-sách2, những quân nhân ngực đầy huân chương, những 
nhân vật quen thuộc trong giới chánh trị và kinh doanh. Tất cả 
uống lời ban của Ðức Giám mục, và tĩnh tâm sùng đạo trước 
tượng ảnh Chúa trên thập tự giá. 

Trong khoảng khắc, người ta có thể tưởng họ đã bỏ ra ngoài 
đầu óc những lo toan danh lợi phù phiếm. Bóp ngạt luôn lòng 
tham tiền và dập tắt lòng dâm dục, họ cầu mong được sống trong 
thiên đường hạnh phúc. 

Hai tuần lễ trước đó, cũng những người ấy đã đi chùa cùng 
với đám tùy tùng ăn bám. Giữa nhóm sư lớn sư nhỏ, các nhân vật 
lỗi lạc của chúng ta chìm đắm trong cơn sùng kính lạ thường. 
Ðức Phật phải nhắm mắt để khỏi nhìn cảnh tượng khôi hài này. 
[…] 

Rồi đây, một lần khác, những kẻ nắm quyền hành thế tục này 
sẽ đi viếng Thánh thất Cao Ðài. Dưới ánh mắt ranh mãnh của 
thánh độc nhãn, họ sẽ nghiêng mình làm lễ trước bàn thờ. Sự bất 
                                                      
1 Câu này lấy từ Thánh Kinh theo thánh Jean của đạo Thiên chúa. Những con 
buôn mới này theo Thánh Jean là những người tham lam, biển lận. 
2 Tác giả ghép chữ budget:ngân sách với vore từ vorare gốc la-tinh có nghĩa là 
ăn, như carnivore:ăn thịt, omnivore:ăn đủ thứ để đặt ra chữ budgétivore, trong 
nguyên văn. 
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động thành kính của họ sẽ làm các tín đồ mặc áo dài trắng ngạc 
nhiên thích thú, và hãnh diện ghi nhận sức mạnh đấng Chí tôn 
toàn năng. 

Những người này thành thực ở chỗ nào và lúc nào? Khi họ 
chiêm ngưỡng với vẻ đau khổ ra mặt Ðức Chúa hấp hối trên thập 
tự giá? Khi họ tự hạ thấp trước Ðức Phật an nhiên tự tại? Hay 
trước một nhóm thánh thần đủ loại với Cao Ðài đứng đầu? Hay 
khi họ tựa như bị thôi miên bởi cái rún sâu hoắm của Phật Di Lặc 
tại một chùa làng xã? Nhưng phải hiểu rõ là dưới mắt những kẻ 
quyền thế này, chỉ có một thực tế đáng kể: sự giàu có và danh 
vọng trên đời. Mải mê bận bịu với kiêu căng, ganh tị, khát khao 
tiền bạc và danh vọng, họ không thể nào thích hợp với quan niệm 
sắc sắc không không, hay với một Thiên đàng bình đẳng, vì 
những nơi chốn này không có những trang phục lòe loẹt, những 
quân hàm oai phong, hay những huy chương chói lọi. 

Việc phủ phục trước những bàn thờ đủ loại, cái thái độ tôn 
thờ giả dối dưới chân các đấng chí tôn trái ngược nhau, thật ra chỉ 
là thứ nghệ thuật ngoại giao được xem xét và chấn chỉnh cẩn 
thận. Tất cả chỉ nhằm làm vui lòng các tu sĩ suy đồi thoái hoá của 
tất cả các tôn giáo thông qua sự giả dối có thỏa thuận, và biến họ 
thành tòng phạm với chánh sách đô hộ. 

Khi Jésus thấy trên sân trước đền thờ những lái buôn bò, cừu 
và chim bồ câu, và những kẻ đổi tiền (tổ tiên của những kẻ đổi 
tiền ở đường Catinat ngày nay), Người lấy sợi dây làm roi xua 
đuổi những kẻ làm ô uế đền thờ này. Người nói: Nhà của ta là 
nơi cầu nguyện mà các người dùng làm nơi buôn bán bất chính, 
một hang động chứa trộm cắp. 

Giáo sĩ nào sẽ dám kêu lên trong đại thánh đường Sài Gòn:  

Này các ông, các ông làm ô tạp nhà của Chúa bằng sự có 
mặt của các ông. Đầy tham vọng, linh hồn của các ông là vực 
sâu tối đen mà đức tin sẽ không bao giờ soi rọi tới nổi. 

Ích kỷ, tham lam, ức hiếp người yếu hèn nghèo khổ, các 
ông không tin nơi đấng tối cao của bất cứ tôn giáo nào. Sự 
nhún nhường man trá trước tất cả các bàn thờ tôn giáo là một 
biểu lộ quái đản của thái độ tôn thờ phiếm thần. 

Các ông muốn bán cái sùng kính giả hiệu và lòng ăn năn 
giả dối để mong được chúng tôi tán thành sự bất công và tàn 
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ác của các ông. Nhưng nhà Chúa chúng tôi không phải là thứ 
chợ dành cho buôn bán bất chính. Các ông hãy đi ra ngay! 

Không một cha xứ hay một linh mục nào sẽ nói như thế. 
Trước tiên, những người mặc áo dòng biết trước rằng người ta 
gán cho đức Chúa tất cả phép lạ. Sau đó, những lời thành thật này 
sẽ làm nhà thờ trở  nên trống trải, sẽ làm tuyệt vọng những kẻ làm 
trò hề đạo đức giả và buôn bán lòng tin của công chúng một cách 
bất chính. 

***** 
La Lutte, số 207, ngày 11-9-1938 

Petits clous 

Chuyện một cú đá 
Hãnh diện là trưởng nữ của Đông Dương Pháp thuộc, xứ 

Nam Kỳ cam kết sẽ giữ vững sứ mạng đại diện cho Liên bang 
Đông Dương tại Chính quốc. Tôi chắc chắn điều đó. Cho nên 
qua phiên họp thường lệ năm 1938, với sự hợp tác chặt chẽ 
và đầy tin cậy của  ông Pagès, vị Thống đốc sáng suốt và 
cương quyết, Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ chắc chắn vẫn sẽ 
trung thành với truyền thống độc lập trong tư tưởng, ôn hoà 
trong lời nói, và luôn luôn quan niệm vì lợi ích quần chúng. 
Tôi xin mời quí vị đại biểu thuộc địa khẳng định với nước 
Pháp rằng chúng ta quyết tâm gắn bó với mẫu quốc và vô 
cùng tận tâm với ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa vốn là người 
đạo đạt những thỉnh nguyện của chúng ta lên nhà nước Cộng 
hòa Pháp. 

Ai nói như vậy? Một ông thực dân cầm dùi cui? Một kẻ chinh 
phục tầm cỡ ngang hàng với Darles1, kẻ chuyên tra tấn ở Thái 
Nguyên? Một người da trắng gắn bó với uy thế chủng tộc? 

Không, đây chính là ông Bùi Quang Chiêu, một người “quốc 
gia” vững tin, một người “ái quốc” nhiệt tình (được 123 hương 
chức bầu làm đại diện), người đại diện có tư cách của giới trưởng 
giả bản xứ, là hoa mỹ của lớp người An Nam tài ba. 

                                                      
1 Darles, cựu Đốc lý Thái Nguyên quá tàn ác nên tù nhân và cả lính thuộc địa 
nổi loạn vào năm 1917 ở Thái Nguyên. (Xin đọc tiếp về nhân vật này trong Bản 
chú thích tên người.)  
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Ðoạn văn hùng biện này làm người ta nghĩ tới những cú đá đít 
đã biến mất, và tới những cú đá đít mà ông Bùi quốc gia đã nhận 
nơi mông vào một ngày tháng ba 1926 1. 

Chúng ta biết được khá chính xác số cú đá vào đít ông Chiêu 
qua bức thư ông gửi cho bạn ngày hôm sau buổi tiếp tân long 
trọng này. Báo La Lutte ngày 24 tháng chạp năm 1936 đã đăng tài 
liệu có thật này. Sau đây là vài đoạn trích trong đó: 

Tôi vừa ra khỏi cổng bến Nhà Rồng M.M.2 thì thấy một đám 
đông đen nghẹt. Một bên có người la "Hoan hô Bùi Quang 
Chiêu" và vẫy nón. Bên kia, khoảng ba mươi người Pháp sắp 
thành hàng, huýt gió và la: "Ô, đẹp chưa, thằng nói láo! 

Sau lưng tôi mười mấy người Pháp la ’Giết nó!’ và tìm 
cách chen lại đánh đá tôi... Ra khỏi cổng bến chừng trăm 
thước, thừa cơ đám đông đun đẩy, một đứa Âu châu đá trúng 
đít tôi một cái nhẹ. Tôi trả lời bằng cách khuyên người An 
Nam bình tĩnh. 

Khi bị đá thêm cái thứ hai, tôi nói với ông Cò cảnh sát là 
nếu ông để nó đá tôi lần nữa, tôi sẽ không bảo đảm an ninh... 

Trong sự nghiệp chánh trị về sau này, Bùi Quang Chiêu3 đã 
tìm ra một cách rất hay để khỏi phải hít hà xoa mông: ông ôm 
hôn tất cả các bàn chân kẻ đi chinh phục có khả năng đá đít ông. 

                                                      
1 Bùi Quang Chiêu, lãnh tụ đảng Lập Hiến, sang Pháp vận động chính quyền 
Pháp nới rộng chế độ cai trị ở thuộc địa, ban hành hiến pháp cho Đông Dương 
dựa trên cơ sở tôn trọng nền bảo hộ của Pháp, và quyền tự trị riêng cho xứ Nam 
Kỳ. “Khi ông về tới Sài Gòn, lớp trí thức tư sản tổ chức biểu tình đón ông tại 
bến tàu. Đồng thời, những tay thực dân, chủ đồn điền, vốn coi Nam Kỳ là vương 
quốc của họ, cũng huy động một nhóm người quá khích, tổ chức cuộc phản biểu 
tình để phá rối. Hai bên xô xát hỗn loạn.” (Trích Những nhà phú hộ lừng danh 
Nam Kỳ của Hứa Hoành, đăng trên mạng www.vnthuquan.net). Xin đọc thêm về 
Bùi Quang Chiêu trong Bản chú thích tên người. 
2 Messageries Maritimes (bến vận tải đường biển Sài Gòn), thường được gọi là 
bến Nhà Rồng. Nóc tòa nhà chính xây xong năm 1876 được thiết kế theo phong 
cách Việt Nam: hai con rồng quay mặt vô mặt trăng chính giữa, theo kiểu 
“lưỡng long chầu nguyệt”, 4 góc mái nhà có 4 con cá hóa rồng, vì vậy người dân 
Sài Gòn quen gọi  Bến Nhà Rồng. 
3 Có nhiều tài liệu nói về Bùi Quang Chiêu, trình bày sự nghiệp chính trị của 
ông một cách công bằng hơn, như “Portrait en blanc et noir d’un bourgeois mal 
aimé” (“Bùi Quang Chiêu, Chân dung thật một người tư sản không được ưa 
thích”) của Pierre Brocheux trong quyển Sài Gòn 1925-1945: De la ‘Belle 
Colonie’ à l’éclosion révolutionnaire ou la fin des dieux blancs. Paris: 
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 Có nhiều kiểu yêu nước: kiểu Hitler hung hăng khiêu khích, 
kiểu Charles Maurras1 giành thắng lợi bằng bạo lực dao phay, hay 
kiểu Gandhi ngồi khoanh tay bất bạo động. 

Lòng yêu nước của Phan Thanh Giản, Kinh lược sứ ba tỉnh 
miền Tây Nam Kỳ, đã khiến người tự tử vì tuyệt vọng bất lực. 
Còn Bùi Quang Chiêu và bạn bè thì lại nâng cao lý tưởng yêu 
nước (nịnh bợ) thực dân. 

Nước bạn láng giềng phương Bắc của chúng ta có anh hùng 
Tôn Dật Tiên, được dân chúng tưởng nhớ bằng lễ Quốc Khánh. 
Bùi Quang Chiêu, người yêu nước xứ An Nam, sẽ để lại kỷ niệm 
"Quấc Mông2", lễ này sẽ rất cần đến những bàn chân làm roi của 
người lương thiện. 
 

-o0o- 

                                                                                                                       
Autrement, 1998, tr. 153-158; “Các xu hướng chính trị Nam Bộ và Đông 
Dương” của Lê Mạnh Hùng, BBCVietnamese.com, 9-8-2005; và “Những nhà 
phú hộ lừng danh Nam Kỳ: Bùi Quang Chiêu” của Hứa Hoành 
(www.vnthuquan.net)  
1 Maurras là nhà văn, ký giả kỳ thị (với người Do Thái và di dân), khuynh hữu, 
lý thuyết gia chủ nghĩa "quốc gia tổng hợp", sáng lập tờ báo cực hữu l'Action 
française, ủng hộ Franco, đã từng hăm dọa thanh toán Bộ trưởng Nội Vụ bằng 
dao súng năm 1925! (Xin đọc thêm về Maurras trong Bản chú thích tên 
người.) 
2 Tác giả chơi chữ: lễ Quốc Khánh là "Fête Nationale", chữ dành cho ông Chiêu 
là "Fesses Nationales" (Fesses=mông). 
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Vua chúa, Quan lại 

Cường hào, Hương chức 
 

Mục Lục 
 

Thi làm quan hay một tiến bộ rất văn minh khai hóa 
 Petits Clous, La Lutte, số 76, ngày 25-3-1936 

Ông Hương cả, lãnh chúa trong làng   
 Petits Clous, La Lutte, số 53, ngày 21-9-1935 

Sài Gòn rừng rú 
 Petits Clous, La Lutte, số 87, ngày 17-6-1936 

Chuyện cường hào kỳ mục trong làng  
 Petits Clous, La Lutte, số 127, ngày 16-2-1937 

Lại chuyện hương chức làng xã 
 Petits Clous, La Lutte, số 140, ngày 8-4-1937 

Chuyện linh tinh trong làng 
 Petits Clous, La Lutte, số 183, ngày 16-1-1938 

Quan chức ở chốn trường đua 
 Petits Clous, La Lutte, số 193, ngày 14-4-1938 

Những ông vua hạnh phúc 
 Petits Clous, La Lutte, số 190, ngày 20-3-1938 
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La Lutte, số 76, ngày 25-3-1936 
Petits clous 

Thi làm quan  
hay một tiến bộ rất văn minh khai hóa 

Vào trung tuần tháng vừa qua, tại kinh đô miền Bắc có linh 
đình tổ chức những buổi lễ thật long trọng mang tính cách lịch 
sử. Đó là lễ xướng danh tân khoa kết quả kỳ thi làm quan vừa 
được khôi phục lại cho các vị “dân chi phụ mẫu” lấy lại uy thế 
vốn đã bị mất kể từ ngày các quan Tây đổ bộ xuống An Nam. 

 Tham dự buổi lễ toàn là những người danh giá sáng rỡ. Các 
thượng quan chức to nhất của Triều đình đều có mặt với mấy bộ 
râu tuyệt vời và áo dài gấm thêu hoa tuyệt đẹp. Nói tóm lại là 
toàn bộ những thứ “đồ cổ” đáng kể nhất.  

Nói theo tờ báo đồng nghiệp của chúng tôi La Patrie 
Annamite (Tổ quốc An Nam) hết lời ngợi khen: cuộc lễ long 
trọng huy hoàng này “đưa chúng ta trở lại nhiều năm về trước 
vào thuở oai nghi tráng lệ những kỳ thi hương thi hội ba năm một 
lần.” 

Hoan hô sự tiến bộ. Càng nhiều tuổi chúng ta càng thấy nhiều 
điều mới lạ. Chúng ta hãy nhờ vào bàn tay khai hoá văn minh của 
nhà nước thuộc địa, họ đã tài ba một cách thật đáng khen nhằm 
tặng cho chúng ta một cảnh trí độc đáo cho dù chẳng vui vẻ mấy: 
làm sống lại toàn bộ cái quá khứ phong kiến của chúng ta. Cứ thế 
cho đến năm 1950, hoàn toàn được văn minh hoá, được đưa vào 
vòng kỷ luật và được ăn phải bã, chúng ta sẽ cần phải hơn thua 
các thần dân Lê Ngọa Triều.  

Thật ra, tôi không biết Nhà nước có nghĩ đến chuyện lợi dụng 
mấy kỳ thi hương thi hội được tổ chức lại, để lấy lợi, ngoài cái lợi 
về mặt chánh trị là chắc chắn rồi, còn có cái lợi khác không chối 
cãi được, về mặt du lịch.  

Quả tình, tôi thấy ngoài cái xứ này ra, còn có chỗ nào trên thế 
giới có thể cho thấy những thứ hiếm có và thật sự lạc hậu đến như 
vậy.   

Mấy vị thượng quan chìm khuất trong áo dài gấm màu sắc rực 
rỡ nhưng lụng thụng, mũ mão cánh chuồn long trọng mà vướng 
víu, giày hia oai nghi mà không phải là thứ hia đi bảy dặm của 
chú bé Petit Poucet. Bên cạnh các ông là những vị quan Tây trẻ 
hơn từ Paris đến với áo chẻn có tay; nếu những du khách Anh và 
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Mỹ không thích cái hỗn hợp mẫu quốc thuộc địa đậm mùi hương 
xa này thì quả là quá khó tánh! Giá vé vô cửa: 50 đô la mỗi 
người. Sau đó là cuộc viếng thăm phế tích Đế Thiên Đế Thích và 
sau cùng là lễ vinh quy bái tổ của một quan trạng: trong cuộc lễ 
rước này quan đi giữa, có trống chiêng cờ phướn, heo quay và 
mấy đám heo chuyên nộp thuế1, khăn áo chỉnh tề đứng hai bên 
làm hàng rào danh dự. 

Sở Du lịch sẽ sắp xếp cẩn thận tránh rắc rối trầm trọng gần 
như là xì căng đan như lần vừa rồi. Số là có một tân quan về làng 
bái tổ. Mà ban hội đồng kỳ mục hay hội tề hương chức2 làng vì 
thiếu lọng vàng nên chỉ đem lọng xanh ra đón quan. 

Vị quan đại diện cho Thiên tử này nhíu mày, trợn mắt ngó 
mấy ông kỳ mục, hương chức rồi... dừng chân đứng lại. Quan chỉ 
dợm bước sau khi các ông tìm được một miếng vải màu vàng phủ 
lên chiếc lọng xanh.  

Như vậy đó, "dân chi phụ mẫu" không coi thường bất cứ chi 
tiết nào. 

Tôi rất muốn nhìn thấy bộ mặt quan nếu quan thấy giữa đám 
nông dân rách rưới vì thuế má nặng nề, ngoài võng lọng đỏ đón 
tiếp ngài còn có cả cờ xí đỏ thắm và biểu ngữ cùng một màu đỏ 
tươi không kém3.  

***** 
La Lutte, số 53, 21-9-1935 

Petits clous 

Ông Hương cả, lãnh chúa trong làng 
     Báo chí đăng một câu chuyện khó tin đối với những ai 

không biết phong tục của đất nước ta. Trong tháng qua, 10 nông 
dân xã Đinh Mỹ, tỉnh Long Xuyên, vì không tiền đi hớt tóc ở 
tiệm, nên rủ nhau mượn một lưỡi dao cạo, rồi luân phiên người 
nầy cạo đầu người kia, cứ thế mà họ đã lần lượt cạo láng hết mớ 
tóc dài của họ. 

     Hai tuần lễ sau đó, sự việc này đến tai Hương cả trong làng, 
ông thấy chuyện hết sức nghiêm trọng. Cả 10 anh nông dân đều 

                                                      
1 Chỉ người dân bản xứ. 
2 Tiếng thông dụng tùy theo miền: Hương chức trong Nam, Kỳ mục (Bắc, 
Trung). Xem “Hội tề, Hương chức” trong Bản chú thích tên người. 
3 Cờ đỏ cách mạng vô sản (cộng sản) 
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bị bắt, về tội âm mưu phá rối an ninh quốc gia, nghĩa là tội cộng 
sản, và bị nhốt vào trạm giam. Phải đến 3 ngày sau họ mới được 
thả ra. Tuy vậy chánh quyền tỉnh còn ra lệnh phải theo dõi họ 
chặt chẽ. 

      Cần phải biết một điều: Hương cả1 là vua làng. Ông thâu 
thuế, bám sát kẻ đóng thuế, nhận đơn khiếu nại, bắt bớ, xử kiện, 
trừng phạt, ông ta có tất cả quyền hành để thực thi mọi ý tưởng 
kỳ quặc đi đôi với mức dốt nát của ông, vì ngay đến chính tên 
mình, ông cũng không biết ký ra làm sao. Khi ông có mối giao 
hảo thân thiện với các quan Chánh tổng và Chủ quận rồi thì có gì 
nữa mà ông phải ngại ngùng. Các bà vợ và con gái nông dân 
nghèo hãy coi chừng! Ông Hương chức kiêm bá hộ khăn đóng, 
râu chòm, trịnh trọng và ưa ăn hối lộ nầy - thường là con dê già 
mê rượu đế và gái tơ.  

     Chính quyền thực dân làm ngơ trước mọi điều trái phép của 
ông ta, từ chuyện tàn ác giam cầm oan uổng cho tới chuyện hiếp 
dâm miễn sao ông ta cứ căm thù truy lùng cộng sản, bóc lột nông 
dân nghèo để thu thuế. Ông Hương chức kiêm cảnh sát này, tự 
biết là tay phụ tá sáng giá của chánh phủ, nên mới lợi dụng địa vị 
này tạo dựng uy tín cho mình. Ai không mời ông đến ăn cưới, ăn 
giỗ… là đã tự gây cho mình một hiềm thù lớn lao đầy nguy hiểm. 

     Cực kỳ dốt nát nên ở bên ngoài cái giang sơn của ông, ông 
chẳng là gì hết, bị tùy phái quan Chủ tỉnh lấn lướt, bị thơ ký 
ngược đãi, ông khom lưng trước ông Huyện và sợ sệt khi nhìn 
thấy quan Chủ tỉnh chuyên quyền. Thật tình mà nói thì ông ta rất 
khổ sở khi phải mặc chiếc áo dài quyền quý, đầu cúi mọp sát đất 
quỳ lạy sau bàn hương án bên cạnh cái cổng chào kết bằng lá dừa 
nước, khi xe của các quan Thống đốc chạy qua2.      

     Nhưng, các ông vua con thực dân nầy chạy ngang qua với 
tốc độ 90 cây số giờ, sung sướng được phục vụ, thản nhiên nhìn 
thoáng qua đám dân thuộc địa, không phân biệt đâu là các viên 
chức xã, bàn hương án, khải hoàn môn, hay con trâu đang kéo 

                                                      
1 Hương chức đứng đầu ban Hội tề. (Xem “Hội tề” trong Bản chú thích tên 
người.) 
2 “Theo tục lệ sẵn có từ thời phong kiến, khi vua, quan to đi kinh lý, dọc theo 
bên đường, giới chức địa phương phải đặt bàn hương án, đốt lư trầm, bày biện 
những dĩa to chưng hoa tươi..., trái cây ngon đang mùa,.., hương chức làng, cai 
tổng khăn áo chỉnh tề, chầu chực sẵn để khi quan to đi ngang qua – thường là 
không ghé lại – thì khoanh tay, cúi đầu (gọi hầu bái)”. (Sơn Nam, 1993, tr. 159). 
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cày trước người nông dân nghèo khổ mình trần trụi đang bì bõm 
dưới bùn.  

 
***** 

La Lutte, số 87, 17-6-1936 
Petits clous 

Sài Gòn rừng rú 
Ở giữa thành phố Sài Gòn thân yêu, người ta có thể xem như 

mình được an toàn. Vì có cả một đội ngũ lính đi khắp đường phố 
xét giấy thuế thân, kiểm soát bảng số xe, phạt những ông đánh xe 
thổ mộ, và khi rảnh rang lính cũng lùng bắt bọn vô lại. Thỉnh 
thoảng một khách bộ hành ngã gục, công an tới, không phải để 
bắt đứa du côn vì nó đã trốn mất, mà đưa nạn nhân vào nhà 
thương chỉ để khỏi bị mang tiếng mà thôi.  

Dân ở thôn quê có đời sống rắc rối hơn, vì trong đời sống ấy 
có cái văn minh thuộc địa qua hình thức thuế má nặng nề cộng 
thêm chế độ phong kiến thoi thóp nhưng dai dẳng với đám cường 
hào lạm quyền, ngu dốt và cuối cùng là bọn du đãng chỉ biết cướp 
bóc, cắt cổ.  

Đối với dân quê kẻ đáng sợ hơn tên du côn xâm mình thường 
là cường hào. Người ta có thể dùng dao gậy bảo vệ sinh mạng, 
nhưng khó lòng giữ được vài đồng bạc trước mánh khoé cường 
hào. Bởi cường hào luôn luôn có ngày rộng tháng dài vừa lai rai 
ba sợi vừa suy tư tìm tòi cách thức thu thuế. Nhưng khi cường 
hào sợ luôn kẻ cướp thì dân lương thiện chỉ còn nước trốn trong 
nhà. 

Tại Gò Vấp, thứ Bảy vừa qua, vì một lý do không đáng gì, đã 
xảy ra một cuộc đánh nhau cả chục người, trong đó có cả những 
người tập sự làm sát nhân. Cuộc ấu đả bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi, 
chấm dứt vào khoảng 5 giờ, khi bảy tên du đãng của một phe 
đánh gục ba tên phe nghịch. Nghe tiếng kêu cứu, một số hương 
chức ở gần nơi đánh nhau, lủi nhanh trốn vô nhà, cài cửa cẩn 
thận. Một người phó hương quản trong làng, đứng trong đám 
đông coi cuộc đánh nhau, làm trọng tài một cách công bình. Thật 
đáng khen. Ông không can thiệp thật ra vì những kẻ tham dự cuộc 
ấu đả đều là người quen biết. Còn quan Tây đang ở đâu? Những 
người lương thiện trốn đâu rồi? Than ôi, trong khi bọn du đãng 
đập lộn nhau, các quan Tây còn mãi lo ve vãn con gái đám hương 
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chức, còn hương quản đang bận thâu thuế dân, và người dân thì 
mải lo trốn móng vuốt hương quản, bàn tay lính khố đỏ, quan 
Tây, và cả bọn du đãng.  

Đôi khi mối quan hệ giữa mấy ông hội tề và bọn du đãng 
cũng không được thắm thiết. Tại Vĩnh Long, một tay giang hồ 
gắm ghé con gái một hương chức, nhưng ông này lại nhắm một 
người khác cho con mình. Tay giang hồ dán bố cáo giữa chợ. Câu 
tuyên chiến như sau: Nếu tao không lấy được con gái mày, tao sẽ 
giết mày. Ông hương cũng treo bảng giữa chợ đáp lại: Mày không 
lấy được con gái tao. Mày không làm gì được tao. Mầy lấy được 
con c. tao nè.  Dân làng chứng kiến những lời tuyên chiến ngắn 
ngủi đôi bên1 trong vòng một tuần lễ.  

Nhưng ba ngày sau đám cưới con gái, thầy hương bị ám sát 
chết, theo đúng luật giang hồ. Những tập quán giang hồ Lương 
Sơn Bạc bên Tàu xưa đã chuyển sang đảo Corse, nhưng chúa 
đảng Spada và đồng bọn bên Corse2 đã chết nên tập quán giang 
hồ này chuyển qua Sài Gòn, vì chúng ta được văn minh khai hoá 
từ 80 năm nay.  

 
***** 

La Lutte, số 127,16-2-1937 
Petits clous 

Chuyện cường hào kỳ mục trong làng 
Hôm nọ có người điệu bộ coi thiệt khiếp đảm đến trình diện 

tại báo quán La Lutte. Mặt anh bị một vết thương dài chạy xéo từ 
chân tóc nơi mí trán xuống tận càm, ngăn hai phần ba cái mũi với 
phần mặt còn lại. Và anh giải thích cho tôi nghe vì sao anh đi cà 
nhắc: một nhát rựa chém ngang nhượng chân cắt đứt gân. Một 
ông hương chức đã gây ra vết thương này cho anh vì chuyện đàn 
bà. 

 Thì ra ông hương này với anh nông dân có chung một cô 
nhân tình, một trong đoàn nữ binh chuyên môn ban bố những thú 
                                                      
1 Nguyên văn: Proclamations napoléoniennes, tác giả chế giễu nhắc đến lời 
tuyên chiến với quân Ý của Đại đế Nã Phá Luân Bonaparte. 
2 Spada (de Lopigna): tục gọi "tên cướp của Thượng Đế", vì Spada giết người 
cướp của mà luôn mang thánh giá trong người, hay giả làm đàn bà khi hành 
nghề, năm 1933 hắn bị bắt và đưa vào nhà thương điên. Bị xử tử năm 1935 tại 
Bastia. 
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vui nhục dục phàm tục và mãnh liệt nhất trên đời. Ông hương vô 
cửa trước, chàng nông dân ra ngõ sau.  

Chỉ một chiều duy nhất cho nên ông hương bực lắm, muốn 
giành độc quyền ra vào ở nhà nàng. Một bữa ông núp rình, cây 
rựa trong tay. Ông khôn lắm, bởi ông muốn làm xấu mặt tình địch 
và cắt gân chân cho nó khỏi còn ham chạy tới chạy lui nữa. 

Tấn thảm kịch có nhiều nhân chứng, nhưng tất cả đều đồng 
lòng rút lui khi nạn nhân muốn thưa kiện ông cường hào ghen 
tuông và có thế lực này. Và bởi vì chính mấy tay thân cận của 
quan lo việc điều tra và làm tờ báo cáo cho nên vụ đả thương này 
bị xếp xó. 

Vụ thứ hai ít bi thảm hơn. Ông Bùi Quang Chiêu có một 
người anh em, bà mẹ vợ ông này có một cái tủ sắt. Bữa kia, bà 
già la làng: “Có trộm!”. Thế là (hương thân hương chức) hương 
hào, hương quản (lo an ninh) kéo nhau tới. Bà mới chỉ tay vô một 
anh đầy tớ đang làm ra vẻ ngu ngốc, mà anh ta ngốc thiệt vì đó là 
một anh khờ.  

Các quan làng mới mở một con mắt trái nghi ngờ ra xem, rồi 
mở tới con mắt phải cảnh sát. Họ tra khảo thằng ăn trộm. Rốt 
cuộc chỉ làm cho nó ngu thêm. Họ bèn gởi nó về Sở Mật thám 
Bến Tre thể theo lời yêu cầu của người anh em ông Bùi Quang 
Chiêu để họ điều tra theo kiểu mới mẻ hơn. Sau đó người ta gởi 
trả chàng khờ về làng, bệnh hoạn hơn và khờ tới mức không thể 
khờ hơn nữa. 

Một ông kỳ mục giàu có cũng chẳng thua gì một ông hương 
dốt nát: ông nào cũng đáng sợ bởi cái cách thức chà đạp lên luật 
pháp. Ông hương giàu đi kiếm quan quận và bỏ đầy túi quan 
khiến quan dễ dàng trở thành hung thần, bởi vì quan có quyền đặt 
để luật pháp của quan. Luật đó thay đổi theo sự vui buồn của 
quan, theo oán hờn, theo thù hằn truyền kiếp hay theo mức đểu 
cáng đang ám ảnh quan.  

Tự do, công bằng, bác ái là những bóng ma mà anh phu, 
người đầy tớ hoặc anh nông dân nghèo nhìn từ xa qua số phận nô 
lệ hay sau rặng cây xanh mà ít khi họ vượt qua. Chuyện tư pháp 
là một cái gì quá bí mật với anh và vấn đề hành chánh cũng là 
mối đe dọa thường xuyên cho anh.  

Và anh ta còn bị cả thứ gì cao lắm nó nghiền nát anh ta. Này 
nhé: Cai tổng bao che cho ông Hương, Chủ quận che cho Cai tổng, 
Chủ tỉnh bao che Chủ quận, Thống đốc bao che Chủ tỉnh, và Bộ 
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trưởng bộ Thuộc địa che chở Toàn quyền và gần đây lại còn khen 
ngợi sự tận tụy của ông nầy. Tất cả ăn khớp nhịp nhàng tuyệt vời 
như mấy cái hộp Nhật Bổn lần lượt cái này lồng vào cái kia. 

Tội cho thằng khùng nào toan tính sờ tay vào bộ máy này. Dù 
sao đi nữa, nếu anh ta có vô tù vì một ông hương hào hay một 
ông cảnh sát, anh ta cũng hãy còn được tự do mà hét lên rằng: 
“Hoan hô Mặt Trận Bình dân!” bởi vì nước Pháp thay nội các 
mới vừa được 9 tháng. 

 
***** 

La Lutte, số 140, 8-4-1937 
Petits clous 

Lại chuyện hương chức làng xã  
Các bạn thấy ông nông dân này lang thang khắp phố phường 

Sài Gòn, mặc áo dài, cây dù cắp nách, khăn vấn đầu ló góc cạnh 
phất phơ dưới cái búi tó. Ông ta tiến bước mà lúc nào hai mắt 
cũng dán vào các mặt tiền dinh thự, hớ hênh chìa túi ra cho kẻ 
cắp vặt, vác hàm râu dựng đứng vì khâm phục, tai không nghe còi 
xe nhưng vì bản năng sinh tồn, để khỏi bị xe cán, đôi chân luôn 
luôn sẵn sàng nhảy thoát sang một bên.  

Không nên chỉ nhìn bề ngoài. Cái ông nông dân đó thật ra là 
một ngài kỳ mục cực kỳ có thế lực trong cái xó rừng của ông ta. 
Hãy nhìn thấy ông kìa. Sau khi làm rụng rời cử toạ bằng mấy câu 
mấy chữ chắp nối lung tung hoặc lượm lặt hay bịa đặt lời Khổng 
Tử với Mạnh Tử, nói từ một trí nhớ vật vờ chao đảo, hai con mắt 
ông sáng trưng nhờ nửa xị đế ‘quốc lủi’ (nấu chui, nấu lậu), 
miệng cười giòn tan, ngón tay vân vê nhẩm đếm mấy cọng ria 
mép.  

Quan làng quả thật là tay vô địch bảo vệ trật tự của Pháp tại 
Đông Dương. Vừa là người thu thuế, vừa là quan tòa hòa giải, 
vừa là lính tuần vừa là thần giữ đền, vừa là công an vừa là kẻ 
điềm chỉ cho an ninh và quan thuế, vừa là nhân viên hộ tịch mà 
cũng kiêm luôn nhân chứng cho biên bản các vụ ngoại tình và sau 
cùng là người viết vô số biên bản các vụ kiện tụng. Trong chức 
vụ sau cùng này, ông ta táo bạo đổi mới, sáng tạo đủ thứ luật lệ 
theo ý muốn khi cần. Về mặt này ông không thua ông thần hộ 
mạng của làng. Cả hai đều đáng sợ như nhau: khi cả hai  cùng 
đau bụng nhức đầu là dân làng phải liệu mà chờ đại hoạ đến.  
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Vì kiêm thật nhiều chức vụ nên người ta thấy hương chức can 
thiệp vào tất cả mọi chuyện trong làng xã. 

Sau đây là một tin lấy trên báo. Một đám hương chức một 
làng thuộc tỉnh Tây Ninh đi vào các thôn xóm thâu thuế. Tại một 
nơi kia, một nông dân thưa kiện với thầy hương quản cầm đầu 
đám hương chức thâu thuế rằng người hàng xóm ăn cắp con ngựa 
ông cột trong rừng. Cũng bộ áo dài khăn đóng đó, thầy hương 
quản lập tức đổi lốt, không còn là người đi thâu thuế mà là cảnh 
sát sen đầm đi bắt bớ. 

Tang vật quả có đủ bốn chân. Kẻ cắp bị bắt trói thúc ké. 
Người thưa chỉ đợi lúc này để thanh toán cựu thù với ông hàng 
xóm. Anh ta chụp cây gậy và đánh kẻ trộm hăng như... cảnh sát 
dưới ánh mắt bao dung của thầy hương quản. 

Không phải lúc nào hương quản cũng giao nhiệm vụ trừng 
phạt cho người khác. Thường thường chính họ áp dụng hình phạt 
do họ nghĩ ra. Mới mấy hôm trước, tòa thượng thẩm đã phải xử 
một chuyện ngược đời hết sức lạ lùng. 

Một bà ở Gò Công bị tội "thiếu tôn kính" với một ông hương 
quản vì đã không khéo lựa lời mà nói với ông ta. Bà liền bị ông 
trói tay, đóng gông vô cổ. Ông leo lên xe ngựa, kéo dây lôi bà 
này qua làng này xóm kia. Đám hương chức phò tá ông hương 
quản chạy theo xe, đánh gõ rổn rảng vô thùng thiếc rỗng kêu bà 
con trong xóm ra coi tuồng hương xưa dã man.  

Thế là tên đao phủ đội khăn đóng này bị phạt vạ 200 quan 
Pháp. Tôi dám chắc ông Pagès sẽ vẫn giữ người hương quản này 
tại chức. Không ai mà không biết ông Thống đốc Nam Kỳ mê 
những cảnh diễn lại thời phong kiến. Khi ông Godart1 đến viếng 
miền Tây, ông ra lịnh cho bày bàn hương án dọc đường lộ, và cho 
những cụ kỳ mục áo thụng như hát bội đứng chung quanh. Vua 
chúa xứ An Nam thứ thiệt đã chết hết rồi. Hoan hô các Thống 
đốc, Toàn quyền thuộc địa! 

Sẽ còn nhiều sứ giả  nhà nước bảo hộ đến viếng Đông Dương. 
Tôi xin gợi ông Pagès một ý kiến tuyệt hay như sau.  

Trên đường tham quan, phải chi ông cho họ xem cảnh một 
người đàn bà cổ đeo gông bị kéo chạy lóc cóc sau chiếc xe ngựa 
trên đó chễm chệ một ông hương chức đang cầm dây cương. 

                                                      
1 “Đặc sứ” của Chính phủ Mặt Trận Bình Dân Pháp sang điều tra tình hình Đông 
Dương.  
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Mọi truyền thống đều quý giá, và cái truyền thống nói trên 
cho thấy một cách chính xác những gì thực dân cho phép coi như 
là phản ánh đạo đức thuần túy Á Châu. 

 
***** 

La Lutte, số 183, ngày 16-1-1938 
Petits Clous 

Chuyện linh tinh trong làng 
     Trong các thành phố lớn, báo chí và dư luận quần chúng góp 
phần rất hữu hiệu vào việc giảm bớt những chuyện bạo hành. Chỉ 
vì một cái lệnh phát ra trong cơn nóng giận, nghe khó hiểu mà 
một người thợ đã nhận một tát vào mặt và được bồi thêm một đá 
vào mông? Đó là một chuyện quá thường tình, nhưng phải bướng 
bỉnh lắm mới có thể lộ vẻ bất bình. 
     Dân chúng ở thành thị ít bị phiền hà hơn là dân chúng ở miền 
quê. Ở xa trung tâm đô thị, không có gì bắt buộc những ông bá hộ 
và nhân viên chánh quyền xã ấp phải thắng bớt các bản năng sơ 
khai của họ. Ai cũng muốn phô trương quyền lực của mình qua 
bạo lực và lạm dụng quyền hành một cách tệ hại. Một vài sự kiện 
gần đây đã làm sáng tỏ thêm cái chế độ thực dân tốt đẹp nầy.  
     Đã có một cuộc ấu đả lớn, hơn một tuần nay tại xã Mỹ Hưng, 
quận Hóc Môn. Chỉ vì chuyện buôn lậu thuốc lá mà 7 vị hương 
chức trong xã đã đụng độ với khoảng ba mươi nông dân. Cuộc 
hỗn chiến xảy ra; giữa những chiếc khăn đóng bị xổ tung ra, 
người ta thấy mã tấu cứ chém đều đặn xuống mấy cái đầu có búi 
tóc. Có bốn anh nằm tại trận, trong đó có ông hương quản, người 
đã tổ chức cuộc hỗn chiến nầy. 
      Theo đồng nghiệp báo La Dépêche (Điển Tín) thì sự tranh 
chấp đổ máu nầy là hậu quả của chuyện ông hương cả dựng đứng 
để trả thù vì thất tình. Bị cự tuyệt, ông ta trở lại mở cuộc tấn 
công, không như một anh si tình dai dẳng, mà cầm đầu cả ban hội 
tề được biến thành toán quân xung kích. 
      Một hương cả, hương quản đa dâm là mối nguy cho các ông 
chồng thường hay vắng mặt trong làng. Cứ đêm đến là ông ta rình 
mò đi tìm kẻ gian. Mà đặc biệt ông ta chỉ rình mò phụ nữ ở nhà 
một mình. Làm sao từ chối đãi một tách trà, một miếng trầu hay 
một giờ tiếp đón người khách lo giữ gìn an ninh cho làng xã, quá 
mệt mỏi vì công vụ đi tuần? 
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      Lần đầu tiên, ông hương quản nhà ta nói chuyện chơi một 
tiếng đồng hồ. Lần thứ nhì, ông quan tâm lâu hơn đến bà chủ nhà, 
về những chuyện trong gia đình bà; lần thứ ba ông dợm bước vô 
đề; lần thứ tư ông đưa ra những đề nghị cụ thể. Thế là khi ông 
được cho vào nghỉ ngơi kín đáo trong phòng the không ai dòm 
ngó thì đồng nghiệp ủy viên hộ tịch ghi thêm tên một người vào 
sổ sách những kẻ bị cắm sừng.   
       Trận chiến ở Hóc Môn sẽ hướng dẫn chánh phủ trong việc 
lựa chọn các chức việc trong làng. Họ sẽ gạt ra ngoài tất cả những 
người có tiềm lực quá cao. 
      Câu chuyện vặt vãnh thứ hai đáng được nêu lên xảy ra ở Hiệp 
Hòa. Các công nhân hãng đường ở đó đã phát những tờ truyền 
đơn yêu sách nghề nghiệp ngày mồng một tháng giêng. Cùng 
ngày hôm đó lại có một gánh hát lưu diễn ở làng.  
       Người chủ gánh hát và anh kép chánh liền bị bắt ngay lập tức 
theo đơn thưa của chủ hãng đường.Cả hai đều bị tố cáo là đã tung 
ra chương trình tuồng hát tối hôm đó cùng lúc với truyền đơn 
công nhân phát ra để bao che họ.  
      Thay vì giúp vui cho dân chúng bằng những kỳ tích chiến đấu 
trên sân khấu, anh kép chánh lại đi ngủ đêm ở nhà giam xã. Anh 
ta cứ tưởng là mình đang đóng vai một nhân vật nào đó trong 
truyện cổ nước Tàu xa xưa, nạn nhân của đám quan lại theo thói 
gian ác ngông nghênh.        

Từ nay về sau khi một gánh hát tới trình diễn một nơi nào đó, 
họ cần phải tìm hiểu hoạt động của công nhân trong vùng. Liệu 
coi trước đó có ai phát truyền đơn không, hay có cộng sản tụ tập 
theo tiếng trống hay không? Họ sẽ không quảng cáo rùm beng vì 
tụ tập ồn ào là dấu hiệu chống đối; họ sẽ diễn tuồng câm trước 
các hàng ghế trống. 

***** 
La Lutte, số 193, ngày 14-4-1938 

Petits clous 

Quan chức ở chốn trường đua 
 Thế là bọn bất lương lại bắt đầu hoành hành. Ở vùng ngoại ô 
cũng như tại Sài Gòn, thiên hạ đâm chém nhau dễ dàng đến phát 
sợ. Máu nhuộm đỏ lề đường, quán cóc, bến xe đò.  

Chỉ cần một chút xíu phật lòng, một tiếng vô lễ, một cái bóp 
tiền móc ra hơi chậm, một cô gái điếm thiếu thủy chung là đám 
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anh chị du côn sẵn sàng đâm, chém, cắt, lụi. Bởi vì mọi chuyện 
thanh toán bằng dao là thích hợp nhất.  

Nhưng có khi các anh cắt cổ... lộn. Chiều nọ, bên cạnh nghĩa 
địa, chú khách bán thịt đang đi dạo mát thì bị đám vô lại bao vây 
tấn công, chú la chói lói: Ngộ Tàu, không phải Việt đâu lớ. Bởi 
chú nghĩ rằng xứ Nam Kỳ đã ân cần đón nhận chú rồi mà nếu bây 
giờ tặng thêm mấy nhát dao nữa thì hơi dư. Nhưng đường dao kẻ 
sát nhân đi nhanh hơn tiếng kêu của chú, thành ra khi bọn du thủ 
nhận ra quốc tịch của chú thì đường dao đã xẻ dài nạn nhân.  

Theo tôi thì tội lỗi là do ánh đèn đường tù mù. Phải chi đường 
phố chính của Sài Gòn được soi sáng hơn thì đâu có xảy ra 
chuyện nhầm lẫn nói trên. Đám du côn của chúng ta sẽ thấy rõ 
hơn và ra tay thanh toán gọn đẹp không lẫn lộn nạn nhân. 

Dù sao, du khách cũng được báo trước rồi đó, khi họ viếng 
thăm Hòn Ngọc Viễn Đông thì liệu mà chuẩn bị lúc  đi qua hẻm 
tối, nhớ cẩn thận luôn miệng la bằng tiếng mẹ đẻ: "Tôi, người 
Anh đây!", "Tôi, người Na Uy nha!", "Tôi, người Nga nè!" Trong 
khuôn khổ tổ chức an ninh đô thị câu mật hiệu này chắc chắn sẽ 
giúp họ tránh được vài chuyện thật mạo hiểm.   

Ở vùng quê, người dân lành cũng chẳng tránh được nanh vuốt 
của bọn cướp. Tờ Điện Tín có đăng tải chuyện anh nông dân bị 
cướp đánh đổ máu hôm chúa nhựt. Anh la làng như bị cắt cổ - 
quả là gần như vậy - mà không một chức việc nào trong làng chạy 
đến cứu cả. Bởi vì các vị đều đang bận bịu ở trường đua ngựa 
Phú Thọ. 

Ai cũng biết các ngài không bao giờ có mặt ở nhà. Họ bận ăn 
tiệc, bận đi coi đá gà, mắc đi truy mấy người trốn thuế hay chạy 
theo mấy cô thôn nữ diễm kiều. Chuyện tình duyên của các ngài 
ôi thôi nhiều vô kể. Có chuyện chung cục ra trước toà án, thí dụ 
như chuyện vị nọ thưa với quan tòa mình bị hai bà chơi cho một 
vố nặng ở nhà mấy bả1. 

Chuyện mê đua ngựa của các quan chức khiến con dân sống 
trong mối nguy chắc chắn: trong khi ngài Hương cả và 11 vị chức 
sắc bỏ làng nước ra trường đua bàn tán về công trạng của chú 

                                                      
1 Tác giả chơi chữ, nguyên văn être déculotté par deux femmes chez elles, 
déculotté có nghĩa thua nặng và nghĩa đen bị cởi quần.  
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Mã-Hề (Farceur) và chị Ngựa-Gió (Fille-de-l’Air)1, cùng với lợi 
lộc thu được do cá độ, thì bọn cướp vô làng bình thản ra tay. 

Ngài Thống đốc Nam Kỳ cần phải can thiệp gấp rút để các vị 
quan chức nói trên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình.  

Đây là bản dự thảo nghị định chúng tôi xin trình lên cho ngài:  

-  Điều thứ nhứt: Cấm các quan chức đồng loạt rời khỏi làng 
xã mình. 
- Điều thứ hai: Vì mỗi làng có 12 vị chức việc, phải có ít nhứt 
là 4 người ở lại làng lo giữ an ninh trong khi mấy vị kia đi coi 
đua ngựa, đá gà, hẹn hò nhân tình. Quan quận sẽ sắp xếp thứ 
tự các phiên để mọi người đều có thể chu toàn nhu cầu của 
mình. 
-  Điều thứ ba: Hình phạt sau đây cho vị nào không tuân thủ 
các điều 1 và 2 của nghị định này. Vị nào có râu xồm hay ria 
cá chốt sẽ bị cạo láng. Ai không râu thì bị phạt nhịn rượu đế 
một tháng. 

Chúng tôi tin rằng các hình phạt này sẽ đủ sức khiến các quan 
chức giữ an ninh làng xã phải suy nghĩ. Vì quyền lợi của chính 
họ, họ cần phải giảm bớt máu mê. Có vậy mới không mất quần ở 
nhà nhân tình hay bị lột sạch ở trường đua2. 

***** 

La Lutte số 190, ngày 20-3-1938 
Petits clous 

Những ông vua hạnh phúc 
Tin sốt dẻo đây rồi: ngày 11 tháng ba, lễ tấn phong Nam 

Phương Hoàng hậu xứ An Nam được cử hành trọng thể tại Hoàng 
cung.  

Lúc 10 giờ sáng tại điện Kiến Trung, Hoàng đế Bảo Đại và 
Hoàng hậu Nam Phương đã tiếp bá quan triều đình đến cầu chúc 
Hoàng đế và Hoàng hậu sống lâu và hạnh phúc. 

                                                      
1 Farceur và Fille-de-l’Air là tên 2 con ngựa đua. 
2 Tác giả chơi chữ,  prendre/attraper une culotte: thua cá, thua bạc; nghĩa đen: 
lấy, chụp quần. 
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Sau đó đến lượt Khâm Sứ Trung Kỳ Grafteuil1 cùng với quan 
khách Pháp cũng đến  dâng lời chúc tụng. Buổi lễ chấm dứt bằng 
các trò vui hội hè diễn ra trước Hoàng cung. Cần biết  là tất cả 
công sở đều đóng cửa chiều ngày 11 đó. 

Tin tức đến từ triều đình An Nam cho ta thấy cuộc sống nơi 
đó luôn an bình hạnh phúc. Tin này tương phản lạ lùng với tin tức 
các nơi khác.  

Chế độ tư sản đang bị lung lay. Hàng triệu người đói khát 
chứng kiến thức ăn của cải bị tiêu tan. Những thứ còn lại thì được 
bán ra với giá cắt cổ. Các nhà nguyên thủ quốc gia vò đầu bứt tóc 
tìm giải pháp cho những mâu thuẫn kinh tế. Chỉ nhìn nét mặt 
nhăn nhó của họ là đủ cho chúng ta lo lắng. 

Nhưng chúng ta có can đảm trở lại khi biết vua An Nam đi 
nghỉ mát tại Đà Lạt. Nhà vua đi săn cọp, chủ tọa những trận đấu 
tennis và các cuộc thi bơi lội. Nhưng bổn phận làm vua lại đưa 
ngài về Huế. Nơi này người ta đang trịnh trọng làm đám giỗ cho 
mẹ của Hoàng Thái hậu và mừng sinh nhật Hoàng Thái hậu. 
Hoàng hậu lại vừa hạ sinh Đông cung Thái tử. Thế là toàn quốc 
lại vui chơi. 

Nội các khắp nơi nối tiếp nhau rơi rụng như lá mùa thu. 
Chánh khách chạy vòng vòng đợi ngày chế độ phát xít làm họ thi 
nhau rớt đài. Các cường quốc cuống cuồng võ trang. Oanh tạc cơ 
ầm ỳ bay lượn trên hàng hàng đại pháo. 

Trái lại, triều đình Huế không hề có những bận tâm hiếu chiến 
này. Theo đúng thứ tự trên lịch, chúng ta sẽ có lễ kỷ niệm ngày 
đám cưới của Vua và Hoàng hậu, sinh nhật của Thái tử, tiệc kỷ 
niệm ngày Hoàng đế tốt nghiệp trung học. Hoàng đế chưa bao giờ 
sung sức đến thế. Bởi vì Hoàng hậu sanh hoàng tử thứ hai. 

Quả địa cầu trở nên quá nhỏ trước dục vọng đế quốc, thiên hạ 
đang tưng bừng giết hại lẫn nhau. Máu chảy thành sông bên Tây 
Ban Nha và bên Tàu. Hàng triệu người bị sắt máu truy tìm, không 
còn hy vọng sống sót. 

                                                      
1 Khâm sứ Trung Kỳ là quan Pháp to nhất (thủ hiến) ở Trung Kỳ. Người Pháp 
dùng cùng tên résident supérieur gọi chung cho cả hai Thủ Hiến Trung Kỳ và 
Bắc Kỳ. Bắc Kỳ là xứ Bảo Hộ, trên nguyên tắc có Kinh Lược Sứ lo việc cai trị, 
nhưng người Pháp bỏ chức Kinh Lược Sứ của triều đình An Nam và thay bằng 
một quan Thống sứ Pháp cai trị thế triều đình, trái với hiệp ước 1884 ký với vua 
Tự Đức. 
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Hoàng đế An Nam dự tính sang Pháp nghỉ ngơi, vì hơi chán 
những buổi lễ kỷ niệm quá nhiều nói trên. Tuy nhiên có người 
không hề chán: đó là Bộ trưởng Phạm Quỳnh, bận bịu vì vừa lo 
cắt giũa móng tay và vừa bình luận Khổng Tử. Vua hạnh phúc, 
Bộ trưởng cũng hạnh phúc.  

Nhưng có một ông vua Đông Dương khác không thèm ghen 
tuông với hạnh phúc này, vì ngài cũng sống hoàn toàn hạnh phúc. 
Đó là vua Lào Sisophon1. Từ Louang-Prabang, vua gởi tặng huân 
chương ra khắp Đông Dương. Mai mốt đây người ta sẽ coi như 
hiện tượng lạ cái ông công chức thường thường bậc trung mà 
không có nổi một vạn… con voi2. 

Bằng số voi có thật nhiều, ông vua khôn ngoan này đã đem 
niềm vui tới rất nhiều người. Các đấng thiên tử của chúng ta sống 
cuộc đời gương mẫu. Họ không gây ra chuyện lôi thôi. Và cũng 
không làm nên Lịch sử3. 

 
 

-o0o- 

                                                      
1 Sisavang Vong: trị vì từ năm 1904 nhưng chính thức lên ngôi năm 1946, ngày 
nay người ta có thể mua trên ebay các huy chương vàng, bạc và đồng do vua  
Sisavang Vong tung ra từ năm 1927.  
2 Tác giả chơi chữ vì thủ đô xứ Ai Lao có tên là Vientiane, Vạn Tượng.  
3 Tác giả chơi chữ, ils n'ont pas d'histoire. Mais ne font pas non plus l'Histoire 
(chữ histoire với H hoa có nghĩa là lịch sử). 
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Ở chỗ rất xa Sài Gòn và những bài diễn văn  
của quan Thống đốc Pagès - 
Người nông dân chết mòn dưới gông cùm tư sản 
 La Lutte, số 69, ngày 4-2-1936 

Trong vùng Lái Thiêu - Thủ Dầu Một 
Hơn hai ngàn thợ lò gốm đình công  
 La Lutte, số 55, ngày 5-10-1935 

Tại Rạch Giá  
Ruộng đất của hơn 1500 nông dân bị tịch thu  
 La Lutte, số 160-161, ngày 27-6-1937 và 1-7-
1937 

Chợ trời và những cuộc vui khác  
 Petits clous, La Lutte, số 114, ngày 3-12-1936  

Những đám cưới Pháp-Việt 
 Petits clous, La Lutte, số 131, ngày 4-3-1937 

Bản án cho anh Mọi Một   
 Petits clous, La Lutte, số 175, ngày 7-11-1937 

Đóng góp cho một cuộc điều tra  
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Kim, đèn, điếu nõ 
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Ðiều kiện đi tu 
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La Lutte, số 69, ngày 4-2-1936 

Ở chỗ rất xa Sài Gòn  
và những bài diễn văn của Thống đốc Pagès 

Nông dân chết mòn dưới gông cùm tư sản 
Tôi về ăn Tết trong một làng quê cách quận Mỏ Cày 4 cây số. 

Làng có chừng 3.000 người nhưng từ thời mới bắt đầu thuộc địa 
đến giờ chưa có ông quan Tây cỡ chủ tỉnh1 nào đặt chân tới đây. 
Con nít 5 tuổi nếu cha mẹ chưa dẫn ra tỉnh thì không biết mặt mũi 
người Pháp ra sao. Mãi cho tới năm 1930 họ mới thấy được một 
người da trắng: đó là anh lính sen đầm2 dẫn lính khố xanh đi truy 
lùng mấy ông “cộng sản” biểu tình khắp mọi nơi trong vùng. 

 Quan Tây chủ quận3 chỉ ghé mỗi năm một hai lần trong các 
dịp thật đặc biệt nào đó thôi. Gặp mùa mưa, đất trơn như mỡ, 
quan được các hương chức kề vai gánh cây đòn dài võng quan tòn 
teng đi qua, nói có khi vô lễ xin quan đừng chấp, là giống y như 
lúc họ gánh mấy con heo quay, heo nướng đi cúng kiếng nhân 
một lễ hội trịnh trọng nào đó. 

Làng quê không có đường lộ 
Giống như số lớn làng quê miệt rừng, làng quê này không có 

đường sá nối với khu hành chánh tỉnh gần nhất. Muốn vô làng 
phải chèo ghe trên con sông nhỏ ngoằn ngoèo không qua được 
khi nước ròng, hai bên bờ lá dừa nước giao nhau uốn vòng thành 
vòm cong dầy đặc. Dĩ nhiên, người ta có thể lội bùn, đi trên mấy 
bờ ruộng, rất trơn vào mùa mưa, để rồi nhiều khi trợt chân té nằm 
dài. Vào mùa này, đỡ nguy hiểm hơn nhiều, chỉ cần lội qua 
khoảng bốn mươi cái hố hay đầm vũng có cầu cây dừa hay cây 
mít bắt ngang. 

Muốn qua các cây-gọi-là-cầu này, phải có tài đu dây nhào lộn 
bởi vì khi thủy triều lên, nước ôm ngập thân cầu, một lớp bùn 
nguy hiểm bọc quanh thân cầu, đi qua cầu mà hai tay không biết 
vịn vào đâu. Dân làng tuy đã quen nhưng lắm khi vẫn không 

                                                      
1 Sau này là Tỉnh trưởng 
2 Xem “Lính thời thuộc địa” trong Bản chú thích tên người. 
3 Sau này là Quận trưởng 
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tránh được tai nạn trầm trọng. Ban đêm đi thầm không đèn đuốc 
lại phải lo tránh hầm hố rắn rít, gai góc. 

Người ta kể tôi nghe vài tai nạn mới xảy ra cho mấy bà bầu bị 
té cầu khỉ. Người ta phải chở mấy bà ra nhà thương Mỏ Cày. Dân 
nghèo không phải lúc nào cũng có tiền sắm ghe xuồng di chuyển 
mà khi có được, thì vô cùng nguy hiểm khi chèo những chiếc ghe 
xuồng nhỏ bé đó qua các con sông lớn ở đất Nam Kỳ này. Những 
con sông này thật ra là những cái eo biển. Trước Tết mấy bữa, 
không xa Mỏ Cày, một chiếc ghe chở khoảng ba chục người đàn 
ông đàn bà bị chìm khi qua vàm1, tất cả đều chết đuối.  

Trong làng, mấy cơ sở hành chánh gồm có: một nhà việc, một 
đình làng thờ thần hoàng và hai cái lán nhỏ dùng làm trường học. 
Mỗi lán chứa từ 70 đến 90 học trò, chia làm hai lớp học với một 
ông thầy duy nhất vô cùng chán ngán. Thôi thì khỏi cần hỏi han 
về phẩm chất giáo dục thầy đem lại trong điều kiện đó. 

Nói tóm lại, nông dân gởi con đi học đánh vần vì đây là điều 
lợi duy nhất họ có được nhờ món tiền thuế hết sức quá đáng mà 
người ta bắt họ phải đóng. Họ uống nước sông đầy bùn dơ dáy, 
không được săn sóc sức khoẻ, sống cô lập cách xa thế giới bên 
ngoài vì phương tiện giao thông khó khăn, họ không biết gì về 
tình hình chánh trị và xã hội, sống co cụm trong hoàn cảnh cực kỳ 
khốn cùng, chôn đời trong thân phận nô lệ kéo lê từ quá nhiều 
đời.   

Đời sống một tiểu nông 
Trong bữa ăn với gia đình họ, tôi chuyện trò với một ông 

nông dân già. Ông có miếng ruộng hơn bốn mẫu một chút. Ông 
thú thiệt có đôi lần ra tỉnh lỵ, chứ cho đến nay chưa bao giờ lên 
tới Sài Gòn. 

Ông cho tôi biết, những năm được mùa, ông gặt được 400 giạ 
lúa, ông giữ 100 giạ nuôi gia đình, còn 300 giạ đem bán được 
chừng 100 đồng bạc. Ông đóng thuế điền thổ và thuế thân cho 
ông và hai người con trai trên 18 tuổi, hết ba chục đồng. Còn lại 
bảy chục. Bán thêm mớ cam, dừa, lá chuối trong vườn, ông có 
thêm chừng bốn chục đồng. Số tiền tổng cộng 110 đồng phải đủ 
cho cả nhà xài trong 12 tháng. Tiền ăn, quần áo, tiền thuốc nam 
thuốc bắc, tiền chăn nuôi trâu bò, tiền mua sắm hay sửa chữa 
                                                      
1 Ngã ba sông rạch, nơi sông con chảy ra sông lớn. 
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nông cụ, sửa nhà, chi phí đình đám xã giao vân vân... Phải tiện 
tặn mọi bề ông mới trang trải chi tiêu vừa khít. 

Tôi muốn biết gia đình ông ăn uống ra sao.  

- Mỗi tuần, tụi tui đi chợ hai hay ba lần. Mỗi lần mua chừng 
15 hay 30 xu thịt hoặc cá, không thể mua nhiều hơn được. 
Những bữa còn lại thì có mớ tép riu vớt dưới sông lên, ăn với 
rau cải luộc chấm nước mắm. Mấy năm nay, năm nào có bịnh 
hoạn hao tốn thêm thì đi chợ ít hơn nữa, và ăn với nước mắm 
thiệt mặn. 

Vậy đó mà ông tiểu nông chủ mảnh ruộng không tới 5 mẫu 
này nói với tôi là ông còn tương đối sung sướng hơn so với nhiều 
hoàn cảnh vô cùng bi đát ở quanh đây. 

Thân phận nông dân nghèo 
Chúng ta vừa thấy hoàn cảnh gia đình một tiểu nông, hoàn 

toàn bị thuế má đè bẹp, bởi vì cả nhà phải vất vả mỗi năm trả số 
tiền thuế tương đương với ba tháng làm việc của mỗi người. Đó 
là chỉ mới nói tới thứ thuế trực tiếp là thuế điền và thuế thân. 
Nhưng dù sao đi nữa, miếng ruộng của ông cũng tạm nuôi được 
cả nhà. 

Còn tình trạng nông dân không có ruộng đất, phải đi thuê hay 
đi làm mướn mới thật là thê thảm. Và đó là tình trạng của đa số. 
Theo cách tính của những người đáng tin cậy, chỉ khoảng một 
phần mười số người trong làng này là có ruộng đất, không kể ít 
nhiều.  

Trước đây, vào thời khủng hoảng kinh tế, tá điền làm mướn 
được trả  sáu, bảy chục đồng một năm. Bây giờ khá nhứt chỉ còn 
ba chục đồng. Mà thử coi họ ăn uống ra sao: chỉ có nước mắm, 
hoặc muối quanh năm đến cá khô cũng không có, để làm công 
việc như tù khổ sai bởi vì họ làm từ hừng sáng cho tới chín, mười 
giờ tối, không nghỉ một ngày từ mồng 1 tháng giêng cho tới 31 
tháng chạp, trừ ngày Tết họ về nhà cúng kiếng tổ tiên. 

Mấy người làm mướn được trả công nhựt thì chẳng sung 
sướng hơn chút nào vì họ lãnh từ 10 tới 15 xu một ngày - 15 xu là 
nhằm ngày cấy hay mùa gặt - đồng lương thấp như vậy mà nhiều 
khi họ tìm việc còn không ra. Ở thôn quê, nạn thất nghiệp hoành 
hành nhiều hơn so với thành thị.  
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Tá điền làm việc cho chủ điền nhiều hơn là cho mình. Năm 
nào được mùa, tá điền trả được nợ và còn vừa đủ gạo để nuôi 
thân, mà  chỉ ăn cơm không thôi, hoàn cảnh bi đát, tối đen chẳng 
khác chi hoàn cảnh những tá điền khác sống quanh đó. Một anh 
tá điền khoe vợ mình thiệt là biết tiết kiệm, tốn có một xu  tiền 
dầu đốt vì chỉ hai đêm mới thắp đèn một lần. 

