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HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN TẬP - XUẤT BẢN 
 

PGS.TS. TÔ HUY RƢ́A  Chủ tịch Hội đồng 

LÊ THANH HẢI    Ủy viên  

NGÔ VĂN DỤ    Ủy viên  

GS.TS. LÊ HƢ̂U NGHĨA  Ủy viên  

TS. NGUYỄN DUY HÙNG  Ủy viên  

TRẦN VĂN KÍNH    Ủy viên 

 



 
 
 
 
 

 

 

Không có gì quý hơn độc lập, tư ̣do! 

Hồ Chí Minh
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HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
Thành lập theo Quyết điṇh số 1431/QĐ-TTg ngày 7-11-2001 và  

Quyết điṇh số 89/QĐ-TTg ngày 25-1-2002 của Thủ tƣớng Chính phủ 

Chủ tịch: 
 

VÕ VĂN KIệT 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tƣớng Chính phủ,  

nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

Ủy viên: 

TRẦN VĂN SỚM nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đ ảng, nguyên Phó 

Trƣởng ban Nội chính Trung ƣơng 

NGÔ THỊ HUỆ nguyên Vu ̣trƣởng Vu ̣T ổ chƣ́c - Cán b ộ, Ban 

Tổ chƣ́c Trung ƣơng 

NGUYỄN VĂN CHÍ nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đ ảng, nguyên Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng 

NGUYỄN MINH ĐƢỜNG  nguyên Bí thƣ Khu ủy Khu 8 

MAI CHÍ THỌ Đaị tƣớng , nguyên Ủy viên B ộ Chính trị , 

nguyên Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

TRẦN BẠCH ĐẰNG Nhà nghiên cƣ́u , Phó Chủ tịch H ội đồng Khoa 

học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 

NGUYỄN VĂN CHÍNH nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đ ảng, nguyên Phó  

Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng 

NGUYỄN THỚI BƢNG Trung tƣớng - Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Trung 

ƣơng Đảng, nguyên Thƣ́ trƣởng Bộ Quốc phòng 

CAO ĐĂNG CHIẾM Thƣợng tƣớng, nguyên Ủy viên Trung ƣơng 

Đảng, nguyên Thƣ́ trƣởng Bộ Nội vụ 

VÕ TRẦN CHÍ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thƣ 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

LÊ PHƢỚC THỌ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trƣởng 

ban Tổ chƣ́c Trung ƣơng 

NGUYỄN BẠCH TUYẾT nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đ ảng, nguyên Phó  

Bí thƣ Tỉnh ủy Đồng Nai 
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NGUYỄN VĂN HƠN nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy An Giang 

HUỲNH VĂN NIỀM nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Tiền Giang 

PHẠM VĂN HY nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 

TRỊNH VĂN LÂU nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Vĩnh Long 

LÊ THANH NHÀN nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Phó 

Trƣởng ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Trung ƣơng 

LƢ̃ MINH CHÂU nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đ ảng, nguyên 

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nƣớc 

TRẦN HỒNG QUÂN Giáo sƣ - Tiến si ,̃ nguyên Ủy viên Trung ƣơng  

Đảng, nguyên Bộ trƣởng B ộ Giáo dục và Đào 

tạo 

LÊ VĂN KIẾN nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Long An 

NGUYỄN XUÂN KỶ nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Bến Tre 

NGUYỄN THẾ HƢ̃U nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, nguyên Bí 

thƣ Tỉnh ủy Đồng Tháp 

TRẦN QUANG QUÍT nguyên Bí thƣ Tỉnh ủy Kiên Giang 

DƢƠNG ĐÌNH THẢO nguyên Ủy viên Ban Thƣờng vu ̣Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh 

PHẠM CHÁNH TRƢ̣C nguyên Phó Bí thƣ Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh, Phó Trƣởng ban Kinh tế Trung ƣơng 

CAO VĂN SÁU nguyên Ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ƣơng 

Cục mi ền Nam , nguyên Ủy viên Ban Thƣờng 

vụ Tỉnh ủy Tiền Giang 

MẠC ĐƢỜNG Phó Giáo sƣ - Tiến sĩ, nguyên Viện trƣởng Viện 

Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh 

TRẦN CHÍ ĐÁO Phó Giáo sƣ - Tiến sĩ, nguyên Thƣ́ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đaị 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
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VIỄN PHƢƠNG Nhà văn , Chủ tịch Liên hi ệp các H ội văn hoc̣ 

nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ 

tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn 

học nghệ thuật Việt Nam 

TRẦN ĐÌNH BÚT Phó Giáo sƣ, thành viên Ban Nghiên cƣ́u của 

Thủ tƣớng Chính phủ , Ủy viên Hội đồng Khoa 

học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 

Thƣ ký Hội đồng: 

TRẦN VĂN KÍNH nguyên Phó Trƣởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy 

Long An, Tổng Biên tập báo Long An 
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BAN THƢỜNG TRƢ̣C 
HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 

 

VÕ VĂN KIỆT 

NGUYỄN THỚI BƢNG  

NGUYỄN VĂN CHÍ 

MAI CHÍ THỌ 

TRẦN VĂN SỚM 

TRẦN BẠCH ĐẰNG 

PHẠM VĂN HY 

NGÔ THỊ HUỆ 

Thƣ ký: TRẦN VĂN KÍNH 

BAN BIÊN SOẠN 

Chủ biên: TRẦN BẠCH ĐẰNG 

Thƣ ký: NGUYỄN TRỌNG XUẤT 

 

DƢƠNG ĐÌNH THẢO nguyên Ủy viên Thƣờng vụ - Trƣởng ban Tuyên 

giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  

TÔ BƢ̉U GIÁM nguyên Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó 

Chánh Văn phòng Trung ƣơng Cục miền Nam 

NGUYỄN TRỌNG XUẤT  nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Thành 

phố Hồ Chí Minh, Phó Trƣởng Ban Tuyên huấn  

Khu ủy Sài Gòn - Gia Điṇh 

TRẦN PHẤN CHẤN Đaị tá, nguyên Phó Trƣởng phòng Khoa học 

công nghệ và môi trƣờng Quân khu 7 

NGUYỄN THIỆN CHIẾN nguyên Phó Giám đốc Trƣờng Đ ảng Nguyễn 

Văn Cƣ̀ Thành phố Hồ Chí Minh 

BÙI CÔNG ĐẶNG nguyên Trƣởng khoa Qu ản lý Kinh t ế Trƣờng 

Nguyễn Ái Quốc II 

VŨ HẠNH Nhà văn, nguyên Tổng thƣ ký Lƣ̣c lƣợng B ảo 

vệ Văn hóa Dân tộc Việt Nam 
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TS. PHAN VĂN HOÀNG nguyên Tổ trƣởng T ổ Trinh sát vũ trang , 

Ban An ninh Khu Sài Gòn - Gia Điṇh (T4)  

TS. HÀ MINH HỒNG  Trƣởng khoa Lịch sƣ̉ Trƣờng Đaị học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh 

PGS. HUỲNH LƢ́A nguyên Chủ tic̣h H ội Khoa hoc̣ Lic̣h sƣ̉ Thành  

phố Hồ Chí Minh 

PHẠM QUANG nguyên Phó Trƣởng ban Tuyên huấn Thành ủy 

Thành phố H ồ Chí Minh ; Giám đốc Đài Truy ền 

hình Thành phố Hồ Chí Minh 

NGUYỄN VĂN TÒNG Đaị tá, nguyên Chính ủy Sƣ đoàn 9 Quân Giải 

phóng miền Nam, nguyên Phó Chính ủy  Quân 

khu 9 

LÊ THANH VĂN nguyên Phó Trƣởng ban Dân vận Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

Các cộng tác viên: 

Giáo sƣ Nguyễn Công Bình Nhà nghiên cƣ́u Nguyễn Quế 

Giáo sƣ Nguyễn Phan Quang Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bền 

Kỹ sƣ Nguyễn Đăng Nhà báo Huỳnh Hùng Lý 

Kỹ sƣ Huỳnh Kim Trƣơng Nhà báo Trƣơng Võ Anh Giang 

Nhà Ngoại giao Võ Anh Tuấn Bác sĩ Ngô Văn Quỹ 

Đaị tá, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài Bác sĩ Lê Hồng Quang 

Đaị tá, Tiến sĩ Nguyễn Hƣ̃u Nguyên  ThS. Nguyễn Thị Ánh Xuân 

Nhà nghiên cƣ́u Lƣu Tấn Phát Bà Trần Thị Ngọc Lan  

Nhà nghiên cƣ́u Lý Bích Quang Bà Trần Thị Kim Anh  

Nhà nghiên cƣ́u Tăng Anh Dũng Ông Trang Sĩ Sơn 

 

 

 

 



Lôøi Nhaø xuaát baûn 
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 LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Lịch sử Nam B ộ kháng chi ến l| một bộ s{ch có ý nghĩa chính trị , tƣ 

tƣỡng, xã hội to lớn v| s}u sắc ở nƣớc ta. Bộ s{ch có số lƣợng lớn v ề tƣ liệu 

lịch sử, sƣ̣ kiện, nh}n vật, con số... đƣợc khái quát trong h|ng nghìn trang in 

khổ lớn; chƣ́a đƣ̣ng khối lƣợng n ội dung hết sƣ́c phong phú v| đa dạng r}́t 

nhiều hoạt đ ộng về cuộc kháng chi ến cƣ́u nƣớc đ ầy gian khổ, hy sinh anh 

dũng của đồng b|o, đồng chí ở vùng đ}́t Nam Bộ liên tục suốt gần một phần 

ba thế kỷ (1945-1975); phản ánh, khắc ghi khá trung thƣ̣c nhƣ̂ng chi ến công 

lƣ̀ng l}̂y cũa qu}n d}n Th|nh đ ồng Tổ quốc đâ đƣợc c ả nƣớc v| th ế giới 

ngƣơ̂ng mộ, ngợi ca. 

Lịch sử Nam B ộ kháng chi ến l| bộ s{ch có ý nghĩa to lớn còn l| vì , 

“động thái cũa Nam B ộ kh{ng chi ến không chĩ liên quan đ ến Nam Bộ, m| 

mỗi động tînh cũa Nam Bộ đều dính đến động tînh chung cũa cả Việt Nam”; 

“Nam Bộ l| biểu tƣợng tinh thần quật khỡi d}n tộc, nơi đầu tiên “đƣ́ng mûi 

chịu s|o” trƣớc qu}n x}m lƣợc , nơi “đi trƣớc v ề sau” l| đội xung kích cũa 

kh{ng chiến to|n quốc”. 

Lịch sử Nam B ộ kháng chiến l| kết quả l|m việc nghiêm túc , ch}́p h|nh 

Quyết định cũa B ộ Chính trị v| c{c Quy ết định số 1431/QĐ-TTg ng|y 7-11-

2001 v| số 89/QĐ-TTg ng|y 25-1-2002 của Thủ tƣớng Chính phủ . Dƣới sƣ̣ 

chỉ đạo trực ti ếp cũa H ội đồng Chĩ đạo biên soạn , sƣ̣ l|m vi ệc miệt m|i , cố 

gắng r}́t lớn cũa Ban Thƣờng trƣ̣c , Ban Biên soạn v| h|ng trăm c ộng tác  

viên, đến nay công trình đâ đƣợc ho|n th|nh . 

Chúng ta kính cẩn nghiêng mình tƣởng nhớ v| tri }n c{c đ ồng chí Vô 

Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng v| các đ ồng chí trong H ội đồng Chĩ đạo biên 

soạn , trong Ban Biên soạn , cộng tác viên vì tu ổi cao, bệnh nặng , chịu  

 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 
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hậu quả của cu ộc chiến tranh ác li ệt đâ qua đời trong thời gian thƣ̣c hi ện 

công trình Lịch sử Nam B ộ kháng chi ến đầy ý nghîa n|y . 

Thiết thƣ̣c ch|o mƣ̀ng Đại hội lần thƣ́ XI của Đảng v| kỷ niệm 81 năm 

ng|y th|nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nh| xu}́t bản Chính trị quốc gia 

- Sƣ̣ thật phối hợp với Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sƣ̃ Nam Bộ kh{ng 

chiến cho ra mắt bạn đọc tập I v| II phần chính sƣ̃ bộ s{ch Lịch sư ̃ Nam 

Bộ kháng chiến cùng tập Biên niên sư ̣ kiện lịch sư ̃ Nam Bộ kháng chiến 

1945-1975 v| Như̂ng vấn đề chính yếu trong lịch sữ Nam Bộ kháng chiến 

do cô ́ Thủ tƣớng Võ Văn Kiệt l|m Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo  biên soạn, 

cô ́đồng chí Trần Bạch Đằng l|m Chủ biên. 

Nội dung bộ s{ch đề cập r}́t nhiều sƣ̣ kiện lịch sƣ̃ xảy ra trong thời gian 

d|i của cuộc kh{ng chiến có quy mô lớn, r}́t cam go, {c liệt, đầy hy sinh, gian 

khổ của qu}n d}n Nam Bộ. Đặc biệt, công trình đƣợc tiến h|nh trong điều 

kiện cuộc chiến tranh đâ lùi xa 35 năm, nhiều hồ sơ, nh}n chƣ́ng  lịch sƣ̃ 

đâ không còn, nhiều tƣ liệu bị ph}n t{n, th}́t lạc; vì vậy, bộ s{ch khó tr{nh 

khỏi nhƣ̂ng hạn chế, khiếm khuyết. 

R}́t mong nhận đƣợc sƣ̣ thể t}́t, lƣợng thƣ́ của đồng b|o, đồng chí 

trong cả nƣớc v| bạn bè thế giới, nh}́t l| c{c đồng chí tƣ̀ng l| nh}n 

chƣ́ng của c{c sƣ̣ kiện, thời khắc lịch sƣ̃ m| bộ s{ch đề cập. Chúng tôi 

mong nhận đƣợc sƣ̣ hợp t{c, cung c}́p thông tin, nhƣ̂ng góp ý x}y dƣ̣ng cũa 

bạn đọc để tiếp tục ho|n thiện trong lần xu}́t bản sau. 

Tập I phần chính sƣ̃ t ập trung phản ánh cu ộc đ}́u tranh chống thƣ̣c 

d}n Pháp cũa nh}n d}n Vi ệt Nam diê̂n ra trên địa b|n Nam B ộ thời k ỳ 

1945-1954. 

Xin tr}n trọng giới thiệu tập I của bộ s{ch với bạn đọc. 

 

Tháng 12 năm 2010 

NH\ XU]́T B ẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SƢ̣ TH ẬT 

 



Lôøi Nhaø xuaát baûn 

 

 

 

 
19 

 LỜI GIỚI THIỆU 

NGUYÊ̂N MINH TRIẾT 

Ủy viên Bộ Chính trị 

Chủ tịch nƣớc Cộng hoà xã hội  

chủ nghĩa Việt Nam 
 

 

Tôi r}́t vinh dƣ ̣ viết Lời giới thiệu cho bộ s{ch quý Lịch sữ 

Nam Bộ kháng chiến - một công trình khoa học đồ sộ, một bộ 

chính sƣ ̃ oanh liệt về một miền đ}́t r}́t gi|u truyền thống c{ch 

mạng v| lịch sƣ ̃- văn ho{, về một giai đoạn lịch sƣ ̃h|o hùng của d}n 

tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Đ}y cũng l| bản anh hùng ca đẹp 

nh}́t về chủ nghĩa yêu nƣớc Việt Nam đƣợc cả nƣớc v| thế giới biết 

đến, ca ngợi v| ngƣơ̂ng mộ. 

Với tầm vóc v| ý nghĩa to lớn, Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến đâ 

thu hút đƣợc sƣ ̣tham gia của nhiều nh| khoa học đầu ng|nh, c{n bộ 

lãnh đạo c{ch mạng qua c{c thời kỳ, c{c cƣ̣u chiến binh, c{c nh}n  

chƣ́ng lịch sƣ ̃ đa ̂ tƣ̀ng trƣ̣c tiếp tham gia chiến đ}́u, có mặt trong  

nhƣ̂ng thời khắc oanh liệt l|m nên chiến công vang dội của Nam Bộ 

th|nh đồng năm xƣa. Với tinh thần l|m việc khoa học, nghiêm túc 

v| đầy tr{ch nhiệm, nhƣ̂ng ngƣời tham gia soạn thảo đâ  dồn t}m 

sƣ́c, d|nh tình cảm thiết tha, yêu thƣơng vô bờ cho qu}n d}n Nam 

Bộ anh hùng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đa ̂ khẵng định: Nam Bộ l| m{u của 

m{u Việt Nam, l| thịt của thịt Việt Nam. Đồng b|o Nam Bộ l| d}n 

nƣớc Việt Nam; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song ch}n lý  đó 

không bao giờ thay đổi. 
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Với nh}n d}n cả nƣớc, Nam Bộ l| “khúc ruột” đau thƣơng, nơi 

đầu sóng ngọn gió, luôn đối đầu với qu}n thù t|n bạo, l| miền đ}t́ 

“đi trƣớc về sau”, nơi mỡ đầu v| kết thúc hai cuộc kh{ng chiến trƣờng 

kỳ chống thƣ̣c d}n Ph{p, đế quốc Mỹ. C{ch mạng Th{ng T{m năm 

1945 th|nh công, đƣợc hƣỡng niềm vui nƣớc nh| độc lập vẻn vẹn 

trong 28 ng|y (24-8 đến 23-9), nh}n d}n Nam Bộ đa ̂ buộc phải cầm 

súng bƣớc v|o cuộc kh{ng chiến đầy gian lao m| anh dûng để bảo 

vệ hòa bình v| độc lập cho Tổ quốc. Dƣới sƣ ̣ lãnh đạo, chỉ đạo của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng, của Xƣ́ ũy Nam Bộ, sau n|y 

l| của Trung ƣơng Cục, của Mặt trận d}n tộc giải phóng miền Nam 

Việt Nam, Chính phủ c{ch mạng l}m thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam, qu}n d}n Nam Bộ suốt 30 năm ròng  rã (1945-1975) kiên 

cƣờng, bền bỉ chiến đ}́u, lập nên nhiều chiến công, đĩnh cao l| Đại 

thắng mùa Xu}n 1975 - giải phóng ho|n to|n miền Nam. 

Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến l| một t{c ph}̃m lớn, chƣ́a đƣ̣ng 

nhiều tƣ liệu lịch sƣ ̃ quý b{u, nhƣng chƣa thể phản {nh đầy đũ 

tầm vóc của sƣ ̣ nghiệp kh{ng chiến chống thƣ̣c d}n Ph{p v| đế 

quốc Mỹ đầy {c liệt, cam go v| phƣ́c tạp, sƣ ̣hiến d}ng công sƣ́c, m{u 

xƣơng của đồng b|o khắp cả nƣớc trên chiến trƣờng Nam Bộ. Tôi đề 

nghị c{c nh| khoa học , c{c t{c giả hãy tiếp tục nghiên cƣ́u để sao cho 

không một chiến công n|o, sƣ ̣hy sinh n|o, một sƣ ̣kiện lịch sƣ ̃n|o bị 

lãng quên. Đó l| nét đẹp văn hóa, l| đạo lý uống nƣớc  nhớ nguồn 

của d}n tộc Việt Nam. 

Tôi tin tƣỡng b ộ s{ch Lịch sử Nam B ộ kháng chi ến sẽ l| t|i li ệu 

quý đối với c{n b ộ, đảng viên v| đồng b|o cả nƣớc , nh}́t l| th ế  

hệ trẻ. 

Xin tr}n trọng giới thiệu. 

 

Hà Nội, tháng 11 năm 2010 
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CÙNG BẠN ĐỌC 

1. Công trình Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến viết về nhƣ̂ng cuộc 

kh{ng chiến chống x}m lƣợc của nh}n d}n Việt Nam, trong bối cảnh thế 

giới, khu vƣ̣c v| cả nƣớc ta ở v|o thời kỳ tƣ ̀giƣ̂a thế kỷ XX, bắt đầu 

chiến tranh Th{i Bình Dƣơng trong Chiến tranh thế giới thƣ́  hai 

(1941) đến hết cuộc chiến tranh Bảo vệ biên giới phía T}y Nam Tổ 

quốc (1978), đi s}u v|o hai cuộc kh{ng chiến chống thƣ̣c d}n Ph{p v| 

đế quốc Mỹ (1945-1975). Nói Nam Bộ kh{ng chiến l| nói  về địa b|n 

diê̂n ra sƣ ̣ kiện (Nam Bộ), còn con ngƣời thì tƣ ̀mọi mi ền đ}́t nƣớc 

quy tụ về, không chỉ ngƣời tại chỗ. Về tên gọi của địa b|n, chúng tôi 

dùng tên phổ biến nh}́t l| Nam Bộ, mặc dù trong lịch sƣ,̃ Nam Bộ 

có lúc đƣợc gọi l| đ}́t Đồng Nai - Gia Định (thời khai hoang, lập ấp), 

Nam Kỳ lục tỉnh (triều Nguyê̂n), Nam Kỳ (thời Ph{p), Nam Phần 

(thời Ph{p v| Mỹ)... 

2. Công trình có Lời nói đầu vạch đƣờng hƣớng chung, quan 

điểm biên soạn. 

Công trình đƣợc chia l|m 5 phần: 

Phần mỡ đầu: Nam Bộ trong lòng Việt Nam: kh{i qu{t qu{ trình 

hình th|nh vùng đ}́t v| con ngƣời Nam Bộ tƣ ̀khi có Đồng Nai - Gia 

Định cho đến C{ch mạng Th{ng T{m th|nh công. 

Phần thƣ́ nhất: Nam Bộ kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp (1945-1954). 

Phần thƣ́ hai: Nam Bộ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975).  

Phần thƣ́ ba: Lịch sƣ̃ chiến tranh chống Khmer Đo ̃xâm lƣợc, bảo vệ Tổ 

quốc trên hƣớng Tây Nam (5-1975 - 12-1978). 

Tổng luận 30 năm Nam Bộ kháng chiến. 
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Mỗi phần trong công trình th ể hiện dƣới dạng chính sƣ̃ . Trong 

c{c ph ần chính sƣ̃ , có chú thích l|m rõ hơn v ề chi tiết nhƣ̂ng v}́n 

đề cần hiểu rộng v| s}u . Nhƣ̂ng sƣ̣ ki ện lịch sƣ̃ cò n có nh ận định 

kh{c nhau , đƣợc chú thích tóm lƣợc nhƣ̂ng n ội dung khác nhau đ ể 

độc giả tham khảo. Nhƣ̂ng đoạn trích d}̂n hoặc trong văn ki ện, 

trong tƣ liệu, hoặc cũa các tác gi ả, đều đƣợc ghi xu}́t xƣ́ rô r|ng . 

Ngo|i chính sƣ̃ , công trì nh có kèm theo t ập Biên niên sƣ̣ ki ện 

lịch sử Nam B ộ kháng chi ến 1945-1975 v| Nhƣ̂ng vấn đ ề chính y ếu 

trong lịch sƣ̃ Nam B ộ kháng chi ến gồm nhƣ̂ng chuyên đ ề mang 

tính  tổng hợp đ ể soi sáng thêm chính sƣ̃ nhƣ : phong tr|o nông 

d}n v| v}́n đ ề ruộng đ}́t , nông thôn ; phong tr|o cách mạng ở đô 

thị; phong tr|o các d}n t ộc thiểu số ; hoạt đ ộng yêu nƣớc cũa đ ồng 

b|o các tôn giáo ; phong tr|o phụ nƣ̂ ; v}́n đ ề kinh tế - t|i chính ; 

mặt tr ận văn hóa , văn nghệ, b{o chí ; v}́n đ ề x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣ ợng 

vũ trang v| đấu tranh vũ trang ; cuộc đ}́u tranh trong các nh| tù ... 

Công trình có hình ảnh, bản đồ, t|i liệu tham khảo. 

3. Ban Biên soạn đƣợc sƣ̣ chĩ đạo thƣờng xuyên cũa Ban Thƣờng  

trƣ̣c Hội đồng Chỉ đạo biên soạn. 

Ban Thƣờng trƣ̣c Hội đồng Chỉ đạo biên soạn góp ý chỉnh sƣ̃a nội 

dung tƣ̀ng chƣơng của Phần thƣ ́ nh}́t v| Phần thƣ ́ hai. Dƣ̣ th ảo 

mỗi phần đều đƣợc gƣ̃i xin ý kiến của c{c th|nh viên của H ội 

đồng Chĩ đạo biên soạn , tổ chƣ́c nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ địa phƣơng  của 

19 tỉnh th|nh v| hai qu}n khu 7 v| 9 của Nam Bộ, đồng thời tranh 

thủ ý kiến đóng góp của nhiều nh| sƣ ̃ học của c{c  Viện v| c{c 

Trƣờng Đại học trong cả nƣớc. 

Ban Thƣờng trƣ̣c Hội đồng Chỉ đạo biên soạn v| Ban Biên 

soạn r}́t hoan nghênh v| tr}n trọng ý kiến đóng góp của tƣ̀ng địa 

phƣơng, qu}n khu v| c{c nh| sƣ ̃học đa ̂tận tình đóng góp trí tuệ cho 

bộ sƣ ̃Nam Bộ kh{ng chiến (1945-1975). 

4. Trong biên soạn, c{ch thể hiện thống nh}́t nhƣ sau: 



Cùng bạn đọc 

 

 

 
23 

 

- Tên nhân vật: ghi tên thƣờng dùng trong kh{ng chiến, kèm bí  

danh hoặc tên thật khi cần thiết, không kèm theo tƣ ̀“đồng chí”, trƣ ̀

một số ít tên do ho|n cảnh lịch sƣ ̃không biết họ tên thật. Chƣ́c danh 

liên hệ với đoạn văn miêu tả đƣợc ghi trƣớc tên v| đúng v|o thời 

điểm đề cập. Dùng cụm tƣ ̀“Nguyê̂n [i Quốc” hay “Hồ Chí Minh” 

thay cho tƣ ̀“Bác Hồ” hoặc “Hồ Chủ tịch”, riêng tƣ ̀“Cụ Hồ” đƣợc sƣ ̃

dụng theo văn cảnh cụ thể. 

- Địa danh: ghi theo thời điểm xảy ra sƣ ̣kiện với chú thích hiện nay 

(đa ̂đổi tên, đổi đơn vị h|nh chính, v.v.). 

- Danh tƣ̀ chỉ c{c t ổ chƣ́c chính trị , h|nh chính , qu}n sƣ̣ thống 

nh}́t dùng theo đúng danh xƣng tƣ̀ng thời k ỳ: về phía c{ch mạng , 

Mặt trận (Ủy ban ) Việt Minh, L}m ũy H|nh chánh , Ủy trƣởng (liền 

sau Tổng khỡi nghîa ), Ủy ban h|nh ch{nh hoặc Ủy ban kh{ng 

chiến h|nh chánh (về sau), Vệ quốc đo|n (trong kháng chi ến chống 

thƣ̣c d}n Pháp ), Mặt tr ận d}n tộc giải phóng mi ền Nam Việt Nam , 

Chính phủ c{ch mạng l}m thời C ộng hòa mi ền Nam Việt Nam, 

qu}n Giải phóng , Bộ Tƣ lệnh Miền, Bộ Chỉ huy Qu}n khu , Ban Chĩ 

huy tĩnh ... ( trong kháng chi ến chống đ ế quốc Mŷ ); về phía chính 

quyền S|i Gòn : chính quy ền S|i Gòn , qu}n đội S|i Gòn ... Riêng 

Đảng Cộng sản, tuy có lúc không xu}́t hi ện công khai hoặc đ ổi tên , 

nhƣng công trình sê dùng danh xƣng đ ảng, đảng bộ, Trung ƣơng 

Đảng, Xƣ́ ũy , Trung ƣơng Cục , Liên tĩnh ũy , Khu ũy , Tỉnh ủy , v.v.. 

- Danh tƣ̀ riêng ti ếng nƣớc ngoài : theo hệ Latinh đối với 

nhƣ̂ng chƣ̂ có ngu ồn gốc Latinh , ghi nguyên ngƣ̂ (ví dụ : Charles 

de Gaulle , Thierry d’Argenlieu , Jean Sainteny , Gracey (hoặc Ch . 

De Gaulle , Th. d’Argenlieu )). Đối với những tên đã thông dụng , 

phần lớn l| tên Hán - Việt thì ƣu tiên dùng theo cách ghi }m 

H{n - Việt (ví dụ : Lƣ Hán , Trƣơng Phát Khuê , Đức , Ý, Hoa Kỳ 

(hoặc Mŷ ), v.v.). Có những địa danh m| c{ch vi ết v| đọc khác 

nhau , sẽ sử dụng c{ch thông dụng nhất ở Việt Nam (ví dụ : 
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Genève thay cho Geneva ...). Nói chung , công trình không phiên }m 

nhƣ̂ng địa danh  v| nh}n vật nƣớc ngo|i , trƣ̀ trƣờng hợp Hán - 

Việt đâ nói trên . Với nhƣ̂ng tƣ̀ ngo|i h ệ Latinh thì sê phiên }m 

theo c{c s{ch b{o đã dùng . 
 

Ban Biên soạn 
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LỜI NÓI ĐẦU 

VÕ VĂN KIỆT 

Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn  

Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến 

 

Công trình Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến tập trung phản {nh 

cuộc đ}́u tranh c{ch mạng của Việt Nam diê̂n ra trên địa b|n Nam Bộ 

trong giai đoạn tƣ ̀ 1941 đến 1978 qua ba thời kỳ: chống thƣ̣c d}n  

Ph{p, chống đế quốc Mỹ v| chiến tranh bảo vệ biên giới phía T}y  

Nam, chống bọn Pôn Pốt x}m lƣợc. 

Bộ Chính trị v| Chính phủ chủ trƣơng thực hi ện công trình 

nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ n|y vì vị thế của kháng chi ến Nam Bộ trong kháng 

chiến toàn quốc . Nam Bộ l| một địa phƣơng , nhƣng l| một địa 

phƣơng mỡ đ ầu v| kết thúc hai cu ộc kháng chi ến lớn cũa d}n t ộc, 

góp ph ần quan trọng v|o chi ến tranh bảo vệ biên giới T}y Nam 

của T ổ quốc . Tính c{ch địa phƣơng ở đ}y không đơn thuần chĩ 

diê̂n tiến trên một địa b|n , m| cần đƣợc nghiên cƣ́u ở t{c động của 

địa b|n }́y đối với to|n quốc nhƣ chính lịch sƣ̃ cũa d}n t ộc đâ  

chƣ́ng minh . Lịch sử Nam B ộ kháng chi ến l| một bộ phận cũa lịch 

sƣ̃ kháng chi ến Việt Nam, một bộ phận đặc thù m| n ếu l|m rô 

đƣợc nét đặc thù trên các mặt cũa nó thì sê b ổ sung có ý nghîa 

v|o lịch sƣ̃ d}n t ộc nói chung . Đƣơng nhiên , chỉ riêng mình nó , 

Nam Bộ không thể ho|n th|nh sƣ́ mạng trọng đại đƣợc c ả nƣớc 

giao phó l| Th|nh đ ồng Tổ quốc . “Cái riêng trong cái chung” cũ a 

Nam Bộ chính l| đi ểm sáng tạo n ổi bật trong sƣ̣ nghi ệp cách mạng  

của c ộng đồng ngƣời Vi ệt Nam, một địa b|n trong to|n th ể lãnh 

thổ Việt Nam theo quy trình “tƣ̀ cái chung đẽ ra cái riêng” , rồi “từ 
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c{i riêng cống hi ến v|o cái chung” trên t}́ t cả c{c phƣơng di ện hình 

th|nh v| phát triển cũa d}n tộc chúng ta. 

Đ}y l| một chủ đề lớn cần nghiên cƣ́u kh{m ph{ m| nhƣ̂ng 

ngƣời chịu tr{ch nhiệm v| c{c t{c giả của công trình n|y mong 

muốn đƣợc góp sƣ́c với giới khoa học cả nƣớc. 

Công trình Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến thƣ̣c hiện trong sƣ ̣ kế 

thƣ̀a c{c công trình nghiên cƣ́u lịch sƣ ̃ của nhiều cơ quan nghiên 

cƣ́u, của nhiều t{c giả v| tập thể t{c giả phản {nh cuộc kh{ng 

chiến của phần đ}́t Nam Bộ trong nƣ̃a cuối thế kỷ XX. Dƣới {nh 

s{ng của tƣ duy khoa học lịch sƣ ̃đang mỗi ng|y đổi mới, cộng với 

c|ng về sau c|ng có thêm tƣ liệu của nhiều nguồn, tƣ ̀ địa phƣơng 

v| trung ƣơng, tƣ ̀ trong nƣớc v| ngo|i nƣớc, tƣ ̀ phƣơng Đông v| 

phƣơng T}y. Đặc biệt, th|nh tƣụ x}y dƣ̣ng kinh tế - xã hội trên địa 

b|n Nam Bộ tƣ ̀ ng|y đ}́t nƣớc ta giải phóng ho|n to|n , nhƣ̂ng 

ngƣời biên soạn Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến có điều kiện để ho|n 

thiện thêm một bƣớc việc đánh gi{ tƣơng đối chính x{c hơn nhƣ̂ng 

gì đa ̂diễn ra tại đ}y. 

Nhiệm vụ ngƣời vi ết sƣ̃ l| ghi chép quá trình }́y . Không ai tái 

tạo đƣợc lịch sử , bỡi lịch sƣ̃ l| cái đâ x ảy ra, chuyện ng|y hôm trƣớc 

đâ l| lịch sƣ̃ đối với ng|y hôm sau , nhƣng ai cûng có quy ền ph}n 

tích lịch sử - qu{ trình nhất thi ết phải nhƣ vậy hay còn có  khả năng 

diê̂n bi ến khác tốt hơn hoặc x}́u hơn v| cái m| chúng ta có hôm 

nay phải chăng l| kết quả nhƣ toán học , 1 cộng 1 l| 2? Ngay với 

một kết quả thật đạt , ngƣời vi ết sƣ̃ v}̂n ph ải trăn trỡ : đi đến kết 

quả r}́t đẹp m| có th ể bớt hy sinh không , bớt gian kh ổ không , có th ể 

nhanh hơn không và nhất là , ít tạo h ệ lụy phải trả giá lâu dài không ? Tôi 

xin nhắc v ề trƣờng hợp Lênin gi ả định các tình huống sau Cách 

mạng Th{ng Mƣời , dùng r}́t nhi ều chƣ̂ “nếu” để chƣ́ng minh vi ệc 

ký Hi ệp ƣớc Brest Litov l| “nhục nhâ” vì đã không bi ết lợi dụng 

nhƣ̂ng cơ h ội “có thể” mang đến lợi th ế cho cách mạng , cho Chính 

quyền Xôviết. Theo Lênin, “nếu” c{c Xôvi ết l|m tốt hơn công vi ệc 

của mình “thì có lê chúng ta đâ có m ột thời gian mƣời tháng đũ  để 

cho qu}n đội nghĩ ngơi v| đũ đ ể có đƣợc m ột sƣ̣ ũng h ộ nh}́t trí , 
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khiến cho qu}n đội đa ̂không phải lùi một bƣớc n|o ngo|i mặt trận m| 

lại còn đƣa ra đƣợc một hòa ƣớc d}n chủ chung...”1. 

Mọi đ{nh gi{ lịch sử đ ều mang d}́u }́n cũa thời đại m| ngƣời 

đánh giá đang sống , sƣ̣ ki ện thì ph ải chính xác , trung thƣ̣c , còn 

nhận thƣ́c sƣ̣ ki ện l| chuyện khác . Vả lại, một sƣ̣ ki ện chính xác 

mang tính tiêu bi ểu tới đ}u , l| cá bi ệt hay phổ biến, t{c đ ộng v|o 

qu{ trình lịch sử nhƣ th ế n|o cûng l| đi ều cần gạn lọc , c}n nhắc , 

đối chiếu... 

Qu{ trình lịch sƣ ̃ ph{t triển không bao giờ chỉ có một chiều, m| 

thuận nghịch luôn đan xen, lịch sƣ ̃ phong tr|o c{ch mạng cũng 

vậy, cao tr|o v| tho{i tr|o, thắng lợi v| th}́t bại, th|nh đạt v| tổn th}́t, 

tiệm tiến v| bột ph{t... quyện với nhau, nhìn ta phải nhìn địch , 

mọi diê̂n biến đều nằm trong bối cảnh kh{ch quan cả rộng v| hẹp, 

nói cho cùng, l| sƣ ̣ chuyển đổi lƣ̣c lƣợng so s{nh giƣ̂a cách  mạng 

v| chống c{ch mạng trong tƣ̀ng thời kỳ cụ thể. T}́t nhiên , chính 

nghĩa quyết định chung cuộc, song không phải lúc n|o chính nghĩa 

cũng đồng nh}́t với lƣ̣c lƣợng mạnh. Lịch sƣ ̃ b}́t kỳ thời đại n|o 

cũng đều thể hiện mối tƣơng t{c giƣ̂a lƣ̣c lƣợng lânh đạo với đông 

đảo quần chúng, với cả d}n tộc; vai trò s{ng tạo lịch sƣ ̃l| của quần 

chúng, của d}n tộc, vai trò của lƣ̣c lƣợng lânh  đạo hoặc ph{t huy 

đƣợc ƣu thế của quần chúng, của d}n tộc hoặc  kìm hãm nó, tƣ́c có 

đúng, có sai. 

Cũng cần nói rõ: không ít sƣ ̣ việc đa ̂ đi v|o văn kiện chính 

thƣ́c với sƣ ̣đánh gi{ cụ thể, song nhƣ vậy không có nghĩa là ngƣời sau 

phải chấp nhận nhƣ không còn gì để b|n cãi - thƣ̣c sƣ,̣ v}̂n l| con 

ngƣời đánh gi{ c{c sƣ ̣việc, với cả mặt s{ng suốt l}̂n hạn chế của con 

ngƣời trong cuộc. 

Nhƣ vậy, nếu công trình Lịch sử Nam B ộ kháng chi ến n|y có 

chỗ n|o không ho|n to|n thống nh}́t với các đánh g i{ - thậm chí , 

kết luận - trƣớc đ}y cûng l| chuy ện bình thƣờng , l| cố gắng lao 

động cũa các th ế hệ viết sƣ̃ . Viết sƣ̃ l| “ôn cố” không có nghîa đơn 

___________ 

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bô,̣ M{txcơva, 1978, t. 36, tr. 128. 
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thuần vẽ lại qu{ khƣ ́m| tƣ ̣ th}n đa ̂nhằm “tri tân” - nhắc cũ để tìm 

v| hiểu c{i mới. 

B|i học của qu{ khƣ ́góp phần soi s{ng h|nh trình đến tƣơng lai 

hết sƣ́c phong phú - b|i học của tƣ̀ng con ngƣời bình thƣờng v| cũa 

lƣ̣c lƣợng lãnh đạo. Công trình có mặt thuận lợi khoa học l| chúng 

ta đƣ́ng tƣ̀ đĩnh cao cũa thắng lợi để nhìn lại qu{ khứ , thƣ̣c tiê̂n đâ 

tƣơng đối đũ giúp chúng ta rút ra c{c đánh gi{ kh{ch quan. 

Công trình Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến, trƣớc hết, có một c{i 

nhìn chung nh}́t qu{ trình d}̂n đến nhƣ̂ng cống hiến của nh}n d}n v| 

Đảng bộ Nam Bộ trong c{c cuộc kh{ng chiến, cố gắng nêu lên nhƣ̂ng 

cơ sỡ về nhận thƣ́c để giải đáp nhiều c}u hỏi đặt ra: tại sao nhƣ thế? 

c{i gì l| động cơ quyết định cho sƣ́c mạnh chiến đ}́u ấy?... 

Tính cách con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ l| một trong nhƣ̂ng lý 

giải chũ y ếu các c}u hõi đó , l| một nội dung khoa học không th ể 

thiếu, l|m rô đi ều kiện lịch sƣ̃ cùng đi ều kiện khu vƣ̣c m| tƣ̀ đó 

tính c{ch con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ hình th|nh v| ph{t tri ển. 

Công trình ph ản ánh ho|n cảnh hình th|nh Nam B ộ về địa lý v| 

nh}n văn , qu{ trình vật lộn với thiên nhiên v| xâ h ội, với lƣ̣c lƣợng 

phƣơng T}y sớm có mặt tại đ}y , hun đúc nên nhƣ̂ng tính cách cũa 

con ngƣời Nam B ộ - tƣ̀ nền văn hóa v| truy ền thống d}n t ộc chung 

n}ng lên bình đ ộ góp phần l|m phong phú cho tính cách con ngƣời 

Việt Nam. Yếu tố qu ần chúng n ổi bật tƣ̀ khi nhóm ngƣời Vi ệt đầu 

tiên đặt ch}n lên vùng cƣ̣c Nam n|y . “Nam Bộ đi trƣớc” h|m nghîa 

nh}n d}n Nam Bộ h|nh động với tƣ cách lƣ̣c lƣợng  xung kích , 

khai phá mi ền đ}́t mới , xả th}n giƣ̂ nƣớc không ph ải vì đông đ ảo 

l| sî phu hay quan viên nh ận }n sũng cũa tri ều đình , hoặc theo đạo 

lý “trung qu}n” m| từ sự gi{c ng ộ tr{ch nhi ệm với nƣớc , với xâ 

hội, do đƣợc trang bị thũy  chung hai t|i sản lớn : tinh thần dân tộc 

kiên cƣờng cùng đòi hõi thiêng liêng giang sơn chung m ột mối . Dù xa 

nơi chôn nhau cắt rốn h|ng ng|n dặm , ngƣời Nam B ộ n|o cûng 

nghe vang vọng trong t}m kh ảm cội nguồn Việt Nam, cội nguồn 

“con Lạc , ch{u Hồng”, nhƣ̂ng h ậu duệ của c{c vua Hùng . Ngƣời 

Nam Bộ n|o cûng tƣ̣ h|o với các m}̂u anh hùng dƣ̣ng v| giƣ̂ nƣớc 
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nhƣ Hai B| Trƣng, Ngô Quyền, Lý Thƣờng Kiệt, Trần Quốc Tu}́n, Lê 

Lợi, Nguyê̂n Trãi, Nguyê̂n Huệ... T}́t cả l| ch}́t liệu nuôi dƣơ̂ng l}u d|i 

tính c{ch con ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ. 

Tính cách con ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ l| một phạm trù rộng, lại 

chuyển động trong qu{ trình ph{t triển của Nam Bộ cùng với sƣ̣  

ph{t triển tính c{ch chung của ngƣời Việt Nam, nên chúng tôi dừng 

phân tích khi nét cơ bản của tính cách ấy định hình, tƣ́c v|o cuối thế kỷ 

XIX, kết thúc giai đoạn ph{t triển về phƣơng Nam v| chạm tr{n với 

chủ nghĩa thƣ̣c d}n phƣơng T}y. Tƣ ̀ đó, xã hội bắt đầu thay đổi, 

yếu tố tƣ bản công nghiệp bắt đầu t{c động v|o đời sống  con 

ngƣời, tính c{ch con ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ tiếp tục ho|n thiện, 

đƣợc n}ng ch}́t với giai c}́p công nh}n Việt Nam xu}́t hiện sớm nh}́t 

ở S|i Gòn, khi tƣ tƣỡng yêu nƣớc v| cƣ́u nƣớc theo dòng chảy thời đại 

của Nguyê̂n [i Quốc th}m nhập v|o đông đảo con ngƣời Nam Bộ 

bình thƣờng, khi Đảng Cộng sản Việt Nam giƣ̂ vai trò lãnh đạo c{ch 

mạng. Độ cao đó cao hơn một bƣớc nƣ̂a qua Tổng khỡi nghĩa Th{ng 

T{m 1945, qua hai cuộc kh{ng chiến v| qua nhƣ̂ng năm x}y dƣ̣ng 

cơ sỡ đầu tiên cho sƣ ̣ nghiệp “d}n gi|u, nƣớc mạnh, xã hội công 

bằng, d}n chủ, văn minh” hiện nay. 

Diê̂n đạt c{ch kh{c, tính cách con ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ tƣ̀ 

một sản ph}̃m của công cuộc ph{t triển về phƣơng Nam mang nét đặc 

thù của một bộ phận ngƣời Việt Nam đến khai ph{ miền cƣ̣c Nam 

của đ}́t nƣớc đa ̂ lần lần trỡ lại quy luật phổ biến của cộng đồng 

trong môi trƣờng cả nƣớc cùng giống nhau, nh}́t l| dƣới {ch nô dịch 

của nƣớc ngo|i, trong vận h|nh của chủ nghĩa tƣ bản v| trong công 

cuộc chiến đ}́u gi|nh độc lập, tƣ ̣do d|i h|ng thế kỷ. 

Tóm lƣợc qu{ trình c{ch mạng của nh}n d}n Nam B ộ trƣớc 

v| sau khi có Đ ảng, công trình đi v|o ph ản ánh n ỗ lƣ̣c khôi phục 

lƣ̣c lƣợng cách mạng sau khỡi nghĩa Nam K ỳ th}́t bại , tiến tới Ti ền 

khỡi nghîa v| T ổng khỡi nghîa Tháng Tám 1945, tƣ́c thời kỳ rất sôi 

động, thời k ỳ tạo cao tr|o đủ kh ả năng khai thác thời cơ trong thời 

điểm quyết định . Đ}y l| một thời k ỳ đặc bi ệt, nó giới thi ệu sắc nét 

tính c{ch của con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ vƣ̀a kiên trì vƣợt 
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khó khăn, vƣ̀a nhanh nhạy, s{ng tạo, chuyển thế v| lƣ̣c trong một 

thời gian tƣơng đối ngắn. Khỡi nghĩa Nam Kỳ th}́t bại cuối năm 

1940 cho đến nhƣ̂ng ng|y Ti ền khỡi nghî a đầu năm 1945, vỏn vẹn  

5 năm. 

Đó l| bƣớc chuyển tiếp để đi v|o thời kỳ tiền khỡi nghĩa bắt đầu 

tƣ ̀ khi Nhật đảo chính Ph{p (th{ng 3-1945) v| nhƣ l| bƣớc chu}̃n  

bị cùng cả nƣớc, dƣới sƣ ̣ lãnh đạo thống nh}́t của Trung ƣơng 

Đảng tiến h|nh Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m năm 1945. Tuy gói  gọn 

trong non 6 th{ng, thời kỳ n|y hết sƣ́c trọng yếu trong lịch sƣ ̃hiện 

đại của c{ch mạng Việt Nam. Đ}y l| một cuộc chạy đua  nƣớc rút 

x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng quần chúng để hợp đồng với cả nƣớc tiến h|nh 

Tổng khỡi nghĩa thắng lợi. Trong cuộc chạy đua nƣớc  rút ấy, Đảng 

phải giƣ ̂ đƣợc vị trí lãnh đạo, trung t}m quy tụ Mặt  trận d}n tộc 

thống nh}́t, gi|nh ƣu thế với c{c thế lƣ̣c th}n Pháp, Nhật. Đặc biệt, 

theo tinh thần chỉ đạo của Trung ƣơng Đảng v| của lãnh tụ Hồ Chí 

Minh, cách mạng Việt Nam phải giành đƣợc chính quyền, hình thành quốc 

gia độc lập có Nhà nƣớc hẵn hoi trƣớc khi quân Đồng minh (qu}n Anh ở 

phía nam, qu}n Tƣỡng ở  phía bắc) có mặt trên đất nƣớc ta. H| Nội 

thƣ̣c hiện yêu cầu đó ng|y 19-8, Huế ng|y 23-8 v| S|i Gòn ng|y 25-

8. Với Tổng khỡi nghĩa th|nh công ở  ba th|nh phố thủ phủ ba kỳ, 

nh}́t l| với H| Nội v| S|i Gòn , đồng thủ phủ Đông Dƣơng, nh}n 

d}n Việt Nam có thế lƣ̣c v|  tƣ c{ch đối phó c{c biến động. Tuy 

mƣ́c độ kh{c nhau, song cả ba th|nh phố lớn đều l}́y lƣ̣c lƣợng hạt 

nh}n (đảng viên, Việt Minh, ngƣời yêu nƣớc) còn ít v| yếu, l|m nòng 

cốt huy động đông đảo quần chúng gi|nh chính quyền v| đó l| một 

th|nh công lớn - gi|nh đƣợc chính quyền gần nhƣ không đổ m{u. 

Riêng S|i Gòn, ho|n cảnh còn khó khăn hơn, nên bản lĩnh gi|nh 

chính quyền của Đảng c|ng nổi bật. 

Mặc dù sau ng|y 25-8-1945, sƣ̣ nghi ệp cũng cố v| b ảo vệ 

chính quy ền do Cách mạng Tháng Tá m đem lại ở Nam Bộ còn 

phải tiếp tục l}u d|i , nhƣng cao tr|o v|o thời đi ểm quyết định đâ 

tạo tiền đề khôi phục v| nh}n r ộng lƣ̣c lƣợng trung kiên lânh  đạo, 
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đa ̂ đội ngũ hóa h|ng triệu quần chúng c{ch mạng. Nam Bộ kh{ng 

chiến sỡ dĩ chuyển đổi nổi lƣ̣c lƣợng so s{nh giƣ̂a ta v| địch l| tƣ̀ cao 

tr|o n|y - không nhƣ̂ng đối với 9 năm đánh Ph{p m| cả với nhiều 

năm đánh Mỹ {c liệt hơn. Thậm chí, c{i h|o khí “Mùa thu” nhƣ một 

thƣ ́ vốn liếng để Nam Bộ góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh 

biên giới v| vƣợt qua nhƣ̂ng năm th{ng cƣ̣c kỳ gay go trong bƣớc đầu 

x}y dƣ̣ng kinh tế - xã hội sau năm 1975. 

Tƣ ̀ lƣ̣c lƣợng lãnh đạo v| nòng cốt còn nhỏ bé do th}m nhập 

đƣợc v|o đông đảo quần chúng, Đảng giƣơng cao ngọn cờ lãnh 

đạo c{ch mạng để thƣ̣c hiện đƣợc cuộc Tổng khỡi nghĩa. Đến lƣợt nó, 

phong tr|o quần chúng rộng lớn đa ̂ bổ sung cho lƣ̣c lƣợng lânh  

đạo để cuối cùng, lƣ̣c lƣợng lãnh đạo đũ mạnh về số lƣợng v|  ch}́t 

lƣợng đảm đƣơng vai trò tổ chƣ́c cuộc kh{ng chiến l}u d|i, kế đó, 

tiến h|nh công cuộc x}y dƣ̣ng lại đ}́t nƣớc. 

Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến l}́y hai cuộc kh{ng chiến (1945-

1954 v| 1954-1975), cùng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới T}y 

Nam (1975-1978) l|m trọng t}m đặc tả. 

Riêng cuộc kh{ng chiến chống thƣ̣c d}n Ph{p (1945-1954), công 

trình bắt đầu tƣ ̀ng|y Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m th|nh công, nh}n 

d}n Nam Bộ gi|nh v| giƣ ̂ chính quyền trong 28 ng|y đêm. Nói 28 

ng|y đêm - tính tƣ ̀ đêm 24-8-1945 đến đêm 23-9-1945 - l| nói nơi 

tiêu biểu của Nam Bộ, tƣ́c S|i Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, chƣ ́ng|y giờ 

gi|nh v| giƣ ̂chính quyền ở c{c địa phƣơng Nam Bộ có xê dịch. 

Sỡ dĩ chúng tôi c}́u trúc “28 ng|y đêm” nhƣ đoạn bắt đầu cũa  

cuộc kh{ng chiến bỡi cao tr|o gi|nh chính quyền ở Nam Bộ với 

ng|y Nam Bộ nổ súng thƣ̣c tế trong một thể liên tục, cƣớp chính  

quyền chính l| để tạo thế v| lƣ̣c mới cho cuộc đụng độ vũ trang  

không tr{nh khỏi m| d}́u hiệu đa ̂ lộ rõ ngay trong ng|y nh}n d}n 

Nam Bộ mƣ̀ng Quốc kh{nh ng|y 2-9 đầu tiên. Xét về lôgích v| lịch 

sƣ,̃ cuộc C{ch mạng Th{ng T{m ở  Nam Bộ cần 9 năm để ho|n 

th|nh một bƣớc v| cu ộc cách mạng gi ải phóng d}n tộc ấy thƣc̣ sƣ ̣

ho|n th|nh trọn vẹn phải đến tận ng|y 30-4-1975 - ròng rã 30 năm. 
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Kh{ng chiến chống đế quốc Mŷ thoạt đầu l| cuộc đ}́u tranh chính 

trị của qu ần chúng b ảo vệ quyền lợi gi|nh đƣợc trong kháng chi ến 

chống thƣ̣c d}n Pháp , đòi tƣ̣ do d}n chũ , chống chế độ độc t|i Ngô 

Đình Diệm, ph{t triển dần lên phong tr|o đồng khởi - khỡi nghîa đồng 

loạt bằng bạo lực quần chúng gi|nh chính quyền ở thôn xa.̂ Đồng khỡi 

đ}̃y chế độ miền Nam v|o cơn khũng ho ảng s}u sắc , để đối phó lại , 

Mỹ phải chuyển chiến lƣợc sang Chiến tranh đặc biệt. Chiến tranh đặc 

biệt th}́t bại, Mỹ buộc phải đƣa qu}n Mŷ v| chƣ hầu tham chiến, tƣ̀ ít 

đến nhiều, với đũ loại vû khí, khí t|i chiến tranh - tƣ́c Chiến tranh cục 

bộ. Chiến tranh cục bộ lại thất bại, Mỹ phải ch}́p nhận đ|m phán với 

chúng ta v| lại chuy ển chiến lƣợc sang V iệt Nam hóa chi ến tranh... 

Trong hai cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, thời kỳ Chiến tranh cục bộ v| 

Việt Nam hóa chiến tranh l| cƣ̣c kỳ gay go đối với chúng ta, nó kéo d|i 

suốt 10 năm, tƣ̀ 1965 đến khi ta gi|nh Đại thắng 30-4-1975. 

Hai cuộc kh{ng chiến lớn ở Nam Bộ nằm trong mối quan hệ 

chặt chẽ về thời gian, cuộc trƣớc (kh{ng chiến chống thƣ̣c d}n 

Ph{p) tạo nền tảng cho cuộc sau (đ}́u tranh v| kh{ng chiến chống đế 

quốc Mỹ), cuộc sau nối tiếp sƣ ̣ nghiệp chƣa th|nh của cuộc trƣớc  

cho đến thắng lợi ho|n to|n. 

Trong lịch sƣ̃ d}n t ộc Việt Nam, hai cuộc kháng chi ến n|y ở cả 

hai miền nổi lên nhƣ một biểu trƣng tập trung đĩnh cao cũa chũ 

nghĩa anh hùng Việt Nam, dƣới ngọn cờ cũa Đ ảng Cộng sản v| theo 

tƣ tƣỡng H ồ Chí Minh . Đó cũng l| m ột sƣ̣ ki ện mang tính quốc t ế 

v| thời đại . 

Về cuộc chiến tranh biên giới T}y Nam, công trình dƣ̀ng ở thời 

điểm Việt Nam cùng lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc, c{ch mạng Campuchia 

đánh đổ bọn diệt chủng Pôn Pốt, tƣ́c ho|n th|nh tr{ch nhiệm giƣ ̂an 

to|n về cơ bản cho lãnh thổ Nam Bộ của Việt Nam, còn hơn mƣời 

năm tiếp sau (đến Hiệp định Paris 1991 về Campuchia) không nằm 

trong phạm vi công trình Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến. 



Lời nói đầu 
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Nhìn chung, trong 38 năm (tƣ ̀ chiến tranh Th{i Bình Dƣơng bắt 

đầu năm 1941 đến khi chiến tranh bảo vệ biên giới T}y Nam kết 

thúc năm 1978), động th{i của Nam Bộ không chỉ liên quan đến 

Nam Bộ, m| mỗi động tĩnh của Nam Bộ đều dính đến động tĩnh 

chung của cả Việt Nam.  

Chúng tôi ph}n kỳ theo lịch sƣ ̃của bản th}n Nam Bộ, tƣ́c theo 

thƣ̣c tế m}u thu}̂n giƣ̂a ta v| địch trên địa b|n Nam Bộ, l}́y tổng thể 

chính trị của địa b|n l|m trung t}m quy chiếu, đặt trong biến động 

của cả nƣớc Việt Nam (v| bối cảnh quốc tế m| Việt Nam chịu  t{c 

động v| phải xƣ ̃ lý). Nói rõ hơn, chúng tôi phản {nh v| ph}n tích 

to|n bộ Nam Bộ, trong đó, điểm chi phối l| biến động cũa  chiến 

trƣờng, chủ trƣơng, chính s{ch của địch, chủ trƣơng, chính s{ch 

của Đảng v| Chính phủ ta, vai trò của đ}́u tranh chính trị, vũ trang 

song song, vai trò của c{c địa b|n chiến lƣợc m| S|i Gòn l| cơ động 

hơn hết, đ}́u tranh tại chỗ v| đ}́u tranh ngoại giao. Lịch sữ Nam Bộ 

kháng chiến l| lịch sƣ ̃của phong tr|o c{ch mạng quần chúng, rộng 

hơn lịch sƣ ̃Đảng, kh{c lịch sƣ ̃qu}n sƣ,̣ lịch sƣ̃ chuyên ng|nh. Kh{ng 

chiến ở Nam Bộ, dù ở thời kỳ n|o, cũng l| cuộc đ}́u tranh trong một 

tƣơng quan lƣ̣c lƣợng ta - địch, nói chung địch mạnh hơn ta về vật 

ch}́t v| phần lớn địa b|n Nam Bộ nằm dƣới sƣ ̣kiểm so{t của địch. 

Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến, đối với Ph{p, Nhật, Mỹ, trải qua 

nhƣ̂ng biến đổi về tính ch}́t v| quy mô của chủ nghĩa thƣ̣c d}n, nói 

bao qu{t, trong c{i vòng lu}̃n qu}̃n thƣ̣c d}n cũ, thƣ̣c d}n cũ cải biến, 

thƣ̣c d}n mới, thƣ̣c d}n mới theo vết thƣ̣c d}n cũ, thƣ̣c d}n mới cải 

biến, v.v.. Cuối cùng, Nam Bộ cùng cả nƣớc đánh bại c{c loại thƣ̣c 

d}n ấy, đặc biệt đánh bại cƣờng quốc Mỹ. Việt Nam v| Nam Bộ đâ 

rƣ̃a c{i nhục thế kỷ XIX - Ph{p ít hơn về qu}n số đa ̂ dê ̂ d|ng 

chiếm S|i Gòn, H| Nội, Huế... Đặc biệt lần n|y, Việt Nam đa ̂ buộc 

Mỹ phải chịu thua. Trong lịch sƣ ̃ nƣớc Mŷ , Mỹ s{u lần đƣa qu}n 

xu}́t ngoại quy mô lớn, thì bốn lần thắng, một lần hòa (chiến tranh 

Triều Tiên) v| duy nh}́t một lần thua, ở Việt Nam. 
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Chúng tôi xem Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến l| một công trình 

cần tiếp tục ho|n chỉnh với nhiều công trình nƣ̂a, tƣ ̀ nhƣ̂ng góc 

nhìn kh{c nhau. 

Nỗ lƣ̣c chủ quan của Hội đồng Chỉ đạo công trình dù sao 

cũng có giới hạn. Khả năng của Ban Biên soạn nh}́t định th}́p hơn 

hiện thƣ̣c quá lớn lao cũa m ột giai đoạn lịch sƣ̃ cô đặc v}́n đ ề, sƣ̣ 

kiện, con ngƣời... đánh d}́u một giai đoạn r}́t đậm nét v| cƣ̣c kỳ 

phong phú của lịch sƣ ̃Việt Nam v| của cả thế giới đƣơng đại. Hội 

đồng Chỉ đạo nói chung, Ban Biên soạn nói riêng ch}n th|nh hoan 

nghênh v| đón nhận ý kiến bổ sung, bổ khuyết, phản biện của giới 

khoa học v| c{c nh}n chƣ́ng trong cả nƣớc. 

Diê̂n biến cùng b|i học rút ra tƣ ̀ Lịch sữ Nam Bộ kháng chiến 

thật dồi d|o. Hy vọng công trình tập thể - m| cả Hội đồng Chỉ đạo, 

Ban Biên soạn, nhƣ̂ng nh| c{ch mạng lão th|nh, nhƣ̂ng nh| sƣ̃ học 

v| chuyên môn, cùng các ban nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ cách mạng  c{c địa 

phƣơng trƣ̣c tiếp tham gia - sẽ đền đáp chƣ̀ng n|o sƣ̣  hy sinh của 

đồng b|o v| đồng chí đi trƣớc... 



PHẦN MỞ ĐẦU 

 

NAM BỘ TRONG LÒNG  

VIỆT NAM 
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CHƯƠNG MỘT 

 

ĐẤT NƢỚC VIỆT NAM  

VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  

VÙNG ĐẤT NAM BỘ 

I. NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG 

Nền văn minh sông Hồng đƣợc chu}̃n bị tƣ ̀ nhƣ̂ng nền văn 

hóa tiền sử xa xôi v| đƣợc trƣ̣c tiếp tạo th|nh trong một qu{ trình văn 

hóa mang tính liên tục tƣ ̀sơ kỳ thời đại đồng thau đến sơ kỳ thời đại 

đồ sắt. 

Theo tiến trình ph{t triển, văn hóa Phùng Nguyên1 (sơ kỳ thời đại 

đồng thau ở v|o khoảng đầu thiên niên kỷ thƣ ́ II trƣớc Công 

nguyên) chính l| cội nguồn của nền văn minh sông Hồng. C{c giai 

đoạn văn hóa tiếp theo l| văn hóa Đồng Đậu2 (trung kỳ thời đại 

đồng thau, ở v|o khoảng nƣ̃a sau thiên niên kỷ thứ II trƣớc Công 

nguyên), văn hóa Gò Mun3 (hậu kỳ thời đại đồng thau, ở  v|o 

khoảng cuối thiên niên kỷ thƣ ́ II trƣớc Công nguyên) l| qu{ trình 

chu}̃n bị trƣ̣c tiếp cho giai đoạn văn hóa Đông Sơn4 (sơ kỳ thời đại đồ 

sắt, ở v|o khoảng đầu thiên niên kỷ thƣ ́I trƣớc Công nguyên). 

___________ 

1, 2, 3. L}́y tên nhƣ̂ng địa điễm thuộc tỉnh Phú Thọ, nơi đ}̀u tiên ph{t 

hiện đƣợc nhƣ̂ng di tích tiêu biễu của c{c giai đoạn văn hóa n|y. 

4. L}́y tên l|ng Đông Sơn (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nơi có di 

tích văn hóa đô ̀đồng thau v| đô ̀sắt sớm.  
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Trống đồng l| hiện vật tiêu biểu của nền văn hóa Đông Sơn, 

một loại nhạc khí đƣợc sƣ ̃dụng trong tế lê,̂ hội hè, vật tƣợng trƣng cho 

quyền uy của tù trƣỡng bộ lạc dùng để tập hợp quần chúng, chỉ huy 

chiến đ}́u. Đặc biệt, nhƣ̂ng họa tiết trang trí v| hình vẽ phong phú, 

sinh động trên mặt trống v| tang trống thƣ̣c sƣ ̣l| một tác ph}̃m nghệ 

thuật phản {nh cuộc sống lao động, chiến đ}́u v| nhƣ̂ng hình thƣ́c 

tín ngƣơ̂ng vui chơi của cƣ d}n Việt cổ1. 

Giai đoạn văn hóa Đông Sơn l| đĩnh cao nh}́t của qu{ trình tạo 

th|nh nền văn minh sông Hồng (còn gọi l| Văn minh Vi ệt cổ, Văn 

minh Văn Lang, Văn minh Đông Sơn). 

Qu{ trình hình th|nh nền văn minh sông Hồng đồng thời l| 

qu{ trình liên kết c{c bộ lạc v| liên minh bộ lạc th|nh cộng đồng 

quốc gia, cộng đồng bộ tộc với cơ c}́u nh| nƣớc sơ khai l| Nh| 

nƣớc Văn Lang. Đó cũng l| qu{ trình dung hợp nhiều nền văn hóa của 

nhƣ̂ng th|nh phần cƣ d}n kh{c nhau2, th|nh một nền văn hóa thống 

nh}́t với nhiều loại hình địa phƣơng, tƣ́c l| một nền văn hóa thống 

nh}́t trong tính đa dạng. 

Nền văn minh sông Hồng thƣ̣c ch}́t l| m ột nền văn minh 

nông nghiệp trồng lúa nƣớc cũa ngƣời Vi ệt cổ sống trong khu  vƣ̣c 

nhiệt đới gió mùa 3, công cụ bằng đá d ần dần đƣợc thay th ế bằng  

___________ 

1. Theo GS. TS. Dƣơng Thiệu Tống , trống đồng có thễ là một biễu 

tƣợng cũa vû trụ quan ngƣời Lạc Việt cỗ (Lạc thƣ ) - Dƣơng Thiệu Tống : 

Suy nghî về giáo dục truyền thống và hiện đại , Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí 

Minh, 2003, tr. 173.  

2. Nền văn hóa Hoa Lộc của c{c bộ lạc sống trên vùng bờ biễn, c{c 

huyện H}̣u Lộc v| Nga Sơn (thuộc tỉnh Thanh Hóa). C{c di chỉ Cồn Châu Tiên 

ở lƣu vƣ̣c Sông Mã, Đền Đôi ở Quỳnh Lƣu (Nghệ An), Long Thạnh (Bình 

Định). Nền văn hóa Xóm Cồn tại đão Hòn Tre (Kh{nh Hòa) v| c{c đảo  cùng 

khu vƣ̣c bờ vịnh Cam Ranh. C{c di chỉ Cầu Sắt, Bến Đò, Phƣớc Tân , Ngãi 

Thắng... thuộc lƣu vƣ̣c sông Đồng Nai.  

3. Thời kỳ văn hóa Đông Sơn (hay Văn minh sông Hồng), nghề sống 

chính của ngƣời Việt cô ̃ l| nghề nông trồng lúa nƣớc. To|n bộ vùng 

đồng bằng rộng lớn của sông Hồng, sông Mã, sông Cả đều đâ đƣợc khai phá 

về căn bản v| trồng lúa nƣớc.  
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công cụ bằng đ ồng thau , công cụ bằng sắt , thời gian t ồn tại 

khoảng 2.000 năm trƣớc Công nguyên , tƣơng ƣ́ng với thời Hùng 

Vƣơng. Nền văn minh sông Hồng l| một nền văn minh bản địa , 

có c ội rê̂ s}u xa  trong cuộc sống l}u đời cũa các lớp cƣ d}n Vi ệt 

cổ1, đồng thời cûng sớm có quan h ệ giao lƣu mật thiết với các n ền 

văn minh láng gi ềng (đặc bi ệt l| văn minh Trung Hoa v| văn 

minh ]́n Đ ộ). 

Vậy l| , c{ch ng|y nay kho ảng 4.000 năm, trên địa b|n miền Bắc 

nƣớc ta m| trung t}m l| lƣu vƣ̣c sông H ồng đâ xu}́t hi ện một nền 

văn minh rƣ̣c rơ̂ , mang đậm bản sắc Vi ệt Nam , lối sống Vi ệt Nam 

v| truyền thống Vi ệt Nam. Nền văn minh }́y đâ đặt cơ sỡ vƣ̂ng 

v|ng cho to|n bộ sƣ̣ tồn tại v| phát tri ển của quốc gia d}n t ộc Việt 

Nam. 

Trong việc khai quật gần đ}y trên quận Ba Đình , H| Nội, giới 

sƣ̃ học v| kh ảo cổ học Việt Nam đâ phát hi ện ra khu Ho|ng th|nh 

rộng lớn nằm dƣới lòng đ}́t không s}u . Di vật hết sƣ́c d ồi d|o , đặc 

biệt nền cû bi ểu thị trình đ ộ kiến trúc cũa cha ông ta , nó giới thi ệu 

H| Nội l| trung t}m thời trung đại cũa văn minh sông H ồng, kéo 

d|i tận thời c ận đại . Nó cũng cung cấp nhi ều cơ sỡ đ ể gợi mỡ vi ệc 

tìm hi ểu chi tiết tình hình kinh t ế, văn hóa , xã hội, triều nghi , v.v., 

của hơn m ột thiên niên kỹ (1.300 năm) m| b}́y l}u nay chúng ta 

chƣa đũ bằng chƣ́ng xác thƣ̣c . 

Tƣ̀ th ế kỷ XI , công cuộc phát tri ển về phƣơng Nam bắt đ ầu. 

Cho đến thế kỷ XVIII , đ}́t nƣớc Vi ệt Nam đâ nối li ền một dải tƣ̀ 

ch}u thổ sông Hồng đến ch}u thổ sông Cƣ̃u Long . Trên con 

đƣờng ng|n dặm x}y đắp m ột quốc gia lânh th ổ thống nh}́t t ừ 

___________ 

1. “Các nhà khão cỗ học đâ phát hiện hàng trăm di tí ch khão cỗ học v| 

đâ khai qu}̣t trên diện lớn hàng chục địa điễm . T}́t cã các di tích khão cỗ học 

ấy kết th|nh  một diê̂n biến văn hóa vật chất liên tục tƣ̀ sơ kỳ thời đại đồng thau 

đến sơ kỳ thời đại đồ sắt” - Phan Huy Lê: Lịch sử Việt Nam, t. 1, Nxb. Đại học và 

trung học chuyên nghiệp, H| Nội, 1991, tr. 56. 
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Bắc v|o Nam, ngƣời Việt luôn giƣ ̂ vƣ̂ng v| ph{t huy ý thƣ́c thống 

nh}́t d}n tộc, coi đó l| một nh}n tố của sƣ ̣ trƣờng tồn v| ph{t 

triển d}n tộc. 

Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền 

Cành Bắc cành Nam một cội nền
1
. 

Vị anh hùng d}n tộc Nguyê̂n Trãi đa ̂nêu lên ch}n lý n|y tƣ̀ thế 

kỷ XV. 

II. ĐẤT NƢỚC VIỆT NAM 

Nƣớc Việt Nam hiện nay ở đông nam lục địa ch}u [ với diện tích 

đ}t́ liền 331.689 km
2
. Ng|y 12-5-1977, Chính phủ Việt Nam đâ tuyên 

bố lãnh hải rộng 12 hải lý, vùng tiếp gi{p lãnh hải rộng 12 hải lý, 

vùng đặc quyền kinh tế hợp với lãnh hải Việt Nam th|nh một vùng 

biển rộng 200 hải lý; thềm lục địa Việt Nam mỡ rộng đến bờ ngo|i 

của rìa lục địa, v| nơi n|o bờ ngo|i của rìa lục địa không ra đến 200 

hải lý thì đƣợc mỡ ra cho đến 200 hải lý. Ng|y 5-6-1984, Chính phủ 

Việt Nam ra tuyên bố về vùng trời, quy định vùng trời Việt Nam l| 

khoảng không gian ở  trên đ}́t liền, nội thuỹ , lãnh hải v| c{c hải 

đảo Việt Nam. 

Phần lục địa nƣớc Vi ệt Nam trải d|i tƣ̀ đi ểm cƣ̣c Bắc thu ộc xâ 

Lũng Cú , huyện Đồng Văn , tỉnh H| Giang ở vĩ đ ộ 23o23’ Bắc đ ến 

điểm cƣ̣c Nam thu ộc xóm Mûi Rạch T|u , huyện Năm Căn , tỉnh C| 

Mau ở vĩ đ ộ 8o37’30’’ Bắc . Bề ngang cũa ph ần đ}́t li ền Việt Nam 

mỡ r ộng tƣ̀ đi ểm cƣ̣c T}y thu ộc xâ A Pa Ch ải, huyện Mƣờng Tè , 

tỉnh Lai Ch}u ở kinh độ 102o08’ Đông đến điểm cƣ̣c Đông l| Mûi 

Đôi thuộc bán đ ảo Hòn Gốm , tỉnh Kh{n h Hòa ở kinh độ 109o27’ 

Đông. Với c ả hai quần đảo Ho|ng Sa v| Trƣờng Sa trên Bi ển 

Đông , c{c vùng bi ển v| thềm lục địa thu ộc chũ quy ền v| quyền 

t|i phán  Việt Nam thì đi ểm cƣ̣c Nam cũa vùng bi ển nƣớc ta l| ở 

___________ 

1. Nguyê̂n Trâi : Quốc âm thi tập , Nxb. Văn - Sƣ̃ - Địa, H| Nội , 1956, tr. 

124. 
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v|o khoảng vî độ 5o25’ Bắc, điểm cƣ̣c Đông ở kinh độ 117o20’ Đông, 

điểm cƣ̣c T}y ở kinh độ 101o57’ Đông. Phần lãnh thổ đ}́t liền Việt 

Nam nằm trọn trong múi giờ số 7 GMT. 

Việt Nam nằm ở trung t}m khu vƣ̣c Đông Nam [, trên đƣờng 

h|ng hải quốc tế nối liền c{c quốc gia v| lãnh thổ ở vùng T}y [ v| 

Nam [ với c{c quốc gia ở vùng Đông [ v| Bắc [, tƣ ̀xƣa đâ l| nơi 

giao lƣu của nhiều nền văn hóa c{c khu vƣ̣c l{ng giềng (Trung 

Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Th{i Lan, Miến Điện1,...). 

Địa hình, cảnh quan có sƣ ̣ kh{c biệt giƣ̂a ba miền Bắc, Trung, 

Nam, miền núi, đồng bằng, miền đông, miền t}y Việt Nam. 

Địa hình miền Bắc rƣ̀ng núi nhiều, kéo d|i tƣ ̀ biên giới Việt - 

Trung đến vùng t}y bắc Thanh Hóa, trong đó nổi bật l| c{c dãy núi 

đa ́ vôi (ở Cao Bằng, H| Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Bình , 

v.v.) với nhiều hang động do sƣ ̣ x}m thƣ̣c của nƣớc mƣa, gió. 

Nhƣ̂ng thung lũng m|u mơ̂ rải r{c khắp nơi với nhƣ̂ng vùng đ}́t  

trũng đƣợc rƣ̀ng rậm bao phủ (ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Đông Triều) 

r}́t thuận lợi cho cuộc sống của con ngƣời thời cổ. 

Vùng T}y Nguyên bao gồm c{c tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc 

Lắc, Đắc Nông, L}m Đồng với diện tích 55.600 km2. Đất bazan ở 

đ}y có tầng phong hóa s}u, gi|u ch}́t dinh dƣơ̂ng, ph}n bố tập 

trung th|nh nhƣ̂ng diện tích rộng. 

Việt Nam có hai đồng bằng lớn: đồng bằng sông Hồng v| 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long. Dọc bờ biển Đông Bắc v| bờ biển 

Trung Bộ l| một chuỗi đồng bằng ven biển nhỏ v| hẹp. 

Đồng bằng sông H ồng l| vùng đ}́t đâ đƣợc nh}n d}n Vi ệt 

Nam khai ph{ từ sớm . Đ}y l| chiếc nôi cũa d}n t ộc Việt Nam , l| 

quê hƣơng cũa n ền văn minh lúa nƣớc . H|ng ng|n năm nay, 

nông d}n đồng bằng sông H ồng đâ v ật lộn hết sƣ́c gian nan với 

bão lụt . 

___________ 

1. Myanmar. 
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Đồng bằng Nam B ộ l| đồng bằng lớn nh}́t Vi ệt Nam. Đông 

Nam Bộ rộng khoảng 28.000 km2, có đ ộ cao tƣ̀ v|i chục mét đ ến 

một hai trăm mét so với mặt bi ển. Đ}y l| đồng bằng phù sa c ổ, địa 

hình tƣơng đối bằng phẳng , thỉnh tho ảng nhô lên một v|i ngọn 

núi nhƣ núi Chứa Chan (cao 838m), núi B| Đen (cao 986m), núi B| 

R{ (cao 736m). Thổ nhƣơ̂ng bao g ồm hai loại đ}́t chũ y ếu: đ}́t đõ 

v| đ}́t xám . 

T}y Nam Bộ l| ch}u thổ sông Cƣ̃u Long nằm giƣ̂a h ệ thống 

sông V|m Cõ v| vịnh Thái Lan , nơi hạ lƣu sông Ti ền v| sông Hậu 

(Mê Kông) chảy qua, đổ ra Biển Đông, rộng khoảng 40.000 km2, r}́t 

m|u mơ̂, có độ cao trung bình th}́p , tƣ̀ 0m đến 2m. Đồng bằng th}́p , 

có nhi ều sông rạch , c{c sông lại chỉ đƣợc ngăn c{ch với c{c c{nh 

đồng bỡi các gi ồng đ}́t cao ven sông , nên v|o mùa nƣớc n ổi, nƣớc 

sông thƣờ ng tr|n qua các gi ồng l|m ngập lụt nhi ều vùng v| g}y 

thiệt hại cho cƣ d}n tại đ}y , nhƣng ngƣợc lại cûng đƣa phù sa v|o 

đồng ruộng, tăng thêm độ phì nhiêu của đất . Ở vùng giƣ̂a v| vùng 

trên cũa đ ồng bằng có nhƣ̂ng ô trûng r ộng lớn khó thoá t nƣớc nhƣ 

Đồng Tháp Mƣời v| vùng Tƣ́ giác Long Xuyên . Hạ lƣu sông Ti ền, 

sông Hậu chịu ảnh hƣỡng r}́t lớn cũa thũy tri ều v| sóng bi ển. Vùng 

đ}́t phù sa tốt nh}́t nằm ven sông v| ở giƣ̂a hai con sông lớn l| sông 

Tiền v| sông Hậu, có di ện tíc h khoảng 950.000 ha. Riêng phía T}y 

Bắc l| vùng núi g ồm nhiều ngọn núi th}́p chạy tƣ̀ Thoại Sơn , men 

theo vịnh Thái Lan đ ến H| Tiên v| Ch}u Đốc . Nam Bộ Việt Nam l| 

một bán đ ảo ngoi ra Biển Đông, tiếp nhận chế độ thủy tri ều cũa 

Th{i Bình Dƣơng v| ]́n Độ Dƣơng. 

Việt Nam có 3.260 km bờ biển với c{c quần đảo Ho|ng Sa, 

Trƣờng Sa ... Thềm lục địa }̃n chƣ́a nhi ều loại khoáng s ản nhƣ muối  

v| hải sản, nh}́t l| trầm tích khí v| dầu lƣ̃a. 

Việt Nam nằm trong v|nh đai nhiệt đới, có khí hậu vùng gần 

biển ôn hòa, song tính ch}́t nhiệt đới v}̂n l| cơ bản. Đất nƣớc Việt 

Nam d|i, nên khí hậu giƣ̂a miền Bắc v| miền Nam có kh{c nhau. 
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III. D]N TỘC VIỆT NAM 

Theo c{c nh| khảo cổ học, đ}́t nƣớc Việt Nam l| một trong 

nhƣ̂ng nơi xu}́t hiện lo|i ngƣời. Nhƣ̂ng chiếc răng ph{t hiện đƣợc ở 

Bình Gia (Lạng Sơn) v| đặc biệt di tích buổi đầu thời đại đồ đá cû  

tìm đƣợc ở  núi Đọ thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chƣ́ng 

minh sƣ ̣ có mặt của nhƣ̂ng bầy ngƣời nguyên thủy sinh số ng tại 

đ}y tƣ ̀nhiều trăm ng|n năm. 

Nằm giƣ̂a Th{i Bình Dƣơng v| Ấn Độ Dƣơng, mảnh đ}́t n|y tƣ̀ 

r}́t sớm đâ l| nơi sinh trƣỡng, tiếp xúc giao lƣu giƣ̂a c{c bộ lạc thuộc 

nhiều nh}n chũng khác nhau v| cûng l| nơi h ội tụ các luồng văn hóa 

của nhiều d}n tộc sinh sống ở nam ch}u [. 

Việt Nam có 54 d}n tộc1, trong đó ngƣời Vi ệt (Kinh) l| d}n tộc 

đa số , 53 d}n tộc còn lại l| các d}n t ộc thiểu số . Ngƣời Vi ệt l| hạt 

nh}n cơ bản, có vai trò quan trọng trong ti ến trình lịch sƣ̃ Vi ệt 

Nam, đâ cùng các d}n t ộc anh em khác chung sƣ́c dƣ̣ng nƣớc v| 

giƣ̂ nƣớc . 

Về nh}n chủng, ngƣời Việt v| c{c th|nh phần kh{c của cộng 

đồng d}n tộc Việt Nam đều thuộc giống Nam [ (ng|nh Mông Cổ 

phƣơng nam). 

Mỗi d}n tộc đều có đặc đi ểm riêng, nhƣng có nhi ều điểm 

giống nhau trong n ền văn hóa v ật ch}́t v| tinh th ần (nhƣ trồng 

lúa , nuôi tr}u , ăn mắm , ở nh| s|n , c{c loại {o chui đ ầu, c{c loại  

công cụ lao đ ộng, tục ăn tr ầu, nhuộm răng , nhƣ̂ng môtíp th ần 

thoại chung ...). Điều đó nói lên cá c th|nh phần d}n tộc ở Việt Nam 

có thể có một cội nguồn văn hóa chung - văn hóa Nam Á . 

___________ 

1. Theo Bản danh mục các thành phần dân tộc Việt Na m, do Nhà nƣớc 

Việt Nam ban hành ngày 2-3-1979 . Theo các tài liệu có đƣợc cho đến 

nay, c{c th|nh phần d}n tộc trong cộng đồng d}n tộc Việt Nam có thể 

tạm ph}n bố th|nh 8 nhóm ngôn ngữ nhƣ : Nhóm Việt - Mƣờng ; nhóm 

T|y - Th{i ; nhóm Mông - Dao; nhóm Môn - Khmer ; nhóm Malayo - 

Polynésiens , v.v.. 
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Cộng đồng d}n tộc Việt Nam gồm nhiều th|nh phần hợp th|nh, 

tuy trình độ ph{t triển kinh tế, văn hóa, xã hội có kh{c nhau  

nhƣng tƣ ̀ng|n xƣa đa ̂biết đùm bọc nhau, cùng nhau dƣ̣ng nƣớc v| 

giƣ ̂ nƣớc. Đó l| nhƣ̂ng ngƣời chủ tƣ ̣ nhiên nhiều đời của đất  nƣớc 

Việt Nam. 

Riêng d}n tộc Hoa , thoạt đ ầu l| d}n nhập cƣ tƣ̀ nhƣ̂ng bi ến 

động lớn ở Trung Quốc , nhƣ đợt nh ập cƣ thời Vƣơng Mân soán 

ngôi nh| Há n (thế kỷ I sau Công nguyên ), thời Mông C ổ thay 

triều đình Tống (thế kỷ XIII ), v| Mân Ch}u thay tri ều đình Minh 

(thế kỷ XVII ). Số d}n nh ập cƣ lần hồi hòa nh ập với ngƣời Kinh . Tƣ̀ 

ngƣời Hoa thu ần ch}́t d ần dần biến đổi v| sau cùng, qua nhiều thế 

hệ, số đông đâ th|nh ngƣời Vi ệt. Trong số nhƣ̂ng ngƣời Vi ệt gốc 

Hoa n|y có nhƣ̂ng nh}n v ật lớn trong lịch sƣ̃ Vi ệt Nam nhƣ Trịnh 

Ho|i Đƣ́c , dòng họ Mạc . Họ đƣợc Nh| nƣớc Vi ệt Nam trọng dụng , 

thậm chí giao cho nhƣ̂ng trọng trách ở cƣơng vị đại th ần. Số lƣợng 

ngƣời Hoa ở Việt Nam nói chung v| ở Nam Bộ nói riêng đƣợc b ổ 

sung tƣ̀ng lúc , song đó l| số nhõ do đi ki ếm sống , do mỡ r ộng l|m 

ăn buôn bán v| cûng do các hoạt đ ộng chính trị , cùng nhiều lý do 

xã hội khác. 

IV. NAM BỘ TRONG TIẾN TRÌNH HÌNH TH\NH 

Việt sƣ̃ lƣợc , bộ lịch sử l}u đời nhất của Vi ệt Nam1 chép lại 

rằng d}n t ộc Việt Nam phát tích tƣ̀ đ}́t Phong Ch}u (tỉnh Phú 

Thọ ng|y nay ), họ H ồng B|ng dƣ̣ng nƣớc tƣ̀ cách đ}y nhi ều ng|n 

năm, trải qua bao thăng trầm, tƣ̀ Bắc thuộc (hơn 1.000 năm) đến thời 

đại đ ộc lập tƣ̣ chũ (tƣ̀ năm 938) rồi tiến dần về phƣơng Nam lập 

___________ 

1. Xem: Việt sƣ̃ lƣợc, Nxb. Văn - Sƣ̃ - Địa, H| Nội, 1960. Việt sƣ̃ lƣợc l| 

bộ biên niên sƣ̃ xƣa nh}́t của nƣớc ta còn truyền đƣợc đến nay. Tên gốc là 

Đại Việt sƣ̃ lƣợc, chỉ còn giữ ở Trung Quốc v| đã đƣợc thu v|o Tứ khố  to|n 

thƣ, không rõ t{c giả (Theo Đào Duy Anh: Đất nƣớc Việt Nam qua các đời, 

Nxb. Thu}̣n Hóa, Huế, 1994, tr.7). 
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nghiệp. Đất nƣớc Việt Nam dƣới c{c triều đại Lý - Trần - Lê (tƣ̀ thế 

kỷ XI đến thế kỷ XV) đa ̂ph{t triển đến Bình Định. 

Năm 1558, Nguyê̂n Ho|ng v|o tr}́n thũ Thu ận Hóa . Đến năm 

1568, ông đƣợc vua Lê cho kiêm lãnh tr}́n Quảng Nam. Lúc n|y, 

Thuận Quảng đa ̂l| một vùng trù phú. 

Trƣớc c{i thế đối lập không thể tr{nh khỏi giƣ̂a hai họ Trịnh, 

Nguyê̂n, Nguyê̂n Ho|ng đem hết t}m lƣ̣c v|o việc x}y dƣ̣ng v| 

ph{t triển vùng đ}́t Thuận Quảng để l|m căn cƣ ́l}u d|i. 

Ngo|i việc tập trung x}y dƣ̣ng v| phát tri ển vùng Thuận Quảng, 

Nguyê̂n Ho|ng v| c{c chúa Nguyê̂n sau n|y còn quan t}m đến việc 

khai kh}̃n đ}́t hoang ở vùng Phú Yên, rồi mỡ rộng dần đến Bình 

Thuận (thế kỷ XVII). 

Tƣ ̀đầu thế kỷ XVII, đa ̂có ngƣời Việt đặt ch}n đến vùng đ}́t m| 

nay gọi l| vùng đ}́t Đồng Nai - Gia Định. 

Trên vùng đ}́t Nam Bộ1 n|y, nhƣ̂ng kh{m ph{ khảo cổ học đâ cho 

biết rằng con ngƣời đa ̂ có mặt tƣ ̀ kh{ l}u đời, ít ra l| c{ch ng|y  

nay khoảng tƣ ̀4.000 năm đến 2.500 năm. Phạm vi hoạt động cũa lớp 

ngƣời đầu tiên ấy bao qu{t một địa b|n rộng lớn với nhƣ̂ng  mật 

độ cƣ trú kh{c nhau, trong đó vùng cƣ trú đông nh}́t lúc b}́y giờ 

không phải l| vùng ch}u thổ sông Mê Kông - vùng phù sa mới còn 

bị chìm ng ập trong nhƣ̂ng đợt bi ển tiến, biển thoái , m| lại l| vùng 

cao, vùng phù sa cổ (miền Đông Nam Bộ ng|y nay), hay nói chính 

x{c hơn l| vùng ti ếp giáp giƣ̂a cao ngu yên đ}́t đõ v| ch}u thổ sông 

Đồng Nai. 

Cƣ trú chũ y ếu trên vùng cao (thuộc miền Đông Nam Bộ ng|y 

nay), nhƣ̂ng cƣ d}n đ ầu tiên n|y đâ l}́y ngh ề trồng trọt l|m ngh ề 

___________ 

1. Danh xƣng vùng đ}́t Nam Bộ thay đỗi qua tƣ̀ng thời kỳ: thời nh| 

Nguyê̂n (kễ cả thời Đàng Trong với Chúa Nguyê̂n) thƣờng dùng: Đất 

Đồng Nai , Gia Định , Nam Kỳ lục tĩnh ; thời Pháp thuộc : Nam Kỳ 

(Cochinchine); sau C{ch mạng Th{ng T{m 1945: Nam Bô.̣ Ban Biên soạn sử  

dụng địa danh Nam Bô ̣ l| chủ yếu trong c{c mục viết về vùng đ}́t này ; có 

sƣ̃ dụng lại địa danh Nam Kỳ khi đề c}̣p đến c{c thời kỳ trƣớc.  
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sản xu}́t chính y ếu. Ban đầu họ dùng rìu đá phá rƣ̀ng , chặt c}y ; 

dùng cuốc , mai, thuổng đá vơ̂ đ}́t , san đ}́t đ ể gieo trồng; dùng dao, 

liềm đá đ ể thu hoạch , chủ yếu trồng lúa trên ru ộng khô , bƣớc đầu 

trồng lúa nƣớc trên đ}́t phù sa ven sông Đ ồng Nai. Về sau, v|o 

khoảng năm 3.000 - 2.500 (trƣớc Công nguyên ), bên cạnh nông cụ 

bằng đá , họ đã ti ến thêm một bƣớc , ph{t minh kỹ thu ật luyện kim 

chế t{c c{c nông cụ bằng đ ồng thau, sau đó l| nông cụ bằng sắt . Bên 

cạnh hoạt đ ộng sản xu}́t nông nghi ệp, nhƣ̂ng cƣ d}n đ ầu tiên n|y 

còn sinh sống bằng vi ệc săn bắt thú r ừng, đánh bắt thũy s ản. C{c 

nghề thủ công nhƣ l|m đ ồ đá, đồ gốm, đặc biệt l| nghề luyện kim 

đúc đồ đồng, rèn đồ sắt (chủ yếu l| nông cụ v| vû khí ) đâ sớm xu}́t 

hiện nơi đ}y. 

Căn cƣ́ v|o nhƣ̂ng thƣ tịch cổ Trung Quốc, v|o đầu Công nguyên 

ở  phía nam của L}m Ấp (Chămpa), tƣơng ứng với vùng đ}́t  Nam 

Bộ ng|y nay, đa ̂ xu}́t hiện một quốc gia với tên gọi l| Phù Nam. 

Năm 1944, nh| khảo cổ Ph{p L. Malleret đa ̂ khai quật di chỉ Ốc Eo 

gần núi Ba Thê (nay thuộc xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang), tìm th}́y r}́t nhiều di vật thuộc văn hóa Ốc Eo v| ngƣời ta đa ̂

cho rằng Ốc Eo l| thủ phủ của vƣơng quốc Phù Nam. Nhƣ̂ng ph{t 

hiện mới về khảo cổ học trong m}́y thập niên vƣ̀a qua cho th}́y nền 

văn hóa Ốc Eo ph}n bố hầu hết ở c{c tỉnh Nam Bộ v| kh{ trù mật ở  

c{c tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp... Cƣ d}n Phù 

Nam sống bằng nghề nông theo lối cổ, họ thạo nghề thủ công, l|m đồ 

mỹ nghệ, buôn b{n. Họ ở nh| “cao cẵng” (nh| s|n) lợp bằng l{, có 

r|o gỗ chung quanh. Nhƣ vậy, dƣới thời Phù Nam, vùng hạ lƣu 

sông Mê Kông (T}y Nam Bộ ng|y nay) đa ̂đƣợc khai ph{ trồng trọt 

tƣ̀ng phần. 

Niên đại các di chĩ thu ộc văn hóa Ốc Eo phù hợp với thời k ỳ 

tồn tại cũa quốc gia Phù Nam đƣợc ph ản á nh trong các sƣ̃ li ệu 

chƣ̂ viết. 

Trong quá trình mỡ r ộng ảnh hƣỡng tƣ̀ th ế kỷ III đ ến thế kỷ VI , 

Phù Nam đâ trỡ th|nh m ột đế quốc lớn mạnh , mỡ r ộng lânh th ổ 
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đến 5, 6 nghìn dặm , thôn tính nhi ều nƣớc . Ch}n Lạp ở vùng Biển 

Hồ Tông Lê Sáp cũng l| m ột thuộc quốc cũa Phù Nam . Phù Nam 

chi phối to|n b ộ vùng vịnh Thái Lan , kiểm soát con đƣờng giao 

thông tƣ̀ Nam Đông Dƣơng sang ]́n Đ ộ qua eo Kra . Phù Nam có 

quan hệ giao lƣu rộng râi với Trung Quốc , Ấn Đ ộ, T}y Á v| Địa 

Trung Hải. 

Sau một thời kỳ ph{t triển rƣ̣c rơ̂, Phù Nam bắt đầu quá trình tan 

rã từ cuối th ế kỷ VI. Tình hình biển tiến, biển thoái tƣ̀ th ế kỷ VI đ ến 

thế kỷ XII có th ể l| nguyên nh}n chũ y ếu cũa sƣ̣ tan râ cũa đ ế quốc 

Phù Nam1. Nền văn hóa Ốc Eo cũng theo đó lụi t|n. 

Lợi dụng sƣ̣ suy y ếu cũa Phù Nam , một thuộc quốc cũa Phù 

Nam l| Ch}n Lạp , ở vùng trung lƣu sông Mê Kông v| khu vƣ̣c 

phía Bắc Biển Hồ, đâ phát triển th|nh một vƣơng quốc tƣ̀ th ế kỷ VI. 

Ch}n Lạp chi ếm một phần lânh th ổ Phù Nam , chủ y ếu l| vùng 

đ}́t cao. 

Thời k ỳ tƣ̀ cuối th ế kỷ IX đ ến cuối th ế kỷ XI gọi l| thời đại 

Angkor cũa Ch}n Lạp , cƣ d}n ngƣời Khmer 2 sống r ải rác trên các 

giồng đ}́t cao . Họ không có kh ả năng khai thác trên quy mô lớn v| 

chính quyền Ch}n Lạp cûng khó khăn qu ản lý c ả vùng m| thƣ tịch 

cổ Trung Quốc gọi l| Thũy Ch}n Lạp . Còn trong khu vực sông 

Đồng Nai (vùng miền Đông Nam Bộ ng|y nay ) thì có m ột số d}n 

tộc thiểu số (đông nh}́t l| Xtiêng , Cơho, Chơro, Mạ...) sinh sống ở 

vùng đồi núi . Lớp cƣ d}n thƣ́ hai n|y bên cạnh vi ệc sống dƣ̣a v|o 

thiên nhiên (săn bắt , h{i lƣợm ) họ lại ti ếp tục khai kh}̃n đ}́t đai 

trồng trọt đ ể sinh sống . Đó l| di ện mạo đ}́t Nam B ộ v|o nhƣ̂ng th ế 

kỷ bấy giờ . 

Cho đến cuối thế kỷ XIII, vùng đ}́t n|y về cơ bản v}̂n l| một 

vùng hoang dã chƣa đƣợc mỡ mang khai ph{ bao nhiêu. 

___________ 

1. Xem Phụ lục 1. 

2. Ngƣời Khmer chủ yếu sống t}̣p trung trên nƣ̃a phía Bắc, vùng núi đồi 

v| thung lũng gọi l| Lục Ch}n Lạp. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
48 

 

Điều n|y đƣợc th ể hiện rô qua sƣ̣ mô t ả quang cảnh vùng 

duyên hải v| đồng bằng ch}u th ổ sông Cƣ̃u Long cũa Ch}u Đạt 

Quan, một sƣ́ th ần cũa tri ều đình nh| N guyên (Trung Quốc ) đƣợc 

cƣ̃ sang Angkor v|o năm 1296 để giao thiệp với Vua Ch}n Lạp l| 

Xudravarman: 

“Bắt đầu v|o Ch}n Bồ (vùng biển Vũng T|u ng|y nay), gần hết 

cả vùng đều l| bụi rậm của rƣ̀ng th}́p, nhƣ̂ng cƣ̃a sông của con  

sông lớn chảy d|i h|ng trăm dặm, bóng m{t um tùm của những  

gốc cổ thụ v| c}y m}y d|i tạo th|nh nhiều chỗ t{n sum sê. Khắp nơi 

vang tiếng chim hót v| tiếng thú kêu. V|o nƣ̃a đƣờng trong  sông, 

th}́y nhƣ̂ng c{nh đồng hoang không có một gốc c}y. Xa nƣ̂a, tầm 

mắt chỉ th}́y to|n cỏ c}y đầy r}̂y. H|ng trăm, h|ng ng|n tr}u rƣ̀ng 

tụ họp tƣ̀ng bầy. Tiếp đó nhiều con đƣờng dốc đ ầy tre chạy d|i 

h|ng trăm dặm”1. 

Tƣ ̀cuối thế kỷ XIII đến giƣ̂a thế kỷ XV, Ch}n Lạp phải đối phó 

với sƣ ̣ b|nh trƣớng của c{c vƣơng triều Th{i Lan, đặc biệt vƣơng 

triều Ayuthaya. Chiến tranh giƣ̂a Ch}n Lạp với Ayuthaya đâ diê̂n ra 

hơn 70 năm (tƣ ̀năm 1358 đến năm 1431) l|m cho Ch}n Lạp bƣớc v|o 

thời kỳ suy vong2. 

Tƣ̀ cuối th ế kỷ XVI , đầu thế kỷ XVII , ở vùng ch}u thổ sông 

Cƣ̃u Long bắt đ ầu xu}́t hi ện một lớp cƣ d}n mới ; đó l| nhƣ̂ng lƣu 

d}n ngƣời Vi ệt - đa số l| nông d}n v| thợ thũ công ở c{c địa 

phƣơng thuộc xƣ́ Đ|ng Trong v| m ột phần xƣ́ Đ|ng Ngo|i bị cùng  

___________ 

1. Ch}u Đạt Quan: Chân Lạp phong thô ̃ký, bản dịch của Lê Hƣơng, S|i 

Gòn, 1970, tr. 80. 

2. Triều đình Ch}n Lạp phải t}̣p trung x}y dƣ̣ng v| củng cô ́ph}̀n đ}́t  

Lục Ch}n Lạp để chống lại sƣ̣ uy hiếp của triều đình Xiêm La - đặc biệt trơ ̃

nên nghiêm trọng v|o c{c thế kỷ XIV, XV (dƣới {p lƣ̣c của thế lƣ̣c Xiêm La 

buộc phải rời bỏ Angkor, dời đô về Phnôm Pênh năm 1431). 
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cƣc̣ điêu đƣ́ng vì tai họa chiến tranh, chiến tranh Trịnh - Nguyên̂ - v| 

vì sƣ̣ {p bƣ́c bóc lột t|n bạo của giai c}́p phong kiến, không thể 

sống nổi, buộc phải rời bỏ quê hƣơng bản qu{n, lặn lội v|o đ}y để 

tìm đ}́t sống. Số lƣu d}n n|y hoặc đi một mình, hoặc đe m theo 

vợ con, hoặc cùng với bè bạn, xóm giềng, v|o đ}y theo tƣ̀n g đợt, 

hoặc theo c{ch “ngƣời đi trƣớc, rƣớc ngƣời đến sau”.  

Số lƣợng lƣu d}n ngƣời Việt di cƣ v|o vùng đ}t́ n|y tăng lên 

theo năm th{ng. Đến cuối thế kỷ XVII số lƣu d}n ngƣời Việt trên 

vùng đ}t́ n|y đa ̂ lên đến 40.000 hộ (nếu tính bình qu}n mỗi hộ 5 

ngƣời, thì tổng d}n số ngƣời Việt lúc n|y đa ̂lên tới 200.000 ngƣời)1. 

Trên cơ sỡ cƣ d}n đâ có , năm 1698, Chúa Nguyễn sai Chƣởng cơ  

Lê ̂ th|nh hầu Nguyê̂n Hƣ̂u Cảnh v|o “kinh dinh” (tƣ́c l| tổ chƣ́c 

việc quản lý h|nh chính, kinh tế, xã hội) đ}́t Đông Phố2 (tên cû  gọi 

chung đ}́t Đồng Nai - Gia Định ng|y nay), lập phủ Gia Định , l}́y 

đ}́t Đồng Nai, đặt huyện Phƣớc Long, lập dinh Tr}́n Biên; l}́y đ}́t 

S|i Gòn, đặt huyện T}n Bình, lập dinh Phiên Tr}́n, thiết lập xã, thôn, 

phƣờng, ấp, chia ranh giới, khai kh}̃n ruộng đ}́t, đánh thuế tô, thuế 

dung, lập bộ đinh, bộ điền. 

Nhƣ vậy đến lúc n|y, vùng đ}́t mang tên phủ Gia Định, gồm hai 

huyện Phƣớc Long v| T}n Bình với địa giới tƣơng đƣơng c{c tỉnh 

Đồng Nai , Bình Dƣơng , Bình Phƣớc , B| Rịa - Vũng T|u (huyện 

Phƣớc Long), Th|nh phố Hồ Chí Minh, T}y Ninh, một phần Long An 

ng|y nay (huyện T}n Bình)3. 

Cùng lúc với vi ệc Chúa Nguyê̂n l ập phũ Gia Định , ở phía t}y 

nam, một ngƣời Hoa l| Mạc Cƣ̃u rời bõ nh| Thanh , tƣ̀ Trung Quốc  

___________ 

1. Ngô Cao Lãnh: Lịch triều tạp kỷ, bản dịch của Hoa Bằng, Nxb. 

Khoa học xã hội, H| Nội, 1975, tr.153. 

2. Đông Phô ́cũng gọi Giản Phô,́ Nông Nại... 

3. Ngô Cao Lãnh: Lịch triều tạp kỷ, Sđd, tr.153. 
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chạy sang chiếm lĩnh vùng đ}́t tƣ ̀H| Tiên xuống đến C| Mau, x}y 

dƣ̣ng th|nh qu{ch ở Mang Khảm, mỡ phố x{, chiêu tập lƣu d}n 

đến ở c{c nơi Phú Quốc, Cần Bột (Kampot), Rạch Gi{, Luống C |y, 

Hƣơng Úc (tƣć Vũng Thơm, Kompong Som), C| Mau, lập th|nh 7 

xã thôn v| không lệ thuộc v|o chính quyền Ch}n Lạp. Nhƣng 

vùng đ}t́ n|y luôn bị ngƣời Xiêm (nay l| Th{i Lan) x}m l}́n, qu}ý 

nhiê̂u, nên Mạc Cƣũ đa ̂ tƣ ̣ nguyện d}ng đ}t́ n|y cho Chúa Nguyê̂n 

v|o năm 17081. Nhƣ vậy, vùng đ}t́ chạy d|i tƣ ̀H| Tiên đến C| Mau tƣ ̀

đó trỡ th|nh một bộ phận của xƣ ́Đ|ng Trong. 

Cùng lúc đó cũng xu}́t hiện một số ngƣời Hoa đến khai kh}̃n đ}́t 

hoang v| sinh sống l|m ăn ở vùng đ}́t Nam Bộ. Dƣơng Ngạn Địch  

v| Trần Thƣợng Xuyên vốn l| tƣớng của nh| Minh không chịu  

h|ng phục nh| Thanh, đem 3.000 qu}n chạy đến Đ|ng Trong xin 

Chúa Nguyê̂n cho đƣợc trú ngụ. Chúa Nguyê̂n đa ̂đồng ý, trao chƣ́c 

tƣớc v| cho họ v|o kinh dinh đ}́t Đông Phố. Nhóm Trần Thƣợng 

Xuyên đƣợc đ ến Biên Hòa “mỡ đ}́t l ập phố” . Nhóm Dƣơng  Ngạn 

Địch đƣợc đến Mỹ Tho khai kh}̃n, dƣ̣ng nh| cƣ̃a, lập phố chợ. Tƣ ̀ đó 

c{c nhóm ngƣời Hoa ng|y c|ng đông v| cùng chung sƣ́c với ngƣời 

Việt khai kh}̃n đồng bằng sông Cƣ̃u Long. 

Trong nhƣ̂ng thập kỷ đầu thế kỷ XVIII, lƣu d}n ngƣời Việt 

tiếp tục có mặt ở lƣu vƣ̣c sông Ti ền, ở khu vƣ̣c giƣ̂a sông Ti ền v| 

sông Hậu, kể cả một phần phía t}y sông Hậu. Số lƣu d}n n|y có hai 

nguồn: một nguồn tƣ ̀ vùng Đồng Nai - Gia Định xuống, v| một 

nguồn l| nhƣ̂ng lƣu d}n mới tƣ ̀c{c lãnh thổ của xƣ ́Đ|ng Trong đi 

thẵng v|o đ}y qua c{c cƣ̃a sông Tiền v| sông Hậu. Kh}̃n hoang ở đ}u 

chủ quyền của ngƣời Việt đƣợc thiết lập ở đó. 

Năm 1714 lập tr}́n H| Tiên . Năm 1732 lập dinh Long Hồ. Đến 

năm 1757, Vua Ch}n Lạp l| Nặc Tôn d}ng tặng Chúa Nguyê̂n  

___________ 

1. Có s{ch viết năm 1714. 
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phần đ}́t còn lại ở bờ T}y sông H ậu. Đ}y l| thời đi ểm sau cùng 

to|n bộ vùng đ}́t Nam B ộ cả trên danh nghîa v| trên thƣ̣c t ế đâ 

ho|n to|n thuộc quyền cai quản cũa Chúa Nguyê̂n . Tƣ̀ đó ho|n 

th|nh sƣ̣ thống nh}́t v ề lãnh th ổ của Vi ệt Nam tƣ̀ Mục Nam Quan 

đến Mûi C| Mau . 

Cƣ d}n lúc đó còn thƣa thớt. Rƣ̀ng rậm, đ}t́ hoang mênh mông. 

C{c chúa Nguyên̂ đa ̂thƣc̣ thi một số chính s{ch quan trọng để củng cố 

hậu phƣơng đối đầu với họ Trịnh. Chính quyền quốc gia trên vùng 

đ}t́ đƣợc thiết lập, cho phép lƣu d}n khai hoang đƣợc ở đ}u thì có 

quyền sỡ hƣû tƣ ruộng đ}t́ kh}ñ hoang ở đó, cho phép công thƣơng 

nghiệp ph{t triển, cỡi mỡ v| bao dung c{c d}n tộc thiểu số, c{c tôn 

gi{o kh{c lạ nhau. Trong cuộc giao lƣu v| hội nhập, c{c cộng đồng 

d}n tộc theo tôn gi{o, tín ngƣơ̂ng kh{c nhau đều găń bó chung sƣć 

chung lòng khai ph{ vùng đ}t́ mới Nam Bộ. 

Trên vùng đ}́t mới vƣ̀a có thuận lợi (đ}́t tốt, đ}́t hoang...) vƣ̀a có 

khó khăn (thú dƣ,̂ rắn rết, rƣ̀ng thiêng nƣớc độc...) cùng với ngƣời 

Khmer, ngƣời Chăm, ngƣời Hoa1, ngƣời c{c d}n tộc thiểu số khác, lƣu 

d}n ngƣời Việt tiến h|nh khai ph{ đ}́t đai để trồng trọt, chăn nuôi 

sinh cơ lập nghiệp. 

V|o thế kỷ XVIII, lƣu d}n ngƣời Việt lần lƣợt đến khai kh}̃n 

vùng Mõ Xo|i - B| Rịa nằm trên trục giao thông đƣờng bộ tƣ ̀Bình 

Thuận v|o Nam; sau đó đến vùng Biên Hòa, Bến Nghé - S|i Gòn, hai 

bên bờ sông V|m Cỏ, lƣu vƣ̣c sông Tiền, sông Hậu, H| Tiên, Rạch 

Gi{, C| Mau... 

Sang thế kỷ XIX , d}n số không ngƣ̀ng tăng lên , hình th|nh 

v| mỡ r ộng các trung t}m định canh định cƣ đâ đƣợc khai kh}̃n 

trong các th ế kỷ trƣớc ở lƣu vƣ̣c sông Đ ồng Nai , sông S|i Gòn , 

___________ 

1. Tƣ̀ thê ́kỷ XVII trơ ̃đi, sô ́ngƣời Hoa thuộc t}̀ng lớp d}n nghèo ở c{c 

tỉnh ven biễn đông nam Trung Quốc (Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam ) 

l}̀n lƣợt dắt díu nhau nh}̣p cƣ v|o vùng đồng bằng sông Cƣ̃u Long đễ  l|m 

ăn, sinh sống theo lu}̣t ph{p của Việt Nam. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
52 

 

sông V|m Cõ , sông Tiền, vùng giƣ̂a sông Ti ền v| sông Hậu nối 

liền th|nh nhƣ̂ng vùng đ}́t mới tr ải d|i tƣ̀ B| Rịa , Biên Hòa , qua 

Gia Định , đến Mŷ Tho , Vĩnh Long , Cần Thơ , Sóc Trăng , Bạc Liêu , 

C| Mau. 

Đặc biệt, tƣ ̀nhƣ̂ng năm 20 thế kỷ XIX, sau khi một số kinh lớn 

nhƣ Vĩnh Tế, Thoại H| đƣợc đ|o, lƣu d}n ngƣời Việt đ}̃y mạnh 

việc khai ph{ vùng đ}́t nằm về phía t}y sông Hậu nhƣ vùng Long 

Xuyên, Ch}u Đốc, Rạch Gi{. 

Sƣ ̣có mặt v| tiến h|nh khai kh}̃n của lớp cƣ d}n mới, trong đó 

lƣ̣c lƣợng đông nh}́t v| nòng cốt l| lƣu d}n ngƣời Việt, không ngƣ̀ng 

l|m thay đổi bộ mặt vốn hoang vu của vùng Đồng Nai - Gia Định. 

Bằng lao động cật lƣ̣c khai th{c thuận lợi, khắc phục khó  khăn, sƣ ̃

dụng kinh nghiệm phong phú của nghề nông l|m lúa  nƣớc, {p 

dụng nhƣ̂ng phƣơng thƣ́c khai hoang1 v| canh t{c2 thích hợp bằng 

đầu óc thông minh v| s{ng tạo. 

___________ 

1. Trong việc khai hoang, ngƣời lƣu d}n đâ {p dụng c{c phƣơng thƣ́c 

đ}̀y s{ng tạo nhƣ: “móc lõm”, “tằm ăn l{ d}u”, “đào mƣơng lên liếp”. 

2. Theo Trịnh Ho|i Đức, thời khai ph{, ruộng ở Đồng Nai - Gia Định 

chia l|m hai loại sơn điền v| thảo điền với nhƣ̂ng phƣơng thƣ́c canh t{c 

kh{c nhau: 

Sơn điền l| loại ruộng cao (còn gọi l| ruộng núi) thì c{ch thƣ́c canh tác  

l| “vào mùa nắng, đốn chặt c}y cối, đợi cho khô đốt l|m ph}n tro, khi mƣa 

xuống trồng lúa (gieo thẵng) không c}̀n c|y bƣ̀a, trong ba, bốn năm đỗi l|m 

chô ̂kh{c”. 

Thảo điền l| ruộng cỏ hay ruộng th}́p thì tùy theo mƣ́c đô ̣ ít bùn hay 

nhiều bùn m| c{ch thƣ́c canh t{c có kh{c nhau. 

Ở loại ruộng ít bùn thì “dùng tr}u c|y để dọn ruộng. Nhƣng cũng 

phải đợi có nƣớc mƣa đ}̀y đũ d}̀m th}́m, sau đo ́mới xuống c|y, m| tr}u cày 

phải lƣ̣a con n|o có sƣ́c mạnh, móng ch}n cao mới kéo c|y đƣợc”. 

Còn loại ruộng nhiều bùn thì “không dùng tr}u c|y đƣợc , phải đợi 

lúc hạ thu giao thời , có nƣớc mƣa đầy dẫ y, cắt bõ lùng lác , c|o đắp v|o 

bờ rồi chõi đ}́t c}́y mạ lúa xuống” (Xem: Gia Định thành thông chí , quyễn V , 

tờ 3a-3b). 
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Do diện tích canh t{c mỡ rộng, năng su}́t lúa đạt kh{ cao1, nền sản 

xu}́t h|ng hóa bắt đầu, Nam Bộ ngay tƣ ̀ giƣ̂a thế kỷ XVIII, đâ trỡ  

th|nh vƣ̣a lúa lớn nh}́t nƣớc, nguồn cung c}́p lƣơng thƣ̣c quan trọng 

cho c{c địa phƣơng phía bắc xƣ ́ Đ|ng Trong, nh}́t l| phủ Thu ận 

Hóa. Nhật ký ng|y 27-4-1749 của P . Poivre chép rằng : “Hiện nay, 

Đồng Nai l| vƣ̣a lúa của cả xƣ ́Đ|ng Trong”2. 

Do sản xu}́t h|ng hóa phát tri ển, việc buôn bán sớm trỡ th|nh 

một hoạt đ ộng kinh tế sôi nổi, ngay trong thế kỷ XVIII , trên vùng 

n|y đâ xu}́t hi ện nhiều thị tƣ́ , nhiều tụ đi ểm buôn bán s ầm u}́t , có 

một số nhanh chóng trỡ th|nh nhƣ̂ng trung t}m thƣơng mại v| 

giao dịch với nƣớc ngo|i n ổi tiếng nhƣ Thƣơng cảng Cù lao Phố 

tƣ́c Nông Nại Đại Phố ở Biên Hòa , Thƣơng cảng S|i Gòn (Chợ Lớn 

ng|y nay), Thƣơng cảng H| Tiên, Thƣơng cảng Bâi X|u 3, Phố chợ 

Mỹ Tho , v.v.. 

Nhƣ vậy, trƣớc khi Nguyê̂ n Hƣ̂u Cảnh v|o kinh dinh đ}́t Đồng 

Nai, Nam Bộ trên thƣ̣c t ế đâ l| m ột vùng đ}́t cũa Vi ệt Nam. Cuộc 

ph{t tri ển về phƣơng Nam diê̂n ra kho ảng 200 năm dƣới hình 

thƣ́c nhƣ̂ng ngƣời lao đ ộng Việt Nam tìm nơi sinh sống , bỏ công 

khai phá v| xƣ̃ lý t ốt mối quan h ệ với ngƣời b ản địa . Thế kỷ XVII 

mỡ đầu, về cƣ d}n , địa b|n , cũng nhƣ v ề ph{p lý , Nam Bộ đâ vận 

h|nh với tƣ cách m ột vùng trong bản đồ Đại Vi ệt, b}́y giờ l| 

trong bản đồ Đ|ng Trong . Nhƣ̂ng diê̂n bi ến tiếp sau c|ng 

___________ 

1. Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục v| Trịnh Ho|i Đức trong Gia Định 

thành thông chí, qua lời kễ của Nguyê̂n Khoa Thuyên, Cai bạ dinh Long Hô,̀ 

đều cho biết trong vùng Đồng Nai - Gia Định, một hộc lúa giống  mang 

lại tƣ̀ 100 đến 300 hộc lúa thu tùy theo tƣ̀ng vùng (Xem: Phủ biên tạp lục , 

tr.382 v| Gia Định thành thông chí, quyễn V, Sản v}̣t chí, tơ ̀3b). 

2 . Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine, Revue d’Extrême Orient, 

No.4, p.412. Đồng Nai lúc đo ́chỉ chung vùng Nam Bô.̣ 

3. Nay l| Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng. 
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gắn chặt vùng đ}́t n|y v|o Tổ quốc trải d|i tƣ ̀ phía Bắc gi{p giới 

Trung Hoa. Nam Bộ trong địa giới h|nh chính của Đại Việt v| liên tục 

l| đ}́t của Việt Nam tƣ ̀hơn 300 năm. 

Lộ trình diê̂n tiến của nền văn minh Việt Nam nói chung trong 

m}́y ng|n năm có mỡ đầu, triển khai v| tích đọng. Chúng ta có thể 

xem nhƣ tƣ ̀ cội nguồn văn minh sông Hồng, nền văn minh ấy thêm 

ch}́t liệu mới khi công cuộc ph{t triển về phƣơng Nam đâ ho|n  

th|nh trên đ}́t Đồng Nai - Gia Định. H|o khí Đồng Nai l| d}́u  ấn 

của sƣ ̣ph{t triển ở tầm cao của tính c{ch con ngƣời Việt Nam, văn 

hóa Việt Nam, trong đó sƣ ̣giao tiếp không ngƣ̀ng đƣợc phát triển về 

bề rộng v| cả chiều s}u. 
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CHƯƠNG HAI 

NAM KỲ LỤC TỈNH 

CHỐNG THƢ̣C DÂN PHÁP XÂM LƢỢC  

(LẦN THƢ́ NHẤT) - SƢ̣ BIẾN ĐỔI KINH TẾ - 

XÃ HỘI NAM KỲ TƢ̀ CUỐI THẾ KỶ XIX 

ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX 

I. THƢ̣C D]N PHÁP X]M LƢỢC NAM KỲ LỤC TỈNH 

Trong cuộc chạy đua cũa tƣ b ản phƣơng T}y x}m nhập phƣơng 

Đông tìm kiếm thị trƣờng v| thuộc địa, tƣ bản Pháp đâ dòm ngó Việt 

Nam tƣ̀ l}u . Nhƣng tƣ bản Pháp đ ến phƣơng Đông muộn hơn Bồ 

Đ|o Nha, T}y Ban Nha, H| Lan v| Anh. 

Nƣ̃a đ ầu thế kỷ XIX , c{c nƣớc tƣ b ản ]u - Mỹ chạy đua nhau 

x}m chiếm Trung Quốc . Ph{p c|ng xúc ti ến kế hoạch đ{nh chi ếm 

Việt Nam để vƣ̀a cùng các nƣớc tƣ bản khác mỡ rộng thuộc địa, vƣ̀a 

có thu ộc địa Vi ệt Nam l|m một địa b|n sát nách thị trƣờng Trung 

Quốc rộng lớn. 

Cuối tháng 6-1858, sau khi cùng Anh , Mỹ buộc triều đình Mân 

Thanh ký Hi ệp ƣớc Thiên T}n (27-6-1858), Ph{p kéo qu} n đội viê̂n 

chinh tƣ̀ chi ến trƣờng Trung Hoa đánh chi ếm Việt Nam. Liên qu}n 

Ph{p - T}y Ban Nha (Ph{p 2.500 qu}n, T}y Ban Nha 450 qu}n), tƣ̀ 

trên 14 chiến thuyền (Ph{p 13, T}y Ban Nha 1) đổ bộ chiếm bán 

đảo Sơn Tr| , mang ý đ ồ tiến qu}n v|o đ}́t li ền, s{t kinh đô Hu ế, 
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thƣ̣c hiện chiến lƣợc đánh nhanh thắng nhanh trong cuộc chiến tranh 

x}m lƣợc Việt Nam. 

Dƣới quy ền chĩ huy cũa Nguyê̂n Tri Phƣơng , qu}n d}n Đ| 

Nă̂ng giƣ̂ vƣ̂ng mặt tr ận. Sau 5 th{ng ti ến công , giặc Pháp gi}̂m 

ch}n tại ch ỗ, hao qu}n tổn tƣớng do chi ến sƣ̣ v| còn ph ải đối phó 

với thời ti ết khắc nghi ệt. Tƣớng chĩ huy Pháp Rigault de Genouilly 

buộc phải tính bề rút lui , chỉ để lại một ít qu}n ở Đ| Nă̂ng . Dƣ̣a v|o 

khả năng cơ động cũa h ải qu}n, y quyết định đem qu}n  v|o đ{nh 

chiếm Gia Định , một vùng nhiều sông ngòi , thuận tiện cho t|u 

thuyền đi lại , có th ể l| vƣ̣a lúa , hậu cần tại ch ỗ cho qu}n đội viê̂n 

chinh. Tƣ̀ Gia Định thƣ̣c d}n Pháp mỡ r ộng đánh chiếm Nam Kỳ lục 

tỉnh, sẽ cắt ngu ồn tiếp tế lúa gạo  của tri ều đình Hu ế, sẽ hạ uy th ế 

của tri ều đình Hu ế, khuyến khích Campuchia v| Xiêm nh}n cơ h ội 

n|y hiệp lƣ̣c chống phá Việt Nam. 

Để triển khai kế hoạch x}m lƣợc Nam K ỳ, R. de Genouilly 

chuyển phần lớn qu}n viê̂n chinh v|o Gia Định. 

Sau hai ng|y giao chiến, ng|y 17-2-1859, qu}n Pháp chi ếm 

th|nh Gia Định 1. Hộ đốc Vô Duy Ninh , [n s{t Lê Từ tự s{t . Giặc 

Ph{p đoạt đƣợc 200 kh}̃u đại bác , 8 vạn rƣỡi ký lô thuốc súng v| đ ộ 

chƣ̀ng 18 vạn quan Ph{p v| rất nhi ều vû khí , lúa gạ o, sau đó phá 

tan th|nh Gia Định . 

Cũng nhƣ ở Đ| Nă̂ng , qu}n d}n Gia Định không chịu khu}́t 

phục ; d}n sống trong 40 l|ng chung quanh th|nh Gia Định tƣ̣ đốt 

nh|, xa lánh giặc . Nhƣ̂ng sî phu yêu nƣớc nhƣ Tr ần Thiện Chính , 

Lê Huy chiêu mộ nghĩa binh nổi lên chống giặc , d}́y lên phong 

tr|o ƣ́ng nghîa sôi n ổi khắp nơi , g}y khiếp đảm cho qu}n giặc . 

___________ 

1. Th|nh Gia Định cũ do Nguyễn [nh x}y năm 1790 lúc còn tranh ch}́p 

với T}y Sơn , theo thiết kế cũa các cố v}́n Pháp . Th|nh Gia Định , còn gọi l| 

th|nh Quy , nằm ỡ bờ sông Sài Gòn , nay thuộc qu}̣n 1 - Th|nh phố Hồ Chí 

Minh. Th|nh Gia Định mới , Th|nh Phụng , do Minh Mạng x}y năm 1817 

(sau vụ Lê Văn Khôi). 
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Chỉ sau ít ng|y chiếm th|nh Gia Định, R.de Genouilly lo }u, vội v|ng 

b{o c{o về Ph{p rằng phải rút bõ th|nh n|y. 

Tƣớng Page thay th ế R. de Genouilly, phải điều phần lớn qu}n 

Ph{p từ mặt tr ận Đ| Nă̂ng lên chi ến trƣờng Hoa Bắc (Trung Quốc). 

Còn 1.000 qu}n để lại giữ Gia Định d|n mỏng trên m ột chiến tuyến 

d|i 10 km tƣ̀ Gò C}y Mai đến Thị Nghe.̀ 

Th{ng 10-1860, sau cuộc tiến công thắng lợi cũa liên qu}n Anh - 

Ph{p v|o Thiên T}n , Bắc Kinh, Ph{p mới đƣa qu}n đ ội trỡ lại chi ến 

trƣờng Nam Kỳ. 

Đô đốc Charner , đƣợc Napoléon III giao cho chĩ huy to|n b ộ lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ̣ Pháp ở Viê̂n Đông, ng|y 7-2-1861, tập trung gần 4.000 

qu}n Pháp với 50 t|u chiến ở Bến Nghé ráo ri ết triển khai kế hoạch 

thôn tính Nam Kỳ lục tỉnh. 

Ng|y 24-2-1861, qu}n Pháp công phá Đại đ ồn Chí Hòa 1. Sau hai 

ng|y chiến đ}́u quy ết liệt, Nguyê̂n Tri Phƣơng bị thƣơng . Đại đ ồn 

th}́t thũ (25-2), quan qu}n triều đình rút về Biên Hòa. 

Ng|y 12-4-1861, qu}n Pháp chiếm th|nh Định Tƣờng (Mỹ Tho); 

ng|y 16-12-1861, chiếm th|nh Biên Hòa; ng|y 23-3-1862, chiếm th|nh 

Vĩnh Long. 

II. NH]N D]N NAM KỲ LỤC TỈNH KH[NG CHIẾN 

CHỐNG THƢ̣C D]N PHÁP X]M LƢỢC 

Trên khắp vùng nông thôn Nam B ộ, kể cả trong vùng đô thị 

địch tạm chi ếm, nổi lên phong tr|o kháng chi ến chống giặc Pháp . 

___________ 

1. Đại đồn Chí Hòa (ở vùng Chí Hòa v| Phú Thọ ng|y nay ) do Nguyê̂n 

Tri Phƣơng chĩ đạo x}y dƣ̣ng khi ông đƣợc Tƣ̣ Đƣ́c cƣ̃ vào Gia Định làm 

Tỗng đốc qu}n vụ thay Tôn Th}́t Cáp , vì ông n|y {n binh bất động , không 

chịu chống giặc . Ở Đại đồn, có 12.000 qu}n và 150 kh}̃u đại bác . Tƣ̀ Đại đồn 

trỡ ra hai chiến lûy ỡ hai bên dài tỗng cộng 16 km. Với cƣ́ điễm phòng ngƣ̣ 

kiên cố này , Nguyê̂n Tri Phƣơng đâ ngăn chặn qu}n Pháp ỡ Gia Định trong  

6 th{ng. Nhƣng rốt cuộc qu}n đội triều đình v}̂n không tiêu diệt đƣợc số 

qu}n ít õi cũa Pháp ỡ đ}y (1.000 tên). 
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Nhiều đo|n nghîa binh lớn đƣợc hình th|nh : đo|n nghîa binh cũa 

Trƣơng Định có 6.000 ngƣời, của Nguyễn Th|nh  Ý1 có 2.000 ngƣời, 

của Phan Trung có 2.000 ngƣời. Qu}n Pháp phải thƣ̀a nh ận: “Trung 

t}m kháng chiến ở khắp mọi nơi, chia nhõ ra vô cùng, hầu nhƣ có bao 

nhiêu ngƣời An Nam thì có b}́y nhiêu trung t}m kháng chiến”2. 

Thời gian trƣớc khi Đạ i đồn th}́t thũ, nghĩa qu}n thƣờng tổ chƣ́c 

nhƣ̂ng cuộc tiến công b}́t ngờ , phục kích, đánh tĩa giặc ngay ở vùng 

S|i Gòn, nhƣ trận đánh gần chùa Khải Tƣờng gi ết chết đại úy Barbé 

(7-12-1860), hoặc tiến công t|u chiến địch trên sông Đồng Nai. 

Sau khi Đại đ ồn bị m}́t , nhiều đội nghîa qu}n tƣ̣ đ ộng nổi lên 

đánh Pháp, nhƣ cƣ̃ nh}n Trần Xu}n Hòa , Phan Văn Đạt, hƣơng th}n 

Lê Cao Dông, cai tổng L|, Đỗ Tích Thoại3, Tr| Quý Bình, v.v.. 

Tại T}n An, ng|y 10-12-1861, trên sông Nhật Tảo, đội nghîa binh 

do Nguyê̂n Trung Trƣ̣c (tên thật l| Nguyê̂n Văn Lịch ) chỉ huy , đâ 

ngụy trang đột kích đốt cháy pháo hạm Espérance cũa giặc Pháp, tiêu 

diệt 37 tên địch. 

Nhìn chung, tại c{c mi ền Gia Định , T}n An, Cần Giuộc, C{i Bè , 

Gia Thạ nh, Trảng B|ng , Thủ D ầu Một, Bến Lƣ́c , Rạch G ầm, Kỳ 

Hôn..., đ}u đ}u nghîa qu}n cûng n ổi lên đánh phá các trục giao 

thông, c{c đồn trại giặc. B}́t cƣ́ ở đ}u, đội qu}n viê̂n chinh Pháp cûng 

đều v}́p ph ải sƣ̣ chống tr ả quyết liệt. C{ch đ{nh biến hóa cũa nghîa 

qu}n khiến chúng hoang mang lo sợ. 

Đầu năm 1862, qu}n Pháp buộc phải rút bõ m ột loạt các đ ồn Gò 

Công, Chợ Gạo , Gia Thạnh , C{i Bè . Cả một vùng rộng lớn tƣ̀ Gò 

Công lên Chợ Lớn đâ đƣợc giải phóng. 

___________ 

1. Nguyên là Tỗng lânh sƣ̣ cũa triều đình Huế tại Sài Gòn trong thời 

gian đ}̀u Pháp x}m lƣợc Nam Bộ . 

2. Léopold Pallu de la Barrière : Histoire de l’expédition de Cochinchine 

en 1861 (Lịch sử cuộc chinh phục Nam Kỳ năm 1861), Paris, 1864, tr.248. 

3. Có s{ch viết l| Đỗ Trình Thoại. 
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Qu}n Pháp vƣ̀a bị s a lầy ở Việt Nam , vƣ̀a gặp khó khăn trong 

việc theo đuổi chiến sƣ̣ ở Trung Quốc , lại thất bại ở Mexico. 

Tuy nhiên, triều đình Hu ế không biết đến nhƣ̂ng thắng lợi cũa 

phong tr|o kháng chi ến cũa qu}n d}n Nam B ộ, nhƣ̂ng khó khăn 

lúng túng của qu}n Pháp , khiếp sợ “t|u to , súng lớn” của địch lại 

xin nghị hòa . Hiệp ƣớc 1862 quy định tri ều đình nhƣợng hẵn cho 

Ph{p 3 tỉnh miền Đông v| bồi thƣờng chi ến phí1. 

Triều đình đ ầu h|ng nhƣng nh}n d}n ba tĩnh mi ền Đông 

không chịu khu}́t p hục. C{c thuy ền máy cũa giặc Pháp đi truy ền 

tin về bản Hiệp ƣớc 1862 v| lệnh ngƣ̀ng chi ến đ}́u cũa tri ều đình 

bị nghĩa qu}n n ổ súng ti ến công. Nhiều ngƣời trong giới sî phu đâ 

quyết định tách khõi tri ều đình , đƣ́ng v ề phía nh}n d}n chố ng 

Ph{p. Ngay khi th|nh Gia Định th}́t thũ , c{c sĩ phu đã rời khỏi S|i 

Gòn, quyết không ở lại với giặc . Sau khi Đại đ ồn th}́t thũ , t}́t c ả 

c{c sĩ phu đ ều dời v ề ba tĩnh mi ền T}y , tạo nên phong tr|o “tị 

địa” . “Tị địa” không ph ải l| chạy trốn , m| l| không hợp tác với 

giặc, l| đi tìm ch ỗ lập căn cƣ́ mới đ ể lo việc kháng chi ến, khôi phục 

chủ quy ền. Đó l| m ột phong tr|o rộng lớn trong nh}n d}n Nam 

Bộ. C{c sĩ phu chẳng những dời gia đình mình đi m| còn dời c ả di 

cốt ngƣời th ầy cũa mình l| Vô Trƣờng To ản tƣ̀ Hòa Hƣng v ề Ba 

Tri, quyết không chịu đ ể h|i cốt cũa th ầy nằm lại ở nơi đâ bị giặc 

chiếm đóng . 

___________ 

1. Hiệp ƣớc đƣợc ký ngày 5-6-1862 với tên gọi “Hiệp ƣớc hòa bình  v| 

hƣ̂u nghị” gồm 12 khoản, quy định triều đình Huế phãi nhƣợng hẵn cho 

Ph{p ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ (Gia Định , Định Tƣờng , Biên Hòa ) v| 

đão Côn Lôn , bồi thƣờng chiến phí cho Pháp 4.000.000 franc (tƣơng đƣơng 

2.880.000 lạng bạc). Mỡ các cƣ̃a biễn Đà Nă̂ng , Ba Lạt , Quảng Yên cho Ph{p 

v| T}y Ban Nha tự do buôn b{n . Ph{p sẽ trả th|nh Vĩnh Long cho triều 

đình Huế khi nào triều đình ngƣ̀ng phong trào chống Pháp ỡ ba tĩnh miền 

Đông. 
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Th{i đ ộ b}́t hợp tác với giặc không chĩ có ở c{c tầng lớp nh}n 

d}n, c{c sĩ phu yêu nƣớc m| ở ngay cả nhƣ̂ng hƣơng chƣ́c hội tề tại 

c{c thôn xã . T}́t cả c{c s{ch của ngƣời Ph{p (phần lớn l| cũa các sî 

quan tham chiến) đều kể lại rằng, hê̂ qu}n Pháp đ ến đ}u thì hƣơng 

chƣ́c ở đó đều bõ đi , đem theo hay đốt sạch s ổ bộ của l|ng xã . Điều 

n|y đâ g}y trỡ ngại lớn cho vi ệc x}y dƣ̣ng b ộ m{y chính quyền thƣ̣c 

d}n ở cơ sỡ. 

Trong phong tr|o kháng chi ến chống Pháp x}m lƣợc cũa nh}n 

d}n ba tĩnh miền Đông sau khi triều đình Huế ký Hiệp ƣớc 1862, nổi 

lên hoạt động cũa nghîa qu}n Trƣơng Định. 

Hoạt động cũa nghîa qu}n Trƣơng Định l| trung t}m cũa phong 

tr|o kháng chiến rộng lớn lúc b}́y giờ . Trƣơng Định chiêu m ộ nghĩa 

binh đánh Pháp ngay khi chúng vƣ̀a đặt ch}n lên đ}́t Gia Định 

(1859), trên phòng tuy ến cũa địch tƣ̀ Gò C}y Mai đ ến Thị Nghè 

(trung t}m S|i Gòn). 

Sau khi Đại đ ồn Chí Hòa th}́t thũ năm 1861, Trƣơng Định đem 

qu}n về T}n Hòa , Gò Công , x}y dƣ̣ng nơi đ}y th|nh căn cƣ́ kháng 

chiến trải rộng tƣ̀ bờ bi ển Đông đến Giồng Ông Huê . C{c đội nghĩa 

qu}n cũa Phạm Tu}́n Phát ở vùng Gò Đen (T}n An ), của Bùi Huy 

Diệu ở vùng Cần Đƣớc , của Nguyễn Văn Trung ở vùng T}n Thạnh 

đều phối hợp với căn cƣ́ T}n Hòa cũa Trƣơng Định . Tại khu căn cứ , 

nghĩa qu}n s ản xu}́t v| tích trƣ̂ lƣơng thƣ̣c , chế tạo v| mua sắm vũ 

khí, tuyển mộ nghĩa binh. C{c phủ huy ện trong vùng cung c}́p ti ền 

gạo v| đều theo mệnh lệnh cũa Trƣơng Định. 

Trƣớc khi ký Hi ệp ƣớc 1862, triều đình Hu ế đâ phong cho 

Trƣơng Định chƣ́c Phó lânh binh tĩnh Gia Định . Phong tr|o kháng 

chiến dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa ông đâ bu ộc Pháp ph ải rút khõi Gò 

Công , Chợ Gạo , T}n An. Sau Hiệp ƣớc 1862, triều đình Hu ế ra 

lệnh cho Trƣơng Định ph ải giải tán nghîa qu}n v| đi ều động ông 
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đi tr}́n nh ậm An Giang với chƣ́c lân h binh , nhƣng trƣớc nguy ện 

vọng tha thi ết cũa nh}n d}n muốn ông ở lại chi ến đ}́u , ông không 

tu}n lệnh triều đình . Nh}n d}n tôn vinh ông l| “Bình T}y đại 

nguyên soái” . 

Ng|y 25-2-1863, Tƣớng Bonard dốc m ột lƣ̣c lƣợng r}́t lớn b ộ 

binh, thủy qu}n , t|u chiến v| vû khí (nhiều hơn hẵn lƣ̣c lƣợng đâ 

dùng đánh chi ếm Biên Hòa , Định Tƣờng trƣớc đó ) tiến công căn cƣ́ 

T}n Hòa. 

Nghĩa qu}n Trƣơng Định kiên cƣờng tổ chƣ́c đánh trả. Tuy bị tổn 

th}́t, căn cƣ́ T}n Hòa th}́t thũ nhƣng nghîa qu }n v}̂n ti ếp tục hoạt 

động ở khắp ba tĩnh mi ền Đông Nam Kỳ. Nhiều trận đánh nhõ diê̂n 

ra ở Biên Hòa, T}n An, Mỹ Tho, Cần Giuộc, Phú Lạc, B| Hom. 

Ng|y 20-8-1864, giặc Pháp dò bi ết ông đang ở Kiểng Phƣớc ven 

sông So|i Rạp , đâ cho tên ph ản bội Huỳnh Công T}́n đem lính đ ến 

v}y đánh b}́t ngờ . Qu}n cũa Trƣơng Định chi ến đ}́u quy ết liệt. 

Trƣơng Định bị thƣơng nặng , đâ rút gƣơm tƣ̣ sát 1, không để bị giặc 

bắt. Lúc đó ông 44 tuổi. 

Hồ Hu}n Nghiệp cùng kháng chi ến với Trƣơng Định , nhận 

chƣ́c Tri phũ T}n Bình , tƣ́c tri phũ đ ầu tiên cũa S|i Gòn - Gia 

Định . Bị địch bắt , trƣớc khi ch ết ông đâ đọc b|i thơ tƣ́ tuy ệt đầy 

khí ph{ch 2. 

___________ 

1. Một số tài liệu viết Trƣơng Định bị trúng đạn chết. 

2. B|i thơ tuyệt mệnh của Hồ Hu}n Nghiệp :  

Kiến nghîa ninh cam bất dûng vi  

Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi  

Thƣ̃ thân sinh tƣ̃ hà tu luận 

Duy luyến cao đƣờng bạch phát thùy 

(Dịch: Biết }́y l | việc nghĩa thì không thể không dũng cảm l|m ; có l|m 

tròn điều trung hiếu thì mới đ{ng l| trang nam nhi ; th}n này dù sống hay 

chết không đáng kễ mà chi ; chỉ thƣơng nhớ mẹ gi| đầu bạc). 
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Sau khi Trƣơng Định m}́t , phong tr|o kháng chiến cũa nh}n d}n 

Nam Kỳ lục tỉnh vẫn tiếp tục với nhƣ̂ng lânh tụ nghîa qu}n mới, nhƣ 

Nguyê̂n Ngọc Thăng (Lãnh binh Thăng ), Lê Quang Quyền, Phan 

Trung, Trƣơng Quyền (ch{u Trƣơng Định), Võ Duy Dƣơng (Thiên hộ 

Dƣơng), v.v.. 

Trong phong tr|o kháng chi ến nhƣ̂ng năm đ ầu Pháp x}m lƣợc , 

bên cạnh nhƣ̂ng ngƣời nông d}n “vi ệc cuốc , việc c|y, việc bƣ̀a, việc 

c}́y, tay vốn quen l|m; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chƣa 

tƣ̀ng ngó” anh dûng đƣ́ng lên c ầm vû khí chống giặc , nhiều nh| thơ 

yêu nƣớc đâ dùng ngòi bút cũa mình vƣ̀ a chiến đ}́u với kẽ thù vƣ̀a 

động viên nh}n d}n kháng chi ến, trong đó tiêu bi ểu nh}́t l| Nguyê̂n 

Đình Chiểu. 

Cùng thời với Nguyê̂n Đình Chiểu đâ nổi lên nhƣ̂ng nh| thơ yêu 

nƣớc chiến đ}́u bằng ngòi bút nhƣ : Phan Văn Trị , Bùi Hƣ̂u Nghîa , 

Huỳnh M}̂n Đạt, Nguyê̂n Thông, Nguyê̂n Văn Lạc... 

Sau khi nghîa qu}n Vô Duy Dƣơng rút bõ căn cƣ́ Tháp Mƣời , 

phong tr|o chống Pháp cũa nh}n d}n ba tĩnh mi ền Đông tạm thời 

lắng xuống . Nhƣng tƣ̀ năm 1867, nh}n d}n ba tĩnh Vînh Long , An 

Giang, H| Tiên lại anh dûng giƣơng cao ngọn cờ chống Pháp , 

cƣ́u nƣớc . 