Tá điền thiếu ăn thường trực. Trong nhiều gia đình, bữa ăn ít 
khi nào có thịt. Khi làng có thú vật chết dịch, chủ đem chôn thì 
đêm đến luôn luôn có dân làng lén đào lên chia nhau ăn. Họ ăn 
luôn cả những con thú chết trôi sông nữa. 

Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, những người kể chuyện đáng tin cậy 
này mới đưa ra một sự kiện điển hình nói lên cái nghèo khốn 
cùng cực độ của dân quê tại đây. Anh ta kể: 

- Đây, anh hàng xóm của tôi nè, bữa nào có được vài xu rượu 
đế nhắm với con gà con vịt chết vớt dưới rạch lên là anh ta sung 
sướng hết sức. Hễ dòm thấy con gì bất kể gà hay vịt là anh ta lật 
đật hô con nhảy xuống lội vớt lên. Nhà ảnh ăn toàn thịt ươn thịt 
thiu không hà. 

Chỗ nào tôi cũng nghe lời than van như nhau về số tiền thuế 
quá nặng cho những người  không đủ ăn. Lấy thí dụ một gia đình 
có ba người, cha và hai người con trai lớn tới tuổi làm việc, ba 
người là ba lần năm đồng rưỡi phải kiếm đủ cho nhà chức trách 
Thuộc địa. 

Người ta còn kể chuyện một gia đình năm người gồm người 
cha, người chú và ba đứa con trai. Để trả đủ tiền thuế thân cho 5 
người, các anh thanh niên này phải thay phiên nhau đi ở đợ quanh 
năm. Hồi trước làm đủ trả thuế để mỗi người đều có thẻ, bây giờ 
khủng hoảng kinh tế, họ phải đi vay nợ thêm. 

Không có thẻ là không sao rời làng đi tìm việc. Vừa mon men 
bước ra là hương chức hay lính làng tóm cổ bỏ vào tù. 

Chuyện bán con trở nên thông thường hơn. Nhiều cha mẹ thà 
bán con còn hơn để chúng chết đói trong nhà. Có vài nơi, các 
hương chức hợp thức hoá chuyện buôn bán này y như thời phong 
kiến dã man. 

Tàn tích chế độ phong kiến 
Tết tới thường làm cho tá điền lo lắng nhiều nhất. Vì họ phải 

lo quà cáp biếu xén chủ ruộng. Thông thường là nửa giạ gạo 
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trắng, một cặp vịt đực hay vịt cái mập ú và một mớ sáp ong.  Món 
quà biếu thay đổi tuỳ theo vùng. 

Hương hào hương chức trong làng thì sửa soạn lễ vật cho 
quan cai tổng và quan chủ quận. Dần dà các món lễ vật này được 
đơn giản hoá ra vàng bạc. 

Trong tổng này, không có cai tổng chỉ có một bang biện 1 lo 
quản lý bảy hội đồng hương chức. Vài ngày trước Tết, ông bang 
biện gom góp tiền thâu được khắp các làng, chia làm hai phần. 
Một phần cho ông và phần kia đưa cho chủ quận, ông này sẽ đem 
quà biếu của đám hương mục lên quan Tây ở tỉnh lỵ cộng thêm 
phần quà của ông ta như thông lệ. 

Tôi muốn biết tiền từ đâu mà có. Các vị hương chức chẳng hề 
giấu giếm, cho biết tiền lấy từ ngân sách làng. Họ luôn luôn xoay 
sở cách nào đó để có dư, khỏi phải lấy thêm tiền túi khi thi hành 
bổn phận đối với quan Tây. 

Thì ra đây là một cách xài đồng tiền đóng thuế của người dân 
khá bất ngờ. Các vị quan (tây) mặc Âu phục này thật biết cách 
gắn bó một cách thích thú với phong tục do quan lại phong kiến 
để lại.  

Trong lúc dân đen kêu la đói khổ, công chức nhà nước thuộc 
địa vui vẻ vơ vét bỏ đầy túi. 

Nông dân lâm cảnh khốn cùng 
Nông dân nghèo rên xiết dưới mức thuế nặng quá sức chịu 

đựng. Mọi người bất kể giàu nghèo đều phải đóng thuế thân, đây 
là một trong những khía cạnh ghê tởm của thuế má thuộc địa. 
Chánh phủ bóp nghẹt dân chúng nhưng ban cho các hãng xưởng 
tư sản lớn hàng trăm triệu đồng. Bằng chứng là việc công bố 
những số tiền khổng lồ giúp các đồn điền cao su quan trọng từ 
khi có vụ khủng hoảng kinh tế cao su. 

Trong khi đó, các công trình xã hội lập ra tại các tỉnh rất hiếm 
hoi và hoàn toàn không có tại vùng quê. Dân chúng thôn quê vào 
năm 1936 này sống trong những điều kiện y hệt như tổ tiên họ 
sống ở thế kỷ vừa qua. 

Người nông dân chỉ biết nền cai trị thuộc địa qua sự đàn áp 
của hương hào kỳ mục và lính khố đỏ, chỉ biết đi thu thuế và bắt 
bỏ tù người nghèo hèn, kẻ đói rách. 
                                                      
1 Chức quan nhỏ giúp việc ở phủ, huyện. 
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Cũng như giới công nhân thành thị, nông dân khổ sở vì vô số 
hành động áp bức của bọn hương chức lạm quyền. Bọn này lợi 
dụng sự dốt nát và yếu đuối bất lực của dân quê để thi hành luật 
theo ý riêng hoặc áp dụng luật lệ của thứ cầm quyền không hề bị 
kiểm soát. 

Người ta có thể biện bác rằng dân quê có đại diện trong hội 
đồng xã và hội đồng thuộc địa. Nhưng mấy ai lại không biết rằng, 
khi chủ điền mà làm đại diện thì quả là tự nhiên có chuyện duy trì 
dân quê trong tình trạng bị bóc lột hết mức.  

Thêm vào đó nhà cầm quyền khéo léo hủ hoá những người 
đại diện bằng cách ban cho họ nhiều ân huệ thích hợp. Bọn đại 
diện trưởng giả thường được nêu đích danh chẳng phải là bọn cực 
kỳ vô lại đang lợi dụng danh nghĩa để lường gạt trắng trợn hay 
sao? 

Cho nên dân chúng không tin tưởng bọn đại diện này. Ngay 
chính đám hương hào kỳ mục, chuyên môn bỏ phiếu theo lệnh 
chánh phủ, cũng càng lúc càng không còn ảo vọng nữa. Cho nên 
chẳng có điềm gì tốt lành khi ta nghe tin lực lượng đảng phái 
trưởng giả thông đồng với bộ máy nhà cầm quyền. 

Trong bóng đêm của cuộc đời khốn khổ và bị bóc lột, hàng 
triệu nông dân nghèo, trên toàn cõi Đông Dương, đang ngóng chờ 
một tia sáng hy vọng. 

 
***** 

La Lutte, số 55, ngày 5-10-1935 

Trong vùng Lái Thiêu - Thủ Dầu Một 
Hơn hai ngàn thợ lò gốm đình công  

Phản đối việc giảm 20% lương  
tiếp sau nhiều đợt giảm đồng lương chết đói. 
Giới chủ nhân đáp lại bằng lệnh đóng cửa lò. 

Cuộc đình công được điều hành bằng  
áp phích, truyền đơn, và các toán kiểm tra bãi công. 

*** 
Một cuộc đình công lớn chưa từng thấy! 

Thứ hai vừa qua một bạn ở Lái Thiêu báo cho chúng tôi hay 
tin một cuộc đình công thật lớn xảy ra ba hôm trước, nối tiếp 
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cuộc đình công của các thợ làm đồ gốm Thủ Dầu Một, bắt đầu từ 
ngày 23 tháng 9. Anh ta trao cho chúng tôi tấm áp phích nhỏ 
nhầu nhò phai mực vì nước mưa. 

Nhưng rủi thay, ngay lúc đó các biên tập viên của báo La 
Lutte đều bận việc, không ai có thể rời Sài Gòn được. 

Qua thứ ba, các tờ nhật báo tư sản đều đăng tin đình công ở 
trang nhất. Phải công nhận là họ không che giấu tầm quan trọng 
của phong trào này. Cơ quan ngôn luận của thực dân, do 
Lachevrotière chủ trương, công bố: “Đây là lần đầu tiên có một 
cuộc đình công lớn như thế ở Đông Dương.” Và, để kết luận, là 
những dòng chữ chứng tỏ một nỗi lo sớm bộc lộ: “Cuộc đình 
công nầy là một báo hiệu của thời cuộc và điều đáng sợ là các 
công nhân ngành khác sẽ theo gương của những người thợ gốm.” 

Báo La Lutte gởi phóng viên đi 
Sau cùng thì vào chiều thứ ba, rảnh việc được vài giờ, ba anh 

em chúng tôi nhảy lên xe một người bạn chạy thẳng về Lái Thiêu, 
cách Sài Gòn 21cây số. Qua địa điểm nầy, chúng tôi hướng về 
Búng. Xe vào những hương lộ trải đá ong bị bánh xe bò cày sâu 
thành rảnh, cho thấy rõ là cả chục năm mới có xe hủ lô đến đó 
ban đường.  

Trong vùng nầy, người ta chỉ thấy những chiếc xe bò nặng 
trĩu chở đầy đất sét lăn bánh theo nhịp bước chậm chạp của các 
chú bò. Hai bên đường toàn là cây xanh, nhất là cây ăn trái: măng 
cụt, chuối, sầu riêng. 

Không một tấc đất bỏ hoang. Bởi vì vùng này thật đông dân 
và nghèo. Ở đây không có đồng ruộng bao la. Người giàu nhất 
cũng chỉ có chừng vài mẫu vườn. Nhìn chung nhà nào cũng xập 
xệ, mái phủ rơm, vách trét đất.  Chỉ có hai nguồn lợi là làm gốm 
và trồng trọt lặt vặt, không đủ nuôi thân. Mọi người đều vất vả: 
anh chồng công nhân hay nông dân, chị vợ, các con trai gái. Cuộc 
sống vô cùng khốn khổ. Nếu dáng vẻ túp lều tranh chưa đủ nói 
lên, thì người ta thấy hiển hiện cảnh bần cùng khi nhìn lũ trẻ đi 
qua, áo quần rách rưới bẩn thỉu, tóc tai bù xù, thân hình teo tóp. 

Xe chúng tôi đi liều vào những con đường gần như không thể 
đi được. Mặt đường lồi lõm. A, đây rồi, chỗ nầy có khói bay lên; 
đó là một cụm lò gốm. Vậy mà không có lấy một ống khói. Thì ra 
các chủ lò nầy khéo biết dùng những gò đất. Dọc theo các gò dốc 
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đất, họ xây lò nung hình ống bán trụ. Nhờ thế dốc, lò cũng là ống 
khói luôn. Dốc càng đứng thì sự thông gió càng tốt. Bên trong lò 
có lủ khủ nào hũ, vại, tách, chén, chất đống bên cạnh các đống 
lửa. Trong lò nung, cách khoảng, người ta trổ những lò đốt. 
Người ta đốt củi lên, đóng tất cả các lỗ gió, rồi thì chỉ ngồi chờ. 

Các chi tiết đó giúp chúng ta hiểu được vì sao các lò gốm 
thường được làm chùm nhum lại thành từng nhóm năm, sáu lò, 
tạo ra những khu dân cư thực sự. Chủ lò, ai cũng như nấy, đều 
tìm cách sử dụng thế dốc của địa hình. Không có sự cạnh tranh 
giữa các chủ lò với nhau, vì họ độc quyền cung cấp cho toàn xứ 
Nam Kỳ đồ dùng bằng sành đủ loại: tách, chén, tô, bình, đủ phẩm 
chất. Chủ đồn điền cao su, cần vô số chén hứng mủ (cao su) đều 
đến Lái Thiêu, Thủ Dầu Một để mua. Tại đây có khoảng 60 lò 
gốm với 10.000 công nhân. Trừ ba lò, tất cả đều của người Tàu. 

Bóc lột công nhân 
Chúng tôi tới Cây Sao, nơi có 400 thợ làm gốm, cách Búng 

một cây số, thì không đi được nữa vì tới đường cùng. Chúng tôi 
vào nhà một anh thợ đình công. Anh ở trong một cái chòi xơ xác, 
bàn ghế không đáng giá 15 đồng: hai tấm ván kê làm giường ngủ, 
một bàn nhỏ, một bàn thờ. Không có ghế ngồi. Anh thợ trình bày 
cho chúng tôi câu chuyện của anh và đồng bạn. 

Từ lúc thành lập những lò gốm năm 1888 đến năm 1927, mỗi 
người làm gốm được trả công 1 đồng cho 15 miếng ván (vỉ) đựng 
gốm (ván/vỉ gốm là đơn vị do lường tương tương với 30 tô/tách 
lớn hay 40 chén/tách nhỏ. Ta biết rằng khi làm tách bằng đất sét, 
tách được xếp trên những miếng ván hẹp dài hai thước để phơi 
nắng cho khô.) 

Với lương căn bản trả như thế, một người thợ giỏi kiếm được 
15 đồng mỗi tháng. Nhưng tới năm 1927, mấy người chủ hội ý 
với nhau bắt công nhân làm nhiều hơn mà không tăng lương. 
Nghĩa là họ phải làm 18 vỉ gốm mới được trả 1 đồng. Vì không 
có nghiệp đoàn binh vực nên thợ đành phải chịu. Rồi bây giờ giới 
chủ nhân muốn giảm lương lần nữa không lý do chính đáng, bởi 
vì việc buôn bán gốm vẫn chạy mạnh. Họ chỉ trả 8 cắc cho 18 vỉ 
gốm. Công nhân càng thêm đói vì bị cắt 20% lương, dù họ có làm 
giỏi cách mấy cũng chỉ được mười mấy đồng mỗi tháng. Thử hỏi 



346   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

làm sao vừa nuôi gia đình, vừa trả thuế thân với 3 cắc bạc mỗi 
ngày? 

Tình trạng mấy công nhân gốc Tàu còn thê thảm hơn nữa. Họ 
phải trả tiền thuế thân rất cao. Năm ngoái 32 đồng, năm nay ba 
chục. Một thứ thuế bằng 4, 5 tháng làm việc cực nhọc. Họ chiếm 
một phần ba tổng số công nhân và cũng hăng hái đình công như 
các đồng nghiệp người Việt. Điều này chứng tỏ cho các bạn thân 
mến theo lập trường quốc gia của chúng ta thấy rằng vô sản quốc 
tế không có tổ quốc riêng và đoàn kết nhau để bảo vệ miếng cơm 
trước sự tham lam vô bờ bến của chủ nhân đủ mọi chủng tộc. 

Giới chủ nhân viện lý do là họ bị tăng thuế môn bài. Nhưng 
họ không lừa được công nhân đâu. Trong mấy tờ áp phích viết 
tay, công nhân tố cáo sự giàu có mau chóng và quá đáng của giới 
chủ nhân. Đa số chủ nhân xây nhà cửa sang trọng và mua nhiều 
xe hơi đời mới nhất. 

Bóc lột phụ nữ và trẻ em 
 Nếu công nhân Tàu, Việt bị khai thác không thương tiếc thì 

vợ con họ làm việc trong lò gốm còn bị bóc lột tệ hại ngoài sức 
tưởng tượng. Vừa bước vào lò gốm, chúng tôi thấy một bé gái 
chừng chín mười tuổi đang chăm chú viền, vẽ mấy cái chén vừa 
khô trước khi đem tráng men. Với bàn tay thành thạo, cử chỉ 
thoăn thoắt, chứng tỏ rằng cháu đã quen việc từ lâu, cháu nhúng 
cọ vào lon sơn kẹp dưới chân rồi vẽ lên chén các hình cây, cỏ rất 
hiện thực và xinh xắn. Một mình cháu có thể vẽ được 80 cái chén 
mỗi ngày. Và với công việc như vậy cháu chỉ lãnh sáu xu! 

Còn việc nghiền, tán nhỏ cao lin (kaolin, đất sét trắng) thì 
dành cho phụ nữ. Chúng tôi đi vào một xưởng có năm nữ công 
nhân trong đó có bốn cô còn trẻ, đang mệt nhọc giã đất sét trắng 
trong cái cối thật lớn bằng cây. Cái chày tựa như đòn bẫy. Bốn cô 
phải hết sức đè lên trên cán cần ngắn, trong khi cô thứ năm dùng 
một cái xẻng nhỏ quậy đất sét trong cối. Bốn cô phải đu người 
trên những sợi dây cột vào kèo nhà để giữ thăng bằng. Coi dáng 
họ như đã kiệt sức. Mồ hôi ướt đẫm áo. Và mỗi người chỉ được 
trả 20 xu cho 9 tiếng làm việc, sáng từ 6 tới 11 giờ, chiều từ 1 tới 
5 giờ. Nếu chủ áp dụng việc giảm lương thì họ chỉ còn 16 xu. Và 
dĩ nhiên với điều kiện là đất sét phải được tán thật nát, đổ ra khỏi 
cối phải nhuyễn không còn một hột đất nào, nhuyễn nhừ không 
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chê vào đâu được. Nếu không thì phải làm lại, chủ không trả 
đồng xu nào. Nữ công nhân phải chịu nhiều điều chủ o ép hơn 
nam công nhân.  Nhưng mỗi ngày kiếm thêm được 10 hay 20 xu 
thì cũng thêm ít nhiều cơm gạo cho gia đình. Có ai bênh vực 
họ đâu? Ở nước này, thợ bản xứ nằm trong tay chủ. Khi bệnh tật 
hay tai nạn nghề nghiệp, công nhân chỉ có nước tự mình tìm cách 
chữa, ngoài ra chỉ còn nước chịu chết mà thôi. Về phần những 
người học nghề, theo chúng tôi thấy thì họ làm có vẻ đã thành 
thạo lắm rồi mà vẫn phải làm không lương. 

Tổ chức đình công 
Có hai ngàn người đình công trên tổng số mười ngàn. Phân 

nửa trong số sáu chục chủ nhân chưa giảm lương hai mươi phần 
trăm. Những người chủ này còn giữ được công nhân họ. Nhưng 
họ chỉ chờ công nhân các lò gốm kia nhượng bộ để cương quyết 
giảm lương sau đó. 

Ngày thứ Sáu, 27 tháng chín, khi các chủ lò gốm quyết định 
giảm lương, các tờ áp phích viết tay dán trên cây dọc đường thợ 
đi làm. Tác giả những tờ áp phích này hình như không có ý thức 
chánh trị gì. Họ chỉ nói giảm lương là bất công, nhấn mạnh rằng 
việc buôn bán đồ gốm rất thịnh vượng; nhưng họ rụt rè nói đến 
đình công chớ không đưa ra khẩu hiệu đình công một cách chính 
xác. 

Nhưng ý chí tranh đấu của công nhân trở nên rõ ràng hơn sau 
khi cuộc đình công bắt đầu. Họ nhất quyết theo đuổi tới cùng. Xe 
chúng tôi ngừng trước một trong những lò gốm giàu có nhất trong 
vùng. Trước cổng lò có ba người thợ chỉ mặc quần đùi. 

“Các anh đừng sợ, chúng tôi không phải Mật thám mà là 
phóng viên của một tờ báo lao động. Sao, các anh tự vệ chống 
những kẻ ‘phản bội’  hả?” 

Ba người thợ của tốp kiểm tra đình công mỉm cười.  
“Có phải ở đây ai cũng đình công?”  
“Không, chủ đem bà con người nhà vô làm thế.” 
Trên cây cột ở cổng vào, chúng tôi đọc được một tờ áp phích 

chủ viết bằng chữ Tàu và chữ Việt, báo cho thợ biết là họ phải 
chịu trách nhiệm những gì xảy ra nếu họ còn qua lại trong xưởng 
sau 6 giờ chiều.  
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Một số chủ khác công bố lệnh giới nghiêm trên đất của họ; 
chỉ những ai cầm đèn lồng và mang giày guốc mới được phép đi 
lại. Vài người chủ còn buộc tội công nhân đã phá hoại dụng cụ -  
tin này được báo chí tư sản đưa ra để làm vừa lòng các chủ nhân, 
đây là điều dễ hiểu -  nhưng chúng tôi không hề thấy bằng cớ. 

Có những chủ nhân dựa vào sự ủng hộ của chánh quyền tỉnh 
để không trả lương cho những việc đã xong trước đó. Đây là điều 
hoàn toàn trái luật, nhưng ở đất nước này luật pháp không luôn 
đứng về phía công nhân nên họ phải tự bảo vệ quyền lợi mình.   

Đến giờ phút này, tình trạng vẫn không thay đổi. Nhưng 
những người đình công không nao núng. Và giới chủ được hậu 
thuẫn của chánh quyền, cũng nhất quyết làm cho thợ đói bằng 
mọi cách. Họ khẳng định với ký giả báo tư sản là cuối cùng rồi 
thợ thuyền cũng sẽ chịu thua khi họ chẳng còn gì để ăn. 

Ai cũng lo rằng chánh quyền sẽ đàn áp người đình công bằng 
đủ thứ chuyện bó buộc. Trong chuyến đi, chúng tôi đã thấy ông 
Hiến binh1  Thủ Dầu Một, và quan Tây chủ quận Lái Thiêu đang 
đi kinh lý các làng công nhân. Họ lấy cớ giữ gìn trật tự công 
cộng, mà nào có ai nghĩ tới chuyện quấy rầy trật tự đâu; hoá ra họ 
chỉ nhằm ngăn cản không cho đình công lan ra và thúc ép thợ 
đình công phải đầu hàng. 

Một ông Thống đốc gọi là yêu tự do sẽ không ngần ngại gởi 
một thanh tra lao động đến điều tra về điều kiện làm việc và về 
lương bổng, nhất là lương đàn bà và trẻ em. Ông ta sẽ bắt buộc 
những người chủ trả lương đói kém cho công nhân này phải rút 
lại quyết định giảm lương, và áp dụng biện pháp phạt vạ do pháp 
luật quy định về việc mướn trẻ em 9, 10, 11, 12 tuổi2. 

Dù thế nào đi nữa, giới vô sản Đông Dương theo dõi tiến trình 
vụ đình công thợ lò gốm với nhiều thiện cảm. Họ khuyến khích 
công nhân chống lại sự bóc lột vô nhân đạo của giới chủ nhân 
tham lam; những người chủ này thấy mình được chánh quyền 
thực dân trợ lực nên càng hoành hành. 

 
***** 

  
                                                      
1 Xem “Lính thời thuộc địa” trong Bản chú thích tên người.  
2 Luật nước Pháp từ năm 1874 quy định không được mướn trẻ em dưới 12 tuổi, 
trên nguyên tắc phải được áp dụng ở Nam Kỳ (thuộc địa, tức là một phần của 
lãnh thổ Pháp). 
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La Lutte số 160-161, ngày 27-6-1937 và 1-7-1937 
 

Tại Rạch Giá 
Ruộng đất của hơn 1500 nông dân bị tịch thu 

vì không trả được nợ  
Ông Brasey đi điều tra với sự giúp sức mạnh mẽ của cảnh sát   

***                                                   
Cuộc điều tra nhà báo bắt đầu 

Tuần rồi, một người dân Rạch Giá tới tòa soạn gặp tôi. Anh 
nói:  

Tất cả báo chí đều nói tới vụ Thạnh-Quới. Đây là một vụ 
cưỡng đoạt tài sản bằng bạo lực,và cũng không phải là kiểu 
cướp đoạt duy nhất ở Rạch Giá nầy. Còn có một loại ăn cướp 
hợp pháp khác, đó là kiểu trưng dụng có giấy tờ với đầy đủ 
tem mộc chữ ký hội đồng xã đàng hoàng.  

Hàng ngàn nông dân đã liều mạng canh tác khai khẩn biết 
bao nhiêu là đất đai để rồi 7 năm, 10 năm sau  thấy mình lại 
đói rách nghèo khó như thuở nào. 

 Họ đã  xông pha vào rừng hoang, đốn hạ từng cây một, 
đẩy lưỡi cày đầu tiên xuống mảnh đất tạo được bằng mồ hôi 
và máu xương của họ, vậy mà giờ nầy họ không còn một hạt 
lúa trong vựa, và buộc lòng  phải đi xin xỏ việc làm mà chưa 
chắc được. 

Chuyện đáng nói tới nữa là ông Brasey, Thanh tra Dân 
vụ, hiện đang ở đó. Khoảng chừng 1.700 nông dân thuộc các 
xã Thạnh Hòa, Mông Thọ, Mỹ Lâm, Sóc Sơn, đang chờ  ông 
ta. Vậy xin ông lợi dụng cơ hội nầy đến đó mà xem. 

Ông biết rõ hơn tôi: sở dĩ  dư luận không xôn xao vì một 
chuyện bất công chỉ vì ở cái xứ nầy, cuộc điều tra chánh thức 
nào cũng luôn luôn là một cuộc dàn cảnh để dập tắt tai tiếng. 
Tất nhiên khi công luận thờ ơ thì các viên chức điều tra sơ sịa 
cho qua, thâu góp lời kêu ca xong là  họ dẹp hồ sơ  lại cho tới 
khi nào có thêm vụ khác xảy ra. 
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Rắc rối đầu tiên trong chuyến đi 
Hai giờ sáng, quanh khu Chợ Bến Thành bắt đầu náo nhiệt. 

Trái cây và rau cải chở tới chất đống, hành khách đổ xô về 
chuyến xe đầu ngày, rồi vang rân tiếng máy nổ. Trong các tiệm cà 
phê đông nghẹt người, mấy anh bồi bàn cũng la hét vang rân, lấy 
còm măng khách ăn, từ nửa đêm, từ chiều tối tới giờ, họ la om 
sòm cả ngày… 

Trên xe đò đi Rạch Giá, tôi nhận ra vài bạn đồng nghiệp, họ 
cũng đi điều tra như tôi. Mọi người ngồi chen chúc chật chội 
trong cái hộp cá mòi có bánh xe nầy. Rồi, xe chạy... 

Tới Chợ Lớn, xe ngừng. Hành khách lên thêm, được anh lơ 
xét vé người Tàu nhét vào xe bất chấp sự phản đối của đám hành 
khách đang ngồi trên xe. Những người quen chịu đựng đành ngồi 
yên, tay chân không sao nhúc nhích được. Tôi cũng cố gắng thu 
mình thật nhỏ để hai be sườn bớt bị bào tới bào lui vì hai cái cùi 
chỏ ở hai bên. 

Xe vừa bắt đầu lăn bánh thì có tiếng còi thổi vang. Hộp cá 
mòi xôn xao lên. Một anh cảnh sát chạy xe đạp tới tay cầm sổ 
phạt, làm biên bản phạt xe chở quá tải. Chắc tại quá nhiều hành lý 
và đồ đạc trên xe. 

Lát sau, anh lơ xe nói với tôi "Xe có chở gì hơn thường lệ 
đâu, thầy chú muốn nhắc chúng tôi là lâu rồi chúng tôi không cho 
thầy chú gì hết đó thôi. Hồi nãy ở Sài Gòn một ông đã xin tôi một 
đồng bạc rồi. Tôi  không cho. Họ đòi tiền chúng tôi thường lắm."    

Sau đó xe ra tới vùng đồng trống, trời còn tối đen.Tài xế tắt 
hết đèn trong xe, chắc để tiết kiệm điện. Cho nên hoạt cảnh bây 
giờ là ở trong xe, bóng người nghiêng ngả qua lại như đèn kéo 
quân. Các hành khách đều ngủ, đầu họ gật gù ngả tới ngả lui theo 
chuyển động của xe càng lúc càng rõ. Người nầy gác đầu lên vai 
người bên cạnh mà hình như không ai hay biết gì hết. Họ vẫn 
ngủ. Say sưa ngủ!          

Xe tới Thạnh Hòa 
Chúng tôi xuống bắc Vàm Cống qua sông Hậu khoảng 8 giờ 

sáng.  Xe chạy một tiếng nữa là chúng tôi đến xã Thạnh Hòa, 
nằm trên đường Long Xuyên - Rạch Giá. Niềm vui đầu tiên cho 
tôi trong chuyến đi này là: được tự do khi nhào ra khỏi xe! Một 
nông dân hiếu khách cho chúng tôi (tôi và ba đồng nghiệp báo 
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Đuốc Nhà Nam, báo Sài Gòn và báo Nữ Lưu), cư trú ngay tại nhà 
anh. Tờ Đuốc Nhà Nam đang tiến hành đợt phóng sự về vụ cướp 
đất ở làng Thạnh Quới bên cạnh, nên những người nông dân ở xã 
Thạnh Hòa hết sức lưu tâm. Bởi vậy họ không lạ khi thấy chúng 
tôi đến đây. 

Với nét mặt rất lo âu, họ nói với tôi: ông Brasey đang thanh 
tra cách đây vài cây số thôi, ông ấy sẽ đi ngang qua nơi nầy. Tin 
đó làm cho hàng trăm nông dân có đất bị xiết nợ rất vui mừng. 
Tất cả đều có sẵn đơn thỉnh cầu trong túi. Nhưng hơn một chục 
mật thám và một số lính mã tà có mặt tại đây khiến họ nghi rằng 
mọi chuyện sẽ không xuôi rót. 

Trên đường lộ cách đây trăm thước có một chiếc xe hơi đời 
mới đang đậu. 

Tôi hỏi ngay: 
- Xe ai vậy? 
- Của ông sếp mật thám. 
- Sao lại ngừng ở  đó? 
- Đó là trạm cảnh sát. 
Thật ra, "ông sếp" không tới. Ông ta cho mấy phụ tá người 

bản xứ đến thôi. Lúc nãy, khi chúng tôi đem hành lý vào nhà anh 
nông dân trẻ - anh ở với mẹ - thì một người chỉ huy cảnh sát lập 
tức mời chúng tôi đến gặp. Anh ta cẩn thận vô sổ tấm thẻ báo chí 
của chúng tôi. Nhưng rồi thấy chưa đủ, anh chạy theo chúng tôi 
đòi xét thêm thẻ thuế thân từng người nữa. 

Ông Lovischy hăng việc quá sức 
Chúng tôi muốn tố giác lập tức cái áp lực gay gắt cảnh sát 

đang bao trùm đám nông dân nghèo ở các xã nơi ông Brasey sẽ 
đến. 

Tại sao chuyện các anh nhà báo đi điều tra lại có thể gây 
phiền hà cho Nhà nước Thuộc địa? Nhà nước có gì phải giấu 
giếm? Tại sao nhà nước bày ra nhiều biện pháp hăm dọa nông 
dân, không cho họ tiếp xúc nói chuyện với chúng tôi? 

Quả thật vậy, từ lúc đó cho tới khi chúng tôi về lại Sài Gòn, 
đám lính kín không rời chúng tôi một bước. Trưa ngày 19 tháng 
6, khi tôi và ba đồng nghiệp lên xe đò Long Xuyên - Rạch Giá về 
Rạch Giá, thì chiếc xe CX 152 sang trọng tiện nghi của ông 
Lovischy tò tò chạy theo như một con chó trung thành. 
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Tại Rạch Giá chúng tôi thuê phòng số 10 ở khách sạn Khưu 
Vân thì mấy anh mật thám đó thuê phòng số 9. 

Hai ngày sau, khi về đến Sài Gòn tôi mới biết chuyện xui xẻo 
đã xảy ra cho các ông Duong-thanh-Phong1 và Trọng Liêm.  Họ 
bị giữ trong bót Mật thám từ 3 giờ trưa cho tới 11 giờ khuya ngày 
21 tháng 6. Qua ngày hôm sau, họ bị đưa tới Sở Đo Nhân dạng 
thuộc nhà giam tỉnh để bị cân đo và lấy dấu tay như tội phạm mặc 
dầu một người là nhà báo còn người kia có giấy đi đường hợp 
pháp. 

Hơn vậy nữa, thấy trước thế nào tôi cũng trở lại hoặc còn 
nhiều nhà báo khác sẽ đến nên ngày 22 và 23 ông Lovischy gởi 
bộ hạ đến trấn tuyến đường Long Xuyên - Rạch Giá. Xe đò nào 
cũng bị kêu ngừng lại và  tất cả hành khách phải xuất trình thẻ 
thuế thân. Muốn vô tỉnh Rạch Giá ai cũng phải cho lính kín coi 
giò coi cẳng. Hoá ra ông Brasey điều tra không giống ai vì ông vô 
cùng thận trọng và cấm tiệt kẻ tò mò léo hánh. 

Những cố gắng phi thường của nông dân nghèo 
Các xã Thạnh Quới, Thạnh Hòa, Mộng Thọ nằm hai bên con 

kinh Cái Sắn (Long Xuyên - Rạch Giá ) xưa kia là những vùng 
đất hoang vu. 

Trước khi có con kinh đào năm 1923, rừng tràm chạy dài trên 
hàng chục cây số. Đất rộng mênh mông mà chỉ có một nguồn tài 
nguyên duy nhất là tràm, thứ cây xấu chỉ xài được làm củi chụm. 
Xông pha vào vùng rừng rậm đầy thú dữ nầy thì thật là quá dễ 
ngươi. 

Khi nông dân nói với tôi về cọp, tôi hỏi: 
- Ai trong các anh thấy được cọp ở đây rồi? 
Một người chừng 40 tuổi trả lời: 
- Thiệt tình tôi không thấy nhưng tôi thường  nghe tiếng gầm 

của mấy mẹ con cọp. Thành ra khu rừng nầy không an toàn ban 
đêm. Hồi người ta đào  kinh, anh chuyên viên kỹ thuật phải giăng 
võng ngủ tòn teng giữa hai cây cao mấy thước. 

- Mấy anh lấy nước ngọt ở đâu mà uống? 

                                                      
1 Họ và tên được ghi lại như trong nguyên văn bài tiếng Pháp, không bỏ dấu, trừ 
trường hợp tên, họ được biết chính xác. Chúng tôi chỉ cho dấu vào các họ thông 
thường như Nguyễn, Lương, Trịnh, Khưu. 
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- Chúng tôi đào lỗ lấy nước nhưng nước dơ lắm. Phải đành 
chịu vậy. Nhưng muỗi mới là ghê gớm! Đêm đến người ta chỉ 
nghe tiếng muỗi kêu. Quơ tay ra là hốt được cả nắm!  Không sao 
ngồi ăn được dưới cây đèn dầu mù khói nên cả nhà  phải chun vô 
mùng ăn cơm. 

Anh nông dân Lương-văn-Mi - da đen thui vì cháy nắng - nói 
với tôi: 

- Ông biết tôi cất cái nhà đầu tiên bằng cách nào không? Cột 
và kèo nhà là thân tràm, còn vỏ tràm phơi khô làm mái.        

Những người khẩn hoang này đã đi dài theo con kinh, tay cầm 
rìu, lưng đeo nóp đựng mùng, mấy cuộn dây, và cái nồi nấu cơm. 
Uống thì uống nước phèn, vừa run cầm cập vì sốt rét rừng, vừa 
đốn hết cây hoang, đốt sạch lùm bụi để rồi sau những cố gắng 
kinh thiên đó họ có được mảnh đất thật mầu mỡ. 

Lúa mọc lên tưởng thưởng công lao những kẻ phá rừng nầy. 
Nhưng giờ đây nhìn suốt tầm mắt, người ta chỉ thấy đất đai 

xám ngắt… Từ chỗ tôi đang đứng cho đến vài cây số xung quanh, 
chỉ rải rác đây đó vài hàng cây thưa thớt. Mà trước đó, cỡ chừng 
tháng giêng, tới mùa lúa chín, ruộng vàng óng uốn lượn, đẹp vô 
cùng! 

Như vậy đó, những người đã từng hy sinh sức lực, vất vả năm 
nầy qua năm khác hầu có được một mảnh đất nhỏ, rồi tiếp tục 
khai khẩn thêm nữa… nhưng bây giờ họ bị lột sạch, hoàn toàn 
trắng tay như hồi mới tới, cả tài sản nằm gọn trong một cái rương 
nhỏ. 

Trường hợp bị cưỡng đoạt thứ nhất 
Anh Nguyễn-văn-Giao, 45 tuổi, trình bày trường hợp anh như 

sau. 
Hai vợ chồng anh khai khẩn 20 mẫu đất ở làng Tân-Hiệp, 

phía bên kia con kinh. Chánh quyền đã cho họ 20 mẫu đất này.  
Sau đó qua bên làng Thạnh Hòa, đất trù phú hơn, họ khai 

hoang thêm 32 mẫu. Với 32 mẫu đất nầy, anh được gọi lên 2 lần - 
năm 1936 và ngày 10/6/1937 - để thoả thuận giá cả với nhà cầm 
quyền. Anh phải trả 304,23  quan pháp, cộng với 169,13 quan 
pháp mới có được giấy tờ là chủ đất. 

Về mặt nhà nước, anh là sở hữu chủ hợp pháp những mẫu đất 
này. Nhưng trên thực tế, bây giờ những mẫu đất đó không còn  
thuộc về anh nữa. 
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Thật vậy, năm 1931, anh Nguyễn-văn-Giao có mượn anh 
Châu-văn-Duc, con ông hương cả năm trăm đồng ($500). Anh 
làm giấy mượn tiền hồi tháng chín. Tới tháng ba năm sau, tiền 
vốn cộng tiền lời lên tới bảy trăm năm chục đồng ($750). Anh 
không trả được đồng nào cả. Vào tháng 11/1932, nghĩa là 13 
tháng sau khi ký giấy nợ, chủ nợ đòi anh phải trả vốn lời tổng 
cộng một ngàn năm trăm đồng ($1.500 ). Tiền lời lên quá 100 %. 

Bị dồn tới đường cùng, vào năm 1932, có miếng ruộng mà 
không trả tiền mượn được, anh Nguyễn-văn-Giao bị bắt buộc phải 
ký tờ giấy nợ thứ hai, trong đó, anh giao hết lợi tức mấy miếng 
ruộng cho Châu-văn-Duc trong một thời gian vô hạn định, "cho 
tới khi nào chủ nợ lấy lại đủ hết tiền vốn lẫn lời thì thôi". 

- Tại sao trong một thời gian vô hạn định?  
Tôi hỏi anh Giao.  
- Anh không biết đó là điều quá nguy hiểm hay sao? 
- Dạ biết chớ! Nhưng tôi không làm gì được. Giá lúa sụt thật 

thảm hại. Và chủ nợ không chấp nhận giải pháp nào khác. Anh ta 
hưởng lợi tức miếng ruộng của tôi trong 6 năm liền. Tôi đề nghị 
với anh ta bây giờ  cho tôi trả phần còn lại và lấy ruộng về. 
Nhưng anh ta không chịu. 

- Trong sáu năm qua, anh ta thâu được bao nhiêu? 
- Anh ta cho mướn ruộng với giá mỗi mẫu là 40 giạ. Như vậy, 

với mười chín mẫu  mỗi năm anh  ta thu vào bảy trăm sáu chục 
giạ (760 giạ). Ông cứ làm toán nhơn lên cho sáu là ông thấy liền. 

Với 32 mẫu ruộng tốt ở Thạnh Quới, anh Nguyễn-văn-Giao 
đã trao cho Châu-văn-Duc 19 mẫu và cho bà Lương-thị-Huu 13 
mẫu. Anh chỉ còn 20 mẫu đất xấu ở Tân-Hiệp không làm sao nuôi 
nổi cả gia đình và 7 đứa con được.  

 Anh Giao moi đâu ra đủ tiền trả 32 mẫu đất như đã thoả 
thuận với nhà nước trước đó. Còn hy vọng gì trở thành chủ ruộng 
khi mấy chục mẫu ruộng đó đã bị đem ra làm thế chưn vĩnh viễn 
cho chủ nợ rồi? 

Trường hợp bị cưỡng đoạt thứ hai 
Một bà lão, tóc bạc trắng, đầy vẻ thiệt thà, nhút nhát và nhỏ 

nhẹ trình bày với tôi trường hợp bà như sau. 
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Con trai bà là anh Trịnh-văn-Tro, đến đây từ năm 1924, khai 
khẩn được một mảnh đất là 3 mẫu 80. Kế hoạch khai khẩn miếng 
đất khiêm tốn nầy được chánh thức đề ra từ năm 1927. 

Nhưng đến 1934, hết vốn nên mẹ con anh Trịnh-văn-Tro vay 
bà Lương-thị-Huu một trăm tám chục đồng ($180). Bà chủ nợ 
chuyên môn cho vay nặng lời nầy bằng lòng với điều kiện làm 
chủ miếng đất 3 mẫu 80 đó trong thời hạn là 3 năm. 

Dĩ nhiên trong 3 năm đó bà chủ đất cho con nợ mướn lại 
miếng ruộng với giá là 300 giạ mỗi năm. Thành ra cho vay $180 , 
bà ta đã thâu và bán ra được tới 900 giạ lúa. Tiền lời như vậy là 
nhiều lắm rồi. Vậy mà bây giờ khi Trịnh-văn-Tro tới đòi ruộng 
lại thì bà Lương-thị-Huu nói gì? Bà ta nói: "Tôi chưa thâu được 
$180 của tôi mà. Chờ vài năm nữa rồi tính". 

Hai mẹ con anh Tro thấy mình bị bóc lột quá nên xin thưa ra 
toà.  

Trường hợp bị cưỡng đoạt thứ ba 
Anh Nguyễn-văn-Kheo 41 tuổi, định cư tại Tân Hiệp từ năm 

1924, khai khẩn được một miếng đất gần 10 mẫu. Đến năm 1932, 
liên tiếp bị thất mùa, anh bắt buộc phải mượn bà chủ nợ Dương-
thị-Tho một trăm đồng (100$). Bà nầy đồng ý nhưng miếng đất bị 
thế chấp cho bà 4 năm. 

Nên biết rằng bà cho mướn miếng đất với giá 200 giạ mỗi 
năm, sau 4 năm 800 giạ lúa bà ta bán được ít nhứt 300$. Vậy mà 
vẫn chưa thoả mãn, bà ta nói với Nguyễn-văn-Kheo rằng: "Anh 
muốn lấy lại miếng ruộng hả? Anh thiếu tôi 400 $, trả đi đã." 

Tiền mượn 100$, giấy nợ làm năm 1932, mà đến nay lên tới 
400$! Tiền lời tính cách nào mà ghê gớm quá vậy!       

Năm nay anh Kheo đem trả 200$ cho bà chủ nợ thuộc họ nhà 
kên kên nầy. Dĩ nhiên không vì thế mà bà ta vừa ý, "Còn thiếu 
200 nữa, kiếm cho ra rồi hãy trở lại đây." Chỉ một hai năm nữa 
thôi, khi mà anh Kheo đói khó khốn cùng, anh sẽ bỏ xứ ra đi. Bà 
Dương-thị-Tho sẽ vĩnh viễn trở thành chủ nhân chín mẫu rưỡi 
ruộng tốt mà anh đã nhọc nhằn khai phá từ đám rừng. 

Tôi nói anh Kheo cho tôi coi bản sao giấy nợ. Anh trả lời:  
  Tôi không có giấy gì hết, bả cất liền tờ giấy đó rồi. Mà thông 
thường không chủ nợ nào đưa giấy tờ gì cho con nợ hết. 
 Hơn nữa giấy nợ cũng do người phe họ thảo ra. Cho nên 
trong giấy ghi rõ tất cả những điều kiện họ muốn. Thêm vào đó 
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dầu muốn chúng tôi cũng không đọc được vì mù chữ. Chúng tôi 
ký tên bằng chữ Nho hoặc lăn tay trên giấy thôi. Ông hiểu mà. 
Cùng đường rồi, chúng tôi đành phải xuôi tay. Chưa nói thêm là 
chồng bà Duong-thi-Tho xưa kia làm quan lớn trong đám lính 
làng. Ổng dư sức đè bẹp đám con nợ như tụi tôi. 

  Trường hợp bị cưỡng đoạt thứ  tư 
Ông già Khưu-văn-Co, 64 tuổi khẩn hoang được chừng 10 

mẫu, về mặt luật pháp ông là chủ đất. Năm 1931, ông mượn bà 
Lương-thị-Huu năm chục đồng (50$). Đến năm 1937 ông nợ tổng 
cộng là năm trăm đồng (500$).  Bà chủ nợ này múa con dao lời 
thiệt bén ngót ! 

Bà ta lợi dụng ruộng đất con nợ trong sáu năm. Mười mẫu 
ruộng đem về hằng năm bốn trăm giạ lúa (400 giạ), nghĩa là bà đã 
bán được 2.400 giạ lúa rồi. Ông Co nói: 

 Chưa hết, bả không phải đóng thuế đất, chỉ có tôi bị hội đồng 
xã rượt đòi (tiền thuế). Mỗi lần họ tới kiếm là tôi phải trốn. 

Một nạn nhân bị cướp đất bốn lần! 
Tại làng Thạnh Hòa, ai cũng bàn tán chuyện anh nông dân 

Lương-văn-Mi, nạn nhân bị cướp đất 4 lần  liên tiếp. 
Lần đầu tiên, một mảnh đất đã được anh ta dọn thật bằng 

phẳng bị xiết nợ. Anh phải dọn nhà đến một khu rừng khác và lại 
bắt đầu ra sức khai khẩn. Vài năm sau, anh xoa tay mừng rỡ: 
"Ruộng của mình đây rồi." Nhưng hỡi ôi niềm vui như gió 
thoảng! Một chủ nợ khác lại lập tức đến tước đi miếng ruộng anh.  

Vẫn tràn đầy can đảm anh Lương-văn-Mi bỏ đi tới một chỗ 
khác và lại bắt đầu đốn cây rừng như điên. Anh lại làm việc cho 
người khác ăn nữa rồi! 

Và sau lần cuối cùng bị chủ nợ khác xiết mất miếng đất, anh 
nhứt định tìm gặp cho được Quan Lớn để xin đèn trời soi xét. 
Anh chở trên chiếc ghe nhỏ của mình nào là gạo, cá khô, nước 
ngọt, trong túi thì có sẵn một cái đơn nhờ một em học sinh viết 
giùm, anh chèo trong 4 ngày liền trước khi tới được Sài Gòn. 

Thế rồi suốt 19 ngày anh lang thang khắp các nẻo đường thủ 
đô mong đón đầu ông Thống đốc Nam Kỳ để trao cho được lá 
đơn khiếu nại. Qua tuồng cải lương Việt Nam và truyện Tàu xưa 
anh biết rằng các ông quan thường hay dừng kiệu đón nghe và 
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nhận đơn khiếu nại của những người cùng khổ. Nhưng thời nay 
đám dân nhỏ bé chẳng còn được cái may mắn đó nữa. Và anh Mi 
lại bơi xuồng buồn bã trở về làng. 

Những người giựt đất đó là ai? 
Rất tiếc là tôi không thể đến điều tra tại các làng Mỹ Lâm và 

Sóc Sơn được. Tôi đã kể tên vài con kên kên đáng sợ ở Thạnh 
Hòa: Châu-văn-Duc, Lương-thị-Huu, Dương-thị-Tho.  

Tại làng Mông Thọ, những tay chủ nợ lớn nhứt là 2 ông "dân 
cử": Lương-hung-Thanh, hội đồng tỉnh Rạch Giá, và Nguyễn-
khắc-Dac hội đồng tỉnh Trà Vinh. Các ông các bà chủ nợ nầy đều 
có mối quan hệ rất mật thiết với các ông chánh tổng, các quan 
chủ tỉnh, quận, và thanh tra huyện, phủ. Nhờ vậy nên họ cướp 
giựt ngang nhiên mà không một ai lên tiếng. 

Báo La Lutte chúng tôi đã tường thuật rõ cách nào đồng chí 
Tạ Thu Thâu đã giúp can thiệp giùm cho những nông dân bị bóc 
lột nói trên. Đồng chí Thâu đã chuyển hết đơn của họ lên ngài 
Thống đốc Nam Kỳ để ông nầy thông đạt xuống cho ông tỉnh 
trưởng Rạch Giá. Nhưng một ông chủ quận đã kêu hết các người 
khiếu nại lên để giận dữ mắng mỏ rằng sao họ dám liên lạc với 
một ông "cố vấn cộng sản" rồi  đuổi họ về. 

Các nông dân nói với tôi rằng họ đã cố gắng xin gặp ông tỉnh 
trưởng Dufour. Nhưng tại tòa hành chánh, trước tiên là họ đụng 
đầu với những anh loong toong chạy giấy và lính gác. Muốn nói 
chuyện với thư ký phải tỏ ra "biết điều" với những anh chạy giấy. 
Và đi từ người thư ký nầy đến được ông huyện hay ông phủ là cả 
một vấn đề. Thường thường thì quan lớn ta mặc áo tây này nghe 
dân bằng cái lỗ tai rất hờ hững rồi cũng hững hờ xác định là quan 
sẽ cứu xét. Thật ra đúng vào lúc đó, nên nài nỉ quan giúp bằng 
cách hứa đưa quan mấy tờ giấy bạc ngân hàng. 

Không một ai trong họ gặp được quan tây chủ tỉnh. Kẻ cầm 
đèn trời đã tránh mặt những người tay lấm chân bùn này. Mà 
quan chủ tỉnh thật ra chẳng lưu tâm làm chi. Chỉ cần coi lão 
Maillard ở Long Xuyên đã "dàn xếp"chuyện Thạnh Quới như thế 
nào thì rõ. Thêm hay bớt đi vài cuộc đời thật chẳng có nghĩa lý 
gì, không đủ để kẻ chuyên làm ra ngân sách như lão phải mất 
ngủ. 
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Điều bận tâm duy nhất của các ngài Dufour và Maillard là thu 
thuế vào. Người nào không đóng được thuế thì phải vào tù! Họ 
không quan tâm đến chuyện còn lại, ai tàn bạo cướp giựt ruộng 
đất, hàng ngàn nông dân đói khổ ngặt nghèo, hay chính xác hơn, 
họ chỉ quan tâm đến những người giàu có, biết cách ưu đãi họ và 
những tôi tớ của bọn có quyền lực. 

Tình trạng hiện tại của những người bị mất ruộng đất 
Hơn một ngàn năm trăm người (1.500) trong 4 làng Thạnh 

Hòa, Mông Thọ, Mỹ Lâm, Sóc Sơn coi như bị những chủ nợ ác 
ôn giựt sạch hết ruộng đất. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, 
thường thường nông dân bị cướp theo kiểu như thế nầy: 

Cuộc khủng khoảng kinh tế (thế giới) trong những năm 1930, 
1931, 1932 khiến giới nông dân, nhất là các tiểu điền chủ đều bị 
thiệt hại nặng nề. Tiền bán lúa không đủ cho họ đóng thuế, không 
đủ sống, không đủ trang trải cho phí tổn vụ mùa sau. Những 
người có 30 mẫu, 20 mẫu hay ít hơn thì chỉ có một cách duy nhất 
là vay tiền. Người ta vay  200$ hay 500$  là nhiều. 

Những năm kế tiếp, họ hoàn toàn không có khả năng trả, giá 
lúa lúc đó bị hạ thấp đến mức độ tuyệt vọng! Các chủ nợ  la hét, 
chửi mắng, hành hạ con nợ tơi bời. Và càng chửi họ càng tăng 
mức lời lên; họ toàn quyền định đoạt mức phân lời cho nên chỉ 
mấy chốc tiền nợ lên cao đến mức không con nợ nào trả nổi. 
Người ta  mượn vào chỉ có 100$ mà bây giờ họ phải thiếu đến 
500$ hay 600$. Lấy tiền đâu ra trả khi mà ruộng đất lại nằm trong 
tay chủ nợ (những ruộng đất mà nguồn lợi duy nhất chỉ là trồng 
lúa.) 

Và thái độ của chủ nợ nào cũng như nhau:  
Anh muốn lấy lại ruộng đất hả? Dễ lắm, anh thiếu tôi bao 

nhiêu đó đó... hãy mang đủ tới trả cho tôi đã."    
Thế là những nông dân bị mất ruộng đất phải đi thuê ruộng 

của chính mình vì ruộng mình đã bị đem thế chưn mất rồi. Nhưng 
từ khi nghe tin những đơn thưa đến tận tay chánh phủ, thì các chủ 
nợ đâm ra nghi ngại đám nạn nhân của mình và dần dà từ chối 
không cho họ thuê lại ruộng đất "của mình" nữa. 
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Cuộc điều tra của ông Brasey 
Ông Thanh tra Dân vụ Brasey đã đi đến Tân Hiệp và Thạnh 

Hòa sáng ngày 22 tháng 6. 
Như chúng tôi nói ở trên, trước khi ông đến đã có cảnh sát 

gây áp lực nặng nề cho dân chúng ở đây. Các viên chức nhà nước 
này đã thực thi quyền lực vào bữa 19 tháng 6 khi bà nông dân 
Nguyễn-thị-Dinh cho tôi và 3 bạn đồng nghiệp tạm trú 4 tiếng 
đồng hồ; chuyện đó đã khiến ông chủ quận Giồng Riềng nổi giận 
và cho đòi bà lên quận để hăm dọa. 

Ông Brasey đến Tân Hiệp ngày 22 tháng 6 rất sớm. Đúng vào 
lúc nông dân ra đồng làm việc; họ phân tán khắp nơi trên đồng 
ruộng mênh mông nên không hay ông đã tới rồi. Ông Brasey hỏi 
đôi ba câu các chức việc trong làng xã vốn dĩ là đồng minh của 
chủ nợ, và hỏi đôi câu vài anh nông dân vừa chạy đến kịp lúc rồi 
ông bỏ đi ngay. Dĩ nhiên khi ông Brasey người trách nhiệm điều 
tra chánh thức, đi qua làng Thanh Hòa, lúc nào cũng kè kè bên 
ông là quan Chủ tỉnh Dufour, ông Chánh sở Mật thám tỉnh là ông 
Lovischy, kèm thêm ông Chủ quận Giồng Riềng và ông thông 
ngôn quận.   

Còn đám nông dân tại chỗ không được ai báo trước nên 
không biết hôm đó có cuộc viếng thăm nầy. Như vậy chỉ có 
chừng ba chục người bị mất ruộng đất có mặt mà thôi. Và phần 
đông phải hứng lãnh những lời mắng chửi phủ đầu của ông Chủ 
quận Giồng Riềng và ông huyện Dang, khiến họ không dám tự do 
phát biểu.  

Cuộc điều tra của ông Brasey ở Thạnh Hòa kéo dài một giờ 
rưỡi. 

Tới trưa ông vô làng Mỹ Lâm, vẫn không kèn không trống. 
Đây là những câu ông hỏi anh Nguyen-Tan-Buu:  

- Anh cầm đầu mấy người phản kháng nầy phải  không? 
- Thưa ông không, tôi không phải là người cầm đầu. 
- Vậy chớ ai viết đơn cho anh? 
- Dạ chính tôi. 
Ông hỏi anh Lương-văn-Mi:  
- Anh cầm đầu phải không? 
- Dạ thưa ông không, tôi không cầm đầu ai hết. 
- Anh có chịu bỏ đất của anh cho người khác để nhận lấy một 

miếng khác không? 
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- Tôi không thể từ bỏ quyền làm chủ miếng đất mà tôi đã  bỏ 
ra bao nhiêu năm công sức. Miếng đất đó là của tôi, hoàn toàn là 
của tôi. 

 Ông Chủ quận Giồng Riềng bước tới kéo anh ra cho hai 
người lính lệ còng nhưng ông Brasey cản không cho. 

Một cuộc điều tra chỉ có bề ngoài  
và một cuộc điều tra nghiêm chỉnh 

Ông Brasey tốn chỉ một ngày để điều tra bốn xã. Bốn xã rộng 
trên cả mấy chục ngàn mẫu. Một cuộc điều tra nghiêm túc đòi hỏi 
nhiều ngày, một tuần lễ hay nhiều tuần lễ chớ không phải chỉ một 
ngày xẹt ngang như cơn gió vậy đâu. 

Thay vì đi như đi du ngoạn, lẽ ra ông phải cho người báo 
trước nhiều ngày cho dân chúng và cho lệnh dứt khoát là chánh 
quyền tỉnh không được có bất cứ hành động nào nhằm ngăn cấm 
các nạn nhân mất ruộng đất được tự do phát biểu.     

Người đi điều tra chánh thức có quyền và cần phải gạt ra 
ngoài những ai gây trở ngại, từ chủ quận cho đến cảnh sát trưởng, 
lịnh nghiêm nhặt đưa ra cho họ là không được gây sự.   

Ông ta có quyền và cần phải kiên nhẫn nghe những người 
đứng đơn khiếu nại. Ông ta có quyền và cần phải cho vời những 
chủ nợ, xem xét văn tự ghi nợ. Ông ta có quyền và cần phải đe 
dọa rằng ông sẽ thẳng tay áp dụng luật pháp đối với những con 
kên kên này. 

Nếu ông ta biết áp dụng luật pháp tại chỗ, trong khả năng làm 
được, bất luận là bao nhiêu trường hợp phải xét - ông ta được dân 
đóng thuế trả lương để làm chuyện này mà - thì có phải ông đã 
trấn an được lòng dân rồi  hay không? 

Công việc điều tra của ông ta lẽ ra tiến hành dễ dàng bởi vì rõ 
ràng là việc coi thường luật lệ này đã đưa tới chuyện vay lãi khát 
máu. Bọn chủ nợ đã ăn cướp trên mức không thể tưởng tượng 
được, lẽ ra bọn họ không dám làm tới mức đó nếu người ta biết 
đem luật pháp ra hăm dọa họ.  

Hóa ra chuyến du lịch của ông Brasey chỉ đem lại niềm vui 
cho đám chủ nợ giựt ruộng đất nông dân mà thôi. Dường như ông 
có hứa với nông dân bị cướp đất là năm tới ông sẽ xét xử công 
bằng cho họ. Một năm, thời gian vừa đủ để hồ sơ bị "xếp xó"! 
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Chúng tôi cương quyết đòi hỏi một cuộc điều tra khác, một 
cuộc điều tra thật sự nghiêm túc với ý chí thật sự mong muốn 
chấm dứt một vụ tai tiếng không ai chịu nổi được. 

Hơn một ngàn gia đình đang đói khổ. Bằng cách im lặng làm 
ngơ, bằng kiểu điều tra lấy lệ không ra gì, nhà nước bảo hộ sẽ tự 
biến mình thành đồng loã cho một tổ chức cướp giựt, chuyện này 
rồi đây sẽ nằm trong thành tích chế độ thuộc địa. 

***** 
La Lutte, số 114, ngày 3-12-1936 

Petits clous 

Chợ trời và những cuộc vui khác 
Thứ bảy vừa qua, ngoài chợ Bến Thành có một cơ hội tuyệt 

vời cho một người thất nghiệp trở thành anh hàng nón mà không 
cần vốn: chỉ cần ngồi cách chợ trời khoảng ba chục mét với một 
cái thúng. Bởi vì lính mã tà giữ trật tự xô đẩy, liệng nón, đấm đá 
những người đi chợ trời, khiến họ trở thành nạn nhân món võ 
quyền Pháp. Nón bay cao thấp theo hứng của các anh công an. 
Những kẻ móc túi gặp cơ hội bằng vàng mà giựt giây chuyền đeo 
cổ của các người đẹp bận lo bảo vệ trước ngực sau mông. Bọn trẻ 
con láu cá cũng lợi dụng cơ hội bằng vàng này, không sờ chỗ này 
cũng mò chỗ kia. Các bạn đồng nghiệp chúng tôi có kể nhiều 
chuyện xảy ra trong cái chợ trời này, đúng hơn là chợ "bóp" 
người.   

Thật vậy, chợ chỉ có một cửa vào, nên tất cả dồn cục ở đó. Tôi 
không hề nói thêm: một bà mẹ trẻ thú thật rằng khi thoát ra khỏi 
địa ngục này thì sữa chảy ướt cả áo vì bà bị bóp vú. Chúng ta hãy 
khen ngợi ban tổ chức đã bỏ tiền đầy túi, và làm giàu cho nhà 
thuốc tây, cho người bán nón, cho mấy ông nha sĩ, không quên kể 
những người bán đồ cũ có giấy phép, đang săm soi mớ nữ trang 
tóm được tối nọ. 

Tôi vốn không ưa hội chợ và chợ trời. Hội chợ là chỗ tất cả 
bụi bặm không nằm dưới đất mà điên cuồng nhảy nhót trên không 
trước khi chui vào mũi. Bây giờ tôi càng sợ hội chợ hơn nữa vì 
biết đó là nơi người ta có thể mất nón, mất nữ trang, mất phẩm 
giá nữ hạnh, mất răng và mất luôn cả sữa. 

***** 
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La Lutte, số 131, ngày 4-3-1937 
Petits clous 

Những đám cưới Pháp-Việt 
Mấy bà trưởng giả bản xứ vô công rồi nghề đang bận bịu với 

một vấn đề thời sự lúc nào cũng nóng hổi: đàn ông Việt có nên 
lấy vợ Pháp không? 

Mấy bà hẳn có vài lý do để không hỏi rằng: phụ nữ Việt có 
nên lấy chồng Pháp không? Các bà vợ bản xứ thông thường 
không biết nói thứ tiếng của ông chủ kiêm lãnh chúa mẫu quốc, 
nhờ vậy chuyện đổ vỡ được giới hạn. 

Đôi bên chồng vợ không hiểu nhau cho lắm vì vốn liếng chữ 
nghĩa ít ỏi. Đập bể chén dĩa không phải là chuyện thường xảy ra 
trong các gia đình gương mẫu này. Bởi vì muốn chén dĩa bay, 
trước hết phải giận nhau đã, mà giận làm sao được khi chỉ ra dấu, 
mà hễ ra dấu thì ai muốn hiểu sao cũng được hết. 

Nhưng dường như đa số những cặp vợ chồng này không có 
nhiều hạnh phúc, bởi vì ông chồng da vàng hiểu ngay và đếm 
được nỗi thất vọng của cô vợ da trắng ngay lúc xuống tàu tại bến 
Marseille. 

Đông Dương bắt đầu thành hình từ Marseille, và chiếc tàu trở 
thành một thành phố nổi tưng bừng cuộc sống thuộc địa. Anh 
chàng sinh viên Việt bị giảm giá thậm tệ dưới mắt cô vợ đầm khi 
bị nhìn bằng nửa con mắt bởi đám công chức cao cấp và quân 
nhân trở lại thuộc địa, nhất là khi nàng nghe loáng thoáng đó đây 
tiếng chửi rõ ràng "thứ An Nam tồi tệ!"      

Chưa hết đâu, cô vợ còn gặp những thử thách khác khi gặp 
cha mẹ chồng nữa. Không được ai cho biết về tục ăn trầu nên cô 
lo sợ giùm cho sức khoẻ bà mẹ chồng khi thấy bà hả miệng máu 
me và phun ra thứ nước gì đỏ lòm. 

Ông chồng bản xứ cố gắng dàn xếp đến đâu hay đến đó những 
chuyện phiền phức trong đời sống thuộc địa. Hoặc là ra riêng với 
vợ, đem sức anh hùng chịu đựng cái tính khí khó chịu đến đáng 
sợ của vợ vì khí hậu ẩm ướt và đời sống nhàm chán thiếu trò tiêu 
khiển. Hoặc là đem vợ vào cái thế giới trưởng giả thuộc địa đẹp 
đẽ với cái nguy cơ bị vợ cắm sừng với vài ông lớn nổi tiếng 
chuyên môn ngốn ngân sách. 
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Thật ra thì mọi tầng lớp xã hội đều mọc sừng được cả: chuyện 
cho mọc sừng xảy ra ở mọi vùng khí hậu và cũng chẳng kiêng nể 
chủng tộc nào.  

Anh chàng trí thức trưởng giả bản xứ toan tính thủ vai trò 
chánh trị như ông bố vợ sẽ đắng cay kinh nghiệm khi thấy bà vợ 
Việt của ông này sánh bước với một viên công chức cao cấp 
thuộc địa. Các quan chuyên môn đục khoét ngân sách được nuôi 
no đủ nên thường có một thứ tiềm lực đáng gờm đối với những 
ông chồng chểnh mảng hay có bẩm sinh yếu kém, không được tạo 
hóa phú cho đầy đủ tiềm năng. 

 
La Lutte, số 175 ngày 7-11-1937 

Petits clous 

Bản án cho anh Mọi Một 
Toà Hình Sự tuần rồi xử án ba người Mọi1, nạn nhân của 

thâm nhập hoà bình. Ai cũng biết thâm nhập hoà bình là tiếng 
chánh quyền dùng để chỉ nền văn minh họ áp đặt bằng súng ống 
lên nhóm dân bán khai Ðông Dương2. 

Ðiều đặc biệt thứ nhất của phiên tòa là ba người Mọi này 
không ai có giấy tờ căn cước. Một luật sư lên tiếng phản đối vì có 
sự lầm lẫn tên người. Một không phải là Một, Gar không phải là 
Gar, và người Mọi thứ ba, Cưu, lại có thể mang tên Một hay Gar.  

Quan toà không màng đến lời phản đối này. Bởi vì làm sao có 
thể tìm được cái giấy khai sanh mà chánh quyền chưa hề làm ra 
bao giờ. Người Mọi cũng không hề nghĩ đến các giấy tờ này. 
Quần áo họ chỉ vỏn vẹn một cái khố, làm gì có chỗ để cất vừa 
giấy khai sanh, vừa giấy thuế thân, giấy căn cước và  giấy trích lý 
lịch tư pháp. 

Ðiều đặc biệt thứ hai của thảm kịch này là vấn đề tiếng nói: 
chỉ có họ mới hiểu tiếng của họ. Người ta phải kêu hai người 
thông ngôn tới. Nhưng ý nghĩ của quan tòa chắc phải là quá bí 
                                                      
1 Mọi là tiếng người Pháp mượn của Việt Nam. Chữ Mọi của người Pháp, viết 
"Moï" không có nghĩa xấu như tiếng người Việt dùng. Trước 30/4/1975 gọi là 
người Thượng hay đồng bào thiểu số; sau 1975, người dân tộc. 
2 Về vấn đề người Pháp "khai hóa" người Mọi, xem công trình nhà nhân chủng 
học người Pháp Georges Condominas, xuất bản năm 1953, 1957, 1975, người có 
công lớn trong việc nghiên cứu dân thiểu số ở cao nguyên Trung phần Việt 
Nam, và là người phát hiện bộ đàn bằng đá đầu tiên trong vùng gần Darlac. 
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hiểm đối với Cưu, Một và Gar. Thật vậy, khi người thông ngôn 
dịch một câu hỏi của quan tòa, một người Mọi đã có phản ứng bất 
ngờ. Anh ta kéo khố xuống để lộ vừa nửa phần mông thì tay anh 
ta được giữ lại kịp thời. 

  Anh ta đã hiểu thế nào? Và nhất là muốn nói lên điều gì? 
Qua cử chỉ thoát y này, phải chăng anh muốn diễn tả một ý nghĩ 
cực kỳ vui vẻ trong thâm tâm mà rồi thấy không ai hiểu mình, 
anh Mọi đâm ra  chán ngán nên đã nói bằng một cử chỉ hết sức rõ 
ràng: 

"Tôi không có gì giấu các ngài. Ðể bắt đầu, tôi sẽ lột hết ra 
cho coi." Tiếc là không có một người thông ngôn thứ ba biết dịch 
cử chỉ anh Mọi. 

Thật ra cả ba anh Mọi trở nên ngơ ngác chính vì sự trịnh trọng 
nghiêm nghị của Tòa án nơi họ bị đưa tới. Ðáng lẽ phải đem họ 
xử trong rừng với đá tảng làm chỗ ngồi, và các thân cây là nhân 
chứng. 

Trước bộ máy công tố Pháp với ba ông tòa trong bộ áo thụng 
đỏ, người Mọi hoang mang phỏng đoán. Họ nghĩ "Chắc mấy ông 
đó bị lạnh." Thế nhưng ngó lên trần, họ thấy cái máy quỷ quái 
liên tục thổi ra gió. Họ bèn tự nhủ "Chắc mấy ông bị nóng."  

Than ôi, sự mâu thuẫn quá sức rõ ràng này là vấn đề nan giải 
cho mấy anh Mọi. Thế là anh Mọi xấu số sẽ phải đi đập đá ở Côn 
Ðảo năm năm trời. Anh ta sẽ điên đầu tìm hiểu lý do vì sao mình 
phải bị tù; anh giết người để khỏi bị giết, phải chăng anh ta chỉ áp 
dụng luật rừng, cũng là thứ luật của những người văn minh. 

 
***** 

La Lutte số 181, ngày 21-12-1937 
Petits clous 

Đóng góp cho một cuộc điều tra 
"Uỷ ban điều tra thuộc địa1 muốn nắm tin tức, tình hình về 

vấn để ăn mặc, nhà ở, y tế nghĩa là những nhu cầu cơ bản cần kíp 
nhất hiện nay của nhân dân thuộc địa tại hải ngoại." 
                                                      
1 Ủy ban điều tra thuộc địa được thành lập ngày 4-2-1937, nhằm mục đích thực 
hiện chương trình của chánh phủ MTBD, “thu thập nguyện vọng của các dân tộc 
thuộc địa và bảo hộ của nước Pháp.” Nhưng vì sự cản phá của giới thực dân ở 
Đông Dương, chương trình không thực hiện được. (Xem “Ủy ban điều tra thuộc 
địa”, trong Bản chú thích tên người.)  
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Nhưng nhu cầu khẩn thiết nhất của dân chúng thuộc địa 
không phải để thoả mãn óc tò mò của các ông muốn đi điều tra 
mà không thích di chuyển, dân chúng chỉ muốn biết làm sao để 
nới lỏng những sợi dây trói buộc họ. Nếu các vị điều tra viên có 
vẻ như muốn biết coi ở đây người ta ăn uống ra sao, thì điều quan 
trọng cần kíp đối với chúng tôi  là làm sao đủ ăn càng sớm càng 
tốt. 

Thực phẩm đơn giản của dân bản xứ sẽ làm kẻ điều tra ngạc 
nhiên. Dưới bao mái nhà tranh, bữa ăn sáng chỉ là cơm và nước 
mắm; buổi chiều cũng chỉ nước mắm và cơm. Một mụt măng tươi 
rút ra từ bờ tre, rau cải vớt trong ao lên là mỹ vị. Một nhúm tép 
được coi như thức ăn trời ban.  

Sau mùa gặt, bị điền chủ rồi hương cả lột sạch, họ chỉ còn 
cách rượt bắt chuột đồng. Đem kho, chiên hay băm, loài gặm 
nhấm này làm vinh dự cho bàn ăn gia đình. Muốn ngon miệng 
thêm thì đổi món chuột ra món rắn. Một khứa rắn là một biến cố 
được gia đình vui sướng tiếp đón. 

Thật hả dạ khi thấy đám anh em hạ đẳng của ta như cóc, 
nhái, ễnh ương nhảy nhót trong nồi đất nấu củi. Dế cơm ta cũng 
không từ, chẳng phải vì chúng bổ béo hơn, mà chỉ vì không có 
thứ nào khác với phẩm chất cao hơn. Những người đói đào xác 
trâu bò chết vì bệnh dịch, và trên bàn gỗ thấp với  gia đình ngồi 
quanh có khi ta thấy món ăn của diều quạ kên kên. 

Sau tám mươi năm đô hộ, thức ăn nông dân nghèo vẫn lắm 
vẻ như vậy. Ơn huệ này là do nhà nước bảo hộ.   

Còn về y tế, người ta chữa bệnh tật như người ta ăn, nghĩa 
là với những gì người ta tìm thấy trong tầm tay. Bò cạp, bọ hung, 
thằn lằn, nhện, cóc, nấu chín hay đốt ra tro đem làm cao, thuốc 
bột, thuốc nước. Những thứ thuốc biết chạy nhảy trong nhà ngoài 
vườn này là một thách thức tuyệt vời cho các dược phòng với 
chai lọ mỹ miều, hộp bao sáng chói chứa đầy những viên thuốc 
bào chế tuyệt vời. 

Ai không có chút cơm dính răng thì tiền đâu mua bông 
băng ? Cho nên một bà già nhai thuốc xỉa làm thành bông gòn 
băng vết thương. Nước tiểu dùng để rửa mắt đỏ vì viêm kết mạc, 
và miểng chai dùng để cắt cuống rún trẻ sơ sinh. Thật tình mà 
nói, dân An Nam quả là được trời phù hộ nên mới sống còn tới 
ngày nay. 
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Trong nhiều vùng, chế độ ăn uống và chữa bệnh vẫn y như 
thời cách nay mấy trăm năm. Trước một bối cảnh đời sống hiển 
nhiên trung cổ như vậy, kẻ điều tra từ Paris thật khó lòng khoe 
khoang rằng nước Pháp có cố gắng đem văn minh tới nơi này. 

 
***** 

Báo La Lutte số 186, ngày 13-2-1938 
Petits clous 

Buồn 
Đặc tính một dân tộc thường ít nhiều biểu lộ qua âm nhạc và 

các bài hát; nếu dựa theo cách xếp loại này, dân An Nam quả tình 
ưa buông thả trong một nỗi buồn muôn thuở.  

Nỗi đau muôn thuở này ngày càng nặng theo số máy thu 
thanh ngày càng nhiều. Sáng tới chiều, đài phát thanh tuôn tràn ra 
đường phố những giai điệu, thứ giai điệu buồn rầu khóc thương, 
quả thật đến từ tận cùng sâu thẳm của một mối tình tuyệt vọng.  

Giai điệu ưa chuộng nhất vẫn là Vọng cổ. Điệu Vọng cổ Hoài 
Lang đã nhường chỗ cho Vọng cổ Bạc Liêu, hiện đang bị một 
giai điệu biến thiên khác cạnh tranh. Một người Sài Gòn khi đi 
lên phía bắc sẽ được nghe Vọng cổ Thủ Đức, và khi qua bên kia 
sông Sài Gòn sẽ nghe Vọng cổ Thủ Thiêm, và Vọng cổ Phùng Há 
khi đi rạp hát. Cô đào Phùng Há ngân nga vọng cổ theo cách 
riêng đặc biệt của mình. Giọng cô rưng rưng nức nở nên gây ra 
cảm giác thê thiết. Tuy nhiên thần kinh của tôi bị thử thách ghê 
gớm khi cô hát bằng tiếng An Nam điệu hát của lính thuỷ Pháp1. 
Kịch diễn tân thời vào những lúc như vậy quả là chán ngấy đến 
cực điểm. 

Chủ đề tình yêu trở đi trở lại không ngừng dưới nhiều giai 
điệu khác nhau. Không phải tình chiến thắng, cũng không phải 
tình đợi chờ, mà là tình tuyệt vọng và đau khổ. Một nhà tâm lý sẽ 
thấy quả là một sự dồn nén tập thể, vì dân An Nam tự làm cạn 
kiệt sức mình trong những bài hát với những tiếng thở dài vô ích. 

Một người đang yêu, dưới khí hậu An Nam chỉ yêu nhiều và 
yêu mạnh trước núi non và biển cả, vì biển (hẹn) cùng non (thề) 
mới chứng giám cho mối tình thiên thu. 

                                                      
1 “Les Gars de la Marine”. 
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Chất trữ tình lãng mạn nên thơ trong tuồng tích bao giờ cũng 
bắt buộc đối tượng cuộc tình bị mất mát vì một nỗi bất hạnh nào 
đó hay vì phản bội. Tình lang tuyệt vọng lúc bấy giờ mới cất cao 
giọng hát. Chàng cũng hát trước khi ra trận hoặc sau khi thua. 
Một vị tướng bị địch rượt sát lưng mà còn ráng ca cho hết sáu câu 
dài dòng kể lể kỷ niệm cảm động khi xưa. Cũng như nàng phi yêu 
dấu bị quân vương ép án tử cũng còn ráng ca cho xong mười lăm 
phút cuộc oan tình, khiến cho đao phủ đứng chờ thõng cả tay.  

Một hôm tôi nghe trên ra-dô: 
“ Than ôi ! Than ôi ! Chúng ta vừa mới thương nhau mà em 

đã… vội xa lìa ! Em ở đâu, hỡi linh hồn của chính hồn anh ? Ước 
sao em được kế cận bên mình… Anh xin em hãy mở tim em để 
nhỏ xuống lòng anh một giọt máu đào … ” 

Đây không còn là tình cảm ướt át, mà là giải phẫu cơ thể 
sống! 

Trên thế giới có thể đang xảy ra những cuộc cách mạng, 
những vụ tàn sát ghê hồn, những xáo trộn trật tự xã hội lớn lao. 
Nhưng các tác giả tuồng hát bội, cải lương không hề biết đến 
những chuyện ấy, họ tiếp tục soạn ra những vần điệu mộng mơ, 
nhu nhược, lủng củng làm mềm yếu con người, như báo hiệu 
ngày tàn một dân tộc khùng điên vì ái tình vô phương cứu chữa. 

 
***** 

La Lutte, số 189, ngày 13-3-1938 
Petits clous 

Thú vui hội chợ 
Nhờ sự nhanh nhẩu của nhà chức trách thành phố Sài Gòn, 

chúng ta được vui chơi dài dài. Những buổi tiệc chánh thức nối 
tiếp nhau không ngừng; chưa bao giờ người ta đọc những bài diễn 
văn dễ thương như vậy, khi thì dành cho quan Thống Đốc, khi thì 
dành cho vợ mình. Sau hàng loạt diễn văn Pháp Việt, kho từ ngữ 
nịnh nọt, dối trá cũng cạn dần như những chai sâm banh hào 
phóng tương phản với không khí nghèo nàn chung quanh.  

 Nếu như giới trưởng giả và quan chức làm tiệc tùng, họ cũng 
biết lợi dụng lòng khao khát vui chơi của quần chúng. Người La 
Mã gọi là bánh mì và xiếc.  Còn nhà chức trách thì nghĩ tới nhà tù 
và hội chợ; nhà tù cho những kẻ khó ngủ chống lại trật tự của tư 
bản, hội chợ là cho đám đông dễ dạy lại khao khát thú vui. 
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Chúng ta nợ ban tổ chức hội chợ này những trò giải trí đủ 
kiểu. Những trò giải trí này đã diễn ra ngay trong những ngày đầu 
tiên tại cửa ra vào, nơi hàng ngàn người giày xéo lẫn nhau. Người 
ta đã phải chở đi nhiều bà bị ngất xỉu. Sự xếp hàng chờ đợi lâu 
lắc lại bất ngờ đem đến thoả mãn không mong đợi cho mấy bà 
sồn sồn còn nhí nhảnh: khi mấy bà thình lình được ôm sát như 
vậy.  

Xếp hàng cọ sát cũng là một thử thách chẳng vừa cho các 
thiếu nữ con nhà lành phấn son kiểu cọ, ra vẻ cách biệt. Bởi vì 
các anh chàng bông lơn đến hội chợ chỉ để chơi đùa chọc phá. 

Theo một đồng nghiệp, một người lính chóa mắt bởi vẻ tươi 
mát của một kiều nữ, bèn ôm hôn ẩu cô ta. Người ta không rõ cô 
này có chồng đi theo hay không, mà nếu ông ta có ở đó, kêu cứu 
cũng chẳng ăn thua gì. Tôi xin ghi lại đây vài chi tiết quá đỗi 
ngạc nhiên do đồng nghiệp báo Sài Gòn tường thuật: Trong hội 
chợ có một trận đồ ngoắt ngoéo, cố ý thắp rất ít đèn. Để câu 
khách, con nít ranh đồn rằng tại đó có trình diễn gì hay lắm. Rồi 
chúng lợi dụng tối trời để tấn công người đến xem.  

Chuyện gì xảy ra trong những hành lang ma quỷ nầy? Người 
ta đem ra một cô gái nước mắt đầm đìa. Người bạn của anh đồng 
nghiệp này lượm được nhiều túi giấy bông công-fét-ti hai chiếc 
khăn tay và một cái xu-chiêng bằng cao su. Nếu tìm kỹ hơn, anh 
ta có thể thấy một hai cái quần lót và vài mảnh quần rách. 

Đi hội chợ để lượm vú giả bằng cao su: quả là một cuộc phiêu 
lưu lạ. Từ nay phải coi chừng những bộ ngực nhọn, hoá ra chúng 
có thể tới từ mấy đồn điền cao su ở Thủ Dầu Một.  

Hội chợ là chỗ lý tưởng để chữa bệnh ghen của các đấng mày 
râu. Trong cảnh chen lấn người đạp chân người, người chồng khổ 
sở chẳng làm được gì khi một cậu lính trẻ sờ nắn vợ anh ta, vả lại 
chị nhà còn đang bận đưa tay giữ búi tóc đang bị kẻ sỗ sàng rờ 
rẫm. 

Không trông mong gì ở cảnh sát đang bận bịu với bọn móc túi 
và kẻ gian lận ở các gian hàng cờ bạc, anh chàng khốn khổ ấy chỉ 
còn nước nổi khùng ngấm ngầm, trong khi chị vợ cũng thầm lặng 
thưởng thức khoái vị được trả thù vì bị chồng bạo ngược từ bấy 
lâu nay.  
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La Lutte, số 199, 12-6-1938 
Petits clous 

Thể thao cho phụ nữ 
Nền giáo dục gia truyền An Nam lâu nay khiến phụ nữ xanh 

xao yếu đuối, ngực bị bó sát khiến thân thể suông đuột chẳng có 
đường cong nào ở bất cứ đâu.  

Chỉ cần nhìn cảnh tượng đáng thương, những cô gái gầy như 
que đũa, xương xẩu, đôi vai nhọn cứ như sắp sửa đâm thủng áo ở 
mỗi bước nhịp nhàng uyển chuyển. Nhất là khi trời giông bão, 
người ta ái ngại cho những tấm thân còm cõi nấp sau vành nón lá 
bị gió cuốn đi. Khách qua đường hào hiệp chuẩn bị ra tay cứu độ 
vì ngại rằng chiếc dù sẽ bay lên cây lôi theo cô chủ tòn teng níu 
cán dù.  

Sự ốm yếu này thật ra cũng có ở đám thanh niên vẫn được 
xem là phái mạnh. Những người đàn ông, khom mình trên sách 
vở chăm chú học tập hồi trẻ mà bây giờ trưởng thành lại cặm cụi 
trên công văn sổ sách. Vì thiếu vận động thân thể nên giờ đây 
chúng ta có vô số nhân viên đều bị lưng tôm.  

Có thể tưởng tượng dễ dàng cái thể chất những đứa con sinh 
ra từ các mẹ cha hư hoại yếu kém cạn kiệt sức lực như thế. Lý 
tưởng nhất có lẽ là nên cân bằng qua những lứa đôi tác hợp từ 
anh trí thức xanh xao ho sù sụ với các thôn nữ da nâu vì gió đồng 
nội, to con chắc thịt, và cho các cô gái thị thành suông đuột phấn 
son đỏ choét lấy mấy anh thợ cày dẻo dai vạm vỡ. Phương thuốc 
cân bằng này sẽ cứu vãn được nòi giống nhưng chắc thế nào cũng 
bị phản đối.  

May mắn thay, chưa đến nỗi tuyệt vọng bởi vì phụ nữ An 
Nam ta đang bắt đầu tự giải phóng nhờ học đường, nghề nghiệp, 
thời trang và thể thao. Nhiều người nhờ vào âm nhạc, tôi muốn 
nói bằng khiêu vũ. A, cái màn uốn éo hổn hển trong tay một 
chàng đam mê này không nằm trong sách vở luân lý ông bà. 

Tân thời trang làm đẹp mắt và đẹp người. Thể thao thì làm 
chắc da chắc thịt. Nhiều phụ nữ thị thành có bắp tay nở nang và 
quả đấm chắc nịch. Các cô này nhìn đàn ông bằng đôi mắt an 
nhiên tự tại. Đây là một bước tiến lớn về bình đẳng xã hội. 

Có anh chàng vô giáo dục nào dám ngỏ lời tán tỉnh ngây ngô 
trước các cô to lớn khoẻ mạnh vừa đoạt giải thể thao xe đạp kỳ 
rồi? Một cô yếu đuối chắc chắn đành phải cúi đầu bước luôn khi 
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phải đi ngang qua một tên si tình ngô nghê lải nhải lời vụng dại. 
Trong khi đó, nếu là một cô thể tháo gia, cô ta sẽ chẳng cần dài 
dòng mà cho ngay tên ấy một bài học. 

Chúng ta có một đội đá banh phụ nữ ở Cái Vồn. Khi các cô có 
bắp giò khoẻ, các cô không sử dụng đôi chân một cách hung hăng 
như vài người đàn ông.  

Chúng ta không quên trận đấu hết sức hung hãn vừa qua đã 
làm đổ máu trên sân vận động. Hai đội túc cầu, một cảnh sát, một 
thường dân đã đánh nhau. Bởi vì một anh cảnh sát, không chút 
tinh thần thể thao, đá một cái dữ dội vô hạ bộ địch thủ. Thế là có 
tiếng rên la đau đớn và phải chở vô nhà thương.  

Những nữ vận động viên thật sự có tinh thần thể thao này sẽ 
không đưa cái bàn chân biết thương hại của mình lừa banh vào 
cái chỗ nhược nhứt của người đàn ông, mà chỗ đó không phải là 
tử huyệt1. 

Trong cuộc sống lứa đôi, có khá nhiều lúc sức mạnh lấn lướt 
quyền hạn. Chửi bới hoài cũng mệt nên ông chồng đánh vợ. Bà 
vợ thể tháo gia sẽ biết nói với chồng, sau hai giờ gây gổ dữ dội: 
"Anh yêu của em ơi, hãy vui lòng nhìn bộ giò của em nè, đừng có 
bắt em giơ nó lên nghe!" 

Trong thế kỷ hiện tại với đầy rẫy căng thẳng và phân tranh dại 
dột, môn thể thao cho phụ nữ sẽ đem lại hoà bình gia đình, một 
yếu tố của hạnh phúc lứa đôi. 

 
***** 

La Lutte, số 202, 3-7-1938 
Petits clous 

Kim, đèn, điếu nõ 
Tại Sài Gòn, giờ đây khi bạn muốn gặp một người có tiếng 

tăm nào đó, càng lúc người ta càng chỉ bạn đến một địa chỉ rất 
chắc chắn để gặp ông ta: tiệm bán thuốc phiện. 

Bước vào tiệm hút, bạn phải coi chừng tránh mấy bãi đờm 
vương vãi trên sàn gạch. Một màn khói dầy đặc sộc vào mũi 
khiến bạn khó lòng nhìn ra những bộ mặt xanh xao, má hóp, mắt 

                                                      
1 Nguyên văn “endroit qui n’est pas le talon”. Tác giả chơi chữ: talon là gót 
chân. Talon d’Achille trong truyện thần thoại Hy Lạp là tử huyệt của Achille. Đá 
vào hạ bộ chưa phải là đá vào tử huyệt. 
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mũi lờ đờ ngái ngủ. Chỗ này là cái áo vét trắng móc trên tường. 
Nó treo tòn teng ngay phía trên  anh chàng trạng sư cò mồi, đang 
mơ màng nghĩ đến một vụ lường gạt mới mẻ. Bộ mông anh ta kề 
sát hông một anh cu li mặc quần đùi, hở be sườn, nằm bất động, 
hai con mắt không rời xái thuốc phiện anh đang nướng. 

Bạn gõ vào bắp chân một ông cựu chủ tịch luật sư đoàn, tuy 
là cựu nhưng về mặt nào đó ông vẫn còn hươi gậy chỉ huy qua cái 
điếu tre dài1 đưa lên đưa xuống mỗi buổi chiều. 

Hai ông nhà báo vừa chuyền nhau ống điếu vừa nói chuyện 
luân lý đạo đức quan trọng. Một người sửa soạn nướng xái, chăm 
chú nên không nói, người chờ thì nói huyên thuyên. Phải cẩn thận 
vì luân lý viết báo cũng cần phải chăm chú như khi nướng sái 
thuốc phiện: không nên để thuốc cháy đen trước khi hút, cũng 
như không được làm phật lòng người có thế lực. Phải luôn luôn 
thường trực cẩn thận vì kẻ quyền lực ở đây là nhà nước, còn 
thuốc phiện thì rất đắt tiền. 

Thương gia, nhà báo, nhạc sĩ cùng kết nghĩa anh em, cùng 
nằm trên chiếc giường dơ bẩn. Họ hợp thành một thế giới thánh 
thiện, vì ai cũng hiền lành. 

Thật vậy, rất ít khi đèn bị liệng bể. Bợm hút không biết giận 
dữ là gì. Ðó là một điều may, vì điếu tre rất cứng, nếu gõ vào đầu 
nhau ắt sẽ có ít nhiều thương tổn. Họ chỉ khổ sở khi về nhà. Họ 
sợ nước lạnh; mỗi tuần một lần, vợ họ phải lôi ra kỳ cọ tẩy rửa 
bằng nước nóng. 

Ðã vậy, họ càng ngày càng ốm và chân càng run. Họ nhanh 
chóng trở nên cây sậy thật sự, cho dù có tư duy hay không2. 

Bà vợ có lý do nhiều lúc chuộng một anh chàng ngu ngốc 
nhưng khỏe như bò mộng hơn là cây sậy biết suy nghĩ. Vì thế, 
người nghiện thường ngoan ngoãn chờ ngày bị cắm sừng. Khi họ 
miệt mài đắm say trong tay nàng tiên nâu thì vợ nhà cũng nằm 
trong vòng tay của một người ít mơ mộng hơn. 

Người nghiện thường ở trong vị thế vô cùng bất lợi. Họ 
không được người khác tin tưởng. Hút thuốc xong họ tươi cười 
vui vẻ. Nhưng trước khi hút thì họ thường hay phản bội. 
                                                      
1 Tác giả chơi chữ, nguyên văn “batonnier” là chủ tịch luật sư đoàn, nghĩa đen là 
người cầm gậy (cái dọc tẩu). 
2 Câu của Blaise Pascal: “L'homme est un roseau pensant", con người chỉ là một 
cây sậy (nhỏ bé, nhưng là một cây sậy biết) suy nghĩ, trong tác phẩm Pensées  
năm 1669. 
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Thật vậy, khi làm công chức thì họ ăn hối lộ. Làm thương 
buôn thì  họ gian lận. Hành nghề ma cô thì họ “làm ăn”. Làm 
chánh trị thì bợ đỡ nịnh nọt. Làm nhà báo thì quỵ lụy, hèn nhát.  

Người nghiện khi làm việc thường gặp hai tai họa. Thứ nhất, 
chết đói trong chế độ tư sản. Thứ hai là lên cơn ghiền mà thiếu 
thuốc. 

Trên thế giới, giới trẻ say mê thể thao, khoa học, kỹ thuật, 
nghệ thuật, hoặc ham mê xây dựng một xã hội mới. Trong khi đó, 
không ít trí thức ở nước ta chỉ say mê thuốc phiện. 

Mặt khác, khi hút đến điếu thứ mười, người nghiện trở thành 
bậc hiền triết bay bổng lên cao, trên đám người phàm tục. Danh 
vọng, tiền bạc, dũng cảm hay đau khổ, và các tham vọng linh 
tinh; tất cả là gì, nếu không là... huyền ảo mây khói? Cho nên, tốt 
hơn hết hít tất cả khói vào, phần còn lại để cho kẻ ngu si. 

 
***** 

La Lutte, số 203 ngày 10-7-1938 
Petits clous 

Ðiều kiện đi tu 
Nhiều tờ báo Pháp đăng chuyện tình giữa một bà sơ làm việc 

tại trường Ðại học Bách Khoa với một ông cu li (phu). Tại sao lại 
coi chuyện bỏ đạo này là một xì căn đan? Dồn nén rất có hại cho 
sức khỏe! Làm sao vươn đến sự thanh thản thần thánh nếu trước 
đó không dập tắt lửa lòng với một người bạn biết thông cảm.   

Nhà thờ thật quái ác khi ngăn cấm tu sĩ yêu nhau dưới ánh 
mặt trời. Nam nữ tu sĩ là một thí dụ của gò bó dã man. Tu sĩ là 
người hướng dẫn lương tâm, sửa đổi lỗi lầm. Ông có thể quên 
được đòi hỏi thể xác của mình, nhưng ông có biết gì về vô số đau 
khổ của nhân loại? 

Ông không biết nỗi khổ của người cha, người chồng, người 
đóng thuế, người công dân, mà trừng phạt hay tha thứ tội lỗi một 
cách tùy hứng? Ông khuyên người ta chịu đựng, trong khi chính 
ông yên ổn, không bị bất cứ phiền toái nào. 

Báo chí loan tin một bà làm gián điệp bị kết án tử hình trong 
Thế chiến, Marie Ducret, nhưng được tha tội chết, chỉ bị ở tù, vừa 
xin làm nữ tu. Cử chỉ này có thể giải thích bằng sự bám víu vào 
việc cứu rỗi linh hồn coi như lẽ sống sau cùng. 
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Các tu viện dành cho nam hay nữ tu sĩ lẽ ra chỉ nên nhận 
những nguời khổ sở không còn muốn sống trong một xã hội dã 
man, và nhận những người tuyệt vọng vì nhiều nguyên nhân: 
chồng mọc sừng, vợ bị phản bội, người trụy lạc không còn sức để 
hưởng thụ, kẻ tham vọng vô phương đạt mục đích. Không còn 
đam mê hoặc cam chịu, họ chỉ còn mong được yên thân và quên 
lãng. Các thứ bậc có thể được định như sau: trên đỉnh là tướng 
cướp đi tu, và dưới chót là những kẻ không sao quên được cuộc 
tình bị bội phản. 

Trái lại, người ta phải bắt những tu sĩ có tiềm năng cao, còn 
đòi hỏi dục tình, đi làm kiếm ăn như tất cả mọi người để có thể 
thỏa mãn dục vọng dập mà không tắt. Họ sẽ làm tình, và nếm 
những khoái lạc của một thiên đàng ngắn ngủi. 

Có như thế, người ta mới chấm dứt được chủ nghĩa thần bí 
của những người gái trai trẻ chưa bước vào đời mà đã nhìn đời 
một cách tuyệt vọng . 

 
***** 

Số 205 ngày 14-8-1938 
Petitsclous 

Vị hòa thượng và anh công nhân 
Ðọc báo quốc ngữ bây giờ càng lúc càng thấy vô ích. Giống 

như theo lệnh nào đó, họ đồng loạt đăng tin về những chuyện 
chết đuối, trộm cướp, chém giết, và người đi đường bị xe cán. 
Chen vào trong loạt bài rùng rợn này là một bài vinh danh quan 
Thống đốc Pagès, người được bốn triệu dân Nam Kỳ tôn sùng, 
hàng ngày họ cảm động đến rơi lệ vì sự tận tâm của ngài Thống 
đốc. Đó là vì ông Edouard Marquis, giám đốc phòng báo chí 
khủng bố các nhà báo. Khi ông ta kêu chủ báo đến trình diện, họ 
run đi không vững [...]. Thôi để yên cho họ [...]. Sau đây là hai 
thảm kịch trích ra từ vô số tin vặt chán phèo.  

 Một vị sư trụ trì chùa ở Trà Vinh bị hai sư cô tu cùng chùa 
dọa đưa ra tòa. Hai bà thưa rằng ông ép họ cùng tu tụng đến nỗi 
một trong hai bà mang bầu. Thì ra sư ông đã niệm Nam Mô Thích 
Ca Mâu Ni mạnh mẽ đến mức hai bà xiêu lòng nhập cuộc vui trần 
thế. Hai bà giận dữ vì mình bị dứt đường lên Niết Bàn nên xin 
Hội đồng Chư Tôn trọc đầu trừng phạt vị hòa thượng. Nhưng Chư 
Tôn lại đồng lòng tuyên bố: vị hòa thượng nọ đã làm được 
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chuyện ông có thể làm. Nếu hai bà chống cự thì ông đâu làm gì 
được.  

Lẽ ra không ai biết chuyện nếu ông sư biết giữ gìn. Ông sư 
mà ngủ với bà sư thì không có gì đáng nói, nhưng làm cho bà có 
bầu là một sự bất cẩn không tha thứ được... 

Còn thảm kịch thứ nhì thì không làm cho những người hiền 
lành tử tế cảm động. Một công nhân ở Tân Ðịnh có vợ vừa mới 
sanh ba. Khiến cho tổng số con bây giờ thành chín đứa. Cái tin 
sinh ba là một tin tai biến, vì ông làm sao nuôi cho nổi chín 
miệng háu ăn với một đồng lương chết đói? 

 Anh công nhân cũng tuyệt vọng chẳng kém ông sư nói trên: 
cả hai cùng lo sợ khi có con. Một người khổ vì không nuôi nổi cả 
một đám con quá đông, còn người kia chỉ một đứa duy nhất thôi 
mà ông ta đã vô ý giáng xuống cho sư cô. 

Lương ít, đói khổ, người công nhân có được cái quyền đáng 
sợ là đẻ con hàng loạt, nhưng họ sẽ bị xã hội trưởng giả kết án 
nếu họ muốn phá thai để giới hạn số con đông có thể làm họ chết 
đói được. 

Ông sư hay tu sĩ được nuôi kỹ, béo mập lại phải đè nén dục 
tình. Xã hội trưởng giả muốn đẩy họ đi trên đường đến Tây 
phương tịnh độ, lòng hăng hái như vậy nhưng họ phải ray rứt khổ 
sở vì cái dục tình có thể bùng vỡ bất cứ lúc nào, họ lại nghĩ đến 
thú vui bình thường của bất kỳ ai có mang tính dục. 

Phải chấm dứt tình trạng bất công vô lý này. Tất cả những vị 
sư, linh mục các tôn giáo sẽ ra đời để hành  nghề với hiệu lực cần 
có. Dân lao động mệt mỏi sẽ được phép vào chùa chiền, giáo 
đường, được miễn đọc kinh và nghỉ ngơi xứng đáng, không cần 
phá phách các sư cô và bà sơ. 

 
-o0o-
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La Lutte, số 184, ngày 27-1-1938 
 

Thư trả lời của nhà nước 
sau kiến nghị của Ông Trần Văn Thạch 

 Thợ thuyền và công nhân thường đến than phiền với chúng 
tôi về việc Sở Thanh tra Lao động không quan tâm đến những 
vận động cá nhân của họ sau mỗi lần có tranh chấp với giới chủ 
nhân như: bị sa thải không lý do và không được bồi thường, bị 
đối xử tàn nhẫn v.v… 

Trong khóa họp Hội Đồng Thành phố tháng 11 năm 1937, 
ông bạn Trần Văn Thạch chúng tôi đã đưa ra một bản kiến nghị, 
yêu cầu rằng tất cả các đơn từ của mọi thợ thuyền và nhân viên 
phải được ông Thanh tra sở Lao động cứu xét, kể cả các đơn cá 
nhân.  

Dĩ nhiên kiến nghị đó bị số đông nghị viên tư sản trong Hội 
đồng bác bỏ. Và kiến nghị đó cũng không qua được mắt ông 
Pagès nên ông nầy đã gởi cho Thị trưởng Thành phố một "lời 
chỉnh" như sau:  

Sài Gòn ngày 20 tháng giêng năm 1938 
Thống đốc Nam Kỳ gởi ông Thị trưởng Thành phố Sài Gòn 

Thưa ông Thị trưởng, 
Tiếp theo phiếu chuyển số 270 ngày 22 tháng chạp vừa rồi do 

ông đưa, tôi nhận một bản sao kiến nghị do ông nghị viên Hội 
đồng Thành phố Trần Văn Thạch thảo ra, về cái gọi là sự từ chối 
của sở Thanh tra Lao động không chịu xét những đơn thỉnh cầu 
cá nhân mà thợ thuyền đã trình lên cho Sở khi có sự tranh chấp 
về lao động. 

Tôi hân hạnh cho ông biết là khi các chủ nhân sai phạm quy 
chế, hễ công nhân báo cho Sở Lao động là Sở này  luôn luôn can 
thiệp. Khi đó, Sở đến làm biên bản các vi phạm và sửa đổi những 
lỗi lầm để bênh vực quyền lợi của người khiếu nại vì Sở là đại 
diện hợp pháp của họ. 

Còn về những tranh chấp cá nhân sinh ra khi bản giao kèo 
lao động được thi hành, thì trên nguyên tắc các tranh chấp ấy 
thuộc thẩm quyền Ủy ban Hòa giải tổ chức theo sắc lệnh ngày 
29/4/1930, sắc lệnh này được bãi bỏ và thay thế bằng đạo luật 
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ngày 11/10/1937: Ủy ban nói trên do quan tòa Hòa giải Sài Gòn 
chủ tọa.  

  Mỗi lần công nhân hay chủ nhân có vấn đề tranh chấp phải 
xử lý, Sở Lao động luôn luôn tìm cách thử hoà giải trước khi qua 
đến lãnh vực tư pháp là ra toà xét xử, cố gắng giúp hai bên liên 
can, sau khi xem xét thật kỹ tình hình riêng của đôi bên. Chỉ khi 
nào hoà giải không thành công thì người khiếu nại mới được mời 
đến toà có thẩm quyền, và nếu người đó muốn thì Sở Thanh tra 
Lao động sẽ giúp đỡ anh ta trong mọi giai đoạn từ làm các thủ 
tục cho đến khi ra hầu tòa, đúng theo điều 12 trong sắc lệnh ngày 
30/12/1936. 

Sau cùng tôi muốn nói là các luận cứ của  ông Trần Văn 
Thạch không chính xác. Sở Thanh tra Lao động chưa bao giờ xua 
đuổi các thợ thuyền khi họ cần đến Sở, kể cả trường hợp cá nhân.  
Trái lại, mọi đơn từ thỉnh cầu không cần biết số người ký là bao 
nhiêu, tất cả những lời kêu ca đều được đón nhận và xem xét thật 
kỹ lưỡng, kể cả những đơn từ gởi đến qua đường bưu điện. 

Sở Thanh tra Lao động đón tiếp tất cả mọi người và ai cũng 
chắc chắn có thể lên tiếng cho mình ngay tại đó. Tôi rất mong 
ông sẽ thông báo điều nầy đến ông Trần Văn Thạch, nghị viên 
Hội đồng Thành phố. 

 Xin ông  nhận nơi đây […].                                                                    

 Ký tên: Pagès 

Thư trả lời của ông Pagès khiến phía chúng tôi phải có lời 
tuyên bố. 

Các thành viên trong nhóm La Lutte không có thói quen đưa 
ra những phê bình sai lầm vô căn cứ, ngay giữa Hội đồng cũng 
như trên báo chí.  

Chúng tôi không có ý gì khác hơn là bênh vực quyền lợi tinh 
thần và vật chất cho những người làm công thấp cổ bé miệng: 
những người cu li, thợ thuyền, công nhân. Những người nầy sẽ 
rất thích thú khi được nghe ngài Thống đốc Nam Kỳ xác nhận 
một điểm về quyền của họ rằng ông Thanh tra Lao động là "đại 
diện hợp pháp" của họ, là người lúc nào cũng sẵn sàng giúp họ và 
nâng đỡ họ để buộc giới chủ nhân phải tôn trọng luật pháp. 

Chuyện nầy không luôn luôn được như thế. Chúng tôi xin 
nhắc lại vài bằng chứng mới nhất: 
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1) Một ngày trước Tết, toàn thể 120 công nhân nam nữ nhà 
máy gạo Viễn Đông vì vận động thất bại nên đã bị đuổi  không lý 
do và không được tiền bồi thường nào. Đây là một trường hợp rõ 
ràng về chuyện huỷ bỏ giao kèo cam kết bằng lời nói. Nhưng Sở 
Thanh tra Lao động đã  từ chối can thiệp cho những công nhân 
nầy. Vì quá thất vọng họ đã chiếm đóng nhà máy hai lần, lần nào 
cũng bị cảnh sát tới đuổi đi.      

2) Và một lần các đại diện tài xế và thu ngân viên của công ty 
xe đò của ông Võ Văn Sáu (chạy đường Sài Gòn Thủ Dầu Một) 
được một vị đầu hói thuộc Sở Thanh tra Lao động tiếp đón khá 
đặc biệt. Viên chức nầy đã giận dữ mắng chửi các anh tài xế đến 
nhờ ông can thiệp giùm để họ làm việc mỗi ngày đúng 8 giờ như 
luật định. Người "đại diện thợ thuyền hợp pháp" này đã hiểu 
nhiệm vụ giúp đỡ thợ thuyền của mình một cách rất đặc biệt. 

Sau đây là một sự kiện cũng có ý nghĩa, sau  khi đã kiểm tra 
rất kỹ, chúng tôi đệ trình lên cho ông Pagès xem xét. 

Vào ngày 7 tháng giêng năm 1938, một viên chức thuộc Sở 
Thanh tra Lao động - không biết có phải là một trong những phụ 
tá của ông Esquivillon hay không - vào tiệm buôn số 146 trên đại 
lộ Albert 1er. Ông ta gặp phải một chủ tiệm không biết trả lời 
nhanh chóng nên bị ông mắng là "du côn". Một người Âu Châu 
biết nói tiếng Việt Nam, lại "mày tao" với một người dân bản xứ. 
Bị đòi phải trình giấy căn cước, anh chủ tiệm quá chậm chạp nên 
ông ta giựt ngay bóp khỏi tay người chủ tiệm để xét xem có gì 
trong đó. 

Dân An Nam ít được thưởng thức chánh sách “có lễ phép” 1. 
Chúng tôi yêu cầu chánh phủ phải có một biện pháp kỷ luật 

cho viên chức Sở Lao động nói trên vì chắc hẳn ông ta lầm lẫn xứ 
Nam Kỳ nầy với rừng hoang Phi Châu. 

 
***** 

 
 
 
 

                                                      
1 Xem bài Virgitti áp dụng chính sách có lễ phép trong chương Từ Thống đốc 
đến Sen-đầm. 
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La Lutte, số 200, ngày 19-6-1938 

Những vấn đề của Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn 
       Vừa qua trong phiên họp Hội đồng Thành phố ngày 30 tháng 
5, vì ông bạn Trần Văn Thạch của chúng ta phản đối vụ xe buýt 
tăng giá vé, nên ông Thị trưởng1 hứa sẽ can thiệp giảm giá cho 
các công nhân vào những giờ nhất định nào đó. […] 
       Ngay tại Ủy ban Quản trị của vùng Sài Gòn - Chợ lớn2, ông 
Thạch đòi hỏi phải giảm số tiền 5.000 đồng trợ cấp cho Câu lạc 
bộ Đông Dương để xây tòa nhà "Pháp-Việt" ở góc đường Verdun 
và Taberd. Chỉ có mình ông đưa ra ý kiến nầy thôi. Thật là phi lý 
khi phải chi tiêu tới 400.000 đồng "tiếp hơi" cho những kiến trúc 
sư và thầu khoán, trong khi vì những trận lụt năm rồi, có đến 
hằng trăm ngàn người đang đói, mà chánh phủ không muốn huỷ 
bỏ hẳn hay giảm nhiều hơn nữa cái món thuế thân đang là gánh 
nặng cho dân chúng. […] 

Vào đầu tháng sáu, ông Trần Văn Thạch cùng Chánh sở Vệ 
sinh Thành phố đến thăm bệnh viện Hoa liễu của thành phố. Ông 
đã có những nhận xét rất nản lòng:  
      Bệnh viện chứa 150 nữ bệnh nhân. Chánh phủ chỉ chi cho 
mỗi đầu người đúng 20 xu mỗi ngày về chuyện ăn uống. Trong 
20 xu đó có tính luôn tiền nhà bếp mua than. Với đời sống đắt đỏ 
hiện tại thử nghĩ  làm sao mà ăn đủ no chỉ với 20 xu mỗi ngày! 
      Nhân viên y tế chỉ có một bác sĩ và năm y tá nam nữ - quả 
thật là không đủ. Bác sĩ, người An Nam, lẽ ra chỉ đến bệnh viện 
mỗi tuần ba lần theo giao kèo nhưng ông phải đến hằng ngày vì 
số bệnh nhân quá cao. 
      Chuyện phòng chống bệnh hoa liễu hoàn toàn không có hiệu 
quả vì không kiểm soát được những cô gái người Hoa. Họ gồm 
chừng 900 người, trả thuế 20 đồng mỗi tam cá nguyệt nên họ từ 
chối không chịu vào khám bệnh.                                                   

Họ là những gái làng chơi bình dân, truyền bệnh qua khách 
chơi người Tàu rồi những người nầy lại truyền sang bọn gái giang 
hồ người bản xứ và từ đó bệnh lại được truyền sang khách chơi 
người Việt. Đúng là cái vòng lẩn quẩn ghê gớm. 

                                                      
1 Sau nầy gọi là Đô trưởng.  
2 Hồi thập niên 30, vùng Sài Gòn-Chợ Lớn cũng được gọi là Thành phố vì nó là 
thủ đô của Nam Việt. Đến sau nầy mới gọi là Đô thành Sài Gòn Chợ Lớn.  
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       Giới ca sĩ người Hoa đã đóng góp hơn 60.000 đồng vào quỹ 
thành phố. Số tiền quan trọng nầy giải thích tại sao có sự do dự 
trong việc xếp họ vào trong số gái mãi dâm người Á châu bởi vì 
các cô sau chỉ trả có 1 đồng bạc thuế mỗi tháng mà thôi.  
      Cần phải dự trù những phương tiện thực tiễn hơn trong công 
tác chống bệnh hoa liễu nầy. […] 

Còn công tác chống nhà ổ chuột thì sao? Nó chẳng đi đến đâu 
hết. Dù với sự năng nổ của các nhà hảo tâm quan chức, người ta 
chỉ đếm được có 64 căn trong "Chung cư Aristode Briand" mà 
thôi, dành cho cu li của cả thành phố.  

Có nguyên cả một cái hiệp hội chống nhà ổ chuột nhưng nó 
đang ngủ! 
      Tại sao không dùng một phần nào đó trong số tiền 400.000 
đồng dự  trù cho việc xây  "Nhà Tương Tế Pháp-Việt" để cất một 
số nhà rẻ tiền cho công nhân mướn ở? 
      Những người thất nghiệp dân bản xứ tiếp tục được lãnh nửa 
lít gạo (1/2 lít) mỗi ngày. Đã rất nhiều lần rồi, ông bạn Trần Văn 
Thạch của chúng ta phản đối cách đối xử không đồng đều giữa 
người thất nghiệp gốc Âu Châu và người thất nghiệp An Nam. 
Ủy ban Cứu trợ lần nào cũng trả lời như nhau: thiếu phương tiện. 
       Cuối cùng, để làm vui lòng những thành viên An Nam trong 
Ủy ban Quản trị, người ta quyết định: dân An Nam thất nghiệp sẽ 
được cấp một ít nước mắm và cá khô. Quyết định nầy đã có từ 
mười tháng nay rồi nhưng vẫn chưa được thi hành!  
 

*****                 
La Lutte, Số 199, ngày 12-6-1938 

Dân chúng thôn quê quá khổ sở vì Hội đồng hương chức 

Cần cải tổ lại hành chánh làng xã 
Từ vài tháng nay, gần như ngày nào báo chí cũng đăng các 

thành tích chói lọi của đám hương chức làng xã. Các thành tích 
này gồm có, từ chuyên ngu dốt nên vi phạm luật lệ cho đến 
chuyện gây ra tội ác, từ việc nhũng lạm công quỹ đến chuyện 
hành hung nông dân nghèo. 

 Có được bao nhiêu chuyện tác hại và lạm quyền cũng như tội 
ác như thế đó được công lý xử tội và thủ phạm lãnh án thích 
đáng? [...] 
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Cái bất hạnh triền miên của dân lao động vùng nông thôn là 
họ nằm trong tay những viên chức nhà nước ngu dốt, chỉ biết ký 
tên thôi mà tưởng rằng mình có quyền làm tất cả mọi chuyện chỉ 
vì mình giàu có hoặc có chức quyền hay có bè cánh.  

  Ông hương cả (chúa làng) nào cũng luôn luôn dè dặt cẩn 
thận núp dưới bóng một ông chánh tổng, một ông chủ quận. 
Chuyện thường xảy ra là một gia đình mà nắm cả quyền hành 
trong hội đồng hương chức.  

  Trong gia đình hoặc cùng đồng bọn thì dễ thông đồng với 
nhau. Những chuyện làm bậy khó tin nhất được che đậy, ém 
nhẹm. Không biết bao nhiêu vụ bị chôn vùi mãi mãi, lâu lâu mới 
có một vụ phanh phui, tới tai/tay quan toà và chủ tỉnh. Người 
nghèo phải chịu nhiều đau khổ và phải âm thầm chịu đựng.  

Phải tấn công tận gốc mọi bất lương gian dối và trước nhất là, 
tìm cho ra hư đốn đó trong việc lựa chọn cường hào dốt đặc mà 
cho họ giữ gìn trật tự và thừa hành lệnh chánh phủ trung ương. 

Cải tổ duy nhất có được vài hiệu quả là bỏ cái đường lối tuyển 
chọn các hương chức hiện nay. Hội đồng hương chức phải được 
dân làng bầu theo lối phổ thông đầu phiếu. Chỉ có những người 
được dân làng tin tưởng mới được làm hương chức. Chỉ có sự tin 
tưởng đó mới đáng kể, còn ngoài ra, tiền bạc, che chở lén lút hay 
ra mặt đều không có giá trị trong mọi quyết định tuyển chọn quan 
trọng liên quan mật thiết đến an sinh công cộng.  

Đảng dân chủ đề nghị kiểu đầu phiếu theo mức thuế đóng cho 
các cuộc bầu cử ở thôn xã. Biện pháp này sẽ duy trì mối tranh 
chấp hằng ngày giữa dân làng và hội đồng hương chức vì nó chỉ 
ưu đãi giới có của để giai cấp họ càng ngày càng bành trướng 
thêm.  

Phổ thông đầu phiếu là giải pháp duy nhất. Tất cả dân làng 
không phân biệt giàu nghèo đều được tham gia vào việc làng xã. 
Quản lý việc làng nước không thể mãi mãi là đặc quyền của 
người giàu và giai cấp phong kiến. 

Đây là một cải tổ khẩn cấp vì chánh sách tổ chức làng xã hiện 
nay rõ ràng đang thất bại. Vì chánh sách này mà thường xuyên 
người dân nghèo chịu khốn khổ đến mức cùng cực.  

 
 
 
 



382   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

La Lutte, số 203, ngày 10-7-1938 

Quyền bầu cử của dân nghèo 
Ngày 15 tháng bảy tới, sẽ có cuộc bầu cử bổ túc Viện Nông 

nghiệp Nam Kỳ. Cử tri đoàn sẽ bầu ra bốn người Việt và bảy 
người Pháp, trong đó có hai người dự khuyết. 

Cử tri đoàn này gồm những ai? 
Phần người Việt, muốn là cử tri, phải trả thuế đất là 100 

đồng, và phải 25 tuổi; còn muốn ra ứng cử phải 30 tuổi. Như vậy, 
chỉ có những người làm chủ khoảng 70 mẫu đất ngoại hạng hoặc 
phải có trên 200 mẫu đất thuộc loại hạng ba mới được làm cử tri. 
Đây là loại chủ đất đông nhất. 

Về phần người Pháp, cử tri chỉ cần làm quản lý hoặc là chủ 
khoảng 4 mẫu đất khai khẩn và có đóng thuế; điều kiện tuổi: 21 
được đi bầu, 25 được ứng cử.  

Rõ ràng là về mọi mặt, người Việt đều bị thua kém người 
Pháp. Họ phải nhiều tuổi hơn mới được đi bầu hoặc đủ tư cách ra 
ứng cử. Nhà cầm quyền kỳ thị chủng tộc của chúng ta đã quyết 
định rằng, ở cùng một mức tuổi, thằng da vàng kém thông minh 
hơn anh da trắng, và một điều kỳ cục nữa là thằng da vàng đó 
cũng kém thông minh hơn một thằng da vàng khác có quốc tịch 
Pháp. 

Nhưng duy chỉ cái món thuế điền thổ (thuế đất) 100 đồng 
mới làm lộ rõ tính chất tư sản trong cử tri đoàn người Việt; điều 
đó giới hạn số cử tri là 1.495 đại và trung điền chủ. 

Chỉ có 1.495 cử tri người Việt và 675 cử tri người Pháp 
(trong đó có 190 là người Việt mang quốc tịch Pháp) trong khi 
đất Nam Kỳ này có hơn 32.000 điền chủ. Nếu những người tá 
điền không bị người ta tùy tiện tước đi cái quyền đầu phiếu thì 
con số cử tri sẽ không dưới 150.000 người. 

Có bao nhiêu danh sách ứng cử?  
Phía người Việt có sổ Nguyễn Ba Tinh và Nguyễn Tấn Dược, 

và sổ này được đảng Lập Hiến đỡ đầu, tức là đảng của bè lũ Lê 
Quang Liêm, kẻ đã cướp đất của hơn 200 gia đình nông dân 
nghèo ở Thạnh Quới1. Ý nghĩa của cuộc đỡ đầu như vậy thật rõ 

                                                      
1Xem bài điều tra của Thạch: “Tại Rạch Giá: Ruộng đất của hơn 1.500 nông dân 
bị tịch thu” trong chương Nếp sống dân gian. Sau đây là một đoạn trích trong 
Văn Minh Miệt Vườn của Sơn Nam (Nxb Văn Hóa, Tp. HCM, 1992, tr. 147): 
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ràng khỏi cần bàn luận gì thêm. Đây là một tập đoàn phong kiến 
[phú hào địa chủ] có thế lực.  

Nguyễn Tấn Dược ít thối nát hơn Lê Quang Liêm. Nhưng 
Dược là một người chỉ biết vâng-vâng-dạ-dạ đã hết thời. Trước 
nhà cầm quyền, ông ta quỳ mọp chẳng thua gì Lê Quang Liêm, 
mà ai cũng biết công sức ông ta bỏ ra nhiều đến mực nào để quỳ 
mọp vì cái bụng mập. 

Những người đứng cùng sổ với Nguyễn Tấn Dược đều là 
đám tư sản địa chủ hạng nặng, làm giàu vì đã kịch liệt bóc lột 
nông dân nghèo. 

Phía ứng cử viên người Pháp, có danh sách thực dân do ông 
Arborati đứng đầu và danh sách thực dân hạng nặng do bà De la 
Souchère đứng đầu. Danh sách bà De la Souchère chống Thống 
đốc Pagès, được tờ La Dépêche (Tin Điển) ủng hộ. Tờ báo này 
khai thác hết mức chuyện Thống đốc bị dư luận không ưa vì đã 
quá lơ là trong việc cứu trợ nạn nhân lụt lội. Còn danh sách 
Arborati, lỗi lầm hiển nhiên là chứa toàn những người quá sức lệ 
thuộc trung thành với quan Thống đốc, họ không đủ can đảm hô 
hoán lên hãy coi chừng, đừng liều lĩnh nữa khi thấy ông ta đang 
đi đến chỗ cai trị tùy tiện ngày càng độc đoán hơn.  

 Cuộc tranh cử thật là hào hứng náo nhiệt, nhất là về phía 
người Pháp, trong khi đó, những người thật sự sản xuất, những 
nông nô, tá điền, nông dân nghèo khó, những kẻ đổ mồ hôi cho 
cây lúa mọc lên, lại không có tiếng nói. 

  Cho dù kết quả bầu cử tháng bảy sắp tới ra thế nào đi nữa, 
tư sản trưởng giả Pháp Việt chắc chắn sẽ có những đại diện rất 
tiêu biểu. Những đại biểu tương lai này, do một nhóm người rất 
nhỏ thuộc thành phần bóc lột bầu lên, sẽ đại diện cho lòng tham 
của đám phong kiến chuyên bóc lột cắt cổ tá điền; họ sẽ bảo vệ 
quyền lợi của điền chủ, đi ngược với quyền lợi nông dân nghèo.  

Trong khi đó, vai trò của Phòng Nông nghiệp là bảo vệ 
quyền lợi vật chất và tinh thần của toàn thể những người sống 
bằng nghề nông.  

Chúng tôi cực lực phản đối những điều kiện áp đặt trong việc 
                                                                                                                       
“… ông Lê Quang Liêm là người được một ký giả thời bấy giờ đặt cho biệt hiệu 
là Lê Thạnh Quới vì ông đã chạy chọt khéo léo để khẩn đất theo kiểu ‘úp bộ’, 
cướp giựt công lao khẩn hoang của một số nông dân ờ làng Thạnh Quới (Cái 
Sắn, Long Xuyên), nhóm nông dân này tuy hữu công nhưng không biết hợp thức 
hóa phần đất của họ, theo thủ tục phiền phức mà thực dân bày ra lúc bấy giờ!”  
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bầu cử và ứng cử này vì chúng gạt bỏ việc tham khảo ý kiến của 
hàng trăm ngàn nông dân nghèo, sống khổ cực bằng nghề nông. 

 Hiện nay, họ mang một cái ách khủng khiếp, bị nợ nần đè 
bẹp, phải trả tiền lời mướn đất rất nặng, phải chịu đựng những bó 
buộc cổ xưa dã man là gánh nặng thuế má. Và vì vậy lắm khi 
phải chịu mất đất đai một cách quá đáng mà không phải lúc nào 
cũng có thể kiện cáo được. 

Chúng tôi đòi hỏi quyền bầu cử cho tất cả những người sống 
bằng nghề nông, đặc biệt là khi bầu cho Phòng Nông nghiệp. 

Rằng, quyền đi bầu phải dành cho:   
- Tất cả điền chủ có trả thuế dinh điền, bất kỳ loại nào.      
- Tất cả tá điền. 
- Tất cả nhân công nông nghiệp, tất cả những người làm thuê 

nông nghiệp thật sự sống bằng sức lao động của họ.  
 

***** 
La Lutte, Số 211, ngày 26-3-1939 

Lời kêu gọi giới lao động và toàn thể  
những người bị áp bức tại Đông Dương1 

Hỡi các bạn công nhân, 
Cuộc bầu cử vào Hội đồng Thuộc địa được quyết định vào 

ngày 15 tháng 4 tới đây. Nhóm Tranh Đấu giới thiệu ba ứng cử 
viên vào liên danh tranh cử vùng số hai Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân 
An và Mỹ Tho. Chúng tôi kêu gọi các bạn hãy tích cực nhiệt 
thành ủng hộ bằng cách tuyên truyền và bỏ phiếu cho liên danh 
này. 

Trung thành với chương trình Đệ Tứ Quốc tế, chúng tôi muốn 
đấu tranh chống lại các nhà tư sản lớn và đại điền chủ phong 
kiến, chống lại những kẻ bóc lột sức lao động, và nhất là chống 
lại cái đế quốc đã dung túng, che chở và khuyến khích sự bóc lột 
này. 

Chế độ chuyên chế này chà đạp lên những thứ quyền sơ đẳng 
nhất của công nhân và đáp ứng  những đòi hỏi của giới lao động 
bằng bạo lực cảnh sát, tra tấn và tù đày. Công nhân, nông dân, 
                                                      
1 Đây là lời kêu gọi của liên danh Đệ Tứ trong cuộc bầu cử Hội đồng Quản hạt 
(Thuộc địa) tháng 4, năm 1939.  
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tiểu công chức và tư chức phải đau khổ chịu đựng không thể phản 
kháng. Các công nhân đấu tranh tố cáo chế độ tàn tệ này đều bị 
mang án rất nặng nề.  

Không có tự do báo chí, không tự do hội họp, không được 
thành lập hội đoàn, không được tự do đi lại. Đế quốc từ chối 
không cho Đông Dương các quyền tự do dân chủ vì muốn dân ta 
mãi mãi và hoàn toàn làm nô lệ.  

Chỉ có một thiểu số thật ít dân chúng mới có quyền bầu cử: 
chỉ hơn 30.000 cử tri trong số bốn triệu rưỡi dân bởi vì đế quốc 
không muốn lập ra những đại diện thật sự do dân cử. Đế quốc chỉ 
muốn một tập hợp trưởng giả tư sản đắc cử ngoan ngoãn, sẵn 
sàng quỳ mọp để được hưởng vài ân huệ.  

Để đối phó với cái chế độ chỉ đem lại bần cùng và khốn khổ 
không tả xiết này, toàn thể người bị bóc lột phải siết chặt hàng 
ngũ, dùng hết sức mình đấu tranh. Đúng vậy, chỉ có đấu tranh là 
lối thoát duy nhất.  

Kinh nghiệm đấu tranh mười năm vừa qua cho công nhân 
Đông Dương thấy rõ ràng rằng chỉ có đấu tranh chống lại chánh 
sách bóc lột của tư sản họ mới mong hoàn cảnh khốn cùng đến 
cực độ của mình được dịu lại đôi chút. 

Cuộc đàn áp đẫm máu vào những năm 1930, 1931 và 1932 đã 
cướp đi mạng sống của hàng ngàn nam nữ. Hàng ngàn công nhân 
cũng như chiến sĩ lao động khác phải chịu cảnh tù đày. Nhưng 
chính nhờ phong trào cách mạng quần chúng này mà đế quốc đã 
lùi một bước và nới lỏng vòng xiềng xích chúng ta.   

Chính nhờ phong trào đình công vô cùng rộng lớn vào tháng 
12 năm 1936 và năm 1937, công nhân Đông Dương đã giành giật 
từ bàn tay đế quốc được vài cải cách nho nhỏ. Giới công nhân 
mới nhận thức được rằng, sở dĩ cuộc đấu tranh của họ có hiệu quả 
chính là nhờ giới lao động Pháp đã vươn mình tấn công thành trì 
tư sản, tưởng như không có gì có thể cưỡng lại được nếu Mặt trận  
Bình dân không phản bội họ. 

Mỗi lần quần chúng ghi nhận được thắng lợi nào, đó là nhờ 
vào sức kháng cự của chính họ chống lại đàn áp và bóc lột.  

 Công nhân không hề chịu ơn các chánh trị gia tư sản, những 
người này vỗ ngực khoe khoang những cuộc vận động lén lút và 
quỳ mọp trước cường quyền hiện tại. 

Hơn thế nữa, công nhân cần phải không ngừng lột mặt nạ các 
chánh trị gia đạo đức giả đó và coi họ như là những kẻ thù tệ hại 
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nhứt, vì họ đã cấu kết với đế quốc trong việc đàn áp những người 
đấu tranh cho công cuộc giải phóng dân tộc. 

 Hỡi các bạn công nhân và nông dân,  
Nhiệm vụ khẩn cấp của chúng ta là đấu tranh cho tự do dân 

chủ. Độc tài phải thoái bộ trước ý chí quần chúng. Nhà cầm 
quyền phải thiết lập một quốc hội Đông Dương gồm các đại biểu 
được dân bầu lên bằng phổ thông đầu phiếu kín và trực tiếp.   

  Chúng ta hãy áp đặt nguyên tắc bầu cử phổ thông để cử 
người vào những chức vụ quan trọng trong lãnh vực Hành chánh 
và Tư pháp, và trong cả việc sa thải các công chức cao cấp cũng 
bằng nguyên tắc phổ thông đầu phiếu này. 

Các tầng lớp nhân dân lao động đi hàng đầu tranh đấu cho tự 
do, không phải chỉ những người giàu mới được quyền có tự do. 

Chúng ta không quên rằng trong chế độ tư sản, dù cho chế độ 
đó có dân chủ đi nữa, không thể có chuyện bình đẳng giữa các 
giai cấp xã hội. 

Công nhân, nông dân và tiểu công chức cho dù có thẻ cử tri sẽ 
vẫn tiếp tục khổ cực để làm giàu cho bọn tư sản. Và bọn tư sản sẽ 
tiếp tục dùng quyền hành để lợi dụng công nông và tiểu công 
chức. Sự việc người khai thác bóc lột người sẽ mãi mãi tiếp tục 
nếu chế độ tư sản không bị đánh bại.  