Sau khi Hiệp ƣớc 1862 đƣợc phê chu}̃n, Vua Tƣ̣ Đƣ́c cƣ̃ một phái 

bộ do Phan Thanh Giản cầm đầu sang Pháp xin chu ộc lại ba tĩnh 

miền Đông , nhƣng thƣ̣c d}n Pháp v}̂n rắp t}m thƣ̣c h iện kế hoạch 

x}m lƣợc , th{ng 6-1867, De La Grandière tri ển khai kế hoạch chiếm 

luôn ba tĩnh miền T}y. 

Phan Thanh Giản giao ba tĩnh mi ền T}y cho Pháp r ồi nhịn ăn , 

uống thuốc độc tƣ̣ tƣ̃ (ng|y 4-8-1867). 

Ở dọc lƣu vực sông Cửu Long , lƣ̣c lƣợn g nghîa qu}n n ổi dậy 

tƣ̀ Bến Tre , Tr| Vinh , Vĩnh Long , Sóc Trăng đ ến Ch}u Đốc có đ ến 

m}́y vạn ngƣời . Mỡ đầu l| cuộc khỡi nghîa n ổ ra khoảng tháng 8-

1867 tại Cù lao Minh (Bến Tre), tiếp đó cûng trong tháng 8, l| cuộc 
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khỡi nghîa ở nam Sóc Trăng. Ở khu vƣ̣c Tr| Vinh , cũng v|o kho ảng 

cuối tháng 8-1867, nghĩa qu}n đã đ{nh bại tr ận c|n cũa m ột đại đ ội 

địch ở Cầu Ngang. 

Năm 1868, thƣ̣c d}n Pháp tăng cƣờng đ ồn bót ở ba tĩnh mi ền 

T}y, tổ chƣ́c nhƣ̂ng đội qu}n lƣu động liên tục đi c|n  quét hòng dập 

tắt phong tr|o . Tuy vậy, hoạt động cũa nghîa qu}n v}̂n ti ếp diê̂n tại 

Sóc Trăng, Tr| Vinh, nổi bật hơn cả l| trận t}́n công th|nh Mŷ Tho 

của nghĩa qu}n Quản Chơn đầu tháng 5-1868. 

Ở vùng bi ển H| Tiên - Rạch Gi{ , có hoạt đ ộng của nghĩa qu}n 

Nguyê̂n Trung Trƣ̣c . Sau trận đốt cháy t|u chi ến Espérance cũa 

Ph{p trên sông Nh ật Tảo (T}n An ) ( th{ng 12-1861), Nguyê̂n Trung 

Trƣ̣c đƣợc cƣ̃ v ề tr}́n nhậm vùng H| Tiên . Khi Pháp chi ếm ba tĩnh 

miền T}y, ông đƣợc lệnh chuyển ra Phú Yên, nhƣng ông quyết định 

ở lại cùng nh}n d}n H| Tiên - Rạch Gi{ lập căn cƣ́ Hòn Chông , hoạt 

động kháng chi ến trên địa b|n ven bi ển H| Tiên - Rạch Gi{ v| đ ảo 

Phú Quốc . 

Đêm 16-6-1868, sau khi biết tin qu}n Pháp đang chu}̃n bị tiêu diệt 

căn cƣ́ Hòn Chông cũa nghîa qu}n, Nguyê̂n Trung Trƣ̣c đâ chũ động 

t}́n công đồn Rạch Giá , giết chết gần hết qu}n địch trong đ ồn, kể cả 

viên đồn trƣỡng Sauterne v| viên thanh tra bản xƣ.́ 

Đƣợc tin đ ồn Rạch Giá bị nghîa qu}n đánh chi ếm, giặc Pháp ở 

th|nh Vînh Long huy đ ộng to|n bộ lƣ̣c lƣợng kéo xuống cƣ́u vi ện, 

chiếm lại đ ồn ng|y 21-6. Nghĩa qu}n rút v ề Hòn Chông , rồi rút ra 

đảo Phú Quốc . Th{ng 9-1868, qu}n Pháp ra Phú Quốc bao v}y nghîa 

qu}n. Nghĩa qu}n chiến đ}́u quyết liệt. Địch cắt đƣờng tiếp lƣơng, lại 

bắt mẹ Nguyê̂n Trung Trƣ̣c bu ộc ông phải đầu h|ng. Nguyê̂n Trung 

Trƣ̣c cho 300 nghĩa qu}n tản ra trong d}n rồi ra lệnh cho một nghîa 

qu}n giả l|m thƣờng d}n bắt ông n ộp cho Pháp đ ể cƣ́u mẹ gi| . Ông 

bị xử tử ở Rạch Gi{ ng|y 27-10-1868. Trƣớc lúc hy sinh , ông có m ột 

c}u nói n ổi tiếng: “Bao giờ Tây nh ổ hết cõ nƣớc Nam thì nƣớc Nam mới 

hết ngƣời đánh Tây”. 
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Hoạt động cùng thời với Nguyê̂n Trung Trƣ̣c , còn có Thủ khoa 

Nguyê̂n Hƣ̂u Hu}n . Cũng nhƣ N guyê̂n Trung Trƣ̣c , Nguyê̂n Hƣ̂u 

Hu}n tham gia chống Pháp ngay sau khi th|nh Gia Định th}́t thũ , 

ông đâ mộ qu}n nghîa dûng tham gia chi ến đ}́u bên cạnh qu}n triều 

đình. Sau Hiệp ƣớc Nh}m Tu}́t (năm 1862), ông đem lƣ̣c lƣợng nghîa 

qu}n cũa mình gia nhập nghîa qu}n Trƣơng Định. 

Khi căn cƣ́ T}n Hòa - Gò Công bị vỡ, Nguyê̂n Hƣ̂u Hu}n về Bình 

C{ch x}y dựng căn cứ , trƣ̣c tiếp lânh đạo cu ộc kháng chi ến chống 

Ph{p ở Định Tƣờng . Ph{p tiến công Bình Cách , ông rút qua Thu ộc 

Nhiêu v| đến cuối năm 1863, ông v|o Đồng Tháp Mƣời cùng Vô Duy 

Dƣơng tiếp tục chiêu mộ nghĩa qu}n chống Ph{p. 

Th{ng 7-1864, ông bị Pháp bắt , đƣa đi đ|y ở đảo Réunion1 - giƣ̂a 

Ấn Đ ộ Dƣơng. Năm 1869, đƣợc tha v ề nhƣng năm 1872, Nguyê̂n 

Hƣ̂u Hu}n cùng ] u Dƣơng L}n v| nhiều ngƣời khác lại t ập hợp 

nghĩa qu}n nổi dậy. Năm 1873, số ngƣời hƣỡng ƣ́ng có tới 3.000. Tƣ̀ 

đ}y, phong tr|o chống Pháp do Nguyê̂n Hƣ̂u Hu}n đƣ́ng đ ầu lan 

khắp vùng Mŷ Tho, T}n An, Chợ Lớn. 

Nhƣng tƣ̀ giƣ̂a năm 1874, lƣ̣c lƣợng nghîa qu}n suy yếu do thiếu 

khí giới , thuốc đạn. Cuối năm đó , thƣ̣c d}n Pháp huy đ ộng một lƣ̣c 

lƣợng lớn t}́n công căn cƣ́ Bình Cách . Nghĩa qu}n tan vỡ , Nguyê̂n 

Hƣ̂u Hu}n thoát đƣợc v ề Chợ Gạo, nhƣng đến đầu năm 1875 thì bị 

bắt. Giặc Pháp giải ông về Mỹ Tho, xƣ̃ tƣ̃ tại quê ông ở l|ng Tịnh H| 

(ng|y 19-5-1875), huyện Kiến Hƣng, tỉnh Định Tƣờng (nay l| xâ Mŷ 

Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). 

Ngo|i các cu ộc khỡi nghîa lớn nói trên , tƣ̀ năm 1869 đến 

năm 1875 còn có nhi ều cuộc khỡi nghîa chống Pháp khác nhƣ cu ộc 

khỡi nghîa cũa Phan Tòng ở Ba Tri (Bến Tre ), của Lê Công Th|nh , 

Phạm Văn Đ ồng, L}m Lê̂ ở Ô Môn - Bình Thủy (Cần Thơ ), của 

___________ 

1. Có t|i liệu viết Nguyễn Hữu Hu} n bị đày ỡ đão Cayenne , Nam 

Mỹ. 
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Nguyê̂n Xu}n Phụng , Đo|n Công Bƣ̃u ở Tr| Vinh , của Lê T{n K ế, 

Trần Bình ở Ba Động (Tr| Vinh ), của Tứ ki ệt (tƣ́c bốn ông Long , 

Th}n, Rộng, Đức) ở Cai Lậy (Định Tƣờng ), Trần Văn Th|nh ở 

Ch}u Phú (Ch}u Đốc ), của Đỗ Thƣ̀a Luông , Đỗ Thƣ̀a Tƣ̣ ở C{i T|u , 

U Minh. 

T}́t c ả nhƣ̂ng cuộc nổi dậy chống Pháp k ể trên chƣ́ng tõ nh}n 

d}n Nam Kỳ lục tỉnh quyết tƣ̃ vì n ền độc lập cũa T ổ quốc. Kẻ trƣớc 

ngã, ngƣời sau tiếp bƣớc, nh}n d}n Lục tĩnh đâ l|m th}́t bại ý đ ồ của 

giặc Pháp muốn nhanh chóng bình định Nam Kỳ.  

III. THƢ̣C D]N PHÁP THƢ̣C HIỆN CHẾ ĐỘ TRƢ̣C TRI ̣

Ở NAM KỲ 

Sau khi chiếm ba tĩnh mi ền Đông Nam Kỳ (Gia Định , Định 

Tƣờng, Biên Hòa ), thƣ̣c d}n Pháp coi Nam K ỳ l| “đ}́t đai nƣớc 

Ph{p”, coi nh}n d}n ở ba tĩnh n|y l| “th ần d}n mới cũa Ho|ng đ ế 

Napoléon”1. Sau khi chiếm tiếp ba tĩ nh miền T}y (Vĩnh Long , An 

Giang, H| Tiên ), chúng s{p nh ập ba tĩnh n|y v|o “Nam K ỳ thuộc 

Ph{p” (năm 1867), v| đặt cả Nam Kỳ lục tỉnh dƣới chế độ thuộc địa, 

t{ch Nam Kỳ ra khõi lânh thổ Việt Nam thống nh}́t. 

Hai mƣơi năm sau ng|y Pháp chi ếm th|nh Gia Định l| “thời k ỳ 

c{c đô đốc”2 nắm to|n quyền về qu}n sƣ̣ l}̂n d}n sƣ,̣ thƣ̣c hiện chế độ 

độc t|i qu}n sƣ̣ h ết sƣ́c h| khắc . Đến năm 1879, Le Myre De Vilers 

đƣợc cƣ̃ sang l|m Thống đốc Nam K ỳ; đó l| thống đốc d}n sƣ̣ đ ầu 

tiên, ch}́m dƣt́ “thời kỳ c{c đô đốc”. 

Đi đôi với vi ệc thiết lập bộ m{y cai trị , thƣ̣c d}n Pháp g}́p rút 

bình định , Nam Kỳ biến th|nh căn cƣ́ chu}̃n bị công cu ộc x}m 

___________ 

1. Bulletin officiel de l’expédition de Cochinchine (B.O.E.C.) ( T}̣p san chính 

thƣ́c cũa cuộc chinh phục Nam Kỳ), 1863, tr.287. 

2. Tƣ̀ năm 1862 đến năm 1879, Ph{p cử 12 viên đô đốc cai trị thuộc địa 

Nam Kỳ. 
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chiếm cả Bắc Kỳ v| Trung Kỳ. Việc thôn tính to|n bộ Việt Nam đƣợc 

ho|n t}́t v|o nhƣ̂ng năm 80 của thế kỷ XIX1. 

Sau khi ho|n th|nh việc thôn tính Việt Nam, Miên v| L|o, Ph{p ra 

sắc lệnh ng|y 17-10-1887 lập Liên bang Đông Dƣơng2 bao gồm Bắc Kỳ, 

Trung Kỳ, Nam Kỳ v| Miên trƣ̣c thuộc Bộ Hải qu}n v| thuộc địa. Đến 

ng|y 19-4-1899 Ph{p ra sắc lệnh đƣa L|o v|o Liên bang Đông Dƣơng 

trƣ̣c thuộc bộ thuộc địa đƣợc th|nh lập ng|y 20-3-1894. Đứng đầu Liên 

bang Đông Dƣơng l| to|n quyền với một phũ to|n quyền đóng ở H| 

Nội 6 th{ng, đóng ở S|i Gòn 6 th{ng. To|n bộ quyền h|nh ở Đông 

Dƣơng đều do phủ to|n quy ền nắm , cùng các ng|nh chuyên môn , 

đƣợc gọi l| Tổng nha3, với một tổng giám đốc nhƣ Tổng nha Giáo dục, 

Tổng nha An ninh, Tổng nha Kinh tế;... Ng}n h|ng Đông Dƣơng phát 

h|nh gi}́y bạc quy chi ếu với m ệnh giá đ ồng franc cũa chính quốc, l| 

đơn vị t|i chính duy nh}́t trên to|n côi Đông Dƣơng. Theo các hiệp ƣớc 

ký kết với Pháp trên danh nghîa còn t ồn tại vua v| tri ều đình Huế ở 

Trung Kỳ, quốc vƣơng v| triều đình Phnôm Pênh ở Miên, quốc vƣơng 

v| triều đình Luang Praban g ở L|o. Một số quy ền h|nh còn  

___________ 

1. Triều đình Huế ký với Pháp Hiệp ƣớc Harmand ngày 25-8-1883 thƣ̀a 

nh}̣n Nam Kỳ là thuộc địa Pháp, đ}́t nƣớc bị chia cắt thành ba ky:̀ Nam Kỳ tƣ̀ 

Bình Thuận v|o Nam l| Cochinchine; Trung Kỳ gọi là An Nam tƣ̀ Khánh Hòa 

tới Đeò Ngang theo chế độ nƣ̃a bão hô;̣ Bắc Kỳ gọi là Tonkin tƣ̀ Đèo Ngang ra 

Bắc theo chế độ bão hộ cũa Pháp; triều đình Huế bị tƣớc m}́t quyền ngoại giao 

kễ cã với Bắc Kinh . Triều Mân Thanh phãi ký với Pháp ngày 11-5-1884 tại 

Thiên T}n một quy ƣớc mang tên “Quy ƣớc sơ bộ về tình hƣ̂u nghị và hòa hão 

liên bang giƣ̂a Pháp và Trung Quốc”, nh}̣n rút qu}n khõi Bắc Kỳ và tôn trọng 

mọi hiệp ƣớc đã v| sẽ ký giữa Ph{p v| triều đình Huế . Ng|y 6-6-1884, triều 

đình Huế ký thêm với Pháp Hiệp ƣớc Patenôtre với nội dung căn bãn giống 

với Hiệp ƣớc Harmand: nƣớc Pháp thay mặt triều đình Huế trong mọi quan 

hệ đối ngoại ; đƣa m}́y tĩnh Bình Thu}̣n , H| Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa vào 

Trung Kỳ đặt dƣới sƣ̣ bão hộ (protectorat) của Ph{p. 

2. Tiếng Pháp: Fédération Indochinoise. 

3. Tiếng Pháp: Direction générale. 
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đƣợc giƣ̂, thƣ̣c ch}́t l| để cùng thƣ̣c d}n Pháp kềm kẹp v| bóc lột gay 

gắt d}n sỡ tại. 

Nam Kỳ l| thuộc địa cũa Pháp theo ch ế độ trƣ̣c trị, đƣ́ng đầu l| 

Thống đốc Nam Kỳ, có Hội đồng quản hạt v| địa hạt, c{c tĩnh trƣỡng 

đều l| ngƣời Pháp, ngƣời d}n Nam Kỳ l| “thần d}n” cũa Pháp1, triều 

đình Huế không có quyền gì ở đ}y. Bắc Kỳ l| xƣ́ đƣợc Pháp b ảo hộ, 

nghĩa l| triều đình Huế có quyền điều khiển hệ thống h|nh chính cũa 

mình ở c{c tỉnh (vẫn có T ổng đốc , Tuần vû , Bố chính , [n s{t , đến 

nhƣ̂ng ngƣời đƣ́ng đầu phũ, huyện, tận tổng v| l|ng xâ), song quyền 

lƣ̣c thƣ̣c t ế lại do viên Thống sứ thực hi ện. Ph{p còn bắt Nam tri ều 

phải ký nhƣ̂ng hi ệp ƣớc giao m ột số địa phƣơng , gọi l| nhƣợng địa , 

cho Pháp nhƣ H| N ội, Hải Phòng, Đ| Nă̂ng - ở nhƣ̂ng nơi n|y thƣ̣c 

hiện chế độ giống nhƣ ở Nam Kỳ. ]m mƣu cũa Pháp l ập ra ba kỳ 

nhƣ ba nƣớc nhằm chia rê , l|m suy yếu sƣ́c đ ề kh{ng của d}n t ộc 

Việt Nam vốn đâ thống nh}́t về lãnh thổ, về nguồn gốc d}n tộc tƣ̀ Bắc 

chí Nam qua mấy ng|n năm dựng nƣớc, giƣ̂ nƣớc2. 

Ở Nam K ỳ, tƣ̀ tháng 3-1861, Ph{p l ập 4 trung đội qu}n ngƣời 

An Nam; đến năm 1879, lập trung đo|n Vệ binh ngƣời b ản xƣ́  thƣ́ 

nh}́t3. Để đ|n áp nhƣ̂ng cu ộc nổi dậy ở địa phƣơng , Ph{p tuy ển 

___________ 

1. Sujet français (th}̀n d}n cũa nƣớc Pháp ) không hẵn là công d}n nhƣ 

ngƣời Pháp chính gốc , th}̣m chí khôn g đƣợc nhƣ ngƣời d}n ỡ thuộc địa 

Algérie của Ph{p. 

2. To|n quyền Đông Dƣơng De Lanessan năm 1895 đâ phãi thƣ̀a nh}̣n 

rằng: “Trong thƣ̣c tế , Trung Kỳ , Bắc Kỳ và cã Nam Kỳ đâ hợp thành một 

vƣơng quốc hết sƣ́c thống nh}́t ; d}n chún g ỡ nhƣ̂ng nơi đó nói cùng một 

tiếng nói, có cùng một phong tục , t}̣p quán , cùng một tôn gi{o , cùng một tổ 

chƣ́c xâ hội và hành chính ... Ngay cã danh tƣ̀ Bắc Kỳ (Tonkin) cũng không 

có trong ngôn ngữ An Nam” (De Lanessan: La colonisation française en 

Indochine (Công cuộc thƣ̣c d}n cũa ngƣời Pháp ỡ Đông Dƣơng ), Félix Alcan 

Editeur, Paris 1895, tr.25-26) trích từ Lịch sử Việt Nam, Nxb. Khoa học xâ hội , 

H| Nội, 1985, t. 2, tr. 84). 

3. Tiếng Pháp: Garde civile locale. 
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mộ lính “mã t|” (lính địa phƣơng ở tỉnh v| qu ận), lính “mã t| kín” 

(gọi tắt l| lính kín). 

Ngay tƣ̀ nhƣ̂ng năm đầu chiếm đóng, thƣ̣c d}n Pháp đâ thi h|nh 

nhiều biện pháp nhằm vơ vét sƣ́c ngƣời sƣ́c cũa cũ a nh}n d}n ta để 

nuôi bộ m{y cai trị thuộc địa v| cuộc chiến tranh x}m lƣợc, đồng thời 

xu}́t kh}̃u ki ếm lời , chủ yếu l| lúa gạo , nhƣ năm 1867 xu}́t 197.389 

t}́n gạo; năm 1870 vọt lên 230.031 t}́n. 

Ở những nơi chúng chiếm đóng, chúng vừa duy trì vƣ̀a tăng mƣ́c 

thu các thƣ́ thuế cũ, đồng thời đặt thêm r}́t nhi ều thƣ́ thuế mới: thuế 

th}n, thuế ruộng đ}́t, thuế môn b|i, thuế vận tải đƣờng thũy , đƣờng 

bộ... Năm 1888, To|n quyền Đông Dƣơng ban h|nh nghị định cho 

phép bọn thực d}n v | tay sai đƣợc chi ếm đ}́t l ập đồn điền..., thƣ̣c 

ch}́t l| chiếm đoạt nhƣ̂ng ruộng đ}́t m|u mơ̂ đâ đƣợc nông d}n Nam 

Kỳ đổ mồ hôi v| xƣơng máu khai phá qua nhiều đời. 

Chính s{ch ngu d}n v ề gi{o dục , đầu độc về văn hóa l| chính 

s{ch nhất qu{n của thực d}n Ph{p trong qu{ trình cai trị Nam Kỳ. 

Trƣớc năm 1862, Ph{p chƣa có chính s{ch rõ r ệt về gi{o dục, còn 

tạm thời duy trì tình trạng dạy v| học chữ nho trong d}n gian. Sau đó 

Ph{p mở trƣờng thông ngôn dạy chữ quốc ng ữ v| chữ Ph{p đ|o tạo 

viên chƣ́c tƣ̀ l|ng , tổng, đến huyện, tỉnh l|m tay sai cho Ph{p (3 

trƣờng: Collège des Interprètes , Adran, Sainte Enfance đều do các 

gi{o sĩ công gi{o cai quản). Đến năm 1871, lập trƣờng Sƣ phạm thuộc 

địa (Ecole normale coloniale), năm 1873 lập trƣờng H ậu bổ (collège 

des stagiaires) đ|o tạo giáo viên, quan chƣ́c... 

Phải đến đầu thế kỷ XX , dƣới ch ế độ to|n quyền Paul Bert 

(năm 1905) mới có chũ trƣơng gọi l| “c ải cách giáo dục” , lập ra ba 

bậc học : ấu học , tiểu học v| trung học . Bản “Quy chế chung về 

ng|nh giáo dục công ở Đông Dƣơng”1 do To|n quyền Đông Dƣơng 

___________ 

1. Règlement général de l’Instruction publique en Indochine : Học tổng 

chính quy Đông Dƣơng. 
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Albert Sarraut ra nghị định ban h|nh ng|y 21-12-1917. Cả ba kỳ Bắc, 

Trung, Nam đến năm 1913 chỉ có khoảng 100.000 học sinh trong tổng 

số 20 triệu d}n. Tính đến nhƣ̂ng năm 20 của thế kỷ XX, cả nƣớc Việt 

Nam chĩ mới có 5 trƣờng trung học công , trong đó S|i Gòn có ba 

trƣờng: Lycée Chasseloup Laubat v| Trƣờng nữ trung học S|i Gòn 1, 

sau đó thêm Lycée Petrus Ký , Collège Mỹ Tho  v| Collège C ần Thơ . 

Đặc biệt các trƣờng ti ểu học v| trung học đ ều phải dùng tiếng Pháp 

l|m chuyển ngƣ̂ học địa lý v| lịch sƣ̃ nƣớc Pháp ; sƣ̣ nghiệp cũa nƣớc 

Ph{p ở Đông Dƣơng; tổ chƣ́c cai trị cũa ngƣời Pháp ở Việt Nam; bổn 

phận đối v ới nƣớc Ph{p g ồm: 1- Phải biết yêu kính nƣớc Pháp ; 2- 

Phải biết ơn nƣớc Pháp ; 3- Phải phục vụ nƣớc Pháp ; 4- Phải trung 

th|nh với nƣớc Pháp... 

“Trƣờng Y khoa Đông Dƣơng” (Ecole de Médecine de 

l’Indochine) th|nh lập sớm nh}́t ng|y 25-10-1904, đến ng|y 29-12-

1913 đổi th|nh “Trƣờng cao đẵng Y Dƣợc khoa Đông Dƣơng” 

(Ecole Supérieure de Médecine et Pharmacie de l’Indochine ). 

Nhƣ̂ng năm 20 của th ế kỷ XX , Ph{p mở thêm v|i trƣờng cao đẳng 

v| đại học nhƣ “Đông Dƣơng cao đẵng học vi ện” (Ecole des 

Hautes Etudes Indochinoises) th|nh lập ng|y 18-9-1924, đến ng|y 

11-9-1931 đổi tên th|nh “Trƣờng Đại học Lu ật khoa” (Ecole 

Supérieure des Droits ), “Trƣờng Mŷ thu ật Đông Dƣơng” (Ecole 

des Beaux - Arts de l’Indochine) th|nh lập ng|y 27-10-1924,... Số 

trƣờng r}́t ít n|y mỡ ở H| Nội, chỉ có những con em nh| gi|u mới 

có điều kiện theo học . 

___________ 

1. Trƣờng nƣ̂ trung học Sài Gòn (Collège des jeunes filles indigènes ) 

đƣợc thƣ̣c d}n Pháp cho mỡ ngày 16-10-1915 cho con em các gia đình giàu 

có ngƣời Việt . Số học sinh ban đ}̀u là 42, th{ng 3-1916 lên đến 105. Lycée 

Petrus Ký đƣợc tách tƣ̀ Lycée Chasseloup Laubat (khu dành cho học sinh 

ngƣời bãn xƣ́ ) v|o năm 1928. Lycée (Trƣờng trung học ) dạy đến hết b{n Tú 

t|i Ph{p - Collège (Trung học ) chỉ dạy đến bằng Cao tiểu Đông Dƣơng 

(Diplôme d’Etudes Primaires Supérieures Indochinoises- DEPSI). 
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Sắc lệnh về b{o chí của Ph{p quy định chủ nhiệm, chủ bút phải l| 

ngƣời Pháp hoặc có quốc tịch Pháp ; không có gi}́y phép không đƣợ c 

ra báo. 

Mặc dù vậy ở S|i Gòn - Nam Kỳ, v|o cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ 

XX, đâ có một số tờ báo ra đời v| hoạt đ ộng nhƣ Gia Định báo (1865), 

Nhật trình Nam K ỳ (1883), Nam Kỳ địa phận (1883), Đại Nam đ ồng văn 

nhật báo (1892), Phan Yên báo (1898), Nông cổ mín đàm (1901), Lục tỉnh 

tân văn (1907) (m}́y tờ báo n|y đ ều do ngƣời Pháp l|m chũ nhi ệm); 

sau đó có thêm m ột số báo (do ngƣời Vi ệt l|m chũ nhi ệm): Nam 

Trung nhật báo (1917) của Diệp Văn Kỳ, Đại Việt tạp chí (1918) của Hồ 

Biểu Chánh, Nƣ̂ giới chung (1918) do b| Sƣơng Nguyệt Anh1 l|m chũ 

bút - l| tờ báo phụ nƣ̂ đ ầu tiên xu}́t bản ở nƣớc ta, Nam Kỳ kinh tế báo 

(1920)... Trong số n|y , Nông cổ mín đàm v| Lục tỉnh tân văn l| hai tờ 

b{o có m|u sắc tiến bộ, cổ động mạnh cho công cuộc “minh t}n” (kêu 

gọi mở mang vi ệc kinh doanh nông công thƣơng cũa ngƣời b ản xƣ́ , 

học tập văn hóa v| khoa học phƣơng T}y , chống thũ cƣ̣u, bỏ hủ tục , 

chống mê tín dị đoan), tờ Nƣ̂ giới chung cổ động cho quyền bình đẵng 

nam nƣ̂ v| cổ vũ phụ nữ n}ng cao tri thức khoa học, văn hóa v| ý chí 

tƣ̣ lƣ̣c, v.v.. 

IV. SƢ̣ BIẾN ĐỔI KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NAM KỲ 

TRONG NHƢ̂NG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX, 

ĐẦU THẾ KỶ XX 

To|n quyền Paul Doumer mỡ đ ầu công cuộc khai thác thu ộc 

địa lần thƣ́ nh}́t bắt đ ầu tƣ̀ năm 1897 với “Chƣơng trình Doumer” 

m| tinh thần cơ bản l|: Thuộc địa Đông Dƣơng ph ải đƣợc đặc bi ệt 

d|nh riêng cho thị trƣờng Pháp . Nền sản xu}́t ở thuộc địa n|y chĩ 

đƣợc thu gọn trong vi ệc cung c}́p cho chính quố c (Ph{p) nguyên 

liệu hay nhƣ̂ng v ật ph}̃m m| nƣớc Pháp không có . Công nghiệp 

___________ 

1. Con gái cũa Nguyê̂n Đình Chiễu , tên th}̣t là Nguyê̂n Xu}n Khuê . 
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nếu cần đƣợc khuyến khích thì cûng chĩ trong giới hạn nhằm bổ sung 

cho công nghiệp chính quốc chƣ́ không đƣợc l|m hại đ ến nền công 

nghiệp chính quốc. 

Tƣ̀ năm 1888 đến năm 1918, tổng số vốn đ ầu tƣ cũa c ả nh| nƣớc 

v| tƣ nh}n Pháp ở Đông Dƣơng , chủ yếu ở Việt Nam, khoảng 1 tỷ 

quan Pháp. Số vốn đầu tƣ n|y, một phần đƣợc sƣ̃ dụng v|o việc phát 

triển giao thông vận tải, một ng|nh cần thiết cho việc vơ vét nguyên 

liệu ở Việt Nam v| đ|n áp kịp thời các cuộc nổi dậy.  

Đầu thế kỷ XX , kinh tế Nam Kỳ có những bi ến đổi mạnh hơn . 

Năm 1918, “Chƣơng trình Albert Sarraut” ra đời thƣờng đƣợc gọi l| 

chƣơng trình khai thác Đông Dƣơng lần thƣ́ hai (sau Chiến tranh thế 

giới thƣ́ nh}́t ), m| nội dung chũ y ếu l| tăng cƣờng đ ầu tƣ v|o công 

nghiệp (khai thác hầm mõ, chế biến...), nông nghiệp (gạo, cao su...) để 

bóc lột thuộc địa ở mƣ́c cao hơn. 

Nhƣ trên đâ nói , tƣ̀ năm 1888 đến năm 1918, tổng số vốn đ ầu tƣ 

của c ả nh| nƣớc l}̂n tƣ nh}n Pháp ở Đông Dƣơng , chủ y ếu ở Việt 

Nam, mới có kho ảng 1 tỷ quan Ph{p , thì chỉ trong 6 năm (1924-

1929), riêng tƣ bản tƣ nh}n Pháp đâ đem qua nƣớc ta kho ảng 3-4 tỷ 

quan Pháp1. 

Nhƣng khác với cu ộc khai thác l ần thƣ́ nh}́t 2, trong cuộc khai 

th{c lần n|y, tƣ bản Pháp gia tăng v| t ập trung vốn đầu tƣ trƣớc hết 

v|o nông nghiệp (1.272,6 triệu quan Pháp ), rồi mới đ ến ng|nh mõ 

(653,7 triệu), công nghiệp chế biến (606,2 triệu), thƣơng nghiệp (363,6 

triệu) v| giao thông vận tải (174,2 triệu)3. 

___________ 

1. J.Chesneaux: Contribution à l’histoire de la natio n Vietnamienne (Đóng 

góp v|o lịch sử quốc gia Việt Nam), Ed.Sociales, Paris, 1955, tr.159. 

2. Trong cuộc khai thác l}̀n thƣ́ nh}́t , tƣ bãn Pháp bõ vốn nhiều nh}́t 

v|o ng|nh mỏ , rồi l}̀n lƣợt đến giao thông v}̣n tãi , thƣơng nghiệp và 

nông nghiệp . 

3 . Theo thống kê tƣ̀ năm 1924 đến năm 1930. Xem: Robequain: 

L’évolution économique de l’Indochine française (Sƣ̣ phát triễn kinh tế ỡ Đông 

Ph{p), Paris, 1939, tr.183. 
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Theo hƣớng đ ầu tƣ mới (ƣu tiên cho nông nghiệp), thƣ̣c d}n 

Ph{p tăng cƣờng cƣớp đoạt ru ộng đ}́t , mỡ thêm đ ồn điền, vơ vét 

nông ph}̃m xu}́t kh}̃u . Ở Nam Kỳ, chỉ tính 10 năm sau Chiến tranh 

thế giới thƣ́ nh}́t , số ruộng đ}́t bị chúng cƣớp đoạt thêm l| 503.300 

ha, trong số 775.700 ha trên phạm vi cả nƣớc1. 

Một đặc đi ểm nổi bật trong thời k ỳ khai thác thu ộc địa l ần 

thƣ́ hai l| tƣ b ản Pháp đua nhau mỡ các đ ồn điền cao su ở nhƣ̂ng 

vùng đ}́t đõ v| đ}́t xá m thuộc miền đông Nam Kỳ2 v| miền nam 

Trung Kỳ. 

Dƣới chính sách cai trị , đầu tƣ khai thác cũa thƣ̣c d}n Pháp , ở 

Nam Kỳ sƣ̣ biến đổi cũa nền kinh tế đâ kéo theo sƣ̣ bi ến chuyển cũa 

xã hội ở nông thôn v| th|nh thị. 

___________ 

1 . Theo số liệu thống kê cũa Yves Henry : L’Economie agricole de 

l’Indochine (Kinh tế nông nghiệp cũa Đông Dƣơng), H| Nội, 1932, tr.223-224. 

2. V|o những năm đầu thế kỷ XX, tƣ bãn thƣ̣c d}n Pháp đâ hùn vốn thành 

l}̣p một số công ty chu}̃n bị khai thác đồn điền cao su ỡ miền đông Nam Kỳ 

nhƣ: Công ty cao su Đồng Nai đƣợc thành l}̣p năm 1908, t}̣p trung khai thác 

c{c đồn điền cao su Trảng Bom, C}y Gáo, Túc Trƣng; Công ty đồn điền đ}́t đõ 

(Plantations des terres rouges) th|nh lập năm 1910, có những đồn điền lớn nhƣ 

Quản Lợi, Xa Cam, Xa Cát, Xa Trạch, Bình Sơn, Phú Hƣng; Công ty cao su Viê̂n 

Đông (Société des Caoutchoucs d’Extrême- Orient), tên thƣờng gọi là CEXO 

th|nh lập năm 1910, có 2 đồn điền lớn là Công ty cao su T}y Ninh (Société des 

Hévéas de T}y Ninh ) th|nh lập năm 1913; Công ty cao su Đông Dƣơng 

(Société Indochinoise des Plantations d’Hévéas, gọi tắt l| S .I.P.H) đƣợc thành 

l}̣p năm 1906, có c{c đồn điền nhƣ An Lộc, D}̀u Gi}y, Bình Lộc, Ông Quê,́ Bến 

Củi, Bình Ba, Trảng Bom, C}y G{o, H|ng Gòn, C}̃m My;̂ Công ty các đồn điền 

cao su Michelin (Société des plantations et Pneumatiques Michelin) th|nh lập 

năm 1917, có c{c đồn điền lớn nhƣ Dầu Tiếng, Phú Riềng. Nhƣ̂ng công ty này 

tuy số vốn ngày một tăng , nhƣng hoạt động cũa chúng trong thời kỳ trƣớc 

Chiến tranh thế giới thƣ́ nh}́t mới chĩ giới hạn ỡ việc trồng thƣ̃ chƣ́ chƣa đi vào 

khai thác lớn. Tính đến năm 1918, số diện tích đ}́t đai ỡ Nam Kỳ bị thƣ̣c d}n 

ngƣời Pháp (colon) chiếm l|m đồn điền l| 184.700 ha, trong đó mới có chƣ̀ng 

7.400 ha đƣợc dùng trồng cao su , v| số mủ cao su khai th{c đƣợc mới chỉ 

khoảng 150-200 t}́n/năm (số liệu năm 1914). 
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Ở nông thôn, nạn cƣớp đất do bọn địa chũ thƣ̣c d}n v| bọn tay 

sai phong kiến đâ d}̂n tới sƣ̣ b ần cùng hóa cũa nông d}n tạo ra t ầng 

lớp tá điền ở Nam Bộ v| sƣ̣ biến đổi cũa giai c}́p địa chũ g ồm nhiều 

loại hơn thời phong ki ến: địa chũ Pháp, địa chũ Nh| Chung , địa chũ 

quan lại1, địa chũ thƣờng, đại địa chũ kiêm công thƣơng gia. 

Đầu thế kỷ XX, S|i Gòn - Chợ Lớn đâ phát triển th|nh một đô thị 

công thƣơng lớn ở phía nam Đông Dƣơng . C{c đô thị , thị trấn kh{c 

nhƣ Biên Hòa, Mỹ Tho cũng dần dần ph{t triển. 

Cùng với sƣ̣ phát tri ển cũa đô thị v| công thƣơng nghi ệp ở Nam 

Kỳ, v|o đầu thế kỷ XX , tầng lớp tƣ s ản Việt Nam đầu tiên đâ xu}́t 

hiện. Một số có quyền lợi kinh tế gắn liền với Pháp. Một số xu}́t th}n 

tƣ̀ lớp địa chũ gi|u có c huyển sang kinh doanh công thƣơng nghiệp 

với ý thƣ́c chống lại độc quyền công thƣơng cũa thƣ̣c d}n Pháp (nhƣ 

trƣờng hợp Trƣơng Văn Bền2). Một số đâ có ý thƣ́c hùn vốn lại th|nh 

lập nhƣ̂ng công ty lớn để có thể cạnh tranh với Ph{p v| ngoại kiều. 

Sƣ̣ ra đời ồ ạt của c{c công ty , c{c hội buôn, c{c nh| kinh doanh 

công thƣơng tại Nam Kỳ v| trong cả nƣớc v|o nhƣ̂ng năm 1904-1908 

một mặt phản ánh nhu c ầu khách quan cũa xâ h ội Việt Nam đòi hõi 

ph{t triển kinh tế tƣ bản chũ nghîa, mặt khác cûng th ể hiện sƣ̣ phản 

ứng của giới công thƣơng v| số địa chủ có xu hƣớng tƣ s ản hóa cũa 

Việt Nam nói chung , Nam Kỳ nói riêng đối với sự chèn ép v| sự đ ộc 

quyền lûng đoạn cũa tƣ bản Pháp. 

Sƣ̣ phát triển bƣớc đầu cũa kinh tế tƣ bản chũ nghîa m| họ l| đại 

diện, đâ tạo th|nh m ột nh}n tố thu ận lợi không th ể thiếu cho việc 

tiếp thu các tr|o lƣu tƣ tƣỡng d}n chũ tƣ s ản tƣ̀ ngo|i truy ền v|o , 

cũng nhƣ cho c{c cu ộc vận động chính trị , văn hóa mang tính ch}́t 

d}n chũ tƣ sản đầu thế kỷ XX. 

___________ 

1. Nhƣ Tri huyện Lê Quang Quyền ỡ Bà Rịa , Tri huyện Đoàn Tiên S anh 

ở T}y Ninh, Đốc phủ sứ Trần B{ Lộc ở C{i Bè... 

2. Trƣơng Văn Bền vƣ̀a là đại địa chũ có 17.000 ha đ}́t, vƣ̀a là chũ một xí 

nghiệp làm xà bông, sƣ̃ dụng 700 công nh}n. 
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Sau Chiến tranh thế giới thƣ́ nh}́t (1914 - 1918), trong cuộc khai 

th{c thu ộc địa l ần thƣ́ hai , mặc dù đ ế quốc Pháp v}̂n không chũ 

trƣơng phát tri ển công nghiệp ở thuộc địa, nhƣng do quan hệ h|ng 

hóa - tiền tệ lúc n|y đâ mỡ r ộng, thêm v|o đó l| tƣ b ản Pháp cûng 

cần một lớp ngƣời Việt trung gian l|m đại lý tiêu thụ h|ng hóa , cung 

c}́p nh}n công v| nguyên li ệu cho chúng, nên về kh{ch quan đã kích 

thích sự hình th|nh giai cấp tƣ s ản ở Việt Nam, trong đó có tƣ s ản 

Nam Kỳ. 

Vì những m}u thuẫn nhất định v ề kinh tế v| chính trị với đ ế 

quốc v| phong ki ến, nên giai c}́p tƣ s ản Việt Nam có khuynh hƣớng 

d}n tộc v| d}n chũ. Nhƣng do cơ sỡ kinh tế của họ rất nhỏ bé v| yếu 

ớt, bị l ệ thuộc v|o tƣ bản nƣớc ngo|i v| ít nhi ều có dính líu với 

phong kiến, nên về chính trị, họ thƣờng có th{i đ ộ hai mặt: một mặt 

muốn chống đ ế quốc v| phong ki ến, đòi các quy ền d}n tộc v| d}n 

chủ; mặt khác, họ lại dễ ngả theo con đƣờng cải lƣơng, thỏa hiệp với 

đế quốc v| phong kiến để bảo vệ lợi ích giai c}́p cũa mình . Trong hai 

mặt đó, mặt cải lƣơng, thỏa hiệp l| chính. 

Cùng với giai c}́p tƣ s ản tại Nam K ỳ cũng nhƣ trong c ả nƣớc, ở 

c{c đô thị , nh}́t l| S|i Gòn - Chợ Lớn, tầng lớp tiểu tƣ sản cûng phát 

triển hơn trƣớc, bao gồm nhƣ̂ng ngƣời tiểu thƣơng, tiểu chũ, trí thức, 

học sinh, viên chƣ́c v| nhƣ̂ng ngƣời l|m dịch vụ. Đông nh}́t l| nhƣ̂ng 

ngƣời l|m các nghề thủ công v| buôn b{n nhỏ. Đội ngû viên chƣ́c, trí 

thƣ́c v| nhƣ̂ng ngƣời l|m dịch vụ c|ng ng|y c|ng tăng lên cùng với 

nhịp độ ph{t triển công cuộc khai thác thu ộc địa cũa thƣ̣c d}n Pháp 

do số học sinh Vi ệt Nam trỡ v ề sau khi học h|nh ở Ph{p đã nhi ều 

hơn trƣớc , nên xu}́t hi ện lớp trí thƣ́c tƣ̣ do - họ không v|o cơ quan 

của chính quyền m| tƣ̣ mỡ dịch vụ , nh}́t l| nghề y, nghề luật. Cũng 

đâ bắt đ ầu có giáo viên , gi{o sƣ dạy c{c trƣờng tƣ ; số lƣợng giáo 

viên, học sinh, mặc dù bị thƣ̣c d}n Pháp hạn chế, cũng tăng lên. 

Ở c{c đô thị tại Nam K ỳ cũng nhƣ trong c ả nƣớc , bên cạnh 

giai c}́p tƣ s ản, tầng lớp ti ểu tƣ sản, còn có lớp ngƣời l|m thuê  
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ăn lƣơng, trong đó có m ột số đâ trỡ th|nh nhƣ̂ng ngƣời vô s ản công 

nghiệp. Kh{c với công nh}n c{c nƣớc tƣ b ản phƣơng T}y, m| phần 

đông xu}́t th}n tƣ̀ d}n nghèo th|nh thị , lớp công nh}n n|y chũ y ếu 

xu}́t th}n tƣ̀ nhƣ̂ng nông d}n còn gắn bó nhi ều với nông thôn , với 

cộng đồng l|ng xâ. Tuy mới v|o nh| máy , nhƣng họ đâ có nhƣ̂ng nét 

chung cơ bản m| trƣớc hết l| tính tập trung ng|y c|ng cao trong quá 

trình ph{t tri ển về số lƣợng . Năm 1910, nh| máy rƣợu Bình T}y có 

khoảng 300 công nh}n, nh| máy Ba Son có trên 1.000 công nh}n, c{c 

nh| máy xay xát gạo ở S|i Gòn, Chợ Lớn có khoảng 3.000 công nh}n. 

Họ cũng đã có trình độ chuyên môn kŷ thuật nh}́t định, biểu hiện 

rõ tính chất công nh}n công nghi ệp. Năm 1906, ở Nam Kỳ có 25.000 

công nh}n, trong đó 900 công nh}n có tay nghề kỹ thuật cao. Họ cũng 

sớm có tinh thần đo|n kết đ}ú tranh chống áp bƣ́c, bóc lột. 

Với số lƣợng khá đông , với ch}́t lƣợng cao th ể hiện ở tính tập 

trung, với tinh thần đo|n kết đ}́u tranh chống kẽ thù giai c}́p v| d}n 

tộc, công nh}n Việt Nam nói chung , bao gồm công nh}n Nam Kỳ đâ 

đũ tƣ các h để hình th|nh m ột giai c}́p . Tuy vậy, vì chƣa có lý lu ận 

tiên tiến soi đƣờng , họ chƣa quan ni ệm đƣợc mình l| m ột giai c}́p 

riêng, có lợi ích, nguyện vọng riêng v| chƣa nhận thƣ́c đƣợc vị trí, vai 

trò của mình trong xã hội - m| Mác gọi l| “giai c}́p tƣ̣ nó”. 

Sau Chiến tranh thế giới thƣ́ nh}́t, chính s{ch tăng cƣờng đầu tƣ, 

đ}̃y mạnh khai thác thu ộc địa cũa thƣ̣c d}n Pháp đâ đƣa lại m ột hệ 

quả l| sƣ̣ trƣỡng th|nh nhanh chóng cả về số lƣợng v| ch}́t lƣợng cũa 

giai c}́p công nh}n Việt Nam nói chung, đội ngû công nh}n Nam K ỳ 

nói riêng. 

65 nh| máy xay xát ở Nam Kỳ chủ y ếu tập trung ở S|i Gòn - 

Chợ Lớn , có 7.000 công nh}n. Một trong nhƣ̂ng đ ồn điền cao su 

lớn ở Nam Kỳ sƣ̃ dụng 3.600 công nh}n, một đồn điền khác  có 

3.300 công nh}n. 

Sƣ̣ t ập trung cao cũa công nh}n khi ến cho sƣ̣ đối l ập giƣ̂a vô 

sản v| tƣ bản thống trị Pháp ng|y c|ng trỡ nên s}u sắc ; ý thức  
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giai c}́p cũa công nh}n đƣợc n}ng cao ; đồng thời l|m dê̂ d|ng cho 

việc tập hợp, gi{c ngộ v| tổ chƣ́c công nh}n. Chính vì lẽ đó m| phong 

tr|o công nh}n trong cả nƣớc nói chung , ở Nam Kỳ nói riêng, trong 

nhƣ̂ng năm 20 của thế kỷ XX, ph{t triển mạnh me.̂ 

Sƣ̣ ph}n hóa xâ h ội nói trên cùng với sƣ̣ phát tri ển tinh thần yêu 

nƣớc chống thực d}n Ph{p đã đƣa tới sự ra đời của m ột loạt tổ chƣ́c 

chính trị - xã hội trên đ}́t S|i Gòn v|o nhƣ̂ng năm 20 của thế kỷ XX. 

V|o khoảng cuối th ế kỷ XIX đ ầu thế kỷ XX , ở Nam Kỳ có nhiều hội 

yêu nƣớc bí mật đƣợc báo chí gọi l| “H ội kín”. V|o giƣ̂a nhƣ̂ng năm 

1920, ở Nam Kỳ lại có thêm m ột số chính đ ảng mang m|u sắc chính 

trị ra đời v| hoạt động. Đó l|: 

1) Đảng Lập hiến. Năm 1923, trong giới công chƣ́c cao c}́p v| tƣ 

sản, điền chũ ở Nam Kỳ đâ hình th|nh m ột khuynh hƣớng chính trị 

mang tính ch}́t c ải lƣơng nhằm v ận động chính quyền thƣ̣c d}n ban 

h|nh nhƣ̂ng cải cách. Khuynh hƣớng n|y đƣơng thời gọi l| “lập hiến” 

v| lânh tụ cũa nó l| Bùi Quang Chiêu , Nguyê̂n Phan Long, thƣ̣c ch}́t 

nó chỉ l| một đảng phái chính trị tay sai cũa chính quyền thƣ̣c d}n. 

2) Đảng Thanh niên (Jeune Annam). V|o khoảng năm 1926, ở S|i 

Gòn, có một số thanh niên yêu nƣớc t ập hợp chung quanh Tr ần Huy 

Liệu - chủ bút tờ Đông Pháp thời báo. 

Đƣờng lối của Đ ảng n|y không rô r|ng; hoạt đ ộng nổi bật l| 

chống lại tƣ tƣỡng “Pháp Vi ệt đề huề” cũa Đ ảng Lập hiến trong vụ 

“Đón Bùi Quang Chiêu tƣ̀ Pháp v ề”. Đảng Thanh niên cûng hoạt 

động tích cƣ̣c trong cu ộc đ}́u tranh đòi th ả Nguyê̂n An Ninh v| đặc 

biệt đóng vai trò h ạt nh}n trong việc tổ chƣ́c đám tang nh| chí sî yêu 

nƣớc Phan Ch}u Trinh (ng|y 24-3-1926). 

3) Thanh niên cao vọng , l| một tổ chƣ́c do Nguyê̂n An Ninh t ập 

hợp . Tƣ̀ số qu ần chúng đâ đƣợc đánh thƣ́c lòng yêu nƣớc qua các 

phong tr|o công khai hoặc c{c “H ội kín” trƣớc đó , Nguyê̂n An 

Ninh tổ chƣ́c họ lại đ ể chỉ dẫn “cho anh em bi ết v| l|m” khi cách 

mạng c ần. Tổ chƣ́c n|y chĩ đ ến cụm thôi , không có  
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c}́p tĩnh, không có c}́p trung ƣơng 1, có cơ sở mạnh ở c{c quận huyện 

chung quanh S|i Gòn v| ở một số tĩnh Nam Kỳ. 

4) Đông Dƣơng Lao động đảng, Hội nghị th|nh lập họp ng|y 12-11-

1926 ở S|i Gòn do Cao Tri ều Phát l|m Đ ảng trƣỡng, có tôn chỉ , mục 

đích bảo vệ ngƣời lao động Đông Dƣơng. Sau khi Đảng họp Hội nghị 

th|nh lập, Ch{nh mật thám Nam Kỳ Paul Arnoux báo với Thống đốc 

Nam Kỳ không nên ch}́p thu ận. Tuy Đảng không tồn tại hợp pháp 

nhƣng v}̂n hoạt động công khai v| đặc bi ệt sôi nổi trên mặt trận báo 

chí2 (chủ yếu l| tờ Nhƣ̣t Tân báo (L’Ere Nouvelle)).  

Trong nhƣ̂ng năm cuối th ế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX , tại Nam K ỳ 

nổi lên một số cu ộc đ}́u tranh lớn dƣới nhi ều hình thƣ́c phong phú , 

mới mẽ cũa nhi ều tầng lớp xâ h ội khác nhau bằng bạo đ ộng, vũ 

trang, biểu tình, đình công, bãi học, viết báo, lập hội. 

Cuộc mƣu đánh Sài Gòn ngày 22-1-1885. Thủ lĩnh cu ộc khỡi nghîa 

l| Nguyê̂n Văn Bƣờng. Do phối hợp không tốt nên khỡi nghîa không 

nổ ra đƣợc. Cuộc khỡi nghîa 18 thôn Vƣờn Trầu năm 1885 do Phan Văn 

Hớn (Quản Hớn ) đƣ́ng đầu. Đêm 24 rạng 25 th{ng chạp năm Gi{p 

Th}n (ng|y 8 rạng 9-2-1885), hơn 1.000 nghĩa qu}n đ{nh chi ếm Hóc 

Môn, bắt Đốc phũ Ca , cắt đầu treo lên cột đèn trƣớc chợ đ ể cảnh cáo 

nhƣ̂ng tên bán nƣớc3. 

Phong trào Minh Tân nhƣ̂ng năm đầu thế kỷ XX 

V|o nhƣ̂ng n ăm đầu thế kỷ XX , cùng với Bắc K ỳ v| Trung Kỳ, 

trên đ}́t Nam K ỳ cũng bùng lên phong tr|o Minh T}n kh{ sôi n ổi, 

hƣỡng ƣ́ng phong tr|o Đông Du do Phan B ội Ch}u lânh đạo . 

Trong hoạt đ ộng n|y, Trần Chánh Chi ếu (Gilbert Chiếu) có m ột  

___________ 

1. Nguyê̂n Thị Minh : Nguyê̂n An Ninh - Tôi chĩ là cơn gió  thỗi, Nxb. Trẻ, 

Th|nh phố Hồ Chí Minh, 2001, tr.162-163. 

2. B{o c{o h|ng năm (tƣ̀ ngày 1-7-1926 đến ng|y 1-7-1927) của Sở Mật 

th{m Nam Kỳ (Trích lại Phan Văn Ho|ng : Cao Triều Phát , nghĩa khí Nam Bộ , 

Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí Minh, 2001, tr.51-56). 

3. Lúc bấy giờ lan truyền khắp nơi c}u h{t : 

“Mƣ̀ng Xuân có pháo, có nêu, 

Có đầu Đốc phủ đang bêu cột đèn”. 
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vai trò r}́t q uan trọng . Cùng với Tr ần Chánh Chi ếu, Nguyê̂n Th ần 

Hiến lập Khuyến du học hội ở S|i Gòn, đem một phần lớn gia t|i giúp 

v|o quŷ du học sinh. Ở Cao Lânh (Sa Đéc) có Nguyễn Quang Diêu1, ở 

Vĩnh Long có Lý Trung Ch{nh , Trần Quang Định, Đặng Bỉnh Th|nh, 

Nguyê̂n Ngƣơn Hanh ... Dƣới sƣ̣ v ận động cũa các vị , số học sinh 

Nam Kỳ tham gia Đông Du lên tới 100 ngƣời, chiếm ph}n nƣ̃a số học 

sinh Đông Du cũa cả nƣớc. 

Cùng với Nguyê̂n Th|nh Út , Trần Chánh Chi ếu th|nh lập Minh 

Tân công nghệ xã (ng|y 1-6-1908), một dạng công ty cổ phần, Minh Tân 

khách sạn ở Mỹ Tho v| Nam Trung khách sạn ở S|i Gòn l| nơi h ội họp 

của những ngƣời cùng chí hƣớng. 

Nguyê̂n An Khƣơng (cha cũa Nguyê̂n An Ninh), một dịch giả đƣợc 

ngƣơ̂ng mộ, nh| báo t ích cực ủng h ộ phong tr|o Đông Du v| lập ra 

Chiêu Nam lầu ở đƣờng Kinh L}́p (nay l| đƣờng Nguyê̂n Huệ). Đ}y l| cơ 

sỡ t|i chính cũa phong tr|o Đông Du với đƣờng d}y bí m ật đƣa học 

sinh qua Nhật Bản. Nguyê̂n An Khƣơng đâ bị bắt cùng Tr ần Chánh 

Chiếu. Nhiều tổ chƣ́c khác cûng hƣỡng ƣ́ng phong tr|o, lập quán ăn, 

cƣ̃a h|ng mua bán lúa gạo, lập nh| in, b|o chế thuốc Bắc, vận tải đƣờng 

sông,... Ở S|i Gòn v| rải rác khắp các tĩnh Nam Kỳ m| nội dung l| khơi 

động tinh thần yêu nƣớc, khuyến khích nếp sống l|nh mạnh2. 

B{o Lục tỉnh tân văn , do Trần Chánh Chi ếu3 l|m chũ bút , có sƣ̣ 

cộng tác cũa nhi ều nh}n sî ở Nam Kỳ, Campuchia, Nam Trung Kỳ, 

l| tờ báo công khai c ổ xúy cho phong tr|o Minh T}n : hô h|o thƣ̣c 

hiện thuần phong mỹ tục nhƣ bỏ cờ bạc , hút x{ch , giảm bớt nghi 

thƣ́c cƣới xin , ma chay ; kêu gọi gi|nh lại quy ền lợi kinh t ế 

___________ 

1. Nguyê̂n Quang Diêu , ngƣời Cao Lânh (Sa Đéc), hoạt động yêu nƣớc , 

bị Ph{p bắt , kết án tù , đày sang Cayenne (Nam Mŷ). Ông vƣợt ngục và lao 

động một số năm trên đ}́t Mŷ, vƣợt đại dƣơng trỡ về Trung Quốc đễ bắt liên 

lạc với c{c đồng chí cũ , đi lại nhiều tĩnh ỡ Hoa Nam , sau cùng bí m}̣t về Sa 

Đéc. Bị Ph{p truy nã r{o riế t, ông }̃n danh ỡ vùng Hồng Ngƣ̣ , dạy học v| 

bốc thuốc, ông qua đời tại đ}y. 

2. Đoạn nội dung này đâ đƣợc Ban Biên soạn bỗ sung , chỉnh sửa (BT). 

3. Th{ng 10-1908, Tr}̀n Chánh Chiếu bị chính quyền thƣ̣c d}n Pháp bắt . 

Khi ra tù , ông bán hết ruộng đ}́t ỡ quê (Rạch Gi{ ) lên Sài Gòn hoạt động 

giúp phong tr|o Phan Bội Ch}u. Ông m}́t ỡ Sài Gòn năm 1919. 
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trong thƣơng mại dịch vụ , đ}́u th ầu,... đang nằm trong tay tƣ s ản 

Hoa kiều v| ]́n kiều đƣợc chính quyền thƣ̣c d}n Pháp che chỡ. 

Phong tr|o Minh T}n ở Nam Kỳ, trên phƣơng diện kinh tế v| văn 

hóa có những yêu cầu v| hình thƣ́c tổ chƣ́c ở mƣ́c độ cao hơn các nơi 

kh{c do đi ều kiện khách quan cũa Nam K ỳ sớm ti ếp xúc với văn 

minh phƣơng T}y. Động lƣ̣c chính cũa phong tr|o l| nhƣ̂ng ngƣời có 

tinh thần yêu nƣớc v| ít nhiều gắn bó với tƣ tƣỡng qu}n chũ. 

Phong trào đấu tranh vû trang mang màu sắc tôn giáo đ ầu thế kỷ XX. 

Hai cuộc phá Khám Lớn , tấn công Sài Gòn đêm 28-3-1913 và đêm 11- 2-

1916. Phong tr|o n|y phát sinh v|o nhƣ̂ng năm 1910-1911, nhƣng 

ph{t triển mạnh v|o thời k ỳ Chiến tranh thế giới thƣ́ nh}́t , với mục 

tiêu chống bắt lính, chống chiến tranh, giải phóng d}n tộc. Phong tr|o 

gồm nhiều tổ chƣ́c nhƣ Thiên địa h ội, Nghĩa hòa h ội, Duy t}n hội, 

Thi bình h ội, Phục hƣng h ội, [i quốc h ội... Phong tr|o phát tri ển 

mạnh ở c{c tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Bạc Liêu, Rạch Gi{, Bến 

Tre, Sa Đéc, Ch}u Đốc, v.v.1. 

Cuộc phá Khám Lớn S|i Gòn đêm 28-3-1913 do Nguyê̂n Hƣ̂u Trí, 

Nguyê̂n Văn Hiệp v| Phan Phát Sanh (tƣ́c Phan Xích Long) lãnh đạo. 

Kế hoạch định g}y ti ếng nổ lớn để l|m hiệu lệnh h|nh động không 

thƣ̣c hiện đƣợc. Chính quyền thƣ̣c d}n lập tòa án xƣ̃ nhƣ̂ng ngƣời bị 

bắt. Phan Phát Sanh bị kết án tù chung th}n. 

Gần ba năm sau , Nguyê̂n Hƣ̂u Trí lại t ổ chƣ́c cu ộc t}́n công 

Kh{m Lớn S|i Gòn v| dinh Thống đốc Nam K ỳ đêm 14 rạng 15- 2-

1916 định b}́t ngờ đánh l}́y S|i Gòn, giải thoát cho Phan Phát Sanh v| 

thả c{c tù nh}n nhƣng không đạt kết quả. 

Cuộc bâi  khóa của 500 học sinh Trƣờng Chasseloup Laubat ở Sài Gòn 

tháng 12-1920. 

Đ}y l| cuộc bâi khóa lớn đ ầu tiên ở S|i Gòn . Sƣ̣ ki ện n|y có 

tiếng vang lớn g}y ho ảng hốt cho giới c ầm quyền thƣ̣c d}n . Tờ 

___________ 

1. Theo điều tra thì thành ph}̀n nghîa qu}n có khoãng 65% l| nông d}n , 

số còn lại là thợ thuyền và ngƣời buôn bán nhõ. 
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b{o L’Impartial (Trung lập) của De la Chevr otière cho rằng cu ộc bâi 

khóa n|y l| k ết quả của cuộc bâi công cũa 226 thủy thủ nƣớc ngo|i 

trên các t|u Maneheim, Ménès, Sharnhort, Afénas, Neidenfels, Brisgaya, 

Amiral Canteaume, Buenos Aires nổ ra v|o ng|y 8-3-1920, theo 

“khuynh hƣớng mácxít”. 

Cuộc đấu tranh chống độc quyền hải cảng Sài Gòn. 

Năm 1923, một công ty tƣ bản Pháp đƣợc nh| cầm quyền ũng hộ, 

định gi|nh l}́y đ ộc quyền xu}́t nh ập kh}̃u ở S|i Gòn . Ph{i tƣ s ản v| 

địa chũ lớn Nam K ỳ đâ đƣa vụ n|y lên báo v| ra các cu ộc míttinh 

công khai để phản đối . Đƣợc sự ủng h ộ của quần chúng , cuộc đ}́u 

tranh chống đ ộc quyền cảng S|i Gòn đâ có ti ếng vang tới các chính 

giới bên Pháp. Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ phải tạm ngƣ̀ng thi h|nh. 

Phong trào hƣỡng ƣ́ng cuộc vận động đòi ân xá Phan Bội Châu. 

Sau khi tổ chƣ́c bắt cóc Phan B ội Ch}u tại Thƣợng H ải (30-6-

1925), thƣ̣c d}n Pháp bí mật đƣa cụ về giam tại nh| giam Hõa Lò, H| 

Nội, dƣ̣ định hâm hại cụ theo bản án tƣ̃ hình vắng mặt đâ có să̂n. ]m 

mƣu n|y vơ̂ lỡ , thƣ̣c d}n Pháp buộc phải đƣa cụ ra xét xƣ̃ công khai . 

Phiên tòa ti ến h|nh tại H| N ội ng|y 23-11-1925 thu hút đông đ ảo 

quần chúng. Tòa {n thực d}n kết án cụ khổ sai chung th}n. Vụ {n n|y 

l|m sôi động dƣ luận quần chúng khắp to|n quốc v| có ti ếng vang 

sang cả nƣớc Pháp. Bằng nhiều hình thƣ́c khác nhau, phong tr|o đ}́u 

tranh đòi thả Phan Bội Ch}u đâ thu hút đƣợc các t ầng lớp nh}n d}n , 

giới báo chí v| c ả bộ phận nhƣ̂ng ngƣời Pháp ti ến bộ... Trƣớc sƣ́c ép 

của dƣ luận, ng|y 24-12-1925, Tổng thống Pháp phải ký sắc l ệnh “}n 

x{” Phan Bội Ch}u, quản thúc tại Huế. 

Cuộc biểu dƣơng lƣ̣c lƣợng nhân dịp đón Bùi Quang Chiêu. 

Cuối năm 1925, l}́y tƣ cách l| đại di ện Đảng Lập hiến, Bùi 

Quang Chiêu sang Pháp đ ể vận động Chính phũ Pháp thi h|nh 

một số c ải cách d}n chũ ở Việt Nam. Cuộc vận động mang tính 

ch}́t c ải lƣơng đó không đi đ ến đ}u. Chiều 24-3-1926, Bùi Quang 

Chiêu tƣ̀ Pháp v ề tới S|i Gòn . 60.000 ngƣời S|i Gòn - Chợ Lớn v|  
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c{c tỉnh Nam K ỳ, do Đảng Thanh niên hô h|o , đâ đi đón r}́t r ầm rộ. 

Ngƣời ta đi đón rƣớc không ph ải vì h}m m ộ Bùi Quang Chiêu , m| 

chủ yếu l| muốn nh}n dịp đó bi ểu dƣơng lƣ̣c lƣợng chống bọn trùm 

thƣ̣c d}n phản động. 

Cuộc vận động đòi thả Nguyê̂n An Ninh. 

Giƣ̂a lúc S|i Gòn đang sôi đ ộng với các cuộc đ}́u tranh yêu nƣớc 

đòi tƣ̣ do d}n chũ thì thƣ̣c d}n Pháp đâ bắt giƣ̂ nh| trí thƣ́c yêu nƣớc 

Nguyê̂n An Ninh , thần tƣợng cũa giới thanh niên thời }́y . Sƣ̣ ki ện 

n|y c|ng l|m sôi động không khí đ}́u tranh  của nh}n d}n. Ng|y 5-4-

1926, nh}n viên Đông Dƣơng ngân hàng v| công nh}n Hãng cao su 

Labbé bãi công hƣởng ứng . Sau đó ng|y 19-4-1926, trên tờ La Cloche 

Fêlée (Chuông rè ) số 58 đăng lá thƣ có 1.000 ngƣời ký tên đòi th ả 

Nguyê̂n An Ninh v| nh ững ngƣời bị bắt . Phong tr|o đ}́u tranh đòi 

thả Nguyê̂n An Ninh l| m ột cuộc vận động chính trị , n}ng cao tinh 

thần yêu nƣớc, yêu d}n chũ cũa các tầng lớp nh}n d}n Việt Nam, đặc 

biệt ở Nam Kỳ. 

Cuộc biểu dƣơng lƣ̣c lƣợng nhân tổ chƣ́c đám tang Phan Châu Trinh. 

Phan Ch}u Trinh l| một chí sî yêu nƣớc . Ông chîa mûi nhọn đ}́u 

tranh v|o chế độ phong kiến nh| Nguyê̂n, theo lập trƣờng cƣ́u nƣớc 

có tính chất d}n chủ tƣ s ản. Ông có uy tín lớn trong nhi ều giới quần 

chúng. Sau phong tr|o chống thuế ở Trung Kỳ - lúc bấy giờ ông l| 

một viên quan Nam triều c}́p th}́p tại Huế - ông bị bắt v| sau đó sang 

Ph{p. Tại Ph{p, ông có quan h ệ với Nguyê̂n Ái Quốc . Về nƣớc, ông 

sống ở S|i Gòn ; ng|y 24-3-1926, Phan Ch}u Trinh qua đời sa u một 

thời gian b ệnh nặng. Sƣ̣ ngƣơ̂ng m ộ đối với t}́m lòng yêu nƣớc cũa 

ông đâ d}̂n đ ến một phong tr|o quần chúng trên to|n quốc t ổ chƣ́c 

đám tang Phan Ch}u Trinh . Ng|y 4-4-1926, tại S|i Gòn , đám tang 

đƣợc tổ chƣ́c với 14.000 ngƣời tham d ự do c{c nhóm chính trị nhƣ 

Đảng Thanh niên (Jeune Annam), Đảng Lập hiến chủ trƣơng . Qua sƣ̣ 

kiện n|y, tinh thần yêu nƣớc cũa quần chúng đƣợc thƣ́c tĩnh, đặc biệt 

l| các t ầng lớp thanh niên , trí thức hƣớng tới những t ổ chƣ́c cách 

mạng tiên tiến đang hình th|nh. 
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Các cuộc nổi dậy vû trang cũa nông dân. 

Chính s{ch cƣớp đoạt ru ộng đ}́t cũa bọn tƣ b ản thƣ̣c d}n Pháp 

thêm ráo ri ết tƣ̀ sau Chi ến tranh thế giới thƣ́ nh}́t đâ đ}̃y nông d}n 

v|o con đƣờng bần cùng, khiến họ phải đƣńg lên đ}́u tranh quyết liệt 

với chúng . Tiêu biểu cho các cu ộc đ}́u tranh cũa nông d}n thời k ỳ 

n|y l| các cu ộc nổi dậy vû trang cũa nông d}n ở Ninh Thạnh Lợi 1 

năm 1927 do Trần Kim Túc d}̂n đầu bảo vệ quyền l|m chũ ruộng đ}́t, 

chống tên điền chủ thực d}n ngƣời Ph{p Beauville Eynaud. Cuộc nổi 

dậy cũa nông d}n đ ồng Nọc Nạng 2 do Mƣời Chƣ́c d}̂n đ ầu, chống 

cƣờng h|o cƣớp ru ộng đ}́t , cƣớp lúa , đ}m chết cò Tournin (1928), 

cùng nhiều vụ nổi dậy khác, đều bị đ|n áp đ}̂m máu. 

Các phong trào đấu tranh cũa công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Phong tr|o bâi công cũa công nh}n S|i Gòn - Chợ Lớn bắt đ ầu 

xu}́t hiện năm 1912. Trong năm n|y, công nh}n công xƣỡng Ba Son v| 

học sinh Trƣờng Bá nghệ phối hợp ti ến h|nh bâi công v| bâi khóa để 

phản đối chế độ h| khắc cũa thƣ̣c d}n Pháp. Sau đó l| cuộc đình công 

của 40.000 lao động đ|o Kinh Đôi (Chợ Lớn). 

Th{ng 11-1922 nổ ra cuộc bâi công cũa 600 thợ nhu ộm Chợ 

Lớn. Đ}y l| một cuộc tổng bâi công có tính ch}́t to|n ng|nh bao 

___________ 

1. Xã Ninh Thạnh Lợi lúc đó thuộc quận Phƣớc Long , tỉnh Rạch Gi{ . 

Nay thuộc tĩnh Bạc Liêu. 

2. Nọc Nạng thuộc xã Phong Thạnh , tỉnh Bạc Liêu . Tƣ̀ đời trƣớc , cha 

mẹ của anh em Mƣời Chức khẩn hoang ở đồng Nọc Nạ ng (xã Phong Điền , 

qu}̣n Giá Rai , tỉnh Bạc Liêu ) nhƣng bằng khoán ruộng này lại đƣợc c}́p 

cho một chũ điền quyền thế khác . Chủ mới kiện Mƣời Chức ra tòa . Tòa xử 

gia đình Mƣời Chƣ́c là tá điền , phải đóng tô cho ngƣời chủ m ới. Ng|y 17-

2-1928, quan chƣ́c thƣ̣c d}n Pháp và tay sai đến đồng Nọc Nạng đễ thi 

h|nh {n lệnh . Anh em Mƣời Chƣ́c vû trang dao mác , g}̣y gộc chống lại 

trong một cuộc xung đột đ}̂m máu : bọn quan chức lớp chết , lớp chạy dài ; 

anh em Mƣời Chƣ́c có ngƣời tƣ̃ vong , có ngƣời bị thƣơng tích , có ngƣời 

sau đó bị tù đày . 
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gồm nhiều lò nhu ộm nhõ, nói lên ý thức đo|n k ết giai c}́p cũa công 

nh}n nhuộm. 

L|n sóng đ}́u tranh cũa công nh}n S|i Gòn trong nhƣ̂ng năm n|y 

đâ thúc đ}̃y sƣ̣ ra đời cũa Công hội bí mật đầu tiên ở S|i Gòn v| cũa Việt 

Nam do Tôn Đƣ́c Thắng1 s{ng lập, bao gồm công nh}n xƣỡng Ba Son, 

Hãng FACI, Nh| đèn Chợ Quán v| một số cơ sỡ rải rác trong th|nh phố. 

Tổ chƣ́c công hội n|y thƣờng đƣợc gọi l| Công hội đõ, nhằm tƣơng trợ 

giƣ̂a công nh}n với nhau, đ}́u tranh bênh vƣ̣c quyền lợi, hơn nƣ̂a, lộ rõ 

quan điểm chống chũ nghîa tƣ bản v| chống đế quốc. Tƣ̀ năm 1920 đến 

năm 1925, số hội viên đâ phát triển lên đến 300 ngƣời. 

Tƣ̀ ng|y 29-3-1926 đến ng|y 26-4-1926 trên tờ báo La Cloche fêlée 

đã đăng to|n văn bản tiếng Ph{p Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của 

C. M{c v| Ph. Ăngghen. B{o La Cloche fêlée do Nguyễn An Ninh s{ng 

lập, về sau luật sƣ Phan Văn Trƣờng đƣợc Nguyê̂n An Ninh mời v ề 

l|m Chũ nhiệm. La Cloche fêlée v| L’Annam l| hai tên cũa m ột tờ báo . 

Việc công bố Tuyên ngôn cũa Đ ảng Cộng sản trên La Cloche fêlée tƣ̀ số 

53 đến số 60 do Nguyê̂n An Ninh sắp đặt với sƣ̣ nh}́t trí cũa lu ật sƣ 

Phan Văn Trƣờng (xem chú thích trang 86). 

Cuộc bâi công cũa công nhân Ba Son tháng 8-1925. 

Ng|y 4-8-1925, hơn 1.000 công nh}n Ba Son tiến h|nh bâi công 

đòi tăng lƣơng 20% v| giƣ̂ ch ế độ nghỉ trƣớc nửa ti ếng trong ng|y 

nhƣng v}̂n lînh đũ lƣơng . Cuộc bâi công d|i 7 ng|y , bọn chủ ph ải 

nhƣợng b ộ. Nhƣng sau khi đi l|m trỡ lại , công nh}n lại ti ếp tục 

bãi công nhằ m kéo d|i thời gian sƣ̃a chƣ̂a chi ếc t|u chiến 

J.Michelet l| t|u cũa hạm đ ội Pháp trên đƣờng chỡ qu}n sang đ|n 

{p c{ch mạng Trung Quốc ở Quảng Ch}u. Yêu cầu cũa Pháp l| 

phải sƣ̃a chƣ̂a c}́p tốc trong vòng m ột tháng , nhƣng công nh}n  

___________ 

1. Tôn Đƣ́c Thắng vốn là học sinh Trƣờng Bá nghệ Sài Gòn, đâ lânh đạo cuộc 

bãi khóa của học sinh trƣờng n|y ủng hộ cuộc bãi công của công nh}n công xƣỡng 

Ba Son năm 1912. Bị thực d}n Ph{p lùng bắt, Tôn Đƣ́c Thắng phãi trốn sang Pháp 

l|m công nh}n trong một công ty h|ng hải, rồi vào làm thợ máy trong hãi qu}n 

Ph{p. Năm 1919, Tôn Đƣ́c Thắng tham gia cuộc binh biến của c{c thủy thủ phản đối 

việc Chính phũ Pháp điều hạm đội Pháp sang Biễn Đen đễ giúp qu}n Bạch vệ Nga 

chống lại Chính quyền Xôviết. Cuối năm 1919, Tôn Đƣ́c Thắng bị trục xu}́t tƣ̀ Pháp 

về Sài Gòn. Năm 1920, Tôn Đƣ́c Thắng vận động tổ chức Công hội bí mật. 
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Ba Son đâ kéo d|i thời gian tới g ần 4 th{ng, đến ng|y 26-11, t|u mới 

nhổ neo. Cuộc đ}́u tranh n|y đƣợc tổ chƣ́c r}́t tốt v| thƣ̣c ch}́t l| một 

cuộc đ}́u tranh chính trị dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa Công hội bí mật. 

Tƣ̀ năm 1926 đến năm 1929 còn có rất  nhiều cuộc đ}́u tranh cũa 

công nh}n S|i Gòn - Chợ Lớn: Cuộc bâi công cũa nh}n viên Sỡ Bƣu 

điện S|i Gòn (ng|y 2-1-1926), của công nh}n nh| in Trung ƣơng 

(ng|y 14-4-1926), của 300 công nh}n v| viên chƣ́c Đông Dƣơng Ng}n 

h|ng (ng|y 3-5-1926), của công nh}n Nh| máy cao su S|i Gòn (th{ng 

7-1926), của Nh| m{y nƣớc đ{ Bière Larue S|i Gòn (ng|y 19-2-1928), 

của c{c Nh| m{y xay Chợ Lớn (ng|y 23-2-1928), của Nh| s{ch Albert 

Portail S|i Gòn (ng|y 14-5-1928), của công nh}n viên chức Hãng buôn 

Grands Magasins Charner S|i Gòn (ng|y 4-6-1929), của công nh}n 

c{c nh| in ở Chợ Lớn (ng|y 27-9-1929), của nh}n viên kh{ch sạn 

Palace S|i Gòn (ng|y 13-10-1929)... 

C{c cuộc đ}́u tranh cũa công nh}n v|o nhƣ̂ng th ập niên đầu thế 

kỷ XX không nh ững nói lên trình đ ộ gi{c ngộ, trình độ tổ chƣ́c cũa 

giai c}́p công nh}n th|nh phố , m| còn mỡ đ ầu cho một giai đoạn 

mới, giai đoạn đ}́u tranh có t ổ chƣ́c, giai đoạn phong tr|o công nh}n 

th|nh phố đi d ần lên trình đ ộ tƣ̣ giác. Việt Nam Thanh niên cách mạng 

đồng chí H ội1 m| nòng cốt cũa nó l| Thanh niên Cộng sản Đoàn, bằng 

phƣơng pháp vận động cách mạng mới trong các năm 1928 - 1929 đâ 

có m ảnh đ}́t tốt l| phong tr|o yêu nƣớc , yêu tƣ̣ do d}n chũ trong 

quần chúng công nông , trí thức v| c{c t ầng lớp khác ở Nam Bộ, nơi 

thuận lợi cho vi ệc truyền bá tƣ tƣỡng Mác - Lênin v| hình th|nh t ổ 

chƣ́c Đảng Cộng sản Việt Nam. 

___________ 

1. Đại hội ngày 9-5-1929 quyết nghị l}́y lại tên công khai là : “Hội Việt 

Nam Cách mạng Thanh niên” (Đãng Cộng sãn Việt Nam : Văn kiện Đãng 

Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2002, t. 1, tr. 133). 
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CHƯƠNG BA 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO ĐẤU TRANH 

CỦA NHÂN DÂN NAM KỲ 

I. PHONG TR\O ĐẤU TRANH TƢ̀ NĂM 1930 

ĐẾN “KHỠI NGHĨA NAM KỲ” NĂM 1940 

CHỦ NGHĨA M[C - LÊNIN ĐƢỢC TRUYỀN B[ V\O NAM KỲ. 

ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG NAM KỲ RA ĐỜI 

Th{ng 6-1911, ngƣời thanh niên Nguyê̂n T}́t Th|nh rời bến 

cảng S|i Gòn trên chiếc t|u Đô đốc Latouche Tréville của hãng 

Chargeurs Réunis, đi ra nƣớc ngo|i tìm đƣờng cƣ́u nƣớc. 

Năm 1920, tại Đại h ội Tours cũa Đ ảng Xâ h ội Pháp , Nguyê̂n 

T}́t Th|nh (lúc n|y đã lấy tên l| Nguyễn [i Quốc ) gia nhập Quốc 

tế Cộng sản v| tham gia th|nh lập Đảng Cộng sản Pháp . Cuối năm 

1924, đƣợc sƣ̣ giúp đơ̂ cũa Quốc t ế Cộng sản, Nguyê̂n Ái Quốc đ ến 

Quảng Ch}u (Trung Quốc), th|nh lập tổ chƣ́c Việt Nam Thanh niên 

c{ch mạng đ ồng chí H ội với hạt nh}n l| Thanh niên C ộng sản 

Đo|n1, đ|o tạo cán b ộ v| truyền bá chũ nghîa Mác - Lênin v|o Việt 

Nam. Nhiều thanh niên yêu nƣớc trong đó có thanh niên Nam K ỳ 

___________ 

1. Tƣ̀ năm 1929, gọi l| Hội Việt Nam C{ch mạng Thanh niên v| Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Việt Nam. 
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đƣợc cƣ̃ sang Qu ảng Ch}u học t ập. Đến tháng 10-1926, hai học viên 

Phan Trọng Bình v| Nguyê̂n Văn Lợi đƣợc Nguyê̂n Ái Quốc cƣ̃ v ề 

công tác tại S|i Gòn. Cuối năm 1926, Việt Nam Thanh niên cách mạng 

đồng chí Hội đƣợc th|nh lập ở Nam Kỳ. Hội phát triển nhanh chóng 

tại S|i Gòn v| lan ra nhi ều tĩnh , trong công nh}n lao động qua tổ 

chƣ́c công hội bí m ật cũa Tôn Đƣ́c Thắng v| c ả trong nông d}n , học 

sinh, viên chƣ́c, nhiều ngƣời đƣợc tuyển chọn tƣ̀ tổ chƣ́c “Thanh niên 

cao vọng” cũa Nguyê̂n An Ninh1. 

___________ 

1. Nguyê̂n An Ninh sớm quan t}m t}̣p hợp bồi dƣơ̂ng chính trị lớp 86 

ngƣời thanh niên yêu nƣớc kiên trung vào tỗ chƣ́c “Thanh niên cao vọng” đễ 

giới thiệu cho Đãng. Nhiều ngƣời gia nh}̣p Việt Nam Thanh niên cách mạng 

đồng chí Hội rồi vào Đãng . Nguyê̂n Văn Tr}n có viết (m| nhiều đồng chí 

đƣơng thời nhƣ Tô Ký cûng có kễ ): “Đãng Thanh niên cao vọng cũa Ng uyê̂n 

An Ninh đƣợc thành l}̣p tƣ̀ năm 1925 v| l| tổ chức c{ch mạng nhứt ở Nam Kỳ 

lúc bấy giờ ... Tiêu chu}̃n chũ yếu đễ kết nạp Đãng là nhƣ̂ng ngƣời có nhiệt 

huyết yêu nƣớc, có ý chí chống thực d}n đế quốc... Xu}́t phát tƣ̀ chủ nghĩa yêu 

nƣớc ch}n chính, nhiều ngƣời trong tỗ chƣ́c cũa Nguyê̂n An Ninh đâ giác ngộ 

chủ nghĩa cộng sản v| về sau trở th|nh những đảng viên đầu tiên của Đảng 

Cộng sãn Đông Dƣơng nhƣ Vô Văn T}̀n , Võ Th|nh Mông (cha cũa tƣớng Võ 

Văn Thời - Ban Biên soạn ), Võ Văn Ng}n , Phan Văn Đôi , B| Tƣ Gi| , B| Từ 

Thiện...” (nhiều ngƣời gia nh}̣p Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội 

trƣớc khi vào Đãng nhƣ Vô Văn T}̀n , Võ Văn Ng}n ... - Ban Biên soạn) (s{ch 

Nguyê̂n An Ninh, Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh, 1988, tr.37-38). Chính Nguyễn 

An Ninh với sƣ̣ đồng t}m nh}́t trí cũa Phan Văn Trƣờng đâ sắp đặt việc công 

bố “Tuyên ngôn Cộng sãn” trên báo La Cloche Fêlée tƣ̀ số 53 đến số 60 năm 

1926 (Nguyên̂ Thị Minh : Nguyê̂n An Ninh - Tôi chĩ là cơn gió thỗi , Nxb. Trẻ, 

Th|nh phố Hồ Chí Minh, 2001, tr. 110). 

“Báo cáo tóm tắt Hội nghị” thành l}̣p Đãng Cộng sãn Việt Nam có ghi ro:̂ 

“Đãng chĩ định một đồng chí chịu trách nhiệm họ p đại biễu t}́t cã các đãng 

ph{i nhƣ T}n Việt, Thanh Niên, Quốc d}n Đãng, Đãng Nguyê̂n An Ninh, v.v. 

để th|nh lập Mặt trận phản đế m| về sau c{ nh}n hoặc tổ chức đều có thể gia 

nh}̣p” (Đãng Cộng sãn Việt Nam: Văn kiện Đãng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 1993, t. 2, tr.13. Sau đ}y, chú thích nguồn dẫn từ bộ văn kiện n|y 

chúng tôi chỉ ghi tên t{c phẩm, số t}̣p và số trang - B.T).  
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Giƣ̂a năm 1927, số lƣợng h ội viên Việt Nam Thanh niên cách 

mạng đ ồng chí H ội tại S|i Gòn v| các tĩnh khá đông . Kỳ bộ l}m 

thời đƣợc th|nh l ập. Năm 1928, Đại h ội to|n kỳ đƣợc tri ệu tập, 

bầu Kỳ bộ chính thức do Phan Trọng Bình l|m Bí thƣ 1. Th{ng 3-

1929, Việt Nam Thanh niên cách mạng đ ồng chí H ội ở Nam Kỳ 

tiến h|nh đại h ội bầu Kỳ bộ mới do Phạm Văn Đ ồng l|m Bí thƣ 

(tiền th}n cũa An Nam C ộng sản Đảng ở Nam Kỳ). 

V|o cuối nhƣ̂ng năm 1920, ba tổ chƣ́c c ộng sản: Đông Dƣơng 

Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ (6-1929), An Nam Cộng sản Đảng ở Nam 

Kỳ (8-1929), Đông Dƣơng Cộng sản liên đo|n ở Trung Kỳ (1-1930) 

ra đời2. 

Tƣ̀ ng|y 6-1 đến ng|y 7-2-1930, Nguyê̂n Ái Quốc “Nh ận chĩ thị 

của Quốc t ế Cộng sản”3
 đƣ́ng ra t ổ chƣ́c H ội nghị hợp nh}́t Đ ảng, 

tại m ột xóm thợ ở Cƣ̃u Long , gần Hƣơng Cảng. Việc hợp nh}́t ba 

tổ chƣ́c c ộng sản th|nh một Đảng Cộng sản duy nh}́t l}́y t ên l| 

Đảng Cộng sản Việt Nam4
 đánh d}́u bƣớc ngoặt mỡ đ ầu thời đại 

mới cũa lịch sƣ̃ cách mạng Vi ệt Nam - thời đại cách mạng Vi ệt 

Nam do giai c}́p công nh}n với đ ội tiền phong cũa nó l| Đ ảng 

Cộng sản lânh đạo . 

___________ 

1. Tôn Đức Thắng đƣợc b}̀u v|o Ban Ch}́p h|nh Kỳ bộ v| đƣợc ph}n 

công trƣ̣c tiếp lãnh đạo phong tr|o công nh}n S|i Gòn - Chợ Lớn. Sau khi 

Phan Trọng Bình đƣợc Tỗng bô ̣điều ra miền Trung công t{c thì Ngô Thiêm 

thay làm Bí thƣ (“Bác Tôn và chúng ta”, Ban Khoa học xâ hội Thành  ủy Th|nh 

phô ́Hô ̀Chí Minh, 1988, tr.39). 

2. Hai tô ̃ chƣ́c cộng sản l| Đông Dƣơng Cộng sản Đãng v| Đông 

Dƣơng Cộng sản liên đoàn đều có đại diện tại S|i Gòn.  

3. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quôć gia, H| Nội, 2002, t. 3, tr. 8 

(Sau đ}y, chú thích nguồn d}̂n tƣ̀ bộ s{ch n|y chúng tôi chỉ ghi tên tác  giả, 

t{c ph}̃m, sô ́t}̣p v| sô ́trang - B.T). 

4. Th{ng 10-1930 đỗi tên l| Đãng Cộng sản Đông Dƣơng.  
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PHONG TR\O Đ]́U TRANH CŨA NH]N D]N NAM KỲ 

TRONG NHƢ̂NG NĂM 1930 – 1935 

1. Tình hình Nam Kỳ đầu nhƣ̂ng năm 1930 

Đầu nhƣ̂ng năm 1930, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh 

hƣỡng nặng nề đến Việt Nam. 

Kinh tế Việt Nam nói chung, kinh tế Nam Kỳ nói riêng vốn đâ 

phụ thuộc ho|n to|n v|o kinh tế đế quốc Ph{p, dƣới t{c động cũa  

khủng hoảng rơi v|o cảnh tiêu điều. Ở Nam Kỳ, lúa gạo v| cao su 

l| hai sản ph}̃m chính sụt giá nặng. 

Ở S|i Gòn - Chợ Lớn, c{c nh| m{y hoặc đóng cƣ̃a hoặc hoạt 

động cầm chƣ̀ng, buôn bán ế ẩm. Công nh}n bị sa th ải, th}́t nghiệp 

ho|n to|n hoặc th}́t nghiệp tƣ̀ng phần. Tại th|nh phố S|i Gòn - Chợ 

Lớn, số th}́t nghiệp ng|y một đông. Năm 1932, hơn 3.000 ngƣời S|i 

Gòn ghi tên đến ăn ở “quán cơm th}́t nghiệp” do nh| cầm quyền 

S|i Gòn lập ra ở  đƣờng D’Ayot (nay l| đƣờng Nguyê̂n Thái Bình ) 

gần chợ B ến Th|nh với 7 xu cho mỗi đầu ngƣời , sớm ch{o, chiều 

cơm. Tiền lƣơng thƣ̣c tế của công nh}n, viên chƣ́c gi ảm một nƣ̃a 

hoặc hơn một nƣ̃a. Trƣớc năm 1929, lƣơng ng|y của một thợ may tƣ ̀

1,20đ đến 1,50đ, đến năm 1931 chỉ còn 0,45đ; lƣơng ng|y của một thợ 

điện tƣ ̀0,90đ xuống còn 0,37đ1. 

Đời sống của nông d}n ảm đạm hơn . Nhƣ̂ng nông d}n có 

ruộng đ}́t đ ều phải cầm, b{n gi{ rẻ cho địa chủ vì gi{ lúa hạ 

không trả đƣợc nợ . Còn t{ đi ền bị tô tƣ́c nợ n ần chồng ch}́t 

không sao dƣ́t n ổi. Lúa gạo sụt gi{ , sƣu thuế lại tăng cao ; một 

su}́t sƣu năm 1929 bằng giá 50kg gạo , thì năm 1932 bằng 100kg 

v| năm 1933 bằng 300kg. Tiểu thƣơng cûng khốn đốn vì sƣ́c mua 

giảm sút . Viên chƣ́c nhõ bị sa th ải h|ng loạt , học sinh ph ải bõ  học , 

___________ 

1. Xem thêm Andrée Viollis: Indochine S.O.S (Đông Dƣơng c}́p cƣ́u), 

Nxb. Les éditeurs français réunis, Paris, 1949, tr.107.  
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không tìm đƣợc vi ệc l|m khi ra trƣờng . Địa chũ nhõ v| tƣ s ản bị 

chèn ép, l}m v|o cảnh sa sút v|  ph{ sản. 

Tình hình thƣ̣c tế nói trên đa ̂ l|m cho m}u thu}̂n giƣ̂a nh}n 

d}n Việt Nam, nh}n d}n Nam Kỳ với thƣ̣c d}n Ph{p thêm gay gắt. 

2. Các cuộc đấu tranh trong nhƣ̂ng năm 1930 - 1935 

Mỡ đầu cho phong tr|o đ}́u tranh trong thời kỳ n|y l| c{c 

cuộc bãi công của công nh}n. Đầu tiên l| cuộc bãi công ng|y 21-1-

1930 của 3.000 công nh}n đồn điền cao su Phú Riềng (Biên Hòa) thuộc 

Công ty Michelin phản đối tên cai ngƣời Ph{p đánh đập công 

nh}n. Cuộc bâi công n|y đƣợc 1.300 công nh}n đồn điền cao su Thủ 

Dầu Một bãi công hƣỡng ứng (ng|y 28-1), đa ̂tiếp diê̂n v|o ng|y 4-2-

1930 với số ngƣời lên tới 5.000. Bọn cầm quyền Ph{p đ|n áp  mạnh, 

bắn chết 2 công nh}n, bắt giam h|ng trăm ngƣời v| một số  cốt c{n, 

trong đó có bí thƣ chi bộ. Cuối cùng công nh}n đâ buộc bọn chủ 

phải ch}́p nhận giải quyết một số yêu s{ch. 

Tiếp đến l| cuộc bãi công của công nh}n Hãng dầu Socony 

(Nh| Bè) ng|y 1-2-1930 phản đối tăng giờ l|m việc tƣ ̀ 10 giờ lên 12 

giờ/ng|y, đòi không đƣợc đánh đập công nh}n, đòi chủ phải đƣa 

anh công nh}n (tên T{) bị chủ đánh trọng thƣơng đi bệnh viện điều 

trị, phải chịu phí tổn v| phải bồi thƣờng cho gia đình. Cuộc đ}́u  

tranh kéo d|i một tuần lê,̂ cuối cùng chủ phải nhƣợng bộ. 

Năm 1930, còn có c{c cuộc đ}́u tranh của công nh}n hãng dầu 

Ph{p - [ (Nh| Bè), của 500 công nh}n Đềpô xe lƣ̃a Dĩ An, 600 

công nh}n Hãng dầu Nh| Bè, công nh}n Ba Son,... Ng|y 1-5-1930, 

ng|y Quốc tế Lao động có cuộc bãi công của công nh}n xe lƣ̃a Dĩ An, 

Nh| đèn Chợ Qu{n, đồn điền Phú Riềng, Dầu Tiếng... 

Hầu hết c{c cuộc đ}́u tranh n|y đều đƣợc chi bộ, đảng viên 

cộng sản hoặc công hội lãnh đạo. Nhìn chung, c{c cuộc đ}́u tranh 

ng|y 1-5-1930 tại S|i Gòn v| nhiều địa phƣơng ở Nam Kỳ đa ̂ biểu 

dƣơng đƣợc sƣ́c mạnh của giai c}́p công nh}n, đƣợc sƣ ̣ đồng tình 

ủng hộ của nhƣ̂ng tầng lớp nh}n d}n lao động kh{c. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
90 

 

Cuộc đ}́u tranh của công nh}n đƣợc sƣ ̣ phối hợp của nông 

d}n khu vƣ̣c S|i Gòn - Gia Định. H|ng loạt cuộc biểu tình của 

nông d}n đa ̂ diê̂n ra ở  Đức Hòa, B| Hom (Chợ Lớn), Bến Lƣ́c 

(thuộc tỉnh T}n An) v| Hóc Môn (thuộc tỉnh Gia Định) do Ch}u 

Văn Liêm chỉ đạo. Ở c{c địa phƣơng kh{c của Nam Kỳ nhƣ Cao 

Lãnh (Sa Đéc), Chợ Mới (Long Xuyên) v| c{c tỉnh Vĩnh Long, Cần 

Thơ, Bến Tre , Tr| Vinh , Mỹ Tho , Thủ D ầu Một, nông d}n cûng t ổ 

chƣ́c biểu tình đòi bỏ sƣu, hoãn thuế. 

Cùng thời điểm đó, ở Yên B{i nổ ra cuộc khỡi nghĩa của Quốc d}n 

Đảng do Nguyê̂n Th{i Học lãnh đạo. Cuộc khỡi nghĩa có ảnh hƣỡng 

lớn, nh}́t l| khi các lânh tụ Quốc d}n Đ ảng bị bắt , bị xử chém, dƣ 

luận ở  Nam Kỳ hết sƣ́c sôi sục. Quần chúng đánh gi{ cao  gƣơng 

anh hùng của c{c chiến sĩ Quốc d}n Đảng. Đảng Cộng sản cho lƣu 

h|nh c{c t|i liệu tố c{o sƣ ̣dã man của thƣ̣c d}n Ph{p, đề cao c{c liệt sĩ 

Quốc d}n Đảng anh hùng. 

Cuộc đ}́u tranh c ủa nông d}n Ngh ệ - Tĩnh dƣới ngọn cờ Xôvi ết 

nổ ra; lời kêu gọi của Trung ƣơng Đảng “cả nƣớc đƣ́ng lên kiên quyết 

đ}́u tranh ủng hộ v| bảo vệ Xôviết Nghệ - Tĩnh” đâ thúc  đ}̃y c{c 

cuộc đ}́u tranh ủng hộ Xôviết Nghệ - Tĩnh ở  Nam Kỳ của công 

nh}n c{c hãng dầu Standard Oil, Texaco, Ph{p - [; Tổng Công hội 

Nam Kỳ tổ chƣ́c diê̂n thuyết ở Nh| Bè; nông d}n Đƣ́c  Hòa (Chợ 

Lớn) dƣ̣ng c{c lũy chống cảnh s{t đ|n {p... 

Đầu năm 1931, tiếp tục nổ ra một số cuộc biểu tình v| bãi 

công ở khu vực S|i Gòn: hai cuộc biểu tình ở trƣớc Hãng dầu Phú Mỹ 

v| Hãng F.A.C.I (ng|y 18-1-1931); ba cuộc bãi công ở  Hãng d ầu 

Ph{p - [ (ng|y 10-3-1931), của thợ đốt than Nh| Bè (ng|y 6-3-1931) 

v| của công nh}n Hãng Socony (ng|y 23-3-1931). 

Tại cu ộc mít tinh ở phố Larégnère 1
 ng|y 8-2-1931 do Tổng 

Công hội Nam Kỳ tổ chƣ́c đ ể kỷ ni ệm cuộc khỡi nghîa Yên Bái , Lý 

___________ 

1. Nay l| đƣờng Trƣơng Định, qu}̣n 3. 
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Tƣ̣ Trọng bắn chết tên cò Legrand đ ể bảo vệ ngƣời diê̂n thuyết Phan 

Bôi. 

Sau cao tr|o c{ch mạng 1930-1931, đế quốc Ph{p thăñg tay đ|n áp 

phong tr|o c{ch mạng. Tƣ ̀cuối năm 1931, phong tr|o c{ch mạng ở 

Việt Nam nói chung, ở Nam Kỳ nói riêng tạm thời lắng xuống. 

Tƣ ̀ năm 1932, phong tr|o c{ch mạng của quần chúng trong cả 

nƣớc, với nhiều hình thƣ́c v| mƣ́c độ kh{c nhau, bắt đầu hồi phục. 

Năm 1933, Xƣ ́ủy Nam Kỳ đƣợc th|nh lập. Trƣơng Văn Bang l|m Bí 

thƣ. Đầu th{ng 2-1934, Xƣ ́ủy l}m thời do Trần Văn Gi|u l|m Bí thƣ, 

hoạt động cho đến sau Đại hội lần thƣ ́nh}́t của Đảng họp ở Ma Cao 

(Trung Quốc ) ng|y 27-3-1935. Tại Đại h ội n|y , Võ Văn Ng}n đƣợc 

bầu l|m Ủy viên Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đảng, trỡ về trƣ̣c tiếp 

l|m Bí thƣ Xƣ ́ ủy l}m thời Nam Kỳ (th{ng 4-1935). Tổ chƣ́c Đảng 

đƣợc củng cố, tƣ ̀ đó phong tr|o c{ch mạng của nh}n d}n Nam Kỳ 

dần dần hồi phục. 

Ở Nam Kỳ, chủ yếu l| S|i Gòn, phong tr|o đ}́u tranh đa ̂thu hút 

công nh}n nhiều ng|nh tham gia, đáng chú ý l| nhƣ̂ng cuộc bâi  

công liên tiếp của công nh}n l|m đƣờng xe lƣ̃a; công nh}n đồn điền 

cao su Dầu Tiếng; công nh}n 12 nh| m{y xay gạo ở Chợ Lớn; công 

nh}n c{c xƣỡng m{y in Ardin, Textalin, Opinion, Công Luận ở S|i 

Gòn, của giới lao động xe kéo Gia Định - S|i Gòn; của giới lao động 

xe ngƣ̣a ở S|i Gòn - Chợ Lớn; của h|ng ng|n lao động ở H| Tiên. 

Phong tr|o đấu tranh của nông d}n thời kỳ n|y tuy không 

rầm rộ nhƣng có cuộc kh{ quyết liệt nhƣ cuộc h|ng ng|n nông 

d}n Hóc Môn biểu tình chống thuế (1932). 

Điều đáng chú ý l| Đ ảng đâ chũ trƣơng đƣa nòng cốt ra đ}́u 

tranh công khai. Cuộc tranh cƣ̃ cũa đại bi ểu lao động, trong đó có 

đảng viên cộng sản, v|o Hội đồng th|nh phố S|i Gòn năm 1933 

đâ gi|nh đƣợc thắng lợi . Ngay trong phiên họp đ ầu tiên cũa H ội 

đồng, c{c đại bi ểu n|y đâ đƣa ra nhƣ̂ng dƣ̣ án đòi th ả tù chính 
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trị, cƣ́u t ế th}́t n ghiệp, bỏ thu ế th}n. Chính quy ền thƣ̣c d}n lo sợ , 

tuyên bố hũy bõ k ết quả bầu cƣ̃ v| gi ải tán cả Hội đồng. 

Năm 1935, một lần nƣ̂a “sổ lao động”1
 lại trúng cƣ ̃ v|o Hội 

đồng Th|nh phố S|i Gòn; nhƣng chính quyền thƣ̣c d}n lại vin v|o 

nhiều cớ vô lý không công nhận kết quả bầu cƣ.̃ 

Đầu năm 1935, nh}n c{c ng|y kỷ niệm “Th|nh lập Đảng”, 

“Quốc tế Lao động”, ở nhiều địa phƣơng của Nam Kỳ: S|i Gòn, 

Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa, Bến Tre, Tr| Vinh, C| Mau... đâ 

xu}́t hiện truyền đơn, cờ đõ v| nhƣ̂ng kh}̃u hiệu đòi tăng lƣơng, bớt 

giờ l|m cho công nh}n, trợ c}́p cho thợ th}́t nghiệp, bỏ lệ đi phu, 

giảm c{c thƣ ́thuế cho nông d}n v| ngƣời buôn b{n nhỏ, ủng hộ Liên 

Xô, đánh đổ đế quốc Ph{p. 

C{c cuộc đ}́u tranh liên tục tƣ ̀năm 1932 đến năm 1935 chu}̃n bị 

tiền đề cho cao tr|o đ}́u tranh thời kỳ 1936 - 1939. 

PHONG TR\O ĐẤU TRANH CỦA NH]N D]N NAM KỲ 

TRONG NHƢ̂NG NĂM 1936 - 1939 

1. Sƣ ̣ chuyển biến của tình hình thế giới, trong nƣớc và chủ 

trƣơng mới của Đảng 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhƣ̂ng năm 1929 - 1933 l|m cho 

m}u thu}̂n xã hội trong c{c nƣớc tƣ bản chủ nghĩa v| m}u thu}̂n  

giƣ̂a c{c nƣớc đế quốc với nhau c|ng thêm s}u sắc. C{c nƣớc Đức, 

Ý, Nhật đâ liên kết th|nh một “trục” ph{t xít, r{o riết chu}̃n bị chiến 

tranh để x}m chiếm v| chia lại thị trƣờng thế giới. 

Liên Xô tƣ̀ đ ầu năm 1933, sau khi ho|n th|nh thắng lợi k ế 

hoạch 5 năm lần thƣ́ hai (1929 -1933 ) v| đang thƣ̣c hi ện kế hoạch 

___________ 

1. Tƣ́c danh s{ch đại biễu lao động gồm: Nguyê̂n Văn Tạo v| Dƣơng 

Bạch Mai.  
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93 

 

5 năm lần thƣ́ ba (1933-1937), đâ trỡ th|nh th|nh trì  của hòa bình 

v| cách mạng , ngọn cờ c ổ vũ giai cấp công nh}n , nh}n d}n lao 

động v| các d}n t ộc bị áp bƣ́c đ}́u tranh cho hòa bình , độc lập d}n 

tộc v| tƣ̣ do d}n chũ . Do đó , m}u thu}̂n giƣ̂a Liên Xô v| h ệ thống 

tƣ bản chũ nghîa trỡ nên gay gắt . Chủ nghĩa ph{t xít quốc t ế lợi 

dụng m}u thuẫn đó đ ể cô lập v| tiến công Liên Xô. 

Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thƣ ́ VII tại M{txcơva tƣ̀ 

ng|y 25-7 đến 20-8-1935 đa ̂nhận định v| cảnh b{o về nguy cơ của chủ 

nghĩa ph{t xít: “Chũ nghĩa ph{t xít nắm chính quyền l| nền chuyên 

chính khủng bố công khai của nhƣ̂ng phần tƣ ̃ phản động nh}́t, 

sôvanh nh}́t, đế quốc chũ nghîa nh}́t cũa tƣ bản t|i chính”1. 

Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản, cuộc đ}́u tranh của Mặt trận 

bình d}n T}y Ban Nha, của Mặt trận d}n tộc thống nh}́t Trung 

Quốc chống ph{t xít Nhật x}m lƣợc, đặc biệt l| của Mặt trận bình 

d}n Ph{p đa ̂ảnh hƣỡng tích cƣ̣c v| s}u sắc đến c{ch mạng nƣớc ta. 

Mặt trận bình d}n Pháp có Đ ảng Cộng sản tham gia (th|nh lập 

th{ng 1-1936) đâ gi|nh thắng lợi lớn trong cu ộc tổng tuyển cƣ̃ 

th{ng  4-1936, đƣa đến việc th|nh lập Chính phũ Mặt tr ận bình d}n 

do Đảng Xâ hội cầm đầu. Chính phủ n|y vẫn l| chính quy ền tƣ sản, 

nhƣng đâ thƣ̣c hi ện một số qu yền lợi cho qu ần chúng lao đ ộng 

trong nƣớc v| ở c{c thu ộc địa cũa Pháp , theo cƣơng lînh cũa Mặt 

trận bình d}n. 

Tƣ ̀ năm 1935, tuy cuộc khủng hoảng kinh tế có dịu đi, nhƣng 

kinh tế Đông Dƣơng v}̂n èo uột. 

Nhìn chung , do hậu quả của khủng ho ảng kinh tế v| chính 

s{ch đục khoét th ậm tệ của chính quy ền thuộc địa 2, c{c t ầng lớp 

___________ 

1. Dimitrov Tuyễn tập. 

2. Tƣ bãn Pháp đ}̀u tƣ có hạn vào Đô ng Dƣơng, nhƣng dƣ̣a vào bóc lột  

nh}n công rẻ mạt v| mua rẻ b{n đắt nên có siêu lợi nhu}̣n cao so với các đế 

quốc Anh v| H| Lan. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
94 

 

nh}n d}n Việt Nam kể cả giai c}́p tƣ sản d}n tộc đều cảm th}́y 

ngột ngạt, không thể tiếp tục sống nhƣ vậy nƣ̂a v| đều mong 

muốn có nhƣ̂ng thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội. 

Ng|y 26-7-1936, Hội nghị Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng lần thƣ ́ nh}́t họp ở  Thƣợng Hải (Trung 

Quốc) do Lê Hồng Phong, Ủy viên Quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thƣ 

Đảng chủ trì1. Theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Quốc tế cộng sản 

lần VII (th{ng 8-1935), Hội nghị chủ trƣơng th|nh lập Mặt trận nhân 

dân phản đế Đông Dƣơng (sau n|y, tƣ ̀ th{ng 3-1938, đƣợc đổi th|nh 

Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dƣơng, gọi tắt l| Mặt trận dân chủ 

Đông Dƣơng) bao gồm c{c giai c}́p, đảng ph{i, d}n tộc, tổ chƣ́c chính 

trị, xã hội v| tôn gi{o kh{c nhau. 

Hội nghị Trung ƣơng Đảng th{ng 7-1936 mỡ ra một thời kỳ 

mới cũa cách mạng Vi ệt Nam nói chung , phong tr|o cách mạng ở 

Nam Kỳ nói riêng2. 

___________ 

1. Lê Hồng Phong đƣợc b}̀u vắng mặt trong Đại hội Đãng ỡ Ma Cao 

(Trung Quốc ) th{ng 3-1935 . Tại Hội  nghị Trung ƣơng Đảng lần n|y , H| 

Huy T}̣p đƣợc b}̀u làm Tỗng Bí thƣ Đãng và đƣợc cƣ̃ về nƣớc l}̣p Ban 

Ch}́p hành Trung ƣơng Đãng đễ lânh đạo và chĩ đạo trƣ̣c tiếp phong 

tr|o c{ch mạng Đông Dƣơng . Tƣ̀ đó cho đến năm 1940, Ban Chấp h|nh 

Trung ƣơng Đãng đóng tại Bà Điễm - Hóc Môn trực tiếp lãnh đạo , chỉ 

đạo phong trào cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định , cả Nam Kỳ v| 

khắp Việt Nam , Campuchia , L|o . C{c Tổng Bí thƣ lần lƣợt l| Lê Hồng 

Phong (1935), H| Huy Tập (1936), Nguyê̂n Văn Cƣ̀ (1938). C{c đảng 

viên cốt cán hoạt động nƣ̃a bí m}̣t , nƣ̃a công khai , hoặc công khai trên 

địa bàn thành phố và Nam Kỳ là Nguyê̂n Văn Tạo , Dƣơng Bạch Mai , 

Nguyê̂n Văn Nguyê̂n , Nguyê̂n Văn Kĩnh , Nguyê̂ n Thị Lƣ̣u , Nguyê̂n 

Văn Tr}́n , v.v..  

2. C{c Bí thƣ Xƣ́ ủy qua c{c thời kỳ: Ngô Gia Tƣ̣ (1930), Trƣơng Văn 

Bang (1933), Tr}̀n Văn Gi|u (1934), Võ Văn Ng}n (1935), Võ Văn T}̀n 

(1937), Tạ Uyên (1940).  
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95 

 

2. Phong trào cách mạng của nhân dân Nam Kỳ 

Mỡ đầu cho phong tr|o c{ch mạng của nƣớc ta trong thời kỳ 

mới n|y l| cu ộc vận động tổ chƣ́c Đông Dƣơng Đại h ội do Nguyê̂n  

An Ninh khỡi xƣớng, đƣợc Đảng Cộng sản ủng hộ. 

Nắm thời cơ bên chính quốc có Mặt trận bình d}n v| ph{i 

đo|n Quốc hội Ph{p sắp sang điều tra tình hình Đông Dƣơng, 

Đảng chủ trƣơng ph{t động một phong tr|o rộng lớn trong c{c 

tầng lớp nh}n d}n đ}́u tranh công khai, hợp ph{p, nêu yêu s{ch có 

chƣ ̂ ký của nh}n d}n về tự do d}n chủ, cải thiện đời sống do 

Nguyê̂n An Ninh đƣ́ng ra cổ động.  

Ng|y 13-8-1936, Ủy ban trù bị Đông Dƣơng Đại h ội đƣợc th|nh 

lập tại S|i Gòn g ồm đại bi ểu các t ầng lớp nh}n d}n , có đại bi ểu của 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, Đảng Lập hiến v| đại biểu giới  tƣ sản 

v| địa chủ. 

Dƣới sƣ̣ lânh đạo , động viên, tổ chƣ́c cũa Đ ảng Cộng sản, 

phong tr|o nh}n d}n hƣỡng ƣ́ng Đông Dƣơng Đại h ội phát tri ển 

mạnh mẽ , rộng khắp . Ở Nam Kỳ, đến cuối tháng 9-1936 đâ th|nh 

lập hơn 600 Ủy ban h|nh  động cũa công nh}n , nông d}n , công 

chƣ́c, đa số do đ ảng viên cộng sản v| ngƣời ti ến bộ l|m nòng cốt . 

Nhiều Ũy ban h|nh đ ộng có trụ sỡ , tổ chƣ́c sinh hoạt chính trị 

công khai , vạch trần nhƣ̂ng hi ện tƣợng b}́t công dƣới ch ế độ thuộc 

địa t|n bạo, thảo luận nhƣ̂ng bi ện pháp đo|n k ết v| đ}́u tranh 

thích hợp đ ể thƣ̣c hiện cho đƣợc các yêu sách v ề tƣ̣ do , d}n chũ v| 

cải thiện đời sống . 

Trƣớc sƣ̣ phát tri ển rầm rộ của phong tr|o qu ần chúng , chính 

quyền phản động thuộc địa ra l ệnh giải tán các Ũy ban h|nh đ ộng, 

c}́m t}́t c ả c{c cu ộc hội họp cũa nh}n d}n , bắt giam v| xét xƣ̃ 

nhƣ̂ng ngƣời đƣ́ng đ ầu các Ũy ban h|nh đ ộng, ra lệnh sa thải khõi 

xƣỡng , sỡ nhƣ̂ng công nh}n , viên chƣ́c tham gia phong tr|o Đông 

Dƣơng Đại h ội, tham gia các Ũy ban h|nh đ ộng, tịch thu v| cấm 

c{c b{o c ổ động cho Đông Dƣơng Đại h ội. Việc Pháp bắt giam 
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Tạ Thu Th}u , Nguyê̂n An Ninh , Nguyê̂n Văn Tạo g}y nên m ột l|n 

sóng ph ản đối mạnh mê tƣ̀ th|nh thị đ ến nông thôn khắp Nam K ỳ, 

lan rộng cả Trung, Bắc v| đƣợc lƣ̣c lƣợng ti ến bộ trong Mặt tr ận 

bình d}n ở Ph{p do Đ ảng Cộng sản Pháp l|m nòng cốt lên ti ếng 

ủng hộ; nh| cầm quyền Pháp bị lên án ngay ở chính quốc . 

Đông Dƣơng Đại hội bị c}́m, nhƣng phong tr|o đ}́u tranh vì 

d}n sinh, d}n chủ ở Nam Kỳ cũng nhƣ trong cả nƣớc v}̂n tiếp tục 

d}ng cao, đặc biệt l| ở th|nh phố S|i Gòn. 

Trong năm 1936, tại S|i Gòn đã có hơn 20 cuộc bâi công cũa 

công nh}n S|i Gòn , trong đó có m}́y cu ộc bâi công lớn nhƣ cu ộc 

bãi công của 250 công nh}n Hâng thƣơng mại Pháp ở Chợ Lớn 

ng|y 15-9-1936; của 300 công nh}n Hâng x| bông Trƣơng Văn B ền 

ng|y 27-9-1936; của 100 công nh}n Công ty nƣớc mắm Chợ Lớn 

ng|y 4-9-1936. 

Tại Gia Định, năm 1936 có cuộc biểu tình đông tới 8.000 ngƣời kéo 

v|o huyện lỵ Hóc Môn đòi tƣ ̣ do d}n chủ, giảm thuế, thả tù chính 

trị. Cuộc đ}́u tranh của nông d}n đƣợc nh}n d}n trong thị trấn Hóc 

Môn bãi thị, ngƣ̀ng xe hƣỡng ứng. 

Sang năm 1937, c{c cuộc bãi công nổ ra liên tiếp v| dồn dập, 

trong đó có một số cuộc bãi công tiêu biểu nhƣ cuộc bãi công của gần 

500 công nh}n Hãng Đông [ Ph{p ở Vĩnh Hội ng|y 8-3-1937; của 

công nh}n Sỡ Luyện kim S|i Gòn th{ng 4-1937; của công nh}n Xƣỡng 

Ba Son ng|y 6-4-1937. Đồng thời, phong tr|o đ}́u tranh của nông d}n 

đòi giảm thuế, đòi giảm tô, giảm tƣ́c v| chống cƣớp ru ộng đ}́t 

cũng diê̂n ra liên tục. 

Nh}n dịp Justin Godard , ph{i viên của Chính phủ Mặt tr ận 

bình d}n Ph{p sang Vi ệt Nam điều tra tình hình , ng|y 1-1-1937 ở 

Nam Kỳ, 20.000 ngƣời bao g ồm đũ các giới , nh}́t l| giới lao đ ộng 

ở S|i Gòn - Chợ Lớn v| nông d}n các xâ chung quanh các th|nh 

phố t ổ chƣ́c bi ểu dƣơng lƣ̣c lƣợng bằng cu ộc đón Godard với 

nhƣ̂ng kh}̃u hi ệu: Hoan nghênh Mặt tr ận bình d}n , tƣ̣ do d}n ch ủ, 



Chương ba: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo... 
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tƣ̣ do l ập công hội, thi h|nh luật lao động, bỏ thu ế th}n, to|n xá 

chính trị phạm . Tiếp theo cuộc đón Godard l| cu ộc đón Brévié đ ến 

nhận chƣ́c To|n quy ền Đông Dƣơng , cốt nêu yêu sách với viên 

to|n quyền mới . 

Cuộc biểu tình đón Godard l| sƣ ̣ biểu dƣơng ý chí v| sƣ́c 

mạnh của công nh}n, nông d}n v| nh}n d}n lao động, tạo tiền lệ cho 

h|nh động quần chúng đƣợc Đảng lãnh đạo, thƣ̣c hiện quyền tụ họp 

công khai không cần xin phép trƣớc. B{o Dân chúng, cơ quan 

Trung ƣơng của Đảng, l| b{o tiếng Việt đầu tiên xu}́t bản không 

xin phép; số 1 ra ng|y 22-7-19381. 

Về chủ trƣơng th|nh lập Mặt trận d}n chủ Đông Dƣơng, tại 

Nam Kỳ, dƣới danh nghĩa b{o Dân chúng, nhóm cộng sản liên 

hiệp với chi nh{nh Đảng Xã hội (SFIO) v| một số phần tƣ ̃ trong 

Đảng Lập hiến để có nhƣ̂ng hoạt động chung nhƣ tổ chƣ́c lê ̂ kỷ 

niệm Ng|y Quốc tế Lao động 1-5-1938 nhƣng chủ trƣơng n|y chƣa 

thƣ̣c hiện đƣợc. 

Để tranh thủ mọi khả năng mỡ rộng phong tr|o đ}́u tranh công 

khai hợp ph{p, trong hai năm 1937-1938, với danh nghĩa Mặt trận 

d}n chủ, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đƣa ra chƣơng trình h|nh 

động tối thiểu v| danh s{ch nhƣ̂ng ngƣời của mình ứng cƣ ̃v|o c{c 

Viện d}n biểu ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Hội đồng th|nh phố, Hội đồng 

quản hạt Nam Kỳ, Đại hội đồng Kinh tế Lý t|i Đông Dƣơng. Trong kỳ 

bầu cƣ ̃Hội đồng th|nh phố S|i Gòn năm 1937, nhƣ̂ng ứng cƣ̃ viên 

cộng sản đa ̂gi|nh đƣợc thắng lợi, với 60% số phiếu. 

Mặc dù nh| c ầm quyền thuộc địa ở Đông Dƣơng ng|y c|ng 

phản động ra mặt , còn bên chính quốc Chính phủ Ph{p ng ả về 

___________ 

1. “Ơ ̃ Nam Kỳ căn cƣ́ v|o ph{p lu}̣t 1881 v| dƣ̣a v|o sƣ́c ủng hộ cũa  

qu}̀n chúng ở Đông Dƣơng v| ở Ph{p, nhƣ̂ng ngƣời cộng sản l| kẻ qu{n  

qu}n đâ tranh gi|nh lại đƣợc quyền tƣ̣ do xu}́t bản, họ cho ra tờ Dân 

chúng không xin phép trƣớc, Đãng Cộng sản Đông Dƣơng lại xu}́t bãn  

nhiều s{ch vỡ c}́p tiến” (Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 6, tr.730).  
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phía hữu , nh}́t l| khi Daladier lên l|m Thũ tƣớng (th{ng 4-1938), 

trong nhƣ̂ng năm 1938, 1939 ở Nam Kỳ, dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa các 

Đảng bộ v| Xƣ́ ũy , phong tr|o đ}́u tranh cũa công nh}n , nông d}n 

v| c{c tầng lớp nh}n d}n khác v}̂n diê̂n ra liên tục v| sôi n ổi. 

Chỉ riêng năm 1938, theo thống kê của b{o Lao động số 13, ra v|o 

dịp Tết năm 1939, tƣ ̀ng|y 1-1 đến ng|y 31-12-1938 ở Nam Kỳ có tới 

101 cuộc bãi công. 

Giai đoạn n|y , trong nông d}n có nhi ều cuộc đ}́u tranh , điển 

hình l| cuộc biểu tình cũa 500 nông d}n xâ Bình Đăng (Chợ Lớn); của 

500 nông d}n Cần Giuộc năm 1938, đòi bõ thu ế th}n, giảm các thƣ́ 

thuế kh{c, chia công điền, thƣ̣c hiện các quyền tƣ̣ do d}n chũ, to|n xá 

chính trị phạm ; c{c cuộc đ}́u tranh cũa nông d}n Đƣ́c Hòa v| nông 

d}n các quận Gò V}́p, Hóc Môn (thuộc tĩnh Gia Định) đầu năm 1939, 

đòi tƣ̣ do d}n chũ, đòi giảm tô v| chống bắt lính. 

Trong thời k ỳ Mặt tr ận d}n chũ , một trong nhƣ̂ng hoạt đ ộng 

đ}́u tranh cách mạng sôi n ổi ở Nam Kỳ (chủ y ếu ở S|i Gòn ) l| các 

tờ báo công khai do Đ ảng Cộng sản chũ trƣơng nhƣ Le Peuple, 

L’Avant Garde, Dân chúng , Sống, Tiến tới , Thanh niên , Mới, v.v. đâ tố 

c{o ch ế độ thƣ̣c d}n v| phong ki ến phản động thối nát ; vạch tr ần 

tình c ảnh khổ cƣ̣c, bị {p bức , bóc l ột v| nêu cao nhƣ̂ng nguy ện 

vọng của mọi t ầng lớp nh}n d}n ; phản ánh phong tr|o đ}́u tranh 

của qu ần chúng ; tuyên truyền chũ nghîa Mác - Lênin; phổ biến 

đƣờng lối , chủ trƣơng củ a Đảng; chống mọi thũ đoạn lƣ̀a bịp , chia 

rẽ của bọn thống trị thực d}n v| trốtkít ; góp ph ần v|o việc n}ng 

cao trình đ ộ chính trị - lý lu ận v| cung c}́p kinh nghi ệm lânh đạo 

cho cán b ộ c{c cấp . 

* 

*     * 

Trong cao tr|o vận động th|nh lập Mặt tr ận d}n chũ 1936 - 

1939 dƣới sƣ̣ lânh đạo tại ch ỗ v| trƣ̣c ti ếp cũa Trung  ƣơng 



Chương ba: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo... 
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Đảng1, Đảng bộ v| nh}n d}n Nam Kỳ đâ đƣợc t ập dƣợt đ}́u tranh 

thƣ̣c hiện liên minh, liên hiệp h|nh động cả trên địa b|n th|nh thị v| 

nông thôn, cả ngo|i xã hội v| trong nghị trƣờng , cả trong đ}́u tranh 

chính trị v| tƣ tƣởng. Quần chúng cũa Đảng có bƣớc trƣỡng th|nh v| 

điều quan trọng nh}́t l| đâ xu}́t hi ện một lớp cán b ộ, đảng viên mới 

sẽ lãnh đạo v| l|m nòng cốt cho cuộc đ}́u tranh cách mạng trong giai 

đoạn tiếp theo. 

CUỘC KHỠI NGHĨA NAM KỲ 

1. Sƣ ̣chuyển biến của tình hình thế giới và trong nƣớc 

Ng|y 1-9-1939, ph{t xít Đức tiến công Ba Lan chính thƣ́c mỡ 

m|n cuộc Chiến tranh thế giới thƣ ́ hai. Trong tình hình nhƣ vậy, 

Chính phủ Ph{p lại thƣ̣c hiện chính s{ch chống Đảng Cộng sản 

Ph{p cùng c{c phong tr|o d}n chủ, tiến bộ chống ph{t xít tại Ph{p. 

Ở Đông Dƣơng , chính quy ền phản động thuộc địa cûng thƣ̀a 

cơ thi h|nh chính sách khũng bố , đ|n áp phong t r|o cách mạng , 

trƣớc h ết nhằm di ệt Đảng Cộng sản. Ng|y 28-9-1939, To|n quyền 

Đông Dƣơng Catroux ra nghị định c}́m mọi hoạt đ ộng trƣ̣c ti ếp 

hoặc gián ti ếp tuyên truyền cộng sản, c}́m lƣu h|nh , t|ng trƣ̂ mọi  

t|i liệu cũa c ộng sản, giải tán các hội ái hƣ̂u , nghiệp đo|n , tịch 

thu t|i sản cũa các t ổ chƣ́c đó . H|ng loạt báo chí cách mạng v| 

tiến bộ ở khắp Bắc , Trung, Nam bị đóng cƣ̃a . H|ng ng|n ngƣời 

cộng sản v| yêu nƣớc bị bắt giam tại các trại t ập trung Bắc Mê , 

B{  V}n , Nghĩa Lộ (ở Bắc K ỳ); Lao Bảo, Tr| Khê , Đắc Lay , Đắc Tô , 

___________ 

1. Tƣ̀ năm 1931 đến năm 1939, đâ 5 l}̀n Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng 

Đãng họp hội nghị ở vùng S|i Gòn (Nguyê̂n Văn Linh: Thành phô ́Hô ̀Chí 

Minh 10 năm, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1985, tr.30). Xem thêm: Lịch sƣ̃ Đãng bộ 

Đãng Cộng sản Việt Nam Thành phô ́Hồ Chí Minh (Sơ thảo), Nxb. Th|nh phố  

Hô ̀Chí Minh, 1995, t. 1.  
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Ba Tơ (ở Trung K ỳ); T| L|i , B| Rá (ở Nam K ỳ); một số lớn bị đƣa 

ra Côn Đảo hoặc bị đ|y đi Madagascar . 

Đi đôi với vi ệc đ|n áp lƣ̣c lƣợng yêu nƣớc v| cách mạng cũa 

nh}n d}n ta, đầu tháng  9-1939, Catroux ra lệnh tổng động viên 

nhằm “cung c}́p cho m}̂u quốc ti ềm lƣ̣c tối đa v ề qu}n đội, nh}n 

lƣ̣c, c{c s ản ph}̃m v| nguyên li ệu”1. Chỉ sau mấy th{ng chi ến 

tranh , đâ có 80.000 lính Vi ệt Nam bị đƣa sang Pháp . Riêng tại 

Nam Kỳ, đợt t ăng viện lần thƣ́ hai trong năm 1940 đâ cung c}́p 

7.500 ngƣời . 

Chính quyền phản động thuộc địa vơ vét v|ng , bạc, ph{t h|nh  

thêm bạc gi}́y, kiểm so{t gắt gao sản xu}́t v| ph}n phối, ấn định 

gi{ cả một c{ch độc đoán. Chúng tăng mƣ́c thuế cũ, đặt thêm  thuế 

mới, tiến h|nh lạc quyên, xổ số, ph{t h|nh công tr{i, đồng thời sa 

thải bớt công nh}n, viên chƣ́c, tăng giờ l|m, giảm tiền lƣơng. 

Trên chiến trƣờng ch}u ]u , v|o giƣ̂a năm 1940, ph{t xít Đức 

lần lƣợt chi ếm đóng Na Uy v| Đan Mạ ch (th{ng 4-1940), sau đó 

huy động 135 sƣ đo|n tr|n qua các nƣớc Bĩ , H| Lan, 

Luxembourg, tiến công nƣớc Pháp . Ng|y 22-6-1940, Chính phủ 

Ph{p đ ầu h|ng . Chính phủ Pétain rút v ề Vichy (miền Nam nƣớc 

Ph{p), trỡ th|nh chính phũ bù nhìn cũa  ph{t xít Đức . Một bộ phận 

kh{c của qu}n đ ội th|nh lập lƣ̣c lƣợng chống Đƣ́c , do tƣớng 

Charles de Gaulle đƣ́ng đ ầu, hoạt đ ộng ở bên ngo|i nƣớc Pháp . 

Đảng Cộng sản trƣ̣c ti ếp tổ chƣ́c phong tr|o du kích trong nƣớc , 

phối hợp với phong tr|o du  kích của c{c đ ảng cánh t ả kh{c, trong 

đó có Đảng Xâ hội Pháp . 

Ở Đông Dƣơng , Đô đốc Decoux đƣợc cƣ̃ l|m To|n quy ền thay 

tƣớng Catroux c|ng tăng cƣờng nhƣ̂ng biện ph{p cai trị phản động. 

___________ 

1. Général Catroux: Deux actes du drame Indochinois (Hai hồi của t}́n bi  

kịch Đông Dƣơng), Plon, Paris, 1959, tr. 7.  
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2. Sƣ ̣ chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc đối với cách mạng 

Việt Nam 

Chiến tranh thế giới thƣ́ hai l| m ột thƣ̃ thách lớn đối với nh}n 

d}n ta , nhƣng nó không l|m cho Đ ảng Cộng sản Đông Dƣơng bị 

b}́t ngờ . Vì đã có dự đo{n v| chuẩn bị từ trƣớc nên ng|y 6-11-1939, 

chỉ hai th{ng sau khi chi ến tranh bùng nổ, Ban Ch}́p h|nh Trung 

ƣơng Đảng đâ họp H ội nghị l ần thƣ́ sáu tại B| Đi ểm (Hóc Môn , 

Gia Định )1. Hội nghị đâ ph}n tích s}u sắc tính ch}́t cũa cu ộc Chiến 

tranh thế giới thƣ́ hai , vị trí của Đông Dƣơng trong cu ộc chiến 

tranh đó, nhƣ̂ng chính sách cũa đ ế quốc Pháp , th{i đ ộ của c{c giai 

c}́p xâ h ội v| vạch ra đƣờng lối chính trị cũa cách mạng Vi ệt Nam 

trong thời k ỳ mới. 

Để tập trung mọi lƣ̣c lƣợng cũa d}n t ộc v|o nhiệm vụ chũ 

yếu l| chống chi ến tranh đế quốc v| ách thống trị cũa phát xít 

thuộc địa , Hội nghị chũ trƣơng th|nh l ập Mặt tr ận thống nhất dân 

tộc phản đế Đông Dƣơng thay cho Mặt tr ận dân chũ không còn thích 

hợp ; tạm g{c lại khẩu hi ệu cách mạng ru ộng đ}́t v| thay bằng 

chính sách chĩ tịch thu ru ộng đ}́t cũa đ ế quốc v| nhƣ̂ng địa chũ 

phản bội quyền lợi d}n t ộc, thay kh}̃u hi ệu lập chính quy ền 

Xôviết công nông bằng kh}̃u hi ệu lập chính phũ liên bang c ộng 

hòa d}n chủ Đông Dƣơng . Đ}y l| nội dung chuyển hƣớng chĩ 

đạo chi ến lƣợc quan trọng cũa Đ ảng thể hiện sƣ̣ nhạy bén v ề 

chính trị v| sự s{ng tạo trong lãnh đạo c{ch mạng của Đ ảng Cộng 

sản Đông Dƣơng2. 

Ít l}u sau Hội nghị Trung ƣơng lần thƣ ́ s{u, c{c ủy viên Trung 

ƣơng v| nhiều c{n bộ chủ chốt lần lƣợt bị địch bắt, tƣ ̀Tổng Bí thƣ 

___________ 

1. Hội nghị do Nguyê̂n Văn Cƣ̀, Tỗng Bí thƣ chủ trì, có Lê Du}̃n, 

Phan Đăng Lƣu, Võ Văn T}̀n... tham dƣ̣ (Lịch sƣ̃ biên niên Đãng Cộng sản Việt 

Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2008, t. II, tr. 665). 

2. Xem Sđd, tr. 665-666. 
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Nguyê̂n Văn Cƣ ̀ đến Lê Hồng Phong, Võ Văn Tần, Lê Du}̃n, H| 

Huy Tập, Nguyê̂n Hƣ̂u Tiến, Nguyê̂n Thị Minh Khai, v.v. chỉ còn lại 

Phan Đăng Lƣu, Tạ Uyên. 

3. Nhân dân Nam Kỳ khỡi nghĩa chống ách thống trị của Pháp 

Khi Chiến tranh thế giới thƣ́ hai n ổ ra, đƣ́ng trƣớc chính sách 

của chính quy ền phản động thuộc địa khũng bố v| bóc l ột cùng 

kiệt nh}n d}n , Xƣ́ ũy Nam K ỳ đâ soạn th ảo đề cƣơng khỡi nghîa 

vũ trang , dƣới cái tên Đề cƣơng Khỡi  nghĩa Nam K ỳ. Tuy nhiên 

phải qua nhiều cuộc tranh luận, nhiều cuộc hội nghị lớn cũa Xƣ́ 

ủy, đặc bi ệt l| đến cuộc Khoáng đại h ội nghị toàn xƣ́ tƣ̀ ng|y 21 đến 

ng|y 27-7-19401, chủ trƣơng khởi nghĩa vũ trang mới đƣợc quy ết 

định dƣ́t khoát . Sau Hội nghị Xƣ́ ũy tháng 9-1940, Phan Đăng 

Lƣu ra Trung v| Bắc liên h ệ với hai đ ảng bộ Trung Kỳ, Bắc K ỳ 

b|n việc phối hợp h|nh đ ộng v| họp H ội nghị đ ể bầu lại Trung 

ƣơng mới 2. 

Giƣ̂a lúc đó , ph{t xít Nh ật ép Pháp ph ải đóng cƣ̃a biên giớ i 

Việt - Trung , ngƣng mọi ti ếp tế cho Trung Hoa Quốc d}n Đ ảng; 

đòi Pháp ph ải để cho qu}n đội Nhật v|o Đông Dƣơng , sƣ̃ dụng 

c{c s}n bay đ ể tiến công miền Nam Trung Quốc v| đặt n ền kinh 

tế Đông Dƣơng phụ thu ộc v|o nền kinh tế Nhật. Ng|y 23-9-

1940, để thị uy , qu}n Nhật vƣợt qua biên giới Bắc K ỳ, đánh 

chiếm Lạng Sơn , ném bom H ải Phòng , đổ bộ lên Đồ Sơn. Đồng 

thời tháng 10-1940, ph{t xít Nh ật xúi giục v| giúp bọn qu}n phi ệt 

___________ 

1. Hội nghị họp tại nh| b| Năm Dẹm (Lê Thị Lợi) ở ấp T}n Thu}̣n, xã 

T}n Hƣơng, qu}̣n Ch}u Th|nh (Mỹ Tho), với sƣ̣ tham dƣ̣ của 24 đại biễu  

thuộc 19 tỉnh trong sô ́21 tỉnh Nam Kỳ v| Phan Đăng Lƣu - Ủy viên Trung 

ƣơng Đãng. 

2. Hội nghị họp tại l|ng Đình Bảng (Bắc Ninh) tƣ̀ ng|y 6 đến ng|y 9-

11-1940; lúc đo ́ chỉ còn Phan Đăng Lƣu l| Ủy viên Trung ƣơng. Hội nghị 

b}̀u ra Trung ƣơng mới, sau gọi l| Hội nghị Trung ƣơng 7.  
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Xiêm (Th{i Lan ) tiến công v|o các vùng biên giới Cao Miên 

(Campuchia), Ai Lao (L|o). 

Để ứng phó, cầm quyền Ph{p ở  Đông Dƣơng một mặt phải 

ch}́p nhận t}́t cả c{c yêu s{ch của Nhật, mặt kh{c huy động lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ,̣ phần lớn l| nhƣ̂ng đơn vị binh lính Việt Nam ra biên 

giới chống lại qu}n Xiêm. Việc binh lính Việt Nam sắp bị đ}̃y ra 

l|m bia đơ̂ đạn cho thƣ̣c d}n Ph{p ở biên giới Cao Miên - Xiêm đâ 

thêm một yếu tố thổi bùng ý chí khỡi nghĩa ở Đảng bộ Nam Kỳ. 

Ng|y 23-11-1940, cuộc khỡi nghîa đâ n ổ ra mạnh mê ở nhiều 

vùng , tƣ̀ miền Đông đến miền T}y Nam Bộ, ở Biên Hòa , Gia Định , 

Chợ Lớn , T}n An , Mỹ Tho , Bến Tre, Tr| Vinh, Cần Thơ , Sóc Trăng , 

Bạc Liêu , Rạch Gi{ , đặc bi ệt quyết liệt ở Hóc Môn - B| Điểm (Gia 

Định), Cai Lậy, Ch}u Th|nh (Mỹ Tho ), Vũng Liêm , C{i Ngang , 

Tam Bìn h (Vĩnh Long )1. Ở một số nơi , nông d}n lập chính quy ền 

c{ch mạng . 

Chính quy ền cách mạng trong vùng khỡi nghîa ở Mỹ Tho t ồn 

tại hơn 40 ng|y, đâ tịch thu ru ộng đ}́t cũa địa chũ chia cho nông 

d}n nghèo , lập tòa án nh}n d}n trƣ̀ng trị nhƣ̂ ng tên phản cách 

mạng. Cuộc khỡi nghîa đƣợc đông đ ảo nông d}n tham gia với m ột 

tinh thần chiến đ}́u v| hy sinh anh dûng , nhƣng do chƣa có thời 

cơ cách mạng trong c ả nƣớc , một khu vƣ̣c Nam K ỳ khó th|nh 

công trƣớc b ộ m{y thống trị của kẻ t hù; hơn nƣ̂a phong tr|o ở c{c 

th|nh thị không đũ mạnh , kế hoạch lại bị l ộ trƣớc ng|y khỡi 

___________ 

1. Vê ̀chủ trƣơng khơĩ nghĩa của Xƣ́ ủy Nam Kỳ, Hôị nghị Trung ƣơng l}̀n 

thƣ́ bảy (họp ở Đình Bảng (Bắc Ninh) tƣ̀ ng|y 6 đến ng|y 9-11-1940) cho 

rằng ở Nam Kỳ chƣa có đũ điều kiện kh{ch quan v| chủ quan bảo đảm  cho 

cuộc khỡi nghĩa thắng lợi nên quyết định hoãn việc ph{t động khỡi  nghĩa 

v| giao cho Phan Đăng Lƣu truyền đạt chủ trƣơng n|y cho Đãng  bô ̣Nam 

Kỳ. Nhƣng Phan Đăng Lƣu mang chỉ thị về đến S|i Gòn thì  bị bắt, cơ 

quan đ}̀u não lãnh đạo khỡi nghĩa cũng bị lô ̣ v| bị bắt. Lệnh khỡi nghĩa 

đâ xuống đến c{c địa phƣơng không kịp hoãn.  
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nghĩa1, địch kịp thời đối phó , nên cuối cùng cu ộc khỡi nghîa lớn 

nh}́t, mạnh nhất đ ến lúc đó do Đ ảng Cộng sản lânh đạo chống 

chính quyền thực d}n bị thất bại . 

Ph{p thi h|nh chính s{ch khủng bố trắng, đ|n {p hết sƣ́c dã 

man cuộc khỡi nghĩa, t|n s{t nh}n d}n ở  nhƣ̂ng vùng nổi dậy 

mạnh mẽ nhƣ Long Hƣng (Ch}u Th|nh), Năm Thôn (Cai Lậy), 

B|n Long (Ch}u Th|nh)..., cho m{y bay ném bom Chợ Giƣ̂a (Vĩnh 

Kim) tỉnh Mỹ Tho l|m chết h|ng trăm ngƣời. H|ng chục ng|n 

ngƣời bị bắt. B{o c{o chính trị của viên Thống đốc Nam Kỳ gƣ̃i 

To|n quyền Đông Dƣơng th{ng 12-1940 cho biết, trong thời gian tƣ̀ 

ng|y 22-11-1940 đến ng|y 31-12-1940, ở  c{c khu liên tỉnh Gia Định, 

Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, Ph{p đa ̂bắt 5.848 ngƣời. 

Chúng đa ̂ đ|y h|ng ng|n ngƣời ra Côn Đảo v| đi c{c trại tập 

trung: T| L|i, B| R{. H|ng chục ng|n ngƣời bị bắt bớ, giam cầm 

trong nhƣ̂ng điều kiện t|n khốc, số tù nh}n bị h|nh hạ, tra t}́n đến 

chết r}́t cao. H|ng ng|n ngƣời bị t|n s{t, thủ tiêu không qua xét xƣ.̃ 

Ng|y 26-8-1941, chúng xƣ ̃bắn c{c vị lãnh đạo c{ch mạng bị bắt 

trƣớc đó: Nguyê̂n Văn Cƣ,̀ Nguyê̂n Thị Minh Khai, H| Huy Tập, 

Phan Đăng Lƣu, Võ Văn Tần tại Hóc Môn (Gia Định), Phan Ngọc 

Hiển v| nhiều đồng chí ở C| Mau (lúc đó thuộc tỉnh Bạc Liêu)2. 

Sƣ̣ đ|n áp khốc li ệt cũa địch đối với cu ộc khỡi nghîa Nam K ỳ3
 

có hai mặt : tuy có l|m phong tr|o đ}́u tran h cách mạng cũa qu ần 

___________ 

1. Tạ Uyên, Bí thƣ Xƣ́ ủy bị bắt lúc 16 giờ ng|y 22-11-1940. 

2. Riêng Lê Hồng Phong hy sinh trong Nh| tù Côn Đão sau nhƣ̂ng 

năm th{ng bị tra t}́n dã man. 