Nông dân chỉ trở thành chủ miếng đất do chính mình canh tác 
nếu họ hợp lực với công nhân để lấy lại đất từ tập đoàn địa chủ 
phong kiến, giới địa chủ phong kiến này đang kéo dài một chế độ 
nông nô bỉ ổi.    

Nông dân và công nhân cùng đấu tranh giành quyền tự do 
chánh trị không phải để cho chánh sách dân chủ tư sản chiến 
thắng, mà để được tổ chức tốt hơn ngõ hầu tự giải phóng khỏi ách 
đế quốc và lật đổ sự thống trị của giới tư sản trưởng giả. 

Chúng ta thấy gì trên thế giới? Vì những cơn khủng hoảng cứ 
tái diễn mãi và trong tình trạng suy đồi ngày càng nhanh, chế độ 
tư sản không còn xem chế độ dân chủ như một hình thức tiện lợi 
để bóc lột công nhân nữa. Để cứu vãn và củng cố tư sản trên lưng 
quần chúng lao động bị khoá miệng, tư sản có khuynh hướng thay 
thế chế độ dân chủ bằng chế độ phát xít, một chế độ độc tài sử 
dụng lao động cưỡng bách.   

Chúng tôi nói với thợ thuyền và nông dân: hãy bắt đầu cuộc 
đấu tranh không nhân nhượng chống lại chủ nghĩa tư sản. Chỉ khi 
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nào lật đổ được chế độ tư sản các bạn mới giải phóng được giới 
thợ thuyền và các bạn mới chinh phục được quyền tự do thật sự.    

Bình đẳng không còn là một từ ngữ hư ảo nữa mà sẽ trở thành 
sự thực như tất cả những người bị bóc lột đã từng ước mong, với 
một chế độ xã hội chủ nghĩa xây dựng trên tàn tích tư bản chủ 
nghĩa.  

Hỡi các bạn công nhân, 
Trong các cuộc tranh cử này, các bạn thấy gì ở bên kia chiến 

tuyến công nhân Đệ Tứ Quốc tế chúng tôi? 
Bên kia là những kẻ tư sản no nê, hoàn toàn thoả hiệp với 

chánh quyền, là đầy tớ ngoan ngoãn của họ; chuyện sống còn của 
những nhà tư sản này tùy thuộc vào các công chức cao cấp của 
chế độ. 

Chúng tôi thấy những Huỳnh Văn Chín, Nguyễn Văn Sâm và 
Michel Mỹ… đều như nhau. Quá khứ của họ đều đáng lên án: 
công chức cao cấp về hưu hay chánh trị gia phục tùng nhà nước, 
họ luôn luôn chủ trương hợp tác với đế quốc, bởi vì chính họ và 
một số người hiếm hoi khác là những kẻ đầu tiên hưởng lợi.  

Các chánh trị gia này thiếu trung thực. Đôi khi họ cũng chống 
đối độc tài nhưng chỉ bằng lời nói mà thôi. Thật ra họ luôn tìm 
cách thỏa hiệp với độc tài, chống lại nhân dân. Họ lừa bịp mãi 
những người vì quá ngây thơ tin tưởng nơi họ. Bùi Quang Chiêu 
và Nguyễn Phan Long đã nói dối trong hai mươi năm. Những kẻ 
hậu duệ kém cỏi của họ như Chín, Sâm, Mỹ… cũng không có 
đường lối chánh trị nào khác hơn, cũng dối trá như họ. 

Chống lại những kẻ đấu tranh giai cấp như chúng tôi, còn có 
những đệ tử của Staline thuộc phe Đệ Tam Quốc tế. Những người 
này cũng không thành thật hơn nhóm Lập Hiến nhưng nói dối 
khéo hơn nhiều. Họ quay lưng lại với cách mạng, làm đồ đệ cho 
đế quốc và trói buộc nhân dân thuộc địa. 

Thorez tuyên bố tại Constantine: "Hãy đoàn kết dưới lá cờ 
dân chủ, dưới lá cờ Cộng Hòa Pháp". Nhóm Dương Bạch Mai - 
Nguyễn Văn Tạo đã cúc cung trung thành giống như họ. Chỉ vì 
mắc phải chủ nghĩa ái quốc cực đoan, họ đã đẩy mạnh cuộc đua 
võ trang và chiến tranh đế quốc. Họ kêu gào tự vệ quốc phòng 
khiến giai cấp có của càng vui thích. Họ ráng thành lập một “Mặt 
trận Dân chủ ” để thay thế Mặt trận Bình dân đã thất bại một cách 
thảm hại.  
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Lá bùa hộ mệnh "Mặt trận Dân chủ" là giai cấp vô sản liên 
minh với giới tư sản, nghĩa là bãi bỏ cuộc đấu tranh giai cấp. Mà 
đó chính là điều giới tư sản mong muốn, nghĩa là giới lao động 
phải chấp nhận số phận tạo ra dành riêng cho họ. Chánh sách liên 
minh giai cấp tội lỗi này đòi hỏi giới bị bóc lột nên đầu hàng 
trước kẻ bóc lột. 

Bọn Đệ Tam buộc lòng phải trâng tráo dối trá để che đậy hậu 
quả thảm hại do khẩu hiệu của họ đưa ra. Họ còn ráng nói về yêu 
sách và đấu tranh, đôi khi họ cũng lùi bước trước áp lực của giới 
công nông đòi hỏi phải đấu tranh. Nhưng họ cố nén để giới hạn 
hậu quả, tránh làm giới tư sản chán ghét vì họ đang hợp tác với 
giới này.  

Thứ chánh sách vô liêm sỉ và hèn nhát này không đánh lừa 
được ai, nhất là giới đại địa chủ, vì giới này rất đa nghi và xem 
các cuộc biểu tình và yêu sách công nhân như là những bằng 
chứng về sự lường gạt của Đệ Tam Quốc tế. Dĩ nhiên về phía giới 
lao động, giới này cũng bắt đầu nhìn thấy rõ và cực lực tố cáo vai 
trò “đế quốc lao động” [lao động thỏa hiệp với đế quốc] của đám 
Đệ Tam bản xứ.   

Kinh nghiệm của giai cấp lao động là bài học quý giá cho 
công nhân Ðông Dương. Mặt trận Bình dân đã phục vụ cho quyền 
lợi Tư sản cho đến khi Tư sản không cần đến nó nữa, khi đã tiêu 
diệt gần hết những thắng lợi tháng 6, 1936 của giới thợ thuyền 
Pháp. Rồi thì Tư sản chọn bàn tay sắt thép của một chánh quyền 
nghiêng về phát xít do chính Mặt trận Bình dân đưa lên cầm 
quyền. 

Nhóm Đệ Tam nói dối khi họ khẳng định rằng “Mặt trận Dân 
chủ” sẽ đem lại những quyền dân chủ cho công nhân. Bởi vì 
chính đa số giới tư sản bản xứ, vốn là kẻ thù của quyền dân chủ, 
sợ rằng công nhân sẽ sử dụng các quyền này "vào việc không 
tốt". 

Chánh sách đế quốc hiện tại cho phép bóc lột công nhân rất 
làm vừa lòng giới tư sản; họ chuộng chánh sách này hơn là trao 
quyền dân chủ cho nhân dân, vì đây là đem khí giới trang bị  kẻ 
bị bóc lột. 

Tự do chỉ có được bằng sự tranh đấu. Chỉ có một nền dân chủ 
thực sự, bởi xây dựng trên sự bình đẳng, đó là nền dân chủ vô sản 
đoạt được bằng cuộc cách mạng vô sản. 
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Hỡi đồng bào tiểu tư sản và các giới cử tri trung lưu, 
Các bạn chỉ có thể có được tự do khi các bạn liên minh với 

đồng bào lao động công nông, ủng hộ và đấu tranh bên cạnh họ vì 
họ là những người bị bóc lột và bị đàn áp nhiều nhất. Giới lao 
động hiện nay đang lột mặt nạ bọn phản nghịch vốn chủ trương 
hợp tác với kẻ bóc lột. Họ đi hàng đầu trong cuộc chiến đấu 
chống lại lệ thuộc đế quốc. Họ cần hậu thuẫn của các bạn. Các 
bạn cũng sẽ có lợi khi các bạn ủng hộ họ. Ðế quốc sẽ chỉ lùi bước 
khi tất cả các lực lượng kết hợp mọi giai cấp bị áp bức ở Ðông 
Dương cùng tấn công. 

Hỡi các bạn công tư chức, thương gia,  
tiểu chủ nhân, thợ thủ công và 
tất cả cử tri thuộc giới trung lưu, 
Các bạn được ưu đãi vì có quyền đi bầu. Lá phiếu trong tay 

các bạn là một vũ khí. Xin đừng giao vũ khí này cho bọn chánh 
trị gia đồng lõa với kẻ áp bức. Hãy liên kết với thợ thuyền và 
nông dân trong cuộc đấu tranh chống tư bản. 

Xin đừng đầu hàng áp lực của chánh quyền và giới chủ nhân. 
Hãy lột mặt nạ một cách không thương tiếc bọn giả dân chủ 

đồ đệ của Staline, khi họ đề cử cho bạn cái "Mặt trận Dân chủ" 
phản bội này. Sau khi đã phản bội cuộc cách mạng vô sản quốc tế 
dưới chiêu bài hữu nghị với đế quốc "dân chủ", họ sẽ chống lại 
cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa. 

Chánh sách những Mặt trận Bình dân và chiêu bài "phòng thủ 
quốc gia" đã biến đám đồ đệ Staline ở khắp nơi thành ra kẻ cung 
cấp thịt tươi cho súng đạn đế quốc "dân chủ." 

Ngọn cờ đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa từ nay 
nằm trong tay của Đệ Tứ Quốc tế. 

Hỡi các cử tri, 
Chính vì vậy mà các bạn sẽ ủng hộ những ứng cử viên Đệ Tứ 

Quốc tế. Chỉ có những người này mới thật sự đấu tranh: 
Giải phóng thợ thuyền Đông Dương.  
Cho cách mạng vô sản.  
Cho xã hội chủ nghĩa. 
TRẦN VĂN THẠCH VÀ CÁC ĐỒNG ỨNG CỬ VIÊN 
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La Lutte, Số 217, ngày 19-5-1939 

Tại Hội đồng Thuộc địa 

Chúng tôi dự định bảo vệ  
quyền lợi công chức như thế nào 

Khi đấu tranh, chúng tôi không bao giờ tách rời giới công 
chức hạng thấp và hạng trung ra khỏi các tầng lớp dân Đông 
Dương bị đàn áp và bị bóc lột. Trái lại chúng tôi luôn vận động 
họ tổ chức và tranh đấu với các giới lao động khác, chống lại 
cách đối xử tệ hại và đồng lương thấp để đòi hỏi cho được những 
quyền lợi cơ bản, như công nhân bản xứ chứ không như kẻ nô lệ. 

Báo chúng tôi thường xuyên đăng những yêu sách của công 
chức hành chánh thuộc địa. Chúng tôi cũng từng mở chiến dịch 
chống lại các vua con lộng quyền trong các cơ quan, đặc biệt là ở 
Sở Hỏa xa. Chúng tôi cũng đã từng lên tiếng tố cáo hành động 
nhũng lạm do chánh sách độc quyền sinh ra. 

Diễn đàn của Hội đồng Thuộc địa cho phép chúng tôi, nghị 
viên lao động, triển khai những yêu sách của công chức hạng thấp 
và hạng trung do chánh sách đồng lương quá thấp. Hiện nay 
chúng tôi đang lập hồ sơ cho mỗi cơ quan. Chúng tôi muốn các 
công chức giúp chúng tôi trong chuyện này, vì chúng tôi cần có 
tài liệu phong phú và chính xác. 

Sau đây là những nguyên tắc hướng dẫn chúng tôi trong cuộc 
vận động đòi hỏi cải cách: 

1. Sau một năm làm việc, phải cho những người lãnh lương 
công nhựt vô ngạch.  

Không thể nào chấp nhận một công chức lãnh lương công 
nhựt một năm, hai năm, hay mười năm hay mãi mãi mà không 
bao giờ được hưởng quyền lợi người được vô ngạch. Cho nên 
những người lãnh lương công nhựt có quyền đòi hỏi công việc họ 
được bảo đảm để không còn phải nơm nớp lo lắng bị đuổi. 

Một người theo chế độ công nhựt cứ lãnh lương chết đói, 
không được phụ cấp gì trong khi tổn phí gia đình cứ gia tăng với 
số con, thật là một xấu hổ mà các quan to chuyên môn ngốn ngân 
sách muốn duy trì mãi mãi, nhưng chúng tôi quyết tâm chống lại 
với toàn bộ sức lực của mình. 
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2. Bình đẳng phụ cấp  

Nhà nước thừa nhận có khác biệt giữa khả năng và chức vụ 
bằng cách cho hưởng lương bổng không bằng nhau. Chúng tôi sẽ 
tranh cãi và sẽ chống đối sự bất bình đẳng nầy. Nhưng trước hết 
là về các phụ cấp: đời sống đắt đỏ, chỗ ở, gánh nặng gia đình vân 
vân nhất định không được có khác biệt nào. 

Nuôi một đứa trẻ phải tốn từng ấy tiền dù cha nó là một công 
chức cao cấp hay một thuộc hạ quèn. 

Chúng tôi không thể công nhận cái nguyên tắc quản trị mà 
theo đó, hễ càng xuống thấp trong thứ bậc, càng ít cần ăn cho đủ 
no, càng ít cần phải nuôi con lớn và cho con học hành.  

Những lý do chính đáng để cho phụ cấp người Pháp tại thuộc 
địa được bình đẳng cũng có giá trị cho nhân viên người Đông 
Dương. 

3. Xét lại chế độ lương bổng để đặt một mức lương tối thiểu 
và hủy bỏ thứ lương vương giả 

Những người lãnh lương nhà nước ở mức thấp nhất cũng phải 
sống được, nghĩa là lãnh đủ tiền để có phương tiện sống tối thiểu. 

Trong cơ quan nhà nước cũng như trong thương mại và kỹ 
nghệ phải có gấp một đồng lương tối thiểu công bằng, không phải 
do ý muốn tối cao của Thống đốc mà do một uỷ ban gồm các đại 
diện do công chức bầu ra. Thật là cực kỳ bất công, đáng phẫn nộ 
khi công chức nhà nước mà không có quần áo đàng hoàng, thiếu 
ăn, cơ thể suy sụp dễ bệnh, làm tăng thêm số người mắc bệnh lao 
vốn đã cao đến mức kinh hoàng. 

Nếu chúng tôi đòi hỏi tăng lương bên dưới, chúng tôi cũng 
chống lại những mức lương vua chúa trên cao: 500 đến 600 đồng 
mỗi tháng. 

Đông Dương là một nước nghèo. Những kẻ hút hết ngân sách 
là những con đỉa ham hút máu cần phải loại trừ. 

4. Cùng công việc, lãnh cùng lương  

Những người có cùng bằng cấp, cùng công việc phải có cùng 
tiền lương, dù họ là Pháp, An Nam, Lào hay Ấn.  

Chúng tôi chống tất cả mọi bất bình đẳng lương bổng, dù nó 
được đặt tên "phụ cấp thuộc địa" hay gì gì đi nữa, phụ cấp mà 
người ta giải thích là do những "bất trắc" đặc biệt, nhưng thực 
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chất là dựa trên ưu thế được công nhận của giống da trắng - từ 
Paris hay từ Pondichéry1 - trên giống da vàng. 

Bình đẳng chức vụ và khả năng phải đưa đến bình đẳng lương 
bổng. Không một lý lẽ rắc rối nào có thể làm chúng tôi tin điều 
ngược lại. 

Người lao động Đông Dương không chấp nhận ưu thế của 
giống dân nào hết. Dù mũi họ cao thấp thế nào, giá trị một người 
chỉ tương đương duy nhất với sự xứng đáng và sự đóng góp của 
họ vào tập thể. 

Đó là những yêu sách chúng tôi sẽ đặt ra ngay lập tức cho Hội 
đồng Thuộc địa về vấn đề công chức.  

Để yêu sách được thỏa mãn, các công chức cấp thấp và cấp 
trung bình không nên chỉ dựa vào sự can thiệp của chúng tôi mà 
thôi. Họ phải tự tổ chức và đấu tranh, phối hợp sức mạnh của họ 
với sức mạnh dân lao động từ tất cả mọi ngành nghề để kháng cự 
lại tư bản bóc lột và thực dân áp bức. 

Sự liên kết giữa những người bị áp bức chống lại bọn áp bức 
là một điều kiện cần thiết ngõ hầu giành được điều kiện sống khá 
hơn, và trước nhất là quyền nghiệp đoàn và các quyền tự do dân 
chủ. Những quyền này cho phép chúng ta đấu tranh có hiệu quả 
chống lại chuyên chế. 

Số phận công chức gắn liền với số phận người bị bóc lột ở 
thành thị và nông thôn. Phải biết điều đó, và không nên cô lập - 
cá nhân hay đoàn thể - cô lập là nguyên nhân đưa đến những thất 
bại liên tục.  

***** 
La Lutte, số 218, ngày 26-5-1939 

Bảo vệ công chức bậc thấp và bậc trung 

Chống lại đồng lương chết đói 
Cần giảm những tiêu xài đế vương 

Chúng tôi, những đại diện dân cử giới lao động trong Hội 
đồng Thuộc địa yêu cầu xét lại toàn bộ chế độ lương tiền và 
định giá lương tối thiểu cho giới tiểu công chức được đủ ăn đủ 
sống. 

                                                      
1 Một vùng thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ. 
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Chúng tôi không chấp nhận mọi dự án ngân sách với đồng 
lương khốn khổ cho giới tiểu công chức như hiện nay. 

Chánh phủ sẽ trả lời chúng tôi: Thiếu ngân khoản! Hết tiền! 
Bởi vì họ đâu dám đụng vào đặc quyền của các hãng lớn tư 

sản. 
Bởi vì ngân sách quốc phòng bảo vệ "quốc gia" càng ngày 

càng gia tăng. 
Và bởi vì họ không dám kê mũi dao vào vết thương này đây: 

đồng lương quá lớn của công chức cao cấp. 
Thật vậy trong khi tài nguyên hết sức giới hạn của Đông 

Dương chỉ vừa tạm đủ nuôi sống hàng triệu người dân thuộc một 
chủng tộc sanh sôi mạnh mẽ, thì một thiểu số nhỏ lợi dụng giành 
lấy phần lớn nhất có thể có được. Nhân dân lao động Đông 
Dương vùng lên chống mọi thứ phong kiến và tư sản. Chỉ cần 
nhìn vào ngân sách "nuốt tiền" của kẻ áp bức là nhân dân nhận ra 
ngay chính họ mới là kẻ thù thật sự.  

Nô lệ thuộc địa không thể nào kéo dài thêm khổ nhọc để làm 
giàu cho những ông hoàng của xứ "Cộng Hoà"! 

Luật sư Trần Văn Chương, phó chủ tịch Đại Hội đồng Kinh tế 
và Lý tài Đông Dương, có quan điểm hoàn toàn trái ngược với 
chúng tôi. Thế nhưng chúng tôi xin trích dưới đây một thí dụ 
trong bài báo cáo "Tình hình tài chánh Đông Dương và phí tổn 
lương tiền" của ông, một thí dụ rất đáng nêu ra: 

 Chủ sự phòng Ngân khố hay Thương chánh (Quan Thuế) có 
lương căn bản là 28.000 quan bên Pháp, lãnh ở Đông Dương 
6.110,40 đồng bạc ĐD tức là 61.104 quan Pháp. Thêm vào phụ 
cấp vùng từ 720 đồng tới 1.800 đồng - nếu có 3 con - cộng thêm 
phụ cấp gia đình 126 đồng (126 đ +163,20 đ+ 336,60 đ = 625,80 
đ nếu có 3 con), cộng thêm tiền lương nghỉ 8 tháng mỗi tam niên 
và thêm tiền cho cả gia đình di chuyển. Thử làm bài toán cộng, 
chúng ta thấy rằng mỗi năm lương của một công chức Pháp hạng 
vừa lại ngang hàng với lương Thủ tướng Nhật Bản..." 

Ừ thì công cuộc khai thác thuộc địa phải được dùng vào việc 
gì chứ! Và còn thí dụ khác hay hơn nữa. 

Dưới mắt tôi là Ngân sách nguyên thuỷ của vùng Sài Gòn - 
Chợ Lớn cho năm 1938. Chúng ta hãy cùng xem coi ông quan 
tham biện vùng này làm hao tốn công quỹ bao nhiêu, dù chưa 
phải là chức tột cao:  
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Lương: 9.990 đồng 
Giúp quỹ ngân sách: 418đ 
Tiền đại diện: 2.500đ 
Phụ cấp cư trú: 300đ 
Phụ cấp gia đình: 580đ  

Tổng cộng: 13.788đ 

 Chưa hết, dân còn phải đóng thêm thuế để lo cho tiện nghi 
của ông hoàng này, chi phí "phụ trội " như sau:  

Dinh quan tham biện:     
 Phí tổn điện nước quạt máy: 550đ 
   Tiền mua bảo trì bàn ghế: [...] 
      Tiền thuê đầy tớ: [...]1 
 Tổng cộng: 1.966đ 
Xe quan:     

Lương và đồng phục tài xế: 700đ 
Bảo quản và vận hành xe:  1550đ  

       Tổng cộng: 1.250 đ 

Cộng tất cả 3 món tiền này lại chúng ta có con số ngon lành là 
17.004 đồng, tính ra là 170.000 quan cho riêng ông quan Tây này. 

Thật quá cao! Thật quá lố.  
Chúng tôi sẽ cho đăng những thí dụ khác trong những ngày 

tới, nhưng ngay bây giờ chuyện cần làm ngay là phải giảm bớt cái 
mức độ thèm ăn của các vị này lại. Vì nó quá hao tổn cho người 
lao động. Lính tráng, mã tà, hương chức rượt theo phu phen, công 
nhân và nông dân nghèo để đòi cho được phần thuế riêng cho họ. 
Ai không tiền thì vô tù. 

Những dòng suối con gộp thành suối nhỏ. Suối nhỏ hợp thành 
sông. Và những con sông tiền này chảy thẳng vô túi các quan to 
quan bé ở thuộc địa này. 

Ở mức cao như thế, tiền lương trả các quan ấy làm cạn kiệt xứ 
sở này. Cho nên đối với các ngài chuyên ngốn ngân sách, Đông 
Dương quả thật đáng xứng danh xứ thuộc địa để khai thác. 

Cần kíp xét gấp lại toàn bộ ngân sách chế độ lương bổng.  
Chúng tôi sẽ trở lại chuyện này kỳ sau.  
TRẦN VĂN THẠCH 

                                                      
1 Bản in gốc bị mờ, không đọc được. 
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 La Lutte, số 219, ngày 2-6-1939 

Bảo vệ  công chức bậc thấp và bậc trung 

Phải giảm bớt ngân sách thâm thủng 
"Một trong những chi tiêu lớn nhất của chúng ta là tiền lương, 

tổng cộng là 23.231.000 đồng bạc ĐD, tính ra là hơn một phần tư 
Tổng ngân sách năm 1939 [cho cả Đông Dương]. Và tài khoản 
này gia tăng kể từ năm 1935, tính đến nay là 7.360.000..." Ông 
Trần Văn Chương, phó chủ tịch Đại Hội đồng [Kinh tế Lý tài 
Đông Dương], đầy tớ đắc lực của đế quốc Pháp đã tuyên bố như 
thế. 

Chúng ta còn được biết thêm là cái "ngân khoản này chiếm tỉ 
lệ cao hơn các ngân sách địa phương: một phần ba ngân sách Bắc 
Kỳ."  

Con số này rõ ràng tự nó nói lên cái lòng tham khủng khiếp 
của bọn ăn hại này trên tấm thân Đông Dương còm cõi, chúng 
ngấu nghiến rút rỉa đến tận xương tủy, chẳng mấy chốc sẽ không 
còn gì để nuôi chúng nữa. 

Đám dân lao động siêng năng không những nuôi dưỡng đám 
đại công chức to bụng mà còn phải nuôi cả đám công chức "bậc 
trung". Đám này ghê gớm vì quá đông đảo và luôn luôn muốn 
cuộc sống mình tiện nghi vẹn toàn mọi mặt.  

Đám công chức gọi là "bậc trung" này, đông hơn con số cần 
thiết cho xứ sở và họ không ngừng đòi hỏi thêm mãi. Họ không 
bao giờ thoả mãn với những thứ phụ cấp và lợi lộc đủ loại dù 
chúng càng lúc càng nhiều. 

Chúng ta thử xem một anh công chức "bậc trung" kiểu này 
lãnh mỗi tháng bao nhiêu; họ đến từ Pháp, đảo Réunion hay 
Martinique, hoặc Pondichéry1.  

Lương thô chưa khấu trừ mỗi năm của họ là 35.000 quan. 
Trừ tiền đóng góp vô quỹ hưu trí còn 32.900 quan, thêm vào 

phụ cấp thuộc địa bảy phần mười lương thô là 24.500. 
Cộng vào lương là 57.400 quan (hay 5.740 đồng )  
Nhà nước cho thêm "phụ cấp đặc biệt tạm thời" 477 đ.  
Lý do cho thêm phụ cấp quá đặc biệt này là gì chúng tôi 

không biết. Nhưng anh ta còn được phụ cấp đắt đỏ là 822 đ, 
                                                      
1 Các đảo Réunion, Martinique là thuộc địa; và Pondichéry, nhượng địa Pháp ở 
Ấn Độ. 
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chúng ta mau mau cộng lại bởi vì chưa hết đâu, 5.740 + 477 + 
822 = 7.039 đ một năm nghĩa là 7039 ÷ 12 = 586,60 đ mỗi tháng.  

Và giả sử anh ta có vợ ba con, tất cả đều ở thuộc địa và riêng 
anh ta ở Sài Gòn. Anh ta sẽ lãnh thêm phụ cấp vùng: 

- Vợ: 36 đ 
- Con: 30 đ 
Và đã hết đâu, còn thêm vào đấy phụ cấp gia đình là (124+ 

204 + 425) chia cho 12 là 63 đ 
Tổng số mới là 586,60 + 36 + 30 + 63 = 715,60 đ 
Đó là lương cho công chức "bậc trung". Bài toán hơi rắc rối  

do bởi đủ thứ phụ cấp, cứ thêm vào thêm vào mãi không dứt.  
Rõ ràng là đám quan liêu cứ tha hồ mà tự phục vụ. Quá sức 

nhiều. 
Bây giờ thử tính một đồng lương "thấp". Một anh công chức 

có vợ, con và trú ngụ ở Sài Gòn. Lương thô là 10.000 quan. Khấu 
trừ rồi đổi ra tiền ĐD: 940 đ +700 + 300 + 935 = 2.875 một năm; 
chia cho 12 là 240 đ mỗi tháng, thêm:  

- phụ cấp vùng cho chồng: 80 đ 
- phụ trội vợ: 48 đ 
- phụ trội con: 30 đ 
- phụ cấp phí tổn gia đình 756 ÷ 12 = 63 đ 
Anh "tiểu công chức" của chúng ta mỗi cuối tháng lãnh được: 

240 + 80 + 48 + 30 + 63 = 461 đ 
Người ta sẽ cãi lại chúng tôi là: vậy chớ người công chức hữu 

ích cho xã hội này không được quyền sống đàng hoàng, cho gia 
đình đủ ăn đủ mặc, cho con cái học hành sao? 

Hoàn toàn đồng ý với những lý lẽ đưa ra. Nhưng dù sao cũng 
cần giảm bớt số "đầy tớ cho xã hội" quá nhiều này đi. Hơn thế 
nữa vì sao các lý lẽ này lại không thể áp dụng cho đám tiểu công 
chức và công chức bậc trung bản xứ, và không thể áp dụng cho 
phu phen thợ thuyền? Bởi vì dù sao đi nữa, tất cả những người 
này cũng cần có quyền sống đàng hoàng, cho gia đình đủ ăn đủ 
mặc, cho con cái học hành vậy.   

Tôi có trong tay một lá thư của ông Chánh Kỹ sư sở Công 
chánh bất bình vì một người làm công bản xứ "dám" đòi ông ta 
phải trả lương cho hắn "tới " 35 đ mỗi tháng! 

Ông kỹ sư này lãnh lương khoảng 800 đ, nghĩa là gấp khoảng 
23 lần anh bản xứ kia, vậy mà anh ta hoài công năn nỉ ông rộng 
lượng cho anh ta nuôi được gia đình và trả thuế má. 
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Cho nên chúng tôi lặp lại: phải xét lại chế độ tiền lương! Phải 
giảm bớt những thứ lương quá cao so với mức sống xã hội nói 
chung. 

Chúng tôi không cần phân biệt những kẻ chuyên môn ngốn 
ngân sách là thuộc chủng tộc nào hoặc bênh vực người có quốc 
tịch Pháp. Chúng tôi gộp chung tất cả các công chức lãnh lương 
quá cao, cho dù họ da trắng da vàng hay da đen. 

Chúng tôi không tiếc đã làm phật lòng quý ông trong Tổng 
Hội Công chức và nhân viên địa phương tại Đông Dương1, những 
người chỉ biết một chuyện là: rút ngân quỹ!  

 
***** 

La Lutte, số 220, ngày 22-6-1939 

Hùm và Thạch phản đối mức lương tối thiểu  
Sài Gòn, ngày 16 tháng 6 năm 1939 

Phan Văn Hùm và Trần Văn Thạch,  
Nghị viên Hội đồng Thuộc địa2  
95 đường Lagrandière, Sài Gòn 

Kính gửi Ông Thống đốc Nam Kỳ, Sài Gòn 

Kính thưa Ông Thống đốc,  
Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với Ông sự kinh ngạc và 

phẫn nộ của dân lao động trước số tiền lương tối thiểu vừa công 
bố, những con số không khác con số năm 1937 bao nhiêu trong 
khi vật giá đã  tăng nhiều từ hai năm nay. 

Ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, mức lương là 0,50 đồng cho đàn 
ông, 0,38 đồng cho đàn bà, 0,27 đồng cho thiếu niên, 0,25 đồng 
cho thiếu nữ. 

Chúng tôi rất muốn biết theo chánh phủ, tiền lương này có đủ 
nuôi sống người dân không, nghĩa là đủ để trả tiền mướn nhà, dù 
là chòi tranh hôi thúi, hai bữa ăn mỗi ngày, tiền quần áo, tiền di 
chuyển. 

Người ta đã không đếm xỉa gì đến nhu cầu thực sự của người 
lao động khi tính mức lương tối thiểu. Với tiền lương không đáng 

                                                      
1 Association Générale des Fonctionnaires et Agents locaux de l’Indochine 
(AGFALI) 
2 Thời Pháp thuộc, còn gọi là Hội đồng Quản Hạt (Conseiller colonial). 
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kể đó, họ không thể nào mua được những món cần thiết tối thiểu, 
trừ khi họ chỉ ăn cơm thừa cá cặn ở các quán vỉa hè. 

Về phần đàn bà, trả họ 0,38 đồng là đẩy họ vào con đường bất 
lương hay đĩ điếm. 

Số tiền lương tối thiểu quyết định một cách tùy tiện này sẽ 
được giới chủ nhân dựa vào để từ chối yêu cầu tăng lương đang 
nổi lên khắp nơi, yêu cầu chính đáng vì vật giá gia tăng. 

Chúng tôi trân trọng phản đối mạnh mẽ mức tiền lương sống 
dở chết dở đó và xin Ông vui lòng cho thiết lập những lương tối 
thiểu tương ứng với giá tiền thực phẩm và đồ cần thiết bậc nhất. 

Xin Ông Thống Ðốc nhận nơi đây sự kính trọng của chúng 
tôi. 

 
-o0o- 
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Mục  lục 
 
Chạm trán với hình luật  
 Petits clous, La Lutte, số 72, ngày 25-2-1936  
 
Bản chất nguyên thủy của kẻ bị chà đạp như chó  
 Petits clous, La Lutte, số 81, ngày 6-5-1936  
 
Năm 1936, Nam Kỳ dưới bạo lực khủng bố  
 La Lutte, số 118, ngày 17-12-1936  
 
Trình độ tệ hại của báo chí Việt Nam  
 La Lutte, số 174, ngày 24-10-1937  
 
Chế độ báo chí tại Đông Dương  
 Tình trạng báo chí và ký giả  
 Tương lai báo chí  
 
Để sự thật được phơi bày !  
Thư Ngỏ gởi Quan Toàn Quyền Đông Dương  
 La Lutte số 207, ngày 11-9-1938  
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La Lutte, số 72, ngày 25-2-1936 
Petits clous 

Chạm trán với hình luật 
 Vậy là hết chuyện đùa. Thứ hai này chúng tôi sẽ ra toà Tiểu 

hình về tội xúi giục thiên hạ gây cuộc nội chiến, không hơn 
không kém, cái tội đã phạm ngay trong những cột báo này. 

Chúng tôi đã phạm tội dùng các thủ đoạn và hành động vi 
phạm đến an ninh công cộng hoặc gây rối loạn chánh trị trầm 
trọng, vân vân...  

Bởi người ta nói như vậy, thì phải tin rằng chúng tôi không 
cầm trong tay những cây bút mà cầm mấy thùng xăng mưu toan 
nổi lửa đốt Đông Dương như đốt một đống rơm. Và báo quán La 
Lutte chúng tôi làm run sợ những kẻ qua lại con đường 
Lagrandière1 này, bởi không ai ngờ rằng gần nơi họ ở lại có một 
trạm xăng mà ai đó đã để sẵn mồi châm lửa.  

Điều luật số 91 nổi tiếng của bộ hình luật được sửa đổi có nêu 
tội khiến nhân dân thù oán chánh phủ Pháp và các chánh phủ 
thuộc địa. Tại sao các quan toà gọi được điều này là một luật lệ? 
Đúng hơn đó là một thứ sợi dây cao su co dãn y như lương tâm 
của các vị quan chức cao cấp của chúng ta. 

Chúng tôi “khiến thiên hạ thù hận chánh phủ” vì chúng tôi 
phản đối các vi phạm của nhà nước thuộc địa. Chúng tôi nhìn 
nhận phần lỗi mình. Đáng lẽ chúng tôi phải cám ơn ông Pagès đã 
ưu đãi những người phe Lập Hiến trong cuộc bầu cử Hội đồng 
Thuộc địa năm rồi bằng cách công khai làm áp lực để cử tri bỏ 
phiếu cho họ. […] 

Nếu viết lời xưng tụng cho quan Thống đốc, biết phải viết về 
cái gì đây, bởi vì điều luật số 91 cấm chúng ta đụng đến các quan 
trên. 

Thí dụ như một kẻ nào đó vì túng đề tài, muốn loan tin rằng 
một bà nào đó, bà con xa với vua Bảo Đại, nhưng quả thiệt là 
công chúa, vì không được quỹ hoàng tộc tiếp tế đầy đủ nên phải 
mở một nhà thổ sinh sống, thế là anh ta sẽ bị truy tố về tội xúc 
                                                      
1 De Lagrandière: tên đường Gia Long sau 1945, sau 1975 là Lý Tự Trọng. (De 
Lagrandière, nguyên Đô đốc hải quân, Thống đốc đầu tiên Nam Kỳ 1863-1868, 
chiếm luôn ba tỉnh miền Nam: Vĩnh Long, Châu Đốc và Sóc Trăng năm 1866.) 
Trên đường này có dinh Thống đốc, đặc biệt có báo quán La Lutte, nhà Tạ Thu 
Thâu và Khám lớn Sài Gòn! 
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phạm danh dự vua theo luật lệ rất nghiêm khắc của giới trưởng 
giả về vấn đề danh dự.  

Nhưng như thế thì bất công một cách quá nghiêm khắc [...]. 
Từ bao giờ một bà chủ chứa có giấy phép hành nghề lại không 
được xem như một thương buôn đáng kính? Công chúa đích thân 
trả thuế thì nay mang chính thân mình ra cho thuê, đúng là áp 
dụng quyền [vua chúa] tuyệt đối, có gì lạ  đâu? 

Quả là các quan toà quan tâm hơi nhiều đến chúng tôi mà 
không đọc kỹ nhà báo De Lachevrotière. Ông nhà báo này coi 
thường ông cựu Bộ trưởng Rollin1, dành riêng cho ông nầy một 
số chữ nhục mạ, chữ nhẹ nhứt là “kẻ bất lương”. Danh mục các 
chữ gán cho “hành động vô lại” của thượng quan dừng lại ở hàng 
thứ sáu, quả là đáng kể. 

Ông Rollin là cựu thượng quan nhưng biết đâu sẽ là tân 
thượng quan cho trào Đệ Tam Cộng hoà2 nắm trong tay vận mạng 
thuộc địa của đế quốc Pháp mà lại bị chửi  là quân bất lương - 
đúng hay sai, chúng tôi không dám bàn tới hôm nay - báo La 
Lutte chúng tôi chưa bao giờ đi đến mức đó cả. 

Chúng tôi không hề muốn ông chủ báo La Dépêche nói trên 
nối gót chúng tôi ra trước toà tiểu hình. Bởi vì chúng tôi rất quan 
tâm đến tự do báo chí nên không muốn có thêm trường hợp [nhà 
nước] vi phạm luật [báo chí] 1881 lần thứ hai. 

 
***** 

La Lutte, số 81, ngày 6-5-1936 
Petits clous 

Bản chất nguyên thủy của kẻ bị chà đạp như chó 
Trong vòng một tháng, báo chí tiếng Pháp đăng tải toàn 

những bài vở về cuộc bầu cử căng thẳng và ác liệt. Độc giả  bản 
xứ cũng theo dõi tranh luận bầu cử, nhưng vì qua dư âm trên báo 
chí quốc ngữ, nên cường độ mọi sự bị giảm đi.  

Người An Nam trung bình hầu như không hay biết gì về đời 
sống chánh trị của xứ họ. Tin tức về hoạt động của nhà nước chỉ 

                                                      
1 Louis Rollin, Bộ trưởng Thương mại kiêm Viễn thông Bưu Điện Pháp từ  
tháng 2, 1932. 
2 Tác giả tiên đoán đúng: vài năm sau, Rollin lại làm Bộ trưởng Thương mại và 
Kỹ nghệ. 
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là những bản dịch mấy bài diễn văn của các nhà cầm quyền; độc 
giả chỉ biết các ngài đi viếng đây đó, và biết rằng mọi chuyện êm 
xuôi. Bởi vì các ông Trần Văn Khá với Nguyễn Phan Long [của 
đảng Lập Hiến với cơ quan ngôn luận của họ] đều luôn luôn đồng 
ý như thế. 

Thật khó nói người An Nam bậc trung bị thứ báo chí ngoan 
ngoãn với nhà nước đầu độc đến mức độ nào, nhất là kể từ ngày 
đám báo chí này hoàn toàn bị “Édouard la Sonnette” [Édouard 
Marquis] chủ sự phòng Báo chí, khống chế bằng hăm dọa. Và văn 
phòng báo chí này thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào dinh Thống đốc. 

Thứ tin tức lạc quan ru ngủ khiến người dân vui vẻ huýt sáo 
sau khi xiết thêm dây lưng bó bụng và sờ soạng túi tiền vốn lép 
xẹp từ lâu của mình. Anh ta đọc báo tiếp. Ồ thật là quá bất cẩn đi 
thôi, bởi vì anh ta đọc được trên suốt bốn trang báo đầy nhóc 
những tin tức về tội ác, tự tử, cướp bóc, uy hiếp, du đãng lộng 
hành, tin bợm nhậu, binh lính thao túng, dê trẻ dê già thao túng. 

Hễ rủi mà hết tin quan đọc diễn văn hay du hành đâu đó thì 
đến lượt bọn cướp hoặc bọn dê già tuổi trên thất thập chuyên hiếp 
trẻ gái, chiếm chỗ trên báo chí. 

Toàn là tin chém giết từ trang đầu đến hàng chữ cuối. Một thứ 
hội chợ chết chóc rùng rợn lôi độc giả vào một vòng lẩn quẩn 
khiến anh ta hoá điên lên được giữa những ruột rà phơi bày, đầu 
sọ nát bấy, quần bị lột, cổ bị bóp, những cơ thể co giật vì nuốt 
cồn iốt1, những chân tay rớt rơi tung toé trên đường lộ hay quanh 
đường rầy xe lửa.  

Còn các vụ chém lộn bằng dao thì đặc biệt chiếm chỗ danh 
dự, chỉ trên một trang tôi đếm được 29 nhát dao chia cho 4 người: 
8 nhát ở Biên Hoà, 4 ở Thị Nghè, 17 ở Phú Nhuận. Kết quả: 3 vô 
nhà thương và người thứ tư ra nghĩa địa. Trên một trang khác là 
một vụ hãm hiếp và một mưu toan hãm hiếp và trong khung báo 
lớn bên cạnh, một dược sĩ quảng cáo thuốc trị bịnh lậu mang số 
30. 

Từ nhiều năm nay, bởi trí tưởng tượng chậm lại, cho nên các 
ký giả buộc lòng cống hiến chỗ hảo hạng cho các bài văn xuôi, 
văn vần nói đến những khám phá mới chống bệnh tật cho cả kẻ 
hèn người sang. Những phương thuốc cái-nào-cũng-tuyệt-diệu 
khiến ông độc giả khốn khổ vừa mới bị vướng bịnh hoa liễu, hoàn 

                                                      
1  teinture d'iode, thuốc sát trùng dùng ngoài da. 
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toàn bối rối, đang chuẩn bị nhận phát súng của ông dược sĩ - trị 
tiệt bịnh với tám hộp thuốc - lại chuyển qua đặt ống thông với bác 
sĩ Tùng. 

Nhà nước bịt miệng báo chí quốc ngữ nên bó buộc báo chí 
phải sống bằng tin vặt. Người nước ngoài đọc báo để có một ý 
niệm về sinh hoạt của dân An Nam sẽ lấy làm ngạc nhiên. Họ sẽ 
nghĩ: đây là những người dành thì giờ để chém giết và hãm hiếp. 
Rồi sau đó mấy người này tự sát, chắc chắn bởi tuyệt vọng vì đã 
dùng phương thuốc số 30 mà không công hiệu chút nào. 

 
***** 

La Lutte, số 118, ngày 17-12-1936 

Năm 1936, Nam Kỳ dưới bạo lực khủng bố 
Nam Kỳ dưới bạo lực là tựa một vở kịch. Tác giả vở kịch ấy 

bây giờ là một tên bồi bút. Khi còn là công chức, anh ta thấy cần 
phải ca ngợi nền "hoà bình Pháp" bằng cách so sánh nó với bạo 
lực thời cựu đế chế.  

Rất có thể vào thời vua Minh Mạng, người dân theo công 
giáo (đạo Thiên Chúa) phải chịu đựng bạo lực đàn áp. Rất có thể 
“nhiều đảng cướp lớn hoành hành khắp nơi trên toàn quốc” cũng 
đã khủng bố dân chúng. Pierre Pasquier1 ít ra cũng khẳng định 
trong cuốn Nước Nam thời xưa rằng:  

Tiếng chiêng trống, tiếng tù và khiến cả vùng quê sợ hãi vì chúng 
báo động khi có các cuộc chém giết, đốt nhà, đòi tiền chuộc, cướp 
bóc, bắt cóc đàn bà con gái. Phải có hàng rào kiên cố quanh làng và 
lòng can đảm thật lớn mới có thể đương đầu với bọn cướp thổ phỉ 
và bọn đâm thuê chém mướn tràn đến từ Quảng Tây, trong các 
băng đảng này dĩ nhiên có cả những người gốc Việt thuộc loại cặn 
bã . 

Ngày nay bức tranh ấy có ít nhiều thay đổi về chi tiết nhưng 
“cái lo sợ hãi hùng” do bọn cướp thổ phỉ và bọn đâm thuê chém 
mướn bây giờ bao trùm lên cả nước. Và không phải người thuộc 
loại cặn bã bình dân nữa mà là thành phần "ưu tú", và cũng 
không còn chiêng trống với tù và nữa. 
                                                      
1 Toàn quyền Đông Dương (1928-1934), cũng là tác giả quyển L’Annam 
d’autrefois. Essai sur la constitution de l’Annam avant l’intervention française. 
 Paris : Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1929. 
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Bây giờ là tiếng kèn xe Torpedo đời C5500 1 hoặc tiếng máy 
đều đều già nua của xe vận tải loại nhỏ. Chỉ một tiếng xe rít, tiếng 
hãm thắng vang lên là nhà của bạn lập tức bị bao vây. Cảnh binh 
vây phía trước, cảnh binh canh phía sau và ông cò đeo phù hiệu 
chìa ra cho bạn tờ giấy đánh máy có đóng mộc2. 

Thế là bạn bị trục xuất ra khỏi chỗ mình đang ở, ra khỏi xứ 
Nam Kỳ.  

Nào! Leo lên xe đi chớ! Thế là vĩnh biệt căn nhà mình đã khổ 
nhọc dựng lên, vĩnh biệt quyền lợi, địa vị. Chuyện đó có làm bọn 
cướp lưu tâm không, khi chúng chỉ muốn bạn tán gia bại sản, 
cùng cực và tuyệt vọng?  

Diệp Văn Kỳ, Bùi Thế Mỹ, Phan Văn Huân, Nguyễn Ký và 
biết bao người nữa đã lâm vào hoàn cảnh đó. Và nhiều người 
khác sống trong lo sợ. Có người tính trước nên đã rời khỏi đất 
Nam Kỳ, mảnh đất này, giờ đây không còn niềm nở với khách 
nữa từ khi có một người bị ẩn ức (tâm lý) đến đây hoành hành.3 

 Thế là cần thiết phải có được một lòng can đảm thật lớn  để 
chống chọi lại bạo lực khủng bố ấy. Dĩ nhiên, kẻ hèn nhát thì 
chẳng làm sao mà có được lòng can đảm. Nhiều người đã nao 
núng. Một người đã sửa được cái "chẳng thể cứu vãn" đánh đổi 
bằng lời hứa hẹn sẽ "yêu những gì hắn đốt và đốt những gì hắn 
yêu".4 Càng tốt cho hắn! 

Ít ra người này chỉ mất danh dự để thoát khỏi tình huống thật 
sự bi đát. Trong khi đó trường hợp Nguyễn Văn Nhi  báo Công 
Luận lại khác hẳn. 

Khi hay tin Diệp Văn Kỳ bị cấm không cho vô đất Nam Kỳ, 
anh chàng khốn khổ này đi hỏi thăm khắp mọi người để coi liệu 
anh ta cũng có thể bị đuổi không. Khi nghe vài người cố vấn trả 
lời rằng có thể lắm thì anh ta không có cách gì hay hơn là phun 
những lời tục tĩu chửi bới nhóm La Lutte dù không mấy tin. 
Ngoại trừ khi anh ta muốn theo hầu đám tư bản như chủ anh ta là 
Faget và Tô Ngọc Đường, chắc hẳn anh ta phải hối hận đã chửi 
bới vì giờ đây anh ta biết được rằng, khác với trường hợp của Kỳ, 
anh ta không thể bị đuổi ra khỏi Nam Kỳ vì anh ta có người cha 
công nhận, ông là một người 100% Nam Kỳ Quốc, hiện sống ở 
                                                      
1 Hiệu xe Citroën thuộc đời mới nhất nhì thuở đó.  
2 Trát bắt, giấy tòa đòi trình diện. 
3 Tác giả nói móc Thống đốc Nam Kỳ Pagès? 
4 Làm những việc ngược lại lòng mình. 
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Nam Kỳ, và là công chức ở Cam Bốt lúc Nhi sanh ra. 
Chuyện chúng tôi vừa kể chẳng tốt đẹp gì. Người An Nam 

theo chủ nghĩa dân tộc nhìn nhận những khuyết điểm của dòng 
giống và giận ông Pagès đã lột trần các khuyết điểm ấy ra một 
cách độc địa. 

Riêng phần chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn kết án kẻ đã làm 
những việc tai hại tạo nên bầu không khí đầy bạo lực và vở tuồng 
đầy hèn nhát trong ba tuần lễ qua. 

Chúng tôi thề sẽ đem hết năng lực ra để bãi bỏ cái quyền trục 
xuất đáng ghét đó. 

Thưa ông Thống đốc Nam Kỳ, 
Người thông minh không bao giờ từ chối những lời khuyên 

bảo tốt bất kể do ai đem lại. Thành thử xin phép ông cho chúng 
tôi gởi đến ông một lời khuyên. Ông còn trẻ hơn ông Robin. Ông 
có thể hưởng kinh nghiệm của ông ấy. Hãy hỏi ông ấy xem sau 
vụ oanh tạc ở Cổ Am, ông ấy bị hối hận dày vò ra sao.  

Nhiều thế hệ người Việt ở miền Trung và miền Bắc sẽ không 
bao giờ quên được nỗi kinh hoàng năm nay. Ông sẽ được đời sau 
ghi nhận ông là ông Thống đốc của những trục xuất tùy tiện và 
bất công. 

Hiện giờ ông cảm thấy mình chỉ làm bổn phận Thống đốc. 
Mai kia ông sẽ cay đắng tiếc nuối rằng mình đã quá thẳng tay. 

 
***** 

La Lutte, Số 174, ngày 24-10-1937 

Trình độ tệ hại của báo chí Việt Nam 
Cần phải xem xét về chuyện dân chúng càng lúc càng tránh 

đọc báo chí quốc ngữ. 
Báo chí quốc ngữ bây giờ chỉ toàn đăng chuyện vặt vãnh. Vì 

không còn những vụ án chánh trị gây nhiều tiếng vang, cho nên 
các nhà làm báo đồng nghiệp của chúng tôi bây giờ chỉ sống bằng 
tin tức săn được từ dinh Thống đốc hay mấy Sở Cảnh sát về tội ác 
hay các chuyện phạm pháp. Các ông chủ bút thao thao bất tận 
giảng giải về luân lý. Nếu đề cập đến  chế độ hiện tại, thì những 
suy nghĩ triết lý của họ chắc chắn cũng có vài giá trị biện chứng 
nào đó, nhưng họ quá xa rời những bận tâm lo lắng của người 
dân. Những người dân đang khổ sở, nhọc nhằn và vô cùng chán 
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ngán trước những tin toàn than thở khóc lóc, trước sự lạt lẽo của 
các nhà báo. 

Tại các toà báo, người ta chẳng còn biết viết gì ngoài những 
lời lẽ vô tội vạ. Các nhà văn ngồi nhìn ruồi bay để rồi khám phá 
trước mắt họ cả một hư không trải dài đến vô tận. 

 Chuyện đầu độc, tự tử, trộm cắp, hãm hiếp, tội ác kinh tởm 
được dàn trải ra nơi những trang chính. Trên tờ Công Luận, ngay 
trang nhất, hai cột báo dày đặc chữ kể lại chuyện một anh lính 
khố xanh bị mất quần trong một chuyến "du hành trong đêm." 

Cũng phải, bởi vì Công Luận là tờ báo của giới kinh tài, thì 
vai trò của nó chỉ có thể làm bốc hương thơm. Ông chủ báo nổi 
tiếng là người nịnh nọt thượng hạng. Nhưng các tờ báo khác cũng 
chẳng khá hơn. 

Tai nạn khủng khiếp ở An Lạc với 15 người chết chiếm ba 
hay bốn cột trên một tờ báo, cũng đáng lý; nhưng một đồng 
nghiệp khác lại dành cả một số đặc biệt cho vụ này với nhiều chi 
tiết thêm vào đủ để lấp đầy một trang cho số báo hôm sau, kể 
luôn cả điếu văn. Đồng nghiệp ấy quên rằng hàng trăm ngàn công 
nhân lao động bản xứ đang chết dần chết mòn vì nghèo đói, vì bất 
công xã hội nghiền nát.  

Bán được lẹ làng vài số báo không phải là bằng chứng cải chánh 
điều chúng tôi đã nói: quả thật là dân chúng càng lúc càng bớt chú ý, họ 
chỉ đọc lướt qua báo chí tiếng Việt. Người ta biết được tin tức quốc tế: 
nào là chiến tranh giữa Tàu với Nhật, nào là cuộc chiến ở Tây Ban 
Nha; và lướt qua mấy hàng chữ về chuyện đập lộn, cướp giựt, về 
chuyện mất quần. Rồi thì đem tờ báo xài vào chuyện vặt trong nhà.  

Bởi trình độ báo chí Nam Kỳ quá thấp nên dân chúng đua nhau đọc 
báo Bắc Kỳ vì vấn đề chánh trị được bàn cãi nhiều hơn trong các báo 
này. Hai tờ tuần báo của những người theo Staline là Bạn Dân1 và Thời 
Báo được người ta thích đọc hơn báo địa phương. Không có gì khác 
khá hơn loại văn chương giáo huấn và chán ngấy của báo chí Sài Gòn 
nên họ chọn báo chí Đệ Tam Quốc tế vì chúng có tính cách tranh đấu 
và chánh trị, mặc dù đó là thứ hệ tư tưởng dối trá và nguy hiểm. 

Chúng tôi đấu tranh cho báo chí được hoàn toàn tự do. Nhưng 
chúng tôi muốn nói với các bạn đồng nghiệp rằng quyền tự do ấy có 
được phần lớn là nhờ người viết có can đảm. Nếu người viết e sợ và 

                                                      
1 Xem mục “Báo chí” trong Bản chú thích tên người. 
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không kháng cự lại mọi ức hiếp, nếu người viết chịu gục đầu vì sợ mất 
việc nuôi thân tức là họ làm giảm giá trị sứ mạng xã hội của họ.  

Trong một đất nước thuộc địa, nơi có độc tài ngự trị, làm báo 
không phải và không thể chỉ giản dị là một sinh kế. Một nhà báo tự 
trọng phải biết rõ rằng nghề của mình vốn thanh cao mà cũng đầy bất 
trắc. Bởi vậy đối với họ, dư luận không hề lãnh đạm: hoặc họ được 
trọng vọng hoặc họ bị khinh khi. 

 
***** 

Chế độ Báo chí tại Đông Dương 
Tình trạng báo chí và ký giả1 

Việc phải xin phép trước  
hay chế độ tùy thích của quan trên 

Sắc lệnh ban hành ngày 30-12-1898 cho quan Toàn quyền Đông 
Dương được quyền cho phép ra báo hay không. 

Chúng tôi đã viết rằng sắc lệnh này quả tình bất kể đến tình 
trạng đặc biệt Nam Kỳ, bởi đất này là thuộc địa nên luật tự do 
báo chí [Pháp quốc] ban hành ngày 29-7-1881 có thể áp dụng 
được.2 [...] 

Rõ ràng có sự phân biệt đối xử giữa đất Nam Kỳ thuộc địa và 
các xứ bảo hộ, vì thế sắc lệnh ban hành ngày 4-10-1927 với mục 
đích "thực hiện sự thống nhất về pháp chế và tòa án" cho báo chí 
cũng không quên điều đó. Ông Léon Perrier, Bộ trưởng bộ thuộc 
địa thời đó cũng đã công nhận có sự khác biệt trong chế độ báo 
chí tại Đông Dương giữa các xứ bảo hộ và vùng thuộc địa Nam 
Kỳ. [...] 

                                                      
1 Trích trong Le Régime de la presse en Indochine do Trần Văn Thạch soạn 
thảo (La Lutte số 200, 19-6-1938), hội AJAC phát hành tháng 11, năm 1937. 
2 Theo luật báo chí được Quốc hội Pháp thông qua ngày 29-7-1881 thì xuất bản 
báo không phải xin phép trước mà chỉ khai báo và nộp lưu chiểu cho cục Biện 
Lý năm ngày trước khi ra mắt, và người quản lý phải là người Pháp. Người quản 
lý phải nộp tiền ký quỹ và kê khai: tên tờ báo hoặc tạp chí định kỳ; tên họ, lý 
lịch người quản lý; địa chỉ in ấn.  
 Căn cứ vào một đạo sắc lệnh ký ngày 25-5-1881 thì mọi công dân cư trú trên 
đất Nam Kỳ đều được hưởng quyền công dân Pháp. Do đó, mặc nhiên, đạo luật 
29-7-1881 cũng được áp dụng ở Nam Kỳ theo Nghị định ký ngày 12-9-1881 của 
Toàn quyền Đông Dương (Dương Trung Quốc, 2005, tr. 133). 
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Trong điều kiện này, quan Toàn quyền Đông Dương phải xử 
sự ra sao? Tôn trọng tự do báo chí tại Nam Kỳ và áp dụng quyền 
"cho phép trước" trong bốn xứ bảo hộ [Bắc Kỳ, Trung kỳ, Lào và 
Cao-Miên]? 

Các chủ nhân ông Đông Dương không tôn trọng luật lệ; họ áp 
dụng quyền “cho phép trước” luôn cả trên thuộc địa Nam Kỳ với 
sắc lệnh ban hành ngày 4-10-19271; sắc lệnh này thay thế, nếu 
không về mặt hình thức thì cũng là chủ ý của sắc lệnh 30-12-
1898. 

Sự lạm dụng này thật sự đã có từ lâu bởi vì không ai có thể ra 
báo nếu chẳng được quan Toàn quyền Đông Dương cho phép 
trước.  

Theo lệ các quan chức hành chánh địa phương cho ý kiến tốt 
hay xấu trước, rồi quan Toàn quyền sẽ quyết định, sau khi tham 
vấn Ủy ban thường trực Hội đồng chánh phủ. Đa số các công 
chức cao cấp trong Ủy ban này chịu ảnh hưởng trực tiếp của quan 
Toàn quyền, nên ông nghĩ sao, họ nghĩ vậy. 

Với oai quyền to lớn như thế, hãy xem quan Toàn quyền sử 
dụng nó từ trước đến nay ra sao? Quan cho phép những chánh trị 
gia thế lực ra báo, những người này ít nhiều ủng hộ chế độ thực 
dân hoặc quan cho phép những người được ghi nhận có khuynh 
hướng xã hội ôn hòa hay bảo thủ, theo báo cáo mật thám.  

Chánh quyền từ chối hàng loạt giấy phép cho những người bị 
"điểm xấu" vì những người này đã cho thấy rằng họ có cá tính 
độc lập, hay vì họ đã từng đưa ra trước công chúng hay trước bạn 
bè những ý kiến bị gán ghép nhãn hiệu chống đối. 

Ở Đông Dương không có báo viết bằng tiếng bản xứ của một 
người hay của nhóm đối lập chánh trị, cũng như không có báo 
theo khuynh hướng vô sản, bởi vì báo nào vừa chớm có khuynh 
hướng thiên tả, phê bình chánh sách nhà nước, tố cáo quan chức 
lạm dụng quyền lực, hay giản dị hơn chế nhạo thói tục quan lại 
phong kiến, lập tức báo đó bị cấm đoán ngay. 

                                                      
1 Sắc lệnh 4-10-1927 […] nhắc lại sắc lệnh 30-12-1898 một cách khắt khe hơn, 
với những hình phạt nặng nề hơn và áp dụng chung cho cả Đông Dương. Như 
vậy từ nay, mọi tờ báo (trừ báo tiếng Pháp) phải được phép mới được xuất bản, 
và Toàn quyền Đông Dương được phép đình bản các tờ báo đó chỉ bằng một 
Nghị định và nếu vi phạm thì chủ nhiệm, quản lý, chủ bút, biên tập viên hoặc tác 
giả đều có thể bị đưa ra tòa án tiểu hình, ngồi tù hoặc phạt tiền (Dương Trung 
Quốc, 2005, tr. 134). 



Báo giới, chính quyền   409 
 

 

Hơn thế nữa, báo nào có số phát hành tăng cũng làm báo trở 
nên đáng nghi ngờ; bởi phải chăng báo càng được phổ biến tức là 
ảnh hưởng báo rộng lớn ra? Vậy là phải kiểm soát chúng chặt chẽ 
hơn. Các tờ Thần Chung, Phụ Nữ Tân Văn, Trung Lập, Dân 
Quyền biến mất khi số độc giả các báo này tăng lên. Ở đây không 
phải vì ưa nói ngược mà chúng tôi tố cáo là khi báo bán càng 
chạy , thì đến  lúc nó sắp mệnh chung.  

Chánh quyền có thể ra lịnh tạm cấm hay cấm hẳn. Nhưng dù 
trừng phạt cách nào, họ cũng không cho tờ báo biết lý do cấm. Kẻ 
phạm tội không có phương cách nào khác hơn là đành lẳng lặng 
ghi nhận cái tai họa vừa giáng xuống. [...] 

Cũng cần nhấn mạnh ở chỗ những người quyết định độc đoán 
số phận một tờ báo bản xứ lại hầu như không biết nói tiếng bản 
xứ. Họ căn cứ vào bản dịch những bài báo bị kết án do công an 
chánh trị đưa ra, tất nhiên thứ bản dịch không đáng tin tưởng chút 
nào. 

Những người quyết định đó thường chịu ảnh hưởng do vòng 
thân cận gợi ý cho nên rất khó lòng tìm ra lý do chính xác trong 
các lệnh cấm đoán ấy. Bởi  thế ngày 3-10-1932, ông Eutrope, 
Thống đốc lâm thời Nam Kỳ đã ra lệnh treo giò tám ngày tờ 
Trung Lập; ông nói rằng: "một số bài báo rõ ràng rất tai hại 
khiến tôi không thể dung thứ lâu hơn nữa được" […] 

Quyền cấm ra báo là thứ khí giới hiệu quả đáng sợ trong tay 
quan Toàn quyền nhằm chống lại tất cả những tờ báo toan tính 
phê bình chỉ trích chánh sách của quan hoặc tố cáo các công chức 
cao cấp tham nhũng, hoặc đòi hỏi các cải cách chánh trị, xã hội 
cho các tầng lớp lao động quá khốn khổ.  

Trong khi bên Pháp Mặt Trận Bình Dân vừa lên cầm quyền, 
từ tháng 6 đến tháng 9 trong nhiệm kỳ chánh phủ cuối cùng, ông 
Robin đã cấm 5 tờ báo sau đây : 
 1. Tờ Ngọ Báo (Le Journal de Midi), nhựt báo tại Hà Nội, vì 
tội gì chúng tôi không biết. 
 2. Tờ Phong Hóa (La Revue des Mœurs), tuần báo trào phúng 
ra ở Hà Nội, một loại báo như tờ Canard Enchainé (Con Vịt 
buộc)1 nhưng chuyên về lề thói. [...] Tin hành lang về tờ báo cáo 
                                                      
1 Le canard enchainé: tờ báo thiên tả này ra đời năm 1915, tên nguyên thuỷ là 
L'homme libre nhằm đối lập chính sách tuyên truyền, nhồi sọ, kiểm duyệt của 
nhà nước. Báo chủ trương trào phúng và đăng tin vịt. Vì bị kiểm duyệt nhiều 
quá nên đổi thành L'homme enchainé (người bị cột/trói buộc). Chỉ có thú vật 
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yêu cầu đình bản cho biết chắc chắn rằng chánh quyền trừng phạt 
tờ báo này vì đã xâm phạm danh tiếng các quan lại An Nam, kẻ 
phục vụ trung thành cho công trình đại Pháp tại đất Bắc Kỳ.  
 3. Tờ Dân Quyền (Les Droits du peuple), nhật báo phát hành 
ở Sài Gòn. Ai cũng biết rành rành là tờ báo này bị đình bản chỉ vì 
đã kêu gọi dân chúng tham gia Đông Dương Đại Hội và đăng 
thông cáo của các Uỷ Ban Hành động cũng như đăng những bài 
báo binh vực quyền lợi công nhân. 
 4. Tờ Hồn Trẻ (L’Âme de la jeunesse), tuần báo ở Bắc Kỳ, 
can tội đòi hỏi những cải cách đứng đắn có thể nâng cao mức 
sống của quần chúng Đông Dương. 
 5. Báo Khỏe, chưa ra số thứ nhất, chỉ mới có thông báo sắp ra, 
nhưng tên tuổi một số biên tập viên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết 
đưa ra công chúng khiến chánh quyền nghi kỵ, và sự nghi kỵ này 
đủ khiến báo bị cấm.  

Ông Robin ra đi, nhường chỗ cho Brévié, người được ông Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa Marius Moutet tuyệt đối tin tưởng, như ông 
thích tuyên bố trong các bài diễn văn. Khi ông Toàn quyền Đông 
Dương mới của Mặt trận Bình Dân đến nhận chức tại Hà Nội, báo 
chí lại tiếp tục bị treo giò theo nhịp độ cũ. Sau đây là danh sách 
những tờ báo mới bị chết trong 7 tháng đầu năm 1937. 

Tờ Tiếng Trẻ (La Voix des Jeunes) 
Tờ Nhành Lúa (La Tige de Riz) 
Tờ Tương Lai (L’Avenir) 
Tờ Nữ Lưu Tuần Báo (L’Hebdomadaire de la Femme) 
Tờ Thế Giới Tân Văn (Nouvelles mondiales) 
Tờ Đuốc Nhà Nam (Le Flambeau d’Annam) 
 

Lệnh cấm lưu hành trong một hay nhiều xứ  
Liên bang Đông Dương    

Một tờ báo đã có phép xuất bản lẽ ra phải được phát hành khắp 
Liên bang Đông Dương. Thực tế lại không được như vậy.  

                                                                                                                       
mới bị cột bị trói nên để mỉa mai họ bèn đổi tên là Le canard enchainé (Con vịt 
buộc), với câu khẩu hiệu là "Mày có thể sẽ vặt lông tao được nhưng không giết 
được tao đâu" (Tu auras mes plumes, tu n'auras pas ma peau.) Báo trào phúng, 
kinh tế độc lập vì sống bằng độc giả chứ không nhận quảng cáo, chuyên vạch 
trần hoặc tố cáo các chuyện tai tiếng tham nhũng các chính trị gia, hiện nay vẫn 
còn tồn tại.  
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Một ông Khâm sứ hay Thống sứ (Résident Supérieur) chỉ cần 
ra một nghị định giản dị là báo không được lưu hành trong vùng 
thuộc quyền ông kiểm soát và ông ta cũng không cần cho biết lý 
do tại sao. 

Như thế về phương diện báo chí, tầm quyết định của quan 
Toàn quyền lại bị giới hạn theo ý thích của các quan lớn địa 
phương. Thứ quyền hành song đôi như vậy gây khó khăn cực kỳ 
cho báo chí, là một trong những hình thức khiếm khuyết quái đản 
nhất trong tổ chức hành chánh và chánh trị của Đông Dương 
thuộc Pháp. [...] 

Lệnh cấm lưu hành này không phân biệt báo viết bằng thứ 
tiếng nào. Báo chí tiếng Pháp, không đến được tay người bình 
dân, cũng có cùng số phận với báo tiếng địa phương.  

Tất cả các báo chí Nam Kỳ, khuynh tả hay cực tả về chánh trị 
đều không được lưu hành tại các xứ khác trong Liên bang Đông 
Dương. Báo La Lutte và báo L'Avant-Garde khó khăn lắm mới ra 
khỏi biên giới thuộc địa Nam Kỳ. [...] 

Ký giả bị đối xử tàn tệ 
Thứ giấy phép cho trước này khiến cho các ông chủ báo viết 

bằng tiếng bản xứ phải quỳ mọp dưới chân chánh quyền. 
Vì nơm nớp sợ bị cấm phát hành, báo nào không muốn "bị tự 

tử" phải tự kiểm soát thường xuyên. Báo thận trọng tránh không 
viết những gì có thể đi ngược lại đường lối chánh trị nhà nước. Số 
phận hẩm hiu của đồng nghiệp bất cẩn khiến những báo còn sống 
sót phải hết sức thận trọng.  

Sở Kiểm duyệt (Bureau de la Censure) bây giờ không còn 
nữa, nhưng đã để lại những kỷ niệm cay đắng. Cho đến năm 
1934, sở này không những chỉ kiểm soát tư tưởng mà còn nghi 
ngờ luôn cả đến từ ngữ và trừng trị nghiệt ngã những ai dám động 
chạm đến bộ máy hành chánh chính thống. 

Những chữ nào bị nghi ngờ là mang tính chất "phản loạn" 
theo ý các người kiểm duyệt, chúng sẽ bị xoá trên bản xếp chữ 
trước giờ in. Thí dụ như năm 1933 lúc có bầu cử Hội đồng thành 
phố Sài Gòn, sở kiểm duyệt không chịu được hai chữ "lao động", 
đồng nghĩa với “vô sản”. 

Sở kiểm duyệt rất khắc nghiệt. Đã muốn bỏ gì thì bỏ và bỏ rất 
thường xuyên mà không nạn nhân nào dám kêu ca. [...] 
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Từ năm 1934 Sở Kiểm duyệt được thay bằng Sở Báo chí 
(Bureau de la Presse) để tiếp tục kiểm soát gắt gao báo chí tiếng 
bản xứ. Thật vậy Sở Báo chí chỉ kiểm soát báo chí viết tiếng bản 
xứ. Sở này không bao giờ can thiệp vào chiến dịch chống chánh 
phủ Mặt Trận Bình Dân do các tờ báo tư sản Pháp dẫn đầu với 
những bài báo của báo chí cực hữu viết tại thủ đô [Paris]. 

Dĩ nhiên các tờ báo này được hưởng hoàn toàn tự do báo chí. 
Trong những bài đả kích chánh phủ Blum-Moutet, tin tức sai lạc 
về kinh tế hay chi chi khác gởi từ Paris được phổ biến dễ dàng. 
Sở Báo chí lẽ ra có bổn phận phải cải chánh những tin tức sai lạc 
này. Sở có bổn phận phải lưu ý dư luận nên cẩn thận trước những 
điều sai lầm đến từ thứ báo chí được tư bản quốc tế trả tiền, 
nhưng Sở này chưa bao giờ làm việc đó. 

Ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, nơi báo chí được phát triển nhiều nhất, 
kẻ thù của chánh phủ Mặt trận Bình dân tha hồ tấn công chánh 
phủ mà không sợ chánh quyền Đông Dương phản pháo.  

Đã vậy, ai cũng biết rằng các chủ báo Pháp chống Mặt trận 
Bình dân đều được tự do ra vào các cơ quan nhà nước. Còn đối 
với ký giả báo chí bản xứ thì chánh quyền không ngần ngại tỏ 
thái độ khinh khi ra mặt. [...] 

   
Chánh quyền mưu toan điều khiển báo chí  

Trong quá khứ báo chí địa phương, có nhiều thí dụ cho thấy nhà 
nước có ý muốn áp đặt quan điểm và đường lối chánh trị của 
chánh phủ cho các tờ báo nằm trong chế độ phải xin phép trước. 

Có một sự kiện nói lên rõ ràng tình trạng lệ thuộc chánh 
quyền của báo chí tiếng bản xứ, đó là các biến cố xảy ra cuối 
tháng 12 năm 1935. 

Ngày thứ năm 26-12-1935, khoảng 2000 chủ xe thổ mộ vùng 
Sài Gòn và Chợ Lớn đình công không đem xe ra chạy để phản 
đối việc cảnh sát phạt vạ xe quá nặng nề và việc nhà nước buộc 
họ phải gắn một thứ thắng (phanh) mắc tiền và vô ích cho loại xe 
nhẹ như xe thổ mộ.  

Bốn đại biểu công nhân lao động [Thâu, Thạch, Tạo, Mai] bị 
bắt vì chánh quyền đổ thừa rằng họ đã chủ mưu cuộc đình công 
nói trên. Các đại diện báo chí tiếng An Nam bị chánh quyền địa 
phương kêu lên để nghe ông Larivière, đại diện phủ Toàn quyền, 
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ra lệnh không được nói gì về cuộc đình công thổ mộ cũng như 
việc bốn ông đại biểu bị bắt. Nói chung báo chí đều tuân lệnh.  

Bằng đủ thứ cách răn đe, hăm doạ, chánh quyền gần như 
không thèm giấu diếm ý định muốn báo chí chỉ bảo vệ một chánh 
sách và chỉ dựa vào một quan điểm mà thôi, đó là chánh sách và 
quan điểm nhà nước để phán xét con người và mọi sự việc. [...] 

Trục xuất ký giả 
Thật khó tưởng tượng việc một ký giả Pháp miền bắc Pháp lại bị 
đuổi ra khỏi vùng nam Pháp bằng "biện pháp cảnh sát" hay một 
người thuộc thành phố Paris bị trục xuất ra khỏi Toulouse hay 
Bordeaux chỉ vì họ "khó thương". Nhưng chuyện gì không thể có 
nơi khác lại xảy ra ở Đông Dương vì các quan lớn hành chánh địa 
phương tự cho mình vô số quyền hành. Mỗi người là một ông vua 
trị vì vùng mình ở theo ý muốn. 

Có một số nhà báo rời quê quán đi hành nghề tại một nơi khác 
trong Liên bang Đông Dương. Thí dụ người sinh quán tại Huế 
hoặc Nam Định vào lập nghiệp ở Sài Gòn chẳng hạn. Kể từ lúc 
đó họ có thể bị trục xuất khỏi đất Nam Kỳ với một lý do nào đó, 
thường thường là khó hiểu. 

Ngày 13-12-1936 tại Nam Kỳ có cuộc bầu cử tại chỗ một đại 
biểu bản xứ vào Thượng Hội đồng Thuộc địa. [...] Đại biểu hết 
nhiệm kỳ, ông Bùi Quang Chiêu, ra tái cử với sự ủng hộ ra mặt 
của chánh quyền địa phương. Có hai nhà báo có thể gây trở ngại 
cho việc tái đắc cử của ông Chiêu mặc dù đa số trong danh sách 
cử tri, rất hạn chế, ngả theo chánh quyền. Thế là quan Thống đốc 
Nam Kỳ không thấy làm gì khá hơn là ký giấy trục xuất hai ông 
Diệp Văn Kỳ, chủ bút báo Việt Nam (của ông Nguyễn Phan 
Long; ông này ra tranh cử với ứng cử viên chánh thức) và Bùi 
Thế Mỹ chủ bút báo Điện Tín. Lấy cớ là hai ông gốc Trung Kỳ, 
ông Thống đốc Pagès tống khứ hai ông ra khỏi đất Nam Kỳ. [...] 

Các quan Khâm sứ, Thống sứ, cũng như Thống đốc Nam Kỳ 
đều rất quen dùng cách trục xuất người Đông Dương ra khỏi một 
phần đất Đông Dương. Với "biện pháp cảnh sát" vô cùng tiện lợi 
này các quan tống khứ được những người gây chướng ngại cho 
các ông hay những người các ông không ưa. [...] 

 Vụ trục xuất hai ông Diệp Văn Kỳ và Bùi Thế Mỹ khiến dư 
luận vô cùng bị chấn động. Nhân cách tiếng tăm của hai người 
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đồng nghiệp chúng tôi khiến đa số dân chúng càng nhận rõ rằng 
việc dùng quyền lực ép buộc này thật quá đáng.  

Chúng tôi nói "quyền lực ép buộc" bởi vì làm sao cho người 
Đông Dương có thể chấp nhận được rằng người Đông Dương lại 
không thể tự do đi đứng và cư ngụ theo ý mình muốn nơi nào đó 
trong Liên bang Đông Dương. Đông Dương không phải là tổng 
thể kinh tế và chánh trị dưới tay quan Toàn quyền và quan thì tuỳ 
thuộc vào chánh quyền Pháp đó sao ? [...] 

Khi ở Đông Dương từ ngày 1-1 đến 13-3-1937 ông Godart 
chắc đã được nghe các nhóm và đảng chánh trị tả phái than phiền 
về cái chánh sách dùng bạo lực không lùi bước trước bất cứ điều 
gì.   

 Bây giờ đến lượt các chánh trị gia bên chính quốc nổi giận. 
Áp lực dư luận đồng loạt chống lại cách xử sự của chánh quyền 
làm ông Pagès phải huỷ bỏ hai nghị định trục xuất Diệp Văn Kỳ 
và Bùi Thế Mỹ ngày 6-4-1937. Nhưng ông đã đạt được mục đích 
là làm ký giả Trung kỳ và Bắc Kỳ hoàn toàn phục tùng. [...] 

 
Truy tố ký giả 

 Nhà cầm quyền truy tố ký giả tuỳ theo hai loại vi phạm : 
Vi phạm sắc lệnh ngày 13-12-1898 theo đó quan Toàn quyền 

cho, hay không cho phép trước việc ra báo, tạp chí định kỳ tiếng 
bản địa. 

Có thủ đoạn nhằm lật đổ chánh quyền hay không tôn trọng 
nhà cầm quyền chính quốc hay thuộc địa, cũng như không tôn 
trọng các chánh quyền bản xứ được nước Pháp bảo vệ. [...] 
 Sự vi phạm các sắc lệnh âm hiểm này đã dẫn đến bốn vụ kiện 
tiếng tăm gần đây. Chánh quyền thuộc địa đã truy tố các báo sau 
đây: 

1. Báo Dân Quyền vào tháng 11 năm 1936. 
2.  Báo La Lutte vào tháng 2 năm 1936 
3.  Báo La Lutte vào tháng 6 năm 1937 
4.  Báo Le Travail (Lao Động) vào tháng tư năm 1937 [...] 

          
Phiên toà đầu tiên xử báo La Lutte  

Nhiều biên tập viên tuần báo La Lutte đã ra hầu toà tiểu hình 
Sài Gòn ngày 18-3-1936. 
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 Là bộ phận bảo vệ quyền lợi thợ thuyền Đông Dương, là tờ 
báo đầu tiên khuynh hướng thật sự vô sản tại Đông Dương, tờ La 
Lutte không ngừng bảo vệ các công nhân Đông Dương chống lại 
sự bóc lột phong kiến, những công nhân này hoàn toàn bất lực về 
mặt luật pháp trước những chủ nhân ông nhiều phương tiện và 
quyền lực vì có tổ chức, có hội đồng bầu cử, có báo chí. 

Chính vì La Lutte tố giác sự lạm dụng quyền thế này mà 
người quản lý báo, nhà in và các biên tập viên của báo đã bị truy 
tố ra toà.  

Bằng những phương cách thuận lợi nhưng nhiều khi phi pháp, 
chánh quyền đã gán cho họ tội âm mưu lật đổ chánh quyền, “phá 
hoại trị an hay gây rối loạn chánh trị nghiêm trọng”, thứ tội 
phải chịu án nặng theo sắc lệnh Perrier thứ hai công bố ngày 4-
10-1927. (Có hai sắc lệnh Perrier cùng được công bố vào ngày 4-
10-1927, một quy định việc điều hành báo chí tại các vùng bảo hộ  
-- chúng tôi có in sắc lệnh trong tập sách kể trên đây – sắc lệnh 
thứ hai nhằm trừng trị những “thủ đoạn mưu toan lật đổ” chánh 
quyền trên toàn lãnh thổ Đông Dương). […] 

Toà tiểu hình đã áp dụng sắc lệnh ngày 4-10-1927 “thủ đoạn 
nhằm lật đổ chánh quyền” vào các bài báo để kết tội các biên 
tập viên báo La Lutte. Nhưng toà Phá án (trong phiên toà ngày 
19-5-1936) đã tỏ ra thấu hiểu luật lệ đúng đắn hơn, bằng cách hủy 
án kết tội họ. […] 

 
Phiên toà thứ hai xử báo La Lutte   

Vụ thắng cử vẻ vang của liên danh “Tập hợp bình dân” 
[“Rassemblement populaire” về sau được gọi là “Front 
Populaire”, Mặt Trận Bình Dân] tại Pháp đã dấy lên niềm tin 
trong quần chúng Đông Dương. […] 

Vào tháng 8 năm 1936, nhóm thợ thuyền La Lutte đã có sáng 
kiến tổ chức Đông Dương Đại Hội với tất cả những phần tử tiến 
bộ của giới trung và tiểu tư sản Pháp-Đông Dương. Mục đích của 
đại hội này là soạn thảo một tập thỉnh cầu để đệ lên Ủy ban Điều 
tra của Nghị viện, dự kiến trong chương trình của liên danh “Tập 
hợp bình dân”. 

Cả trăm Ủy ban hành động được thành lập tại các tỉnh thành 
và làng xã để nghiên cứu nhu cầu của các tầng lớp người lao 
động. Các ủy ban này gồm có thợ thuyền, nông dân, tiểu sản chủ, 
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trí thức, và họ làm việc công khai trước mắt các viên chức nhà 
nước. 

Tuy nhiên, các xí nghiệp kỹ nghệ và nông nghiệp lớn cũng 
như các quý ông chủ Ngân hàng Đông Dương và Truyền giáo 
Thiên chúa không muốn thấy các người lao động bản xứ bày tỏ 
những yêu sách như đòi quyền có công đoàn và tự do dân chủ, 
quyền tố cáo sự bóc lột công nhân. 

Năm ông Nghị viên Hội đồng Thuộc địa, thành viên của Ủy 
ban tổ chức Đại hội đã ký bản công bố việc họ tách ra, đồng thời 
kết án những thành viên và cảm tình viên của nhóm La Lutte có ý 
định gây xáo trộn trong nước mà không có bằng chứng đáng tin 
cậy.  

 Bộ Thuộc địa ở Paris liền đánh hai điện tín qua Đông Dương. 
Hai điện tín được chánh quyền bản xứ dán khắp nơi như “điện tín 
nhà nước”. Đây là một đoạn của điện tín thứ hai: “Các ông hãy 
giữ trật tự bằng tất cả các phương tiện chính đáng và hợp 
pháp, nếu cần thiết hãy truy tố bọn âm mưu gây rối loạn trật 
tự”.  

Chánh quyền địa phương thấy việc này cần thiết ngay lập 
tức. Ba biên tập viên báo La Lutte, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn 
Tạo, Nguyễn An Ninh bị bắt tức thì về tội có “thủ đoạn nhằm lật 
đổ” chánh quyền bằng báo chí.  

Sau khi bị giam một tháng, các ký giả báo này đã tuyệt thực 
vì thấy mình bị bắt giam oan ức (cuộc tuyệt thực kéo dài 12 
ngày). Liền có nhiều cuộc  can thiệp qua ông Marius Moutet và 
nhiều nhân vật khác  tại Paris. Các ký giả không phân biệt chính 
kiến tại thuộc địa đã đánh điện tín cho ông Bộ trưởng để xin thả 
ngay Thâu, Tạo, Ninh… 

Trong tháng 12 [1936] và 3 tháng đầu năm 1937, hàng trăm 
vụ đình công đã bùng nổ tại miền Bắc và miền Nam, rồi trước và 
nhất là sau khi chánh phủ Mặt trận Bình Dân gởi đại biểu là ông 
thượng nghị sĩ Justin Godart qua Đông Dương.  

Các vụ đình công đều có cùng những yêu sách: được lên 
lương, ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, bảo đảm cho tai nạn nghề 
nghiệp, ngưng ngay những đối xử hung bạo, quyền lập công 
đoàn. Ông Justin Godart được hàng vạn công nhân giơ nắm tay 
dàn chào. Báo chí theo phe phát xít la làng chói lói. Ông Godart 
vừa lên tàu về nước thì sự trấn áp lại tiếp diễn ở Bắc Kỳ và Trung 
Kỳ [...] 
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Tại Nam Kỳ, trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6, ngoài các vụ 
đình công của công nhân, nhất là công nhân Xưởng đóng tàu (Ba 
Son), còn có các vụ biểu tình ở nông thôn. Nông dân, từng đoàn 
hàng trăm người, đã kéo về các cơ sở hành chánh để đòi bãi bỏ 
quy chế về thuốc hút, bãi bỏ thuế thân (việc bãi bỏ thuế này đã 
được Hội đồng thuộc địa bỏ phiếu chuẩn y trước đó), mở trường 
học và nhà bảo sanh, giảm thuế thổ trạch; và để thể hiện tình 
đoàn kết với công nhân Xưởng đóng tàu, nông dân biểu tình đòi 
phải có giải pháp nhanh chóng cho vụ đình công của các công 
nhân này.  

Chánh quyền địa phương lại cho bắt Tạ Thu Thâu, Nguyễn 
Văn Tạo, và Nguyễn An Ninh. Ông Ninh đã trốn được nhưng bị 
bắt mấy tháng sau đó. Họ bị kết án vì tất cả những bài đăng trên 
báo La Lutte từ ngày 10-11-1936.  

Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Tạo ra trước Toà Tiểu hình Sài 
Gòn ngày 2-7-1937, toà này tuyên bố “có thẩm quyền”, mặc dù 
Toà Phá án Sài Gòn tháng 5 năm 1936 đã phá bản án tháng 3 năm 
1936 của Toà Tiểu hình Saigon, như nói trên. Toà kết tội các bị 
cáo đã dùng báo La Lutte gây “xáo trộn”, dù không chứng minh 
được sự tham gia trực tiếp của họ vào các phong trào xã hội nói 
trên.  

Vì tội dùng “thủ đoạn nhằm lật đổ” chánh quyền, Toà xử khiếm 
diện ông Nguyễn An Ninh 5 năm tù, các ông Tạ Thu Thâu và 
Nguyễn Văn Tạo mỗi người bị 2 năm. Thâu và Tạo vừa mới ký bản 
kháng án thì lại bị bắt. Thâu bị bắt ngày 23-7-1937 vì một bài trong 
báo La Lutte, Tạo bị bắt ngày 19-7-1937 vì mấy bài trong báo 
L’Avant Garde (Tiền Phong). Cùng bị bắt còn có các ông Ganofsky 
và Nguyễn Văn Số, chủ nhiệm và chủ bút báo La Lutte, cũng như 
Trần Văn Hiển và Trần Văn Quảng, coi như chủ nhiệm và chủ bút 
báo L’Avant Garde. [...]. Ngày 17-9-1937 Toà Tiểu hình Sài Gòn 
kết án các ông Thâu, Tạo [2 năm tù, 10 năm biệt xứ], Số, Hiển, 
Quảng 1 năm tù1. Chỉ có ông Ganofsky không bị án vì già và tàn tật. 

                                                      
1 Theo thư đề ngày 20-5-1939 của Toàn quyền Brévié gởi cho Bộ trưởng Thuộc 
địa thì ngày 11-8-1937 Tòa Thượng thẩm Sài Gòn kêu án Tạ Thu Thâu 2 năm 
tù, 5 năm biệt xứ.  Theo Nguyễn Văn Đính (2006, tr. 60) thì ngày 9-7-1937 Tòa 
Tiểu hình kêu án Thâu 2 năm tù. Thâu chống án. Ngày 21-8-1937 Tòa Thượng 
thẩm thêm cho Thâu 5 năm biệt xứ. Cũng theo Nguyễn Văn Đính (2006, tr. 62) 
ngày 20-9-1937, vì một tội khác, Thâu bị kết án 1 năm tù 10 năm biệt xứ.  
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Cuộc tuyệt thực đã làm suy yếu rất nhiều các ông Thâu, Tạo, 
Hiển, Quang, và Số. Ông Số có bịnh lao, bị nặng thêm lúc ở tù nên 
được hưởng tự do tạm. Mặc cho tình trạng sức khỏe kém, các người 
còn lại bị đưa thẳng từ bệnh viện vào toà, và bị kết án trong lúc họ 
không còn sức lực để phản kháng. Ngày hôm xử, sảnh đình toà án 
hơi giống như bệnh viện vì mùi ether do các y tá cẩn thận đem theo.   

 
Chế độ Báo chí tại Đông Dương 

Tương lai báo chí1   
Ở Đông Dương, báo chí tiếng Pháp và tiếng bản xứ đòi hỏi phải 
được đối xử bình đẳng như báo chí ở chính quốc, tức là được 
hưởng chế độ tự do, quy định bằng đạo luật ngày 29 tháng 7 năm 
1881. 

Ấy là gần như không nhắc thêm rằng việc cho báo chí được 
tự do hoàn toàn trong một quốc gia rất lạc hậu về chánh trị, là 
điều tối cần thiết, bởi vì trong nước chỉ một thiểu số được ưu đãi 
là có quyền đày đọa ghê gớm và thống trị trên hai mươi triệu 
người lao động, thủ công, tiểu chủ nông nghiệp. 

Thiếu các quyền tự do chánh trị sơ đẳng nên ta hiểu tại sao 
những công dân thấp cổ bé miệng chỉ biết đóng thuế và bất lực 
trong việc đòi hỏi công lý, đòi hỏi những quyền lợi hiển nhiên 
nhất.  

Thiếu một cơ quan đại diện dân do dân bầu, có quyền lập 
pháp thực sự và có quyền giám sát nên ta hiểu được cái oai quyền 
tối thượng dứt khoát của cơ quan Hành chánh, dù là của Pháp hay 
của quan lại địa phương đối với dân đen cùng cực không ai bảo 
vệ. 

 Chúng tôi nói rõ là đại diện dân do dân bầu, vì thành phần 

                                                                                                                       
 Theo Ngô Văn (2000, tr. 245)  thì ngày 17-9-1937, nhóm La Lutte và nhóm 
L’Avant Garde bị ra tòa. Thâu và Tạo bị kết án 2 năm tù 10 năm biệt xứ (ngồi 
Khám Lớn tới tháng 2, tháng 3 năm 1939 mới được thả); Số, Quảng, Hiển, 1 
năm tù 1 năm biệt xứ. Như thư của Brévié có nêu lên, nhầm lẫn về các bản án 
trường hợp Thâu không tránh khỏi vì Thâu bị ra tòa nhiều lần, tiếp theo là những 
cuộc chống án và tại ngoại. Từ năm 1932 (bị tội “tổ chức hội kín”) đến năm 
1937, Thâu bị buộc tội tất cả 5 lần.  
1 Trích trong tập Le Régime de la presse en Indochine do Trần Văn Thạch soạn 
và Hội ái hữu Nhà báo Nam Kỳ phát hành tại Sài Gòn tháng 11, năm 1937, 51 
trang.  
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các đoàn cử tri hiện hữu rất hạn chế, những người lao động thành 
phố và nông thôn bị loại ra. Thành phần nầy của cử tri đoàn nhằm 
bảo đảm để có được một cuộc bầu cử hợp thức những người đại 
diện cho giai cấp hữu sản. Khi ngẫu nhiên, trong số họ, có những 
người có khuynh hướng tự do, thật tình có nhiệt tâm và thiện chí, 
thì những người nầy cũng chỉ có thể tố cáo những lạm dụng lạm 
quyền bằng cách “cảnh báo” chánh phủ hầu mong sự việc được 
chấm dứt. 

Dân chúng thì khốn khổ đến cùng cực. Ở nhiều vùng, cách 
đối xử của chủ với người làm là thứ quan hệ chủ tớ thời Trung 
cổ. Ở những đồn điền và hãng xưởng kỹ nghệ lớn (đồn điền cao 
su, ruộng lúa, hầm mỏ, nhà máy), lương nhân công rẻ mạt, nổi 
tiếng là rẻ nhất ở châu Á và hoàn toàn bị luật lệ chủ nhân áp đặt. 

 Trong cách đối xử giữa người cai trị và người bị trị, không 
hề có một chút dấu vết gọi là tôn trọng “phẩm giá siêu việt của 
con người”, sự tôn trọng mà ông Justin Godart đã dặn dò khi ông 
đến Sài Gòn ngày 1 tháng 1 năm 1937. 

 Có lúc, người ta tự hỏi, đã có gì thay đổi chưa, khi thấy các 
hương chức trong làng khăn đóng áo dài truyền thống, đứng theo 
tôn ti trật tự, tề chỉnh hai bên đường, có bày bàn hương án khói 
hương nghi ngút, chờ đón quan chức thuộc địa đi kinh lý. Vào 
thời vua chúa, thần dân đón tiếp Hoàng đế của họ cũng trịnh 
trọng như thế. 

Đến nhà báo cánh hữu Camille Aymard, thực dân hạng nặng, 
mà cũng phải đưa ra nhận xét về các quan chức cao cấp ở Đông 
Dương và chúng ta hoàn toàn đồng ý với ông. 

Phần lớn những người cầm quyền hiện nay, cũng như người cầm 
quyền trong quá khứ, đều dần dà tin tưởng rằng quyền hành của họ 
là thứ quyền trời ban cho. Họ tự coi mình là chúa tể tối thượng của 
một đám dân nông nô, và chỉ chấp nhận những thần dân biết khom 
lưng quy phục. Để tránh né các yêu sách của những người bị áp 
bức, họ sống trong im lặng. Một số trong họ đã đem vào xứ sở vốn 
có nền văn minh lâu đời này cái lề thói của những ông tù trưởng 
bộ lạc da đen. (La Dépêche d’Indochine - Tin Điển Đông Dương, 
ngày 16 tháng 7,1937) 

Một khoảng cách lớn ngăn chia dân chúng với nhà cầm 
quyền. Dường như nhà cầm quyền không mấy quan tâm đến 
nguyện vọng và nhu cầu của đại đa số người nghèo. Làm sao 
những người nghèo khổ có thể cầu mong người ta đừng quá lơ là 
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với họ và đem đến cho họ những biện pháp có thể cứu chữa họ 
thoát khỏi cảnh chết dần chết mòn? 

 Làm sao những lời kêu ca của dân nghèo tới tai nhà cầm 
quyền và khiến những người nầy phải chú ý đến họ? Bằng thứ 
báo chí bị bịt miệng, bị khủng bố và phục tùng? Bằng những đại 
biểu chỉ đại diện cho vài tầng lớp được ưu đãi? Bằng những thỉnh 
nguyện không hề được chấp nhận? Bằng những đoàn người biểu 
tình mang các yêu sách chung đến trước dinh thự các quan lớn để 
rồi bị quân lính giải tán gây nhiều thương vong cho họ? 

Sau đây là một trong muôn ngàn thí dụ nói lên sự khinh 
thường chính nghĩa công nhân. Từ một năm rưỡi nay, báo chí 
Nam Kỳ Pháp và Việt ngữ đều loan rất nhiều tin về những rắc rối 
có khi đến đổ máu xảy ra sau khi khoảng 200 gia đình nông dân 
nghèo (tỉnh Long Xuyên, Nam Kỳ) bị tước đoạt khoảng 1.800 
mẫu ruộng. Dư luận và Tòa án đều biết rằng thủ phạm vụ tước 
đoạt này là một ông nghị viên Hội đồng thuộc địa, ông ta đã được 
chánh quyền dễ dãi giúp một tay trong việc tước đoạt này. 

Cho đến hôm nay, chủ quyền ruộng đất của các nạn nhân vụ 
chiếm đoạt tai tiếng này vẫn chưa được chính thức nhìn nhận. 
Tuy nhiên họ vẫn phải thấy mình may mắn vì được toà án quan 
tâm đến vấn đề này. Biết bao bất công đã bị dập tắt mới có được 
một vụ được đưa ra ánh sáng! Mấy trăm nông dân tỉnh Rạch Giá, 
lân cận với Long Xuyên, cũng là nạn nhân bị tước đoạt đất, đang 
than vãn vì bất lực vì kêu oan không ai nghe. Dưới đây là lời khai 
rất tiêu biểu của một người trong số nạn nhân với Luật sư Lotat 
Jacob, một luật sư có khuynh hướng ôn hòa: 

Thế là, chúng tôi trong tình cảnh trắng tay, không bằng chứng, 
đứng trước những kẻ chiếm đoạt đầy thế lực. Họ khẳng định rằng 
chúng tôi chỉ là những người làm mướn và chúng tôi khai khẩn 
ruộng đất cho họ. 

Tuy nhiên tháng sáu vừa qua, chúng tôi vẫn có được một cuộc 
điều tra, một vị Thanh tra đã đến; nhưng ngay từ khi có tin ông sẽ 
đến, cảnh sát bố trí rào cản để làm làm nản lòng đa số những người 
bản xứ muốn đến gần. Tuy nhiên tôi cũng thoát qua được các rào 
đó, nhưng không biết thông ngôn dịch gì với ông Thanh tra của Sở 
Dân vụ có mặt tại đó mà trong tám ngày, tôi phải trốn tránh vì 
người ta muốn bắt tôi. 

Khi quan Toàn quyền qua Rạch Giá ngày 25 tháng 8, người ta 
cũng áp dụng những biện pháp tương tự. Cho nên không một người 
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dân nào có thể trao được cho ông lá đơn thỉnh nguyện. Sở Mật 
thám đã thiết lập một trạm cảnh sát lưu động trên đường đến Rạch 
Giá, cách trung tâm thành phố 8 cây số. Một ông Đội và một toán 
lính kín chận tất cả xe đò chở hành khách. Người bản xứ bị khám 
xét. Người ta không hỏi coi họ có mang vũ khí hay không mà chỉ 
hỏi có ai đem đơn thỉnh nguyện trao cho quan Toàn quyền hay 
không. 

Những người dân làng nào mà việc tước đoạt ruộng đất ở đó 
có quy mô lớn, thì bị giữ lại và đưa về Sở Cảnh sát. Ở đó, người ta 
lại hỏi họ có đơn thỉnh nguyện gởi quan Toàn quyền hay không. Và 
người ta giam giữ họ lại đó cho đến khi quan rời tỉnh. Người ta tổ 
chức chống lại những lời kêu ca ta thán của chúng tôi như vậy đó...               
(La Dépêche - Tin Điển, 23-10-1937) 

Chỉ vì dân quá sợ nên ngay cả những nhân viên an ninh trật 
tự ở cấp bực thấp bé nhất cũng có một cái oai quyền thực sự đối 
với dân chúng; trong một đất nước như thế, tự do báo chí sẽ được 
quần chúng đón mừng như một thắng lợi quý báu. 

 Báo chí tự do sẽ tố cáo những lạm dụng đang sinh sôi nẩy nở 
phong phú trên mảnh đất thuộc địa, báo chí tự do sẽ đòi hỏi ánh 
sáng chiếu rọi vào những vụ tai tiếng khó tin là có thật, báo chí tự 
do sẽ phản đối những đặc quyền ngoại lệ đủ loại, và báo chí tự do 
sẽ hoạt động thế nào để đem lại công bình hơn cho mối liên hệ  
quá cách xa giữa  giai cấp nhiều ưu đãi và những kẻ không có gì 
hết. 

Một ngành báo chí tự do sẽ là một công cụ tuyệt hảo để giáo 
dục quần chúng về chánh trị, và sẽ góp phần vào sự thăng bằng 
cần thiết cho xã hội tiến hóa mà không biến loạn do hận thù 
chồng chất.  

Khi chúng tôi đòi hỏi tự do báo chí, chúng tôi không đòi điều 
nầy cho các tổ chức của giới Tư bản và giới đại địa chủ. Những 
người nầy hoàn toàn có tự do công kích Chánh phủ và gây áp lực 
để những đặc quyền đặc lợi của họ được giữ nguyên vẹn. 

Chúng tôi đòi hỏi tự do cho những người đói khát bị áp bức, 
buộc phải im tiếng và chịu dốt nát, họ chỉ có quyền làm lụng cực 
khổ và chịu đựng. 

Ở các vùng bảo hộ [như Bắc Kỳ và Trung Kỳ], cái ách thực 
dân nặng nề và sát nhân hơn ở các thuộc địa. Với chánh sách bảo 
thủ mù quáng, thực dân dùng tất cả quyền lực của mình để duy trì 
các cơ chế như thời Trung cổ và săn lùng quyết liệt sách vở báo 
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chí được phổ biến nhiều ở các vùng Đông Dương khác. Rất nhiều 
sản phẩm văn học, hầu hết xuất xứ từ Pháp, bị cấm đọc ở vùng 
bảo hộ Trung Kỳ và Cao Miên (Cam-pu-chia). 

Chánh phủ tại Pháp nếu dân chủ thực sự, sẽ biết cách thu gọn 
các hiệp ước ký với các ông vua ở Đông Dương, đúng với giá trị 
thật sự. Nghĩa là những ông vua nầy chỉ còn giữ được những 
quyền người ta muốn giao và họ hoạt động dưới sự kiểm soát của 
Toàn quyền Đông Dương vì lịch sử đã chứng minh rằng nếu có 
quyền hơn, họ cũng không dùng phần quyền đó để đem lại hạnh 
phúc cho thần dân mình. 

Chính dân biểu thuộc Đảng Xã hội Marius Moutet, đã phản 
kháng sắc luật ác ôn khóa miệng báo chí Đông Dương vào năm 
1927 như sau: 
 Paris, ngày 14 tháng 11 năm 1927 
 Kính thưa Ngài Tổng trưởng, 

Các báo ngày 9 tháng nầy vừa công bố một sắc luật đề ngày 4 
tháng 10. Lấy cớ quy định chế độ báo chí ở Đông Dương, sắc luật  
nầy được sắp đặt với chủ ý tạo một áp lực cực kỳ nặng nề cho quản 
lý, chủ nhiệm, ký giả các báo. 

 Tôi không bao giờ ngừng chống lại sự tiếm đoạt quyền con 
người này vì nó là nền tảng của chánh sách ngu dân... 

Nếu sự việc được tiến hành như vậy theo ý muốn chánh phủ, 
thì dứt khoát là bất cứ ai vào bất cứ lúc nào cũng có thể vi phạm 
sắc luật mới này. 

Nếu sự việc được tiến hành như vậy, thì có tờ báo nào còn có 
thể dám nói lên một lời nào không đồng quan điểm với phủ Toàn 
quyền Đông Dương. 

Thưa ông Tổng trưởng, chúng tôi xin ông vui lòng sớm thu hồi 
sắc luật liên quan đến tự do báo chí này vì nó gây tổn hại nặng nề 
cho những nguyên tắc tự do cá nhân mà giờ đây cả thế giới đều 
công nhận. 

           Marius Moutet  

Nhân dân Đông Dương mong rằng ông Tổng trưởng Bộ Thuộc 
địa Marius Moutet nhớ lại những lời của nghị viên Marius 
Moutet. Nhân dân đang mong chánh phủ Mặt trận Bình dân làm 
một cuộc cải cách mà họ chờ đợi từ lâu lắm rồi, một cuộc cải 
cách mở đầu cho một chánh sách thật sự tự do. 

Tự do ngôn luận ở Đông Dương muôn năm! 
HỘI ÁI HỮU NHÀ BÁO NAM KỲ 
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Báo La Lutte số 207, ngày 11-9-1938 
 

Để sự thật được phơi bày! 

Thư Ngỏ gởi Quan Toàn quyền Đông Dương 
Kính thưa ông Toàn quyền, 
Hội Ái Hữu Nhà báo An Nam đang vận động xin ông trả tự 

do cho các ông Thâu, Sổ, Tạo, Mai, Ninh bị kết án tù về tội đã 
hành nghề nhà báo1. Nay tôi viết thư này nhằm kêu gọi lòng yêu 
công lý của ông để xin ông vui lòng trả tự do cho các ông Nguyễn 
Văn Nguyễn và Nguyễn An Ninh bị tù về tội can dự vào cuộc 
biểu tình ở Càng Long. Tôi chắc chắn rằng họ vô tội. 

Có lẽ ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi, một đối thủ chánh trị 
kiên quyết của ông, lại ký tên dưới thư này, với danh nghĩa gì? 
Và làm sao ông tin được lời tôi? 

Xin trả lời ngay cho ông, tôi viết thư này với danh nghĩa 
người đối lập của hai đương sự và với danh nghĩa người tuyên thệ 
tôn trọng sự thật. 

Trong tất cả các nước trên thế giới này, có lúc quan toà quân 
đội hay hình sự cũng lầm lẫn. Họ xét xử và tuyên án theo một sự 
việc hiển nhiên nhưng lại dựa vào những nhân chứng và bằng cớ 
hoàn toàn bịa đặt. 

Trước và sau vụ oan án lừng danh của Trung úy Dreyfus2 vẫn 
còn những vụ khác ít được ai biết đến hơn. 

 

                                                      
1 Hội Ái Hữu Nhà Báo An Nam (Association des Journalistes de Cochinchine, 
AJAC) họp phiên toàn thể xin chánh quyền ân xá cho 7 nhà báo bị giam giữ. 
Nguyễn Văn Sâm thay mặt cho AJAC gửi thư đến Thống đốc Nam Kỳ. Ngày 20 
tháng 9, Công đoàn báo chí và AJAC do ông Breton và Nguyễn Văn Sâm dẫn 
đầu đến yết kiến Thống đốc Pagès xin ân xá cho các nhà báo. (Thu Thủy, 
Nguyễn Quế, Nguyễn Quế Lâm, 2007, tr. 194) 
2 Vụ Dreyfus là một oan án nổi tiếng ở Pháp kéo dài từ cuối thế kỷ 19 qua thế kỷ 
20:  Trung Uý Dreyfus, gốc Do Thái bị kết án chung thân lưu đày biệt xứ vì tội 
phản quốc làm gián điệp (cho Đức) với "đầy đủ bằng cớ". Nhờ gia đình kiên 
quyết theo đuổi việc minh oan, đòi tòa án tái xử, nhờ báo chí điều tra và vì 
những nhân vật tên tuổi yêu công lý bắt đầu tìm sự thật rồi lên tiếng. Người thầy 
cũ của Dreyfus tìm ra được thủ phạm thật là Esterhazy, sĩ quan làm trong cơ 
quan phản gián Pháp. (Xin đọc thêm về Dreyfus trong Bản chú thích tên 
người.) 
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Nhất là sau những gì xảy ra ở Moscou1, tôi càng tin chắc thêm 
rằng người ta có thể ngụy tạo một vụ án. Những người bị Staline 
đưa ra toà đều hoàn toàn thú nhận mọi tội lỗi, thật là trên cả ý 
muốn của Công tố viện nữa. Nhưng may thay, sự thật đang bắt 
đầu phơi bày. Rappoport2 không phải là người cộng sản quan 
trọng sau cùng tố cáo các vụ án do Staline ngụy tạo là những vụ 
án vu tội phù thủy.  

Ở đây, may mắn thay chúng ta không có những vụ án vu tội 
phù thủy, nhưng không phải là không có những án oan. 

Tôi xin trân trọng tuyên bố và viết rằng Nguyễn An Ninh, 
Nguyễn Văn Nguyễn là nạn nhân một vụ án oan uổng. 

 Vụ biểu tình nông dân Càng Long, hai người trên bị vu oan 
có bằng chứng chỉ vì họ tình cờ có mặt ngay vào lúc đó tại Trà 
Vinh và tỉnh này thì rất là lớn. 

Tôi không biện hộ như luật sư, mà như một người lương thiện 
tin chắc vào sự thật, tôi xác nhận rằng họ vô tội, ông có thể tin 
rằng kẻ đáng ghét như tôi trong cuộc đời mình ắt cũng có đôi lúc 
lương thiện để xác định điều đó. 

Thưa ông, là quan Toàn quyền, ông có đủ mọi phương tiện để 
tin vào sự thật như tôi, xin ông cho vời những kẻ dưới quyền ông: 
đó là ông đại diện xã Càng Long, ông Nguyễn Văn Kế và ông cò 
Lanlo cùng nhân viên bản xứ, họ đã ra làm chứng vụ này tại Trà 
Vinh. 

Xin ông hãy nói chuyện với họ, với tư cách người trên mà 
cũng là người nghe lời thú nhận tội lỗi. Xin ông hãy hứa hoàn 
toàn tha tội cho họ. Biết đâu trong một phút chốc lương tâm loé 
sáng lên, ông khiến họ thú nhận được bí ẩn của mình. Bởi vì họ 
biết rằng với sự làm chứng ấy, họ khiến cho hai người có thể bị tù 
4 năm rưỡi và 10 năm biệt xứ. 

                                                      
1 Tại Sài Gòn năm 1937, người Việt đã có những thông tin về chuyện Staline tàn 
sát dân Nga. Ngô Văn Xuyết viết quyển Vụ án Moscou (Nxb. “Chống trào lưu”, 
Sài Gòn, 1937. Xem Au Pays de la Cloche Fêlée,2000, tr. 126). 
Năm 1983, nhóm Đệ Tứ tại Pháp dịch ra tiếng Việt bản báo cáo của 
Khroutschev tố giác tội lỗi Staline : “Sự thật về Staline”, Hồ sơ Đệ Tứ, TSNC, 
1983, Paris.  
2 Rappoport: người gốc Nga, ký giả nổi tiếng, là một trong các đảng viên thành 
lập đảng Cộng sản Pháp, dần dà mất các chức vụ quan trọng. Rappaport bỏ đảng 
CS khi Boukharine, lý thuyết gia đảng, chủ nhiệm báo Pravda từ 1917 đến 1929 
bị Staline giết năm 1938 trong các vụ án dựng lên tại Moscou từ 1936 đến 1938. 
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Xin ông hãy cho vời các ông hương chức và nông dân trong 
làng xã. Khi ở trong văn phòng yên tĩnh của quan lớn, họ sẽ trình 
bày cho ông tất cả sự thật.   

Thưa ông Toàn quyền, 
Ai đó có nói rằng không một bí ẩn nào giấu giếm được với 

thời gian. Cho nên, tôi hy vọng rằng, với chút nghi ngờ tôi khơi 
dậy trong lương tâm ông, bí ẩn của vụ Càng Long sẽ được phơi 
bày sớm hơn hết. 

Tôi cũng hy vọng rằng, Ninh và Nguyễn sẽ được tạm tha, bởi 
vì sau khi ông cho điều tra, ông sẽ nghi ngờ rằng họ không thật 
sự có tội. 

Xin ông vui lòng nhận nơi đây lời chào kính trọng. 
 
Trần Văn Thạch 
Nghị viên Hội đồng Thành phố   
 

-o0o- 
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Tiếng vọng đến trời Tây 
 

Mục lục 
 
 

Lá thư Nam Kỳ 
Có phải chúng tôi khuyến khích gây bạo động 
hoặc làm chuyện bất hợp pháp ? 
  Le Travail (Lao động) số 8, ngày 30-9-1936 
 
Một sự kiện trong lịch sử thợ thuyền ở Đông Dương: 
Tại sao có sự chia rẽ phân ly trong Nhóm “La Lutte”  
Tuyên bố của ông Trần văn Thạch 

   La Lutte, số 163, ngày 22-8-1937 
 
Mười lăm tháng sau khi Mặt Trận Bình Dân chiến thắng 
Marius Moutet chẳng còn làm chúng ta thất vọng nữa 
  La Lutte, số 165, ngày 22-8-1937 
 
Ông Honel 
Đảng Cộng sản Pháp và Đông Dương 
 La Lutte, số 163, ngày 22-8-1937 
 
Có phải đây là một “CUỘC CẢI CÁCH” của ông 
Moutet? 
Không ! Chỉ giản dị là chánh sách tùy tiện 
được thay thế bằng chánh sách tùy tiện 
 La Lutte, số 174, ngày 24-10-1937 
 
Trích thưTrần Văn Thạch gởi 
Ông Chủ Tịch Uỷ Ban Thuộc Ðịa, đảng Xã hội Pháp  
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Báo Le Travail (Lao động) số 8, ngày 30-9-1936 
 

Lá thư Nam Kỳ 

Có phải chúng tôi khuyến khích gây bạo động 
hoặc làm chuyện bất hợp pháp? 

Tôi rất muốn nói chuyện với các bạn đồng chí Bắc Kỳ về sự 
kiện năm ông Hội đồng thuộc địa người An Nam đã tách ra khỏi 
ban tổ chức Đông Dương Đại Hội một cách ồn ào và thiếu phẩm 
cách1. 

Tôi cũng rất muốn nói nhiều về tình huống chia rẽ đã xảy ra 
mà rõ ràng là do Chánh phủ Thuộc địa gây ra. Một lần nữa chánh 
phủ này dùng chánh sách chia rẽ để thống trị.  

Dù sao đi nữa, sự phản bội này cũng chẳng làm chúng tôi 
ngạc nhiên cho lắm vì ai cũng biết về tiếng nhu nhược của năm 
người đại biểu thuộc phe tư sản trưởng giả bản xứ.  

Người có "ảnh hưởng" nhất trong số năm người nầy là Lê 
Quang Liêm2, tự Bảy, là cánh tay mặt của Bùi Quang Chiêu3 đã 
lắm lần vâng lệnh quan thầy mẫu quốc, thì thêm hay bớt một lần 
cũng chẳng thay đổi tấm bảng đầy thành tích xấu xa của ông ta.  

Người xếp hạng thứ hai là Trần Văn Khá đã cho thấy được 
mức độ đạo đức của anh ta đến đâu  khi bán lại tờ báo của mình 
cho De Beaumont4, ứng cử viên dân biểu quốc hội [Pháp]. Bị Toà 
tiểu hình kết án 3 tháng tù về tội gian lận bầu cử, anh ta hy vọng 
nhờ những trang báo nịnh bợ chánh phủ thuộc địa, ông ta sẽ thoát 
được khi lên tới Toà Phá án.  

Thành ra rất thú vị nếu tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả 
chuyện họ bỏ ra khỏi Uỷ ban Tổ chức Đại hội này. Nhưng hiện 
giờ một vấn đề thời sự khác khiến chúng tôi phải lưu tâm đến. Đó 
là cái điện tín thứ nhì trong vòng 6 ngày của Tổng trưởng Bộ 
Thuộc địa, nó có thể tác động trên toàn cõi Đông Dương và đưa 

                                                      
1 Xem “Phong trào Mặt trận Bình dân” và “Tiến tới Đông Dương Đại hội” trong 
Biên Niên Tiểu sử Trần Văn Thạch. 
2 Xin đọc thêm về Lê Quang Liêm ở mục “Đảng Lập hiến” trong Bản chú thích 
tên người. 
3 Bùi Quang Chiêu (1873-1945): kỹ sư canh nông tốt nghiệp tại Pháp, lãnh tụ 
đảng Lập Hiến , chủ bút tờ La Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương). 
(Xem mục “Đảng Lập hiến” trong BCTTN. 
4 Xin đọc thêm về De Beaumont trong BCTTN. 
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đến một hậu quả tai hại cho chuyện tổ chức Đại hội: Đại hội có 
nguy cơ sẽ bị huỷ bỏ. 

Chắc bạn đọc đã biết nội dung bức điện tín đáng sợ này rồi, 
nếu chưa, xin đọc dưới đây: 

 Tôi hay tin rằng cuộc khuấy động [tổ chức Đông Dương 
Đại Hội] này đang được tăng cường bởi việc thành lập những 
nhóm nhỏ đang liên kết lấy cớ chuẩn bị gặp Uỷ ban Điều tra1. 
Nhưng Uỷ ban này chưa chính thức thành hình vì Thượng 
viện chỉ phê chuẩn vào đầu mùa họp Quốc hội. Sửa soạn cho 
một Ủy ban chưa thành hình quả là vô nghĩa lý, nếu không 
phải sửa soạn cho một chủ đích khác hơn.  

Lấy cớ tổ chức đại hội nhưng thực chất là khuấy động 
quần chúng, kêu gọi võ trang trong khi nhà nước (... ) xếp đặt 
(…)2  sẽ đưa đến thất bại và phá vỡ đường lối tự do nhà nước 
đưa ra trong đó có sự tôn trọng luật pháp và nhà chức trách 
Pháp. Nhà cầm quyền yêu cầu quý vị chống lại chuyện bạo 
động và chống mọi kêu gọi bạo động. Quý vị phải duy trì trật 
tự công cộng bằng tất cả mọi biện pháp chính đáng và theo 
luật định, kể cả việc truy tố nếu cần những người mưu toan 
phá hoại trật tự. 

Yêu cầu quý vị phổ biến các chỉ thị này cho toàn thể thuộc 
địa để trấn an dân chúng, rằng lưu tâm lớn nhất của chúng 
tôi hiện nay là cải thiện tình hình kinh tế và chánh trị tại 
thuộc địa, nhưng trật tự Pháp quốc phải ngự trị tại Đông 
dương như ở các nơi khác. 

 Ký tên Marius Moutet3 

Câu hỏi đầu tiên đặt ra sau khi đọc bức điện tín này là: Ông 
Bộ trưởng bộ thuộc địa được thông tin cách nào? Ông biết được 
chuyện gì đang xảy ra ở nơi này? 

Theo báo cáo của nhà chức trách thuộc địa ở đây, có lẽ ông 
tưởng tượng từng đoàn quân cách mạng đông đảo đang sửa soạn 
giết chóc đốt phá toàn cõi Đông Dương, rằng cờ đỏ sẽ tung bay 
trên Hà Nội, Huế, Sài Gòn? 

                                                      
1 Xem “Ủy ban điều tra thuộc địa” trong Bản chú thích tên người.  
2 Xin lỗi vì các khoảng trống này: lý do thiếu chữ trong tài liệu gốc. 
3 Marius Moutet (1876-1968): luật sư, đảng Xã hội, bộ trưởng bộ Thuộc địa 
(Xem Bản chú thích tên người. )  
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(Nhà cầm quyền yêu cầu quý vị chống lại chuyện bạo động và 
mọi kêu gọi bạo động) 

Không hề có một Ủy ban hành động nào gây chuyện bạo động 
trong số cả trăm Ủy ban tại Nam Kỳ. Không hề có một lời kêu 
gọi bạo động nào được các báo chí ghi nhận, xin nhớ rằng không 
phải toàn thể báo chí đều ủng hộ Đại hội. 

Bạo lực có chăng là do lực lượng cảnh sát phô trương và nhà 
cầm quyền địa phương đây đó đã ra mặt đàn áp. Bạo lực có thể 
được chính thức sử dụng mai này để tiêu diệt vĩnh viễn một 
phong trào quần chúng. Một phong trào tuyệt đối ôn hoà và chính 
đáng nhưng bị tư sản thực dân e sợ vì phong trào ấy có thể đưa 
tới những hậu quả khiến mọi đặc quyền đặc lợi của họ không còn 
được duy trì. 

Phải hành động trong khuôn khổ pháp luật nghiêm túc nhất, 
nghĩa là không bao giờ nên hội họp quá 19 người, và đừng đòi 
hỏi những gì ngược với chế độ hiện tại. Khẩu hiệu của chúng tôi 
không bao giờ thay đổi, quần chúng có một thứ bản năng chánh 
trị rất đáng khen ngợi: ý thức được sự yếu kém của mình và do đó 
cần phải có tổ chức, họ luôn luôn cẩn trọng khi hành động. Như 
vậy đó mà than ôi, họ vẫn không sao tránh được những lời buộc 
tội tệ hại nhất. 

Thật vậy, một cuộc biểu tình, cho dù là nhỏ nhất cũng bị coi 
như một thứ thiên tai khủng khiếp, chừng vài trăm công  nhân 
đình công y như là một tai ương thảm khốc, và một vuông khăn 
đỏ phất phơ trên mái nhà là dấu hiện tận thế... cho chủ nghĩa 
thuộc địa! 

Rõ ràng các vị lãnh đạo chúng ta nhìn phong trào quần chúng 
qua một lăng kính đặc biệt. Bị thổi phồng quá sức nên dưới mắt 
ông Bộ trưởng bộ Thuộc địa, phong trào này có cái gì lạ lùng, 
đáng sợ, dữ dội, không cứu chữa nổi! 

Nhưng cái điện tín giựt gân này sẽ chỉ là một cái cớ để họ đàn 
áp. Các bạn ở ngoài Bắc phải thận trọng, đừng để mất một giây 
phút nào. Các bạn phải báo động bằng thư đường hàng không, 
bằng điện tín cho các tổ chức trong Mặt Trận Bình Dân để họ can 
thiệp với ông Bộ trưởng. 

Các bạn phải giải thích cho các tổ chức này rõ là các uỷ ban 
hành động là phương tiện duy nhất để dân chúng Đông Dương 
lưu tâm đến những cải tổ của Mặt Trận, phương tiện duy nhất và 
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cũng là cách thức ủng hộ hữu hiệu nhất của họ để giúp Mặt Trận 
thực hiện cải tổ. 

Các Uỷ ban hành động nhân dân này không hề là những ổ 
manh động mà trái lại, là một sự giúp đỡ quý giá cho chánh phủ 
Blum - Moutet cân bằng lại hành vi chống vô sản của các tổ chức 
tư sản như báo chí, quốc hội, đại biểu và giới quan liêu. 

Các tổ chức trong Mặt Trận Bình Dân có thể can thiệp hữu 
hiệu với ông Bộ trưởng để ông xét lại các quyết định nói trên vì 
ông nhận được tin tức chính thức nhưng không chính xác. 

Trong khi chờ Bộ trưởng suy xét lại, khẩu hiệu chung cho 
chúng ta ở đây và các bạn ngoài Bắc là bảo vệ tới cùng sự hiện 
diện của các uỷ ban hành động vốn được thành lập trong khuôn 
khổ luật pháp.   

                                                   
Trần Văn Thạch  
Nghị viên Hội đồng Thành phố Sài Gòn 

 
***** 
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 La Lutte, số 165, ngày 22-8-1937 
Một sự kiện trong lịch sử thợ thuyền ở Đông Dương 

Tại sao có sự chia rẽ phân ly trong nhóm “La Lutte” 
Tuyên bố của Trần Văn Thạch: 

Chính nhóm Đệ Tam chia rẽ! 
*** 

Đây là bản tuyên bố của đồng chí Trần Văn Thạch đăng 
trong tờ Flambeau d'Annam (Đuốc nhà Nam) về sự chia tách 
của nhóm La Lutte (Tranh Đấu). Ngoại trừ một vài chi tiết, 
bản tuyên bố nầy kể lại chính xác những sự việc đã xảy ra. 

Trước hết vào tháng 6/1936, người trotskistes1 trong 
nhóm La Lutte không chiếm đại đa số thành viên mà trái lại. 
Nhưng sau đó vì thấy rõ sự giả dối của Front Populaire2 (Mặt 
Trận Bình Dân) và sự đổi thay của nhóm staliniens nên các 
đồng chí đã từ bỏ mối quan hệ với chủ nghĩa Staline mà thông 
qua quan điểm Đệ Tứ Quốc tế, do đó nhóm trốtkít từ thiểu số 
biến  thành đa số.  

Sau đó, nếu nhóm trốtkít quả thật có bênh vực đường lối 
chánh trị của Mặt Trận Bình Dân thì cũng chỉ vì tôn trọng kỷ 
luật mà thôi. Đồng chí Nguyễn Văn Tạo hiểu rõ chuyện đó 
nên tự thấy mình không những phải viết mấy bài tán tụng Mặt 
Trận Bình Dân mà lại còn tố giác "những lời khoác lác" của 
các “nhà cách mạng thiếu kiên nhẫn” (tức là những anh 
trốtkít). Các bạn đọc nào muốn thấy điều đó chỉ cần đọc tờ La 
Lutte (Tranh Đấu) ngày 20/5/1936 thì rõ.  

Đây là những chi tiết không quan trọng cho lắm, nhưng 
cần nhắc đến để chứng minh rằng đám staliniens chỉ muốn ở 
lại trong nhóm La Lutte khi họ có thể chiếm ưu thế, thành thử 
lúc họ bị hoá ra thiểu số vì tình hình chánh trị biến chuyển thì 

                                                      
1 Để tránh lặp lại, toàn bài sẽ dùng các chữ 
ĐệTam/ĐệTứ/trotskiste/stalinien/trốtkít/stalinít và theo sát chữ trong bản gốc.  
2 Mặt Trận Bình Dân lên cầm quyền tại Pháp năm 1936, liên danh thắng cử này 
gồm các đảng khuynh tả Cộng Sản, Xã Hội, Cấp Tiến và các đảng tả khuynh 
nhỏ khác; Tổng thống lúc bấy giờ là Albert Lebrun, Thủ tướng chính phủ 
MTBD là Léon Blum.  
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họ không ngần ngại xuống tay phá tan Mặt Trận thống nhứt 1 
và kết tội người khác đã chia rẽ. 

Lời Toà Soạn 

Trước đây bốn tháng, ai cũng biết nhóm La Lutte gồm những 
người trotskistes, những người staliniens và một người không 
đảng phái là anh Nguyễn An Ninh. Anh nầy đi sát với với những 
người Đệ Tam hơn là với những Đệ Tứ. 

Từ tháng 10 năm 1934, khi tờ La Lutte tái bản, cho đến ngày 
Mặt Trận Bình Dân lên cầm quyền, hai xu hướng khác nhau này 
đã dễ dàng đồng thuận trong vấn đề khác biệt chính kiến.   

Tại Pháp, đảng Cộng sản từ trước đến bây giờ vẫn tự động đối 
lập.  Ông Cachin và ông Thorez2 đã hùng hổ tấn công những phần 
tử Xã hội-Phát xít3, đả phá dữ dội đảng Cấp tiến. Vào năm 1934 
các ông Herriot và Daladier4 nào đã được báo l’Humanité lễ phép 
"Thưa Ông Chủ tịch Herriot", "Thưa ông Chủ tịch Daladier." Sự 
tôn kính này mới có gần đây thôi. 

Như vậy có nghĩa là cho tới tháng 5/1936, giữa người Đệ Tam 
ở Paris và người Đệ Tam ở Sài Gòn không hề có sự bất đồng. 

Nhưng việc Mặt Trận Bình Dân lên cầm quyền tại Pháp đã 
đem lại sự thay đổi đáng kể bởi vì như vậy đảng Cộng sản Pháp 
biến thành đảng chiếm đa số trong chánh phủ. 

Cho đến tháng 9 năm 1936, nhóm La Lutte ở trong tư thế nói 
gọn là "chờ đợi". Chúng tôi  muốn có được những cải cách mà 
chúng tôi vẫn đòi hỏi; phải nhìn nhận là chúng tôi đã tin rằng cuối 
cùng rồi chúng tôi sẽ đạt được một cái gì đó. Bởi vì các đồng chí 
                                                      
1 Front unique, “Mặt trận Thống nhứt” hay “Chiến tuyến Duy nhứt”: một sách 
lược Xã hội chủ nghĩa Cộng sản nhằm cộng tác với những người phe tả khác 
(hoặc về sau này phe tiểu tư sản tiến bộ) để chống lại "kẻ thù chung là tư bản 
chủ nghĩa". Trong bài nầy “Mặt trận Thống nhứt” chỉ liên minh trotskistes - 
staliniens của nhóm La Lutte. 
2 Cachin: trong nhóm sáng lập ĐCS Pháp, chủ báo l'Humanité từ năm 1918.  
Thorez: Tổng bí thư đảng từ năm 1930, nghị viên, lập MTBD. (Xin xem tiếp 
trong Bản chú thích tên người.)  
3 Fascisme, phát xít: từ gốc chữ Ý fascio, được Mussolini dùng đặt tên cho đảng 
mình và áp đặt chế độ độc tài Nhà nước/Quốc gia - tất cả vì Quốc gia, cho Quốc 
gia, chẳng có gì ngoài Quốc gia - khi Mussolini (El Duce = le Chef) lên nắm 
chính quyền từ 1924. (Xin đọc tiếp trong BCTTN, mục “Phát-xít”.) 
4 Herriot: cựu Chủ tịch đảng Cấp Tiến (1919-1926; 1931-1936), làm phó Chủ 
tịch Nghị viện. Daladier: Bộ trưởng Bộ thuộc địa năm 1924. Chủ tịch đảng Cấp 
Tiến (1936-1938), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1936 -1937). 
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trốtkít chúng tôi, chiếm đa số trong nhóm bênh vực quyền lợi thợ 
thuyền, đã hiểu rằng nhiệm vụ mình là trợ giúp chánh phủ Blum-
Moutet, bằng cách tố cáo mạnh mẽ tất cả các thủ đoạn nhằm làm 
chậm trễ những cải cách mà mọi người đều mong muốn. 

Rồi thì cuộc tổ chức Đông Dương Đại hội thất bại. Tạo, Thâu 
và Ninh1 bị vô tù. Dương Bạch Mai sang Pháp vận động [cho 
Đông Dương Đại hội]. Khi anh đến Paris thì tờ La Lutte đổi 
giọng đối với chánh phủ Mặt Trận Bình Dân. 

Từ bên Pháp, bằng thư tín qua ngã hàng không, Dương Bạch 
Mai đã nhiều lần cho thấy anh ta không tán thành chuyện tấn 
công chánh phủ này. Theo anh thì sự tấn công đó gây trở ngại cho 
anh ta rất nhiều trong khi anh vận động vì Đảng Cộng sản Pháp 
cho đó là điều không tốt. 