3. Theo sô ́ liệu của địch: tính tƣ̀ th{ng 1-1941 đến năm 1944, chúng bắt  

7.048 ngƣời, l}̣p Tòa {n qu}n sƣ̣ xét xƣ̃ 2.507 ngƣời với nhiều mƣ́c án : tƣ̃ 

hình 218 ngƣời, tù chung th}n 219 ngƣời; 20.135 năm tù khô ̃ sai biệt  xƣ́ 

cho nhƣ̂ng ngƣời còn lại... chƣa kễ h|ng ng|n ngƣời bị t|n s{t do bom đạn 

v| bị thủ tiêu. Chúng l}̣p thêm nhiều nh| tù, trại giam, dùng cả  nh| kho, 

l}̃m lúa, x| lan để giam ngƣời bị bắt, liên tiếp đày ra Côn Đão , trung bình 

mô̂i th{ng có 200 - 300 ngƣời bị đày. Sô ́tù nh}n bị h|nh hạ, tra t}́n đến chết 

r}́t cao (năm 1942 có 1.045 ngƣời). 
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chúng tạm thời chùng lại nhƣng lại tăng thêm lòng căm thù trong 

nh}n d}n; gƣơng hy sinh anh dũng tuyệt vời của c{c chiến sĩ cộng sản 

đa ̂cổ vũ tinh thần yêu nƣớc, n}ng cao lòng cảm phục v| niềm tin v|o 

Đảng Cộng sản. Đó l| nhƣ̂ng nh}n tố l|m nên sƣ ̣bùng lên mạnh mẽ, 

dƣ ̂dội của phong tr|o c{ch mạng khi có cơ hội. 

Cùng với cuộc khỡi nghĩa Bắc Sơn (ng|y 27-9-1940) v| cuộc 

khỡi nghĩa Đô Lƣơng (th{ng 1-1941), cuộc Khỡi nghĩa Nam Kỳ 

ng|y 23-11-1940 tuy th}t́ bại, nhƣng “l| nhƣ̂ng tiếng súng b{o hiệu cho 

cuộc khỡi nghĩa to|n quốc, l| bƣớc đầu đ}́u tranh bằng võ lƣ̣c cũa c{c 

d}n tộc ở một nƣớc Đông Dƣơng”1. 

II. KHÔI PHỤC LƢ̣C LƢỢNG C[CH MẠNG Ở NAM KỲ 

(ĐẦU NĂM 1941 - ĐẦU NĂM 1945) 

QU[ TRÌNH KHÔI PHỤC LƢ̣C LƢỢNG C[CH MẠNG 

Qu{ trình khôi phục lƣ̣c lƣợng c{ch mạng đầy gian khổ, thƣ̃ 

th{ch đa ̂diê̂n ra qua hai giai đoạn: 

1. Giai đoạn 1941 - 1942: Tƣ̀ng bƣớc gây dƣ̣ng lại cơ sỡ, nắm lại 

quần chúng chí cốt 

Ngay trong tháng 12-1940, nhƣ̂ng xƣ́ ũy viên còn lại đâ gặp 

nhau, sơ bộ đánh giá , rút kinh nghi ệm v| chia nhau đi nắm lại cơ 

sỡ. Ng|y 21 v| 22-1-1941, Xƣ́ ũy mỡ h ội nghị với các liên tĩnh ũy 

tại xã Đa Phƣớc (huyện Cần Giuộc - Chợ Lớn ) để kiểm điểm 

nguyên nh}n th}́t bại cũa cu ộc khỡi nghîa v| đ ề ra nhiệm vụ nắm 

lại lực lƣợng , chu}̃n bị khỡi nghîa l ần hai, tập trung v|o trọng  

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 7, tr.109. 

Sắc lệnh sô ́ 163/SL ng|y 14-4-1948 do Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh ký, 

tặng Huân chƣơng Quân công hạng Nhất cho “Đội qu}n khỡi nghĩa Nam 

Bộ” năm 1940.  
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điểm S|i Gòn - Chợ Lớn v| m ột số tĩnh 1. Về tổ chƣ́c, Xƣ́ ũy l ập lại 

hai liên tĩnh ũy mi ền T}y v| miền Đông (sau gọi l| Liên tỉnh ủy H ậu 

Giang v| Liên tĩnh ũy Ti ền Giang). Hội nghị b ầu Phan Văn Khõe 

l|m Bí thƣ Xƣ́ ũy v| Tr ần Văn Bảy l|m Phó Bí thƣ Xƣ́ ũy kiêm Bí 

thƣ Liên tĩnh ũy H ậu Giang . Xƣ́ ũy chũ trƣơng x}y dƣ̣ng căn cƣ́ U 

Minh (nằm trên hai tĩ nh Rạch Giá v| Bạc Liêu ) để chu}̃n bị cho khỡi 

nghĩa lần hai. 

Liên tĩnh ũy H ậu Giang chũ trƣơng gom m ột số cán b ộ bị lộ rải 

r{c ở c{c nơi v ề căn cƣ́ U Minh đ ể củng cố lực lƣợng r ồi ph}n công 

chuyển vùng tiếp tục hoạt đ ộng (trong số n| y có Vô Văn Ki ệt tƣ̀ 

Vĩnh Long ). 

Để phục vụ cho công t{c tuyên truyền gi{o dục g}y dƣ̣ng lại cơ 

sỡ, ngay tƣ ̀đầu năm 1941, Xƣ ́ủy chủ trƣơng xu}t́ bản tờ Giải phóng, 

cơ quan tuyên truyền của Xƣ ́ủy do Nguyên̂ Văn Kỉnh – Xƣ́ ũy viên, 

phụ tr{ch. Cơ sỡ in ấn đăṭ tại Hố Bần (quận 8, Th|nh phố Hồ Chí Minh 

ng|y nay). B{o Giải phóng xu}t́ bản mỗi th{ng một kỳ, đến th{ng 11-

1941, Nguyên̂ Văn Kỉnh bị địch băt́ mới tạm đình bản. 

Trong thời gian n|y , ở Liên tĩnh ũy mi ền T}y có tên nội gián 

Tƣ Ch| . Hắn bí m ật chĩ cho địch bắt m ột số ngƣời trong Liên tĩnh 

ủy mi ền T}y v| một số cán b ộ đâ chuy ển vùng đến nơi mới 2. Tƣ 

Ch| còn d}̂n địch v|o t ận căn cƣ́ U Minh , ph{ xƣởng s ản xu}́t vû 

khí , bắt v| tra t}́n “R}u Gi|” , ngƣời phụ trách căn cƣ́ cho đ ến 

chết. Đảng bộ một số tĩnh lại ti ếp tục bị ph}n hóa , một số c ầu an 

không hoạt đ ộng chĩ lo l|m ăn , một số tạm lánh v|o các đạo 

gi{o ... Số ũy viên còn lại cũa Liên tĩnh ũy H ậu Giang phải liên 

tục thay  đổi chỗ ở, tổ chƣ́c lại Liên tĩnh ũy mới , tập hợp lại số  

___________ 

1. Có ý kiến cho Hội nghị Xƣ́ ủy chỉ chủ trƣơng tô ̃chƣ́c lại lƣ̣c lƣợng, chƣ́ 

không chủ trƣơng khỡi nghĩa l}̀n hai. 

2. Sau n|y đƣợc biết Tƣ Ch| l| một trong nhƣ̂ng tên đâ cung c}́p kế 

hoạch khỡi nghĩa cho địch v| sau đó hắn l|m “cò” móc nối với lu}̣t sƣ làm 

gi}́y tờ cho sô ́c{n bô ̣chuyễn vùng của c{ch mạng. 
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107 

 

c{n bộ kiên trung, chuyển vùng hoạt đ ộng. Anh em phải ăn bờ 

ngủ bụi , kiên trì bám qu ần chúng chí cốt đ ể g}y dƣ̣ng lại cơ sỡ . 

Một số cán b ộ lãnh đạo ph ải tạm }̃n mình bám t rụ ở một số nơi 

nhƣ: Ung Văn Khiêm ở Cờ Đõ (Cần Thơ ), Nguyê̂n Văn T}y ở An 

Biên (Rạch Gi{ )1, Trần Văn Gi|u sau vƣợt ngục ở T| L|i về trụ ở 

Xẻo Bần, sau đó qua Thƣ́ Mƣời M ột (U Minh Thƣợng )2. Dung Văn 

Phúc (Dƣơng Quang Đông ) cùng vƣợt ngục ở T| L|i về g}y dƣ̣ng 

cơ sỡ ở một số nơi khác 3. 

Ở Mỹ Tho, tuy Đảng bộ bị thiệt hại nặng, nhƣng v}̂n còn một số 

đảng viên nhƣ Nguyê̂n Thị Thập rút v|o Đồng Th{p Mƣời, tìm c{ch 

nắm quần chúng, nắm tề, l|m tê liệt sƣ ̣ kiểm so{t của chính quyền 

địch ở  nhiều nơi, g}y dƣ̣ng lại cơ sỡ ở  một số xã, huyện. Đặc biệt, 

ở  Đồng Th{p Mƣời v| Biên Hòa, B| Rịa (miền Đông), v}̂n có một 

số c{n bộ đảng viên quy tụ lƣ̣c lƣợng vũ trang để chống lại địch 

bảo tồn lƣ̣c lƣợng; nhƣ Lƣu Dƣ ̣Ch}u với 150 du kích rút v|o Đ ồng 

Th{p Mƣời , hoạt động trƣ̀ng trị bọn t ề gian ác , đánh cả nhƣ̂ng đồn 

cảnh s{t lẻ tẻ4; Chín Quỳ kéo tiểu đội vũ trang v|o rƣ̀ng s}u, tiếp tục 

diệt {c trƣ ̀ gian bảo vệ mình, tồn tại đến Cách  mạng Th{ng T{m 

năm 1945. 

Ở S|i Gòn - Chợ Lớn , c{c đ ảng viên ở Chi bộ Ba Son đâ g}y 

dƣ̣ng, ph{t tri ển cơ sỡ Đ ảng v| nòng cốt qu ần chúng ra các hâng 

___________ 

1. Có ý kiến cho l| Nguyê̂n Văn T}y có lúc về ẩn ở Tr| Vinh. 

2. Sô ́ vƣợt ngục ở T| L|i có 8 ngƣời trong đo ́ có Tr}̀n Văn Gi|u v| 

Dung Văn Phúc. 

3. Theo Hồi ký của Dung Văn Phúc (Dƣơng Quang Đông) thì sau khi 

vƣợt ngục về c{c địa phƣơng, Dung Văn Phúc không móc nối đƣợc với cơ  

sỡ cũ, nghĩ cơ sỡ đâ m}́t hết nên tƣ̣ động g}y dƣ̣ng lại cơ sỡ riêng. 

4. Khoảng th{ng 3-1941, Tr}̀n Trung Tam - Bí thƣ Tỉnh ủy T}n An gặp 

Lƣu Dƣ̣ Ch}u chủ trƣơng ph}n t{n lƣ̣c lƣợng du kích th|nh nhƣ̂ng tỗ chƣ́c 

nhỏ để dê̂ hoạt động. Lƣu Dƣ̣ Ch}u về Gia Định g}y dƣ̣ng lại cơ  sỡ v| 

l|m Bí thƣ Tỉnh ủy Gia Định. Th{ng 6-1941, Lƣu Dƣ̣ Ch}u bị địch  bắt, 

Nguyê̂n Văn Xƣớng thay l|m Bí thƣ Tỉnh uỷ Gia Định. 
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xƣỡng khác nhƣ : SIMAC, FACI, BATA, ARSENAL, Nh| đèn Chợ 

Qu{n, v.v.. Một số cán bộ tƣ̀ các tĩnh miền T}y lần lƣợt về th|nh phố 

nhƣ: Ngô Thị Liên, Nguyê̂n Văn Minh, Nguyê̂n Văn Phƣớc1, Ngô Thị 

Huệ (ở tù ra) tìm c{ch bắt liên lạc với c{c cơ sở cũ, g}y dƣ̣ng đƣợc hai 

chi bộ Đảng trong binh lính ở th|nh Săngđá v| Ôma. Ngo|i ra, nhóm 

n|y còn ph{t triển đƣợc m ột số đ ảng viên, nắm quần chúng chí cốt , 

g}y dƣ̣ng lại cơ sỡ ở c{c hộ, c{c khu lao đ ộng nhƣ: Kh{nh Hội, Xóm 

Củi, B|n Cờ, B| Hom, v.v.. Số đảng viên tại chỗ cũng từng bƣớc móc 

nối x}y dƣ̣ng nòng cốt đ ể l|m chỗ dƣ̣a tr ong giới ti ểu thƣơng , trí 

thƣ́c, học sinh, sinh viên, công tƣ chƣ́c... 

Liên tỉnh ủy Hậu Giang, sau vụ phản bội của tên Tƣ Ch|, 

đƣợc củng cố lại đa ̂chủ trƣơng xu}́t bản tờ b{o Chiến đấu nối tiếp tờ 

Giải phóng; đến th{ng 4-1942, b{o l}́y danh nghĩa l| cơ quan tuyên 

truyền của Mặt trận phản đế Đông Dƣơng (bộ phận Hậu Giang). 

Liên tỉnh ủy Tiền Giang cũng xu}́t bản b{o Phục quốc tƣ̀ ng|y  5-5-

1942, in ở Búng - L{i Thiêu (Thủ Dầu Một). Th|nh ủy S|i Gòn  - Chợ 

Lớn đƣợc củng cố lại năm 1942, ra tờ b{o Đội tiền phong tƣ ̀ th{ng 7-

1942 do Trần Văn Đấu phụ tr{ch2.  

Trong thời gian g}y dƣ̣ng lại cơ sỡ , c{c đ ảng viên đâ tìm cách 

móc nối lại liên lạc với Trung ƣơng . Đầu năm 1942, c{c đảng viên 

Ngô Thị Hu ệ, Nguyê̂n Xung Phong , Nguyê̂n Oanh , H| Văn Nam 

của Liên tỉnh ủy H ậu Giang bắt liên lạc đƣợc với Nguyê̂n Hƣ̂u 

Xuyến liên lạc cũa Trung ƣơng v|o Nam qua Ngô Thị Liên , liên lạc 

viên cũa Xƣ́ ũy . C{c t|i li ệu Việt Minh do Nguyê̂n Hƣ̂u Xuy ến đƣa 

v|o đƣợc ph ổ biến trong một số qu ần chúng công nh}n lao đ ộng, 

công chƣ́c , tiểu thƣơng... Cuộc họp đ ầu năm 1942 tại L{i Thiêu 

___________ 

1. Bị bắt đày ở Côn Đão. Trong kh{ng chiến chống Ph{p, l}́y tên l| 

Nguyê̂n Hùng Minh, Nguyê̂n Hùng Phƣớc. 

2. B{o c{o m}̣t của Cảnh s{t đặc biệt miền Đông (Hô ̀ sơ an ninh Bộ 

Công an - KH95 - SMT). 
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(Thủ Dầu Một) b|n việc th|nh lập Ban vận động phục hồi Xƣ́ ũy , có 

mặt Bùi Dƣ̣ , Phú (không rô họ ), H| Văn Nam , Nguyê̂n Văn Tam 

(Chợ Lớn ), Ngô Thị Hu ệ... nhƣng đến tháng 8-1942 cơ sỡ Liên tĩnh 

ủy Hậu Giang lại bị b ể, nhiều đảng viên bị bắt trong đó có Nguyê̂n 

Hƣ̂u Xuyến, chỉ còn Bùi Dự , Nguyê̂n Oanh, Ngô Duy Liên, v.v.1. 

Nhìn chung thời kỳ n|y, cơ sỡ cách mạng còn lại r}́t ít, có nơi còn 

bị nội gi{n đánh ph{ nên phong tr|o tạm lắng, mặc dù c{c đ ảng 

viên cán bộ còn lại không chịu bó tay, xoay trỡ mọi cách để khôi phục 

lƣ̣c lƣợng c{ch mạng. 

2. Giai đoạn 1943 - 1944: Hình thành hệ thống lãnh đạo, phát 

triển nhanh lƣ̣c lƣợng cách mạng 

Đầu năm 1943, chiến thắng Stalingrad mỡ ra bƣớc ngoặt lịch sử, 

Hồng qu}n Liên Xô phản công quyết liệt v| liên tiếp đánh bại ph{t xít 

Đức trên chiến trƣờng ch}u ]u. Ở  ch}u [ - Th{i Bình Dƣơng , 

Nhật đa ̂bƣớc đầu suy sụp trƣớc nhƣ̂ng đòn tiến công của lực lƣợng 

Đồng minh... 

Tình thế đâ trỡ nên thuận lợi cho Đảng bộ Nam Kỳ: c{c cơ sở đều 

vƣơn lên ph{t triển nhanh lƣ̣c lƣợng, móc nối lại hệ thống lânh  

đạo; c{c c{n bộ lãnh đạo tạm ẩn n{u ở  c{c vùng s}u bung ra, kẻ 

trƣớc ngƣời sau về th|nh phố hoặc địa b|n thuận lợi để hoạt động 

nhƣ: Trần Văn Gi|u về vùng Phú Lạc (S|i Gòn - Chợ Lớn); Ung Văn 

Khiêm tƣ ̀Cờ Đõ liên hệ với c{c tỉnh Hậu Giang... Một số  c{n bộ bị 

tù đƣợc thả về cũng lần lƣợt nối lại với cơ sỡ... 

Nguyê̂n Thị Th ập, Bùi Văn Dƣ̣ ... tƣ̀ miền T}y lên S|i Gòn - Chợ 

Lớn bắt liên lạc với Ho|ng T ế Thế, Lê Hƣ̂u Ki ều (tƣ̀ H| N ội v|o ), 

Ho|ng Dƣ Khƣơng , Lê Minh Định , Trần Văn Tr| (tƣ̀ Trung  Kỳ 

v|o). Số đ ảng viên n|y , tƣ̀ tháng 8-1943, bắt đƣợc liên lạc với 

___________ 

1. Theo Ngô Thị Huệ, cuộc họp diê̂n ra tại nh| ông S{u Sính ở L{i 

Thiêu (Thủ D}̀u Một). 
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Nguyê̂n Hƣ̂u Ngoạn 1
 ph{i viên của Trung ƣơng v|o l ần hai, phổ 

biến Nghị quy ết Hội nghị l ần thƣ́ tám Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng 

Đảng v| t|i liệu về Mặt tr ận Việt Minh ; với sƣ̣ cộng tác cũa 

Nguyê̂n Hƣ̂u Ngoạn , c{c anh chị quy ết định tái b ản báo Giải phóng 

do Trần Văn Tr| phụ trách ; b{o ra đƣợc hai số (th{ng 6 v| tháng 7-

1943) tại n ội th|nh ; sau đó khi Tr ần Văn Tr| bị địch bắt , cơ quan 

phải tạm dời v ề c{c tỉnh l}n cận để tiếp tục ra báo hằng tháng . 

Tƣ̀ cuối năm 1942, ở nội th|nh S|i Gòn - Chợ Lớn có nhi ều tổ 

chƣ́c cộng sản hoạt động, trong đó có tổ chƣ́c đảng bộ th|nh phố do 

Nguyê̂n Oanh phụ tr{ch x}y dƣ̣ng đƣợc nhiều cơ sỡ nòng cốt trong 

quần chúng. 

Nhìn chung trong năm 1943, phần lớn các tĩnh Nam K ỳ đều 

có cơ sở Đ ảng. Nhiều nơi đâ hình th|nh h ệ thống tƣ̀ chi b ộ cơ sỡ 

đến quận, tỉnh . Có nơi có tỉnh ủy l}m thời , có nơi có Ban c{n sự  

Đảng. 

Th{ng 10-1943, một số đại diện c{c tỉnh ủy l}m thời hoặc Ban cán 

sƣ ̣thuộc hệ thống do Dung Văn Phúc g}y dƣ̣ng, họp hội nghị tại Chợ 

Gạo (Mỹ Tho) th|nh lập Xƣ ́ủy l}m thời2. 

Xƣ ́ủy n|y không bắt đƣợc liên lạc với Trung ƣơng, không tiếp 

nhận đƣợc Nghị quyết 8 của Trung ƣơng nên chỉ dƣ̣a v|o Nghị 

quyết 6 của Trung ƣơng (1939), đề cao nhiệm vụ giải phóng d}n tộc, 

chỉ đạo cơ sỡ ph{t triển lƣ̣c lƣợng, chờ đón thời cơ để khỡi nghîa  

gi|nh chính quyền. 

Cuối năm 1943, c{c đảng viên thuộc tổ chƣ́c Giải Phóng th|nh 

lập Ban cán sƣ̣ mi ền Đông , Tỉnh ủy Chợ Lớn , Tỉnh ủy Gia Định ... 

___________ 

1. Em ruột của Nguyê̂n Hƣ̂u Xuyến. 

2. Theo Hồi ký của Dƣơng Quang Đông thì trong cuộc họp n|y, Tr}̀n 

Văn Già u vắng mặt nên Dƣơng Quang Đông tạm nh}̣n nhiệm vụ Bí thƣ 

Xƣ́ ủy. Đầu năm 1945 mới gặp đƣợc Tr}̀n Văn Gi|u v| giao nhiệm vụ Bí 

thƣ Xƣ́ ủy ch o Tr}̀n Văn Gi|u. Xƣ́ ủy n|y đƣợc gọi l| Xƣ́ ủy Tiền Phong 

vì ra b{o l}́y tên l| Tiền phong. 
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Cuối năm 1944, trong khi chu}̃n bị th|nh l ập Xƣ́ ũy thì có m ột số 

đảng viên trong Ban cán sƣ̣ mi ền Đông bị địch bắt nên chĩ th|nh 

lập Ban cán sƣ̣ Đ ảng to|n xƣ́  Nam Kỳ. Cuối năm 1944, c{c c{n b ộ 

chủ chốt Ban c{n sự Đ ảng ở Nam Kỳ thuộc tổ chƣ́c Gi ải Phóng đâ 

đƣ́ng ch}n chũ y ếu ở vùng ven ngoại th|nh S|i Gòn , thuộc tĩnh 

Gia Định . 

Cũng trong thời gian n|y (1943), Xƣ ́ ủy Tiền Phong l}m thời 

th|nh lập ở Chợ Gạo (Mỹ Tho) cũng th|nh lập Ban c{n sƣ ̣ miền 

Đông, Tỉnh ủy tỉnh Gia Định v| Ban c{n sƣ ̣ Đảng th|nh phố S|i 

Gòn - Chợ Lớn. Nhƣ vậy l| v|o thời điểm cuối năm 1943, có hai Ban 

c{n sƣ ̣ miền Đông v| hai Tỉnh ủy Gia Định, thuộc Xƣ ́ ủy “Ti ền 

Phong” v| Xƣ ́ủy “Giải Phóng”1. 

Đầu 1945, nhiều cán bộ kỳ cƣ̣u có uy tín l ần lƣợt tham gia Xƣ́ ũy  

Tiền Phong nhƣ: Nguyê̂n Văn Kỉnh, Ung Văn Khiêm, H| Huy Giáp, 

Nguyê̂n Văn Nguyê̂n, Nguyê̂n Văn Tạo, Dƣơng Bạch Mai, Trần 

Văn Gi|u v| th|nh lập Ban c{n sƣ ̣ Đảng th|nh phố S|i Gòn - Chợ 

Lớn. Ban c{n sƣ ̣ họp mỡ rộng ở  Phú Lạc (Chợ Lớn) đề ra phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ ph{t triển lƣ̣c lƣợng, đón thời cơ2. 

Tình hình ph{t triển lƣ̣c lƣợng ở c{c tỉnh tƣ ̀cuối năm 1943 đến 

đầu năm 1945 có một số đặc điểm nhƣ sau: 

Ở Biên Hòa - B| Rịa (miền Đông ), khi các Tĩnh ũy nối liên lạc 

đƣợc với các đ ảng viên Nguyê̂n Thị Lƣ̣u , Phạm Văn Thu ận, Hồ 

Văn Đại ... đâ đ ề ra chũ trƣơng g}y dƣ̣ng cơ sỡ nhanh trong công 

nh}n các đ ồn điền cao su v| ng|nh đƣờng sắt . Chi bộ ga xe lƣ̃a , 

___________ 

1. H| Huy Gi{p: Đời tôi, Nxb. Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí Minh, tr. 151. Sau 

ng|y 9-3-1945 mới có tên gọi “Xƣ́ ủy Tiền Phong” do có xu}́t bản b{o Tiền 

phong v| Xƣ́ ủy “Giãi Phóng” do có ra b{o Giải phóng. 

2. Trong thời gian n|y, cơ sỡ Đãng do Nguyê̂n Oanh phụ tr{ch gia 

nh}̣p tô ̃ chƣ́c Tiền Phong, Nguyê̂n Oanh trơ ̃ th|nh Bí thƣ Th|nh ủy S|i 

Gòn; sau đo ́ trong cao tr|o tiền khỡi nghĩa, Xƣ́ ủy Tiền Phong ph}n công 

Nguyê̂n Văn Kỉnh l|m Bí thƣ Th|nh ủy S|i Gòn - Chợ Lớn. 
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Chi bộ Sỡ cũi Tr ảng Bom, chi bộ c{c đồn điền cao su lần lƣợt đƣợc 

th|nh lập. Cơ sỡ Mặt tr ận Việt Minh v| các đo|n th ể cƣ́u quốc 

cũng ph{t tri ển rộng ở c{c địa phƣơng Ch}u Th|nh , T}n Uyên, 

Long Th|nh (thuộc Biên Hòa - B| Rịa ). Ở Sóc Trăng , có hai t ổ chƣ́c 

cộng sản do Dƣơng Kỳ Hiệp v| Phan Văn Chiêu phụ trách , đều 

bắt liên lạc với c ả hai hệ thống lânh đạo Ti ền Phong v| Giải Phóng . 

Tổ chƣ́c do Dƣơng K ỳ Hiệp phụ trách phát tri ển cơ sỡ trong các 

giới thợ thuy ền, tiểu thƣơng , trí thức ở thị xã , thị trấn . Ở Bạc Liêu , 

trƣớc khỡi nghîa , Tỉnh ủy l}m thời đƣợc th|nh l ập gồm Lê Khắc 

Xƣơng , T|o Văn Tỵ , Nguyê̂n Văn Qu ảng, Nguyê̂n Văn Sáu (tƣ́c 

S{u Ú), Phan Thái Hòa , Nguyê̂n Khắc Cung 1. 

Ở Rạch Gi{, tƣ ̀ sau khi cơ sỡ Đảng ở  Liên tỉnh ủy miền T}y bị  

Tƣ Ch| đánh ph{, một số đảng viên nghi ngờ trong Liên tỉnh ủy  

v}̂n còn nội gi{n ngại bắt liên lạc. Tuy có nghe về tổ chƣ́c Việt Minh 

nhƣng chƣa đƣợc ai giải thích rõ r|ng: Vì sao tƣ ̀ Mặt trận phản đế 

chuyển sang Mặt trận Việt Minh? Do đó, có một số đảng viên nhƣ 

Trần Văn Đại, Ho|i Nam, Võ Văn Kiệt... gặp nhau tìm c{ch liên lạc 

với Trung ƣơng. Nhƣng liên lạc với danh nghĩa gì? C{c anh mới 

nghĩ ra danh nghĩa l|: “Ban vận động t{i lập Đảng bộ Nam Kỳ”. 

Sau đó có ph{i viên do Xƣ ́ ủy2
 cƣ ̃ đến có tên l| Tiểng (thƣờng gọi 

l| Tiểng cụt, tƣ ̀ Nh| tù B| R{ về), gặp v| giải thích  rõ ý nghĩa 

chƣơng trình Việt Minh nên kể tƣ ̀ đó không còn danh  nghĩa “Ban 

vận động t{i lập Đảng bộ Nam Kỳ”. 

Việc hình th|nh v| phát tri ển cũa Xƣ́ ũy Gi ải Phóng , Xƣ́ ũy 

Tiền Phong v| một số đ ảng bộ có cấp uỷ Đ ảng ở cơ sỡ , quận, 

tỉnh không thu ộc Xƣ́ ũy Gi ải Phóng hoặc Xƣ́ ũy Ti ền Phong l| 

một thƣ̣c tế xu}́t phát tƣ̀ thời cu ộc lúc đó (sau khỡi nghîa Nam K ỳ). 

___________ 

1. Lịch sƣ̃ Đãng bô ̣tỉnh Bạc Liêu, t.1, tr.94 (Ban Ch}́p h|nh Đãng bộ tĩnh 

Bạc Liêu ấn h|nh, 2002). 

2. Không ph}n biệt l| Xƣ́ ủy Tiền Phong hay Xƣ́ ủy Giải Phóng.  
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Đảng bộ bị thi ệt hại nặng n ề, cơ sỡ Đ ảng phải g}y dƣ̣ng đi g}y 

dƣ̣ng lại nhi ều lần, ngo|i số trung kiên v}̂n kiên trì hoạt đ ộng, có 

số c ầu an nằm im , thậm chí đ ầu h|ng phản bội. Ngay trong số bị 

bắt v|o tù , bên cạnh số đ ảng viên giƣ̂ vƣ̂ng khí ti ết v}̂n có số 

ngƣời khai báo , l|m hại cơ sỡ , chịu l|m n ội gián chĩ đi ểm cho 

địch . Khi ra khõi tù lại không có đi ều kiện kiểm điểm đúng sai 

trong thời gian ở tù. Có m ột số cán b ộ lãnh đạo Xứ ủy hay Tỉnh 

ủy trong thời gian hoạt đ ộng trƣớc có khác nhau v ề quan điểm 

hay phƣơng thƣ́c hoạt đ ộng, nhƣng cûng không có đi ều kiện 

kiểm điểm hay kết luận rô r|ng . Do đó , có tình trạng ho|i nghi , 

hiểu lầm nhau , đánh giá v ề nhau không chính xác , thiếu chƣ́ng cớ 

x{c minh rõ r|ng . 

Tƣ ̀ thời điểm năm 1943 đến đầu năm 1945, tình hình thời sƣ̣ 

diê̂n biến nhanh chóng, yêu cầu ph{t triển lƣ̣c lƣợng đòi hỏi cần có 

hệ thống lãnh đạo. Tƣ ̀đó, mới d}̂n đến hai Xƣ ́ủy. 

Số c{n bộ chủ chốt “Giải Phóng” phần đông l| c{n bộ xu}́t 

th}n nông d}n lao động, có nhiều kinh nghiệm hoạt động bí mật ở 

c{c vùng nông thôn; số lãnh đạo chủ chốt tổ chƣ́c Tiền Phong phần 

đông l| trí thƣ́c tiểu tƣ sản có kinh nghiệm hoạt động b{n công  

khai, công khai trong đô thị, t}́t cả đều l| nhƣ̂ng c{n bộ trung 

kiên, có công lớn đối với phong tr|o c{ch mạng ở Nam Bộ1. 

Dù còn b}́t đ ồng, nhƣng cả hai tổ chƣ́c Gi ải Phóng , Tiền 

Phong đều chung một mục tiêu l| kh}̃n trƣơng phát tri ển lƣ̣c 

lƣợng đ ể kịp thời cơ khởi nghĩa gi|nh chính quy ền. Trƣ̀ m ột số 

c{n b ộ chủ chốt có lấn cấn , nghi kỵ nhau v ề quan điểm, có chia  

___________ 

1. Đầu năm 1945, Trung ƣơng Đãng ph{i liên lạc v|o Nam. L}̀n đ}̀u 

không liên lạc đƣợc với cơ sỡ. L}̀n hai, ph{i viên Nguyê̂n Thị Kỳ cùng đi 

với Lý Chính Thắng móc nối đƣợc liên lạc với Nguyê̂n Oanh (lúc bấy giờ l| 

Xƣ́ ũy viên Xƣ́ ũy Tiền Phong , Bí thƣ Th|nh ủy S|i Gòn ). B{o c{o của  

Nguyê̂n Oanh đâ giúp cho Trung ƣơng hiễu đƣợc tình hình phong trào  

c{ch mạng ở Nam Bô ̣v|o thời điễm hết sƣ́c kh}̃n trƣơng n|y. 
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rẽ ở v|i địa phƣơng th ậm chí có nơi gay gắt , còn h ầu hết cơ sỡ 

Đảng ở c{c tỉnh , th|nh đều tiếp nhận chũ trƣơng cũa Đ ảng tƣ̀ trên 

đƣa xuống , không ph}n biệt l| Tiền Phong hay Giải Phóng . 

PHONG TR\O ĐẤU TRANH C[CH MẠNG 

CỦA QUẦN CHÚNG 

Trƣớc sƣ ̣ đ|n {p, khủng bố {c liệt của địch sau cuộc Khỡi 

nghĩa Nam Kỳ, phong tr|o đ}́u tranh của quần chúng tạm thời 

lắng xuống. Tuy nhiên, cùng với qu{ trình khôi phục lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng của Đảng, phong tr|o đa ̂tƣ̀ng bƣớc vƣơn lên. 

Trong năm 1941, ở  c{c vùng nông thôn v}̂n có tƣ̀ng nhóm 

nông d}n lẻ tẻ 5, 7 ngƣời do yêu cầu bƣ́c xúc về đời sống đa ̂tƣ̣ phát 

rủ nhau đòi điền chủ phải giảm tô, giảm tƣ́c, bớt công nợ... Có nơi 

nông d}n qu{ u}́t ức đa ̂ hè nhau đánh trả lại bọn tầng khạo đi vét 

tô, bọn l|ng lính đi xét gi}́y thuế th}n. Ở  nhiều nơi có  đảng viên 

b{m trụ, b| con nông d}n đƣợc tổ chƣ́c theo dõi c{c hoạt  động của 

bọn l|ng lính để đ}́u tranh ngăn chặn, chống lại việc xét gi}́y thu ế 

th}n, bắt lính, kết hợp bảo vệ cơ sỡ cách mạng. 

Ở S|i Gòn - Chợ Lớn , c{c công đo|n cơ sỡ , c{c h ội tƣơng tế 

{i hƣ̂u tuy bị địch truy lùng đ|n áp gắt gao v}̂n t ồn tại , c{c cu ộc 

đ}́u tranh đòi tăng lƣơng , giảm giờ l|m , chống đánh đ ập công 

nh}n diê̂n ra liên tục , kể cả c{c cu ộc đ}́u tranh chống thu ế của 

tiểu thƣơng, doanh nghiệp. Trong năm 1941 có h|ng chục cu ộc 

đ}́u tranh lớn nhõ cũa công nh}n các hâng xƣỡng ; quyết liệt nh}́t 

l| ở c{c hãng do ngƣời Ph{p , ngƣời Nh ật l|m chũ . Năm 1942, có 18 

cuộc đ}́u tranh , nổi nh}́t l| các cu ộc đ}́u tranh bâi công 9 ng|y cũa 

công nh}n Hâng cƣa Kăngcô , của Hãng qu}n phục Sênhô của 

Nhật, đòi tăng lƣơng , đòi cung c}́p nhu y ếu ph}̃m v| chống h|nh 

động đánh đ ập công nh}n cũa lính Nh ật. Ở Biên Hòa - B| Rịa , giƣ̂a 

năm 1941 có cu ộc đình công nhi ều ng|y cũa c ông nh}n Sỡ 

Courtenay phản đối t ội ác gi ết chết một công nh}n . Anh em đâ 
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khiêng năm ngƣời bị thƣơng , tuần h|nh trên các đƣờng phố cũa 

tỉnh lỵ B| Rịa , đòi gặp Tĩnh trƣỡng , đòi b ồi thƣờng , đòi trƣ̀ng trị 

bọn cai cao su đ{nh đ ập công nh}n. Viên chũ tĩnh ph ải ch}́p nh ận 

yêu sách cũa công nh}n . C{c cuộc đ}́u tranh cũa công nh}n các đ ồn 

điền cao su đâ diê̂n ra sôi n ổi trong hai năm 1942 - 1943. Chủ tỉnh 

Biên Hòa Rivière hốt ho ảng báo cáo lên Thống đốc Nam K ỳ: “Các 

cuộc đ}́u tranh n|y mang tính ch}́t chính trị” . 

Tƣ ̀ năm 1944, cơ sỡ c{ch mạng đƣợc hồi phục. C{c cuộc đ}́u 

tranh của quần chúng công nông lao động ph{t triển th|nh phong 

tr|o ở nhiều địa phƣơng. Ở hai quận Cầu Ngang, C|ng Long (Tr| 

Vinh), nh}n d}n đ}ú tranh chống thuế nặng, đòi phải bỏ tô phụ. Ở 

T}y Ninh, công nh}n, nông d}n chống đi l|m x}u, không b{n lúa  

cho Nhật, đòi điền chủ tăng tiền công, giảm mƣ́c địa tô. Ở hai quận 

An Hóa, Chợ Gạo (Mỹ Tho), nông d}n chống bọn tay sai Pháp  v| 

Nhật về kiểm so{t bắt bớ c{c nh| n}́u dầu dƣ̀a, chống độc quyền 

trồng bông, mua dƣ̀a ép dầu ở Ba Tri (Bến Tre). Ở Biên Hòa , công 

nh}n Nh| máy cƣa đ}́u tranh l|m ch ậm kế hoạch cung cấp  gỗ đóng 

t|u cho Nhật. Ở S|i Gòn, công nh}n Kho 5, Kho 6 Kh{nh Hội v| 

công nh}n Hâng đóng t|u “Dainan Koosi” đ}́u tranh  đòi tăng lƣơng, 

phản đối h|nh động ngƣợc đâi công nh}n cũa Nh ật. Th{ng 4-1944, 

Ban cán sƣ̣ th|nh S|i Gòn t ập hợp 20 đại biểu công đo|n tại Hãng 

thuốc l{ MIC b|n phƣơng hƣớng đ}́u tranh v| bầu Ban Ch}́p h|nh 

Tổng Công đo|n Nam Bộ. S|i Gòn có  40 tổ chƣ́c công đo|n xí 

nghiệp với 5.000 đo|n viên. Th{ng 1-1945, 700 công nh}n Ba Son bỏ 

việc, trốn khỏi xƣỡng, không chịu đúc  vũ khí cho Ph{p - Nhật. 

Nhiều cuộc mít tinh, rải truyền đơn diê̂n ra ở nhiều nơi. 

C{c t ổ chƣ́c Đ ảng ở Nam Kỳ đâ kịp thời th}m nh ập, t{c đ ộng 

v|o các phong tr|o đ}́u tranh cũa qu ần chúng , khơi dậy tinh thần 

d}n tộc, ph{t huy lòng yêu nƣớc trong c{c t ầng lớp nh}n d}n , 

hình th|nh nhiều phong trào yêu nƣớc ở cả th|nh thị v| nông thôn 

Nam Bộ. 
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Phong trào học sinh, sinh viên yêu nƣớc mỡ đầu bằng nhóm sinh 

viên Đại học H| Nội “xếp bút nghiên” về Nam, nòng cốt l| nhóm 

Ho|ng Mai Lƣu (Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lƣu Hƣ̂u Phƣớc) 

s{ng t{c nhiều b|i h{t yêu nƣớc nhƣ: Tiếng gọi thanh niên, Bạch 

Đằng giang, ải Chi Lăng, Xếp bút nghiên, Lên đàng, v.v.1 đƣợc phổ biến 

ở  S|i Gòn v| c{c tỉnh, có t{c động lớn, khơi dậy tinh thần yêu 

nƣớc, lòng tƣ ̣h|o d}n tộc. 

Phong trào văn nghệ ph{t triển tƣ ̀ phong tr|o ca h{t mới của học 

sinh, sinh viên, nhiều kịch bản, vỡ tuồng đậm đ| tinh thần quật 

khỡi d}n tộc đƣợc trình diên̂ công khai nhƣ: Đêm Lam Sơn, Hội nghị 

Diên Hồng... cùng với c{c cuộc triển lãm mỹ thuật g}y đƣợc tiếng 

vang lớn. Đặc biệt vỡ tuồng Đêm Lam Sơn có ảnh hƣỡng s}u sắc 

trong học sinh, sinh viên; nhiều ngƣời trong tổ chƣć “Hội Truyền bá 

quốc ngƣ ̂Nam Kỳ” tìm găp̣ Đảng để đi theo c{ch mạng. 

Phong trào Truyền bá quôć ngƣ̂ tƣ ̀ Băć Kỳ v| Trung Kỳ lan rộng 

khăṕ c{c tỉnh th|nh Nam Kỳ, đƣ́ng đầu l| nhƣ̂ng nh}n sĩ trí thƣ́c có 

tên tuổi nhƣ: Michel Văn Vỹ (Phó Gi{m đốc Ng}n h|ng Ph{p - Hoa), 

dƣợc sĩ Trần Kim Quan, c{c gi{o sƣ: Phạm Thiều, Đặng Minh Trƣ,́ Lê 

Văn Hu}́n, Trần Văn Nguyên, kiến trúc sƣ Huỳnh T}́n Phát , nh| 

văn Ung Ngọc Ky - Trƣờng Sơn Chí, v.v. góp phần n}ng cao d}n trí, 

thúc đ}ỹ mạnh hoạt động văn hóa, truyền b{ phong tục tập qu{n tốt 

đep̣ của Việt Nam, tạo mầm mống cho phong tr|o đời sống mới, nh}t́ 

l| góp phần cổ vũ tình d}n tộc, nghĩa đồng b|o. 

Phong trào tìm hiểu lịch sƣ̃ dân tộc, tôn vinh anh hùng dân tộc với 

nhiều loại s{ch b{o, trang ảnh, nhiều cuộc diê̂n thuyết, hội thảo lôi 

kéo nhiều nh| trí thƣ́c tham gia. Nòng cốt phong tr|o n|y l| nh| 

gi{o Ca Văn Thỉnh, Phạm Thiều, nhiều nh| nghiên cƣ́u: Lê Thọ  

Xu}n, Lý Vĩnh Khuông, Ung Ngọc Ky, Bằng Giang... 

___________ 

1. Tên nhƣ̂ng b|i h{t nêu cao lòng yêu nƣớc, động viên ý chí đ}́u 

tranh, do nhóm Ho|ng Mai Lƣu s{ng t{c.  
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Phong trào Hƣớng đạo lôi kéo học sinh, sinh viên tƣ ̀ c{c trƣờng 

trung học đến tiểu học ở S|i Gòn v| các tĩnh v|o các cuộc đi cắm trại, 

hƣớng về nguồn, tham quan di tích lịch sƣ,̃ danh lam thắng cảnh... 

để gi{o dục lòng yêu nƣớc, tổ chƣ́c nh}n {i giúp đơ̂ ngƣời nghèo, cơ 

nhơ̂. Nhiều trí thƣ́c l|m nòng cốt trong phong tr|o nhƣ Huỳnh Thiện 

Nghệ, Trịnh Kim ảnh... 

Phong trào thể dục thể thao lợi dụng chủ trƣơng mị d}n của 

Ph{p, - Thanh niên Ducoroy, để đ}̃y mạnh phong tr|o luyện tập 

th}n thể, tu dƣơ̂ng tinh thần sĩ khí - qua c{c cuộc thi điền kinh, 

bóng đa,́ tổ chƣ́c vui chơi l|nh mạnh ở  khắp th|nh thị v| nông 

thôn với tinh thần “khõe vì nƣớc”. 

Phong trào cƣ́u đói miền Bắc với lƣ̣c lƣợng nòng cốt l| Thanh 

niên Tiền Phong, đƣợc hầu hết c{c tầng lớp nh}n d}n tham gia 

đóng góp gạo tiền, tổ chƣ́c biểu diê̂n văn nghệ, ca nhạc yêu nƣớc, kêu 

gọi tình nghĩa đồng b|o, ý chí thống nh}́t đ}́t nƣớc v| lòng nh}n {i 

cổ truyền d}n tộc “nhiê̂u điều phủ l}́y gi{ gƣơng”... 

Phong trào bàn luận thời sƣ̣ về Đức, Nhật thua, Nga, Mỹ thắng, về 

chiến tranh ch}u [ - Th{i Bình Dƣơng, về tƣơng lai d}n tộc, đ}́t 

nƣớc. Phong tr|o bắt nguồn tƣ ̣ ph{t tƣ ̀ nhƣ̂ng ngƣời quan t}m tới  

thời cuộc, b|n luận ở c{c qu{n nƣớc, hiệu ăn, nh| h|ng, tiệm hớt tóc, 

s}n vận động lan ra khắp c{c th|nh thị v| một số vùng nông thôn. 

V|o lúc n|y, tuy b{o chí bị hạn chế do Ph{p, Nhật c}́m đoán v| 

gi}́y in thiếu thốn nhƣng tờ Điển tín in khổ nhỏ của Lê Trung Cang 

v}̂n khôn khéo đƣa tin về cuộc chiến trên thế giới, khai th{c tin của 

Arip, Reuters (Thông t}́n xã Đồng Minh), hạn chế tin của DO MEI 

(Hãng thông t}́n Nhật) đa ̂ góp phần hƣớng d}̂n dƣ luận trong 

phong tr|o b|n luận thời sƣ.̣ 

Kiến trúc sƣ Huỳnh T}́n Phát (bắt liên lạc với Xƣ́ ũy Ti ền Phong) 

l|m Chũ nhiệm báo Thanh niên (1943-1944), sau giao lại cho nhóm Mai 

Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng thổi lên luồng gió mới , cổ vũ tinh thần v| 
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h|nh động yêu nƣớc, tờ b{o nhanh chóng tạo đƣợc thế đƣ́ng vƣ̂ng 

v|ng trong dƣ luận xã hội, nh}́t l| trong c{c giới trẻ. 

Trong tình hình mới có nhiều thuận lợi mới, công cuộc khôi 

phục lƣ̣c lƣợng của Đảng bộ Nam Kỳ gắn liền với phong tr|o đ}́u 

tranh, phong tr|o yêu nƣớc, lan rộng trong c{c giới quần chúng tƣ̀ 

th|nh thị đến nông thôn, tạo nên cao tr|o tiền khỡi nghĩa tiến tới 

Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m năm 1945. 
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CHƯƠNG BỐN 

CHUẪN BỊ KHỠI NGHĨA VÀ 

TỔNG KHỠI NGHĨA THÁNG TÁM 

I. CHUẪN BỊ KHỠI NGHĨA 

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI V\ 

CHIẾN TRƢỜNG TH[I BÌNH DƢƠNG ĐẦU NĂM 1945 

Trên chiến trƣờng châu Âu 

Bắt đầu tƣ ̀ đầu năm 1945, cuộc Chiến tranh thế giới thƣ ́ hai 

bƣớc v|o giai đoạn chót. Liên qu}n Anh, Ph{p, Mỹ... vƣợt sông 

Rhine, đập tan chiến lũy Siegfried của Đức v| tiếp xúc với qu}n 

Liên Xô trên bờ sông Elbe. 

Ở mặt tr ận phía Đông , qu}n Liên Xô tiến v|o Đông ]u, siết 

chặt vòng v}y Berlin , thủ đô cũa Đƣ́c . Tƣ̀ ng|y 16-4-1945, Hồng 

qu}n Liên Xô mỡ đ ầu cuộc tiến công giải phóng Berlin , hang ổ cuối 

cùng cũa Đƣ́c quốc xâ , đến ng|y 25-4 khép kín vòng v}y Berlin . 

Sau 10 ng|y chiến đ}́u vô cùng ác li ệt gi|nh giật tƣ̀ng con đƣờng , 

khu phố , tƣ̀ng qu ận, v|o tận trung t}m th|nh phố , đến hƣ̀ng sáng 

1-5, cờ búa li ềm sao v|ng ph}́t cao trên nóc tòa nh| Quốc h ội 

Reichtag . Adolf Hitler tƣ̣ sát ng|y hôm trƣớc (30-4). Ng|y 2-5, hơn 

70.000 t|n qu}n Đƣ́c hạ vû khí , kéo cờ trắng . Đêm 8 rạng 9-5, đại 
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diện Bộ Chỉ huy tối cao qu}n Đức ký văn ki ện đầu h|ng không 

điều kiện trƣớc đại di ện các nƣớc Đ ồng minh.  

Tiếp theo việc trùm ph{txít Ý Benito Mussolini bị nghĩa qu}n Ý 

xƣ ̃ tƣ ̃ ng|y 28-4-1945 ở  Côme (Lombardie), việc đầu h|ng của Đức  

quốc xã đánh d}́u sƣ ̣tan rã của trục ph{txít Đức - Ý - Nhật. 

Trên chiến trƣờng ở châu Á - Thái Bình Dƣơng 

Sau khi chiếm lại các đ ảo Midway, Guadalcanal, Gilbert (1942), 

Mỹ tiếp tục chiếm c{c đảo cƣ̣c nam của Nhật: Iwo Jima, Okinawa; 

dùng không qu}n đánh ph{ dƣ ̂dội đ}́t Nhật, đốt ch{y v| san bằng 

nhiều th|nh phố Nhật1; r{o riết chu}̃n bị đổ bộ lên đ}́t Nhật. 

Sau khi Mỹ chiếm lại Manila (Philippines), m{y bay Mỹ B.29 

ném bom h|ng ng|y xuống miền Nam Việt Nam, đe dọa nghiêm 

trọng h|nh lang rút lui của qu}n đội Nhật tƣ ̀Miến Điện, Th{i Lan về, 

khiến cho Nhật phải tính đến phƣơng {n Mỹ sẽ đổ bộ v|o miền 

Nam Việt Nam. 

Trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu tháng 3-1945, Mỹ chi ếm đảo Palawan 

(Philippines ) đối di ện ngay với b ờ biển miền Nam Việt Nam. Nếu 

tƣ̀ địa b|n đó , Mỹ đ ổ bộ v|o Việt Nam thì chắc chắn l| qu}n đ ội 

Ph{p sẽ đứng ngay v ề phía Đ ồng minh để chống lại Nh ật. Do đó , 

Nhật bắt bu ộc phải ra tay trƣớc v| quy ết định khỡi sƣ̣ , l}́y ng|y 

9-3-1945 để trƣ̀ c{i họa bị Ph{p đ{nh sau lƣng khi qu}n Đ ồng minh 

đổ bộ2. 

___________ 

1. Ngay trong đêm 9-3-1945, khi Nh}̣t đang l|m đão chính Ph{p ở 

Đông Dƣơng thì Mỹ cho hơn 300 m{y bay, do Thiếu tƣớng không qu}n 

LeMay (Curtis) chỉ huy, mang bom napan đến đốt ch{y 70% th|nh phố 

Tokyo, giết chết 130.000 thƣờng d}n. 

2. Về diê̂n biến của cuộc đão chính xem Phụ lục. Về chiến cuộc Th{i Bình 

Dƣơng, Nh}̣t không biết đƣợc Mỹ đâ thay đỗi ý định, sau khi chiếm Manila 

(Philippines) ng|y 25-2-1945, không đánh chiếm Đông Dƣơng m| đ{nh  

thẵng v|o lãnh thô ̃Nh}̣t. 
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CUỘC ĐẢO CHÍNH NG\Y 9-3-1945 

Thƣ̣c hiện cuộc đảo chính ng|y 9-3-1945, chỉ trong một đêm 

Nhật đa ̂ hầu nhƣ đập tan to|n bộ bộ m{y thống trị đ|n {p của 

thƣ̣c d}n Ph{p, xóa bỏ chủ quyền của Ph{p ở Đông Dƣơng. 

Tuy nhiên, trên chiến trƣờng ch}u Á - Th{i Bình Dƣơng , Nhật 

đang thua, bị đánh bật ra ở khắp nơi, v| ngay trên địa b|n Đông 

Dƣơng, Nhật ở trong t}m trạng lo lắng bị qu}n Đồng minh đổ bộ t}́n 

công. Nhƣ̂ng d}́u hiệu về sƣ ̣chu}̃n bị r{o riết của Mỹ đổ bộ lên đ}́t 

Nhật, nhƣ̂ng cuộc tiến công bằng không qu}n của Mỹ, đánh phá 

dƣ̂ d ội Tokyo v| các th|nh phố lớn cũa Nh ật, c|ng l|m cho qu}n 

Nhật hoang mang. 

Ở Đông Dƣơng, Nhật mới thay Ph{p, nên chƣa nắm đƣợc bộ 

m{y cai trị của Ph{p để lại, chính quyền do Nhật mới lập chƣa 

vƣ̂ng v|ng ổn định. Nạn đói khủng khiếp ở Bắc Bộ vƣ̀a giết hại 

h|ng triệu đồng b|o Việt Nam, đời sống của nh}n d}n cả nƣớc vô 

cùng cƣ̣c khổ, bị bóc lột, bị đ|n {p r}́t t|n khốc, c|ng l|m lòng căm 

thù, o{n ghét qu}n cƣớp nƣớc sôi sục , ý thức d}n t ộc, ý thức thống  

nh}́t Nam - Bắc bùng lên r}́t cao. Quần chúng sôi nổi quyết t}m vùng 

lên l|m c{ch mạng để đổi đời. 

Mặt khác, sau cuộc Khỡi nghîa Nam Kỳ th}́t baị, dù cách mạng ở 

miền Nam Việt Nam trải qua thời k ỳ tho{i tr|o, nhƣng trên phạm vi 

to|n quốc v| ngay cả ở Nam Bộ, Đảng đâ kiên trì tƣ̀ng bƣớc khôi phục 

lƣ̣c lƣợng nên khi n ổ ra sƣ̣ kiện Nhật đảo chính Pháp, Đảng kịp thời 

chỉ rõ thời kỳ tiền khỡi nghîa đâ mỡ ra. Thời cơ cơ bản thuận lợi, nhƣng 

th{ch thức m| c{ch mạng Việt Nam phải đƣơng đầu r}́t to lớn1. 

Th{ch thức lớn nhất l| tham vọng của thực d}n Ph{p lấy lại 

thuộc địa cû : Chính phủ l}m thời Cộng hòa Pháp do  Ch. de Gaulle 

___________ 

1. Chỉ thị “Nh}̣t - Ph{p bắn nhau v| h|nh động của chúng ta” của Ban  

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đãng ng|y 12-3-1945, Xem: Lịch sƣ̃ biên niên Đãng  

Cộng sản Việt Nam, Sđd, t.II, tr. 909. 
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đƣ́ng đầu tƣ ̀năm 1944, trong Hội nghị Brazzaville1
 đề ra nguyên tăć 

Đông Dƣơng năm̀ trong Liên hiệp Ph{p v| đƣợc hƣỡng “một nền tƣ̣ 

do phù hợp với trình độ phát triển và nhƣ̂ng khả năng của nó”. Cụ thể l| 

Đông Dƣơng sẽ có một chính phủ do một to|n quyền Pháp chủ trì. 

Chính phủ n|y sẽ gồm có c{c bộ trƣỡng Ph{p v| bản xƣ́  chịu tr{ch 

nhiệm trƣớc to|n quyền, có một Ủy ban Quốc gia để soạn thảo luật 

ph{p, một nghị viện để soạn thảo ng}n s{ch. Liên bang Đông 

Dƣơng2
 v}n̂ gồm có 5 xƣ ́đƣợc ph}n biệt bỡi “nền văn minh, nòi giống 

và truyền thống của mỗi xƣ́”. To|n quyền “là trọng tài cũa tât́ cả mọi việc” 

v| l| “đaị diện đôí ngoại của Liên bang”. 

Ng|y 17-8-1945, Ch. de Gaulle bổ nhiệm Đô đốc Thierry d’Argenlieu 

l|m Cao ủy v| ra lệnh cho ông n|y “bằng mọi giá phải lập lại quyền lƣ̣c 

của Pháp và không đƣợc công nhận bất cƣ́ một quyền lƣ̣c  nào khác”. Ch. 

de Gaulle còn có ý định thay thế Bảo Đại bằng Duy T}n (nhƣng Duy 

T}n bị chết trong một tai nạn m{y bay v|o tháng 12-1945). 

Ch. de Gaulle biết r}́t rõ ý đồ của Đồng minh Mỹ, chủ yếu l| cũa 

Tổng thống Roosevelt muốn gạt Ph{p ra khỏi Đông Dƣơng, quốc tế 

hóa Đông Dƣơng, đặt Đông Dƣơng dƣới chế độ bảo hộ của Đồng 

minh, thƣ̣c ch}́t l| của Mỹ, cho nên Ph{p nh}́t thiết phải dùng vũ lƣ̣c 

đánh chiếm lại Đông Dƣơng ngay thì mới khôi phục quyền lợi của 

Ph{p ở vùng đ}́t n|y. 

___________ 

1. Hội nghị Brazzaville (Congo, thuộc địa cũa Pháp ) họp ng|y 30-1-

1944, t}̣p hợp 21 thống đốc của c{c thuộc địa Ph{p ở ch}u Phi, ở 

Madagascar, 6 quan sát viên cũa các khu vƣ̣c Bắc Phi , 9 ủy viên c ủa Hội 

đồng tƣ v}́n Alger, vị cao ủy c{c thuộc địa René Pléven, to|n quyền 

Eboúe, dƣới sƣ̣ chủ trì của tƣớng Ch. de Gaulle. Gi{m đốc chính trị của Phủ 

Cao ủy Thuộc địa Henri Laurentie l| ngƣời soạn thảo chƣơng trình cuộc  

họp với nội dung định ra một chính s{ch thuộc địa mới. 

2 . C{c tên tiếng Ph{p : Chính phủ l}m thời Cộng hòa Ph{p : 

Gouvernement Provisoire de la République Française GPRF ; Hội nghị 

Brazzaville: Conférence de Brazzaville; Liên hiêp̣ Ph{p: Union Française - 

UF; Liên bang Đông Dƣơng: Fédération Indochinoise. 
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Chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng ng|y 12-3-1945 đa ̂s{ng suốt dự kiến: 

“... dù sao ta không thể đem việc qu}n Đồng minh đổ bộ v|o 

Đông Dƣơng”, v| không thể l}́y đó l|m “điều kiện t}́t yếu cho 

cuộc tổng khỡi nghĩa của ta”1. V| điều đó đa ̂thƣ̣c sƣ ̣xảy ra: 

“... nếu giặc Nhật m}́t nƣớc nhƣ Ph{p năm 1940, v| qu}n đội 

viê̂n chinh của Nhật m}́t tinh thần, thì khi ấy dù qu}n Đồng minh 

chƣa đổ bộ, cuộc tổng khỡi nghĩa của ta v}̂n có thể bùng nổ v| 

thắng lợi”2. 

Chính phủ Trần Trọng Kim 

Ng|y 9-3-1945 Nhật đảo chính Ph{p. Cuộc thay thầy đổi chủ ở 

Đông Dƣơng khiến cho tình hình ở đ}y thêm rối ren. Bao qu{t hơn hết 

l| nó cho th}ý cuộc chiến tranh Th{i Bình Dƣơng săṕ kết thúc với sƣ ̣

bại trận không tr{nh khỏi của Nhật, đồng thời cũng cho th}́y chính 

quyền dù Ph{p trƣớc đó hoăc̣ Nhật sau ng|y 9-3-1945 đều m}t́ khả 

năng kiểm so{t c{c diên̂ biến khăṕ Đông Dƣơng. 

Ng|y 11-3, Viện Cơ mật cũa tri ều đình Hu ế tuyên bố : Hiệp ƣớc 

bảo hộ 1884 bị bãi bỏ , Việt Nam khôi phục chũ quy ền. Ng|y 17-3, 

Bảo Đại tuyên chi ếu: Tƣ̀ nay nh| vua đích th }n cầm quyền, theo 

nguyên tắc D}n vi quý v| sê chĩnh đốn lại quốc gia . Con b|i chính 

trị n|y của Nh ật thƣ̣c sƣ̣ không lƣ̀a phĩnh đƣợc ai , bỡi nhƣ̂ng to|n 

quyền, nhƣ̂ng kh}m sƣ́ Pháp trƣớc đ}y đƣợc thay bằng nhƣ̂ng tên 

tuổi Nhật. Vả lại, miền Bắc Vi ệt Nam l}m v|o nạn đói khũng khi ếp 

trong khi Đồng minh liên tục ném bom , g}y tổn th}́t v ề ngƣời v| 

của, ph{ hoại đƣờng giao thông , đ}̃y cu ộc sống cũa nh}n d}n v|o 

cảnh cƣ̣c k ỳ khó khăn . Theo chĩ đạo cũa Nh ật, ng|y 17-4, Bảo Đại 

ủy cho học gi ả Trần Trọng Kim l ập chính phũ , sau đó bố trí các 

kh}m sai ở Bắc B ộ (2-5-1945), Nam Bộ (14-8-1945) v| chĩ định Đốc 

lý H| Nội. 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.7, tr.373. 
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Chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại vỏn vẹn 4 th{ng. T}́t nhiên, đó 

l| chính phủ do Nhật - Bảo Đại dƣ̣ng lên. Song, sƣ ̣ xu}́t hiện cũa  

chính phủ ấy trong một ho|n cảnh kh{ đặc biệt của Việt Nam v}̂n có 

một số ý nghĩa ngo|i ý muốn của Nhật. Trần Trọng Kim l| một học 

giả có tiếng ở Việt Nam, Nhật muốn lợi dụng ông, lợi dụng trong lúc 

Nhật rơi v|o cơn h}́p hối . Trong nội các Trần Trọng Kim, có tên một 

số trí thƣ́c ít nhiều tƣ̀ng có th{i độ tƣ̀ chống  đến b}́t hợp t{c với 

thƣ̣c d}n Ph{p, không thuộc nhƣ̂ng xu hƣớng  chính trị phản động 

nhƣ: Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Trần Đình  Nam, Trịnh Đình Thảo, 

Hồ T{ Khanh, Ho|ng Xu}n Hãn. Họ không ph ải l| ngƣời cũa Mặt 

trận Việt Minh, nhƣng tƣ̀ng có nhƣ̂ng hoạt động đƣ́ng về phía nh}n 

d}n v| d}n tộc trong qu{ khứ , chƣa chọn đƣợc ch ỗ đƣ́ng cách 

mạng, đồng thời cûn g không đối  địch với c{ch mạng một c{ch có ý 

thƣ́c. Số đông nhƣ̂ng ngƣời n|y, sau C{ch mạng Th{ng T{m v| qua 

cuộc kh{ng chiến, đa ̂ lần lần chọn đúng con đƣờng h|nh xƣ,̃ trỡ 

th|nh nhƣ̂ng nh}n vật tiêu biểu t{n th|nh chế độ d}n chủ cộng hòa 

v| chịu ảnh hƣỡng của Chủ  tịch Hồ Chí Minh. Trần Trọng Kim đa ̂

trải qua “Một cơn gió bụi” nhƣ ông ghi lại trong hồi ký. 

Chính phủ Trần Trọng Kim chƣ́ng tỏ sƣ ̣ th}́t bại của Nhật 

trong ý đồ lợi dụng nhƣ̂ng nh}n vật có uy tín xã hội. 

CUỘC CHẠY ĐUA 

X]Y DƢ̣NG LƢ̣C LƢỢNG GI\NH CHÍNH QUYỀN 

Sau cuộc đảo chính cũa phátxít Nh ật đêm 9-3-1945, Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng ra Chĩ thị “Nh ật - Ph{p bắn nhau 

v| h|nh động cũa chúng ta” , ng|y 12-3-1945, nhận định : “... điều 

kiện khỡi nghîa ở Đông Dƣơng hiện nay chƣa thƣ̣c chín mu ồi”, 

nhƣng “cuộc đảo chính cũa Nh ật mang lại nhƣ̂ng thay đ ổi to 

lớn”, phải đem kh}̃u hi ệu “đánh đu ổi phát xít Nh ật” thay cho kh}̃u 

hiệu “đánh đu ổi Nhật - Pháp!”, chuyển trục t}m tuyên truy ền v|o 

hai v}́n đ ề: 1- Giặc Nh ật không giải phóng cho ta ; tr{i lại tăng 
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gia áp bƣ́c bóc l ột ta. 2- Giặc 

Nhật không thể củng cố 

chính quyền ở Đông Dƣơng 

v| nh}́t định chúng sê ch ết 

v| phải thay đổi mọi hình 

thƣ́c tuyên truy ền, cổ động, 

tổ chƣ́c v| tranh đ}́u cho hợp 

với thời kỳ tiền khỡi nghîa1. 

1. Xƣ́ ũy Tiền Phong 

Sau ng|y 9-3-1945, Xƣ́ 

ủy Ti ền Phong do Trần Văn 

Gi|u l|m Bí thƣ cùng Th|nh 

ủy (th|nh phố S|i Gòn) họp 

kiểm điểm tình hình thƣ̣c 

hiện “các nhiệm vụ cần kíp nhằm t ập hợp đũ lƣ̣c lƣợng g}y dƣ̣ng 

phong tr|o quần chúng hƣớng tới khỡi nghîa ”. Xƣ́ ũy v| Th|nh ũy 

th}́y “thời cơ khỡi nghîa sắp đ ến, m| ta l|m mới m ột phần nhõ 

nhiệm vụ” đâ đƣợc đ ề ra2. Xƣ́ ũy v| Th|nh ũy nh ận định : “Ta chỉ 

___________ 

1. Xem Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 7, tr. 365, 367. 

2. Nhiệm vụ chiến lƣợc có 3 điều chính yếu : “Thƣ́ nhất l| Nam Kỳ 

phải khở i nghîa kịp với tỗng khỡi nghîa , kịp với khởi nghĩa ở Bắc , Trung. 

Thƣ́ nhì l| khởi nghĩa ở Nam Kỳ phải bắt đầu từ S|i Gòn , đ}̀u nâo , yết 

h}̀u cũa địch và chũ yếu là ỡ Sài Gòn ; S|i Gòn phải về tay c{ch mạng thì  

c{ch mạng ỡ phƣơng Nam mới đƣợc gọi là thành công . Thƣ́ ba l| ở S|i 

Gòn v| to|n bộ Nam Kỳ , cuộc khỡi nghîa nỗ ra trên đĩnh cao nh}́t cũa 

phong trào đ}́u tranh cũa nh}n d}n , có thể sẽ l| một cuộc đấu tranh bằng 

bạo lực chính trị l| chủ yếu có kết hợp tới chừng mức n|o đó với bạo lực 

vũ trang” .  

Nhiệm vụ sách lƣợc có 4 điều quan trọng : “đều nhằm một mục tiêu là  

tạo cho kỳ đƣợc một “đạo qu}n chính trị” (armée politique trong C{ch mạng 

Th{ng Mƣời Nga)” (Xem: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Nxb. Chính trị quốc gia, 

H| Nội, 1995, t.1, tr.329-331; 326-327; 92-101). 

 

TR]̀N VĂN GI\U 

Bí thƣ Xƣ́ ủy Nam Kỳ (1943-1945) 

Chủ tịch Lâm ủy Hành chánh Nam Bộ (1945) 

Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ (1945) 
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còn thời gian ngắn năm, ba th{ng nƣ̂a để thay đổi tƣơng quan lƣ̣c 

lƣợng, không thì mọi việc lớn đều không kịp: tập hợp đũ “một đạo 

qu}n chính trị”, ph{t động phong tr|o đ}́u tranh, nổi dậy l|m khỡi  

nghĩa ở S|i Gòn v| khắp miền Nam, cho kịp với c{ch mạng ở Bắc, 

Trung, chớ nh}́t quyết không đƣợc trê,̂ c|ng không đƣợc vắng  

mặt”1. V| cuộc chạy đua gi|nh chính quyền bắt đầu. “Chạy đua” với 

Anh (v| Ph{p) đƣ̀ng để cho chúng nó v|o S|i Gòn trƣớc khi  c{ch 

mạng giải phóng th|nh công... “Chaỵ đua” với c{c lƣ̣c lƣợng  đối 

phƣơng bản xƣ́ m| phần lớn l| tay ch}n của đế quốc qu}n  phiệt, 

thƣ̣c d}n... V}́n đề đặt ra l| trong một thời gian r}́t ngắn  năm, ba 

th{ng, Việt Minh ở S|i Gòn v| miền Nam phải mau chóng “lớn mạnh 

hơn tất cả các tổ chƣ́c đối phƣơng cộng lại”2. 

2. Xƣ ́ủy Giải Phóng 

Sau ng|y 9-3-1945, c{c đảng viên tƣ ̣giải phóng v| giải phóng c{c 

tù nh}n tƣ̀ B| Rá v| nhi ều khám nhƣ Chí Hòa , T}y Ninh... về tăng 

cƣờng c{c c}́p ủy Đảng ở c{c địa phƣơng3. 

Ng|y 20-3-1945, D}n Tôn Tƣ ̃ (Trần Văn Vi) cùng c{c đảng viên 

nhóm Giải phóng lập Xƣ ́ ủy l}m thời Nam Kỳ v| bầu D}n Tôn Tƣ̃  

l|m Bí thƣ Xƣ ́ ủy l}m thời. Xƣ ́ ủy Giải Phóng tiếp tục ra b{o Giải 

phóng v| ra thêm b{o Độc lập, xúc tiến việc tuyên truyền, vận động tổ 

chƣ́c v| mỡ rộng c{c đo|n thể cƣ́u quốc của Việt Minh. 

Đến th{ng 4-1945, Xƣ ́ ủy l}m thời Giải Phóng cùng với đại 

biểu của 10 tỉnh ủy l}m thời v| 6 Ban c{n sƣ ̣tỉnh họp Đại hội đại biểu 

tại B| Điểm (Hóc Môn) bầu Xƣ ́ủy chính thƣ́c của Xƣ ́bộ Nam Kỳ Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng do Lê Hƣ̂u Kiều l|m Bí thƣ. 

___________ 

1, 2. Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 1, tr.326-327; 327; 96-101. 

Theo Nguyên̂ Thị Kỳ: “Đêń th{ng 5-1945, Xƣ́ ủy Tiêǹ Phong mơí nh}̣n 

đƣơc̣ Chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đãng ng|y 12-3-1945 do 

Nguyên̂ Thị Kỳ mang v|o” (Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 1, tr.96-101). 

3. Trƣờng hợp Tô Ký đƣợc bỗ sung v|o Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Giải 

phóng Gia Định, không phải riêng lẻ. 
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Ng|y 15-4-1945, với danh nghĩa Nam Kỳ Xƣ ́bộ đại biểu Đại hội 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng ra Hiệu triệu gƣ̃i quốc d}n Việt Nam, 

c{c đảng phản đế, c{c đồng chí cộng sản vạch rõ Nhật l|m cuộc đảo 

chính ng|y 9-3-1945 l| để nắm quyền thống trị Đông Dƣơng, 

đƣ̀ng tin v|o lời tuyên bố độc lập của Bảo Đại, lời của Nh ật hƣ́a 

cho Đông Dƣơng tƣ ̣chủ1. 

Hiệu triệu khẵng định: “đế quốc Nhật sẽ bại vong, nó sắp bại 

vong” v| kêu gọi đảng viên cộng sản: “chúng ta là tiền phong của dân 

chúng, hãy nỗ lƣ̣c hoạt động, tuyên truyền tổ chƣ́c, chiến đấu cho thanh 

danh của Đảng đƣợc nêu cao, cho sƣ́ mạng của dân đƣợc hoàn thành, 

giải thoát dân tộc. Hiện giờ mà còn do dƣ̣ thì đợi thì giờ nào?” v| kêu gọi 

quốc d}n Việt Nam: “... Cƣ́u thân ta chỉ có ta thôi! Trông cậy vào ngƣời 

là chết. Chúng tôi chỉ quyết kêu gọi quốc dân sớm tỉnh ngộ, sớm hiệp đoàn 

để thƣ̀a cơ hội giƣ̂a xâu xé liệt cƣờng trên bán đảo Đông Dƣơng mà đem 

chính quyền về tay nhƣ̂ng nhân v ật, nhƣ̂ng chính đ ảng đa ̂ tƣ̀ng trải mật 

phơi gan, công nghiệp mỡ xiềng cho nƣớc nhà”. Hiệu triệu nêu cao tinh 

thần: “Giải phóng nƣớc ta, phải trông cậy vào dân tộc ta trƣớc hết... Dân là 

dân của nƣớc. Nƣớc còn dân mới vinh diệu tƣ̣ do! Nƣớc là nƣớc của dân...”. 

Đồng thời với hoạt động của c{c c}́p ủy, cơ sỡ Đảng thuộc Xƣ́ ũy 

“Giải Phóng” v| “Tiền Phong”, còn có hoạt động của c{c c}́p ũy, cơ 

sỡ Đảng do c{c đảng viên b{m trụ địa phƣơng hoặc đổi vùng sau 

Khỡi nghĩa Nam Kỳ v| nhƣ̂ng đảng viên tho{t khỏi nh| tù, trại tập 

trung của Ph{p g}y dƣ̣ng trƣớc v| sau ng|y 9-3-1945. 

3. Nhƣ̂ng thế lƣ̣c cách mạng phải đối phó, đƣơng đầu trong 

cuộc chạy đua giành chính quyền 

Sau ng|y 9-3-1945, Nhật ráo ri ết chu}̃n bị đối phó m ột cuộc 

đổ bộ của Mỹ v|o Đông Dƣơng , đề phòng t|n qu}n Ph{p v| lực 

lƣợng th}n Pháp , đồng thời trƣ̣c ti ếp đối phó với Đ ảng Cộng sản 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.7, tr. 378 - 381. 
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v| phong tr|o Việt Minh đang lan rộng tƣ ̀ Bắc v|o Nam. Ngo|i 

qu}n đội Nhật, chúng khuyến khích chiêu m ộ nhiều tổ chƣ́c “Nhật 

lôcan” (bản xƣ)́ có vũ trang kiểu Heiho. Phe Trần Quang Vinh 

trong Cao Đ|i đƣa về S|i Gòn v| vùng phụ cận cả vạn thanh niên mặc 

đồng phục, vũ trang phần lớn bằng súng gỗ, đến đóng ở hầu hết c{c 

trƣờng trung tiểu học, đêm đến canh g{c c{c công sỡ . Họ còn huy 

động h|ng ng|n lính thợ lao động trong c{c xƣỡng đóng t|u gỗ rải r{c 

dọc hai bờ Kinh Đôi tƣ ̀ cầu Nhị Thiên Đƣờng (Chợ Lớn) ra tới cầu 

T}n Thuận (S|i Gòn) nhƣ Hãng đóng t|u Nitinan của Nhật. Sỡ Sen 

đầm Nhật Kampétai lập nhƣ̂ng đơn vị Nhật - Việt phòng vệ đo|n 

giao cho nhƣ̂ng tên nhƣ Lý Huê Vinh, Vũ Tam Anh, Nguyê̂n Hòa 

Hiệp... cầm đầu. Còn có Việt Nam Thanh niên [i quốc đo|n của 

Đinh Khăć Thiệt, Võ sĩ đo|n của Đỗ Nhƣ [nh, Cƣ̣u binh sĩ của 

Lƣơng Văn Tƣỡng... 

Có những gi{o ph{i , chính đ ảng th}n Nhật đƣợc Nh ật dung 

dƣơ̂ng nhƣ đ ảng Phục Quốc cũa Tr ần Văn ]n, đảng Huỳnh Long, 

D}n xâ (Hòa Hảo), nhóm Cao Đ|i của Lê Kim Tỵ , nhóm trốtkít “Sao 

xẹt”, v.v. ra sƣ́c lƣ̀a bịp , kích động quần chúng, x}m nhập các giáo 

ph{i, nuôi tham vọng liên kết các tổ chƣ́c trên lập “Mặt trận Quốc gia 

chống Việt Minh”. Mặt trận n|y tổ chƣ́c đƣợc m}́y cuộc biểu tình khá 

lớn ở S|i Gòn để hoan nghênh “nghîa cƣ̃” cũa Nhật v| “phô trƣơng” 

lƣ̣c lƣợng. Nhƣng dƣới con mắt cũa đông đ ảo ngƣời d}n th|nh phố , 

bọn cầm đầu tƣ̣ lột mặt l|m tay sai cho phát xít Nh ật, không l|m sao 

lƣ̀a phĩnh “chiêu dụ” đƣợc ngƣời yêu nƣớc ch}n chính1. 

___________ 

1. Hồi ký của b| Nguyê̂n An Ninh có đoạn “Đ}̀u năm 1943, tôi nghe anh 

Ninh v}̂n đang bệnh nặng ở Côn Đão thì Nguyê̂n Hòa Hiệp cùng mộ t sĩ 

quan Nh}̣t đến nh| tôi... cho biết: Chính phủ Nh}̣t mời tôi ra Côn Đão thăm 

anh Ninh v| mời anh về l}̣p chính phủ. Tôi tƣ̀ chối. Sau đó Hiệp còn đến 

một l}̀n nƣ̂a cùng với Phạm Hƣ̂u Đức, nhƣng tôi v}̂n cƣơn g quyết tƣ̀ 

chối” (Cùng anh đi suốt cuộc đời (Hồi ký của b| Nguyê̂n A n Ninh), Nxb. Trẻ, 

Th|nh phố Hồ Chí Minh, 1989, tr. 62).  
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Nhật gạt bọn Ph{p cai trị nhƣng v}̂n duy trì bộ m{y đ|n {p, 

thay thế quan chƣ́c ngƣời Ph{p bằng nhƣ̂ng công chƣ́c ngƣời bản xƣ́ 

do Ph{p đ|o tạo, giƣ ̂ nguyên bộ m{y v| lƣ̣c lƣợng trị an cho đến 

tận l|ng xã. 

Ở S|i Gòn, bảo an binh kh{ đông, chủ yếu gồm Binh đo|n lƣu 

động Gia Định v| Binh đo|n trợ chiến Sỡ Cảnh binh Chợ Lớn1. 

Nhật giao Sỡ Cảnh s{t nổi tiếng l| bót Catinat cho nhóm trốtkít2. 

Hầu hết các tĩnh Nam Bộ đều có qu}n Nhật chiếm giƣ̂, lƣ̣c lƣợng 

Heiho, gi{o ph{i, bộ m{y cai trị của Ph{p để lại đến thôn l|ng, một 

số địa phƣơng cũng có ngƣời của nhóm trốtkít, phe ph{i chính  trị 

th}n Nhật chịu sƣ ̣chỉ đạo của nhƣ̂ng ngƣời cầm đầu ở S|i Gòn. 

Tình hình lƣ̣c lƣợng so s{nh giƣ̂a c{ch mạng v| bọn th}n Nhật 

nếu tính số lƣợng, phải th}́y tổ chƣ́c thuộc phe Nhật có 10, phe 

c{ch mạng đƣợc 1, hoặc lƣ̣c lƣợng so s{nh giƣ̂a Việt Minh v| đối 

phƣơng (không kể qu}n Nhật) c{n c}n nghiêng về đối phƣơng, ta 2, 

3, họ 8, 7. 

Nhƣng đó l| con số b ề ngo|i . Sau ng|y 9-3-1945, còn có  nhiều 

tổ chƣ́c chính trị đƣợc th|nh l ập hoặc do Nh ật chũ xƣớng , hoặc 

___________ 

1. Các tên tiếng Pháp: 

- Binh đoàn lƣu động Gia Định - Chí Hòa: Brigade mobile de Gia 

Đinh - Chi Hoa; 

- Binh đoàn trơ ̣chiến Sơ ̃Cảnh binh Chợ Lớn: Brigade auxiliaire de la 

Gendarmerie de Cho Lon. 

2. Huỳnh Văn Tiễng trong Ủy ban Khỡi nghĩa Nam Bô ̣năm 1945 cho biết 

Huỳnh Văn Phƣơng trƣớc khi nh}̣m chƣ́c Phó Gi{m đốc Sơ ̃Cảnh s{t có nhờ 

Huỳnh Văn Tiễng “nói với m}́y anh trên” ý định của Phƣơng “sê ra l|m việc 

với Nh}̣t. Vì lúc n|y Việt Minh chƣa thễ ra đƣợc... C{c anh có  c}̀n gì cho 

tao hay, tao sẽ tìm c{ch đáp ứng”. Lãnh đạo trả lời: “Ai làm gì cho đ}́t 

nƣớc có lợi cho lúc n|y thì l|m” v| nêu ra m}́y việc c}̀n làm  g}́p: thay đỗi 

ngay bộ m{y công an của Ph{p để lại; chúng ta c}̀n súng  (Nhiều t{c giả: 

Làm đẹp cuộc đời, Huỳnh Tấn Phát - Con ngƣời và sƣ̣ nghiệp , Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 1994, tr. 113). 
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do c{c tôn gi{o khuếch trƣơng ảnh hƣởng do những ngƣời yêu nƣớc 

nh}n tình thế đang thay đổi x}y dƣ̣ng nhƣ̂ng đo|n thể mang đũ các 

danh nghîa nhằm quy tụ đông đ ảo quần chúng . Nhƣ̂ng cơ sỡ của 

Đảng thuộc Tiền Phong, Giải Phóng, hay không thuộc hai hệ thống 

trên, đều xông v|o c{c tổ chƣ́c n|y, ph{t động tinh thần yêu nƣớc v| 

đo|n ngũ hóa lƣ̣c lƣợng. 

X]Y DƢ̣NG “ĐẠO QU]N CHÍNH TRỊ”1
 

C{c c}́p ủy Đảng ở  khắp Nam Bộ tƣ ̀c}́p xƣ ́đến tỉnh, th|nh đều 

nung n}́u một ý chí chung l| chạy đua với thời gian vận động x}y 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng c{ch mạng cả th|nh thị v| nông thôn, chu}̃n bị đón 

thời cơ gi|nh chính quyền về tay Việt Minh. 

Xƣ́ ũy v| Th|nh ũy Ti ền Phong xác định mục tiêu , yêu cầu x}y 

dƣ̣ng đạo qu}n chính trị ph ải “đông h|ng chục vạn , h|ng triệu, có 

tinh thần chiến đ}́u cao , có kỷ lu ật đội ngû , do Đảng lânh đạo , có 

sƣ́c lôi cuốn đa số đ ồng b|o th|nh thị v| thôn quê” v| ph ải đảm 

bảo “tập hợp cho đƣợc đa số giai c}́p công nh}n ... bao gồm cả viên 

chƣ́c công v| tƣ , ngƣời l|m t}́t c ả c{c ngh ề thủ công , ngƣời lao 

động lẽ tẽ” ; tập hợp “thanh niên , không phải chĩ thanh niên lao 

động m| l| thanh niên thuộc b}́t k ỳ tầng lớp , giai c}́p n|o miê̂n 

t{n th|nh đấu tranh chống thực d}n Ph{p , gi|nh độc lập tƣ̣ do , 

chống chũ nghîa Đại Đông Á cũa Nh ật, chống “huy ền thoại Liên 

bang Đông Dƣơng” cũa Decoux . Cụ th ể v| trƣớc h ết hây chú 

trọng đặc bi ệt v|o học sinh , sinh viên... Ở địa phƣơng ... S|i Gòn - 

Chợ Lớn , tỉnh Gia Định thì ph ải xem trọng công t{c binh v ận, m| 

binh vận l| phải chú trọng đ ến các lƣ̣c lƣợng “b ảo an binh”... ra sƣ́c 

___________ 

1. Cụm tƣ̀ “đạo qu}n chính trị” l| dịch chƣ̂ Ph{p “armée politique” 

xu}́t hiện trong C{ch mạng Th{ng Mƣời Nga năm 1917 (theo: Tr}̀n Văn 

Gi|u: “Cuộc chạy đua gi|nh chính quyền ở S|i Gòn v| Nam Bộ”, trong: 

Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t.1, tr.330). 
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vƣ̣c d ậy, củng cố , mỡ r ộng lƣ̣c lƣợng  truyền thống “v|nh đai đõ 

S|i Gòn” , tƣ́c l| hai tĩnh Chợ Lớn v| Gia Định l| chính , với nhƣ̂ng 

tỉnh l}n c ận nhƣ T}n An , Thủ D ầu Một, Biên Hòa , nói chung l| 

vùng cách trung t}m S|i Gòn 40-50 km. Cuộc khỡi nghîa ở S|i Gòn 

đƣợc quan ni ệm l| một cuộc chung sƣ́c n ổi dậy cùng lúc cũa nh}n 

d}n lao động th|nh phố v| nông d}n “v|nh đai” (ngoại ô )”1. 

Chính Xƣ ́ ủy, c{c tỉnh ủy dù l| Tiền Phong hay Giải Phóng 

cũng ra sƣ́c thƣ̣c hiện c{c mục tiêu trên đ}y; đồng thời với việc mỡ 

rộng c{c Ủy ban Việt Minh, kh}̃n trƣơng ph{t triển c{c đo|n thể cƣ́u 

quốc theo Chƣơng trình, Điều lệ Việt Minh khắp Nam Bộ tƣ ̀thị tr}́n, 

tỉnh, th|nh, quận đến thôn l|ng, đặc biệt s}u rộng ở  c{c địa phƣơng 

trƣớc đ}y đa ̂nổ ra Khỡi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. 

1. Xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chính trị trong giai cấp công nhân và 

nhân dân lao động 

Tƣ ̀ cuối năm 1944 đầu năm 1945, Xƣ ́ ủy cùng với Th|nh ủy 

Tiền Phong tổ chƣć nhiều lớp hu}ń luyện đ|o tạo c{n bộ công 

đo|n, song song với c{c lớp hu}ń luyện cho thanh niên, trí thƣ́c. 

Sau ng|y 9-3-1945 l| thời kỳ nhảy vọt của phong tr|o công nh}n S|i 

Gòn. Cuối th{ng 3-1945, Tổng Công đo|n Nam Bộ tổ chƣć Hội nghị 

đaị biểu do H| Huy Gi{p chủ trì bầu Ban ch}ṕ h|nh mới, x}y dƣ̣ng 

chƣơng trình h|nh động không dƣ̀ng ở  mục tiêu đấu tranh cho 

quyền lợi kinh t ế m| còn tích cƣ̣c chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng chính trị , 

đón thời cơ khỡi nghîa . Th{ng 6-1945, sau khi tổ chƣ́c Thanh niên 

Tiền phong ra đời , Xƣ́ ũy v| Th|nh ũy quy ết định chuy ển công 

đo|n th|nh Thanh niên Tiền phong - Ban xí nghi ệp, đồng thời , 

theo chĩ đạo cũa Xƣ́ ũy Ti ền Phong, c{c công đo|n ng|nh cũng đƣợc 

th|nh lập, có trụ sở hẳn hoi nhƣ Nghi ệp đo|n thợ may mi ền Nam, 

___________ 

1. Tr}̀n Văn Gi|u: “Cuộc chạy đua gi|nh chính quyền ở S|i Gòn v| 

Nam Bộ”, trong Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, tr. 330. 
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Nghiệp đo|n thợ da , Nghiệp đo|n công nh}n cơ khí, Nghiệp đo|n 

h|ng hải, Nghiệp đo|n công nh}n đóng t|u, v.v.. 

Trong vòng ba tháng , c{c trụ sở của Thanh niên Ti ền phong - 

Ban xí nghi ệp xu}́t hi ện công khai ở c{c xí nghi ệp, khắp các 

ng|nh , khu phố lao đ ộng trong th|nh phố : tƣ̀ con số 70 công 

đo|n cơ sỡ lên 324 với 120.000 đo|n viên, chiếm 60% tổng số 

Thanh niên Tiền phong địa phƣơng S|i Gòn - Chợ Lớn (200.000). 

Nhiều cán b ộ lãnh đạo công đo|n đƣợc cử v|o lãnh đạo Thanh 

niên Tiền phong nhƣ Ho|ng Đôn Văn , Nguyê̂n Lƣu , Tƣ̀ Văn Ri , 

Huỳnh Đình Hai (Hai R}u)... 

2. Thanh niên Tiền phong 

V|o cuối th{ng 3-1945, Ida, Quyền Tổng trƣỡng Thanh niên - Thể 

thao Đông Dƣơng mời B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch đƣ́ng ra lập một tổ 

chƣ́c thanh niên ở S|i Gòn v| Nam Bộ. Trong tình thế th}́y trƣớc Nhật 

sắp th}́t bại, chính quyền Nhật muốn tạo một số ảnh hƣỡng l}u d|i 

ở Việt Nam. Riêng ở Nam Bộ, Thống đốc Minoda biết rõ chỉ nhƣ̂ng 

trí thƣ́c có uy tín mới đũ kỹ năng x}y dƣ̣ng một đo|n thể thanh niên 

rộng rãi, m| số trí thƣ́c ấy không thể tìm ai khác ngo|i nhóm đa ̂r}́t 

nổi tiếng nhƣ Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn Hu}́n , Nguyê̂n Văn Thũ , 

Huỳnh T}́n Phát . Theo phƣơng sách “tƣơng  kế tƣ̣u kế”, Xƣ ́ủy Tiền 

Phong đâ b|n bạc kỹ với c{c trí thức  nói trên, một số đa ̂ l| đảng 

viên Đảng Cộng sản, đ}y l| cơ hội có một không hai để trong thời 

gian g}́p rút n|y, đảng bộ có điều kiện công khai, tập hợp v| nhanh 

chóng mỡ rộng lƣ̣c lƣợng thanh  niên, biến th|nh một “đạo qu}n 

chính trị”, dƣới sƣ ̣lãnh đạo cũa Đảng. Đó l| tổ chƣ́c Thanh niên Tiền 

phong. 

Thanh niên Tiền phong hoạt động theo mục đích, tôn chỉ, điều lệ 

tổ chƣ́c, hệ thống tổ chƣ́c, nh}n sƣ ̣ do Xƣ ́ủy Tiền Phong chủ động 

đề ra. Cờ đo|n l| cờ v|ng sao đõ, đo|n ca l| b|i h{t Lên đàng của 

Lƣu Hƣ̂u Phƣớc. 
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Nhằm bảo đảm sƣ ̣ lãnh đạo v| chỉ đạo của Xƣ ́ủy đối với hoạt 

động của Thanh niên Tiền phong, một Hội đồng quản trị Thanh 

niên Tiền phong đƣợc th|nh lập1. 

Gi{o sƣ Lê Văn Hu}́n đƣợc vận động đƣ́ng ra l|m Gi{m đốc Sỡ 

Thanh niên v| Thể thao Nam Kỳ để l|m bình phong v| đáp ƣ́ng  

c{c yêu cầu của Hội đồng quản trị Thanh niên Tiền phong (nhƣ 

c}́p ng}n s{ch, c}́p trụ sỡ - ở số 14 đƣờng Charner - nay l| đƣờng  

Nguyê̂n Huệ...). 

Ng|y 1-6-1945, Thanh niên Tiền phong chính thƣ́c ra mắt. Hệ 

thống tổ chƣ́c v| nh}n sƣ ̣ lãnh đạo, chỉ huy tƣ ̀Nam Bộ (c}́p Trung 

ƣơng) xuống c}́p th|nh, tỉnh, quận đến l|ng xã..., cơ sỡ cơ quan, xí 

nghiệp, trƣờng học, đƣờng phố... chủ yếu do đề cƣ ̃ sắp xếp. 

Không tr{nh khỏi một số ít trƣờng hợp có bọn cơ hội chính trị 

hoặc ngƣời của Nhật c|i v|o l|m thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong c}́p 

tỉnh, c}́p quận. Số n|y có h|nh đ ộng g}y rối , hầu hết đều lần lƣợt bị 

loại bỏ v| đƣợc thay thế bằng ngƣời tốt theo sƣ ̣lãnh đạo cũa c}́p ủy 

Đảng địa phƣơng. 

Thanh niên Tiền phong nhanh chóng trỡ th|nh một phong tr|o 

quần chúng lan rộng tƣ ̀ Th|nh phố S|i Gòn đến hầu hết c{c tỉnh 

Nam Bộ, có phụ nƣ ̂ Tiền phong, phụ lão Tiền phong, thiếu nhi 

Tiền phong. C{c công, tƣ sỡ, xí nghiệp, nh| m{y điện, nƣớc, bƣu 

điện, bót cảnh s{t, cơ lính thủ hộ... đều có cơ sỡ Thanh niên Tiền 

phong. Cả Ban trị sƣ ̣Hội Truyền b{ quốc ngƣ ̂Nam Kỳ cùng nhiều 

nh}n sĩ, trí thƣ́c có tên tuổi v| cả đội ngũ c{n bộ Truyền b{ quốc ngƣ̂ 

tƣ ̀Trung ƣơng cho đến c{c tỉnh, th|nh đa ̂có lập Hội Truyền bá quốc 

ngƣ ̂ đều gia nhập v| đóng góp thêm nhƣ̂ng c{n bộ cốt cán  cho tổ 

chƣ́c Thanh niên Tiền phong c{c c}́p. 

___________ 

1. “Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch: Kha Vạng C}n; Phó Chủ tịch: 

Huỳnh Kim Hƣ̂u; Tỗng thƣ ký: Phạm Ngọc Thạch; Phó Tỗng thƣ ký: 

Nguyê̂n Việt Nam; Ủy viên: Nguyê̂n Văn Chì, Đặng Minh Trƣ́, Hô ̀ Văn 

Nhƣ̣t, Ngô T}́n Nhơn... (theo Bằng Giang: Sài Côn cô ́sƣ̣, tr.142). 
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Thanh niên Tiền phong tổ chƣ́c tuyên thệ ở vƣờn Ông Thƣợng 

(nay l| Vƣờn Tao Đ|n) lần thƣ ́ nh}́t, ng|y 1-7-1945, lần thƣ ́ hai, 

ng|y 18-8-1945, nêu cao khí thế, tinh thần yêu nƣớc1. 

Sau ba th{ng tổ chƣ́c, hoạt động, Thanh niên Tiền phong huy 

động đƣợc 1.200.000 đo|n viên trong 21 tỉnh Nam B ộ, riêng th|nh 

phố S|i Gòn - Chợ Lớn đƣợc 200.000 đo|n viên (d}n số th|nh phố 

800.000). 

C{n bộ hƣớng d}̂n thể dục thể thao v| thanh niên của phong 

tr|o Thanh niên Ducoroy đƣợc đ|o tạo ở ESEPIC... theo chính phủ 

Pétain (gồm công chƣ́c, gi{o viên có học v}́n bậc Th|nh chung - tốt 

nghiệp trung học cơ sỡ ng|y nay), số đông cũng hăng h{i tham gia 

phong tr|o Thanh niên Tiền phong, nhiều ngƣời trỡ th|nh cán b ộ, 

đảng viên sau n|y2. 

Sỡ dî th ế v| lƣ̣c cũa Thanh niên Ti ền phong phát tri ển 

nhƣ Phù Đổng l| do : Xƣ́ ũy “bấm đúng huyệt” lòng yêu nƣớc , kh{t 

vọng đ ộc lập cũa tu ổi trẽ v| c{c tầng lớp nh}n d}n, biết tạo thế hợp 

ph{p công khai ; do uy tín cũa Đ ảng Cộng sản v| lớp cán b ộ, đảng 

___________ 

1. Trong Lê̂ tuyên thệ Thanh niên Tiền phong l}̀n thƣ́ nh}́t ng|y 1-7-

1945, B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch, Tỗng thƣ ký Hội đồng quản trị có lời kêu gọi 

thanh niên: “... d}n tộc Việt Nam không bao giơ ̀ l| một d}n tộc hèn  mạt..., 

d}n tộc Việt Nam ng|y nay v}̂n còn giƣ̂ hết tinh th}̀n tranh đ}́u  của anh 

hùng xƣa để đem lại cho nƣớc ta một địa vị độc l}̣p trên trƣờng  quốc tê.́.. 

Ta luôn luôn đƣ̀ng quên rằng m}́y nh| chí sĩ c{ch mạng từ Phạm Hồng Th{i, 

Nguyê̂n Th{i Học, Đoàn Tr}̀n Nghiệp đến Lý Tƣ̣ Trọng , Nguyê̂n Thị 

Minh Khai hay H| Huy T}̣p đều to|n l| m}́y nh| thanh  niên trẻ tuỗi đâ 

hiến cho Tô ̃ quốc một tinh th}̀n cƣ́ng cỏi tranh đ}́u . Ta nên cúi đ}̀u trƣớc 

bóng ngƣời xƣa m| lãnh lại ng|y nay một sƣ́ mạng  chiến đ}́u mới để khỏi 

thẹn với non sông” (b{o Điễn tín ng|y 3-7-1945). 

2. Nhƣ Huỳnh Văn V|ng, Th|nh ủy viên S|i Gòn - Chợ Lớn, Trung 

đoàn trƣỡng Trung đoàn Phạm Hồng Th{i thời chống Ph{p. ESEPIC, viết tắt 

của Ecole Supérieure d’ Education Physique Indochinoise “Trƣờng Cao  

đẵng Thễ dục Đông Dƣơng”, do Ph{p l}̣p ở Phan Thiết. 
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viên đƣợc thƣ ̃th{ch, rèn luyện qua phong tr|o Đông Dƣơng đại hội, 

Mặt trận d}n chủ Đông Dƣơng năm 1936-1939, Khỡi nghĩa Nam  Kỳ 

1940; Thanh niên Tiền phong l| sƣ ̣kế tục phong tr|o sinh viên - học 

sinh đa ̂g}y đƣợc thanh thế rộng rãi tƣ ̀năm 1943-1944; c{n bộ lãnh 

đạo Thanh niên Ti ền phong l| nhƣ̂ng ngƣời ƣu tú , có uy  tín trong 

thanh niên đƣợc c{c c}́p ủy Đảng kịp thời ph{t hiện, bồi dƣơ̂ng gi{o 

dục th|nh cốt c{n, đầu t|u của Thanh niên Tiền phong. Còn có 

nguyên nh}n r}́t quan trọng t{c động đến Thanh niên Tiền phong: 

phong tr|o c{ch mạng, phong tr|o Việt Minh với lânh tụ Nguyê̂n [i 

Quốc lan rộng ở miền Bắc; tin thắng lợi dồn dập của Hồng qu}n 

Liên Xô v| Đồng minh Mỹ, Anh trên chiến trƣờng  ch}u ]u, ch}u 

[ - Th{i Bình Dƣơng; ph{t xít Nhật cầm chắc sẽ th}́t bại. 

Trong “đạo quân chính trị”, phải tính đến đông đảo nông d}n có  

sƣ ̣ lãnh đạo của c{c ủy ban Việt Minh đƣợc tổ chƣ́c ở c{c tỉnh v|  

nằm trong c{c đo|n thể cƣ́u quốc (nông d}n, thanh niên, phụ nữ ) 

tiếp nhận đƣợc Chƣơng trình, Điều lệ Việt Minh, có sƣ ̣ lãnh đạo  

của c}́p ủy v| cơ sỡ Đảng đƣợc phục hồi v| ph{t triển sau ng|y 

Khỡi nghĩa Nam Kỳ bị đ|n {p. Đ}y l| một lƣ̣c lƣợng nằm trong  

liên minh công nông sẽ bảo đảm tổng khỡi nghĩa thắng lợi v| có vai 

trò chủ lƣ̣c trong lƣ̣c lƣợng vũ trang đƣńg lên kh{ng chi ến sau 

ng|y 23-9-1945. 

Công tác binh v ận ở S|i Gòn , Chợ Lớn v| các tĩnh nhằm đối 

tƣợng ngƣời Vi ệt Nam trong bảo an, cảnh sát , c{c sắc lính kh{c do 

Ph{p v| Nh ật lập ra theo chũ trƣơng , chính s{ch binh v ận cũa 

đảng ũy cá c c}́p đƣợc nhanh chóng tri ển khai khắp các tĩnh , th|nh 

Nam Bộ. Đông đảo sî quan , binh lính ngƣời Vi ệt Nam nhiệt liệt 

hƣỡng ƣ́ng các cu ộc vận động yêu nƣớc , đem vốn hi ểu biết cũa 

mình góp v|o vi ệc x}y dƣ̣ng , hu}́n luy ện đơn vị vû trang ch o 

Thanh niên Tiền phong , cho các đo|n th ể cƣ́u quốc , să̂n s|ng n ộp 

vũ khí hoặc chỉ nơi Ph{p chôn giấu vũ khí , đạn dƣợc ... Đến ng|y 

tổng khỡi nghîa , anh em tham gia gi|nh chính quy ền v| tƣ̀ ng|y 
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23-9-1945, trong hai cuộc kháng chi ến, nhiều ngƣời l ập chiến công , 

trƣỡng th|nh , lần lƣợt nh ận nhiều trọng trách trong lƣ̣c lƣợng vû 

trang nh}n d}n v| nhiều lînh vƣ̣c công tác khác . 

Có thể nhận định: “Chƣa bao giờ ở S|i Gòn, ở Nam Bộ, có một lƣc̣ 

lƣợng công nh}n, nông d}n v| lƣc̣ lƣợng thanh niên c{ch mạng lớn 

mạnh nhƣ vậy. Ở S|i Gòn nói riêng, ở Nam Bộ nói chung, ở th|nh 

thị cả ở  nông thôn, Đảng Cộng sản thƣc̣ sƣ ̣ trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng có 

tổ chƣć mạnh hơn c{c đảng ph{i kh{c cộng lại”1. 

KHÍ THẾ TIỀN KHỠI NGHĨA 

Chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng ng|y 12-3-1945 

nhận định sau ng|y 9-3-1945 phong tr|o cách mạng cũa nh}n d}n ta  

bƣớc v|o “thời kỳ tiền khỡi nghĩa”, nhƣng “Nhƣ̂ng điều kiện khỡi nghîa 

chƣa thƣ̣c chín muồi”, có nghĩa l| tình thế c{ch mạng đâ xu}́t hi ện, 

nhƣng chƣa phải l| tình thế c{ch mạng trƣ̣c tiếp2. 
Tại th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn v| khắp Nam B ộ cũng nhƣ 

trong cả nƣớc, trƣ̀ m ột nhóm nhõ ngƣời còn trông chờ sƣ̣ trỡ lại 

của ngƣời Ph{p , còn tuy ệt đại đa số nh }n d}n thuộc các th|nh 

phần, tầng lớp giai c}́p đ ều hồ hỡi trƣớc sƣ̣ sụp đ ổ của n ền thống 

trị h|ng trăm năm của thực d}n Ph{p v| nh ận ra phát xít Nh ật 

đang đến ng|y bại vong , không sao tránh khõi . H|ng ng|y, nh}n 

___________ 

1. Tr}̀n Văn Gi|u: Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣỡng Hồ Chí 

Minh, Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1993, t. 3, tr. 649. 

2. Trƣ̣c tiếp chỉ đạo C{ch mạng Th{ng Mƣời Nga năm 1917, Lênin có  

lời cảnh b{o r}́t s{ng suốt: “Ngƣời mácxít tin chắc rằng không thễ có cách mạng 

nếu không có tình thế cách mạng , nhƣng không phãi bất cƣ́ một tình thế cách  mạng 

nào cũng đều dâ̂n đến cách mạng” bỡi vì “cùng với tất cả nhƣ̂ng thay đỗi khách 

quan..., lại còn có thêm một thay đỗi chủ quan, tƣ́c là giai cấp cách mạng có khả 

năng phát động nhƣ̂ng hành động cách mạng có tính chất quần chúng, khá mạnh 

mẽ để đập tan (hoặc lật đô)̃ chính phủ cũ...” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, 

M{txcơva, 1980, t.26, tr.268-269). 
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d}n ph}́n khỡi đón nhận tin Hồng qu}n Liên Xô v| qu}n Đồng 

minh liên tiếp chiến thắng, buộc ph{t xít Đức phải đầu h|ng ng|y 9-5-

1945; tin ở  ch}u [ - Th{i Bình Dƣơng, qu}n đội Nhật thua liểng 

xiểng, bị tổn th}́t ngay trên chiến trƣờng Đông Dƣơng. Tin tƣ́c  

chiến khu Việt Băć đƣợc th|nh lập đang mỡ rộng v| qu}n du kích  

c{ch mạng chiến thắng trong bảy tỉnh Bắc Kỳ; tin c{c vụ míttinh , 

biểu tình đ}́u tranh ph{ kho thóc, chia lƣơng thƣ̣c cho d}n có  “tính 

ch}́t tiền khỡi nghĩa”1
 l| một nguồn cổ vũ lớn đối với đồng b|o ở 

th|nh thị v| nông thôn. 

Khí thế tiền khỡi nghîa xu}́t hi ện tƣ̀ sau ng|y 9-3-1945 v| nhanh 

chóng d}ng cao với sƣ ̣ra đời v| hoạt động sôi nổi, đa dạng của Thanh 

niên Tiền phong nói chung v| Thanh niên Tiền phong - Ban xí nghiệp 

ở hầu hết c{c đô thị. Khí thế ở nông thôn lên cao nhờ vai trò nòng 

cốt của c{c Ủy ban Việt Minh, c{c đo|n thể cƣ́u quốc  nông, thanh, 

phụ, kể cả trong c{c đồn điền cao su ở  miền Đông, đồn điền lúa ở 

miền T}y Nam Bộ. Khí thế tiền khỡi nghĩa sôi  nổi nh}́t ở c{c địa 

phƣơng có truyền thống c{ch mạng do Đảng lânh đạo tƣ ̀ năm 1930, 

có phong tr|o khỡi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 nhƣ ở c{c tỉnh Gia 

Định, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Rạch Gi{, Bạc Liêu, v.v.. 

Khí thế không chĩ th ể hiện trên tinh thần, th{i độ, m| qua h|ng 

loạt phong tr|o hoạt đ ộng nhƣ mỡ lớp hu}́n luy ện chính trị , 

truyền bá quốc ngƣ̂ , ca hát , phòng thủ thụ đ ộng, tập vô , học bắn 

súng , ném lựu đạn , tập đi tập đƣ́ng r ầm rập suốt ng|y đêm trên 

đƣờng phố , trong thôn xóm ; tham gia cƣ́u đói mi ền Bắc (quyên 

góp, khu}n vác , vận chuyển bằng đũ phƣơng ti ện đƣờng b ộ, 

đƣờng bi ển) với tinh th ần đồng b|o cốt nhục Nam Bắc thống nh}́t ; 

cƣ́u trợ đ ồng b|o khu xóm lao đ ộng, chợ búa bị Mŷ - Anh ném 

bom; nh}́t l| bảo đảm canh gác , giƣ̂ gìn an ninh , trật tƣ̣ xâ h ội trên 

___________ 

1. B{o Cờ Giải phóng, sô ́ 11, ng|y 25-3-1945, trong: Trƣờng Chinh tuyễn 

tập, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1987, tr. 94. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
142 

 

đƣờng phố , cơ quan , xí nghi ệp, l|m chũ tình hình n ội th|nh , thị 

tr}́n, xóm l|ng với ý thức gi{c ng ộ chính trị rõ nét 1. Trên thƣ̣c t ế 

xu}́t hi ện hình th ế “chính quy ền” cũa d}n (Việt Minh - Thanh niên 

Tiền phong) song song tồn tại với chính quy ền do Nhật nắm đang 

ng|y thêm rệu râ v| g ần nhƣ tê liệt ở tại th|nh thị , thị trấn v| nhất 

l| ở nông thôn. 

Khí thế tiền khỡi nghĩa đƣợc phản {nh v| cổ vũ mạnh mẽ trên báo 

chí công khai nhƣ b{o Thanh niên của kiến trúc sƣ Huỳnh T}́n Phát, cùng 

với nhiều tờ báo khác v| trên Bản tin Tân dân chũ đoàn (cơ quan tổ chƣ́c 

việc nhận tin v| phát h|nh đặt tại một căn hầm số 90 đƣờng Richaud, 

nay l| hẽm C}y Điệp đƣờng Nguyê̂n Đình Chiểu). Tƣ̀ tháng 6-1945 trỡ 

đi, b{o, bản tin đƣợc phát h|nh công khai, d{n trên tƣờng ở c{c chỗ đông 

ngƣời qua lại, cung c}́p cho các cơ quan tuyên truyền cũa Thanh niên 

Tiền phong... C{c Ban văn ngh ệ của Hội Truyền bá quốc n gƣ̂ Nam 

Kỳ, Thanh niên Tiền phong liên tục biểu diê̂n các vỡ kịch, c{c ca khúc 

hƣ̀ng hƣ̣c tinh thần yêu nƣớc, niềm tƣ̣ h|o d}n t ộc, ý chí sẵn s|ng hy 

sinh vì Tổ quốc cũa lƣ́a tuổi thanh niên v| mọi lƣ́a tu ổi khác. C{c b|i 

h{t của nhóm Ho|ng Mai Lƣu2
 đƣợc ca vang trên đƣờng phố, nơi hội 

___________ 

1. Về ý thƣ́c giác ngộ chính trị sau một cuộc khỡi nghĩa do giai câṕ công nhân 

lãnh đạo bị thất bại, Lênin có nói: “... Trong tât́ cả các giai câṕ của xã hội Nga, thì 

chính giai câṕ vô sản đa ̂ tỏ ra trƣỡng thành nhiều nhất về mặt chín h trị trong 

nhƣ̂ng năm 1905-1907... giai cấp vô sản Nga năm 1905 đa ̂ tỏ r a trƣỡng thành 

đâỳ đũ về mặt chính trị để giành lấy sƣ̣ lãnh đạo phong trào ...” (V.I. Lênin: 

Toàn tập, Sđd, t. 19, tr. 464). Ở Nam Bộ sau Khỡi nghĩa Nam Kỳ, cùng với công 

nhân, trình đô ̣ giác ngộ chính trị của nông dân và tầng lớp tiễu tƣ sản có môṭ 

bƣớc phát triễn mới. 

2. “Nhóm Ho|ng Mai Lƣu cƣ̃ ph{i viên am hiễu }m nhạc đi c{c cơ sỡ  

trƣờng học, xí nghiệp, nông thôn ngoại th|nh tô ̃ chƣ́c, x}y dƣ̣ng c{c ban  

đôǹg ca, t}̣p luyện nhu}̀n nhuyê̂n c{c b|i h{t chủ lƣ̣c để l|m nòng cốt... g}y 

đƣợc một phong tr|o ca h{t cƣ́u nƣớc sôi nỗi...” (Huỳnh Văn Tiễng  - Bùi 

Đức Tịnh: Hoàng Mai Lƣu và các ca khúc, Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hồ Chí Minh, 

2002, tr. 56-57). 
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họp, sinh hoạt chính trị, văn hóa... Ở th|nh thị v| cả nông thôn 

cũng góp ph ần đắc lƣ̣c v|o vi ệc n}ng cao v| mỡ r ộng khí th ế tiền 

khỡi  nghĩa. 

Sƣć ph{t triển vƣợt bậc của lƣc̣ lƣợng chịu ảnh hƣỡng của Đảng, 

của Việt Minh v| khí thế tiền khỡi nghĩa trong nh}n d}n cùng với 

th{i độ cỡi mỡ, mong muốn đo|n kết, hợp t{c của tổ chƣ́c Đảng Tiền 

Phong cũng nhƣ Giải Phóng, ở c}ṕ xƣ ́ cũng nhƣ ở c}́p tĩnh, th|nh, 

khiến cho nhiều c{ nh}n, phe ph{i chính trị, gi{o ph{i cũng phải đăṭ 

v}ń đề tiếp xúc, b|n bạc hợp t{c với Việt Minh, với Đảng Cộng sản 

l|m nảy sinh một sƣ ̣ ph}n hóa trong nội bộ phe phái v| giƣâ phe 

ph{i của họ với nhau. Nhƣng phải th}ý nhƣ̂ng ngƣời cầm đầu của 

nhƣ̂ng phe, nhóm đó không hề tƣ ̀ bỏ tham vọng gi|nh chính quyền 

hoăc̣ đòi Cộng sản chia quyền lãnh đạo. 

Bƣớc v|o tháng 8-1945, khí thế tiền khỡi nghîa c|ng d}ng cao. Xƣ́ 

ủy Tiền Phong, Xƣ́ ũy Gi ải Phóng có m}́y l ần gặp để b|n việc thống 

nh}́t v ề tổ chƣ́c v| hoạt đ ộng, nhƣng không đạt k ết quả do nhiều 

nguyên nh}n. Th{ng 7-1945, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng cƣ ̃

Bùi L}m v|o nắm tình hình, truyền đạt ý kiến của Trung ƣơng về 

việc thống nh}́t Đảng bộ Nam Kỳ. Do không lập đƣợc một Xƣ ́ủy 

thống nh}́t, Bùi L}m đề nghị lập Ban h|nh động thống nh}́t, do Bùi 

L}m l|m trƣỡng ban, mỗi Xƣ ́ủy cƣ ̃hai đại diện tham gia1, với nhiệm 

vụ phối hợp h|nh động trong to|n Đảng bộ Nam Bộ chu}̃n bị tiến 

h|nh khỡi nghĩa khi thời cơ đến. Trên thƣ̣c tế, Ban n|y không có 

hoạt động. 

Trƣờng Chinh viết b|i Để thống nhất Đảng bộ Nam Kỳ đăng 

trên báo Cờ Giải phóng, số 15 ng|y 17-7-19452
 có c}u k ết: “Chúng ta sẽ 

phạm phải một tội lớn, nếu trƣớc giờ quyết liệt, chúng ta còn chia rẽ mãi”. 

___________ 

1. Xƣ́ ủy Tiền Phong cƣ̃ Bùi Công Trƣ̀ng, Lý Chính Thắng. Xƣ́ ủy 

Giải Phóng cƣ̃ Ho|ng Dƣ Khƣơng, Nguyê̂n Thị Th}̣p. 

2. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 7, tr. 415. 
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Tình hình hai Xƣ ́ ủy Tiền Phong v| Giải Phóng có g}y nhƣ̂ng 

khó khăn nh}́t định trƣớc v| sau Tổng khỡi nghĩa ở c}́p Nam Bộ v| 

một số tỉnh. Nhƣng do c}́p lãnh đạo của hai bên đều thống nh}́t  

về lý tƣỡng v| mục tiêu h|nh động trƣớc thời cơ lịch sƣ ̃ng|n năm có 

một, v| do trình độ gi{c ngộ của c{n bộ, đảng viên v| d}n trí của 

quần chúng theo Đảng, to|n đảng bộ v| đồng b|o ở Th|nh phố S|i 

Gòn - Chợ Lớn v| Nam Bộ thống nh}́t ý chí v| h|nh động cùng 

tiến tới Tổng khỡi nghĩa. 

II. TỔNG KHỠI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 

BỐI CẢNH THẾ GIỚI - 

NHẬT ĐẦU H\NG KHÔNG ĐIỀU KIỆN 

Tƣ ̀ ng|y 17-7 đến ng|y 2-8-1945, c{c nh| lãnh đạo ba cƣờng 

quốc trong Đồng minh chống ph{t xít - Liên Xô, Mỹ v| Anh - họp tại 

Potsdam (Đức) để b|n chuyện đánh bại qu}n phiệt Nhật v| ph}n 

chia quyền lợi sau khi ch}́m dƣ́t chiến tranh. Vì muốn d|nh to|n bộ 

lƣ̣c lƣợng v|o việc độc quyền chiếm đóng Nhật m| không phải san sẻ 

với c{c nƣớc Đồng minh kh{c nhƣ trƣờng hợp chiếm đóng nƣớc 

Đức, Mỹ không tham gia việc giải giới v| hồi hƣơng qu}n Nhật ở 

Đông Dƣơng, m| giao việc đó cho Trung Hoa (Tƣỡng Giới  Thạch) ở 

Bắc Đông Dƣơng, tƣ ̀ vĩ tuyến 16 trỡ ra, còn Anh ở Nam Đông 

Dƣơng, tƣ ̀vĩ tuyến 16 trỡ v|o. 

Ng|y 6-8-1945, Mỹ ném qu ả bom nguyên tƣ̃ đ ầu tiên trong 

lịch sử xuốn g Hiroshima. Trong khoảnh khắc , th|nh phố n|y bị 

san bằng , hơn 80% nh| cƣ̃a bị thiêu hũy , hơn 140.000 ngƣời ch ết, 

h|ng chục ng|n ngƣời bị thƣơng , chƣa kể vô số ngƣời ch ết dần 

mòn trong  nhƣ̂ng năm sau đó vì nhiê̂m phóng xạ 1. Ba ng|y sau, 

___________ 

1. Vĩnh Sính: Nhật Bãn cận đại, Nxb. Th|nh phố Hồ Chí Minh, 1991, tr. 244. 
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ng|y 9-8-1945, Mỹ ném thêm quả bom nguyên tƣ ̃ thƣ ́ hai xuống 

th|nh phố Nagasaki. 

Ng|y 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Tƣ ̀ ng|y 9-8, 

Hồng qu}n Liên Xô vƣợt sông Amour, đánh bại ho|n to|n đạo 

qu}n Quan Đông đang đóng ở Mãn Ch}u (khoảng 1 triệu ngƣời), l| 

chủ lƣ̣c cuối cùng của Nhật. 

Tƣ ̀ ng|y 13-8-1945 đến ng|y 15-8-1945, Hội nghị to|n quốc của 

Đảng khai mạc ở  T}n Tr|o (Tuyên Quang). Tham dƣ ̣ Hội nghị 

theo triệu tập của Trung ƣơng có hai đại biểu của Xƣ ́ ủy Tiền 

Phong (Ung Văn Khiêm v| H| Huy Gi{p), đại biểu của Xƣ ́ủy Giải 

Phóng không đến kịp1. Hội nghị quyết định ph{t động to|n d}n 

khỡi nghîa gi|nh chính quy ền trƣớc khi qu}n Đ ồng minh v|o Đông 

Dƣơng, đƣ́ng ở  địa vị chủ nƣớc mình m| tiếp qu}n Đồng minh. Ủy 

ban khỡi nghîa to|n quốc đƣợc th|nh lập, ph{t đi Qu}n lệnh số 1. 

23 giờ đêm 14-8-1945, Nhật Ho|ng công bố l ệnh đầu h|ng Đồng 

minh không điều kiện. 

Ng|y 16-8-1945, Đại hội Quốc d}n họp ở T}n Tr|o, t{n th|nh chũ 

trƣơng ph{t động tổng khỡi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, 

thông qua mệnh lệnh khỡi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh v| Mƣời 

chính s{ch của Việt Minh, cƣ ̃ ra Ủy ban d}n tộc giải phóng  Việt 

Nam, tƣ́c Chính phủ l}m thời nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa do 

Hồ Chí Minh l|m Chủ tịch. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gƣ̃i thƣ cho đồng b|o to|n quốc: “Giờ 

quyết định cho vận mệnh của d}n tộc đa ̂đến. To|n quốc đồng b|o 

hãy đƣ́ng dậy đem sƣ́c ta m| tƣ ̣giải phóng cho ta... Chúng ta không 

thể chậm trê.̂ Tiến lên! Tiến lên !... dũng cảm tiến lên !”2. 

___________ 

1. Đoàn đại biêũ của Xƣ́ ủy Giải Phóng gôm̀ có Nguyên̂ Thị Th}̣p, 

Nguyên̂ Ngọc Bôì (còn có tên Nguyên̂ Văn Dƣa - T{m Dƣa), Lý Phú Xu}n, 

Tỗng thƣ ký của tô ̃chƣ́c Hòa Hảo, ra dƣ̣ Đại hôị Quôć d}n ở T}n Tr|o. 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 3, tr. 554. 
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KHỠI NGHĨA THẮNG LỢI Ở H\ NộI 

H| Nội - thủ đô l}u đời của nƣớc Việt Nam, khỡi nghĩa thắng lợi 

có ý nghĩa quyết định nh}́t. 

Ng|y 15-8-1945, Ủy ban khỡi nghĩa đƣợc th|nh lập theo sƣ ̣ chỉ 

đaọ trƣc̣ tiếp của Xƣ ́ủy Băć Kỳ. Cuộc khỡi nghĩa diên̂ biến nhƣ sau: 

- Ng|y 17-8-1945, lợi dụng cuộc mít tinh do Tổng hội viên 

chƣ́c của Chính phủ Trần Trọng Kim chủ trƣơng, Đảng huy động 

đông đảo nh}n d}n H| Nội tham gia, cƣớp diê̂n đ|n tuyên truyền cho 

Việt Minh v| kêu gọi nh}n d}n tham gia chu}̃n bị cho cuộc khỡi  

nghĩa. V| sau đó biến cuộc mít tinh th|nh cuộc tuần h|nh thị uy qua 

c{c đƣờng phố H| Nội, kể cả qua trụ sỡ Bộ Tƣ lệnh Nhật. 

- Ng|y 19-8-1945, s{ng sớm, h|ng trăm ng|n nh}n d}n H| Nội 

xuống đƣờng kéo về Quảng trƣờng Nh| hát Lớn . Cùng tham gia mít 

tinh còn có h|ng vạn nông d}n ngoại th|nh H| Nội, c{c huyện cũa H| 

Đông, Bắc Giang mang theo vû khí , tỏ rõ khí th ế cùng nh}n d}n H| 

Nội să̂n s|ng chi ến đ}́u. Cuộc mít tinh có ch|o quốc k ỳ, h{t quốc ca . 

Sau lời hiệu triệu khỡi nghîa cũa Ũy ban Qu}n sƣ̣ cách mạng, cuộc mít 

tinh chuyển th|nh biểu tình vû trang, tỏa đi chiếm các công sỡ, c{c trại 

bảo an, sỡ cảnh sát v| phũ Kh}m sai (Bắc Bộ phủ). 

Nhật cho xe tăng v| binh lính ngăn chăṇ c{c ngả đƣờng hòng uy 

hiếp nhƣng trƣớc khí thế của quần chúng v| h|ng ng|n tƣ ̣vệ chiến 

đ}́u có vũ trang, chúng không d{m có h|nh động n|o chống đối. 

Cuộc khỡi nghî a thắng lợi cũa H| N ội v| thái đ ộ không dám 

chống đối cách mạng cũa qu}n Nh ật đƣợc nhanh chóng loan đi 

đâ hỗ trợ trƣ̣c ti ếp cho khỡi nghîa ở Hải Phòng , Bắc Ninh , H| 

Nam... Ở đ}́y, c{c tỉnh trƣởng , thị trƣởng đang giữ th{i đ ộ lƣ̀ng 

chƣ̀ng chờ thời v| tạo đi ều kiện thuận lợi gi ải quyết cuộc chiến 

đang diê̂n ra gay go giƣ̂a cách mạng với qu}n đ ội Nhật ở Th{i 

Nguyên, Tuyên Quang , Yên Bái , Quảng Ngâi ... Tƣ̀ kinh nghi ệm 

H| Nội, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng chĩ thị cho các địa 

phƣơng : nơi n|o có th ể theo cách cũa H| N ội thì cƣ́ ti ến h|nh, nơi 
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n|o qu}n Nhật nổ súng thì kiên quy ết đánh lại , phải gi|nh chính 

quyền bằng mọi giá . 

Trên bình diện to|n cục, thắng lợi của khỡi nghĩa ở  Thủ đô mỡ 

ra triển vọng thắng lợi quyết định của cuộc C{ch mạng Th{ng T{m, 

đa ̂ cổ vũ v| thúc đ}̃y mạnh mẽ c{c nơi nhanh chóng nổi dậy gi|nh 

chính quyền. 

KHỠI NGHĨA THẮNG LỢI Ở HUẾ 

Cuộc khỡi nghĩa thắng lợi ở Huế có ý nghĩa hết sƣć quan trọng đối 

với to|n cục. Huế - kinh đô cuối cùng của nh| Nguyê̂n, Bảo Đạ i 

đang ở đ}ý cùng với Chính phủ Trần Trọng Kim, chỗ dƣạ của bọn 

x}m lƣợc Nhật. Nếu không sớm lật đổ, qu}n Đồng minh kéo v|o , 

công nhận chính phủ n|y thì tình hình sẽ hết sƣć phƣć tạp. 

Phong tr|o cách mạng sôi sục gi|nh chính quy ền ở nông thôn 

Thƣ̀a Thiên - Huế ph{t triển mạnh mẽ đều khắp. Ở Huế, Ủy ban 

khỡi nghĩa tập trung sƣ́c theo hai hƣớng: vận động c{c nh}n sĩ trí 

thƣ́c trong nội c{c Trần Trọng Kim v| nhƣ̂ng ngƣời th}n cận của Bảo 

Đại không chống đối lại c{ch mạng có hại cho bản th}n, đồng thời  

trung lập hóa 5.000 qu}n Nhật đang đồn trú tại đ}y bằng lời cam kết 

c{ch mạng cung ứng lƣơng thƣ̣c, thƣ̣c ph}̃m v| bảo đảm an to|n cho 

chúng. Cả hai cuộc vận động đó đều có kết quả. 

Nhƣng ngay sau đó lại đƣợc tin v|o ng|y 23-8 qu}n Nhật sẽ 

l|m lê ̂trao quyền độc lập cho chính quyền Bảo Đại. Cảnh gi{c trƣớc }m 

mƣu tr{o trỡ của địch, Ủy ban khỡi nghĩa quyết định khỡi nghĩa đúng 

ng|y 23-8, nhăm̀ diệt ý đồ của chúng tƣ ̀trong trƣ́ng nƣớc. 

150 ng|n ngƣời bao gồm c{c tầng lớp nh}n d}n nội th|nh v| 

nông d}n sau khi ho|n t}́t việc gi|nh chính quyền ở  nông thôn 

m}́y ng|y trƣớc, đa ̂ kéo về tr|n ngập c{c phố, lần lƣợt chiếm c{c 

công sỡ, không hề gặp sƣ ̣kh{ng cƣ ̣n|o. 

10 giờ, Ủy ban khởi nghĩa ra tối h ậu thƣ đòi B ảo Đại thoái vị  

v| giải tán chính quy ền Nam triều. 14 giờ , tại cu ộc mít tinh 100 

ng|n ngƣời ở s}n vận động Huế, tuyên bố xóa bõ chính quy ền 
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Bảo Đại, lập chính quyền nh}n d}n trong to|n tĩnh. Thông qua Phạm 

Khắc Hòe - Tổng lý Ngƣ̣ ti ền văn phòng cũa Ho|ng gia - Bảo Đại 

ch}́p nhận tối hậu thƣ să̂n s|ng thoái vị . Đêm 23-8-1945, Ủy ban D}n 

tộc giải phóng Thƣ̀a Thiên - Huế, tƣ́c chính quyền l}m thời ra đời. 

Ng|y 25-8-1945, Bảo Đại tuyên chiếu tho{i vị. 

Ng|y 30-8-1945, dƣới lá cờ đõ sao v|ng đƣợc kéo lên đĩnh c ột cờ 

trƣớc Ngọ môn, Bảo Đại tuyên bố tho{i vị v| trao ấn kiếm cho Đo|n 

đại biểu Chính phủ Trung ƣơng. 

Cuộc khỡi nghĩa Thƣ̀a Thiên - Huế ho|n to|n thắng lợi, đâ 

chặt đƣ́t thêm một mắt xích quan trọng của hệ thống chính quyền cû, 

góp phần đ}̃y mạnh tiến trình ho|n t}́t Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m 

trong cả nƣớc, ngo|i ra còn đóng vai trò hết sức đặc biệt l| trƣ̣c tiếp 

xóa bỏ biểu trƣng của chế độ qu}n chủ đa ̂ tồn tại h|ng ng|n năm 

trên đ}́t nƣớc Việt Nam. 

KHỠI NGHĨA THẮNG LỢI Ở S\I GÒN 

Sau khi đƣợc tin Nhật Ho|ng đầu h|ng (14-8-1945), Thƣờng vụ 

Xƣ ́ ủy Tiền Phong triệu tập ngay Hội nghị (15-8-1945) để nhận 

định tình hình, x{c định nhiệm vụ cần kíp: Thời cơ khỡi nghĩa tới rồi, 

phải tận dụng thời cơ lúc Nhật đa ̂ đầu h|ng v| qu}n Đồng minh 

chƣa đến S|i Gòn. 

Thƣờng vụ Xƣ ́ ủy Tiền Phong th|nh lập ngay Ủy ban khỡi 

nghĩa1. Dƣ ̣tính cuộc khỡi nghĩa ở S|i Gòn có thể sẽ nổ ra v|o ng|y 17, 

trê ̂lắm l| 18-8-1945. 

___________ 

1. Gồm Tr}̀n Văn Gi|u đại diện Đãng Cộng sản, Nguyê̂n Văn Tr}́n đại  

diện Đãng Cộng sản, Nguyê̂n Văn Tƣ (Tƣ carê) đại diện Tỗng Công đoàn  

Nam Bô,̣ Huỳnh Văn Tiễng đại diện Thanh niên Tiền phong v| một ngƣời  

thuộc lƣ̣c lƣợng vũ trang. Thƣờng trƣ̣c Ủy ban kh{ng chiến l| Huỳnh  

Văn Tiễng; cơ quan đóng ở sô ́ 6 Colombert (nay l| Alexandre de Rhodes, 

trụ sỡ của Sơ ̃Ngoại vụ Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh). 
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Đối với quân đội Nhật đang chờ quân Đồng minh đến giải giới: Hội 

nghị chủ trƣơng trung lập hóa họ v| bằng mọi c{ch l}́y đƣợc vũ khí, 

đạn dƣợc tƣ ̀trong tay họ. 

Ng|y 16-8-1945, Thống ch ế Terauchi chĩ huy lƣ̣c lƣợng Nh ật ở 

Nam Th{i Bình Dƣơng gặp b{c sĩ Phạm Ngọc Thạch trên cƣơng vị 

Tổng thƣ ký Hội đồng quản trị Thanh niên Tiền phong tại h|nh 

dinh Tổng tham mƣu Nhật. B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết: 

“...Terauchi vốn quen biết tôi tƣ ̀ trƣớc, bắt tay ch|o mƣ̀ng rồi ôm 

mặt khóc v| nói: “Tôi mời ng|i đến để nhờ ng|i giúp đơ̂ một số việc: 

Qu}n đội Nhật hiện có trên 70 ng|n ngƣời r}́t cần gạo, rau quả, thịt 

c{ để sống chờ ng|y Đồng minh đến giải gi{p v| hồi hƣơng...; nếu 

có lính Nhật trốn, xin c{c ông l|m lơ v| giúp đơ̂ họ”. B{c sĩ Thạch đáp: 

“Vì lòng nh}n đạo, chúng tôi có thể ch}́p nhận, nhƣng Nhật phải đáp 

ứng một số điều: khi nh}n d}n Việt Nam khỡi nghĩa gi|nh độc lập, 

qu}n đội Nhật không đƣợc can thiệp, g}y khó khăn; đề nghị Nhật 

cung c}́p cho nh}n d}n Việt Nam một số vũ khí cần thiết”. 

Terauchi cảm ơn b{c sĩ Thạch, hƣ́a hạ lệnh cho c{c đơn vị 

Nhật rút về doanh trại, không can thiệp khi nh}n d}n Việt Nam nổi 

dậy, về vũ khí thì sẽ tr ả lại súng ống tƣớc của qu}n đ ội Pháp trƣớc  

đ}y. Terauchi còn tặng cho b{c sĩ Thạch một thanh gƣơm 5 t}́c mạ 

v|ng v| một súng lục 6,35 ly mạ bạc1. 

Ng|y 22-8-1945, đaị diện của đơn vị qu}n Nhật canh g{c kho 

súng đaṇ (pyrotechnie) của Ph{p gần Sỡ thú S|i Gòn (nay l| Thảo 

Cầm Viên) thỏa thuận với đaị diện Thanh niên Tiền phong giao vũ khí 

trong kho cho lƣc̣ lƣợng c{ch mạng. Khi anh em đến chỡ thì gặp êkíp 

mới không biết gì việc thỏa thuận đa ̂ có. Nhƣng nhờ Thanh niên 

Tiền phong đa ̂kiểm so{t đƣợc kho bãi, nên v|o 2 giờ s{ng hôm }́y, bằng 

c{ch đ|o đƣờng dƣới tƣờng r|o, lƣc̣ lƣợng c{ch mạng đâ tu ồn ra 

đƣợc h|ng trăm tiểu liên Sten, trung liên FM đầu bạc... 

___________ 

1. Xem: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 1, tr. 360-361. 
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Trong thời điểm n|y, chủ trƣơng kịp thời v| s{ng suốt trung lập 

hóa qu}n đội Nhật v| tranh thủ l}́y vũ khí tƣ ̀ trong tay họ, thể hiện 

trình độ nhạy bén v| bản lĩnh chính trị của lãnh đạo c}́p Nam Bộ v| 

ngay ở một số tỉnh th|nh, quận huyện. 

Hội nghị Chợ Đệm lần thứ nhất 

Đêm 16 rạng 17-8-1945, Xƣ́ ũy Ti ền Phong tổ chƣ́c Hội nghị Xƣ́ 

ủy mở r ộng tại Chợ Đ ệm với sƣ̣ tham dƣ̣ cũa đông đũ xƣ́ ũy viên , 

một số đ ồng chí chũ chốt cũa các tĩnh trọng y ếu, có đại di ện cũa 

Tỉnh ủy Gi ải Phóng tĩnh Gia Định , đặc bi ệt có mời thêm Nguyê̂n 

Văn Tạo , Nguyê̂n Văn Nguyê̂n v| Bùi Công Trƣ̀ng . Xƣ́ ũy v| số 

đông đại bi ểu cho rằng k ế hoạch đã sẵn s|ng , khỡi nghîa có th ể nổ 

ra trong đêm 17 hoặc đêm 18-8-1945. Nhƣng cûng có m ột số đại 

biểu viện nhiều lý lê v ề tình hình th ế giới, tình hình trong nƣớc , về 

so sánh lƣ̣c lƣợng giƣ̂a ta v| địch , trong khi chƣa đƣợc tin tƣ́c gì v ề 

khỡi nghîa ở miền Bắc , miền Trung , rút kinh nghi ệm Khỡi nghî a 

Nam Kỳ năm 1940 th}́t bại ... đề xu}́t ý ki ến c}n nhắc có ph ải dùng 

hình thức t ổng khỡi nghîa không hoặc c}n nhắc ng|y n ổ ra tổng 

khỡi nghîa ở Nam Bộ. 

S{ng 17-8-1945, Hội nghị họp ti ếp nhƣng mỗi bên v}̂n giƣ̂ quan  

điểm lập trƣờng của mình, nên hội nghị phải tạm ngƣng v| chĩ nh}́t 

trí về m}́y điểm: nắm vƣ̂ng quan điểm phải khỡi nghîa, tiếp tục ho|n 

chỉnh việc chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng vũ trang xung phong v| động viên đạo 

qu}n chính trị, nhanh chóng mỡ rộng Mặt trận Việt Minh, thu hút thêm 

c{c bộ phận có tinh thần d}n tộc cũa nhƣ̂ng tổ chƣ́c quốc gia, tôn giáo, 

đƣa phong tr|o quần chúng lên mƣ́c cao nh}́t, să̂n s|ng khỡi nghîa, hê̂ 

đƣợc tin H| Nội khỡi nghîa thì S|i Gòn v| Nam Bộ b}́m nút khỡi nghîa 

ngay; c{c th|nh viên Hội nghị Chợ Đệm phải túc trƣ̣c ở S|i Gòn v| vùng 

quanh să̂n s|ng họp lại; để Việt Minh v| Đảng Cộng sản ra hoạt động 

công khai, Thanh niên Tiền phong - Ban xí nghi ệp l}́y lại tên T ổng 

Công đo|n l|m th|nh viên độc lập cũa Vi ệt Minh, Thanh niên Tiền 



Chương bốn: Chuẩn bị khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa... 

 

 

 
151 

 

phong1
 v| T}n D}n chũ đo|n 2

 chính thức tuyên bố l| th|nh viên 

Mặt trận. 

S{ng 18-8-1945, trƣớc phòng mạch cũa bác sî Phạm Ngọc Thạch ở 

số 202 đƣờng Chasseloup Laubat (nay l| đƣờng Nguyê̂n Thị Minh 

Khai), cờ đõ búa liềm đƣợc treo lên. Cùng ng|y 18-8, Thanh niên Tiền 

phong tổ chƣ́c lê̂ tuyên th ệ lần thƣ́ hai cûng tại Vƣờn Ông Thƣợng 

đón thời cơ khỡi nghîa . Trong buổi lê̂ , có ngƣời hô : “Hoan hô Việt 

Minh!”, cả rƣ̀ng ngƣời đ ồng thanh: “Hoan hô Việt Minh! Hoan hô!”. 

Ng|y 19-8-1945, Ủy ban Mặt trận Việt Minh v| Xƣ́ ũy Tiền Phong liên 

tiếp tổ chƣ́c hai cu ộc mít tinh ra công khai tại rạp hát Nguyê̂n Văn 

Hảo đƣờng Galliéni (nay l| rạp Công Nh}n đƣờng Tr ần Hƣng Đạo ) 

động viên quần chúng đƣ́ng lên trong giờ phút quyết định n|y. 

Ng|y 20-8-1945, cuộc mít tinh kỷ niệm ng|y nh| trí thƣ́c yêu 

nƣớc Nguyê̂n An Ninh hy sinh ở  Côn Đảo (ng|y 14-8-1943) xem 

nhƣ “một cuộc động viên ra quân” của Thanh niên Tiền phong v| 

nh}n d}n th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn. 

S{ng 21-8-1945, xe hoa có trƣơng cờ đõ sao v|ng chạy khắp 

Th|nh phố S|i Gòn, kêu gọi đồng b|o chu}̃n bị tổng khỡi nghĩa. Cờ 

búa liềm, cờ đõ sao v|ng xu}́t hiện ở nhiều nơi. 

Hội nghị Chợ Đệm lần thứ hai 

S{ng 20-8-1945, Xƣ́ ũy Ti ền Phong đƣợ c tin H| Nội đâ khỡi 

nghĩa th|nh công . S{ng 21-8-1945, Xƣ́ ũy tri ệu tập Hội nghị Chợ 

Đệm lần thƣ́ hai , tính rằng đã có tin H| N ội khỡi nghîa thắng lợi 

___________ 

1. Ban Trung ƣơng Thanh niên Tiền phong trong Lời kêu gọi tham dƣ̣  

cuộc biễu tình ng|y 25-8-1945 có nêu rõ: tƣ̀ ng|y 22-8-1945 “Thanh niên 

Tiền phong đƣ́ng trong Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh tƣ́c Việt Minh và 

sẽ tranh đấu trên Mặt trận Việt Minh với ba khẫu hiệu: Việt Nam hoàn toàn độc 

lập, Chính phủ cộng hòa dân chủ, Chánh quyền về tay Việt Minh ” (B{o Điễn 

tín, ng|y 24-8-1945). 

2. Đổi tên th|nh Đãng D}n chủ Việt Nam ở Nam Bô.̣ 
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thì H ội nghị l ần n|y sê nhanh chóng k ết thúc trong bu ổi sáng đ ể 

c{c đại bi ểu ra về tổ chƣ́c khỡi nghîa . Ở S|i Gòn sê khỡi nghîa 

trong đêm 22-8; tổ chƣ́c bi ểu tình chính trị vû trang cƣớp chính 

quyền sáng 23-8. C{c tỉnh sẽ khởi nghĩa trong những ng|y ti ếp 

theo. Không ngờ bên chƣa tán th|nh khỡi nghîa lại nêu ph ải đề 

phòng kh ả năng Nhật sê can thi ệp do bản ch}́t qu}n phi ệt v| theo 

lệnh cũa Anh đ|n áp cách mạng , ở miền Bắc thì không bi ết sao , 

còn ở Nam Bộ thì ta không đủ sức chống lại . Hội nghị lại ph ải đi 

đến một “thõa ƣớc” : giao cho tĩnh đ ảng bộ T}n An l|m khỡi nghîa 

thí đi ểm, l}́y kinh nghi ệm “b}́m nút” cho S|i Gòn v| các tĩnh . Đại 

diện T}n An đề nghị đêm 22-8 tiến h|nh khỡi nghîa ở thị xã , rồi 

to|n tĩnh . 

Trƣa ng|y 22-8, Ủy ban khỡi nghĩa T}n An đƣợc tin c}́p b{o: 

ngƣời Khmer nổi dậy ở  Gò Công! Lãnh đạo Ủy ban khỡi nghĩa 

T}n An l| Chín Trọng dƣ̣ đoán: ở Gò Công l|m gì có ngƣời Khmer, có 

thể đ}y l| }m mƣu điều động lính rời khỏi thị xã, l|m kế “điệu hổ ly 

sơn” để tổ chƣ́c th}n Nhật nh}n đó cƣớp chính quyền. Trƣớc tình 

hình có thể diê̂n biến b}́t lợi, Ủy ban khỡi nghĩa quyết định phải ra 

tay trƣớc v| tổ chƣ́c khỡi nghĩa nắm chính quyền ở T}n An ngay 

trong buổi chiều 22-8-1945, một quyết định táo bạo, hết sƣ́c kịp thời 

v| s{ng suốt. 

Hội nghị Chợ Đệm lần thứ ba 

S{ng sớm 23-8, đƣợc tin T}n An đâ khỡi nghîa thắng lợi , Hội nghị 

Chợ Đệm lần thƣ́ ba r}́t ngắn vì không còn có ý ki ến khác nhau về thời 

điểm khỡi nghîa ở S|i Gòn v| Nam B ộ: dƣ̣ kiến sáng sớm ng|y 24-8 

ph{t lệnh, 0 giờ sáng ng|y 25-8 l| xong, s{ng 25 tổ chƣ́c biểu tình. 