Mặt Trận Bình Dân không dung thứ một giọng nói như vậy. 
Chúng tôi viết thư cho Dương Bạch Mai bảo anh ta phải làm 

gì khác hơn là cứ chạy chọt phía hậu trường, rằng anh phải đem 
trường hợp Đông Dương ra trình bày trước đám đông dư luận 
Pháp bằng những buổi nói chuyện hay qua báo chí. Hoạt động 
của Dương Bạch Mai lại chỉ giới hạn ở một vài bài báo lẻ loi hay 
những buổi tán chuyện để đem đến kết quả là anh đã sai lầm quá 
sức tưởng tượng.   

Kết quả sứ mạng của Mai rốt lại chỉ nhằm thắt chặt mối dây 
liên lạc giữa đảng Cộng sản Pháp và nhóm Staliniens ở đây. Về 
đến Sài Gòn Dương Bạch Mai tuyên bố trong các buổi họp của 
nhóm La Lutte là cần phải ủng hộ Mặt Trận Bình Dân vì giới lãnh 
đạo tờ l’Humanité đòi hỏi phải như vậy. 

Sở dĩ Tạo, Thâu và Ninh được thả phần lớn là nhờ các cuộc 
tuyệt thực của họ, chứ chánh phủ Mặt Trận Bình Dân không thật 
sự làm được gì cho họ. Ủng hộ phóng thích những người này là 
chuyện quá liều lĩnh về mặt chánh trị. 

Đề nghị của Dương Bạch Mai không được chấp nhận cho 
lắm. Tôi không biết các đồng chí Đệ Tam nghĩ gì trong thâm tâm, 
nhưng họ cũng chẳng công khai tán thành đề nghị này. 

Chiến Tuyến Duy Nhất của nhóm Đệ Tam và Đệ Tứ được 
duy trì trên cơ sở sau đây: 
                                                      
1 Ngày 27-9, Tạ Thu Thâu và Nguyễn An Ninh bị bắt giam, rồi đến lượt Nguyễn 
Văn Tạo ngày 3-10-1936.  Ngày 26-10 cả ba bắt đầu tuyệt thực phản đối việc họ 
bị giam cầm vô cớ. Nhiều nhân vật Pháp tiếng tăm tại chính quốc lên tiếng phản 
đối. Sau 11 ngày tuyệt thực, Ninh, Tạo, Thâu được trả tự do.  
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1.  Đối lập với chánh phủ Mặt Trận Bình Dân. 
2.  Tố giác phần tử trì trệ đảng Cấp tiến trong Mặt Trận Bình 

Dân đã ngăn chặn mọi cải cách cơ cấu mà quần chúng Pháp và 
các thuộc địa đang mong đợi.   

Các thỏa hiệp này chỉ được phe Đệ Tam miễn cưỡng nhìn 
nhận và nhóm Đệ Tứ gượng gạo chấp thuận cho nên không thể 
tồn tại lâu dài được và đó không phải do lỗi của những người Đệ 
Tứ. 

Tờ La Lutte được gởi đi Pháp cả bó bị các ông Thorez, 
Duclos, Péri1 coi như đồ tà thuyết quái quỷ. Đối với những người 
chính thống nầy, tất cả những ai không ủng hộ Mặt Trận Bình 
Dân và không ủng hộ chánh phủ từ Mặt Trận nầy ra đều là tay 
chân bọn phát xít. 

Và trong khi ở Sài Gòn Đệ Tam và Đệ Tứ họp nhau mở Chiến 
Tuyến Duy Nhất chuẩn bị tranh cử vào cuối tháng tư nầy thì có 
hai sự kiện rất có ý nghĩa xảy ra tại Paris: 

1. Trước mặt ông Tổng trưởng Violette đang tạm thay ở 
đường Oudinot [Bộ Thuộc Địa], ông Duclos và ông Lozeray, 2 
dân biểu Cộng sản, (thưa quý vị, trong đó một ông làm tới Phó 
Chủ tịch Nghị viện!), tố cáo rằng cả nhóm La Lutte đều là trốtkít. 

Rõ ràng họ chỉ điểm chúng tôi cho chánh quyền đàn áp. Ai 
cũng biết là đám Đệ Tam thù ghét ghê gớm tất cả những gì thuộc 
về  Đệ Tứ. 

2. Khi mà vấn đề bào chữa cho nhóm La Lutte được nêu lên 
trong buổi họp của Tập đoàn Người Việt (Rassemblement des 
Indochinois) tại Paris, thì những người Đệ Tam trong nhóm nầy 
đã bỏ buổi họp đi ra và tuyên bố trong tờ L’Humanité là kể từ 
ngày 16 tháng 4 năm 1937 họ đã không còn dính dáng gì với 
nhóm La Lutte nữa. 

Trong lúc đó thì ở Sài Gòn, Mặt Trận Thống Nhứt giữa hai 
nhóm staliniens và trotskistes vẫn còn kéo dài cho đến ngày bầu 
cử Hội đồng Thành phố [cuối tháng tư 1937]. 

Cho đến sau ngày bầu cử nầy bên Đệ Tam mới có quyết định 
tách ra khỏi Mặt Trận Thống Nhứt. Họ áp đặt việc ủng hộ Front 

                                                      
1 Thorez và Duclos là hai lãnh tụ chính của đảng CS Pháp. Péri là ủy viên Ủy 
Ban Trung Ương ĐCS Pháp, chủ biên phụ trách ban Chánh trị quốc tế của tờ 
l’Humanité, cơ quan ngôn luận của đảng. (Đọc thêm trong Bản chú thích tên 
người.) 
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Populaire, ủng hộ không điều kiện, dù biết rằng những người 
trốtkít không thể chấp nhận được điều đó.  

Các thoả hiệp cũ không còn giá trị dưới con mắt người Đệ 
Tam. Thành thử họ chỉ còn cách: hoặc áp đặt đường lối chánh trị 
này hoặc gây ra cuộc chia tách hai bên. 

Nhưng chúng tôi không nản lòng. Chúng tôi quyết giữ nguyên 
Mặt Trận Thống Nhứt, vì tin chắc rằng sự chia tách sẽ gây hậu 
quả trầm trọng cho phong trào đòi cải cách của thợ thuyền. Cho 
nên các đồng chí trotskistes đề nghị với các staliniens một giải 
pháp chứng tỏ tinh thần hòa giải cao độ1. (1) 

Nhưng vô ích! Nhóm staliniens đã nhất quyết bỏ đi. Thế là 
cuộc bàn cãi "cho có" này không đi đến đâu. Và tờ báo l'Avant-
Garde (Tiền Phong)2 ra đời. 

Như vậy mà những người "tiền phong" nầy dám tố cáo chúng 
tôi đã làm cho tan rã sự thống nhất trong hành động chống đế 
quốc của nhóm La Lutte, quả thật họ đã tiến hành một kế hoạch 
nhồi sọ có phương pháp của một nhóm quan liêu mẫu mực. 

Mặt khác họ lại xác nhận là họ bênh vực tất cả các nạn nhân 
bị chánh quyền đàn áp không phân biệt nhóm La Lutte hay nhóm 
l'Avant-Garde.  

Nhưng như vậy họ nghĩ sao khi đọc những dòng chữ Deloche 
viết dưới đây trong tờ L’Humanité ngày 9 tháng 7 vừa qua, trong 

                                                      
1 Họ sẽ ngưng công kích Blum-Moutet trong vòng ba tháng, sau đó nếu như 
chính phủ đó vẫn khước từ ân xá, tự do chính trị, tự do nghiệp đoàn, và không 
thanh trừng những viên chức phản động ở đây thì sẽ tiếp tục công kích lại. (Ngô 
Văn, sđd, tr.242-243). (1) Chú thích của toà soạn La Lutte: Xin đọc toàn bản văn 
nầy ở trang 2, trong  bài  “L’Indochine crie: au secours!” (Đông Dương kêu 
cứu!)  [Rất tiếc chúng tôi chưa tìm được nguyên bản.] 
2 L’Avant-Garde số 1 ra ngày 29-5-1937, sau vài số thì đổi tên là Le Peuple, 
theo ý kiến của nghị sĩ Honel, thuộc đảng CS Pháp. Tuần báo Le Peuple, xuất 
bản số 1 ngày 20-11-1937. Giám đốc chính trị là Dương Bạch Mai, quản lý là 
Nguyễn Văn Kỉnh. Nguyễn Văn Trấn kể lại trong Hồi ký - Chúng tôi làm báo: 
“Hô-nen [Honel] được đảng CS Pháp phái đi công cán ở Trung Quốc. Khi về 
anh ghé Sài Gòn, trọ Hôtel des Nations, hằng ngày đến l’Avant-garde […] Sáng 
nay anh đến để đề nghị thay chữ Le Peuple cho chữ l’Avant-garde, cho hợp với 
chủ trương ‘Mặt trận dân chủ chống phát xít’ hơn.” (Nguyễn Văn Trấn, 2001, tr. 
88). (Xin đọc mục “Báo chí Cộng sản Đệ Tam” trong Bản chú thích tên 
người.) 
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đó anh quan liêu thiển cận nầy cố gắng cứu các đồng chí của anh 
ta bằng cách kêu gọi hãy đàn áp nhóm trốtkít mạnh tay hơn nữa?  

 Người ta trả lời chúng tôi rằng bên Đông Dương chính 
nhóm trốtkít đã duy trì chuyện manh động. 

Thật ra, chúng tôi không chối cãi cái vai trò khích động 
của một vài anh trốtkít kẻ thù của Mặt Trận Bình Dân ở cái 
thuộc địa nầy. 

Nhưng lẽ ra chính đồng chí Moutet phải tìm trong số  
người thân cận của đồng chí ở Paris coi ai đã khéo đưa tin 
cho đám trốtkít ở tận bên Đông Dương về những quyết định 
do chính đồng chí đã ban hành ngay trong văn phòng mình 
tại đường Oudinot ! 

Hơn nữa, nếu cần, những người Cộng sản sẽ không ngần 
ngại công khai điềm chỉ những người trốtkít quá khích ở 
Đông Dương và cả những kẻ đang núp dưới nhiều nhãn hiệu 
khác nhau, hoạt động từ Paris giúp nhóm trốtkít này trong 
công tác gây chia rẽ làm lợi cho bọn phát xít trong khi giới 
nông dân và công nhân đang khổ sở vì nghèo đói.  

Nhưng không sao giải thích được những vụ bắt bớ người 
Cộng sản như Tạo và nhà trí thức không đảng phái Nguyễn 
An Ninh, những người này đã luôn luôn chống lại chủ nghĩa 
Trotsky và bênh vực Mặt Trận Bình Dân […] 

Đưa Tạo ra khỏi khám đường, cứu Nguyễn An Ninh, nhưng 
bỏ mặc Tạ Thu Thâu trong tù! Như vậy đó, đến nông nỗi này 
cũng vì lòng oán thù của đám quan liêu mù quáng tuân theo mệnh 
lệnh Mạc Tư Khoa. 

Chúng tôi mong rằng nhóm Tiền Phong sẽ viết thư cho Paris 
quyết liệt phản đối cái óc bè phái quá sức tưởng tượng này. Họ sẽ 
chứng minh cho chúng tôi rằng họ còn giữ được quyền tự do phê 
bình chớ không phải chỉ biết tuân lệnh. 

 
***** 
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La Lutte số 166, ngày 29-8-1937 

Mười lăm tháng sau khi Mặt Trận Bình Dân  
chiến thắng, Marius Moutet chẳng còn làm  

chúng ta thất vọng nữa 
Trên tờ La Presse indochinoise (Báo Ðông Dương) thứ sáu 

vừa qua ông Neumann có đăng lời tuyên bố của Bộ trưởng Thuộc 
địa Marius Moutet trong buổi nói chuyện đặc biệt. Sau đây là 
nguyên văn lời tuyên bố (dĩ nhiên chúng tôi chắc chắn đây là lời 
của ông theo nguồn tin đáng tin cậy): 

Trước hết, các ông muốn gì cũng được nhưng phải trong 
vòng trật tự và bình tĩnh. Chúng tôi sẽ dần dần cho các thuộc 
địa nói chung, đặc biệt là Ðông Dương, các quyền hạn mà 
nước Cộng Hòa Pháp dành cho tất cả các công dân. Nhưng 
tôi không muốn có náo loạn. Khi nào tôi còn ngồi ở ghế bộ 
trưởng này tôi không muốn vào bất cứ lúc nào người ta có thể 
cho rằng tôi khuyến khích chuyện náo loạn cho dù chỉ là một 
chút xíu. 

Tôi không muốn làm kẻ đào huyệt chôn xứ Ðông Dương 
này. Tôi không muốn can dự vào bất kỳ chuyện gì có thể đưa 
đến náo loạn khiến nước Pháp mất Ðông Dương. 
 
Trên tờ Báo Ðông Dương, nhiều hàng trên in chữ thật to. Ông 

Neumann cho đăng như thứ tin giật gân nhất. Nhưng tin này 
khiến ai ngạc nhiên nếu nó còn đủ sức gây ngạc nhiên, chứ chúng 
tôi thì không. Kể từ ngày Ðông Dương Ðại hội bị thất bại, từ 
tháng 11, tháng chạp vài người trong bọn chúng tôi vẫn còn hy 
vọng rằng ngài Bộ trưởng sẽ chịu khó nghe báo cáo về tình hình 
Ðông Dương từ những người đáng tin cậy. Ai cũng nghĩ rằng ông 
bộ trưởng sẽ “sửa đổi” đường lối chánh trị và chứng tỏ ông ham 
chuộng tự do khi biết rằng yêu sách của dân chúng là chính đáng 
và thiết yếu. Nhưng không ngờ chánh quyền lại phản ứng dữ dội 
hơn và đàn áp ngày càng mạnh bạo hơn. Nhà tù đầy những người 
tranh đấu ôn hòa trong khi báo chí phe tả thì hết tờ này đến tờ kia 
bị đình bản. Các công nhân tranh đấu bị trừng trị nặng nề. 

Như thế là chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi hiểu rằng khi ông 
Moutet nói về giữ gìn trật tự và đổ tội cho “bọn gây náo loạn”, 
ông nói y hệt như những người tiền nhiệm. 
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Chúng tôi hiểu rằng với những chánh phủ liên tiếp của Mặt 
Trận Bình Dân, Ðông Dương sẽ không có gì thay đổi. Số phận 
của hai chục triệu dân lao động vẫn như dưới thời các chánh phủ 
phản động trước đây. 

Nhưng với một Bộ trưởng Thuộc địa như ông Moutet có lẽ 
còn đáng sợ hơn nữa, bởi vì khác với những bộ trưởng tiền 
nhiệm, ông không ngừng tuyên bố hết lòng tin cậy vào các quan 
lớn (công chức cao cấp) ở Ðông Dương. 

Cộng sản Đệ Tam cũng vậy, họ hoàn toàn và liên tục ủng hộ 
chánh phủ Chautemps1. Ông Moutet cũng không khác chút nào, 
ông luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi để xác nhận điều này, trong 
tất cả các bài phỏng vấn nơi công cộng hay ở chốn riêng tư . 

Dĩ nhiên ông biết là nhà chức trách thuộc địa với quyền hành 
rộng lớn trong tay, họ không cần những lời tuyên bố liên miên 
chứng minh lòng tin cẩn này trong việc “để giữ gìn trật tự”. 

Chấp nhận cho dân bản xứ những tự do sơ đẳng mà một phần 
lớn đã có trong Tuyên Ngôn năm 17892, như tự do đi lại, hội họp, 
báo chí, lập hội, là làm cho nước Pháp mất Ðông Dương sao? 

Việc gì mà chúng ta phải bàn luận về một quan điểm chỉ là bề 
ngoài của một lập trường đã được quyết định trước rồi. 

Ðối với mọi chánh phủ của Mặt Trận Bình Dân, chỉ có hai 
đường lối chánh trị có thể áp dụng được cho quần chúng thuộc 
địa là: 

1. Một chánh sách tự do không ích kỷ, thành thật muốn đem 
lại hạnh phúc cho dân thuộc địa và không ngần ngại chấp thuận 
ngay những cải tổ đã long trọng hứa hẹn từ trước. 

2. Một chánh sách cưỡng ép nối tiếp chánh sách của các nhà 
nước thuộc địa từ trước tới nay. Chánh sách này nhằm duy trì dân 
bản xứ trong tình trạng nô lệ, nghĩa là không thay đổi chế độ 
phong kiến mặc kệ người dân mãi sống rên xiết. 

Như ông Neumann nói về lá thư của ông Francis Jourdain: 
những nguyên tắc được chấp nhận bên Pháp không có giá trị gì 
nữa tại Ðông Dương bởi người Pháp rất e ngại, vì họ là một thiểu 

                                                      
1 Albert Lebrun, thay thế Tổng thống P. Doumer bị ám sát, trải qua nhiều chính 
phủ. Chautemps là Bộ trưởng Nội Vụ lên làm thủ tướng lập nội các (nội các thứ 
năm kể từ 1932 đến cuối 1933) được đúng hai tháng thì xuống, nhưng sau thêm 
bảy nội các nữa, Chautemps trở lại lập chính phủ từ tháng 6 năm 1937. 
2 Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Cách Mạng Pháp năm 1789. 



Tiếng vọng đến trời Tây   439 
 

 

số chìm ngập trong đám dân bản xứ quá đông. Khi cần, ông 
Neumann biết cách gieo mầm lo sợ. 

Các chánh phủ của Mặt Trận Bình Dân đã chọn chánh sách 
của họ. 

Hai chục triệu người lao động Ðông Dương đang tiến tới bằng 
những bước nhọc nhằn. Nhưng họ vẫn tiến lên. Nếu chúng ta đo 
khoảng đường đã vượt qua từ vài năm nay, chúng ta được quyền 
khẳng định là có tiến bộ. 

 
***** 

La Lutte Số 165, ngày 22-8-1937 

Ông Honel 
Đảng Cộng sản Pháp và Đông Dương 

Đại diện "Cộng sản" vùng Clichy [Pháp] đã đến Sài Gòn hơn 
ba tuần nay mà tựa hồ như ông không có mặt ở đây. Bởi chẳng có 
gì đổi thay trong đời sống nặng nề khó thở hiện nay. Ông Honel 
biết cách im lặng.  

Ông đã làm được việc gì rồi? Ông tiếp các phái đoàn đại biểu 
nông dân, phu xe, cu li, công nhân. Ông chăm chú lắng nghe mọi 
người. Và hứa với họ rằng ông ta sẽ can thiệp ở Quốc hội cũng 
như nhờ đảng của ông can thiệp để chấm dứt ngay vô số những 
hành vi nhũng lạm người ta đã kể cho ông nghe. 

Chúng tôi xin đồng bào lao động cẩn thận trước sự tuyên 
truyền nhồi sọ này và những lời hứa hão. Nghe công nhân Sài 
Gòn minh chứng không có nghĩa là như nghe một thứ tin tức 
thường tình nào đó. Ông dân biểu "Cộng sản" đã dối gạt khi ông 
ngụ ý rằng ông và đảng của ông không được thông tin đầy đủ về 
tình trạng nguy ngập của chúng ta tại đây. 

Chỉ cần xem qua các tài liệu xuất bản tại Moscou, rõ ràng 
đảng Cộng sản Pháp cũng như Đệ Tam Quốc tế ở Moscou đều 
được thông tin thật kỹ lưỡng về những biến động xảy ra ở Đông 
Dương chẳng hạn như tin công nhân đình công, tin công nhân bị 
đàn áp dữ dội, vân vân.1 

                                                      
1 Một thí dụ: “Bức thư công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương” do Ban 
Trung Ương Đảng “gửi cho Mặt trận bình dân Pháp, cho Chính phủ Chautemps-
Blum, cho ông Moutet - Thượng thư thuộc địa và cho ông Brévié, Toàn quyền 
Đông Dương” tháng 8-1937.  (VKĐ, Tập 6, tr. 253-262) 
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Không một ai có thể tin rằng ông Honel và các đồng chí "tiền 
phong"1, trước và sau khi báo l’Avant-Garde (Tiền phong) của họ 
ra đời, lại để cho đảng "Cộng sản" của họ không hay biết chút gì 
về tình hình Đông Dương. 

Chúng ta cũng không quên rằng trước đó đã có Vaillant-
Couturier, và trước ông này còn có Gabriel Péri, Barthel, Bruneau 
đều đã ghé Đông Dương và đã hít ngửi cái không khí hôi hám mà 
chúng tôi chết chìm trong đó từ mấy chục năm nay. 

Khi ông Honel và các đồng chí "Tiền phong" cho rằng chuyến 
đi này của ông hoàn toàn có tính cách lấy tin tức, họ nói láo. 

Từ lâu lắm, đảng Cộng sản luôn luôn được thông tin rõ ràng 
về tình trạng khốn khổ đau đớn của chúng ta. Nhưng "đảng cách 
mạng lớn" này giấu giếm không thông tin cho quần chúng lao 
động Pháp cũng như không chịu mạnh mẽ can thiệp đòi thực hiện 
những cải tổ đã từng được các đảng Cộng sản và đảng Xã hội 
Pháp "long trọng" hứa hẹn với quần chúng lao động Đông 
Dương.  

Từ nhiều tháng nay, không có một can thiệp nào dành cho dân 
lao động Đông Dương xảy ra ở Quốc hội, không có một vận động 
báo chí nào để báo động quần chúng lao động Pháp chống lại thủ 
đoạn thực dân.  

Đảng Cộng sản Pháp vì bận tổ chức Mặt Trận Bình Dân và 
mải lo ủng hộ chánh phủ nên hoàn toàn bỏ quên quần chúng 
Đông Dương. Đảng Cộng sản Pháp không muốn đòi những cải tổ 
(cho tự do công đoàn và tự do dân chủ) mà ai cũng muốn, vì sợ 
làm mất lòng đồng minh của họ, đảng Cấp tiến, là đảng của thực 
dân và người bóc lột dân thuộc địa. 

Hơn nữa, Cộng sản Pháp coi Đông Dương như là một pháo 
đài tuyệt hảo tại Viễn Đông. Điều đó có nghĩa là nếu có xung đột 
giữa Liên minh Nhật - Đức với Nga2, và trong giả thuyết hiệp ước 
Pháp Nga có hiệu lực, thì dân lao động Đông Dương sẽ phải thí 
mạng cho cuộc chiến do đế quốc gây ra. 

Người ta sẽ không hiểu chánh sách Cộng sản Đệ Tam Quốc 
tế, đặc biệt là đảng Cộng sản Pháp nếu người ta quên rằng quan 
                                                      
1 Chỉ nhóm Cộng sản Đệ Tam ở Việt Nam. 
2 Hiệp ước Đức - Ý (trục Rome - Berlin) ký  ngày 1-11-1936, và ngày 25-11-
1936 có hiệp ước Đức-Nhật chống Quốc tế Cộng sản (Comintern).  
Pháp (Laval) và Nga (Staline) ký ngày 2 tháng năm 1935 hiệp ước tương trợ  
trong trường hợp một trong hai nước bị tấn công. 
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điểm duy nhất của những người theo Staline là bảo vệ Liên xô. 
Chính quan điểm này là lý do thật sự của tất cả mọi cuộc trở mặt 
của họ về sau. 

Ðiều đó có nghĩa là vị thế tập đoàn Đệ Tam bắt đầu lung lay, 
và sở dĩ cuộc thống trị của họ còn kéo dài được vì họ cho tàn sát 
hằng loạt người cách mạng và những kẻ chống đối. 

Trong khi đó pháo đài Ðông Dương mà Cộng sản Đệ Tam 
hằng ca tụng lại có một cuộc sống khốn khổ, tàn tệ về mặt tinh 
thần lẫn vật chất, mà chính ông dân biểu vùng Clichy [Honel] 
cũng đã nhận thấy.  

Ông đã chứng kiến bản án nặng nề dành cho Thâu và Tạo; 
ông cũng từng thấy là chính ông, mặc dù là dân biểu Quốc hội 
Pháp lại bị theo dõi như những kẻ khả nghi nhất. Ông bị cấm vào 
đất An Nam [tức Trung Kỳ], như một kẻ tội đồ, mặc dù ông đã 
từng bầu cho các Thủ tướng Chautemps, Blum, và Moutet. 

Ông Honel đã can thiệp cho những công nhân hỏa xa biểu 
tình nhưng không đem đến kết quả nào, và cuộc biểu tình đã bị đè 
bẹp một cách thảm hại trước mắt ông. 

Phản ứng của nhà cầm quyền thuộc địa cực kỳ mạnh bạo. 
Chúng tôi không kết án ông là đã không được ai nghe. Chúng tôi 
hiểu rằng cuộc vận động của ông vô hiệu.  

Nhưng chúng tôi kết tội ông và các đồng chí Cộng sản [Đệ 
Tam] Pháp đã âm mưu giấu giếm tin tức về tình trạng Ðông 
Dương. 

Chúng tôi kết án ông và các đồng chí Cộng sản Pháp đã khiến 
cho nhà nước thuộc địa thao túng chưa từng thấy sau 11 tháng 
chánh phủ Mặt Trận Bình Dân cầm quyền ở Ðông Dương. 

Chúng tôi kết án ông và các đồng chí Cộng sản Pháp đã vĩnh 
viễn từ bỏ các nguyên tắc cách mạng, và phục vụ tư sản mặc dù 
ngoài mặt không có vẻ như vậy, và những bài diễn văn của họ 
không còn lừa được ai. 

Chính vì họ trung thành với chánh phủ Mặt Trận Bình Dân và 
liên tục ủng hộ các chánh phủ nối tiếp nên họ phải chịu trách 
nhiệm rất lớn trong việc chánh quyền đàn áp Ðông Dương và các 
thuộc địa khác. 

Nhân dân lao động Ðông Dương phải biết sáng suốt và không 
nên để ý đến lời tuyên truyền của Cộng sản Đệ Tam cho rằng họ 
là người sẽ giải phóng chúng ta. 
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La Lutte, số 174, ngày 24-10-1937 

Có phải đây là một “CUỘC CẢI CÁCH”  
của ông Moutet? 

Không! Chỉ giản dị là chánh sách tùy tiện  
được thay thế bằng chánh sách tùy tiện! 

Tai tiếng về vụ xử án báo chí cho thấy cái khía cạnh xấu xa 
của chánh sách tùy tiện áp đặt lên xứ sở này, thứ chánh sách mà 
chánh phủ cầm quyền Mặt Trận Bình Dân (MTBD) đang cố hết 
sức để duy trì.  

Chưa đâu! Từ dưới thời Cognacq chuyên chế tồi tệ, rồi đến 
thời Tardieu, kẻ phát xít ra mặt, cho đến thời Laval1 kẻ tôn thờ 
Nã Phá Luân, chưa bao giờ nhà báo An Nam bị kết án vì ngòi bút 
"quá lời". Các ông Nguyễn An Ninh với tờ La Cloche fêlée 
(Chuông Rè), Phan Văn Trường với tờ l’Annam và nói cho rõ hơn 
ngay chính các nhà báo viết tờ La Lutte cũng chưa lần nào bị kêu 
án vì đạo luật 91 áp dụng cho báo chí phạm tội này. [...] 

 Phải đợi khi Mặt trận Bình dân lên nắm chánh quyền mới 
thấy các nhà tự xưng “bảo vệ nền dân chủ" chà đạp lên luật pháp 
và những thứ "tự do dân chủ" nổi tiếng này. 

Báo Le Travail (Lao Động) bị đóng cửa, báo Rassemblement 
(Tập Hợp) bị dẹp, các chủ nhiệm các báo này nhiều lần bị kết án. 
Báo L’Avant-Garde (Tiền Phong) nhiều lần bị tịch thu. Tờ La 
Lutte  nhiều lần bị cáo buộc. Các chủ nhiệm ra toà nhiều lần. Đó 
là chưa kể rất nhiều báo Việt ngữ bị cấm.   

Ai cũng thấy thật rõ ràng cái mâu thuẫn giữa lời nói và hành 
động của Mặt trận Bình dân "bảo vệ nền dân chủ". Dân chúng 
càng lúc càng mất lòng tin nơi Mặt trận Bình dân. Đến nỗi ông bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa thuộc đảng Xã hội buộc lòng phải "can 
thiệp", làm như xưa nay chưa bao giờ ông ta can thiệp để truy tố 
các nhà báo. Cựu chiến sĩ đảng Xã hội Marius Moutet  muốn xem 
lại "vụ án báo chí" và "đòi hỏi" rằng từ nay, trước khi truy tố tờ 
báo nào, nhà chức trách địa phương phải thông tin và xin phép 
ông.  

                                                      
1 Cognacq: Thống đốc Nam Kỳ (1921-1926); Tardieu: Nghị viên rồi Bộ trưởng 
(1926) và Thủ tướng nước Pháp (1929-1932); Laval: Thủ tướng (1931). 



Tiếng vọng đến trời Tây   443 
 

 

Điều quan tâm có hơi trễ tràng này là kết quả một cuộc vận 
động mạnh mẽ và liên tục tại Pháp và tại đây nhằm chống lại điều 
luật số 91 áp dụng cho báo chí. 

Điều đó cho thấy rằng không phải những dàn xếp, những 
"ngoại giao khôn khéo" mới có một hiệu lực nào đó mà thật sự ra 
chỉ có hành động của quần chúng mới cho phép các yêu sách của 
chúng ta đạt được mục đích. 

Chúng ta chỉ yêu cầu là phải áp dụng luật thì ông M. Moutet 
trả lời: Luật chính là tôi, tôi chỉ biết đến [và áp dụng] quy chế 
luật 1881 về báo chí1 với những người làm tôi hài lòng. 

Công nhân phải biết giải thích không ngừng nghỉ ý nghĩa của 
sự "cải cách" này. 

 Người Đệ Tứ Quốc tế ủng hộ việc bảo vệ nền dân chủ. 
Nhưng đối với họ, bảo vệ nền dân chủ là bảo vệ các tổ chức công 
nhân, bảo vệ các tờ báo công nhân và các quyền tự do căn bản 
của nhân dân chứ không phải bảo vệ chỗ ngồi của một người xưa 
kia là bạn đồng hành, nay người ấy lại bỏ sang phe những người 
cứu độ cho chủ nghĩa tư bản.  

 Những cải tổ của M. Moutet thật quá ít ỏi. Và từ trước cho 
đến nay chính các nhà độc tài địa phương đã ra tay trước. Rồi ông 
Moutet đòi rằng chỉ có ông mới có thẩm quyền cho ý kiến trong 
lãnh vực này. Chánh sách "theo ý ta" này bây giờ lại chỉ do một 
người quyết định mà thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì thay đổi. Có lẽ 
phải hoàn toàn đui mù mới coi chuyện Moutet làm là một cải 
cách thật sự.   

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Về các sắc lệnh báo chí áp dụng tại Đông Dương, xin xem bài “Chế độ báo chí 
tại Đông Dương: Tình trạng báo chí và ký giả” trong chương Báo giới, chính 
quyền. 
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Trích thư Trần Văn Thạch  
gởi 

Ông Chủ tịch Uỷ ban Thuộc địa, 
đảng Xã hội Pháp SFIO 1 

Làm sao Uỷ ban điều tra biết được sự thật về chế độ dành cho 
báo chí Đông Dương như hiện nay? Vì Quan Toàn quyền có 
quyền cho phép trước (l'autorisation préalable) và quyền cấp hay 
rút giấy phép thể theo yêu cầu của Thống đốc Nam Kỳ hay của 
bất cứ Thống sứ nào. Quyền cho phép trước là thứ chế độ tuỳ 
thích.  Kể từ ngày có chánh phủ Mặt Trận Bình Dân, bảy tờ nhật 
báo nhiều độc giả nhất Đông Dương bị cấm. Tại Nam Kỳ ông 
[Thống đốc] Pagès thi hành chánh sách khủng bố đối với các nhà 
báo từ Trung hay Bắc Kỳ vào Nam, là trục xuất khỏi Nam Kỳ 
những ai không làm vừa lòng ông. Ông đuổi họ "về nguyên quán" 
bằng "biện pháp công an" và không một lời giải thích nào khác.  

Hai nhà báo Diệp Văn Kỳ và Bùi Thế Mỹ bị trục xuất2 vì đã 
chống đối liên danh Bùi Quang Chiêu ra ứng cử Hội đồng Thuộc 
địa dưới sự bao che của quan Thống đốc. Họ bị trục xuất vào giữa 
mùa bầu cử. Chúng tôi đã phản đối nhưng không có kết quả, Bộ 
trưởng [bộ Thuộc địa] không phản ứng gì cả. Ông Pagès sau đó 
còn đưa chứng cớ cho Bộ trưởng nói rằng hai nhà báo nói trên đã 
xúi giục công nhân đình công. Đây là điều hoàn toàn sai lầm. 
Việc trục xuất này cực kỳ bất lợi cho uy tín chánh phủ Mặt Trận 
Bình Dân, vì dân bản xứ nghĩ rằng Mặt Trận dung tha những tình 
trạng bất công ngoài sức tưởng tượng như vậy. Thật vậy chúng 
tôi không ai có thể chịu nổi khi nghĩ rằng mình không sao được 
tự do đi lại và cư trú ở bất cứ nơi nào trên đất Liên Bang Đông 
Dương, ngoại trừ nơi chúng tôi đã ra đời.  

                                                      
1 Soạn giả không tìm được toàn bản lá thư của Trần Văn Thạch, chỉ thấy đoạn 
ngắn ở trên, được đánh máy lại và lưu trữ trong tư liệu của Marius Moutet 
(Fonds Marius Moutet, PA28, c2); nhưng độc giả có thể biết được một số vấn đề 
Trần Văn Thạch nêu ra trong thư này khi đọc bài “Bộ trưởng Bộ Thuộc địa phản 
ảnh các vấn đề Trần Văn Thạch nêu lên về tình hình Đông Dương” trong Phụ 
Lục 1. 
2 Xem đoạn “Trục xuất ký giả” trong bài “Chế độ báo chí tại Đông Dương: 
Trình trạng báo chí và ký giả”, chương Báo giới, chính quyền. 
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V. 

 
 

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 
 

Phan Thị Trọng Tuyến 
 

 
Phải bắt đầu từ chỗ đầu tiên. 

Và chính lòng can đảm mở đầu cho mọi bắt đầu. 
Vladimir Jankelevitch (1903-1985) 

 
Thông thường, sau khi xong việc, người dịch chỉ còn một thỉnh 
cầu quan trọng: mong độc giả thông cảm, lượng thứ cho những 
lỗi lầm và sơ sót chắc chắn có, khiến tác phẩm gốc có thể bị hiểu 
sai hoặc giảm giá trị.  

Trong trường hợp chúng tôi ở đây, một điều lo lắng phân vân 
khác đã có mặt từ lúc bắt tay vào việc, đó là làm thế nào đến thật 
gần tinh thần nguyên tác, hay ít ra không xa lắm giọng Sài Gòn 
thời ấy, và cố sức tránh dùng những từ ngữ chưa có mặt trước 
thập niên 30 hay 40 của thế kỷ 20. Làm sao chuyển / dịch được 
cái "u mặc", tính khôi hài và đặc biệt tài chơi chữ (Pháp) của 
Trần Văn Thạch đến người đọc?  

Dần dà tôi nhận ra đây là những ước vọng quan trọng vượt 
khỏi ý chí và khả năng có giới hạn của mình, tôi đành cố gắng chỉ 
chú ý vào việc hiểu đúng tư tưởng để phản ảnh trung thực tấm 
lòng Trần Văn Thạch. Xem việc mình làm như góp bàn tay đẩy ra 
biển lớn cái chai nhỏ chứa một bức tâm thư, một trang sử.    

Và tôi không hề ngờ trước được là việc đóng góp này đã đem 
lại cho chính tôi nhiều điều hữu ích và lý thú.  

Lúc dịch xong các bài báo cuối cùng, được chị Châu "ra lệnh" 
nghỉ ngơi và "giải trí". Dù phần việc chị giao cho tôi chỉ là giọt 
nước so với công trình đại dương của chị từ bao nhiêu năm qua, 
nhưng tôi vâng lời, cuối tuần đó nghỉ phè, nhân tiện sắp xếp lại tủ 
sách nhỏ ngổn ngang những tác phẩm đã mua hay được con cháu 
tặng từ vài năm nay mà chưa đọc xong.  
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Thì tình cờ đọc Le Vin de solitude của Irène Némirovsky1, 
vào những ngày cuối năm lạnh lẽo. Một tuổi thơ kể lại, với quyển 
sách đầu tay ra đời năm bà 26 tuổi.  Những quyển sách tiếp nối 
được xuất bản tại Paris, trong nước Pháp trước thềm một thời kỳ 
biến loạn kinh hoàng đến độ cuốn theo mạng sống của bà, năm đó 
Némirovsky mới 39 tuổi.  Sách bà sẽ bị cấm khi Đức chiếm đóng 
Pháp. 

Bất ngờ nghĩ đến chị Châu và cuộc đời hoạt động cũng trong 
cùng khoảng thời gian đó của cha chị, ông Trần Văn Thạch. Ông 
mất lúc chị 7 tuổi, trong những ngày cuối cuộc Thế chiến thứ hai. 
Những người con của Irène là Denise và Elisabeth Epstein cũng 
mất mẹ (và cha) rất sớm. 

Lập tức có so sánh không cưỡng được giữa chị với họ, vì tấm 
thiệp xuân chị gửi đầu năm 2009 với bức ảnh chị và mẹ là bà 
Trần Văn Thạch. 

Hai chị em bà Elisabeth và Denise Epstein, con gái Irène 
Némirovsky, cất giấu giữ gìn những bản thảo của mẹ, nhưng 
không dám giở ra xem vì những kỷ niệm quá đau đớn, mãi đến 
mấy mươi năm sau khi bà mất họ mới khám phá tác phẩm sau 
cùng của mẹ và cho xuất bản. Năm 2004 đó, quyển Suite 
française, hai tập đầu trong bộ truyện dang dở, nhận được giải 
thưởng Renaudot, một giải thưởng văn học từ trước đến nay chỉ 
trao cho các tác giả còn sống. Từ đó, các độc giả thế hệ trẻ ở 
Pháp và thế giới cũng khám phá ra Irène Némirovsky.  

Bà kể lại khung trời thơ ấu bên người mẹ lãnh đạm, nông cạn, 
bề ngoài và thế giới trưởng giả về chiều với người cha yêu dấu 

                                                      
1 Irène Némirovsky ( 1903-1942 ): Nhà văn Pháp gốc Do Thái sinh tại Kiev 
(Nga), cha mẹ di cư sang Pháp khi bà 16 tuổi. Bà nổi tiếng từ năm 1929 với tác 
phẩm David Golder. Vài tác phẩm bà được biên kịch, quay thành phim. Nhưng 
vào đầu Thế chiến khi Đức chiếm Pháp, theo các luật lệ bài Do Thái, bà bị cấm 
viết; chỉ một vài quyển sách của bà được in dưới tên giả. Chồng bà không được 
phép làm việc. Bà tiếp tục viết đến năm 1942 thì cảnh sát Pháp bắt bà đưa vào 
trại tập trung, chỉ một tháng sau bà bị giết tại Auschwitz, vào tháng 8 năm đó. 
Vài tháng sau nữa đến lượt chồng bà Michel Epstein cũng bị bắt và chết trong 
trại tập trung. Hai đứa con gái nhỏ Denise và Elisabeth, được bà vú che giấu, 
nhưng cũng phải trốn tránh nhiều lần. Denise, 13 tuổi, lúc nào cũng không rời 
quyển tập mẹ viết trong những ngày tháng sau cùng sống bên các con. Đó là di 
cảo của mẹ, Denise giấu trong một cái gối. Năm 1945, Pháp giành lại độc lập, 
hai cô bé mỗi ngày ra nhà ga vô vọng chờ đón cha mẹ trong những lớp người 
sống sót trở về từ các trại tập trung.  
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yếu đuối, ham mê cờ bạc. Những trang bản thảo bà viết trong 
những năm tháng trốn tránh cuộc truy nã, được các con bà khi đó, 
dù tuổi nhỏ nhưng biết cất giấu, giữ gìn như báu vật.  
Némirovsky bị giết trong trại tập trung Đức Quốc xã.  

Lịch sử người Âu châu gốc Do Thái bị Đức tàn sát trong Thế 
chiến thứ hai được cặn kẽ giải bày, bằng chứng cũng trùng trùng 
tỏ rõ. 

Trần Văn Thạch, không phải là nhà văn thuần tuý, nhưng là 
một chánh trị gia, một nhà báo; ông bị giết một cách mờ ám vì 
chủ trương triệt hạ có hệ thống của những người stalinít đối với 
phái trốtkít. 

Chị Trần Mỹ Châu, hơn 60 năm sau, cũng tìm được hầu như 
trọn vẹn những gì cha đã viết và sau khi sắp xếp, chú thích bối 
cảnh và dẫn giải diễn tiến lịch sử, chị  giới thiệu công trình với 
độc giả. Khác với hai người con gái trên, chị đã phải đi khắp nơi 
tìm dấu vết cha để lại. Chị lùng sục khắp các thư viện. Hỏi han 
các sử gia trên thế giới. Chị theo dõi từng bước đi của cha, kiếm 
tìm từng bài trong những tờ báo cũ, như những mẩu đời ngắn, 
gọn với những con số cho biết ngày tháng, như một thứ nhật ký, 
như những viên sỏi, những mảnh ghép rời rạc, mục nát. 

Chúng ta biết số lượng báo in La Lutte không nhiều, báo tuy 
công khai hợp pháp nhưng bị cấm phát hành rộng rãi, cho nên 
hơn nửa thế kỷ sau, đi tìm những tờ báo này không dễ dàng chút 
nào. Chị tỉ mỉ lắp ráp, chụp hình, sao chép từng bài viết. So sánh, 
hỏi thăm, bởi vì có những bài không chữ ký người viết, tìm 
những tài liệu nói về cha chị và các bạn đồng nghiệp với ông, 
những người đã viết nên những trang sử thật đẹp đẽ tại miền Nam 
Việt Nam thời Pháp thuộc. Đó cũng là một điểm khác biệt nữa so 
với hoàn cảnh Némirovsky.  

Bà Némirovsky tâm sự về đời mình trong bối cảnh Nga lưu 
vong, còn Trần Văn Thạch sử dụng quyền lập pháp, viết báo để 
bênh vực dân nghèo, nói lên bất công và ngược đãi do thực dân 
áp đặt lên con người và đất nước Việt Nam thời thuộc địa 

Điều liên tưởng của tôi chỉ đến từ hoàn cảnh những người con 
đi tìm dấu vết của cha mẹ, hình ảnh cội nguồn. Điều gì đã thôi 
thúc họ phải nhắc nhở, phải kể lại? Để chia sẻ và trả lời? Vì 
những kỷ niệm trước đó quá mỏng manh mơ hồ? Vì di vật để lại 
mang giá trị nội tại cực kỳ quan trọng vượt lên trên ranh giới gia 
đình? Một cách để giải oan và phục hồi danh dự của người đã bị 
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vùi dập trong oan ức, khuất tất? 
Chị đã như thế nào khi tìm ra tài liệu, khi ghi lại từng chữ, 

từng câu các bài báo của cha, khi hình dung tâm trạng của ông lúc 
viết cho tờ báo lịch sử lừng danh một cõi Nam Kỳ thuở trước?     

Từ lâu lắm nguyên nhân và các lý do quan trọng sâu kín cũng 
như các chứng từ, chứng nhân về cái chết của Trần Văn Thạch và 
các bạn đồng hành đồng chí, tưởng chừng như đã chìm khuất 
trong cát bụi thời gian và bị giẫm nát dưới sức mạnh quyền lực 
chính thống. Cho nên hành trình chuyến đi tìm cha cũng là hành 
trình của sử gia. Kiếm tìm, so sánh, sàng lọc... Hành trình của cả 
một đời người.  

  
Khi việc thực hiện Tuyển tập Trần Văn Thạch đi đến giai đoạn 

cuối, tôi nhận được bài "Một giấc mơ độc đáo"1, do sinh viên triết 
Thạch viết trong tạp chí sinh viên do anh xuất bản, nói lên ước 
vọng nhìn thấy xứ An Nam thuộc địa được thoát khỏi gọng kềm 
đế quốc Pháp.  

Mục sư Martin Luther King vài chục năm về sau đã bắt đầu 
bài diễn văn bất hủ cũng bằng câu tôi đã mơ như vậy khi ông 
tranh đấu cho dân quyền người Mỹ da đen.  

Dĩ nhiên, hầu như tất cả những kẻ bị áp bức, bị mất tự do đều 
có giấc mơ mở tung được xiềng xích. Giấc mơ tự nhiên và bình 
thường hợp lý này luôn luôn trở thành khác thường, bất khả trong 
hoàn cảnh nghiệt ngã, éo le. Nhất là khi đó, Việt Nam thành 
thuộc địa Pháp đã hơn 60 năm. 

Với Trần Văn Thạch, đây là "một giấc mơ độc đáo" vì tác giả 
nhìn thấy đoàn kết dân tộc qua (hai) đảng phái, nhìn thấy dân trí 
mở mang, hứa hẹn cuộc đấu tranh (bất bạo động cho) dân tộc tiến 
triển tốt đẹp. Đó là mơ ước đoàn kết giữa hai khối tạm coi là giới 
tư sản trưởng giả và giới nông dân, lao động. 

Giấc mơ thanh niên trên mẫu quốc Pháp, nơi đó chủ nghĩa 
thuộc địa được nhiều người Pháp và kể cả kẻ bị trị, nhìn qua lăng 
kính khai hoá tốt đẹp, trừ một vài trường hợp hiếm hoi2. 

                                                      
1 Un rêve singulier, báo JEA, số 8, ngày 15-12-1927. 
2 Trái lại, sứ mạng đi giáo hoá thuộc địa , truyền bá văn minh Pháp được đề cao 
đến cực điểm, Trần văn Thạch có nói đến việc này trong một bài viết khác. Các 
ngoại lệ hiếm hoi (làm tiền đề cho phong trào chống thuộc địa sau Đệ nhị Thế 
chiến) là Segalen, Paul Vigné d'Octon. Vừa là bác sĩ, vừa làm chính trị, Paul 
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Ở tuổi đôi mươi sinh viên vào thời buổi đó, vấn đề thuộc địa 
cũng như chánh sách độc tài toàn trị tàn ác của Staline chưa phải 
là vấn đề lương tâm hàng đầu của giới sinh viên, trí thức Pháp, và 
đám đông chưa đọc được Trotski cũng như chưa được đọc báo 
cáo của Khrustchev vài mươi năm sau đó. Còn André Gide chỉ 
nhắc đến những bất công đối xử với Phi Châu thuộc địa (Chuyến 
đi Congo và Từ Tchad trở về )1, phải đợi thêm gần hai thập niên 
sau nữa với Albert Camus, Jean Paul Sartre và lại André Gide (tất 
nhiên, với Trở về từ Liên Xô). 

Giấc mơ khác thường vì tại Việt Nam tuy Nguyễn An Ninh, 
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… từ đầu thế kỷ 20, không 
ngừng kêu gọi dân tộc, thanh niên thức tỉnh, đòi lại quyền độc lập 
tự chủ nhưng tiếng nói họ cũng không ngừng bị che lấp, bản thân 
họ không ngừng bị thực dân tù đày, đàn áp2.  

Chàng sinh viên Thạch mơ thấy dân tộc mình sẽ vùng dậy và 
tìm lại được nền độc lập khoảng trên dưới 25 năm sau đó, khoảng 
thời gian hợp lý theo chàng để mọi sự chín muồi cho lý tưởng, 
cho hoài bão thanh niên, khát vọng đồng bào.  

Sau khi trở về nước, Trần Văn Thạch và nhiều nhà cách mạng 
Việt Nam khác đã dùng lý luận và báo chí cũng như nương vào 
luật pháp ban hành bởi chánh phủ thuộc địa để đấu tranh giành 
độc lập. Ước vọng đất nước có độc lập bằng tranh đấu bất bạo 
động quả thật độc đáo vì nó được hình thành trong một thế giới 
đầy bạo động, tàn ác.     

- Tức là đảng của anh không nhận lệnh từ đâu hết? 
- Không nhận bất cứ từ đâu, không nhận từ Mạc tư Khoa hay 

từ Quảng Đông. Chúng tôi sợ nhất là người Tàu.  

 Đọc lịch sử riêng lẻ là một cách nhìn lại lịch sử chung, vì sự 
thật và vận mạng riêng lẻ góp phần cho sự thật và vận mệnh 

                                                                                                                       
d'Octon trong nhóm tả khuynh vì tiếp xúc trực tiếp với dân thuộc địa cũng như 
với thành phần mẫu quốc tại thuộc địa, nhà văn này bất bình trước những bất 
công và đối xử dã man dân bị trị, lên tiếng  bằng các tác phẩm văn chương: Paul 
d'Octon viết hơn 20 quyển sách, tên ông được đặt cho một giải thưởng văn học 
về đề tài xã hội đặc biệt dành cho giới y sĩ. 
1 Congo từ cuối thế kỷ 19 và Tchad năm 1900 đều bị Pháp bảo hộ và trở thành 
thuộc địa  hai mươi năm sau đó. 
2 Đọc trọn tập sách này, chúng ta thấy trong nhiều bài viết Trần Văn Thạch có 
nhiều nhận xét chính xác về việc xảy ra trong tương lai 
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chung, huống hồ là lịch sử hoạt động của một người ngoại hạng 
như Trần Văn Thạch.  

 
Khi đọc phần chị Châu kể chuyện gặp Trần Văn Giàu, tôi xúc 
động bàng hoàng trước sự trầm tĩnh của chị và lập tức nhớ lại 
cuộc gặp gỡ giữa ông Giàu và cha chị hơn 60 năm về trước. Một 
bàn tay vỗ trên báng súng và ngón tay chĩa vào trán xỉa xói, hăm 
dọa, và lời lẽ không phải để dẫn giải bày tỏ mà là để đe dọa và át 
tiếng. Hai cử chỉ một con người bên thắng cuộc với khoảng cách 
thời gian thật dài và với hai thế hệ thua cuộc, nhỏ bé, bất động, 
trên tay chỉ có ngòi bút và tâm trí sáng ngời. Cuộc song hành lửa 
bạo lực và nước kiên nhẫn vẫn còn đang tiếp diễn, trong bối cảnh 
khác. 

Tôi thấy chị đầy vị tha và tự tin. Tôi chắc chắn thái độ ông 
Giàu đã nhắc chị nhớ đến khung cảnh dầu sôi lửa bỏng của những 
ngày cuối tháng 8 năm 1945.  

Thật vậy, trong phần viết về tâm trạng khi tìm ra bức ảnh của 
cha vào một ngày hè tại Aix-en-Provence và nét tả thanh niên 
Trần Văn Giàu trong quyển sách của P. Franchini, tôi nhìn thấy 
nơi sự im lặng của chị, đường hoàng và ngay thẳng, luồng ánh 
sáng soi rõ cuộc chém giết thuở xưa. Như một bằng chứng cuối 
cùng, quý giá do chính Trần Văn Giàu mang lại. Thì còn cần nói 
gì thêm hơn nữa, ngoài món quà từ tạ trao tay, coi như oán thù đã 
cởi bỏ, chỉ còn lòng trắc ẩn trước một sự thật rạng rỡ. Vị anh 
hùng tài ba ấy thì ra cũng chỉ là một cục đá, một con dao. Thiếu 
một tâm hồn, một trái tim. Lửa bạo lực chỉ gây chết chóc, tàn phá 
và sợ hãi còn nước tĩnh lặng rạch ròi, kiên nhẫn nhắc nhở để nhớ 
lại nhưng khoan dung và nuôi nấng.  

Tôi vừa thán phục vừa xúc động, tôi tin chắc chắn rằng từ nay 
với những bằng chứng lịch sử đem lại như quyển sách này, viết 
bằng nghị lực và trái tim rướm máu, nhưng rõ ràng chính xác, 
công phu và có phương pháp, khoa học, chẳng còn ai cần đến thứ 
lửa hung bạo vì nó đã đốt cháy quê hương tôi quá nhiều, quá lâu. 
Tôi tin chắc rằng lòng kiên nhẫn, tình thương, nghị lực sẽ sáng 
soi đất nước, thuyết phục và kết nối lòng người.  

Cho nên đây không chỉ là công trình nhiều giá trị do Trần Mỹ 
Châu thực hiện làm quà tặng dâng cho mẹ và người thân trong gia 
đình. Quyển sách này còn là bản cáo trạng và chứng cớ xác thực 
bác bỏ lời vu khống của kẻ sát nhân giấu mặt. Quyển sách này tự 
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nó cũng là một đàn tràng giải oan cho cả một thế hệ. Sẽ còn có 
nhiều đàn tràng khác tiếp nối. Giải oan để biết yêu thương kính 
trọng những tấm lòng đẹp đẽ cao quý. 

Quyển sách này sẽ còn là nén hương cho tất cả những người 
đã âm thầm hy sinh cho đất nước Việt Nam, và là gia tài gửi lại 
cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của Việt Nam.  

Các thế hệ đấu tranh bất bạo động ngày nay sẽ hãnh diện 
khám phá rằng hơn 80 năm về trước, một người trí thức, vì yêu 
đất nước và đồng bào, như họ bây giờ, và như tiên tổ xưa kia, đã 
dám đối đầu với cường bạo hung tàn chỉ với trái tim, trí tuệ và 
ngòi bút. Một trong những cách để hãnh diện với tiền nhân có lẽ là 
luôn nhớ công ơn họ và không ngần ngại nối gót họ trong hành 
động và cách sống sao cho đất nước vẹn toàn và đời sống đồng bào 
được tốt đẹp. 
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VI. 

 
Tưởng niệm MẸ 

Trần Mỹ Châu 

 
Không đầy một tháng sau khi tôi lặng lẽ từ giã mẹ, trở về 

Canada thì được tin bà qua đời. Đêm đêm trằn trọc trên giường 
tôi thường nghĩ đến mẹ, đến cuộc đời bất hạnh của bà.  

Mẹ tôi mất ngày 12 tháng 2, 2014 tại Vĩnh Long hưởng thọ 
96 tuổi. Rất thọ, nhưng hưởng thì không được bao nhiêu. Vào 
tuổi 33, từ một người thông minh, đảm đang, duyên dáng, bà trở 
thành người mất trí cho đến cuối đời.   

Vài tuần sau khi mẹ tôi mất, tình cờ tôi được nghe một đoạn 
nhạc trong bản trường ca Hòn vọng phu của Lê Thương. Chưa 
bao giờ tôi xúc động mạnh như lần này khi nghe hai câu "người 
đi ngoài vạn lí quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn." Lần 
chót tôi về thăm mẹ, nằm trên giường bịnh, bà hỏi tôi: Sao ba 
Thạch chưa về thăm má? Trước đó một năm, với giọng trầm 
buồn, bà nói nhỏ với tôi: Ba Thạch dặn Má Ngọc chờ rồi về rước 
đi… Sáu mươi chín năm qua, trong cái thế giới riêng tư, huyền 
ảo, mẹ tôi vẫn đợi ba tôi về.  
 Nghĩ đến mẹ là tôi thấy hiện rõ trước mặt một người dáng 
mỏng mảnh, hiền từ, ăn nói nhỏ nhẹ, gương mặt dao động không 
ngừng: bình thản đó, nhăn nhíu đó, dường như trong đầu lúc nào 
cũng quay đi quay lại cuốn phim dĩ vảng. Ít khi lộ vẻ vui, lâu lắm 
mới cười mỉm một lần. Lần chót tôi sung sướng được thấy nụ 
cười đó là đầu năm 2013. Một sáng sớm, ngồi chơi với mẹ ở hành 
lang nhà, tôi gợi chuyện “Bây giờ mình nói chuyện gì nè… 
Chuyện Cái Đôi [quê cha của mẹ tôi] hay chuyện Ba Thạch?” Mẹ 
tôi mỉm cười, rồi nói ngay: “Ba Thạch dặn Má Ngọc chờ…” Tôi 
thu được nụ cười và câu nói đó với cái máy chụp hình nhỏ, 
thường sẵn bên tay khi ngồi chơi với mẹ. 
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 Ngoài bịnh tâm thần, mẹ tôi còn mang bịnh suyễn, đau nhức 
chân vì một u bướu chấn giây thần kinh, và bị mù mắt bốn năm 
trước khi lìa đời. Dù thể xác đớn đau, tâm thần rối loạn, mẹ tôi 
sống đến tuổi đại thọ. Một điều tôi nhận thấy là mẹ tôi cũng hay 
giận dỗi, hay than phiền như mọi người, nhưng bà giận mà 
không hờn, phiền mà không trách. Có thể nhờ đó mà bà đại thọ? 
 Nghĩ đến cuộc đời của mẹ, của tôi, và những người xung 
quanh, rõ là có ai sống trên đời mà không qua khổ ải. Nhiều bạn 
khuyên tôi nên tập thiền, nhưng thiền môn nào mà lại chẳng dựa 
trên đạo giáo, mà giáo thuyết nào tôi cũng chưa hội ngộ vì còn 
nhiều nghi vấn. Tôi còn ngập ngừng ở ngưỡng cửa thiền. 

Từ ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi vẫn chưa tìm lại được cảm 
hứng viết lách. Ngẫm nghĩ lại thấy rõ rằng nếu mẹ tôi không 
gượng sống với tôi đến cuối năm rồi thì quyển sách này chắc 
chắn còn dang dở. Con hết lòng cám ơn mẹ. 

 
Trần Mỹ Châu 
(Tháng Tám, năm 2014) 
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PHỤ LỤC 1 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THUỘC ĐỊA PHẢN ẢNH CÁC VẤN ĐỀ  

TRẦN VĂN THẠCH NÊU LÊN  
VỀ TÌNH HÌNH ĐÔNG DƯƠNG1 

[Thư gửi Chủ tịch Uỷ ban Thuộc địa, đảng Xã hội Pháp] 
     [Tháng 10, năm 1937] 

 Kính thưa Ông Chủ Tịch, 
      Kính thưa đồng chí, 

Tôi xin cám ơn ông/đồng chí đã gởi cho tôi thư ông đại biểu 
Hội đồng Thành phố Sài Gòn Trần Văn Thạch miêu tả tình hình 
Ðông Dương và yêu cầu Uỷ ban Thuộc địa đảng Xã Hội can thiệp 
để có được một số cải tổ chánh trị. 

Thư này làm vinh dự cho tác giả qua trí thông minh và kiến 
thức đáng ca ngợi về mặt ngôn ngữ và hiểu biết tình cảm nước 
Pháp chúng tôi. Ông Thạch quả thật biết tất cả những gì phải viết 
để làm chúng tôi cảm động. Tôi thật tình đồng ý với ông rằng sự 
đàn áp có phần nặng nề vì dựa vào một đạo luật đặc biệt mà tôi sẽ 
sẵn sàng thay đổi nếu chúng ta ở trong một tình thế yên tĩnh hơn, 
và nếu tôi đối diện với những địch thủ ít quyết lòng chống lại 
công trình nước Pháp. Chính vì tôi sẵn sàng và quyết tâm cho dân 
An Nam hưởng những quyền tự do dân chủ và cộng hòa mà tôi 
muốn tránh chuyện đảng phái chiếm đoạt quần chúng lao động 
Ðông Dương – những đảng phái mà tôi, vì là một dân biểu và 
chiến sĩ đảng Xã hội, biết rõ được mục đích, tôn chỉ và phương 
pháp.  

Khi ông Thạch cho chúng tôi biết rằng chiến thắng của Mặt 
Trận Bình Dân bên Pháp đã dấy lên niềm hy vọng lớn lao tại 
Ðông Dương, tôi hoàn toàn tin rằng ông có lý, nhưng nếu ông ấy 
nói thật lòng, ông ấy phải công nhận rằng đảng ông đã chiếm hy 
vọng này, lấy đó làm lợi thế riêng để sử dụng và làm cớ cho 
những người trong nhóm "Tranh Ðấu" và "Lao Ðộng" (Le 
Travail”)2 hướng dẫn gây náo động. Mục đích tức thời của những 

                                                      
1 Fonds (Tư liệu) Marius Moutet, PA28, C2. Tựa bài do soạn giả đặt. 
2 Xem mục “Báo chí” trong Bản chú thích tên người. 
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người này đúng là bảo vệ quần chúng bị áp bức, như ông Thạch 
hiểu, nhưng ý đồ và cố gắng đi xa hơn của họ đã vượt khỏi tầm 
vấn đề bảo vệ quần chúng chính đáng. Một vấn đề mà chính tôi 
cũng đã sát cánh đóng góp khiến phong trào đình công và yêu 
sách thợ thuyền được thành công. 

 Ông Thạch có dám chối cãi là việc khuấy động của những Uỷ 
ban Hành động chính là, một mặt nhắm vào mục đích tổ chức 
những đảng cách mạng để tiếp đến giải phóng hoàn toàn Ðông 
Dương ra khỏi chánh quyền Pháp, và mặt khác nhằm đưa những 
đảng Cộng sản vào việc trước tiên là hướng dẫn quần chúng rồi 
sau đến lãnh đạo cả nước hay không? Như thế nào mà một người 
cực kỳ thông minh và hiểu biết vô cùng chính xác mối tình cảm 
nước Pháp như ông ấy lại có thể nghi ngờ lòng thiện chí quyết 
làm việc cho một chánh sách bảo vệ thợ thuyền và tự do xã hội 
của chúng tôi? Và tại sao khi ông và bạn bè đã biết rõ thiện chí 
này lại còn cố tâm tiếp tục gây khó khăn đặc biệt cho cuộc hợp 
tác Pháp - Việt bằng việc khuấy động và gây rối liên miên, trong 
mục đích và theo phương kế mà ông ấy biết rõ hơn tôi.  

Ông cho rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các báo cáo do 
chánh quyền gởi đến. Ông quên là tôi có trong tay tất cả kế hoạch 
do các thủ lãnh Cộng sản ấn định, nào là làm sao để hướng dẫn 
quần chúng thực hiện việc khuấy động, nào là làm sao để cài cán 
bộ đảng cách mạng vào những nhóm quần chúng hợp pháp để 
thực hiện cho bằng được những tổ chức cách mạng chủ động. Tôi 
biết, và ông ấy cũng biết nữa, làm thế nào để  tổ chức khuấy động 
bất hợp pháp với những phần tử chỉ đạo ra làm sao; và làm cách 
nào thiết lập trong các trường học, trại lính, xưởng máy trên toàn 
quốc các hội ái hữu, thư viện, hội tương trợ, tương tế, mà các hội 
viên là công cụ ngoan ngoãn cho những người cầm đầu dẫn dắt 
làm những chuyện mà chỉ có những người này mới biết rõ mục 
đích.  

Thật ra ông Thạch và bạn bè đang theo đuổi một cuộc tranh 
đấu lén lút mà tôi không chấp nhận, cũng như tôi không chấp 
nhận việc họ tiếm đoạt danh xưng Mặt Trận Bình Dân để tập hợp 
quần chúng vào một chương trình tối thiểu, ngõ hầu lôi kéo họ 
vào các cuộc tranh đấu ngoài đường phố hay trong làng xã, chứ 
không phải chỉ để đưa yêu sách mà thôi. Khi ông quả quyết rằng 
ông và bạn bè không hề can thiệp mà nông dân đã tự động họp 
thành đoàn lên gặp chánh quyền đòi bỏ thuế thân, xin thay đổi 
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thuế trồng thuốc lá và đòi hỏi những cải cách khác, ông Thạch 
biết sự thật không phải như vậy. Ông không thể không biết là các 
cuộc truy tố ra toà chứng minh rằng luôn luôn có bàn tay của 
nhóm "Tranh Ðấu" hay các “Ủy ban hành động” nhúng vào từ 
đầu. Ông biết quá rõ lịch sử Ðông Dương vào những năm gần đây 
để nhớ lại rằng chính vì những cuộc biểu tình với những đám 
đông tụ họp tương tự, bởi đám đông đầy đe dọa, nên mới có 
những cuộc đàn áp mạnh bạo đau đớn. Như những vụ rắc rối mới 
vừa xảy ra đây, khiến các hương chức làng xã thực tâm nghĩ mình 
đang bị nguy khốn. Nhưng ông Thạch có lẽ không lo lắng, hay 
đúng hơn ông còn tự khen vì chuyện xảy ra hoàn toàn nằm trong 
quan điểm giáo dục quần chúng tranh đấu của ông. 