Trong thời gian Thƣờng vụ Xƣ ́ ủy Tiền Phong họp Hội nghị 

Chợ Đệm, tại th|nh phố, cũng nhƣ ở  c{c tỉnh, th|nh khắp Nam Bộ 

(c}́p tỉnh, th|nh đến quận, xã) đều đa ̂ th|nh lập Ủy ban khỡi nghîa 

v| xúc tiến mọi việc chu}̃n bị tổng khỡi nghĩa. 
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18 giờ ngày 24-8-1945, Ủy ban khỡi nghĩa Nam Bộ ph{t lệnh 

khỡi nghĩa theo kế hoạch đa ̂ thống nh}́t: tƣ ̀ chập tối đến 0 giờ 

s{ng 25-8 ho|n th|nh việc chiếm đóng t}́t cả c{c cơ quan, trƣớc hết 

l| nhƣ̂ng cơ quan yết hầu, sƣ ̃ dụng lƣ̣c lƣợng bên trong tại chỗ đâ 

chu}̃n bị să̂n k ết hợp với lƣ̣c lƣợng bên ngo|i , có nơi chi ếm v| giƣ̂  

luôn, có nơi chiếm rồi giao lại cho đơn vị đƣợc ph{i đến hoặc cùng 

hợp sƣ́c giƣ̂. 

Đến 22 giờ đêm 24-8-1945 (trƣớc kế hoạch 2 tiếng), t}́t cả bộ 

m{y cai trị của chính quyền bù nhìn trong th|nh phố đâ về tay các 

đội Thanh niên Tiền phong xung kích gồm đội viên ƣu tú, đa số  l| 

đo|n viên công đo|n vũ trang (Tổng Công đo|n, Liên đo|n viên 

chƣ́c...). Tại dinh Kh}m sai1, Nguyê̂n Văn S}m vƣ̀a mới đến nhậm 

chƣ́c đa ̂bị bắt giƣ.̂ Quyền Kh}m sai Hồ Văn Ng| cũng bị bắt giƣ.̂ 

Trong thời gian n|y, Thanh niên Tiền phong, công nh}n mang 

băng đõ Việt Minh có vũ trang trên xe cam nhông cắm cờ đõ sao 

v|ng chạy khắp th|nh phố biểu dƣơng khí thế khỡi nghĩa, đồng 

thời să̂n s|ng can thiệp bắt giƣ ̂ phản động, lƣu manh... C{c ngõ ra  

v|o th|nh phố nhƣ Phú L}m, cầu Nhị Thiên Đƣờng, cầu Chƣ̂ Y , 

cầu T}n Thuận, cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Kiệu, B| Hom... đều 

đƣợc c{c lƣ̣c lƣợng khỡi nghĩa canh giƣ ̂nghiêm ngặt. 

Tỉnh T}n Bình s{t n{ch với trung t}m th|nh phố S|i Gòn nhận 

lệnh khỡi nghîa chung trên địa b|n th|nh phố , cũng đã ho|n th|nh  

khỡi nghĩa khắp tỉnh trƣớc 22 giờ đêm 24-8-1945. 

Ngay trong đêm 24-8-1945, Kiến trúc sƣ Huỳnh T}ń Ph{t chỉ đạo 

việc dƣ̣ng tại ngã tƣ đaị lộ Charner (nay l| đƣờng Nguyên̂ Huệ) - đại 

lộ Bonard (nay l| đƣờng Lê Lợi) một đ|i cao bằng gỗ bọc vải đõ ghi 

tên 9 vị ủy viên Ủy ban h|nh ch{nh l}m thời Nam Bộ2. 

___________ 

1. Dinh Thống đốc Nam Kỳ cũa Pháp , nay là Bão tàng Thành phố 

Hồ Chí Minh . 

2. Lúc b}́y giờ gọi l| L}m ủy h|nh ch{nh Nam Bô.̣ 
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Tƣ ̀nƣ̃a đêm 24-8-1945, h|ng trăm ng|n quần chúng tƣ ̀“vành đai 

đõ” B| Điểm, Hóc Môn, Bình Đông, Bình Ch{nh, Chợ Đệm... tƣ ̀c{c 

tỉnh T}n Bình, Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, T}n An, 

Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre... rầm rập tiến v|o trung t}m th|nh phố, 

vũ trang bằng súng đũ loại, vũ khí thô sơ, tầm vông vạt nhọn, gi{o, 

m{c tua tủa, cờ đõ sao v|ng v| cờ búa liềm của Đảng Cộng sản d}̂n 

đầu với băngrôn ủng hộ Việt Minh... 

Cả th|nh phố rung chuyển dƣới ch}n bƣớc theo nhịp “một, 

hai” của h|ng trăm ng|n đến triệu ngƣời biểu tình vƣ̀a đi vƣ̀a hát 

b|i Lên đàng... hô vang c{c kh}̃u hiệu: “Đả đảo Khâm sai Nguyê̂n Văn 

Sâm”, “Chính quyền về tay Việt Minh”, “Việt Nam độc lập muôn năm”... 

Rạng s{ng 25-8-1945, cả th|nh phố S|i Gòn l| biển ngƣời, với cờ, 

kh}̃u hiệu, băngrôn...1
 Cuộc biểu tình vĩ đại có khoảng trên một 

triệu ngƣời , có mặt đủ c{c lứa tu ổi gi| trẽ , thiếu nhi, nam nƣ̂ không  

ph}n biệt tầng lớp giai c}́p: công nh}n, lao động, nông d}n, nh}n sĩ trí 

thƣ́c, tôn gi{o, ngƣời Việt Nam, ngƣời Hoa, có cả ngƣời Pháp thuộc 

Đảng Cộng sản hoặc thuộc phe Ch. de Gaulle. 

8 giờ s{ng 25-8-1945, đo|n biểu tình d}̂n đầu l| c{c ủy viên 

trong Xƣ ́ ủy Nam Kỳ, Kỳ bộ Việt Minh, Ủy ban khỡi nghĩa, đại 

biểu c{c đảng ph{i, tôn gi{o... tƣ ̀ Tổng h|nh dinh của Ủy ban khỡi 

nghĩa (số 6 Colombert nay l| Alexandre de Rhodes, cơ quan Sỡ 

ngoại vụ th|nh phố) kéo đến Dinh đốc lý S|i Gòn (nay l| trụ sỡ Hội 

đồng nh}n d}n - Ủy ban nh}n d}n th|nh phố). 

Đến 10 giờ trƣa 25-8-1945, đo|n biểu tình t ập hợp trƣớc  Dinh 

đốc lý v| tr|n ng ập các đƣờng trong trung t}m th|nh phố đ ến cột 

cờ Thũ Ngƣ̂ , chợ B ến Th|nh , Nh| thờ Đƣ́c B| , Dinh To|n quyền, 

Sỡ Thú. Ra trƣớc ban công Dinh đốc lý , b{c sĩ Phạm  Ngọc Thạch 

___________ 

1. Do vải khan hiếm nên mô̂i đoàn thê ̃chỉ có một cơ ̀vải, có nơi dùng v{n  

sơn đo ̃l|m cơ.̀ Kh}̃u hiệu viết trên đệm b|ng hoặc chằm buồm. 
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thay mặt K ỳ bộ Việt Minh Nam Bộ đọc ba l ần danh sách L}m ũy 

h|nh chánh Nam B ộ do Trần Văn Gi|u l|m Chũ tịch 1, đƣợc đ ồng 

b|o vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Thay mặt L}m ũy h|nh chánh  Nam 

Bộ, Chủ tịch Tr ần Văn Gi|u tuyên bố : Nƣớc ta hôm nay bắt đ ầu 

thƣ̣c hi ện nền độc lập, chế độ cộng hòa d}n chũ đƣợc th|nh l ập 

tại Nam B ộ, kêu gọi to|n d}n quy ết t}m bảo vệ nền độc lập, tƣ̣ 

do2. Tiếp theo Nguyê̂n Văn Nguyê̂n , đại di ện Xƣ́ ũy Nam Kỳ của 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng kêu gọi h ết thảy anh em thợ thuy ền, 

nông d}n , thanh niên , binh lính v| các giới đ ồng b|o ... đem to|n 

lƣ̣c ũng h ộ L}m ũy h|nh chánh Nam B ộ đƣơng thƣ̣c hi ện một 

nƣớc Vi ệt Nam độc lập, d}n chũ v| l|m cho ngƣời V iệt Nam tƣ̣ 

do, sung sƣớng 3. 

Cuộc khỡi nghîa gi|nh chính quy ền ở S|i Gòn to|n thắng . 

Cuộc biểu tình lịch sƣ̃ k ết thúc trong ni ềm h}n hoan cũa trên m ột 

triệu đồng b|o đại di ện cho cả Nam Bộ đang trong khí th ế hƣ̀ng 

hƣ̣c să̂n s|ng đƣ́ng lên khỡi  nghĩa l ần lƣợt ở c{c tỉnh trong vòng 

bốn ng|y tƣ̀ 25 đến ng|y 28 th{ng 8-1945 (có ba tỉnh khởi nghĩa 

trƣớc S|i Gòn : T}n An ng|y 22-8; Bạc Liêu ng|y 23-8; Gò Công 

ng|y 24-8). 

Về vị trí v| ý nghĩa của khởi nghĩa thắng lợi ở S|i Gòn , Lê 

Du}̃n sau n|y , trên danh nghîa Bí thƣ thƣ́ nh}́t Trung ƣơng Đ ảng 

đâ khẵng định : “Cách mạng Tháng Tám là m ột cuộc tổng khỡi nghîa 

kết hợp tài tình đấu tranh chính trị với đấu tranh vû trang , một cuộc 

___________ 

1. Danh s{ch L}m ủy h|nh ch{nh Nam Bô ̣(tƣ́c Ủy ban h|nh ch{nh l}m 

thời Nam Bô)̣: Chủ tịch Tr}̀n Văn Gi|u, Ủy trƣỡng Nội vụ Nguyê̂n Văn  

Tạo, Ủy trƣỡng T|i ch{nh Nguyê̂n Phi Hoanh, Ủy trƣỡng Ngoại giao Phạm  

Ngọc Thạch, Ủy trƣỡng Lao động Ho|ng Đôn Văn, Ủy trƣỡng Quốc  gia 

tƣ̣ vệ cuộc Dƣơng Bạch Mai, Thanh tra Chính trị Nguyê̂n Thanh Sơn 

(Nguyê̂n Văn T}y), Ủy trƣỡng Kinh tê ́ Ngô T}́n Nhơn, Ủy trƣỡng Tuyên  

truyền v| Thanh niên Huỳnh Văn Tiễng. 

2, 3. Xem: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 1, tr. 503-504, 505. 
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nổi dậy đồng loạt ở cả thành thị  lâ̂n nông thôn , mà đòn quy ết định là các 

cuộc khỡi nghîa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn” 1. 

B{o Tiến (cơ quan cũa Thanh niên Ti ền phong ) số ra đ ầu 

th{ng 9-1945 có b|i tƣờng thu ật về ng|y lịch sƣ̃ h|o hùng (25-8-

1945) nhƣ sau: 

“Chiều thƣ́ sáu (24-8), nhƣ̂ng xe lƣ̃a và xe đo ̀ở các tỉnh gần thủ đô (ý 

nói l| S|i Gòn, lúc b}́y giờ l| một trong hai thủ phủ của Đông 

Dƣơng, thủ phủ kia l| H| Nội), thêm nhiều chuyến ùn ùn chỡ chật dân 

cách mạng về Sài Gòn. Chỗ nào có thể kín mƣa đƣợc là họ lăn xả vào. Và 

đêm hôm ấy các đoàn thể tập bƣớc đều đều mãi đến canh ba. 

Cuộc biểu tình cũa toàn th ể dân chúng Vi ệt quyết ũng h ộ triệt để 

Mặt tr ận Việt Minh đâ nhất định vào sáng thƣ́ b ảy 25-8-1945, để biểu 

dƣơng sƣ̣ đ ồng tâm hiệp lƣ̣c cũa dân tộc trên mặt tr ận dân chũ duy nhất . 

Dân chúng ở mọi giai cấp , trẻ, già, lớn, bé, đàn ông , đàn bà tấp n ập trên 

các nẻo đƣờng đƣa đ ến nơi khỡi hành bi ểu diê̂n : đại l ộ Norodom (nay l| 

đƣờng Lê Du}̃n ). Mặt trời mới lên , con đƣờng lớn đ ã chen chân không 

lọt và các nẻo nhánh đã ch ật ních , quần áo đũ màu đũ ki ểu dƣới nhƣ̂ng 

tấm băng đ ệm kẽ tên đoàn th ể và khẫu hi ệu phƣ́c tạp , dân chúng lặng lê 

đƣ́ng chờ lịnh đoàn trƣỡng dƣới cờ . Có đoàn đã t ổ chƣ́c hơn (một) tháng 

nay, có đoàn chỉ vừa t ổ chƣ́c trong đêm r ồi, nhƣng ai nấy đ ều kính trọng , 

trật tƣ̣ m ột cách lạ thƣờng đ ể tỏ cho ngoại bang thấy mình có tƣ cách tự 

trị và bi ết kỹ luật. 

Tiếng còi 10 giờ trên Nhà giây thép vƣ̀a dƣ́t, lá cờ máu điểm sao 5 cánh 

vàng tƣ̀ tƣ̀ rút lên đầu cột giƣ̂a rƣ̀ng nắm tay tua tũa mọc lên . Và trong cái 

lặng lẽ tôn nghiêm, bài Thanh niên hành khúc, Quốc tế ca đƣợc ban nhạc 

trỗi lên. Lê ̂chào cờ vƣ̀a xong, đại biểu Ban Tổ chƣ́c, anh Trần Văn Giàu lên 

khán đài giảng giải vắn tắt mà đầy đũ hai chƣ̂ thống nhất và ý nghĩa cuộc 

biểu tình này. 

___________ 

1. Lê Du}̃n: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 

1976, tr. 649. 
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10 giờ 15 phút dân chúng bắt đầu biểu diê̂n. Đoàn công an đi đầu dọn 

dẹp với nhƣ̂ng chiến cụ tối tân và mọi nghi vệ tỏ ra cuộc cách mạng giành 

giƣ̣t dân quyền să̂n sàng đổ máu. Rồi thì đoàn đại biểu của Việt Minh tiến 

lên giƣ̂a hai hàng cƣ́u quốc quân nai nịt và hƣờm să̂n khí giới. Đoàn cộng 

sản tiếp tới với nhƣ̂ng khẫu hiệu: “Mặt trận dân chủ muôn năm! Hòa bình, 

cơm áo tƣ̣ do! Đả đảo chế độ phát xít! Đả đảo chế độ thƣ̣c dân! Đả đảo đế 

quốc độc tài!”. Trƣớc mỗi đoàn, cây cờ cách mạng cực to mỡ đƣờng, thỉnh 

thoảng kèm theo cờ Thanh niên Tiền Phong nền vàng điểm sao 5 cánh đo,̃ 

các bài Thanh niên hành khúc, Quốc tế ca, Lên đàng, Mắng loài phản 

quốc, Bạch Đằng Giang của Lƣu Hƣ̂u Phƣớc đƣợc  hát vang lên hòa nhịp 

bƣớc đều của đoàn cách mạng. Đoàn võ thuật của Thanh niên Tiền phong 

với sắc phục gọn gàng..., cảnh sát Sài Gòn - Chợ Lớn - Tân Bình nai nịt và 

có khí giới. Nhƣ̂ng tiếng tung hô cũa  đoàn trƣớc: “Vạn tuế!”, đoàn sau 

đáp: “Việt Minh!” rồi “Dân chủ c ộng hòa...!”, “Muôn năm!”. Nhƣ̂ng 

khẫu hiệu khác lại đƣợc tung hô bằng  cách “đồng thanh tƣơng ứng” ấy 

tỏ ra hiệp nhất của hàng triệu nhân dân chỉ là một ngƣời, bao nhiêu trái 

tim chỉ là một lòng, bao nhiêu nỗ lƣ̣c chỉ là Mặt trận Việt Minh và bao 

nhiêu mong mỏi chỉ là Hòa bình - Tƣ̣ do - Cơm áo! 

Bảo an đội, Cƣ́u quốc đoàn với sắc phục riêng , các thứ khí giới mớ i 

mẻ và ban nhạc hùng tráng . Bộ binh Thanh niên Tiền phong với sắc 

phục gọn gàng , mũ xanh túi vàng . Cƣ́u quốc quân , Nghĩa dõng cơ , đội 

Heiho là nhƣ̂ng tráng sî trƣớc xung vào hi ệp tác với quân đ ội Nhật, bây 

giờ trỡ v ề Việt Nam với kinh nghiệm và huấn luy ện să̂n sàng . Đoàn 

cách mạng Huê ki ều với sắc phục riêng tung hô “Ũng h ộ triệt để nền 

độc lập hoàn toàn cũa dân chũ Vi ệt Nam” . Đoàn Cƣ̣u thũy binh với 

khẫu hi ệu “Ủng hộ Việt Minh , să̂n sàng đ ổ máu với quân ngoại xâm đ ể 

bảo vệ bờ côi” . Liên đoàn huấn luy ện viên Việt Nam độc lập đồng minh 

tung khẫu hi ệu “Mặt tr ận Việt Minh muôn năm ! Mặt tr ận dân chũ 

Việt Nam muôn năm!”... 

Hai bên đƣờng B ảo an binh hƣờm să̂n sàng . Cƣ̣u binh sî liên đoàn 

lục quân r ồi không quân . Phụ nƣ̂ Tiền phong với sắc áo chên trắng , quần 
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đen, dép da hay chân không, tóc bọc lƣới. Lại Việt Minh Cƣ́u quốc quân nai 

nịt tuốt gƣơm trần, giáo mác và khí giới tối tân, cƣ́ chốc lát lại có m ột 

đoàn quân của Việt Minh. Ngƣời ta lại nghe vang lên nhƣ̂ng khẫu hi ệu 

“Cách mạng thành công muôn năm!”. Nhất là các đoàn nông dân và lao 

động hay Cộng sản Đông Dƣơng thì cƣ̣c lƣ̣c: “Cộng sản Đông Dƣơng 

muôn năm! Đả đảo chính phủ bù nhìn! Vua Bảo Đại hãy thối vị1! Hoan 

nghinh phái bộ Đồng minh Nga, Tàu, Mỹ, Anh!”. 

Đoàn Tịnh độ cƣ sĩ Chợ Lớn trƣơng cờ xanh Phật vàng dƣới bóng đại 

kỳ cách mạng. Và các cƣ sĩ cũng tung lên: “Nền độc lập hoàn toàn cũa Việt 

Nam muôn năm!”... Đoàn ngƣời Thƣợng đóng khô,́ mang cung tên, anh 

thủ lĩnh cũng không quần áo gì hơn họ, vác cây cờ cách mạng cực  to, với 

tấm băng “Ũng hộ Việt Minh! Chánh quyền về Việt Minh”. Rồi đến đoàn 

phu xích lô biểu diê̂n với một dọc xe lau chùi sạch sẽ, cắm cờ Việt Minh. 

Rồi đoàn ăn mày hét vang: Tƣ̣ do cơm áo! Các trẻ đầu đƣờng xó chợ 

la lên: Tẫy trƣ̀ bọn phản quốc! Đoàn phu bát tề ở sân ga: Sống hy sinh vì 

nƣớc! Chết lũ Việt gian! 

Các nghiệp đoàn hớt tóc, xe thổ mộ, xe kéo, xe băng bù, xe bò, cu li sân 

bay hô khẫu hiệu “Cơm ăn áo mặc cho hạng cần lao!”. Các đoàn nông dân 

miệt Chí Hòa, Bà Điểm, Bà Quẹo, Hóc Môn, Đức Hòa với khẫu  hiệu 

“nông dân liên hiệp”. Có cả đại biểu các vƣờn cao su Lộc Ninh, Đất Đo,̃ 

các đại biểu lao nông Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Tre, Tân An. Các anh ở 

nơi xa Sài Gòn hàng 50, 60 cây sô ́đa ̂kéo bộ lên trọn đêm thƣ́ sáu để să̂n 

sàng ra tham dƣ̣. 

Hồi 11 giờ , một trận mƣa to ào ào đổ xuống th ế mà không một ai 

bỏ hàng ngũ . Sau đó cơn nắng thiêu trỡ lại . Họ khô nứt c ả môi mà 

không một ngƣời nào chạy tìm xin nƣớc uống ... Các ông b ồ đề mặc đ ồ 

già cûng tụng khẫu hi ệu Cầu Việt Nam trƣờng t ồn với n ền độc lập 

vĩnh viễn . 

___________ 

1. Thƣ̣c tê,́ Bảo Đại đâ tho{i vị ng|y 23-8 tại Huế, nhƣng tin tƣ́c chƣa phỗ 

biến rộng ở S|i Gòn. 
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Đoàn trẻ em trong Cƣ́u quốc quân Hộ1
 Tƣ dậm bƣớc mạnh đánh 

nhịp Bài hát thiếu sinh. Rồi thì liên đoàn kim khí, nghiệp đoàn xƣỡng 

máy, đoàn công nhân với cái máy cƣ̣c to đắp nổi, bện bằng giấy đo,̃ đoàn nông 

dân bên một cái liềm đo ̃ lớn vô cùng. Phái bộ Thanh niên Tiền phong các 

tỉnh, xí nghiệp đoàn với khẫu hiệu “Nông dân nguyện hy sinh giƣ̂ nƣớc để có 

ruộng cày”. Nghiệp đoàn nhà in, thợ mộc, thợ hồ, Việt Nam lao động đoàn 

có nhạc riêng theo sau một toán chị em thợ thuyền. 

... Chị em buôn bán ở Chợ mới Bến Thành. Đoàn Lao động Hỏa xa vác 

tấm bảng to tƣợng trƣng nghề mình: cái đầu máy xe lƣ̃a hộc cả khói, lƣ̃a, 

nƣớc sôi, bụi than đa ́ và phăng phăng lƣớt gió. Tổng thanh tra khoáng 

chất và kỹ nghệ, khí tƣợng đài. 

Đoàn công chƣ́c Tòa án, Giây thép, Sỡ Công chánh với tấm bảng vê  

một ngƣời mang cái ngôi sao thay đầu đa ̂đổi mũ cánh chuồn và áo bào có 

câu “Tẫy uế quan trƣờng!”. Rồi bảng vẽ bán thân ba ngƣời đàn bà Trung, 

Nam, Bắc trên bản đồ Việt Nam với hàng chƣ̂... “nên hòn núi cao”. 

Theo chƣơng trình đoàn biểu tình xuống đƣờng Catinat quẹo xuống 

đƣờng mé sông đến cột Thủ Ngƣ̂ theo bờ sông rạch Sài Gòn vô cầu Ông 

Lãnh, lên đại lộ Kitchener qua Galliéni qua chợ Bến Thành, theo đại lộ 

Bonard lên trƣớc Dinh đốc lý. Song dân biểu tình đông quá, Ban tổ chƣ́c chia 

ra cho các đoàn khác đi biểu diê̂n khắp các đƣờng. 

Đến 1 triệu ngƣời... 

Vào lúc 1 giờ trƣớc Dinh đốc lý là nơi trụ sỡ của Lâm thời ủy ban 

hành chánh, lính công an và Việt Minh đa ̂ôm khí giới giƣ̂ trật tƣ̣. Đoàn biểu 

tình kéo đến hô to: 

“Chánh quyền về tay Việt Minh! 

Thiết lập chánh thể Dân chủ Cộng hòa! 

Đả đảo Khâm sai Nguyê̂n Văn Sâm! 

Đả đảo quân chủ chuyên chế! 

Mặt trận Việt Minh muôn năm!””. 

___________ 

1. Hô ̣l| tô ̃chƣ́c h|nh chính ở S|i Gòn - Chơ ̣Lớn. B}́y giơ,̀ S|i Gòn - Chợ 

Lớn có 18 hô.̣ Hô ̣Tƣ nay trùng với qu}̣n 4.  
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KHỠI NGHĨA THẮNG LỢI Ở C[C TỈNH NAM BỘ 

C{c cuộc khỡi nghĩa ở  c{c tỉnh Nam Bộ đa ̂ diê̂n ra gần nhƣ 

đồng thời với th|nh phố S|i Gòn, đều mang tính ch}́t chung l| 

dùng bạo lƣ̣c của đông đảo quần chúng c{c tầng lớp dƣới sƣ ̣lãnh đạo 

của Đảng, tƣ ̣lƣ̣c gi|nh l}́y chính quyền. Một điểm tƣơng tƣ̣ giƣ̂a c{c 

cuộc khỡi nghĩa ở c{c tỉnh Nam Bộ l| lƣ̣c lƣợng lãnh đạo bị tổn th}́t 

nặng trong khỡi nghĩa Nam Kỳ - trƣ ̀ một v|i tỉnh c{ biệt - nên qu{ 

trình tập hợp lƣ̣c lƣợng cũng gần giống nhau: dƣ̣a v|o số cốt cán 

hoặc mai phục trong d}n , hoặc số thoát  tƣ̀ các nh| tù . Lƣ̣c lƣợng cơ 

bản n|y khai thác tốt thời cơ chung , đặc bi ệt sau Nhật đảo chính 

Ph{p, đa ̂d}́y lên đƣợc một cao tr|o quần chúng rộng v| mạnh. 

Sau đ}y l| nhƣ̂ng nét diê̂n biến chính của c{c cuộc khỡi nghĩa ở 

c{c tỉnh Nam Bộ: 

(1) Tỉnh T}n An: gi|nh chính quyền ng|y 21-8-1945. 

Đến giƣ̂a năm 1944, ở T}n An hệ thống tổ chƣ́c Đảng mới đi v|o 

ổn định, Tỉnh ủy l}m thời đƣợc th|nh lập. Trƣớc ng|y khỡi nghîa  

gi|nh chính quyền, Đảng bộ có 19 chi bộ. Sau ng|y 9-3-1945, Nhật đảo 

chính Ph{p, Đảng bộ g}́p rút chu}̃n bị khỡi nghĩa gi|nh chính quyền. 

Đảng bộ nắm chắc Thanh niên Tiền phong v| thông qua nhƣ̂ng hoạt 

động công khai v| sôi nổi của lƣ̣c lƣợng n|y để tập hợp rộng rãi 

quần chúng c{c tầng lớp. 

T}n An đƣợc Xƣ ́ ủy chọn l|m thí điểm khỡi nghĩa để thăm dò 

th{i độ phản ứng của qu}n Nhật nên T}n An gi|nh chính quyền 

sớm hơn S|i Gòn v| c{c tỉnh kh{c ở Nam Bộ. Chiều 21-8-1945, cuộc 

khỡi nghĩa nổ ra v| nhanh chóng gi|nh thắng lợi. Do binh vận tốt nên 

không có phản ứng về phía chính quyền địch. Qu}n Nhật đóng ở đ}y 

giƣ ̂th{i độ trung lập. To|n bộ c{c viên chƣć đƣ́ng đầu bộ m{y chính 

quyền cũ c}ṕ tỉnh đều bị băt́ giƣ.̂ Ng|y 23-8-1945, một cuộc biểu tình 

tuần h|nh đƣợc tổ chƣć tại thị xã, có h|ng ng|n nông d}n c{c xã 

kéo về tham dƣ ̣cùng với nh}n d}n thị xã mƣ̀ng khỡi nghĩa thắng lợi, 

đồng thời biểu dƣơng khí thế của c{ch mạng. 
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(2) Tỉnh Bạc Liêu: gi|nh chính quyền ng|y 23-8-1945. 

Sau ng|y Nhật đảo chính Ph{p, 21 chiến sĩ cộng sản vƣợt 

ngục B| R{ trỡ về cùng với c{c đảng viên còn b{m trụ tại Bạc Liêu 

sau th}́t bại của khỡi nghĩa Nam Kỳ, kết hợp lại tƣ̀ng nhóm tích cƣc̣ 

hoạt động khôi phục v| ph{t triển lƣc̣ lƣợng c{ch mạng ở cơ sỡ. 

Nhóm hoạt động ở khu vƣc̣ C| Mau th|nh lập Tỉnh ủy l}m thời do 

Trần Văn Đai l|m Bí thƣ (thƣờng gọi l| “nhóm Độc Lập” l}́y tên tờ 

b{o, cơ quan truyền thông của nhóm). Nhóm hoạt đ ộng ở khu vƣc̣ 

Bạc Liêu bắt đƣợc liên lạc với Xƣ́ ủy Tiền Phong v| nhóm Tiền 

Phong Hậu Giang th|nh lập Tỉnh ủy l}m thời Bạc Liêu do Lê Khăć 

Xƣơng l|m Bí thƣ. Ngo|i ra, ở Bạc Liêu còn có nhóm Giải Phóng do 

Trần Ho|ng Cung đƣ́ng đầu. Đến th{ng 7-1945, c{c nhóm n|y bắt 

đầu liên lạc với nhau v| cùng thống nh}́t h|nh động. 

Phong tr|o cách mạng ở Bạc Liêu ph{t tri ển r}́t nhanh . C{c xã 

trong tĩnh đ ều có H ội Cƣ́u quốc . Ở thị xã Bạc Liêu có H ội Công 

chƣ́c cƣ́u quốc , Binh sî cƣ́u quốc . Trong chính quy ền các xâ đ ều có 

c{n bộ c{ch mạng hoạt đ ộng. Th{ng 6-1945, Ngô Duy Liên tổ chƣ́c 

đƣợc 1 Chi bộ trong lƣ̣c lƣợng vû trang cũa ch ế độ cũ, có vai trò 

r}́t lớn lôi kéo binh lính ng ả theo cách mạng . Tổ chƣ́c Thanh niên 

Tiền phong có mặt ở Bạc Liêu từ rất sớm . Chi bộ thị xã Bạc Liêu 

vận động đƣa Nguyê̂n Văn Năm (Tú t|i Năm ), một cảm tình cách 

mạng, l|m thũ lînh gi|nh quy ền lânh đạo lƣ̣c lƣợng Thanh niên 

Tiền phong. 

Nhật đầu h|ng , tình th ế hết sƣ́c thu ận lợi . Th{ng 8-1945, Liên 

Tỉnh ủy H ậu Giang họp trong  2 ng|y 17 v| 18 để đánh giá tình 

hình v| b|n k ế hoạch khởi nghĩa . C{c Ủy ban d}n t ộc giải phóng 

c}́p tĩnh v| các huy ện ở Bạc Liêu l ần lƣợt th|nh l ập. Ng|y 17-8-

1945, Tỉnh ủy l}m thời Bạc Liêu đứng ra th|nh l ập Mặt tr ận Việt 

Minh tĩnh do Lê Khắc Xƣơng l|m Chũ nhi ệm, Cao Triều Phát - 

Phó Chủ nhi ệm v| quyết định ng|y 18-8-1945, đảng viên, hội viên 

đo|n thể cƣ́u quốc v| thanh niên tích cƣ̣c ở Vĩnh Ch}u , Vĩnh Lợi , 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
162 

 

Vĩnh Mỹ cùng gần một đại đội vũ trang tập trung về thị xã chu}̃n bị 

cƣớp chính quyền. 

Nh}n ng|y 20-8-1945, chính quyền Bạc Liêu tổ chƣ́c đón Nguyê̂n 

Văn S}m, Tỉnh ủy quyết định biến cuộc mít tinh đón tiếp th|nh cuộc 

tuần h|nh thị uy bao v}y Dinh tỉnh trƣỡng đòi giao chính  quyền 

cho c{ch mạng. Viên Tỉnh trƣỡng viện cớ phải chờ c}́p  trên, chƣa 

giao chính quyền. S{ng 22-8-1945, đo|n đại diện Ủy ban Mặt trận Việt 

Minh v| Ủy ban d}n tộc giải phóng đến Dinh tĩnh trƣỡng yêu cầu 

giao chính quyền. Một lần nƣ̂a viên Tỉnh trƣởng  lại tìm c{ch trì 

hoãn. Trƣớc tình thế n|y, Tỉnh ủy quyết định  huy động to|n bộ 

lƣ̣c lƣợng gồm hội viên c{c tổ chƣ́c cƣ́u quốc  (kể cả binh sĩ cƣ́u 

quốc), nh}n sĩ trí thƣ́c, cơ sỡ trong công chƣ́c , Thanh niên Tiền 

phong v| binh sĩ trong đại đội lính Cộng ho| Vệ binh cùng đông 

đảo quần chúng s{ng ng|y 23-8 bao v}y Dinh tĩnh trƣỡng dùng sƣ́c 

mạnh của quần chúng buộc Tĩnh trƣỡng phải khu}́t phục1. 

Cuộc khỡi nghĩa th|nh công. T|o Văn Tỵ thay mặt Ủy ban 

Mặt trận Việt Minh tuyên bố “Chính quyền đa ̂về tay nh}n d}n”. Ủy 

ban d}n tộc giải phóng đƣợc cải tổ th|nh Ủy ban h|nh chính c{ch 

mạng l}m thời gồm 8 ủy viên - 5 đảng viên cộng sản v| 3 ngƣời 

không phải đảng viên - do b{c sĩ Nguyê̂n Tú Vinh - rồi sau l| Lê Khắc 

Xƣơng, l|m Chủ tịch. 

Việc gi|nh chính quy ền ở c{c qu ận diê̂n ra thu ận lợi sau đó 

v|i ng|y. 

(3) Tỉnh Gò Công: gi|nh chính quyền ng|y 24-8-1945. 

Gò Công l| một tĩnh nhõ, qu}n Nhật không đóng ở Gò Công. Sau 

Khỡi nghîa Nam K ỳ năm 1940, một số đ ảng viên hoạt động ở Cần 

Giuộc (Chợ Lớn) v| Mŷ Tho bị Pháp đƣa về giam lõng ở Gò Công. Số 

n|y cùng các đ ảng viên tại ch ỗ b{m s{t cơ sở hoạt đ ộng v| tuyên 

truyền cách mạng trong các Hội tƣơng tế, {i hữu. 

___________ 

1. Xem: Lịch sƣ̃ Đãng bộ tỉnh Bạc Liêu, Sđd, t. 1, tr.92-103. 



Chương bốn: Chuẩn bị khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa... 

 

 

 
163 

 

Th{ng 6-1945, Thanh niên Tiền phong đƣợc th|nh lập ở Gò 

Công. Trong cuộc cƣ ̃ ngƣời đƣ́ng đầu tổ chƣć Thanh niên Tiền 

phong, Đảng bộ vận động t}ỹ chay Cai tổng Lê Văn Đẩu v| Phó 

tỉnh trƣởng Trần Quang Thơ, ch}ṕ nhận Lê Văn Philips - một ngƣời 

có cảm tình với c{ch mạng - l|m thủ lĩnh. Từ đó, Thanh niên Tiền 

phong hoạt động sôi nổi trong to|n tỉnh, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp 

nh}n d}n. Th{ng 8-1945, sau khi đaị biểu Đảng bộ Gò Công dƣ̣ Hội 

nghị Chợ Đệm về, Đảng bộ bầu lại Tỉnh ủy v| th|nh lập Ủy ban Giải 

phóng Gò Công gồm 5 ngƣời để chu}ñ bị khỡi nghĩa. 

Ng|y 21-8-1945, khoảng 500 nông d}n ở xã Thạnh Nhƣ̣t biểu 

tình định cƣớp súng của h ội tề. Tỉnh trƣởng Gò Công muốn dùng 

danh nghĩa Thanh niên Tiền phong để giải t{n bằng vũ lƣ̣c. Đƣợc Lê 

Văn Philips b{o c{o, Bí thƣ Tỉnh ủy Nguyê̂n Văn Côn một mặt thuyết 

phục nông d}n Thạnh Nhƣ̣t tạm ngƣng chờ cơ hội h|nh động 

thống nh}́t, mặt kh{c đến gặp Tỉnh trƣỡng ph}n rõ lợi hại, đề nghị 

ông ta tƣ ̀bỏ ý đồ đó; đồng thời yêu cầu ông ta cho hạ cờ Nhật v| cờ 

quẻ ly1
 xuống. Ng|y 22-8-1945, Tỉnh trƣởng mời Nguyễn  Văn Côn v| 

Lê Văn Philips đến gặp, ch}́p nhận yêu cầu cũa c{ch mạng. Ng|y 23-

8-1945, Ủy ban Giải phóng ra lệnh hạ l{ cờ Nhật v| cờ quẽ ly , treo cờ 

đõ sao v|ng lên. C{c tổ chƣ́c bí mật đều ra công khai. S{ng 24-8-1945, 

Ủy ban Giải phóng phối hợp với Mặt trận Việt Minh tổ chƣ́c mít tinh, 

có đông đảo nông d}n trong tĩnh kéo về tham gia cùng với nh}n d}n 

thị xã. Công nh}n mang cờ búa liềm, Thanh niên Tiền phong mang 

cờ v|ng sao đõ, nh}n d}n mang cờ đõ sao v|ng tuần h|nh thị uy 

khắp thị xã v| cuối cùng tập trung về s}n vận động. Ở đ}y, Nguyê̂n 

Văn Côn tuyên bố chính quyền đâ về tay nh}n d}n v| đổi tên tỉnh Gò 

Công th|nh tĩnh Trƣơng Công Định. 

(4) Tỉnh Thủ Dầu Một: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

___________ 

1. Cờ “quẽ ly”- l{ cờ của Chính phủ Trần Trọng Kim , nền màu vàng , có 

3 sọc m|u đỏ , hai sọc liền ỡ trên và ỡ dƣới , sọc ở giữa đứt (hình quẻ ly = 

trong Bát quái).  
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Sau thời kỳ Mặt trận bình d}n, Ph{p thay thế phần lớn công nh}n 

cũ ở c{c đồn điền cao su bằng công nh}n mới mộ tƣ̀ miền Bắc v|o. C{c 

cơ sỡ cách mạng trong công nh}n bị tan vơ̂ h ầu hết. Thủ D ầu Một 

không thuộc địa b|n bị Pháp khũng bố nặng nề trong Khỡi nghîa Nam 

Kỳ. Nhiều cán bộ c{ch mạng ở một số tĩnh (Chợ Lớn, Mỹ Tho) tho{t 

khỏi lƣới v}y bắt của địch , l{nh về đ}y cùng cán bộ tại chỗ g}y dƣ̣ng 

lại cơ sở c{ch mạng trong tỉnh. Tƣ̀ năm 1944, Tỉnh ủy chính thức đƣợc 

th|nh lập, phụ tr{ch cả khu vƣ̣c phía đông tĩnh Biên Hòa - nơi có nhiều 

đồn điền cao su . Mặt tr ận Việt Minh , c{c đo|n th ể cƣ́u quốc đƣợc 

th|nh lập ở nông thôn, ở c{c đồn điền cao su v| cả ở thị xã. Trong cuộc 

đảo chính 9-3-1945 của Nhật, công nh}n v| nông d}n thu gom đƣợc 

nhiều súng đạn , một số trên pháo hạm Pháp “Tourane” bị Nh ật rƣợt 

đuổi, mắc cạn ở ngã ba sông Bé - sông Đồng Nai (bến Vinh, xã Ch{nh 

Hƣng, Biên Hòa), một số l}́y tƣ̀ các xƣỡng máy thuộc các đồn điền do 

Nhật chiếm đóng, biến nơi đ}y th|nh các binh công xƣỡng . Nhờ vậy, 

trƣớc ng|y khỡi nghîa, Thủ Dầu Một đâ có nhƣ̂ng đ ội vû trang đƣợc 

trang bị bằng súng trƣờng , súng m{y l ấy đƣợc của Ph{p , Nhật, hoặc 

mua lại cũa qu}n Nhật. Trong đó có Đội vû trang Chánh Hƣng v| Bến 

C{t. Vũ khí thu đƣợc còn ti ếp tế cho các chiến sî mặt tr ận S|i Gòn - 

Chợ Lớn sau n|y. 

Tƣ̀ tháng 4-1945, Mặt tr ận Việt Minh , c{c H ội cƣ́u  quốc trong 

tỉnh ph{t tri ển mạnh , trong đó Thanh niên cƣ́u quốc v| Thanh niên 

Tiền phong phối hợp chặt chê với nhau . Thanh niên Tiền phong 

do Trịnh Kim ảnh l|m thũ lînh . Khi Nhật đầu h|ng , tuy cách 

mạng chƣa chính thức nắm chính quy ền nhƣng thƣ̣c t ế chính 

quyền ở nhiều vùng trong tĩnh v| k ể cả ở thị xã đã nằm trong tay 

Việt Minh. Trên c{c ng ả đƣờng , trật tƣ̣ trị an do lƣ̣c lƣợng d}n 

qu}n (bí m ật) v| Thanh niên Tiền phong (công khai) đảm trách . 

Thƣ̣c hi ện lệnh cũa Xƣ́ ũy , Ủy ban khỡi nghîa Thũ D ầu Một đƣợc 

th|nh lập. Tối 24-8, công nh}n vû trang dùng các phƣơng ti ện vận 

tải cũa các đ ồn điền cao su , của tƣ nh}n , cả t|u hõa ti ếp cận ngoại 
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ô thị xâ . Một số đơn vị vû trang th}m nh ập v|o trong thị xâ . S{ng 

25-8, 50.000 ngƣời gồm nông d}n Bến Cát , L{i Thiêu , Ch}u Th|nh , 

công nh}n các đồn điền cao su v| nh}n d}n thị xâ Phú Cƣờng có lƣ̣c 

lƣợng vû trang đi kèm t ổ chƣ́c mít tinh . Lƣ̣c lƣợng Thanh niên Ti ền 

phong cûng mang cờ đõ sao v|ng , trƣ̀ một v|i đơn vị mang cờ v|ng 

sao đõ có tính cách tiêu bi ểu. Công chƣ́c, cảnh sát, bảo an v| cả viên 

Tỉnh phó cũng tham gia . Trƣớc Nh| vi ệc Phú Cƣờng , trung t}m thị 

xã Thủ D ầu Một, Văn Công Khai tuyên bố th|nh l ập Ũy ban nh}n 

d}n cách mạng tĩn h v| giới thi ệu bác sî Tr ần Công Vị , một nh}n sî , 

l|m Chũ tịch . Lƣ̣c lƣợng cách mạng đ ến Tòa thị chính (Tòa bố) buộc 

Tỉnh trƣởng Lƣơng Sơ Khai giao lại chính quy ền. Đến trƣa, cuộc mít 

tinh biến th|nh cuộc tuần h|nh thị uy; đồng thời c{c đơn vị vũ trang 

chia nhau đi tiếp quản các công sỡ. 

(5) Tỉnh B| Rịa: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Trong khoảng thời gian tƣ̀ năm 1939-1944, tỉnh B| Rịa không còn 

cơ sỡ Đảng. Sau ng|y 9-3-1945, có v|i đảng viên trỡ về hoạt động. Đến 

th{ng 4-1945, số đảng viên n|y bắt liên lạc với Tĩnh ũy Biên Hòa v| sau 

đó với Bùi Công Trƣ̀ng, Trần Văn Gi|u (Xƣ́ ũy Tiền Phong). Để chu}̃n 

bị khởi nghĩa, bên cạnh việc tích cƣ̣c tuyên truyền, tranh thũ lôi kéo các 

nh}n vật tiêu biểu trong chính quyền, c{c chức sắc tôn gi{o, c{c đảng 

viên đâ đ}̃y mạnh công tác tổ chƣ́c Việt Minh bí mật, đƣa Dƣơng Văn 

X{ - một đảng viên - l|m thũ lînh Thanh niên Tiền phong, ra sƣ́c x}y 

dƣ̣ng v| phát triển tổ chƣ́c n|y th|nh lƣ̣c lƣợng chũ yếu cho cuộc khỡi 

nghĩa gi|nh chính quyền. C{c hoạt động cũa Thanh niên Ti ền phong 

dần l}́n át cả chính quyền các c}́p cũa Nhật. 

S{ng 25-8-1945, một cuộc mít tinh 20.000 ngƣời đƣợc t ổ chƣ́c 

tại thị xã B| Rịa , có mời Chỉ huy qu}n Nh ật, viên Tĩnh trƣỡng v| 

c{c nh}n sĩ trong tỉnh đ ến dƣ̣ . Lƣ̣c lƣợng c ảnh sát trỡ th|nh lƣ̣c 

lƣợng giƣ̂ tr ật tƣ̣ . Cuộc mít tinh trƣơng cờ đõ sao v|ng v| cờ v|ng 

sao đõ cũa Thanh niên Ti ền phong. Một lá cờ đõ sao v|ng lớn 

đƣợc căng lên phía t rƣớc . Trong cuộc mít tinh , Dƣơng Văn Xá 

tuyên bố chính quy ền thuộc về tay nh}n d}n, ra lệnh hạ cờ quẽ ly , 
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kéo cờ đõ sao v|ng lên v| sau đó l|m lê ̂ch|o cờ. Chiều 25-8-1945, một 

ph{i đo|n của chính quyền c{ch mạng gồm ba ngƣời đến Dinh 

tỉnh trƣỡng cùng Tỉnh trƣỡng ký biên bản b|n giao chính quyền, 

có mặt cả chỉ huy qu}n Nhật đóng ở B| Rịa. 

(6) Tỉnh Gia Định: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Trong Khỡi nghĩa Nam Kỳ, lƣ̣c lƣợng c{ch mạng Gia Định bị 

tổn th}́t nghiêm trọng, đặc biệt l| vùng B| Điểm, Gò V}́p, Hóc 

Môn. Khoảng năm 1942-1943, c{c cơ sỡ c{ch mạng mới bắt đầu 

đƣợc g}y dƣ̣ng lại . Năm 1944, nhƣ̂ng vùng xung quanh thị xâ Gia 

Định đa ̂ tổ chƣ́c đƣợc chi bộ v| ở  Gò V}́p lập đƣợc Huyện ủy. 

Th{ng 6-1945, Thanh niên Tiền phong ra đời. Nguyê̂n Văn Công - 

một đảng viên - đƣợc đƣa v|o l|m thũ lînh Thanh niên Ti ền phong 

Gia Định. Đảng bộ tập trung sƣ́c giúp cho Thanh niên Tiền phong 

ph{t triển lớn mạnh. Ở thị xã Gia Định hầu nhƣ chỉ có tổ chức 

Thanh niên Tiền phong, ở c{c huyện thì Thanh niên cƣ́u quốc nằm  

trong Thanh niên Tiền phong để l|m nòng cốt. Thanh niên Tiền 

phong đâ trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng chính trị l}́n át c ả chính quyền bù nhìn 

ở cơ sỡ. Xƣ ́ ủy giao nhiệm vụ cho Huyện ủy Gò V}́p cƣớp chính  

quyền ở  Gia Định (thị xã Gia Định nằm trong địa giới Gò Vấp ). 

Ng|y 25-8-1945, theo lệnh của Xƣ ́ ủy, Ban lãnh đạo khỡi nghîa Gia 

Định quyết định t ập trung Thanh niên Tiền phong ở t}́t cả c{c quận 

huyện, cờ Thanh niên Tiền phong đƣợc thay thế bằng cờ  đõ sao 

v|ng, kéo về S|i Gòn tham gia cƣớp chính quyền ở  trung t}m 

th|nh phố v| sau đó lƣ̣c lƣợng n|y quay về cƣớp chính quyền ở tỉnh 

lỵ Gia Định. Khoảng 2 giờ chiều, đo|n ngƣời bao v}y Dinh tỉnh 

trƣởng v| c{c công sỡ. Cờ đõ sao v|ng đƣợc cắm trên Tòa Bố v| c{c 

công sỡ. Cuộc khỡi nghĩa ở c{c huyện v| tỉnh T}n Bình cũng diê̂n ra 

đồng thời1. 

___________ 

1. Trƣớc C{ch mạng Th{ng T{m, Ph{p t{ch một sô ́qu}̣n của tỉnh Gia 

Định ra th|nh tỉnh T}n Bình. Khi bắt đ}̀u kh{ng chiến, Ủy ban h|nh 

chính Nam Bô ̣nh}̣p tỉnh T}n Bình v|o tỉnh Gia Định. 
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(7) Tỉnh Chợ Lớn: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Sau Khỡi nghĩa Nam Kỳ, hệ thống liên lạc chỉ đạo của Đảng 

trong tỉnh hầu hết bị gi{n đoạn. C{c nhóm cộng sản còn lại tƣ̣ 

động hoạt động riêng lẻ. Đến năm 1943-1944, có một số nhóm bắt 

đƣợc liên lạc với Trung ƣơng, bắt đầu x}y dƣ̣ng cơ sỡ Việt Minh. Sau 

ng|y 9-3-1945, Nhật đảo chính Ph{p, Đảng bộ Chợ Lớn đƣợc tăng  

cƣờng thêm nhiều c{n bộ vƣợt ngục B| R{ trỡ về. C{c Hội cƣ́u  

quốc: Nông d}n, Phụ nƣ,̂ Thanh niên đƣợc x}y dƣ̣ng, đồng thời 

đƣa đảng viên hoặc c ảm tình với Đ ảng v|o l|m thũ lînh Thanh  niên 

Tiền phong tƣ ̀ c}́p tỉnh đến c}́p huyện. Có nơi Thanh niên Tiền 

phong công khai luyện tập qu}n sƣ ̣v| tổ chƣ́c tập trận. Công t{c vận 

động quần chúng trong đaọ Cao Đ|i v| nh}t́ l| trong các nhóm vũ 

trang Bình Xuyên đƣợc coi trọng. Th{ng 6-1945, Tỉnh ủy quyết định 

th|nh lập Ban lãnh đaọ khỡi nghĩa. Đến th{ng 8-1945, không khí khỡi 

nghĩa trong tỉnh r}́t sôi sục. Trong mọi đồn lính Việt Nam đều có 

cơ sỡ của ta; nhiều chỉ huy tỏ th{i độ să̂n s|ng nộp vũ khí; viên Tỉnh 

trƣỡng să̂n s|ng giao nộp chính quyền. R}́t nhiều nơi cờ Thanh niên 

Tiền phong đƣợc công khai đổi th|nh cờ đõ sao v|ng. Trƣớc tình thế 

đó, qu}n Nhật v| tay sai chịu b}́t lƣ̣c. 

Đêm 24-8, c{c đơn vị vũ trang của c{c huyện kéo lên thị xã 

phối hợp với c{c lƣ̣c lƣợng Thanh niên Tiền phong thị xã chiếm các 

công sỡ v| trại lính, ho|n t}́t việc gi|nh chính quyền ở thị xã. Ở c{c 

quận, việc gi|nh chính quyền đều suôn sẻ, trƣ ̀ Đức Hòa, Cần 

Giuộc, Cần Đƣớc đến ng|y 26-8 mới xong. Ng|y 25-8-1945, nh}n 

d}n Chợ Lớn, trong đó có nhiều ngƣời Hoa, đa ̂ lên S|i Gòn dự  mít 

tinh tuần h|nh v| lê ̂ra mắt L}m ủy h|nh chính Nam Bộ. 

(8) Tỉnh Sa Đéc: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Đầu năm 1941, với sƣ̣ giúp đơ̂ cũa Liên tĩnh ũy H ậu Giang, 

phong tr|o cách mạng ở Sa Đéc đƣợc h ồi phục . Sau ng|y Nhật đảo 

chính Ph{p, số đảng viên ra tù hoặc trốn ra tƣ̀ các nh| tù đ ế quốc , 

hoặc trƣớc đ}y tạm lánh ở địa phƣơng khác nay trỡ v ề cùng 
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với c{c đ ảng viên bám trụ ở địa phƣơn g tích cƣ̣c v ận động quần 

chúng chuẩn bị ti ến tới khỡi nghîa gi|nh chính quy ền. Tỉnh ủy l}m 

thời tĩnh Sa Đéc đƣợc th|nh l ập dƣới sƣ̣ chũ trì cũa Nguyê̂n Thị 

Thập, đại di ện Xƣ́ ũy . Mặt tr ận Việt Minh , c{c H ội cƣ́u quốc phát 

triển mạ nh, c{c chi b ộ Đảng đƣợc cũng cố , c{c Huy ện ũy đƣợc 

th|nh lập. C{c tổ chƣ́c vû trang hình th|nh , ra sƣ́c t ập luyện qu}n 

sƣ̣ v| tích lûy lƣơng thƣ̣c chu}̃n bị cho khỡi nghîa . Đảng bộ đƣa 

ngƣời v|o hoạt đ ộng ở c{c t ổ chƣ́c công khai nhƣ H ội Truyền bá 

quốc ngƣ̂ , Thanh niên Tiền phong để qua đó tuyên truy ền cách 

mạng, tập hợp qu ần chúng , ph{t tri ển đảng viên v| hội viên cho 

Mặt trận Việt Minh. 

Sau ng|y Nhật đầu h|ng, ở nhiều xã, chính quyền thƣ̣c tế đâ 

nằm trong tay Việt Minh. Ng|y 25-8-1945, Bí thƣ Tỉnh ủy Trần Thị 

Nhƣợng (S{u Ng|i) đến gặp viên Tỉnh trƣỡng v| Phó Tỉnh trƣởng 

đ}́u tranh đòi họ b|n giao chính quyền v| nộp vũ khí. Để hỗ trợ, lƣ̣c 

lƣợng c{ch mạng tổ chƣ́c tuần h|nh thị uy ở thị xã v| huyện Ch}u 

Th|nh. Vì có sƣ ̣chống đối của c{c viên chỉ huy bảo an, cảnh s{t nên 

Tỉnh trƣởng , Phó Tĩnh trƣ ởng không dám quy ết. Lƣ̣c lƣợng cách 

mạng phải mời họ đến trụ sỡ Ban trù bị khỡi nghĩa để tiếp tục đấu 

tranh. Ở đ}y, trƣớc không khí sục sôi của c{ch mạng, hai ông n|y 

buộc phải ch}́p thuận đòi hỏi của c{ch mạng. Lƣ̣c lƣợng c{ch mạng 

giƣ ̂ viên Tỉnh trƣỡng ở lại l|m “con tin” còn viên Phó Tỉnh trƣởng 

đƣa c{n bộ c{ch mạng đi thu súng của lƣ̣c lƣợng bảo an. Hai giờ 

chiều, một cuộc mít tinh lớn đƣợc tổ chƣ́c ở  thị xã, có h|ng  chục 

ng|n nh}n d}n thị xã v| c{c huyện chung quanh dƣ ̣lê̂ ra mắt Ủy ban 

d}n tộc giải phóng gồm 7 ngƣời, trong đó có đại biểu đạo Cao Đ|i, 

Hòa Hảo v| đại biểu nh}n sĩ. Đêm đó, lƣ̣c lƣợng  c{ch mạng lần 

lƣợt chiếm c{c cơ quan, công sỡ. 

(9) Tỉnh Long Xuyên: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Phong tr|o vƣ̀a bắt đ ầu phục h ồi năm 1942 thì m ột số th|nh 

viên cũa Liên Tĩnh ũy H ậu Giang v| Tĩnh ũy Long Xuyên lại  bị 
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bắt. Sau ng|y Nhật đảo chính Ph{p, lƣ̣c lƣợng lãnh đạo tại chỗ 

đƣợc tăng cƣờng thêm một số đảng viên vƣợt ngục B| R{ trỡ về. 

Anh chị em cùng nhau th|nh lập Tỉnh ủy l}m thời. Lúc n|y hầu 

nhƣ t}́t c{c xã quận Chợ Mới đều có chi bộ. Ở tỉnh lỵ trƣớc chƣa có 

cơ sỡ, nay cũng đa ̂có chi bộ với 7 đảng viên. Chi bộ cơ sỡ đƣợc x}y  

dƣ̣ng đến đ}u thì ph{t triển ngay c{c Hội cƣ́u quốc đến đó. Tuy 

nhiên, tổ chƣ́c cƣ́u quốc ph{t triển chậm vì nam nƣ ̂ thanh niên 

đều đƣợc thu hút v |o tổ chƣ́c Thanh niên Ti ền phong. Trong nông 

d}n đa số l| tín đồ đạo Hòa Hảo. Để tập hợp nhanh lƣ̣c lƣợng  

chu}̃n bị Tổng khỡi nghĩa, Tỉnh ủy l}m thời quyết định đƣa đảng 

viên Lê Thiện Tƣ ́ v|o Ban quản trị Thanh niên Tiền phong quận 

Chợ Mới, đảng viên c{c chi bộ thì v|o lãnh đạo c{c tổ chƣ́c Thanh 

niên Tiền phong c{c xã, có đo|n viên Thanh niên cƣ́u quốc l|m nòng 

cốt. Nhờ đó , Thanh niên Tiền phong phát tri ển r}́t nhanh . Sau khi 

Nhật đầu h|ng , chính quyền địch hoang mang r ệu rã. Tỉnh ủy l}m 

thời quyết định ph{t động quần chúng tích cƣ̣c chu}̃n  bị khỡi 

nghĩa. Tỉnh ủy l}́y huyện Chợ Mới - nơi có cơ sỡ Đảng v| lƣ̣c lƣợng 

Thanh niên Tiền phong kh{ mạnh l|m mũi đột phá , l}́y ng|y 25-8-

1945 l| ng|y khỡi nghĩa ở  tỉnh lỵ phối hợp h|nh động với S|i Gòn 

theo chỉ thị của Xƣ ́ủy. 

Để tr{nh xung đ ột có th ể xảy ra , trƣớc ng|y cu ộc biểu tình 

quần chúng n ổ ra ở Chợ Mới , lƣ̣c lƣợng cách mạng đ}́u tranh đòi 

viên Tĩnh trƣỡng không đƣợc sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ . Viên 

Tỉnh trƣởng ph ải ch}́p nh ận. Nhƣng để đề phòng bất trắc , đêm 23-

8, Lê Thiện Tƣ́ đƣa lƣ̣c lƣợng Thanh niên Ti ền phong đến dinh 

quận Chợ Mới bu ộc viên Quận trƣỡng giao n ộp ngay cho cách 

mạng số súng đang nằm trong tay của  lƣ̣c lƣợng b ảo an. Đêm 24-8, 

đo|n biểu tình qu ận Chợ Mới áp sát sông Bassac (sông Hậu) chờ 

đến sáng vƣợt sông sang thị xâ Long Xuyên cùng nh}n d}n thị xâ 

tổ chƣ́c mít tinh . Trong đo|n biểu tình có nhi ều lƣ̣c lƣợng xu 

hƣớng khác nhau , mỗi nhóm mang theo m ột thƣ́ cờ . Lƣ̣c lƣợng 
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c{ch mạng v ận động Thanh niên Tiền phong thị xâ rút lá cờ v|ng 

sao đõ thay bằng cờ đõ sao v|ng . Dƣ̣a v|o đó , quần chúng cûng 

đòi rút bõ lá cờ quẽ ly , chỉ còn đ ể lại cờ búa li ềm v| cờ đõ  sao 

v|ng. Sau khi Ũy ban khỡi nghîa công bố chƣơng trình Vi ệt Minh , 

tuyên bố đ ộc lập, cuộc mít tinh chuy ển th|nh cuộc tuần h|nh thị 

uy kéo d|i đ ến chiều. 

Tuy nhiên , lúc n|y Chung B{ Kh{nh nh}n danh Trung ƣơng 

Hòa H ảo đi truyền đạt cho các t ỉnh b ộ Hòa H ảo ở Hậu Giang kế 

hoạch ph ải gi|nh lại chính quy ền tƣ̀ tay Vi ệt Minh, kể cả bằng bạo 

động vû trang . Ng|y 28-8, ông ta đến Long Xuyên đòi cách mạng 

giao lại chính quy ền. Lƣ̣c lƣợng cách mạng cƣ̣ tuy ệt, chỉ đ ề nghị 

th|nh lập Mặ t trận Việt Minh v| th|nh lập chính quy ền liên hiệp. 

Không đạt mục đích , đại biểu Hòa H ảo đề nghị cho họ t ổ chƣ́c một 

cuộc biểu tình vû trang nói l| đ ể ủng h ộ chính quy ền cách mạng 

nhƣng thƣ̣c ch}́t l| đ ể thƣ̣c hi ện }m mƣu dùng bạo lƣ̣c cƣớ p lại 

chính quy ền. Nắm rô }m mƣu cũa họ , chính quy ền cách mạng 

cảnh báo n ếu họ vƣợt qua giới hạn cũa bi ểu tình chính trị thì chính 

quyền cách mạng sê gi ải tán bằng vû lƣ̣c . Họ chấp nh ận điều kiện 

đó. Để phòng bị , chính quy ền cách mạng đi ều động thêm số lƣ̣c 

lƣợng vû trang cách mạng đang có trong tĩnh v ề thị xã . Ng|y 29-8, 

đúng nhƣ dƣ̣ ki ến cũa cách mạng , họ huy đ ộng trên 30.000 tín đ ồ 

Hòa H ảo có trang bị vû khí thô sơ kéo v|o thị xâ ; nhƣng khi th}́y 

phía c{ch mạng đã chuẩn bị sẵn s|ng đối phó họ ph ải bõ }m mƣu 

đâ định . Ủy ban nh}n d}n c{ch mạng tỉnh mang tính chất liên hi ệp 

đƣợc th|nh l ập, sau đó l ập ũy ban nh}n d}n cách mạng ở c}́p 

huyện v| xâ , có đại bi ểu cũa các đ ảng ph{i, tôn giáo , đo|n thể 

tham gia. 

(10) Tỉnh Bến Tre: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Khoảng cuối năm 1944, đầu năm 1945, nhiều đảng viên cû 

trong tĩnh tƣ̀ các nh| tù l ần lƣợt trỡ v ề v| bắt đ ầu hoạt đ ộng riêng 

rẽ theo từng nhóm . Phong tr|o c{ch mạng nhen nhóm trở lại .  
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Nông hội, nghiệp đo|n đƣợc th|nh lập. Th{ng 3-1945, ở thị xã bắt đầu 

tổ chƣ́c Mặt trận Việt Minh hoạt động bí mật, sau lan dần ra các  

huyện v| thị tr}́n. Ng|y 25-3-1945, Tỉnh ủy l}m thời Bến Tre đƣợc  

th|nh lập để thống nh}́t Đảng bộ về tổ chƣ́c v| lânh đạo. Th{ng 7-1945, 

tổ chƣ́c Thanh niên Tiền phong ra đời, Tỉnh ủy sớm nhận thƣ́c đƣợc 

vai trò của thanh niên trong cuộc khỡi nghĩa nên chũ  trƣơng đƣa 

ngƣời v|o nắm l}́y Thanh niên Tiền phong, lồng các  hội cƣ́u quốc 

v| nghiệp đo|n v|o Thanh niên Tiền phong để l|m nòng cốt. Lúc đó 

đang diê̂n ra cuộc đ}́u tranh quyết liệt giƣ̂a lƣ̣c lƣợng c{ch mạng v| 

ph{i th}n Nhật nhằm nắm l}́y tổ chƣ́c n|y . Tỉnh ủy đa ̂ phải đề 

nghị Phạm Ngọc Thạch, thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong, tƣ̀ S|i Gòn 

về hỗ trợ g}y thêm thanh th ế. Trong buổi lê̂ ra mắt Thanh niên Ti ền 

phong, Phạm Ngọc Thạch đã trực ti ếp diê̂n thuyết. Thời gian sau lƣ̣c 

lƣợng tiến bộ trong Thanh niên Tiền phong dần dần chiếm ƣu thế 

v| cuối cùng tổ chƣ́c Thanh niên Tiền phong trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng 

chủ yếu trong cuộc khỡi nghîa cƣớp chính quyền ở Bến Tre. 

Tỉnh ủy quyết định th|nh lập Ủy ban khỡi nghĩa, chu}̃n bị să̂n 

s|ng để khỡi nghĩa khi điều kiện chín muồi. Ng|y 23-8-1945, sau khi 

đại biểu Tỉnh ủy dƣ ̣hội nghị Xƣ ́ủy trỡ về, Ủy ban khỡi nghĩa quyết 

định Việt Minh ra công khai, ra lệnh tập trung c{c lƣ̣c lƣợng Cƣ́u quốc 

qu}n v| Thanh niên Tiền phong, dƣ ̣ định sẽ khỡi nghĩa s{ng  26-8-

1945. Nhƣng ng|y 25-8-1945, lợi dụng lúc Cò Lắm, chỉ huy  lƣ̣c 

lƣợng bảo an đi tƣớc vũ khí của bọn cai tổng, hội tề vùng Mõ C|y rời 

khỏi thị xã, Ủy ban quyết định khỡi nghĩa trƣớc kế hoạch 1 ng|y: 

lƣ̣c lƣợng c{ch mạng chiếm đóng trại bảo an, thu to|n bộ vũ khí v| 

triển khai chiếm giƣ ̂ to|n bộ c{c công sỡ. Viên Tĩnh trƣỡng xin đầu 

h|ng. Cò Lắm khi trỡ về, xin nộp vũ khí đâ thu  đƣợc v| tham gia 

công t{c. 

(11) Tỉnh Vĩnh Long: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Đến tháng 4-1945, một số đ ảng viên ở B| Rá đƣợc th ả về cùng 

với các đ ảng viên còn bám trụ tích cƣ̣c hoạt đ ộng; dần dần các cơ 
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sỡ Đ ảng đƣợc x}y dƣ̣ng lại , có m ột chi bộ đặc bi ệt ở thị xã . Lúc 

đó ở Vĩnh Long có hai đo|n th ể quần chúng cách mạng : tổ chƣ́c 

Nông d}n cƣ́u quốc phát tri ển mạnh ở Phƣớc H ậu, Ngã Tƣ , C{i 

Ngang , Ba C|ng , Tam Bình , Vũng Liêm v| t ổ chƣ́c Thanh niên 

Tiền phong do Đảng gián ti ếp lânh đạo quy tụ đƣợc h ầu hết thanh 

niên ở tỉnh lỵ Vĩnh Long , quận Ch}u Th|nh, quận Vûng L iêm... 

Tại vùng nông thôn qu ận Tam Bình , cơ sỡ Vi ệt Minh v| các t ổ 

chƣ́c cƣ́u quốc cûng v ận động tổ chƣ́c Thanh niên Ti ền phong để 

mỡ rộng phong tr|o. Ngo|i ra, Đảng còn x}y dƣ̣ng cơ sỡ hoặc  đƣa 

ngƣời v|o các cơ quan công sỡ cũa địch , kể cả ở Sỡ C ảnh sát v| 

trại lính . 

Khi Nhật đầu h|ng, ở Vĩnh Long có kho ảng 1 trung đo|n Nhật 

đóng qu}n . Trƣớc ng|y khỡi nghîa , lƣ̣c lƣợng cách mạng đâ nắm 

đƣợc to|n b ộ lính cảnh sát v| ph ần lớn lính b ảo an, công khai treo 

cờ Vi ệt Minh, tổ chức mít tinh , biểu tình nêu cao kh}̃u hi ệu “Việt 

Nam độc lập”. Qu}n Nhật án binh b}́t đ ộng. Ng|y 25-8-1945, đo|n 

đại bi ểu cũa cách mạng g ồm 3 ngƣời , có 2 bảo vệ đến gặp Tĩnh 

trƣỡng yêu c ầu đầu h|ng v| giao chính quy ền. Tỉnh trƣởng chấp 

nhận nhƣng khi lƣ̣c lƣợng cách mạng yêu c ầu Tĩnh trƣỡng ra l ệnh 

cho bọn m ật thám , binh lính đ ầu h|ng, nộp vû khí thì ông ta lƣơ̂ng 

lƣ̣, l}́y cớ l| ph ải chờ l ệnh c}́p trên . Phải giằng co mâi đ ến trƣa, 

cuộc khỡi nghîa gi|nh chính quy ền kết thú c thắng lợi . Ng|y 27-8, 

qu}n Nhật đóng ở tỉnh lỵ Vĩnh Long n ộp to|n bộ vũ khí cho chính 

quyền cách mạng . Cuộc khỡi nghîa ở c{c qu ận, thị trấn đ ồng loạt 

nổ ra v| lần lƣợt gi|nh thắng lợi . Quận Tam Bình ng|y 25-8, quận 

Tr| Ôn ng|y 27-8. 

(12) Tỉnh Sóc Trăng: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Tới giƣ̂a năm 1941, số đảng viên còn sót lại l ần lƣợt trỡ v ề địa 

phƣơng cû hoạt đ ộng. Th{ng 3-1945, Tỉnh ủy l}m thời đƣợc  th|nh 

lập, Tỉnh ủy quy ết định đƣa cán b ộ v|o hoạt đ ộng trong Thanh 

niên Tiền phong , lợi dụng vị th ế hoạt đ ộng công khai cũa t ổ chƣ́c 
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n|y tập hợp r ộng râi các t ầng lớp qu ần chúng đ ể đón thời cơ . Sau 

khi cƣ̃ đƣợc thũ lînh Thanh niên Ti ền phong l| ngƣời cũa cách 

mạng, vai trò lânh đạo cũa Đ ảng với t ổ chƣ́c n|y đƣợc xác l ập. 

Đo|n Thanh niên cƣ́u quốc đƣợc phát tri ển tƣ̀ c}́p tĩnh đ ến thôn 

xã... Phong tr|o quần chúng ng|y c|ng lớn mạnh , qu}n Nhật đóng 

ở Sóc Trăng không d{m đ|n {p . Ng|y 15-8-1945, Nhật đầu h|ng. 

Qu}n Nhật đóng ở Sóc Trăng rút v ề Cần Thơ , chính quy ền do 

Nhật dƣ̣ng lên hoang mang dao đ ộng, binh sî c ảnh sát d ần dần 

ngả theo cách mạng . C{c tôn gi{o Công gi{o , Phật giáo , Cao Đ|i , 

Hòa H ảo v| các nh| sƣ Khmer đ ều tham gia Mặt tr ận Việt Minh . 

Ủy ban Gi ải phóng d}n t ộc đƣợc th|nh l ập, có đại bi ểu cũa các 

đảng phái (Đảng Cộng sản v| Đảng D}n chũ ), c{c tôn gi{o v| c{c 

tầng lớp xâ h ội khác . 

Ng|y 22-8-1945, Thanh niên Tiền phong tổ chƣ́c tuần h|nh thị uy. 

Ng|y 23-8-1945, Dƣơng Kỳ Hiệp dƣ ̣ Hội nghị Xƣ ́ ủy về, họp Tỉnh  

ủy mỡ rộng tích cƣ̣c chu}̃n bị khỡi nghĩa. S{ng 24-8, h|ng ng|n 

Thanh niên Tiền phong mặc đồng phục, l|m lê ̂tuyên thệ tại s}n vận 

động Taragon. Đến chiều cùng ng|y, Ủy ban Giải phóng d}n tộc họp 

kh}̃n c}́p, quyết định ng|y 25-8 tiến h|nh khỡi nghĩa. Ng|y 25-8-1945, 

một cuộc biểu tình lớn có nh}n d}n trong tỉnh lỵ v|  vùng l}n cận 

tham gia. Ủy ban Giải phóng d}n tộc tỉnh chính thức ra mắt. Viên 

Tỉnh trƣỡng dƣới {p lƣ̣c của c{ch mạng đa ̂ phải b|n giao chính 

quyền. C{c đội vũ trang c{ch mạng lần lƣợt đi chiếm trại lính, c{c 

công sỡ. 

(13) Tỉnh T}y Ninh: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-1945. 

Sau cuộc Khỡi nghîa Nam K ỳ bị thất bại , cơ sỡ cách mạng ở 

T}y Ninh v}̂n đƣợc duy trì , trƣ̀ vùng ph ía nam T}y Ninh . Sang 

năm 1943, c{c đ ảng viên trƣớc đ}y lánh sang Campuchia l ần lƣợt 

trỡ v ề cùng các đ ảng viên còn bám trụ ở địa phƣơng ti ếp tục đƣa 

phong tr|o cách mạng ti ến lên. Năm 1944, nhờ ti ếp nhận chũ 

trƣơng mới cũa Trung ƣơng Đ ảng, Ủy ban Mặt tr ận Việt Minh tĩnh  
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đƣợc th|nh lập, c{c đo|n thể cƣ́u quốc lần lƣợt đƣợc x}y dƣ̣ng, thu 

hút đông đảo c{c tầng lớp nh}n d}n, nh}́t l| ở nông thôn, kể cả tín đồ 

Cao Đ|i. Việc x}y dƣ̣ng cơ sỡ cách mạng ở c{c nh| m{y công nghiệp 

cũng đƣợc chú trọng. Tƣ ̀ giƣ̂a năm 1944 trỡ về sau, c{c cơ sỡ c{ch 

mạng đều đƣợc vũ trang bằng vũ khí thô sơ, một số nơi có cả súng 

mua lại của nh}n viên c{c hãng buôn Nhật. Sau khi Nhật đảo chính 

Ph{p, lƣc̣ lƣợng c{ch mạng có thêm nhiều súng do thu lƣợm đƣợc của 

t|n qu}n Ph{p hoăc̣ mua lại của chúng. 

Cuộc đ}́u tranh gi|nh quy ền lânh đạo Thanh niên Ti ền phong 

diê̂n ra r}́t gay gắt giƣ̂a c{ch mạng v| Đảng Quốc gia độc lập th}n 

Nhật, nhƣng khi Nhật liên tiếp thua trận thì một bộ phận lớn số n|y 

ngả dần theo c{ch mạng. Sau khi Nhật đầu h|ng, Đảng bộ quyết 

định đƣa công t{c chu}̃n bị khỡi nghĩa ra công khai, th|nh công 

trong việc trung lập hóa 20.000 qu}n Nhật đang đóng ở T}y Ninh v| 

cô lập bọn Việt gian th}n Ph{p. Phong tr|o c{ch mạng ở T}y Ninh 

lên cao lôi cuốn cả ngƣời Chăm, Khmer; 200 lính cảnh sát cũng să̂n 

s|ng nộp súng cho c{ch mạng. 

S{ng 25-8-1945, cuộc biểu tình thị uy có lƣ̣c lƣợng vũ trang 

yểm trợ đƣợc tổ chƣ́c v| kéo d|i tƣ ̀s{ng đến chiều. Ng|y 26-8, Ủy 

ban khỡi nghĩa tỉnh đƣợc chuyển th|nh Ủy ban nh}n d}n tỉnh, trong 

th|nh phần Ủy ban có một đại biểu Cao Đ|i. 

(14) Tỉnh Mỹ Tho: gi|nh chính quyền ng|y 25-8-19451. 

Mỹ Tho l| trọng đi ểm Khỡi nghîa Nam K ỳ năm 1940 nên thƣ̣c 

d}n Pháp đ|n áp , khủng bố rất t|n khốc . C{c cơ sở Đ ảng tĩnh  

___________ 

1. Theo Cuộc kháng chiến 30 năm của quân dân Tiền Giang, Ban chỉ huy 

Qu}n sƣ̣ tỉnh Tiền Giang ấn h|nh, 1988, tr.18-19: lƣ̣c lƣợng vũ trang Tiền 

Giang do Phan Lƣơng Trƣ̣c chĩ huy giãi phóng thị xâ Mŷ Tho ngày 18-8-

1945. Cho đến ng|y 25-8-1945, chính quyền c{c huyện l}̀n lƣợt về tay cách 

mạng. S{ng 25-8-1945, Tỉnh ủy tổ chức  mít tinh tại thị xã chứng kiến  lê̂ ra 

mắt của Ủy ban nh}n d}n tỉnh. (Sƣ̣ kiện n|y không đƣợc nói đến trong Hội 

nghị của Xƣ́ ủy Tiền Phong ở Chơ ̣Đệm ng|y 21-8-1945). 
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Mỹ Tho hầu nhƣ tan vơ̂. Đến năm 1944 mới có một số đảng viên trỡ 

về cùng với số bám trụ bắt đầu hoạt động trỡ lại. Sau ng|y 9-3-1945, có 

thêm một số đảng viên tƣ ̀ Nh| tù Biên Hòa v| c{c nh| tù kh{c trở 

về. Tỉnh ủy l}m thời đƣợc th|nh l ập. Căn cƣ́ theo Chƣơng  trình Việt 

Minh, c{c Hội cƣ́u quốc đƣợc phục hồi, c{c lƣ̣c lƣợng vû trang đƣợc 

kh}̃n trƣơng x}y dƣ̣ng đ ể chu}̃n bị khỡi nghîa  gi|nh chính quyền. 

Trong thời gian n|y, Mỹ Tho đâ có 3 trung đội với 32 kh}̃u súng. 

Nhật đầu h|ng. Tỉnh ủy quyết định th|nh lập Ủy ban khỡi nghĩa v| 

ph}n công lãnh đaọ về c{c huyện. Theo kế hoạch, cuộc khỡi nghîa 

ở Mỹ Tho đƣợc bắt đầu tƣ ̀huyện Ch}u Th|nh. Kết hợp công tác vận 

động binh lính v| dùng {p lƣ̣c của quần chúng tƣ ̀tối ng|y 20-8-1945 

đến 2 giờ chiều ng|y 21-8-1945, lƣ̣c lƣợng khỡi nghĩa lần lƣợt tƣớc khí 

giới to|n bộ 17 đồn đóng ở huyện, thu đƣợc 52 súng. Sau thắng lợi ở 

huyện Ch}u Th|nh, ng|y 23-8-1945, đến lƣợt c{c huyện Cai Lậy, C{i 

Bè tiến h|nh cƣớp chính quyền theo cùng một phƣơng thƣ́c nhƣ ở 

huyện Ch}u Th|nh. Ở thị xã Mỹ Tho, sau khi các  huyện đa ̂ khỡi 

nghĩa thắng lợi, khi đƣợc tin ở S|i Gòn chính quyền đâ về tay nh}n 

d}n thì hôm sau, ng|y 25-8-1945, Mỹ Tho gi|nh chính quyền ở tỉnh 

lỵ không gặp sƣ ̣ chống đối n|o về phía qu}n  Nhật cũng nhƣ của 

chính quyền tay sai. 

(15) Tỉnh Biên Hòa: gi|nh chính quyền ng|y 26-8-1945. 

Cuối năm 1942, một số đảng viên ẩn n{u ở c{c đồn điền cao su 

v| c{c cơ sỡ sản xu}t́ kh{c ở Biên Hòa, số vƣợt ngục T| L|i, B| Rá, số 

mãn hạn tù bị địch quản thúc ở đ}y đều tƣ ̣động hoạt động. 

Đầu năm 1945, Xƣ ́ ủy cƣ ̃ c{n bộ về Biên Hòa để thống nh}́t 

hoạt động của lƣ̣c lƣợng c{n bộ trên nhằm chu}̃n bị tổng khỡi 

nghĩa. Phong tr|o c{ch mạng lên dần. H|ng ng|n công nh}n ở c{c đồn 

điền, xí nghiệp đƣợc tuyên truyền gi{c ngộ c{ch mạng. Tổ chƣ́c 

Thanh niên Tiền phong do Huỳnh Thiện Nghệ l| một gi{o viên l|m 

thủ lĩnh, hoạt động công khai dƣới sƣ̣ lânh đạo cũa Đ ảng. C{c chi bộ 

Đảng đƣợc củng cố v| x}y dƣ̣ng thêm. 
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Ng|y 25-8-1945, khoảng 600 ngƣời g ồm đại bi ểu cũa Đ ảng bộ 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng tĩnh Biên Hòa , Mặt tr ận Việt Minh, 

Công đo|n cƣ́u quốc , Nông d}n cƣ́u quốc , Công chƣ́c cƣ́u quốc , 

Thanh niên Tiền phong... đi trên một chuyến xe lƣ̃a v ề S|i Gòn 

tham gia khỡi nghîa . Sau đó đo|n trỡ v ề gi|nh chính quy ền ở Biên 

Hòa . Trƣa 26-8-1945, lƣ̣c lƣợng cách mạng bu ộc viên Tĩnh trƣỡng 

triệu tập t}́t c ả nhƣ̂ng ngƣời đƣ́ng đ ầu các công sỡ , chỉ huy c ảnh 

s{t b ảo an đến họp . Trong cuộc họp , lƣ̣c lƣợng cách mạng tuyên 

bố xóa bõ chính quy ền cû , thiết lập chính quy ền mới , buộc các 

chủ sở giao n ộp hồ sơ sổ s{ch, Sỡ C ảnh sát giao n ộp kho súng . 

C{ch mạng tịch thu kho ảng 300 súng c{c loại , trang bị cho Công 

đo|n v| Thanh niên Tiền phong đi canh gác các nơi hi ểm yếu v| 

giƣ̂ gìn an ninh , trật tƣ̣ . S{ng 27-8-1945, một cuộc mít tinh đƣợc t ổ 

chƣ́c ở thị xã công bố danh s{ch th|nh viên của Ủy ban nh}n d}n 

c{ch mạng . 

(16) Tỉnh Tr| Vinh: gi|nh chính quyền ng|y 26-8-1945. 

Tƣ̀ năm 1943, phong tr|o cách mạng ở Tr| Vinh bắt đầu hồi phục. 

C{c đảng viên cû l ần lƣợt trỡ v ề. C{c cơ sở Đ ảng đƣợc x}y dƣ̣ng ở 

khắp các quận. Mặt trận Việt Minh đƣợc th|nh l ập, thu hút r ộng râi 

c{c t ầng lớp nh}n d}n , kể cả ngƣời Khmer . Cũng năm n|y , Thanh 

niên cƣ́u quốc bắt đ ầu phát tri ển; tƣ̀ đầu năm 1945 đâ bí m ật luyện 

tập qu}n sƣ.̣ Khi tổ chƣ́c Thanh niên Tiền phong đƣợc th|nh lập công 

khai ở Tr| Vinh, Đảng đƣa một đảng viên v|o lânh đạo v| nhi ều 

đo|n viên Thanh niên cƣ́u quốc v|o l|m nòng cốt đ ể hƣớng Thanh 

niên Tiền phong đi theo đƣờng lối cũa Đ ảng v| lợi dụng hình thƣ́c 

công khai cũa Thanh niên Tiền phong để tuyên truyền tập hợp quần 

chúng. Khoảng tháng 6-1945, Tỉnh ủy l}m thời đồng thời l| Ban trù bị 

khỡi nghîa đƣợc th|nh l ập. Trong quá trình chu}̃n bị khỡi nghîa , 

Tỉnh ủy đã xử lý th|nh công vụ xung đ ột giƣ̂a n gƣời Việt v| ngƣời 

Khmer do địch kích động. 
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Đƣợc tin S|i Gòn khởi nghĩa th|nh công , Tỉnh ủy l}m thời 

quyết định khỡi nghîa cƣớp chính quy ền ở Tr| Vinh ng|y 26-8-1945. 

Tối hôm }́y , lƣ̣c lƣợng cách mạng t ổ chƣ́c cu ộc mít tinh ở thị xã ; 

đồng thời đi ều động một số lƣ̣c lƣợng đi chi ếm các công sỡ . 

Riêng ở Sỡ m ật thám , c{ch mạng ph ải dùng lƣ̣c lƣợng nòng cốt 

trang bị vû khí , bao v}y dùng áp lƣ̣c mới bu ộc đƣợc chúng ph ải 

đầu h|ng v| nộp khí giới . Cuộc khỡi nghîa ở Tr| Vinh gi|nh 

thắng lợi ở tỉnh lỵ v| đ ồng thời ở t}́t c ả c{c huy ện trong đêm 26-

8-1945. 

(17) Tỉnh Cần Thơ: gi|nh chính quyền ng|y 26-8-1945. 

Sau Nam Kỳ khỡi nghîa , hệ thống t ổ chƣ́c cũa Đ ảng bộ không 

còn nữa . Đảng viên còn lại tƣ̀ng nhóm , tƣ̀ng cá nh}n hoạt đ ộng 

riêng lẽ . Khi Nhật đảo chính Pháp , c{c cơ sở Đ ảng bắt đ ầu liên 

lạc với Xứ ủy , nhanh chóng phục h ồi, hệ thống t ổ chƣ́c cũa Đ ảng 

đƣợc x}y dƣ̣ng lại . Tỉnh ủy l}m thời C ần Thơ đƣợc th|nh l ập, c{c 

tổ chƣ́c qu ần chúng  ph{t tri ển mạnh . Cần Thơ l| đô thị quan 

trọng ở miền T}y Nam Bộ, tình hình đ ảng phái , tôn giáo r}́t phƣ́c 

tạp. Trong công cuộc chu}̃n bị khỡi nghîa gi|nh chính quy ền, 

Đảng bộ Cần Thơ đâ đ}̃y mạnh x}y dƣ̣ng , ph{t tri ển các h ội cƣ́u 

quốc , nỗ lƣ̣c phát tri ển Thanh niên Tiền phong trỡ th|nh m ột tổ 

chƣ́c, tập hợp r ộng râi mọi t ầng lớp nh}n d}n , trong đó Đ ảng tích 

cƣ̣c x}y dƣ̣ng “Xung phong đ ội” v| các t ổ chƣ́c vû trang tuy ển tƣ̀ 

nhƣ̂ng đo|n viên Thanh niên cƣ́u quốc v| Thanh niên Ti ền phong 

dũng c ảm v| trung th|nh nh}́t . Đảng bộ Cần Thơ lại h ết sƣ́c coi 

trọng công t{c mặt tr ận: đến tháng 7-1945, bên cạnh các đo|n th ể 

quần chúng cơ b ản, Mặt tr ận Việt Minh đâ quy tụ đƣợc Đ ảng 

D}n chũ , đạo Hòa H ảo, một phần phái Cao Đ|i  Tiên thiên , đạo 

Tịnh đ ộ cƣ sî , đạo Tin L|nh v| m ột số trí thƣ́c nh}n sî không 

đảng phái . 

Sau khi Nhật đầu h|ng , ng|y 19-8-1945, Ủy ban gi ải phóng 

d}n tộc Cần Thơ đƣợc th|nh l ập. Hội nghị qu}n sƣ̣ tĩnh đ ề ra 
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phƣơng {n trung lập hóa có hiệu quả 600 lính Nhật đang đóng ở thị 

xã. Ng|y 26-8-1945, 20.000 quần chúng đƣợc huy động đi biểu tình  

thị uy khắp thị xã. Ủy ban giải phóng d}n tộc tuyên bố chính quyền 

về tay nh}n d}n v| buộc viên Tỉnh trƣỡng phải giao chính quyền1. 

Nghe tin khỡi nghĩa ở  tỉnh lỵ thắng lợi, nh}n d}n ở  c{c địa  

phƣơng dƣới sƣ ̣ lãnh đạo của cơ sỡ Đảng hoặc của c{c Hội cƣ́u  

quốc cùng Thanh niên Tiền phong đƣ́ng lên gi|nh l}́y chính quyền. 

Ủy ban h|nh chính C ần Thơ theo hình thƣ́c liên hi ệp đƣợc nhanh  

chóng th|nh lập2. 

(18) Tỉnh Ch}u Đốc: gi|nh chính quyền ng|y 26-8-1945. 

Từ đầu năm 1942 đến năm 1944, nhiều nhóm đ ảng viên ly 

hƣơng tránh khũng bố hoặc vƣợt ngục B| Rá đâ trỡ v ề b{m lại 

địa b|n đ ể hoạt đ ộng. Mỗi nhóm th|nh l ập tỉnh ủy , huyện ũy cũa 

riêng mình . Sau đó các nhóm thống nh}́t lại vì cùng m ột mục 

tiêu - tích cực chuẩn bị khởi nghĩa gi|nh chính quy ền - nên nói 

chung phong tr|o cách mạng phát tri ển thuận lợi . Ở c{c thôn , xã, 

chi bộ đƣợc ch}́n chỉnh lại , c{c đo|n th ể cƣ́u quốc đƣợc h ồi phục 

v| phát tri ển. Th{ng 3-1945, Nhật đảo chính Pháp . Nhiều cuộc 

biểu tình , mít tinh chống Nh ật do Đảng lânh đạo diê̂n ra sôi n ổi. 

Riêng ở hai huyện T}n Ch}u v| Hồng Ngƣ̣ , Đảng đâ phát đ ộng 

quần chúng vô hi ệu hóa chính quy ền địch ở cơ sỡ v| nắm l}́y 

quyền điều h|nh các công vi ệc trong thôn , xã. Để tập hợp v| x}y 

dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng chu}̃n bị khỡi nghîa , Đảng tích cƣ̣c nắm Thanh  

___________ 

1. C{c ty, sỡ đâ đƣợc giao cho Thanh niên Tiền phong trƣớc ng|y 26-8-1945. 

2. G}̀n nƣ̃a th{ng sau đo ́ (ng|y 9-9) chính quyền c{ch mạng đâ phải 

đối phó với }m mƣu l}̣t đô ̃do Nguyê̂n Xu}n Thiệp - một ph}̀n tƣ̃ trốtkít, l}́y 

danh nghî a đại diện Trung ƣơng Hòa Hảo, chỉ huy. Nhờ quyết t}m của 

Đảng bộ, tinh th}̀n chiến đ}́u của nh}n d}n thị xã v| sƣ̣ chi viện kịp thời 

của c{c tỉnh l}n c}̣n nên }m mƣu của bọn phản động bị dẹp tan, h}̀u hết 

bọn chỉ huy bị bắt giƣ̂. Chính quyền nh}n d}n đƣợc giƣ̂ vƣ̂ng. 
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niên Tiền phong, đƣa đảng viên v|o Ban quản trị v| l|m th ủ lĩnh 

Thanh niên Tiền phong các c}́p . Nhƣ vậy, Thanh niên Tiền phong 

trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng cũa cách mạng . Đảng x}y dƣ̣ng các “Xung 

phong đội” cũa Thanh niên Ti ền phong có trang bị vû khí v| công 

khai hoạt đ ộng. Đảng cûng ra sƣ́c tranh thũ c{c tín đ ồ Hòa Hảo v| 

lôi kéo các thũ lînh Hòa H ảo. 

Sau khi Nhật đầu h|ng , Tỉnh ủy Ti ền Phong liên tục tạo sƣ́c ép 

đòi viên Tĩnh trƣỡng giao chính quy ền cho cách mạng . Sau nhiều 

ng|y do dƣ̣ , trƣớc khí thế quần chúng cách mạng lên ca o, cuối cùng 

ông ta phải ch}́p nh ận. Ng|y 26-8-1945, cuộc biểu tình thị uy có vû 

trang đƣợc t ổ chƣ́c ở thị xã . Viên Tĩnh trƣỡng xin đ ầu h|ng. Việc 

chiếm lînh các trại bảo an, cảnh sát, Sỡ mật thám v| các công sỡ khác 

đƣợc ho|n t}́t trong đêm. S{ng 27-8-1945, một cuộc mít tinh lớn ở thị 

xã đƣợc tổ chƣ́c. Tại cuộc mít tinh, lãnh đạo Đảng bộ tuyên bố xóa bõ 

chính quyền cû v| th|nh l ập Ũy ban nh}n d}n cách mạng tĩnh . Tuần 

sau, t}́t cả c{c huyện, xã đều thiết lập chính q uyền cách mạng . Bọn 

phản động trong Hòa Hảo c}u kết với bọn Đại Vi ệt v| trốtkít tổ chƣ́c 

thƣ̣c hiện }m mƣu cƣớp lại chính quy ền. Chính quyền cách mạng 

phải huy động các lƣ̣c lƣợng vû trang v| Thanh niên Tiền phong tƣớc 

vũ khí của chú ng v| bắt giam m ột số ph ần tƣ̃ quá khích , đồng thời 

kiên quyết giải tán các cuộc biểu tình do số phản động kích động g}y 

rối loạn. 

(19) Tỉnh Rạch Gi{: gi|nh chính quyền ng|y 27-8-1945. 

Rạch Gi{ không bị địch khủng bố nặng trong Khởi  nghĩa Nam 

Kỳ năm 1940, cơ sỡ nói chung còn giƣ̂ đƣợc v| trỡ th|nh căn cƣ́ 

c{ch mạng của Đ ảng bộ liên tĩnh H ậu Giang. Tuy nhiên, liên tiếp 

trong năm 1941-1942, Tỉnh ủy Rạch Gi{ hai l ần bị địch đánh phá , 

l|m tan vơ̂ cơ sỡ Đ ảng cũa Rạch Gi{ v| cơ sở của c{c tỉnh thu ộc 

liên tĩnh H ậu Giang . Cuối năm 1942, lƣ̣c lƣợng còn lại cũa liên 

Tỉnh ủy H ậu Giang v| Tĩnh ũy Rạch Giá rút v ề nông thôn , b{m cơ 
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sỡ x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng . Nhờ v ậy, trong hai năm 1943-1944, cơ sỡ 

Đảng v| c{c tổ chƣ́c cƣ́u quốc : Công nh}n , Nông d}n , Thanh niên , 

Phụ nữ lại ph{t tri ển. Th{ng 5-1945, Tỉnh ủy l}m thời Rạch Gi{ 

đƣợc th|nh l ập. Tỉnh ủy chủ trƣơng đƣa ngƣời v|o nắm Thanh 

niên Tiền phong, đồng thời đ}̃y mạnh công tác x}y dƣ̣ng c {c đo|n 

thể cƣ́u quốc , th|nh lập Mặt tr ận Việt Minh nhằm t ập hợp đông 

đảo nh}n d}n các t ầng lớp chung quanh Đ ảng, tích cực chuẩn bị 

khỡi nghîa gi|nh chính quy ền. 

Sau khi Nhật đầu h|ng , Ủy ban gi ải phóng d}n t ộc tĩnh Rạch 

Gi{ đƣợc th|nh lập gồm nhiều th|nh phần: đảng viên cộng sản, 

Thanh niên cƣ́u quốc , Thanh niên Tiền phong , đại bi ểu Hòa 

Hảo... Ủy ban đã ra quy ết định khỡi nghîa ngay sau khi đƣợc tin 

S|i Gòn khỡi nghîa th|nh công . Ng|y 26-8-1945, đo|n đại bi ểu 

của Ủy ban G iải phóng d}n t ộc đến gặp viên Tĩnh trƣỡng yêu c ầu 

giao chính quy ền. Trƣớc khí th ế của c{ch mạng , Tỉnh trƣởng ph ải 

đầu h|ng . Ng|y 27-8-1945, lƣ̣c lƣợng cách mạng tƣớc khí giới cũa 

bọn m ật thám v| c ảnh sát , tổ chƣ́c chi ếm lînh các cô ng sỡ . Ng|y 

28-8-1945, một cuộc biểu tình lớn đƣợc t ổ chƣ́c mƣ̀ng thắng lợi v| 

chƣ́ng ki ến sƣ̣ ra mắt cũa Ũy ban nh}n d}n cách mạng l}m thời 

của tỉnh . 

(20) Tỉnh H| Tiên: gi|nh chính quyền ng|y 28-8-1945. 

H| Tiên l| một tỉnh nhỏ, ít d}n, thời Ph{p không có phong 

tr|o c{ch mạng sôi nổi nhƣ ở c{c tỉnh kh{c. Tới năm 1942 mới có tổ 

chƣ́c chi bộ đầu tiên tập hợp c{c đảng viên bị Ph{p lƣu đ|y v| tƣ̀ nơi 

kh{c đ ến đ}y tránh khũng bố . Năm 1943, Tỉnh ủy l}m thời đƣợc  

th|nh lập. 

Ng|y 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp nhƣng v}̂n giƣ̂ nguyên 

bộ m{y chính quy ền cũa Pháp tại đ}y , kể cả viên Tĩnh trƣỡng 

ngƣời Vi ệt Nam . Ng|y 26-4-1945, với nòng cốt l| nhƣ̂ng anh em 

có c ảm tình với cách mạng , một số thanh niên yêu nƣớc ở thị xã 

đƣợc sƣ̣ hƣỡng ƣ́ng cũa nông d}n vùng l}n c ận đâ t ổ chƣ́c bi ểu 
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tình ba ng|y liền, lật đổ chính quyền th}n Nhật, thay thế bằng Ủy ban 

H|nh chính H| Tiên. Non th{ng sau, Ida, quyền Tổng trƣỡng Thanh 

niên - Thể thao Đông Dƣơng của Nhật tƣ ̀ S|i Gòn xuống, ra lệnh 

giải t{n Ủy ban n|y. 

Rút kinh nghi ệm vụ vi ệc đâ qua , Đảng bộ đƣa Nguyê̂n Ngọc 

Lầu - một giáo viên có c ảm tình với Đ ảng - đƣ́ng ra th|nh l ập 

Thanh niên Tiền phong để tập hợp thanh niên trong tĩnh , hƣớng 

họ đi theo đƣờng lối cũa Đ ảng, chu}̃n bị khỡi nghîa gi|nh chính 

quyền khi thời cơ đ ến. Thanh niên Tiền phong phát tri ển nhanh 

chóng , có ảnh hƣỡng lớn trong nh}n d}n v| áp đ ảo chính quy ền 

bù nhìn . Viên Tĩnh trƣỡng cùng nhi ều công chƣ́c , trí thức d ần 

dần ngả theo cách mạng . Sau khi Nhật đầu h|ng , đƣợc tin c ả 

nƣớc đâ khỡi nghîa th|nh công , ng|y 28-8-1945, một cuộc tuần 

h|nh vû trang cũa các t ầng lớp nh}n d}n do Thanh niên Ti ền 

phong l|m nòng cốt đƣợc t ổ chƣ́c tại thị xâ đâ nhanh chó ng đƣa 

lƣ̣c lƣợng cách mạng chi ếm l}́y chính quy ền. Sau đó , việc khỡi 

nghĩa gi|nh chính quy ền đƣợc thƣ̣c hi ện ở t}́t c ả c{c huy ện, xã 

trong tĩnh . Ủy ban nh}n d}n c{ch mạng H| Tiên đƣợc th|nh l ập. 

Lƣ̣c lƣợng lânh đạo cũa H| Tiên sau đó đƣợc tăng cƣờng thêm 

c{n bộ tƣ̀ Côn Đ ảo về. 

Dƣới sƣ̣ lânh đạo sáng suốt cũa Chũ tịch H ồ Chí Minh v| 

Trung ƣơng Đảng, Đảng bộ Nam Bộ cùng với nh}n d}n Nam B ộ 

đâ đƣa cu ộc tổng khỡi nghîa ở Nam Bộ đi đến thắng lợi trọn vẹn 

trong nhƣ̂ng đi ều kiện r}́t đặc bi ệt: S|i Gòn v| Nam B ộ đâ tr ải 

qua cuộc Khỡi nghîa Nam K ỳ năm 1940 oanh liệt, nhƣng phải trả 

gi{ rất đắt , đâ liên tục đ}́u tranh dƣới sƣ̣ k ềm kẹp , khủng bố {c 

liệt cũa thƣ̣c d}n Pháp , ph{t xít Nh ật; đ}́u tranh không khoa n 

nhƣợng với nhi ều đảng phái đối l ập dƣ̣a v|o Pháp , Nhật - có lực 

lƣợng không th ể xem thƣờng ; trong ho|n cảnh chƣa nối lại đƣợc 

liên lạc với Trung ƣơng Đ ảng v| phải m}́t nhi ều thời gian đ ể đạt 

đến sƣ̣ nh}́t trí cao trong cơ quan lânh đạo  khỡi nghîa , nhƣng cuối 
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cùng đâ  vƣợt qua t}́t cả để d{m chịu tr{ch nhiệm, tƣ ̣quyết, s{ng tạo, 

nắm bắt đƣợc thời cơ trƣớc v| sau khi H| Nội khỡi nghĩa. 

S|i Gòn, Nam Bộ khỡi nghĩa chậm hơn Hà Nội một ít ngày nhƣng kịp 

thời hòa v|o l|n sóng Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m vĩ đại, mỡ ra một 

trang sƣ ̃ mới cho cả d}n tộc: “Một d}n tộc đa ̂ gan góc chống  {ch 

nô lệ của Ph{p hơn 80 năm nay, một d}n tộc đa ̂ gan góc  đƣ́ng về 

phe Đồng minh chống ph{t xít m}́y năm nay, d}n tộc đó phải đƣợc tƣ ̣

do! D}n tộc đó phải đƣợc độc lập!”1. 

 

___________ 

1. Tuyên ngôn độc lập ng|y 2-9-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh: 

Toàn tập, t. 4, tr.3). 
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CHƯƠNG NĂM 

TÍNH CÁCH CON NGƢỜI VIỆT NAM 

Ở NAM BỘ 

I 

Nói tính c{ch con ngƣời tƣ́c l| nói sƣ ̣kết hợp c{c đặc điểm t}m 

lý ổn định, sƣ ̣lắng đọng về nh}n c{ch trên nền tảng gi{ trị văn hóa 

d}n tộc, thể hiện trong xƣ ̃thế v| trong đời sống tƣ ̀hẹp đến rộng của 

một cộng đồng trên một khu vƣ̣c lãnh thổ nh}́t định. Con ngƣời Việt 

Nam ở Nam Bộ, trƣớc hết v| cơ bản, xu}́t phát tƣ̀ sƣ̣  di truyền của 

d}n tộc Việt Nam tƣ ̀ng|y con ngƣời Việt Nam xu}́t hiện trên mảnh 

đ}́t n|y đâ h|ng vạn năm. Trên tƣ̀ng khu vƣ̣c địa lý cụ thể, tính c{ch 

của con ngƣời Việt Nam v}̂n “đại đồng, tiểu dị” - nhƣ quy luật ph{t 

triển của mọi cộng đồng cƣ d}n trên h|nh tinh. Thời gian v| môi 

trƣờng t{c động v|o sƣ ̣ hình th|nh v| định hình tính c{ch của con 

ngƣời, mặc dù c{i thống nh}́t của to|n  d}n tộc v}̂n l| cốt lõi. Tƣ́c, 

trong cái chung có cái riêng, cái đặc thù và đến lƣợt nó, cái riêng, cái đặc thù 

bổ sung và nâng cao cái chung. Nói về tính c{ch con ngƣời Việt Nam ở 

Nam Bộ l| theo ý nghĩa ấy. 

Nam Bộ l| vùng đ}t́ mới, đƣợc tổ chƣć theo hệ thống h|nh 

chính của Đaị Việt (Đ|ng Trong) chỉ tƣ ̀ năm 1698. Thời gian ngƣời 

d}n Việt lƣu t{n đến Nam Bộ hăñ trƣớc Nguyên̂ Hƣû Cảnh v|o 

kinh lý có thể cả trăm năm, song thời gian v}n̂ chƣa đũ l}u để hình 

th|nh một c{i gì riêng biệt về tính c{ch của một bộ phận d}n tộc. 
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T}́t nhiên, cần phải đánh gi{ đúng môi trƣờng thiên nhiên, 

hoạt động sản xu}́t v| nh}n văn t{c động v|o sƣ ̣ chuyển biến tính 

c{ch của con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ. Nói c{ch kh{c , trên đƣờng 

tiến xuống phƣơng Nam, tính c{ch con ngƣời Việt Nam có thêm điều 

kiện để lên một n}́c mới , khi m| con ngƣời vùng hoang sơ không 

chịu r|ng buộc ở một vùng sinh thái nhƣ nơi cố cƣ̣u vốn l| một vùng 

ch}u thổ lòng chảo đâ ch ật ních d}n cƣ , ít chịu tiêm nhiễm văn hóa 

phong kiến nặng nề, ít chịu những l ề thói thôn xã khép kín chi phối . 

Cũng l| m ột ch}u thổ nhƣng không giố ng đồng bằng sông H ồng, 

không chĩ có một cạnh đáy giáp biển còn ba mặt thì núi cao rƣ̀ng s}u 

che chắn bao bọc , đồng bằng Nam B ộ cả ba mặt đông, nam, t}y nam 

đều giáp bi ển, r}́t thông thoáng , nối li ền bằng đƣờng thũy với các 

quốc gia vùng ch}u Á - Th{i Bình Dƣơng, còn một mặt khác cûng r}́t 

thông thoáng bằng đƣờng bộ nối liền với Campuchia v| các quốc gia 

trong lục địa Đông Nam Á . Nam Bộ cũng trong ch ế độ phong kiến, 

nhƣng không phải “đ}́t cũa vua” m| l| cũa riêng c ủa ngƣời d}n do 

c{c chúa Nguyễn quy định cho họ đƣợc quyền sỡ hƣ̂u tƣ nh}n ruộng 

đ}́t đâ khai kh}̃n đƣợc . Thông thoáng l| m ột đặc trƣng dê̂ nh ận biết 

trong thiên nhiên , xã hội v| văn hóa ở vùng Nam Bộ. Cho đến khi 

Nguyê̂n Ánh đánh bại nh|  T}y Sơn đầu thế kỷ XIX , vùng đ}́t mới 

nhiều nơi còn r}́t thƣa d}́u ch}n ngƣời , đang ở trong trạng thái khá 

tƣ̣ do v ề mặt quản lý cũa h ệ thống h|nh chính v| khá tƣ̣ do trong 

sinh hoạt , giao tiếp. Ngay cả 60 năm sau ng|y Nguyê̂n Ánh lên 

ngôi, cơ chế quản lý quốc gia đƣợc tri ển khai tƣ̀ng bƣớc có chặt 

chẽ hơn , luật cũa tri ều đình trỡ th|nh lu ật cả nƣớc, song khi chế độ 

phong kiến nh| Nguyê̂n thƣ̣c t ế v}̂n chƣa th ật yên b|i thì Pháp đâ  

đến Nam Bộ. Công cuộc khai phá đ}́t Nam B ộ đa ̂thiết lập nền thống 

nh}́t lânh thổ quốc gia. Nhƣng tƣ̀ đó, Nam Bộ luôn sống trong xáo trộn 

của khởi nghĩa , đàn áp , dân giành chính quy ền và kháng chi ến - mà xáo 

trộn một thời gian không ngắn trong chi ến tranh . Chủ nghĩa tƣ bản 

phƣơng Tây cùng nền kinh tế công nghiệp cộng với sƣ̣ giao lƣu  vƣợt  
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ra ngoài biên giới quốc gia đâ dâ̂n đến nhƣ̂ng cọ xát chƣa tƣ̀ng có trƣớc đây 

về văn hóa, về c{ch sống, về tốc độ ph{t triển kinh tế - xã hội. Nam 

Bộ đi trƣớc cả nƣớc trong cuộc cọ x{t dữ dội n|y. 

Cọ x{t đ ồng nghîa với gạn lọc . Tính c{ch con ngƣời Vi ệt Nam ở 

Nam Bộ l| kết quả của một quá trình tích tụ phát triển l}u d|i con ngƣời 

Việt Nam. Nó không ngừng đƣợc v| tƣ̣ bổ sung, luôn trong trạng thái 

động, không thể nói đ}u l| mức tột cùng. Sƣ̣ cọ xát đó lại c|ng cũng cố 

sƣ̣ thống nh}́t đ}́t nƣớc v| d}n tộc đối với ngƣời d}n Nam Bộ. 

II 

Sƣ ̣ hình th|nh ho|n chỉnh hình thể núi sông của nƣớc Việt 

Nam độc lập, thống nh}́t ng|y nay tƣ̀ Lûng Cú cƣ̣c Bắc đ ến ]́p 

Mũi cƣ̣c Nam l| thời kỳ lịch sƣ ̃ đầy sóng gió kéo d|i h|ng m}́y 

nghìn năm. 

Tƣ̀ thuỡ nƣớc Văn Lang với 15 bộ lạc đầu tiên sinh sống ở trung 

ch}u v| đồng bằng sông H ồng cho đến khi định hình cƣơng th ổ tận 

đồng bằng sông Cƣ̃u Long, sƣ̣ tăng trƣỡng d}n số ngƣời Việt (Kinh) - 

đang có số lƣợng đông nh}́t nƣớc ta - l| một quá trình không phải cộng 

c{c vùng riêng lẻ v|o một tổng thể, m| tƣ̀ cái vốn ban đầu nhân dần ra. 

Với các d}n tộc thiểu số chung cộng đồng, qu{ trình }́y l| sƣ̣ giao thoa 

v| liên kết cùng tồn tại chƣ́ không phải chủ yếu bằng đồng hóa. Không 

phải chũ yếu song cûng không tránh khõi v|o nhƣ̂ng thời điểm cụ thể 

nhƣ̂ng va chạm có khi gay gắt xu}́t phát tƣ̀ bản ch}́t cũa chế độ phong 

kiến. Nhƣng riêng ở Nam Bộ thì sự thể cơ bản không nhƣ vậy. 

Nền văn minh sông Hồng, theo thời gian v| thích ƣ́ng với sƣ̣ 

tăng trƣỡng d}n số cùng thu ận với ki ến trúc địa hình tƣ̣ có , tỏa 

xuống phía Nam l| hƣớng tõa thu ận với quy lu ật di chuyển d}n  

cƣ tƣ̀ thời du canh bằng lao đ ộng cật lƣ̣c khai phá vùng đ}́t mới đ ể 

ổn định cu ộc sống . Có th ể lý gi ải thêm động cơ “phát tri ển về 

phƣơng Nam” cũa nh}n d}n ta tƣ̀ sƣ́c ép thƣờng xuyên cũa cƣờng 
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địch phƣơng Bắc - cần thiết có chiều s}u lãnh thổ để chiến đ}́u tƣ̣ tồn 

v| tƣ ̣vệ l}u d|i. Cuộc ph{t triển về phƣơng Nam còn t}́t yếu xét về vị 

trí địa lý: phía đông l| đại dƣơng, phía t}y l| núi cao che chỡ, trong 

khi phía nam nói chung l| bình nguyên sơ kho{ng. 

Sƣ ̣ph{t triển cƣơng thổ đi đôi với sƣ ̣ph{t triển d}n số v| hòa hợp 

c{c tộc l| tiền đề xƣ ̃lý thắng lợi bao nhiêu phƣ́c tạp suốt thời cổ đại, 

trung đại, cận đại v| hiện đại. 

Cũng nhƣ nhiều quốc gia kh{c, ngo|i c{c d}n tộc thiểu số, 

Việt Nam còn có nhiều tôn gi{o, song lịch sƣ ̃Việt Nam không trải qua 

c{c cuộc xung đột sắc tộc v| tôn gi{o. Trong cuộc ph{t triển về 

phƣơng Nam, ngƣời Việt (Kinh) luôn hƣớng về cội nguồn. Chúng ta 

lƣu ý một thƣ̣c tế: c|ng tiến xuống Nam, ý thƣ́c đại đo|n  kết d}n 

tộc c|ng thêm mạnh; cả trong thời điểm cuộc ph{t triển về phƣơng 

Nam đa ̂ ho|n t}́t, dù xa trung t}m chỉ đạo quốc gia , dù hệ thống 

quản lý trung ƣơng lõng lẽo , cũng không có những  cuộc nổi dậy 

mang tính c{t cƣ.́ Nổi dậy của quần chúng chỉ rộ lên v|o lúc thƣ̣c 

d}n x}m lƣợc. Ở đ}y, ta không nói trƣờng hợp  Lê Văn Khôi, thƣ̣c 

ch}́t l| tƣ ̀ m}u thu}̂n nội bộ triều đình Minh Mạng. 

Đƣơng nhiên, mỗi vùng đ}́t đƣợc khai ph{ không chỉ mang về 

cho to|n cộng đồng nhƣ̂ng khả năng kinh tế mới m| thông qua bề 

rộng của cƣơng thổ, đ}́t nƣớc n}ng cao văn hóa, thêm sắc th{i, kể cả 

nhƣ̂ng tiến bộ về công cụ sản xu}́t, về khoa học kỹ thuật, tạo điều 

kiện hội tụ cho sƣ ̣thay đổi phƣơng thƣ́c sản xu}́t. 

Công cuộc kh}̃n hoang vùng đ}́t mới tiếp tục diê̂n ra theo 

công thƣ́c “Lƣu d}n đi khai ph{ trƣớc, nh| nƣớc lập chính quyền 

sau”, đến năm 1757, sau khi ho|n th|nh việc lập phủ, huyện, vùng đ}́t 

Nam Bộ đƣợc định hình cƣơng vƣ̣c cho đến ng|y nay. 

Điều chúng ta có th ể kết luận: ngƣời  Việt Nam đến vùng đ}́t 

mới cûng thƣ̀a hƣỡng thêm m ột di sản văn hóa b ản địa v| di s ản 

ấy t{c đ ộng một cách cụ th ể trong công cụ lao đ ộng, trong trang 

phục , một số thói quen ăn ở v| cả kh}̃u vị }̃m thƣ̣c . Chẵng có gì 
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đặc biệt về mối t{c động hỗ tƣơng n|y - mỗi vùng của đ}́t nƣớc ta 

đều mang d}́u ấn hòa hợp đó v| nó chỉ l|m cho đời sống mọi mặt  

của chúng ta thêm phong phú. Tại vùng đ}́t mới, bản th}n ngƣời  

Việt thuộc nhiều địa phƣơng cũng đòi hỏi sƣ ̣ h|i hòa với nh au, 

đồng thời tìm kiếm mặt thích hợp trong nhƣ̂ng di sản tại chỗ, chọn 

ra cung c{ch lao động v| lối sống tốt nh}́t. 

III 

Cuộc phát triển về phƣơng Nam chính là quá trình đổi mới và nâng cao 

sƣ́c sống của dân tộc. Sƣ ̣hình th|nh vùng đ}́t Nam Bộ ngo|i ý nghĩa  

mỡ rộng cƣơng thổ, nƣớc Đại Việt còn thêm tiềm năng v| khả năng 

vật ch}́t, thêm tri thƣ́c mới chiến đ}́u chinh phục thiên nhiên, tổ 

chƣ́c tập đo|n xã hội, ph{t huy truyền thống văn hóa sẵn  có v| 

giao lƣu văn hóa với c{c d}n tộc kh{c. 

Vậy, qu{ trình hình th|nh cƣ d}n Nam Bộ đa ̂diê̂n ra h|ng m}́y thế 

kỷ trong nhƣ̂ng điều kiện thiên nhiên, chính trị, kinh tế, xã h ội, 

văn hóa nhƣ thế n|o để nền văn minh sông Hồng đƣợc triển khai v| 

n}ng lên trên đ}́t Đồng Nai - Bến Nghé - Cƣ̃u Long, tạo th|nh  cốt 

c{ch Việt Nam vƣ̂ng chắc v| năng động? 

Năm 1698, khi Kinh lƣợc sƣ́ Nguyê̂n Hƣ̂u C ảnh bắt đ ầu tổ 

chƣ́c n ền h|nh chính , vùng đ}́t n|y đƣợc đặt tên l| Gia Định phũ 1, 

thời k ỳ Nguyê̂n Ánh , có lúc l| Gia Định k inh. Triều Nguyê̂n , lần 

___________ 

1. Năm tháng hình thành các đơn vị hành chính ỡ Nam Bộ (1698-1772): 

1698: Phủ Gia Định (huyện Phƣớc Long, dinh Tr}́n Biên; huyện T}n 

Bình, dinh Phiên Tr}́n). 

1708: Tr}́n H| Tiên. 

1732: Ch}u Định Viê̂n, dinh Long Hô.̀ 

1757: Đạo Đông Kh}̃u, đạo T}n Ch}u, đạo Ch}u Đốc, đạo Kiên 

Giang, đạo Long Xuyên. 

1772: Đạo Trƣờng Đồn (Mỹ Tho). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
190 

 

lƣợt đổi tên: Gia Định trấn (1802), Gia Định thành (1808) v| Nam Kỳ lục 

tỉnh (1834)1. Thời thuộc Ph{p v}̂n l}́y tên l| Nam Kỳ, qua nhiều lần 

chia c{c c}́p h|nh chính kh{c nhau đến năm 1943 gồm 22 tỉnh v|  

th|nh phố S|i Gòn2. 

Tƣ ̀năm 1945 đến nay, gọi tên l| Nam Bộ. 

Về th|nh phần xã hội của nhƣ̂ng lƣu d}n Việt đầu tiên đến 

vùng đ}́t Nam Bộ đa ̂ đƣợc nhiều công trình nghiên cƣ́u trong v| 

ngo|i nƣớc ph}n tích kh{ kỹ. 

Trƣớc hết và đông hơn hết là nhƣ̂ng ngƣời Vi ệt không phƣơng kế 

sinh sống nơi quê cû - họ không có đất v| phƣơng tiện canh tác, hoặc 

có m| bị giai cấp thống trị cƣớp giật - một số phải đổi chỗ ở qua nhiều 

thế hệ, lang thang hết Đ|ng Ngo|i đến Đ|ng Trong m| v}̂n đói. Một số 

tộc phả của ngƣời Nam Bộ hiện nay cho biết, có họ quê cố cựu tận Thái 

Bình, một chi có mặt tại Phũ Diê̂n, chi sau ở Quảng Điền, chi sau nƣ̂a ở 

Tam Quan trƣớc khi định cƣ vùng Đồng Nai, Cƣ̃u Long. 

Lƣ̣c lƣợng đông thƣ́ hai l| nhƣ̂ng ngƣời chống đối tri ều đình với 

nhƣ̂ng mƣ́c khác nhau : b}́t đắc chí vì thi cƣ̃ hoặc có t|i m| không 

đƣợc dùng , tố cáo tham quan ô lại , cƣờng h|o ác bá nên bị truy 

bƣ́c, cầm đầu hoặc tham dƣ̣ các cu ộc nổi dậy to nhõ nhan nh ản  

___________ 

1. Gồm s{u tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Định Tƣờng, Vĩnh Long, An 

Giang, H| Tiên. 

2. Thời Ph{p, c{c tỉnh Nam Bộ đƣợc kê th|nh một c}u “thiệu” l}́y tƣ̀  

chƣ̂ đ}̀u của mô̂i tỉnh: Gia Ch}u H| Rạch Tr| Sa Bến Long T}n Sóc Thủ  

T}y Biên Mỹ B| Chơ ̣Vĩnh Gò C}̀n S|i Bạc (sau n|y thêm C}́p: Vũng T| u). 

“Thiệu” n|y không theo thƣ́ tƣ̣ n|o cả dù mô̂i tỉnh đều mang một số  

(thƣờng dùng cho ghe thuyền lớn ghi trƣớc mũi) nhƣ Gia (Gia Định) mang 

sô ́1, Biên (Biên Hòa) sô ́13, S|i (S|i Gòn) sô ́20... Riêng năm 1944, Ph{p t{ch 

một sô ́qu}̣n của tỉnh Gia Định, l}̣p thêm tỉnh T}n Bình (na n{ địa giới qu}̣n 

T}n Bình, T}n Phú, Bình Ch{nh, Nh| Bè thuộc Th|nh phố Hồ  Chí Minh 

hiện nay) song giải t{n sau đo.́ Tƣ̀ năm 1945, đơn vị h|nh chính  c}́p tỉnh ở 

Nam Bô ̣thay đôĩ, do phía chính quyền Ph{p rồi Mỹ v| do  phía c{ch mạng, 

thƣờng liên quan đến bản đô ̀chiến tranh. 
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v|o lúc ấy dƣới chế độ Lê - Trịnh. Nói chung, đ}y l| hạng “trí 

thƣ́c” theo nghĩa có hiểu biết rộng, biết đọc, biết viết. 

Lƣ̣c lƣợng thƣ́ ba l| hạng bị tù đ|y - đáng tội có m| oan cũng có - 

bị chúa Nguyê̂n ph{t phối v|o c{c vùng biên cảnh xa xôi hoặc trốn lao 

dịch, vƣợt núi, vƣợt biển v|o Nam.  

Lƣ̣c lƣợng thƣ́ tƣ l| lính thú, chịu khổ không nổi, bỏ đồn lũy, 

đ|o ngũ v| c{c tay “giang hồ” phiêu bạt. 

Ngo|i ra, còn có một số ít ngƣời tuy đâ gi|u có nhƣng muốn mỡ 

rộng công việc l|m ăn ở vùng đ}́t mới bằng mua bán, lập đồn điền. 

Nhìn chung, mặt bằng tri thƣ́c của lƣu d}n Việt ban đầu ở  

mƣ́c th}́p, phần n|o tho{t đƣợc chủ nghĩa hình thƣ́c xơ cƣ́ng của 

Nho gi{o, ít bị trói buộc bỡi đạo lý phong kiến. Mặt kh{c, sƣ ̣ đa 

dạng của th|nh phần lƣu d}n nói trên lại bổ sung tính năng động, b}́t 

khu}́t trƣớc hiểm nguy, chí thú l|m ăn trên vùng đ}́t mới, lòng nghĩa 

hiệp trong đối nh}n xƣ ̃thế. 

T}́t cả đều phải rời quê cha đ}́t tổ để đối mặt với nhƣ̂ng thƣ̃ 

th{ch ở phía trƣớc, b}́t kể vì lý do gì cũng đều thể hiện một tính 

c{ch mạnh mẽ, một nghị lƣ̣c d{m đƣơng đầu với mọi hiểm nguy 

trên con đƣờng tìm đ}́t sống1. 

Qu{ trình di d}n, dù bằng đƣờng bộ hay đƣờng biển, cũng bắt 

buộc phải tổ chƣ́c theo tƣ̀ng nhóm để hỗ trợ nhau trong h|nh 

trình, sau khi tạo đƣợc cơ sỡ sẽ rƣớc nhƣ̂ng ngƣời đi sau, có thể l| 

nhƣ̂ng ngƣời th}n thuộc gia đình hoặc nhƣ̂ng ngƣời cùng quê, cùng 

cảnh ngộ. Điều đó đòi hỏi ý thƣ́c tập thể đùm bọc l}̂n nhau. 

V|o nhƣ̂ng ng|y  m| nhƣ̂ng lƣu d}n Vi ệt đặt ch}n lên đ}́t 

Đồng Nai - Bến Nghé - Cƣ̃u Long , ho|n cảnh thiên nhiên khác hẵn 

ng|y nay. 

___________ 

1. “Ngƣời v|o Nam khai hoang l}̣p ấp h}̀u hết l| ngƣời nghèo khó dốt 

n{t, đũ tinh th}̀n thƣ̣c tiê̂n m| thiếu chƣ̂, đũ đạo đƣ́c l|m d}n l|m ngƣời 

m| không thuộc kinh truyện” , Tr}̀n Văn Giàu : Địa chí văn hóa Thành  phô ́Hô ̀

Chí Minh, Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1998, t.1, tr.308. 
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Tuy vậy, lƣu d}n v}n̂ ph{t hiện dê ̂d|ng măṭ thuận lợi đối với đời 

sống: không có mùa đông rét buốt, không có mùa hè oi nóng, r}t́ ít 

bão; măṭ đ}t́ bằng phẵng, gần nhƣ không núi đồi, sông rạch chi chít 

mang phù sa bồi bổ đ}t́ đai, cho nhiều tôm c{ v| thuận tiện giao 

thông. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi về đ}t́ đai, thời tiết, còn phải 

vƣợt biết bao thƣ ̃ th{ch: thú dƣ,̂ nạn khô hạn ở  miền Đông, đ}t́ 

phèn măṇ ở  đồng bằng sông Cƣũ Long, mùa nƣớc lũ hằn g năm, 

nhƣ̂ng bệnh tật đũ loại ph{t sinh tƣ ̀vùng đ}t́ mới, v.v1.. 

Đối với lƣu d}n, thiên nhiên ƣu đâi mới chỉ l| tiềm năng, phải đổ 

biết bao công sức để chặt c}y, ph{ rƣ̀ng, ph{t quang cỏ rậm, giƣ ̂

nƣớc cho sinh hoạt v| sản xu}́t trồng trọt, chăn nuôi. Muốn vƣợt  

qua nhƣ̂ng thƣ ̃th{ch đó, không chỉ cần có sƣ́c khỏe m| còn phải có 

sƣ ̣đổi mới trong tƣ duy: năng động, s{ng tạo đi đôi với lòng dũng 

cảm v| cần cù lao động. Mặt kh{c, muốn chế ngƣ ̣đƣợc thiên nhiên v| 

tạo dƣ̣ng cuộc sống mới phải dƣ̣a v|o sƣ ̣giúp đơ̂ l}̂n  nhau, nƣơng 

tƣ̣a v|o nhau trong quan hệ tình l|ng nghĩa xóm, chí cốt v| chung 

thủy với bạn bè, să̂n lòng vì nghĩa lớn. Ý thƣ́c cộng đồng, tinh thần 

h|o hiệp đa ̂đƣợc n}ng lên qua qu{ trình lao động đầy gian nan đó. 

Công cụ sản xu}́t nông, ngƣ nghiệp phải cải tiến để thích hợp với 

điều kiện đ}́t đai, sông rạch, xu thế chung l| tạo năng su}́t cao: c{i 

c|y, c}y phảng, đăng lờ...; dùng hai tr}u kéo, lợi dụng con nƣớc... Hơn 

nƣ̂a, song song với khai th{c t|i nguyên thiên nhiên, đa ̂ có ý thƣ́c 

chăn nuôi mạnh (ao, hồ, đìa cho c{), giống cho lúa v| c}y ăn tr{i (vì 

giao lƣu giƣ̂a Nam Bộ với c{c vùng Đông Nam Á  l}n cận thuận lợi 

nên c}y ăn tr{i đƣợc lai tạo theo giống Xiêm, Java...). Đ|o kinh chằng 

chịt trên đồng ruộng l| kỳ tích nông nghiệp của ngƣời Nam Bộ2. 

___________ 

1. Đo ́ l| nh}̣n định về đ}́t Nam Bô ̣ v|o thế kỷ XVII, XVIII; nay tình 

hình đâ có một sô ́mặt thay đỗi. 

2. Học giả ngƣời Ph{p Pierre Gourou đâ tính tỗng sô ́ khối đ}́t m| 

ngƣời d}n Nam Bô ̣ v| triều đình xẻ kinh trƣớc khi Ph{p x}m lƣợc lên 

đến trên 180 triệu mét khối, vƣợt khối lƣợng đ}́t đào kinh Suez (Ai C}̣p). 
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Chính s{ch khuy ến khích khai hoang , lập }́p cũa các ch úa 

Nguyên̂ v| việc quản lý h|nh chính, xã hội lúc đầu kh{ lỏng lẻo - 

thƣ̣c ra không thả nổi cũng chẵng đƣợc - cũng l| yếu tố kích thích mở 

rộng quy mô khai kh}̃n v| góp phần hình th|nh tính c{ch của lƣu  

d}n ngƣời Việt ở Nam Bộ. 

Trên vùng đ}́t mới, ai có sƣ́c đến đ}u thì khai hoang đến đó v| 

đƣơng nhiên có quyền sỡ hƣ̂u miếng đ}́t của mình, không ai tranh 

ch}́p. Thƣ̣c tế việc khai kh}̃n thƣờng diê̂n ra dƣới hình thƣ́c nhƣ̂ng 

tập thể nhỏ gồm m}́y gia đình có quan hệ họ h|ng hoặc đ ồng 

hƣơng, ít có trƣờng hợp “đơn thƣơng độc mã”, nhƣng việc sỡ  hƣ̂u 

v| quản lý sản xu}́t thì rạch ròi để mỗi gia đình có cơ sỡ tƣ̣ lƣ̣c trong 

cuộc sống, tƣơng xƣ́ng v| bình đẵng với kết quả lao động của mình. 

Vai trò của ngƣời phụ nƣ ̂ở Nam Bộ r}́t đƣợc tôn trọng. Trƣớc thời 

kỳ thƣ̣c d}n thống trị, đa số ngƣời chủ sỡ hƣ̂u ruộng đ}́t lại thuộc 

về ngƣời phụ nƣ ̂trong gia đình. 

C{c gia đình, tập thể tƣ̣ lập l|ng, lập }́p, tƣ̣ quản lý đời sống xâ hội, 

tuyển chọn lấy ngƣời có đức có t|i đ ể cầm đầu }́p, trại v| cả vùng. Ý 

thƣ́c tƣ̣ do, d}n chũ, quyền sỡ hƣ̂u t|i s ản đƣợc cộng đồng tôn trọng. 

Về mặt quản lý nh| nƣớc, chỉ cần chũ đ}́t khai báo với nh| cầm quyền 

l| trỡ th|nh nghiệp chũ cũa kho ảnh đ}́t }́y ; chính quyền cûng không 

đo đạc diện tích v| xếp loại tốt, x}́u, miê̂n l| tƣ̣ nguyện nộp thuế bằng 

lúa theo quy định . Công việc đo đạc chính thƣ́c đ ể lập sổ bộ chỉ tiến 

h|nh tƣ̀ thời Vua Minh Mạng với địa bạ còn lƣu giƣ̂ tận b}y giờ. 

Bên cạnh quy mô khai thác 5 - 7 m}̂u cũa h ộ gia đình l| ph ổ 

biến, đâ xu}́t hi ện loại quy mô lớn cũa nhƣ̂ng ngƣời gi|u có , 

đƣợc chính quy ền họ Nguyê̂n chiêu t ập v|o đ}y tƣ̀ cuối th ế kỷ 

XVII . Họ đã thuê nh}n công khai khẩn những đi ền sản lớn , đƣợc 

Lê Quý Đôn nh ận xét nhƣ sau : “Nhƣ̂ng ngƣời gi|u có ở c{c địa 

phƣơng - nơi thì có bốn , năm mƣơi nh| , nơi thì có hai , ba mƣơi 

nh|, mỗi nh| có hạng đ ầy tớ l|m ru ộng - còn gọi l| đi ền nô - hoặc 

đến năm , s{u mƣơi ngƣời . Mỗi gia đình có th ể nuôi hơn ba , bốn  
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trăm con tr}u bò, c|y bƣ̀a, trồng trọt, c}́y dặm, gặt h{i, bận rộn suốt 

ng|y, không lúc n|o nghỉ ngơi”1. Cũng cần nói thêm: lập vƣờn  

trồng c}y ăn quả th|nh một xu thế ở nhƣ̂ng nơi đ}́t đai phù hợp, liên 

quan với dƣ̣ng c{c xóm l|ng, nh}́t l| dọc c{c sông rạch, trên c{c cù 

lao, tƣ ̀ lƣu vƣ̣c sông Đồng Nai, V|m Cỏ, đến sông Tiền, sông Hậu, 

sông Ông Đốc, sông Trẹm... 

Sƣ̣ ph}n công các chƣ́c danh qu ản lý h|nh chính thôn xâ do b ầu 

cƣ,̃ không có quy ền thế tập; tôn ti gia tộc, thôn xâ không ph ải đặc 

quyền đặc lợi về kinh tế m| thể hiện ở khía cạnh văn hóa, lê̂ nghîa. 

M}u thu}̂n địa chủ - nông d}n tuy dần dần ph{t triển song cho 

đến khi T}y Sơn nổi dậy cũng chƣa gay gắt bằng Trung – Bắc vì đ}́t 

đai chƣa khai ph{ còn rộng. 

Cũng tƣ ̀cuối thế kỷ XVII, nh}́t l| trong thế kỷ XVIII, do nhu cầu 

chiến tranh hoặc giƣ ̂ gìn an ninh lãnh thổ, c{c chúa Nguyê̂n đâ  sƣ ̃

dụng binh lính khai ph{ đ}́t đai nơi trú qu}n v| mộ d}n lập đồn điền 

khẩn hoang để giải quyết v}́n đề lƣơng thƣ̣c. Sau n|y, v|o năm 

1790, Nguyê̂n [nh cho đặt thêm Sỡ Đồn điền để chuyên trách việc 

n|y. Chẵng nhƣ̂ng trong qu}n đội có nhƣ̂ng trại đồn điền m| c{c 

quan chƣ́c địa phƣơng cũng phải lập đồn điền, “mỗi năm một ngƣời 

trong đồn điền nạp 6 hộc lúa, ai mộ đƣợc 10 ngƣời trỡ  lên cho l|m 

quản trại, trƣ ̀tên trong sổ l|ng (khỏi đi lính)”2. 

Hình thức tổ chƣ́c đồn điền vƣ̀a thúc đ}̃y quá trình khai kh}̃n đ}́t 

đai, vƣ̀a n}ng cao đƣợc ý thƣ́c quốc phòng trong xã hội. 

Cộng đồng cƣ d}n Nam Bộ tƣ̀ khi ngƣời Vi ệt (Kinh) có mặt 

gồm ngƣời Kinh , ngƣời b ản địa v| ngƣời Hoa . Ngƣời b ản địa chũ 

yếu l| ngƣời Khmer , ngƣời Chăm , c{c b ộ tộc Nam Trƣờng Sơn 

nhƣ S’tiêng, Mạ... Ngƣời Khmer quy t ập rải rác , phần đông sống 

___________ 

1. Phủ biên tạp lục, quyễn VI, tơ ̀243b. 

2. Quốc triều chánh biên toát yếu, Nhóm nghiên cƣ́u Sƣ̃ - Địa S|i Gòn, 

1972, tr. 23. 
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trên c{c giồng c{t ở một số địa phƣơng thuộc đồng bằng Nam Bộ v| 

dọc biên giới Nam Bộ - Ch}n Lạp, trình độ sản xu}t́ v| quản lý xã hội 

th}́p. C{c bộ tộc Nam Trƣờng Sơn du canh du cƣ vùng rƣ̀ng Đông 

Nam Bộ, sống dƣạ v|o tƣ ̣nhiên, có bộ tộc còn ở  mƣć h{i lƣợm, săn 

bắt, cao nh}t́ l| đốt r}ŷ trồng ngô khoai. Ngƣời Chăm, đến khi ngƣời 

Việt định cƣ, sống chủ yếu ở vùng ranh Nam Trung Bộ với Nam Bộ, 

một bộ phận nhỏ trên đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, theo tập tục 

l}u đời, văn hóa có cao hơn ngƣời Khmer v| c{c bộ tộc Nam Trƣờng 

Sơn song không đóng vai trò động lƣc̣ quan trọng trong ph{t triển 

văn hóa - kinh tế - xã hội tại Nam Bộ. 

Không sách sƣ̃ n|o ghi v ề sƣ̣ có mặt cũa ngƣời Hoa ở Nam Bộ 

trƣớc kh i ngƣời Vi ệt khai phá vùng đ}́t n|y . Sƣ̃ Trung Quốc cûng 

không ghi về c{c đo|n xuất dƣơng của Th{i gi{m nh| Minh Trịnh Hòa 

để lại lực lƣợng ở Nam Bộ nhƣ đâ l|m ở Sumatra, Java, Mã Lai, v.v.1. 

Số ngƣời Hoa đến Nam Bộ sớm nh}́t l| nhóm quan binh cũ 

của nh| Minh cùng gia đình quê ở  c{c tỉnh ven biển Hoa Nam 

chạy sang đ}y với tƣ tƣởng bất phục nh| Thanh , đƣợc Chúa Nguyê̂n 

Phƣớc Tần (Chúa Hiền) cho phép v|o Nam Bộ cƣ trú trong  lúc ở 

đ}y đa ̂có lƣu d}n ngƣời Việt đến khai ph{ tƣ ̀trƣớc. Ngƣời Hoa lập 

nghiệp ở Biên Hòa, Chợ Lớn, Mỹ Tho v| ven vịnh Th{i  Lan - tƣ ̀H| 

Tiên đến Bạc Liêu. 

Nói chung ngƣời Hoa có nhi ều đƣ́c tính : cần cù l|m ăn, biết 

c{ch t ổ chƣ́c kinh t ế, đặc bi ệt giõi giao thƣơng , có tinh th ần cộng 

đồng r}́t cao , nh}́t l| đối với nhƣ̂ng ngƣời đ ồng hƣơng xa xƣ́ . 

Cùng chung số ph ận với c ộng đồng d}n tộc Việt Nam , ngƣời Hoa , 

qua nhiều thế hệ đâ đóng góp đáng k ể v|o phát tri ển kinh tế, đ}́u 

tranh yêu nƣớc v| cách mạng ở nƣớc ta , r}́t ít t}m lý l|m “khách“ 

___________ 

1. Năm 1405, Trịnh Hòa đem 62 thuyền v| 27.000 thủy qu}n đi tƣ̀ Tô  

Ch}u xuống Nam [; sau đo,́ nhiều l}̀n xu}́t dƣơng nƣ̂a, sang t}̣n Đông  

ch}u Phi. 
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nhƣ ngƣời Hoa ở nhiều nơi kh{c. Không ít ngƣời Hoa đa ̂ Việt hóa 

th|nh ngƣời Minh hƣơng. 

Trong điều kiện đ}́t r ộng, ngƣời thƣa, đ}́t đai hầu hết chƣa khai 

th{c, ít có tranh chấp , qua nhiều trăm năm cộng tồn trên mảnh đ}́t 

Nam Bộ, mỗi d}n tộc tuy sống tƣ̀ng nhóm gia đình theo tập quán song 

tùy nhu cầu, v}̂n có sƣ̣ kết hợp với nhau trong quan hệ kinh tế v| giao 

lƣu văn hóa. Sƣ̃ có ghi chép nhƣ̂ng vùng , ngƣời d}n tộc thiểu số l|m 

nƣơng r}̂y trên cao, còn ngƣời Việt theo sỡ trƣờng l|m ruộng lúa nƣớc 

dƣới th}́p. Có nơi, ngƣời Việt v| ngƣời Khmer cùng kết hợp với nhau 

khai kh}̃n đ}́t hoang, rồi về sau trỡ th|nh thôn }́p chung. 

Tƣ ̀ khi Ph{p x}m lƣợc nƣớc ta, sƣ ̣ đo|n kết c{c nhóm d}n tộc 

n}ng cao hơn một mƣ́c trong đ}́u tranh tƣ ̣vệ, chống kẻ thù. Quan hệ 

ấy thể hiện quanh một c{i trục: ngƣời Việt (Kinh) l| lƣ̣c lƣợng tác  

động to|n khu vƣ̣c mạnh nh}́t. 

Một yếu tố quan trọng tác động vào sƣ̣ hình thành tính cách con ngƣời 

Việt Nam ở Nam Bộ là kinh tế hàng hóa. Chỉ sau một thời gian khai phá 

ngắn, nông sản h|ng hóa xu}́t hi ện, loại hình nông nghi ệp đa diện 

sớm hình th|nh : trồng lúa , trồng đậu, c}y ăn quả, nuôi cá , đánh cá, 

nuôi gia súc, gia cầm, mỡ mang nhiều ng|nh nghề thủ công nghiệp, v.v.. 

Nhu cầu thị trƣờng khá lớn về c{c loại h|ng hóa đó trong nƣớc v| c{c 

nƣớc l}n c ận đâ kích thích mạnh s ản xu}́t v| trao đ ổi, đòi hõi ph ải 

luôn luôn đổi mới v ề kỹ thuật v| tổ chƣ́c kinh doanh . Ng|nh buôn 

b{n rất ph{t tr iển. Do yêu cầu giao lƣu h|ng hóa , mạng lƣới giao 

thông v| phƣơng tiện vận tải đƣờng thũy (trƣớc hết), đƣờng bộ mỡ 

mang nhanh chóng. Nhiều trung t}m thƣơng mại lớn đâ hình th|nh 

nhƣ Cù lao Phố, Mỹ Tho, Bãi X|u, H| Tiên v| lớn nh}́t l| S|i Gòn. S|i 

Gòn đã trở th|nh một trung t}m thƣơng mại cũa Nam B ộ, nơi quy tụ 

c{c thuyền buồm lớn ở Đ|ng Trong v| tƣ̀ Đ|ng Trong ra nƣớc ngo|i . 

Riêng thƣơng cảng Bâi X|u thƣờng xuyên có tƣ̀ 100 - 150 thuyền 

buôn, chủ y ếu cũa ngƣời Trung Hoa . Dĩ nhiên, kinh tế h|ng hóa 

không ch}́p nh ận chũ quan , bảo thũ , phải hƣớng v|o nhu c ầu cũa 
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thị trƣờng m| tìm c{ch đáp ứng một c{ch linh hoạt, s{ng tạo. 

Trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776 đa ̂ chép 

rằng tƣ ̀ khi có Gia Định, ngƣời d}n không trƣ ̂ thóc ở  trong nh| m| 

sau mùa vụ đều đem b{n. Họ không có thói quen “tích cốc phòng  

cơ” nhƣ ngƣời nông d}n đồng bằng sông Hồng. 

Kinh tế h|ng hóa ph{t triển cùng với việc sản xu}́t kinh doanh dê̂ 

d|ng khiến cho đời sống vật ch}́t của ngƣời d}n Nam Bộ đƣợc c ải 

thiện rõ r|ng. “Phũ Gia Định, phủ Gia Định, nhà đũ ngƣời no chốn chốn; 

Xƣ́ Sài Gòn, xƣ́ Sài Gòn, ở ăn, vui thú nơi nơi”1. 