Tôi không chê trách quan điểm của ông; tôi chỉ trách ông che 
giấu nó khi ông nói với các người Pháp trong Mặt Trận Bình Dân 
cho họ tin rằng không có khuấy động, rằng những phong trào xảy 
ra tại Ðông Dương chỉ nhằm mục đích giải phóng người lao động 
thôi mà lại bị đàn áp dữ dội. 

Nhóm khuấy động không thể nói rằng nếu không có biểu tình 
sẽ không có cải tổ thuế khóa tại Ðông Dương. Việc giảm gánh 
nặng cho người đóng thuế bản xứ là một trong những mối quan 
tâm chính của tôi cũng như của chánh quyền sở tại. Ông Thạch 
cũng biết rằng một dự án thuế lợi tức tại Ðông Dương đã được đệ 
lên Hội đồng Thuộc địa, và bị Hội đồng này bác bỏ nhưng chúng 
tôi sẽ không bỏ qua. Thuế thân đã được giảm cho những người 
không có của cải. Một Uỷ ban Kiểm soát đang nghiên cứu chánh 
sách thuế rượu và thuế muối ngõ hầu tìm ra những giải pháp giảm 
bớt phiền phức thuế má đang đè nặng trên nhân dân rất lao động 
và nhạy cảm mà ông Thạch và bạn bè ngụ ý cho họ tin rằng một 
ngày kia họ sẽ sống một chế độ mà trong đó người nông dân 
không còn phải trả thuế. 

Ông Thạch quả quyết rằng ông chỉ muốn hợp tác để bảo vệ 
quyền lợi quần chúng, nhưng ông biết là ông Toàn quyền Đông 
Dương đã đề nghị hợp tác này với bạn bè của ông nhưng ông [Tạ 
Thu] Thâu đã từ chối vì những nguyên tắc và ước muốn cách 
mạng của ông. Tại sao họ không chịu thử? Các ông cũng đã biết 
rằng theo lệnh của tôi, trong nhiều cuộc đình công, chánh quyền 
đã làm áp lực cần thiết cho yêu sách thợ thuyền được thỏa mãn, 
và trong cuộc đình công của nhân viên hỏa xa, chánh quyền địa 
phương đưa ra những đề nghị có thể xóa bỏ nguyên do kinh tế 
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ngay từ đầu cuộc đình công, nhưng những đề nghị này không 
được thông báo cho công nhân. 

 Ông Thạch tố cáo rằng có tấm màn hành chánh ngăn cách 
người dân và tôi. Nhưng ông có thể dám quả quyết rằng không có 
tấm màn ngăn cách chánh quyền địa phương và quần chúng, và 
chính những người cầm đầu nhóm "Tranh đấu" và nhóm "Lao 
Ðộng" (Le Travail1)  đã dựng lên cái màn này? 

Ông Thạch nhắc đến những cuộc tuyệt thực để phản kháng 
các vụ truy tố độc đoán. Thế ông quên là đã có một vụ tổng đình 
công một cơ quan hành chánh, và có đe dọa tổng đình công của 
toàn bộ guồng máy hành chánh, khiến những người giữ trách 
nhiệm an ninh trật tự đã phải dùng hết mọi phương tiện trong 
quyền hạn của họ. Nhưng nói cho cùng, chúng tôi có quá nặng 
tay trong các vụ truy tố và các cuộc tuyệt thực đầu tiên hay 
không? Những người bị bắt giữ đều được thả ra nhanh chóng, và 
người ta nhận thấy lúc đó họ chẳng bị yếu đi bao nhiêu vì chuyện 
tuyệt thực này, họ vừa ra khỏi tù thì đi dự ngay một buổi tiệc 
khoản đãi mà không cần ai theo phụ đỡ.  

Ngay từ đầu, tôi đã báo trước là một bầu không khí khuấy 
động sẽ ngăn trở những cải tổ tự do và gây ra phản ứng từ phía 
thiểu số người Pháp lạc lõng trong khối đông dân bản xứ, và một 
chánh quyền e sợ rất đúng những biến cố dữ dội mà chúng ta đã 
sống qua.  

 Ông Thạch và bạn bè đã học nghệ thuật làm cách mạng tại 
các trường dạy cách mạng nhờ các nhà cách mạng Nga truyền lại 
kinh nghiệm thực hành một thế kỷ tranh đấu bí mật, và đó là 
những phương pháp ông và bạn bè muốn áp dụng tại Ðông 
Dương. Nếu ông và bạn bè thành thật, các ông sẽ công nhận điều 
này.   

 Tôi muốn nói ở đây sự thành thật từ đáy lòng, chứ tôi tin 
lòng tin cách mạng của họ, ngay dù họ biến cách mạng thành 
nghề nghiệp. Nhưng khi họ cho rằng tôi hiểu lầm tầm cỡ và mục 
đích các phương pháp của họ, thì tôi nghĩ rằng họ thiếu thành thật 
theo kiểu người cuồng tín chỉ biết cái phương châm “cứu cánh 
biện minh cho phương tiện”, thứ đạo đức của những nhà truyền 
giáo, mà chúng tôi, những người tự do và dân chủ không bao giờ 
chấp nhận. 

                                                      
1 Xem mục “Báo chí” trong Bản chú thích tên người.  
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Hơn nữa, ông Thạch không bàn cãi như một người tranh đấu, 
mà như một trạng sư và người ưa tố tụng. Ông khăng khăng dựa 
trên cách diễn dịch và áp dụng luật lệ. Về phần nhân sự, ông có 
vừa lòng khi tôi dời ông Robin1 khỏi Ðông Dương, điều quan 
trọng hơn hết đối với tôi? Ông lại chỉ lo trách cứ về chuyện gắn 
huy chương [cho Robin] mà chuyện này đã được quyết định trước 
khi Mặt Trận Bình Dân lên cầm quyền, và chúng tôi bắt buộc 
phải giữ lời hứa đó. 

Ông Thạch không hài lòng về người nào hết. Khi tôi còn làm 
dân biểu và đảng viên tích cực tranh đấu, tôi vẫn nghe bạn An 
Nam của tôi khen ông [Thống sứ] Châtel2 đã thiết lập nhiều 
phương pháp mới để tìm hiểu sâu rộng người bản xứ, là người 
nhân đạo, là người biết nhìn xuống sự cùng khổ của người dân. 
Thế mà ngày nay người ta biến ông thành kẻ tra tấn. Ông 
Thibaudea3 cũng không được đánh giá khá hơn; tôi đưa ông sang 
cầm đầu xứ Cao-Miên bởi vì ông được bạn bè trong đảng Xã hội 
bảo đảm. Tôi tự hỏi mình phải kiếm đâu ra người làm ông Thạch 
hài lòng. 

Ông Thạch ám chỉ rằng các cuộc bắt bớ xảy ra sau khi ông Bộ 
trưởng đánh điện tín qua Đông Dương. Nhưng ông không đưa ra 
nội dung những bản điện tín đó và không nói rằng các điện tín 
này ra chỉ thị về sự cần thiết một hợp tác trong tinh thần tin cậy. 
Làm sao người ta có thể nghi ngờ thật tâm và tình cảm của chúng 
tôi khi chúng tôi cho thả gần 1.300 tù chánh trị. Thật ra tôi tin 
ông Thạch và bạn bè phải tự trách khi còn vài kẻ khuấy động bị 
giam giữ, chính vì họ sử dụng những người tù chánh trị được thả 
này vào việc tổ chức biểu tình trên đường phố. 

Ông Thạch phản đối về tình trạng những người tuyệt thực lúc 
họ ra tòa. Nhưng tôi có các chứng nhận của bốn bác sĩ về tình 
trạng sức khỏe và thể chất như trọng lượng, nhịp tim, và tôi khó 
thể tin rằng cả bốn bác sĩ đều giả mạo để lừa tôi. Sự lo lắng về 
sức khỏe của họ đã rõ ràng, bởi vì chúng tôi đã thả người bị việc 
nhịn ăn đe dọa tánh mạng nhất vì mang bệnh lao trước đó 
[Nguyễn Văn Số]. 
                                                      
1 Eugène Jean Louis René Robin: Toàn quyền Đông Dương từ 15 tháng 1-1934 
đến tháng 9-1936, sau đó là Brevié thay cho đến tháng 8-1939. 
2 Yves Charles Châtel: Khâm sứ Trung kỳ, 1931- 1934.  
3 Léon Emmanuel Thibaudeau: Thống sứ Cao Miên (Campuchia) từ tháng 12-
1936 đến tháng 12-1941. 
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Sau hết, người ta nghi ngờ chủ nghĩa tự do của chúng tôi, 
đúng vào thời điểm Ðông Dương có được luật lệ lao động nhiều 
hơn bao giờ hết trong suốt lịch sử Ðông Dương. Vào chính lúc dự 
luật về tự do nghiệp đoàn đang hoàn tất, thì chuyện khuấy động 
tăng gấp đôi và những Uỷ ban Hành động Nghiệp đoàn được 
thành lập. Chính vì ông Thạch và các bạn ông, như mọi khi, 
muốn giành lấy công trạng trong việc này cũng như giành lấy 
thành quả do các cuộc đình công đem lại, mà các thành quả đó 
chưa chắc được như vậy nếu không có tôi trong bộ Thuộc địa. 

Đừng bóp méo ý muốn. Tôi muốn có một chuẩn định về mức 
lương tiền tối thiểu, không phải để mọi mức lương trở thành bình 
thường mà nhằm để các chủ nhân không được trả lương dưới mức 
tối thiểu do luật định. Ông Thạch chỉ lo chú ý đến mức thiếu mà 
không nghĩ rằng trước đó chẳng có gì cả, và do vậy việc định 
đồng lương tối thiểu này, tuy nhỏ bé nhưng lại đem đến một kết 
quả quan trọng.  

Ông hãy xem điều hiểu lầm thê thảm này. Ông Thạch tuyên 
bố rằng ý muốn của bộ trưởng [bộ Thuộc địa] bị xuyên tạc, rằng 
các luật lệ của bộ không được áp dụng và lỗi lầm do chánh quyền 
địa phương. Nhưng bộ trưởng nghĩ ngược lại, sở dĩ chánh sách 
cải tổ của Mặt trận Bình Dân bị chánh quyền địa phương thi hành 
chậm trễ ấy là do lỗi của ông Thạch và các bạn ông, đã cố ý duy 
trì chuyện khuấy động. Và chính chuyện khuấy động này ngăn 
cản không cho các biện pháp tự do đã ban bố được phát triển 
thêm. 

Cuối thư, ông Thạch đưa ra 4 điều cải tổ: 

- Trả tự do cho tất cả tù chánh trị mới cũng như cũ. Để 
mai này ông sẽ lùa họ vào đứng đầu các Uỷ ban hành động, hoặc 
chỉ đạo các tổ chức ái hữu hay tương tế để hướng dẫn khuấy động 
rộng lớn thêm ra và dần dà đưa quần chúng đến mức kích động 
cần thiết để khi có những biến cố đầu tiên sẽ dựa vào đó gây ra 
khởi điểm cho một cuộc nổi dậy rộng lớn hơn. 

- Tự do báo chí như bên Pháp. Để thêm chuyện đả kích dữ 
dội chánh quyền địa phương và chánh phủ Mặt Trận Bình Dân. 
Để thêm những lời kêu gọi chống đối chánh quyền. 
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- Quyền tự do nghiệp đoàn. Để khi luật cho phép quyền này 
ra đời thì ông Thạch và các bạn ông sẽ trở nên phản nghịch vì 
mục đích của họ là lợi dụng nghiệp đoàn để làm cách mạng.  

- Quyền tự do lập hội và tự do đi lại. Vậy chứ người ta 
không thường nhìn thấy ông Thạch và các bạn ông tự do đi khắp 
các đường phố thôn làng để âm mưu gây rối loạn trật tự an ninh 
đó sao. 

Trong cuộc đời 40 năm, tôi luôn luôn bảo vệ các công nhân 
bằng chánh trị và nghề nghiệp. Tôi luôn cố gắng dự phòng cho 
đất nước tôi tránh được tai họa phát xít. Nhưng nếu mà một ngày 
nào đó chuyện ấy xảy ra, như bên Ý và bên Đức, một phần sai 
lầm chính là do những phương pháp tranh đấu đã được sử dụng, 
do những phê bình quá lố, do sự nghi ngờ các con người làm việc 
để cải thiện số phận các con người nghèo khổ. Không ai xót xa 
hơn tôi khi nhà nước đôi khi đàn áp mù quáng. Tôi nghĩ, cũng 
như ông Thạch và ông thầy Trotski của ông, rằng nhà tù là trường 
học tốt nhất để đào tạo người cách mạng.  

Tôi cũng nghĩ rằng chuyện cấm đoán chung không cho xem 
các tác phẩm mà chính tôi đã từng đọc, và chuyện thành lập danh 
sách sách cấm là cách tốt nhất để làm rõ ra những thứ chủ nghĩa 
cần phải cấm. [...] 

 Nếu không có chuyện gây khuấy động thì đâu có ra nông nỗi. 
Tôi rất muốn rằng đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, nhưng tôi biết 
rất khó thuyết phục những người cuồng tín. [...] 

Xin đồng chí Chủ tịch Ủy ban Thuộc địa đảng SFIO thân mến 
nhận nơi đây tình cảm xã hội chủ nghĩa của tôi.    

 
[Marius Moutet] 
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Chương trình của sổ La Lutte  

trong dịp bầu cử Hội đồng Quản hạt tháng Tư, 1939 
(báo Tranh Đấu ngày 7-4-1939) 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH KHẨN CẤP DÂN CHỦ 
của sổ LA LUTTE (Đệ-tứ quốc-tế) 

 
I. Chánh trị 
 Chúng tôi đòi: 
 a) Lập ra một nghị viện lập pháp do phổ thông đầu phiếu công 
cử. 
 b) Dân được quyền cử và cách chức các quan cai trị. 
 c) Chế độ hương thôn phải do những cuộc công cử của dân theo 
phổ thông đầu phiếu, chớ không phải theo ý muốn của quan chủ 
tỉnh. 
 d) Các quyền tự do hội hiệp, báo chí, tín ngưỡng, xuất dương và 
quyền tự do cá nhân. 
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 e) Ban hành tự do công hội và luật bảo hộ lao động. 
 f) Để dân lập đạo binh tự vệ gìn giữ sự yên ổn lao động. 
 g) Toàn xá chính trị phạm. 

II. Ủng hộ thợ thuyền 
 Chúng tôi đòi: 
 a) Tăng tiền lương theo trình độ của sự sanh hoạt. 
 b) Luật một tuần làm 40 giờ không bớt lương. 
 c) Luật xã hội bảo hiểm về sự rủi ro trong khi làm việc. 
 d) Luật bảo kê cho lao động tới 50 tuổi được quyền hồi hưu 
dưỡng lão một cách ổn thỏa. 
 e) Việc làm bằng thì tiền công bằng. Bỏ hẳn chế độ hà hiếp phụ 
nữ và người ngoại quốc. 
 f) Bảo hộ phụ nữ lao động trong lúc thai nghén: lúc có thai đặng 
nghĩ, ăn đủ tiền lương; cấm nhặt dùng đàn bà trong các kỹ nghệ 
không thanh khiết và ban đêm. 
 g) Tiền công của thanh niên lao động bằng của người lớn. Bớt 
giờ cho thanh niên có thể học tập thêm. 
 h) Cất trường học, nhà thương, nhà hứng gió. Cất phố rẻ cho 
lao động. 

III. Ủng hộ người thất nghiệp 
 Chúng tôi đòi: 
 a) Lập quỹ quốc gia cứu trợ thất nghiệp có chỗ làm. 
 b) Lập quỹ cứu trợ thất nghiệp trong làng và tỉnh. 
 c) Cho ghi tên vào sổ thất nghiệp dễ dàng. 
 d) Huỡn [hoãn lại] tiền thuê nhà cho thất nghiệp. 
 e) Mở những tạo tác [công trình tạo việc] lớn lao cho dân thất 
nghiệp. 

IV. Ủng hộ công chức 
  Chúng tôi đòi: 
 a) Thủ tiêu các đạo nghị định bớt lương. Buộc chánh phủ nhìn 
nhận ủy ban đại biểu của quan lại. 
 b) Tăng lương theo trình độ sanh hoạt hiện thời mắc mỏ hơn hồi 
trước kinh tế khủng hoảng. Tăng tiền phụ cấp cho công chức có 
con đông. 
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V. Ủng hộ tiểu thương gia và thủ công 
  Chúng tôi đòi: 
 a) Tăng sức tiêu thụ của quần chúng lao động bằng cách tăng 
tiền lương. 
 b) Hạ giá thuế phố xá buôn bán. 
 c) Giảm thuế ba tăng [patente: thuế môn bài] cho nhà buôn nhỏ, 
bỏ thuế những vật nhu cầu. 

VI. Ủng hộ tiểu điền chủ và nông nhân nghèo 
 Chúng tôi đòi: 
a) Hủy bỏ hết nợ nần và nợ lúa ruộng còn thiếu. 
b) Trong lúc khủng hoảng nầy, bỏ hẳn địa tô. 
c) Bỏ hẳn lối “bao lá”. 
d) Lập quỹ bảo hiểm phòng thiên tai làm hạ mùa màng. 
e) Dẫn thủy nhập điền cho nông dân nghèo. 
f) Chia đất công điền cho dân cày nghèo. Chánh phủ phải cho vay 
tiền không ăn lời để khai khải đất ấy. 
g) Chia đất bỏ hoang, sự chia phải do ủy ban cử lên. Phụ cấp tiền 
vỡ ruộng. 
h) Khai vựa lúa trữ lại của các nhà điền chủ và các nhà xuất cảng 
phát cho dân cày nghèo. 

VII. Ủng hộ những phươn pháp để chấn hưng  
   kinh tế sinh hoạt 
 Chúng tôi đòi: 
a) Sửa đổi cách đánh thuế hiện nay. (Bỏ thuế thân, thuế trâu bò, 
thuế chợ, thuế thủy lợi, - đánh thuế tư bổn – đánh thuế thừa ấm, 
bỏ thuế đất cho nông dân nào có từ 5 mẫu trở xuống và tự tay 
mình cày cấy lấy). 
b) Hủy bỏ các hạng nợ. 
c) Lập chế độ quan thuế, tự quyền cho Đông Dương định đoạt các 
sắc thuế thương chánh. 
d) Bỏ độc quyền muối, thuốc lá và rượu. Bỏ hẳn tù rượu và tù 
thuốc lậu. 
e) Xét lại tờ giao kèo của Công Ty đèn nước, Ô-tô-buýt. 
 Hạ giá xe lửa, xe điện, và ô-tô-buýt thật rẻ. 
 Hạ giá dầu lửa, dầu xăng, nước mấm thật rẻ. 
 

 



464   Trần Văn Thạch (1905-1945)      
 

 

 
PHỤ LỤC 3 

Ðể nhắc lại một giai đoạn lịch sử chánh trị ở Nam Kỳ 
TỪ MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHỨT 

ÐẾN MẶT TRẬN VIỆT MINH 1 
 (Báo Tin Ðiển, số 15, ngày 23-2-1946) 

 
Muốn giữ cho tròn lời tuyên bố: ‘Không tôn thờ và xu phụ 

một đảng phái nào’ nên trong loạt bài “Chánh trị sai lầm của 
Việt Minh” tôi không đá động đến một đảng phái nào, trừ việc 
sai lầm của Việt Minh và thế lực của đảng Cộng Sản trong mặt 
trận ấy.  

Thế mà, khi đọc loạt bài này chúng tôi lại được một bạn đồng 
nghiệp trả lời một cách gián tiếp và một bức thơ của độc giả gởi 
đến để đính chánh. Vì vậy, bắt đầu hôm nay, tôi phải trả lời. 
Không phải trả lời từ đoạn một, mà tôi muốn sự thiệt của giai 
đoạn chánh trị đã qua để trả lời. 

Với bạn đồng nghiệp, cũng như với tác giả của bức thơ kia, 
tôi không có ý gì viết ra đây để gây cuộc cãi vã, mà để chúng ta 
nhắc lại một giai đoạn lịch sử chánh trị ở Nam Kỳ. Nếu thiếu sót, 
tôi sẵn sàng tiếp rước điều bổ khuyết.[…] 

Trần Tấn Quốc 
 

VIỆT MINH HAY CÁC ÐẢNG PHÁI KHÔNG THÀNH THẬT ? 

... Nên chịu khó căn cứ vào thiệt tế mà xét đoán những hành 
vi của Việt Minh, dẫu người nào bị chủ nghĩa nhồi sọ tới đâu đi 
nữa cũng khó lòng bào chữa rằng Việt Minh vì ứng dụng chánh 
sách sai lầm nên phải nếm mùi thất bại. 

                                                      
1 Trích trong loạt bài của ký giả Trần Tấn Quốc đăng trên báo Tin Điển từ ngày 
23-2 đến ngày 1-3-46 (số 15 đến 20) để trả lời hai bạn đồng nghiệp đã chỉ trích 
một đoạn trong bài ông viết tựa đề “Chính trị sai lầm của Việt Minh” đăng trên 
báo Tin Điển, số 1, ngày 7-2-1946. Sau lời mở đầu của Trần Tấn Quốc là hai 
đoạn văn trích bài viết của hai đồng nghiệp, một bài đăng trên báo Phục Hưng, 
số 15, ngày 12-2-1946, và một bài ký tên Vô Ưu. 
 Tác giả Trần Mỹ Châu tìm được các số báo nói trên trong Thư viện quốc gia 
Pháp tại Paris, nhưng tiếc là chưa tìm được tất cả các bài dưới tựa “Chính trị sai 
lầm của Việt Minh.” 
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Hơn nữa sau một cơn ác mộng đồng bào đã tỉnh ngộ nhiều rồi 
thì ... ở Saigon này mà quả thiệt Việt Minh có bí mật đặt ra các cơ 
quan tuyên truyền và chạy trạng sư biện hộ cho Việt Minh cũng 
khó lòng làm lung lạc quần chúng được. 

... Ðừng tưởng sau khi lên nắm chánh quyền Việt Minh mở 
cuộc khoáng đại hội nghị ngày 30-8-45 tại Thị sảnh [sau này là 
Tòa Đô chính] Saigon là một hành động minh chánh đúng với 
nguyên tắc của Cộng hòa dân chủ mà vội cho rằng các đảng phái 
trong Mặt trận Quốc gia Thống nhứt lúc ấy là hèn yếu, thiếu 
thành thật không dám chỉ trích. 

_ Không đâu, cuộc khoáng đại hội nghị hôm đó ai lại chẳng 
biết là một cuộc dò ý, thăm hỏi các đảng phái, mà trước giờ hội 
nghị, Việt Minh đã nhóm các tay lãnh tụ trọng yếu trên từng lầu 
thứ nhứt cửa sở Tài chánh, trước bót lính kín Catinat, để quyết 
định: nếu kẻ nào dám cả gan chỉ trích chánh phủ trước hội nghị sẽ 
cho đi “mò tôm” hoặc “đào trùn”. 

Bằng cớ: Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ 
(tức là Hòa Hảo L.T.G) bị Việt Minh khủng bố chỉ vì 3 người nầy 
đã ngạo mạn xem thường chánh phủ Việt Minh. Và sau cuộc hội 
nghị 2 anh Hồ Văn Sao và Ðặng Văn Ký bị Việt Minh cầm tù và 
2 anh đã nhơn cuộc khoáng đại hội nghị gởi thơ chỉ trích hành 
động của Việt Minh (chúng tôi có đủ bằng cớ và giấy tờ chứng 
chắc)… 

(Báo Phục Hưng, số 31, ngày 12-2-46) 
 

***** 
Đính chánh một đoạn trong bài 

“Chánh trị sai lầm của Việt Minh” 
QUẢ CÁC ÐẢNG PHÁI KÉM THÀNH THẬT KHÔNG? 

Trong báo Tin Ðiển số ... ngày thứ hai 14-2-46, nơi mục 
“Chánh trị sai lầm của Việt Minh”... nhắc lại cuộc khoáng đại hội 
nghị của Việt Minh và lời nói của ông Trần Văn Giàu, tác giả 
xuống bút phê bình đột ngột rằng: Dịp này chỉ cho người ta thấy 
rằng các đảng quốc gia và các nhóm chánh trị khác yếu quá và 
thiếu thành thật. 

Yếu quá thì có lẽ, mà thiếu thành thật chừng như không đúng. 
Ông Trần Tấn Quốc không nên lầm lời nói dễ thương của ca-ma-
lách [camarade:đồng chí] Giàu mà vội vàng như thế. Ðó là bề 
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ngoài, một cách nói để che đậy bao nhiêu sự chuyện để áp bức 
sắp tới. Mặc dầu đã gia nhập vào một mặt trận Việt Minh được 
mời đến dự nhóm... các đảng phái các nhóm chánh trị ở Saigon 
thời ấy không ai là không lo ngại cho tiền đồ vận mạng mình 
trong bàn tay sắt của đảng Cộng sản Ðông Dương. Vì chính đảng 
này là trụ cốt của Việt Minh.  

Hơn nữa sự gia nhập vào V.M. của các đảng phái ở Mặt trận 
quốc gia thống nhứt là vì nguyên tắc chớ V.M. không bao giờ 
muốn ngó đến các đảng phái kia mà trái lại còn muốn tàn sát cho 
hết đi nữa. Ông T.T. Quốc hẳn biết nhà chánh trị cộc cằn nhứt 
như ông Trần Văn Thạch mà trong kỳ khoáng đại hội nghị phải 
xuống nước mềm mỏng hỏi một câu rất vô ý tứ mà cũng rất cần 
thiết:  

_Xin cho biết hôm nay Chánh phủ cho mở cuộc khoáng đại 
hội nghị này là để từ đây về sau Chánh phủ làm việc sẽ căn cứ 
vào hội nghị này hay là nhóm một lần rồi thôi?  

Ấy thế mà cũng không khỏi trận lôi đình của ca-ma-lách 
[camarade: đồng chí] Giàu:  

_Anh Thạch hỏi câu ấy, tôi biết anh Thạch muốn nói làm sao 
những nhà chánh trị lỗi lạc, những bực học cao như anh Thạch 
mà không đem vô ? Anh Thạch muốn hỏi thì câu hỏi còn đó. Tôi 
hẹn với anh Thạch về mặt đảng phái để chúng ta gặp nhau chỗ 
khác. 

Ghê chưa, bà con? Thế rồi, ngày qua, lịch sử thêm những 
trang mới. 

                         VÔ ƯU 
***** 

Ðể nhắc lại một giai đoạn lịch sử chánh trị ở Nam Kỳ 
TỪ MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHỨT 

ÐẾN MẶT TRẬN VIỆT MINH  
[Báo Tin Ðiển, số 16, ngày 25-2-1946] 

… Ta hãy nhớ lại cái phong trào quốc gia cực độ bùng nổ ở 
xứ này. Tôi không nói đến phong trào vận động bí mật, mà [...] 
chỉ ghi lại từ khi các đảng quốc gia công khai hoạt động. 

Như vậy, ta phải nói đến ngày của lịch sử: 9 tháng 3 năm 
1945. Ngày mà quân đội Nhựt đánh ván bài chót ở xứ Ðông 
Dương. Kết quả ván bài ấy, Nhựt nắm chủ quyền toàn cõi Liên 
bang Ðông Dương. [...] Kịp đến trưa ngày 11 tháng 3, cái danh từ 
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“Việt Nam độc lập” như một luồng điện, loan báo từ Nam chí 
Bắc. Vì giờ ấy và ngày ấy, từ điện Cần chánh, Hoàng đế Bảo Ðại 
tuyên bố với hoàn cầu: Việt Nam độc lập. 

Nhưng, Ðại tướng Uchida vẫn là Toàn quyền Ðông Dương, 
ông Minoda vẫn là Thống đốc Nam Kỳ.  

Lúc bấy giờ, các đảng quốc gia mới hăng hái công khai hoạt 
động. Nhóm họp, tuyên bố. Người ta không còn thấy một tên lính 
Pháp nào nữa. Người ta chỉ thấy đoàn Nội ứng Nghĩa binh của 
Cao đài giáo, với sắc phục đơn sơ nhưng vẻ mặt đắc thắng và 
bằng lòng. Người ta còn thấy nhiều người đội mũ trắng, nơi ngực 
đeo năm chữ “Thần đạo thực hành đoàn” viết bằng chữ Tàu trên 
miếng vải trắng. 

Kịp đến ngày 18 tháng 3, hơn 50 ngàn người chen nhau đến 
dự cuộc biểu tình của “Việt Nam Quốc gia Độc lập đảng” tổ chức 
ở vườn Ông Thượng, để mừng Việt Nam phục quốc. Phục quốc 
hồi nào ? -- Hôm 9 tháng ba. 

Sau đó, người ta mới biết ở Nam Kỳ thật nhiều đảng phái 
quốc gia, thành lập hoặc trước, hoặc sau ngày đắc thắng của Nhựt 
ở xứ này. Ngoài đảng mạnh nhứt là Việt Nam Quốc gia Ðộc lập 
đảng và Việt Nam Phục quốc Ðồng minh Hội, còn có Việt Nam 
Ái quốc chi bộ Ðại Việt, Việt Nam Quốc gia đảng, Thanh niên 
Nghĩa đảng đoàn, Thanh niên Ái quốc, Phật giáo Hòa hảo, Cao 
đài giáo. [...] 

[Báo Tin Ðiển, số 18, ngày 27-2-1946] 

 [Ngày 6-8-1945] Trái bom nguyên tử rơi xuống vùng 
Hiroshima. Ba ngày sau, một tin khác làm chấn động hoàn cầu: 
Nga Sô đã tham chiến, kéo binh vượt qua Đông bộ và Tây bộ 
Mãn châu đánh Nhựt.  

Bắt đầu hôm nay, người ta đã xầm xì nhau: Nhựt sẽ bại trận 
trong nay mai. Lại có nhiều tin chuyền nhau một cách dè dặt: 
Nhựt xin đầu hàng. Cái tình thế rối rắm của Nhựt lại đưa đến cho 
Nam Kỳ một tin mừng: Kể từ ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nam 
Kỳ được trở về với Ðế quốc Việt Nam và do Dụ số 108 ngày 14-
8-45, vua Bảo Ðại chuẩn cho ông Nguyễn Văn Sâm sung chức 
Khâm sai Nam Kỳ. [...] Qua ngày sau, 15-8-45, Nhựt đã chánh 
thức đầu hàng. 

Ở Bắc Kỳ, Việt Minh đã chiếm trọn 6 tỉnh miền Đông Bắc, uy 
hiếp cả xứ Bắc Kỳ. Trong Nam, trước một ngày Nhựt đầu hàng, 
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“Mặt trận Quốc gia Thống nhứt” đã thành lập ngày 14-8-45. Thế 
là ở Nam Kỳ có một mặt trận [...] ở Bắc có một mặt trận ... Việt 
Minh. 

Trong Mặt trận Quốc gia Thống nhứt có những đảng phái gia 
nhập: Việt Nam Quốc gia Độc lập, Thanh niên Tiền phong, 
Nhóm Trí thức, Liên đoàn công chức, Tịnh độ cư sĩ, Phật giáo 
Hòa Hảo, Cao đài giáo, và đến sau có thêm vài đảng phái nữa gia 
nhập mà trong đó có Nhóm Tranh đấu.1 

Muốn biểu dương tinh thần đoàn kết và lực lượng của Mặt 
trận, ngày 23 tháng 8 năm 19452 một cuộc biểu tình của Mặt trận 
quốc gia thống nhứt tổ chức long trọng, diễn qua khắp đường lớn 
ở Saigon. Ngoài những khẩu hiệu thống nhứt của Mặt trận [“Việt 
Nam Độc Lập! Đánh đổ đế quốc Pháp!] mà các đảng phái phải 
tung hô theo, lại có những khẩu hiệu làm cho ta phải ngạc nhiên: 
Võ trang quần chúng! -- Thiết lập dân quân! -- Chánh phủ Công-
Nông! 3 

Tại sao có những khẩu hiệu chỏi ngược nhau? Chẳng những 
thế thôi, cùng trong ngày ấy lại có nhiều truyền đơn rải khắp châu 
thành với khẩu hiệu: Đả đảo chánh phủ bù nhìn Trần Trọng 
Kim ! - Đả đảo ông Khâm sai Nguyễn Văn Sâm! v.v... 

Cuộc biểu tình chấm dứt không xảy gì lạ. 
Bây giờ các giới đang chờ ông Khâm sai Nam Bộ về nhậm 

chức. Trong khi ấy, một tin loan báo khắp Sài Gòn, Chợ lớn, Gia 
Định và các vùng lân cận, bằng truyền đơn, bằng tấm biển treo 
ngang đường lớn: 

Hãy tham dự cho đông cuộc biểu tình của Việt Minh tổ chức 
đúng 10 giờ sáng ngày 25-8-45 tại đại lộ Norodom. Ngoài tin ấy 
lại còn nhiều tấm biểu ngữ khác sơn nền đỏ, giữa có ngôi sao 
vàng với hai khẩu hiệu Chánh phủ Cộng hòa Dân chủ muôn năm! 
Chánh quyền về Việt Minh! Thấy vậy, có nhiều người lo ngại vì 
không lẽ ở Nam Kỳ có đến hai mặt trận? 

                                                      
1 Theo Ngô Văn (2000, tr. 317) bản Tuyên ngôn của MTQGTN ngày 17-8 
không có chữ ký của nhóm Tranh đấu. 
2 Theo Ngô Văn (2000, tr 318), Marr (1995, tr. 456) và nhiều sử gia khác thì 
ngày MTQGTN biểu tình lực lượng là ngày 21-8. 
3 Dựa trên Ngô Văn (tr. 318), đây có thể là những khẩu hiệu của những người 
theo xu hướng trốtkít. Họ tham gia biểu tình với MTQGTN, nhưng không trực 
thuộc vào Mặt trận. 
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Nhưng sau cuộc biểu tình ngày 23 tháng 8 [xem chú thích 
trang trước], Mặt trận quốc gia thống nhứt đã gia nhập Mặt trận 
Việt Minh rồi và trong cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8, chính 
ngày Việt Minh đoạt chánh quyền các đảng phái trong Mặt trận 
quốc gia cũng tham dự. 

Cuộc thương thuyết giữa hai mặt trận để đi đến sự thỏa hiệp 
xảy ra trong trường hợp nào ? Muốn biết chúng ta hãy nghe lời 
thuật lại của ông Phan Văn Hùm trong kỳ Khoáng đại hội nghị 
nầy. Và cũng chính tại Khoáng đại hội nghị nầy, mà chúng ta mới 
thấy sự căng thẳng giữa đảng phái [đứng chung] trong Mặt trận 
Việt Minh. 

[Báo Tin Ðiển, số 19, ngày 28-2-1946] 

Trong loạt bài “Chánh trị sai lầm của Việt Minh” tôi có nhắc 
sơ qua cuộc khoáng đại hội nghị và nói rằng “dịp này chỉ cho 
người ta thấy rằng các đảng quốc gia và các nhóm chánh trị khác 
yếu quá và thiếu thành thật.” Chính tại 3 chữ “thiếu thành thật” 
này mà một bạn đồng nghiệp của chúng tôi phải lên tiếng và một 
bạn đọc (cũng vốn là bạn đồng nghiệp) phải gởi thơ đến đính 
chánh. 

Như tôi đã nói, thay vì trả lời từ đoạn, tôi viết loạt bài này, để 
tránh cuộc cãi vã không nên có trong hiện tình của nước ta. Hôm 
nay, bài này tức là đem một sự thật để trả lời vậy. 

*** 
Cuộc Khoáng Đại hội nghị nhóm tại dinh Ðốc lý [Tòa Đô 

chánh] Saigon, chiều thứ năm 30 tháng 8 năm 1945. Dự nhóm có 
trên 30 người gồm đủ các lãnh tụ và đoàn trưởng của các đảng và 
các nhóm chánh trị đứng chung trong Mặt trận Việt Minh. 

Theo lời tuyên bố của Chủ tịch Lâm Ủy Hành chánh Trần 
Văn Giàu thì mục đích cuộc hội nghị này là để phúc trình công 
việc đã làm của Chánh phủ trong 5 ngày cầm quyền, về mặt nội 
trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao. Sau đó, các đảng phái tự do 
chỉ trích và đồng nhau vạch một con đường đi tới. 

Sau khi ông Trần Văn Giàu báo cáo, lãnh tụ các đảng phái 
chất vấn. 

ÔNG HÒA HẢO (Việt Nam Quốc gia): Xin ông Giàu cho 
biết các đoàn thể nào trước kia bí mật tham gia Mặt trận Việt 
Minh và gần đây tham gia công khai?” 
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Ô. GIÀU: Ở Nam Bộ thì trong thời kỳ bí mật các đảng này 
đứng trong Việt Minh Ðông Dương Cộng sản đảng, Tân Dân chủ 
đoàn, Thanh niên cứu quốc, Quân nhân cứu quốc, Việt Nam 
Quốc gia đảng. Và sau này có Mặt trận Quốc gia Thống nhứt. 

Ô. NGUYỄN BẢO TOÀN (V.N.Q.G.Ð): Sau khi trình bày 
việc rắc rối về nội trị, ông yêu cầu chánh phủ lập một Ủy ban Cố 
vấn để giữ thể thống về mặt đối nội. 

Ô. HÀ HUY TÍN (Ðại Việt): Xin Chánh phủ cho biết phương 
pháp xử Việt gian và thế nào là Việt gian? 

Ô. GIÀU: Việt gian không phải là người trước kia cộng tác 
với Pháp hay với Nhựt. Việt gian là kẻ âm mưu hoặc công khai 
giúp cho nạn ngoại xâm trở lại xứ nầy. Ðã có bắt nhiều Việt gian 
rồi. Nhưng khi bắt, phải có đủ bằng cớ. Hiện nay đã có lập Tòa án 
nhơn dân và nay mai Tòa này sẽ nhóm xử bọn Việt gian trong số 
đó có nhiều nhơn vật mà các ông không lấy làm lạ. 

Ô. Linh mục LUẬT (Công giáo): Trong cuộc cách mạng tất 
có nhiều sự tố cáo. Nếu đem giết một tên Việt gian có đủ bằng cớ 
thì đứng về mặt Ðạo, tôi rất tán thành. Nhưng tôi yêu cầu chánh 
phủ và tòa án nên thận trọng và châm chước cho những kẻ lầm 
lạc, ngu dốt bởi tin tức phao truyền mà đi lạc lối. 

Rồi ông hỏi : Do theo lời yêu cầu của chánh phủ Nam triều 
xin Nhựt giao trả số khí giới lấy của Pháp trước kia lại cho Việt 
Nam, việc ấy có kết quả chưa ? 

Ô. GIÀU : Riêng ở Bắc, quân Nhựt đã giao một phần khí giới 
ấy cho quân đội dưới quyền của ông Phan Kế Toại. Còn ở Nam, 
khi chánh quyền về Việt Minh, thì Nhựt không chịu giao trả khí 
giới lấy của người Pháp vì Nhựt bao giờ lại đưa khí giới cho kẻ 
đã trực tiếp hoặc gián tiếp đánh lại họ. 

Ô. TRẦN VĂN THẠCH (Tranh Đấu): Xin chánh phủ cho 
biết: Ủy ban Hành chánh lập hồi nào, do ai cử lên ? Và xin chánh 
phủ cho biết: cách thực hành chánh sách của Mặt trận và cách 
tiếp xúc với Mặt trận. Cũng xin chánh phủ cho biết luôn: hôm 
nay mở cuộc khoáng đại hội nghị là để từ đây về sau, chánh phủ 
làm việc sẽ căn cứ vào hội nghị này hay là nhóm một lần rồi thôi? 

Ô. GIÀU: Ðây, tôi trả lời với anh Thạch: Ủy ban Hành chánh 
đặt ra không phải do tôi quyết định. Mà nó đã thành lập lâu rồi để 
dự bị cướp chánh quyền. U.B.H.C. chỉ tạm thời thôi để chờ một 
tổng tuyển cử. Trong buổi giao thời, không ai muốn cầm chánh 
quyền [...] Với anh Thạch, tuy câu hỏi của anh chưa hết ý, nhưng 
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tôi đã biết ý anh muốn nói gì rồi. Anh nói rằng, tại sao người như 
anh lại không được một ghế trong chánh phủ. Phải không, anh 
Thạch? Nhưng tôi lập lại rằng chánh phủ này chỉ tạm thời thôi. 
Sau này có cuộc tổng tuyển cử thì chừng đó, nếu mình là người 
có tài thì anh Thạch lo gì mà không được một ghế. Còn về việc 
đảng phái, riêng tôi với anh, chúng ta sẽ gặp nhau chỗ khác. 

Ô. HUỲNH VĂN PHƯƠNG (Nhóm Trí thức) : Vì thời cuộc 
nên Mặt trận quốc gia thống nhứt nghĩ rằng đứng trước tình thế 
này, không thể trong nước có đến hai mặt trận. Bởi lẽ đó 
M.T.Q.G.T.N. mới nhóm họp các đảng phái và đề cử anh Phan 
Văn Hùm đi giao thiệp với Việt Minh để mở cuộc thương thuyết 
đặng thống nhứt hai mặt trận. 

Sau cuộc thương thuyết, anh Hùm về báo cáo lại rằng: V.M. 
từ chối việc xin nhập M.T.Q.G.T.N. và bảo rằng V.M. là một mặt 
trận rồi, thành lập trước Mặt trận Quốc gia và đã từng cự chiến 
với quân đế quốc Nhựt. Bây giờ muốn thống nhứt lực lượng thì 
M.T.Q.G.T.N. phải gia nhập Mặt trận V.M. 

Nghĩ lại thì V.M. nói rất chí lý nên sau lời báo cáo của  anh 
Hùm, M.T.Q.G.T.N. phải gia nhập Mặt trận V.M. 

Nhưng trong M.T.Q.G.T.N. có nhiều đảng phái thì anh Ngô 
Tấn Nhơn (Ủy trưởng Kinh tế trong Lâm Ủy Hành chánh) là đại 
diện cho V.N.Q.G.Ð.L. chớ không phải đại diện cho 
M.T.Q.G.T.N.  

Ở. GIÀU: Việt Minh không phải muốn giành quyền. Nếu có 
nhơn tài mới thì không ai cản. Mặt trận Quốc gia là đại diện cho 
nhiều đảng, nhóm mà gia nhập Mặt trận Việt Minh, chớ không 
phải gia nhập từ đoàn thể một mà bảo rằng anh N.T. Nhơn không 
phải đại diện cho Mặt trận Quốc gia mà là đại diện cho 
V.N.Q.G.Ð.L. 

Ô. PHAN VĂN HÙM (Tranh Đấu): Sau khi đính chánh tất cả 
hiềm nghi giữa các đảng phái, ông nói: “Lẽ ra bên Mặt trận Quốc 
gia, chúng ta nên tự trách mình là đúng hơn. Vì khi V.M. kêu gọi 
người bên Mặt trận Quốc gia tham chánh, tại sao chúng ta lại 
không nhóm họp trước để đề cử người đại diện dự vào Lâm Ủy 
Hành chánh? 

Kế đó đến lượt ông Hồ Vĩnh Ký (nhóm Trí Thức), ông Ngô 
Tấn Nhơn (V.N.Q.G.Ð.L.), ông Nguyễn Văn Nguyễn (Cộng sản) 
phát biểu ý kiến xong, thì ... cuộc khoáng đại hội nghị giải tán ... 
không có một quyết nghị gì cả. 
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[Báo Tin Ðiển, số 20, ngày 1-3-1946] 

Như các bạn đã biết cuộc Khoáng Đại hội nghị, ban đầu nghe 
như nó có một tánh cách rất quan hệ, nhưng sau 2 giờ nhóm họp, 
hội nghị giải tán; không một quyết nghị nào. 

Nếu ai chú ý, thì chắc cũng lấy làm lạ rằng, phiên nhóm tại 
tòa Ðốc lý, không một ai thành thật mà chỉ trích và ... vạch con 
đường để đi tới, trừ ông bạn Nguyễn Bảo Toàn, đã giãi bày về 
việc rối ren của nền nội trị theo sự nghe thấy của ông. 

Tại sao vậy? Có người nói, tại hôm ấy ông Trần Văn Giàu 
hăm dọa “nhà chánh trị cộc cằn nhứt” (theo lời bạn Vô Ưu) là 
Trần Văn Thạch nên không ai dám chỉ trích chánh phủ. Còn bạn 
đồng nghiệp “Phục Hưng” bảo rằng, trước dịp mở cuộc khoáng 
đại hội nghị, Việt Minh đã nhóm các lãnh tụ trọng yếu trên từng 
lầu thứ nhứt của sở Tài chánh để quyết định: nếu kẻ nào dám cả 
gan chỉ trích chánh phủ trước hội nghị sẽ cho đi “mò tôm”. 

Có quả như vậy chăng ? Tôi chưa có đủ bằng cớ. Phải nói 
ngay ra, hôm ấy, tất cả những ai có đi dự cuộc hội nghị, dầu là dự 
thính và đến các nhà viết báo cũng thế, đều nhìn nhận Trần Văn 
Giàu một nhà cách mạng hoạt bát, nhưng không ai nhìn nhận câu 
trả lời chót của Giàu để trả lời cho ông Thạch là đúng đắn cả.  

Câu trả lời của ông Giàu có tánh cách hăm dọa rõ ràng, nhưng 
riêng với ông Thạch thôi. Và tại sao giữa Giàu - Thạch lại có sự 
găng nhau như thế, có lẽ ông bạn Vô Ưu hiểu nhiều. 

Không lý gì để vịn vào sự hăm dọa của Trần Văn Giàu đối 
với ông Thạch mà các đảng phái kia không dám thẳng tay chỉ 
trích chánh phủ! 

Cũng không có lý gì để vịn vào sự quyết định trong buổi hội 
họp bí mật giữa các lãnh tụ trọng yếu của Việt Minh (nếu có như 
bạn đồng nghiệp P.H. quả quyết) mà các lãnh tụ của đảng phái 
quốc gia và các nhóm chánh trị khác lại không dám dỉ hơi. 

Nếu phải trung thành với lý tưởng, hơn nữa, nếu nặng lòng lo 
đến tiền đồ xứ sở thì không một trở lực gì mà mình không có 
vượt qua, huống hồ một lời hăm dọa của Trần Văn Giàu. Và nếu 
có những bằng cớ chắc chắn về sự độc đoán của Trần Văn Giàu 
và phe đảng, thì các lãnh tụ quốc gia đi hội làm gì? 

Tôi không bao giờ tán thành cái thái độ của Trần Văn Giàu về 
câu trả lời với ông Thạch. Và, tôi trách - một cách thật tình - 
đứng trước những lời dọa của Giàu, các lãnh tụ của đảng phái 
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quốc gia yếu đi, rồi từ chỗ yếu ấy kéo đến chỗ thiếu thành thật 
của mình. 

Nhận thấy chỗ yếu này mà cuộc khoáng đại hội nghị giải tán 
theo ý của Giàu chớ không phải của ban chủ tịch. Tôi muốn nói 
theo lối bình dân, là nhận thấy các đảng phái quốc gia “sò” rồi, 
Trần Văn Giàu được trớn “song toàn” luôn. 

Chẳng phải đến hôm nay tôi mới nói như thế, mà trong loạt 
bài trước, tôi đã từng nói rằng, cuộc khoáng đại hội nghị kia có 
mở ra thật, nhưng kết cuộc không ăn thua gì hết. 

Nếu mình đã đứng trong Mặt trận Việt Minh, dầu bí mật hay 
công khai gia nhập, mình cũng thành thật mà chỉ trích nhau để 
mọi người chia sớt cái trách nhiệm của mặt trận ấy. Bằng chẳng 
vậy, té ra mình bị Việt Minh lừa gạt hết rồi còn gì ? 

Dân chúng bị đánh lừa là sự thường có. Ðến các đảng phái 
chánh trị cũng bị đánh lừa nữa thì mới làm sao ? 
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1923-1927. VÀI KỶ NIỆM RIÊNG VỚI CÁC 
NHÂN VẬT ĐÃ GHI THANH DANH VÀO SỬ: 

NGUYỄN AN NINH, PHAN VĂN HÙM, HỒ VĂN NGÀ, 
TRẦN VĂN THẠCH  

Vương Hồng Sển 
 
Chúng tôi là học sinh trường Chasseloup-Laubat, những năm 

1919 đến 1923. Hai anh Hồ Văn Ngà và Trần Văn Thạch đều học 
cùng với chúng tôi trong ba năm đầu từ 1919 đến 1922, nhưng 
hai anh nầy có năng khiếu hơn nhiều, cuối năm 1922, đều thi đậu 
Brevet élémentaire, nên năm 1923 được nhảy lớp học năm Nhứt 
ban tú tài bản xứ (classe d'enseignement secondaire local), tuy 
vẫn còn ăn chung một phòng, ngủ chung một lầu và cùng chơi 
một sân trường như nhau. [tr. 111].  

Tôi biết gì về những người nầy 
Tôi chơi với Hồ Văn Ngà và Trần Văn Thạch vì tình bạn 

đồng song cùng thầy tuy khác lớp, suốt ba năm đầu trường Xách-
lu (1919-1922). Tôi mến Ngà vì học giỏi hơn tôi và có tánh ngay 
thẳng. Sau khi ra trường, có lần tôi gặp Ngà ngay quán sách 
Albert Portail (nay là nhà sách Xuân Thu). Ngà cho tôi hay sắp 
sang Pháp học thêm. Tôi khen Ngà tốt số. Ngà đáp gọn bâng: 
“Tao đi với tiền bên vợ cho mà sướng gì mậy !” 

Còn Trần Văn Thạch, sau khi ra làm Hội đồng thành phố, 
gặp tôi trên xe buýt, tôi bắt tay chào, Thạch cười: “Ê, bộ mầy 
không sợ mất chức sao?” Tôi trả lời: “Có cái mầy sợ bắt tay tao 
rồi nhơ tay mầy! Chớ tao không sợ giống gì hết. Mầy có gan làm 
chánh trị thây kệ mầy! Tao có gan của tao là vẫn bắt tay một 
thằng bạn cũ. Nếu mầy không cho là đàng khác, chớ tình tao như 
cũ, biết chưa? Hai đứa cùng cười. 

Cũng như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn 
Sâm tôi đều có biết và từng tiếp xúc. Những ông nầy để tiếng 
nhắc đời, tôi chỉ hơn ở cái sống thừa, già mà chưa chết. Hôm nay 
ôn lại dĩ vãng vặt vạnh viết lại những gì thuộc dật sử của mấy ông 
ấy, góp chút tài liệu nhỏ cho những ai sau nầy muốn viết lại 
chánh sử hoặc muốn hiểu thêm một vài chi tiết thật mà chưa 
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ai nói thuộc về tiểu sử của mấy người gan lì dạ sắt đã đấu 
tranh không tiếc thân cho “độc lập” nước nhà, tưởng không 
đến nỗi là vô ích.1 [tr. 126-127]. 

Nhớ Trần Văn Thạch – Anh Trần Văn Thạch là học sinh 
ngoại trú (externe) nên chỗ giao thiệp không mặn mòi với chúng 
tôi là học sinh nội trú, từng nuốt mấy trăm hột vịt giầm nước 
mắm 1ère année và nhai bít-tết giẻ rách của lão Xích Cu Lại 
[Nicolai] ròng rã những tháng dài. Trần Văn Thạch là học trò 
xuất sắc trường Phú Lâm, khi vào năm đệ nhứt Xách Lu thì vóc 
nhỏ người nhỏ con hơn hết bên ban A (boursiers), cũng như chú 
Từ Văn Thiệt sau nầy tốt nghiệp kỹ sư đào tạo bên Pháp chính 
cống mà qua bên nầy vô hãng Renault Sài Gòn, Tây nó xếp dưới 
hàng giám đốc vẫn không có bằng kỹ sư nhưng là Tây thứ thiệt 
nên giành làm chủ. Thiệt khi vô trường từ Cái Bè lên học chung 
một lớp với anh là Từ Văn Chẩn, vẫn chiếm giải nhỏ nhứt bé con 
nhứt bên ban B (payants) vậy. [tr.140] 

Trần Văn Thạch cận thị từ nhỏ, vô lớp với hai gò má no tròn, 
mặt rất trẻ trung bé choắt nhưng đã lên bộ nghiêm trang đạo mạo 
với nhỡn kính gọng sắt xi kên y một kiểu với đức giám quốc Pháp 
có hình vẽ trong tiểu tự điển Petit Larousse là ông Adolphe 
Thiers. Thạch bề ngoài có vẻ phách, khinh người, nhưng bề trong 
là một bạn tốt như bánh mì Tây không có pha bột gạo. Duy Thạch 
kén người để giao thiệp và suốt mấy năm học chung trường Xách 
Lu, Thạch chỉ thích cập kè với ông giáo sư dạy Pháp văn của lớp 
Thạch là ông Paul Baudet có tiếng là dạy giỏi nhưng rất nghiêm 
nên chúng tôi rất sợ. Ông Baudet cũng khác hơn người, làm giáo 
sư mà ít giao thiệp với các giáo sư khác, dưới mắt tôi lúc ấy hai 
người đeo như sam là Paul Baudet và Trần Văn Thạch, cứ mỗi 
sáng đến giờ vô lớp là thấy hai người lù lù từ cổng vô sân, từ sân 
vô hành lang chờ giờ vô lớp học hai người cặp kè, một giáo sư 
già Tây, một sinh viên trẻ ta, khắng khít không rời, cùng nhau 
tiếng Tây không ngớt. Ông Baudet thấy Thạch có khiếu nên 
thương, còn Thạch lợi dụng tình thầy trò để học tiếng Pháp. 
Chúng tôi không hiểu ất giáp gì, đứng ngoài xét cạn đã ban cho 
Thạch là “con lão Bồ đề”, mấy lần thân thiện chúng tôi trách 
Thạch quá ham nói tiếng Tây, Thạch cự lại rằng: “Chúng bây ngu 
lắm ! Vô đây học chữ Tây, tiếng Tây thì phải năng viết nhứt là 
                                                      
1 Chữ đậm do soạn giả nhấn mạnh. 
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năng nói thì mới giỏi được chớ ! Còn nói rằng ham nói tiếng Tây 
sẽ bớt thương nước, thì sau nầy sẽ biết.”  

Có đứa thấy Thạch giống ông giáo Dực trên văn phòng, vì 
cũng lé và mập tròn chắc da chắc thịt như nhau thì đặt tên bừa là 
“Con lão Dực” nhưng chỉ nói lén chớ Thạch hay được ắt đánh bể 
đầu. 

Thạch có biếu tôi một cuốn mỏng “Manon Lescaut” của 
Abbé Prévost và tủ sách tôi có chứa một cuốn mỏng khác “Le 
Français correct” của Thạch soạn khi làm giáo sư trường tư tại 
Sài Gòn, chứa đựng bao nhiêu sở đắc về văn phạm Pháp mà 
Thạch đã thâu thập từ nhỏ. Tuy mỏng mà đáng lượng vàng. 

Từ ngày ra trường tôi không gặp Thạch. Vắng tin nhau mấy 
năm dài, Thạch sang Pháp du học ngày nào tôi không hay, Thạch 
nhiễm tư tưởng mới hồi nào tôi không rõ, một hôm tôi gặp Thạch 
trên xe buýt đường đi Bà Chiểu, lúc nầy Thạch là hội viên Hội 
đồng Thành phố, còn tôi thì giúp việc trên dinh phó soái Nam Kỳ, 
tôi xê lại gần và bắt tay chào Thạch. Thạch cười lé xẹ: “Bộ mầy 
không sợ mất chức hay sao mà dám bắt tay tao ?” Tôi thản nhiên 
đáp lại: “Có cái mầy làm nghị viên, mầy làm chánh trị rồi mầy sợ 
bắt tay một thằng thơ ký mà nhơ tay mầy; chớ tao thì không sợ 
giống gì hết. Đứa nào làm chánh trị thì làm, đứa nào kiếm cơm 
thì cứ việc kiếm cơm, bạn học năm xưa gặp nhau bắt tay chào mà 
cũng sợ nữa sao ?” Hai đứa cùng cười, nào ngờ hôm ấy rồi không 
bao giờ gặp nhau lại nữa. 

Trong hàng anh em, Ngà giỏi đủ môn, Tân Hàm Phục và tôi 
giỏi Pháp văn duy có Thạch thấu đáo được văn phạm Pháp và có 
tánh cang chánh xây dựng, dám nói dám làm, tiếc thay trời không 
cho sống để thi thố tài nghệ, nhưng bao nhiêu kia cũng đủ, mạng 
ấy yểu mà danh ấy thọ.  

 
(Trích Hơn nửa đời hư, tr. 140-142. 

Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2003.)
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BÁO CHÍ (giai đoạn 1930-1945) 

BÁO CỘNG SẢN ĐỆ TAM (Một số báo tiêu biểu)  

L’Avant-Garde  (Tiền phong): Của Trung Ương ĐCSĐD, do Hà Huy 
Tập chỉ đạo, thành lập sau khi những người Đệ Tam tách khỏi 
nhóm La Lutte; ra tất cả 8 số, từ ngày 29-5-1937 đến 14-7-1937, 
sau đó đổi tên thành Le Peuple (Dân chúng), theo ý kiến của nghị 
sĩ Honel, ủy viên Trung Ương đảng CS Pháp, cho phù hợp với chủ 
trương “Mặt trận dân chủ thống nhất”. Le Peuple số 1 ra ngày 20-
11-1937, không rõ tổng cộng được bao nhiêu số. Giám đốc chính 
trị là Dương Bạch Mai. Biên tập và quản lý tòa soạn là những 
người ngày trước đã cộng tác với nhóm Đệ Tứ trong tờ La Lutte 
như Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Văn Tạo, Trần 
Văn Hiển, Trần Văn Quảng, v.v… 

 L’Avant-Garde đặc biệt coi trọng việc chống đối những người trốtkít 
Việt Nam và lập trường của họ. Ngay trong số 1 đã có bài của Hà 
Huy Tập dưới bút hiệu Hồng Quy Vít phê phán Tạ Thu Thâu viết 
bài chống Mặt trận Bình dân trên báo La Lutte. Hà Huy Tập binh 
vực chính sách của đảng CS Pháp. (Đào Duy Quát và nhiều tác giả, 
2010, tr. 91). H.H. Tập cũng viết và đăng bài trên các báo tiếng 
Việt dùng tên người khác như Nguyễn Văn Trấn, hay “Thợ Ba 
Son”, “Một nhóm độc giả”, v.v.. (Nguyễn Văn Trấn, 2001, tr. 165.) 
Theo nghiên cứu của Triệu Văn Hiển (đăng trên mạng 
www.baotangcm.gov.vn tháng 4-2006) thì bài “Réponse de nos 
camarades de l’Avant Garde à la déclaration de Tran Van Thach” 
(Câu trả lời của các đồng chí chúng tôi trong báo l’Avant Garde về 
tuyên bố của Trần Văn Thạch”) đăng ngày 3 và 10-9-1937 trên tờ 
En Avant (phát hành ở Hà Nội) có khả năng do Hà Huy Tập viết 
hoặc chỉ đạo. Trần Văn Thạch viết bài “Pourquoi eut-il scission 
dans le groupe de La Lutte” đăng trên báo La Lutte ngày 22-8-
1937. (Xem bài “Tại sao có sự chia tách nhóm La Lutte – Tuyên bố 
của ông Trần Văn Thạch” trong chương Tiếng vọng đến trời Tây). 

Bạn Dân xuất bản năm 1937 tại Hà Nội, số 1 ra ngày 24-4-1937, số 
cuối cùng ngày 21-11-1937. Tờ báo vốn là của một người Pháp thất 
thế, bất mãn, tên R.E. Michel. ĐCSĐD mượn địa điểm, tên báo, và 
giao Đào Duy Kỳ làm quản lý. Tháng 11-1937 do bị Thống sứ  Bắc 
Kỳ đe dọa và mua chuộc, Michel đòi lại chủ quyền và từ đó tờ báo 
theo xu hướng thực dân, đến 9-1941 thì đóng cửa (nguồn: “Các di 
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tích báo chí cách mạng ở Hà Nội từ 1936-1945; 
www.thanglonghanoi.gov.vn). Bạn dân số 18, ngày 1-9-1937 có 
đăng bài “Lời tuyên bố của l’Avant Garde” trả lời Trần Văn Thạch, 
tương tự như bài tiếng Pháp đăng trên tờ En Avant (Xem ở trên). 

Dân Chúng: Phát hành từ 22-7-1938 đến 30-8-1939, tất cả 80 số. Cơ 
quan Trung ương của ĐCSĐD, tiếng Việt, thay thế tờ Le Peuple 
tiếng Pháp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Cừ (thế Hà Huy Tập bị bắt ngày 1-5-1938), đặc biệt coi trọng việc 
chống đối những người trốtkít Việt Nam. Ngoài biên tập viên của 
Le Peuple còn có thêm một số người viết bài tiếng Việt như 
Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Văn Kiệt, Trần Văn Kiết, 
Bùi Văn Thủ, Hoàng Hoa Cương, Hoàng Văn Thanh. Dân chúng 
xuất bản công khai ở Sài Gòn, không xin phép, năm tuần trước khi 
Pháp ban hành Nghị định ngày 30-8-1938 về tự do báo chí ở Nam 
Kỳ. Báo xuất bản không định kỳ, trung bình mỗi lần in 6.000 bản. 
Khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, được chỉ thị của Trung 
ương, Dân chúng tự ngừng xuất bản, các cán bộ làm báo rút vào bí 
mật.  (Trương Ngọc Tường, Báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh, 
2007, tr. 121). 

Cờ Giải Phóng : Cơ quan tuyên truyền Trung ương của ĐCSĐD, ra tất 
cả 33 số, từ ngày 10-10-1942 đến 18-11-1945, do Trường Chinh, 
Tổng Bí thư đảng trực tiếp phụ trách biên tập và phần chính luận. 
Số 1 đến 15 xuất bản bí mật; sau tháng 8-1945, xuất bản công khai 
tại Hà Nội. Khi ĐCSĐD tuyên bố tự giải tán ngày 11-11-1945 để 
trấn an các nước Đồng Minh, Trường Chinh viết bài giải thích 
quyền tự giải tán của đảng. Thực chất đảng vẫn tiếp tục hoạt động 
dưới danh nghĩa Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. 
Tờ Sự thật ra đời ngày 5-12-1945 thay thế tờ “Cờ Giải phóng.” 

En Avant (Tiến lên): Của ĐCSĐD xuất bản ở Hà Nội  từ 20-8-1937 
đến tháng 10-1937 bị đóng cửa.  

Notre voix (Tiếng nói của chúng ta): của ĐCSĐD thay thế tờ En Avant, 
số đầu tiên ra ngày 1-1-1939. Ban biên tập gồm có Trường Chinh, 
Nguyễn Thế Rục, Đặng Thái Mai, Võ Nguyên Giáp… Tờ Notre 
voix ngày 23-6; 7-7; 14-7; 28-7; 11-8-1939 có đăng một loạt bài 
của Nguyễn Ái Quốc (lấy bút hiệu P.C. Lin) từ Trung Quốc gởi về. 
Các bài này đả phá chủ nghĩa Trotski và thóa mạ những người trốt 
kít. 

Tạp chí Bôn-sơ-vích lúc đầu là “cơ quan của Ban chỉ huy ở ngoài của 
ĐCSĐD”, sau Đại hội lần thứ nhứt tháng 3-1935 trở thành “cơ 
quan lý luận của ĐCSĐD”. Số 1 ra tháng 6-1934, không rõ số cuối 
cùng ra ngày nào. (Đỗ Quang Hưng, 2000, tr.106) 
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Tạp chí Cộng sản của Liên Chấp ủy địa phương Nam Đông Dương, tất 
cả 19 số, từ ngày 6-1933 đến 1-1935. Trần Văn Giàu làm nhiệm vụ 
Tổng biên tập, viết phần lớn các bài trên các số, trước ngày bị Pháp 
bắt, ký tên Hồ Nam. Số 1 có đăng một bài tựa đề “Gỡ mặt nạ chủ 
nghĩa tơrốtxkit!” 