Đời sống đƣợc cải thiện cùng với việc l|m ăn đƣợc dê ̂ d|ng, 

đ}y thƣc̣ sƣ ̣ l| một động lƣc̣ thu hút ngƣời d}n tƣ ́ phƣơng trong 

nƣớc đến S|i Gòn v| Nam Bộ. Qu{ trình đó cƣ ́diên̂ ra một c{ch liên 

tục v| s}u rộng tƣ ̀khi có Nam Bộ cho đến ng|y nay. V| cũng chính 

nền kinh tế h|ng hóa cùng với lề thói l|m ăn giao lƣu tho{ng mở, đời 

sống dê ̂chịu lại l| động lƣc̣ “S|i Gòn hóa”, “Nam Bộ hóa” rất nhanh 

nhƣ̂ng ngƣời d}n đến tƣ ̀tƣ ́xƣ.́ Họ thích ứng nhanh với cuộc sống ở 

Nam Bộ, thay đổi nhanh c{ch thƣć l|m ăn nhƣ ở Nam Bộ, hội nhập 

nhanh thói quen giao lƣu, cƣ xƣ ̃nhƣ ngƣời Nam Bộ, tƣ ̀đó họ mang 

tính c{ch ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ. 

Kinh tế h|ng hóa đƣợc phát tri ển dƣ̣a trên cơ sỡ vƣ̂ng chắc l| 

quyền sỡ hƣ̂u tƣ nh}n về ruộng đ}́t do chính mình phải đổi bằng mồ 

hôi, xƣơng m{u mới tạo lập đƣợc, đa ̂hình th|nh v| củng cố t}m lý 

tƣ hƣ̂u ruộng đ}́t s}u đậm của nông d}n Nam Bộ. Sản xu}́t h|ng hóa, 

quan hệ h|ng - tiền, bình đẵng mua b{n đa ̂ trỡ th|nh tập qu{n của 

cƣ d}n Nam Bộ. Điều n|y có kh{c với t}m trạng của nông d}n Bắc Bộ 

v| Trung Bộ trong điều kiện kinh tế tƣ ̣ cung, tƣ̣ c}́p v| cƣờng h|o - 

thƣờng l| quan chƣ́c hoặc hệ thống ph}̃m h|m, khống chế số phận 

nông d}n nghèo. 

Tƣ̀ tính cách n|y , ta sê hi ểu thái đ ộ chính trị của con ngƣời 

nông d}n Nam Bộ v| sƣ̣ ph ản kháng quy ết liệt đối với bọn  phong 

___________ 

1. B|i Phú cô ̃Gia Định. 
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kiến, đế quốc tìm c{ch cƣớp đ}́t của họ trong nhƣ̂ng ho|n cảnh lịch 

sƣ ̃kh{c nhau. 

Năm 1771, cuộc nổi dậy của T}y Sơn l| sƣ ̣kiện chính trị nổi bật, 

ch}́n động đến to|n cục, kể tƣ ̀ khi d}n ta xuôi xuống phía Nam . 

Chỉ trong v|i năm, T}y Sơn đa ̂ch}́m dƣ́t Chúa Trịnh ở Bắc v| Chúa 

Nguyê̂n ở Nam1. Anh hùng Nguyê̂n Huệ đƣợc kh}m phục  bỡi chiến 

công ph{ tan đội chiến thuyền T}y Ban Nha do tên Pháp Manuel chỉ 

huy ở  Cần Giờ, đánh tan 2 vạn qu}n Xiêm ở  Rạch Gầm, Xo|i Mút 

(Mỹ Tho) v| đại phá 28 vạn qu}n Mãn Thanh x}m lƣợc ở phía Bắc. 

Cuộc khỡi nghĩa T}y Sơn đâ giải phóng nông d}n vùng Ngũ 

Quảng khỏi {ch {p bƣ́c bóc lột nặng nề của c{c Chúa Nguyê̂n v| bộ 

thuộc, cƣờng h|o, nh}t́ l| tƣ ̀ triều đại Nguyê̂n Phƣớc Kho{t. Nông 

d}n Bắc H| hƣỡng ứng khi qu}n T}y Sơn ra Bắc với danh nghîa  

“phù Lê, diệt Trịnh”. T}y Sơn có mặt ở Nam Bộ không l}u, bị đƣ́t 

đoạn v| không có chính s{ch kinh tế - xã hội gì đáng kể dƣới 

quyền của Nguyê̂n Lƣ ̂ kém cỏi, thiếu t|i, trong khi chính s{ch  

kinh tế - xã hội của c{c Chúa Nguyê̂n trong hơn một thế kỷ (tính tƣ ̀

năm 1623) có ảnh hƣỡng s}u đậm trong cƣ d}n Nam Bộ. 

Nhƣng, cƣ d}n Nam Bộ b}́t mãn với Nguyê̂n [nh trƣớc th{i độ 

dƣ̣a v|o thế lƣ̣c Xiêm rồi Ph{p của Nguyê̂n [nh trong tranh gi|nh 

quyền lƣ̣c với T}y Sơn v| sau n|y, th{i độ ƣơn hèn của triều Nguyê̂n 

trƣớc thƣ̣c d}n Ph{p. Nhƣ vậy, c{i lớn nh}́t m| ngƣời Nam  Bộ 

quan t}m v}̂n l| vận nƣớc. 

Sau khi đánh bại T}y Sơn v|o năm 1802, nh| Nguyê̂n v}̂n chủ 

trƣơng đ}̃y mạnh kh}̃n hoang ở Nam Bộ, d|nh cho ngƣời đi khai 

hoang nhiều thủ tục dê ̂ dãi, để cho tƣ ̣ chọn nơi khai ph{, miê̂n 

thuế ba năm hoặc l}u hơn tùy đi ều kiện. Mặt khác, c{c Vua Nguyễn  

cũng đ}̃y mạnh việc lập đồn điền, chú trọng c{c vùng biên giới 

nhằm bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

___________ 

1. T}y Sơn d}́y binh năm 1771; đánh v| diêṭ Chúa Nguyên̂ năm 1776 - 

1777; đánh v| diệt Chúa Trịnh năm 1786. 
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Một đặc điểm kh{c l| triều Nguyê̂n đa ̂ khuyến khích nhiều 

ngƣời gi|u có , c{c địa chủ có vốn từ phía ngo|i v|o Nam B ộ khai 

kh}̃n v| bao chiếm ruộng đ}́t, tổ chƣ́c nhƣ̂ng điền sản lớn. Thời 

Minh Mạng, quan tỉnh Gia Định đa ̂ t}u về triều: “Trong hạt không có 

ruộng công, các nhà giàu đa ̂bao chiếm ruộng tƣ đến ngàn trăm mâ̂u, dân 

nghèo không đƣợc nhờ cậy”1. Ông ta đề nghị vua cho cắt một nƣ̃a số 

ruộng cũa địa chũ th|nh công đi ền để chia cho d}n có đ}́t canh  t{c, 

nhƣng không đƣợc ch}́p thuận. Nhƣ vậy, nhƣ̂ng cơ sỡ cho sƣ ̣ph}n 

hóa giai c}́p bắt đầu tƣ ̀Nguyê̂n Hƣ̂u Cảnh chia quận, huyện ở Nam 

Bộ, m| điển hình l| Nguyê̂n Cƣ̃u V}n cƣớp ruộng cũa  nông d}n 

vùng Bến Nghé, bị thời cuộc kiềm chế đa ̂ph{t triển nhanh dƣới triều 

Nguyê̂n. Giai tầng chúa đ}́t hình th|nh tạo nên cơ sỡ xã hội của 

chính quyền nh| Nguyê̂n đa ̂đ}̃y m}u thu}̂n giai c}́p nông d}n - địa 

chủ ng|y c|ng gay gắt, nảy sinh nhiều cuộc đ}́u  tranh, ví nhƣ 

nhƣ̂ng cuộc nổi dậy của ngƣời Việt v| ngƣời Khmer  ở vùng kinh 

Vĩnh Tế năm 1841, cuộc nổi dậy của Suy v| Súc (1842) ở vùng Rạch 

Gi{, của L}m Sum ở vùng Lạc Hóa (Tr| Vinh), v.v.. 

Tuy vậy, ngƣời d }n Nam Bộ có th{i đ ộ công minh trong đánh 

gi{ chính s{ch của nh| Nguyễn - chủ yếu l| Minh Mạng v| các trợ 

lý của ông ta , nhƣ Lê Văn Duyệt, Trƣơng Minh Giảng, Nguyê̂n 

Văn Thoại ... trong việc khai phá vùng Cƣ̃u Long v| minh định 

biên giới v ới Campuchia trƣớc tham vọng của vƣơng quốc Xiêm . 

Riêng Tả qu}n Lê Văn Duyệt đƣợc nhi ều ngƣời tôn sùng vì đâ 

chăm lo đời sống cho d}n , l| một vị quan thanh liêm , kiên quyết 

chống tham quan ô lại . Vai trò cũa Nguyê̂n Văn Thoại đƣợc đánh 

gi{ cao c ả về kinh tế v| qu}n sƣ̣ nhờ huy đ ộng đ|o kinh Thoại  

H| nối li ền Long Xuyên - Rạch Gi{ v| kinh Vĩnh T ế nối sông H ậu 

với cƣ̃a Giang Th|nh vịnh Thái Lan m| g ần đ}y ta nạo vét v| mỡ 

rộng con kinh n|y để ph}n lû ra bi ển T}y . Nguyê̂n Tri  Phƣơng 

___________ 

1. Minh Mệnh chính yếu, t. 3, tr.93. 
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đƣợc nhắc đến trong c{c công trình khai hoang ở  An Giang, H| 

Tiên, Ba Xuyên... 

Sau n|y, nh| Nguyê̂n cũng lƣu lại hình ảnh đẹp với ba ông 

vua chống Ph{p, bị lƣu đ|y (H|m Nghi, Th|nh Th{i, Duy T}n).  

Trong lƣu d}n Việt trên vùng đ}́t mới, xu}́t hiện nhiều tôn 

gi{o địa phƣơng cùng với nhƣ̂ng tôn gi{o vốn có tạo th|nh một đời 

sống t}m linh phong phú. Đúng nhƣ Gi{o sƣ Trần Văn Gi|u đâ  

nhận xét: “Đồng bằng sông Cƣ̃u Long l| miếng đ}́t hết sƣ́c m|u mơ̂ v| 

cũng l| miếng đ}́t sản sinh nhiều đạo kh{ lạ lùng, mê tín dị đoan hết 

sƣ́c phổ biến”1. 

Cũng d ễ hiểu, miền đ}́t mới hoang vu n|y chƣ́a đƣ̣ng nhi ều 

sƣ́c mạnh tƣ̣ nhiên , cùng với nhƣ̂ng áp bƣ́c , biến động trong xâ 

hội đe dọa cu ộc sống hằng ng|y cũa con ngƣời nên p hải thờ cúng 

để nhờ các lƣ̣c lƣợng siêu nhiên phù trợ . Vả lại, Nam Bộ nói 

chung l| đ}́t bằng , rải rác ngoi lên m ột hòn núi , nh}́t l| ở vùng B| 

Rịa , Biên Hòa , T}y Ninh , Ch}u Đốc , H| Tiên ... Địa hình }́y đƣợc 

nhận thƣ́c nhƣ m ột hiện tƣợng huyền bí , thu hút lòng tin cũa 

ngƣời d}n . 

H|nh trang tôn giáo cũa lƣu d}n Vi ệt thoạt đ ầu v| cơ bản l| 

đạo thờ t ổ tiên, ông b| , thờ các vị anh hùng cƣ́u nƣớc , c{c th|nh 

ho|ng, kế đó l| tam giáo (Nho, Phật, Đạo). Nho giáo vốn không 

s}u sắ c đối với đa số lƣu d}n ít học , về sau lại tõ ra b}́t lƣ̣c đối với 

cuộc x}m lăng cũa thƣ̣c d}n Pháp nên Ph ật giáo v| Đạo giáo n ổi 

trội lên. 

C{c tôn gi{o nhƣ Phật gi{o, Thiên Chúa gi{o cũng năng động 

hơn trên vùng đ}́t mới v| kích thích sƣ ̣ ra đời của c{c tôn gi{o 

mới. Tính yếm thế của tôn gi{o giảm, tính nhập thế tăng lên. 

___________ 

1. Tr}̀n Văn Gi|u: Sƣ̣ phát triễn của tƣ tƣỡng ở Việt Nam tƣ̀ thế kỷ XIX đến 

Cách mạng Tháng Tám, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1996, t. 1, tr. 508. 
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Trong cuộc tranh luận về ch}́n hƣng Phật giáo v|o đầu thế kỷ XX, 

sƣ Thiện Chiếu đâ viết hai c}u đối ở cƣã chùa:  

 “Phật ph{p thi nhập thế nhi phi yếm thế. 

 Tƣ̀ bi nãi s{t sinh dĩ độ chúng sinh”.  

Lƣợc dịch nhƣ sau: 

 “Đạo Phật là nhập thế chƣ́ không phải yếm thế 

 Tƣ̀ bi lắm lúc phải sát sinh để cƣ́u hộ chúng sinh”. 

Xu hƣớng nhập thế của Phật giáo r}́t mạnh ở Nam Bộ, lôi cuốn các 

vị tu h|nh v| Phật tƣ̃ tích cƣ̣c tham gia kháng chi ến chống thƣ̣c d}n 

x}m lƣợc. Thật ra đạo Cao Đ|i , Hòa Hảo, Bƣ̃u Sơn Kỳ Hƣơng... cũng 

thờ Phật, cũng l| sự nhập thế để giải khổ cho xâ hội, do đó đa số chƣ́c 

sắc cũa đạo v| tín đồ đâ đóng góp nhiều công sƣ́c v| hy sinh trong đ}́u 

tranh giải phóng d}n tộc, chỉ trừ một số ít nhẹ dạ bị lợi dụng. 

Riêng Thiên Chúa gi{o, một tôn gi{o do c{c gi{o sĩ nƣớc ngo|i đến 

truyền đạo ở Nam Bộ tƣ ̀ thế kỷ XVII nhƣng không ph{t triển mạnh 

bằng Đ|ng Ngo|i, tuy rằng không bị hạn chế bỡi lệnh c}́m đạo cũa 

triều đình nhƣ ở Trung, Bắc. Sƣ̣ phát triển cũa Thiên Chúa  gi{o gặp 

một trỡ ngại l| đạo thờ tổ tiên, ông b| của lƣu d}n Việt r}́t mạnh. Số 

gi{o d}n đâ ít, lại gắn với đời thƣờng mạnh hơn. 

Phải nói nét nổi bật về tín ngƣỡng ở Nam Bộ là tất cả các tôn giáo đều 

không thể phủ nhận đạo gốc , đạo nền cũa lƣu dân Vi ệt là thờ cúng ông  bà, 

tổ tiên m| phải chung sống v| phù hợp với đạo gốc nếu muốn  thu 

phục tín đồ. C{c tín đồ Thiên Chúa gi{o đến nay v}̂n thờ  tổ tiên, 

nhƣ̂ng ng|y giỗ, chạp v}̂n l|m cỗ nhớ ngƣời đa ̂khu}́t. Khía cạnh đạo 

đƣ́c tôn gi{o n|y c|ng thể hiện mạnh ở  c{c đạo Cao Đ|i, Hòa Hảo, 

Bƣ̃u Sơn Kỳ Hƣơng, Tƣ ́]n Hiếu Nghĩa... 

Trong đời sống văn hóa , các dân t ộc đâ cùng tôn trọng phong tục 

tập quán cũa nhau , ít kỳ thị tôn giáo m| nhiều khi còn vui chung với 

nhau trong nhƣ̂ng ng|y lê̂ h ội riêng cũa tƣ̀ng d}n t ộc, trƣ̀ trƣờng 

hợp không bình thƣờng thời ch ế độ Ngô Đình Di ệm g}y nạn xung 

đột Thiên Chúa giáo với Ph ật giáo . Tính phóng kho{ng , bao dung 
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trong tƣ ̣ do tín ngƣơ̂ng l| một thể hiện rõ nét của con ngƣời trên 

vùng đ}́t Nam Bộ. 

Bộ phận lƣu dân đầu tiên vào phƣơng Nam nói chung là ít học , theo 

nghĩa trƣờng ốc . Phổ biến l| nhƣ̂ng ngƣời đƣợc xem nhƣ có trình 

độ học vấn ngang ở mƣ́c bi ết đọc , biết viết. Chƣ̂ nghîa đƣợc dùng 

để giao dịch thƣ tƣ̀ , cho toa trị b ệnh, ghi chép s ổ s{ch vay mƣợn 

nợ... Một thời gian sau , do nhu cầu cũa  đời sống , một số ngƣời tƣ̀ 

phía ngo|i v|o mở trƣờng dạy cho lớp trẻ bi ết đọc sách v| mâi khi 

Chúa Nguyễn khuy ến khích vi ệc học h|nh , lớp trí thƣ́c đ ầu tiên 

mới hình th|nh . Hai trung t}m văn hóa n ổi tiếng lúc }́y l| Gia 

Định v| H| T iên. Võ Trƣờng To ản đƣợc tôn l| Phu Tƣ̃ , mỡ trƣờng 

dạy học v| lớp học sinh do cụ đ|o tạo v ề sau trỡ th|nh nhƣ̂ng trí 

thƣ́c tiêu bi ểu cũa Nam B ộ nhƣ Trịnh Ho|i Đƣ́c , Lê Quang Định , 

Ngô Nh}n Tịnh , Ngô Tùng Ch}u... Tuy nhiên, phải đợi đ ến lú c 

triều Nguyê̂n ổn định chính trị ở Nam Bộ sau khi đánh bại T}y 

Sơn, hệ thống thi cƣ̃ mới đƣợc n}ng lên m ột mƣ́c . V|o thời Gia 

Long, Minh Mạng đâ có trƣờng thi ở Gia Định v| đ ội ngû cƣ̃ nh}n , 

tú t|i mới tƣơng đối đông . Muốn có học vị  cao thì ph ải đi thi hội - 

chỉ đƣợc t ổ chƣ́c ở kinh đô Huế. Vị tiến sî đ ầu tiên ngƣời Nam B ộ 

l| Phan Thanh Giản, đỗ năm 1826... Nhƣ̂ng trí thƣ́c n ổi tiếng sau 

n|y trên văn đ|n v| nh}́t l| trong vi ệc tập hợp qu ần chúng chống 

Ph{p phần lớn l| tú  t|i, cƣ̃ nh}n . Nguyê̂n Đình Chi ểu, nh| thơ lớn , 

l| một tú t|i . 

Mặt khác, văn hóa mang tính quần chúng lại hết sƣ́c phong phú trong 

xã hội Nam Bộ. Công tác sƣu t ầm, ph}n loại v ề d}n ca gần đ}y cho 

th}́y Nam Bộ xếp vị trí h|ng đầu trong cả nƣớc về c{c điệu lý, điệu hò. 

Đ|n ca t|i tƣ̃ xu}́t hiện khá sớm, gắn với sinh hoạt, mùa m|ng, trên di 

chuyển ghe xuồng. Hò đối đ{p giữa trai g{i rất phổ biến. 

Sinh hoạt ngh ệ thuật có mƣ́c n}ng cao , đƣợc th ể hiện ở c{c 

buổi biểu diê̂n hát bội, có gốc mi ền Trung nhƣng cải biên th|nh 

phong cách Nam B ộ, có sức hấp dẫn mạnh . Chuyện gánh hát  biểu 
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diê̂n trên s}n kh}́u giƣ̂a rƣ̀ng đƣớc C| Mau, kh{n giả ngồi xem 

trên xuồng, xung quanh l| c{ s}́u, có thể hơi cƣờng điệu, song nó 

phản {nh một hoạt động nghệ thuật r}́t d}n gian. Ngƣời d}n Nam Bộ 

kết hợp nhƣ̂ng lê ̂Kỳ yên, cúng đình với diê̂n tuồng mỗi năm v|i lần, 

l| ng|y lê ̂lớn ở xóm l|ng. 

Điều đáng chú ý l| “truyện T|u” lƣu h|nh thật rộng ở Nam Bộ, 

ngay cả khi chƣ ̂quốc ngƣ ̂ chƣa phổ biến. Nhƣ̂ng nh| nho đọc tiểu 

thuyết Trung Quốc, đƣa cốt truyện chủ yếu v|o tuồng h{t v| v|o 

truyện thơ. Nƣớc ta, truyện thơ lƣu h|nh nhiều nh}́t ở Nam Bộ, l}́y 

tích có từ truy ện T|u , có từ chuy ện d}n gian tại ch ỗ, không sao kể 

hết: Thạch Sanh - Lý Thông, Thạch Sanh chém chằn, Thanh X| - Bạch 

X|, Phạm Công - Cúc Hoa, v.v.. Nh}n vật chính di ện trung cang , 

nghĩa khí, trọng nghĩa khinh t|i nhƣ Quan Công , Triệu Tƣ,̃ nhƣ Tần 

Thúc Bảo, Đơn Hùng Tín, Trình Giảo Kim, nhƣ Trị nh ]n, Địch 

Thanh, Nhạc Phi... đa ̂ đi v|o thói quen của đông đảo ngƣời d}n 

Nam Bộ. Tuyến phản diện cûng trỡ th|nh t}́m gƣơng răn đe trong xã 

hội ta nhƣ B|ng Hồng, Tôn Tú, Tần Cối... Truyện thì l}́y tích tƣ ̀ sƣ ̃

v| tiểu thuyết Trung Quốc, nhƣng đƣợc thƣỡng thƣ́c bằng t}m hồn 

Việt Nam, đƣợc d}n gian hóa đến độ: “nóng nhƣ Trƣơng Phi”, “gan 

nhƣ Triệu Tƣ̃” , “nịnh nhƣ B|ng H ồng”, “ác nhƣ Tần Cối”... Ngƣời 

thƣỡng thƣ́c không cần biết nhƣ̂ng nh}n vật kia l| ngƣời nƣớc n|o, 

họ l}́y chu}̃n của đạo lý Việt Nam m| xét, m| khen, m| chê. Chúng 

ta tìm th}́y trong văn thơ của c{c sĩ phu thuộc lớp nh| nho nhƣ̂ng 

điển tích tƣợng trƣng, nhƣ văn tế nổi tiếng của Đồ Chiểu khóc 

Trƣơng Định l}́y khung cảnh chung bên Trung Quốc “sƣ ̣ thế hãy 

bên Hồ bên H{n, non sông còn nƣ̃a Tống, nƣ̃a Liêu”... 

IV 

Tính cách con ngƣời Việt Nam trong quá trình phát triển về phƣơng 

Nam đa ̂chuyển động một cách mạnh mẽ, sâu sắc, khi Nam Bộ đối mặt với 

chủ nghĩa thƣ̣c dân Pháp. 
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Nam Bộ xu}́t hiện lúc cuộc khỡi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi 

giặc Minh về nƣớc đa ̂hơn 250 năm, tƣ́c nhƣ̂ng ngƣời d}n lƣu t{n chỉ 

còn nghe thời kỳ nƣớc ta bị nƣớc ngo|i chiếm đóng qua sƣ̃ sách , 

hay truyền kh}̃u, m| bản th}n không tƣ̀ng trải qua th}n phận kẻ m}́t 

nƣớc, trƣ ̀ cuộc x}m nhập ngắn của 20 ng|n qu}n Xiêm (chủ yếu 

bằng chiến thuyền) bị Nguyê̂n Huệ đánh tan ở  Rạch Gầm - Xo|i 

Mút, tỉnh Tiền Giang năm 1785. Cuộc x}m lƣợc cũa qu}n Thanh thời 

Lê Chiêu Thống diê̂n ra ngắn ngủi, cả Đ|ng Trong l}̂n Nam Bộ đều 

không chịu t{c động của biến cố ấy, trƣ̀ ni ềm tƣ ̣ h|o Vua Quang 

Trung đại thắng Tôn Sĩ Nghị. Nhƣ vậy, đối mặt với thƣ̣c d}n 

phƣơng T}y v|o giƣ̂a thế kỷ XIX nhƣ một thách  thƣ́c chƣa tƣ̀ng 

đƣợc hình dung trƣớc đó. Thƣ̣c d}n Ph{p chính thƣ́c tiến công S|i 

Gòn lại l| sƣ ̣ x}m lƣợc của một cƣờng quốc  phƣơng T}y, một 

cƣờng quốc tƣ bản chủ nghĩa. Đó l| chủ nghĩa  thƣ̣c d}n phƣơng 

T}y, kẻ thù mới, nguy hiểm nh}́t đối với t}́t  cả c{c d}n tộc ch}u [. 

Trong trƣờng hợp đó, so s{nh lƣ̣c lƣợng v ề qu}n sƣ̣ v| kinh t ế thì 

nh}n d}n Nam Bộ ở v|o thế yếu. Chính s{ch  của triều đình nh| 

Nguyê̂n dao động, xu hƣớng chủ hòa, cầu an thắng thế, vả lại, với 

trình độ tổ chƣ́c lƣ̣c lƣợng chính trị v| qu}n sƣ ̣ th}ṕ kém, triều 

Nguyê̂n không thể chống lại qu}n x}m lƣợc , cho nên lần lƣợt các 

tỉnh miền Đông, rồi miền T}y cũa Nam Kỳ bị Ph{p chiếm đóng. Tình 

hình bi đát ấy diê̂n ra ở H| Nội v| Bắc Kỳ, ở Huế v| Trung Kỳ, đến 

nhƣ̂ng năm 80 của thế kỷ XIX, to|n bộ nƣớc Việt Nam lọt v|o tay 

thƣ̣c d}n Ph{p. 

Qu}n v| d}n Việt Nam đề kh{ng nhiều chục năm, tuy nhiên 

qu}n triều đình kém cỏi về nhiều mặt: tổ chƣ́c, trang bị, chỉ huy, 

cũng nhƣ chiến lƣợc, chiến thuật. Nét nổi bật l| phong tr|o quần 

chúng kh{ng chiến. 

Ở Nam B ộ, ngay trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu Pháp ti ến công S|i 

Gòn, quần chúng đâ đƣ́ng lên tƣ̣ t ổ chƣ́c th|nh đ ội ngû , tiêu biểu 

l| nghîa binh Trƣơng Định . Khi cả Nam Bộ bị Ph{p chi ếm, cuộc 
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chiến đ}́u cũa nhƣ̂ng ngƣời d}n bình thƣờ ng v| nhƣ̂ng nh| Nho 

yêu nƣớc v}̂n ti ếp tục . Toàn bộ các phong trào đ ề kháng của nhân dân 

Nam Bộ rất ít liên quan đ ến vai trò cũa tri ều đình , song lại sôi sục bỡi 

ngƣời dân đƣ́ng lên hành đ ộng không vì báo ơn vua , mà vì rƣ̃a nhục mất 

nƣớc. Nhƣ̂ng b|i văn t ế của cụ Đ ồ Chiểu phản ánh s}u sắc hi ện 

thƣ̣c n|y . 

Tính cách con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ qua lò lƣ̃a thƣ̃ thách dân t ộc 

đầu tiên vào lúc đó . C{i họa l|m nô l ệ cho nƣớc ngo|i tƣ̀ sách sƣ̃ đâ 

hiển hiện ngay trong cuộc sống h|ng ng|y. Không một gia đình n|o 

không l| nạn nh}n cũa chi ến tranh x}m lƣợc , nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc 

bỗng nhiên bị chém gi ết, bị k ết tội, l|ng mạc bị thiêu hũy , d}n 

chúng bị bắt x}u , đi lính v| ph ải chịu nhi ều thƣ́ thu ế, trong đó có 

loại thu ế m| dƣới mắt ngƣời d}n th ật phi lý . Bọn {c b{ ngóc đ ầu 

dậy v| b}y giờ , {c b{ đ ồng nghîa với l|m tay sai cho giặc , cƣớp đ}́t 

của nông d}n , đƣ́ng đầu các cơ quan cai trị ... Nhƣ̂ng mặt vƣ̀a k ể t{c 

động đến hiểu biết cũa ngƣời d}n  Nam Bộ, cung c}́p cho ngƣời d}n 

nhƣ̂ng phản đề để n}ng cao thêm khí phách ngƣời Nam B ộ. 

Ph{p l| nƣớc tƣ bản công nghiệp phƣơng T}y. Đặt ch}n lên đ}́t 

Nam Bộ, chúng triển khai liền cung c{ch cai trị không giống cung  

c{ch của nh| Nguyê̂n. Cộng v|o đó, để có đũ lƣ̣c lƣợng cho bộ m{y 

thống trị, Ph{p mỡ ngay c{c trƣờng đ|o tạo thông ngôn, kỹ thuật. 

S|i Gòn đƣợc quy hoạch th|nh th|nh phố, dƣ ̣ kiến sang thế kỷ XX 

đông đến nƣ̃a triệu d}n . Công xƣỡng h ải qu}n l| cơ sỡ công  nghiệp 

đầu tiên để sƣ̃a chƣ̂a t|u chiến cho Ph{p. Song song, Ph{p xu}́t bản 

b{o chí v| khuyến khích phổ biến chƣ ̂quốc ngƣ.̂ Cảng S|i Gòn tiếp 

nhận t|u viê̂n dƣơng. Xã hội tiền tƣ bản sớm đƣợc  thiết lập v| 

nhanh chóng trỡ th|nh nền tảng mới của xã hội Nam Bộ. 

Một đặc đi ểm cũa bu ổi giao thời n|y l| một mặt tinh th ần yêu 

nƣớc cũa ngƣời dân Nam B ộ đƣợc kích đ ộng đến cao độ, đồng thời ngƣời  

dân Nam Bộ cũng tìm thấy trong khoa học và công ngh ệ nhƣ̂ng kh ả 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
206 

 

năng chuyển đổi sô ́ phận của mình một khi nắm đƣợc nhƣ̂ng kiến 

thƣ́c hiện đại ấy. 

Còn ở dạng thô sơ, hai lƣ̣c lƣợng bắt đầu xuất hiện, là ngƣời lao 

động, ngƣời thợ, là nhƣ̂ng trí thƣ́c tiếp cận với nền văn hóa phƣơng Tây. 

Nhƣ vậy, tính c{ch con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ thêm nhƣ̂ng 

nguồn dinh dƣơ̂ng mới đ ể tƣ̀ng bƣớc hi ện đại hóa chũ nghîa  yêu 

nƣớc truyền thống. Vốn xu}́t th}n trên mảnh đ}́t ít chịu gò  bó của 

phong kiến quan lại, ngƣời Nam Bộ dê ̂ tìm đƣợc con đƣờng tối ƣu 

để ph{t triển. 

Diê̂n tiến của lịch sƣ ̃ tƣ ̀ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX đâ 

chƣ́ng minh cho đặc đi ểm cũa tính cách con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam 

Bộ không chỉ với phong kiến v| xã hội nông nghiệp, m| còn cho th}́y 

thế mạnh trong môi trƣờng chủ nghĩa tƣ bản. Nó nói lên điều sau 

đ}y: chủ động ứng phó với mọi tình huống, không thụ động trƣớc 

ho|n cảnh vốn l| bản lĩnh của ngƣời Việt Nam, bản lînh  ấy thêm 

độ s}u đối với ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ. 

* 

*     * 

Bối c ảnh tƣ̣ nhiên cũa vùng đất mới , lớp ngƣời V iệt Nam đầu tiên 

định cƣ ở đây và lịch sƣ̃ bi ến động về nhân văn trong lịch sƣ̃ nhân loại 

đâ bƣớc sang thời hi ện đại là ba cơ sỡ quyết định quá trình hình th|nh 

tính c{ch con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ. Nói c{ch kh{c , tính c{ch 

con ngƣời  Việt Nam ở Nam Bộ đƣợc hình th|nh trong nhƣ̂ng đi ều 

kiện lịch sƣ̃ nh}́t định v ề môi trƣờng sinh thái , kinh tế, chính trị , xã 

hội, v.v. nhƣng đó không ph ải l| “đặc s ản” cũa khu vƣ̣c , m| bắt 

nguồn tƣ̀ ph}̃m ch}́t cũa con ngƣời Vi ệt Nam đƣợc hun đúc qua 

m}́y nghìn năm v| đƣợc đ ổi mới so với đi ểm xu}́t phát cũa chính 

mình. 

Đối với ngu ồn gốc tƣ tƣỡng v| t}m lý ngƣời Vi ệt Nam ở Nam 

Bộ, có hai m ệnh đề quyết định v| cûng l| hai h|nh trang cơ b ản 
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cho họ t ồn tại v| chi ến đ}́u ở vùng đ}́t mới . Mệnh đề thƣ́ nhất : d}n 

lƣu tán , dù với nhƣ̂ng trình đ ộ kh{c nhau , v}̂n hi ểu rằng mình l| 

ngƣời Vi ệt Nam , tƣ́c l| ngƣời trong m ột d}n tộc v| đ}́t nƣớc đâ 

hình th|nh từ xa xƣa . Có khi chƣa hi ểu r|nh về sƣ̃ nhƣng di 

truyền trong t}m thƣ́c ngu ồn gốc }́y . Ngƣời Vi ệt Nam l| nhƣ̂ng 

ngƣời không ch}́p nh ận sƣ̣ đ ồng hóa cũa phƣơng Bắc , đâ lập quốc 

trên bờ côi do mình khai phá v| chống lại ách x}m lƣợc . Cùng l| 

B{ch Vi ệt ở nam sông Dƣơng Tƣ̃ , Lạc Việt v| ]u Việt l| hai bộ tộc 

duy nh}́t - sau n|y kết hợp th|nh ngƣời Vi ệt m| ta gọi l| ngƣời 

Kinh - tho{t khỏi số ph ận cũa các t ộc Việt khác nhƣ : M}n Việt 

(Phúc Ki ến), Nam Việt (Quảng Đông), Điền Việt (V}n Nam)... Khi 

nh| Tần “thống nh}́t thiên hạ” xua 50 vạn qu}n đ{ nh Bách Vi ệt, 

tƣớng Đ ồ Thƣ bị Vua ]u Vi ệt giết. Tinh thần b}́t khu}́t nuôi 

dƣơ̂ng t}m h ồn ngƣời Vi ệt v| qua lòng ngƣơ̂ng m ộ tổ tiên, họ 

chuyển cái n ền tảng thiêng liêng nhƣ thế v|o công cuộc khai phá 

Nam Bộ. Mệnh đề thƣ́ hai : cuộc phát tri ển về phƣơng Nam đại quy 

mô bắt đ ầu tƣ̀ lúc đ}́t nƣớc chia hai - Đ|ng Ngo|i v| Đ|ng Trong - 

trải qua nhiều năm tháng đánh nhau , một hình thƣ́c “n ồi da xáo 

thịt” m| những ngƣời có lƣơng tri không th ể ch}́p nh ận. V|o 

phƣơng Nam khai phá v| sinh sống , lƣu d}n canh cánh bên lòng 

sƣ̣ thống nh}́t v| to|n vẹn lânh th ổ v| đó l| ƣớc mong cũa h ết thế 

hệ n|y sang thế hệ kh{c. 

Đâ có nhiều công trình nghiên cƣ́u về nhƣ̂ng đặc tính đó, một số 

nét cơ bản có thể nêu tóm tắt nhƣ: 

- Điểm nổi bật trong tính c{ch của con ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ 

l| tinh thần yêu nƣớc nồng nàn, ý chí tha thiết với thống nhất dân tộc, luôn 

hƣớng về cội nguồn, thƣơng yêu đồng bào cùng cảnh ngộ. Să̂n sàng hy sinh 

xả thân cƣ́u nƣớc, să̂n sàng cƣ́u trợ đồng bào lâm nạn. 

- Tinh thần b}́t khu}́t chống áp bƣ́c , b}́t công , yêu chuộng 

d}n chũ, tƣ̣ do, trọng nghĩa khinh t|i, mạo hiểm, dũng cảm trong đ}́u 

tranh, nhƣng nhiều khi thiếu sƣ̣ bình tînh c ần thiết, chƣa ph}n biệt 
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c{i đáng v| không đáng bênh vƣ̣c, dê ̂ nổi nóng, nếu không c}̃n 

thận sẽ bị kích động tƣ ̣ph{t tiêu cƣ̣c. 

- Tính năng động, s{ng tạo, tƣ ̣ lƣ̣c tƣ ̣ cƣờng, thích tìm tòi c{i 

mới, thiết thƣ̣c, coi trọng hiệu quả công việc nhƣng lại ít chịu đi s}u 

nghiên cƣ́u học tập, thƣờng giản đơn, nặng tính thƣ̣c dụng. Chí sĩ 

Phan Bội Ch}u có nhận xét đúng l| ngƣời Nam Kỳ “co ́ ý phát  

thành” nhƣng “văn sƣ́c” không nhiều. 

- H|o hiệp, hiếu kh{ch, bộc trƣ̣c, kho{ng đạt, bao dung, ch}n 

th|nh, thủy chung, vô tƣ, bình dị v| h|i hƣớc, không th|nh kiến s}u 

sắc nhƣng lại thiếu chặt chẽ trong quản lý, dê ̂buông lỏng cho nhƣ̂ng 

tiêu cƣ̣c ph{t sinh, một số không ít thiếu tính to{n tiết kiệm cho sƣ ̣

nghiệp l}u d|i, một số có khi dốc túi ăn x|i rồi hôm sau l|m lại, 

thiếu căn cơ. 

- Trong giao tiếp, không r|o đón , có khi qu{ tự nhiên th|nh  

thô kệch. 

- Không nặng đầu óc địa phƣơng cục bộ, ch}́p nhận hợp t{c 

thẵng thắn với ngƣời dù không cùng quê qu{n, ch}n th|nh suy 

tôn, mến mộ b}́t cƣ ́ai có đƣ́c, có t|i. 

Thông thƣờng, trong tính c{ch con ngƣời nói chung, mặt tích 

cƣ̣c l| chủ yếu, nhƣng nếu qu{ đ| thì trỡ th|nh khuyết, nhƣợc 

điểm. Tính c{ch ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ về cơ bản bắt nguồn tƣ̀ 

văn hóa d}n tộc đƣợc ph{t huy v| n}ng cao, đồng thời còn đƣợc  

bổ sung bằng nhƣ̂ng ph}̃m ch}́t mang d}́u ấn lịch sƣ ̃ của ho|n  

cảnh sinh sống trên vùng đ}́t mới. B}́t cƣ ́ai tƣ̀ng sống ở đ}y ít nhiều 

đều tiếp nhận d}́u ấn đó trong nếp nghĩ v| h|nh động cũa mình v| 

qu{ trình chuyển biến đó thể hiện đậm nét trên tính c{ch đƣợc gọi l| 

qu{ trình “Nam Bộ hóa”. Đ}y l| vùng đ}́t v| con ngƣời  có sƣ́c hút, 

chuyển hóa v| sƣ́c lan tỏa mang tính đặc thù. V| cũng có thể hình 

dung đó l| một “vùng động lƣ̣c ph{t triển”. 

Nhƣ̂ng nét cơ b ản cũa tính cách con ngƣời Vi ệt Nam ở Nam Bộ 

đƣợc th ể hiện ng|y c|ng rô nét v| phong phú tƣ̀ khi ngƣời d}n 

của  vùng đ}́t n|y đo|n k ết đƣ́ng lên chống giặc ngoại x}m , vƣ̀a 
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phải tiếp tục đ}́u tranh, lại vƣ̀a phải chung đụng với thƣ̣c d}n đế 

quốc phƣơng T}y x}m chiếm v| thống trị. 

* 

*     * 

Tính cách con ngƣời Việt Nam ở Nam Bộ l| một c{ch nói có nội 

h|m riêng của ngƣời Việt Nam. Chúng ta biết, trên thế giới, nhiều bộ 

tộc, d}n tộc di chuyển tƣ ̀thuỡ hồng hoang c{ch r}́t xa nơi hình th|nh 

sơ khỡi h|ng vạn dặm, cũng sau h|ng vạn năm lƣu giƣ̂ ngu ồn 

gốc cũ nhƣ nhƣ̂ng kỷ niệm đôi khi mơ hồ - ví dụ ngƣời vùng  

Caucase Nam ]u sang Ấn Độ. Ngay thời Trung cổ, ví dụ ngƣời  

Trung [ t}y tiến, hình th|nh d}n tộc Hunggary một nh{nh, nh{nh 

kh{c bắc tiến th|nh d}n tộc Phần Lan. Ngƣời Việt Nam phát  triển 

về phƣơng Nam trên một lãnh địa liền với c{i nôi sản sinh ra cội 

nguồn của mình. Sƣ ̣ to|n vẹn về văn hóa d}n tộc đƣợc cơ  bản bảo 

tồn. Đƣơng nhiên, môi trƣờng tƣ̀ng nơi có t{c động v|o nhƣ̂ng 

mặt nh}́t định của tính c{ch con ngƣời - v| t{c động đến một số 

tiểu tiết sinh hoạt, kể cả giọng nói do tiếp nhận điều kiện sinh sống 

mới trên địa b|n mới có cƣ d}n không phải l| ngƣời  Việt - song 

tính thuần nh}́t không bị vi phạm. 

Quá trình phát tri ển về phía Nam chính là quá trình tự thu lƣợm 

kinh nghiệm, tích lũy ki ến thƣ́c , trau dồi kŷ năng , cho nên càng di 

chuyển xuống phía Nam , ngƣời Vi ệt càng cƣờng tráng , thêm trẽ . Có th ể 

chia quá trình ph{t tri ển về phía Nam th|nh hai giai đoạn chính : 

giai đoạn đ ầu khi dƣ̀ng ch}n ở Nam sông Gianh , giai đoạn sau khi 

đƣ́ng ch}n trên ch}u th ổ sông Cƣ̃u Long . Giai đoạn đ ầu nhƣ 

chuyển tiếp, vai trò cũa vùng Ngû Qu ảng r}́t quan trọng - lƣ̣c 

lƣợng khai ph{ ti ếp sau phần lớn l| ngƣời Ngû Qu ảng, tƣ́c ngƣời 

đâ thích ƣ́ng với môi trƣờng mới , thủy th ổ mới, đặc bi ệt môi 

trƣờng chung sống v| hòa hợp với ngƣời b ản địa . Giai đoạn sau l| 

giai đoạn định hình v| ho|n chĩnh . 
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Nhƣ vậy, tính c{ch ngƣời Việt Nam ở  Nam Bộ cho đến giai 

đoạn tiếp xúc với phƣơng T}y l| tích số của cả một qu{ trình thƣ̃ 

th{ch d|i l}u, ít nh}́t cũng tƣ ̀thế kỷ thƣ ́X. Tính c{ch ấy tiếp tục ph{t 

triển trong điều kiện mới, hòa đồng trong ph{t triển của to|n thể d}n 

tộc Việt Nam. 

Tiêu biểu cho nhận định n|y l| lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong Thƣ gƣ̃i đồng bào Nam Bộ ng|y 1-6-1946, tƣ́c lúc Nam B ộ kh{ng 

chiến chống thƣ̣c d}n Ph{p đa ̂sang th{ng thƣ ́chín: “Đồng b|o Nam 

Bộ đa ̂ hy sinh tranh đ}́u m}́y th{ng trƣờng, để giƣ ̂ gìn non  sông 

cho to|n nƣớc Việt Nam. Cho nên, đồng b|o cả nƣớc phải nhớ ơn 

đồng b|o Nam Bộ. 

Đồng bào Nam Bộ là dân nƣớc Việt Nam. 

Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song, ch}n lý đó không bao giờ 

thay đổi”1. 

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr.246. 
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uộc kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp xâm lƣợc của quân dân Nam 

Bộ kéo dài 9 năm, tƣ̀ ngày 23-9-1945 - ngày nổ súng kháng chiến đầu 

tiên tại Sài Gòn, đến ngày 20-7-1954 ký kết Hiệp định Genève. 

Lịch sƣ̃ Nam Bộ kháng chiến chống xâm lƣợc Pháp và can thiệp Mỹ 

diê̂n ra qua ba giai đoạn: 

Từ ngày 23-9-1945 đến ngày 19-12-1946 ngày Toàn quốc kháng 

chiến: Sau hơn một tháng chiến đấu ác liệt, cuộc kháng chiến đa ̂ tƣ̀ Sài 

Gòn lan ra toàn Nam Bộ. Dù chiến đấu với khí phách và tinh thần yêu nƣớc 

rất cao, nhƣng quân dân Nam Bộ đa ̂gặp muôn vàn khó khăn vì phải đƣơng 

đầu với một đạo quân nhà nghề, đƣợc trang bị vũ khí tối tân, trong khi lƣ̣c 

lƣợng kháng chiến đội ngû còn lõng lẽo , ô hợp , vũ khí rất thô sơ , phạm 

nhiều ấu trî ban đ ầu. Tuy nhiên chỉ qua một thời gian ngắn, đƣợc sƣ̣ chi 

viện của cả nƣớc, nhất là sau khi có Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ƣớc 

14-9-1946, kháng chiến Nam Bộ đâ “h ồi sinh”, tƣ̀ng bƣớc thống nhất tổ 

chƣ́c, củng cô ́và phát triển lƣ̣c lƣợng, đập tan âm mƣu của địch hòng chia 

cắt Nam Kỳ ra khỏi Việt Nam, làm thất bại công cuộc bình định cấp tốc và 

chiến lƣợc đánh nhanh thắng nhanh của quân xâm lƣợc, đóng góp nhƣ̂ng 

nhân tô ́quý báu, nhất là tạo thời gian cho cả nƣớc chuẫn bị bƣớc vào kháng 

chiến toàn quốc. 

Từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 đến cuối năm 1950: 

Nam Bộ không kháng chiến đơn độc mà cùng cả nƣớc chiến đấu với thế và lƣ̣c 

mới, lãnh đạo chỉ huy đƣợc thống nhất, thƣ̣c hiện nhiệm vụ cũa Trung ƣơng 

giao cho Nam Bộ là chống bình định, phá tan âm mƣu của địch nhằm vét ngƣời 

vét của ở Nam Bộ để tiến hành chiến tranh đánh chi ếm cả nƣớc. Giai đoạn 

1947-1950 là giai đoạn nỡ rộ của phong trào kháng chiến toàn dân, toàn diện, 

trên cả ba vùng ở Nam Bộ nhất là vùng đô thi,̣ mỡ đầu sƣ̣ nghiệp chống can 

thiệp Mŷ dƣới sƣ̣ thống nhất cũa Trung ƣơng, Xƣ́ ũy. Cũng trong giai đoạn 

này, lãnh đạo kháng chiến phạm một số sai lầm về kinh tế, trong xây dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng và phƣơng châm tác chiến làm hạn chế bƣớc tiến của phong trào. 

C 
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Từ Đại hội Đảng lần thứ II năm 1951 đến Hiệp định Genève 1954: 

Sau Đại hội toàn quôć của Đảng lần thƣ́ II, tháng 2-1951, Nam Bộ vƣơn 

lên khắc phục  nhƣ̂ng khó khăn mới do vùng giải phóng bị thu hẹp, chiến 

trƣờng bị chia cắt , kể cả do nhƣ̂ng sai lầm trong chỉ đạo xây dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng vũ trang, trong lânh  đạo kinh tế...; kháng chiến Nam Bộ tƣ̀ng bƣớc 

giành lại địa bàn bị địch lấn chiếm, chống lại thủ đoạn bình định mới của 

xâm lƣợc Pháp và sƣ̣ can thiệp cũa  đế quốc Mỹ tiếp sƣ́c cho xâm lƣợc 

Pháp đang sa lầy ở Đông Dƣơng. Nam Bộ nhanh chóng tiến lên phối hợp 

nhịp nhàng với chiến trƣờng cả nƣớc trong chiến dịch Đông - Xuân 1953-

1954, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ  đại, kết thúc thắng lợi 

cuộc kháng chiến chống xâm lƣợc Pháp và can thiệp Mŷ  với việc ký kết 

Hiệp định Genève 1954 công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 



CHƯƠNG MỘT 

28 NGÀY ĐÊM CHUẪN BỊ KHÁNG CHIẾN  

(TƢ̀ NGÀY 25-8-1945 ĐẾN NGÀY 23-9-1945) 

 

 

Trong Chiến tranh thế giới thƣ ́ hai, ở  khu vƣ̣c ch}u [, c{c 

thuộc địa của Ph{p (Việt Nam, L|o, Campuchia), của Anh (Hồng 

Kông, Mã Lai, Miến Điện), của H| Lan (Indonesia) v| của Mỹ 

(Philippines) đều bị ph{t xít Nhật chiếm đóng. Khi Nhật tuyên bố 

đầu h|ng không điều kiện (ng|y 14-8-1945), nh}n d}n c{c nƣớc 

n|y đều vùng lên, gi|nh chính quyền tƣ ̀tay ph{t xít Nhật. 

Ở Việt Nam, chƣa đầy hai tuần lê ̂ trong nƣ̃a cuối th{ng 8-1945, 

C{ch mạng Th{ng T{m th|nh công trong cả nƣớc. Ng|y 2-9-1945, tại 

quảng trƣờng Ba Đình (H| Nội), Chính phủ l}m thời nƣớc Việt Nam 

D}n chủ Cộng hòa l|m lê ̂ra mắt. Trong bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng “Nƣớc Việt 

Nam có quyền hƣỡng tƣ ̣do v| độc lập, v| sƣ ̣thật đâ th|nh một nƣớc 

tƣ ̣do, độc lập. To|n thể d}n tộc Việt Nam quyết đem t}́t cả tinh thần 

v| lƣ̣c lƣợng, tính mạng v| của cải để giƣ̂ vƣ̂ng  quyền tƣ ̣ do, độc 

lập ấy”1. 

Ở L|o, sau thắng lợi của cuộc C{ch mạng Tula2, Chính phủ 

l}m thời tuyên bố nƣớc L|o độc lập (ng|y 12-10-1945). 

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 4. 

2. Tula nghĩa l| th{ng Mƣời. 
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Ở Campuchia, Chính phủ Sơn Ngọc Th|nh (do ph{t xít Nhật 

dƣ̣ng lên tƣ ̀sau cuộc đảo chính ng|y 9-3-1945) tiếp tục tồn tại. 

Ở Việt Nam, sau khi gi|nh đƣợc độc lập, chính quyền c{ch 

mạng non trẻ phải cùng lúc đối phó với thù trong (gồm h|ng chục phe 

ph{i phản động, tay sai cũa các thế lƣ̣c ngoại bang, điên cuồng chống 

ph{) v| với giặc ngo|i (thƣ̣c d}n Ph{p, Trung Hoa d}n quốc, Mỹ, 

Anh). Hơn 300.000 qu}n nƣớc ngo|i chiếm đóng nhiều nơi tƣ ̀Nam 

chí Bắc: c{c Qu}n đo|n 50, 53, 60, 62 v| 93 của Trung Hoa d}n quốc 

(Quốc d}n Đảng Trung Quốc), Sƣ đo|n 20 Gurkha của Anh, đạo 

qu}n viê̂n chinh của Ph{p v| khoảng 70.000 h|ng binh Nhật (đang 

chờ giải gi{p v| hồi hƣơng). 

Lo|i ngƣời vƣ̀a bƣớc ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới vô cùng 

khốc liệt thì “cuộc chiến tranh lạnh”1 lại bắt đầu. 

Mỹ, nƣớc ít bị t ổn th}́t v ề vật ch}́t v| nh}n mạng , lại l|m gi|u 

r}́t nhiều nhờ chi ến tranh. Năm 1945, Mỹ l| nƣớc đ ộc nh}́t trên trái 

đ}́t có vû khí nguyên tƣ̃ . L| siêu cƣờng số 1, gi|u nh}́t v| mạnh 

nh}́t, Mỹ nuôi tham vọng b{ chủ th ế giới. Ng|y 6-4-1946 tại 

Chicago, Tổng thống Mŷ Harry S . Truman tuyên bố : “Nƣớc Mŷ 

ng|y nay đâ l| m ột quốc gia hùng mạnh . Không có m ột quốc gia 

n|o có th ể hùng mạnh hơn chúng ta . Điều đó có nghĩa l| , với m ột 

lƣ̣c lƣợng nhƣ th ế, chúng ta có quy ền lânh đạo vi ệc tổ chƣ́c thế giới, 

v| đó l| m ột đặc quy ền, một trọng trách m| Đƣ́c Chúa Trời đâ phó 

th{c cho nƣớc Mỹ” 2. 

Trong khi đó, trên đƣờng truy kích qu}n Đức quốc xã, Hồng 

qu}n Liên Xô giúp đơ̂ nh}n d}n nhiều nƣớc Đông ]u giải phóng 

khỏi {ch thống trị của Hitler v| tay sai. C{c nƣớc n|y x}y dƣ̣ng chế 

độ cộng hòa nh}n d}n, cùng với Liên Xô hình th|nh nên hệ thống 

xã hội chủ nghĩa thế giới. 

___________ 

1. Chiến tranh lạnh: The Cold War. 

2. Trích d}̂n trong Nguyê̂n Anh Th{i (Chủ biên): Kỷ niệm 40 năm 

chiến thắng chủ nghĩa phát xít, Nxb. Gi{o dục, H| Nội, 1985, tr. 96. 
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Để đối phó với c{ch mạng xã hội chủ nghĩa v| phong tr|o giải 

phóng d}n tộc đang ph{t triển mạnh mẽ, Mỹ đƣa ra “chính s{ch 

ngăn chặn”1, lôi kéo c{c nƣớc đế quốc tƣ bản kh{c bao v}y phe xã hội 

chủ nghĩa. 

Chính s{ch đó của Mỹ ảnh hƣỡng s}u sắc đến tình hình thế 

giới nói chung v| tình hình nƣớc ta nói riêng trong nƣ̃a sau của thế 

kỷ XX. 

I. “THƢ̣C D]N PH[P MUỐN CƢỚP NƢỚC TA  

MỘT LẦN NƢ̂A”2 

1. Tham vọng của thƣ̣c dân Pháp 

Giƣ̂a lúc phần lớn lãnh thổ nƣớc Ph{p bị Đức quốc xã chiếm 

đóng v| qu}n ph{t xít Nhật tr|n v|o Đông Dƣơng, Chính phủ l}m 

thời do tƣớng Ch. de Gaulle đƣ́ng đầu - lƣu vong sang ch}u Phi - 

v}̂n không tƣ ̀bỏ tham vọng quay trỡ lại t{i lập {ch thống trị thƣ̣c d}n 

ở ba nƣớc Việt Nam, L|o v| Campuchia. 

Ng|y 1-2-1944, Ch. de Gaulle lập ra Lƣ̣c lƣợng Viê̂n chinh Pháp ở 

Đông Dƣơng3 do tƣớng Blaizot chỉ huy chu}̃n bị cho việc chiếm lại 

Đông Dƣơng l|m thuộc địa. 

Sau khi nƣớc Ph{p tho{t khỏi {ch chiếm đóng của Đức, Chính 

phủ l}m thời của Ch. de Gaulle chuyển về Paris. Ng|y 12-9-1944, Ch. 

de Gaulle chĩ định tƣớng Mordant l|m T ổng đại diện cũa Chính phủ 

Ph{p ở Đông Dƣơng. 

Ủy ban H|nh đ ộng giải phóng Đông Dƣơng đƣợc th|nh l ập v|o 

cuối năm 1944, do Bộ trƣỡng B ộ Thuộc đị a René Pleven c ầm 

___________ 

1. Chính s{ch ngăn chặn: The Containment Policy. 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 8, tr. 158. 

3. Lƣ̣c lƣợng viên̂ chinh Ph{p ở Viên̂ Đông: Forces Expéditionnaires 

Françaises d’Extrême-Orient, viết tắt l| FEFEO. 
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đầu. Sau đó , Ủy ban n|y đƣợc n}ng cấp th|nh Ủy ban Liên b ộ về 

Đông Dƣơng1
 do chính Ch. de Gaulle l|m Chũ tịch. 

Ng|y 24-3-1945 (tƣ́c nƣ̃a tháng sau cu ộc đảo chính cũa Nh ật lật 

đổ sƣ̣ cai trị cũa Pháp ở Đông Dƣơng), Ch. de Gaulle ra bản Tuyên bố 

Brazzaville, theo đó Đông Dƣơng v}̂n thu ộc chũ quy ền cũa Pháp , 

gồm năm xƣ́ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, L|o v| Campuchia ) hợp 

th|nh Liên bang Đông Dƣơng nằm trong khối Liên hiệp Pháp. Ch. de 

Gaulle hƣ́a sê ban cho các xƣ́ ở Đông Dƣơng một số quy ền tƣ̣ trị . 

Nhƣ thế, Việt Nam sê không đƣợc đ ộc lập v| v}̂n bị chia cắt l|m ba 

miền. 

Nghe tin Nhật đầu h|ng Đồng minh, Ch. de Gaulle vội v|ng cƣ̃ 

đại tƣớng Leclerc l|m T ổng chĩ huy Đạo qu}n viê̂n chinh Pháp tại 

Viê̂n Đông (16-8-1945), đô đốc Thierry d’Argenlieu l|m Cao ũy Pháp 

tại Đông Dƣơng (17-8-1945), Cédile v| Messmer l|m ủy viên C ộng 

hòa Ph{p tại Nam Bộ v| Bắc Bộ. 

Ng|y 16-8, Ch. de Gaulle chĩ thị cho Cao ũy d’Argenlieu : “Sƣ́ 

mệnh h|ng đầu cũa Cao ũy l| l ập lại chủ quy ền cũa Pháp trên các 

lãnh thổ của Liên bang Đông Dƣơng”2. 

2. Mỹ ủng hộ tham vọng cũa Pháp 

Để thƣ̣c hiện tham vọng tái chi ếm Đông Dƣơng , Ph{p cần có sƣ̣ 

ủng hộ v| giúp đơ̂ cũa Mŷ. Vì vậy, ng|y 22-8-1945, Ch. De Gaulle bay 

sang Washington.  

Trong Chiến tranh thế giới thƣ́ hai, Mặt trận Việt Minh - dƣới sƣ̣ 

lãnh đạo của lãnh tụ H ồ Chí Minh - đƣ́ng v ề phe Đồng minh 

___________ 

1. Ủy ban h|nh động giải phóng Đông Dƣơng: Comité d’action pour la 

libération de l’Indochine. 

Ủy ban Liên bộ về Đông Dƣơng : Comité interministériel de l’Indochine, 

viết tắt COMININDO. 

2. Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Nxb. Gallimard/Julliard, 

Paris, 1988, tr. 87. 
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chống phát xít Nhật v| chính quyền Decoux (đại diện cho Chính phũ 

Pétain tay sai của Đức quốc xã). Riêng với Mŷ, “Hồ Chí Minh, dƣới bí 

danh Lucius, đâ cung c}́p cho tổ chƣ́c tình báo Mŷ OSS nhƣ̂ng tin tƣ́c 

tình b{o về lƣ̣c lƣợng Nhật [ở Đông Dƣơng] v| các du kích qu}n cũa 

Hồ Chí Minh đã cứu tho{t 17 phi công Mŷ bị [Nhật] bắn hạ”1. Tuy 

vậy, khi thế chiến kết thúc , Chính phủ Mỹ lại cho rằng “m ột chính 

phủ ở Đông Dƣơng bị Việt Minh thống trị có thể có hại cho quyền lợi 

của Mỹ” 2
 v| chũ trƣơng “loại trƣ̀ c|ng xa c|ng tốt ảnh hƣỡng cũa 

cộng sản ở Đông Dƣơng”3. 

Mặt khác, Mỹ muốn lôi kéo Ph{p v ề phe mình để chống lại ảnh 

hƣỡng cũa Liên Xô nói riêng v| cũa phe xâ hội chũ nghîa nói chung ở 

ch}u ]u . Vì v ậy, tiếp Ch . de Gaulle ng|y 24-8-1945 tại Nh| Trắng , 

Tổng thống Mŷ Harry S . Truman hƣ́a: “Trong mọi trƣờng hợp , đối 

với Đông Dƣơng , Chính phủ của tôi không chống lại vi ệc chính 

quyền v| qu}n đội Pháp quay trỡ lại xƣ́ }́y” v| quy ết định cho Pháp 

vay d|i hạn 650 triệu đôla4. 

Ng|y 2-9-1945, tại lễ ký văn ki ện đầu h|ng cũa Nh ật tổ chƣ́c ở 

Tokyo, tƣớng Mŷ Douglas MacArthur khuyên tƣớng Pháp Leclerc : 

“Ông hây đem qu}n *sang Đông Dƣơng+, đem nhiều qu}n hơn nƣ̂a , 

nhiều chƣ̀ng n|o m| ông có thể”5. 

___________ 

1. Tu}̀n b{o Time (Thời đại), ng|y 12-9-1969, tr. 22. 

2. Gary R. Hess: The United States’ Emergence as a Southeast Asian Power 

1940-1950 (Nƣớc Mỹ nỗi lên nhƣ một cƣờng quốc ở Đông Nam [ 1940-

1945), Columbia University Press xu}́t bản, New York, 1987, tr. 207. 

3. Mark P. Bradley: Imagining Vietnam and America - The Making of 

Postcolomal Vietnam 1919-1950 (Hình dung Việt Nam v| Mỹ - Sƣ̣ hình 

th|nh nƣớc Việt Nam thời h}̣u thƣ̣c d}n 1919-1950), University of North 

Carolina xu}́t bản, 2000, tr. 72. 

4. Charles de Gaulle: Mémoires de guerre (Hồi ký chiến tranh), Nxb. 

Plon, Paris, 1959, t. 3, tr.249-250. 

5. Trích d}̂n trong Philippe Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 

1952 (Lịch sƣ̃ Việt Nam tƣ̀ 1940 đến 1952), Nxb. Seuil, Paris, 1952, tr.150. 
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Mỹ còn vi ện trợ vû khí v| cho t|u chỡ qu}n Pháp sang  

Đông Dƣơng. 

3. Anh giúp Pháp thực hiện tham vọng tái chiếm Đông Dƣơng 

Vì Anh có nhi ều thuộc địa ở ch}u Á , nên Anh chũ trƣơng “giƣ̂ 

nguyên trạng” , thuộc địa cũa đ ế quốc n|o tr ả lại cho đ ế quốc đó . 

Do đó , ng|y 24-8-1945, Anh ký với Pháp m ột hiệp ƣớc công nh ận 

chủ quy ền cũa Pháp ở Đông Dƣơng. Thiếu tƣớng Douglas 

D.Gracey, ngƣời cầm đầu qu}n Anh - Ấn ở miền nam Đông Dƣơng 

(đƣợc H ội nghị Potsdam giao nhi ệm vụ gi ải giới v| h ồi hƣơng 

qu}n Nhật) tuyên bố không gi}́u gi ếm: “Việc Pháp ki ểm soát 

*Đông Dƣơng+ cả về d}n sƣ̣ l}̂n v ề qu}n sƣ̣ chĩ l| v}́n đ ề thời gian 

trong v|i tuần lê̂ m| thôi” 1. 

II. “MƢ̀NG THẮNG LỢI” V\ “SĂ̂N S\NG CHIẾN Đ]́U”2
 

Sau khi gi|nh đƣợc chính quy ền ở S|i Gòn v| các tĩnh Nam B ộ 

(23 – 26-8-1945), một trong nhƣ̂ng vi ệc l|m đầu tiên cũa Xƣ́ ũy v| 

L}m ũy h|nh chánh Nam B ộ3
 l| tìm mọi cách đ ể nối liên lạc với Ban 

Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đ ảng v| Chính phũ đ ể nắm các chũ trƣơng , 

đƣờng lối . Cuối tháng 8-1945, Trung ƣơng cƣ̃ hai cán b ộ cao c}́p l| 

Ho|ng Quốc Vi ệt v| Cao Hồng Lânh v|o giúp ban lânh đạo ở Nam 

Bộ. Hai đại biểu cũa Xƣ́ ũy Nam B ộ dƣ̣ Hội nghị to|n quốc cũa Đảng 

v| Đại hội quốc d}n ở T}n Tr|o l| Ung Văn Khiêm v| H| Huy Giáp 

về lại S|i Gòn. 

Xƣ́ ũy v| Ũy ban Nam B ộ cũng xúc ti ến việc đón tù chính trị ở 

Côn Đảo về đ}́t li ền. Tƣỡng D}n B ảo đi trên t|u Phú Quốc cùng

___________ 

1. Trích d}̂n trong Stanley Karnow: Viet Nam, a History, Nxb. Penguin 

Books, New York, 1987, tr.148. 

2. Diê̂n văn của Tr}̀n Văn Gi|u trong Lê̂ Độc l}̣p 2-9-1945 ở S|i Gòn. 

3. Gọi tắt của Ủy ban h|nh ch{nh l}m thời Nam Bô.̣ 
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Lý Văn Chƣơng chỉ huy đo|n ghe (32 chiếc) vƣợt qua sóng to gió lớn, 

tới Côn Đ ảo v|o tối ng|y 16-9-1945 (vì gặp m ột trận gió lớn , 7 chiếc 

ghe bị trôi dạt, 1 thủy thũ rơi xuống biển m}́t tích)1. 

Chiều ng|y 2-9-1945, cùng một lúc với các tĩnh , th|nh khác trong 

cả nƣớc, Xƣ́ ũy v| Ũy ban h|nh chánh l}m thời Nam B ộ tổ chƣ́c Lê̂ 

Độc lập tại S|i Gòn. 

Một nh| báo tƣờng thu ật: “Cuộc lê̂ Đ ộc lập cƣ̃ h|nh đ úng 2 giờ 

chiều. [ Tuy nhiên ] mới 12 giờ trƣa , dƣới mặt trời đƣ́ng bóng , c{c 

đo|n thể quần chúng, c{c to{n d}n qu}n lũ lƣợt từ trong c{c trụ sở ở 

ch}u th|nh , tƣ̀ các vùng ngoại ô kéo v ề đại lộ Cộng Hòa (tƣ́c đại l ộ 

Norodom vƣ̀a đ ổi tên2) tập trung sau nh| thờ Đƣ́c B|” 3. Một ngƣời 

kh{c, có mặt trong bu ổi lê̂ hôm đó , kể lại: “Có th ể nói l| h ầu hết 

ngƣời d}n S|i Gòn đều đổ ra đƣờng. Đúng l| cả một biển ngƣời chƣa 

tƣ̀ng th}́y tƣ̀ l}u lắm rồi ở th|nh phố n|y”4. 

Theo dƣ̣ ki ến, Ban Tổ chƣ́c buổi lê̂ sê ti ếp sóng b ản Tuyên ngôn 

độc lập do Chũ tịch H ồ Chí Minh, thay mặt Chính phũ l}m thời nƣớc 

Việt Nam D}n chũ C ộng hòa đọc trên l|n sóng 32 mét của Đ|i Ph{t 

thanh Bạch Mai (H| Nội). Thế nhƣng, do đ|i phát (ở H| Nội) v| máy 

thu (ở S|i Gòn ) đều quá cû kŷ , nên việc tiếp sóng không thƣ̣c hi ện 

đƣợc. Thay v|o đó , Bí thƣ Xứ ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban h|nh ch{nh 

l}m thời Nam B ộ Trần Văn Gi|u phát bi ểu với nh}n d}n Nam B ộ. 

Ông nói: 

___________ 

1. Về đoàn ghe đón anh em tù Côn Đão, tối 22-9, đoàn ghe trở về đ}́t  

liền. Hay tin Ph{p đánh chiếm S|i Gòn, đoàn ghe c}̣p bến Đại Ngãi (Sóc 

Trăng) v|o s{ng 24-9. Đoàn ghe chỡ c{c tù chính trị trong đo ́có Lê Du}̃n , 

Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng v| nhiều ngƣời kh{c. 

2. Nay l| đƣờng Lê Du}̃n. 

3. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, b{o Việt Thanh xu}́t bản, S|i 

Gòn, 1947, tr.7. 

4. Trƣờng Sơn Chí Ung Ngọc Ky: Thoáng nhớ một thời, Nxb. Trẻ, 1999, 

tr.68-69. 
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“Việt Nam, tƣ̀ một nƣớc thuộc địa, đâ trỡ thành một nƣớc độc lập.  

Việt Nam, tƣ̀ một đế quốc1, đâ trỡ thành một nƣớc dân chũ cộng hòa.  

Việt Nam đƣơng tiến bƣớc trên đƣờng sống, sống danh dƣ̣ với toàn cầu.  

Hôm nay, tuân theo mạng lịnh cũa Chánh phũ Trung ƣơng do đồng chí 

Hồ Chí Minh lãnh đạo , chúng ta làm Lễ Đ ộc lập mƣ̀ng nhƣ̂ng ngày thắng 

lợi đầu tiên”. 

Ông nhắc nhỡ đồng b|o: 

“Mƣ̀ng thắng lợi , nhƣng đồng bào chớ say sƣa vì thắng lợi (...). Việt 

Nam yêu quý cũa chúng ta đƣơng gặp một tiǹh cảnh nguy nan. Không khéo 

lo, nƣớc ta, dân ta có thể bị tròng lại vòng nô lệ”. 

Sau khi đề cập đến việc thƣ̣c d}n Pháp “toan tính một cuộc âm mƣu 

gác lại ách nô lệ trên 25 triệu đồng bào”, ông nêu ra câu hõi : 

“Ỡ đây có ai thƣ̀a nhận một vị toàn quyền cai trị xƣ́ ta không? 

Có ai chịu bó tay cho ch ế độ thƣ̣c dân ra mặt hay giấu mặt trỡ lại 

không? 

Một triệu ngƣời có mặt tại bu ổi lê̂ đ ồng thanh trả lời: “Không! 

Không! Không!”. 

Kết thúc b|i diê̂n văn , ông kêu gọi đ ồng b|o “cƣơng quyết chống 

mọi sự xâm lăng” và “hãy sẵn sàng chiến đấu”2. 

Ngay sau đó , Tổng Thƣ ký T ổng Công đo|n Nam Bộ Nguyê̂n 

Lƣu thay mặt nh}n d}n Nam Bộ long trọng tuyên thệ: 

“Chúng tôi xin cƣơng quy ết một lòng ũng h ộ Chánh phủ lâm thời của 

nƣớc Việt Nam Dân chũ Cộng hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nếu ngƣời Pháp đến xâm lƣợc Việt Nam lần nƣ̂a thì chúng tôi quyết: 

- Không đi lính cho Pháp. 

- Không làm việc cho Pháp. 

- Không bán lƣơng thƣ̣c cho Pháp. 

- Không dâ̂n đƣờng cho Pháp”. 

___________ 

1. Tƣ́c một nƣớc có ho|ng đế, một nƣớc phong kiến. 

2. Tr}̀n Tấn Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr. 8-11. 
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Triệu ngƣời nhƣ một, cùng hô to: “Xin thề! Xin thề! Xin thề!”, nắm 

tay vung lên một cách cƣơng quyết. 

Sau đó , cuộc mít tinh bi ến th|nh cuộc tuần h|nh . V}̂n theo nh| 

b{o nói trên , “tƣ̀ đại l ộ Cộng Hòa , một tốp đ ổ xuống đƣờng Ba Lê 

công xâ (tƣ́c Catinat1), một tốp quẹo đƣờng Yersin (tƣ́c Taberd2), đi có 

trật tƣ̣ dƣới nhƣ̂ng bi ểu ngƣ̂ giăng ngang đƣờng vi ết bằng các thƣ́ 

chƣ̂ Anh - Mỹ, Nga, Ph{p, T|u v| Việt : 

“Độc lập hay là chết” 

“L’Indépendance ou la mort”. 

 “Independence or death”. 

“Việt Nam dân chũ muôn năm”.  

“Vive le Viet Nam démocratique”.  

“Viet Nam democracy for ever”.  

“Đả đảo thƣ̣c dân Pháp”3. 

Khi các đ ội d}n qu}n “diê̂u h|nh r ầm rập qua lê̂ đ|i thì ti ếng 

qu}n nhạc , tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay nổi lên nhƣ s}́m d ậy, tƣỡng 

chƣ̀ng nhƣ muốn n ổ tung một khoảng bầu trời S|i Gòn . Dù cho các 

chiến sî ta đƣợc t ập hợp vội vâ, y phục không đồng đều, mũ gi|y đủ 

thƣ,́ súng ống đủ loại , chủ yếu l| súng trƣờng , có cả súng săn , súng 

bắn chim, có cả mã tấu, lƣ̣u đạn, tầm vông vạt nhọn , lại có đôi ngƣời 

mang ghệt (guêtre) v| lòng thòng bên lƣng thanh gƣơm Nh ật, nhịp 

bƣớc tuy không đƣợc đ ều, nhƣng r}́t hùng dûng , gƣơng mặt ai n}́y 

thể hiện một tinh thần xốc tới, đầu ng}̃ng cao, đầy hùng khí v| n iềm 

tin. Đó l| lƣ̣c lƣợng vû trang cũa ta l ần đầu tiên xu}́t hi ện ngay trên 

nền đƣờng m| trƣớc đ}y chĩ r ầm rập gót gi|y đinh h ỗn xƣợc , kiêu 

ngạo v| bạo t|n của h ết bọn lính thƣ̣c d}n Pháp đ ến bọn lính qu}n 

phiệt Nhật”4. 

___________ 

1. Nay l| đƣờng Đồng Khỡi. 

2. Nay l| đƣờng Nguyê̂n Du. 

3. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr.12. 

4. Trƣờng Sơn Chí Ung Ngọc Ky: Thoáng nhớ một thời, Sđd, tr.70-71. 
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Khi đo|n diê̂u h|nh vƣ̀a qua khõi nh| thờ Đƣ́c B| thì m ột số tên 

Ph{p núp trên lầu cao cũa hâng Jean Comte 1 xả súng bắn xuống. Một 

số đồng b|o bị thƣơng vong 2. Không ai bảo ai, nhiều thanh niên leo 

qua r|o, chạy lên lầu tr}́n áp nhƣ̂ng kẽ khiêu khích. Sau khi giải thích 

cho chúng nhƣ̂ng đi ều phải trái , L}m ũy h|nh chánh Nam B ộ đâ ra 

lệnh thả chúng ra. 

Đối với nh}n d}n Nam B ộ, lời cảnh báo cũa ngƣời đƣ́ng đ ầu Xƣ́ 

ủy v| Ủy ban Nam B ộ trong diê̂n văn đọc trƣớc đó m}́y ti ếng đồng 

hồ, nay trỡ th|nh một thách thƣ́c nghiêm trọng : đó l| thƣ̣c d}n Pháp 

đang “toan tính một cuộc }m mƣu gác lại ách nô lệ trên hai mƣơi lăm 

triệu đồng b|o”3. 

Ba ng|y sau, trong cuộc mít tinh t ổ chƣ́c tại rạp Nguyê̂n Văn 

Hảo v|o tối ng|y 5-9, Trần Văn Gi|u một lần nƣ̂a kêu gọi “to|n th ể 

d}n tộc Việt Nam phải să̂n s|ng đối phó đ ể bảo tồn nền độc lập”, 

đồng thời khuyên: “Anh em phải bình tînh chung quanh Chính phũ ; 

chúng ta ph ải tõ cho ngƣời ngoại quốc bi ết rằng chúng ta có tinh 

thần đo|n kết”4. 

Để đối phó với dâ t}m cũa địch , việc đầu tiên l| phải thống nh}́t 

v| kiện to|n lƣ̣c lƣợng . Tối ng|y 7-9-1945, tại trụ sở Tổng Công đo|n 

Nam Bộ (số 72, đƣờng La Grandière5), Ho|ng Quốc Việt v| Cao Hồng 

Lãnh, thay mặt Trung ƣơng, chủ trì một hội nghị có đại biểu các đo|n 

thể thuộc Xƣ́ ũy Ti ền Phong v| Xƣ́ ũy Gi ải Phóng tham dƣ̣ . Sau 5 

tiếng đồng hồ thảo luận, c{c đại bi ểu quyết định dẹp bõ mọi hi ểu 

lầm, nghi kỵ , thống nh}́t các đo|n th ể của hai Xứ ủy trong Ủy ban 

Việt Minh Nam Bộ. 

___________ 

1. Nay l| cao ốc Diamond Plaza trên đƣờng Lê Du}̃n. 

2. Theo Saigon-Chợ Lớn-Gia Định kháng chiến 1945-1975 (Nxb. Th|nh 

phô ́ Hô ̀ Chí Minh, 1994, tr.32), có 47 ngƣời chết v| bị thƣơng. Trong số 

ngƣời chết có Phạm Nhã, ngƣời phụ tr{ch Công đoàn Nh| h|ng S|i Gòn. 

3, 4. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr. 9, 21. 

5. Nay l| đƣờng Lý Tƣ̣ Trọng. 
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Để mỡ rộng cơ sỡ chính trị cũa chính quy ền cách mạng, ng|y 10-

9-1945, Ủy ban h|nh ch{nh l}m thời Nam B ộ đƣợc cải tổ th|nh Ũy 

ban nh}n d}n Nam Bộ gồm 13 th|nh viên, do luật sƣ, tiến sî Phạm 

Văn Bạch 1
 l|m Chũ tịch , Bí thƣ Xứ ủ y Trần Văn Gi|u l|m Phó Chũ 

tịch kiêm ủy trƣởng Qu}n sự 2. Bên cạnh Ũy ban nh}n d}n Nam B ộ 

còn có Ban cố vấn g ồm khoảng 50 nh}n sî trí thƣ́c do bác sî Nguyê̂n 

Văn Hƣỡng l|m Trƣỡng ban. 

Việc th|nh lập các lƣ̣c lƣợng vû trang trỡ th|nh n hiệm vụ c}́p 

b{ch h|ng đầu. Nguyê̂n Lƣu đƣợc giao tổ chƣ́c Lƣ̣c lƣợng công nh}n 

xung phong Nam Bộ3
 gồm 360 tổ. Đêm 4-9, c{c chi ến sî thu ộc lƣ̣c 

lƣợng n|y đâ t ổ chƣ́c lê̂ tuyên th ệ trƣớc b|n thờ T ổ quốc tại trụ sỡ 

Tổng Công đo|n Nam Bộ. 

Ở c{ c quận, tổng..., c{c đ ảng bộ hay chi bộ địa phƣơng  th|nh 

lập các đơn vị b ộ đội mang tên các địa phƣơng hay tên ngƣời 

chỉ huy . Ở Gò Vấp , Hóc Môn , B| Điểm, Đức Hòa ... có c{c đơn vị 

bộ đội Tô Ký , Huỳnh Văn Một, Cao Đƣ́c Luốc , Huỳnh T}́n Chùa, 

Nguyê̂n Văn Bƣ́a , Nguyê̂n Thƣợc , Lê Văn Dọn , Nguyê̂n  Minh 

Sanh , Phan Văn Ngói , Trần Văn Bằng , Nguyê̂n Bá B ội, Nguyê̂n 

___________ 

1. Sau C{ch mạng Th{ng T{m năm 1945, Phạm Văn Bạch đƣợc cƣ̃ 

l|m Chủ tịch Ủy ban h|nh chính tỉnh Bến Tre. 

2. C{c th|nh viên của Ủy ban nh}n d}n Nam Bô ̣gồm: 

Chủ tịch ............................................................... Phạm Văn Bạch Phó  

Chủ tịch kiêm Ủy trƣỡng Qu}n sƣ̣ ................ Tr}̀n Văn Gi|u  

Ủy trƣỡng Nội vụ .............................................. Nguyê̂n Văn Tạo  

Ủy trƣỡng ............................................................ Ung Văn Khiêm  

Ủy trƣỡng Ngoại giao ....................................... Phạm Ngọc Thạch 

Ủy trƣỡng Kinh tê ́............................................. Ngô T}́n Nhơn 

Ủy trƣỡng ............................................................ Nguyê̂n Văn Nghiêm 

Ủy trƣỡng ............................................................ Tƣ̀ B{ Đƣớc 

Ủy trƣỡng ............................................................ Huỳnh Phú Sô ̃

3. Bô ̣ Chỉ huy gồm Nguyê̂n Lƣu (Chỉ huy trƣỡng), Tƣ̀ Văn Ri (Chỉ 

huy phó) v| Huỳnh Đình Hai (Tham mƣu trƣỡng). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
226 

 

Văn B|u , Nguyê̂n Văn Sai , Nguyê̂n Văn Công ... Ở Thủ Đức , Dĩ An , 

H|ng Xanh... có c{c đơn vị b ộ đội Đ|o Sơn T}y , Hƣ́a Văn Yến, Trần 

Thắng Minh , Võ Văn Mỹ , Th{i Văn Lung , Triệu Cải, Nguyê̂n Đình 

Th}u, Nguyê̂n Văn Dƣơng , Trần Cao V}n , Ho|ng Mạnh , Nguyê̂n 

Văn Dung, Trần Đình Xu... 

Ngo|i ra, còn có Bộ đội Trƣơng Văn Bang (ở Cần Giuộc), Bộ đội 

Hồng Sơn Đõ (ở Cần Đƣớc), Bộ đội Lê Văn Tƣỡng (ở Thủ Thừa ), Bộ 

đội Huỳnh Văn Nghệ - Nguyê̂n Văn Quỳ (ở T}n Uyên, Biên Hòa), Bộ 

đội Trung Quận (tỉnh Chợ Lớn ), “Đội qu}n áo n}u” (của công nh}n 

cao su Thũ Dầu Một), “Đội qu}n cung tên” (gồm ngƣời d}n tộc thiểu 

số ở Lộc Ninh...). Sau ng|y Nam Bộ kh{ng chiến bùng nổ, một số đơn 

vị nhỏ hợp nhất th|nh lực lƣợng lớn hơn , nhƣ Giải phóng qu}n liên 

quận Hóc Môn - B| Điểm - Đức Hòa 1, Giải phóng qu}n liên qu ận 

Trung Quận - Thủ Thừa2... 

C{c c{n b ộ v| chiến sî cũa cá c tổ chƣ́c vû trang nói trên đ ều 

nhiệt tình yêu nƣớc , song hầu hết đều chƣa đƣợc hu}́n luy ện qu}n 

sƣ̣ m ột cách b|i b ản, nên không có ki ến thƣ́c v ề kỹ - chiến thuật, 

không có kinh nghi ệm chĩ huy v| chi ến đ}́u , trang bị lại thi ếu thốn 

v| quá thô sơ. 

Vì vậy, Xƣ́ ũy chũ trƣơng sƣ̃ dụng , ở nhƣ̂ng mƣ́c độ kh{c nhau, 

c{c lực lƣợng vũ trang cũ có qu}n số kh{ đông , trang bị khá mạnh , 

đồng thời ph}n hóa ngƣời tốt với kẽ x}́u , tìm c{ch chuy ển hóa d ần 

th|nh bộ đội yêu nƣớc. 

Trƣớc hết l| ba lƣ̂ đo|n B ảo an binh do Nhật lập ra sau ng|y 

đảo chính Pháp, một bộ phận đâ đƣợc đảng viên vận động, gi{o dục 

gi{c ng ộ vận động họ trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng ũng h ộ c{ch mạng v|o 

thời điểm Tổng khỡi nghîa ; sau lại đƣợc b ổ sung nhiều thanh 

___________ 

1. Th|nh l}̣p ng|y 1-11-1945 tại xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Chợ Lớn, do Tô Ký l|m Chỉ huy trƣỡng, Ho|ng Dƣ Khƣơng (sau Tr}̀n 

Văn Tr| thay) l|m Chính trị viên. 

2. Do Lê Văn Tƣỡng l|m Chỉ huy trƣỡng. 
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niên yêu nƣớc v| đƣợc cải tổ th|nh Sƣ đo|n Cộng hòa vệ binh (về sau 

đổi tên th|nh Đệ nh}́t sƣ đo|n D}n qu}n cách mạng). Chỉ huy trƣởng 

l| Kiều Công Cung, sau Trƣơng Văn Gi|u thay1. 

Kế đó l| lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên . Đ}y l| các nhóm d}n nghèo sống 

ở th|nh thị hay vùng ven đô , bị {p bức bóc l ột nên một số có tinh 

thần đ}́u tranh chống thƣ̣c d}n v| tay sai , một số khác ph ản ƣ́ng với 

chế độ thống trị cũa Pháp bằng cách đi theo con đƣờng giang h ồ lục 

l}m. Nhiều chĩ huy lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên (nhƣ Nguyê̂n Văn Mạnh , 

Dƣơng Văn Dƣơng, Dƣơng Văn H|, Huỳnh Văn Trí, Mai Văn Vînh...) 

tham gia kháng chi ến đến cùng , có ngƣời đƣợc k ết nạp v|o Đ ảng 

Cộng sản. 

Cuối cùng l| ba t ổ chƣ́c qu}n đ ội cû , do các ph ần tƣ̃ x}́u chĩ 

huy. Xƣ́ ũy bi ết vậy, song chƣa thể ra lệnh giải tán , nên tạm thời 

để cho chúng ti ếp tục t ồn tại , buộc chúng ph ải l|m lê̂ tuyên th ệ 

trung th|nh với T ổ quốc, với chính quy ền cách mạng , cho mang 

tên l| Đệ nhị, Đệ tam v| Đệ tƣ́ Sƣ đo|n d}n qu}n cá ch mạng 2
 với 

hy vọng d ần dần chuyển hóa chúng . Bộ đội HT.293 cũng thu ộc 

dạng n|y . 

Ở c{c tỉnh Nam B ộ (nhƣ Sa Đéc , Mỹ Tho , Gò Công , Bến Tre, 

Cần Thơ , v.v.), lƣ̣c lƣợng vû trang t ập trung cũa tĩnh mang tên 

Cộng hòa v ệ binh. Ngo|i ra , còn có  c{c đơn vị d}n qu}n v| b ộ đội 

địa phƣơng nhƣ B ộ đội Thũ Khoa Hu}n (do Trần Văn Vi v|

___________ 

1. Kiều Công Cung nƣ̃a chƣ̀ng bỏ kh{ng chiến, về vùng tạm chiếm 

cộng t{c với địch. Trƣơng Văn Gi|u tham gia kh{ng chiến đến cùng, có lúc 

đƣợc cƣ̃ l|m Khu bộ phó Chiến khu 8 rồi Khu bô ̣trƣỡng Khu 9. 

2. Đệ nhị sƣ đoàn do Vũ Tam Anh, một thủ lĩnh của Đãng Đại Việt 

(th}n Nh}̣t) chỉ huy. Đệ tam sƣ đoàn nguyên l| Nh}̣t - Việt phòng vệ 

đo|n (do Nh}̣t l}̣p ra trƣớc C{ch mạng Th{ng T{m), do Nguyê̂n Hòa 

Hiệp, một thủ lĩnh của Việt Nam Quốc d}n đãng, chỉ huy. Đệ tƣ́ sƣ đoàn do 

Lý Huê Vinh, nguyên l| m}̣t th{m của Nh}̣t, chỉ huy. 

3. Do Hồng Tảo, 29 tuỗi, l}̣p ra. 
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Phan Đình L}n chĩ huy ), Bộ đội Dƣơng Hồng Tăng, Bộ đội Lê Chí 

Giảng, Bộ đội Đồng Văn Cống , v.v.. Ở c{c xã , ấp, thanh niên tƣ̣ vû 

trang bằng vû khí thô sơ nhƣ tầm vông vạt nhọn, gi{o m{c, v.v. lập ra 

c{c đội cảm tƣ,̃ tƣ̣ vệ, xung phong, chiến đ}́u qu}n, v.v.. 

Quốc gia tƣ̣ v ệ cuộc (tƣ́c ng|nh công an ) cũng lập các đơn vị vû 

trang mang tên Quốc vệ đội tƣ̀ c}́p Nam Bộ xuống các tĩnh, th|nh, có 

mặt ở hầu hết các địa phƣơng. 

Hƣỡng ƣ́ng “Tuần lê̂ vàng” do Chính phũ phát đ ộng tƣ̀ ng|y 17 

đến ng|y 24-9-1945, ngƣời d}n Nam Bộ tƣ̀ thôn quê đến th|nh thị tƣ̣ 

nguyện đóng góp tiền v| v|ng để Chính phủ chi dùng cho công cuộc 

x}y dƣ̣ng v| bảo vệ Tổ quốc. 

Một số đi ền chũ yêu nƣớc hi ến ruộng đ}́t đ ể chính quyền cách 

mạng chia lại cho nông d}n không có hoặc có qu{ ít ru ộng đ}́t, nhƣ 

Cao Triều Phát ở Bạc Liêu, Huỳnh Thiện Lộc ở Rạch Gi{... 

III. ĐỐI ĐẦU VỚI THÙ TRONG GIẶC NGO\I 

C{ch mạng Tháng Tám th|nh công , nhƣ̂ng t ổ chƣ́c v| cá nh}n 

tay sai cũa thƣ̣c d}n Pháp v| phát xít Nh ật trƣớc đ}y tạm thời nằm 

im nay bí m ật hoặc công khai hoạt đ ộng phá hoại chính quy ền 

c{ch mạng . 

Ở S|i Gòn, nhóm trốtkít đƣa ra những chủ trƣơng qu{ khích nhƣ 

đòi lập ngay “chính quyền vô sản”, chống việc th|nh lập mặt trận đại 

đo|n kết to|n d}n, yêu cầu “vô trang cho quần chúng”, v.v. phê phán 

Xƣ́ ũy , L}m ũy h|nh chánh cûng nhƣ Ũy ban nh}n d}n Nam B ộ l| 

“quá nhu nhƣợc” đối với Anh - Ph{p, v.v.. 

Ng|y 7-9, L}m ũy h|nh chánh Nam B ộ ra thông cáo , một mặt 

phê phán nhƣ̂ng kẽ quá khích }́y “cố ý hay vô tình g}y rối đ ể cho 

ngoại quốc có cơ h ội x}m phạm đ ến chũ quy ền cũa chúng  ta” , mặt 

kh{c “kêu gọi đ ồng b|o tĩnh táo , siết chặt h|ng ngû chung quanh 

chúng tôi , lột mặt nạ bọn khiêu khích ích kỹ , có th ế chúng  
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tôi mới gơ̂ n ổi rối rắm trên đƣờng ngoại giao , dắt đồng b|o ra khõi 

cạm bẫy của kẻ địch”1. 

Ở mi ền T}y, một số ph ần tƣ̃ ph ản động núp dƣới danh nghîa 

Hòa Hảo đòi giao chính quy ền các tĩnh C ần Thơ, Long Xuyên, Ch}u 

Đốc... cho chúng. Khi yêu sách đó không đƣợc thõa mân , “một nhóm 

Hòa Hảo lăm le đảo chánh ở Cần Thơ”2. 

T{o tợn hơn , một số Vi ệt gian thuộc nhiều phe nhóm khác nhau 

tập hợp lại trong “Chính phũ l}m thời Vi ệt Nam d}n quốc” - do 

Dƣơng Văn Giáo cầm đầu - có ý đồ trỡ lại l|m tay sai cho ngoại bang. 

Song kẽ thù nguy hi ểm nh}́t m| nh}n d}n Vi ệt Nam nói chung , 

Nam Bộ nói riêng, phải đối phó l| thực d}n Ph{p. 

Ng|y 22-8-1945, đại tá Jean Cédile - Ủy viên C ộng hòa Pháp tại 

Nam Bộ - cùng một số qu}n nh}n Pháp đƣợc m ột máy bay Dakota 

của Không lực Ho|ng gia Anh th ả dù xuống T}y Ninh . Cédile đƣợc 

qu}n Nhật đƣa về ở tại m ột căn nh| trong khuôn viên Dinh to|n 

quyền cû3. Tại đ}y, Cédile cùng một số ngƣời Pháp chu}̃n bị kế hoạch 

chiếm lại Nam Bộ. 

Ng|y 27-8, mặc dù đâ chƣ́ng ki ến sƣ̣ ki ện S|i Gòn khỡi nghîa 

thắng lợi , Cédile tìm gặp ba vị đứng đ ầu L}m ũy h|nh ch{nh Nam 

Bộ - Chủ tịch Tr ần Văn Gi|u , Ủy trƣởng N ội vụ Nguyê̂n Văn Tạo 

v| Ũy trƣỡng Ngoại giao Phạm Ngọc Thạch -, yêu cầu Ũy ban thi 

h|nh bản Tuyên bố ng|y 2-3-1945 của Ch . de Gaulle . C{c vị lãnh 

đạo Ũy ban tr ả lời m ột cách dƣ́t kho {t: Việt Nam đâ gi|nh đƣợc 

độc lập, do đó b ản Tuyên bố ng|y 24-3-1945 trỡ nên lạc h ậu với 

tình hình . Việt Nam thƣ̀a nh ận nhƣ̂ng quy ền lợi v ề kinh tế v| văn 

hóa của Ph{p ở Việt Nam , să̂n s|ng tạo đi ều kiện thuận lợi cho 

nhƣ̂ng ngƣời Pháp m uốn v ề nƣớc, đồng ý b ồi thƣờng nhƣ̂ng t|i  

___________ 

1, 2. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr.25-26, 38. 

3. Nay l| Dinh Thống Nh}́t. 
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sản cũa ngƣời Pháp sau n|y bị quốc hƣ̂u hóa v .v., ngƣợc lại Pháp 

phải công nhận nền độc lập cũa Việt Nam. Trƣớc thái độ thiếu thiện 

chí của Cédile , Trần Văn Gi|u tuyên bố : “Chúng tôi să̂n s|ng tiếp 

chuyện, nếu đại bi ểu cũa Ch . de Gaulle chịu đặt sƣ̣ b|n bạc trên l ập 

trƣờng Việt Nam ho|n to|n độc lập. Nếu đại bi ểu cũa Ch . de Gaulle 

đặt sƣ̣ b|n bạc lên lập trƣờng khác thì chúng tôi xin nhƣờng cho súng 

đạn trả lời”1. 

Biết không thể khu}́t phục đƣợc nh}n d}n Vi ệt Nam quyết t}m 

bảo vệ độc lập tƣ̣ do vƣ̀a mới gi|nh đƣợc , Ph{p tìm c{ch g}y rối loạn 

trong chiều 2-9-1945. Tƣớng Anh l| Gracey (lúc đó còn ở Kandy, 

Ceylan) thay vì lên án nhƣ̂ng kẽ khiêu khích, lại lớn tiếng chĩ trích Ũy 

ban h|nh chánh l}m thời Nam B ộ không giƣ̂ đƣợc an ninh , ra lệnh 

cho thống chế Terauchi (nguyên Tƣ lệnh qu}n Nhật ở Đông Nam Á) 

đƣa 7 tiểu đo|n lính Nhật về S|i Gòn “lập lại trật tƣ̣”. 

Ng|y 6-9-1945, nhƣ̂ng lính Anh đ ầu tiên đến S|i Gòn theo nghị 

quyết cũa Hội nghị Potsdam. Điều đáng nói l| Gracey cho phép “v|i 

ba nh}n viên cũa DGER đi theo” qu}n Anh tới Việt Nam2. 

Hay tin “một số qu}n Pháp đâ lọt v|o nƣớc ta” , Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tuyên bố trên báo Cƣ́u quốc số 36 ra ng|y 5-9-1945: “Nh}n d}n 

Việt Nam hoan nghênh qu}n Đồng minh kéo v|o Vi ệt Nam để tƣớc 

khí giới qu}n Nhật, nhƣng cƣơng quyết phản đối qu}n Pháp kéo v|o 

Việt Nam, vì mục đích của họ chỉ l| hãm d}n t ộc Việt Nam v|o vòng 

nô lệ một lần nữa”3. 

B}́t ch}́p thái đ ộ thiện chí cũa Ũy ban nh}n d}n Nam B ộ, việc 

l|m đầu tiên cũa Phái b ộ qu}n sƣ̣ Anh l| đòi Ũy ban ph ải giao 

Nam Bộ Phủ (tƣ́c trụ sỡ cũa Ũy ban )4
 cho họ (ng|y 10-9). Ủy ban

___________ 

1. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr.3. 

2. Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 85. DGER l| tên cơ 

quan tình b{o của Ph{p. 

3. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 11. 

4. Nay l| Bảo t|ng Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh. 
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đề nghị Ph{i b ộ Anh đóng ở Dinh to|n quyền cũ1, nhƣng họ không 

chịu (trong th}m ý, họ muốn d|nh Dinh to|n quyền cû cho Cédile v| 

sau n|y cho d’Argenlieu ). Do đó, Ủy ban phải dời trụ sỡ v ề Tòa Đốc 

lý2. Ng|y 13-9, Chính phủ trung ƣơng đã gửi đi ện phản đối , xem 

h|nh động cũa Phá i bộ Anh l| vi phạm chũ quy ền độc lập cũa Vi ệt 

Nam. Ng|y 14 v| nhƣ̂ng ng|y sau đó , nh}n d}n H| Nội v| các tĩnh 

th|nh khác xuống đƣờng phản đối Phái bộ Anh. 

Ng|y 11-9, tƣớng Anh l| Gracey đ ến S|i Gòn . Tuy Hội nghị 

Potsdam chĩ giao cho Phái b ộ qu}n sƣ̣ Anh nhi ệm vụ gi ải giới v| 

hồi hƣơng qu}n Nhật, tƣớng Gracey lại đƣa ra m ột loạt bi ện pháp 

nhằm giúp Pháp tái chi ếm Nam Bộ. Ông ra lệnh đóng cƣ̃a t}́t c ả 

c{c b{o ti ếng Việt (nhƣng v}̂n cho phép báo chí v| đ|i phát thanh 

của Ph{ p tiếp tục hoạt đ ộng bình thƣờng ), c}́m ngƣời Vi ệt Nam tụ 

họp hay bi ểu tình , mang vû khí , đòi Ũy ban nh}n d}n Nam B ộ 

phải giao cho Anh cảng S|i Gòn , kho bom Thị Nghè , xƣỡng Ba 

Son, Kh{m Lớn S|i Gòn , c{c bót c ảnh sát ở khu vƣ̣c trung t }m 

th|nh phố , ra lệnh giới nghiêm tƣ̀ 9 giờ 30 tối đ ến 5 giờ 30 s{ng, 

sau đó ban bố tình trạng qu}n lu ật, giao cho h|ng binh Nhật 

nhiệm vụ giƣ̂ gìn an ninh tr ật tƣ̣ . Mặt khác , Gracey cho thả 1.400 

lính Ph{p (bị Nhật bắt giam tại trại lí nh 11è RIC tƣ̀ ng|y đ ảo chính 

9-3-1945), trang bị súng ống cho số lính n|y v| các Pháp ki ều ở S|i 

Gòn - Chợ Lớn . 

Ng|y 13-9, một đại đ ội lính Pháp (thuộc Trung đo|n bộ binh 

thuộc địa số 5 - 5è RIC) mặc qu}n phục Anh, tr| trộn v|o đội hình cũa 

Sƣ đo|n số 20 qu}n Anh - Ấn để tới S|i Gòn. 

Cùng ng|y , Cédile cho kéo cờ tam t|i 3 lên trƣớc Dinh to|n 

quyền cũ. Ngƣời d}n S|i Gòn ph}̂n n ộ, tập trung ng|y c|ng đông 

___________ 

1. Nay l| Dinh Thống Nh}́t. 

2. Nay l| trụ sỡ Ủy ban nh}n d}n Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh. 

3. Cơ ̀tam t|i (ba m|u xanh, trắng v| đo)̃ l| quốc kỳ Ph{p. 
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trƣớc dinh , la hét ph ản đối . Một số thanh niên đ ến báo cáo với Ũ y 

trƣỡng Qu}n sƣ̣ Tr ần Văn Gi|u, đề nghị ông cho phép v|o Dinh hạ 

cờ xuống. Ông trả lời: “Chúng ta hây sáng suốt , tr{nh tất c ả mọi sự 

khiêu khích để ngoại giao đƣợc thắng lợi” 1. B{o Điển tín tƣờng thuật: 

“Quần chúng tuy tƣ́c gi ận, nhƣng v}̂n giƣ̂ kỹ lu ật, giƣ̂ tr ật tƣ̣ đ ể 

tr{nh cạm bẫy của bọn khiêu khích . Họ mím môi , nén giận, chờ đợi 

cuộc thƣơng thuyết ngoại giao cũa Chính phũ” 2. Trƣớc sƣ̣ ph ản đối 

của Ủy trƣởng Ngoại giao Phạm Ngọc Thạch , Gracey sợ xảy ra xung 

đột đổ m{u nhƣ hôm 2-9-1945 nên yêu cầu Cédile hạ cờ xuống ngay 

trong chiều 13-9. 

Đƣợc sự dung túng của Gracey , lính Ph{p tr|n xuống c{c đƣờng 

phố, “xé nhƣ̂ng thông cáo v| bố cáo cũa Ũy ban nhơn d}n (Nam Bộ) 

d{n ở c{c ngã ba đƣờng”3, đánh đập b}́t cƣ́ ngƣời Vi ệt Nam n|o m| 

chúng gặp. 

Th}́y rô dâ t}m cũa Pháp v| sƣ̣ c}u k ết cũa Anh - Mỹ, Xƣ́ ũy v| 

Ủy ban nh}n d}n Nam B ộ một mặt đ}̃y mạnh các hoạt đ ộng ngoại 

giao nhằm tõ rô thiện chí hòa bình, để tranh thủ thời gian củng cố lực 

lƣợng về mọi mặt, đồng thời tích cƣ̣c chu}̃n bị cho cu ộc kháng chiến 

sắp tới. 

Ủy ban kh{ng chi ến Nam Bộ v| Ủy ban kháng chi ến S|i Gòn 

đƣợc th|nh lập, nhƣng không công bố. Hoạt động cũa các ũy ban n|y 

diê̂n ra trong vòng bí mật tuyệt đối. 

So sánh th ế v| lƣ̣c cũa ta v| cũa địch , c{c ủy ban kh{ng chi ến 

quyết định dùng chi ến thuật “trong đánh ngo|i v}y” , chia vùng 

S|i Gòn - Chợ Lớn - Gia Định th|nh hai mặt tr ận: mặt tr ận nội 

th|nh v| mặt tr ận ngoại th|nh . Mặt tr ận nội th|nh gồm 16 tiểu 

khu (mỗi tiểu khu gồm nhiều ổ đề kh{ng ) có nhi ệm vụ tiêu hao  

___________ 

1, 3. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr.38, 32. 

2. B{o Điễn tín, ng|y 14-9-1945. 
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tiêu diệt địch, ph{ hủy c{c cơ sở , phƣơng tiện vật ch}́t cũa địch . C{c 

đơn vị cũa mặt tr ận ngoại th|nh chia nhau tr}́n giƣ̂ các c ầu (cầu Thị 

Nghè, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Mac Mahon (nay l| cầu Công Lý), cầu 

T}n Thuận, cầu Chƣ̂ Y...), bao v}y cô lập địch trong nội th|nh, không 

cho chúng nống ra ngoại th|nh v| các tĩnh l}n c ận (Biên Hòa , Thủ 

Dầu Một...). 

Tình hình ng|y c|ng căn g thẵng . Ủy ban nh}n d}n Nam B ộ chỉ 

thị cho ngƣời gi| , trẻ em ... tản cƣ về nông thôn, ra lệnh cho các cơ 

quan bí mật di chuyển hồ sơ, m{y móc... ra khõi nội th|nh. 

Xế chiều ng|y 22-9-1945, Cédile gửi thƣ mời Tr ần Văn Gi|u v| 

Phạm Ngọc Thạc h sang Dinh to|n quyền cû đ ể ăn tối v| đ|m phán , 

vì - theo lời Cédile - Chính phủ Ph{p vừa có chính s{ch mới v ề Đông 

Dƣơng. Nghĩ rằng Ph{p sắp sửa dùng vũ lực để đánh chiếm S|i Gòn, 

việc “mời ăn tối đ ể đ|m phán” chẵng qua l| thũ  đoạn g|i b}̂y nhằm 

bắt sống hai nh}n vật chũ chốt cũa Ũy ban nh}n d}n Nam Bộ, hai ông 

giả vờ nhận lời mời nhƣng không sang , chỉ thị cho c{c cơ quan đ ề 

phòng địch đ{nh úp. 

Đúng nhƣ dƣ̣ đoán cũa hai ông , lợi dụng l ệnh giới nghiêm v| 

thiết qu}n luật cũa Gracey, qu}n Pháp - gồm số tù binh đƣợc Gracey 

trang bị súng ống v| các đơn vị mới đ ến - nổ súng v|o trụ sở Ủy ban 

nh}n d}n Nam Bộ, trụ sở Quốc gia Tự v ệ cuộc1, Bƣu điện, Nh| đèn, 

Kho bạc, Đ|i Phát thanh... 

H|nh động x}m lƣợc cũa Pháp đƣợc đ ế quốc Mŷ ũng h ộ v| 

thƣ̣c d}n Anh ti ếp tay . Trong báo cáo gƣ̃i H ội đồng các tham mƣu 

trƣỡng Đ ồng minh2, đô đốc Mountbatten - Tƣ lệnh qu}n đội Anh ở 

Đông Nam Á - thƣ̀a nh ận: “Ng|y 23-9-1945, thiếu tƣớng Gracey 

đồng ý  để ngƣời Pháp ti ến h|nh một cuộc đảo chính (Coup d’État). 

___________ 

1. Nay là Sỡ Văn hóa, Thễ thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh . 

2. Hội đồng c{c tham mƣu trƣỡng Đồng minh (Combined Chiefs of 

Staff). 
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Đƣợc Gracey cho phép , họ đã nắm quy ền kiểm soát n ền h|nh 

chính ở S|i Gòn v| thi ết lập chính quy ền cũa Pháp” 1. Nh| sƣ̃ học 

Philippe Devillers cûng khẵng định : “Ng|y 23-9-1945, nhờ vũ khí 

của Anh , ngƣời Pháp ở S|i Gòn đâ gi|nh lại quy ền kiểm soát 

th|nh phố” 2. 

Một tháng trƣớc đó , Tổng thống Mŷ Truman đâ “b ật đèn 

xanh” khi cam kết với Pháp rằng “Chính phũ Mŷ sê không l|m 

điều gì ngăn c ản chính quy ền v| qu}n đội Pháp trỡ lại Đông 

Dƣơng”3. Tuy nhiên , Chính phủ Mỹ không thông b{o chính s{ch 

mới đối với Đông Dƣơng nên “m ột số nh}n viên Mŷ ở Đông Dƣơng 

v}̂n ti ếp tục h|nh đ ộng trong suy nghî rằng Mŷ có ý định chống 

lại vi ệc Pháp tái l ập chũ  quyền ở khu vƣ̣c n|y” 4. Thiếu tá Albert 

Peter Dewey , Trƣỡng phái đo|n OSS Mŷ 5
 ở miền Nam Đông 

Dƣơng , đi gặp Cédile v| các sî quan Anh “đ ể phản đối cách cƣ xƣ̃ 

của ngƣời Ph{p v| sự thông đ ồng cũa ngƣời Anh” 6. Trong báo 

c{o ng|y 24-9-1945 gƣ̃i v ề Mỹ, Dewey nhận định : “Nam Bộ 

___________ 

1. D}̂n theo: Allan W.Cameron: Viet-Nam Crisis - A Documentary History 

(Cuộc khủng hoảng Việt Nam, một cuốn sƣ̃ bằng tƣ liệu), Cornell University 

Press xu}́t bản, Itheca, 1971, t. 1, tr. 60. 

2. Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 94. 

3. Ch. de Gaulle: Mémoires de guerre, Sđd, t. 3, tr. 249-250. 

4. Archimedes L.A.Patti: Why Viet Nam?, University of California Press 

xu}́t bản, Berkeley - Los Angeles - London, 1980, tr. 317. 

5. OSS (viết tắt cũa Office of Strategic Services ) l| tổ chức  tình b{o 

của Mỹ , tiền th}n cũa CIA ngày nay . Ph{i đo|n OSS đƣợc cử tới S|i 

Gòn để hồi hƣơng tù binh Mỹ (bị ph{t xít Nhật giam giữ trong thời kỳ 

chiến tranh ) v| thu thập tin tức về tình hình chính trị ở Nam Bộ . Qua 

tiếp  xúc với c{c th|nh viên của Ủy ban nh}n d}n Nam Bộ , Dewey có 

cảm tình với công việc đấu tranh của ngƣời Việt Nam nhằm bảo vệ nền 

độc l}̣p cũa mình . 

6. Archimedes L.A.Patti: Why Viet Nam?, Sđd, tr. 317. 
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đang bùng cháy . Ngƣời Pháp v| ngƣời Anh sê bị k ết liê̂u nơi đ}y v| 

chúng ta (ngƣời Mŷ) cũng sẽ phải rời khõi Đông Nam Á”1. 

C{c lực lƣợng vũ trang của ta đã anh dũng đ{nh tr ả quyết liệt 

qu}n x}m lƣợc ngay tƣ̀ đầu. 

Giƣ̂ vƣ̂ng lời th ề “Độc lập hay là chết”, S|i Gòn nói riêng v| Nam 

Bộ nói chung bƣớc v|o cu ộc kháng chi ến chống thƣ̣c d}n Pháp x}m 

lƣợc lần thƣ́ hai2 chỉ sau 28 ng|y đêm đƣợc hít thỡ không khí đ ộc lập 

tƣ̣ do . Đó l| kho ảng thời gian quá ngắn đ ể Xƣ́ ũy v| chính quy ền 

c{ch mạng chuẩn bị mọi mặt cho m ột cuộc chiến đ}́u m| ai cûng có 

thể th}́y trƣớc l| sê vô cùng ác li ệt v| gian khổ. Song trải qua 28 ng|y 

đêm ngắn ngũi }́y , ngƣời d}n Nam B ộ cảm th}́y gắn bó  với nền độc 

lập tƣ̣ do m| Cách mạng Tháng Tám đâ mang lại , quyết t}m chống 

ngoại x}m để bảo vệ nền độc lập tƣ̣ do }́y. 

Ng|y 23-9 đi v|o lịch sƣ̃ nhƣ “Ngày Nam Bộ kháng chiến”, mỡ đầu 

cho cuộc chiến đ}́u “gian lao m| anh dûng” 3
 trong suốt 30 năm cũa 

Nam Bộ “đi trƣớc về sau”. 

___________ 

1. Archimedes L.A.Patti: Why Viet Nam?, Sđd, tr.320. Trƣa ng|y 26-9, 

Dewey bị bắn chết tại ngã ba Chú Ía (Gò V}́p, S|i Gòn). Theo đại úy Mỹ 

Herbert J.Bluechel, “Dewey bị phục kích v| chết vì bị nh}̣n l}̀m thuộc 

một quốc tịch không phải l| Mỹ”. Một đồng đội kh{c của Dewey l| 

George Wickes cũng khẵng định: “Không còn nghi ngờ gì nƣ̂a, ngƣời 

Việt Nam đâ nh}̣n l}̀m Dewey l| ngƣời Ph{p” (xem thêm chi tiết về “Bi kịch 

Dewey” ở ph}̀n Phụ lục). 

2. Cuộc kh{ng chiến chống Ph{p x}m lƣợc l}̀n thƣ́ nh}́t của qu}n v| d}n 

Nam Bô ̣bắt đ}̀u tƣ̀ ng|y 10-2-1859 khi chúng bắn ph{ Vũng T|u. 

3. Lời b|i h{t Nhạc rƣ̀ng của nhạc sĩ Ho|ng Việt. 
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CHƯƠNG HAI 

MỠ ĐẦU KHÁNG CHIẾN 

I. GIƢ̂ LỜI THỀ “ĐỘC LẬP HAY L\ CHẾT !” 

1. “Cuộc kháng chiến bắt đầu!” 

Đêm 22 rạng ng|y 23-9-1945, c{c đơn vị vũ trang đã anh dũng 

đánh trả trong cuộc đụng đầu với qu}n x}m lƣợc Ph{p. 

Giƣ̂a lúc ti ếng súng còn đang n ổ ran nhiều nơi trong th|nh 

phố, v|o sáng sớm ng|y 23-9-1945, Xƣ́ ũy , Ủy ban nh}n d}n v| Ủy 

ban kháng chi ến Nam Bộ triệu tập cuộc họp liên tịch tại nh| số 629 

đƣờng C}y Mai (nay l| đƣờng Nguyê̂n Tr ãi, quận 5). Ho|ng Quốc 

Việt, đại di ện Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng v| Tổng bộ Việt 

Minh, đƣợc mời dƣ̣ . Tại H ội nghị , có hai ý ki ến khác nhau . Một ý 

kiến cho rằng : qu}n Pháp đâ bắt đ ầu x}m lƣợc nƣớc ta m ột lần 

nƣ̂a. Chúng định chi ếm S|i Gòn , sau đó đánh lan ra Nam B ộ rồi cả 

nƣớc, nhƣ cha ông cũa chúng đâ l|m trong nƣ̃a sau th ế kỷ XIX . Do 

đó, phải kêu gọi đ ồng b|o nh}́t t ề đƣ́ng lên đánh tr ả qu}n thù để 

bảo vệ độc lập, tƣ̣ do . Ý ki ến khác lại nghî rằng phát đ ộng kháng 

chiến l| một quyết định h ệ trọng thu ộc th}̃m quy ền cũa ban lânh 

đạo Trung ƣơng . Nam Bộ chỉ l| cấp địa phƣơng , do đó trƣớc h ết 

phải thĩnh thị ý ki ến cũa Trung ƣơng . Trong khi chờ l ệnh, chỉ nên 

hô h|o đồng b|o bâi công , bãi thị , bãi khóa  để phản đối h|nh đ ộng 

x}m lƣợc cũa Pháp . 
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Qua tranh luận sôi nổi, Hội nghị đi đ ến quyết định : vƣ̀a đánh 

điện báo cáo v| xin chĩ thị cũa Trung ƣơng , vƣ̀a phát đ ộng kháng 

chiến ngay lập tƣ́c. 

Hội nghị thông qua “Lời kêu gọi cũa Ũy ban khá ng chiến Nam 

Bộ” do Trần Văn Gi|u vƣ̀a soạn trong đêm . Sau khi nhắc lại lời th ề 

“Độc lập hay là chết!” trong Lê̂ Đ ộc lập tại S|i Gòn ng|y 2-9-1945, Ủy 

ban kháng chi ến Nam Bộ x{c định : “Tƣ̀ giờ phút này , nhiệm vụ hàng 

đầu cũa chúng ta là tiê u diệt giặc Pháp và tay sai cũa chúng” v| kết thúc 

Lời kêu gọi bằng c}u: “Cuộc kháng chiến bắt đầu!”1. 

Anh chị em công nh}n các nh| in kh}̃n trƣơng in Lời kêu gọi 

th|nh truyền đơn, {p phích v| ngay từ chiều ng|y 23-9 đƣợc tán phát 

trong d}n, d{n lên tƣờng, lên th}n c}y... khắp S|i Gòn, Chợ Lớn, tỉnh 

T}n Bình, tỉnh Gia Định . Một lƣợng lớn b ản in đƣợc c}́p tốc chuy ển 

đến khắp các tĩnh Nam Bộ. 

Ủy ban kh{ng chiến Nam Bộ còn cho rải trong nhƣ̂ng khu vƣ̣c bị 

Ph{p chiếm truyền đơn bằng ti ếng Pháp gi ải thích chính nghîa cũa 

d}n tộc Việt Nam: “Cuộc chiến tranh mà chúng tôi đang tiến hành là cuộc 

chiến tranh giải phóng , giống nhƣ cu ộc chiến tranh mà Phong trào kháng 

chiến Pháp đâ tiến hành chống chũ nghîa Hitler” v| kêu gọi ngƣời Pháp ở 

S|i Gòn “đƣ̀ng chi ến đấu cho bọn chũ đ ồn điền và bọn có c ổ phần trong 

Ngân hàng Đông Dƣơng”. 

Ủy ban nh}n d}n Nam B ộ cũng ra Tuyên c{o kêu gọi “toàn dân 

hãy đoàn kết bảo vệ quốc gia”, “thi hành triệt để kế hoạch phá hoại và chống 

quân địch”2. 

Nhận đƣợc đi ện báo cáo cũa Nam B ộ, Chính phủ l}m thời  

nƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng hòa ra ngay Hu}́n l ệnh: “Hơ̂i đồng bào 

Nam Bộ! Lòng cƣơng quy ết dûng c ảm cũa nhân dân Nam B ộ chống lại 

quân đội xâm lăng cũa P háp... làm cho đồng bào toàn quốc c ảm phục ... 

___________ 

1. Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1996, t. 2,  

tr. 54-55. 

2. B{o Cƣ́u quốc (H| Nội), sô ́54, ng|y 29-9-1945. 
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Đồng bào phải kiên quyết, phải giƣ̂ vƣ̂ng sƣ̣ tin tƣỡng ở tƣơng lai và lập tƣ́c 

thi hành triệt để nhƣ̂ng lời thề quả quyết trong Ngày Độc lập”1. 

Ng|y 26-9-1945, qua l|n sóng Đ|i Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, 

Chủ tịch H ồ Chí Minh khen ngợi “lòng kiên quyết ái quốc cũa đồng bào 

Nam Bộ” v| khẵng định “Chính phũ và toàn quốc đ ồng bào sê h ết sƣ́c 

giúp những chiến sî và nhân dân hi ện đang hy sinh tranh đấu đ ể giƣ̂ vƣ̂ng 

nền độc lập cũa nƣớc nhà”2. 

Bƣ́c thƣ cũa Chũ tịch H ồ Chí Minh v| Huấn lệnh cũa Chính phũ 

cổ vũ mạnh mẽ lớp lớp qu}n d}n Nam B ộ xốc tới thƣ̣c hi ện lời th ề 

“Độc lập hay là chết!”. 

2. Sài Gòn “trong đánh ngoài vây” 

Thƣ̣c hi ện chiến thuật “trong đánh ngo|i v}y ”, Ủy ban kh{ng 

chiến Nam Bộ th|nh lập bốn mặt trận tiền tuyến ở ngoại th|nh:  

Mặt tr ận số 1 (hay Mặt tr ận phía Đông ) trải d|i tƣ̀ c ầu Thị 

Nghè đ ến cầu Mac Mahon (nay l| cầu Công Lý ), do Nguyê̂n Đình 

Th}u chĩ huy . 

Mặt trận số 2 (hay Mặt trận phía Bắc) ở vùng B| Điểm - Hóc Môn, 

chốt chặn c ầu Tham Lƣơng trên quốc l ộ số 1, do Nguyê̂n Văn Tƣ 

(Chủ tịch Ủy ban kh{ng chiến S|i Gòn - Chợ Lớn) chỉ huy. 

Mặt tr ận số 3 (hay Mặt tr ận phía T}y ) ở vùng Phú L}m , Chợ 

Đệm, do Trần Văn Gi|u (về sau do Nguyê̂n Lƣu thay) chỉ huy. 

Mặt trận số 4 (hay Mặt trận phía Nam) trải d|i tƣ̀ Thũ Thiêm qua 

Nh| Bè đến Cần Giuộc, do Nguyê̂n Văn Tr}n (về sau do Dƣơng Văn 

Dƣơng thay) chỉ huy. 

Ngo|i ra , còn một mặt tr ận nƣ̂a l| mặt tr ận Cầu Bến Ph}n trên 

sông V|m Thuật, Gò Vấp do liên qu}n Thủ D ầu Một v| Gia Định 

phụ tr{ch . 

___________ 

1. B{o Cƣ́u quốc (H| Nội), sô ́50, ng|y 25-9-1945. 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 27. 
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Chiến sî các mặt tr ận tiền tuyến một mặt chốt giƣ̂ các c ầu 

chính nhằm bao v}y địch trong n ội th|nh , mặt khác tung các đơn 

vị v|o n ội th|nh , phối hợp với cá c tổ, đội xung kích bám trụ , tiến 

h|nh các cu ộc đột kích v|o nhƣ̂ng nơi đóng qu}n , đốt phá các kho 

t|ng qu}n sƣ̣ v| cơ sỡ kinh t ế của địch , nhanh chóng tiêu hao tiêu 

diệt sinh lƣ̣c địch r ồi nhanh chóng rút ra ngoại th|nh . Một nh| báo 

có mặt tại S|i Gòn trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu kháng chi ến tƣờng thu ật: 

“D}n qu}n đâ bắt đ ầu dùng chiến thuật du kích , lúc ẩn khi hi ện, 

đột nhập thình lình đ ể ph{ hoại chớp nho{ng v| l ập tƣ́c rút lui 

trong im lặng . Ngƣời ta có th ể ví lối đ{n h n|y l| một chiến thuật 

xu}́t quỹ nh ập thần. Chẵng nhƣ̂ng thƣờng d}n Pháp ph ải kinh sợ 

ng|y đêm , bỡi không th ể đoán đƣợc Vi ệt qu}n sê xu}́t hi ện giờ n|o 

v| chỗ n|o, m| cả đến qu}n đội Pháp , Anh - Ấn cũng không th ể 

ngăn ngƣ̀a đƣợc” 1. 

S{ng ng|y 24-9, một đội xung kích ti ến công bót Thƣơng Kh}̃u 

trên đƣờng Jean Eudel (nay l| đƣờng Nguyê̂n T}́t Th|nh ), dùng lƣ̣u 

đạn diệt địch trong lô cốt, bắt sống trƣỡng bót l| đại úy Paul Jean, thu 

nhiều súng đạn . Thƣ̀a thắng, c{c chiến sî đá nh chiếm bót số 6, giải 

tho{t 70 thanh niên bị địch bắt giam ở đ}y. 

Xế chiều ng|y hôm đó , theo tƣờng thuật cũa m ột nh| báo Pháp , 

“một đội d}n qu}n Việt Nam tiến theo đƣờng Verdun 2, tr|n xuống 

trung t}m S|i Gòn , chiếm chợ B ến Th|nh , kéo thẳ ng đến đại l ộ 

Bonard3 xả súng bắn . Mặt khác , nhiều đội d}n qu}n vƣợt kinh T|u 

Hủ (tƣ́c arroyo Chinois), đổ bộ lên S|i Gòn, tiến thẵng về đại lộ De la 

Somme4... Ngƣời ta nghe ti ếng súng n ổ khắp nơi ... Ở xa xa, nhiều 

đám cháy ngùn ngụt đõ trời”5. 

___________ 

1, 5. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr.56, 58. 

2. Nay l| đƣờng C{ch mạng Th{ng T{m. 

3. Nay l| đƣờng Lê Lợi. 

4. Nay l| đƣờng H|m Nghi. 
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Đêm ng|y 25-9, qu}n kháng chi ến tiến công Khám Lớn 1, giải 

tho{t nhiều đồng b|o bị địch giam giƣ̂ ở đ}y. 

Chiều ng|y 26-9, qu}n kháng chiến tập kích nh| l|ng Thạnh Mŷ 

T}y, diệt v| l|m bị thƣơng nhi ều địch, bắt sống cò Orcetly , giải tho{t 

một số đồng b|o bị giam ở đó. 

Một nh| báo vi ết: “Du kích qu}n luôn luôn đ ột nhập tiến công 

c{c đồn lính trong ch}u th|nh . Không ng|y n|o không có đám cháy . 

Đến đêm, súng c|ng nổ vang, lƣ̃a bốc đõ trời” 2 v| nhận xét: “Lúc b}́y 

giờ, ban ng|y cũa S|i Gòn thu ộc về quyền kiểm soát cũa qu}n đ ội 

Ph{p, Anh - Ấn; ban đêm cũa S|i Gòn ho|n to|n về tay Việt qu}n”3. 

Nhiều kho t|ng cũa địch bị đốt (nhƣ kho vật liệu cũa hâng cao su 

Labbé ở Cầu Muối, kho gạo ở Chợ Lớn, kho vải ở T}n Bình...). 

Trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu kháng chi ến, xu}́t hiện nhiều gƣơng hy 

sinh r}́t anh dûng: 

Để bảo vệ l{ quốc kỳ trên đĩnh cột cờ Thũ Ngƣ,̂ một tiểu đội đƣợc 

trang bị súng săn , lƣ̣u đạn, đâ chiến đ}́u đến ngƣời cuối cùng chống 

lại một đại đội địch đƣợc vû trang hùng hậu. 

Trong khi đó , c{c chiến sî thu ộc Sỡ chƣ̂a lƣ̃a quy ết hạ lá cờ tam 

t|i cũa địch treo trên tháp cao . Cầu thang trống trơ , c{c chiến sî bị 

địch tƣ̀ bót cảnh sát bên kia đƣờng bắn sang nhƣng ngƣời trƣớc  ngã, 

ngƣời sau v}̂n c ầm cờ leo ti ếp không hề nao núng . Phải đến ngƣời 

thƣ́ tƣ , anh Năm Hạnh mới hạ cờ tam t|i xuống v| treo cờ đõ sao 

v|ng lên đĩnh tháp. 

Bộ đội cách mạng chốt giƣ̂ các c ầu d}̂n ra ngoại th|nh . Ng|y  

26-9-1945, qu}n Phá p định vƣợt qua c ầu Mac Mahon4
 để tiến 

___________ 

1. Kh{m Lớn (ở vị trí Thƣ viện Tỗng hợp Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí Minh 

ng|y nay) bị ph{ bỏ ng|y 8-3-1953. 

2, 3. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr. 58, 59. 

4. Nay l| c}̀u Công Lý nối liền hai đƣờng Nguyê̂n Văn Trô̂i v| Nam Kỳ  

khỡi nghĩa. 
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chiếm s}n bay T}n Sơn Nh}́t , nhƣng bị chặn đánh . Nh| sƣ̃ học Pháp 

Louis Saurel thuật lại : “Trận đánh th ật dƣ̂ d ội. Chỉ đ ể giƣ̂ c}y c ầu 

d}̂n ra s}n bay n|y , chúng ta [tƣ́c qu}n Pháp ] đâ m}́t m ột sî quan , 

ba lính ch ết v| nhiều lính khác bị thƣơng” 1. Trong các tr ận đánh ở 

cầu Thị Nghè , cầu Bông, cầu Kiệu, cầu T}n Thuận, cầu Chƣ̂ Y ..., 

địch cûng chịu nhi ều thƣơng vong, đ|nh phải rút lui v ề nội th|nh . 

Địch chĩ có th ể di chuyển trong phạm vi khu  vƣ̣c trung t}m cũa 

th|nh phố v| - nhƣ nhận định cũa m ột nh| báo , “nằm trong vòng 

v}y cũa d}n qu}n” 2. 

Không chĩ có vòng v}y qu}n sƣ̣ , m| còn có c ả vòng v}y kinh t ế. 

Lệnh tản cƣ cũa Ũy ban kháng chi ến Nam Bộ đƣợc nh}n d}n ch}́p 

h|nh triệt để. “S|i Gòn nhanh chóng bị tê liệt bỡi một cuộc tổng đình 

công cũa mọi ngƣời Việt Nam. Mọi cửa h|ng, chợ búa đều đóng cƣ̃a. 

Xe điện ngƣng chạy. Xe kéo biến m}́t trên đƣờng phố. S|i Gòn l| một 

th|nh phố chết, tƣ̀ng chập bị lay đ ộng bỡi tiếng súng trong đêm hay 

tiếng lƣ̣u đạn n ổ ch{t chúa” 3. Nh| máy đèn , nh| máy nƣớc bị phá 

hủy. S{ng ng|y 30-9-1945, phóng viên Hãng thông tấn Reuters đƣa 

tin: “Sau bảy ng|y, tình thế c|ng nghiêm trọng hơn . Chúng tôi ở S|i 

Gòn l}m v|o cảnh r}́t nguy ngập về lƣơng thƣ̣c (...). C{c kho gạo của 

qu}n đội Nhật trƣớc đ}y đều bị ngƣời Việt Nam đốt phá h ết nơi n|y 

đến nơi khác . Đâ hai lần máy bay Đ ồng minh thả lƣơng thƣ̣c xuống . 

C|ng ng|y c|ng khó ki ếm thƣ́c ăn v| nƣớc uống . R}́t nh iều ngƣời 

khổ sỡ vì nạn khát”4. 

Trƣớc ng|y 23-9-1945, bọn Ph{p b ảo nhau : “Ngƣời Vi ệt Nam 

nh{t gan lắm . Chỉ c ần tõ ra cƣ́ng rắn v| rút c}y g ậy ra thì họ sê  

___________ 

1. Louis Saurel: La guerre d’Indochine (Chiến tranh Đông Dƣơng), Nxb. 

Rouff, Paris, 1966, tr. 52. 

2. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr. 55. 

3. Harold Isaacs: No peace for Asia (Không có hòa bình cho ch}u [), 

Nxb. Macmillan, New York, 1947, tr. 169. 

4. B{o Cƣ́u quốc (H| Nội), sô ́57, ng|y 3-10-1945. 
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chạy trốn nhƣ vịt” 1. Đánh giá th}́p đối phƣơng , Cédile quyết định 

cho nổ súng mỡ đầu cuộc tiến công m| không chờ thêm vi ện binh tƣ̀ 

Paris sang đông đũ . V}́p phải sƣ́c kháng cƣ̣ kiên cƣờng v| tinh th ần 

quyết liệt b}́t hợp tác với giặc cũa qu}n d}n Nam B ộ, địch phải trả 

gi{: sống trong một th|nh phố không điện, không nƣớc, không lƣơng 

thƣ̣c, thƣ̣c ph}̃m v| lo sợ b}́t thần bị tiến công. 

Một bộ phận ngƣời Pháp ở S|i Gòn “công kích Cédile áp dụng 

một phƣơng pháp lầm lạc. Họ viện lê rằng phong tr|o giải phóng cũa 

d}n chúng Việt Nam đâ bồng bột2 tƣ̀ Nam chí Bắc. B}́t cƣ́ ngƣời Việt 

n|o cûng să̂n s|ng ch ết để bảo vệ nền độc lập. Trƣớc tinh th ần hy 

sinh triệt để của ngƣời Việt, ngƣời đại diện cũa Pháp3 không tìm một 

giải pháp thõa thu ận [với ngƣời Vi ệt]; tr{i lại, ngƣời ta4 dùng vô lƣ̣c 

khi binh lƣ̣c chƣa ho|n to|n”5. 

Trƣớc tình thế đó, Cédile phải nhờ tƣớng Anh Douglas D .Gracey 

l|m trung gian đề nghị hƣu chiến v| thƣơng thuyết với kháng chiến. 

Thƣ̀a biết địch dùng k ế hòa hoãn đ ể đợi viện binh, nhƣng lânh đạo 

Nam Bộ ch}́p nhận để tƣơng kế tƣ̣u kế kéo d|i thời gian nhằm củng 

cố lƣ̣c lƣợng cho cuộc kháng chiến l}u d|i. 

Cuộc thƣơng thuyết diê̂n ra tại S|i Gòn tƣ̀ ng|y 3-10-1945 giƣ̂a 

một bên l| Phạm Văn Bạch , Phạm Ngọc Thạch v| Ho|ng Quốc 

Việt với bên kia l| hai  đại tá Pháp Jean Cédile v| Repiton -Preneuf 

trƣớc sƣ̣ hi ện diện cũa tƣớng Anh Gracey . Phía Việt Nam đòi Pháp 

phải tôn trọng n ền độc lập tƣ̣ do m| d}n t ộc Việt Nam đâ gi|nh 

đƣợc trong Cách mạng Tháng Tám , đòi Pháp tr ả lại c{c công sở ở 

S|i Gòn v| rút qu}n v ề c{c vị trí trƣớc ng|y 23-9-1945; bù lại ,  

chính quy ền cách mạng hƣ́a sê b ảo đảm an ninh v| cung c}́p  

___________ 

1. Philippe Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 1952 (Lịch sử Việt 

Nam tƣ̀ 1940 đến 1952), Sđd, tr. 157. 

2. C{ch nay hơn nƣ̃a thê ́kỷ, bồng bột có nghĩa l| sôi nỗi. 

3, 4. [m chỉ Cédile. 

5. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr. 59. 
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lƣơng thƣ̣c cho ngƣời Pháp ở S|i Gòn . Lập trƣờng cũa Nam B ộ 

đƣợc Trung ƣơng tán th|nh . Trong một bản tuyên ngôn đƣợc 

truyền đi trên l|n sóng cũa Đ|i Phát thanh Bạch Mai , Tổng bộ Việt 

Minh khẵng định : “Việt Nam sê tõ lòng khoan dung đối với kẽ 

địch cũa mình ng|y hôm qua , nếu nhƣ̂ng đi ều kiện cũa chúng tôi 

đƣợc nhìn nh ận, nếu ngƣời Pháp ở S|i Gòn  có đủ sự s{ng suốt v| 

ý thức đ ể nhìn nh ận nhƣ̂ng thƣ̣c t ế. Nhƣng chúng tôi chĩ yêu c ầu 

ngƣời Pháp ở S|i Gòn hây th|nh th ật. Họ có th ật lòng hũy bõ 

chƣơng trình cũa họ l| tái l ập chũ quy ền [của] Ph{p trên lãnh th ổ 

của chúng tôi ?”1. 

Cédile chỉ muốn kéo d|i thời gian thƣơng thuy ết để chờ vi ện 

binh tƣ̀ Pháp sang , nên ông ta đƣa ra nhƣ̂ng tuyên bố vu vơ nhƣ 

đòi Vi ệt Nam phải thi h|nh bản Tuyên bố ng|y 24-3-1945 của 

tƣớng Ch . de Gaulle , v.v.. Đại bi ểu Nam Bộ đáp lại m ột cách kiên 

quyết: “Thƣa ông Cédile , chúng tôi đã quy ết định chi ến đ}́u cho 

đến giọt máu cuối cùng cũa chúng tôi cho n ền độc lập cũa xƣ́ sỡ 

chúng tôi” 2. 

Cuộc thƣơng thuyết ch}́m dƣ́t ng|y 10-10-1945 m| không đạt 

một kết quả n|o. Ủy ban nh}n d}n Nam Bộ ra tuyên bố : “Thƣ̣c d}n 

Ph{p đã l| thù địch của chúng tôi , bỡi vì chúng dùng vô lƣ̣c x}m 

phạm chủ quy ền cũa Vi ệt Nam... Chúng tôi t{i chi ến với qu}n Pháp 

vì họ chẳng muốn trả lại trụ sở của Ủy ban nhơn d}n v| c{c công sỡ. 

Chúng tôi bắt buộc phải chiến đ}́u chống Pháp trỡ lại l| vì ngƣời Anh 

chẵng chịu nhìn nhận chũ quyền cũa Việt Nam v| để cho qu}n Pháp 

g}y cuộc đổ m{u tại S|i Gòn”3. 

Cuộc kháng chi ến tiếp tục . “Xế ng|y 10 th{ng 10, một trận 

kịch ch iến xảy ra cách S|i Gòn 3 c}y số v ề phía t}y bắc ... Chiều 

lại , nhiều bộ đội d}n qu}n ở xóm Chi ếu tr|n qua S|i Gòn , hiệp 

với du kích c ảm tƣ̃ qu}n trong th|nh phố đ ột kích bót c ảnh sát

___________ 

1, 2, 3. Tr}̀n T}́n Quốc: Saigon, Septembre 1945, Sđd, tr. 62, 63, 67-69. 
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Quận Nhì ở đƣờng Boresse1. Tối đến, súng nổ đều, dƣ̂ dội nh}́t l| ở 

phía bắc S|i Gòn . D}n qu}n thƣ̀a đêm tr|n qua c ầu Bông, cầu Kiệu, 

đột nhập S|i th|nh , công kích các nơi đ ồn trú cũa qu}n đ ội Pháp 

đóng ở vùng Dakao. S{ng ng|y sau, súng vẫn nổ...”. Đêm 17-10-1945, 

một thiếu niên đâ dûng c ảm liều mình đốt ch{y kho xăng Simon 

Piétri ở Kh{nh Hội (quận 4)2. 

3. Cả nƣớc chi viện cho Sài Gòn, cho Nam Bộ 

Hƣỡng ƣ́ng lời kêu gọi cũa Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng 

hòa v| Chủ tịch H ồ Chí Minh , cả nƣớc chi vi ện sƣ́c ngƣời , sƣ́c cũa 

cho S|i Gòn v| sau đó, khi chiến tranh lan rộng, cho Nam Bộ. 

Ngay tƣ̀ ng|y 24-9-1945, nhiều tĩnh Nam B ộ gƣ̃i các đơn vị vû 

trang đến S|i Gòn đ ể tham gia chiến đ}́u . Đặc biệt, nhƣ̂ng đội d}n 

qu}n ngƣời Mạ , ngƣời Stiêng tƣ̀ Biên Hòa v| Thũ D ầu Một, mặc 

trang phục d}n t ộc, sƣ̃ dụng vû khí truy ền thống (cung, nỏ với tên 

t}̃m thuốc độc) s{t c{nh cùng qu}n v| d}n S|i Gòn trên c{c mặt tr ận 

Thị Nghè, Cầu Bông... 

Ở Bắc B ộ v| Trung Bộ, tỉnh n|o cũng th|nh l ập Phòng Nam 

Bộ để tiếp nhận tiền bạc , thuốc men , lƣơng thƣ̣c ... do nh}n d}n tƣ̣ 

nguyện đóng góp ũng h ộ qu}n v| d}n Nam Bộ. Mặt khác , “Khí 

thế xung phong đầu qu}n bùng lên khắp nơi . Kh}̃u hi ệu “Nam 

tiến giết giặc ngoại x}m” kích đ ộng hồn ngƣời . Nhiều học sinh , 

sinh viên nghe hai tƣ̀ “Nam ti ến” liền bõ lớp v ề đăng ký tình 

nguyện lên đƣờng . C{c tỉnh nhanh chóng th|nh l ập nhƣ̂ng đ ội 

qu}n bƣ̀ng bƣ̀ng tinh th ần Sát Thát” 3. Đặc bi ệt, trong nhƣ̂ng đ ội 

qu}n }́y có c ả một số Vi ệt kiều mới v ề nƣớc sau Cách mạng  

___________ 

1. Nay l| đƣờng Yersin. 

2. Thiếu niên n|y sau đƣợc biết với tên Lê Văn T{m. 

3. Nguyê̂n Việt Phƣơng: “Tiếng gọi núi sông” trong Phong trào Nam tiến 

1945 - 1946, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1997, tr. 55. 
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245 

 

Th{ng T{m, một số nh| sƣ trẽ “cỡi áo c| sa , kho{c chiến b|o” . Có 

nhƣ̂ng gia đình có tới ba, bốn anh em cùng xung phong Nam tiến. 

Trong nhƣ̂ng ng|y }́y, đ}u đ}u cûng vang lên h|nh khúùc Phất cờ 

Nam tiến1. 

Ng|y 25-9, tƣ́c chĩ hai ng|y sau khi giặc  Ph{p g}y hấn ở S|i Gòn, 

một đơn vị Gi ải phóng qu}n cũa tĩnh Qu ảng Ngâi đâ lên đƣờng v|o 

S|i Gòn tham gia trận đánh ở cầu Bình Lợi. 

Ng|y 26-9, đo|n t|u hõa đ ầu tiên chỡ b ộ đội Nam tiến cũa các 

tỉnh Bắc Bộ rời ga H|ng Cõ (H| Nội). Trên đƣờng v|o Nam , mỗi lần 

ghé lại c{c ga , đo|n t|u lại nh ận thêm các đơn vị Nam ti ến cũa các 

tỉnh Trung Bộ. Chủ tịch Ủy ban kh{ng chiến Nam Bộ Trần Văn Gi|u, 

Chủ tịch Ủy ban nh}n d}n Nam B ộ Phạm Văn Bạch , ... tổ chƣ́c đón 

tiếp bộ đội Nam tiến ở Thủ Đức, phổ biến tình hình v| ph}n công các 

đơn vị về c{c mặt trận ở c{c cửa ngõ của S|i Gòn. 

Trong nhƣ̂ng ng|y sau đó , hầu nhƣ hôm n|o cûng có nhƣ̂ng 

chuyến t|u hối h ả đƣa các đo|n qu}n chi vi ện cho chiến trƣờng 

miền Nam. 

4. Cả Nam Bộ quyết liệt kháng chi ến chống thƣ̣c dân Pháp 

xâm lƣợc  

Trong nhƣ̂ng ng|y S|i Gòn “trong đánh , ngo|i v}y” , c{c tỉnh 

Nam Bộ một mặt cƣ̃ qu}n lên chi vi ện cho chiến trƣờng S|i Gòn - 

Chợ Lớn , mặt khác ti ếp đón v| giúp đơ̂ đ ồng b|o tƣ̀ th| nh phố t ản  

cƣ về, đồng thời tích cƣ̣c chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng , lên kế hoạch sẵn  

___________ 

1. B|i Phất cờ Nam tiến của Ho|ng Văn Th{i: 

“Cờ giải phóng phất cao, mau thẵng tiến 

Trời phƣơng Nam, dân chúng đang chờ ta...  

Sông Mê Kông reo hò kìa đang đón chờ 

Dãy Trƣờng Sơn vƣơn mình giục quân ta mau tiến bƣớc...  

Tiến bƣớc mau, Quân giải phóng! 

Hƣớng về Nam, ta thẵng tiến!”. 
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s|ng chiến đ}́u. C{c đơn vị vũ trang ng|y đêm luy ện tập. Ngƣời gi|, 

trẻ em v| những ngƣời không trực ti ếp chiến đ}́u đƣợc sơ tán v ề 

nông thôn. Tùy theo địa hìn h cũa tƣ̀ng tĩnh , đồng b|o có nhi ều cách 

ngăn bƣớc tiến cũa qu}n địch nhƣ đ|o đƣờng , đắp mô, ngả c}y chắn 

ngang đƣờng , nhận chìm ghe ch|i xuống sông , dùng d}y cáp căng 

ngang sông (nhƣ ở tỉnh Bạc Liêu), hoặc đắp cản, ph{ cầu (nhƣ ở T}n 

Hƣơng, tỉnh Mỹ Tho, Cần Đƣớc, tỉnh Chợ Lớn), v.v.. 

Giƣ̂a lúc qu}n Pháp bị v}y hâm trong n ội th|nh S|i Gòn l}m v|o 

tình th ế khốn qu}̂n , tƣớng Leclerc , Tổng Chĩ huy qu}n viê̂n chinh 

Ph{p ở Đông Dƣơng, đến S|i Gòn ng|y 5-10-1945. 

Ph{p có sẵn qu}n, nhƣng không có t|u để chỡ sang Việt Nam. Vì 

vậy, Ph{p phải nhờ Mŷ. Thƣ̣c hiện “chính sách ngăn chặn cộng sản”, 

Mỹ đồng ý giúp Pháp . Trong tháng 10-1945, Mỹ cấp 7 t|u chỡ hơn 

13.000 lính viễn chinh Ph{p sang S|i Gòn. Đến tháng 12, Mỹ cấp thêm 

8 t|u nƣ̂a đ ể chỡ Sƣ đo|n b ộ binh thuộc địa số 9 (9ème DIC) v| một 

tiểu đo|n dù đến S|i Gòn . Nh| báo Mŷ Harold Isaacs có mặt ở S|i 

Gòn lúc đó k ể lại: “Mỗi tuần có h|ng nghìn lính Pháp đ ến (S|i Gòn), 

ban đầu do các phƣơng  tiện chuyên chỡ cũa Pháp , sau đó trên h|ng 

loạt t|u bè của Mỹ, treo cờ Mŷ với thũy thũ Mŷ. Lính Ph{p mặc qu}n 

phục Mỹ lên bờ với vũ khí , xe tăng, xe vận tải v| xe jeep do Mŷ cho 

mƣợn, cho thuê”1. 

Nh| sƣ̃ học Mŷ Joseph Buttinger nhận xét v ề việc Mŷ ti ếp tay 

Ph{p trong việc tái x}m lƣợc Việt Nam: “Việc Mŷ giúp t|u bè chuyên 

chỡ khi ến cho Pháp có đũ qu}n lính tới S|i Gòn đ ể đánh bại cu ộc 

c{ch mạng ở trong Nam”2. 

Có thêm qu}n tăng vi ện, tƣớng Leclerc quyết định đánh nống ra 

ngoại th|nh v| c{c tỉnh Nam Bộ. 

___________ 

1. Harold Isaacs: No Peace for Asia (Không có hòa bình cho ch}u [), 

Sđd, tr.161. 

2. Joseph Buttinger: Vietnam: A Dragon Embattled (Việt Nam: Một con 

Rồng l}m tr}̣n), Nxb. Praeger, New York, 1967, tr. 343. 
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Ngo|i Mŷ , Ph{p còn đƣợc “Anh cung cấp m{y bay , t|u đổ bộ, 

lƣơng thƣ̣c , dầu cặn , {o qu ần mặc ở xƣ́ nhi ệt đới , thuốc men , 

súng v| linh ki ện thay thế”1, v| “cả lƣ̣c lƣợng không qu}n chống 

lại V iệt Nam”2. 

B}́t ch}́p qu}n Nh ật l| kẽ thù cû cũa phe Đ ồng minh lúc đó l| 

h|ng binh bị tƣớc khí giới đang chờ ng|y h ồi hƣơng , tƣớng Gracey 

buộc thống ch ế Nhật Terauchi phải giúp qu}n Pháp trong vi ệc tuần 

tra tại th|nh phố S|i Gòn v| trên cá c tuyến giao thông chính , chỡ 

h|ng tiếp tế, đóng chiếm một số vùng v| b ảo vệ nhƣ̂ng cơ sỡ trọng 

yếu cũa qu}n Pháp . Mặt khác , tƣớng Gracey không đ ếm xĩa tới sƣ̣ 

phản đối cũa nh}n d}n v| nhi ều chính khách ]́n Đ ộ3, ra lệnh cho 

qu}n ]́n Đ ộ (nằm trong h|ng ngũ của Sƣ đo|n Gurkha số 20) giúp 

Ph{p đ{nh nống ra ngoại th|nh. 

Thƣ̣c hiện sƣ̣ c}u k ết giƣ̂a Gracey v| Leclerc , qu}n Anh - Ấn lợi 

dụng danh nghĩa “qu}n Đồng minh đi giải giáp h|ng binh Nhật” (để 

qu}n ta không chặn đánh ) vƣợt qua phòng tuyến cũa qu}n ta , chiếm 

một số nơi trong tĩnh Gia Định nhƣ Hóc Môn, Gò Vấp, rồi trao lại cho 

qu}n Pháp (ng|y 12-10-1945). 

Sau đó, chúng tiếp tục dùng thũ đoạn “qu}n Anh - Ấn đi trƣớc , 

rƣớc qu}n Pháp theo sau” đ ể chiếm Biên Hòa (ng|y 24-10), Thủ Dầu 

Một (ng|y 25-10). 

Sau khi chọc thũng đƣợc vòng v}y cũa qu}n ta ở S|i Gòn, Leclerc 

đƣa qu}n chiếm các tĩnh thuộc Đồng bằng sông Cƣ̃u Long. Cùng một 

lúc, Leclerc tung ra hai cánh qu}n: 

- C{nh b ộ binh, có xe tăng v| xe bọc thép y ểm trợ , tiến theo 

đƣờng số 16A4 v| đƣờng số 55. 

___________ 

1. Philippe Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 | 1952, Sđd, tr.150. 

2. Joseph Buttinger: Vietnam: A Dragon Embattled (Việt Nam: Một con 

Rồng l}m tr}̣n), Sđd, tr. 335. 

3. Lúc đo,́ Ấn Độ còn l| thuộc địa của đế quốc Anh. 

4. Tƣ́c quốc lô ̣sô ́4 trƣớc đ}y hay quốc lô ̣sô ́1 hiện nay. 

5. Tƣ́c đƣờng S|i Gòn - C}̀n Giuộc. 
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- C{nh lính thủy đ{nh b ộ trên hai t|u chiến Richelieu v| 

Triomphant ngƣợc sông Tiền. 

Qu}n v| d}n Nam Bộ chặn đánh c ả hai cánh qu}n trên , diệt 

nhiều tên . Tuy nhiên , do tƣơng quan lƣ̣c  lƣợng quá chênh l ệch, 

địch chi ếm T}n An (22-10-1945), Mỹ Tho (ng|y 25-10), Gò Công 

(ng|y 28-10), sau đó vƣợt sông Ti ền v| sông Hậu chiếm Vînh Long 

(ng|y 29-10), Cần Thơ (ng|y 30-10), Tr| Vinh (ng|y 6-12). Trên 

đƣờng số 16A, đoạn tƣ̀ S|i Gòn xu ống Mỹ Tho , xe jeep chỡ tƣớng 

Leclerc v| tƣớng Salan bị b ộ đội ta phục kích . Hai tƣớng suýt ch ết, 

nhƣng viên thƣợng sî trong Ban tham mƣu ng ồi sau Leclerc bị 

trúng đạn , chết1. 

Ở miền Đông, địch xua qu}n chiếm T}y Ninh (ng|y 8-11).  

Th{ng 1-1946, Sƣ đo|n bộ binh thuộc địa số 3 (3è DIC) do tƣớng 

Nyo chĩ huy đƣợc chuyển qu}n sang Nam Bộ. 

Có thêm qu}n tăng cƣờng, Leclerc tổ chƣ́c chiếm Sóc Trăng (ng|y 

4-1), Long Xuyên (ng|y 9-1), Ch}u Đốc (ng|y 20-1), H| Tiên (ng|y 20-

1), Sa Đéc (ng|y 25-1), Rạch Gi{ (ng|y 26-1), Bạc Liêu (ng|y 29-1), C| 

Mau (ng|y 5-2), Bến Tre (ng|y 8-2). B| Rịa l| tĩnh lỵ cuối cùng cũa 

Nam Bộ bị qu}n Ph{p chiếm ng|y 9-2-1946. 

Ở khắp nơi, qu}n v| d}n Nam Bộ chặn đánh địch quyết liệt, g}y 

cho qu}n Phá p nhiều thiệt hại v ề ngƣời, vũ khí , phƣơng tiện chiến 

tranh... Nhiều nơi , qu}n kháng chi ến đ}̃y lui các đợt ti ến công cũa 

địch, giƣ̂ vƣ̂ng trận địa đƣợc nhiều tuần (nhƣ tuyến phòng thũ Kinh 

X{ng Lacomb - Mỹ Tho, H| Tiên, Ch}u Đốc...), thậm chí giữ đƣợc ba 

th{ng (nhƣ mặt trận T}n Hƣng ở tỉnh Bạc Liêu). 

Song, với vû khí thô sơ l| chũ y ếu, c{ch đ{nh tr ận địa chi ến 

không ngăn đƣợc đ| l}́n chi ếm cũa giặc . C{c mặt tr ận lần lƣợt bị 

vơ̂. Bộ đội ta chuyển sang cách đánh du kíc h. Ở ngay cƣ̃a ngô t}y 

nam S|i Gòn , trên mặt tr ận Chợ Đ ệm, 300 du kích , tƣ̣ vệ v| Quốc  

___________ 

1. Historia, hors série, sô ́24, kỳ 1er, 1972, tr. 48. 
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vệ đội1 hoạt động trong hơn ba tháng v| sau đó cùng đ ồng b|o x}y 

dƣ̣ng chi ến khu Vƣờn Thơm . Ở khắp Nam B ộ, lƣ̣c lƣợng cách 

mạng tạm rút khỏi tỉnh lỵ , quận lỵ , lui về giƣ̂ vùng nông thôn , 

đƣ́ng ch}n trên nhƣ̂ng nơi có địa hình thu ận lợi , lập ra nhƣ̂ng căn 

cƣ́ lớn nhƣ Chi ến khu Đ, Đồng Tháp Mƣời , U Minh v| nhiều căn 

cƣ́ nhõ hơn nhƣ : căn cƣ́ Vƣờn Thơm (Trung Quận), T}n Mŷ - Bình 

Lý (Hóc Môn ). An Phú Đông (Gò Vấp ), Rƣ̀ng Sác (Nh| Bè), Củ Chi 

(lúc đó thu ộc Hóc Môn ), An Th|nh, Long Nguyên (Bến Cát ), 

Thuận An Hòa (L{i Thiêu ), Bời Lời (T}y Ninh ), Long Mŷ (B| Rịa ), 

Thạnh Phú (Bến Tre ), Hòn Đất (Rạch Gi{ ), Bảy Núi (Long Xuyên), 

v.v., củng cố lực lƣợng , tiếp tục cu ộc kháng chi ến. Tƣ̀ nhƣ̂ng vùng 

do cách mạng ki ểm soát gọi l| “vùng đ ộc lập” hay “vùng tƣ̣ do” , 

qu}n kháng chi ến không ngƣ̀ng t ổ chƣ́c các cu ộc tập kích , đột kích 

v|o các nơi do địch tạm chi ếm, hoặc phụ c kích các đơn vị địch đi 

c|n quét , l}́n chiếm. 

Ng|y 12-11-1945, s{u chi ến sî - do Lê Bình , Trƣỡng Quốc gia 

Tƣ̣ vệ cuộc Cần Thơ , chỉ huy - b}́t ngờ giƣ̂a ban ng|y ti ến công v|o 

sỡ chĩ huy cũa địch đóng tại nh| vi ệc (trụ sở h|nh chính ) ở C{i 

Răng (Cần Thơ)2, diệt một số lính Pháp v| l|m bị thƣơng viên đại 

úy chỉ huy Rouan 3, hạ cờ Ph{p xuống , treo cờ đõ sao v|ng lên . Lê 

Bình v| bốn chi ến sî anh dûng hy sinh . Trong phiên họp cũa H ội 

đồng Chính phũ sáng ng|y 20-11-1945 tại H| N ội, “Chũ tịch  

___________ 

1. Quốc vệ đội: Lƣ̣c lƣợng vũ trang của Quốc gia Tƣ̣ vệ cuộc (Công an) 

Nam Bô.̣ 

2. Theo Nguyê̂n Đăng, tr}̣n C{i Răng l| tr}̣n phối hợp giƣ̂a Ban Chỉ 

huy Mặt tr}̣n Cái Răng - Phong Điền (do Nguyê̂n Đăng là Chĩ huy trƣỡng ) 

với Quốc gia Tƣ̣ vệ cuộc C}̀n Thơ (do Lê Bình chỉ huy). 

3. Đại úy Rouan l| một đãng viên Đãng Cộng sản Ph{p. Sau tr}̣n C{i 

Răng, ông hiễu đƣợc cuộc kh{ng chiến chính nghĩa của nh}n d}n Việt 

Nam, đâ tích cƣ̣c chống lại cuộc “chiến tranh b}̃n thỉu” (la sale guerre) của 

thƣ̣c d}n Ph{p ở Việt Nam. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
250 

 

Hồ Chí Minh đ ề nghị ra m ột sắc l ệnh để truy tặng công danh cho 

năm liệt sî” nói trên1. 

Trung tuần tháng 12, bộ đội Cần Thơ phối hợp với một đơn vị chi 

viện cũa Bạc Liêu ti ến công đồn Bình Thũy (Cần Thơ), diệt v| l|m bị 

thƣơng hơn 20 tên. Địch đƣa thêm qu}n tới , vƣ̀a bao v}y , vƣ̀a gọi 

h|ng. Hai chĩ huy v| 12 chiến sî tiếp tục chiến đ}́u suốt ng|y, 7 chiến 

sĩ hy sinh, 3 bị thƣơng. 

Ng|y 15-12-1945, c{c lực lƣợng vũ trang Đức Hòa chặn đ{nh 

một cuộc h|nh qu}n phối hợp thũy b ộ của Ph{p , bắn cháy , bắn 

hỏng 7 xe trên lộ 9, bắn chìm 2 canô, l|m hƣ hại m ột t|u khác trên 

sông V|m Cõ Đông . 

Đêm ng|y 1-1 rạng s{ng 2-1-1946, bộ đội Biên Hòa cùng lúc ti ến 

công nhiều mục tiêu trong thị xâ Biên Hòa nhƣ th|nh Săngđ{, nh| ga, 

nh| máy cƣa BIF, c{c tua g{c ở đầu cầu G|nh, v.v.. 

Ng|y 7-1-1946, bộ đội Cần Giuộc, Cần Đƣớc (tỉnh Chợ Lớn ) 

phối hợp với du kích }́p Nh| D|i (xã T}n L}n ) đ|o hầm trên trục 

giao thông , ngụy trang vỉ tre . Một xe qu}n sƣ̣ Pháp lọt xuống h ầm. 

Bộ đội v| du kích đ ồng loạt xung phong , diệt to|n bộ qu}n địch , 

thu 20 súng. 

Trong nhƣ̂ng tháng đ ầu cũa cu ộc kháng chi ến, giặc Pháp bị 

đánh ở khắp nơi . Song chiến thắng vang d ội nh}́t trong giai đoạn 

n|y l| trận Tầm Vu2 diê̂n ra v|o ng|y 20-1-1946. Dƣới sƣ̣ chĩ huy 

của Nguyễn Đăng , Chỉ huy trƣởng Mặt tr ận Tham Tƣớng - C{i 

Răng - Phong Điền, hai tiểu đội Vệ quốc qu}n n ổ súng v|o đo|n 

xe địch lọt v|o tr ận địa mai phục , bắn cháy 1 xe jeep, diệt 4 tên,  

___________ 

1. Viện Hô ̀ Chí Minh: Hô ̀ Chí Minh - Biên niên tiễu sƣ̃, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nôị, 1993, t. 3, tr. 70 (Công danh đƣợc hiễu l| Hu}n chƣơng 

Chiến công). 

2. Lúc đo,́ T}̀m Vu nằm trong địa b|n xã Thạnh Hòa, huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh C}̀n Thơ, nay thuộc xã Thạnh Xu}n, huyện Ch}u Th|nh, c{ch 

trung t}m th|nh phô ́C}̀n Thơ 17km về phía t}y nam. Đ}y l| tr}̣n T}̀m Vu  

I vì trong suốt cuộc kh{ng chiến chống Ph{p, bộ đội ta còn tô ̃chƣ́c 3 tr}̣n 

phục kích kh{c cũng tại địa điễm n|y. 
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251 

 

trong đó có đại tá Dessert , trung đo|n trƣỡng Trung đo|n b ộ binh 

thuộc địa số 6 (6ème RIC). 

Chỉ sau 4 th{ng ti ến h|nh x}m lƣợc Nam B ộ, phía Ph{p thừa 

nhận “đâ có 630 tên bị chết v| m}́t tích, 1.037 tên bị thƣơng”1. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng v| Chính phũ thƣờng 

xuyên theo dôi v| chĩ đạo cu ộc kháng chi ến cũa nh}n d}n Nam B ộ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “T}m trí tôi luôn luôn bên cạnh m}́y triệu 

đồng b|o quyết chiến đến giọt máu cuối cùng đ ể bảo vệ cho nền độc 

lập Việt Nam”2. 

Trong Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc (ng|y 25-11-1945), Ban Ch}́p 

h|nh Trung ƣơng Đảng xác định : “nhiệm vụ chi ến thuật cũa ta ở 

Nam Bộ... l| phải cắt đƣ́t d}y liên lạc giƣ̂a các th|nh phố đâ lọt v|o 

tay địch, phong tõa nhƣ̂ng th|nh phố }́y về kinh tế, bao v}y về chính 

trị, nhiê̂u loạn v ề qu}n sƣ̣ ... phải áp dụng chi ến tranh du kích đ ến 

triệt để v| cổ động nh}n d}n thi h|nh chính sách b}́t hợp tác ở c{c 

th|nh thị qu}n địch l|m chũ v| thi h|nh “nh| không đồng vắng” nếu 

qu}n Pháp tr|n về quê”3. 

Trong Lời kêu gọi thanh niên Nam B ộ (th{ng 10-1945), Chủ tịch Hồ 

Chí Minh khen ngợi lòng yêu nƣớc v| tinh th ần chiến đ}́u cũa qu}n 

d}n Nam Bộ: “Trong cuộc chống x}m lăng n|y, c{c bạn đã l| bức Vạn 

Lý Trƣờng Th|nh vƣ̂ng chắc”4. Th{ng 2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tặng Nam Bộ danh hiệu “TH\NH ĐỒNG TỔ QUỐC”. 

5. Vƣ̀a kháng chiến, vƣ̀a chấn chĩnh tổ chƣ́c 

Để ch}́m dƣ́t tình trạng hai Xƣ́ ũy Gi ải Phóng v| Ti ền Phong 

cùng tồn tại , ít nhi ều có  ảnh hƣỡng b}́t lợi đ ến việc lânh đạo  

thống nh}́t v| t ập trung cuộc kháng chi ến, ng|y 15-10-1945, c{c 

___________ 

1. Lê Văn Dƣơng (Chủ biên): Quân lƣ̣c Việt Nam Cộng hòa trong giai 

đoạn hình thành 1946 - 1955, Khối qu}n sƣ̃ Phòng 5 Bô ̣ Tỗng tham mƣu 

qu}n đội S|i Gòn xu}́t bản, 1972, tr. 96. 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 77. 

3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 8, tr. 31, 32. 

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, tr. 79. 
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c{n b ộ chủ chốt của hai Xứ ủy cùng những đ ảng viên mới tƣ̀ Côn 

Đảo về, họp tại C ầu Vŷ (Mỹ Tho ) thống nh}́t lại t ổ chƣ́c Đ ảng, cƣ̃ 

ra Xƣ́ ũy l}m thời g ồm 11 ủy viên (Tôn Đƣ́c Thắng , Lê Du}̃n , Phạm 

Hùng, Ung Văn Khiêm , H| Huy Giáp , Trần Ngọc Danh , Lê Văn Sŷ 

(Võ Sỹ ), Nguyê̂n Văn Nguyê̂n , Nguyê̂n Văn Kĩnh , Ho|ng Dƣ 

Khƣơng v| Nguyê̂n Thị Th ập), nh}́t trí b ầu Tôn Đƣ́c Thắng l| m Bí 

thƣ Xƣ́ ũy . 

Mƣời ng|y sau , 25-10-1945, Xƣ́ ũy l}m thời tri ệu tập Hội nghị 

mỡ r ộng tại Thiên H ộ (Mỹ Tho ). Ngo|i các xƣ́ ũy viên , còn có đại 

biểu các tĩnh ũy , th|nh ũy . Ho|ng Quốc Vi ệt, Ủy viên Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng, tham dƣ̣ c uộc họp . Hội nghị bi ểu dƣơng th|nh 

tích chi ến đ}́u cũa qu}n v| d}n Nam B ộ, rút kinh nghi ệm về x}y 

dƣ̣ng qu}n đ ội v| chĩ đạo kháng chi ến trong thời gian qua . Trên cơ 

sỡ ph}n tích tình hình , Hội nghị đ ề ra nhiều biện pháp c}́p bách đ ể 

củng c ố c{c lực lƣợng chính trị v| vũ trang , quyết định đ}̃y mạnh 

chiến tranh du kích , tiêu thổ kh{ng chi ến, vận động quần chúng 

b}́t hợp tác với giặc ... Theo đề nghị của Tôn Đức Thắng , Hội nghị 

cƣ̃ Lê Du}̃n l|m Bí thƣ Xƣ́ ũy l}m thời , cƣ̃ Tôn Đƣ́c Thắng l|m Chũ 

tịch Ủy ban kh{ng chi ến Nam Bộ thay Trần Văn Gi|u (ra nhận 

công tác ở Trung ƣơng). 

Cũng trong th{ng 10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ph{i hai c{n bộ 

cao c}́p l| Nguyê̂n Bình 1
 v| Vû Đƣ́c 2

 v|o Nam. Ng|y 20-11-1945, 

___________ 

1. Nguyê̂n Bình tên th}̣t là Nguyê̂n Phƣơng Thão , sinh năm 1908, tham 

gia Việt Nam Quốc d}n Đãng (năm 1928). Sau khỡi nghîa Yên Bái th}́t bại 

(năm 1930), bị bắt đ|y ra Côn Đảo . Trong thời gian ỡ Côn Đão , ông đƣợc 

g}̀n gûi nhƣ̂ng chiến sî cộng  sản, đâ chuyễn biến và đƣ́ng về phía cách 

mạng. Ra tù năm 1936, tiếp tục hoạt động . Ng|y 8-6-1945, chỉ huy đ{nh đồn 

Bí Chợ, Mạo Khê, l}̣p chiến khu Đông Triều và làm Tƣ lệnh chiến khu này . 

2. Vũ Đức tên th}̣t l| Ho|ng Đình Giong, sinh năm 1908, tham gia 

c{ch mạng tƣ̀ giƣ̂a nhƣ̂ng năm 1920, đƣợc Đại hội Đãng l}̀n thƣ́ I (th{ng 3-

1935) ở Ma Cao b}̀u v|o Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng. Bị Ph{p bắt, đến th{ng 

5-1941 bị đày đi Madagascar. Về nƣớc (năm 1943), tiếp tục hoạt động c{ch 

mạng tại Cao Bằng. 
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tại x ã An Phú (Hóc Môn , Gia Định ), Nguyê̂n Bình tri ệu tập 40 đại 

biểu các lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ ở miền Đông (vì giao thông liên lạc khó 

khăn, không mời đƣợc miền Trung v| miền T}y Nam Bộ) để b|n việc 

thống nh}́t các lƣ̣c lƣợng vû trang ở Nam Bộ th|nh “Giải phóng qu}n 

Nam Bộ”, tổ chƣ́c th|nh các chi đội, ph}n chia khu vƣ̣c hoạt động cho 

c{c chi đội. Hội nghị nh}́t trí cƣ̃ Nguyê̂n Bình l|m Tổng tƣ lệnh v| Vû 

Đức l|m Chính ủy Giải phóng qu}n Nam Bộ. 

Ng|y 10-12-1945, Hội nghị Xƣ́ ũy mỡ rộng ở Bình Hòa Nam (nay 

thuộc huyện Đƣ́c Hu ệ - Long An) triển khai quyết định cũa Chính 

phủ trung ƣơng về việc chia Nam Bộ th|nh 3 chiến khu (Chiến khu 7, 

Chiến khu 8 v| Chiến khu 9) v| về việc cƣ̃ Bộ Chỉ huy chiến khu (gọi 

tắt l| Khu bộ). 

Chiến khu 7 gồm th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn v| 6 tỉnh mi ền 

Đông Nam Bộ (B| Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, T}y Ninh, Gia Định, 

Chợ Lớn), có căn cứ Lạc An (huyện T}n Uyên, Biên Hòa). 

Khu bộ trƣỡng: Nguyê̂n Bình (thôi giƣ̂ chƣ́c Tƣ l ệnh Giải phóng 

qu}n Nam Bộ). 

Khu bộ phó: Dƣơng Văn Dƣơng. 

Chủ nhiệm Chính trị bộ: Trần Xu}n Độ. 

Chiến khu 8 gồm 5 tỉnh miền Trung Nam Bộ (T}n An, Mỹ Tho, Gò 

Công, Bến Tre, Sa Đéc)1, có căn cứ Đồng Tháp Mƣời. 

Khu bộ trƣỡng: Đ|o Văn Trƣờng. 

 Khu bộ phó: Trƣơng Văn Gi|u. 

Chủ nhiệm Chính trị bộ: Lê Văn Sŷ. 

Chiến khu 9 gồm 9 tỉnh miền T}y Nam Bộ (Vĩnh Long, Tr| Vinh, 

Ch}u Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Gi{, H| 

Tiên), có chiến khu U Minh. 

Khu bộ trƣỡng: Vũ Đức (thôi giƣ̂ chƣ́c Chính ủy Giải phóng qu}n 

Nam Bộ). 

___________ 

1. Cuối năm 1946, hai tỉnh Vĩnh Long, Tr| Vinh chuyễn về Chiến 

khu 8. 
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Khu bộ phó: Nguyê̂n Ngọc Bích. 

Chủ nhiệm Chính trị bộ: Phan Trọng Tuệ. 

Vì chiến tranh đang lan đến các tĩnh miền Nam Trung Bộ nên Ũy 

ban kháng chiến Nam Bộ (do Tôn Đƣ́c Thắng l|m Chũ tịch) đƣợc giải 

thể, thay v|o đó l| Ũy ban kháng chi ến miền Nam do Cao Hồng 

Lãnh l|m Chủ tịch với 3 th|nh viên : Đ|m Minh Viê̂n (Chủ nhi ệm 

tham mƣu qu}n sƣ̣ ), Trần Ngọc Danh (Chủ nhiệm Chính trị ) v| Tôn 

Đức Thắng (Chủ nhiệm Hậu cần). 

6. Bầu cƣ̃ Quốc hội 

Ng|y 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên cũa Chính phũ l}m thời, 

Chủ tịch H ồ Chí Minh “đ ề nghị Chính phủ t ổ chƣ́c c|ng sớm c|ng 

hay cuộc tổng tuyển cƣ̃ với ch ế độ phổ thông đầu phiếu”1
 bầu ra 

Quốc hội để soạn thảo Hiến pháp v| cƣ̃ ra Chính phũ chính thƣ́c. 

Ng|y 8-9-1945, Chủ tịch H ồ Chí Minh ký sắc l ệnh số 14-SL quy 

định mỡ cuộc bầu cƣ̃ trong thời hạn 2 th{ng (kể tƣ̀ ng|y ký sắc lệnh). 

Nhƣng do sƣ̣ c ản trỡ cũa Lƣ Hán - Tiêu Văn cùng tay sai cũa họ 

trong Việt quốc v| Vi ệt cách , ng|y bầu cƣ̃ ph ải dời tới ng|y 23-12-

1945, sau đó lại bị hoân đ ến ng|y 6-1-1946. Ở Nam Bộ, nhiều tĩnh , 

th|nh tổ chƣ́c bầu cƣ̃ ng|y 6-1-1946, song có m ột số tĩnh , th|nh “do 

lệnh hoân không kịp đ ến, nên tổng tuyển cƣ̃ v}̂n ti ến h|nh nhƣ kế 

hoạch đâ định trƣớc l| ng|y 23-12-1945”2, c{c tỉnh Bến Tre, Cần Thơ 

bầu cƣ̃ trong ng|y 25-12-1945. Riêng tĩnh T}y Ninh không t ổ chƣ́c 

bầu cƣ̃ đƣợc vì chi ến sƣ̣ diê̂n ra ác li ệt, một trong hai ƣ́ng cƣ̃ viên bị 

địch giết hại. 

Đối với nh}n d}n Nam Bộ, bầu cƣ̃ Quốc hội l| một dịp thể hiện ý 

chí bảo vệ độc lập, thống nh}́t, to|n vẹn lânh thổ v| quyết t}m kháng 

chiến chống x}m lƣợc. 

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 8. 

2. Văn phòng Quôć hội: Lịch sƣ̃ Quôć hôị Việt Nam 1946-1960, Nxb. Chính trị 

quôć gia, H| Nội, 1994, tr. 42-43. 
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Tại S|i Gòn - Chợ Lớn , h|ng trăm cán b ộ chia nhau đi các ng ả, 

v|o tƣ̀ng khu phố l ập danh sách cƣ̃ tri v|  vận động đồng b|o tham 

gia bầu phiếu đông đảo. Ở nhƣ̂ng nơi không thể lập phòng phiếu cố 

định, c{n bộ phải mang hòm phiếu lƣu động đến tƣ̀ng ngô, tƣ̀ng nh| 

cho đồng b|o bõ phiếu. 

Ở những vùng do chính quy ền kháng chi ến kiểm soát , cƣ̃ tri hồ 

hỡi ph}́n khỡi đi bõ phiếu với tỹ lệ r}́t cao (90,77% ở Bạc Liêu, 93,54% 

ở Sa Đéc...)1. 

Tại vùng tạm chi ếm, cuộc bầu cƣ̃ diê̂n ra r}́t quy ết liệt, thậm chí 

có đổ m{u (ở S|i Gòn - Chợ Lớn , 42 c{n bộ l|m công tác b ầu cƣ̃ hy 

sinh, trong đó có  Chủ tịch Ủy ban kh{ng chi ến th|nh phố Nguyê̂n 

Văn Tƣ)2. 

Tại T}n An, m{y bay Ph{p xả súng bắn v|o nơi quần chúng đi bõ 

phiếu l|m 14 ngƣời chết v| nhiều ngƣời bị thƣơng; nhiều nơi phải bõ 

phiếu ban đêm, vậy m| có trên 90% cƣ̃ tri đi bõ phiếu. 

Tại Mỹ Tho , ng|y bầu cƣ̃ , m{y bay Ph{p bắn ph{ dữ d ội suốt 

ng|y, r| theo khắp các kênh lạch ; nhƣng tại Mŷ Hạnh Đông , c{n bộ 

ta v}̂n chèo xu ồng, chèo tam bản, đánh trống, chỡ hòm phiếu len lõi 

v|o tận các mƣơng xẽo rạch nhõ , nơi đồng b|o tản cƣ để đồng b|o 

bỏ phiếu. 

Ở l|ng Đông Th|nh (quận Tr| Ôn, Cần Thơ), có 2.188 cƣ̃ tri; buổi 

s{ng m{y bay địch đến đánh pha,́ đến chiều v}̂n có tới 1.827 ngƣời đi 

bỏ phiếu. 

Ở l|ng Mỹ Hòa , s{ng sớm giặc Ph{p đã v|o lùng sục khắp l|ng, 

bắn ch ết 13 ngƣời, trong đó có m ột em bé bị giặc bắn ném xuống 

sông, nhƣng đến chiều v}̂n có 1.927 cƣ̃ tri trong tổng số hơn 2.500 cƣ̃ 

tri đi bõ phiếu. 

Ở l|ng Th|nh Mỹ Hƣng (Cần Thơ), có 4.288 cƣ̃ tri, b}́t ch}́p địch 

đánh pha,́ v}̂n có 4.209 ngƣời đi bõ phiếu3. 

___________ 

1, 2. Sđd, tr. 51, 52. 

3. B{o Sƣ̣ thật (H| Nội), ng|y 10-1-1946. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
256 

 

Th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn v| 19 tỉnh Nam Bộ đâ bầu đƣợc 73 

đại biểu Quốc hội1 thuộc nhiều d}n tộc, tôn giáo, giai c}́p, tầng lớp xâ 

hội, ng|nh nghề... kh{c nhau. 

7. Nhƣ̂ng thũ đoạn cũa thƣ̣c dân Ph áp khi trở lại xâm chi ếm 

Nam Bộ 

Trong cuộc họp báo ng|y 5-2-1946, tƣớng Leclerc rêu rao: “Công 

cuộc bình định Nam B ộ v| Nam Trung Bộ đâ ho|n t}́t” 2. Thật ra , 

Ph{p chỉ chi ếm đóng các th|nh phố , thị xã , thị trấn v| c{c tuy ến 

đƣờng giao thông chính, còn vùng nông thôn, rƣ̀ng núi v| bƣng biền 

rộng lớn v}̂n l| “vùng tƣ̣ do” , “vùng độc lập” do chính quyền kháng 

chiến quản lý. 

Trong vùng tạm bị chi ếm, Ph{p quy tụ số tay sai cũ , lập ra bộ 

m{y cai trị c{c cấp , dƣ̣ng lên mạng lƣớ i đồn bót đ ể kiểm soát , kìm 

kẹp nh}n d}n, thƣờng xuyên mỡ các cuộc v}y ráp, bắt bớ nhằm đánh 

ph{ cơ sở kh{ng chiến, đồng thời tổ chƣ́c nhƣ̂ng cuộc h|nh qu}n v|o 

c{c vùng tự do , thƣ̣c hiện chũ trƣơng “giết sạch, đốt sạch, ph{ sạch”. 

Chúng cũng mở nhi ều cuộc tiến công quy mô v|o chiến khu Đ (T}n 

Uyên, Biên Hòa) ng|y 24-1-1946, căn cƣ́ An Phú Đông (Gò Vấp , Gia 

Định) ng|y 3-3-1946, v.v.. 

Song song với hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ , thƣ̣c d}n Pháp ti ến h|nh 

chính s{ch “chia đ ể trị” rấ t th}m độc. Tại những tỉnh có nhi ều 

đồng b|o Khmer nhƣ Tr| Vinh , Sóc Trăng , Bạc Liêu , Rạch Gi{ ..., 

Ph{p kích đ ộng một số ngƣời Khmer n ổi lên thảm sát ngƣời Vi ệt, 

g}y ra cảnh xung đột đ}̂m máu giƣ̂a ngƣời Vi ệt với ngƣời Khmer . 

Nhờ Khu b ộ trƣỡng Chi ến khu 9 Vũ Đức vạch ra }m mƣu nham 

hiểm cũa Pháp , ngƣời Vi ệt v| ngƣời Khmer đo|n k ết với nhau đ ể 

chung sƣ́c chống kẽ thù chung . 

___________ 

1. Xem danh s{ch ở Phụ lục. 

2. Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 176. 
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Thƣ̣c hiện }m mƣu chia rê Bắc - Nam, Ph{p chủ trƣơng l ập ra 

“Nam Kỳ quốc” nhằm tách Nam Bộ khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

Tƣ̀ ng|y 16-11-1945, Ph{p cho nhóm tay sai, hầu hết l| “d}n T}y” 

(có quốc tịch Ph{p ) nhƣ Trần Văn Tỹ , Nguyê̂n Văn T}m 1, Nguyê̂n 

T}́n Cƣờng , Nguyê̂n Phong T}n ... dƣ̣ng ra Đảng Nam Kỳ, đến tháng 

5-1946 đổi th|nh Mặt trận bình d ân Nam Kỳ v| đến ng|y 22-12-1946 

l}́y tên Mặt trận Nam Kỳ. Hô h|o chũ trƣơng ph}n ly còn có Đảng 

Đông Dƣơng Tƣ̣ trị của Nguyễn Văn Tỵ , Đảng Dân chũ Nam K ỳ của 

Nguyê̂n Văn Thinh, Trần T}́n Phát, Trần Thiện V|ng, v.v.. 

Ph{p v| tay sai thuê một số tên lƣu manh tổ chƣ́c mít tinh, xuống 

đƣờng ở S|i Gòn , g|o thét: “Nam Kỳ của ngƣời Nam K ỳ”, “Bắc Kỳ 

x}m lăng Nam Kỳ”, “trục xu}́t ngƣời Bắc K ỳ ra khõi đ}́t Nam K ỳ”, 

ph{ ph{ch c{c cửa h|ng của ngƣời Bắc, ngƣời Trung. 

Ng|y 4-2-1946, Cao ủy Th .d’Argenlieu lập ra một tổ chƣ́c mang 

tên “Hội đồng tƣ v}́n Nam K ỳ” (tƣơng tƣ̣ nhƣ H ội đồng quản hạt 

Nam Kỳ của thời thu ộc địa), gồm 12 th|nh viên (4 ngƣời Pháp v| 8 

ngƣời Nam Kỳ m| 7 ngƣời l| “d}n T}y”) thuộc Đảng Nam Kỳ, Đảng 

D}n chũ Nam Kỳ, Đảng Đông Dƣơng tƣ̣ trị 2. Ng|y 26-3-1946 Hội 

đồng tƣ v}́n Nam Kỳ với 8 phiếu thuận, 2 phiếu trắng, chỉ định b{c sĩ 

Nguyê̂n Văn Thinh l|m Thũ tƣớng Chính phũ l}m thời cũa Cộng hòa 

tƣ̣ trị Nam Kỳ3. 

Ph{p còn mua chu ộc một số chƣ́c sắc h ai giáo phái Cao Đ|i T}y 

Ninh v| Hòa Hảo chống lại cách mạng, g}y nhiều khó khăn cho công 

cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. 

___________ 

1. Tƣ̀ng l|m chủ qu}̣n Cai L}̣y (Mỹ Tho), t|n s{t nhiều chiến sĩ cộng sãn 

v| đồng b|o yêu nƣớc thời kỳ Nam Kỳ khỡi nghĩa (th{ng 11-1940), khét 

tiếng l| “Cọp Cai L}̣y”. 

2. 12 th|nh viên đó l| : Joseph Béziat (Chủ tịch ), William Bazé , 

Clogne , Gressier , Nguyê̂n T}́n Cƣờng , Lê Văn Định , Nguyê̂n Thành L}̣p , 

Tr}̀n T}́n Phát , Nguyê̂n Văn Thạch , Nguyê̂n Văn Thinh , Nguyê̂n Văn Tỵ , 

Tr}̀n Thiện Vàng . 

3. P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 251. 
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8. Tình hình kháng chiến ở Nam Bộ đầu năm 1946 

Cuối năm 1945 - đầu năm 1946, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

nhƣ Ho|ng Quốc Vi ệt, Cao Hồng Lânh , Lê Du}̃n , Tôn Đƣ́c Thắng , 

Trần Văn Gi|u... do yêu cầu công tác l ần lƣợt ra H| N ội. C{c th|nh 

viên cũa Xƣ́ ũy l}m thời ph ải ph}n tán trƣớc vi ệc qu}n Pháp mỡ 

rộng chiếm đóng Nam B ộ mỗi ngƣời đi m ột nơi. Việc liên lạc t ừ 

c}́p xƣ́ đ ến c}́p cơ sỡ bị gián đoạn do chi ến trƣờng bị chia cắt . 

Trong thƣ̣c t ế, sƣ̣ lânh đạo t ập trung thống nh}́t cũa Xƣ́ ũy h ầu 

nhƣ không có . 

Lƣ̣c lƣợng vû trang cũa Nam B ộ đƣợc hình th|nh tƣ̀ nhi ều 

nguồn sau Tổng khỡi nghîa Thá ng Tám v| g ồm nhiều th|nh phần 

kh{c nhau . Ngay tƣ̀ đầu cuộc kháng chiến, không có một bộ tƣ lệnh 

chung để thống nh}́t chĩ huy các lƣ̣c lƣợng vû trang g ồm nhiều 

th|nh phần khác nhau đó . “Ũy ban kháng chi ến Nam Bộ mang tính 

ch}́t chính trị v|  động viên nhiều hơn” , không l|m đƣợc vai trò b ộ 

chỉ huy 1. Khi chiến sƣ̣ n ổ ra, giƣ̂a các lƣ̣c lƣợng không có sƣ̣ phối 

kết hợp với nhau theo m ột kế hoạch chiến đ}́u thống nh}́t , mạnh ai 

n}́y đánh . Sau n|y trong một hu}́n l ệnh, Bộ Tổng chĩ huy  (tƣ́c B ộ 

Tổng tƣ lệnh Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam ) có đ{nh gi{ tình hình 

lúc đó nhƣ sau : ở Nam Bộ, “cơ quan lânh đạo không nắm đƣợc b ộ 

đội”, cũng “không có m ột đƣờng lối chi ến lƣợc, chiến thuật”2 chung 

cho các lƣ̣c lƣợng vû trang . 

Nhƣ̂ng đơn vị do các đ ảng viên cộng sản v| nhƣ̂ng ngƣời yêu 

nƣớc chĩ huy thì quy ết t}m chiến đ}́u đ ến cùng , să̂n s|ng hy sinh  

___________ 

1. Tr}̀n Bạch Đằng: “Sƣ̣ ra đời của lƣ̣c lƣợng vũ trang c{ch mạng ở 

Nam Bô ̣ - M}́y nét riêng”, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Lƣ̣c lƣợng vũ 

trang trong cuộc chiến tranh nhân dân ở Nam Bô ̣1945-1975, Th|nh phô ́Hồ Chí 

Minh, 1994, tr. 33. 

2. Bô ̣Tỗng tham mƣu Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam: Nhƣ̂ng tài liệu chĩ 

đạo cuộc đấu tranh vũ trang của Trung ƣơng Đãng và Tỗng quân ủy, H| Nội , 

1963, t. 1, tr. 323. 
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vì độc lập tƣ̣ do . Song ở nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng khác , đều có sƣ̣ ph}n hóa 

ít nhiều. 

Phần lớn C ộng hòa v ệ binh (tƣ́c Đệ nh}́t Sƣ đo|n) v| các nhóm 

Bình Xuyên ti ếp tục kháng chi ến; chỉ một bộ phận nhõ bõ cu ộc, c{ 

biệt có nhƣ̂ng viên chĩ huy g}y khó khăn cho kháng chiến1. Ở Đệ nhị, 

Đệ tam v| Đệ tƣ́ Sƣ đo|n cûng nhƣ B ộ đội HT.29, số trụ lại kháng 

chiến r}́t ít; hầu hết tan râ r}́t nhanh, một số trỡ th|nh thổ phỉ chuyên 

đi cƣớp bóc nhûng nhiê̂u d}n chúng , số khác đ ầu h|ng Pháp chống 

lại kh{ng chiến. 

Do thiếu sƣ̣ lânh đạo thống nh}́t , nên mỗi địa phƣơng , mỗi đơn 

vị chỉ căn cứ v|o lực lƣợng của  mình v| v|o tình hình cụ th ể tƣ̀ng 

nơi, tƣ̀ng lúc m| hoạt động. 

Ng|y 2-2-1946, hai xƣ́ ũy viên Ung Văn Khiêm v| Lê Văn Sŷ 

triệu tập cán b ộ chỉ huy hai Chi ến khu 8 v| 9 về rạch B| Đặng (xã 

Thới Bình , quận C| Mau , tỉnh Bạc Liêu ) để b|n chũ  trƣơng ƣ́ng 

phó tình hình địch mở r ộng vùng chiếm đóng ở miền Trung v| 

miền T}y Nam Bộ. 

Hội nghị có hai ý kiến khác nhau: 

Ý kiến thƣ́ nhất: Chủ trƣơng b{m đất , b{m d}n dựa v|o cơ sở tại 

chỗ, ph}n tán lƣ̣c lƣợng vû trang , bí mật luồn v|o vùng tạm chi ếm 

dùng chiến thuật du kích đ ể đánh địch , ph{ t ề, khôi phục v| phát 

triển phong tr|o kháng chiến. 

Ý kiến thƣ́ hai : Chủ trƣơng đƣa ph ần lớn lƣ̣c lƣợng vû trang cũa 

Chiến khu 8 v| Chiến khu 9 lên miền Đông để phối hợp với Chi ến 

khu 7 đánh Pháp vì miền Đông có rƣ̀ng núi, tiếp nhận chi viện v| chĩ 

đạo cũa Trung ƣơng thu ận lợi hơn . Khi lƣ̣c lƣợng Chi ến khu 8 v| 

Chiến khu 9 lớn mạnh sê quay v ề miền Trung v| miền T}y Nam Bộ. 

Chủ trƣơng đó gọi l| “xuyên Đông”. 

___________ 

1. Chẵng hạn Trịnh Ngọc Hiền, Phạm Đình T}n chỉ huy một đơn vị vũ  

trang rút về B| Rịa sau ng|y 23-9-1945, nhũng nhiê̂u nh}n d}n, g}y rối nội 

bộ, cuối cùng bỏ chạy khi Ph{p tiến công B| Rịa (9-2-1946) (theo Địa chí Bà 

Rịa - Vũng Tàu, tr. 342). 
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Hội nghị th ảo luận sôi nổi, kéo d|i đ ến nƣ̃a đêm v| k ết luận: 

Tùy theo ho|n cảnh, tƣ̀ng địa phƣơng , tƣ̀ng ho|n c ảnh đơn vị m| 

h|nh động theo ý ki ến thƣ́ nh}́t hay ý ki ến thƣ́ hai . Kết thúc H ội 

nghị, đâ có Quy ết định cũa Xƣ́ ũy th|nh l ập Ban chĩ hu y lƣ̣c lƣợng 

“xuyên Đông” do Đ|o Văn Trƣờng l|m Trƣỡng v| Vû Đƣ́c l|m 

Phó chỉ huy 1. 

Sau Hội nghị , Khu bộ trƣỡng Chiến khu 8 Đ|o Văn Trƣờng chĩ 

huy một bộ phận vƣợt sông H ậu về Bến Tre v| tƣ̀ đó dùng ghe b ầu 

ra Nam Trung Bộ. Chủ nhiệm Chính tr ị bộ Chiến khu 8 Lê Văn Sŷ 

cũng nhƣ lực lƣợng c{c tỉnh Tr| Vinh , Vĩnh Long, Sa Đéc do Nguyê̂n 

Hƣ̂u Xuy ến, Phạm Ngọc Hƣng , Nguyê̂n Th|nh Thi chĩ huy ở lại 

tham gia chiến đ}́u trên nhiều mặt trận ở Chiến khu 9 (cho đến tháng 

3-1946). Một bộ phận lƣ̣c lƣợng vû trang cũa Chi ến khu 8 do Khu bộ 

phó Trƣơng Văn Gi|u chỉ huy ti ếp tục chi ến đ}́u ở Gò Công v| B ến 

Tre. Theo đề nghị của Trƣơng Văn Gi|u , Khu bộ phó Chi ến khu 7 

Dƣơng Văn Dƣơng d}̂n 5 đại đ ội Bình Xuyên xuống chi vi ện cho 

Chiến khu 8. Trên đƣờng h|nh qu}n , ng|y 16-2-1946, Dƣơng Văn 

Dƣơng bị máy bay địch bắn , hy sinh tại }́p Bình Khƣơng , xã Ch}u 

Bình, Giồng Trôm, Bến Tre2. Tham mƣu trƣỡng Tƣ̀ Văn Ri v| Sáu Đối 

thay quyền chĩ huy đƣa lƣ̣c lƣợng trỡ lên Rƣ̀ng Sác. 

Ở Khu 8, c{c tỉnh Mỹ Tho , Sa Đéc , T}n An dƣ̣a v|o chi ến khu 

Đồng Tháp Mƣời để tập họp v| giƣ̂ vƣ̂ng lƣ̣c lƣợng còn lại, duy trì sƣ̣ 

lãnh đạo, duy trì cuộc kháng chiến. 

Trong khi “xuyên Đông” , lƣ̣c lƣợng cũa Chi ến khu 9 bị t|u  

địch ngăn c hặn, không vƣợt qua sông H ậu đƣợc . Khu bộ trƣỡng

___________ 

1. Ban Biên soạn Lịch sƣ̃ T}y Nam Bô ̣kh{ng chiến: Lịch sƣ̃ Tây Nam Bộ 

kháng chiến, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2008, t. 1, tr. 137-138. 

2. Chủ tịch Hô ̀Chí Minh gƣ̃i lời chia buồn với gia quyến Dƣơng Văn 

Dƣơng, truy phong qu}n h|m thiếu tƣớng. Kinh Lagrange ở Đồng Th{p 

Mƣời đƣợc đỗi tên th|nh kinh Dƣơng Văn Dƣơng. Một tiễu đoàn Nam 

tiến tƣ̀ Quảng Ngãi v|o mang tên Dƣơng Văn Dƣơng. Có s{ch ghi Dƣơng 

Văn Dƣơng hy sinh ng|y 17-2-1946. 
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261 

 

Vũ Đức ra l ệnh không “xuyên Đông” nƣ̂a , đƣa lƣ̣c lƣợng trỡ lại căn 

cƣ́ U Minh, tiếp tục cuộc chiến đ}́u. 

Đến trung tuần tháng 2-1946, Bộ Chỉ huy Chi ến khu 9 triệu tập 

Hội nghị ở Ngang Dƣ̀a (Xã Vĩnh Lộc, huyện Phƣớc Long , tỉnh Rạch 

Gi{) có sự tham dự của Xứ ủy viên Lê Văn Sỹ v| đại bi ểu Qu}n, D}n, 

Chính, Đảng cũa các tĩnh miền T}y Nam Bộ. Hội nghị chũ trƣơng lập 

3 ph}n khu Ngang Dƣ̀a - Phƣớc Long , Xẻo Rô - An Biên, C| Mau - 

T}n Hƣng, “Bõ chũ trƣơng “xuyên Đông” cũa Hội nghị Thới Bình, để 

vƣợt qua tình th ế khó khăn hiện nay, c{n bộ v| bộ đội các tĩnh ph ải 

trỡ v ề địa phƣơng cũa mình , b{m đất , b{m d}n , đ}̃y mạnh chi ến 

tranh du kích , tổ chƣ́c lại chính quy ền cơ sỡ v| các đo|n th ể quần 

chúng, giải tán hội tề, diệt ác, trƣ̀ gian, để củng cố vùng tự do v| khôi 

phục phong tr|o ở vùng tạm chiếm”1. 

Về phía Ph{p , sau khi chiếm một phần lânh th ổ phía Nam vĩ 

tuyến 16, chúng r{o ri ết xúc ti ến kế hoạch đổ qu}n ra phía Bắc vî 

tuyến 16 nhằm thƣ̣c hi ện mƣu đồ thôn tính Vi ệt Nam v| to|n bộ 

Đông Dƣơng. 

II. MỠ RA BƢỚC NGOẶT MỚI 

TƢ̀ HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 6-3-1946 V\ TẠM ƢỚC 14-9-1946 

1. Đấu tranh đi đến ký kết Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 

Sau khi chiếm Nam Bộ, T}y Nguyên, Nam Trung Bộ, trỡ lại 

chiếm Campuchia, chiếm một phần đ}́t L|o , c{c giới chính trị , qu}n 

sƣ̣ cũa Pháp tại Đông Dƣơng đ ều nh}́t trí trong mƣu đ ồ g}́p rút đƣa 

qu}n ra miền Bắc Việt Nam ho|n th|nh việc đặt lại quyền cai trị khắp 

Đông Dƣơng . Nhƣng giƣ̂a họ b ộc lộ m}u thu}̂n s}u sắc trong chũ 

trƣơng, s{ch lƣợc nhằm thực hi ện mƣu đồ n|y do có cách đánh giá 

kh{c nhau về thế v| lƣ̣c cũa cách mạng. 

___________ 

1. Ban Biên soạn Lịch sƣ̃ T}y Nam Bô ̣kh{ng chiến: Lịch sƣ̃ Tây Nam Bộ 

kháng chiến, Sđd, tr. 139-140. 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
262 

 

Đô đốc Th .d’Argenlieu v| phe cánh ch}́p h|nh chĩ thị cũa De 

Gaulle1
 đến Đông Dƣơng l| để lập lại quy ền cai trị cũa Pháp đúng 

theo tuyên bố v ề Đông Dƣơng cũa Chính phũ l}m thời C ộng hòa 

Ph{p ng|y 24-3-1945. Họ chủ trƣơng sau khi ký k ết đƣợc với Chính 

phủ Trung Hoa d}n quốc để cho Pháp đƣa qu}n ra Bắc Bộ thay qu}n 

Quốc d}n đ ảng, nếu qua thƣơng lƣợng m| Chính phũ H ồ Chí Minh 

không ch}́p nhận điều kiện cũa họ thì dùng vû lƣ̣c đổ qu}n ra Bắc. 

Tƣớng Leclerc , Tổng Tƣ lệnh qu}n viê̂n chinh Pháp ở Viê̂n 

Đông (có sự t{c đ ộng cũa nhóm ngƣời  cộng sƣ̣ l| nhƣ̂ng ngƣời am 

hiểu tình hình 2) nh}́t trí với Jean Sainteny , ủy viên C ộng hòa Pháp 

ở Bắc K ỳ v| Bắc Trung K ỳ, cố gạt bõ phƣơng án chi ếm lại Bắc B ộ 

bằng qu}n  sƣ3̣, vì cho rằng phƣơng {n n|y sẽ dẫn đ ến nhƣ̂ng h ậu

___________ 

1. “... tƣ̀ ng|y 16-9-1945, trong thƣ gƣ̃i Th.d’Argenlieu, De Gaulle chỉ 

thị: “... việc h|ng đ}̀u l| Alessandri v| bô ̣ph}̣n đi theo phải đến H| Nội. Tôi 

nh}̣n ra ngƣời Trung Hoa muốn đỗi ch{c với chúng ta để có đƣợc nhƣ̂ng  

điều có lợi cho kiều d}n (colons) của họ v| nắm quyền l|m chủ con đƣờng 

xe lƣ̃a của chúng ta... Leclerc phải đến ngay v| đến lƣợt ông vào  cuối th{ng 

10 l|m sao có mặt tại chô ̂c|ng sớm c|ng tốt. Đừng bao giờ  chủ động hoặc 

ch}́p nh}̣n b}́t cƣ́ sƣ̣ cam kết n|o với ngƣời của Việt Minh... Ph}̀n c{ nh}n 

tôi, tôi sẽ l|m t}́t cả để thúc đ}̃y nhanh việc gƣ̃i sang  phƣơng tiện, ngƣời 

v| dụng cụ...” (D}̂n theo: Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi..., Sđd, 

tr.91-92). 

2. “Ngoài Repiton Preneuf, Trƣỡng Phòng nhì của Leclerc, đại úy 

Mus cố v}́n chính trị cũa Leclerc , còn có J .Lacouture và P .Devillers trong 

phòng b{o chí của Leclerc v| l| phóng viên của b{o Paris - S|i Gòn 

(Jacques Dalloz: La guerre d’Indochine 1945-1954 (Cuộc chiến tranh Đông 

Dƣơng 1945-1954), Sđd, tr.94). 

3. Pierre Messmer nhảy dù xuống Bắc Bô ̣ để đãm nh}̣n chƣ́c vụ ủy 

viên Cộng hòa Ph{p ở Bắc Kỳ bị ta bắt, sau khi vƣợt ngục ra có nói lên 

nhƣ̂ng cảm tƣỡng khiến cho Leclerc c|ng khẵng định thêm niềm tin của 

mình l| không thễ n|o thƣ̣c hiện đƣợc việc t{i chiếm miền Bắc bằng 

qu}n sƣ̣, m| phải mơ ̃cuộc thƣơng lƣợng với Hô ̀Chí Minh (G.Chaffard: Les 

deux guerres du Vietnam (Hai cuộc chiến tranh Việt Nam), Nxb. Table Ronde, 

Paris 1969, tr. 72). 
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quả b}́t lợi khó lƣờng h ết đƣợc, m| phải tiến h|nh giải pháp thƣơng 

lƣợng với Chính phũ Hồ Chí Minh1. 

Sainteny biết rô Leclerc r}́t lo ngại “nguy cơ” khi Pháp đ ổ qu}n 

ra miền Bắc m| “Chính phũ Vi ệt Nam lại rời bõ H| N ội để d}́y lên 

cuộc kháng chi ến chống vi ệc Pháp trỡ lại , x}y dƣ̣ng m ột chiến khu 

“đ}u đó” ở miền Thƣợng , dƣ̣a v|o biên giới Trung Hoa - Bắc K ỳ, 

dƣ̣a v|o Trung Hoa . V| việc đổ bộ qu}n sê không tránh khõi sƣ̣ 

phản ƣ́ng thi ếu thiện chí , nếu không phải l| sƣ̣ căm ghét công kh ai 

của 180.000 ngƣời Trung Hoa trang bị tốt v| quy ết bám trụ Bắc K ỳ 

c|ng l}u d|i c|ng tốt ... Leclerc cûng không muốn đƣơng đ ầu với 

nguy cơ một cuộc tổng nổi dậy ở đồng bằng v| các tĩnh Bắc Trung 

Kỳ hƣỡng ƣ́ng cu ộc chiến đ}́u ... do Chính ph ủ c{ch mạng An Nam 

ph{t động...”2. 

Sainteny đánh giá cao uy tín v| vai trò cũa Chũ tịch H ồ Chí 

Minh3 đồng thời cûng nói rô ý đ ồ của phía Ph{p l| “trì hoãn m ột sƣ̣ 

đọ sƣ́c bằng vû lƣ̣c , hoặc ít ra phải chờ thời điểm m| bản th}n chúng 

ta sê có phƣơng tiện chống lại vû lƣ̣c bằng vû lƣ̣c”4. 

Ng|y 13-2-1946, Th.d’Argenlieu rời S|i Gòn v ề Paris để vận  

động các th ế lƣ̣c đang chi phối đƣờng lối cũa Pháp ở Đông Dƣơng 

___________ 

1. “Nhƣ̂ng gì tôi th}́y hoặc hiễu đƣợc trong thời gian ngắn ngủi ở 

Paris hồi th{ng 7 (1945 - BT), nhƣ̂ng gì m| Leclerc hoặc nhƣ̂ng vị tƣớng, đô 

đốc m| tôi có dịp tiếp xúc, t}́t cả đều khẵng định ý nghĩ phải tính tới mọi 

c{ch để tr{nh giải ph{p dùng vũ lƣ̣c .... Do đo,́ tôi đâ đƣợc chu}̃n bị să̂n s|ng 

đón nh}̣n quan điễm của Leclerc ho|n to|n phù hợp với quan điễm  của tôi” 

(Jean Sainteny: Histoire d’une paix manquée (Lịch sƣ̃ của một cơ  hội hòa bình 

bị bỏ lơ)̂, Nxb. Amiot Dumont, Paris, 1954, tr. 174). 

2. Jean Sainteny: Histoire d’une paix manquée, Sđd, tr.172-173. 

3. “Cûng nhƣ Alessandri v| Pignon, tƣ̀ nhƣ̂ng cuộc tiếp xúc đ}̀u tiên với 

Hô ̀ Chí Minh, tôi (J.Sainteny) cũng có cảm tƣỡng con ngƣời đo,́ vẻ khắc  

khô,̃ có gƣơng mặt vƣ̀a thông minh, kiên quyết, đa mƣu v| tê ́nhị, l| một 

nh}n v}̣t sô ́ 1 v| sẽ sớm vƣơn lên vị trí h|ng đ}̀u trên diê̂n đàn ch}u  [” 

(J.Sainteny, Sđd, tr.164). 

4. Jean Sainteny: Histoire d’une paix manquée, Sđd, tr.135. 
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ủng h ộ quan điểm cũa y , Leclerc thay Th.d’Argenlieu kiêm chƣ́c 

quyền Cao ũy Pháp , tranh thũ cơ h ội n|y cùng với Sainteny đ}̃y 

mạnh công cuộc thƣơng lƣợng với Chính phũ Hồ Chí Minh. 

Căn cƣ́ nghị quy ết cũa H ội nghị ng|y 24-2-19461, Ban Thƣờng 

vụ ra Chỉ thị “Tình hình và chũ trƣơng” ng|y 3-3-1946 (sau khi Pháp 

v| Trung Hoa đâ ký Hi ệp ƣớc Pháp - Hoa ng|y 28-2-1946). Chỉ thị 

ph}n tích }m mƣu cũa Anh , Mỹ, Trung Hoa , vạch ra những 

nguyên tắc căn b ản cho việc đ|m phán với Pháp 2, c}n nhắc hai ch ỗ 

nguy hiểm v| hai điều lợi lớn : “ph{ đƣợc }m mƣu của bọn T|u 

trắng, của bọn ph{t xít v| của bọn Vi ệt gian, bảo to|n đƣợc thƣ̣c 

lƣ̣c; gi|nh đƣợc gi}y phút nghĩ ngơi đ ể sƣ̃a soạn cu ộc chiến đ}́u 

mới phối hợp với các cu ộc chiến đ}́u cũa nh}n d}n Pháp , tiến tới 

gi|nh độc lập ho|n to|n”. 

___________ 

1. Ng|y 24-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đãng bàn về tình hình và chũ trƣơng cũa Đãng 

trong giai đoạn mới sau khi Chũ tịch đâ gặp tƣớng Salan , Tƣ lệnh qu}n 

đội Pháp ỡ  Bắc Đông Dƣơng tƣ̀ Trùng Khánh về (ng|y 8-2-1946) v| 

Leclerc (ng|y 18-2-1946). 

2. “... Hiệp ƣớc Hoa - Ph{p không phải l| chuyện riêng của T|u v| 

Ph{p. Nó l| chuyện chung của phe đế quốc v| bọn tay sai của chúng ở 

thuộc địa. Dù nh}n d}n Đông Dƣơng muốn hay không muốn, nh}́t định 

chúng cũng thi h|nh Hiệp ƣớc ấy ... Đứng trƣớc tình thế trên đ}y , chúng ta  

phải quyết đánh hay hòa với Ph{p? Có thễ nói phƣ́t ngay rằng: nếu Pháp  

giƣ̂ chủ trƣơng cho Đông Dƣơng tƣ̣ trị theo bản Tuyên ngôn ng|y 24-3-45, 

thì nh}́t định đánh, v| r}́t có thê ̃đánh l}u d|i..., nhƣng nếu Ph{p công  nh}̣n 

Đông Dƣơng tƣ̣ chủ thì có thê ̃hòa... V}́n đề lúc n|y, không phãi  l| muốn 

hay không muốn đánh. V}́n đề l| biết mình biết ngƣời, nh}̣n một c{ch 

kh{ch quan nhƣ̂ng điều kiện lời lãi trong nƣớc v| ngo|i nƣớc  m| chủ 

trƣơng cho đúng” (Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 8, tr. 41-44). V| tƣ̀ ng|y 25-

11-1945, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ƣơng về kháng chiến kiến quốc 

cũng đã có dự b{o : “... có tin rằng , trƣớc sau , Trùng Kh{nh  sẽ bằng lòng 

cho Đông Dƣơng trỡ về tay Ph{p, miê̂n l| Ph{p nhƣợng  cho T|u nhiều 

quyền lợi quan trọng”, Sđd, tr. 25. 
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Trong khi ráo ri ết thƣơng lƣợng với Chính phũ Trung Hoa d}n 

quốc ký k ết Hiệp ƣớc Pháp - Hoa để cho qu}n Pháp thay ch}n 

qu}n Quốc d}n đ ảng ở phía Bắc vĩ tuy ến 16, Ph{p cũng ra sức ti ếp 

xúc , thƣơng lƣợng đ ể sớm có m ột hiệp ƣớc Pháp - Việt có lợi cho 

Ph{p. Về lập trƣờng thƣơng lƣợng cũa Vi ệt Nam , Chỉ thị của Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng ng|y 3-3-1946 đâ nói rô : “Lập 

trƣờng gi ảng hòa cũa ta đi với Pháp l| độc lập nhƣng liên minh với 

Ph{p. Ph{p ph ải thƣ̀a nh ận quyền d}n tộc tƣ̣ quy ết cũa d}n ta 

“Chính phũ , qu}n đội, nghị viện, t|i chính , ngoại giao , v.v.” v| “sƣ̣ 

thống nh}́t quốc gia cũa ta” . Ta có th ể nhận quyền đóng qu}n cũa 

Ph{p trên đất nƣớc ta , nhƣng quyền }́y chĩ có th ể tạm t hời v| có 

hạn... Còn những đi ều Pháp ký , nhƣợng cho T|u trên đ}́t ta m| 

không hõi ý ki ến ta , thì ph ải đƣợc đ ể xét lại v| sẽ có m ột hiệp ƣớc 

tay ba giƣ̂a ta , T|u v| Pháp v ề chuyện đó”1. 

Về đòi hõi “đ ộc lập”, trong buổi tiếp tƣớng Salan , Tƣ lệnh qu}n 

đội viê̂n chinh Pháp ở Bắc Đông Dƣơng ng|y 8-2-1946, Chủ tịch H ồ 

Chí Minh nói rõ : “Đối với tôi tƣ̀ ngƣ̂ “đ ộc lập” không phải quan 

trọng lắm, tôi chẵng c}u nệ đ}u. Điều quan trọng đối với tôi , chính l| 

nội dung. Chúng tôi muốn sống tƣ̣ do . T}́t nhiên chúng tôi muốn có 

r}́t nhiều quan hệ trao đổi kinh tế, quan hệ văn hóa rộng râi hơn nƣ̂a, 

có nhi ều nh}n viên kŷ thu ật ngƣời Pháp trên mọi lînh vƣ̣c , nhƣng 

chúng tôi muốn l| ngƣời chủ trên đất nƣớc chúng tôi”2. 

Ng|y 5-3-1946, Leclerc v| qu}n Pháp đâ v|o vịnh Hạ Long v| 

định đổ qu}n v|o Hải Phòng trong ng|y 6-3-1946 (do phải tính đ ến 

tình hình thủy triều). 

Chủ tịch H ồ Chí Minh v| Sainteny th ảo luận suốt đêm 5-3-

1946 cho đến 1 giờ sáng ng|y 6-3-1946, chỉ mới nhất trí đƣợc vi ệc 

giải quyết v}́n đ ề Nam Kỳ bằng m ột cuộc trƣng cầu ý d}n , còn

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tâp̣, t. 8 , tr. 46-47. 

2. P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr.130. 
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v}́n đ ề công nhận độc lập của nƣớc Vi ệt Nam thì Sainteny cho bi ết 

chƣa có ý kiến đƣợc1. 

8 giờ 30 s{ng ng|y 6-3, Chủ tịch H ồ Chí Minh chủ trì cu ộc họp 

Hội đồng Chính phũ nghe báo cáo v ề công tác ngoại giao với Pháp , 

về v}́n đề nội dung Hiệp định sơ b ộ ng|y 6-3. Hội đồng Chính phũ 

t{n th|nh việc ký Hiệp định đình chiến v| mỡ cuộc đ|m phán chính 

thƣ́c với Chính phũ Pháp trên cơ sỡ Pháp công nh ận nƣớc Việt Nam 

D}n chũ C ộng hòa l| một quốc gia tƣ̣ do v| Chính phũ Vi ệt Nam 

bằng lòng đ ể qu}n Pháp thay th ế qu}n đội Trung Hoa. “Về việc hợp 

nhất “ba kỳ”, Chính phủ Pháp cam đoan thừa nh ận, nhƣ̂ng quyết định cũa 

nhân dân trƣ̣c ti ếp phán quyết”*. Hội đồng ũy quy ền cho Chũ tịch H ồ 

Chí Minh v| Vũ H ồng Khanh thay mặt Chính phũ ký Hi ệp định 

trên với đại biểu Pháp2. 

Sainteny công nhận: “Công thƣ́c “Quốc gia tƣ̣ do trong Liên bang 

Đông Dƣơng v| trong Liên hiệp Ph{p” đƣợc H ồ Chí Minh chọn 

không bao l}u trƣớc giờ ký Hi ệp định sơ b ộ ng|y 6-3”3. Nhờ vậy m| 

bế tắc trong đ|m phán đƣợc tháo gơ̂. 

Hiệp định sơ b ộ đƣợc Chũ tịch H ồ Chí Minh v| Vũ H ồng  

Khanh thay mặt Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hò a v| Jean

___________ 

1. Chính trong đêm 5-3 đo,́ Sainteny đâ nh}̣n một bƣ́c thƣ do đại t{ 

Lecomte trong bô ̣ tham mƣu của Leclerc b{o cho biết giơ ̀chót phía Trung 

Hoa không đồng ý để Ph{p đô ̃bộ lên Hải Phòng ng|y 6-3 do lo ngại sẽ xảy  

ra đánh nhau giƣ̂a Ph{p v| Việt Nam. Đƣợc sƣ̣ ủy quyền của Leclerc, 

Lecomte yêu c}̀u Sainteny “b}́t cƣ́ gi{ n|o cũng phải đi đến ký kết” (Jean 

Sainteny: Histoire d’une paix manquée, Sđd, tr. 178). 

* Khoản 1 Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 (D}̂n theo: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, 

Sđd, t. 2, tr. 493). 

2. Viện Hồ Chí Minh : Hồ Chí Minh - Biên niên tiễu sƣ̃ , Sđd, t. 3,  

tr. 156, 157. 

3. Sainteny cûng thú nh}̣n : “Chúng tôi đâ }u lo th}́ p thõm , một trạng  

th{i dê̂ tƣỡng tƣợng đƣợc, khi chúng tôi trông chơ ̀giơ ̀phút sẽ ký kết  một 

hiệp định sơ bô ̣có gi{ trị công nh}̣n sƣ̣ thỏa thu}̣n chung để cho qu}n đội 

Ph{p trơ ̃ lại Bắc Kỳ trong hòa bình” (Jean Sainteny: Histoire d’une paix 

manquée, Sđd, tr. 176, 182). 
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Sainteny thay mặt Chính phũ Pháp ký h ồi 16 giờ 30 ng|y 6-3-19461. 

Đại di ện nƣớc Pháp , ngƣời đƣ́ng đ ầu Bộ Tƣ lệnh qu}n đội Trung 

Hoa ở Bắc Đông Dƣơng , đại diện phái b ộ Mỹ, lãnh sự Anh có mặt 

trong lê̂ ký. 

Kèm theo Hi ệp định sơ  bộ 6-3-1946, có bản Phụ kho ản2 do Chũ 

tịch H ồ Chí Minh v| Vũ H ồng Khanh cùng Sainteny v| Salan ký 

ng|y hôm đó có ghi rô : lƣ̣c lƣợng thay thế qu}n đội Trung Hoa gồm 

10.000 ngƣời Việt Nam với cán b ộ ngƣời Việt Nam trƣ̣c thu ộc Nh| 

cầm quyền qu}n sƣ̣ Vi ệt Nam, 15.000 ngƣời Pháp, mỗi năm sê đƣợc 

thay thế 1 phần 5 bằng qu}n đ ội Việt Nam, việc thay qu}n n|y sê 

đƣợc thƣ̣c hiện trong thời hạn 5 năm, điều đó có nghîa l| sau 5 năm 

qu}n đội Pháp sê rút h ết về nƣớc3. Bản Phụ kho ản kèm t heo n|y do 

Chủ tịch H ồ Chí Minh đƣa ra v|o giờ chót v| đƣợc công bố cùng 

ng|y với Hiệp định sơ bộ 6-3-19464. 

“Chũ tịch H ồ Chí Minh v| Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng 

Cộng sản Đông Dƣơng đâ nắm bắt kho ảnh khắc lịch sƣ̃ , kịp thời 

quyết định ký b ản Hiệp định sơ b ộ v|o chiều ng|y 6 th{ng Ba 1946 

theo nhƣ̂ng điều kiện có lợi nh}́t có th ể đƣợc đối với Vi ệt Nam, phù 

hợp với cục di ện tình hình trong nƣớc v| quốc t ế, cũng nhƣ tƣơng 

quan lƣ̣c lƣợng lúc b}́y giờ”5. 

Trong cuộc mít tinh đƣợc t ổ chƣ́c v|o chiều ng|y 7-3 trƣớc Nh| 

h{t Lớn H| N ội, Chủ tịch H ồ Chí Minh đã gi ải thích chũ trƣơng ký 

kết, ý nghĩa của Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 nhƣ sau: 

___________ 

1. To|n văn Hiệp định sơ bô ̣xem Phụ lục. 

2. Accord Annexe. 

3. To|n văn Phụ khoản xem Phụ lục. 

4. Khi biết đƣợc nội dung của Phụ khoản kèm theo Hiệp định sơ bộ 6-3, 

Thierry d’Argenlieu tỏ vẻ b}́t bình đòi Sainteny b{o c{o g}́p trong nhƣ̂ng 

điều kiện nào và do ai , văn kiện đó đƣợc quyết định , chu}̃n bị và thão  ra, v| 

cũng mong rằng nó không đƣợc công bố (P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, 

Sđd, tr. 161). 

5. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2001, tr. 

69. 
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“Nƣớc ta đâ đ ộc lập thƣ̣c sƣ̣ tƣ̀ tháng 8 năm 1945. Nhƣng tới 

nay, chƣa một cƣờng quốc n|o công nh ận nền độc lập cũa ta . Cuộc 

điều đình với nƣớc Pháp sê mỡ ra con đƣờng l|m cho quốc t ế thƣ̀a 

nhận ta . Nó sẽ dẫn ta đ ến một vị trí ng|y c|ng chắc chắn trên 

trƣờng quốc t ế. Đó l| m ột thắng lợi lớn v ề mặt chính trị 1. Chúng ta 

đâ trỡ th|nh m ột quốc gia tƣ̣ do trên th ế giới. Theo hiệp định thì 

qu}n Pháp sê l ần lƣợt rút h ết khõi Vi ệt Nam. Điều đình với Pháp l| 

chƣ́ng tõ sƣ̣ khôn ngoan v ề chính trị của chúng ta . Đồng b|o hây 

nên bình tî nh, đo|n kết, trọng kỷ lu ật”2. V| để b{c bỏ mọi sự xuyên 

tạc, kích động cũa các th ế lƣ̣c thù địch tay sai cũa nƣớc ngo|i , Chủ 

tịch H ồ Chí Minh khẳng định : “Tôi, Hồ Chí Minh , suốt cu ộc đời 

cùng đồng b|o chiến đ}́u cho đ ộc lập cũa T ổ quốc. Tôi th| chết chƣ́ 

không bao giờ bán nƣớc” 3. 

___________ 

1. Jacques Dalloz có ghi nh}̣n “Báo chí thế giới hoan nghênh hiệp 

định” v| còn “thêu dệt” việc thỏa thu}̣n giƣ̂a Ph{p v| Việt Nam đặt ra 

“nhiều bài học” phong phú  m| ngƣời H| Lan đang vấp phải những khó 

khăn ở Indonesia “tƣơng tƣ̣” nhƣ Ph{p ở Đông Dƣơng “đang suy ng}̂m rút 

b|i học tƣ̀ sƣ̣ kiêṇ n|y”. J. Dalloz còn cho biết: “Sƣ̣ thỏa hiêp̣ Sainteny - Hô ̀Chí 

Minh còn t{c động đến nhƣ̂ng vùng đ}́t kh{c của đế chê.́ Đo ́l| việc c{c đại 

biễu của Madagascar trong Quốc hội l}̣p hiến (của Ph{p) ng|y 21-3 đệ 

trình một dƣ̣ thảo lu}̣t đòi đão lớn (Madagascar) trỡ th|nh một  quốc gia tƣ̣ 

do theo đúng lời văn của Hiệp định ng|y 6” (Jacques Dalloz: La guerre 

d’Indochine 1945-1954, Sđd, tr. 98, 99). 

S{ch Ngoại giao Việt Nam 1945-2000 cho biết: “Trong dƣ lu}̣n thê ́giới lúc 

đo ́đâ có nhƣ̂ng ý kiến tƣ̀ nhiều phía hoan nghênh việc Ph{p v| Việt Nam ký 

Hiệp định n|y. Tại Trùng Kh{nh , đại diện Đãng Cộng sãn Trung Quốc Chu 

]n Lai và Thống chế Tƣỡng Giới Thạch đều hoan nghênh . Chu ]n Lai, trả 

lời phỏng v}́n của AFP tại Trùng Kh{nh, nói: “Đó là một việc đáng làm 

khuôn m}̂u cho các đế quốc ỡ Thái Bình Dƣơng  v| ch}u [”. Panđít Nêru, 

lãnh tụ Đãng Quốc đại, sau n|y l| Thủ tƣớng  Ấn Độ ph{t biễu đồng tình. 

Còn To|n quyền H| Lan tại Inđônêxia Van Mok cƣ̃ ngƣời đến H| Nội để tìm 

hiễu kinh nghiệm...” (Sđd, tr. 72). 

2, 3. D}̂n theo Võ Nguyên Gi{p: Nhƣ̂ng chặng đƣờng lịch sƣ̃, Nxb. Chính trị 

quôć gia, H| Nội, 2001, tr. 374. 
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2. Chủ động tranh thũ ký Tạm ƣớc 14-9-1946 

Trong khi tƣớng Leclerc , Sainteny r}́t vui mƣ̀ng ký đƣợc Hi ệp 

định sơ bộ 6-3 v| còn cho rằng đâ gi|nh đƣợc ph ần thắng về mình1, 

Thierry d’Argenlieu lên án Leclerc đâ l|m m ột vụ đ ầu h|ng ở Đông 

Dƣơng2 v| cho rằng “Sainteny đi quá xa” trong vi ệc ũng h ộ việc 

Chính phủ Vi ệt Nam đòi hõi sớm mỡ h ội nghị ở Paris3. Thierry 

d’Argenlieu còn cho rằng Hi ệp định sơ b ộ chỉ liên quan đ ến Bắc Kỳ 

v| Bắc Trung K ỳ, không liên quan đến Nam Kỳ có quy ch ế h|nh 

chính riêng, cho nên không tƣ̀ bõ m ột thũ đoạn n|o nhằm tách Nam 

Bộ ra khõi Vi ệt Nam , tƣ̀ vi ệc đẽ ra Đ ảng Nam Kỳ, trỡ th|nh Mặt 

trận bình d}n Nam K ỳ, lập Hội đồng tƣ v}́n Nam K ỳ d}̂n đến việc 

cho ra đời nƣớc C ộng hòa tƣ̣ trị Nam K ỳ do Nguyê̂n Văn Thinh l|m 

Thủ tƣớng. 

Về phía Việt Nam, ch}́p h|nh chĩ thị “Hòa để tiến” ng|y 9-3-1946 

của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng4, để tỏ rõ thi ện chí mong 

muốn x}y dƣ̣ng quan h ệ hƣ̂u nghị Việt - Ph{p, giải quyết hòa bình 

v}́n đề Việt Nam, đo|n Việt Nam kiên trì đòi Chính phũ Pháp cùng 

với Việt Nam thƣơng lƣợng chính thƣ́c v ề c{c vấn đ ề cơ bản đƣợc 

Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 đặt ra. 

Tại Hội nghị trù bị ở Đ| Lạt (tƣ̀ ng|y 17-4 đến 12-5-1946) v| Hội 

nghị chính thức ở Fontainebleau (tƣ̀ ng|y 6-7 đến 10-9-1946), ph{i

___________ 

1. Leclerc trong báo cáo gƣ̃i về Paris ngày 27-3-1946, một báo cáo mà 

Sainteny cho l| “sáng chói” v| dƣ lu}̣n tiến bô ̣ đánh gi{ cao “đâ khẵng 

định dƣ́t kho{t sƣ̣ t{i chiếm Bắc Kỳ, dù chỉ một ph}̀n, lúc đo ́ l| ho|n to|n 

không thễ n|o thƣ̣c hiện đƣợc, không phải với một sƣ đoàn nhỏ bé – v| l|  

v|o năm 1946 m| ngƣời ta có thễ chinh phục một đ}́t nƣớc đƣợc kích động 

dƣ̂ dội, có vũ trang, rộng bằng 2/3 nƣớc Ph{p”. V| Leclerc cho rằng: “... ngƣời 

ta sẽ không bao giờ lƣờng cho hết t}̀m quan trọng của việc ký kết  hiệp 

định” (J.Sainteny: Histoire d’une paix manquée, Sđd, tr. 245). 

2. G.Chaffard: Les deux guerres du Viet-Nam (Hai cuộc chiến tranh Việt 

Nam), Sđd, tr. 81. 

3. P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 171. 

4. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 8, tr. 48 - 56. 
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đo|n đại biểu Chính phũ ta đòi Pháp phải tôn trọng sƣ̣ thống nh}́t v| 

to|n vẹn lânh th ổ của Việt Nam. Th{i độ ngoan cố cũa Pháp đâ đ}̃y 

c{c cuộc đ|m phán v|o ch ỗ bế tắc. Ng|y 11-5-1946, trƣớc khi phái 

đo|n Việt Nam bõ H ội nghị Đ| Lạt ra v ề, Phó Trƣởng đo|n Võ 

Nguyên Giáp đâ cảnh cáo thƣ̣c d}n Pháp: “Nếu Nam Bộ m}́t, thì d}n 

Việt Nam chiến đ}́u cho đến khi đòi lại đƣợc”1. 

S{ng sớm ng|y 31-5-1946, trƣớc khi cùng với đo|n đại bi ểu lên 

đƣờng sang Paris với tƣ cách l| thƣợng khách cũa Chính phũ 

Ph{p, Chủ tịch H ồ Chí Minh gửi cho đ ồng b|o Nam Bộ một bƣ́c 

thƣ ghi nhận: “Đồng b|o Nam Bộ đâ hy sinh tranh đ}́u m}́y t h{ng 

trƣờng, để giƣ̂ gìn non sông cho to|n nƣớc Vi ệt Nam. Cho nên 

đồng b|o cả nƣớc đ ều phải nhớ ơn đ ồng b|o Nam Bộ” v| một lần 

nƣ̂a khẵng định : 

“Đồng b|o Nam Bộ l| d}n nƣớc Việt Nam. 

Sông có th ể cạn, núi có th ể mòn, song ch}n lý đó không ba o 

giờ thay đ ổi”. 

Chủ tịch H ồ Chí Minh đi v|o lòng ngƣời d}n Nam B ộ v| cả 

nƣớc hôm qua , hôm nay v| cả mai sau bằng lời “khuyên đ ồng b|o 

đo|n kết chặt chê v| rộng râi. Năm ngón tay cûng có ngón vắn ngón 

d|i. Nhƣng vắn d|i đ ều họp nhau lạ i nơi b|n tay . Trong m}́y tri ệu 

ngƣời cûng có ngƣời th ế n|y thế kh{c, nhƣng thế n|y hay thế kh{c 

đều dòng dôi cũa t ổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại đ ộ. Ta 

phải nhận rằng đâ l| con Lạc cháu H ồng thì ai cûng có ít hay nhi ều 

lòng {i quốc”2. 

Tại Hội nghị Fontainebleau, Trƣỡng đo|n Phạm Văn Đồng tuyên 

bố: V}́n đề trung t}m cũa lập trƣờng Việt Nam l| v}́n đề Nam Bộ. 

Theo dôi các b|i phát bi ểu bộc lộ rõ l ập trƣờng , quan điểm,  

th{i đ ộ thƣơng lƣợng cũa hai bên , tƣ̀ H ội nghị Đ| Lạt đ ến

___________ 

1. Ho|ng Xu}n Hãn: Một vài kí vãng về Hôị nghị Đa ̀Lạt, Nxb. Văn hóa , 

H| Nội, 1996, tr. 169. 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 246. 
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Hội nghị Fontainebleau, dƣ luận ở trong nƣớc, nh}́t l| ở S|i Gòn, r}́t 

tƣ̣ h|o v ề th{i độ đúng đắn v| nhƣ̂ng lý lê sắc bén cũa đo|n Chính 

phủ Việt Nam D}n chũ C ộng ho| bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống 

nh}́t Nam Trung Bắc , Nam Bộ không thể t{ch rời với Vi ệt Nam1. Dƣ 

luận khách quan ở Ph{p cũng nhƣ ở nhiều nƣớc khác đ ều phê phán 

th{i độ thiếu thiện chí , ngoan cố cũa Chính phũ Pháp trên b|n h ội 

nghị v| những việc l|m sai trái cũa họ2. 

Hội nghị Fontaineble au tan vơ̂ . Tr{ch nhiệm n|y ho|n to|n về 

phía Ph{p3. 

___________ 

1. Cũng nhƣ ở Hội nghị Đà Lạt, v}́n đề Nam Bô ̣ trơ ̃ th|nh v}́n đề gay  

c}́n trong Hội nghị Fontainebleau. Dƣơng Bạch Mai đâ đề c}̣p v}́n đề đo ́một 

c{ch rõ r|ng trong phiên họp to|n thễ ng|y 26-7: “Sô ́ ph}̣n của hội  nghị 

n|y tùy thuộc chặt chẽ v}́n đề ba kỳ. Chƣ̀ng n|o m| Nam Bô,̣ bằng c{ch 

n|y hay c{ch kh{c t{ch ra khỏi Việt Nam, thì không thê ̃ có sƣ̣ thoã  thu}̣n 

n|o giƣ̂a nƣớc Ph{p v| nƣớc Việt Nam. T}́t cả tùy thuộc v}́n đề  Nam Bô,̣ 

tình hƣ̂u nghị Ph{p - Việt, ho| bình cũng nhƣ tr}̣t tƣ̣ ở Việt Nam, tƣơng lai 

của quan hệ giƣ̂a chúng ta. V}́n đề đo ́ phải đƣợc giải quyết  c|ng sớm 

c|ng tốt” (P. Devilles: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 299). 

2. Nhƣ̂ng nh| b{o nỗi tiếng nhƣ Philippe Devillers v| Jean Lacouture 

vạch rõ: “Trong khi ở Paris chính phủ ba đãng ngăn chặn c{c lối ra có thể 

thông qua sƣ̣ hòa giải giƣ̂a hai d}n tộc v| ph{c thảo sƣ̣ cộng t{c, thì ở  S|i 

Gòn, chính quyền dƣới sƣ̣ chủ trì của đô đốc Thierry d’Argenlieu bày  trò 

xúi giục nƣớc Cộng hòa tƣ̣ trị Nam Kỳ m| việc l}̣p ra nó chỉ l| một  sƣ̣ vi 

phạm trắng trợn Hiệp định 6-3” (P.Devillers-J.Lacouture: Viet Nam de la 

Guerre française à la Guerre américaine (Việt Nam tƣ̀ chiến tranh Pháp  đến 

chiến tranh Mỹ), tr. 299). 

3. Ngay trong đoàn của Ph{p, một th|nh viên chính thƣ́c đại diện cũa 

Đãng Xã hội Ph{p (SFIO) l| gi{o sƣ Paul Rivet, sau khi nghe trƣỡng đoàn  

Max Ardré thông b{o nội quy của đoàn v| đƣờng lối chủ trƣơng cũa  

Chính phủ Ph{p trƣớc khi v|o Hội nghị Fontainebleau, đâ tƣ̀ chƣ́c và trình 

b|y rõ lý do trên b{o Le Populaire (của Đãng SFIO): “Tôi không muốn l| một 

ngƣời bị lƣ̀a dối, không muốn l| một con tin, không muốn là  một kẻ đồng 

lõa” (Ho|ng Minh Gi{m: Con ngƣời và lịch sƣ̃, Nxb. Lao động , H| Nội, 

1995, tr. 198, 199). 
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Hội nghị Fontainebleau ngƣ̀ng họp đêm 10-9-1946. Đo|n đại biểu 

Việt Nam rời Paris chiều 13-9-1946. 

Ng|y 11-9, Marius Moutet, Bộ trƣỡng Pháp quốc h ải ngoại nói 

với Chũ tịch H ồ Chí Minh , ông “không ch}́p nh ận để cuộc thƣơng 

lƣợng th}́t bại” 1. Chủ tịch H ồ Chí Minh trực ti ếp thảo luận với 

Moutet một dƣ̣ th ảo tạm ƣớc , b{c bỏ v ề cơ bản nhƣ̂ng đi ều khoản 

về tiền tệ, hải quan , nhƣ̂ng đòi hõi vô lý do phía Pháp đƣa ra có 

liên quan đến Nam Bộ nhƣ “giải giới” , “hồi hƣơng” bộ đội Việt 

Nam về miền Bắc ... v| đƣa ra một dƣ̣ th ảo tạm ƣớc mới (cũng gọi 

l| Tạm ƣớc ). Đêm 14-9, Chủ tịch H ồ Chí Minh đ ến nh| Moutet v| 

hai bên nh}́t trí ký Tạm ƣớc 14-9-19462. Chủ tịch H ồ Chí M inh có 

lời tuyên bố đƣợc dƣ lu ận Pháp r}́t hoan nghênh : “Chúng tôi đâ 

cam kết sê l|m dê̂ d|ng vi ệc khôi phục quy ền lợi kinh t ế v| văn 

hóa của Ph{p ở Việt Nam . Bù lại , chúng tôi đã đạt đƣợc sự công 

nhận các quy ền d}n chũ sê đƣợc áp d ụng ở Nam Kỳ. Chúng tôi hy 

vọng c{c quy ền tƣ̣ do đó sê đƣợc áp dụng m ột cách trung thƣ̣c v| 

nhanh chóng . Chúng tôi nghĩ rằng dù th ế n|o các cu ộc thƣơng 

lƣợng cûng sê đƣợc nối lại v|o tháng giêng 1947”3. Trong một bƣ̂a 

cơm trƣa ở nh| Sainteny, có Moutet cùng dự , Chủ tịch Hồ Chí Minh 

___________ 

1. P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 218. 

2. Modus Vivendi. Khoản 9 (Tạm ƣớc 14-9-1946): vì muốn lập ngay ở 

Nam Bộ và Nam phần Trung bộ một nền trật tƣ̣ cần thiết cho các quyền tƣ̣ do dân  

chủ đƣợc tƣ̣ do phát triễn... Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam Dân chũ  

Cộng hòa cũng ấn định nhƣ̂ng phƣơng sách sau đây: 

a) Hai bên sẽ đình chỉ hết mọi hành động xung đột và vũ lƣ̣c. 

... 

c) Định rô rằng nhƣ̂ng tù nhân hiện bị giam giƣ̂ vì lý do chính trị sê đƣợc 

phóng thích... 

d) Sƣ̣ hƣỡng thụ nhƣ̂ng quyền tƣ̣ do dân chủ đa ̂định trong khoản thƣ́ nhất sê 

đƣợc hai bên bảo đãm lâ̂n cho nhau... 

3. P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 221. 
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nói: “Nếu phải đánh nhau , chúng tôi sẽ đ{nh . C{c ông gi ết mƣời 

ngƣời chúng tôi, chúng tôi sẽ giết lại một ngƣời cũa các ông, v| chính 

c{c ông cuối cùng sẽ đuối hơi”1. 

“Bản Tạm ƣớc , cùng với Hiệp định sơ b ộ ng|y 6 th{ng Ba, phản 

{nh quan đi ểm thƣ̣c tiê̂n gi|nh thắng lợi tƣ̀ng bƣớc , tiến tới gi|nh 

thắng lợi ho|n to|n , phù hợp với tƣơng quan lƣ̣c lƣợng tƣ̀ng thời k ỳ 

giƣ̂a cách mạng Vi ệt Nam v| các thế lƣ̣c ngoại x}m . Việc ký các thõa 

thuận n|y l| đĩnh cao cũa ngh ệ thuật nh}n nhƣợng có nguyên tắc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh”2. 

Trong Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp v ề3, Chủ tịch H ồ 

Chí Minh thông b{o những vi ệc l|m đƣợc cũa Ngƣời v| phái  đo|n 

trong m}́y tháng ở Ph{p, nhƣ̂ng thắng lợi chính trị đạt đƣợc cùng 

với nhƣ̂ng tình c ảm quý báu m| bạn bè d|nh cho Vi ệt Nam . Chủ 

tịch H ồ Chí Minh gi ải thích rô nhƣ̂ng n ội dung thiết yếu cũa Tạm 

ƣớc 14-9-1946. 

Với đ ồng b|o Nam Bộ v| miền Nam Trung Bộ, Chủ tịch H ồ 

Chí Minh nói lên những lời lẽ từ đ{y lòng mình có sức c ổ vũ  

đoàn kết mọi ngƣời không trừ m ột ai nếu “có ít hay nhi ều lòng  

{i quốc” : 

“Đối với gan v|ng dạ sắt cũa đ ồng b|o, to|n thể quốc d}n 

không bao giờ quên , Tổ quốc không bao giờ quên , Chính phủ 

không bao giờ quên . 

Tôi kính c}̃n cúi đ ầu ch|o trƣớc linh h ồn các li ệt sî v| xin l ỗi 

nhƣ̂ng đồng b|o đƣơng khổ sỡ hy sinh. 

Một ng|y m| Tổ quốc chƣa thống nh}́t , đồng b|o còn chịu kh ổ, 

l| một ng|y tôi ăn không ngon , ngủ không yên . Tôi tr}n 

___________ 

1. Jean Sainteny: Histoire d’une paix manquée, Sđd, tr. 210. 

2. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr. 82. 

3. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 416-419. 
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trọng hứa với đồng b|o rằng: Với quyết t}m cũa đồng b|o, với quyết 

t}m cũa to|n th ể nh}n d}n, Nam Bộ nh}́t định trỡ lại cùng th}n ái 

chung trong lòng Tổ quốc”1. 

Nh}n d}n Nam Bộ v| đồng b|o cả nƣớc khắc ghi trong lòng lời 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ở Ph{p: “Nam Bộ là một miếng đất Việt Nam. 

Đó là thịt cũa thịt chúng tôi, máu của máu chúng tôi”. 

3. Nam Bộ vƣợt qua tình thế hiểm nghèo, tạo thế và lƣ̣c mới 

Đảng bộ v| qu}n, d}n Nam Bộ r}́t nhạy cảm với ý nghîa v| t ầm 

quan trọng cũa sƣ̣ ki ện ký k ết Hiệp định sơ b ộ 6-3-1946 v| Tạm ƣớc 

14-9-1946, nhƣ Chũ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong Thƣ gƣ̃i đồng bào 

Nam Bộ, chiến sî ở tiền tuyến và Ũy ban hành chính Nam  Bộ ng|y 10-3-

1946 l| phải “biết lợi dụng nhƣ̂ng đi ều kiện chính trị do cu ộc đ|m 

ph{n đầu tiên g}y dƣ̣ng đƣợc”2. 

Trƣớc ng|y 6-3-1946, tuy ở một số địa phƣơng có cơ sỡ đ ảng, 

cơ sỡ qu ần chúng đƣợc duy trì v| n ổi lên hoạt đ ộng cả trong 

vùng sau lƣng địch , nhƣng nhìn chung cu ộc kháng chi ến Nam Bộ 

đang gặp vô v|n khó khăn , thậm chí có nơi l}m v|o tình th ế hiểm 

nghèo mặc dù qu}n d}n ta đứng lên chống giặc cực k ỳ anh dũng 3. 

___________ 

1. Chính phủ Ph{p đâ nh}̣n thi h|nh m}́y điều chính sau n|y trong 

Nam Bô:̣ 

- Thả nhƣ̂ng đồng b|o bị bắt về chính trị vì kh{ng chiến. 

- Đồng b|o Nam Bộ đƣợc quyền tƣ̣ do tỗ chƣ́c , tƣ̣ do hội họp, tƣ̣ do viết 

b{o, tƣ̣ do đi lại, v.v.. 

- Hai bên thôi đánh nhau. 

(Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 419). 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 199. 

3. Có l}̀n để cảnh c{o hai sĩ quan Anh có lời lẽ l{o xƣợc, Chủ tịch Uỷ  

ban nh}n d}n Nam Bô ̣ Phạm Văn Bạch nói thẵng với chúng: “Nếu các  

ngƣời muốn biết rõ ý chí độc l}̣p, tƣ̣ do của nh}n d}n Việt Nam... thì c{c 

ngƣời hãy bƣớc ra đƣờng phô ́S|i Gòn hay xuống c{c tỉnh m| xem . H|ng 

triệu ngƣời đang phơi ngƣ̣c tr}̀n hoặc dùng t}̀m vông vạt nhọn  chặn c{c 

ngƣời lại (Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 2, tr. 125). 
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Sau Hiệp định sơ b ộ 6-3-1946 v| Tạm ƣớc 14-9-1946, một cụ c diện 

mới xu}́t hiện trên khắp chiến trƣờng tƣ̀ nông thôn , rƣ̀ng núi đến đô 

thị còn tạm bị chi ếm. Nhiều đảng bộ khu, qu}n khu , tỉnh ghi nh ận 

trong thời đi ểm n|y diê̂n ra “bƣớc ngoặt” , “sinh khí mới” , “một cơ 

hội hồi sinh”. 

Nắm vƣ̂ng pháp lý của Hiệp định sơ b ộ 6-3-1946, Tạm ƣớc 14-9-

1946 v| lệnh ngƣ̀ng bắn ng|y 30-10-1946, qu}n d}n Nam Bộ có nhiều 

hoạt động phát huy thanh thế của kh{ng chiến nhƣ đòi tiếp xúc chính 

thƣ́c với chĩ huy Pháp b|n vi ệc thi h|nh các hi ệp định , tổ chƣ́c mít 

tinh, biểu tình ở vùng tƣ̣ do sát đ ồn bót cũa địch v| c ả trong th|nh 

phố, thị trấn còn bị tạm chiếm, đòi Pháp phải nghiêm chĩnh thƣ̣c hiện 

nhƣ̂ng điều đâ cam k ết. Dù biết rô không đời n|o kẽ địch tôn trọng 

chƣ̂ ký, nhƣng qu}n d}n Nam Bộ đâ có thêm một dịp để khẵng định 

Nam Bộ l| đ}́t cũa Vi ệt Nam, Chính phủ Hồ Chí Minh l| chính phủ 

duy nh}́t hợp pháp1. 

Tập trung sƣ́c chăm lo công tác t ổ chƣ́c Đảng, chính quyền, Mặt trận 

Việt Minh, đoàn thể, lƣ̣c lƣợng vû trang 

___________ 

1. Theo đề nghị của phía Ph{p, Bô ̣ Tƣ lệnh Qu}n khu 7 cƣ̃ gi{o sƣ 

Phạm Thiều đi gặp phái đoàn cũa Pháp do quan năm Feller c}̀m đ}̀u đễ bàn  

việc thi h|nh Hiệp định sơ bộ 6-3-1946. Ta đâ b{c bỏ nhƣ̂ng đòi hỏi vô  lý 

của nƣớc Ph{p, cuộc họp không đạt kết quả gì (Một mùa thu nhớ mâi, Nxb. 

Văn nghệ Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1982, tr.124). 

Tại V|m X{ng - Ngang Dƣ̀a (Qu}n khu 9), Huỳnh Phan Hộ v| Nguyễn  

Văn Ch}u gặp chỉ huy Ph{p trên một chiếc t|u chiến b|n việc thi  h|nh 

Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, cũng không đạt kết quả... 

7 giờ 30 s{ng ng|y 30-10-1946, nh}n d}n biễu tình r}̀m rô ̣ở c{c thị trấn 

v| một sô ́ thị xã C}̀n Thơ, Rạch Gi{, Bạc Liêu... mang cơ ̀ đo ̃ sao vàng , 

nêu cao kh}̃u hiệu kêu gọi ngƣ̀ng bắn, ch}́p h|nh nghiêm chỉnh Tạm  ƣớc 

14-9-1946, đã đão Chính phủ Nam Kỳ tƣ̣ trị, ủng hô ̣Chính phủ Trung ƣơng 

của cụ Hô ̀Chí Minh. Nam Bô ̣ l| m{u của m{u Việt Nam... Đồng b|o vùng 

thị xã, thị tr}́n bị địch tạm chiếm hết sƣ́c ph}́n khỡi, tin tƣỡng cách mạng 

(Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến 1945-1975, Nxb. Qu}n đội  nh}n d}n, 1996, 

tr. 75, 103). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
276 

 

Sau ng|y 6-3-1946, nhiệm vụ, công tác đƣợc đặt lên h|ng đ ầu l| 

công tác t ổ chƣ́c do tƣ̀ng ngƣời hoặc tƣ̀ng nhóm tĩnh ũy viên nhạy 

bén chủ động đặt ra v| có trƣờng hợp nh ận đƣợc sƣ̣ chĩ đạo , chủ trì 

của một, hai xƣ́ ũy viên, trƣớc hết tập trung lo bổ sung, kiện to|n c}́p 

ủy Đảng còn tồn tại, g}́p rút b ầu ra tĩnh ũy , th|nh ũy, liên tĩnh ũy ở 

nhƣ̂ng nơi không còn. 

Thành phố Sài Gòn, tỉnh Gia Định, tỉnh Chợ Lớn 

Sau ng|y 6-3-1946, Nguyê̂n Thọ Ch}n đƣợc cƣ̃ về S|i Gòn bắt liên 

lạc v| thống nhất c{c t ổ chƣ́c cũa th|nh phố, gặp Tạ Văn Hảo (th|nh 

ủy viên cũ còn lại) v| tƣ̀ đó bắt liên lạc với Huỳnh T}́n Phát, Mai Văn 

Bộ, Vũ Huy Xứng v| những ngƣời có đi ều kiện hoạt động công khai 

nhƣ Lý Vînh Khuôn. 

Th{ng 5-1946, Nguyê̂n Văn Cúc (Nguyê̂n Văn Linh) - Xƣ́ ũy viên 

chủ trì cuộc họp đại diện cũa hai tổ chƣ́c Th|nh bộ Việt Minh S|i Gòn 

v| Ũy ban Việt Minh Chợ Lớn đ ể thảo luận việc thống nh}́t Đảng về 

mặt tổ chƣ́c, lập ra Th|nh ũy l}m thời gồm có Trịnh Đình Trọng (Bí 

thƣ), Nguyê̂n Thọ Ch}n , Nguyê̂n Văn Chí 1
 để lãnh đạo phong tr|o 

th|nh phố v| l ập ra các t ổ chƣ́c quần chúng cũa Vi ệt Minh tƣ̀ c}́p 

th|nh phố đến cơ sỡ. Đến cuối năm 1946, Th|nh ũy l}m thời đƣợc bổ 

sung một số th|nh viên2. 

Tại tỉnh Gia Định , th{ng 10-1946, Tỉnh ủy Gi ải Phóng cùng với 

Tỉnh ủy Tiền Phong họp hội nghị tại xâ T}n Thới Hiệp (Gò Vấp) dƣới 

sƣ̣ chũ trì cũa Lê Minh Định , đại diện Khu ũy Khu 7, quyết định hợp 

nh}́t hai tĩ nh ũy , bầu tĩnh ũy thống nh}́t l}m thời g ồm 11 ủy viên . 

Trần Văn Thới đƣợc Khu ũy Khu 7 chỉ định l|m Bí thƣ Tỉnh ủy . 

Phạm Văn Chiêu thay Trần Văn Thới sau n|y. 

___________ 

1. Nguyê̂n Văn Chí thƣờng gọi l| Tƣ Chí, một c{n bô ̣ l}u năm của 

Đãng, có lúc l| Bí thƣ Th|nh ủy Chơ ̣Lớn (trong nhóm Tiền Phong). 

2. Lịch sƣ̃ Đãng bộ Đãng Cộng sản Việt Nam Thành phô ́ Hô ̀ Chí Minh, 

Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, t. 1. 
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Các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Tây Nam Bộ 

C{c tỉnh kh{c của Nam B ộ họp H ội nghị c}́p ũy mỡ r ộng hoặc 

Hội nghị đ ảng viên (tùy ho|n cảnh cũa địa phƣơng ) có hoặc không 

có xứ ủy viên hay liên tỉnh ủy viên chủ trì , lần lƣợt cƣ̃ ra tĩnh ũy , 

v| tĩnh ũy cƣ̃ ra Ũy ban nh}n d}n tĩnh , Ủy ban Vi ệt Minh tĩnh . 

Điều đƣợc quan t}m l| nh}n sƣ̣ cũa Ũy ban nh}n d}n , Ủy ban Mặt 

trận Việt Minh đều có nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc , có uy tín , tiêu biểu 

nhiều giới đƣợc nh}n d}n tín nhi ệm, ủng hộ. C{c tỉnh cũng gấp rút 

x}y dƣ̣ng h ệ thống Đ ảng, chính quy ền, Mặt tr ận, đo|n thể xuống 

đến cơ sỡ . 

Cuối tháng 4-1946, Hội nghị Rau Dƣ̀a (C| Mau) có sự chủ trì của 

Lê Văn Sŷ (Xƣ́ ũy viên) th|nh lập Liên tĩnh ũy Hậu Giang mới. 

Trong một thời gian ngắn sau ng|y 6-3-1946, c{c cấp ủy viên 

(tổ chƣ́c Đ ảng), chính quy ền, Mặt tr ận, đo|n thể phụ tr{ch cơ sở , 

địa phƣơng n|o cûng đ ều đƣợc bố trí trỡ v ề cơ sỡ , địa phƣơng đó , 

b{m s{t d}n ngay c ả trong vùng du kích v| vùng địch h ậu. Xu thế 

chung cũa to|n Nam B ộ l| thuận lợi . Riêng ở T}y Ninh phải tiếp 

tục gi ải quyết tình hình nh}n sƣ̣ chĩ huy lƣ̣c lƣợng vû trang , đối 

phó với }m mƣu giặc Ph{p lôi kéo m ột số chƣ́c sắc cao c}́p cũa Tòa 

Th{nh Cao Đ|i T}y Ninh , kích đ ộng đồng b|o Khmer ở biên giới . 

Đến cuối năm 1946, T}y Ninh mới tổ chƣ́c đƣợc H ội nghị đ ảng 

viên có ý nghîa nhƣ m ột đại h ội đảng bộ tỉnh v| quý IV th|nh l ập 

hai chi bộ đầu tiên (chi bộ Ủy ban h|nh ch{nh v| chi b ộ Ban tuyên 

truyền tĩnh)... 

Hội nghị Xƣ́ ũy (mỡ rộng) tháng 11-1946 

Hội nghị họp tại kinh N ăm Ng|n trong chiến khu Đồng Tháp 

Mƣời có sƣ̣ tham dƣ̣ cũa các ũy viên Xƣ́ ũy (đƣợc b ầu trong Hội 

nghị thống nhất Xứ ủy Nam B ộ ng|y 15-10-1945) v| đại bi ểu ba 

liên tĩnh ũy mi ền Đông, miền Trung, miền T}y Nam Bộ. Hội nghị 

thảo luận v| ra Nghị quyết cũng cố , bổ sung Xƣ́ ũy l}m thời thống 

nh}́t sƣ̣ lânh đạo cũa Đ ảng trong to|n xƣ́ trong tình hình mới . Xƣ́ 

ủy l}m thời Nam B ộ gồm Phạm Hùng , H| Huy Giáp , Ung Văn 
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Khiêm, Nguyê̂n Văn Cúc (Nguyê̂n Văn Linh ), Trần Văn Tr| , 

Nguyê̂n Đƣ́ c Thuận, Phan Trọng Tu ệ, Nguyê̂n Văn Kĩnh , Ho|ng 

Dƣ Khƣơng , Nguyê̂n Văn Ti ếp; Phạm Hùng l|m Bí thƣ , Nguyê̂n 

Văn Kĩnh phụ trách Thƣờng vụ Xƣ́ ũy . Hội nghị ra Nghị quy ết 

củng cố c{c liên tỉnh ủy mi ền Đông, miền Trung, miền T}y Nam 

Bộ. Nguyê̂n Đƣ́c Thu ận đƣợc chĩ định l|m Bí thƣ Liên tĩnh ũy 

miền Đông , Nguyê̂n Văn Cúc đƣợc ph}n công v ề phụ tr{ch th|nh 

phố S|i Gòn - Chợ Lớn . 

Hội nghị Xƣ́ ũy l ần n|y theo sƣ̣ chĩ đạo cũa Ban Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng giải quyết dƣ́t điểm tình hình “Giải Phóng” - “Tiền 

Phong”, “Việt Minh cû” - “Việt Minh mới” 1. Sau hội nghị, Ung Văn 

Khiêm v| Trần Văn Tr| cùng đi đến một số tĩnh đ ể thống nh}́t hai 

tỉnh ủy Giải Phóng, Tiền Phong. 

Có th ể nói c{c H ội nghị cũa các tĩnh ũy , liên tỉnh ủy , khu ũy 

trong năm 1946 d}̂n đến Hội nghị Xƣ́ ũy tháng 11-1946 l| một quá 

trình đấu tranh để thống nh}́t chĩ đạo, chỉ huy ở Nam Bộ. 

Hội nghị Xƣ́ ũy tháng 11-1946 có ý nghĩa quan trọng: tăng cƣờng 

sƣ̣ thống nh}́t trong c}́p ũy , đặt h ệ thống lânh đạo , chỉ đạo thông 

suốt tƣ̀ c}́p xƣ́ đ ến cơ sỡ , kịp thời tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong tình hình mới mỡ ra tƣ̀ sau Hi ệp định sơ b ộ 6-3-1946 v| 

Tạm ƣớc 14-9-1946, ch}́m dƣ́t thời kỳ “Xƣ́ ũy Nam B ộ phải ph}n tán 

không đũ sƣ́c lânh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ...”2. 

Sau Hội nghị tháng 11-1946, Xƣ́ ũy lânh đạo cũng cố Ũy ban 

H|nh chánh Nam B ộ do luật sƣ Phạm Ngọc Thu ần, Phó Chủ tịch 

đảm nhận chƣ́c Quy ền Chũ tịch (Chủ tịch Phạm Văn B ạch còn 

đang công tác ở Ủy ban kh{ng chi ến miền Nam đóng ở Nam 

___________ 

1. Thƣ của Thƣờng vụ Trung ƣơng Đãng gƣ̃i c{c đồng chí Xƣ́ ủy 

Nam Bô ̣ ng|y 30-5-1946 v| thƣ của đồng chí Nh}n, tƣ́c Trƣờng Chinh 

thƣ̀a lệnh Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng ng|y 30-5-1946 gƣ̃i c{c đồng chí Xứ 

ủy Nam Bô ̣hiện hoạt động trong Nam (Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 8, tr. 

63-68). 

2. Nghị quyết Xƣ́ ủy Nam Bô ̣ng|y 29-8-1949. 
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Trung Bộ); bổ sung cán bộ tăng cƣờng Kỳ bộ Việt Minh, c{c đo|n thể, 

sỡ, ban, ng|nh c}́p Nam Bộ... 

Xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang 

Hội nghị Thƣờng vụ Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đ ảng mỡ 

rộng mùa Xu}n năm 1946 (có mặt đại bi ểu Nam Bộ) nh}́n mạnh 

yêu cầu trƣớc mắt đối với lƣ̣c lƣợng vû trang ở Nam Bộ l| “thống 

nh}́t chĩ huy” . 

Cụ thể hóa nhiệm vụ x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang ở Nam Bộ sau 

Hiệp định sơ bộ 6-3 l| thống nh}́t biên chế, thống nh}́t chĩ huy, Đảng 

nắm lƣ̣c lƣợng vû trang nhằm tiến tới tổ chƣ́c sƣ̣ lânh đạo. 

Trên chiến trƣờng Khu 7 

Một trong nhƣ̂ng đơn vị vû trang đ ầu tiên ở Nam Bộ do Đảng 

trƣ̣c ti ếp x}y dƣ̣ng v| lânh đạo l| Gi ải phóng qu}n liê n quận Hóc 

Môn - B| Điểm - Đức Hòa đƣợc th|nh l ập tƣ̀ đ ầu tháng 11-1945 v| 

cũng l| một trong nhƣ̂ng hạt nh}n góp sƣ́c v|o quá trình thống nh}́t 

lƣ̣c lƣợng vû trang ở Nam Bộ. 

Về mặt thống nh}́t biên ch ế, Chi đội 1 gồm cán b ộ, chiến sî 

ngƣời địa phƣơng l| chi đội đƣợc th|nh l ập trƣớc tiên trên 

chiến trƣờng Nam B ộ tƣ̀ sau H ội nghị qu}n sƣ̣ An Phú Xâ ng|y 

20-11-1945. Sau ng|y 6-3-1946, chiến trƣờng Khu 7 l| nơi ho|n 

th|nh sớm nh}́t vi ệc ho|n chĩnh biên ch ế chi đội, trong vòng ba 

th{n g (đến tháng 6-1946 ) đâ có thêm 16 chi đội ra đời (tiếp 

theo Chi đội 1): Liên chi đội 2 - 3 Bình Xuyên , Chi đội 4 Bình 

Xuyên, Chi đội 5 (tƣ̀ lƣ̣c lƣợng cũa Đ ệ tam sƣ đo|n v| Bình  Xuyên 

còn lại ), Chi đội 6 Sài Gòn - Gia Định , Chi đội 7 Bình Xu yên, Chi 

đội 8 Cao Đài Tây Ninh1, Chi đội 9 Bình Xuyên , Chi đội 10 Biên 

Hòa , Chi đội 11 Tây Ninh, Chi đội 12 Gia Định (tƣ̀ Gi ải phóng 

qu}n liên quận), Chi đội 13 Công đoàn Sài Gòn , Chi đội 15 Chợ Lớn 

(một phần lớn tƣ̀ Gi ải phóng qu}n liên qu ận), Chi đội 21 Bình 

___________ 

1. Nguyê̂n Thành Phƣơng không l}̣p chi đội Cao Đài T}y Ninh . 

Nguyê̂n Thành Phƣ ơng sau này đ}̀u hàng Pháp . 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
280 

 

Xuyên, Chi đội 25 (cũng từ lực lƣợng của Đ ệ tam sƣ đo|n v| Bình 

Xuyên còn lại ). Riêng B| Rịa l| tĩnh có lƣ̣c lƣợng vû trang mạnh , 

nhƣng bị nhóm T}n - Hiền lûng đoạn phải x}y dƣ̣ng lại ho|n to|n tƣ̀ 

đầu nên đến tháng 10-1946 mới th|nh lập đƣợc Chi đội 16 Bà Rịa. 

Trên chiến trƣờng Khu 7 còn có “b ộ đội độc lập lƣu động” do 

Ho|ng Thọ chĩ huy. 

Trên chiến trƣờng Khu 8 

Tình hình Khu 8 gặp nhiều khó khăn, phần lớn các đơn vị vû trang t ập 

trung đâ chuyển xuống tiếp tục chiến đấu ở miền Tây, tƣ̀ đầu tháng 3-1946 

mới lần lƣợt trỡ về chiến trƣờng Khu 8, nhƣng ở nhiều tĩnh còn có cấp tĩnh 

ủy, có liên tỉnh ủy kiên trì bám trụ đƣợc dân đùm bọc duy trì lực lƣợng vũ 

trang tại chỗ, dƣ̣a vào Đồng Tháp Mƣời tiếp tục kháng chiến. 

Trƣớc ng|y 6-3-1946, Trần Văn Tr| (đang l| chính trị viên Gi ải 

phóng qu}n liên qu ận Hóc Môn - B| Điểm - Đức Hòa ) theo ý ki ến 

của Xứ ủy Nam B ộ xuống Khu 8 nghiên cƣ́u tình hình , sau đó trỡ về 

Chi đội 12 Gia Định xin hai ph}n đ ội cùng nhiều cán b ộ trỡ xuống 

Đồng Tháp Mƣời đ ể x}y dƣ̣ng Khu 8, trƣớc tiên l ập Chi đội 14 Tân 

An (gồm đại đ ội d}n qu}n cách mạng T}n An , bộ đội Giải phóng 

qu}n Long Hƣng Hạ - Trung Quận v| 2 ph}n đội cũa Chi đội 12 Gia 

Định), tƣ̀ tháng 7 đến tháng 10-1946 c{c chi đ ội cũa Khu 8 lần lƣợt 

đƣợc th|nh l ập: Chi đội 17 Mỹ Tho, Chi đội 18 Sa Đéc , Chi đội 19 Bến 

Tre, Chi đội 20 Khu 8. Đến tháng 8-1946, tình hình t ổ chƣ́c lƣ̣c lƣợng 

vũ trang ở Khu 8 đƣợc ổn định , Bộ Tổng tƣ lệnh quyết định l ập lại 

Bộ chỉ huy Khu 8, gồm: Trần Văn Tr| - Khu bộ trƣỡng, Nguyê̂n Văn 

Vịnh - Chính ủy , Trƣơng Văn Gi|u - Khu bộ phó, Nguyê̂n Văn 

Quạn - Tham mƣu trƣỡng . 

Trên chiến trƣờng Khu 9 

Ở Khu 9, Khu bộ trƣỡng Vû Đƣ́c chũ t rƣơng lƣ̣c lƣợng vû 

trang phải bám d}n , b{m đất , tập trung các ph}n đ ội về vùng tƣ̣ 

do cũa hai tĩnh Bạc Liêu v| Rạch Giá , tổ chƣ́c lại b ộ đội, thƣ̣c hiện 

chính s{ch d}n t ộc, x}y dƣ̣ng tình đo|n k ết d}n tộc Việt - Khmer. 

Thƣ̣c hi ện chũ trƣơng hội nghị qu}n sƣ̣ cũa Khu 9 ở Ngang Dƣ̀a
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281 

 

th{ng 2-19461, Bộ chỉ huy Khu 9 tổ chƣ́c ba ph}n khu , thƣ̣c tế l| ba 

“mặt trận”: 

- Mặt trận Cái Tàu - An Biên, có nhiệm vụ x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa , v| 

bảo vệ công binh xƣỡng (do các Khu b ộ phó Nguyễn N gọc Bích v| 

Võ Quang Anh phụ tr{ch). 

- Mặt trận Ngang Dƣ̀a - Phƣớc Long có T ổng h|nh dinh Khu bộ 

Khu 9 (có mặt Khu bộ trƣỡng Vû Đƣ́c v| chũ nhiệm chính trị bộ Phan 

Trọng Tuệ). 

- Mặt trận Cà Mau - Tân Hƣng, l| mặt tr ận có să̂n cũa tĩnh Bạc 

Liêu sau khi địch chi ếm C| Mau (sau ng|y 6-3 Khu bộ trƣỡng Vû 

Đức về đ}y). 

Trong quá trình chi ến đ}́u chống qu}n Pháp mỡ r ộng đánh 

chiếm, cuối tháng 3-1946 mặt trận Phƣớc Long l| mặt tr ận cuối cùng 

của Khu 9 bị vỡ , miền T}y hình th |nh chiến trƣờng du kích v| giƣ̂ 

vƣ̂ng nhƣ̂ng vùng giải phóng rộng lớn U Minh - C| Mau (Rạch Gi{ - 

Bạc Liêu). 

Tƣ̀ tháng 10 đến cuối năm 1946, Khu 9 th|nh lập 5 chi đội: Chi đội 

21 phụ tr{ch Long Xuyên - Châu Đốc2; Chi đội 22 phụ tr{ch Cần Thơ; Chi 

đội 23 phụ tr{ch Sóc Trăng ; Chi đội 24 phụ tr{ch Rạch Giá ; Chi đội 25 

phụ tr{ch Bạc Liêu. 

Bên cạnh các đơn vị vû trang đƣợc x}y dƣ̣ng tại ch ỗ, trên 

chiến trƣờng Nam B ộ còn có c{c đơn vị Nam ti ến v| bộ đội hải 

ngoại : Chi đội 3 giải phóng quân Nam ti ến (về đến Thũ Đƣ́c ng|y 6-

10-1945, thƣờng gọi l| b ộ đội Nam Long); Trung đội Cao Miên

___________ 

1. Đầu năm 1947, dọc đƣờng đi ra Bắc theo sự điều động của Ủy ban 

kh{ng chiến miền Nam , Vũ Đức chiến đấu chống địch đã anh dũng hy sinh 

ng|y 17-3 tại khu Tam gi{c Bình Thuận , Cƣ̣c Nam Trung Bộ . Nh}n d}n và 

c{n bộ qu}n sự Khu 9 nhớ mâi công lao cũa đồng chí trong nhƣ̂ng ngày đ}̀u 

năm 1946, đâ góp ph}̀n cũng cố và tỗ chƣ́c lại bộ đội , giải quyết đúng đắn 

chính s{ch d}n tộc , x}y dƣ̣ng tình đoàn kết d}n tộc Việt và Khmer lú c chính 

quyền ta còn non trẽ (Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến..., Sđd, tr. 153). 

2. Kh{c với Chi đội 21 Bình Xuyên 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
282 

 

Việt kiều cƣ́u quốc quân (về đến Hồng Ngƣ̣ ng|y 21-9-1945); Đại đ ội 

Cao Miên Việt kiều cƣ́u quốc qu}n (về đến Ch}u Đốc ng|y 23-9-

1945); Bộ đội Hải ngoại 1 (Bộ đội độc lập số 1, 105 c{n bộ chiến sî , về 

đến vùng biên giới T}y Ninh ng|y 20-9-1946)... Nhiều đơn vị H ải 

ngoại kh{c đang đƣợc huấn luy ện hoặc đang trên đƣờng h|nh qu}n 

về nƣớc. 

Ở nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn 

Sau khi qu}n Ph{p đã ph{ đƣợc th ế “trong đánh ngo|i v}y” đại 

bộ phận lƣ̣c lƣợng vû trang kháng chi ến rút ra ngoại th|nh , v}̂n tồn 

tại những đ ội vû trang “c ảm tƣ̃” tƣ̣ phát hoặc do nhƣ̂ng đơn vị bên 

ngo|i tổ chƣ́c, hoạt động độc lập mang nhƣ̂ng tên: [m sát, Dao găm, 

Hùng Vƣơng , Vô hình , Cảm tƣ̃ ... Ngo|i ra còn có các b ộ phận lo về 

hậu cần cũa các đơn vị bên ngo|i . Cuối năm 1945, Khu trƣỡng 

Nguyê̂n Bình th}m nh ập nội th|nh , th}́y có th ể đánh du kích giƣ̂a 

lòng địch, xu}́t phát tƣ̀ căn c ứ l| cơ sở trong d}n , v| quyết định hợp 

nh}́t t}́t cả c{c tổ chƣ́c vû trang, b{n vũ trang hiện có trong nội th|nh 

th|nh các Ban công tác Thành. Cho đến giƣ̂a năm 1946, 6 ban công tác 

Th|nh lần lƣợt ra đời, trong đó Ban công tác số 6 có quy mô lớn nh}́t, 

trên dƣới 500 đội viên, tổ chƣ́c th|nh các liên t ổ (mỗi liên tổ có từ 20 

đến 30 đội viên ). Th{ng 5-1946, Khu trƣỡng lại ra quy ết định x}y 

dƣ̣ng một lƣ̣c lƣợng vû trang mới gọi l| Tƣ̣ vệ Thành Sài Gòn - Chợ 

Lớn trên các khu d}n cƣ l}́y 18 hộ (tƣơng đƣơng phƣờng ng|y nay ) 

l|m đơn vị ph}n chia địa b|n hoạt đ ộng. Đến cuối năm 1946, Tƣ̣ vệ 

Th|nh đâ tổ chƣ́c đƣợc 15 khu v| đội, ở c{c khu địa b|n d}n cƣ còn 

có c{c đội đƣờng phố, xí nghiệp, lƣ̣c lƣợng tƣ̣ vệ đặt dƣới sƣ̣ chĩ huy 

của Thành bộ tƣ̣ vệ do Nguyê̂n Xu}n Diệu phụ trách. 

Đến cuối năm 1946, lƣ̣c lƣợng vû trang th|nh S|i Gòn - Chợ 

Lớn gồm các ban công tác Th|nh . C{c khu đ ội, tƣ̣ vệ, công an xung 

phong, đội trinh sát vû trang v| lƣ̣c lƣợng qu}n  b{o gọi l| Ban 

công tác đặc bi ệt (sau đổi th|nh Ban thông tin ). Bên cạnh đó , c{c 

bộ phận vû trang nằm ở ven đô do 6 ban công tác Th|nh hợp lại 

th|nh đơn vị vũ trang mang tên Liên tác chi ến đấu quân gần nhƣ 
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Vệ quốc đo|n , l|m nhiệm vụ b ảo vệ căn cƣ́ b|n đạp ngoại th|nh , 

h|nh lang ra v|o nội ngoại th|nh. 

Trƣ̀ công an xung phong , c{c lực lƣợng vũ trang th|nh S|i Gòn - 

Chợ Lớn đ ều trƣ̣c thuộc Khu 7. Với tinh thần “quyết tƣ̃ cho t ổ quốc 

quyết sinh” v| tƣ tƣỡng chĩ đạo “đánh du k ích trong lòng địch , xu}́t 

ph{t từ căn cứ lòng d}n” , c{c lực lƣợng vũ trang lúc bấy giờ chính l| 

cơ sỡ đầu tiên cho sƣ̣ tồn tại v| phát triển lƣ̣c lƣợng vû trang , b{n vũ 

trang đặc bi ệt hoạt đ ộng trong lòng th|nh phố , s|o huyệt qu}n x}m 

lƣợc... chính l| ti ền th}n cũa lƣ̣c lƣợng quy ết tƣ̃ v| bi ệt động th|nh 

sau n|y. 

Nhƣ vậy, đến cuối năm 1946 trên chiến trƣờng Nam B ộ đâ có 27 

chi đội v| một đơn vị “đ ộc lập lƣu động”, lƣ̣c lƣợng vû trang n ội 

th|nh S|i Gòn - Chợ Lớn đƣợc x}y dƣ̣ng tại chỗ 5 đơn vị Nam tiến v| 

hải ngoại. 

Mỡ trƣờng huấn luyện, đào tạo cán bộ 

Việc giáo dục kiến thƣ́c chính trị, qu}n sƣ̣ v| đ|o tạo cán bộ qu}n 

sƣ̣ đƣợc đặt ra ngay tƣ̀ đầu đối với lƣ̣c lƣợng vû trang còn r}́t non trẽ 

của Nam Bộ. 

Trên chiến trƣờng mi ền Đông, ngay sau khi th|nh lập Khu 7, 

Nguyê̂n Bình chũ trƣơng mỡ trƣờng Quân chính Khu 7 l}́y gốc tƣ̀ trại 

hu}́n luyện du kích Vînh Cƣ̃u (Tam Hiệp, Biên Hòa, th|nh lập ng|y 

23-9-1945, khai giảng ng|y 26-9-1945) v| lớp học ngắn hạn đ|o tạo 

c}́p tốc cán bộ qu}n sƣ̣ cũa Chi đội 1. Khóa đầu tiên mang tên Hồ Chí 

Minh, khai mạc tại An Sơn (nay thuộc huyện Thuận An , tỉnh Bình 

Dƣơng), có trên 50 học viên . Sau khóa H ồ Chí Minh đ ến khóa Vô 

Nguyên Giáp , khai mạc tại Vînh Lợi , có 50 học viên . Nhƣ̂ng ngƣời 

phụ tr{ch đầu tiên cũa trƣờng l| Nguyê̂n Xu}n Di ệu, Nguyê̂n Mạnh 

Liên, Quang Phục. Trƣờng Qu}n chính Khu 7 có lúc đƣợc t ổ chƣ́c ở 

Tr| Vinh , phối hợp đ|o tạo cán b ộ qu}n sƣ̣ cho Khu 8, về sau bao 

gồm cả trƣờng Qu}n chính Khu S|i Gòn. 

Ở Khu 9, sau khi lớp hu}́n luy ện chính trị (do Liên tĩnh ũy chũ 

trƣơng) ở đồn điền T}n Hùng (Ch}u Hƣng , Thạnh Trị , tỉnh Sóc 

Trăng) do Nguyê̂n Xu}n Ho|ng (tù chính trị Côn Đ ảo về) phụ 
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tr{ch t heo đề nghị của Tỉnh ủy C ần Thơ , Võ Quang Anh (tù chính 

trị Côn Đảo về) mỡ lớp hu}́n luy ện qu}n sƣ̣ ở Xóm Ch|i (thị xã Cần 

Thơ) cho cán b ộ d}n qu}n các qu ận (thời gian m ột tuần lê̂ , có hai 

tiểu đội). Sau đó , Liên tĩnh ũy giao cho đ ồng chí Võ Quang Anh mở 

khóa Qu}n chính đ ầu tiên cũa T}y Nam B ộ, cũng tại đ ồn điền T}n 

Hùng dƣới danh nghîa cũa Ũy ban kháng chi ến Hậu Giang . Học 

viên có 3 trung đội, khai giảng ng|y 10-11-1945. Về sau trƣờng n|y 

đƣợc đặt tên l| Trƣờng Quân ch ính Quang Trung . Khóa 2 mỡ ở Núi 

Sập (Long Xuyên) có m ột đại đ ội học viên , đều l| cán b ộ đang chĩ 

huy chiến đ}́u. 

Trên chiến trƣờng Trung Nam B ộ, sau khi Khu 8 đƣợc cũng cố , 

trƣờng Qu}n chính Khu 8 đƣợc th|nh lập nhằm đ|o tạo cán b ộ tiểu 

đội, trung đội, đại đội do Nguyê̂n Văn Quạn, Tham mƣu trƣỡng Khu 

8 phụ tr{ch . Trƣớc đó , Thanh niên tiền phong mỡ lớp hu}́n luy ện 

qu}n sƣ̣ do Phan Lƣơng Trƣ̣c chĩ huy. 

Trang bị vû khi ́

Điều r}́t đặc bi ệt đối với “đ ội qu}n giáo nóp” l| ngay  tƣ̀ đ ầu 

c{c chỉ huy đ ều thống nh}́t ý thƣ́c m ỗi đơn vị đ ều phải tƣ̣ trang 

bị vũ khí bằng tự rèn , tƣ̣ xoay sỡ , cƣớp cũa giặc ... Do đó , c{c lò 

rèn v ũ khí , “rờ sạc” đạn đâ hình th|nh khắp Nam B ộ. Đó l| nhƣ̂ng 

cơ sỡ ban đ ầu để x}y dƣ̣ng xƣỡng qu}n giới sau n|y . Trong năm 

1946, lƣ̣c lƣợng vû trang Nam B ộ lần lƣợt ti ếp nhận đƣợc vû khí tƣ̀  

Th{i Lan do Tr ần Văn Gi|u v| Dƣơng Quang Đông tổ chƣ́c đƣa 

về bằng đƣờng bi ển v| đƣờng b ộ. Nam Bộ còn nh ận đƣợc vũ khí, 

tiền bạc tƣ̀ Trung ƣơng gƣ̃i v|o bằng t|u hõa hay tƣ̀ Ũy  ban kháng 

chiến miền Nam (đóng ở Quảng Ngâi ) bằng đƣờng  biển 1 . 

___________ 

1. “Bằng thuyền buồm, xuyên biễn Đông chỡ súng đạn v|o Nam”. 

Lúc đo ́ ở H| Nội có Phòng Nam Bô ̣ trung ƣơng (đặt tại số 19 phố 

H|ng Vôi) do Nguyê̂n Văn C{i (đại biễu Quốc hội tỉnh Bến Tre) phụ 

tr{ch, lo việc tiếp tê ́ vũ khí cho Nam Bô.̣ Tại Ủy ban kh{ng chiến miền 

Nam có Ban tiếp tê ́ miền Nam (do Võ Đăng Kỳ phụ tr{ch). Có ý kiến ghi  

Ủy ban kh{ng chiến miền Nam dời về Tuy Hòa (Phú Yên). 
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Việc tƣ̣ tạo vû khí v| mỡ đƣờng ti ếp nhận vû khí l| nhƣ̂ng chi ến 

công cũa thuỡ ban đ ầu, mỡ ra nhƣ̂ng kinh nghi ệm r}́t quý báu  cho 

suốt thời k ỳ chống thƣ̣c d}n Pháp v| thời k ỳ chống đ ế quốc Mŷ 

sau n|y. 

Hơn 15 th{ng Nam Bộ kh{ng chiến, c{c lực lƣợng vũ trang Nam 

Bộ, tƣ̀ nh}n d}n m| ra v| đƣợc nh}n d}n che chỡ , nuôi dƣơ̂ng , đâ 

vƣ̀a chiến đ}́u vƣ̀a “sắp h|ng” , tập hợp lƣ̣c lƣợng , ch}́n chĩnh v| ổn 

định tổ chƣ́c. Lƣ̣c lƣợng vû trang , chủ yếu l| lƣ̣c lƣợng vû trang địa 

phƣơng ba c}́p (d}n qu}n du kích xâ }́p ; du kích t ập trung huyện 

hoặc liên xâ ; bộ đội tập trung tĩnh v| m ột số đơn vị đ ộc lập) tƣ̀ng 

bƣớc đƣợc x}y dƣ̣ng đâ dûng c ảm, mƣu trí đƣơng đầu với một qu}n 

đội nh| nghề, biến to|n địa b|n Nam B ộ th|nh chiến trƣờng du kích 

tiêu hao, cầm ch}n địch. 

4. Giành quyền chũ động tiến công 

Thƣ̣c dân Pháp ra sƣ́c vô hi ệu hóa nhƣ̂ng đi ều đâ cam  kết, gây vô vàn 

tội ác 

Mặc dù thƣ̣c d}n Pháp đâ đ ổ đƣợc qu}n ra mi ền Bắc , trỡ lại  H| 

Nội m| không phải đổ m{u, phía Ph{p cũng ti ếc rẽ nhƣ̂ng điều 

phải nh}n nhƣợng cho Vi ệt Nam1. M}́y đi ều họ r}́t ngán ngại , 

nhƣng phải đề cập l| quyền độc lập (dù mới chĩ nh ận “quốc gia 

tƣ̣ do” ), v}́n đ ề “thống nh}́t ba k ỳ qua trƣng cầu d}n ý” 2
 v|  

___________ 

1. Jean Sainteny nhìn nh}̣n Pháp “đâ phãi nh}n nhƣợng cho các ông 

chủ mới ở Việt Nam những điều rất quan trọng v| nặng nề” . (Jean 

Sainteny: Histoire d’une paix manquée (Lịch sử một nền hòa bình bị bõ lơ̂ ), 

Sđd, tr. 140). 

2. Trong Bị vong lục gƣ̃i về Ph{p ng|y 26-4-1946 về “Khúc quanh 

chính trị ở Đông Dƣơng”, d’Argenlieu đặc biệt cảnh b{o: “Nếu sau một 

cuộc trƣng c}̀u d}n ý không đƣợc chu}̃n bị theo một đƣờng lối chính trị 

s{ng tỏ v| dƣ́t kho{t (theo ý đô ̀của Ph{p - B.T), quyền lƣ̣c của nƣớc Pháp bị 

loại ra khỏi Nam Kỳ rồi cũng sẽ bị loại khỏi Liên bang Đông Dƣơng...” 

(P.Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 186). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
286 

 

Điều 9 về quyền tƣ̣ do d}n chũ trong Tạm ƣớc 14-9-19461. Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng trong Chĩ thị “Hòa đ ể tiến” ng|y 9-6-1946 

đâ vạch rô các dâ t }m cũa thƣ̣c d}n Pháp đối với Nam B ộ sau Hiệp 

định sơ b ộ 6-3. 

Vốn đâ đƣợc Marius Moutet - Bộ trƣỡng Pháp quốc hải ngoại bật 

đèn xanh2, ng|y 1-6-1946 Thierry d’Argenlieu cho ra đời “nƣớc c ộng 

hòa tự trị Nam K ỳ” có “chính phũ l}m thời” với Nguyê̂n Văn Thinh 

l|m Thũ tƣớng. Để g}y tiếng vang cho chính phũ Nguyê̂n Văn Thinh, 

chúng huy đ ộng quần chúng đ ến ch|o mƣ̀ng , nhƣng “2/3 ngƣời có 

mặt lại to|n l| ngƣời Pháp thu ộc giới d}n sƣ̣ v| qu}n nh}n” 3. Tiếp 

theo l| nhƣ̂ng b|i b ản cû  đƣợc soạn lại : Trần Quang Vinh4
 ký thỏa 

ƣớc đầu h|ng ng|y 9-6-1946 với Ménage chũ tĩnh T}y Ninh , đƣợc sƣ̃ 

dụng đón rƣớc Phạm Công Tắc từ Madagascar v ề Tòa th{nh T}y 

Ninh (30-8-1946); bằng mọi thũ đoạn , biện pháp kích đ ộng, qu}n 

Ph{p lôi kéo tín đồ Hòa Hảo ở Long Xuyên, Ch}u Đốc, Cần Thơ, thúc 

đ}̃y Đảng D}n Xâ lập các đơn vị vû trang , đóng đồn bót; mua chuộc, 

lôi kéo đ ồng b|o Khmer ở Tr| Vinh, Sóc Trăng , Bạc Liêu , T}y Ninh 

(gi{p biên giới) chống lại kháng chiến. 

___________ 

1. Thierry d’Argenlieu phản đối việc ký kết “h}́p t}́p” hiệp định (tƣ́c là 

Tạm ƣớc 14-9-1946 - B.T) v| cho rằng Điều 9 trong hiệp định l| sẽ g}y h}̣u  

quả “thảm hại” (P.Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 225). 

2. Ng|y 14-3-1946 ở Paris, Bô ̣ trƣỡng Moutet đâ x{c nh}̣n Nam Kỳ 

cũng sẽ có một thê ̃chế của một quốc gia tƣ̣ do (P.Devillers: Histoire du Viet 

Nam..., Sđd, tr. 244). 

3. P.Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 271. 

4. Tƣ̀ năm 1942, ph{t xít Nh}̣t trong khi t}̣p hợp nhƣ̂ng kẻ să̂n s|ng l|m 

tay sai cho chúng ở Nam Bô ̣ đâ sớm th}́y có thê ̃ tuyễn dụng Tr}̀n Quang  

Vinh đang c}̀m đ}̀u một nhóm Cao Đài T}y Ninh lƣu vong ở Phnôm  

Pênh. Tr}̀n Quang Vinh đâ cung c}́p một sô ́tín đô ̀tham gia cuộc đão chính 

Ph{p đêm 9-3-1945. Sau đo,́ Tr}̀n Quang Vinh công khai xu}́t hiện nhƣ 

ngƣời c}̀m đ}̀u nhóm Cao Đài T}y Ninh và đƣợc Nh}̣t tin dùng . Khi Ph{p 

trơ ̃ lại Đông Dƣơng, Tr}̀n Quang Vinh đ}̀u h|ng thƣ̣c d}n  Ph{p v| hoạt 

động tích cƣ̣c cho v{n b|i Bảo Đại. 
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Tƣ̀ tháng 5-1946, Nguyê̂n T}́n Cƣờng , Chủ tịch , Nguyê̂n Phong 

T}n1, Phó Chủ tịch của Mặt tr ận bình d}n Nam K ỳ2 g}y dƣ̣ng một tổ 

chƣ́c vû trang , một đội qu}n cảnh sát đêm ng|y lùng sục , bắt bớ 

ngƣời kháng chi ến, ngƣời yêu nƣớc , tống ti ền, cƣớp bóc ... Mặc dù 

phải dồn qu}n ra miền Bắc, Ph{p vẫn tiếp tục mỡ nhi ều cuộc ruồng 

bố, c|n quét chung quanh th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn , đánh v|o 

vùng tƣ̣ do , c{c căn cứ kh{ng chi ến, với thũ đoạn “ giết sạch, đốt sạch, 

phá sạch”. 