Tin tức (1938)  Cơ quan ngôn luận công khai của ĐCSĐD. Thời kỳ 
Mặt trận Bình dân, Xứ ủy Bắc Kỳ chính thức được thành lập tháng 
3-1937. Tờ báo do Trường Chinh, bí thư chi bộ báo chí, chỉ đạo; 
chủ bút Trần Huy Liệu. Báo ra tất cả 43 số từ ngày 2-4-1938 đến 
15-10-1938, ngày Toàn quyền Brévié ra nghị định cấm xuất bản.  

Travail, Le (Lao động). Tuần báo xuất bản tại Hà Nội từ 1-11-1936 đến 
16-4-1937, có lập trường chính trị tương tự như báo La Lutte. Cộng 
tác viên phần lớn là những người Đệ Tam hoạt động công khai như 
Trần Huy Liệu, Đặng Thái Mai, Võ Nguyên Giáp và một số hoạt 
động bí mật, nhưng cũng có vài người Đệ Tứ như Trần Văn Thạch 
và Huỳnh Văn Phương (Hémery, 1975, tr. 316, chth. 111). Giám 
đốc và quản lý là Trịnh Văn Phú, đảng viên ĐCS Pháp và là một 
trong 19 sinh viên bị trục xuất sau vụ biểu tình trước điện Élysée.  

 Theo Hồ Hữu Tường, vào mùa hè năm 1936, các đảng viên cộng sản 
hợp pháp trong nhóm T.H. Liệu, gởi hai ông Đ.T. Mai và V.N. 
Giáp (ra tù ngày 18-11-1931) về Sài Gòn để cùng với những người 
trong nhóm La Lutte xem xét việc xuất bản một tờ báo hợp pháp ở 
miền Bắc. Ông Đ.T. Mai bị đẩy về biên giới; ông V.N. Giáp đến 
được Sài Gòn và đã gặp được Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo, Hồ 
Hữu Tường, v.v… Vì Hà Nội là nhượng địa của Pháp cho nên có 
thể cho xuất bản ở đây một tờ báo bằng tiếng Pháp được. Nhóm La 
Lutte đã tiến cử cho V.N. Giáp một cựu chiến sĩ trốtkít là ông 
Huỳnh Văn Phương (đã học xong phần Luật ở Hà Nội từ năm 
1935), và hai cảm tình viên trốtkít là Trần Kim Bảng và Lê Cử. 
Không rõ hai ông này có tham gia vào ban biên tập của tờ Le 
Travail hay không nhưng chắc chắn là H.V. Phương có cộng tác 
hiệu quả. Nhóm Le Travail liên lạc thường xuyên với nhóm La 
Lutte. Trần Văn Thạch có viết nhiều bài trong báo Le Travail. 
(Trích dịch Daniel Héméry, 1975, trang 316, chú thích 111). 

 Ngoài ra còn thêm một số báo chí khác xuất bản tại Hà Nội  do 
ĐCSĐD chủ trương hay chịu ít nhiều ảnh hưởng của đảng: Thế 
giới (kế thừa tờ Bạn dân), Tiếng trẻ, Thời thế (ra tất cả 13 số, từ 
10-1937 đến 2-1938; chủ bút: Trần Huy Liệu), Hà Thành thời báo, 
Đời nay, Ngày mới, Kịch bóng (1937)  

 (Nguồn: www.thanglonghanoi.gov.vn ).  
 Ở Nam Kỳ có các tờ Lao Động (1938-1939), Dân Tiến, Dân 

Muốn, Đông Phương Tạp Chí, Sống, Tiến Tới.  
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BÁO CHÍ XU HƯỚNG ĐỆ TỨ 

La Lutte (1933-1939): Tờ La Lutte, tiếng Pháp ra 4 số từ ngày 24-4 đến 
2-6-1933 để cổ động cho “Sổ Lao động” của Nguyễn Văn Tạo và 
Trần Văn Thạch, sau đó đình bản vì thiếu tài chánh. Tái bản ngày 
4-10-1934,  phát hành đều đặn đến tháng 6-1939, tất cả 220 số. Tờ 
báo là diễn đàn chung của “Mặt trận Thống nhứt” La Lutte chống 
thực dân Pháp, gồm có những người Đệ Tam, Đệ Tứ và quốc gia tả 
khuynh. Sau khi những người Đệ Tam tách khỏi nhóm giữa năm 
1937, tờ La Lutte ra mặt chọn khuynh hướng Đệ Tứ. 

  Bắt đầu từ tháng 10-1938, nhóm La Lutte cho ra thêm tờ Tranh 
Đấu song bản tiếng Việt của tờ La Lutte, xu hướng trốtkít.  Chủ 
nhiệm đầu tiên của tờ Tranh Đấu là Nguyễn Văn Quá. Sau khi Quá 
bị bắt, Phan Văn Hùm thay thế cho tới ngày Hùm bị bắt năm 1939. 
Số chót ra ngày 29-8-1939. (Theo tư liệu của Giáo sư Phan Kiều 
Dương, con trai của Phan Văn Hùm.) Báo ra lại sau khi Nhựt đầu 
hàng Đồng Minh. Vào tháng 8 và 9, 1945, số ấn bản lên tới 15.000 
và 20.000. (Ngô Văn, 2000, tr. 306).  Năm 1946, Phan Hiếu Kinh 
cho tái bản tờ Tranh Đấu, bộ mới, số 1, ngày 1-12-1946, nhưng chỉ 
được vài số thì bị chính quyền Thủ tướng Lê Văn Hoạch đóng cửa. 

Tạp chí Văn mới do nhóm trốtkít Hàn Thuyên (Trương Tửu, Nguyễn 
Đức Quỳnh, Nguyễn Tế Mỹ, Nhượng Tống) xuất bản tại Hà Nội, ra 
liên tục từ 3-6-1939 đến năm 1945. Danh nghĩa là tạp chí, nhưng 
thực tế là những cuốn sách hoặc mỗi số là một phần của “bộ sách” 
dày như Lịch sử thế giới của Nguyễn Đức Quỳnh (Đào Duy Quát 
và nhiều tác giả, 2010, tr. 110-111).  

  Ngoài các tờ báo và tạp chí nói trên còn có nhiều tờ báo khác do 
các nhóm trốtkít hay thiên trốtkít phát hành như Tháng Mười 
(1931-1932, tái bản tháng 9-1938 đến 1939), Cách mạng thường 
trực (1934-1937), Le Militant (số 1 ra ngày 22-9-1936, tự đình bản 
sau bốn số, tái bản năm 1937, ra tất cả 10 số từ 23-3 đến 1-6-1937), 
Tia sáng (tất cả 43 số, từ 12-1 đến 3-6-1939, chủ bút: Hồ Hữu 
Tường ), Thầy thợ (1938-1939), Đại chúng, Sanh hoạt (1938-
1939), Tự do (từ 10-1938 đến 5-1939, chủ nhiệm Nguyễn Văn 
Sâm), Thời đại (1938-1939), Phụ nữ thời đàm, Phổ thông (1936-
1938) (Theo Dương Trung Quốc, 2005, tr. 223); Mai (1935-1939), 
Tân văn (1934-1936), Dân quyền, Sài Gòn  (Theo Huỳnh Kim 
Khánh, 1982, tr. 212); Ngôi sao đỏ (Theo Ngô Văn, 2000, tr. 306); 
Tiếng thợ, Công Nông, Cộng sản, Cách mạng (Theo Trần Nguơn 
Phiêu, 2003, tr. 81); Dân mới (1938-1939, của Phan Văn Thiết và 
Nguyễn Bảo Toàn), Nhựt báo, Nữ giới (1938), Nghề mới (Theo 
Đào Duy Quát, 2010. tr. 68); Sự thật (khuynh hướng nhóm Đệ Tứ 
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“Tháng Mười” của Hồ Hữu Tường, phát hành từ tháng 9-1938 đến 
tháng 7-1939 (theo tư liệu Phan Kiều Dương); Le Progrès social 
(của Huỳnh Văn Phương, số 1 ra ngày 15-9-1937). 

BÁO CHÍ KHÁC (một số báo tiêu biểu) 

Công Luận: Số đầu tiên ấn hành ngày 29-8-1916 với tên Công-luận-
báo, bản Việt ngữ của tờ báo tiếng Pháp Opinion, có khuynh hướng 
thân giới tư sản và chính quyền thuộc địa. Từ năm 1936, Công-
luận-báo đổi tên là Công luận. Số cuối cùng là số 9021, ra ngày 10-
1939. Giám đốc ban đầu là Héloury, sau là Tô Ngọc Đường, rồi đến 
Giang Văn Chánh. Giám đốc chính trị là Trung tá Sée. Chủ bút là 
Lê Sum, Huỳnh Văn Chính. Năm 1938 tờ báo được bán lại cho một 
điền chủ ở Bạc Liêu có cảm tình với những người trốtkít.  

Điển Tín (1935-1945): Đầu tiên là tờ nhật báo của Henri Chavigny de 
Lachevrotière, về sau mới thuộc quyền khai thác của Lê Trung 
Cang. Thời gian 1940-1945, Lê Trung Cang giao cho hai ký giả 
Nam Đình (tức Nguyễn Kỳ Nam) và Trần Chí Thành (tức Trần Tấn 
Quốc) trọn quyền chủ trương biên tập. Năm 1945 khi Pháp tái 
chiếm Sài Gòn, nhiều tờ báo phải đình bản, di tản. Năm 1946, Điển 
Tín tục bản đổi tên thành Tin Điển, số 1 ra ngày 7-2-1946, chủ 
nhiệm là Anna Lê Trung Cang, con gái của ông Lê Trung Cang. 
Trần Tấn Quốc làm chủ bút. Ngoài T.T. Quốc và N.K. Nam, tờ báo 
còn có thêm một ký giả nổi danh, bút hiệu Nam Quốc Cang 
(Nguyễn Thạch Sơn). Ngày 21-12-1946 khi báo bị thu hồi giấy 
phép với lý do “đăng tin thất thiệt về chiến sự ở Hà Nội”, ban biên 
tập chuyển sang làm cho tờ Việt Thanh của Nguyễn Phan Long. 
(Theo Trương Ngọc Tường và Nguyễn Ngọc Phan, 2007, tr. 171-
173). 

Đồng nai (1932-1933) : Tuần báo do một nhóm trí thức Tây học như 
bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, giáo sư Đặng Minh Trứ chủ xướng; chủ 
nhiệm và chủ bút Đoàn Quang Tấn giao cho Hồ Hữu Tường và 
Phan Văn Hùm quản lý. Ngoài P.V. Hùm và H.H. Tường, còn có 
một số tác giả được chú ý như N.A. Ninh, T.T. Thâu, H.V. Phương. 
Tờ báo trở thành nơi tập trung của các tác giả “cách mạng” với 
nhiều bài viết có lập trường xã hội, bị nhà cầm quyền thực dân rút 
giấy phép năm 1933. (Theo Trần Nguơn Phiêu, “Hồ Hữu Tường và 
cái nghiệp làm báo”, 2003; nguồn: http://truyenviet.com/truyen-
dai/132-lich-su/8792-bien-hung-liet-su?start=17) 

Đuốc nhà Nam : Do Nguyễn Phan Long sáng lập năm 1928 (số 1 ra 
ngày 27-9-1928), trải qua nhiều chủ nhiệm, đầu tiên là luật sư 
Dương Văn Giáo. Năm 1930 N.P. Long nối tiếp, rồi đến Nguyễn 
Khắc Nương, Đào Trinh Nhất, Nguyễn Văn Sâm. Tờ báo có nhiều 
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bài chú trọng đến giới nông dân, lao động và đồng thời kết án chế 
độ thực dân. Ngày 2-12-1935, nhật báo Đuốc nhà Nam ra bộ mới, 
đến năm 1937 bị đóng cửa. (Theo Trương Ngọc Tường và Nguyễn 
Ngọc Phan, 2007, tr. 138-140). 

Phụ nữ Tân văn (1929-1934): Tuần san ra mắt ngày 2-5-1929, chủ 
nhiệm là bà Nguyễn Đức Nhuận (tức Cao Thị Khanh), chủ bút là 
ông Đào Trinh Nhất. Ban biên tập gồm những cây bút nữ nổi tiếng 
như Cao Thị Khanh, Nguyễn Thị Kiêm (Manh Manh nữ sĩ), 
Phương Lan, v.v.. và những cây bút nam giới như Đào Trinh Nhất, 
Tản Đà, Phan Khôi, Hồ Biểu Chánh, Trịnh Đình Thảo, Phan Văn 
Hùm, Bùi Thế Mỹ, Diệp Văn Kỳ, v.v.. Tờ báo có lập trường tiến bộ 
như cổ xúy dân sinh dân chủ, phản đối quan niệm cổ hủ, binh vực 
phụ nữ, đề cao luân lý giáo dục, v.v.., và là nơi gặp gỡ của những 
nhà yêu nước thiên tả. Báo cũng thường xuyên vận động cho các 
chương trình từ thiện xã hội.  Năm 1934, PNTV phát giác và đưa tin 
tên thực dân tư bản Homberg đút lót Bùi Quang Chiêu. Chính 
quyền thực dân ghép PNTV vào tội “mạ lỵ” và buộc đình bản ở số 
271, ngày 20-12-1934. (Trương Ngọc Tường và Nguyễn Ngọc 
Phan, 2007, tr. 76-80; và Thiện Mộc Lan, 2004, tr. 16-21). 

 
*** 

TÊN NHÂN VẬT 

Arnoux, Paul; và Sở Liêm phóng Đông Dương: Arnoux là Thanh tra 
Mật thám, phục vụ trong Sở Mật thám Đông Dương (MTĐD) từ 
năm 1922 đến năm 1945. Thông thạo tiếng Việt, am hiểu văn hóa 
Việt Nam. Theo quân đội Pháp đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 
1907, tham gia các cuộc hành quân chống giặc Tàu và phong trào 
khởi nghĩa Yên Thế do Đề Thám lãnh đạo. Arnoux giữ nhiều chức 
vụ trong mười năm lưu trú ở Bắc Kỳ kể cả làm thông dịch viên cho 
các tòa án quân sự. 

  Năm 1917, Arnoux được Sarraut (trong nhiệm kỳ Toàn quyền 
Đông Dương lần thứ hai, 1917-1919) mời cộng tác chỉnh đốn các 
hệ thống mật thám để phối họp chặt chẽ hơn. Ngày 28-6-1917, Sở 
Tình báo và An ninh Trung ương (Service central de 
Renseignements et de Sûreté générale), thường được gọi là Sở Liêm 
phóng Đông Dương, được thành lập, trực thuộc Nha Chính trị vụ 
(Bureau des Affaires politiques) cũng được Sarraut thành lập trước 
đó vài năm trong nhiệm kỳ Toàn quyền lần thứ nhứt.  

  Sở Tình báo và An ninh Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu và 
tổng hợp các tin tức tình báo liên quan đến trật tự an ninh ở Đông 
Dương, về đối nội cũng như đối ngoại. Ở cấp xứ, Sở có nhiệm vụ 
chính là: theo dõi, ngăn ngừa các hành động có tính chất chống 
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chính quyền thực dân; điều tra truy lùng thủ phạm và góp phần 
cùng nhà cầm quyền hành chánh trong việc đàn áp các vụ khởi 
loạn, gây mất an ninh. Sở cũng cho theo dõi hoạt động của những 
người Đông Dương ở hải ngoại, nhứt là sinh viên, lính và lính thợ 
Việt Nam. Chánh mật thám Nam Kỳ Arnoux phụ trách việc này. 
Năm 1923, Bộ thuộc địa thành lập một cơ quan đặc biệt mang tên 
Service de contrôle et d’assistance aux indigènes (Sở Kiểm soát và 
tương trợ người bản xứ), viết tắt là CAI. CAI và Sở MTĐD cộng 
tác chặt chẽ. Tháng 6-1942, Chánh Mật thám Nam Kỳ Arnoux 
được Toàn quyền Decoux bổ nhiệm làm Chánh Mật thám Đông 
Dương. (Dương Trung Quốc, tr. 369; Franchini, Sài Gòn 1925-
1945, tr. 192-196). 

 Beaumont, Jean de (1904-2002) ra tranh cử với Omer Sarraut (con 
của Albert Sarraut, hai lầnToàn quyền Đông Dương: 11-1911 đến 
1-1914; 1-1917 đến 5-1919) trong cuộc bầu đại biểu Nam kỳ tại Hạ 
viện Pháp, ngày 26-4 và 3-5, năm 1936. Ông thắng Omer vì hơn 
được 31 phiếu ở vòng bầu thứ hai. Nhưng người ta biết được bạn 
bè Beaumont đã có nhiều hành vi phạm luật bầu cử cho nên kết quả 
thắng cử của Beaumont bị hủy bỏ ngày 25-1-1938. Sau đó ông ta 
lại đắc cử trong cuộc đầu phiếu bán phần. Ông ta là một nhân vật 
có thế lực; là đại biểu Nam Kỳ từ 1936 đến 1944, là chủ tịch công 
ty Đồn điền Đất đỏ ở Đông Dương kiêm chủ tịch hay giám đốc Hội 
đồng quản lý các đồn điền, hãng xưởng sản xuất cao su, tinh dầu 
hoặc nông sản ở Mã Lai, Cameroun, Côte d'Ivoire, Phi châu. (Theo 
Sarah Mohamed-Gaillard trong quyển Des français outre-
mer,“Người Pháp hải ngoại”. Paris: Presses de l'Université de 
Paris-Sorbonne, 2005, tr.69.) Ông có chân trong nhóm tả khuynh 
dân chủ, đòi áp dụng quy chế hưu trí (1936) và lao động (1937) tại 
Đông Dương. 

Blum, Léon (1872-1950). Nhà văn, nhà hoạt động chính trị. Gia nhập 
đảng Xã hội Pháp năm 1902. Ba lần làm thủ tướng Pháp: tháng 6-
1936 đến tháng 6-1937 và tháng 3 đến 4-1938, thời kỳ MTBD; 
tháng 12-1946 đến 1-1947. Ông viết một cuốn sách mỏng nổi tiếng 
"Pour être socialiste. A mon fils" năm 1919, phê bình thuyết mác-
xít và đưa ra quan điểm cá nhân về con người. Sách được tái bản 
nhiều lần.  

Bonvicini, Henri: Viết báo Populaire, tác giả các quyển sách Us et 
coutumes annamites (Phong tục tập quán xứ An Nam, 1927) và Les 
enfants de la colonie (Những đứa con thuộc địa, 1938). Ông bị Việt 
Minh ám sát năm 1950, khi đang làm chủ nhiệm tờ Saigon Presse, 
một trong ba tờ báo tiếng Pháp lớn nhứt ở Sài Gòn thời đó. 
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Boukharine (1888-1938): Một đảng viên trí thức của Cách mạng Nga, 
một lý thuyết gia mácxít, ủy viên Bộ chính trị (1924-1929), Tổng 
Bí thư Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (1926-1929) và chủ biên 
của tờ báo Pravda (1917-1929). Cùng với Preobrazhensky ông viết 
quyển A.B.C of Communism (bản tiếng Anh được Marxian 
Educational Society, Detroit, Michigan xuất bản năm 1921). Lúc 
đầu ông gần với Staline, nhưng về sau vì ông chống đối một số 
chánh sách của Staline nên trở thành nạn nhân (nổi tiếng nhứt) 
trong cuộc thanh trừng của Staline nhằm loại trừ các đảng viên 
Bolshevik kỳ cựu. Bị cảnh sát chánh trị Nga thanh toán năm 1938.  

Bùi Quang Chiêu (1872-1945): Nhà hoạt động chính trị, kinh doanh 
nông nghiệp, quê Mỏ Cày, Bến Tre. Người Việt Nam đầu tiên tốt 
nghiệp kỹ sư nông nghiệp tại Pháp năm 1897. Về nước làm công 
chức trong phủ Toàn quyền tại Hà Nội, được cử dạy ở trường Canh 
Nông khi trường này được thành lập ở Huế. Năm 1908 về Nam Kỳ 
làm trong sở Canh nông. Năm 1923 cùng với Nguyễn Phan Long 
và Dương Văn Giáo thành lập đảng Lập Hiến (Xem Đảng Lập 
Hiến.) Năm 1926, đắc cử Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, sau đó đắc 
cử Đại biểu Nam Kỳ tại Hạ viện Pháp. Là hội viên lâu đời của Hội 
đồng Kinh tế lý tài Đông Dương. Rời chính trường khoảng năm 
1938. Năm 1945, ông và bốn người con trai của ông (người con 
nhỏ nhứt 16 tuổi) bị Việt Minh thủ tiêu. 

Cachin: trong nhóm sáng lập viên đảng CS Pháp, chủ báo L'Humanité 
từ năm 1918.  

Chautemps (1885-1963): Luật sư, đảng Cấp tiến, nối tiếp Léon Blum 
làm thủ tướng, lãnh đạo chính phủ MTBD từ tháng 6-1937 đến 
tháng 3-1938. Tiếp tục chương trình MTBD, ông bắt đầu quốc hữu 
hóa đường xe lửa và thành lập Công ty Xe lửa Pháp SNCF, nhưng 
đồng thời tìm cách loại các đảng viên đảng Xã hội ra khỏi nội các. 

Couturier, Vaillant (1892-1937). Nhà văn, nhà báo, chính trị gia. Ủy 
viên Trung ương đảng CS Pháp. Chủ nhiệm báo l’Humanité lần thứ 
nhứt từ tháng 4-1926 đến tháng 9-1929, lần thứ hai từ tháng 5-1934 
đến khi ông mất. Bạn thân của Nguyễn An Ninh và Nguyễn Văn 
Tạo. Cùng hoạt động với Tạo, đảng viên ĐCS Pháp, ở văn phòng 
Trung ương Đảng tại Paris. 

Daladier, Edouard (1884-1970): Bộ trưởng Bộ thuộc địa năm 1924. 
Chủ tịch đảng Cấp Tiến (1936-1938). Cùng với Thorez (đảng Cộng 
sản) và Blum (đảng Xã hội) thành lập MTBD Pháp. Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng (1936 -1937). Ba lần làm Thủ tướng: 31-1 đến 26-10-
1933, 20-1 đến 9-2-1934, và 10-4-1938 đến 21-3-1940. 

Đảng Cộng sản Pháp thành lập tháng 12 năm 1920. Một số lãnh tụ nổi 
tiếng của đảng là Maurice Thorez, Jacques Duclos, Marcel Cachin, 



Bản chú thích tên người và tổ chức   485 
 

 

Marcel Gitton. Cơ quan ngôn luận chính: báo l’Humanité. ĐCS 
Pháp có truyền thống liên hệ mật thiết với Liên Xô và suy tôn 
Staline. 

Đảng Lập Hiến (Parti constitutionaliste indochinois) là một đảng phái 
chính trị đầu tiên được chính quyền thuộc địa cho phép hoạt động 
công khai, theo lập trường quốc gia cải lương, do Bùi Quang Chiêu 
thành lập, chủ trương đấu tranh ôn hòa, nhằm giành quyền lợi kinh 
tế và độc lập dân tộc qua việc duy tân và phát triển văn hóa theo 
phương Tây. (Xem Bùi Quang Chiêu) Thực chất đây chỉ là một 
nhóm nhỏ, không quá 30 người, phần đông thuộc giới trí thức tư 
sản, địa chủ, công chức cao cấp, và những người kinh doanh công 
thương nghiệp, như: Phan Văn Trường, Trương Văn Bền, Lê 
Quang Liêm, Trần Văn Khá, Nguyễn Minh Chiếu, Nguyễn Phan 
Long, Nguyễn Phú Khai và luật sư Vương Quang Nhường. Cơ 
quan ngôn luận của họ là tờ Tribune indochinoise, (Diễn đàn Đông 
Dương), 1926-1942, của Bùi Quang Chiêu, tờ L’Echo annamite 
(Tiếng vang Annam) của Dejean de la Batie và Đuốc nhà Nam của 
Nguyễn Phan Long. 

   Đảng đã hoạt động ở Nam Kỳ từ năm 1923, nhưng chính thức 
ra mắt tại Paris ngày 20-10-1926. Họ vận động chính quyền Pháp 
nới rộng chế độ cai trị ở thuộc địa, ban hành hiến pháp cho Đông 
Dương dựa trên cơ sở tôn trọng nền bảo hộ của Pháp, và quyền tự 
trị riêng cho xứ Nam Kỳ. (Dương Trung Quốc, 2005, tr. 116.) Cuối 
năm 1925, đảng Lập Hiến gởi đến Toàn quyền Đông Dương một 
bản kiến nghị (Cahier des Voeux annamites) đưa ra một số yêu cầu 
trong đó có: quyền tự do báo chí, lập hội, hội họp, đi lại; bình đẳng 
lương bổng giữa công chức Pháp và Việt; áp dụng luật lao động 
cho người bản xứ. Đầu thập niên 30, uy tín của đảng lên cao. Nhiều 
đảng viên Lập Hiến đắc cử vô Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ và Hội 
đồng Thành phố Sài Gòn. Về sau, khi phong trào cách mạng lên 
cao, nhóm Lập Hiến sợ mất quyền lợi, càng ngày càng cộng tác với 
Pháp. Đến giữa thập niên 30, ảnh hưởng của đảng Lập Hiến chìm 
lặng.  

Darles, cựu Đốc lý Thái Nguyên quá tàn ác nên tù nhân và cả lính 
thuộc địa nổi loạn vào năm 1917 ở Thái Nguyên. Họ bị đàn áp dã 
man và bị chính tay Darles tra tấn. Nhà nước thuộc địa chính thức 
nhìn nhận tội ác Darles đối với dân, nhưng vì thể diện mẫu quốc, vì 
bất công, chỉ phạt vạ ông ta 100 quan, rồi cho giữ một chức quan 
trọng trong hãng rượu Fontaine ở Nam Kỳ. Mỗi tối ông ta đi chơi 
với Thống đốc Nam Kỳ, được coi như làm mưu sĩ cho Thống đốc. 
Tù nhân và lính Thái Nguyên nổi loạn một phần vì Lương Ngọc 
Quyến bị đối xử tàn ác: bị buộc tội "chính trị", cả năm ông bị giam 
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trong cachot (ngục tối) cao một thước, chân bị xiềng làm độc đến 
ung thối. (Theo bài Nguyễn An Ninh đăng trong nguyệt san Europe 
số 31, ngày 15-7-1925, Rieder and Cie Ed., và Hồ-Tài Huệ 
Tâm,1992, tr. 31). 

Dreyfus. Vụ Dreyfus là một oan án nổi tiếng ở Pháp kéo dài từ cuối thế 
kỷ 19 qua thế kỷ 20. Trung Uý Dreyfus, gốc Do Thái bị kết án 
chung thân lưu đày biệt xứ vì tội phản quốc làm gián điệp cho Đức 
với "đầy đủ bằng cớ". Khuynh hướng xã hội (kỳ thị bài Do Thái, 
quốc gia cực đoan, bài Đức, v.v..) đã làm cho cuộc điều tra Dreyfus 
đi từ sai lầm này đến sai lầm khác và hầu như đưa dư luận toàn xã 
hội vào cuộc tranh chấp: phe ủng hộ án xử, chửi rủa Dreyfus phản 
quốc và phe bất bình đòi xử lại. Một người thầy cũ của Dreyfus tìm 
ra được thủ phạm thật là Esterhazy, sĩ quan làm trong cơ quan phản 
gián Pháp. Esterhazy bị ra tòa nhưng lại được tha bổng. Nhiều nhà 
trí thức, văn hào như Jean Jaurès, Proust, Anatole France và Emile 
Zola lên tiếng phản đối. Zola viết thư ngỏ gửi cho Tổng Thống F. 
Faure với tựa đề J'accuse (Tôi kết tội)  đăng trên báo l’Aurore 
khiến tờ báo này tăng số báo bán từ 30.000-50.000 lên đến 300.000 
số một ngày! Trong phần kết luận, tác giả kê khai tội từng người – 
trong đó có Tổng trưởng bộ Chiến tranh (ông này sẽ kiện Zola ra 
toà, và Zola phải lưu vong sang Anh một thời gian). Cuối cùng, sự 
thật được đưa ra, Dreyfus được khôi phục danh dự, trở lại quân đội, 
thăng trật và được huy chương năm 1906. 

Duclos, Jacques (1896-1975) là người đứng hàng thứ hai, sau Maurice 
Thorez, trong nhóm người lãnh đạo đảng Cộng sản Pháp hơn 35 
năm. Ông có mối liên hệ mật thiết với QTCS và là một lãnh tụ CS 
theo kiểu Staline. Năm 1926, ông đánh bại Paul Reynaud để vào 
Quốc Hội Pháp. Ông là người trách nhiệm hoạt động bí mật của 
ĐCS Pháp trong thời kỳ Đức chiếm đóng (1940-1944). Từ năm 
1950 đến 1953, ông là quyền Tổng thư ký của đảng vì Maurice 
Thorez mắc bệnh; từ đó về sau đó ông vẫn được coi như là một 
trong những người lãnh đạo chính của đảng. 

Garnier, Francis (1839-1873): Sĩ quan hải quân Pháp, cầm đầu phái 
đoàn hải quân ra Bắc Kỳ, với danh nghĩa đi thám hiểm đường thủy 
qua sông Hồng lên miền Nam nước Tàu. Sau đó, trong vòng hai 
năm, Garnier thám hiểm thành công con sông Cửu Long, đi từ Sài 
Gòn qua Campuchia, Lào, và về tới hải cảng Quảng Ðông năm 
1868 qua ngả Châu giang. Vua Tự Ðức không chịu mở cảng Hà 
Nội và sông Hồng cho Garnier. Garnier tấn công Hà thành với 120 
quân và tàu chiến, hạ được thành do 7.000 quân triều đình canh 
giữ, rồi tiếp tục chiếm vùng châu thổ sông Hồng với sự tiếp tay của 
150.000 giáo dân. Cuối cùng Garnier bị giặc cờ đen phục kích giết 
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chết ngày 21-12-1873. Nhưng toàn cõi An Nam chỉ thuộc Pháp sau 
lần đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai năm 1882, và sau đó Huế, áp đặt 
hòa ước Huế 25 tháng 8 năm 1883. ( http://www.herodote.net) 

Gitton, Marcel (1903-1941): Vào năm 1936 ông là người đứng vào 
hàng số 3 trong ĐCS Pháp, sau Thorez và Duclos. Nổi tiếng là 
người chuyên môn công kích chủ nghĩa trốtkít. Năm 1937 ông viết 
thư ra lịnh những người cộng sản Đệ Tam Việt Nam tách khỏi Mặt 
trận Thống nhứt La Lutte. Cuối năm 1940 ông rời ĐCS Pháp. Sau 
khi Đức xâm chiếm Liên Xô tháng 6-1941, ĐCS Pháp gia nhập 
cuộc tranh đấu võ trang chống Đức, Gitton tìm cách tập họp những 
người cộng sản Pháp chống đối việc đó. Ngày 5-9-1941 ông bị một 
đảng viên cộng sản ám sát vì tội “phản bội.” 

Guérin, Daniel (1904-1988): Nhà văn, nhà báo, nhà nhân quyền, nhà 
phê bình Pháp. Bạn của Tạ Thu Thâu từ sau năm 1930, và Hoàng 
Khoa Khôi (1917-2009) từ năm 1948. Năm 1946 ông chất vấn Hồ 
Chí Minh về việc Tạ Thu Thâu bị sát hại. Là người theo chủ nghĩa 
tự do, nổi tiếng vì chống đối các chủ nghĩa thực dân, phát xít và 
chủ nghĩa cộng sản Đệ Tam của Staline. Ông thuộc cánh tả đảng 
Xã hội Pháp trong thập niên 1930. Một trong các tác phẩm của ông, 
xuất bản năm 1954, dưới tựa đề Au service des colonisés.(Phục vụ 
kẻ bị trị) 

Hà Huy Tập (1902-41): Bí danh, bút hiệu: Sinitchikin, Hồng Qui Vít, 
v.v.. quê tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, tốt nghiệp trường Quốc học 
Huế. Năm 1925, gia nhập Hội Phục Việt sau đổi thành Tân Việt. 
Cuối 1928, được cử sang Quảng Châu bàn việc hợp nhất Hội Tân 
Việt với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  Năm 1929, sang 
Liên Xô học Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. 
Đầu năm 1934, về Ma Cao (Trung Quốc) tham gia Ban Chỉ huy ở 
ngoài (BCHN) của ĐCSĐD. Tháng 3-1935, giữ cương vị bí thư 
BCHN, chủ trì đại hội Đảng họp ở Ma Cao từ 27 đến 31-3-1935. 
Tháng 7-1936, cùng với Lê Hồng Phong chủ trì Hội nghị 1 của 
BCH Trung ương Đảng, quyết định lập “Mặt trận Nhân dân phản 
đế” rộng rãi (gọi tắt là Mặt trận Bình dân hay Mặt trận Nhân dân) 
sau đổi thành “Mặt trận Thống nhất dân chủ”. Được cử giữ chức 
tổng bí thư BCH Trung ương ĐCSĐD.  

   Sau hội nghị, trở về nước hoạt động. Đến hội nghị BCH Trung 
ương tháng 3-1938, Nguyễn Văn Cừ được bầu Tổng bí thư, H.H. 
Tập là uỷ viên thường vụ BCH Trung ương. Ngày 1.5.1938, bị bắt 
và bị kết án tù. Hết hạn tù bị trục xuất về nguyên quán. Ngày 
30.3.1940, bị bắt lại và giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Ngày 
25.3.1941, bị Pháp buộc tội là người chịu trách nhiệm tinh thần về 
cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình. Ngày 28.8.1941, bị bắn 
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tại Hóc Môn (Gia Định). Tác giả nhiều bài viết trên tờ La Lutte. 
Tác phẩm: "Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương" (bút 
danh Hồng Thế Công); "Tờrốtxky và phản cách mạng" (bút danh 
Thanh Hương).  

  (Nguồn :  www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn) 
Hội tề, Hương chức (Ban). Là cơ quan hành chánh làng xã dưới triều 

đại cũ, có quyền tự quản lớn đối với chánh quyền trung ương; thời 
thuộc địa, trở  thành cơ sở hành chánh của chánh quyền thực dân ở 
nông thôn. Sau đây là những chức sắc chủ yếu: Hương Cả: người 
nhiều tuổi và giàu có nhất trong làng. Hương Chủ: người phó của 
Hương Cả. Hương Giáo: phụ trách giảng giải về lễ nghi, tập quán. 
Hương Sư: một người có học vấn cao nhất, làm cố vấn trong những 
công việc khó khăn phức tạp và giữ gìn thuần phong mỹ tục. 
Hương Chánh: cố vấn về tư pháp. Hương Thân: phụ trách giấy tờ 
sổ sách, có khả năng giải thích các công văn giấy tờ của cấp trên. 
Hương Hào: phụ trách về an ninh. Hương Quản: phụ trách cảnh sát 
chung trong làng. Hương Lễ: coi về lễ nghi tế tự. Xã Trưởng, Thôn 
Trưởng, hay Lý Trưởng: người do ban Hội tề đề cử và được chính 
quyền chấp nhận, cùng với Hương Thân và Hương Hào lập ra sổ 
danh bộ và sổ thuế bộ. Hương Bộ hay Thủ Bộ: giữ các giấy tờ lưu 
trữ của làng. Biên lại: thư ký do làng đài thọ để giúp việc cho các 
hương chức. (Trích Ngô Văn, 2000, tr. 392) 

Lachevrotière, Henri Chavigny de (1883-1951) Người Việt lai (mẹ 
Bắc kỳ, cha gốc người Martinique), sinh ở Sài Gòn, được gởi đi 
học ở Pháp, trở về Sài Gòn làm ngành báo. Năm 1917, làm chủ bút  
tờ L’Impartial của thực dân Ernest Outrey. Năm 1928, ông cho ra 
tờ La Dépêche (Điển Tín). Tự xem là phát ngôn nhân của quyền lợi 
Pháp, của đạo đức, luật lệ và trật tự, và là hung thần đối với những 
người ông ta cho là “chống Pháp, làm cách mạng, cộng sản, vô 
chính phủ” (Hồ Tài Huệ Tâm, 1992, tr. 118). Bị Việt Minh ám sát 
tại Sàigòn ngày 12-2-1951.  

 (http://saigon-vietnam.fr/saigon_en6.php 
Lê Hồng Phong (1902-1942): Các tên khác: Lê Văn Dục, Lê Huy 

Doãn, Vương Nhật Dân, Hải An, Trí Bình, Litvinov. Quê quán: 
tỉnh Nghệ An. Năm 1923, sang Trung quốc, học trường quân sự 
Hoàng Phố. Năm 1927 sang Liên Xô, tham gia Hồng quân Liên Xô, 
cấp bậc trung tá rồi vào trường Đại học Phương Đông. Năm 1931, 
trở về Trung quốc hoạt động lấy tên Vương Nhật Dân. Năm 1932, 
tìm cách liên lạc với ĐCS trong nước. Năm 1934, Ban Chỉ huy ở 
Ngoài (BCHN) ra đời, L.H. Phong làm trưởng ban, với nhiệm vụ 
liên lạc giữa ĐCSĐD và QTCS, cùng lúc giữ chức vụ Tổng Bí thư 
BCH Trung ương Đảng từ tháng 3-1935. Tháng 7-1935, dẫn đầu 
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đoàn đại biểu dự Đại hội 7 QTCS ở Moscou, được bầu làm ủy viên 
Ban Chấp hành QTCS. Tháng 7-1936, L.H. Phong và H.H. Tập, cả 
hai trong BCHN của ĐCSĐD, chủ trì Hội nghị 1 của BCH Trung 
ương Đảng tại Macao. H.H. Tập được cử giữ chức Tổng bí thư thay 
L.H. Phong. Tháng 11-1937, H.H. Tập về Sài Gòn cùng BCH 
Trung ương trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Tháng 3-1938, tham gia 
Hội nghị Trung ương Đảng. Tháng 6-1939, bị Pháp bắt tại Sài Gòn, 
kết án 6 tháng tù. Tháng 2-1940, bị bắt lần 2, đày ra Côn Đảo. Mất 
tại nhà tù Côn Đảo ngày 5-9-1942.  

Lính thời thuộc địa. Tên gọi các loại lính thời thuộc địa: Lính sen-
đầm (từ chữ gendarme) còn gọi là hiến binh (theo Pháp-Việt Từ 
Điển của Đào Duy Anh, 1936), thường là người Pháp, là lính 
chuyên khủng bố, bắt bớ những người chống đối, để giữ gìn an 
ninh chính trị; lính cơ là lính của quân đội triều đình nhà Nguyễn 
thời thực dân Pháp, thực tế chỉ làm nhiệm vụ canh gác và phục dịch 
trong dinh thự quan lại (Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa Học Xã Hội, 
Hà Nội, 1988); lính khố xanh (garde indigène) dưới quyển giám 
binh Pháp, trực thuộc công sứ, chuyên gác dinh thự và dẹp loạn 
nhỏ; lính khố đỏ (milice) trực thuộc quân đội Pháp dùng để trấn áp 
phản loạn, lính tập hay lính dõng (partisans), lính địa phương ở 
nông thôn, dưới quyền quan An Nam; lính mã tà (cảnh sát); lính 
gạc (garde civile locale) của tỉnh, sau nầy từ 1945 được chuyển qua 
các tiểu đoàn chánh quy của VNCH. 

Maurras, Charles (1868-1952).  Nhà văn (được bầu vào Hàn lâm viện 
Pháp năm 1938, nhưng vì ủng hộ chính quyền Vichy theo Đức nên 
sau 1945 bị truất ghế Hàn lâm), nhà báo, lãnh tụ phong trào Action 
française, chủ nhiệm tờ báo cùng tên thành lập năm 1899. Nhóm 
Action française theo khuynh hướng quân chủ, rất khuynh hữu và 
kỳ thị, hô hào chủ nghĩa dân tộc với truyền thống thuần túy và 
Thiên chúa giáo. Maurras cho rằng nước Pháp bị suy yếu vì (và kể 
từ) cuộc cách mạng 1789, bởi tư tưởng tự do đem lại từ các thành 
phần theo đạo Do Thái, đạo Tin Lành, hội Tam Điểm và... người 
ngoại quốc (các thành phần này không thuộc nước Pháp nên phải 
đuổi ra khỏi Pháp). Ông chủ trương  thiết lập đế chế và lấy đạo 
Thiên Chúa làm nền tảng cho đạo đức lề luật xã hội. Phong trào 
này đã ảnh hưởng tới nhiều chính phủ (Vichy, Franco và Salazar) 
và tại Pháp, nhóm sĩ quan trong phong trào này chống lại chủ 
trương trả tự do cho thuộc địa. Năm 1925 Maurras hăm dọa dùng 
“con dao bếp” thanh toán nghị viên chống lập trường của ông; ông 
bị kết án 250 ngày tù. (Theo Éric Vatré, tác giả quyển  Charles 
Maurras: Un itinéraire spirituel. Paris: Nouvelles Éditions Latines, 
1978, tr. 23) 
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Michel Mỹ (Nguyễn Hữu Mỹ) viết vở kịch tiếng Pháp L’Annam sous 
la terreur năm 1924, lúc còn đang làm tri huyện cho nhà nước 
thuộc địa. Ông đề tặng tác phẩm này cho Toàn quyền Đông Dương 
và Hoàng đế An Nam với dòng chữ như sau: Puissent mes 
compatriotes, ayant lu cet ouvrage, ou ayant vu représenter au 
théâtre cette pièce où j’ai mis toute mon âme, apprendre à mieux 
aimer leur pays et à vénérer la FRANCE leur Patrie d’Adoption. 
(Sau khi đồng bào  đọc hay xem vở kịch lấy từ quyển sách do tôi đã 
viết với trọn tấm lòng thành, tôi mong rằng họ biết yêu quê hương 
họ hơn và tôn sùng xứ Pháp như tổ quốc thứ hai.)  

  Michel Mỹ còn có biệt danh là “cọp Chợ Lách” nổi tiếng đánh đập 
nông dân.  

Moutet, Marius (1876-1968): luật sư, đảng Xã hội Pháp, bộ trưởng bộ 
Thuộc địa (1936-1938), có câu nói nổi tiếng sau đây Si la France 
ne peut rester en Indochine qu'en y coupant des têtes et en y 
maintenant un régime de terreur et de force, il vaut mieux nous en 
aller. (Nếu để được ở lại Đông Dương mà nước Pháp ta phải chặt 
đầu người và duy trì một chế độ tàn ác bạo ngược tại đó, thì tốt hơn 
hết ta nên rút lui). 

Mussolini (1883-1945): Là người “khai sáng” chế độ phát xít từ năm 
1919, thuyết phục được nhiều người trong và ngoài nước, được 
Hitler và Staline ngưỡng mộ. Thuật ngữ “phát-xít” có nguồn gốc 
từ tiếng Ý fascio, (tiếng Latin: fasces, bó que gỗ được buộc chặt 
với một cái rìu, dấu hiệu quyền lực xa xưa thời La Mã tại Ý,) được 
Mussolini dùng đặt tên cho đảng mình, tuyên truyền và khuyến 
khích chủ nghĩa dân tộc quá khích, áp đặt chế độ độc tài Nhà 
nước/Quốc gia - tất cả vì Quốc gia, cho Quốc gia, chẳng có gì 
ngoài Quốc gia. Chế độ nhà nước toàn trị này chống chế độ cộng 
sản, chống xã hội chủ nghĩa, chống tự do dân chủ, chống tự do 
nghiệp đoàn. Hè 1936, Ý và Đức can thiệp quân sự ở Tây Ban Nha, 
giúp phe phát xít Franco chống chính quyền Cộng hòa. Cuối năm 
1936, Đức và Ý lập Trục La Mã - Bá Linh (sau đó thêm Tokyo, 
Nhật bản) và ký Hiệp ước Thép năm 1939. Năm 1939, Mussolini 
tấn công vũ bão chiếm Abyssinie. Tháng 1-1943, Đồng Minh đổ bộ 
lên Sicily, Ý. Mussolini bị một nhóm người ngày trước cộng tác 
với ông trong chính quyền phát xít bắt, nhưng sau đó được quân 
Đức cứu thoát. Dưới áp lực của Hitler, Mussolini thành lập chính 
phủ mới nhưng không có nhiều quyền hành. Ngày 28-4-1945 ông 
bị du kích Ý bắt và xử tử. 

Nguyễn Phan Long (1889-1960). Nhà báo, chính trị gia. Sinh trong 
một gia đình đại điền chủ lâu đời ở Nam Kỳ. Du học ở Pháp, về 
nước mở trường trung học Nguyễn Phan Long. Chủ nhiệm các báo 



Bản chú thích tên người và tổ chức   491 
 

 

La Tribune indochinoise (Diễn đàn Đông Dương), L’Écho 
annamite (Tiếng vọng  An Nam), Đuốc Nhà Nam. Cùng với Bùi 
Quang Chiêu, một thời lãnh đạo đảng Lập Hiến, nhưng về sau tách 
ra khỏi đảng này. Được bầu vào Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ.  

Nguyễn Văn Thinh (1888-1946). Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa 
Paris, có quốc tịch Pháp, chính trị gia, theo đảng Lập Hiến. Năm 
1937, thành lập đảng Dân chủ. Năm 1946, Hội đồng tư vấn Nam 
Kỳ cử bác sĩ Thinh làm thủ tướng lâm thời của chính phủ Nam Kỳ 
tự trị. Chính phủ thành lập vội vàng, không được đại quần chúng 
ủng hộ, không có tài chính, quân đội, ngay cả trụ sở. Nhận thấy bị 
Pháp lợi dụng, ông thắt cổ tự tử ngày 10-11-1946. 

Outrey, Ernest (1863-1941): Làm công chức nhiều năm tại thuộc địa 
Nam Kỳ (Vĩnh Long, Biên Hòa, Thành phố Cap Saint-Jacques, nay 
là Vũng Tàu), Chánh chủ tỉnh Thủ Dầu Một, Thống sứ Lào và Cao 
Miên. Đại biểu Nam Kỳ tại Quốc hội Pháp từ 1914 đến 1936. Năm 
1917 Outrey mua tờ L’Impartial, giao cho Henry Chavigny de la 
Chevrotière làm chủ bút.  

 Ngày 18-3-27 Outrey, đại diện cho các thế lực đại điền chủ thực dân 
ở Nam Kỳ, với tư cách Nghị viên chất vấn chính phủ Pháp về việc 
chính quyền thuộc địa cấp đất lập đồn điền ở vùng đất đỏ Tây 
Nguyên vì có viên Công sứ Ban Mê Thuộc Sabatier đã dùng quyền 
lực ngăn cản không cho các thế lực tư bản khác lên lấy đất lập đồn 
điền. Thực dân ở Nam Kỳ tìm mọi cách công kích Sabatier, buộc y 
phải về hưu. Nhưng do việc Toàn quyền Đông Dương Varenne đề 
nghị tặng Bắc đẩu Bội tinh cho Sabatier khiến đám thực dân Nam 
Kỳ đứng đầu là Outrey mang chuyện cũ ra chĩa mũi nhọn vào 
Varenne (vốn là đối thủ của Outrey trong cuộc tranh cử ở Pháp). 
Vụ tranh chấp đã buộc Bộ Thuộc địa Pháp phải lập ra một đoàn 
thanh tra và ban hành Nghị định 5-7-1927. Theo Nghị định nầy thì 
thủ hiến các xứ (như Khâm sứ, Thống sứ...) chỉ được quyền cấp đất 
dưới 1.000 mẫu, TQĐD được phép cấp dưới 2.000 mẫu, nếu nhiều 
hơn số đó thì phải có sự đồng ý của Bộ Thuộc địa. (Theo Dương 
Trung Quốc, 2005, tr 129). 

Péri, Gabriel (1902-1941) Nhà báo, ủy viên Ủy Ban Trung ương ĐCS 
Pháp, chủ biên phụ trách ban Chánh trị quốc tế của tờ l’Humanité, 
chức vụ mà ông giữ đến ngày 25-8-1939. Ông được bầu làm đại 
biểu Quốc Hội vào năm 1932, tái đắc cử vào năm 1936. Tại Quốc 
Hội ông mau chóng được kính nể như một trong các nghị sĩ có tầm 
cỡ trong lãnh vực quan hệ ngoại giao quốc tế. Ông là người đã lên 
án nước Ý của Mussolini khi nước nầy xâm lấn quốc gia Éthiopie 
và đứng ra bênh vực cho Cộng Hòa Tây Ban Nha, mạnh dạn tố cáo 
chánh sách “Không can thiệp” của Pháp. Sau khi thỏa hiệp Munich 
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được ký kết, ông lên tiếng phản đối chiến lược áp bức của Hitler. 
Hiệp ước bất tương xâm Đức Quốc Xã - Liên Xô làm ông lo ngại, 
rồi đầu tháng 10-1940, ĐCS Pháp, theo chủ trương của QTCS, đưa 
ra luận đề “chiến tranh đế quốc”. Những sự việc đó làm tan mối 
quan hệ của ông với lãnh đạo cộng sản. Ông bị Đức bắt ngày 18-5 
và xử bắn ngày 15-12, năm 1941.   

Phạm Quỳnh (1892-1945). Nhà văn, nhà báo, người đi tiên phong 
trong phong trào truyền bá Quốc ngữ. Ông là chủ bút tờ Nam 
Phong tạp chí (1917-1934), được Toàn quyền Albert Sarraut tài trợ 
để tuyên truyền cho tư tưởng “Pháp Việt đề huề”. Tờ  Nam Phong 
được nhà nước trợ cấp 500 đồng mỗi tháng (theo David Marr, 
Vietnamese Tradition on Trial, 1920-1945. 1981, p. 153, ghi chú 38 
và 39). 

  Năm 1919, ông sáng lập Hội Khai trí Tiến đức (AFIMA, 
Association pour la formation intellectuelle et morale des 
Annamites). Năm 1929 ông được cử vào Hội đồng Kinh tế và Tài 
chính Đông Dương. Ông theo lập trường tranh đấu bất bạo động, 
đòi quyền tự trị cho Việt Nam, với thuyết Quân chủ Lập hiến. Ông 
phục vụ triều đình Huế dưới thời vua Bảo Đại, giữ chức Thượng 
thư Bộ Lại thời gian1944-1945. Bị Việt Minh giết năm 1945.  

  Trong nhiều thập niên ông bị buộc tội cộng tác với chính quyền 
thực dân Pháp, nhưng gần đây vai trò lịch sử, văn hóa của ông được 
dư luận đánh giá lại. Ông được coi như một người có tinh thần dân 
tộc, theo chủ nghĩa quốc gia, xu hướng ôn hòa. Nhiều tác phẩm của 
ông được xuất bản tại Việt Nam trong thập niên 2010.  

Rappoport, Charles: người gốc Nga, ký giả nổi tiếng, là một trong các 
đảng viên thành lập đảng Cộng sản Pháp, dần dà mất các chức vụ 
quan trọng. Rappaport bỏ đảng CS khi Boukharine, lý thuyết gia 
đảng, chủ nhiệm báo Pravda từ 1917 đến 1929 bị Staline giết chết 
năm 1938 trong các vụ án “phù thủy” dựng lên tại Moscou từ 1936 
đến 1938. 

Sarraut, Albert (với tạp chí Nam Phong và báo Tribune indigène) 
Toàn quyền Đông Dương Sarraut, vốn là nhà báo, xem “báo chí là 
một trong những phương tiện hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu 
chính trị và văn hóa” của mình tại Đông Dương. Năm 1917, với sự 
giúp đỡ của Louis Marty, Giám đốc sở Mật thám Đông Dương, 
Sarraut chọn được hai người đứng ra thành lập hai tờ báo, một ở Hà 
Nội và một ở Sài Gòn. Cả hai đều được tài trợ từ quỹ đen lấy từ 
ngân sách của phủ Toàn quyền và ra đời hầu như cùng một lúc vào 
tháng bảy và tháng tám năm 1917, nhưng nhắm vào hai nhóm độc 
giả rất khác nhau. Tờ báo xuất bản ở Hà Nội có tên là Nam Phong  
và nhắm vào số độc giả còn theo truyền thống Nho học ở miền Bắc 
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trong khi tờ báo ở Sài Gòn có tên là Tribune Indigène (Diễn Đàn 
bản xứ) của Nguyễn Phú Khai và Bùi Quang Chiêu, có mục tiêu 
tranh thủ những trí thức Tây học ở miền Nam. (Hồ-tài Huệ Tâm, 
1992, tr. 39; Lê Mạnh Hùng, BBC online, tháng 8, năm 2005). 

Thống đốc Nam Kỳ (từ 1925 đến 1945):  
 Maurice Cognacq (2-1922 đến 4-1926); Eugène Le Fol (4-1926 đến 

12-1926); Blanchard de la Brosse (12-1926 đến 12-1928); 
Krautheimer (3-1929 đến 11-1931); Eutrope (11-1931 đến 11-1932: 
Quyền Thống đốc); Krautheimer (11-1932 đến 11-1934); Pagès 
(11-1934 đến 2-1936); Rivoal (3-1936 đến 10-1936: Quyền Thống 
đốc); Pagès (10-1936 đến 1939); Veber (1939 đến 11-1940); Rivoal 
(11-1940 đến 12-1942); Hoeffel (12-1942 deb 3-1945). 

Toàn quyền Pháp ở Đông Dương (từ 1925 đến 1945): 
  Alexandre Varenne (11-1925 đến 1-1928); Montguillot (1-1928 đến 8-

1928: Quyền Toàn quyền); Pierre Pasquier (8-1928 đến 1-1934); Robin 
(1-1934 đến 9-1936); Jules Brévié (9-1936 đến 8-1939); Georges 
Catroux (8-1939 đến 7-1940); Jean Decoux (7-1940 đến 3-1945). 

Tôn Đức Thắng và vụ án đường Barbier: Lâm Văn Phát bị ám sát tại 
nhà ở đường Barbier, đêm 8-12-1928. Có nghi vấn cho rằng nguyên 
do của vụ ám sát này là ganh tị (chức vụ) hay ghen tương. Tôn Đức 
Thắng là người chủ trì "tòa án cách mạng" xét xử bí mật và kết án 
tử hình Lâm Văn Phát (vắng mặt) về tội “lạm dụng quyền hành do 
chức vụ để hãm hiếp một nữ đồng chí.” (Ngô Văn, 2000, tr. 128). 
Cả L.V. Phát và T. Đ. Thắng đều là đảng viên đảng Thanh niên 
Cách mệnh Đồng chí Hội, phân bộ Nam Kỳ. L.V. Phát dùng chức 
vụ trong đảng để thuyết phục một đảng viên trẻ tên Trần Thu Thủy 
làm tình nhân của mình. T. Đ. Thắng, lúc đó 40 tuổi, đã có vợ con, 
cũng mến yêu đồng chí này (Hồ-Tài, 1991, tr. 126).  

   Ba đảng viên trẻ tuổi rút được thăm thi hành án lịnh là Ngô 
Thiêm,  Nguyễn Văn Thinh và Trần Trương. Sau đó, Ngô Thiêm, 
bí thư Kỳ bộ, sang ngay Quảng Châu, Trung Quốc để báo cáo với 
tổng bộ, mang theo biên bản của tòa án cách mạng. Tổng bộ phê 
phán bản án là "không tương xứng với lỗi lầm" rồi tuyên bố giải tán 
Kỳ bộ Nam Kỳ (Ngô Văn, 2000, tr. 129). 

   Mật thám Pháp bắt được tin về biên bản đó. Chúng liền tung 
mạng lưới vây bắt các tổ chức bí mật ở Việt Nam; 45 người bị đưa 
ra tòa đại hình Sài Gòn. Thiêm, Thinh, Trương bị án tử hình; T. Đ. 
Thắng 20 năm khổ sai; 23 đảng viên hoặc cảm tình đảng Thanh 
niên, trong đó có Phạm Văn Đồng, bị kết án tù (Ngô Văn, 2000, tr. 
130). 

Thorez, Maurice (1900-1964) Gia nhập đảng Cộng sản Pháp năm 
1920. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1924, 
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Tổng bí thư Đảng từ 1930 đến lúc mất. Ủy viên BCH QTCS từ 
1928 đến 1943. Nhiều lần được bầu nghị viên Quốc hội Pháp. Năm 
1934 tuân theo chỉ thị của QTCS, ông vận động thành lập Mặt Trận 
Bình Dân ở Pháp. Năm 1936, MTBD Pháp thắng cử. ĐCS Pháp bắt 
đầu bành trướng mạnh từ đó. Trong thời kỳ nầy, Thorez, rất 
ngưỡng mộ Staline, dựa theo mô thức của Staline ở Liên Xô, dựng 
lên ngay trong ĐCS Pháp một loại thần tượng của chính mình. Năm 
1937, Thorez cho xuất bản tập tự truyện, thật ra do người khác soạn 
thảo, tựa đề “Đứa Con Của Dân Tộc”, có những lời tâng bốc như 
sau: Đồng chí Staline là một người xây dựng chủ nghĩa xã hội xuất 
sắc, người được cả những người lao động trên khắp thế giới 
thương mến, người dẫn đường cho các dân tộc, người Thầy và 
người Bạn, người đã đem lại cho tôi một ngày vô cùng hạnh phúc, 
cái danh dự được Người tiếp kiến, để chứng minh cho lòng tuyệt 
đối trung thành của tôi và lòng yêu mến của một người con. 

   Sau khi Đức và Liên Xô ký hiệp ước bất tương xâm ngày 23-8-
1939, Hội đồng Bộ trưởng Pháp ra sắc lệnh giải tán và cấm mọi 
hoạt động của các tổ chức cộng sản. Thorez bị động viên, nhưng 
trốn sang Liên Xô, bị xử tử hình (khiếm diện) vì tội đào ngũ (được 
De Gaulle ân xá năm 1944). Sau khi Đức xâm chiếm Pháp năm 
1940, tấn công Liên Xô năm 1941, ĐCS Pháp hiệp lực kháng chiến 
chống Đức. Sau Đệ nhị Thế chiến, đảng này trở thành một đảng lớn 
nhất ở Pháp. 

Trương Vĩnh Ký (1837-1898) Sinh tại Vĩnh Long, là một nhà giáo, 
nhà báo (chủ bút tờ Gia Định báo), nhà văn và là nhà bác học Việt 
Nam, thông thạo nhiều thứ tiếng và được bầu làm một trong 18 văn 
hào thế giới của thế kỷ 19. Ông được coi là người đặt nền móng 
cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.  

  Ông viết rất nhiều sách, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, thuộc đủ 
loại: lịch sử, địa lí, ngôn ngữ, văn học, vv. Công lớn nhất của 
Trương Vĩnh Ký là sưu tầm, phiên âm các truyện Nôm và tác phẩm 
cổ Việt Nam: "Truyện Kiều" (1878), "Lục Vân Tiên" (1889), "Phan 
Trần" (1889), "Đại Nam quốc sử diễn ca" (1875), "Lục súc tranh 
công" (1887), "Chuyện đời xưa" (1886), "Chuyện khôi hài" (1882); 
và một số tác phẩm đương thời: "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" 
(1887), "Gia Định thất thủ vịnh" (1882), "Trung nghĩa ca" (1888). 
Viết "Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi" (1875), thiên bút kí đầu tiên 
bằng chữ Quốc ngữ.  

 (http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn) 
Ủy ban điều tra thuộc địa (Commission d’Enquête aux Colonies), kết 

quả của chuyến đi của đặc sứ Godart vào tháng giêng 1937, được 
thành lập ngày 4-2-1937, nhằm mục đích thực hiện chương trình 
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của chánh phủ MTBD, “tiến hành thu thập nguyện vọng của các 
dân tộc thuộc địa và bảo hộ của nước Pháp.” Ủy ban gồm có nhiều 
tiểu ban điều tra: về dân chúng, thực phẩm và nhà ở, canh nông và 
dân quê, thợ thuyền và công nhân, các tổ chức của lao động, 
thương mãi và kỹ nghệ, tài chính và tiền tệ, tổ chức chính trị và 
hành chánh, tư pháp, phong tục, chế độ điền thổ và đạc điền [đo 
ruộng đất], v.v…  

 Tuy nhiên việc thành lập ủy ban nầy với sự tham gia của một số nhà 
báo tiến bộ chống thực dân như Viollis, Roubaud, đã gây phản ứng 
dữ dội trong giới thực dân ở Đông Dương. Chúng đe dọa “Viollis 
trở lại Đông Dương thì người Pháp sẽ nổi dậy”, lời công sứ Darles 
trên tờ báo Opinion (Dư Luận), và tìm cách vận động để Paris 
không cho ủy ban nầy qua Đông Dương. Do đó, trên thực tế, Ủy 
ban điều tra chỉ hoạt động ở nước Pháp, rồi cuối cùng tuyên bố tự 
giải tán, vì sự cản phá của giới thực dân thuộc địa. (Dương Trung 
Quốc, 2005, tr. 264-265). 

Varenne, Alexandre  (1870-1947). Luật sư kiêm nhà báo; năm 1901, 
gia nhập đảng Xã hội chủ nghĩa mới thành lập, do Jean Jaurès đứng 
đầu; được bầu làm dân biểu Quốc hội vùng Puy-de-Dôme từ 1906 
đến 1910 và từ 1914 đến 1936. Theo khối tả trong mùa bầu cử năm 
1924. Giữ chức Toàn quyền Đông Dương từ 11-1925 đến 1-1928, 
được xem là khá tự do, ông có toan tính làm một số cải cách về mặt 
xã hội và chính trị như luật lao động và bỏ luật về  quốc tịch Pháp 
cho nhân viên nhà nước. Nhưng dự luật Lao động bị thực dân 
chống đối, luật này chỉ tương đối được áp dụng sau khi chính phủ 
Mặt Trận Bình Dân lên. Khi Varenne tính đưa ra luật về thuế lợi 
tức thì ông ta bị chống đối dữ dội hơn nữa, và bị kết án công khai là 
hợp tác với cộng sản. Đúng lúc chủ nghĩa cộng sản thật sự xuất 
hiện ở chân trời lịch sử VN, Varenne thấy cơn bão do mình gây ra 
sắp ào đến nên cố gắng tìm cách nhượng bộ về mọi mặt  để có thể 
thực hiện những chương trình dự định, nhưng giới thực dân chưa 
bao giờ học được bài "nhượng bộ" cũng như bài quên lãng hay tha 
thứ nên Varenne bị triệu hồi năm 1928 (theo Buttinger, 1968, tr. 
145-46).   

Yersin (1863-1943). Bác sĩ và nhà vi khuẩn học, gốc Pháp, (sinh tại 
Thụy Sĩ năm 1863, mất tại Nha Trang năm 1943), người khám phá 
ra trực khuẩn bệnh dịch hạch. Nhận bằng tiến sĩ năm 1888, qua 
năm sau ông gia nhập Viện Pasteur mới được thành lập ở Paris. 
Năm 1890 ông sang Đông Dương làm bác sĩ cho Messageries 
Maritimes (Vận tải hàng hải). Năm 1894 ông được chính phủ Pháp 
và Viện Pasteur mời đến Hồng Kông để điều tra đợt bùng phát của 
bệnh dịch hạch. Tại đây ông đã khám phá ra nguyên nhân của bệnh 
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này. Năm 1895 ông trở về Pháp và sau đó cùng với Roux, Calmette 
và Borrel điều chế ra huyết thanh chống bệnh dịch hạch đầu tiên. 
Trong những năm 1892-1894, ông thám hiểm nhiều nơi ở Đông 
Dương, tìm ra vùng đất sau này trở thành Đà Lạt. Ông cũng là 
người đầu tiên nhập cây cao su từ Brésil vào trồng tại Việt Nam. 
Năm 1902, theo yêu cầu của Toàn Quyền Đông Dương, ông sáng 
lập Trường Y Khoa tại Hà Nội và làm hiệu trưởng trong hai năm 
đầu. Trong di chúc ông muốn được chôn tại Suối Dầu (cách Nha 
Trang 20 cây số), đám tang giản dị, không điếu văn. Mặc dù vậy, 
rất đông người đã đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.  

  (Theo www.vi.wikipedia và www.pasteur.fr)
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