Qu}n Pháp c|ng ra sƣ́c phá hoại Hiệp định sơ bộ 6-3 v| Tạm ƣớc 

14-9-1946, thì c|ng sa l ầy v| rơi v|o tình th ế hiểm nghèo trên chi ến 

trƣờng Nam Bộ: tập trung điều qu}n tinh nhuệ ra miền Bắc Việt Nam 

thì không còn đủ sức củng cố , mỡ r ộng công cuộc bình định ; tình 

hình phong tr|o kh{ng chi ến đƣợc phục h ồi v| phát tri ển nhanh tƣ̀ 

nông thôn, rƣ̀ng núi đến đô thị, kể cả ở S|i Gòn - Chợ Lớn, cùng với 

cuộc đ}́u tranh đòi thƣ̣c hi ện Hiệp định sơ b ộ 6-3 v| Tạm ƣớc 14-9-

1946 t{c động mạnh nh}́t l| đ ến h|ng ngû t ề, lính l|ng xã v| c ả 

nhƣ̂ng c}́p cao hơn . Đối với lực lƣợng kh{ng chi ến đ}y l| một thời 

điểm r}́t thuận lợi3. 

___________ 

1. Nguyê̂n Phong T}n sau n|y trốn ra nƣớc ngo|i cũng không tr{nh 

khỏi bị trƣ̀ng trị. Ngƣời l}̣p chiến công l| chiến sĩ cảm tƣ̃ Võ Gia Phục 

Quốc, quê ở B| Điễm Hóc Môn, con út của th}̀y gi{o Võ Th|nh Mông, 

chiến sĩ cộng sản thuộc lớp đãng viên đ}̀u tiên ở Nam Kỳ. 

2. Tƣ̀ Đãng Nam Kỳ đỗi tên. 

3. Trƣ̣c tiếp quan sát tình hình Nam Bộ thời đó , nh| sử học P .Devillers 

ghi nh}̣n: “Tƣ̀ cuối th{ng 9, Việt Minh Nam Kỳ đ}̃y mạnh triệt  để c{c 

hoạt động chính trị v| qu}n sƣ̣... Trong r}́t nhiều l|ng nằm dƣới sƣ̣ quản lý 

của chính phủ S|i Gòn, Việt Minh chiếm nh| việc... đặt ra  c{c ủy ban nh}n 

d}n, gi|nh quyền kiễm so{t ho|n to|n nhiều qu}̣n... Nhƣ̂ng hoạt động 

mạnh mẽ đo ́đạt kết quả r}́t nhanh: l|m x{o trộn, tan râ bộ m{y h|nh chính 

Ph{p - Nam Kỳ, tê ̀bỏ chạy, d}n vệ đào ngũ mang theo vũ khí, qu}̀n {o... 

Cédile rời Nam Kỳ ng|y 30-10 có thễ nh}̣n ra kiến trúc đƣợc ông ta x}y dƣ̣ng 

“nƣớc cộng  hòa tự trị Nam Kỳ đã bắt đầu có những  đô ̃vơ̂ nghiêm trọng” 

(P. Devillers, Sđd, tr. 325-326). 
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Quân dân Nam Bộ mỡ đợt tiến công mới toàn diện và rộng khắp 

Diệt tề trƣ̀ gian 

Giƣ̂a th|nh phố S|i Gòn, ng|y 12-3-1946 nƣ̂ trinh sát qu}n chính 

Nguyê̂n Thị Lan (biệt danh Lan Mê Linh) thi h|nh án trƣ̀ gian đối với 

Hiền Sî, chủ nhiệm tờ báo phản động Phục Hƣng giƣ̂a ban ng|y trên 

đại lộ Bonard (nay l| Lê Lợi) gần chợ Bến Th|nh1. 

Ở vù ng nông thôn , thị trấn vùng tạm bị chi ếm khắp Nam B ộ, 

ta kết hợp tuyên truy ền vận động gia đình , ngƣời th}n đ ể gi{c ng ộ 

tề, ngụy đ|o rã ngũ ; tiến h|nh bắt , gi{o dục r ồi thả nhƣ̂ng ngƣời 

không g}y nợ máu kiên quy ết trƣ̀ng trị bọn ác ôn ngoan cố chống 

lại kh{ng chi ến. Tùy tình hình ở mỗi địa phƣơng m| có chũ trƣơng 

linh hoạt , nhƣ ở Bến Tre ta chũ trƣơng “rút lui h ội tề”: giải tán các 

ban hội tề; ở Thủ D ầu Một đƣa ngƣời cũa ta v|o l|m t ề, v|o 

“partisan” (th}n binh cũa Phá p) l|m bình phong v| khi có  lệnh thì 

h|nh động. Trong tháng 9 v| 10-1946, ở khắp các tĩnh mi ền T}y đâ 

nổi lên cao tr|o trƣ̀ gian , diệt tề, địch ngụy v ận, chiến đ}́u cƣớp 

súng địch chuẩn bị thực hi ện chũ trƣơng t ổng giải tán h ội tề, th|nh 

lập chính quy ền cách mạng khắp các địa phƣơng ... Nhiều ban hội 

tề thuộc tĩnh Bạc Liêu ra tuyên ngôn lên án giặc Pháp v| Chính 

phủ Nguyễn Văn Thinh , b|y tõ lòng trung th|nh tri ệt để ủng h ộ 

Chính phủ Hồ Chí Minh.... Ở Mỹ Tho, đi đôi vớ i công tác v ận động 

quần chúng nổi dậy trƣ̀ gian diệt tề, Nguyê̂n T}́n Th|nh2 (Chín Kỉnh) 

___________ 

1. Bị địch bắt đƣa về bót Catinat (nay l| trụ sỡ của Sơ ̃Văn hóa - Thông tin 

Th|nh phố Hồ Chí Minh) tra t}́n hết sƣ́c dã man, Lan chêt́ đi sống lại nhiều 

l}̀n. Lan tƣ̣ giơí thiêụ tên Mê Linh, môṭ mƣ̣c lên {n Hiêǹ Sĩ “là tên Việt gian 

b{n nƣớc, nói x}́u kh{ng chiến, tôi giêt́ nó, chẵng ai xúi giục cả”. “Lan Mê 

Linh, ngƣời nƣ̂ sinh... l| ngƣời đ}̀u tiên nô ̃ súng trƣ̀ gian ngay trong lòng 

địch ở S|i Gòn, l|m ch}́n động dƣ lu}̣n...” (B|nh Lang: Vào hang giết cọp, 

Nxb. Văn nghệ Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1999, tr. 20). 

2. Nguyê̂n T}́n Thành , chiến sî Nam Kỳ khỡi nghîa 1940, quê xâ Long 

Hƣng huyện Ch} u Thành, tỉnh Mỹ Tho (Tiền Giang). Trong kháng chiến , l| 

ủy viên qu}n sự tỉnh , Chỉ huy mặt trận Long Hƣng - kinh Lacombe (kinh 

X{ng); hy sinh năm 1949. Tên anh đƣợc đặt cho kinh X{ng, thay tên Lacombe. 
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đƣa nhiều ngƣời v|o h|ng ngû địch , sau đó l|m n ội tuyến l}́y h|ng 

loạt đồn bót, thu súng x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng kháng chiến. 

Không chĩ có b ộ m{y hội tề tan râ m| nhi ều đồn bót địch đóng 

trong l|ng , dọc đƣờng giao thông , bao v}y căn cƣ́ nhƣ Chi ến khu 

Đ... cũng phải rút bõ do m ột bộ phận qu}n lính ]u - Phi bị đi ều ra 

miền Bắc. 

Cùng với việc trƣ̀ gian còn có vi ệc dẹp nạn tr ộm cƣớp theo ch}n  

giặc Pháp v| t ề, ngụy ho|nh h|nh khắp thôn xóm bị chi ếm. Hoạt 

động đó cûng đem đ ến cho ngƣời d}n ni ềm vui mới , tin tƣỡng v|o 

lƣ̣c lƣợng kháng chiến. 

Tiến công quân sƣ̣ 

Đối với lực lƣợng vũ trang ở Nam Bộ, sau Hiệp định sơ bộ 6-3 l| 

thời kỳ vƣ̀a ch}́n chĩnh tổ chƣ́c theo hƣớng thống nh}́t chĩ huy, thống 

nh}́t lƣ̣c lƣợng , thống nh}́t biên ch ế, vƣ̀a chiến đ}́u chống địch mỡ 

rộng bình định. 

Nhƣ̂ng chiến công nổi bật sau ng|y 6-3-1946: 

Ở S|i Gòn - Chợ Lớn , cảm tƣ̃ qu}n t}́n công kho đạn Thị Nghè 

(Pyrotechnie , đƣờng Docteur Angier (nay l| đƣờng Nguyê̂n Bĩnh 

Khiêm, quận 1) ng|y 8-4-1946)1. Ở miền Đông Nam Bộ, lƣ̣c lƣợng 

vũ trang T}y Ninh đ{nh c|n ở xã L ộc Thuận (th{ng 4-1946) diệt 

trên 100 tên. 

Đặc biệt, trƣớc To|n  quốc kháng chi ến 2 ng|y, ng|y 17-12-1946, 

tại khu vực Trung Hƣng - R|ng (vùng nông thôn phía T}y Bắc S|i 

Gòn), nhiều bộ phận cũa các chi đ ội Gia Định , T}y Ninh phối hợp 

thƣ̣c hiện trận đánh chống c|n, lập chiến công vang dội, diệt gần 300 

tên Pháp, g}y thiệt hại nặng hai tiểu đo|n thuộc bán lƣ̂ đo|n lê dƣơng 

___________ 

1. Kho đạn nô ̃tƣ̀ 10 giờ rƣơ̂i s{ng ng|y 8-4-1946 đến ch}̣p tối ng|y 11-

4-1946 mới ch}́m dƣ́t, ph{ hủy 600 t}́n đạn, thuốc nô,̃ diệt nhiều lính ]u  - 

Phi, đài ph{t thanh, nhiều phô ́x{ kế c}̣n bị s}̣p, trụ sỡ bộ chỉ huy cũa tƣớng 

Leclerc “nát nhƣ c{m”. C{c chiến sĩ cảm tƣ̃ đâ anh dũng hy sinh. Tr}̣n ph{ 

kho đạn Pyrotechnie đâ đƣợc Đô Đốc Thierry d’Argenlieu nhắc đến trong 

Hồi ký : Chronique d’Indochine 1945-1947 (Biên niên sƣ̃ Đông  Dƣơng 1945-

1947, tr. 278). Theo nh| sƣ̃ học Joseph Buttinger trong Vietnam: A Dragon 

Embattled (Việt Nam: Một con rồng l}m tr}̣n), t. 1, tr. 413, tr}̣n n|y có 60 

lính Ph{p chết. 
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số 13 (13è DBLE) khét tiếng lúc b}́y giờ trên vùng T}y Bắc S|i Gòn . 

Đ}y l| trận lớn nh}́t ở Nam Bộ trƣớc to|n quốc kháng chiến. 

Trên chiến trƣờng Khu 8, mặt tr ận Kênh Xá ng Lacombe (hình 

th|nh tƣ̀ tháng 11-1945) l| mặt tr ận lớn nh}́t đâ l|m ch ậm bƣớc ti ến 

của qu}n Ph{p lên Đ ồng Tháp Mƣời , đến Cai Lậy, xuống miền T}y 

v| góp ph ần quan trọng cho sƣ̣ hình th|nh căn cƣ́ Đ ồng Tháp Mƣời 

rộng lớn . Giƣ̂a tháng 3-1946, đơn vị 27 phối hợp với du kích Cao 

Lãnh đ{nh đồn Phong Mŷ (Cao Lânh) v| Đốc V|ng (Thanh Bình), tuy 

không chiếm đƣợc đồn nhƣng l|m cho địch lo sợ , không dám ruồng 

bố, kh{m xét nhƣ trƣớc. Cuối tháng 3-1946, Vệ quốc đo|n do Nguyê̂n 

Hƣ̂u Xuyến chĩ huy tƣ̀ U Minh (Bạc Liêu) trỡ về Sa Đéc tập kích đồn 

Lai Vung g}y tiếng vang lớn. Ở Bến Tre, qu}n d}n kháng chiến đánh 

c|n ở T}n H|o (25-6-1946) diệt 2 trung đội Pháp , thu 25 súng; cuối 

năm 1946, diệt đồn Lộc Thuận ở An Hóa. 

Trên chiến trƣờng mi ền T}y , cùng với sƣ̣ hình th|nh các mặt 

trận phát tri ển chặn bƣớc ti ến cũa địch , chiến tranh du kích mang 

tính nh}n d}n , dƣới nhi ều hình thƣ́c sáng tạo ; cùng với vi ệc đắp 

cản, tạo chƣớng ngại trên sông rạch , biết đánh  giặc bằng h ầm 

chông , lƣ̣u đạn g|i , thủy lôi ... Nổi bật có tr ận Giồng Bớm (Bạc 

Liêu) th{ng 4-19461
 v| trận Tầm Vu II (Cần Thơ) ng|y 12-11-1946, 

trận sau n|y do lƣ̣c lƣợng vû trang tĩnh phục kích đánh xe địch ...  

___________ 

1. Theo lời kêu gọi của cụ Cao Triều Ph{t, chƣỡng quản Hội th{nh 

Cao Đài Minh Chơn Đạo, trên 2.000 tín đô ̀ t}̣p trung về Tòa th{nh Ngọc 

Minh ở Giồng Bớm đắp, đào công sƣ̣, luyện t}̣p qu}n sƣ̣ để chống giặc 

Ph{p. Ng|y 6, lƣ̣c lƣợng nghĩa qu}n chặn đánh 1 trung đội địch đánh v|o 

Giồng Bớm có tính thăm dò. Ng|y 12, giặc cho m{y bay đến bắn ph{ {c liệt, 

giết 11 tín đô,̀ l|m bị thƣơng h|ng chục ngƣời. S{ng sớm 15, địch đƣa 2 tiễu 

đoàn qu}n viê̂n chinh tiến công Giồng Bớm. Lƣ̣c lƣợng nghĩa qu}n với  

gƣơm, kiếm, dao găm anh dũng đánh x{p l{ c|. Tr}̣n đánh không c}n sƣ́c . 

Địch tr|n v|o đốt ph{ th{nh th}́t, s{t hại trên 100 chƣ́c sắc v| tín đô.̀ Tr}̣n 

Giồng Bớm l| tr}̣n chiến đ}́u oanh liệt l|m rạng danh đồng b|o tín đồ Cao 

Đài Minh Chơn Đạo trong kh{ng chiến chống Ph{p ở Nam Bô.̣ 

Bạc Liêu còn có tr}̣n đánh thủy lôi đ}̀u tiên trong tỉnh tại M}y Dôć - 

V|m Đình ng|y 10-11-1946 đánh chìm 1 t|u sắt, 1 x| lan, diệt 1 trung đội lê 

dƣơng, mò vớt 100 súng, nhiều đạn dƣợc... khiến cho t|u sắt của địch không 

còn l| một phƣơng tiện b}́t khả x}m phạm. 
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Một sƣ̣ ki ện đáng đƣợc ghi nhớ: đêm 31-12-1946 Chi đội 10 

của Biên Hòa l ần đầu tiên dùng kh}̃u cối 81 do binh công  

xƣỡng ch ế tạo vừa ho|n th|nh , bắn 20 quả đạn v|o th|nh Săng 

đá Biên Hòa 1. 

Sƣ̃ dụng đi ều khoản ngƣ̀ng bắn cũa Tạm ƣớc ng|y 14-9-1946 

(tƣ̀ ng|y 30-10-1946), qu}n d}n Nam Bộ gi|nh đƣợc thắng lợi c ả 

về qu}n sƣ̣ , chính trị , khẵng định Nam B ộ l| đ}́t Vi ệt Nam tuyệt 

đối phục tùng Chính phũ trung ƣơng do Chũ tịch H ồ Chí Minh 

lãnh đạo 2. 

5. Xây dƣ̣ng căn cƣ ́

Rút kinh nghi ệm cuộc khỡi nghîa Nam K ỳ năm 1940, trƣớc v| 

ngay sau ng|y nổ ra kháng chi ến 23-9-1945, nhiều c}́p lânh đạo ở 

Nam Bộ (xƣ́, khu, tỉnh) r}́t quan t}m x}y dƣ̣ng căn cƣ́ đ ể kh{ng 

chiến l}u d|i . Thời k ỳ sau Hiệp định sơ b ộ 6-3-1946 v| Tạm ƣớc  

___________ 

1. Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 2, tr. 395. 

2. “Sau ng|y ký tạm ƣớc 14-9-1946, Đãng bộ c{c c}́p của tỉnh Mỹ Tho  

huy động h|ng chục ng|n ngƣời tham gia c{c cuộc biễu tình đòi thƣ̣c  

d}n Ph{p thi h|nh tạm ƣớc 14-9. Trên t}́t cả c{c xã trong tỉnh, qu}̀n chúng  

t}̣p hợp th|nh nhƣ̂ng đoàn ngƣời kéo ra c{c lô ̣lớn, hô vang c{c khẩu  hiệu: 

Qu}n đội Ph{p phải ngƣ̀ng h|nh qu}n! Phải thả tù chính trị! Chống thuyết 

Nam Kỳ tƣ̣ trị! Thống nh}́t đ}́t nƣớc Trung - Nam - Bắc l| một !” (Lịch sƣ̃ 

đãng bộ tỉnh Tiền Giang - Sơ thảo t. 1, tr. 168). 

“Ơ ̃T}y Nam Bô,̣ điều khoản thƣ́ nh}́t của Tạm ƣớc l| ngƣ̀ng bắn... Tại 

một sô ́ địa phƣơng, bô ̣ đội c{ch mạng v| ngƣời chỉ huy đồn địch có gặp  

nhau để b|n việc “án binh b}́t động”; qu}n Ph{p... đi qua vùng c{ch mạng  

kiễm so{t phải đƣợc sƣ̣ ch}́p thu}̣n của c{ch mạng; không đƣợc đễ lính đi 

cƣớp ph{... 

“Khắp vùng nông thôn do c{ch mạng kiễm so{t, diê̂n ra nhƣ̂ng cuộc mít 

tinh, biễu tình, trống mõ vang d}̣y, cơ ̀ đo ̃ sao v|ng tung bay ph}́p phới . 

Bọn tề l|ng, ấp hoang mang. Có nhƣ̂ng nơi chúng đến gặp c{n bộ xin  tha 

tội, xin đƣợc l}̣p công với c{ch mạng. Uy thê ́của c{ch mạng lên cao” (Tây 

Nam Bộ ba mƣơi năm kháng chiến, Sđd, tr. 146). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
292 

 

14-9-1946, nhiệm vụ x}y dƣ̣ng c ăn cƣ́ c|ng đƣợc đặt ra kh}̃n 

trƣơng hơn v| có thêm thu ận lợi mới , nhƣ việc lƣu thông giƣ̂a 

vùng tƣ̣ do v| vùng tạm bị chi ếm đơ̂ khó khăn , đơ̂ cách bƣ́c hơn , 

đồng b|o ra v|o vùng căn cƣ́ , ra v|o th|nh phố , tỉnh lỵ , quận lỵ 

không bị giặc ki ểm so{t gắt gao (dù l| tạm thời ). 

Có c{c chi ến khu nổi tiếng nhƣ Chiến khu Đ, Chiến khu Đông 

Th|nh, Chiến khu Đồng Tháp Mƣời , Chiến khu U Minh, Chiến khu 

T}y Bắc T}y Ninh , v.v.. Th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn x}y dƣ̣ng căn 

cƣ́ sát cạnh vùng tạm bị chiếm nhƣ An Phú Đông, Vƣờn Thơm - L{ng 

Le, Gò C{t, Hộ 17, Rƣ̀ng Sác. Nhiều tĩnh cûng đ ều có nhƣ̂ng căn cƣ́ 

nhƣ vậy1. 

6. Đẩy mạnh các phong trào ở đô thị 

Luồng gió mới do Hi ệp định sơ b ộ 6-3 mang đến đâ khơi d ậy 

trong đồng b|o các giớ i ở đô thị tạm bị chi ếm, nh}́t l| ở S|i Gòn - 

Chợ Lớn , sƣ̣ quan t}m đặc bi ệt đối với cu ộc đ}́u tranh ngoại giao 

diê̂n ra trong H ội nghị Đ| Lạt , Hội nghị Fontainebleau , chuyến đi 

Ph{p của Chủ tịch H ồ Chí Minh với tƣ c{ch l| thƣợng kh{ ch cũa 

Chính phủ Ph{p . Nhƣ̂ng nh| quan sát nƣớc ngo|i có mặt tại S|i 

Gòn thời đó đã ghi : “Cần phải th}́y nhƣ̂ng tốp ngƣời tụ họp chung 

quanh các tờ bá o tƣ̀ Pháp qua đƣợc dán trong Phòng thông  

___________ 

1. Nh| b{o nỗi tiếng ngƣời Ph{p J.Lacouture có nhắc nhƣ̂ng kỷ niệm s}u 

sắc về ngƣời Việt Nam đâ “định hƣớng c{ch nhìn” của ông, trong đó có kỷ 

niệm hồi th{ng 10-1946 ông đâ cùng với ngƣời bạn Saulnier đi “viếng  bộ 

tham mƣu chính trị của c{c căn cƣ́ kh{ng chiến ở phía Nam” (căn cƣ́ Đồng 

Th{p Mƣời) đƣợc gặp “Ũy ban c{ch mạng Nam Bô,̣ hai hay ba lu}̣t sƣ, một 

linh mục, một kiến trúc sƣ, một nh| chƣ́c sắc gi{o ph{i v|  nhiều ngƣời 

kh{ng chiến có vẻ khiêm nhƣờng, chắc chắn họ sẽ trỡ thành  nhƣ̂ng c{n 

bộ trên dƣới c}́p bô ̣ trƣỡng hoặc của GRP (Chính phủ c{ch  mạng l}m thời 

Cộng hòa miền Nam) hoặc của Chính phủ miền Bắc (Un sang d’encre, Nxb. 

Stock, 1974, tr. 296). 
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tin, đƣờng Charner (nay l| đƣờng Nguyê̂ n Huệ) mới hiểu Hội nghị 

Fontainebleau thu hút sƣ̣ quan t}m đặc bi ệt cũa các “giai t ầng trong 

d}n chúng có ý thƣ́c chính trị” 1. V| ngƣời d}n yêu nƣớc không chĩ 

theo dôi các h ội nghị m| còn hƣớng v ề kh{ng chiến với m ột khí th ế 

mới. Trong khi các cu ộc đ}́u tranh cho d}n sinh hằng ng|y k ết hợp 

với đ}́u tranh đòi các quyền tƣ̣ do d}n chũ đƣợc nêu trong Điều 9 của 

Tạm ƣớc 14-9-1946 đƣợc khơi dậy mạnh mê hơn , thì phong tr|o đấu 

tranh chính trị chống trò h ề “nƣớc c ộng hòa tự trị Nam K ỳ” với 

Chính phủ l}m thời của Nguyễn Văn Thinh cũng trở nên sôi nổi dƣới 

nhiều hình thƣ́c phong phú. Kh}̃u hiệu “phải mỡ thƣơng lƣợng chính 

thƣ́c với Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa do H ồ Chí Minh 

l|m Chũ tịch” t rỡ th|nh đòi hõi cũa dƣ lu ận rộng râi ở Nam Bộ. 

Chính do bế tắc, cảm th}́y bị thƣ̣c d}n thúc ép v| trƣớc tinh th ần đ}́u 

tranh cũa đông đ ảo nh}n d}n Nam Bộ, Nguyê̂n Văn Thinh tƣ̣ sát 

ng|y 10-11-19462. 

Ng|y Quốc t ế Lao động 1-5-1946 lần đầu sau C{ch mạng 

Th{ng T{m 1945 đƣợc tổ chƣ́c với quy mô r ộng râi , công nh}n, lao 

động nêu cao tinh thần đ}́u tranh trong bi ểu tình , đình công , bãi 

thị, đòi tăng lƣơng ... giƣ̂a th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn , cả ở tỉnh 

lỵ nhƣ tỉnh T}y Ninh ... Kế đến ng|y 19-5, b{o Phụ nữ công khai in 

trên trang nh}́t ảnh Chũ tịch H ồ Chí Minh trên n ền m|u cờ đõ ,  

có sao v|ng năm c{nh  xu}́t hi ện ở trung t}m S|i Gòn , quần 

___________ 

1. P. Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, Sđd, tr. 322. 

2. Nguyê̂n Văn Thinh có viết: “... Tôi không thễ l|m gì đƣợc nƣ̂a. 

Nhƣ̂ng t|i liệu m| ông hỏi tôi, tôi xin nói rằng có th}̣t. Tôi l}́y l|m tiếc 

không đƣợc gặp ông Nguyê̂n Bình. Sô ́ph}̣n tôi dƣờng nhƣ đâ định đoạt ỡ  

một phƣơng diện... Ông hỏi ý kiến tôi về bản Tạm ƣớc 14-9-1946. Nó rất  

hợp lý. Nhƣng ông không thễ tƣỡng tƣợng đƣợc nhƣ̂ng }m mƣu ph{ hoại  

m| ngƣời ta toan tính ở đ}y... T}́t cả hình nhƣ nói với tôi rằng: phải, tôi đâ 

l}̀m đƣờng, ngƣời ta đâ lợi dụng tôi...” (Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 3, 

tr. 383). 
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chúng tranh mua , cảnh sát ập đến thu gom báo , bắt giƣ̂ ngƣời g}y 

xôn xao dƣ luận1. 

Trƣớc v| sau ng|y 23-9-1945, đồng b|o tản cƣ rời th|nh phố , 

tỉnh lỵ , thị trấn vừa do tình hình chi ến tranh, đồng thời cùng bi ểu 

thị lòng căm thù , b}́t hợp tác với giặc . Sau khi Hiệp định sơ b ộ 6-

3-1946 đƣợc công bố r ộng râi , đồng b|o tản cƣ về nông thôn lần 

lƣợt h ồi cƣ v|o vùng tạm bị chi ếm do khó khăn trong cu ộc sống - 

không có công ăn vi ệc l|m, bệnh tật, con cái còn nhõ , trong đó 

cũng có những nh| trí thức , viên chƣ́c cû , mỗi ngƣời có ho|n 

cảnh riêng , v}̂n giƣ̂ lò ng yêu nƣớc nhƣng không tránh khõi ít 

nhiều có mặc c ảm “bõ kháng chi ến”. Th|nh ũy th|nh phố S|i Gòn  - 

Chợ Lớn v| lânh đạo ở c{c tỉnh thông c ảm với t}m tƣ ngƣời h ồi 

cƣ, đâ kịp thời gi ải tõa n ỗi băn khoăn đó cũa b| con qua trƣ̣c ti ếp 

tiếp xúc , qua báo chí kháng chi ến. Chính trong b| con h ồi cƣ có 

lƣ̣c lƣợng tranh đ}́u mới b ổ sung cho phong tr|o kháng chi ến tại 

th|nh phố , vùng tạm bị chi ếm, nhiều ngƣời trỡ th|nh cốt cán 

trong các phong tr|o đ}́u tranh tại ch ỗ v| ũn g hộ cuộc kháng 

chiến bên ngo|i trong suốt hai thời k ỳ chống Pháp v| chống Mŷ 

sau n|y2. 

___________ 

1. Do H| Huy Gi{p chỉ đạo, b| Nguyê̂n An Ninh đƣ́ng tên l|m Chủ 

nhiệm kiêm Chủ bút b{o Phụ nƣ̂. Trong buỗi s{ng 19-5-1946, m}̣t th{m đến 

bắt đƣa b| về bót Catinat gạn hỏi (Cùng anh đi suốt cuộc đời (Hồi ký của b|  

Nguyê̂n An Ninh), Nxb. Trẻ, Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1999, tr. 71). 

2. B{c sĩ N guyê̂n Văn Hƣỡng , sau này là Bộ trƣỡng Bộ Y tế Chính 

phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa , đƣợc phong là Th}̀y thuốc nh}n d}n 

đâ kễ lại : “Nhờ có Hiệp định sơ bộ 6-3 tôi mới có cơ sỡ pháp lý đễ về Sài 

Gòn, không c}̀n trình với ch ính quyền Ph{p , cƣ́ mỡ phòng khám bệnh 

nhƣ thƣờng ... tôi th}́y có m}́y nhiệm vụ phãi thƣ̣c hiện : giúp đỡ thuốc 

men, dụng cụ (cho bên ngoài - B.T), săn sóc chiến sî và nh}n d}n ỡ Khu 

gỡi về vì bệnh quá nặng ; hoạt động trí vậ n trong anh em trí thƣ́c ...” 

(Hành trình một đời ngƣời , Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh , 1991, 

tr. 28-29). 
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Tình hình chuy ển biến ng|y c|ng thêm có lợi cho kháng chi ến. 

Trong h|ng ngû nhƣ̂ng ngƣời “trí thƣ́c trùm chăn” (không theo Pháp 

m| cûng không tham gia  kh{ng chiến) có thêm những ngƣời từng 

bƣớc nhận thƣ́c ra chính nghîa v| sƣ́c mạnh thuộc về kh{ng chiến, về 

Chính phủ H ồ Chí Minh , r}́t hoan nghênh “chính sách ôn hòa cũa 

Chủ tịch H ồ Chí Minh” 1. Đó cûng l| m ột thuận lợi mới đ ể c{n bộ 

kh{ng chiến tiếp xúc các đối tƣợng đó , để b|n bạc việc đo|n kết, hòa 

hợp cùng chung lo vi ệc nƣớc hoặc ít lắm không đi ngƣợc lại đƣờng 

lối kháng chiến2. 

Tình hình sau Hi ệp định sơ b ộ 6-3 v| Tạm ƣớc 14-9 còn tạo 

nhƣ̂ng thu ận lợi mới cho vi ệc lập lại v| phát tri ển nhƣ̂ng đƣờng 

thông thƣơng đƣa lúa gạo , thƣ̣c ph}̃m tƣ̀ đ ồng bằng Cƣ̃u Long lên 

miền Đông Nam Bộ qua Chợ Lớn , S|i Gòn , v| tƣ̀ S|i Gòn - Chợ 

Lớn cùng với nhi ều tĩnh lỵ , thị trấn chuy ển v|o vùng tƣ̣ do , vùng 

căn cƣ́ đũ loại h|ng hóa d}n dụng v| qu}n dụng r}́t quý nhƣ 

gi}́y , đũ loại mƣ̣c in báo , s{ch, m{y, phụ tùng ấn lo{t , phim ảnh, 

phƣơng tiện cho truyền thanh, cả cho điện ảnh... Chính nhờ có 

đƣợc nhƣ̂ng phƣơng ti ện kŷ thu ật, vật tƣ có c h}́t lƣợng m| báo chí 

kh{ng chi ến cũa Nam B ộ, của c{c qu}n khu , th|nh phố S|i Gòn - 

Chợ Lớn v| nhi ều tĩnh nhƣ các tờ Cảm tƣ̃, Chống xâm lăng , Tổ quốc, 

Kèn gọi lính , Tiếng súng kháng địch ... in tƣ̀ ngo|i căn cƣ́ đƣa v|o n ội 

th|nh hoặc  in v| phát h|nh tại ch ỗ trỡ th|nh nhƣ̂ng món  

___________ 

1. P. Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, Sđd, tr. 328. 

2. Ở S|i Gòn có nhóm “Tinh th}̀n”, tên của tơ ̀b{o do b{c sĩ Huỳnh Kim 

Hƣ̂u l|m chủ nhiệm, gồm đa sô ́ l| b{c sĩ, dƣợc sƣ... muốn độc l}̣p d}n  tộc, 

nhƣng không tham gia kh{ng chiến. Huỳnh T}́n Ph{t đang công tác  trong 

th|nh phô ́bắt liên lạc với nhóm n|y “với ý định l|m cho họ rõ  đƣờng lối 

chủ trƣơng của mình để tranh thủ, chí ít họ cũng giƣ̂ vƣ̂ng l}̣p trƣờng chống 

thƣ̣c d}n Pháp , trên quan điêm̃ thêm bạn bơt́ thù” (Nhiêù t{c giả: Làm đẹp 

cuôc̣ đời, Huỳnh Tâń Phát - Con ngƣời và sƣ̣ nghiệp, Nxb. Chính trị quốc gia, 

1994, tr. 179). 
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ăn tinh thần cho nhiều giới đ ồng b|o trong vùng bị tạm chi ếm, nh}́t 

l| tại th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn . B{o chí kh{ng chi ến cûng đƣợc 

chuyển đến tay số ngƣời có lòng yêu nƣớc trong chính quyền, qu}n 

đội S|i Gòn ở nhiều c}́p. 

Chính trong thời đi ểm n|y , sau khi vƣợt qua muôn ng|n khó 

khăn về kỹ thu ật, c{n b ộ Đ|i Phát thanh “Ti ếng nói Nam B ộ” (tƣ̀ 

Quảng Ngâi Nam Trung Bộ, nơi Ũy ban kháng chiến miền Nam đóng 

cơ quan) v|o hạ tuần th{ng 7-1946 ph{t sóng chính thức, mỡ đầu mỗi 

buổi phát thanh bằng m ột giọng nói Nam B ộ đậm đ| truyền cảm: 

“Đây tiếng nói Nam B ộ, tiếng nói đau đớn , tiếng nói căm hờn , tiếng nói 

chiến đấu”1. 

7. Phong trào báo chí thống nhất 

Dƣ̣a v|o s ức mạnh đấu tranh của qu ần chúng v| sƣ̃ dụng cơ sỡ 

ph{p lý của Hi ệp định sơ b ộ 6-3, nh}́t l| cũa Tạm ƣớc 14-9-1946, 

phong tr|o báo chí thống nh}́t đƣợc t ập hợp hoạt đ ộng ng|y thêm 

mạnh mẽ v| chính thức hình th|nh t ổ chƣ́c ng|y 10-10-1946 giƣơng 

cao ngọn cờ đ}́u tranh chống trò h ề Nam Kỳ tƣ̣ trị , đòi thống nh}́t 

Nam Trung Bắc , tố cáo qu}n đ ội Pháp , chính quy ền thƣ̣c d}n vi 

phạm Hiệp định sơ bộ v| Tạm ƣớc. 

Thuộc báo chí thống nh}́t có các tờ : Tin điển, Tân Việt, Nam Kỳ, 

Việt bút , Justice, Sud, Trung lập, Dƣ luận, Lên đàng, Dân quyền, Dân 

thanh, Ánh sáng, Thời báo, Tân sanh, Sài Gòn mới, Lendemains...2. 

Nhƣ̂ng nh| lânh đạo ra mặt v| không ra mặt có : Trần Bạch 

Đằng , Huỳnh T}́n Phát , Phạm Thi ều. Chỉ đạo trƣ̣c ti ếp có “ban 

biên tập Xóm Thơm” (vì họp tại nh| Tri ệu Công Minh v| Ái Lan 

ở Xóm Thơm , Gò Vấp ) gồm Lý Vînh Khuôn , Nguyê̂n Văn Hi ếu,  

___________ 

1. Về nguồn : Đài Phát thanh tiếng nói Nam Bộ (1946)..., Nxb. Trẻ, 1996, 

tr. 20, 30. 

2. Tham khảo: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 3, tr. 349, 370. 
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Triệu Công Minh , [i Lan , Lê Thọ Xu}n , Lê Văn Ngôn, Trần Thọ 

Phƣớc, Trần Văn Nguyên...1. 

Th|nh ũy S|i Gòn - Chợ Lớn , trƣ̣c tiếp l| Nguyê̂n Văn Cúc - Bí 

thƣ, Nguyê̂n Thọ Ch}n - Phó Bí thƣ , r}́t quan t}m theo dôi , chỉ đạo, 

chăm sóc phong tr|o báo chí thống nh}́t tƣ̀ lúc hình th|nh v| qua 

tƣ̀ng bƣớc thăng trầm cũa nó (Nguyê̂n Văn Cúc còn viết b|i cho một 

số báo thống nh}́t). 

Hai tờ báo nổi bật l| Tin điển v| Justice. 

B{o chí thống nhất gọi Chính phủ Nam K ỳ tƣ̣ trị l| “chính phũ 

bù nhìn do nƣớc Pháp tạo th|nh” 2, ra tuyên ngôn (26-10-1946), một 

mặt xác định “mục đ ích của sự hoạt đ ộng l| thống nh}́t ba k ỳ v| sƣ̣ 

tƣ̣ do cũa T ổ quốc”, mặt khác công khai tuyên bố “ũng h ộ triệt để 

Chính phủ Việt Nam D}n chũ C ộng hòa”3. B{o ca ngợi Chủ tịch H ồ 

Chí Minh: “Cụ thật l| hiện th}n cũa sƣ̣ hy sinh” 4, đăng to|n văn thƣ 

của Chủ tịch gửi đồng b|o Nam Bộ trƣớc khi sang Pháp5. 

Cùng với vi ệc giới thi ệu to|n văn Tạm ƣớc 14-9-1946, b{o chí 

thống nh}́t trang trọng đƣa tin Thierry d’Argenlieu ti ếp Chũ tịch 

Hồ Chí Minh ở Cam Ranh, đồng loạt ra số đặ c biệt in m|u đăng ở 

trang nh}́t ảnh cũa Chũ tịch phóng to v| đƣa tin cu ộc đón rƣớc 

long trọng Chũ tịch tại b ến cảng Hải Phòng . B{o chí thống nhất 

chớp mọi cơ h ội để giới thi ệu chính quy ền kháng chi ến nhƣ công 

bố Tuyên ngôn cũa Ũy b an h|nh chánh Nam B ộ nêu rô l ập trƣờng 

tôn trọng nhƣ̂ng văn b ản ký k ết với Pháp , đòi Pháp cûng ph ải l|m 

nhƣ vậy, đăng Thông sƣ́c cũa Ũy viên qu}n sƣ̣ Nam B ộ Nguyê̂n 

Bình v ề tu}n thũ ngƣ̀ng bắn v|o 24 giờ đêm 29-10-1946... B{o chí 

thống n h}́t mỡ mục “tin tƣ́c bƣng bi ền”, trích đăng thơ ca , t|i liệu 

trên báo chí kháng chi ến nhƣ Cƣ́u quốc , Kèn gọi lính , Tiếng súng 

kháng địch ... đƣợc đồng b|o háo hƣ́c đón đọc . 

___________ 

1. Tham khảo: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 3, tr. 345-351. 

2. Indo - France 27-10-1946. 

3. Địa chí văn hóa Thành phô ́Hô ̀Chí Minh, Sđd, t. 2, tr. 393. 

4. Việt Bút tân văn, 29-9-1946. 

5. Nam Kỳ, 14-10-1946. 
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Số lƣợng báo chí thống nh}́t phát h|nh ng|y c|ng tăng do đƣ ợc 

phổ biến tƣ̀ th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn lan r ộng khắp các tĩnh lỵ 

Nam Bộ v| v|o cả trong vùng tƣ̣ do1. B{o chí thống nhất không chỉ l| 

công cụ tuyên truyền m| còn giúp cho công tác tổ chƣ́c: ph{t hiện, bồi 

dƣơ̂ng, tập hợp qu ần chúng trung kiên v|o tổ chƣ́c kháng chi ến tại 

chỗ v| thoát ly gia đình ra vùng tƣ̣ do tham gia kháng chi ến (v|o đũ 

c{c ng|nh). 

Bên cạnh các tờ ti ếng Việt còn có các báo ti ếng Pháp nhƣ 

Lendemains2
 (của nhóm văn ho{ m{cxít), Justice (của Đảng bộ Đảng Xâ 

hội Pháp SFIO ở S|i Gòn , cả tiếng Pháp v| ti ếng Việt), Sud... cũng 

“chiến đ}́u cho sƣ̣ hi ệp nh}́t ba k ỳ v| ũng hộ triệt để Ch{nh phủ Hồ 

Chí Minh”3. 

Hoảng sợ trƣớc ảnh hƣỡng cũa báo chí thống nh}́t không chĩ 

trong dƣ luận d}n chúng Việt Nam m| cả dƣ luận ngƣời nƣớc ngo|i4, 

___________ 

1. Tin điễn ng|y 11-10-1946 có thống kê so s{nh sô ́ b{o ph{t h|nh 

trung bình của 4 tơ ̀ b{o ng|y h|ng đ}̀u thuộc B{o chí thống nh}́t Tin điễn, 

Nam Kỳ, Kiến thiết, Tân Việt l| 58.000 sô/́ng|y, tu}̀n b{o h|ng đ}̀u Việt bút , 

Justice l| 25.000 sô/́tu}̀n với b{o ng|y chống thống nh}́t Phục hƣng, Tiếng 

gọi l| 4.000 sô/́ng|y, b{o tu}̀n Bình dân l| 1.500 sô/́tu}̀n (Địa chí văn  hóa 

Thành phô ́Hô ̀Chí Minh, Sđd, t. 2, tr. 394). 

2. Nhƣ̂ng chiêń sĩ cộng sản ngƣơì Ph{p trong Groupe “Lendemains” 

đồng thơì tranh đ}́u trên mặt tr}̣n b{o chí, còn giúp giao chuyêñ s{ch b{o 

kh{ng chiến, tƣ liêụ m}̣t trong th|nh phô ́S|i Gòn - Chơ ̣Lớn, tỉnh Gia Định, v}̣n 

chuyêñ v}̣t liêụ ra chiêń khu (nhƣ gi}́y in b{o cho tơ ̀Chống xâm lăng...), đƣa 

rƣơć c{n bô ̣v|o họp ở chiêń khu Vƣơǹ Thơm, Đồng Th{p Mƣời... 

3. Justice, 4-10-1946. 

4. Nh| b{o P. Devillers đang có mặt ở Việt Nam khẵng định: “Hoàn 

to|n không c}̀n thiết phải tô ̃chƣ́c trƣng c}̀u ý d}n để biết xu hƣớng của d}n 

Nam Kỳ. Sƣ̣ bỏ phiếu hằng ng|y của ngƣời d}n qua sô ́b{o đƣợc b{n đủ  chỉ 

rõ t}̀m quan trọng của tinh th}̀n d}n tộc. Trong vùng S|i Gòn - Chơ ̣Lớn, 

b{o chí thống nh}́t x{c nh}̣n sô ́b{o của nó không ngƣ̀ng tăng lên tƣ̀ 6 th{ng 

nay (tƣ̀ th{ng 3-1946) b}́t ch}́p c{c vụ đình bản v| c{c khó khăn cản ngăn 

việc ph{t h|nh, việc mua gi}́y in”. (P.Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 

1952, Sđd, tr. 324). 
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Ph{p dùng mọi bi ện pháp đ ể đ|n áp khũng bố báo chí thống nh}́t , 

cho lính m ật thám phá nh| in B ảo Tồn (đêm 27-2-1946), nh| in 

Justice (24-12-1946), đóng cƣ̃a m ột số báo chũ trƣơng thống nh}́ t 

(Nam Kỳ, Kiến thiết...), ném lựu đạn v|o nh| chủ b{o Tin điển (14- 5-

1946), v.v.. 

B}́t ch}́p mọi thũ đoạn cũa thƣ̣c d}n Pháp v| tay sai điên cu ồng 

chống phá phong tr|o báo chí thống nh}́t , bắt bớ , tra t}́n dâ man 

nhƣ̂ng ngƣời c ầm bút đầu đ|n , phong tr|o báo chí thống nh}́t v}̂n 

tồn tại, đƣợc đồng b|o các giới tin yêu, đùm bọc. 

Phong tr|o báo chí thống nh}́t l| phong tr|o có truy ền thống bắt 

nguồn tƣ̀ lịch sƣ̃ báo chí tranh đ}́u cũa S|i Gòn trong nhƣ̂ng năm 20, 

30 của thế kỷ XX 1. Đến lƣợt nó l|m phong phú thêm truy ền thống 

b{o chí tranh đấu của S|i Gòn , tạo ra th ế hệ nối tiếp thế hệ nh| báo 

tranh đ}́u chống thƣ̣c d}n Pháp v| đế quốc Mŷ trong suốt 30 năm. 

Cùng với khí thế đ}́u tranh quyết liệt cũa b{o chí thống nhất, c{c 

nh| văn hoạt đ ộng, công khai nhƣ Lý Văn S}m , Vũ Anh Khanh , 

Th}̃m Thệ H| Dƣơng Tƣ̃ Giang , v.v. s{ng t{c v| cho xuất b ản nhiều 

tiểu thuyết, đề cao tinh thần d}n tộc b}́t khu}́t, dùng lịch sƣ̃ trƣớc kia 

để nói lên cuộc kh{ng chiến hiện tại. Nếu trên mặt trận báo chí còn có 

v|i tờ báo cũa tay sai thƣ̣c d}n chƣờng mặt thì trên mặt tr ận văn học, 

c{c t{c phẩm yêu nƣớc chiếm độc quyền. 

Dƣ̣a trên các đi ều khoản cũa Hi ệp định sơ b ộ v| Tạm ƣớc , tổ 

chƣ́c đ ảng ở th|nh phố S|i Gòn đâ hƣớng d}̂n nhƣ̂ng nh}n v ật 

tiêu biểu th|nh lập các t ổ chƣ́c công khai nhƣ Ũy ban cƣ́u trợ tù 

nh}n chính trị (cung c}́p thuốc men cho tù nh}n bị Pháp giam ), 

thông tin giƣ̂a các khám với nhau đ ể d}́y lên các cu ộc đ}́u  tranh 

quy mô lớn ở Kh{m Lớn, nh| lao Gia Định ... phong tr|o cải cách  

___________ 

1. Với b{o La cloche fêlée (Chuông rè), Annam của Nguyê̂n An Ninh, 

Phan Văn Trƣờng, Le Peuple (D}n chúng - tiếng Ph{p), Dân chúng của 

Đãng Cộng sản v| nhiều tơ ̀b{o, tạp chí thời Đông Dƣơng Đại hội v| Mặt  

tr}̣n d}n chủ Đông Dƣơng. 
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c{c kh{m do ki ến trúc sƣ Hu ỳnh T}́n Phát chũ trƣơng , thông qua 

Đảng Xâ h ội Pháp v| các nh}n v ật nhƣ nh| văn Thiếu Sơn , chủ bút 

b{o Justice Palovani, Phó Gi{m đốc Ng}n h|ng Pháp Á Michel Văn 

Vỹ... tổ chƣ́c ng|y Quốc t ế Lao động 1-5-1946, lôi cuốn đƣợc đại tá 

b{c sĩ qu}n y Haslé v| đại úy Rouan (ngƣời chạm súng với Lê Bình ở 

C{i Răng) trong các cuộc diê̂n thuyết, biểu tình rầm rộ. Nghiệp đo|n 

viên chƣ́c ở Sỡ Giao thông công chánh , ở một số cơ quan cũa chính 

quyền S|i Gòn, cả Liên đo|n viên chƣ́c v| Nghiệp đo|n bồi bếp đƣợc 

th|nh lập v|o lúc n|y. 

* 

*     * 

Thời k ỳ tƣ̀ ng|y 23-9-1945 đến ng|y 19-12-1946, cộng chung 

khoảng 15 th{ng, cuộc kháng chiến cũa đ ồng b|o Nam Bộ có những 

đặc điểm sau đ}y: 

1. Thời kỳ n|y chia l|m 2 bƣớc: bƣớc 1 tƣ̀ ng|y nổ súng 23-9 đến 

ký kết Hiệp định sơ b ộ 6-3; bƣớc 2 tƣ̀ Hiệp định sơ b ộ 6-3 đến Tạm 

ƣớc 14-9-1946 v| ng|y to|n quốc kháng chiến (19-12-1946). 

Trong bƣớc đ ầu, nét nổi bật l| một phong tr|o quần chúng nh}́t 

tề đƣ́ng lên kháng chiến theo hiệu triệu cũa Ũy ban kháng chiến Nam 

Bộ: đánh địch bằng t}́t c ả nhƣ̂ng cái gì có đƣợc , tƣ̀ t ầm vông vạt 

nhọn, dao, cuốc, đến súng lƣ̃a , thƣ̣c hiện vƣờn không nh| trống, tiêu 

thổ kh{ng chiến, b}́t hợp tác với địch , ở th|nh phố thì tản cƣ, phong 

tỏa kinh tế địch, đánh địch ngay trong th|nh phố , bên ngo|i bao v}y 

đánh v|o . Khí thế kh{ng chiến hết sƣ́c sôi sục , mạnh mẽ của h|ng  

triệu ngƣời d}n với tƣ th ế đâ l|m chũ đ}́t nƣớc , đƣ́ng lên đánh đuổi 

kẻ thù d{m x}m phạm n ền độc lập cũa nƣớc mình , với ý chí Độc lập 

hay là chết, tƣ̀ th|nh phố S|i Gòn - Chợ Lớn lan ra khắp Nam B ộ v| 

Nam Trung Bộ. 

C{ch mạng Th{ng T {m l| m ột cuộc khỡi nghîa ; quy luật cũa 

khỡi nghîa khác với quy lu ật cũa kháng chi ến, mặc dù cái gốc v}̂n 

l| h|nh động cũa đông đ ảo quần chúng . Khỡi nghîa liên  quan đến 

thời cơ , tƣ́c liên quan đ ến bối c ảnh trong nƣớc v| quốc t ế chín  
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muồi cho việc gi|nh chính quy ền, đến sƣ́c đ ề kh{ng của kẻ thù đã 

suy yếu hẵn trƣớc th ế tiến công áp đ ảo cũa qu ần chúng . Còn ti ến 

h|nh kháng chi ến l| l|m chiến tranh, lại theo m ột quy luật khác ; ở 

đ}y l| sƣ̣ đối đầu giƣ̂a hai bên, ƣu thế thuộc về bên n|o có đƣờng lối 

đ}́u tranh chính trị vû trang đúng , đƣợc d}n ũng hộ, nuôi dƣơ̂ng, bổ 

sung, bên n|o tổ chƣ́c vû trang hiệu quả, có kỹ năng h|nh động qu}n 

sƣ,̣ giƣ̂ kỹ luật chặt v| đƣợc trang bị tốt. 

Phía địch, tuy lúc đầu lƣ̣c lƣợng còn mõng , nhƣng đƣợc yểm trợ 

của qu}n Anh , Nhật v| với m ột số lính nh| ngh ề, đƣợc tổ chƣ́c chặt 

chẽ từ Ph{p đƣa qua , trang bị vû khí tối t}n ; chúng mong l ật lại th ế 

cờ, ngoi lên th|nh ngƣời chi phối , khống ch ế c{c th|nh thị v| hệ 

thống đƣờng giao thông thũy , bộ; lập lại bộ m{y cai trị , sƣ̃ dụng chũ 

yếu tay sai, tề điệp cû . Tuy nhiên, địch cûng có nhƣợc đi ểm l| ngay 

tƣ̀ đầu không có đũ lƣ̣c lƣợng , sƣ̣ chi vi ện tƣ̀ Pháp bị hạn ch ế nên 

chỉ cố chi ếm các th|n h phố , thị xã m| không tri ển khai đƣợc khắp 

nông thôn. 

Còn phía kh{ng chiến, nhƣợc điểm cơ bản trong buổi ban đầu l|: 

thiếu cơ quan lânh đạo t ập trung, thống nh}́t; chƣa x}y dƣ̣ng đƣợc ít 

ra một số đơn vị nhõ bi ết đánh giặc, số qu}n quy tụ lại có tính chất ô 

hợp nhƣ ki ểu đệ nhị, đệ tam, đệ tƣ́ sƣ đo|n ... Chính do hai nhƣợc 

điểm n|y m| kháng chiến không duy trì, ph{t huy đƣợc khí thế quần 

chúng trong T ổng khỡi nghîa , nhiều nơi lƣ̣c lƣợng kháng chi ến hầu 

nhƣ tan ra;̂ địch tƣ̀ đô thị đánh nống ra các vùng, khôi phục lại nhanh 

chóng hệ thống cai trị dù không phải vƣ̂ng chắc. 

2. Cuộc chiến đ}́u gay gắt ngay bu ổi đầu đâ có tác dụng s|ng 

lọc v| tuy ển chọn cho kháng chi ến nhƣ̂ng cốt cán trung kiên , 

trƣớc h ết l| đảng viên cộng sản v| nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc kiên 

định. Lƣ̣c lƣợng nòng cốt n|y đƣợc m ột hỗ trợ vô giá cũa số tù chính  

trị từ Côn Đ ảo về tham gia đảm đƣơng các mặt còn r}́t mới mẽ 

của kh{ng chi ến tƣ̀ c}́p xâ đ ến tĩnh , th|nh. Đ}y l| nhƣ̂ng đ ảng 

viên tƣ̀ng tr ải qua khỡi nghîa Nam K ỳ, khỡi nghîa Bắc Sơn , Đô 

Lƣơng v| nhƣ̂ng cán bộ chính trị đã qua công t{c lãnh đạo cấp trung  
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ƣơng, xƣ́ ũy, liên tĩnh ũy... d|y dặn kinh nghiệm công tác quần chúng 

(tập hợp , tổ chƣ́c, đ}́u tranh ...). Nam Bộ còn đƣợc Chủ tịch H ồ Chí 

Minh, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ v| cả nƣớc quan t}m chĩ đạo, cổ 

vũ, chi viện: đơn vị Nam ti ến do Trung ƣơng phái v|o Nam v| m ột 

số đơn vị h ải ngoại lần lƣợt về sau ng|y 23-9 đâ có nhƣ̂ng đóng góp 

r}́t lớn cho kháng chi ến Nam Bộ. Lƣ̣c lƣợng nòng cốt chĩ đạo đâ bi ết 

l}́y kh}u di ệt tề trƣ̀ gian l|m kh}u thối đ ộng, biết đ|o tạo x}y dƣ̣ng 

đội ngû lânh đạo các c}́p , biết quy tụ số trẽ hăng hái v|o các t ổ chƣ́c 

chiến đ}́u thích hợp, biết x}y dƣ̣ng mỡ r ộng hậu cƣ́ l|m ch ỗ dƣ̣a, v| 

trên t}́t c ả, biết thƣ̣c hi ện công tác d}n v ận vốn l| th ế mạnh truyền 

thống. Hơn thế nƣ̂a, lƣ̣c lƣợng nòng cốt trung kiên còn có ý thƣ́c giƣ̂ 

quyền lânh đạo trong các t ổ chƣ́c vû tran g, tƣ̣ hình th|nh h ệ thống 

chỉ huy , l}́y sinh hoạt Đ ảng l|m mối liên k ết, sớm khắc phục vi ệc 

ph}n biệt Việt Minh cû - Việt Minh mới, đồng t}m đánh giặc , bảo vệ 

d}n. Hệ thống chĩ huy qu}n sƣ̣ tuy còn ph}n tán , nhƣng nhƣ̂ng 

ngƣời trung kiên đâ nghî đ ến g}́p rút hình th|nh b ộ m{y lãnh đạo 

Đảng tƣ̀ phạm vi nhõ đ ến địa phƣơng r ộng hơn , dƣ̣a v|o nhƣ̂ng 

đồng chí đƣợc qu ần chúng tín nhi ệm, cho nên tƣ̀ đ ầu năm 1946, tổ 

chƣ́c Việt Minh đâ hình th|nh ở nhiều nơi, kể cả ở c}́p th|nh v| c}́p 

tỉnh. Trong lúc đang khôi phục lƣ̣c lƣợng }́y thì Hi ệp định sơ b ộ 6-3 

đƣợc ký kết. 

3. Thắng lợi chính trị có đƣợc tƣ̀ Hiệp định sơ bộ 6-3 v| Tạm ƣớc 

14-9 đâ thƣ̣c sƣ̣ mỡ ra một bƣớc ngoặt cũa Nam Bộ kh{ng chiến, n}ng 

sƣ́c kháng  chiến lên cao một bƣớc đ ột xu}́t trên cơ sỡ dƣ̣a v|o tình 

hình thế v| lƣ̣c cũa cách mạng đang bƣớc đ ầu khôi phục ở một số 

nơi. Nhạy bén nắm thời cơ do Hi ệp định sơ b ộ 6-3 v| Tạm ƣớc 14-9 

tạo ra , Đảng bộ, Việt Minh ở Nam Bộ đâ t ập hợp đ ông đảo quần 

chúng, kể cả trong vùng địch ki ểm soát, với niềm tin tƣỡng v| ph}́n 

khỡi l| tƣ̀ nay cuộc chiến đ}́u cũa Nam Bộ nằm trong cuộc đ}́u tranh 

thống nh}́t cũa nƣớc Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa với chính phũ do 

Cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo. 

Vô hiệu hóa Hi ệp định sơ b ộ 6-3 v| sau đó l| Tạm ƣớc 14-9,  

thƣ̣c hiện }m mƣu tách Nam B ộ ra khõi Vi ệt Nam bằng thũ đoạn  



Chương hai: Mở đầu kháng chiến 
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đẽ ra nƣớc “Nam K ỳ tƣ̣ trị” , kẻ thù đã phạm thêm m ột sai lầm 

nghiêm trọng l| đụng đến tình cảm thiêng liêng cũa ngƣời Nam Bộ - 

tinh thần thống nh}́t d}n t ộc v| quốc gia . Trong ho|n cảnh nhƣ vậy 

v| ở v|o giai đoạn th ế v| lƣ̣c cũa kháng chi ến đang đƣợc khôi phục , 

nƣớc Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa đƣơng nhiên trỡ th|nh nƣớc 

thống nh}́t trong t}m kh ảm các t ầng lớp nh}n d}n , đặc biệt l| ở c{c 

đô thị , ở S|i Gòn , trong các lânh tụ tôn giáo , trong tầng lớp trên , 

nh}́t l| trong trí thƣ́c , nhƣ̂ng giới tƣ̀ nay có thêm đi ều kiện v| cơ hội 

ph}n biệt đ}u l| chính nghîa v| đ}u l| phi nghîa . Thƣ̣c d}n Phá p 

không lƣờng n ổi sƣ̣ ph ản ƣ́ng gay gắt n|y v| đó l| thời gian m| 

cuộc kháng chi ến thêm thanh thế, thêm lƣ̣c lƣợng , thu hút nhi ều 

nh}n vật tiêu biểu hƣớng v ề Chủ tịch H ồ Chí Minh , ngƣời cƣ́u tinh 

của d}n tộc. 

Sau Hiệp định sơ b ộ 6-3, cùng vớ i Hội nghị Đ| Lạt , chuyến đi 

của ph{i đo|n nghị sĩ Chính phủ ta sang Ph{p v| đặc bi ệt chuyến đi 

dƣ̣ Hội nghị Fontainebleau cũa phái đo|n nƣớc Vi ệt Nam D}n chũ 

Cộng hòa , có Chủ tịch H ồ Chí Minh đích th}n cùng đi trên danh 

nghĩa thƣợn g khách cũa Chính phũ Pháp , thế trận ở Việt Nam đâ 

chuyển động theo hƣớng r}́t có lợi cho Nam B ộ kh{ng chi ến. Ở 

Nam Bộ, tổ chƣ́c lƣ̣c lƣợng kháng chi ến các mặt l ần hồi đƣợc đƣa 

v|o b|i bản, hệ thống, nền nếp chĩ huy đƣợc thi ết lập. C{c đo|n cán 

bộ, kể cả c{n bộ qu}n sƣ̣ tƣ̀ mi ền Bắc, tƣ̀ Nam Trung B ộ v|o l}́p chỗ 

trống các đơn vị, c{c khu bộ. Nam Bộ đâ có Xƣ́ ũy l}m thời thống nh}́t 

gồm các th|nh viên đầy đũ uy tín trong “Việt Minh cû” v| “Việt Minh 

mới”; tổ chƣ́c lânh đạo của tỉnh, th|nh phố hình th|nh, hệ thống lânh 

đạo v| chĩ huy thông suốt, lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ trung kiên phát huy tác 

dụng, một hình thế mới cũa vùng giải phóng, của khu căn cứ bắt đầu, 

có trung t}m l| Đ ồng Tháp Mƣời, nơi tập trung các cơ quan đ ầu nâo 

của kh{ng chi ến Nam Bộ. Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chánh Nam B ộ 

gồm nhƣ̂ng nh}n v ật tiêu biểu cũa Nam B ộ có uy tín lớn . Hệ 

thống  Mặt tr ận Việt Minh ho|n chĩnh . Xƣ́ ũy l}m thời bƣớc đ ầu 

điều khiển to|n diện công cuộc khá ng chiến, kể cả lãnh đạo qu}n  
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sƣ.̣ Đó l| sƣ̣ chuy ển biến về ch}́t trong bƣớc khỡi đ ầu cũa Đ ảng bộ 

Nam Bộ. Đến đ}y, sau khó khăn nhƣ̂ng ng|y đ ầu, cuộc kháng chiến 

Nam Bộ đâ hồi sinh. 

4. Nam Bộ đâ thƣ̣c hi ện thắng lợi nhi ệm vụ : l|m th}́t bại ng ay 

tƣ̀ bƣớc đ ầu chiến lƣợc cũa địch “đánh nhanh , thắng nhanh” , 

“l}́y chi ến tranh nuôi chiến tranh” ; thu hẹp vùng ki ểm soát cũa 

chúng , x}y dƣ̣ng hạt nh}n cho các đơn vị vû trang cùng b ộ m{y 

chỉ huy - đó l| th|nh qu ả nổi bật về qu}n sƣ̣ cũa  Nam Bộ kh{ng 

chiến. Nam Bộ đâ bóp ch ết }m mƣu “Nam Kỳ quốc” cũa địch , 

đƣa phong tr|o đ}́u tranh ở c{c th|nh thị lên cao , d}́y lên cao tr|o 

thống nh}́t quốc gia , d}n tộc trong nh}n d}n - đó l| th|nh qu ả nổi 

bật về chính trị . Nam Bộ đâ hình t h|nh tƣ̀ng bƣớc h ệ thống chính 

quyền tƣ̀ c}́p Nam B ộ đến cơ sỡ , kể cả vùng còn tạm bị chi ếm, 

thƣ̣c thi quy ền lƣ̣c cũa nƣớc Vi ệt Nam D}n chũ C ộng ho| trên 

lãnh th ổ Nam Bộ. Nam Bộ khôi phục tƣ̀ng bƣớc t ổ chƣ́c Đ ảng, tƣ̀ 

Xƣ́ ũy đ ến c}́p ũy cơ s ở. Đó l| th|nh qu ả nổi bật về tổ chƣ́c v| chĩ 

đạo , lãnh đạo . 

Nhƣ̂ng sai sót , - thậm chí sai l ầm v| sai lầm nghiêm trọng trong 

thời gian n|y nhƣ b ệnh biệt phái, qu}n phiệt, vô kỹ luật, v.v. hoặc tƣ̀ 

sƣ̣ }́u trî , th|nh kiến cũa m ột số ngƣời kh{ng chi ến ở một số địa 

phƣơng, hoặc tƣ̀ sƣ̣ l ộng quyền cũa đám lƣu manh tr| tr ộn trong 

h|ng ngû kháng chi ến, hoặc do gián đi ệp Pháp mƣợn danh kháng 

chiến - đƣợc khắc phục v| trỡ th|nh b|i học lớn, kinh nghiệm lớn. 

Qu}n d}n Nam Bộ bằng cuộc kháng chi ến cũa mình , có sự lãnh 

đạo cũa Chũ tịch H ồ Chí Minh, Trung ƣơng Đảng v| Chính phũ , sƣ̣ 

chi viện cũa cả nƣớc đâ góp phần n}ng cao chính nghîa v| vị th ế của 

nƣớc Việt Nam D}n chũ Cộng ho| trên thế giới, đặc biệt nêu cao lòng 

trung th|nh v| niềm tin tuyệt đối cũa Nam Bộ với Tổ quốc Việt Nam, 

với Chính phũ v| Chũ tịch Hồ Chí Minh. 

Qu}n d}n Nam Bộ vinh dƣ̣ đón nhận danh hiệu “Th|nh đồng Tổ 

quốc” do Chũ tịch Hồ Chí Minh trao tặng. 
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305 

 

15 th{ng n|y th ể hiện đúng nghîa Nam B ộ kh{ng chi ến – Nam 

Bộ “đi trƣớc” , nhƣ gần thế kỷ trƣớc cha ông đã đi trƣớc trong cu ộc 

kh{ng chi ến lần thƣ́ nh}́t chống thƣ̣c d}n Pháp . Phạm vi kh{ng 

chiến giai đoạn n|y đóng khung trên địa b|n phía Nam . Tuy chĩ 15 

th{ng, tƣ̀ “Nào anh em ta” thời khỡi nghîa qua “Mùa thu rồi, ngày 

hăm ba”, c{i dấu ấn đóng th ật s}u v|o Nam Bộ v| cả nƣớc, nhƣ một 

nguồn văn hoá mạnh v| cûng l| cái nôi s ản sinh các th ế hệ kh{ng 

chiến sau n|y, để Nam Bộ cùng cả nƣớc đi v|o cu ộc kh{ng chi ến 

to|n quốc . 
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CHƯƠNG BA 

CÙNG TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

 

 

Ng|y 18-12, tƣớng Morlière, Tƣ lệnh qu}n đội Pháp ở Bắc Đông 

Dƣơng gƣ̃i cho Chính phũ Vi ệt Nam tối h ậu thƣ đòi chi ếm đóng Sỡ 

T|i chính, Bộ Giao thông công chính, ph{ bỏ c{c chƣớng ngại vật trên 

đƣờng phố, tƣớc vû khí đội tƣ̣ vệ Việt Nam, giao Pháp giƣ̂ gìn trị an 

ở H| Nội. Qu}n Pháp công khai tuyên bố h|nh đ ộng v|o ng|y 20-12-

1946 nếu Việt Nam không đáp ƣ́ng yêu cầu. 

Sau cuộc họp ng|y 17-12-1946 của H ội đồng Chính phủ , có 

Trƣỡng ban Thƣờng trƣ̣c Quốc h ội Bùi Bằng Đo|n tham dƣ̣ , để nghe 

b{o c{o v ề }m mƣu mỡ r ộng chiến tranh cũa thƣ̣c d}n Pháp , trong 

hai ng|y 18 v| 19-12-1946, tại l|ng Vạn Phúc (H| Đông), Thƣờng vụ 

Trung ƣơng Đảng họp mỡ rộng dƣới sƣ̣ chũ tọa cũa Chũ tịch H ồ Chí 

Minh quyết định phát động to|n d}n kháng chiến v| đề ra đƣờng lối, 

chủ trƣơng kh{ng chiến. 

Trƣa ng|y 19-12-1946, Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng điện chĩ thị 

cho các chi ến khu, c{c tỉnh ủy : “T}́t cả hãy să̂n s|ng” . Đúng 20 giờ 

ng|y 19-12-1946, tín hiệu nổ súng kh{ng chi ến to|n quốc đƣợc phát 

ra tƣ̀ pháo đ|i Láng (H| Nội). 

Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chi ến ng|y 19-12-1946, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh nêu rõ : “Chúng ta muốn hòa bình , chúng ta phải nh}n 

nhƣợng. Nhƣng chúng ta c|ng nh}n nhƣợng , thƣ̣c d}n Pháp c|ng 

l}́n tới vì chúng quy ết t}m cƣớp nƣớc ta l ần nƣ̂a . Không! Chúng ta  
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th| hy sinh t}́t c ả, chƣ́ nh}́t định không chịu m}́t nƣớc , nh}́t định 

không chịu l|m nô lệ... Hê̂ l| ngƣời Việt Nam thì phải đƣ́ng lên đánh 

thƣ̣c d}n Pháp đ ể cƣ́u Tổ quốc. Ai có súng dùng súng . Ai có gƣơm 

dùng gƣơm, không có gƣơm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cûng 

phải ra sƣ́c chống thƣ̣c d}n Pháp cƣ́u nƣớc”1. 

Cuộc kháng chi ến chống Pháp x}m lƣợc bƣớc sang giai đoạn 

mới: tƣ̀ Nam chí Bắc to|n d}n t ộc Việt Nam đƣ́ng lên đáp lời kêu 

gọi thiêng liêng của Chủ tịch H ồ Chí Minh , cả nƣớc chống qu}n 

x}m lƣợc . 

Cuộc to|n quốc kháng chiến diê̂n ra trong bối cảnh quốc tế sau:  

Liên Xô đang đồn sƣ́c h|n gắn vết thƣơng r}́t nặng nề của Chiến 

tranh thế giới thƣ́ hai . Ở Trung Quốc, lƣ̣c lƣợng cách mạng do Đ ảng 

Cộng sản lânh đạo đâ gi ải phóng 100 triệu/450 triệu d}n ở phần đ}́t 

phía Bắc v| còn ph ải tiếp tục chiến đ}́u để giải phóng phần đ}́t phía 

Nam. C{c nơi n|y đều chƣa có điều kiện giúp Việt Nam. 

Ở Ph{p, sau chiến tranh tình hình kinh t ế - xã hội r}́t khó khăn . 

C{c đảng phái tham gia chính phũ liên hi ệp không nh}́t trí với nhau 

trong v}́n  đề Đông Dƣơng; Đảng Cộng sản Pháp ũng h ộ cuộc đ}́u 

tranh gi|nh độc lập cũa các nƣớc thu ộc địa nhƣng y ếu thế bị gạt ra 

khỏi chính phủ, trong đó phe hƣ̂u (hiếu chiến) thắng thế. 

Ở Đông Nam [ , Indonesia, Miến Điện,... đang có phong tr|o 

chống thƣ̣c d}n tái x}m lƣợc nƣớc mình. 

Trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu kháng chi ến to|n quốc , lƣ̣c lƣợng so 

s{nh giữa Vi ệt Nam v| Pháp r}́t chênh l ệch2. Tuy số qu}n chũ lƣ̣c 

của b ộ đội tập trung hai bên x}́p xĩ nhau (Việt Nam 82.000/qu}n 

Ph{p 90.000) nhƣng qu}n viê̂n chinh Pháp đƣợc tăng vi ện hằng  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 480. 

2. Năm 1946, tỗng sô ́qu}n Ph{p v| lính bản xƣ́ l| 90.000 qu}n trong đó 

có 65.000 lính ]u - Phi, 25.000 qu}n lính bản xƣ́. Lƣ̣c lƣợng Việt Nam là  

82.000 qu}n. 
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năm, lại có ƣu th ế tuyệt đối v ề trang bị kŷ thu ật. Mặt khác , lúc n ổ 

ra to|n quốc kháng chi ến, qu}n Pháp đâ ở trên đ}́t nƣớc Vi ệt 

Nam trong thế xen kê trên tƣ̀ng chi ến trƣờng , tƣ̀ng th|nh phố , thị 

xã, thậm chí tƣ̀ng khu phố , tƣ̀ng khu vƣ̣c mục tiêu . Nhƣng chính 

thế trận n|y đâ l|m cho Pháp ph ải d|n trải qu}n g}y ra nạn thi ếu 

qu}n thƣờng xuyên , nảy sinh m}u thu}̂n gay gắt giƣ̂a mỡ r ộng 

mục tiêu ti ến công v| bảo vệ nơi đâ chi ếm giƣ̂ ở Nam Bộ, L|o v| 

Cao Miên. 

Việc đế quốc Pháp mỡ r ộng chiến tranh ra cả nƣớc, một mặt đâ 

kích đ ộng tinh thần sục sôi cách mạng căm thù giặc s}u sắc trong 

to|n d}n “thề quyết tƣ̃ cho Tổ quốc quyết sinh”; mặt khác đâ g}y nhƣ̂ng 

khó khăn mới cho kháng chi ến. Việt Nam phải bố trí lại t ổ chƣ́c v| 

chuyển đổi cách hoạt đ ộng cho phù hợp với tình hình c ả nƣớc có 

chiến tranh : C{c cơ quan lãnh đạo thực hi ện kế hoạch di chuy ển 

ngƣời, kho t|ng, m{y móc, trang bị v| các nguyên vật liệu cần thiết về 

nơi an to|n. Trong quá trình di chuyển phải bảo đảm duy trì các mặt 

hoạt đ ộng, b{o vẫn ph{t h|nh , đ|i phát thanh không ngƣ̀ng phát 

sóng. Công tác khác quan trọng l| t ổ chƣ́c đƣa đón h|ng chục vạn 

đồng b|o tản cƣ ra khõi vùng chiến sƣ̣ theo tinh thần chĩ đạo cũa Chũ 

tịch Hồ Chí Minh: “Vô luận thế n|o cûng không đƣợc bõ d}n bơ vơ”. 

Ở chiến trƣờng Nam B ộ v| cƣ̣c Nam Trung B ộ, việc qu}n Pháp 

tập trung qu}n ra chiến trƣờng chính Vi ệt Bắc tạo cho phía cách 

mạng điều kiện thuận lợi hơn đ ể củng cố lại lực lƣợng , tổ chƣ́c tiến 

công địch, phối hợp với chiến trƣờng cả nƣớc. 

I. CHÍNH S[CH BÌNH ĐỊNH CỦA THỰC D]N PH[P V\ SỰ 

CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƢƠNG ĐẢNG 

1. Chính sách bình định của thực dân Pháp 

Mỡ r ộng chiến tranh ra cả Việt Nam , thƣ̣c d}n Pháp chũ 

trƣơng: Một mặt , tập trung qu}n đánh chi ếm miền Bắc , mặt khác  
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b{m chặt v| sớm bình định Nam B ộ. Theo chúng, Nam Bộ có vị trí 

chính trị , kinh tế r}́t quan trọng , nơi dƣ̣ trƣ̂ sƣ́ c ngƣời sƣ́c cũa cho 

chiến tranh, l| chìa khóa cũa mọi k ế hoạch chiến lƣợc chinh phục lại 

Việt Nam v| Đông Dƣơng. 

Đối với chiến trƣờng Nam Bộ, Bộ trƣỡng bộ Ph{p quốc hải ngoại 

Marius Moutet trong Chỉ thị chính trị ng|y 21-9-1946 cho Cao ũy Pháp 

ở Đông Dƣơng Th .d’Argenlieu đâ khẵng định : “Chính phũ đâ rút ra 

đƣợc một điều tin chắc rằng Nam K ỳ l| cái trục thƣ̣c sƣ̣ cũa to|n b ộ 

chính s{ch của chúng ta ở Đông Dƣơng. Chúng ta phải th|nh công v| 

th|nh công nhanh ở Nam Kỳ, vì rằng tƣơng lai sự có mặt của nƣớc 

Ph{p hầu nhƣ ho|n to|n phụ thu ộc v|o thắng lợi hay th}́t bại cũa 

chúng ta ở đ}y”1. 

Tuy mỡ rộng chiến tranh ra to|n lânh thổ Việt Nam, Ph{p vẫn coi 

“bình định Nam B ộ l| một kh}u then chốt” m| chúng  hy vọng ho|n 

th|nh v|o mùa thu 1947. 

Chính s{ch bình định Nam B ộ của thực d}n Ph{p có n ội dung 

chủ yếu nhƣ sau: 

“Chia để trị” l| chủ trƣơng nhất qu{n v ề chính trị của Ph{p: việc 

chia rê d}n tộc Việt Nam nói chung v| Mặt tr ận d}n tộc kh{ng chiến 

nói riêng trong k ế hoạch bình định Nam B ộ, nhằm tạo ra hai lƣ̣c 

lƣợng đối địch nhau : khối cộng sản v| khối quốc gia , cả trong kháng 

chiến v| ngo|i kháng chi ến. Chúng muốn bi ến cuộc kháng chi ến 

chống x}m lƣợc Pháp th|nh cu ộc nội chiến, th|nh nhiều cuộc xung 

đột đổ m{u trong nội bộ nh}n d}n Việt Nam. 

Để chia rê d}n tộc, chúng dùng mọi thủ đoạn lôi kéo k ết hợp với 

rún ép c{c đối tƣợng sau đ}y: 

- Số địa chũ chống đối bị cách mạng tr}́n áp tƣớc quy ền chính trị 

v| kinh tế, chúng đƣa số n|y nắm bộ m{y chính quyền bù nhìn; 

___________ 

1. Philippe Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Sđd, tr. 226. 
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- Số trí thƣ́c có quy ền lợi gắn chặt với thƣ̣c d}n Pháp , cùng với 

c{c phe nhóm chính trị ph ản động Pháp đƣa v|o các loại t ổ chƣ́c 

kh{c nhau mang nhãn hiệu “quốc gia” chống cộng sản; 

- Nhƣ̂ng phần tƣ̃ trốtkít, b}́t mân, lƣu manh, phản động có quyền 

thế trong đạo giáo, d}n tộc thiểu số; 

- Bọn đ ầu h|ng, đầu thú , ly khai quy thuận “quốc gia” , chống 

cộng sản; 

- Hội tề, lính kín, qu}n đội chế độ cũ trở lại l|m tay sai cho chúng 

chống cách mạng. 

Thủ đoạn chủ y ếu cũa Pháp l| sƣ̃ dụng nh}n viên tình báo 

(Phòng nhì - 2e bureau) tìm mọi c{ch mua chu ộc, ly gián , chia rê nội 

bộ nh}n d}n, nội bộ c{c đo|n thể kh{ng chiến, nội bộ Đảng, trƣớc hết 

chia rê các d}n tộc, tôn giáo, chia rê Bắc Nam. 

Thƣ̣c d}n Pháp dƣ̣ng lên các đ ảng phái v| đo|n th ể quốc gia giả 

hiệu1, lập các “khu quốc gia”, “khu an ninh” một mặt để lƣ̀a bịp quần 

chúng nhất l| dƣ luận Pháp, mặt khác nhằm tạo thêm cơ sỡ xâ hội, lôi 

kéo ngƣời kh{ng chi ến trỡ v ề đầu thú l|m vi ệc cho Pháp . Cùng với 

việc nới rộng quyền cho Chính phũ Nam Kỳ tƣ̣ trị (do Lê Văn Hoạch 

l|m thũ tƣớng), Ph{p mua chuộc, lôi kéo các nhóm ph ản động trong 

ph{i Cao Đ|i T}y Ninh, Hòa Hảo, trong lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên, ngƣời 

Khmer, Hoa kiều Quốc d}n Đảng, tổ chƣ́c ra một số đơn vị g ồm một 

số lƣu manh đ ội lốt Công giáo (UMDC cũa Léon Leroy )..., vũ trang 

cho bọn n|y , cắt đ}́t, ph}n một số vùng cho chúng l|m lânh địa , gọi 

l| “vùng tƣ̣ trị”, khuyến khích, giúp đỡ chúng chống kh{ng chiến mỡ 

rộng vùng tạm chiếm2. 

___________ 

1, 2. Ngo|i c{c tổ chức của Cao Đ|i T}y Ninh v| Hòa Hảo, ở S|i Gòn - Chợ 

Lớn có c{c đãng ph{i v| tô ̃chƣ́c chính trị phản động sau: Thanh niên Bảo 

quốc đoàn, Liên hiệp Thanh niên nghĩa dõng, Đại Việt Quốc d}n đãng, Mặt 

tr}̣n Bình d}n Nam Kỳ, T}n Việt Nam, Nhóm Tinh th}̀n , Xã hội Công gi{o, 

Thanh niên [i quốc đoàn, Việt đoàn, v.v. nhƣng nhƣ̂ng  tô ̃chƣ́c n|y không 

có m}́y ảnh hƣỡng trong qu}̀n chúng. 
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Ph{p tiến h|nh cuộc chiến tranh trên lînh vƣ̣c kinh t ế - t|i chính, 

gồm hai mặt : một mặt duy trì , khuyến khích , tạo đi ều kiện cho tƣ 

sản Phá p, tƣ sản địa chũ ngƣời Vi ệt Nam , ngƣời Hoa khôi phục , 

đ}̃y mạnh khai thác cao su v| các c}y công nghi ệp khác ở miền 

Đông Nam Bộ v| lúa gạo ở miền T}y ; mặt khác thi h|nh thũ đoạn 

ph{ hoại kinh t ế kh{ng chi ến, ngăn chặn đƣờng ti ếp tế của lƣ̣c 

lƣợng cách mạng , vơ vét cũa d}n , thƣ̣c hi ện chính sách l}́y chi ến 

tranh nuôi chiến tranh. 

Sau khi điều bớt qu}n ra Bắc , tƣớng Nyô, Tƣ lệnh qu}n đội Pháp 

ở Nam Bộ có trong tay 23 tiểu đo|n bộ binh (ngƣời ]u Phi), 5 đại đội 

thiết giáp, 9 đại đội pháo binh. T}́t cả khoảng 38.000 qu}n. Số lính bổ 

túc g ồm 16.000 qu}n (forces supplétives ). Mỗi tiểu đo|n ]u - Phi 

đƣợc tăng cƣờng m ột đại đ ội phụ lƣ̣c qu}n . Ngo|i ra, còn có c{c lực 

lƣợng vû trang cũa Cao Đ|i T}y Ninh , Bình Xuyên, Hòa Hảo, ngƣời 

Khmer, lƣ̣c lƣợng UMDC cũa Léon Leroy... 

Nyô, Tƣ lệnh qu}n Pháp ở Nam Bộ chủ trƣơng t ổ chƣ́c lại 

chiến trƣờng , rút bớt c{c đ ồn nhõ lẽ t ập trung lƣ̣c lƣợng v|o vùng 

trọng đi ểm, chia Nam Bộ th|nh 3 tiểu khu v| đặc khu S|i Gòn - 

Chợ Lớn . Chúng ph{t tri ển số qu}n ngƣời b ản xƣ́1, đ}̃y mạnh chi ến 

tranh gián đi ệp, liên tục mỡ các cu ộc h|nh qu}n lớn đánh v|o các 

khu căn cƣ́ kháng chi ến nhằm tiêu di ệt cơ quan đầu nâo , lƣ̣c lƣợng 

vũ trang của c{ch mạng , c|n quét c{c vùng du kích , mỡ r ộng các 

vùng tạm chi ếm; triệt phá chính quy ền v| cơ sỡ cách mạng , thiết 

lập tề xã, bắt lính thƣ̣c hi ện chũ trƣơng dùng ngƣời Vi ệt đánh 

ngƣời Vi ệt. 

___________ 

1. Địch đ}̃y mạnh chiêu dụ thanh niên ngƣơì Viêṭ Nam v|o lính nhằm 

không ngƣ̀ng gia tăng tỷ lê ̣qu}n ngƣời bản xƣ́ trong lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ cũa 

Ph{p phục vụ cuộc chiến tranh x}m lƣợc Việt Nam: năm 1945 - 5.000 trên 

tỗng sô ́32.000, năm 1947 - 43.000 trên 85.000; năm 1950 - 122.000 trên 239.000 

(Sƣ́c mạnh Việt Nam, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, 1976, tr. 41). 
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2. Chỉ đạo của Trung ƣơng đối với Nam Bộ 

Trƣớc }m mƣu n|y cũa thƣ̣c d}n Pháp, tƣ̀ ng|y 16-12-1946 Trung 

ƣơng Đảng đâ có đi ện báo cho Xƣ́ ũy Nam B ộ “Theo tình hình bên 

Ph{p v| lòng tham của thực d}n , chỉ có m ột cuộc chiến tranh to|n 

diện, l}u d|i , gay gắt khó khăn mới gi ải quyết đƣợc chũ quy ền cũa 

Việt Nam... Nhiệm vụ cũa Nam B ộ l| không để cho Pháp đem hết t|i 

sản chiếm đƣợc ở Nam Bộ ra đánh Trung, Bắc”1. 

Cũng trong th{ng 12-1946, Trung ƣơng Đảng có thƣ gƣ̃i các 

đồng chí Nam B ộ chỉ ra c{c mặt công t{c m| Nam B ộ phải l|m để 

“không nhƣ̂ ng l|m cho chúng không th ể l}́y Nam B ộ dùng đánh 

Trung , Bắc m| lại l|m Nam B ộ cản trỡ thêm khó khăn nguy hại 

cho chúng . Cho nên công tác phá hoại , b}́t hợp tác v ề mọi 

phƣơng diện l| công tác chánh” . Phải “luôn luôn bảo vệ v| x}y 

đắp chính  quyền..., phải có nhƣ̂ng cơ quan h|nh chính bí m ật hay 

công khai , bao giờ cûng tiêu bi ểu chính quy ền cũa ta v}̂n có ở 

Nam Bộ. 

... kêu gọi các nh| đại trí thƣ́c , điền chũ phải l|m ráo ri ết, nhƣng 

quan trọng nh}́t l| v ề tôn giáo , Công giáo , Cao đ|i , Hòa hảo cố tìm 

hết cách để đo|n kết... cố thắt chặt h|ng ngû với D}n chũ Đảng v| các 

đảng phái...”2. 

Sau khi nêu một số nhi ệm vụ cụ th ể m| Nam Bộ phải thƣ̣c hiện 

trong bối c ảnh To|n quốc kháng chi ến, Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng 

Đảng kết luận: “Muốn thƣ̣c h|nh nhƣ̂ng nhi ệm vụ n|y , Đảng ta cần 

phải mạnh v| thống nh}́t . Không có m ột Đảng thống nh}́t v| mạnh 

mẽ không th ể đƣơng đầu với tình th ế hiện tại đƣợc . Thống nh}́t ... 

củng cố Đ ảng, ph{t triển Đảng th|nh một đảng quần chúng đũ oai 

quyền đầy đũ năng lƣ̣c lânh đạo l| đi ều kiện cốt yếu để kh{ng chiến 

kiến quốc” 3. 

___________ 

1, 2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 8, tr. 156, 162-164, 164. 
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Tƣ̀ mi ền Bắc trỡ v ề, đến chiến khu Đồng Tháp Mƣời v|o giƣ̂a 

năm 1947, Lê Du}̃n bắt tay ngay cùng với Xƣ́ ũy l}m thời kh}̃n 

trƣơng chu}̃n bị triệu tập Đại hội đại biểu Xƣ́ đảng bộ - lần thƣ́ nh}́t 

v| cûng l| lần duy nh}́t trong lịch sƣ̃ Đảng bộ Nam Bộ. 

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU XƢ́ ĐẢNG BỘ NAM BỘ LẦN I1, 

BƢỚC NGOẶT LỚN TRONG CHĨ ĐẠO 

CUỘC KHÁNG CHIẾN NAM BỘ 

Đại h ội đại bi ểu Xƣ́ đ ảng bộ Nam Bộ lần thƣ́ nh}́t chính thƣ́c 

khai mạc v|o ng|y 16-12-1947, bế mạc lúc 17 giờ ng|y 20-12-19472, tại 

h|nh dinh cũa B ộ Chỉ huy qu}n sự Khu 8, trong một ngôi nh| tranh 

rộng trên kinh Năm Ng|n , xã Nhơn Ninh, quận Mộc Hóa (nay thuộc 

tỉnh Long An)3. 

Tham dƣ̣ đại h ội có 63 đại biểu chính thƣ́c , 5 dƣ̣ thính4. C{c đại 

biểu đều đƣợc chĩ định trên cơ sỡ chọn lọc nhƣ̂ng đ ồng chí có t}m 

huyết, tiêu biểu cho sƣ̣ lânh đạo cũa đ ảng bộ c{c địa phƣơng , c{c 

đảng đo|n... thuộc các nhóm Giải Phóng, Tiền Phong v| không thuộc 

nhóm n|o để cùng b|n bạc nhƣ̂ng v}́n đề trọng đại của kh{ng chiến ở 

Nam Bộ. 

___________ 

1. Theo Văn kiện lƣu trƣ̂ ghi l| Hội nghị đại biễu Đãng bộ l}̀n I. 

2. Ghi theo “Biên bản cuộc đại biễu hội nghị Xƣ́ ủy” (T|i liệu của Cục Lƣu 

trƣ̂ Trung ƣơng Đãng - Phông Trung ƣơng Cục). Hiện cũng có ý kiến kh{c vê ̀

thời gian tiến h|nh Đại hội. Theo đại biễu Tr}̀n Bạch Đằng thì Đại hội diê̂n 

ra liền sau cuộc duyệt binh ở Thiên Hô ̣ (2-9-1947), v|o mùa mƣa  năm 1947 

v| kéo d|i đô ̣nƣ̃a th{ng. 

3. Giƣ̂a cuộc họp có tin Pháp sê nhãy dù nên các đại biễu tạm lánh 

sang bờ sông Vàm Cõ T}y , xã Long Ngãi Thuận , sau đó lại trỡ về họp 

chô̂ cû . 

4. Đại biễu do Xƣ́ ũy chĩ định gồm 37 đại biễu các tĩnh ũy và Thành ũy  

S|i Gòn Chợ Lớn (vắng đại biễu H| Tiên v| T}y Ninh), 13 đại biễu cũa c{c 

đãng đoàn, 10 đại biễu c{c Khu ủy. Xƣ́ ủy l}m thời vắng đồng chí Vƣ̣c. 
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Lê Du}̃n với tƣ cách phái viên cũa Trung ƣơng Đ ảng cùng Ban 

Thƣờng vụ Xƣ́ ũy l}m thời chũ trì Đại h ội. Kh{ch mời có Khu b ộ 

trƣỡng Khu 7 Nguyê̂n Bình v| Lu ật sƣ Phạm Ngọc Thu ần, Phó Chủ 

tịch Ủy ban kh{ng chiến h|nh chánh Nam Bộ. 

Sau khi nghe bƣ́c thƣ gƣ̃i Đại h ội cũa Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh 

(lúc đó lấy bí danh l| “đ ồng chí Th ận”), Đại hội đâ th ảo luận Nghị 

quyết cũa H ội nghị cán b ộ Trung ƣơng Đảng (3 – 6-4-1947), nghiên 

cƣ́u bƣ́c thƣ Chũ tịch H ồ Chí Minh gửi c{c đồng chí Trung Bộ1, vạch 

ra kế hoạch học tập bƣ́c thƣ n|y trong to|n Đảng bộ. 

C{c đại bi ểu d|nh nhiều thời gian th ảo luận tình hì nh, nhiệm 

vụ nêu trong b{o c{o của Xứ ủy l}m thời do Nguyễn Văn Kỉnh 

trình b|y , thảo luận nhƣ̂ng v}́n đ ề do cuộc kháng chi ến ở Nam Bộ 

đặt ra , thống nh}́t phƣơng hƣớng gi ải quyết, c{ch thực hi ện tốt 

đƣờng lối kháng chi ến to|n d}n, to|n diện, trƣờng k ỳ v| tƣ̣ lƣ̣c 

c{nh sinh của Đ ảng. 

Nhƣ̂ng n ội dung chính đâ đƣợc Đại h ội thảo luận v| ra nghị 

quyết nhƣ sau2: 

Về quân sƣ̣ : Để đánh bại }m mƣu bình định cũa địch , phải triệt 

để ph{ hoại c{c đƣờng giao thông , h|n cản sông ngòi , {p dụng 

rộng râi chiến thuật du kích , lƣu động nhanh , đánh b}́t ngờ v|o ch ỗ 

sơ hỡ cũa địch , tr{nh mũi nhọn ti ến công cũa chúng . Đánh bại  

___________ 

1. Năm 1947, Hô ̀Chí Minh đâ gƣ̃i thƣ cho c{c đồng chí Trung Bô,̣ đại 

ý căn dặn nhƣ sau: Phải đem t}́t cả tinh th}̀n v| lƣ̣c lƣơṇg hƣớng toàn  

d}n v|o mục đích đánh đuỗi thƣ̣c d}n Ph{p, gi|nh thống nh}́t v| độc  l}̣p 

cho Tô ̃quốc. Phải s{ng suốt, khôn khéo, c}̃n th}̣n, kiên quyết, siêng năng, 

nh}́t trí. Phải ra sƣ́c khắc phục c{c khuyết điễm nhƣ địa phƣơng  chủ 

nghĩa, óc bè ph{i, cô độc hẹp hòi, ham chuộng hình thƣ́c, ích kỷ  kiêu ngạo. 

Đoàn thễ phải qu}n sƣ̣ hóa, tƣ tƣỡng v| h|nh động phải tuyệt  đối nh}́t trí, 

phải chọn ngƣời v| giao việc cho tốt, giƣ̂ vƣ̂ng giao thông liên lạc trên 

dƣới, v.v. (Xem: Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 5, tr.76-79). 

2. Nhƣ̂ng đoạn trong ngoặc kép của ph}̀n n|y trích trong Biên bản v|  

Nghị quyết của Đại hội (T|i liệu của Cục Lƣu trƣ̂ Trung ƣơng Đãng). 
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kế hoạch của bọn ph ản động l}́n d ần chính quy ền cách mạng , thƣ̣c 

hiện “chính sách quân sƣ̣, chính trị thống nhất”, mỡ rộng chính sách đại 

đo|n kết v| công tác địch vận, ly gián địch. 

Để trƣờng k ỳ kh{ng chi ến, phải g}́p rút phát tri ển phong trào 

dân quân, thƣ̣c hi ện kh}̃u hi ệu “Mỗi công dân là một ngƣời lính , mỗi 

làng mạc là m ột chiến hào”. Phải tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng V ệ quốc 

đo|n, củng cố c{c khu căn cứ , thƣ̣c hi ện bằng đƣợc “sƣ̣ chĩ huy 

thống nhất , cƣơng quyết, sáng suốt , mau lẹ” . Cần đặc bi ệt chú trọng 

v}́n đề tƣ̣ cấp trong tƣ̀ng địa phƣơng , tƣ̣ c}́p v ề mọi mặt, nh}́t l| vô 

khí v| lƣơng thực . 

Về chính trị : Hội Liên Việt l| hình thƣ́c cụ th ể, duy nh}́t đ ể thƣ̣c 

hiện kh}̃u hiệu đại đo|n kết. Phải th|nh thật đo|n kết, đồng thời th}n 

{i phê bình đ ể cùng nhau kháng chi ến, tr{nh l|m gi ảm uy tín cũa  

nhau. Phải tập hợp đƣợc các phần tƣ̃ tiến bộ và lƣng chƣ̀ng tham gia kháng 

chiến bỡi vì mọi t ầng lớp nh}n d}n đ ều bị thƣ̣c d}n áp bƣ́c nên đ ều 

muốn độc lập, mặc dù có lý tƣỡng khác nhau. 

Chống }m mƣu cũa thƣ̣c d}n Pháp “dƣ̣a vào bọn ph ản động trong 

các tôn giáo lôi kéo đ ồng bào theo đạo chống lại kháng chi ến”, “chia rê lƣ̣c 

lƣợng kháng chi ến thành hai khối : quốc gia và c ộng sản, giả danh chống 

cộng sản để làm yếu mặt trận dân tộc kháng chiến”. 

Đối với Đ ảng D}n chũ cûn g nhƣ đối với các đ ảng phái khác , 

phải bằng h|nh đ ộng thiết thƣ̣c chƣ́ng tõ “chúng ta đặt quy ền lợi 

dân tộc trên quyền lợi đ ảng phái” , th|nh thật đo|n kết, să̂n s|ng giúp 

đơ̂ họ nh ận nhƣ̂ng nhi ệm vụ quan trọng trong kháng chi ến “tùy 

theo năng lƣ̣c , uy tín và lòng thành th ật ái quốc cũa họ” . Sƣ̣ đo|n k ết 

không chĩ thƣ̣c hi ện ở c{c cấp trên m| ngay ở c{c cấp dƣới trong 

công tác cụ th ể hằng ng|y . 

Đối với đ ồng b|o Cao Đài Tây Ninh, Phật giáo Hòa H ảo lầm lạc , 

cần tiếp tục tu yên truyền lôi kéo họ v ề với T ổ quốc , thƣ̣c hi ện 

kh}̃u hi ệu “Ngƣời Vi ệt không hại ngƣời Vi ệt”, să̂n s|ng khoan h ồng 

v| tha thƣ́ cho nhƣ̂ng ngƣời th|nh t}m trỡ v ề h|ng ngû kháng  
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chiến. Đối với đồng b|o trỡ lại sống trong vùng cách mạng kiểm soát, 

phải tích cƣ̣c giúp đơ̂ về mọi mặt, đƣợc tƣ̣ do tín ngƣơ̂ng v| bảo đảm 

quyền lợi trong ch ế độ d}n chũ. Ủng hộ việc th|nh lập tổ chƣ́c “Cao 

Đ|i cƣ́u quốc 12 ph{i hi ệp nhƣ́t” cho đ ến quận, thôn; có m ột Hội 

Th{nh cho Cao Đ|i 12 ph{i lo về mặt tín ngƣơ̂ng cho đạo. Tín đồ Cao 

Đ|i v}̂n ở trong các đo|n thể cƣ́u quốc v| liên lạc với Ban ch}́p h|nh 

của đạo về mặt đạo lý. 

Đối với đồng b|o Công giáo, phải thƣ̣c sƣ̣ đo|n k ết, đƣ̀ng để địch 

lợi dụng b}́t cƣ́ việc gì để lôi keó đồng b|o chống lại kháng chiến. Tôn 

trọng tự do tín ngƣỡng, không đƣợc x}m phạm ruộng đ}́t, t|i sản cũa 

nh| thờ, n}ng cao tinh thần ái quốc , kh{ng chiến cũa giáo d}n theo 

kh}̃u hiệu “Vì Chúa, vì Tổ quốc, ủng hộ mặt trận kháng chi ến, chính phủ 

kháng chiến”. Gi{o d}n đƣợc tự do tuyên truy ền gia nhập v|o Liên 

đo|n Công giáo v| các hội cƣ́u quốc. 

Địa bàn Cao Miên1, l| một hậu phƣơng cũa thƣ̣c d}n Pháp, cũng l| 

một đƣờng v ận chuyển cũa lƣ̣c lƣợng cách mạng , “Phải mỡ r ộng 

đƣờng tiếp tế võ khí của ta và ch ận đƣờng tiếp tế lƣơng thƣ̣c, binh lính cũa 

Pháp trên đất Cao Miên”. 

Ủng hộ v| mỡ rộng phong tr|o Cao Miên tƣ̣ do (Khmer Issarak), 

th|nh lập các căn cƣ́ địa chống Pháp có thƣ̣c lƣ̣c c ả về qu}n sƣ̣ v| 

h|nh ch{nh do ngƣời Cao Miên tự đ ảm nhiệm. Nêu cao kh}̃u hi ệu 

“Việt-Miên thân thiện”, “Ngƣời Miên không bắn gi ết ngƣời Vi ệt”, “Lính 

Miên không ra khõi Cao Miên”. 

Với ngƣời Khmer ở Nam Bộ, phải l|m th}́t bại }m mƣu chia rê , 

g}y nội chiến cũa thƣ̣c d}n Pháp nhƣ cu ộc hội nghị th|nh l ập 

“Làng thiểu số Cao Miên ở Nam Kỳ” tổ chƣ́c tại Sóc Trăng . Phải 

đánh mạnh v|o đ ồn Pháp ở c{c sóc , vận động các vị sƣ sâi cùng  

___________ 

1. Trƣớc v| trong kh{ng chiến chống Ph{p, Campuchia thƣờng đƣợc 

gọi l| Cao Miên hay l| Miên. 



Chương ba: Cùng toàn quốc kháng chiến 
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đi thuyết phục đ ồng b|o , đƣa ngƣời Miên v|o các cơ quan chính 

quyền, ra sách báo tuyên truyền vận động, chăm lo cải thiện đời sống 

của đồng b|o. 

Đấu tranh công khai trong vùng địch ki ểm soát : Cần khắc phục 

khuyết điểm chĩ chú ý công tác ở bƣng biền, “coi nhẹ đấu tranh công 

khai trong lòng địch” . Phải lợi dụng t riệt để c{c ho|n c ảnh thuận lợi 

công khai, tổ chƣ́c công khai đ ể tập hợp các t ầng lớp nh}n d}n v|o 

cuộc đ}́u tranh hằng ng|y ở vùng giặc kiểm soát bằng r}́t nhiều hình 

thƣ́c: tƣ̀ nhƣ̂ng vụ phá hoại nhõ , đ}́u tranh kinh t ế lẻ tẻ đ ến hoạt 

động giết giặc , trƣ̀ gian. Phải có k ế hoạch cụ th ể để “mọi ngƣời, dù ở 

địa vị nào , trong trƣờng hợp nào cûng có th ể tham gia kháng chiến, ủng hộ 

kháng chiến”. 

Củng cố chính quy ền nh}n d}n ở c{c thôn bằng b ầu cƣ̃ rộng râi, 

nh}́t l| “phải thẵng tay trƣ̀ng trị v| loại trƣ̀ nhƣ̂ng kẽ h| lạm v| đƣa 

v|o nhƣ̂ng ngƣời có t|i đƣ́c, đƣợc d}n chúng tín nhiệm”. 

Thƣ̣c hi ện t}́t c ả c{c quy ền tƣ̣ do d}n chũ , nh}́t l| tƣ̣ do tín 

ngƣơ̂ng, tƣ̣ do lƣu thông , tƣ̣ do ngôn lu ận. Nhƣ̂ng nguyện vọng cũa 

nh}n d}n phải đƣợc xem xét nhanh chóng. Chế độ thuế vụ phải cải tổ 

đúng theo ý nguyện cũa d}n v| nguyên tắc d}n chũ. 

Khắc phục khuy ết điểm chĩ chú trọng đ ộc quyền thƣơng mại , 

kiếm đƣợc nhi ều tiền. Phải coi trọng trƣớc h ết v}́n đ ề tăng gia sản 

xu}́t, ph}n phối v| tiếp tế kịp thời, nhanh chóng. 

Phải tổ chƣ́c sản xu}́t tƣ̣ c}́p tƣ̣ túc theo hình thƣ́c ti ểu quy mô , 

ph}n tán v| lƣu đ ộng; khuếch trƣơng tiểu công nghệ, thay thế h|ng 

ngoại bằng n ội hóa , bớt chịu ảnh hƣỡng cũa nền kinh tế giặc. Giải 

quyết m}u thu}̂n giƣ̂a nông d}n v| địa chũ , giảm địa tô cho nông 

d}n. Chia đ}́t công điền công thổ cho d}n, quản lý đ}́t đai cũa địa chũ 

chạy ra vùng địch, tạm giao đất cho d}n sản xu}́t. 

[p dụng “c{c bi ện pháp phá h oại n ền kinh tế, t|i chính cũa 

giặc: phong tõa kinh t ế, c}́m gi}́y bạc Pháp , ph{t h|nh giấy bạc 

Việt Nam, v.v.”. 
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Phải có kế hoạch chi thu t|i chính hằng năm cho to|n Nam Bộ v| 

tƣ̀ng tĩnh . Thống nh}́t v| ki ểm soát chặt chê t|i chính cũ a các tĩnh . 

Thi h|nh chính sách tiết kiệm triệt để. 

Đại hội đâ d|nh nhi ều thời gian b|n v ề lãnh đạo phong trào dân 

quân và các đoàn thể cƣ́u quốc: thanh niên, nông d}n, phụ nữ, liên hiệp 

nghiệp đo|n , Phụ lão cứu quốc , Cao Đ|i cƣ́u quốc , Phật giáo cƣ́u 

quốc...1, nh}́n mạnh t ầm quan trọng cũa công tác hƣơng thôn , coi 

“hƣơng thôn là thành trì cho cu ộc trƣờng kỳ kháng chiến, giƣ̂ đƣợc hƣơng 

thôn là nắm đƣợc cơ sỡ kháng chiến”. 

Để tăng cƣờng sƣ̣ lânh đạo cũa Đảng, Đại hội đâ b|n v| quy định 

về lề lối, nhiệm vụ lânh đạo của Xứ ủy , Khu ũy , Tỉnh ủy , c{c tiểu ban 

của Đảng, c{c Đảng đo|n v| v}́n đề đ|o tạo cán bộ. 

Đại hội nh}́n mạnh : “Toàn thể Đảng ta phải có sƣ̣ thống nhất v ề tƣ 

tƣỡng và hành đ ộng. Trƣớc hết, mỗi đồng chí ph ải có tinh th ần kỹ lu ật và 

tinh thần phụ trách . Chúng ta phải quyết liệt tranh đấu chống hƣ̂u khuynh 

và tả khuynh”. 

C{c biểu hiện hƣ̂u khuynh đƣợc nêu ra l| : khinh thƣờng lƣ̣c lƣợng 

của kh{ng chi ến, sợ hâi trƣớc sƣ̣ đe dọ a cũa kẽ thù ; đầu cơ , vụ lợi , 

dƣ̣a v|o th ế lƣ̣c đo|n th ể để chuyên quyền; buông lơi vai trò v| 

quyền lânh đạo cũa Đảng đối với phong tr|o kháng chiến. 

Về tả khuynh, phải chống xu hƣớng bi ệt phái , chỉ thấy có Đ ảng 

mình, không th}́y kh ả năng chiến đ}́u cũa nh}n d}n , của c{c đ ảng 

ph{i d}n chủ ti ến bộ, không mỡ r ộng đƣợc mặt tr ận đo|n kết 

kh{ng chi ến. 

___________ 

1. Theo sô ́ liệu b{o c{o tại Đại hội, tình hình tô ̃chƣ́c c{c đoàn thễ cƣ́u  

quốc cho đến lúc đo ́nhƣ sau: 

- Thanh niên: 237.789 đoàn viên, 68.000 thiếu nhi. 

- Nông d}n: Có Ban ch}́p h|nh trong 19 tỉnh, 299.904 hội viên. 

- Phụ nƣ̂: Có Ban ch}́p h|nh trong 20 tỉnh, 458.880 đoàn viên. Nƣ̂ d}n 

qu}n: 15.733 tiễu đội. Bình d}n học vụ: 11.229 lớp. Hội B| mẹ chiến sĩ: 160. 

- Liên hiệp nghiệp đoàn: 70.000 đoàn viên, trong đo ́ có 3.000 ở S|i 

Gòn - Chợ Lớn v| 30.000 đoàn viên ở c{c đồn điền cao su. 
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Đại hội đâ bầu Ban Ch}́p h|nh Xƣ́ đảng bộ gồm 15 ủy viên chính 

thƣ́c, 3 ủy viên dự khuyết1, trƣ̣c tiếp bầu Lê Du}̃n l|m Bí thƣ, Nguyê̂n 

Văn Kĩnh v| Nguyê̂n Đƣ́c Thu ận: Phó Bí thƣ , Phạm Hùng v| Ung 

Văn Khiêm: Ủy viên Thƣờng vụ2. 

Đại hội đặc biệt ghi nhận sƣ̣ đóng góp sắc s ảo cũa Lê Du}̃n . Sau 

khi về Nam, với b ộ óc rất s{ng suốt v| nhạy c ảm với thƣ̣c t ế, trên 

cƣơng vị phái viên cũa Trung ƣơng (v| về sau l| Bí thƣ Xƣ́ ũy ), Lê 

Du}̃n đâ quán triệt đƣờng lối cũa Đảng trong xƣ̃ lý các v}́n đề tƣ̀ đặc 

điểm tình hình địa phƣơng v| con ngƣời Nam B ộ, đƣa phong tr|o 

c{ch mạng v|o quỹ đạo trong buổi đầu kh{ng chiến. 

Trong Đại h ội, Lê Du}̃n nêu lên nhi ều quan điểm tập trung v|o 

c{c vấn đề sau đ}y: 

1. Ph{t huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, trong đó nh}́n 

mạnh vai trò quan trọng của dân quân - v| chính đồng chí nhận nhiệm 

vụ Trƣởng phòng D}n qu}n Nam Bộ. 

2. Ph{t động phong trào đấu tranh ở đô thị và vùng địch tạm chi ếm, 

coi v}́n đề đ}́u tranh gi|nh quy ền lợi thiết thƣ̣c hằng ng|y cũa nh}n 

d}n đô thị cûng l| đ}́u tranh cách mạng. 

3. Giải quyết vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ nhăm̀ đ}̃y mạnh kháng 

chiến: tạm giao , tạm cấp ru ộng đ}́t cho nông d}n , khuyến khích địa 

chủ hiến điền, không để xảy ra xung đột căng thẵng. 

___________ 

1. 15 Ủy viên chính thức gồm : Lê Du}̃n , Phạm Hùng , Ung Văn Khiêm, 

Nguyê̂n Văn Kỉnh, H| Huy Gi{p, Nguyê̂n Đức Thu}̣n, Tr}̀n Văn Trà , 

Nguyê̂n Văn Tr}́n, Nguyê̂n Văn T}y (Nguyê̂n Thanh Sơn ), Phan Trọng Tuệ , 

Nguyê̂n Văn Vịnh , Nguyê̂n Văn Cúc (Nguyê̂n Văn Linh ), Ho|ng Dƣ 

Khƣơng, Lê Văn Sĩ v| Nguyê̂n Thị Th}̣p (Nguyê̂n Văn Tr}́n tuy  không có 

mặt tại Đại hội nhƣng v}̂n đƣợc b}̀u v|o Xƣ́ ủy). 3 Ủy viên dƣ̣ khuyết gồm: 

Nguyê̂n Văn Long, Lê Minh Định v| Nguyê̂n Văn Trí. 

2. C{ch b}̀u cƣ̃ cũng có đặc thù m| c{c đại hội kh{c không có: Đại hội  

trƣ̣c tiếp b}̀u Bí thƣ, Phó Bí thƣ Xƣ́ uỷ v| c{c uỷ viên Thƣờng vụ (không 

phải Ban Ch}́p h|nh b}̀u Bí thƣ, Phó Bí thƣ...). 
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4. Khẵng định quan đi ểm đo|n kết, tập hợp trí thức, các tôn giáo, 

các nhân sĩ tiêu biểu, mỡ rộng Mặt trận đo|n kết kháng chiến1. 

5. X}y dƣ̣ng chính quy ền kháng chi ến: bên dƣới th ật kiên định , 

mạnh, bên trên thật tiêu biểu. 

6. Xây dƣ̣ng Đ ảng: thống nh}́t ý chí v| h|nh đ ộng. Tờ báo cũa 

Đảng bộ Nam Bộ l}́y tên l| Thống Nhất. Trên bìa có một c}u cũa Nho 

gi{o trong Kinh Dịch l|m phƣơng ch}m: “Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, 

nhất trí nhi bách lƣ̣” (nhiều con đƣờng quy về một hƣớng, suy tƣ trăm 

đƣờng trong sƣ̣ thống nh}́t ý chí). 

7. Đặc bi ệt coi trọng tầng lớp trẽ , chăm sóc chu  đáo phong tr|o 

thanh niên, x}y dƣ̣ng đội ngû dƣ̣ bị cũa Đảng trong thanh niên. 

8. Nêu bật vai trò cũa lânh tụ Hồ Chí Minh, coi đó l| nh}n tố thắng 

lợi cũa cách mạng. 

9. Đặt c{ch mạng d}n t ộc d}n chũ trong bối c ảnh cũa cách mạng 

thế giới, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, nh}́n mạnh nhƣ̂ng đặc 

điểm cũa Nam Bộ. 

Nhƣ̂ng quan đi ểm trên đ}y mang tính ch}́t lý lu ận v| thƣ̣c tiê̂n 

chỉ đạo xuyên suốt cuộc kháng chiến ở Nam Bộ (1947 - 1954). 

Th|nh công lớn nh}́t cũa Đại h ội l| tạo đƣợc sự đoàn k ết trong 

toàn Đảng bộ, sƣ̣ thống nhất v ề tƣ tƣỡng và t ổ chƣ́c . Trong Đại h ội, 

nhƣ̂ng ngƣời cũa Xƣ́ uỹ Gi ải Phóng , Xƣ́ uỹ Ti ền Phong , nhƣ̂ng 

ngƣời không thu ộc nhóm n|o , nhƣ̂ng cán b ộ tƣ̀ Côn Đ ảo về... đâ 

cùng ngồi lại v ới nhau chung lo những vi ệc lớn cũa đ}́t nƣớc ... 

Đại h ội đâ b ầu ra một c}́p ũy g ồm nhƣ̂ng đ ảng viên ƣu tú tiêu 

biểu cho sƣ̣ đo|n k ết thống nh}́t cũa to|n đ ảng bộ, có đủ đức , đũ 

t|i lânh đạo kháng chi ến. Trong Ban Ch}́p h|nh có “Gi ải Phó ng” 

(Trần Văn Tr| , Nguyê̂n Thị Th ập, Ho|ng Dƣ Khƣơng ), có “Ti ền  

___________ 

1. Lê Du}̃n đâ tiếp Leo Figuères, Ủy viên dƣ̣ khuyết Trung ƣơng 

Đãng Cộng sản Ph{p v| nh| b{o Tam Ích tại chiến khu Đồng Th{p Mƣời đễ 

nói rõ cuộc kh{ng chiến chính nghĩa của nh}n d}n ta. 
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Phong” (Ung Văn Khiêm , Nguyê̂n Văn Kĩnh , H| Huy Giáp , 

Nguyê̂n Văn T}y ), số đông đ ảng viên không thuộc “Tiền Phong” 

cũng không thu ộc “Giải Phóng” nhƣ Lê Du}̃n , Phạm Hùng , 

Nguyê̂n Đƣ́c Thuận, Phan Trọng Tu ệ, Nguyê̂n Văn Vịnh , Nguyê̂n 

Văn Cúc (Nguyê̂n Văn Linh ), Lê Văn Sŷ ... Trong số n|y , nhiều cán 

bộ hoạt đ ộng tại Nam B ộ tƣ̀ sau khỡi nghîa Nam K ỳ đến Cách 

mạng Th{ng T{m v| từ Côn Đ ảo về, nay công tác ở c{c cơ quan 

lãnh đạo Xƣ́ ũy v| ở c{c khu , phụ tr{ch công t{c Đ ảng, chính 

quyền đo|n thể v| qu}n sƣ̣ . 

Có c{c đ ảng viên tƣơng đối trẽ l| Nguyê̂n Đƣ́c Thu ận, Nguyê̂n 

Văn Kĩnh , Trần Văn Tr| . Có đ ảng viên trí thƣ́c nhƣ H| Huy Giáp , 

Nguyê̂n Văn Tr}́n , có đảng viên th|nh phần lao động nhƣ Nguyê̂n 

Đức Thuận, Ho|ng Dƣ Khƣơng , có những đảng viên ngƣời Nam B ộ 

nhƣ Phạm Hùng , Nguyê̂n Thị Thập... có ngƣời quê ở Bắc Bộ, Trung 

Bộ nhƣ Lê Du}̃n , Nguyê̂n Văn Cúc (Nguyê̂n Văn Linh ), Ho|ng Dƣ 

Khƣơng... Đặc biệt, đảng bộ có ngƣời đứng đ ầu nổi bật l| Lê Du}̃n 

m| các đại biểu gọi l| “đại di ện Cụ Hồ”, c{c trí thức cho l| ngọn đèn 

200 nến (deux cents bougies). 

Đại hội đại biểu to|n đảng bộ Nam Bộ lần thƣ́ nh}́t n|y , cũng l| 

lần duy nh}́t , l| một bƣớc ngoặt  lớn trong lịch sƣ̃ đ ảng bộ. Đại hội 

đánh d}́u sƣ̣ trƣỡng th|nh cũa đảng bộ về mặt x}y dƣ̣ng Đảng. 

Nội dung nghị quy ết cũa Đại h ội đâ trỡ th|nh tƣ tƣỡng chĩ đạo 

xuyên suốt cu ộc kháng chi ến chống x}m lƣợc Pháp . Theo tinh thần 

của Đại hội, Ủy ban kh{ng chiến h|nh chánh Nam Bộ kiện to|n v| bổ 

sung nhƣ̂ng ngƣời có đƣ́c , có t|i không ph}n bi ệt th|nh phần giai 

c}́p, đảng phái hay tôn giáo . Cũng trên tinh th ần đó , Mặt trận đo|n 

kết d}n tộc đƣợc mỡ rộng thiết thƣ̣c gồm đũ các vị tiêu biểu trong các 

đảng phái, tôn giáo, d}n tộc ở miền Nam. C{c đo|n th ể quần chúng 

ph{t triển, kết nạp đông đ ảo hội viên , đo|n viên cũa giới , giai c}́p , 

lƣ́a tuổi, c{c b| mẹ chi ến sî , phụ lão , đều hoạt đ ộng thiết thƣ̣c chớ 

không phải chỉ có danh nghĩa , l|m nòng cốt cho cu ộc kháng chi ến 

to|n d}n v| to|n diện. 
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Nghị quyết Đại h ội đề ra việc phát huy h ết mƣ́c t|i năng v| trí 

tuệ của mọi ngƣời , qua đó nhƣ̂ng sáng ki ến, ph{t minh, s{ng tạo nở 

rộ, biến không th|nh có , biến ít th|nh nhi ều trên các tr ận địa giáo 

dục, y tế, khoa học kŷ thu ật, qu}n giới, kinh tế, văn nghệ, điện ảnh, 

thông t}́n xâ , đ|i phát thanh ,... phục vụ cho kh{ng chi ến, phục vụ 

nh}n d}n. 

III. X]Y DƢ̣NG, CỦNG CỐ MỌI MẶT LỰC LƢỢNG  

KH[NG CHIẾN CHỐNG KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH NAM BỘ 

(CUỐI NĂM 1946 ĐẾN CUỐI NĂM 1948) 

Tích cực thực hiện lời kêu gọi to|n quốc kháng chi ến ng|y 19-12-

1946 của Chủ tịch H ồ Chí Minh : “... Ai có súng dùng súng . Ai có 

gƣơm dùng gƣơm , không có gƣơm thì  dùng cuốc , thuổng, gậy 

gộc. Ai cûng ph ải ra sƣ́c chống thƣ̣c d}n Pháp cƣ́u nƣớc” 1, qu}n 

d}n Nam Bộ, với mọi thƣ́ vû khí có th ể có, đâ si ết chặt tay nhau , 

đo|n kết quyết liệt đánh địch khắp nơi , chia lƣ̃a với chi ến trƣờng 

miền Bắc , vƣ̀a đánh, vƣ̀a x}y dƣ̣ng , củng cố lực lƣợng chi ến đ}́u 

của mình . 

1. Củng cố Mặt trận đoàn kết dân tộc và các đoàn thể cƣ́u quốc 

Thƣ̣c hiện chũ trƣơng cũa Xƣ́ ũy l}m thời v| nghị quy ết cũa Đại 

hội đại bi ểu Xƣ́ đ ảng bộ Nam Bộ th{ng 12-1947, Xƣ́ ũy đâ tích cƣ̣c 

củng cố Mặt tr ận đo|n kết d}n tộc, c{c đo|n th ể c{ch mạng, qua đó 

l|m th}́t bại mƣu đồ của thực d}n Ph{p chia để trị, khống chế c{c tôn 

gi{o, d}n tộc ở Nam Bộ. 

Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt Nam Bộ 

Đầu năm 1947, tại căn cứ Đ ồng Tháp Mƣời , hội nghị đại bi ểu  

c{c chính đ ảng, đo|n thể cƣ́u quốc , c{c tôn gi{o , c{c d}n t ộc đâ  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 480. 
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bầu Ủy ban Mặt tr ận Việt Minh Nam Bộ do H| Huy Giáp , đảng viên 

cộng sản kỳ cƣ̣u - l|m Chũ nhi ệm, Vƣơng Văn Lê̂ (Đảng D}n chũ ) 

l|m Phó Chũ nhiệm, Trần Bạch Đằng l|m Tổng thƣ ký. 

Giƣ̂a năm 1947, cũng tại chi ến khu Đồng Tháp Mƣời , đại bi ểu 

17 đo|n thể, chính đ ảng, tôn giáo , c{c nh}n sĩ yêu nƣớc đã ti ến 

h|nh hội nghị th|nh l ập Hội Liên Việt Nam Bộ (Hội Liên hiệp quốc  

d}n Việt Nam tại Nam B ộ)1
 theo đúng tôn chĩ mục đích l| đo|n 

kết t}́t c ả c{c đ ảng phái yêu nƣớc v| đ ồng b|o không đảng phái , 

không ph}n biệt giai c}́p , tôn giáo , xu hƣớng chính trị , chủng t ộc, 

đ}́u tranh vì m ột nƣớc Vi ệt Nam độc lập, thống nh}́t , d}n chũ , 

phú cƣờng . 

Hội nghị đâ b ầu Cao Triều Phát l|m Chũ tịch , linh mục Nguyê̂n 

B{ Luật, kỹ sƣ Huỳnh Thiện Lộc l|m Phó Chũ tịch, H| Huy Giáp l|m 

Tổng thƣ ký. 

Củng cố các đoàn thể cứu quốc 

Nhƣ̂ng năm 1947 - 1948, các đoàn th ể cƣ́u quốc ở Nam Bộ đâ có 

bƣớc phát tri ển về tổ chƣ́c, hoạt đ ộng r}́t thi ết thƣ̣c , l|m chỗ dƣ̣a 

vƣ̂ng chắc cho Đảng, chính quyền, qu}n đội trong mọi mặt công tác. 

Liên hiệp nghiệp đoàn Nam Bộ 

Ng|y 7-11-1946, Tổng Công đo|n Nam Bộ đổi tên l| Liên 

hiệp nghiệp đo|n Nam Bộ, do kŷ sƣ canh nông Nguyê̂n Văn 

Lƣơ̂ng l|m Thƣ ký . Ng|y 25-11-1946 ở S|i Gòn - Chợ Lớn , c{c công 

đo|n tập hợp v|o Liên hi ệp nghiệp đo|n S|i Gòn - Chợ Lớn với 

h|ng trăm công đo|n cơ sỡ . Để giƣ̂ vƣ̂ng vai trò nòng cốt  trong sƣ̣ 

nghiệp kháng chi ến, Liên hiệp nghiệp đo|n Nam Bộ đ}̃y  

___________ 

1. Hội Liên hiệp quốc d}n Việt Nam (gọi tắt l| Hội Liên Việt) đƣợc 

th|nh l}̣p tại H| Nội ng|y 28-5-1946. Chủ tịch Hô ̀Chí Minh đƣợc b}̀u làm  

Chủ tịch danh dƣ̣ của Hội, Huỳnh Thúc Kh{ng l| Chủ tịch v| Tôn Đƣ́c  

Thắng l| Phó Chủ tịch Hội. Th{ng 3-1951, Hội Liên Việt v| Mặt tr}̣n Việt  

Minh thống nh}́t tô ̃ chƣ́c th|nh Mặt tr}̣n Liên hiệp quốc d}n Việt Nam  

(gọi tắt l| Mặt tr}̣n Liên Việt). 
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mạnh việc cũng cố tổ chƣ́c v| phát triển lƣ̣c lƣợng ở cả vùng tƣ̣ do v| 

vùng tạm chiếm. 

Ở vùng tự do, Liên hiệp nghiệp đo|n Nam Bộ kết nạp công nh}n, 

viên chƣ́c v| lao đ ộng các ng |nh thũ công nghi ệp, động viên đo|n 

viên ho|n th|nh tốt mọi nhi ệm vụ đƣợc giao , tham gia các phong 

tr|o “thi đua yêu nƣớc”. Đến đầu năm 1948, số đo|n viên trong vùng 

tƣ̣ do lên đ ến 41.000 ngƣời, chiếm tỹ lệ 51% số công nh}n , viên chƣ́c 

v| lao động. 

Ở vùng tạm chi ếm, đặc biệt ở c{c th|nh phố lớn nhƣ S|i Gòn  - 

Chợ Lớn , Cần Thơ..., Liên hiệp nghiệp đo|n Nam Bộ ph{t tri ển 

đo|n viên trong công nh}n các nh| máy , xí nghi ệp, ngƣời lao 

động trong các cơ sỡ s ản xu}́t thũ công v| các khu x óm lao đ ộng. 

Cũng đ ến đầu năm 1948, số đo|n viên trong vùng tạm chi ếm có 

30.323 đo|n viên, chiếm tỹ l ệ 29,5% số công nh}n . Thƣ̣c hi ện theo 

“Thƣ gƣ̃i các đ ồng chí Nam B ộ” th{ng 12-1946 của Ban Chấp h|nh 

Trung ƣơng Đảng1, Liên hiệp nghiệp đo|n Nam Bộ ph{t đ ộng các 

cuộc đ}́u tranh chính trị , kinh tế v| phá hoại trong vùng tạm 

chiếm. “Xem việc đấu tranh đòi 1 đồng xu cho công nhân cûng là 

kháng chi ến, cũng là cách mạng” (Lê Du}̃n ). Ngo|i ra , bằng mọi 

c{ch ph{ hoại m{y móc , vật tƣ, phƣơng tiện, kho t|ng nhằm g}y 

khó khăn cho vi ệc sản xu}́t cũa địch . Đặc bi ệt ở c{c đ ồn điền cao 

su tại mi ền Đông Nam Bộ, đo|n viên tiến h|nh cuộc “chiến tranh 

cao su” nhƣ chặt phá c}y cao su (tính đ ến năm 1948, có hơn 7 

triệu c}y cao su bị chặt phá). Sau n|y , c{ch mạng hƣớng dẫn không  

___________ 

1. Trong thƣ, Trung ƣơng Đãng nh}́n mạnh : “Công tác phá hoại , b}́t 

hợp t{c về mọi phƣơng diện l| công t{c ch{nh... lãn công đình công, đòi 

quyền lợi kinh tê ́trong c{c công xƣỡng, c{c sỡ... nhƣ̂ng hình thƣ́c tranh đ}́u 

chính trị chung, t}̃y chay chính phủ bù nhìn, đòi c{c quyền tƣ̣ do d}n chủ, 

chống khủng bô.́.. phải kết hợp nhƣ̂ng cuộc tranh đ}́u không bạo  lƣ̣c với 

c{c cuộc chiến đ}́u bằng lƣ̣c lƣợng võ khí” (Văn kiện Đãng Toàn tập, Sđd, t. 

8, tr. 162-163). 
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chặt c}y cao su vì l| t|i s ản cũa đ}́t nƣớc m| chuy ển sang phá hoại , 

đốt kho chƣ́a cao su , ph{ hủy nhi ều máy móc chuyên dùng , g}y 

khó khăn cho chủ trƣơng “lấy kinh t ế phục vụ chi ến tranh” của 

thƣ̣c d}n Pháp . 

Hội Nông dân cƣ́u quốc Nam Bộ 

Với truyền thống yêu nƣớc , nông d}n Nam Bộ tích cực gia nh ập 

Hội Nông d}n cƣ́u quốc Nam Bộ. Chỉ trong năm 1947, số hội viên gia 

tăng đến 89%, tƣ̀ 158.909 (th{ng 4-1947) lên 299.904 (th{ng 12-1947). 

Trong số 21 tỉnh, th|nh cũa Nam Bộ, có 19 tỉnh đã th|nh lập đƣợc tổ 

chƣ́c Hội. 

Hội trƣỡng l| Đỗ Nghĩa Trọng (Trọng gi|)1.  

Hội phát tri ển nhanh chóng do Xƣ́ ũy v| Ũy ban kháng chi ến 

h|nh chánh Nam Bộ có nhiều chính sách đúng đắn đối với nông d}n, 

nhƣ tạm c}́p cho tá đi ền, cố nông ru ộng đ}́t tịch thu cũa thƣ̣c d}n 

Ph{p v| Việt gian, ruộng vắng chũ; ở nhƣ̂ng nơi đ}́t rộng ngƣời thƣa 

nhƣ Đồng Tháp Mƣời , mỗi hộ nông d}n đƣợc c}́p m ột lô đ}́t “trăm 

ngang ng|n dọc” (100 m x 1.000 m = 10 ha), khuyến khích khai kh}̃n 

đ}́t hoang, ấn định thuế nông nghiệp hợp lý, vận động điền chũ hiến 

hay nhƣờng bớt ru ộng đ}́t 2, giảm tô, giảm tƣ́c ... khiến cho đời sống 

kinh tế v| tinh thần cũa nông d}n , nh}́t l| nông d}n nghèo , đƣợc cải 

thiện rô rệt. Vì thế, nông d}n ph}́n khỡi , hăng hái tham gia H ội, tích 

cƣ̣c sản xu}́t lƣơng thƣ̣c thƣ̣c ph}̃m để n}ng cao đời sống bản th}n v| 

gia đình, đồng thời đóng góp cho công cu ộc kháng chiến, động viên 

ngƣời th}n trong gia đìn h gia nhập bộ đội, công tác trong cơ quan 

nh| nƣớc hay tham gia các đo|n thể cƣ́u quốc. 

___________ 

1. Trong Ban Ch}́p hành còn có Hồng Ch}u (Nguyê̂n Mạnh Hoan ), 

Nguyê̂n Lƣu , Nguyê̂n Văn Siêu (Bảy Siêu ), Nguyê̂n Văn Song , Lê Bá 

Phƣợng ... 

2. Cao Triêù Ph{t (ở Bạc Liêu) hiêń 5.000 ha, Huỳnh Thiêṇ Lôc̣ (ở Rạch Gi{) 

hiêń 5.000 ha, Nguyên̂ Ngọc Tƣơng (ở Bêń Tre) hiêń 100 ha, v.v.. 
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Liên đoàn thanh niên Việt Nam ở Nam Bộ 

Ng|y 5-1-1947, đại biểu các tổ chƣ́c thanh niên ở Nam Bộ - Thanh 

niên cƣ́u quốc , Thanh niên d}n chũ , Thanh niên Công giá o, Nam 

thanh đo|n , Đo|n học sinh Nam B ộ... - tổ chƣ́c hội nghị tại căn cƣ́ 

Vƣờn Thơm (Chợ Lớn ) để thống nh}́t h|nh đ ộng. Hội nghị quy ết 

định th|nh lập Liên đoàn thanh niên Việt Nam ở Nam Bộ, bầu Ban Ch}́p 

h|nh Liên đo|n gồm Trần Bạch Đằng , Nguyễn Văn Chí (Thanh niên 

cƣ́u quốc), Vƣơng Văn Lê̂ , Trƣơng Công Cán (Thanh niên d}n chũ ), 

Võ Văn Kh ải, linh mục Lê Th|nh Phiên (Thanh niên Công giáo ), 

Nguyê̂n Duy Cƣơng (Nam thanh đo|n)... 

Ng|y 25-5-1947, nhƣ̂ng sinh viên tham gia kháng chi ến họp đ ại 

hội th|nh lập Chi hội sinh viên Nam Bộ. Chi hội xin gia nhập Liên 

đo|n thanh niên Việt Nam ở Nam Bộ v| cƣ̃ đại di ện v|o Ban Ch}́p 

h|nh Liên đo|n. 

Tƣ̀ ng|y 5 đến ng|y 8-12-1947, Xƣ́ đo|n Thanh niên cƣ́u quốc 

Nam Bộ tiến h|nh Đại h ội lần thƣ́ nh}́t tạ i xâ Đốc Binh Ki ều trong 

chiến khu Đồng Tháp Mƣời . Tham dƣ̣ Đại h ội có 42 đại bi ểu, thay 

mặt cho 237.789 đo|n viên Thanh niên cƣ́u quốc v| 68.000 đội viên 

Thiếu nhi cƣ́u quốc to|n Nam B ộ. Đại hội bầu Ban Ch}́p h|nh chính 

thƣ́c gồm 27 ủy viên, Ch}u Quốc Tu}́n l|m Xƣ́ đo|n trƣỡng. 

Đại hội chũ trƣơng phát động các phong tr|o: qu}n sƣ̣ hóa thanh 

niên, x}y dƣ̣ng đời sống mới v| hƣơng thôn mới , sản xu}́t tƣ̣ túc , 

bình d}n học vụ v| công t{c thiếu nhi. 

Hƣỡng ƣ́ng kh}̃u hi ệu “mỗi đoàn viên là một dân quân”, thanh 

niên nam nƣ̂ hăng hái tòng qu}n . Chỉ trong ba ng|y (ng|y 1 – 3-7-

1948) có 5.286 thanh niên (trong đó 90% l| đo|n viên) xin gia nhập 

bộ đội, mỡ đ ầu cho phong tr|o sôi nổi tòng qu}n trong thời gian 

sau đó1. Khắp nơi , d}n qu}n tham gia luyện tập qu}n sƣ̣ , x}y dƣ̣ng  

___________ 

1. Tính đến th{ng 10-1948, sô ́ lƣợng d}n qu}n ở 8 tỉnh của Khu 8 

tăng lên nhƣ sau: 

- D}n qu}n tƣ̣ vệ: 15.019 tiễu đội nam, 1.718 tiễu đội nƣ̂. 

- D}n qu}n du kích: 876 tiễu đội nam, 7 tiễu đội nƣ̂. 
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l|ng chiến đ}́u , đắp c ản, đ|o kênh , ph{ c ầu, ph{ đƣờng , đ|o hầm 

h|o, địa đạo, lập trận địa chiến đ}́u bảo vệ xóm l|ng. 

Xƣ́ đo|n t ổ chƣ́c Đại h ội lần thƣ́ hai ng|y 29-12-1949 tại 

Ngang Dƣ̀a (Rạch Gi{ ), có 80 đại bi ểu đại di ện 320.000 đo|n viên 

dƣ̣. Đại h ội sôi nổi thảo luận chƣơng trình h|nh đ ộng to|n diện, 

bầu Ban Ch}́p h|nh mới g ồm 23 ủy viên , Trần Bạch Đằng l|m Xƣ́ 

đo|n trƣỡng . 

Đoàn phụ nƣ̂ cƣ́u quốc Nam Bộ 

Tính đ ến tháng 2-1947, Đo|n phụ nữ cứu quốc Nam B ộ có 

210.000 đo|n viên. Th{ng 4-1947, Đo|n triệu tập Hội nghị đại biểu tại 

xã Nhơn Hòa L ập (chiến khu Đồng Tháp Mƣời) để b|n việc cũng cố 

v| phát triển Đo|n, bầu Ban Ch}́p h|nh l}m thời Xƣ́ đo|n g ồm 7 ủy 

viên, Nguyên̂ Thị Thập l|m Đo|n trƣỡng. 

Sau Hội nghị, Đo|n phát triển mạnh (số đo|n viên v|o tháng 12-

1947 tăng hơn hai lần, lên 458.000 ngƣời, tỉnh n|o cũng có Ban Chấp 

h|nh tĩnh đo|n). 

Hội nghị đại bi ểu năm 1948 tổ chƣ́c tại m ột địa đi ểm bên kinh 

Nguyê̂n Văn Tiếp (chiến khu Đồng Tháp Mƣời ) bầu Ban Ch}́p h|nh 

chính thức, Đo|n Kim Định1 l|m Đo|n trƣỡng. 

Đo|n phát đ ộng phong tr|o tăng gia sản xu}́t lƣơng thƣ̣c thƣ̣c 

ph}̃m, trồng bông dệt vải, trồng d}u nuôi tằm 2
 vƣ̀a tƣ̣ túc cho gia 

đình, vƣ̀a đáp ƣ́ng nhu c ầu ăn mặc cũa b ộ đội v| cán b ộ. Đo|n đ}̃y 

mạnh vi ệc th|nh lập các “H ội mẹ chi ến sî” , sau có thêm “H ội chị 

chiến sî”, tích cực chăm lo đời sống v ật ch}́t v| tinh th ần cho bộ đội, 

động viên thanh niên tòng qu}n , tham gia chiến đ}́u v| phục vụ 

chiến đ}́u , l|m giao liên, tiếp tế, trinh sát , c{c phong tr|o “hũ gạo 

kh{ng chi ến”, “con g| cƣ́u quốc” , “bụi chuối yêu nƣớc” , “áo mùa 

đông binh sî” xu}́t phát tƣ̀ đ}y ... Kinh Phụ nƣ̂ (ở M ộc Hóa ) 

___________ 

1. Có ý kiến cho rằng Nguyê̂n Thị Th}̣p tiếp tục l|m Đoàn trƣỡng. 

2. Năm 1949, to|n Nam Bô ̣ có 2.260 ha bông vải, 2.519 ha d}u tằm, 

5.192 khung dệt. 
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do chị em đ|o nối li ền hai sông V|m Cõ Đông v| V|m Cõ T}y . Ở 

vùng tạm chi ếm, phụ nữ tham gia c{c cu ộc đ}́u tranh chính trị đòi 

d}n sinh d}n chũ , chống bắt lính, vận động lính đ|o ngû ... Có nơi tổ 

chƣ́c tiểu đội, trung đội nƣ̂ d}n qu}n. 

Năm 1950, Đo|n phụ nƣ̂ cƣ́u quốc cùng các tổ chƣ́c phụ nƣ̂ khác 

nhƣ Phụ nƣ̂ d}n chũ, Phụ nữ Công gi{o, Phụ nữ Cao Đ|i,... tiến h|nh 

Đại hội phụ nƣ̂ Nam Bộ tại Rạch Ruộng (Rạch Gi{), th|nh lập Hội liên 

hiệp phụ nƣ̂ Nam B ộ v| bầu Ban Ch}́p h|nh , Nguyê̂n Thị Th ập l|m 

Hội trƣỡng. 

Tăng cường đoàn kết với các đảng phái, tôn giáo, dân tộc trong 

Mặt trận Việt Minh - Liên Việt 

Đoàn kết với Kỳ bộ Nam Bộ của Đảng Dân chũ Việt Nam1
 

Trong Cách mạng Tháng Tám cûng nhƣ trong kháng chiến chống 

Ph{p, c{c đảng viên Kỳ bộ D}n chũ Nam Bộ luôn sát cánh với nhƣ̂ng 

đảng viên Cộng sản tham gia các mặt đ}́u tranh cũa to|n d}n , nhiều 

ngƣời đƣợc ph}n công giƣ̂ các trọng trách trong chính quy ền v| lƣ̣c 

lƣợng vû trang cách mạng2. 

___________ 

1. Th{ng 6-1944 , với sƣ̣ giúp đơ̂ cũa Đãng Cộng sãn Đông Dƣơng , 

một số trí thƣ́c yêu nƣớ c, tiến bộ thành l}̣p Đãng D}n chũ Việt Nam , 

th|nh viên của Mặt trận Việt Minh . Sau đó , ở S|i Gòn , một số trí thƣ́c , 

sinh viên tại chô̂ và tƣ̀ Hà Nội “xếp bút nghiên” về Nam Bộ , sau khi dƣ̣ 

lớp hu}́n luyện do Việt Minh tỗ chƣ́ c, th|nh lập T}n d}n chủ đo|n , rồi 

đỗi thành T}n d}n chũ đãng . Sau đó , T}n d}n chũ đãng (trong Nam)  

v| Đảng D}n chủ Việt Nam (ngo|i Bắc ) thống nh}́t về mặt tỗ chƣ́c dƣới 

tên gọi Đãng D}n chũ Việt Nam . Đãng D}n chũ còn tỗ ch ức một số 

đoàn thễ trƣ̣c thuộc nhƣ Thanh niên d}n chũ , Phụ nữ d}n chủ , Thiếu 

nhi d}n chũ ... 

2. Nhƣ: Huỳnh Thiện Lộc (Bô ̣ trƣỡng Bô ̣ Canh nông Chính phủ liên 

hiệp kh{ng chiến), Tr}̀n Bƣ̃u Kiếm (Tỗng thƣ ký Ủy ban h|nh chính Nam Bộ), 

Nguyê̂n Đăng (đại biễu Quốc hội khóa I), Nguyê̂n Tƣ̣ Do (Ủy viên xâ  hội 

Ủy ban h|nh chính Nam Bô)̣, Vƣơng Văn Lê̂ (Phó Chủ nhiệm Việt Minh  

Nam Bô)̣, Trƣơng Văn Gi|u (Khu bộ phó Khu 8 sau l| Khu bộ trƣỡng  

Khu 9). 
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Tuy nhiên, một số ít cán b ộ, đảng viên D}n chũ chƣa ch}́p 

nhận vai trò lânh đạo cũa Đ ảng Cộng sản đối với sƣ̣ nghi ệp cách 

mạng ở Việt Nam, thậm chí có ngƣời đòi chia sẽ “quy ền chĩ huy” 

trong lƣ̣c lƣợng vû trang v| tranh gi|nh qu ần chúng ở nơi n|y , 

nơi khác . 

Trong cuộc họp ng|y 17-1-1948 giƣ̂a cán b ộ hai Đảng, Lê Du}̃n 

trình b|y l ập trƣờng cũa Đ ảng Cộng sản đối với cách mạng Vi ệt 

Nam, nh}́n mạnh “hai Đ ảng cần phải liên minh h|nh động không 

nhƣ̂ng trong công cu ộc giải phóng d}n t ộc m| cả sau n|y khi Việt 

Nam đi lên chũ nghîa xâ h ội”1. Trong cuộc họp n|y , Trần Bƣ̃u 

Kiếm, Ủy viên Trung ƣơng Đ ảng D}n chũ nói rô l ập trƣờng cũa 

Đảng D}n chũ , hƣ́a sê thuy ết phục đ ảng viên Đảng D}n chũ sát 

c{nh với Đ ảng Cộng sản trong công cuộc giải phóng d}n t ộc, 

không để thƣ̣c d}n ph ản động khiêu khích , g}y chia rê chống 

Đảng Cộng sản. 

Nhờ kiên trì thuyết phục có tình có lý v| thái độ ch}n th|nh đo|n 

kết cũa các đ ảng viên Cộng sản cùng với thƣ̣c t ế trong chiến đ}́u, uy 

tín của Đ ảng Cộng sản, của lãnh tụ H ồ Chí Minh ng|y c|ng cao , 

trong Đảng D}n chũ có sƣ̣ chuy ển hóa tích cƣ̣c . Đến năm 1950, đảng 

viên Đảng D}n chũ ho|n to|n ch}́p nh ận vai trò lânh đạo cũa Đ ảng 

Cộng sản. Trên báo Độc lập, cơ quan Kỳ bộ Nam Bộ Đảng D}n chũ, Bí 

thƣ Kỳ ủy Nguyễn Vi ệt Nam đâ vi ết một b|i báo n ổi tiếng: “Chúng 

tôi đầu h|ng giai c}́p vô sản”2. 

Thanh lọc các đơn vị Bình Xuyên theo Bảy Viê̂n và bọn phòng nhì Pháp, 

trong sạch hóa bộ đội Bình Xuyên đi với cách mạng 

Tuy có m ột số ngƣời tron g lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên xu}́t th}n tƣ̀ 

giới giang h ồ mang tính khí anh hùng h ảo hán , đại bộ phận l| lao  

___________ 

1. Theo thông b{o ng|y 25-7-1947 của Thƣờng vụ Xƣ́ ủy Nam Bô ̣gƣ̃i các 

tỉnh ủy. 

2. Theo lối nói của ngƣời trí thƣ́c ở Trung Quốc gi{c ngô ̣ c{ch mạng, 

công nh}̣n vai trò lãnh đạo của Đãng Cộng sản v| giai c}́p công nh}n. 
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động th|nh thị v| nông thôn b}́t mân với ch ế độ cũ, có tinh th ần 

chống cƣờng quy ền, chống áp bƣ́c , chống thƣ̣c d}n . Đ}y l| một lƣ̣c 

lƣợng phức tạp nhƣng có nhi ều khả năng chuyển hóa , c{ch mạng 

hóa đ ể hòa nh ập v|o lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng . Trong nhƣ̂ng 

ngƣời đƣ́ng đ ầu lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên , nhóm Nguyễn Văn Mạnh 

đâ tham gia khỡi nghîa Nam K ỳ (th{ng 11-1940), Dƣơng Văn 

Dƣơng v|o cuối năm 1943 đâ t ập hợp lƣ̣c lƣợng , tạo vũ khí , liên 

lạc với c{c đ ảng viên cộng sản nhƣ Nguyê̂n Vi ệt Hồng, Ba Cũa , 

Hai L}n. 

Ngay tƣ̀ cuối năm 1945, Dƣơng Văn Dƣơng , Lê Văn Viê̂n (Bảy 

Viê̂n) lần lƣợt đƣợc b ổ nhiệm Khu bộ phó Khu 7. Nhiều đảng viên 

đâ đƣợc cƣ̃ v|o công tác trong lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên nhƣ Tƣ̀ Văn 

Ri, Trần Văn T}m, Trần Minh T}m, Lê Hiền... cùng các thũ lînh tốt 

nhƣ Dƣơng Văn Dƣơng , Mai Văn Vînh , Nguyê̂n Văn Mạnh , 

Huỳnh Văn Trí ... hƣớng các binh sî  dƣới quy ền mình tích cƣ̣c 

kh{ng chi ến chống thƣ̣c d}n Pháp . Riêng chi đội 2, đến năm 1947 

đâ có 200 đảng viên, l| chi đội nhiều đảng viên nh}́t ở Khu 7. C{c 

chi đội Bình Xuyên đ ều đƣợc bố trí v|o các mặt tr ận chiến đ}́u . Với 

tiếng tăm anh hùng hảo hán vốn có , lại tích cực tham gia nhi ều 

trận đánh ở S|i Gòn - Chợ Lớn , Biên Hòa , chi viện mặt tr ận Bến 

Tre... lƣ̣c lƣợng Bình Xuyên có uy tín đối với nhi ều tầng lớp nh}n 

d}n ở S|i Gòn , kể cả tầng lớp trí thƣ́c . Tuy nhiên, trong lƣ̣c lƣợng 

Bình Xuyên , nhƣ̂ng ngƣời c ầm đầu do tính khí , lối sống , xƣ̃ sƣ̣ 

công việc khác nhau nên x ảy ra m}u thu}̂n , có tình trạng ngƣời 

n|y ngƣời khác lôi kéo tay ch}n theo mình . Thiếu vƣ̂ng v|ng nh}́t 

l| một bộ phận Bình Xuyên chịu  ảnh hƣỡng cũa B ảy Viê̂n g ồm các 

chi đội 9, 21, 25. 

Thƣ̣c d}n Pháp chũ trƣơng thƣ̣c hi ện chia rê n ội bộ lƣ̣c lƣợng 

Bình Xuyên bằng c{c thủ đoạn : khiêu khích , g}y xung đột giƣ̂a m ột 

số chi đ ội Bình Xuyên với các chi đ ội khác đang phục tùn g sƣ̣ chĩ 

huy cũa Khu 7 nhằm lôi kéo , t{ch lực lƣợng Bình Xuyên ra 
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khỏi kh{ng chiến, ph{ hoại Mặt trận d}n tộc kháng chiến. Chúng c|i 

nh}n viên tình báo (Phòng nhì) v|o thao túng chi đ ội 9 v| Bộ tham 

mƣu Liên khu Bình Xuyên cũa Bảy Viễn. 

C{c nh}n viên Phòng nhì nhƣ Lại Hữu T|i , Lại Văn Sang , L}m 

Ngọc Đƣờng , Maurice Thiên lôi kéo B ảy Viê̂n v|o con đƣờng ăn 

chơi, trụy lạc , xa rời kháng chi ến, biến Chiến khu Rƣ̀ng Sác th|nh 

“chiến khu ma” , {n binh bất đ ộng không đánh Ph {p. Một số đ ảng 

viên ở c{c chi đ ội 9, 21, 25 bị khủng bố , thủ tiêu . H|nh động đó 

g}y b}́t bình trong đại đa số cán b ộ chiến sî Bình Xuyên . Nhằm 

t{ch B ảy Viê̂n ra khõi Rƣ̀ng Sác , níu giữ B ảy Viê̂n lại với kháng 

chiến, Ban Qu}n sƣ̣ Nam  Bộ đề bạt Lê Văn Viễn l|m Khu b ộ 

trƣỡng Khu 7, giao Huỳnh Văn Nghệ thuyết phục B ảy Viê̂n v ề 

Đồng Tháp dƣ̣ lê̂ t}́n phong . Khi Bảy Viê̂n v| đo|n tùy tùng rời 

Rƣ̀ng Sác , trên đƣờng v ề Đồng Tháp Mƣời thì tại Rƣ̀ng Sác , cuộc 

thanh trƣ̀ng bắt đ ầu: 4 giờ sáng ng|y 24-5-1948, ba đại đ ội cũa 

trung đo|n 300 (chỉ huy l| Tr ần Sơn Tiêu ) phối hợp với m ột đại 

đội thuộc chi đội 21 (trƣớc đ}y do B ảy Viê̂n chĩ huy ) v| một đại 

đội chi đội 9 (chỉ huy l| Tr ần Công Đƣ́c ) v}y chặt vòng ngo|i , cho 

một bộ phận đột kích v|o ba mục tiêu T ổng h|nh dinh cũa B ảy 

Viê̂n, Bộ Tham mƣu Liên khu Bình Xuyên v| Sỡ chĩ huy chi đ ội 9. 

Trƣớc giờ hợp đ ồng nổ súng, có l ệnh cũa Xƣ́ ũy Nam B ộ đình chĩ 

cuộc thanh trƣ̀ng nhƣng bƣ́c đi ện bị giƣ̂ lại ở Khu ũ y 7. Hầu hết 

bọn ph ản động v| nh}n viên Phòng nhì bị bắt . Tên L}m Ngọc 

Đƣờng chạy trốn , sau bảy ng|y đêm , hắn bị bắt với tang v ật: cặp 

đƣ̣ng t|i li ệu Pháp gƣ̃i B ảy Viê̂n , danh sách bọn phòng nhì v| ph ản 

động trong nội bộ Bình Xuyên , nhật ký ghi các vụ phá hoại , kế 

hoạch x}y dựng “chi ến khu ma” v| 1 cặp đ ầy tiền Đông Dƣơng 

Ng}n h|ng. Ng|y 31-5-1948, cuộc thanh trƣ̀ng k ết thúc . 

Đƣợc tin cu ộc thanh trƣ̀ng x ảy ra, Bảy Viê̂n bị các nh}n viên 

Phòng nhì T|i , Sang tác đ ộng, đâ cù ng 60 tùy tùng chạy v ề S|i  

Gòn, đầu h|ng Pháp . Ta cƣ̃ nhi ều cán b ộ tiếp cận nhƣng không 
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thuyết phục đƣợc Bảy Viê̂n trỡ về. Phản đối ý định đầu h|ng cũa Bảy 

Viê̂n, 2 tiểu đội trong trung đội tùy tùng do Bảy Cao chĩ huy tách ra , 

trỡ lại khán g chiến. Trong cuộc thanh lọc , Nguyê̂n Đƣ́c Huy 1
 - một 

tay sai cũa Pháp len lõi trong h|ng ngû kháng chi ến - lạm dụng 

quyền hạn Bí thƣ ph}n khu Duyên H ải, đâ xƣ̃ lý oan nhi ều ngƣời . 

C{c đơn vị còn lại của bộ đội Bình Xuyên đƣợc biên chế v|o các trung 

đo|n 302, 307, 309. Ph}n khu Duyên Hải đƣợc cũng cố . Dƣơng Văn 

H|2 đƣợc đề bạt Khu bộ phó. 

Tranh thũ lƣ̣c lƣợng ti ến bộ trong Cao Đài , ủng hộ Hội Cao Đài cƣ́u 

quốc 12 phái hiệp nhƣ́t 

Trong 12 ph{i Cao Đ|i lúc ấy , ph{i T}y Ninh l| phái gốc v| đông 

tín đồ nh}́t. Nhiều tín đồ của ph{i n|y tích cực tham gia C{ch mạng 

Th{ng T{m v| kh{ng chi ến chống Pháp . Một số chƣ́c sắc cũa phái 

n|y giƣ̂ cƣơng vị cao trong chính quyền, đo|n thể v| qu}n đội kháng 

chiến, nhƣ Trƣơng Văn Xƣơng (chƣ́c sắc) l|m Phó Chũ tịch Ũy ban 

nh}n d}n tĩnh T}y Ninh, Đặng Trung Chữ (chƣ́c sắc) v| Phạm Trung 

Kiên (anh ruột cũa “hộ ph{p” Phạm Công Tắc) l|m Phó Chũ tịch Mặt 

trận Việt Minh tĩnh T}y Ninh , Cao Minh Căn l|m Trung đội trƣỡng 

Trung đội B thuộc Chi đội 11, Trần Ngọc Lên l|m Tham mƣu trƣỡng 

Trung đo|n 301, v.v.. 

Tuy nhiên, Trần Quang Vinh cũa phái Cao Đ|i T}y Ninh lại ký 

Thỏa ƣớc 9-6-1946 cam kết “trung th|nh” với thƣ̣c d}n Pháp , v| 

Phạm Công Tắc ký thỏa ƣớ c 8-1-1947 lập “Qu}n đội Cao Đ|i (T}y 

Ninh)” giúp Pháp chống lại kháng chi ến. H|nh động n|y bị nhi ều 

chƣ́c sắc v| tín đồ của ph{i T}y Ninh lên {n. 

Hoạt đ ộng cũa “qu}n đ ội Cao Đ|i T}y Ninh” g}y nhiều khó  

 khăn cho kháng chi ến, khiến cán b ộ, chiến sî v| nh}n d}n r}́t căm  

___________ 

1. Nguyê̂n Đức Huy (tƣ́c Huy r}u kẽm) bị địch bắt, đ}̀u h|ng, nh}̣n làm 

tay sai cho địch ph{ c{ch mạng tƣ̀ thời khỡi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; 

khi t}̣p kết ra miền Bắc bị ph{t hiện đâ nh}̣n tội v| bị xƣ̃ lý. 

2. Em ruột Dƣơng Văn Dƣơng. 



Chương ba: Cùng toàn quốc kháng chiến 
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ph}̂n. Xƣ́ ũy l}m thời Nam B ộ chỉ thị Khu 7 v| các tĩnh mi ền Đông 

phải bình tînh , vạch trần }m mƣu chia để trị của Ph{p , lên án h|nh 

động l|m tay sai cho giặc cũa m ột số chƣ́c sắc ph ản quốc , đồng 

thời trƣ̀ ng trị nhƣ̂ng kẽ theo địch chống lại T ổ quốc, vận động tín 

đồ tham gia v| ũng h ộ kh{ng chi ến. Tuy nhiên, một số cán b ộ Khu 

ủy Khu 7 không quán tri ệt đầy đũ chĩ thị nói trên , theo tƣ tƣỡng 

“tả” khuynh cƣ̣c đoan ra l ệnh cho một số đơn vị bộ đội tiến h|nh 

tảo thanh Cao Đ|i, g}y hậu quả lớn về mặt chính trị . Ở Khu 8 cũng 

có tình hình n|y l|m cho ở một số nơi tín đ ồ bỏ nh| chạy ra l ập các 

“chu vi” , x}y dƣ̣ng các đơn vị Cao Đ|i chống lại cách mạng . Xƣ́ ũy 

đâ chĩ thị cho c{c khu v| tỉnh có sai phạm sửa chữa sai l ầm. Dần 

dần, tín đồ Cao Đ|i hiểu rô chính sách tôn trọng tƣ̣ do tín ngƣơ̂ng 

của chính quy ền kháng chi ến, bỏ qua sai l ầm nói trên , đo|n kết 

chống ngoại x}m . 

Tín đồ v| chƣ́c sắc cũa các phái C ao Đ|i đều tích cƣ̣c tham gia 

kh{ng chiến, nổi bật l| phái Minh Chơn Đạo ở miền T}y Nam Bộ1
 v| 

ph{i Ban Chỉnh Đạo ở Bến Tre2. 

Tƣ̀ ng|y 14 đến ng|y 17-10-1947, 66 đại bi ểu cũa 12 ph{i Cao 

Đ|i (kể cả ph{i T}y Ninh trung th|nh ) to|n Nam Bộ tề tƣ̣u về chiến 

khu Đồng Tháp Mƣời , vạch tr ần thũ đoạn “chia đ ể trị” của thực 

d}n Pháp v| lên án h|nh đ ộng cũa m ột số chƣ́c sắc ph ản quốc v| 

phản đạo ở T}y Ninh, quyết định th|nh l ập Hội Cao Đ|i cƣ́u quốc 

12 ph{i hi ệp nhƣ́t . Th|nh phần Ban ch}́p  h|nh, Ban cố v}́n v| Ban 

kiểm soát cũa H ội phản ánh sƣ̣ đo|n k ết thống nh}́t giƣ̂a các phái :  

___________ 

1. Cao Triều Ph{t, chƣởng quản ph{i Minh Chơn Đạo, l| đại biễu 

Quốc hội (khóa I), Chủ tịch Hội Liên Việt Nam Bô,̣ Ủy viên Ban Ch}́p 

h|nh Kỳ bô ̣Việt Minh Nam Bô.̣ 

2. Hai con trai của Nguyê̂n Ngọc Tƣơng, gi{o tông Ban Chỉnh Đạo, 

đều tham gia kh{ng chiến: kỹ sƣ Nguyê̂n Ngọc Bích l| Khu bô ̣phó Khu 9, 

kỹ sƣ Nguyê̂n Ngọc Nhƣ̣t l| ủy viên xã hội Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính 

Nam Bô.̣ 
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Cao Triều Phát l| Chũ tịch , Nguyê̂n Ngọc Nhƣ̣t v| Nguyê̂n Văn 

Khảm l| Phó Chũ tịch . Ng|y 3-5-1948, Chủ tịch H ồ Chí Minh khen 

ngợi “ [mƣời] hai ph{i Cao Đ|i do cụ Cao Tri ều Phát lânh đạo luôn 

luôn cùng đồng b|o to|n quốc hăng hái kháng chi ến. Tổ quốc v| 

Chính phủ sẽ nhớ công những ngƣời con trung th|nh”1. 

Tranh thũ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vạch mặt bọn cầm đầu phản động, 

hƣớng về chính nghĩa, đoàn kết kháng chiến 

Th{ng 10-1945, thƣ̣c hiện chính sách đại đo|n k ết, Ủy ban nh}n 

d}n Nam Bộ mời Huỳnh Phú S ổ, gi{o chủ Ph ật giáo Hòa H ảo, l|m 

ủy viên đặc bi ệt. Nhƣng một số ngƣời c ầm đầu trong giáo phái 

n|y nhƣ Trần Văn Soái (Năm Lƣ̃a ), L}m Th|nh Nguyên (Hai 

Ngo{n), Lê Quang Vinh (Ba Cụt ), Nguyê̂n Giác Ng ộ... vì quyền lợi 

c{ nh}n , ngả theo Pháp , chống lại kháng chi ến. Họ th|nh l ập qu}n 

đội Hòa H ảo, ph{t tri ển D}n Xâ đ ảng2. Ng|y 18-5-1947, Trần Văn 

So{i với danh nghĩa T ổng tƣ lệnh qu}n đội Hòa H ảo đƣa “qu}n 

đội Hòa H ảo” l|m qu}n phụ lƣ̣c cũa Pháp . Trần Văn Soái (Năm 

Lƣ̃a), L}m Th|nh Nguyên (Hai Ngoán ), Lê Quang Vinh (Ba Cụt ), 

Nguyê̂n Giác Ng ộ đƣợc thƣ̣c d}n Pháp phong h|m sî quan , đƣợc 

thu thuế trong phạm vi khu vƣ̣c chi ếm đóng . Lƣ̣c lƣợng n|y trỡ 

th|nh lƣ̣c lƣợng hung hân , l| chỗ dƣ̣a cũa thƣ̣c d}n Pháp trong các 

cuộc c|n quét l}́n chi ếm đóng đ ồn kềm kẹp d}n . Th{ng 7-1947, bọn 

phản động đội lốt Hòa H ảo lôi kéo m ột số t ín đ ồ cả tin nổi dậy 

cƣớp chính quy ền ở một số vùng , giết hại nhi ều đo|n viên Cƣ́u 

quốc ở cơ sỡ. 

Để hạn ch ế nhƣ̂ng tác hại do D}n Xâ Hòa H ảo g}y ra, một 

mặt , lƣ̣c lƣợng vû trang mi ền T}y Nam Bộ nhiều lần t}́n công , 

phục kích , g}y cho chún g nhiều tổn th}́t ; mặt khác , Xƣ́ ũy chĩ thị  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 5, tr. 422. 

2. D}n Xã đãng l| tên gọi tắt của Việt Nam d}n chủ xã hôị đãng, 

th|nh l}̣p ng|y 21-9-1946, tô ̃chƣ́c chính trị của Ph}̣t gi{o Hòa Hảo. 
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tiến h|nh công tác “Hòa H ảo vận”, lập Ban Hòa H ảo vận ở c{c tỉnh 

có đông tín đ ồ Hòa Hảo để giải thích cho họ hi ểu rô }m mƣu th}m 

độc cũa thƣ̣c d}n Pháp v| h|nh đ ộng phản quốc hại d}n cũa 

nhƣ̂ng kẽ c ầm đầu Hòa H ảo - D}n Xâ , tuyên truyền chính sách đại 

đo|n kết to|n d}n v| tƣ̣ do tín ngƣơ̂ng cũa kháng chi ến. Công tác 

vận động thuyết phục đạt k ết quả: đông đảo đồng b|o Hòa H ảo 

giúp đỡ kh{ng chi ến, hợp tác với b ộ đội (nhƣ trong c{c tr ận Tầm 

Vu ở Cần Thơ ). Đặc bi ệt, Huỳnh Văn Trí , Trung đo|n trƣỡng 

Trung đo|n 304, l}́y tƣ cách sƣ thúc đạo Hòa H ảo đâ cùng trung 

đo|n về Long Ch}u H| một mặt trƣ̀ng trị nhƣ̂ng ph ần tƣ̃ ph ản 

quốc, mặt khác hƣớng các chƣ́c sắc v| tín đ ồ theo con đƣờng chính 

nghĩa, đo|n kết để chống x}m lăng . 

Củng cố Hội Phật giáo cƣ́u quốc Nam Bộ 

Hội Phật giáo cƣ́u quốc Nam B ộ ra đời v|o cuối năm 1946 tại 

chiến khu Đồng Tháp Mƣời , do hòa thƣợng Thích Minh Nguy ệt l|m 

Ch{nh hội trƣỡng, hòa thƣợng Thích Huệ Th|nh v| tham tá Hai l|m 

Phó hội trƣỡng, Đ|o Không Không l|m Tổng thƣ ký ; văn phòng đặt 

tại chùa Ô Môi (xã Mỹ Quý , Đồng Tháp Mƣời ). Hội xu}́t b ản báo 

Tinh tấn do hòa thƣợng Thích Minh Nguy ệt l|m chũ nhi ệm, nh| báo 

Lê Văn Đổng l|m chũ bút. 

Ở vùng tự do , Hội động viên tín đ ồ tham gia mọi công tác cũa 

kh{ng chiến, tƣ̀ tòng qu}n đánh giặc đến tăng gia sản xu}́t. 

Ở vùng tạm chi ếm, Hội vận động tín đ ồ ủng h ộ thuốc men , 

quyên góp ti ền bạc , v.v. cho kháng chiến. Nhiều chùa trỡ th|nh ch ỗ 

hội họp, trạm giao liên, nơi che gi}́u cán bộ v| chƣ́a vû khí. 

Nhiều tăng ni v| phật tƣ̃ đâ bị địch bắt v| hy sinh , nhƣ hòa 

thƣợng Thích Trí Quang, Ch{nh hội trƣỡng Tĩnh hội Gia Định. 

Sau m}́y năm hoạt  động, nhận th}́y h ầu hết tín đ ồ đạo Ph ật - 

với tƣ cách l| công d}n - đều đâ gia nh ập các đo|n th ể cƣ́u quốc 

hoặc đang hoạt đ ộng trong các t ổ chƣ́c kháng chi ến, nên Hội Phật 

gi{o cứu quốc Nam B ộ tuyên bố tƣ̣ gi ải thể (1949). Đại di ện cũa 

tăng ni v| phật tƣ̃ tiếp tục có mặt trong H ội Liên Việt ở mọi cấp . 
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Thƣ̣c hi ện đoàn kết giáo dân , củng cố H ội Công giáo kháng chi ến 

Nam Bộ 

Khi Pháp trỡ lại x}m lƣợc nƣớc ta , b}́t ch}́p mọi đe dọa , mua 

chuộc, đông đảo giáo ph}̃m v| tín đ ồ Công giáo Nam B ộ tham gia 

kh{ng chi ến chống ngoại x}m . Nhiều linh mục ra bƣng bi ền nhƣ 

Nguyê̂n Bá Lu ật, Nguyê̂n Bá Sang , Nguyê̂n Bá Kính (ba anh em 

ruột), Lê Đình Hi ển, Hồ Th|nh Biên , Võ Th|nh Trinh , Trần Quang 

Nghiêm , Nguyê̂n Hi ến Lê̂ ... Đặc bi ệt, linh mục Nguyê̂n Bá Kính 

l|m tuyên úy cũa V ệ quốc đo|n . C{c linh mục n|y bị Kh}m mạng 

Tòa Th{nh Vatican đóng ở Phnôm Pênh rút phép thông công 

nhƣng các ông v}̂n không bõ kháng chi ến. Tiêu biểu cho giáo d}n 

yêu nƣớc l| lu ật sƣ Thái Văn Lung , đại bi ểu Quốc h ội (khóa I ), chỉ 

huy lƣ̣c lƣợng vû trang huy ện Thũ Đƣ́c (Gia Định ) chiến đ}́u anh 

dũng ngay trong những ng|y đ ầu kháng chi ến, bị địch v}y bắt , đâ 

khẵng khái hy sinh . Nhiều trí thƣ́c Công giáo tham gia chính 

quyền v| bộ đội nhƣ luật sƣ Phạm Ngọc Thu ần (Phó Chủ tịch , 

quyền Chũ tịch Ũy ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ), luật sƣ 

Nguyê̂n Th|nh Vînh (ủy viên Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính 

Nam Bộ, Gi{m đốc Sở T|i chính Nam B ộ), Nguyê̂n Tƣ̣ Do (ủy viê n 

xã hội Ũy ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ), Phạm Ngọc Th ảo 

(Trƣỡng Phòng m ật vụ Nam B ộ). Số giáo d}n hoạt đ ộng trong 

vùng tạm chi ếm không ít . Trong đo|n đại bi ểu Nam Bộ ra Việt Bắc 

do Trần Văn Tr| v| Trần Bƣ̃u Ki ếm d}̂n đ ầu, có linh mụ c Nguyê̂n 

B{ Kính . Linh mục Nguyê̂n Bá Kính đâ đƣợc Chũ tịch H ồ Chí 

Minh tiếp, sau đó trỡ v ề Nam Bộ hoạt đ ộng r}́t tích cƣ̣c . C{c linh 

mục tham gia kh{ng chi ến có quan h ệ r}́t tốt với m ột số linh mục 

yêu nƣớc trong vùng tạm chi ếm, nhƣ linh mục Nguyê̂n Văn Bình 

sau n|y l| Tổng giám mục địa ph ận S|i Gòn . 

Tại chi ến khu Đồng Tháp Mƣời , một số giáo ph}̃m v| tín đ ồ 

lập Hội Công giáo kháng chi ến Nam Bộ với hai t ổ chƣ́c Thanh  niên 

Công giáo v| Phụ nƣ̂ Công giáo , nhằm t ập hợp v| đ ộng viên 
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b| con trong Đạo đóng góp nhi ều hơn nƣ̂a cho kháng chi ến với tinh 

thần “Vì Chúa, vì Tổ quốc”. 

Ở vùng tự do , gi{o d}n, tu sî v| nƣ̂ tu các họ đạo Nhơn Hòa L ập 

(Đồng Tháp Mƣời ), Mỹ Luông, Cù lao Giêng (Long Xuyên), Huyện 

Sƣ,̃ B|u Ráng , Kinh Cùng (Bạc Liêu ), Tr| Cú Cạn (Sóc Trăng)... lập 

nhiều th|nh tích đáng k ể. Nhiều thanh niên Công giáo hăng hái gia 

nhập bộ đội, Thanh niên xung phong... 

Trong vùng tạm chi ếm, nhiều giáo d}n tích cƣ̣c quyên góp ti ền 

bạc, thuốc men , lƣơng thƣ̣c, vũ khí gửi ra bƣng bi ền, vận động con 

em trong h|ng ngû qu}n đ ội v| chính quyền theo Pháp l|m n ội ƣ́ng, 

tình b{o, tham gia binh vận, dùng nh| cũa mình l|m trạm giao liên , 

che gi}́u cán bộ... Linh mục Nguyê̂n Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội Liên 

Việt tĩnh Cần Thơ, năm 1948 đâ vận động nhiều đồng b|o Công giáo 

trong tĩnh tham gia kháng chi ến, đặc biệt l| nổi dậy phá khu tƣ̣ trị 

Công giáo Thới Lai (Ô Môn). 

Thƣ̣c d}n Pháp m ột mặt gi ết hại nhƣ̂ng linh mục v| giáo d} n 

tham gia kháng chiến (nhƣ các linh mục Nguyê̂n Bá Luật, Nguyê̂n Bá 

Sang, Nguyê̂n Bá Kính , Lê Đình Hi ển...), mặt khác vin v|o tuyên bố 

ng|y 1-7-1949 của Th{nh b ộ Đức Tin (thuộc Tòa thánh Vatican )1
 để 

chia rê đồng b|o Công giáo với kháng chiến. Nƣ̃a năm sau, Ph{p vận 

động Tòa thánh Vatican công nh ận “Chính phũ Quốc gia Vi ệt Nam” 

của Bảo Đại. 

Tuy vậy, chỉ có m ột số giáo ph}̃m v| giáo d}n vì lời đe dọa cũa 

Tòa th{nh Vatican không d{m ủng hộ kh{ng chiến, còn hầu hết tín đồ 

Công giáo v}̂n sát cánh với đ ồng b|o cũa mình trong công cu ộc đ}́u 

tranh cho độc lập, tƣ̣ do. 

___________ 

1. Ng|y 1-7-1949, Th{nh bộ Đức Tin tuyên bố : “T}́t cã nhƣ̂ng ai hợp tác  

với Đãng Cộng sản, hoặc bỏ phiếu cho Cộng sản, hoặc đọc, xu}́t bản, ph}n 

phối b{o chí Cộng sản, hoặc giúp đơ̂ b}́t kỳ c{ch n|o cho Đãng Cộng  sản, 

đều bị khai trƣ̀ khỏi c{c bí tích” (trích d}̂n bỡi linh mục Tr}̀n Tam  Tỉnh: 

Dieu et César (Thập giá và lƣơ̂i gƣơm, bản dịch của linh mục Vƣơng  Đình 

Bích), Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hô ̀Chí Minh, 1988, tr. 85). 
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Sát cánh với đồng bào Khmer Nam Bộ 

Để chống lại }m mƣu chia rê d}n t ộc cũa thƣ̣c d}n Pháp , Xƣ́ ũy 

Nam Bộ giúp đỡ c{c sƣ sãi v| trí thứ c Khmer Nam Bộ th|nh lập Hội 

ủng hộ Issarak1
 ở nhƣ̂ng tĩnh có đông đ ồng b|o Khmer Nam Bộ2, ra 

b{o Issarak (ở Sóc Trăng ) v| To Song Kéem (ở Tr| Vinh ): đ}y l| hai tờ 

b{o chữ Khmer đầu tiên ở Nam Bộ. C{c tỉnh kh{c có đồng b|o Khmer 

Nam Bộ ra c{c bản tin bằng chƣ̂ Khmer. 

Trƣớc Cách mạng Tháng Tám 1945, hầu hết đồng b|o Khmer 

Nam Bộ l| nhƣ̂ng nông d}n v| ngƣời lao động nghèo khổ bị thực d}n 

Ph{p v| tay sai {p bức bóc l ột. Xƣ́ ũy Nam B ộ chủ trƣơng tạm cấp 

ruộng đ}́t , miê̂n hoặc  giảm 50% thuế nông nghiệp, tổ chƣ́c các lớp 

học xóa nạn mù chữ , vận động b| con thƣ̣c hi ện “đời sống mới” , tổ 

chƣ́c biểu diê̂n văn ngh ệ cổ truyền để bảo tồn v| phát huy b ản sắc 

văn hóa d}n tộc... 

Th}́y rô chính nghîa cũa kháng chi ến, đồng b|o Khmer Nam Bộ 

không mắc mƣu chia rê d}n t ộc cũa giặc , tích cực tham gia kh{ng 

chiến. Đâ xu}́t hi ện nhiều t}́m gƣơng tiêu bi ểu nhƣ liệt sî Danh Coi 

(đƣợc l}́y tên đặt cho xâ Danh Coi ở Rạch Gi{), anh hùng qu}n đội 

Sơn Ton (xã Long Phú), chiến sî thi đua gi ết giặc Dƣơng Văn Nghîa , 

Lý Hồng Hải, anh hùng lƣ̣c lƣợng vû trang Kiên Thị Nh}̂n 3, chiến sî 

thi đua nông nghiệp Đ|o Thị Sóc (Bạc Liêu), v.v.. Nhiều thanh niên bị 

giặc bắt lính đâ bõ ngû v ề với kháng chiến, hoặc tình nguyện l|m nội 

ứng. Ở xã Thạnh Trị (Sóc Trăng) nhờ có nội ƣ́ng, bộ đội cách mạng đâ 

nhổ 9 lô cốt (trong tổng số 12 lô cốt ở địa phƣơng). 

___________ 

1. Trƣớc đo ́có tên gọi Hội Cao Miên tƣ̣ do, Hội Cao Miên cƣ́u quốc. 

2. Hội ủng hô ̣Issarak tỉnh Sóc Trăng do Liêu Te l|m Hội trƣỡng, Hội ũng 

hô ̣Issarak tỉnh Tr| Vinh do Maha Sơn Thông l|m Hội trƣỡng. 

3. Kiên Thị Nh}̂n, ngƣơì d}n tôc̣ Khmer, du kích xã Lƣơng Hòa, huyêṇ 

Ch}u Th|nh, tỉnh Tr| Vinh cùng đôị nƣ̂ du kích xã đánh diêṭ nhiều địch, đƣơc̣ 

Nh| nƣơć truy tặng nƣ̂ liêṭ sĩ anh hùng lƣ̣c lƣợng vũ trang. 
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Đoàn kết với đồng bào Hoa ở Nam Bộ 

Số đồng b|o Hoa ở Nam Bộ v|o nhƣ̂ng năm 1940 khoảng 325.000 

ngƣời, trong đó 80% sống trong vùng tạm chi ếm, đông nh}́t l| ở S|i 

Gòn - Chợ Lớn (164.219 ngƣời)1. Ở vùng tƣ̣ do , ngƣời Hoa sống t ập 

trung ở miền T}y Nam Bộ, nh}́t l| ở hai tĩnh Bạc Liêu v| Rạch Gia.́ 

Thƣ̣c d}n Pháp c}u k ết với lânh sƣ̣ quán ch ính quy ền Trung 

Hoa Quốc d}n đ ảng v| hệ thống các bang trƣỡng ki ểm soát b| con 

ngƣời Hoa (có quốc tịch Vi ệt Nam ) l}̂n Hoa ki ều ở Nam Bộ (còn 

mang quốc tịch Trung Hoa ), đ|n áp nhƣ̂ng ngƣời tham gia hay 

ủng hộ kh{ng chi ến. 

Nhằm tranh thũ n gƣời Hoa v| Hoa ki ều ở Nam Bộ đƣ́ng v ề 

phía c{ch mạng , ủng h ộ kh{ng chi ến, Xƣ́ ũy Nam B ộ lập Ban Hoa 

vận với Ngô Liên 2 l|m Trƣỡng ban , sau bổ sung thêm Phạm D}n 

tƣ̀ Trung ƣơng v|o . Ngo|i ra , còn tổ chƣ́c hội Liên hiệp giải phóng 

Hoa kiều (gọi tắt l| H ội Giải liên ) có h ệ thống t ổ chƣ́c r ộng khắp , 

xu}́t b ản tờ báo Giải phóng bằng chƣ̂ Hoa v| t ập san Tài liệu Tân 

Trung Hoa bằng chƣ̂ Vi ệt, phổ biến ngay trong nội th|nh S|i Gòn - 

Chợ Lớn . 

Tại vùng tự do , ngƣời Hoa tham gia các hoạt động kháng chi ến 

(chiến đ}́u, sản xu}́t...) nhƣ mọi công d}n Việt Nam khác. 

Tại vùng tạm chi ếm, nhiều ngƣời trong t ầng lớp ngƣời Hoa - 

công nh}n, học sinh, thƣơng gia... - có mặt trong c{c phong tr|o đấu 

tranh sát cánh cùng ngƣời Vi ệt chốn g thƣ̣c d}n v| tay sai . Nhiều 

ngƣời nuôi gi}́u cán b ộ, ủng hộ tiền bạc ..., một số cơ sỡ s ản xu}́t v| 

kinh doanh ngƣời Hoa ở nội th|nh tƣ̣ nguy ện thƣờng xuyên đóng 

thuế cho chính quyền kháng chiến. 

___________ 

1. Theo b{o c{o của Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bô ̣ về tình 

hình năm 1949. 

2. Đãng viên cộng sản đâ tƣ̀ng bị Tòa {n thƣ̣c d}n Ph{p kết {n tƣ̃ hình 

vì tham gia khỡi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. 
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Xƣ́ ũy Nam B ộ còn cử c{n b ộ sang Campuchia giúp th|nh l ập 

Hội Giải liên to|n Miên, vận động Hoa kiều ở đ}y tham gia kháng 

chiến chống kẽ thù chung. 

Cộng đồng ngƣời Hoa Nam Bộ có truyền thống gắn bó nhiều đời 

với vùng đ}́t n|y nên có tinh thần cách mạng, coi vùng đ}́t Nam Bộ l| 

quê hƣơng mình. 

Vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Đông Nam Bộ tham gia 

kháng chiến 

Ở phía bắc c{c tỉnh T}y Ninh , Thủ Dầu Một, Biên Hòa, B| Rịa có 

khoảng trên 80.000 đồng b|o các d}n t ộc Mnông, Xtiêng, Chơro, Mạ, 

Chăm, Khmer..., sống bằ ng nghề l|m r}̂y , săn bắn ..., đời sống còn 

thiếu thốn, nh}́t l| thiếu gạo, thiếu muối. 

Khi thƣ̣c d}n Pháp tr|n tới địa phƣơng , đa số bõ l|ng chạy v|o 

rƣ̀ng s}u, không sống chung với giặc. 

Th{ng 7-1947, Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính Biê n Hòa cƣ̃ m ột 

số đội vû trang tuyên truy ền (do Ngô Văn Long phụ trách ) lên vùng 

rƣ̀ng núi phía bắc tĩnh Biên Hòa vận động đồng b|o các d}n tộc thiểu 

số tham gia kháng chi ến. Một lƣ̣c lƣợng d}n qu}n ra đời , sƣ̃ dụng 

tên, nỏ, chông, b}̂y, r|o l|ng chống giặc . Tỉnh Biên Hòa th|nh l ập 

huyện Sông Bé tổ chƣ́c cuộc kháng chiến cũa b| con. 

Ng|y 28-9-1949, thƣ̣c hi ện quyết định cũa H ội nghị qu}n sƣ̣ 

Nam Bộ, Khu bộ Khu 7 th|nh lập Phòng quốc d}n thi ểu số (sau đổi 

l| Khoa quốc d}n thi ểu số) do Nguyê̂n Văn Thìn phụ trách . Khoa tổ 

chƣ́c 5 đội vû trang tuyên truy ền tõa v ề c{c vùng rừng núi mi ền 

Đông Nam Bộ, vƣ̀a tác chi ến đánh địch , vƣ̀a v ận động quần 

chúng. C|ng hiểu rô chính nghîa cũa kháng chi ến, đồng b|o thiểu 

số c|ng hăng hái tham gia mọi mặt công tác : tƣ̀ c ầm súng đánh 

giặc đến phá đƣờng , chặt c}y cao su , l|m giao liên, vận tải... Nhiều 

căn cƣ́ mới ra đời : Bù Ka Rá , Bù K’lôn , Đak Có , Bù Đạch , Bù Nar, 

Phùng H| , v.v.. C{n b ộ, bộ đội không chĩ v ận động ngƣời d}n  

tộc tham gia đánh giặc m| còn giúp n}ng cao đời sống v ật ch}́t v|  
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tinh thần, nhƣ hƣớng d}̂n tăng gia s ản xu}́t , giải quyết nạn thi ếu 

muối, tổ chƣ́c trao đ ổi nông l}m sản giƣ̂a các buôn , sóc, tổ chƣ́c các 

lớp xóa nạn mù chƣ,̂ truyền bá vệ sinh, tổ chƣ́c các lê̂ hội... 

Đƣợc sự giúp đỡ của đ ồng b|o thiểu số , bộ đội cách mạng t ổ 

chƣ́c nhiều trận đánh , thƣờng xuyên phục kích địch trên đƣờng số  

14 - con đƣờng huyết mạch cũa Pháp , g}y khó khăn cho vi ệc vận tải 

v| tiếp tế của chúng giữa miền Đông Nam Bộ v| T}y Nguyên. 

Thu hút nhân sî, trí thức đô thị hướng về kháng chiến 

Ng|y 19-4-1947, Chính phủ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa tuyên 

bố să̂n s|ng ngƣng bắn v| thƣơng thuy ết với Pháp, nh}n lúc Bollaert 

sang thay Th. d’Argenlieu l|m Cao ũy Pháp ở Đông Dƣơng. 

Hƣỡng ƣ́ng chũ trƣơng đ|m phán cũa Chính phũ Vi ệt Nam , 

400 nh| trí thƣ́c , viên chƣ́c cao c}́p ở S|i Gòn - Chợ Lớn ra b ản 

Tuyên ngôn cũa trí thƣ́c Sài Gòn - Chợ Lớn 1
 bằng hai thƣ́ ti ếng Việt v| 

Ph{p, phản đối chi ến tranh x}m lƣợc cũa Pháp , kêu gọi Pháp 

thƣơng thuyết trỡ lại với Chính phũ kháng chi ến do Chũ tịch H ồ 

Chí Minh lãnh đạo , ch}́m dƣ́t chi ến tranh . Trong nhƣ̂ng ngƣời ký 

tên v|o bản Tuyên ngôn có nhi ều nh}n sî  v| trí thƣ́c lớn đƣợc qu ần 

chúng h}m m ộ. Sau kŷ sƣ Lƣu Văn Lang v| bác sî Nguyê̂n Văn 

Hƣỡng l| chƣ̂ ký cũa nhi ều vị thu ộc giới lu ật sƣ nhƣ Vƣơng 

Quang Nhƣờng , Trịnh Đình Th ảo, Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ ...; của giới 

b{c sĩ nhƣ Nguyễn Xu}n B{i , Hồ Văn Nhƣ̣t , Mạch Dùng ...; của giới 

dƣợc sî nhƣ Phạm Hƣ̂u Hạnh , Trần Kim Quan, Hồ Thu, Phạm Thị 

Yên...; của giới gi{o sƣ nhƣ Lê Văn Huấn , Đặng Minh Trứ , Dƣơng 

Minh Thới ...; của giới b{o chí nhƣ Vũ Tùng , Triệu Công Minh...; 

của c{c nh}n sî nhƣ Michel Văn Vŷ , c{c đốc phủ Nguyễn  Văn Thiệt, 

Huỳnh Ngọc Bĩnh , c{c ông h ội đồng Thƣợng Công Thu ận,

___________ 

1. Đƣợc gọi l| Tuyên ngôn trí thƣ́c S|i Gòn - Chợ Lớn l}̀n thƣ́ nh}́t. 

Xem thêm: Ho|ng Quốc T}n: “T}́m lòng trí thƣ́c với nƣớc non”, trong 

Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 3, tr.323. 
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Võ H| Trị , c{c điền chũ Tƣ̀ Bá Đƣớc , Trần Trinh Huy , nguyên Tĩnh 

trƣỡng Cần Thơ Albert Tình, v.v.. 

Đúng v|o kỹ ni ệm ng|y sinh Chủ tịch H ồ Chí Minh (19-5-1947) 

bản Tuyên ngôn đƣợc đại di ện các nh}n sî , trí thức trao t ận tay Cao 

ủy Bollaert đ ể ông ta chuyển về Pari v| đƣợc đăng trên các báo S|i 

Gòn v| nƣớc ngo|i. 

Tiếp đó , ng|y 22-5-1947, Ban Nội vụ Ũy ban kháng chiến h|nh 

chính Nam B ộ ra Chỉ thị 4/NV về đối xƣ̃ với công chƣ́c và nhân viên 

đang hợp tác với Pháp . Chỉ thị yêu c ầu: “Công chƣ́c , gi{o chức , tƣ 

chƣ́c hiện còn hợp tác với thƣ̣c d}n Pháp v| chính phũ bù nhìn Lê 

Văn Hoạch , d}̂u ở sỡ công hay sỡ tƣ ph ải lập tƣ́c thoát ly , thi h|nh 

hu}́n l ệnh cũa Chính phũ b}́t hợp tác với Pháp v| chính phũ bù 

nhìn Lê Văn Hoạch” . Hƣỡng ƣ́ng chĩ thị n|y , 6.000 viên chƣ́c v| 

1.000 thợ chuyên môn ở S|i Gòn - Chợ Lớn v| các đô thị bị tạm 

chiếm đâ ra “bƣng bi ền” tham gia kháng chi ến, trong đó có Phó 

Đô trƣỡng S|i Gòn - Chợ Lớn Phan Văn Chƣơng , một số tĩnh 

trƣỡng , phó tỉnh trƣởng nhƣ Đốc phủ Lƣu Văn T|u , Đốc phủ Viễn . 

“Đi kháng chi ến” trỡ th|nh lƣơng t}m , l| danh dự của ngƣời d}n 

đô thị . 

H|ng m}́y ng|n trí thƣ́c , công chƣ́c, công nh}n l|nh nghề cùng 

lúc rời bỏ cu ộc sống yên ổn ở đô th|nh , tho{t ly gia đình đi kh{ng 

chiến, b}́t hợp tác với giặc , thể hiện tinh thần yêu nƣớc nồng n|n cũa 

ngƣời d}n đô  thị, n}ng cao uy tín cũa Chính phũ H ồ Chí Minh đồng 

thời cûng l| nguồn bổ sung r}́t quý giá về c{n bộ, công nh}n viên tõa 

đi các chi ến trƣờng Nam B ộ. Một phần lƣ̣c lƣợng n|y sung v|o các 

đơn vị chi ến đ}́u , một phần trỡ th|nh cán b ộ nòng cốt x}y dƣ̣ng b ộ 

m{y chính quyền, c{c ng|nh qu}n giới , kinh tế, văn hóa, gi{o dục, y 

tế kh{ng chiến... Do việc nhiều công nh}n ra kháng chiến, một số nh| 

m{y lớn ở S|i Gòn nhƣ Ba Son , FACI, SIMAC, c{c ng|nh nƣớc đ{ , 

thuốc lá , xe điện... thiếu công nh}n bị ngƣng tr ệ sản xu}́t m ột thời 

gian, g}y cho địch nhiều khó khăn. 
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Mặt khác , việc công nh}n viên chƣ́c n ội th|nh ra đi ồ ạt, thiếu 

bố trí chặt chê đâ g}y nhi ều khó khăn cho vi ệc x}y dƣ̣ng v| phát 

triển cơ sỡ cách mạng tr ong phong tr|o ở đô thị nhƣ̂ng năm sau . 

Địch cûng lợi dụng sƣ̣ ra đi n|y đ ể c|i một số gián đi ệp v|o vùng 

tƣ̣ do . Vì vậy, Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ ra tiếp Chĩ 

thị 404/TV sƣ̃a đ ổi một phần Chĩ thị 4/NV. Một số trí thƣ́c , công 

chức cấp dƣới đƣợc bố trí trở lại c{c đô thị đ ể g}y dƣ̣ng cơ sỡ 

c{ch mạng . 

2. Củng cố lực lƣợng vũ trang , kiện toàn hệ thống chĩ huy , xây 

dƣ̣ng căn cƣ́ địa kháng chiến 

Lực lượng chiến đấu 

Sau to|n quốc kháng chi ến, nhƣ đâ đ ề cập ở chƣơng trƣớc , 

trên chiến trƣờng Nam B ộ đâ d ần hình th|nh 27 chi đội Vệ quốc 

đo|n, một v|i đơn vị đ ộc lập lƣu động, nhiều đơn vị Quốc v ệ đội 

(Công an vû trang ). Ở S|i Gòn - Chợ Lớn có các Ban công tác 

Th|nh1. Qu}n số m ỗi chi đội khoảng một tiểu đo|n , có chi đ ội 

gần bằng m ột trung đo|n nhƣng trang bị kém 2, thiếu kinh 

nghiệm tác chi ến. 

Năm 1947, trên chiến trƣờng mi ền Đông đâ th|nh l ập 2 đơn 

vị cấp trung đo|n : Trung đo|n Phạm H ồng Thái (S|i Gòn – Gia 

Định) th|nh lập ng|y 19-5-1947 tại chi ến khu Vƣờn Thơm v|  

___________ 

1. Th{ng 10-1947, 7 Ban công tác Thành đỗi thành 7 đại đội du kích , sau 

thêm 3 đại đội du kích nƣ̂a. 10 đại đội du kích n|y đến th{ng 4-1948 l}́y lại 

tên cũ Ban công t{c Th|nh. 

2. V|i ví dụ về tình hình trang bị của c{c chi đội lúc đo ́nhƣ sau: Chi đội 

12 (Gia Định) do Tô Ký chỉ huy thuộc loại mạnh của Khu 7 với qu}n số 500 

đƣợc trang bị : 300 súng trƣờng, 10 súng lửa, 5 súng m{y, 15 súng lục v| 180 

lƣ̣u đạn. Chi đội 4, 9 của Bình Xuyên với qu}n sô ́ 250, chỉ có 40 súng 

trƣờng, 7 súng lƣ̃a, 4 súng m{y, 14 súng lục v| 80 lƣ̣u đạn (50 năm lƣ̣c 

lƣợng vũ trang Quân khu 7 (1945 - 1995), Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 

1995, tr. 30). 
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Trung đo|n 300 Dƣơng Văn Dƣơng th|nh lập tháng 11-1947 tại chiến 

khu Rƣ̀ng Sác. 

Tƣ̀ cuối năm 1946 đến cuối năm 1947, một lƣ̣c lƣợng vû trang 

đáng kể bổ sung cho Nam Bộ l| Bộ đội Hải ngoại. Đại bộ phận cán bộ, 

chiến sĩ c{c đơn vị n|y l| con em Vi ệt kiều ở Th{i Lan , L|o v| ở 

Campuchia hăng hái tòng qu}n v ề nƣớc cùng đ ồng b|o chiến đ}́u 

bảo vệ Tổ quốc. Vũ khí , trang bị chũ y ếu do Mŷ , Nhật sản xu}́t còn 

mới, mua ở Th{i Lan v| Mã Lai 1. Lúc đó, Ho|ng th}n Prađi Phnom 

Yong l|m Thũ tƣớng Chính phũ Thái Lan ũng h ộ cuộc kháng chi ến 

của Việt Nam, đâ cho phép Việt kiều tổ chƣ́c các chiến khu trên lânh 

thổ Th{i Lan để luyện qu}n. 

Lần lƣợt có 4 đơn vị h ải ngoại tƣ̀ đ}́t Thái xuyên qua núi rƣ̀n g 

Campuchia, phải đánh địch mỡ đƣờng h|ng tháng trời mới v ề đƣợc 

chiến trƣờng Nam Bộ: 

- Bộ đội Độc lập số 1 (sau đổi tên l| Bộ đội Hải ngoại số 1, do 

Huỳnh Văn V|ng l|m Chĩ huy trƣỡng , Đặng Văn Duy ệt – Chính trị 

viên v| Ngô Th}́t Sơn l| Chỉ huy phó) về nƣớc cuối năm 1946. 

- Bộ đội Quang Trung: qu}n số hơn 100 ngƣời, Phạm Văn Thuận l| 

Tổng chĩ huy kiêm Chính trị viên , Ho|ng Xu}n Bình - Chỉ huy qu}n 

sƣ,̣ Nguyê̂n Trọng Thƣơng v| Giao l| Chĩ huy phó . Xu}́t qu}n ng|y 

15-11-1946, về đến Kinh Vînh T ế (An Giang) ng|y 5-1-1947. Chiến 

đ}́u ở Khu 9, l}́y tên l| Bộ đội hải ngoại số 2. 

- Chi đội Trần Phú: qu}n số có 426 ngƣời, Nguyê̂n Chánh l|m Chi 

đội trƣỡng , Trần Văn Sáu - Chính trị viên , Lê Quốc S ản v| Đỗ Huy 

Rƣ̀a l| Chi đội phó, Sơn Ngọc Minh l| cố v}́n . Xu}́t qu}n ng|y 26-12-

1946, về đến Trại Bí (T}y Ninh) ng|y 27-2-1947. Chiến đ}́u ở Sa Đéc - 

Khu 8, l}́y tên l| Chi đội hải ngoại số 4. 

___________ 

1. Vũ khí, trang bị đƣợc cung c}́p tƣ̀ Ban sƣu t}̀m vũ khí cho Nam Bộ  

do Tr}̀n Văn Gi|u l|m Trƣỡng ban, Dung Văn Phúc (Dƣơng Quang Đông) 

l|m Phó ban lúc đo ́hoạt động ở Bangkok - Thủ đô Th{i Lan. Tr}̀n Văn Gi|u, 

đại diện cho Bô ̣Quốc phòng, đâ đặt tên v| l|m lê ̂xu}́t qu}n cho c{c đơn vị 

hải ngoại. 
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- Tiểu đoàn hải ngoại Cƣ̃u Long II1: qu}n số có 280 ngƣời, Dung Văn 

Phúc l |m Tiểu đo|n trƣỡng , Trƣơng Văn Kĩnh - Chính trị viên v| 

Bông Văn Dîa l| Tiểu đo|n phó. Xu}́t qu}n ng|y 7-11-1947, về đến H| 

Tiên ng|y 1-12-1947, sau đó đƣợc chuy ển về chiến đ}́u ở Khu 9 v| 

Campuchia. 

Theo chũ trƣơng cũa Xƣ́ ũy, tƣ̀ tháng 3-1948, c{c chi đội đƣợc sắp 

xếp lại , n}ng c}́p biên ch ế lên trung đo|n. Khu 7 có c{c trung đo|n : 

300, 301, 302, 303, 307 (sau sáp nhập với Trung đo|n 309 th|nh Trung 

đo|n 397), 308, 310, 311, 312 v| một Tiểu đo|n cơ động - bộ đội 

Ho|ng Thọ. Khu 8 có 6 trung đo|n: 109, 111, 120, 105, 99, 115 v| Tiểu 

đo|n chũ lƣ̣c 307. Gò Công có Ti ểu đo|n 305. Khu 9 có 6 trung đo|n: 

122, 123, 124, 125, 126, 128. C{c trung đo|n l| bộ đội tập trung cũa địa 

phƣơng, đƣ́ng ch}n ở c{c địa b|n đƣợc ph}n công , thƣờng l| ở c{c 

tỉnh m| c{c đơn vị đó ra đời v| trƣởng th|nh. 

Lƣ̣c lƣợng dân quân du kích và dân quân tƣ̣ v ệ cũng ph{t tri ển rộng 

rãi cùng với sự ph{t triển cũa các đơn vị bộ đội tập trung, thƣ̣c sƣ̣ giƣ̂ 

vai trò quan trọng trong chi ến tranh nh}n d}n. Nhƣ̂ng trận đánh lớn 

của bộ đội tập trung đều có sƣ̣ phối hợp chặt chê cũa d}n qu}n du 

kích, d}n qu}n tƣ̣ v ệ trong tổ chƣ́c chiến trƣờng , bảo vệ lƣ̣c lƣợng 

chiến đ}́u, bao v}y bắn tĩa k ềm ch}n địch. Ở Nam Bộ, thế tranh ch}́p 

quyết liệt giƣ̂a ta v| địch trên chi ến trƣờng đâ hình th|nh ba vùng 

kháng chiến: vùng bị địch tạm chiếm (gọi tắt l| vùng tạm chiếm), vùng du 

kích (vùng tranh ch}́p) v| vùng căn cƣ́ (vùng tƣ̣ do, độc lập). Chính từ 

đó, nhiều địa phƣơng sáng tạo ra các hình thƣ́c tổ chƣ́c lƣ̣c lƣợng d}n 

qu}n cho phù hợp với tình hình cụ thể. Trong các vùng tạm chiếm v| 

vùng du kích đâ có hình thƣ́c tổ chƣ́c du kích bí mật, nhƣ ở S|i Gòn - 

Chợ Lớn, lúc đầu tổ chƣ́c các Ban công tác v| tƣ̣ vệ Th|nh, đến tháng 

11-1947 tổ chƣ́c lại th|nh 10 đại đội du kích trƣ̣c thuộc Th|nh đội D}n 

___________ 

1. Đặt tên l| Cửu Long II vì cuối năm 1946, tƣ̀ số vû khí mua ỡ Thá i Lan 

chỡ về C| Mau đâ tô ̃ chƣ́c một đơn vị bộ đội l}́y tên l| Cƣ̃u Long I hoạt  

động ở Khu 9. 
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qu}n đánh địch trong n ội th|nh1. Có nơi nhƣ huy ện Cần Đƣớc (nay 

thuộc Long An) tổ chƣ́c ba loại d}n qu}n : dân quân du kích vũ trang 

đánh giặc, diệt ác phá  tề..., dân quân tƣ̣ vệ trang bị vû khí thô sơ , chủ 

yếu canh gác, ph{ đƣờng, đắp cản ngăn t|u địch..., dân quân sanh sản2
 

(sản xu}́t) gồm cả trẻ, gi|, trai, g{i ở vùng tƣ̣ do v| vùng tạm chi ếm. 

Huyện Cần Giuộc - gi{p ranh Cần Đƣớc - lại tổ chƣ́c ba loại d}n qu}n 

nhƣng theo lƣ́a tuổi, v.v.. Đến tháng 12-1947, mới có quy định thống 

nh}́t về c{c loại d}n qu}n trong cả nƣớc3. 

Tổ chức chĩ huy 

 
 
 

NGUYÊ̂N BÌNH 

Trung tƣớng (1948) 

Tƣ lệnh Bộ đội Nam Bộ (1948-1951) 

Th{ng 3-1947, Chính phủ 

quyết định đ ổi tên Bộ Tổng 

chỉ huy Qu}n đ ội quốc gia 

th|nh Bộ Tổng chĩ huy Qu}n 

đội quốc gia v| d}n qu}n tƣ̣ 

vệ, th|nh lập các ban chĩ huy 

tỉnh đ ội, huyện đội, xã đ ội 

trƣ̣c thu ộc chính quy ền các 

c}́p. Ở Nam Bộ, th{ng 12-1947 

th|nh lập Ban Qu}n sƣ̣ Nam 

Bộ do Nguyê̂n Thanh Sơn 

(Nguyê̂n Văn T}y ) phụ tr{ch . 

Ng|y 25-11-1948, Nguyê̂n 

Bình đƣợc Chủ tịch H ồ Minh 

Minh phong qu}n h|m Trung tƣớng (Sắc l ệnh số 115/SL); đ}y l|  

vị Trung tƣớng đ ầu tiên cũa Qu}n đ ội nh}n d}n Việt Nam , đƣợc 

___________ 

1. Th{ng 4-1948, 10 đại đội du kích đỗi trỡ lại th|nh 10 Ban công t{c trực 

thuộc Bô ̣Tƣ lệnh Khu 7. 

2. Trƣớc kia thƣờng dùng cụm tƣ̀ “sanh sản” để chỉ “sãn xu}́t”. 

3. Th{ng 12-1947, c{c lƣ̣c lƣợng nƣ̃a vũ trang đƣợc gọi thống nh}́t cả 

nƣớc l| d}n qu}n do chính quyền địa phƣơng chỉ đạo, gồm: Dân quân du kích 

l|m nhiệm vụ đánh giặc giƣ̂ l|ng v| Dân quân tƣ̣ vệ l|m nhiệm vụ công  t{c 

h}̣u phƣơng. 
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cƣ̃ chính thƣ́c l|m Phó Chũ tịch kiêm Ũy viên qu}n sƣ̣ Ũy ban 

Kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ. Đến tháng 10-1948, bãi bỏ Ban 

Qu}n sƣ̣ , th|nh lập Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ do Trung tƣớng Nguyê̂n 

Bình l|m Tƣ l ệnh. Ng|y 21-3-1949, Chủ tịch H ồ Chí Minh k ý 3 sắc 

lệnh (số 18-SL, 19-SL v| 20-SL) cƣ̃ Nguyê̂n Bình l|m Tƣ l ệnh, Trần 

Văn Tr| l|m Phó Tƣ l ệnh, Phạm Ngọc Thu ần l|m Chính trị ũy viên 

Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ. Phòng D}n qu}n Nam B ộ đƣợc th|nh l ập do 

Lê Du}̃n trƣ̣c ti ếp l|m Trƣỡng phòng 1. Sau đó , ở c{c khu có Ban 

d}n qu}n v| ở c{c tỉnh , huyện, xã, bỏ Ủy viên qu}n sự đ ể th|nh 

lập các Tĩnh đ ội d}n qu}n, Huyện đội d}n qu}n v| Xâ đ ội d}n 

qu}n do Ũy ban kháng chi ến h|nh chánh các c}́p trƣ̣c ti ếp lânh đạo 

nhằm đ}̃y mạnh chi ến tranh du kích , còn b ộ đội tập trung không 

trƣ̣c thuộc các cơ quan d}n qu}n 2. 

Tính đ ến cuối năm 1948, tổng số d}n qu}n tƣ̣ v ệ ở Nam Bộ l| 

270.593 ngƣời3. D}n qu}n du kích v| tƣ̣ v ệ đâ phát tri ển đều khắp , 

c{c huyện đều có lƣ̣c lƣợng vû trang t ập trung tƣ̀ trung đ ội đến đại 

đội. Trung bình m ỗi tháng trong các tĩnh bị địch chi ếm đóng nhi ều, 

d}n qu}n đâ cùng bộ đội chiến đ}́u khoảng 300 trận. 

Hai năm 1947 - 1948 đánh d}́u sƣ̣ phát tri ển cao cũa phong tr|o 

kh{ng chi ến, qua đó lƣ̣c lƣợng v ũ trang đƣợc t ổ chƣ́c, chỉ huy  

___________ 

1. Đến năm 1950 , Xƣ́ ũy quyết định các Ban Ch}́p hành Đoàn Thanh 

niên Cƣ́u quốc và Phụ nƣ̂ Cƣ́u quốc Nam Bộ cƣ̃ Ũy viên ch}́p hành c}́p 

Nam Bộ tham gia lânh đạo Phòng D}n qu}n đễ n}ng cao vai trò n òng 

cốt x}y dƣ̣ng phong trào d}n qu}n . Đoàn Thanh niên cƣ́u quốc cƣ̃ Vô 

Xu}n Phố , Đoàn Phụ nƣ̂ cƣ́u quốc cƣ̃ Tr}̀n Hồng sang Phòng D}n qu}n 

Nam Bộ . 

2. Đến cuối năm 1950 mới thống nh}́t bộ đội huyện , tỉnh v|o c{c Huyện 

đội, Tỉnh đội. 

3. Ban Chĩ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bộ Chính trị : Tỗng kết 

cuộc kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 2000, tr. 138. 
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thống nh}́t , quy cũ hơn , trong tác chi ến hợp đ ồng đƣợc nhi ều đơn 

vị, mỡ rộng quy mô, tiến bộ hơn về kỹ thu ật, chiến thuật, đạt hiệu 

quả chiến đ}́u cao hơn trƣớc . Chế độ chính trị viên đƣợc thi ết lập 

đến c}́p t rung đội, c{c t ổ chƣ́c đ ảng đƣợc hình th|nh cho đ ến đại 

đội, trung đội bảo đảm vai trò lânh đạo cũa Đ ảng. Việc giáo dục 

chính trị , hu}́n luy ện qu}n sƣ̣ v| n}ng cao kỹ lu ật qu}n đội đƣợc 

coi trọng . 

Xây dựng các khu căn cứ - sản xuất vû khí 

Sau khi thƣ̣c d}n Pháp l}́n chi ếm các tĩnh cũa Nam B ộ, việc x}y 

dƣ̣ng các khu căn cƣ́ đ ể l|m chỗ đƣ́ng ch}n an to|n cho các cơ quan 

lãnh đạo, cho các lƣ̣c lƣợng vû trang v| các cơ sỡ h ậu cần trỡ th|nh 

một yêu cầu bƣ́c thiết đâ đƣợc nêu trong chƣơng hai. Thƣ̣c hiện tinh 

thần chĩ đạo cũa Trung ƣơng , Xƣ́ ũy Nam B ộ đâ tiếp tục x}y dƣ̣ng 

củng cố v| ph{t triển các căn cƣ:́ 

Chiến khu Đ ở miền Đông 

Đồng Tháp Mƣời ở miền Trung 

U Minh ở miền T}y 

Chiến khu Đ: 

Lúc đầu l| căn cƣ́ cũa cơ  quan Khu bộ Khu 7, T}n Uyên (lúc đó 

thuộc Biên Hòa , nay thuộc tĩnh Bình Dƣơng ). Sau khi Khu bộ Khu 7 

chuyển về Vƣờn Thơm , rồi đến Đƣ́c Hòa , lập căn cƣ́ Đông Th|nh 

thuộc địa phận Đồng Tháp Mƣời . Chiến khu Đ trỡ th|nh căn cƣ́ cũa 

tỉnh Biên Hòa. 

Địa b|n Chi ến khu Đ không ngƣ̀ng mỡ r ộng về phía bắc v| 

phía đông . Tƣ̀ Chi ến khu Đ , lƣ̣c lƣợng vû trang kháng chi ến mỡ 

c{c cu ộc t}́n công v|o các h ậu cƣ́ cũa địch ở S|i Gòn , Biên Hòa , 

Thủ D ầu Một, c{c cu ộc phục kích trên các đƣờng số  13, số 14, số 

20 v| đƣờng xe lƣ̃a Xuyên Vi ệt. Do Chiến khu Đ l| vùng rƣ̀ng gi| 

bạt ng|n , ít ru ộng, d}n cƣ thƣa thớt nên không cung c}́p đũ 

lƣơng thƣ̣c thƣ̣c ph}̃m cho cán b ộ, bộ đội v| nh}n d}n sống trong 

chiến khu. 
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Thƣ̣c d}n Pháp mỡ nhi ều cuộc h|nh qu}n c|n quét với quy mô 

lớn nhƣng không xóa đƣợc Chiến khu Đ. Chiến khu Đ trỡ th|nh biểu 

tƣợng cũa cuộc kháng chiến ở miền Đông Nam Bộ. 

Căn cƣ́ Đồng Tháp Mƣời: 

Đồng Tháp Mƣời nằm trên địa b|n các tĩnh T}n An , Mỹ Tho 

v| Sa Đéc , một phần cũa Long Xuyên (quận Chợ Mới ), Ch}u Đốc 

(quận Hồng Ngƣ̣ ) sau gọi l| tĩnh Long Ch}u Ti ền, rìa Đ ồng Tháp 

Mƣời (vùng Vƣờn Thơm , L{ng Le ) s{t ngoại ô S|i Gòn , cạnh T}y 

Bắc l| căn cƣ́ thƣợng lƣu sông V|m Cõ (nay l| Đƣ́c Hu ệ), l| gạch 

nối giƣ̂a mi ền Đông Nam Bộ với mi ền T}y Nam Bộ, gi{p với 

Campuchia . Chính vì vị trí chi ến lƣợc quan trọng đó , Đồng Tháp 

Mƣời tƣ̀ng đƣợc Thiên h ộ Dƣơng , Đốc binh Ki ều, Trƣơng Định , 

Nguyê̂n Hƣ̂u Hu}n ... chọn l|m căn cứ kh{ng chi ến chống P h{p 

trong nƣ̃a sau th ế kỷ XIX . 

Sau Hội nghị th|nh l ập Xƣ́ ũy l}m thời (th{ng 10-1946), c{c cơ 

quan qu}n - d}n - chính - Đảng c}́p Nam B ộ đều đóng tại căn cƣ́ 

Đồng Tháp Mƣời. 

Đến cuối năm 1946, Đồng Tháp Mƣời trỡ th|nh nơi đƣ́ng ch}n 

của Nam Bộ, Khu 8, Khu 7 v| các tĩnh T}n An, Mỹ Tho v| Sa Đéc. 

Đồng Tháp Mƣời r ộng mênh mông , bằng phẵng nhƣng trûng 

th}́p, có những lung trấp (tr}́p vùng Kinh , Th}́p nƣớc , C{ Trấp ...). 

Mùa khô đ}́t nƣ́t nẽ, có thể đi bộ băng qua, nhƣng về mùa mƣa nƣớc 

ngập to|n bộ, chỉ có th ể dùng xuồng ghe để đi lại . Đất rộng, ngƣời 

còn thƣa nên lƣơng thực thực phẩm dƣ thừa . Ở thƣợng nguồn sông 

V|m Cõ Đông, có vùng Cầu Vè, nối liền với phía bắc Đƣ́c Hòa , Bộ tƣ 

lệnh Nam Bộ lập qu}n khu Đông Th|nh m| trung t}m l| Giồng Dinh 

(nay thuộc Đƣ́c Huệ). Trung tƣớng Nguyê̂n Bình đóng h|nh dinh tại 

đ}y. Qu}n khu Đông Th|nh giải thể sau trận nhảy dù cũa qu}n Pháp 

(1949), chuyển s}u v|o Đồng Tháp Mƣời. 

Trong nhƣ̂ng năm đ ầu cũa cu ộc kháng chi ến, Đồng Tháp Mƣời  

l| nơi diê̂n ra nhi ều sƣ̣ ki ện chính trị quan trọng nhƣ các h ội 
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nghị của Xứ ủy , hội nghị qu}n sƣ̣ , hội nghị th|nh l ập v| đại h ội 

c{c đo|n th ể, trỡ th|nh “thũ đô cũa kháng chi ến ở Nam Bộ”. 

Chính tại đ}y , ng|y 2-9-1947, lê̂ kỹ ni ệm 2 năm Ng|y độc lập v| 2 

năm Nam Bộ kh{ng chi ến đƣợc t ổ chƣ́c m ột cách trang trọng với 

sƣ̣ tham dƣ̣ cũa đông đ ảo nh}n d}n Đồng Tháp Mƣời v| các tĩnh 

l}n cận, có cả đồng b|o tƣ̀ vùng tạm chi ếm, S|i Gòn , Chợ Lớn v|o 

dƣ̣. Phó Chủ  tịch Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ Phạm 

Ngọc Thu ần (đại di ện chính quy ền), Khu bộ trƣỡng Khu 8 Trần 

Văn Tr| (đại di ện bộ đội) v| Tổng thƣ ký K ỳ bộ Việt Minh Nam 

Bộ Trần Bạch Đằng (đại di ện Mặt tr ận Việt Minh ) đâ duy ệt các 

đơn vị v ũ trang trong h|ng ngũ chỉnh t ề, súng c|i lƣỡi lê . Lê̂ 

duyệt binh khơi dậy lòng yêu nƣớc , n}ng cao niềm tin ở thắng lợi 

của cu ộc kháng chi ến. Sau buổi lê̂ , đồng b|o dƣ̣ m ột hội chợ tri ển 

lãm tại chợ Thiên H ộ, gồm nhiều gian h|ng trƣng b|y nông sản 

v| h|ng thũ công , trƣng b|y ảnh nghệ thuật v| ảnh các tr ận 

Giồng Dƣ́a , Cổ Cò, Ba Tri, T}n Xu}n... Nổi bật l| gian h|ng cũa 

Công giáo kháng chi ến Nam Bộ, của phụ nữ Nam B ộ. Tại gian 

triển lâm cũa V ệ quốc đo|n Khu 8, họa sĩ Di ệp Minh Ch}u đâ tƣ̣ 

cắt tay l}́y máu vê bƣ́c tranh Bác H ồ ôm v|o lòng ba thi ếu nhi 

Nam Trung Bắc trên t}́m lụa l}́y đƣợc cũa địch trong tr ận Giồng 

Dƣ́a. Một dạ h ội văn nghệ đƣợc diê̂n th}u đêm , chủ lực l| đo|n 

văn công Khu 8, đo|n tuyên truyền vận động T}n An, Mộc Hóa , 

đo|n văn hóa Mŷ Tho . 

Trong hai năm 1948 - 1949, Ph{p mở nhi ều trận c|n v|o Đồng 

Th{p Mƣời . Mặt khác , Ph{p tổ chƣ́c đóng đ ồn, dƣ̣ng tháp canh bao 

v}y Đồng Tháp Mƣời , đồng thời đóng qu}n dọc theo sông H ậu 

nhằm chia cắt N am Bộ. Địa hình Đ ồng Tháp Mƣời trống tr ải, tuy 

có c ản ngăn t|u trên các con kinh , có trận địa cắm cọc tr|m  chống 

địch nh ảy dù song v}̂n gặp khó khăn v ề phòng thủ , nh}́t l| v|o 

thời điểm }́y Mŷ vi ện trợ cho qu}n viê̂n chinh Pháp nhi ều phƣơng 

tiện chiến tranh mới (xe lội nƣớc , ph{o, t|u nhõ chạy trong sông  
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rạch...). Vì vậy, Xƣ́ ũy v| Ũy ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ 

quyết định chuyển to|n bộ c{c căn cứ xuống U Minh. 

Căn cƣ́ U Minh: 

Căn cƣ́ U Minh nằm giƣ̂a hai tĩnh Bạ c Liêu (lúc đó , bao gồm cả 

C| Mau) v| Rạch Giá, gồm U Minh Thƣợng v| U Minh Hạ , rộng gần 

100.000 ha. Đ}y l| vùng rƣ̀ng r ậm có r}́t nhiều loại c}y mọc d|y đặc , 

nhiều nh}́t l| tr|m , đƣớc, sú... che chắn r}́t tốt ngƣời v| t|i s ản cũa 

kh{ng chiến khõi sƣ̣ quan sát cũa máy bay địch. Sông ngòi, kênh rạch 

chằng chịt, đi lại chũ yếu bằng ghe xuồng. Để bảo vệ vùng căn cƣ,́ c{c 

ngõ dẫn v|o đều đƣợc đắp cản. 

Đất đai phì nhiêu, sông rạch khắp nơi, nên lúa gạo, hoa quả, tôm 

c{ dồi d|o, không chĩ đáp ƣ́ng đầy đũ nhu cầu lƣơng thƣ̣c thƣ̣c ph}̃m 

cho bộ đội v| nh}n d}n , m| còn chi vi ện cho các chi ến trƣờng khác 

(miền Đông, miền Trung Nam Bộ v| cả Campuchia). 

Tƣ̀ năm 1949, khi U Minh th|nh căn cƣ́ lânh đạo kháng chiến, c{c 

cơ quan tõa ra đóng ở U Minh Thƣợng (nhƣ Rạch B| Đặng , Thới 

Bình, T}n Bằng, C{n G{o, Huyện Sƣ̃ , Chắc Băng, Kh{nh An , Kh{nh 

L}m, Kh{nh Bình , Phó Sinh ...) v| ở U Minh Hạ (Gi{p Nƣớc , Đầm 

Cùng, Quản Phú, Thƣ́ Vải, Bờ Đập, Rau Dƣ̀a, C{i Nƣớc, Phú Mỹ, T}n 

Hƣng Đông, T}n Hƣng T}y, T}n Duyệt, T}n Đƣ́c , T}n Hòa , C{i 

Ngay, Thanh Tùng , B|u Sen , C{i Keo , C{i B{t , Rạch Cui , Rạch 

R{ng...). Có cơ quan đóng nhờ nh| d}n , có cơ quan tự cất nh| riêng 

trong rƣ̀ng. Căn cƣ́ U Minh thật sƣ̣ bao gồm rƣ̀ng tr|m ven vịnh Thái 

Lan v| rƣ̀ng đƣớc ở Đất Mũi , địa hình r}́t tốt cho chi ến đ}́u v| s ản 

xu}́t. Bộ đội, c{n bộ thƣ̣c hiện kh}̃u hiệu “tam cùng” (cùng ăn, cùng 

ở, cùng l|m ) với d}n , t{c phong đó đã t{c đ ộng tích cƣ̣c tới cu ộc 

kh{ng chiến to|n d}n. 

Căn cƣ́ U Minh đƣ́ng vƣ̂ng cho đ ến khi cuộc kháng chi ến kết 

thúc thắng lợi. 

Tuy Nam Bộ không có nhƣ̂ng vùng rƣ̀ng núi hi ểm trỡ nhƣ  

Việt Bắc cũa Bắc B ộ, Trƣờng Sơn cũa Trung B ộ, song với tinh th ần 
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yêu nƣớc n ồng n|n cũa ngƣời d}n phƣơng Nam , với sƣ̣ lânh đạo 

đúng đắn cũa Xƣ́ ũy v| Ũy ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ, 

Nam Bộ đâ “tạo nên rƣ̀ng ngƣời , núi ngƣời” nhƣ Trung ƣơng đâ 

chỉ đạo , mỗi tĩnh đ ều có m ột hay nhiều căn cƣ́ lớn , nhỏ nhƣ Thủ 

Dầu Một có An Th|nh , Long Nguyên ; B| Rịa có Minh Đạm ; Biên 

Hòa có T}n Uyên ; Bến Tre có Thạnh Phú ; Rạch Gi{ có Hòn Đất ; 

Ch}u Đốc có B ảy Núi , v.v.. S|i Gòn - Chợ Lớn có Phú Thọ Hòa , 

Vƣờn Thơm , T}n Mŷ - Bình Lý , An Phú Đông , Rƣ̀ng Sác ... có căn 

cƣ́ dƣới lòng đ}́t nhƣ địa đạo Cũ Chi , Phú Thọ Hòa ; có căn cứ n ổi 

trên mặt nƣớc nhƣ Đ ồng Tháp Mƣời ... kh{ng cự với địch trên  

mọi địa hình . Nam Bộ đâ phát huy tri ệt để yếu tố nhân hòa bù cho 

việc thiếu yếu tố địa lợi . Ngay trong lòng th|nh phố cûng có căn 

cƣ́ “nh}n t}m” , “lôm căn cƣ́” nhƣ khu lao đ ộng B|n Cờ , hộ 17, 

Hố Bần. 

Đào địa đạo, đắp cản: 

Do địa hình đ ồng bằng , nhiều sông rạch , Nam Bộ có s{ng ki ến 

đ|o địa đạo v| đắp cản. 

Ban đầu, địa đạo chĩ  l| nhƣ̂ng đƣờng ngầm dƣới đ}́t nối li ền các 

hầm bí m ật trong một }́p , một xâ với nhau . Dần dần, địa đạo đƣợc 

ph{t triển không ngƣ̀ng , trỡ th|nh một “l|ng ngầm” rộng lớn có nơi 

l|m việc, phòng họp , bệnh xá , kho lƣơng thƣ̣c , kho vû khí , giếng 

nƣớc, có nhi ều lỗ thông hơi v| chiếu sáng . Một hệ thống địa đạo 

thông lên mặt đ}́t trổ ra sông, có ngõ cụt dẫn tới cạm bẫy, hầm chông, 

lƣ̣u đạn g|i (phòng khi địch chui đƣợc xuống địa đạo ). Có địa đạo 

hai hay ba tầng. Có loại địa đạo chƣ̂ U , giết địch bằng t ầm vông vạt 

nhọn đ}m ngang ngƣời địch khi nó v|o đúng t ầm chƣ̂ U . Loại n|y 

g}y khũng khiếp nh}́t cho địch. 

Địa đạo không chĩ l| nơi che gi}́u lƣ̣c lƣợng , c}́t gi}́u lƣơng thƣ̣c, 

vũ khí, m| còn l| đƣờng cơ động để bộ đội b}́t ngờ chặn đánh địch , 

l| nơi bộ đội bám trụ chi ến đ}́u liên tục nhi ều ng|y chống các cu ộc 

h|nh qu}n c|n quét cũa địch. 
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Địa đạo có quy mô lớn d|i h|ng chục c}y số l| địa đạo Cũ Chi , 

nằm trên địa b|n hai xâ  T}n Phú Trung v| Phƣớc Vînh An (huyện 

Hóc Môn), l| căn cƣ́ cũa cơ quan lânh đạo tĩnh Gia Định . Thƣ̣c d}n 

Ph{p tìm mọi c{ch ph{ hủy nhƣng địa đạo Củ Chi vẫn t ồn tại v| 

không ngƣ̀ng phát triển. 

Giƣ̂a năm 1947, địa đạo Phú Thọ Hòa d|i khoảng 700 m đƣợc lập 

ở vùng ven S|i Gòn. Đ}y l| nơi ém cán bộ, bộ đội đi v|o hoạt động v| 

chiến đ}́u trong n ội th|nh . Tƣ̀ nơi đ}y , c{c chiến sî cũa ta xu}́t kích 

diệt bót Phú Thọ Hòa , đốt kho bom Phú Thọ Hòa ... rồi trỡ về địa đạo 

ém qu}n. 

Nam Bộ có sông rạch chằng chịt . Để ngăn cản t|u chiến cũa 

địch ti ến v|o vùng căn cƣ́ , qu}n v| d}n Nam Bộ có s{ng ki ến đắp 

cản h|n bít các kênh rạch d}̂n v|o vùng căn cƣ́ . Phần lớn c ản đƣợc 

đắp bằng đ}́t , một số nơi nh ận chìm x| la n, ghe ch|i hƣ cû , c}y gỗ 

chắn ngang sông . Nhƣ̂ng cản lớn rộng v|i chục mét , bên trên trồng 

tre, tr|m... để giƣ̂ đ}́t . Có c ản chôn mìn . Ngo|i cản chính , có c ản 

phụ bằng lục bình : cắm tre , tr|m trƣớc c ản, thả lục bình , l}u ng|y 

lục bình s inh sôi nảy nỡ d|y đặc . Bên cạnh c ản, đ|o một “cƣ̣a” ăn 

v|o đ}́t li ền vƣ̀a đũ cho xu ồng ba lá qua lại . Xe lội nƣớc không 

dùng đƣợc ở U Minh. 

Muốn đƣa t|u chi ến v|o khu căn cƣ́ , địch ph ải phá c ản trong 

nhiều giờ (l}u hay mau tùy theo cản lớn hay nhõ), m}́t yếu tố bí m ật 

b}́t ngờ. Trong thời gian đó, phía kh{ng chiến tổ chƣ́c sơ tán cơ quan 

v| đồng b|o đến nơi an to|n , bố trí lƣ̣c lƣợng phục kích hay chặn 

đánh địch. 

Cản nhõ do nh}n d}n trong }́p , xã tự đắp , cản lớn do nhi ều lƣ̣c 

lƣợng (bộ đội, đo|n thể, nh}n d}n) phối hợp thƣ̣c hiện, nhƣ cản trên 

sông Cái Lớn (Cần Thơ), h|ng chục cản ở Sa Đéc. 

Ngo|i các c ản, lƣ̣c lƣợng d}n qu}n du kích nhi ều nơi cùng 

nông d}n đâ đào rất nhi ều kinh nhỏ, d|i, chủ y ếu phục vụ cho  giao 

thông vận tải, nối li ền các vùng , nối Đ ồng Tháp Mƣời với mi ền 

Đông , phục vụ cho nông nghi ệp (tƣới tiêu ), đồng thời g}y c ản trỡ 

cho cơ giới địch . 
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Ngo|i ra , d}n qu}n du kích còn đắp bờ bao theo các kinh lớn l|m 

công sƣ̣ chống xe tă ng địch , đ|o hầm tránh máy bay , trồng cây gây 

rƣ̀ng (rƣ̀ng tr|m), trồng c}y che gi}́u các đƣờng h|nh qu}n cũa bộ đội 

c{ch mạng. 

Thƣ cũa Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng gƣ̃i Xƣ́ ũy Nam B ộ 

th{ng 10-1948 nhận định: “cuộc kháng chiến Nam Bộ thật có tính chất 

nh}n d}n kháng chiến, tƣ̣ d}n đƣ́ng dậy, xông lên để tƣ̣ vệ bằng mọi 

c{ch với mọi s{ng ki ến, mọi khả năng... Tuy không có núi rƣ̀ng hi ểm 

trỡ, nhƣng... m| tạo nên rƣ̀ng ngƣời , núi ngƣời” 1
 x}y dƣ̣ng đƣợc 

nhƣ̂ng căn cƣ́ để kh{ng chiến l}u d|i. 

Sản xuất và sƣ̃a chƣ̂a vû khi:́ 

Ngay tƣ̀ đầu kháng chiến nhƣ đâ nói trong chƣơng hai , bên cạnh 

việc thu nhặt, thu mua súng đạn, bom, thủy lôi... của Ph{p v| Nhật tƣ̀ 

nhiều nguồn khác nhau , Nam Bộ tiến h|nh sản xu}́t v| sƣ̃a ch ữa vũ 

khí đ{p ứng yêu cầu ng|y c|ng lớn cũa kháng chiến. 

Với số lƣợng kŷ sƣ cơ khí tuy không đông , đa số l| công nh}n đũ 

c{c ng|nh v| một số máy móc , vật tƣ, thiết bị do ngƣời d}n yêu nƣớc 

th{o gỡ từ c{c nh| m{y khi kh{ng chi ến bùng nổ hoặc do các nh| 

doanh nghiệp yêu nƣớc hi ến tặng (nhƣ chũ xƣỡng đúc Th}n Công 

Tốt ở Khu 7, chủ garage Mai Xu}n Huê ở Khu 9...), mỗi nơi lập ra 

xƣỡng chế tạo vũ khí của mình. 

Tƣ̀ các “tổ rờsạc” 2
 ban đầu có nhi ệm vụ nh ồi lắp đạn , sƣ̃a chƣ̂a 

vũ khí hỏng hóc , chế tạo m ột số vû khí đơn gi ản..., bộ đội th|nh 

lập các binh công xƣỡng , công an th|nh lập các công an xƣỡng . Công 

an xƣỡng Nam B ộ (th|nh lập năm 1947) trƣ̣c thu ộc Sỡ Công an 

Nam Bộ, do Nguyê̂n Văn Tƣơi phụ trác h. Phòng d}n qu}n Nam 

Bộ cũng tổ chƣ́c các d}n qu}n xƣỡng . Mỗi xƣỡng có các ph}n xƣỡng 

cơ khí , hóa chất , mộc, đúc, sản xu}́t các vû khí thông thƣờng , cần 

cho bộ đội v| d}n qu}n nhƣ lƣ̣u đạn Trƣờng Xu}n ở Sa Đéc . 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 9, tr. 381-382. 

2. “rờsạc” (recharge) l| nhồi thuốc đạn mới v|o vỏ đạn cũ, sau đó lắp  

đ}̀u đạn mới. 
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Trong năm 1947, Qu}n giới ba khu 7, 8, 9 ra đời1. Sang năm 1948, 

Phòng Qu}n giới Nam B ộ đƣợc th|nh l ập, do Ngô Văn Năm l|m 

Trƣỡng phòng, kỹ sƣ Lê T}m (còn gọi l| Lê Hi ền tốt nghiệp ở Ph{p, 

gặp Chũ tịch H ồ Chí Minh sang Paris v| tình nguy ện về nƣớc, đến 

S|i Gòn đi thẵng ra chi ến khu ) l|m Phó phòng kiêm Trƣỡng ban 

nghiên cƣ́u - hu}́n luy ện. Cơ quan qu}n giới c}́p khu đƣợc thống 

nh}́t gọi l| Vụ qu}n giới Khu 7, Khu 8 v| Khu 9 (đến tháng 11-1949, 

có thêm Vụ qu}n giới Khu S|i Gòn - Chợ Lớn). 

Cho đến cuối năm 1949, ở Nam Bộ có 58 xƣỡng (gồm binh công 

xƣỡng, d}n qu}n xƣỡng v| công an xƣỡng ) cùng nhiều công trƣờng , 

tổ sản xu}́t vû khí , với kho ảng 9.000 c{n b ộ v| công nh}n . Tuy 

không có ai đƣợc đ|o tạo v ề chế tạo vũ khí , nhƣng với lòng yêu 

nƣớc, mọi ngƣời ra sức m|y mò thử nghi ệm, ph{t huy óc s{ng tạo 

để sản xu}́t súng đạn các loại với số lƣợng ng|y c|ng nhi ều v| ch}́t 

lƣợng ng|y c|ng cao đáp ƣ́ng nhu c ầu vû khí cho chi ến đ}́u , phù 

hợp với vật tƣ, thiết bị cũa tƣ̀ng cơ sỡ sản xu}́t cûng nhƣ với yêu c ầu 

của từng chi ến trƣờng , tƣ̀ng tr ận đánh (đánh t|u chi ến, xe lƣ̃a , xe 

nồi đồng...). 

Nhiều vû khí do các binh công xƣỡng Nam B ộ chế tạo đã 

mang lại hi ệu quả cao, nhƣ súng badôca 75 “máng c ầu” (do kŷ s ƣ 

Phƣơng Thanh cải tiến tƣ̀ m}̂u súng badôca 75 ly cũa Cục Qu}n 

giới Trung ƣơng , gọn nhẹ , dê̂ mang vác v| ngụy trang hơn ),  

súng SS (do kŷ sƣ Lê T}m cùng Nguyê̂n Bình T}m , Bùi Công Khai,  

___________ 

1. Tên gọi c{c cơ quan qu}n giới c{c c}́p khu lúc n|y chƣa thống nh}́t. 

Khoa Qu}n giới Khu 7 (th|nh l}̣p th{ng 4-1947) do Vũ Thùy Nh}n 

l|m Trƣỡng khoa, Phạm Vinh l|m Chính trị viên. 

- Ty Qu}n giới Khu 8 (th|nh l}̣p đ}̀u năm 1947) do Lê Minh Quang 

l|m Trƣỡng ty, Lê Công Khanh l|m Chính trị viên. 

- Ban Gi{m đốc c{c Binh công xƣỡng Chiến khu 9 sau l| Khoa Qu}n 

giới Khu 9 (th|nh l}̣p trong năm 1947) do Nguyê̂n Hùng Minh l|m Gi{m 

đốc, Nguyê̂n Văn Ph{n l|m Chính trị viên. 

(Đinh Thu Xu}n (Chủ biên ): Lịch sử Quân giới Nam Bộ 1945-1954, Nxb. 

Qu}n đội nh}n d}n, H| Nội, 1991). 
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Trần Ngọc Lạc thiết kế, có thể đánh t|u chiến, xe qu}n sƣ̣ l}̂n công sƣ,̣ 

có khả năng cơ động cao), c{c lance-bombe, mìn ph{ tƣờng FT v| mìn 

pêta (dùng trong cách đánh đặc công đ ể ph{ sập đồn bót, th{p canh, 

cầu cống), v.v. do Bùi Cát Vû chế tạo. 

Để tr{nh bị địch đ ột kích, c{c binh công xƣỡng thƣờng đƣợc đặt 

ở nhƣ̂ng nơi xa xôi , hẻo l{nh . Đời sống c{n b ộ, công nh}n ng|nh 

qu}n giới r}́t khó khăn , thiếu thốn mọi mặt . Mặt khác, trong khi tháo 

lắp bom đạn , pha chế hay nhồi nạp thuốc n ổ, thƣ̃ vû khí ..., nhiều tai 

nạn xảy ra khiến nhiều ngƣời bị bõng mặt , hỏng mắt , đƣ́t cánh tay 

hay b|n tay , có khi mất c ả hai tay nhƣ Vƣơng Nhị Chi 1
 Khu 9. Song 

mọi ngƣời đ ều ch}́p nh ận nhƣ̂ng hy sinh , m}́t mát }́y đ ể góp phần 

cho chiến thắng ngo|i mặt trận. 

3. Củng cố chính quyền kháng chiến 

 

PHẠM VĂN BẠCH 

Chủ tịch Ủy ban kháng chiến  

hành chánh Nam Bộ (1945-1954) 

Chính quyền các cấp ở Nam Bộ 

Theo sắc l ệnh số 63/SL ng|y 

22-11-1945 về việc tổ chƣ́c Ũy ban 

h|nh chính các c}́p , Ủy ban nh}n 

d}n Nam Bộ đổi tên th|nh Ũy 

ban h|nh chính Nam B ộ. Lúc đó , 

Phạm Văn Bạch ra H| N ội gặp 

Trung ƣơng , đƣợc cƣ̃ v ề Ủy ban 

kh{ng chi ến miền Nam (đóng ở 

Phú Yên ). Trong Nam , Phạm 

Ngọc Thu ần, Phó Chủ tịch Ủy 

ban h|nh chính Nam Bộ đƣợc cử  

___________ 

1. Vƣơng Nhị Chi tên th}̣t l| Nguyê̂n Ngọc Trản, c{n bộ chính trị bị tù 

ở Côn Đão, sau C{ch mạng Th{ng T{m, về đ}́t liền thƣ̃ lƣ̣u đạn ở Binh  

Công Xƣỡng Rạch Gi{ bị cụt hai tay, không nản chí ông chuyễn sang  

hu}́n luyện c{n bộ, l|m Gi{m đốc trƣờng m{cxít Khu ủy Khu 9, ủy viên  

Thƣờng vụ Khu ủy, sau đo ́l|m Bí thƣ Khu ủy Khu 9. 
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l|m quyền Chũ tịc h. C{c ủy viên Ủy ban h|nh chính Nam B ộ gồm: 

Ung Văn Khiêm (nội vụ), Nguyê̂n Bình (qu}n sƣ̣), Diệp Ba (công an), 

Phạm Thiều (tuyên truyền), Kha Vạng C}n (kinh tế), Nguyê̂n Th|nh 

Vĩnh (t|i chính), Huỳnh Phú S ổ (ủy viên đặc bi ệt)... Tổng thƣ ký  l| 

Trần Bƣ̃u Kiếm1. 

Ng|y 1-10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc l ệnh số 91/SL hợp 

nh}́t Ũy ban kháng chiến v| Ũy ban h|nh chính các c}́p th|nh Ũy ban 

kh{ng chiến kiêm h|nh chính (đến ng|y 25-3-1948 bỏ chữ “kiêm”). 

Đầu năm 1948, Ủy ban kh {ng chi ến miền Nam giải thể. Phạm 

Văn Bạch tƣ̀ Phú Yên v ề lại chi ến khu Đồng Tháp Mƣời (th{ng  

6-1948). 

Ng|y 15-2-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc l ệnh số 132/SL v| 

133/SL cƣ̃ Phạm Văn Bạch l|m Chũ tịch , Phạm Ngọc Thu ần v| 

Nguyê̂n Bìn h l|m Phó Chũ tịch , Ung Văn Khiêm , Kha Vạng C}n ... 

l|m Ủy viên, Cao Triều Phát , Nguyê̂n Bá Sang l|m Cố v}́n Ũy ban 

kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ (năm 1949, cƣ̃ thêm Hu ỳnh Văn 

Tiểng - Tổng thƣ ký , Ca Văn Thĩnh - Ủy viên, lập Ban cố v}́n g ồm 

Cao Triều Phát, Nguyê̂n Văn Hƣỡng, Phan Văn Chƣơng, Lê Du}̃n). 

Chính quy ền kháng chi ến ở Nam Bộ mang tính liên hi ệp rộng 

rãi, gồm đại bi ểu ƣu tú các chính đ ảng (Cộng sản, D}n chũ ), tôn 

gi{o (Cao Đ|i , Công giáo ...) , nh}n sî , trí thức , kỹ ngh ệ gia... phản 

{nh chính s{ch đại đo|n kết to|n d}n cũa Trung ƣơng2. 

___________ 

1. Trong Ủy ban h|nh chính Nam Bô ̣ lúc n|y, trƣ̀ Ung Văn Khiêm 

mang danh nghĩa đại diện Đãng Cộng sản (b}́y giơ ̀ l| Hội Nghiên cƣ́u chũ 

nghĩa M{c vì Đãng tuyên bố tƣ̣ giải t{n), sô ́ còn lại thuộc c{c đãng phái  

kh{c nhƣ Nguyê̂n Bình (Quốc d}n Đãng), Diệp Ba (Quốc gia độc l}̣p  

Đãng), Phạm Thiều (nh}n sĩ trí thƣ́c), Kha Vạng C}n (tƣ sản), Huỳnh Phú Sô ̃

(Hòa Hảo), Tr}̀n Bƣ̃u Kiếm (Đãng D}n chủ). 

2. Theo b{o c{o của Lê Du}̃n về tình hình Nam Bô ̣ tƣ̀ to|n quốc 

kh{ng chiêń đến đ}̀u năm 1952, Ủy ban Nam Bô ̣v|o giƣ̂a năm 1947 gồm 4 

đại biêũ của Công gi{o, 1 của Đãng D}n chủ, 1 của Đãng Cộng sản, 1 của 

Cao Đài, 1 nh}n sĩ kỹ nghê ̣gia, 3 nh}n sĩ trí thƣ́c, 1 đại biêũ qu}n sƣ̣. 
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C{c cơ quan cấp Nam B ộ đƣợc thi ết lập, nhƣ Sỡ Tƣ pháp 

(Gi{m đốc : luật sƣ Trƣơng T}́n Phát ), Sỡ Kinh t ế (Gi{m đốc : kỹ sƣ 

Kha Vạng C}n ), Sỡ T|i chính (Gi{m đốc : luật sƣ Nguyê̂n Th|nh 

Vĩnh), Sỡ Thông tin (Gi{m đốc lúc đ ầu l| giáo sƣ Phạm Thi ều, sau 

l| Nguyê̂n Văn Nguyê̂n r ồi kiến trúc sƣ Hu ỳnh T}́n Phát thay 1), 

Viện Văn hóa kháng chi ến (Viện trƣỡng : gi{o sƣ Ho|ng Xu}n Nhị ), 

Sỡ Giáo dục (Gi{m đốc : gi{o s ƣ Đặng Minh Trƣ́ ), Sỡ Y t ế (Gi{m 

đốc: b{c sĩ Nguyễn Văn Hƣởng ), Đ|i Phát thanh “Ti ếng nói Nam 

Bộ kh{ng chi ến” (Gi{m đốc : Nguyê̂n Khắc C ần2), Sỡ Giao thông 

liên lạc (Gi{m đốc : Nguyê̂n Văn Thƣ́c ), Phòng vô tuy ến điện 

(Trƣỡng phòng : Mai Văn Hay (tên kháng chi ến l| Nguyê̂n Văn 

Hay))... Về sau, có thêm Sở Ng}n khố , Sỡ Ng}n sách , Sỡ Canh 

nông, Sỡ Thƣơng binh xâ h ội... 

Điều đáng chú ý l| Ũy ban kháng chiến h|nh chính Nam Bộ cũng 

nhƣ các cơ quan ban ng|nh c}́p Nam B ộ quy tụ nh ững nh}n sĩ , trí 

thƣ́c có tên tuổi tƣ̀ng l| công chƣ́c cao c}́p cũa Pháp ; một số tƣ̀ Pháp 

về S|i Gòn rồi ra khu hoặc đi thẵng ra chi ến khu nhƣ tiến sî triết học 

Ho|ng Xu}n Nhị, tiến sî toán học Lê Văn Thiêm, kỹ sƣ Nguyễn Ngọc 

Nhƣ̣t, kỹ sƣ Lê T}m, nh| báo Nguyê̂n Văn Thu... 

Ngo|i ra , Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ bố trí ở mỗi 

khu một nh}n sî trí thƣ́c l|m thanh tra chính trị trƣ̣c thu ộc Chũ tịch 

Ủy ban Nam B ộ nhƣ: cƣ̣u Đốc phũ sƣ́ Tạ Minh Ki ếm, tƣ́c Tạ Nh}́t 

Trí (Thanh tra chính trị mi ền Đông ), Nguyê̂n Thanh H| (Thanh tra 

chính trị mi ền Trung ), gi{o sƣ Tr ần Văn Nguyên (Thanh tra chính 

trị miền T}y)... 

Thƣ̣c hi ện chế độ d}n chũ , Ủy ban Nam B ộ tổ chƣ́c b ầu Hội 

đồng nh}n d}n các c}́p , Hội đồng nh}n d}n cƣ̃ ra Ũy ban kháng  

___________ 

1. Trịnh Đình Trọng l|m Phó Gi{m đốc. 

2. Nguyê̂n Khắc C}̀n giƣ̂ chƣ́c Gi{m đôć đến năm 1950, sau đƣơc̣ điều đi 

x}y dƣ̣ng Đài Ph{t thanh S|i Gòn - Chơ ̣Lơń tƣ̣ do, Mai Văn Bô ̣thay. 
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chiến h|nh chính c}́p tƣơng đƣơng . Đến đầu năm 1949, chính quyền 

nh}n d}n đƣợc th|nh l ập ở 693 xã (trong tổng số 1.024 xã trên to|n 

Nam Bộ)1. 

Hoạt động cũa chính quyền kháng chiến 

Trong điều kiện chiến tranh , chính quy ền cách mạng t ập 

trung chĩ đạo chi ến đ}́u , trật tƣ̣ trị an , bảo vệ nh}n d}n . Trong 

nhƣ̂ng năm đ ầu kháng chi ến các chƣ́c năng khác nhƣ s ản xu}́t , 

gi{o dục , y tế, chăm sóc các mặt cũa đời sống nh}n d}n ... chủ y ếu 

thƣ̣c hi ện ở c{c vùng gi ải phóng (tự do ) nơi có d}n , có c{n b ộ v| 

bộ đội ta đóng qu}n . 

Chăm lo giáo dục , nâng cao dân trí cho nhân dân , trình độ cho cán b ộ 

chiến sî theo tinh thần “chống đói, chống dốt, chống giặc ngoại xâm” do Chũ 

tịch Hồ Chí Minh phát động 

Song song với phong tr|o di ệt giặc dốt (“đến cuối năm 1947, 

to|n Nam Bộ đâ xóa nạn mù chƣ̂ cho g ần 600.000 ngƣời đạt 21% số 

ngƣời mù chƣ̂ tƣ̀ 16 - 25 tuổi trong vùng cách mạng ki ểm soát , mỡ 

9.400 lớp dƣ̣ bị bình d}n g ồm 209.700 học viên mãn khóa ”)2
 trong 

ho|n cảnh kháng chi ến gian khổ, phía kh{ng chi ến đâ mỡ đƣợc ở 

to|n Nam Bộ, tính đ ến tháng 9-1948, 2.124 lớp với số giáo viên l| 

2.099, số học sinh l| 70.970. Trƣờng, lớp học đƣợc mỡ trong các 

thôn, xã, c{c cơ quan , kể cả trong các nh| tù cũa địch . Ngo|i ra, ở 

Khu 9 còn có thêm m ột số trƣờng ti ểu học do các tĩnh ũy v| B ộ tƣ 

lệnh Khu 9 mỡ nhƣ : Trƣờng Thi ếu sinh qu}n Huỳnh Phan Hộ, 

Trƣờng tiểu học Bạc Liêu, Trƣờng tiểu học Cần Thơ, Trƣờng tiểu học 

Sa Đéc, Trƣờng ti ểu học Phan Lƣơng Trƣ̣c Mŷ Tho , Trƣờng Thi ếu 

sinh qu}n Khu 9...”3. Đáng chú ý l| ta đâ mỡ đƣợc các trƣờng trung 

học kh{ng chi ến: ba trƣờng trung học n ội trú Thái Văn Lung (1948),  

___________ 

1. Theo b{o c{o về chính quyền v| tình hình chính trị ở Nam Bô ̣(Cục Lƣu 

trƣ̂ nh| nƣớc - phông Phủ Thủ tƣớng, hộp 19, hô ̀sơ sô ́107). 

2, 3. Giáo dục Nam Bô ̣trong kháng chiến chống Pháp, Nxb. Trẻ, tr. 53, 27. 
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Nguyê̂n Văn Tố (1948), Huỳnh Phan Hộ (1949); hai trƣờng trung học 

bình d}n Nguyễn Công Mỹ (1950), Huỳnh Phan Hộ (1951) v| Trƣờng 

trung học Văn Chính cũa Khu 9 (1948)1. 

Khu 8 cũng có trƣờng Văn Chính v| trƣờng Thiếu sinh qu}n.  

Năm 1947, trƣờng nội trú đ ầu tiên cũa Vînh Long tên l| ]u Trí  

Viên tại Tr| Ôn , có mục đích đ|o tạo c{n b ộ l}u d|i cho kháng chiến. 

Lớp đầu tiên tốt nghiệp năm 1948. Năm 1949, Vĩnh Long mở Trƣờng 

trung học Huỳnh Thúc Kháng, sau đó Trƣờng trung học Quang Diệu 

ở Vũng Liêm. 

C{c trƣờng trung học , tiểu học đ ều thƣ̣c hi ện các phƣơng 

ch}m sau: 

- Tƣ̣ quản, tƣ̣ lƣ̣c v| tƣ̣ nguyện học tập; 

- Học đi đôi với h|nh, học thầy, học bạn, học d}n; 

- Học phối hợp nội khóa v| ngoại khóa. 

Trong giảng dạy, nh| trƣờng luôn gắn dạy , học với lao động x}y 

dƣ̣ng ki ến thiết (x}y c}́t trƣờng lớp ), sản xu}́t (c}u cá , l|m ruộng, 

trồng rau , xay lúa , giã gạo , giúp đỡ nh| b ếp), gắn dạy học với d}n 

vận giúp d}n , đem nhƣ̂ng hi ểu biết cũa mình đ ể n}ng cao d}n trí , 

giúp d}n trong s ản xu}́t . Gi{o viên không chĩ nhi ệt tình truy ền đạt 

kiến thƣ́c m| còn phải nêu gƣơng tốt cũa mình trƣớc học sinh. 

C{c phƣơng ch}m , phƣơng thƣ́c gi ảng dạy n|y đ ều trên tinh 

thần độc lập suy nghî, s{ng tạo của thầy v| trò, không theo công thƣ́c 

v| đâ đem lại kết quả r}́t tốt. 

Đặc bi ệt, phong tr|o bình d}n học vụ phát tri ển ngay tƣ̀ đ ầu 

kh{ng chiến r}́t mạnh, s}u rộng trong vùng tƣ̣ do. 

Cùng với các trƣờng học , c{c lớp bình d}n học vụ có Vi ện Văn 

hóa kh{ng chi ến (Viện trƣỡng Ho|ng Xu}n  Nhị) góp ph ần tích cƣ̣c 

bồi dƣơ̂ng, đ|o tạo giáo viên trung học. 

___________ 

1. Sau này c ó thêm Trƣờng trung học vừa học vừa l|m Tiền Phong 

của Đo|n Thanh niên cứu quốc (mỡ năm 1952), Trung học Bạc Liêu (mỡ 

năm 1952). 
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Phát triển sản xuất t ổ chƣ́c kinh t ế - tài chính phục vụ nhu c ầu kháng 

chiến và đời sống nhân dân 

Trên tinh thần “tƣ̣ lƣ̣c cánh sinh” phục vụ kháng chi ến, chăm lo 

đời số ng nh}n d}n , chính quyền kháng chi ến đâ m ột mặt khuy ến 

khích ph{t triển sản xu}́t tùy đi ều kiện cụ thể của từng nơi , một mặt 

đ}́u tranh kinh t ế với địch , ph{ }m mƣu địch lấy chi ến tranh nuôi 

chiến tranh. 

Trong nông nghiệp, ngo|i việc phát t riển trồng lúa , khoai, mía, 

chính quyền kháng chiến khuyến khích mỗi ngƣời nuôi m ột con (gia 

cầm, gia súc), trồng một c}y ăn trái, mỗi đơn vị có một vƣờn rau (c}y 

m|u) hay một thƣ̃a ru ộng. Về thủ công nghi ệp, khuyến khích tr ồng 

bông dệt vải, trồng d}u nuôi tằm , l|m gi}́y (tƣ̀ các nguyên li ệu nhƣ 

rơm, lục bình...), l|m x| bông (bằng dầu dƣ̀a), l|m nƣớc mắm, tƣơng 

chao, sản xu}́t đƣờng mía, v.v.. 

Kh{ng chiến dƣ̣a v|o việc thu thuế để đáp ƣ́ng yêu cầu chi. Thuế 

có thuế đ}́t, thuế hoa chi, môn b|i. Sau n|y thống nh}́t thu thuế đảm 

phụ quốc phòng. Đối với nông d}n chủ yếu thu bằng lúa. 

Để bổ sung cho nguồn thu nh| nƣớc , chính quy ền kháng chi ến 

vận động các nh| gi|u có cho nh| nƣớc vay , mƣợn, vận động nh}n 

d}n mua công phiếu kháng chi ến. Nhiều nơi tranh thũ v ận động 

nh}n d}n vùng tạm chi ếm đóng thu ế cho kháng chi ến, ủng h ộ 

kh{ng chi ến. 

Về chi, chủ y ếu phục vụ cho nhu c ầu kháng chi ến. C{n b ộ, 

chiến sî , nh}n viên sống chũ y ếu dƣ̣a v|o d}n v| m ột phần sản 

xu}́t t ự túc . 

Cùng với vi ệc phá hoại cơ sỡ kinh t ế địch, thi h|nh chũ trƣơng 

Trung ƣơng, Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ có chỉ thị th|nh 

lập Ũy ban bao v}y kinh t ế địch ở c}́p Nam B ộ v| c}́p tĩnh , c}́m lƣu 

thông h|ng hóa giƣ̂a vùng tƣ̣ do v| vùng tạm chiếm. 

Trong lƣu thông h|ng hóa vùng tƣ̣ do , tƣ̀ năm 1945 đến cuối 

năm 1950, nh}n d}n ta trao đổi mua bán ho|n to|n dùng ti ền 
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Đông Dƣơng Ng}n h|ng . Chỉ khu 7, khu 8 l{c đ{c có ti ền cũa Chính 

phủ Trung ƣơng đƣa v|o chủ y ếu l| tiền 100 đồng. Khi thiếu tiền chi 

cho nhu cầu kháng chiến, một số tĩnh có in tín phiếu do Chũ tịch tĩnh 

ký nhƣng chỉ có gi{ trị lƣu h|nh trong tỉnh. 

Năm 1947, lợi dụng vi ệc kháng chi ến phải dùng tiền Đông 

Dƣơng Ng}n h|ng , qu}n Pháp giỡ thũ đoạ n hũy đ ồng 100 cũ (gọi 

l| đồng IDEO - in tại nh| in IDEO ) nhằm cƣớp t|i s ản cũa nh}n 

d}n v| l|m kiệt quệ quỹ kh{ng chi ến. Nguyê̂n Th|nh Vînh , Ủy 

viên t|i chánh cũa Ũy ban kháng chi ến h|nh chánh Nam B ộ đề 

nghị gi ải pháp đóng d}́u chính quyền cách mạng trên tờ gi}́y bạc 

Đông Dƣơng Ng}n h|ng , cắt đôi tờ gi}́y bạc đ ể khắc phục tình 

trạng thi ếu tiền lẽ v| cho lƣu h|nh . S{ng ki ến n|y đƣợc nh}n d}n 

tích cực hƣởng ứng v| chấp h|nh , đâ ph ần n|o bảo vệ đƣợc ng}n 

s{ch kh{ng chiến v| tiền trong nh}n d}n trong một thời gian . Đ}y 

l| b|i học cũa kháng chi ến dƣ̣a v|o d}n đ ể đ}́u tranh với địch trên 

mặt trận tiền tệ. 

Trong đ}́u tranh ti ền tệ, phía kh{ng chi ến chũ trƣơng m ột mặt 

tuyên truyền sƣ̃ dụng ti ền cũa cách mạn g, nêu rô : “ũng h ộ đồng 

tiền Việt Nam l| một h|nh động tham gia đ}́u tranh cho n ền độc 

lập cũa đ}́t nƣớc . Hủy hoại hoặc không sử dụng đ ồng tiền cách 

mạng l| ph ản quốc” 1, mặt khác , năm 1947 c{ch mạng ph{t đ ộng 

“tuần lê̂ kháng chi ến”, chiến dịch “ti ến công tiền tệ” với kh}̃u 

hiệu “Cảnh giác với đ ồng tiền cũa Pháp ! Cảnh giác với đ ồng tiền 

Đông Dƣơng Ng}n h|ng ! Chỉ trao đ ổi r}́t hạn ch ế với đ ồng tiền 

ma quỹ }́y” 2. 

“Bằng bi ện pháp hạn ch ế rồi sau đó c}́m lƣu h|nh ti ền Đông 

Dƣơng Ng}n h|ng v| thay nó bằng đ ồng bạc H ồ Chí Minh , Việt 

Minh đâ thu đƣợc , chỉ qua đ ổi tiền, một khối lƣợng ti ền r}́t lớn ,

___________ 

1, 2. Trích Hugues Tertrais: La piastre et le fusil (Tiền v| Súng), ấn 

h|nh bỡi Ủy ban Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ kinh tế - t|i chính Ph{p năm 2002, tr. 

49-53, 333. 
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đồng tiền Đông Dƣơng Ng}n h|ng m| họ dùng đ ể mua đƣợc nhi ều 

thƣ,́ trong đó có vû khí . Đồng tiền Đông Dƣơng Ng}n h|ng lú c đó ở 

Việt Nam l| nguồn trang bị quý giá nh}́t”1. 

Chăm sóc và b ảo vệ sƣ́c khõe , chƣ̂a b ệnh cho nhân dân , cán b ộ, 

chiến sî  

Trong buổi đầu kháng chi ến cũa ta , ngo|i một số bác sî tốt 

nghiệp ở trƣờng Đại học Y dƣợc cũa Pháp ở Đông Dƣơng đi v|o 

kh{ng chiến, số đông cán b ộ y tế có nghề l| nhƣ̂ng sinh viên y khoa 

năm cuối hay đang học năm thƣ́ ba , thƣ́ tƣ v| các y tá đi ều dƣơ̂ng 

của c{c bệnh viện. Thuốc men, dụng cụ y tế r}́t thiếu nên việc chƣ̂a trị 

cho các chiến sî bị thƣơng đòi hõi một tình thƣơng ruột thịt, một tinh 

thần dûng c ảm, d{m chịu tr{ch nhi ệm, một ý thƣ́c tƣ̣ lƣ̣c tƣ̣ cƣờng 

cao v| nhƣ̂ng sáng kiến táo bạo. 

Sau Tạm ƣớc 14-9-1946, Ủy ban kh{ng chiến h|nh chánh Nam Bộ 

quyết định th|nh l ập Sỡ Qu}n D}n Y Nam Bộ, phòng y t ế c{c khu . 

B{c sĩ Hồ Văn Huê l|m Trƣỡng phòng Qu}n y Khu 7 kiêm Giám đốc 

Sỡ Y t ế Nam Bộ. Th{ng 7-1947, b{c sĩ Nguyễn Văn Hƣởng đƣợc cử 

l|m Giám đốc Sỡ Qu}n D}n Y Nam Bộ. 

Trong việc chăm sóc v| b ảo vệ sƣ́c khõe nh }n d}n, bộ đội ở 

Nam Bộ có nhi ều sáng ki ến r}́t đ ộc đáo . Để chống mu ỗi nhƣng 

không có mùng , anh em phải ngũ nóp bằng đ ệm b|ng . Muốn khõi 

ngộp, anh em cắt v| may v|o kho ảng giƣ̂a lƣng nóp m ột miếng 

mùng (khoảng hai b|n tay). Khi lật nóp ngũ , có m ột khoảng 

không khí lọt v|o đ ể thỡ. Sống ở gia đình đ ồng b|o, mỗi cán b ộ, 

chiến sî tƣ̣ trang bị cho mình m ột cái chén ăn cơm bằng nƣ̃a gáo 

dƣ̀a khô (thƣờng gọi l| mi ểng dƣ̀a ) v| đôi đûa bằng tre . Ăn xong , 

rƣ̃a sạch chén mi ểng dƣ̀a , đũa, lau khô , mang v|o thắt lƣng đ ể 

vƣ̀a không sợ b ể khi di chuyển, vƣ̀a bảo đảm vệ sinh, không dùng 

chén b{t chung . Đến khi ăn , nhúng chén đũa v|o nƣớc sôi s{t 

trùng . Trong ăn uống , c{c c{n b ộ, chiến sî thƣờng dùng hai đûa  

___________ 

1. Sđd, tr. 333. 
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hoặc đûa ăn hai đầu, thƣ́c ăn gắp không đƣa thẵng v|o mi ệng m| bõ 

v|o chén . Để giƣ̂ v ệ sinh xóm l|ng , chính quy ền cách mạng phát 

động thƣ̣c hiện đời sống mới , chống mê tín dị đoan , vận động giƣ̂ vệ 

sinh, ph{t động phong tr|o ăn chín , uống nƣớc đun sôi , s{ng đi tiêu 

chiều súc mi ệng, dùng hố xí hai ngăn , xóa bỏ c ầu tiêu trên sông , 

ch}́m dƣ́t phóng uế bƣ̀a bâi xuống kênh rạch, ao hồ. Mỗi chiến sî, c{n 

bộ đều có s ổ tay ghi các toa thuốc d}n gian học đƣợc đ ể giúp đỡ , 

chăm sóc cho ngƣời d}n nơi mình đến. 

Việc kết hợp Đông T}y y đƣợc thƣ̣c hi ện rộng râi . C{c vaccin 

phòng dịch , phòng đ ậu mùa cũa bác sî Nguyê̂n Văn Hƣỡng đƣợc 

{p dụng ph ổ biến. Nhờ v ậy, trong suốt thời gian kháng chi ến 

không xảy ra nạn dịch ở vùng giải phóng. Cùng với toa căn b ản1
 

của Sở Qu}n D}n Y Nam B ộ, s{ng ki ến dùng phƣơng pháp cạo 

gió , đánh gió , xoa bóp , b}́m huy ệt để trị b ệnh cũa bác sî Tr ần 

Nam Hƣng , c{c s{ng ki ến “c}́y nhau” bằng phƣơng pháp Filatov , 

sƣ̃ dụng huy ết thanh theo Bogomoletz do bác sî Nguyê̂n Thi ện 

Th|nh đề ra đạt hi ệu quả cao. Nhiều ngƣời ở th|nh phố ra vùng 

căn cƣ́ ta đ ể c}́y nhau , cho đó l| th ần dƣợc đ ể trị b ệnh v| n}ng 

cao sƣ́c khõe . 

Mặc dù ho|n c ảnh kháng chi ến còn khó khăn , h|ng trăm bệnh 

viện, bệnh xá , trạm cứu thƣơng, nh| bảo sanh đƣợc x}y dƣ̣ng trong 

vùng giải phóng. 

Công tác đ|o tạo cán b ộ y tế r}́t tích cƣ̣c . C{c khóa y t{ l ần lƣợt 

đƣợc t ổ chƣ́c, ở c{c tỉnh thu ộc Khu 7 do các bác sî H ồ Văn Huê, 

Trần Nam Hƣng , Nguyê̂n Văn Hoa phụ tr{ch , ở c{c tỉnh Khu 8 do  

___________ 

1. Toa căn bản đƣợc viết th|nh kệ, lƣu truyền trong nông thôn, nhiều 

ngƣời còn nhớ: 

“Trong toa căn bản có gƣ̀ng tƣơi 

Rau má, dây mơ, cỏ nhọ nồi 

Cam thảo, màng chầu, cùng vỏ quýt 

Rê̂ tranh, cây ké, củ sả tƣơi”. 
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b{c sĩ Tr ần Hƣ̂u Nghi ệp mỡ , ở c{c tỉnh Khu 9 do các bác sî 

Nguyê̂n Thi ện Th|nh , Trƣơng Công Trung , Trƣơng Công Cán chịu 

tr{ch nhi ệm. 

Th{ng 10-1947, Sỡ Y t ế mỡ khóa y tá đ ầu tiên l}́y tên l| khóa 

Pasteur, có 4 nơi hu}́n luyện: B| Rịa, Cần Giờ, Giồng Sói v| B ến Tre. 

Riêng ở Bến Tre sau khóa Pasteur , b{c sĩ Tr ần Hƣ̂u Nghi ệp còn mỡ 

thêm 4 khóa y t{ nữa. 

Ở mi ền Đông Nam Bộ, c{c nữ h ộ sinh quốc gia (sage femme 

d’État ) Huỳnh Xu}n Hƣơng , Nguyê̂n Thị Hạnh mở c{c lớp nữ h ộ 

sinh. Ở Miền T}y Nam Bộ, c{c nữ h ộ sinh quốc gia Phan Thị 

Thƣơng, Ngô Huỳnh Mai mỡ các lớp đ|o tạo nƣ̂ h ộ sinh trung c}́p 

v| sơ c}́p . B{c sĩ nha khoa Nguyễn Văn Thủ mở lớp đ|o tạo nha t{ 

ở Cần Thơ ; b{c sĩ H ồ Công Nghîa mỡ lớp y tá ph}̂u thu ật; b{c sĩ 

Lý Văn Th}n mở lớp y t{ tai mũi họng . B{c sĩ Nguyễn Thi ện 

Th|nh , Trƣơng Công Trung mỡ nhi ều lớp y tá ở Đập Đá Chắc 

Băng l}́y tên “Phạm Hƣ̂u Chí” , “Mai Sî Đo|n” , “Joliot Curie” v| 

“khóa b ổ túc Filatov” . 

Phòng dƣợc khoa của dƣợc sĩ Bùi Quang Tùng , dƣợc sî Nguyê̂n 

Kim Phát mỡ lớp đ|o tạo dƣợc tá , b|o chế t}n dƣợc v| đông dƣợc (8 

th{ng), khóa Nguyễn Kim Chi (năm 1949), khóa Cao Đức Hạnh 

(năm 1950). 

Việc sản xu}́t thuốc Đ ông dƣợc , T}y dƣợc cûng ng|y m ột phát 

triển, đáp ƣ́ng m ột phần yêu cầu cũa nh}n d}n . Một số nh| thuốc ở 

vùng tạm chi ếm nhƣ các nh| thuốc cũa dƣợc sî H ồ Thu, dƣợc sî 

Phạm Thị Yên , dƣợc sî Trƣơng K ế An đâ bí m ật đƣa thuốc men quý 

hiếm v| thông dụng v|o vùng giải phóng. 

Thành lập điện đài và mật mâ (Cơ yếu) Nam Bộ 

Do nhu cầu liên lạc với Trung ƣơng , chỉ đạo c{c địa phƣơng đòi 

hỏi Nam Bộ phải có hệ Vô tuyến điện riêng v| có lu ật mật mâ riêng, 

ngo|i hệ điện đ|i công khai. 
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Lắp ráp máy vô tuyến điện thu và phát 

Năm 1946, sau khi ổn định căn cƣ́ Đ ồng Tháp Mƣời , Trần Bƣ̃u 

Kiếm, Tổng thƣ ký Ũy ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ đƣợc 

giao tổ chƣ́c thông tin vô tuy ến điện. Trần Bƣ̃u Ki ếm chọn Mai Văn 

Hay (tên kháng chiến l| Nguyê̂n Văn Hay ) lo việc n|y . Nhờ giáo sƣ 

Lê Văn Hu}́n ở nội th|nh cung c}́p sách kŷ thu ật v| linh kiện, Mai 

Văn Hay đâ m|y mò ráp máy Schnell , đầu tiên tách sóng ph ản hồi 

dƣơng có ba đèn đi ện tƣ̃ A .415, A.409, AB.406 đặt trên khung bằn g 

nhôm hình chƣ̂ L băng tần tƣ̀ 5,5 đến 12 MHz (25m - 49m), m{y thu tín 

hiệu tốt. Nhờ máy n|y, ng|y 16-12-1946, hiệu thính viên L}m Quang 

Hƣỡn nhận đƣợc đi ện cũa Trung ƣơng Đ ảng chĩ đạo chu}̃n bị to|n 

quốc kháng chiến. 

Có m{y thu r ồi, Mai Văn Hay chuyển ngay sang lắp máy phát . 

Sau khi thƣ̃ lắp r}́t nhi ều lần, cuối cùng anh lắp đƣợc máy phát theo 

kiểu Mesny có 2 đèn 6L6 dùng bình accu 6 V qua đổi điện 

(convertisseur) cho ra 300 V, sƣ̃ dụng antenne Zeppelin, tần số phát l| 

7,4 MHz đến 14,6 MHz. M{y ph{t đ ầu tiên đƣợc hình th|nh , công 

su}́t th}́p ph ải dùng antenne Zeppelin , b}́t ti ện khi dƣơng lên hạ 

xuống. Năm 1947, Ủy ban Nam Bộ cho máy hoạt động l}́y hiệu chính 

thƣ́c l| VNX4. 

Th{ng 4-1947, Nguyê̂n Khắc C ần ở Chi đội 1 về họp ở Đồng 

Th{p Mƣời mang v ề một chiến lợi ph}̃m tặng Ũy ban Nam B ộ l| 

m{y thu ph{t VTĐ ki ểu MK II có công su}́t 15 W l}́y đƣợc cũa 

qu}n đội Anh. 

Sau n|y, Hồ T}́n Đƣ́c (Mƣời H|) dƣ̣a v|o thiết kế MK II lắp máy 

cho các đơn vị b ộ đội ta, m{y mới mang tên MK H| thay cho m{y 

Mesny Schnell v| MK II, bảo đảm liên lạc thông suốt với Trung ƣơng 

v| các địa phƣơng. 

Tƣ̀ tháng 12-1945, Nguyê̂n Văn Kĩnh (tƣ́c Thƣợng Vû ) - ủy viên 

Thƣờng vụ Xƣ́ ũy - trƣ̣c ti ếp mâ dịch cơ y ếu. Đến th{ng 12-1946,  

anh hƣớng d}̂n cho Lê Minh Lê̂ v| Ung Ngọc Minh giúp anh lúc  
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cần. Sau n|y, anh hƣớng d}̂n kŷ thuật cho Nguyê̂n Canh T}n hai bản 

luật 676. Nguyê̂n Canh T}n trỡ th|nh T ổ trƣỡng tổ cơ yếu đầu tiên 

của Xứ ủy Nam Bộ1. 

Tổ chƣ́c hệ thôńg giao thông liên lạc Nam Bộ 

Th{ng 7-1947, Xƣ́ ũy quyết định th|nh lập Sỡ Giao thông liên lạc 

Nam Bộ trƣ̣c thu ộc Ũy ban kháng chi ến h|nh chánh Nam B ộ do 

Nguyê̂n Văn Thƣ́c l|m Giám đốc . Lƣ̣c lƣợng ban đ ầu có kho ảng 30 

chiến sî tõa ra 10 ngả liên lạc với S|i Gòn v| các tĩnh k ể cả qua 

Campuchia. 

Nhiệm vụ cũa Sỡ Giao thông liên lạc l| x}y dƣ̣ng h ệ thống giao 

thông liên lạc to|n Nam B ộ, tổ chƣ́c b ộ m{y ti ếp nhận c}́p phát 

công văn , chỉ thị , t|i liệu đến các cơ quan , ban, ng|nh trực thu ộc 

Xƣ́ ũy , ủy ban ; tổ chƣ́c các trạm tuy ến giao thông đƣa đón cán b ộ 

đi công tác , kể cả x}y dƣ̣ng n ội tuyến trong lòng địch v| các vùng 

địch tạm chi ếm. 

Đƣờng liên lạc đƣợc thiết lập cả với Trung ƣơng. Tƣ̀ căn cƣ́ Đồng 

Th{p Mƣời v ề chiến khu Việt Bắc ph ải vƣợt qua h|ng nghìn c}y số , 

m}́t ròng râ hơn 6 th{ng. 

Năm 1947, tƣ̀ chiến khu Đồng Tháp Mƣời đi các nơi có 2 tuyến 

liên lạc : liên lạc v ận tải các khu tĩnh với căn cƣ́ v| liên lạc n ội bộ 

c{c cơ quan Nam B ộ; không chỉ sử dụng đƣờng b ộ, Sỡ Giao thông 

còn t ổ chƣ́c giao thông thũy qua các kinh rạch , có kinh do ta đ|o  

___________ 

1. Bô ̣ ph}̣n cơ yếu của Xƣ́ ủy Nam Bô,̣ Trung ƣơng Cục sau n|y ph{t 

triễn kh{ mạnh theo nhu c}̀u thông tin liên lạc giƣ̂a Trung ƣơng Cục - Ủy 

ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ với c{c qu}n khu, c{c tỉnh Đông Nam 

Cao Miên (xem thêm t}̣p hồi ký Chiến công thầm lặng của c{n bộ cơ  yếu 

miền Đông  Nam Bô)̣. Năm 1949, Nguyê̂n Canh T}n lên miền Đông  phụ 

tr{ch cơ yếu Ph}n liên khu ủy miền Đông. Ở Ph}n liên khu miền  T}y nơi 

Trung ƣơng Cục - Ủy ban Nam Bô ̣ đóng, cơ yếu Trung ƣơng Cục v| Ủy 

ban Nam Bô ̣ có trên 20 ngƣời do Dƣơng Đông Khiêm làm  Trƣỡng ban, 

Tr}̀n Quốc Gia l|m Phó ban. 
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gọi l| kinh kh{ng chi ến. Có kinh Sở Giao thông liên lạc gọi l| kinh 

đặc biệt, phủ một lớp lục bình mõng , có thả ch| gai ngụy trang . Khi 

có việc hõa tốc thì dùng xu ồng ba lá kéo dạt lục bình qua hai bên đ ể 

đi theo quy ƣớc đâ định. 

Xây dƣ̣ng cơ sỡ đi ện ảnh Khu 8 cũng là cơ sở đi ện ảnh đầu tiên cũa 

Nam Bộ 

Tƣ̀ m ột nghệ sĩ nhi ếp ảnh say mê nghệ thuật điện ảnh, Mai 

Lộc đƣợc  sƣ̣ giúp đơ̂ v| khuy ến khích cũa B ộ Tƣ lệnh Khu 8, móc 

Khƣơng Mê̂ tƣ̀ S|i Gòn v|o k ết hợp xây dƣ̣ng cơ sỡ đi ện ảnh cũa 

Khu 8. C{c ông đã mua s{ch b{o v ề điện ảnh cũa Pháp , Mỹ ở 

th|nh phố , nghiên cƣ́u , m|y mò lắp ráp , thay thế bộ phận n|y, 

chi tiết kia để ho|n chĩnh v| sƣ̃ dụng thông thạo máy quay phim 

mới có trong tay l ần đầu. Bằng tinh th ần cần cù , d{m nghĩ d{m 

l|m , mạnh dạn c ải tiến, cuối cùng các ông đâ khắc phục các khó 

khăn, dần dần x}y lên một cơ sỡ quay phim , tr{ng in phim , chiếu 

phim, ban đầu còn l| phim c}m , sau đó l| phim có ti ếng động... 

Phim tƣ liệu thời sƣ̣ đ ầu tiên l| phim về trận Mộc Hóa , đƣợc cán 

bộ, nh}n d}n vùng căn cƣ́ nhi ệt liệt hoan nghênh. Tiếp sau l| 

phim về c{c tr ận La Bang, chiến dịch  Cầu Kè , Tr| Vinh, về c{c 

Binh công xƣỡng ... phản ánh các mặt cũa đời sống qu}n v| d}n 

trong kháng chi ến. 

Thành lập Đài Tiếng nói Nam B ộ kháng chi ến, Đài Phát thanh Sài 

Gòn - Chợ Lớn tƣ̣ do và Báo chí kháng chiến 

Sau khi lắp th|nh công m{y vô tuy ến điện thu phát , Mai Văn 

Hay chuyển sang lắp Đ|i Phát thanh Nam B ộ tƣ̀ tháng 6-1947. 

Đƣợc sự giúp đỡ của gi{o sƣ Lê Văn Huấn từ th|nh phố cung cấp 

t|i liệu v| linh kiện, với sƣ̣ c ộng tác đắc lƣ̣c cũa Hu ỳnh Minh 

Ch}u v| một số  đồng chí khác , c{c anh đã tr ải qua nhiều lần mò  

m}̂m, thƣ̃ nghiệm, lắp bên ngo|i tƣ̀ng mạch , sau lắp hẵn v|o  m{y, 

theo dôi chọn cho đƣợc t ần số thích hợp , không trùng với đ|i n|o  
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để lên sóng. Kết quả l| Đ|i Tiếng nói Nam Bộ kh{ng chiến ra đời trên 

sóng 34, 56m v|o ng|y 1-12-19471. 

Sau đó Đ|i Phát thanh S|i Gòn - Chợ Lớn tƣ̣ do ra đời ng|y 

25-1-1951 trên cơ sỡ kinh nghi ệm cũa Đ|i Ti ếng nói Nam B ộ 

kh{ng chi ến. 

Đ|i phát thanh ra đời trong gian kh ổ của kh{ng chiến bằng tin h 

thần tƣ̣ lƣ̣c tƣ̣ cƣờng , đâ mang ti ếng nói cũa cách mạng , của chính 

nghĩa đ ến cả nƣớc, l|m sáng tõ chính nghîa cu ộc kháng chi ến anh 

dũng của nh}n d}n Vi ệt Nam m| Nam Bộ l| một bộ phận không thể 

cắt rời . Lúc bấy giờ m{y thu thanh (radio) r}́t ít , chỉ có c{c cơ quan 

c}́p tĩnh trỡ lên mới có. 

Cùng với ti ếng nói trên l|n sóng , các báo vi ết cũa Nam B ộ trong 

thời k ỳ sau kháng chi ến to|n quốc đâ phát huy truy ền thống cũa 

phong tr|o Báo chí thống nh}́t , khắc phục k hó khăn , xu}́t bản, ph{t 

h|nh trong vùng giải phóng v| t ận vùng tạm chi ếm, nh}́t l| th|nh 

phố S|i Gòn - Chợ Lớn v| nhiều tĩnh lỵ, thị trấn. 

C{c tờ b{o đã có từ thời k ỳ đầu kháng chi ến đến thời gian 

n|y có : 

Ở Nam Bộ có c{c tờ: 

- B{o Mácxít v| báo Thống nhất , cơ quan cũa Xƣ́ ũy Nam B ộ, 

Nguyê̂n Văn Kĩnh l|m Tổng Biên tập. 

- B{o Cảm tƣ̃ của Tổng công đo|n Nam Bộ (sau đổi th|nh Liên 

hiệp nghiệp đo|n Nam Bộ), Lý Chính Thắng (sau Nguyê̂n Lƣu ) phụ 

tr{ch, mỗi kỳ ra 5.000 số. Lúc đầu in ở khu căn cƣ́, đến năm 1950 đƣa 

v|o nội th|nh S|i Gòn in bằng gi}́y sáp (stencil). Bị địch ph{t hi ện, 

c{c biên tập viên v| nh}n viên in đều bị bắt. 

___________ 

1. Thay Đài Ph{t thanh Nam Bộ (tƣ̀ Quảng Ngãi, nơi Ủy ban kh{ng 

chiến miền Nam đóng cơ quan, lên tiếng th{ng 7-1946). Đài n|y ch}́m dƣ́t  

nhiệm vụ; bô ̣ ph}̣n biên t}̣p do Phạm Hƣ̂u Tùng l|m Gi{m đốc, đâ rời  

Quảng Ngãi v|o tham gia Đài Tiếng nói Nam Bô ̣kh{ng chiến. 
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- B{o Cƣ́u quốc Nam B ộ của K ỳ bộ Việt Minh Nam Bộ, Nguyê̂n 

Văn Nguyê̂n phụ trách. 

- B{o Độc lập của Kỳ bộ Đảng D}n chũ Nam B ộ, Đặng Ngọc Tốt 

phụ tr{ch. 

- B{o Tiền phong của Xứ đo|n Thanh niên cứu quốc Nam B ộ, Đ|o 

Anh Kha phụ trách. 

- B{o Phụ nữ Cứu quốc của Đo|n phụ nữ cứu quốc Nam B ộ, Hồ 

Thị Minh phụ tr{ch. 

- B{o Lá lúa của Chi h ội Văn nghệ Nam Bộ, Lƣu Quý K ỳ v| H| 

Mậu Nhai phụ trách. 

- Tuần báo Việt - Xô hƣ̂u nghị, Nguyê̂n Văn Hạnh phụ trách. 

- B{o La Voix du Maquis (tiếng Pháp ), Phạm Ngọc Thu ần  

phụ tr{ch . 

- Tờ Vì Chúa vì Tổ quốc của Hội Công giáo kháng chiến. 

- Tờ Tin tấn của Hội Phật giáo Cƣ́u Quốc. 

- Tờ Đƣờng sáng của Hội Cao Đ|i Cƣ́u Quốc.  

Bộ Tƣ lệnh ba chiến khu 7, 8, 9 đều ra báo: 

- B{o Tiền đạo của Khu 7, Phạm Thiều phụ trách. 

- B{o Tổ quốc của Khu 8, Bảo Định Giang (sau Bùi Kinh Lăng)  

phụ tr{ch. 

- B{o Tiếng súng kháng địch (sau rút ngắn th|nh Kháng địch) của 

Khu 9, Nguyê̂n Xu}n Ho|ng phụ trách. 

Sau có thêm tờ báo vui Br. rùm, Ung Văn Khƣơng, Rum Bảo Việt 

phụ tr{ch. 

Riêng Đặc khu S|i Gòn - Chợ Lớn có các báo: 

- B{o Chống xâm lăng của Th|nh bộ Việt Minh S|i Gòn – Chợ Lớn, 

Trịnh Đình Trọng phụ tr{ch. 

- B{o Tổ quốc trên hết của Th|nh hội Liên Việt S|i Gòn – Chợ Lớn, 

Lê Bá Hoan phụ trách. 

Đó l| 2 tờ báo có ảnh hƣỡng lớn trong nhiều giới ở đô thị.  

C{c tỉnh đều có báo, nhƣ: 
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- B{o Giải phóng của tỉnh Thủ Dầu Một. 

- B{o Vệ quốc của tỉnh Biên Hòa. 

- B{o Hy sinh của tỉnh Bến Tre. 

- Tờ Thông tin của tỉnh Mỹ Tho, tờ Tiến của tỉnh Bạc Liêu, v.v..  

Hai tờ báo ti ếng Khmer To Song Kéam (Kh{ng chi ến) của Tr| 

Vinh, Maha Thông phụ trách v| Issarak của Sóc Trăng , Liêu Te 

phụ tr{ch . 

Xây dƣ̣ng nếp sống mới trong vùng tƣ̣ do 

Tuy còn nhiều thiếu thốn, khó khăn về vật ch}́t nhƣng n ếp sống 

mới đâ hình th|nh trong vùng tƣ̣ do. 

Tƣ̀ lý tƣỡng chung đánh giặc cƣ́u nƣớc , mọi ngƣời sống đo|n 

kết, quan t}m giúp đơ̂ l}̂n nhau ; lối sống ích kỹ “đèn nh| ai , nh| }́y 

rạng” đƣợc thay bằng lối sống mới có tinh th ần tập thể, gần gûi gắn 

bó với nhau, cùng nhau chia sẽ vui buồn. 

Song song việc x}y dƣ̣ng n ếp sống mới , chính quy ền quan t}m 

xóa bỏ những phong tục , tập quán lạc h ậu nhƣ cờ bạc , rƣợu chè , 

mê tín dị đoan . Nạn trộm cắp không còn , nh| d}n không cần đóng 

cƣ̃a, thậm chí có nh| không l|m cƣ̃a . Đám tang , đám cƣới , giỗ 

chạp đƣợc t ổ chƣ́c giản dị, không để lãng phí thời gian v| ti ền cũa 

của nh}n d}n . 

Tình qu}n d}n nhƣ c{ với nƣớc đƣợc đ ề cao. Ngo|i nhiệm vụ 

đánh giặc, bộ đội còn giúp d}n trong sản xu}́t v| cuộc sống. C{c đo|n 

thể quần chúng (nh}́t l| Hội mẹ chiến sî) tận tình lo cho bộ đội, nhận 

thƣơng binh về nh| chăm sóc . Việc phụ nƣ̂ tƣ̣ nguy ện l}́y ch ồng 

thƣơng binh đâ trỡ th|nh phong tr|o , có ảnh hƣỡng chính trị r}́ t tốt 

trong nh}n d}n. 

4. Chống k ế hoạch bình định Nam B ộ, đánh địch trên khắp 

chiến trƣờng 

Tƣ̀ sau To|n quốc kháng chi ến, hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ trên chi ến 

trƣờng Nam B ộ diê̂n ra sôi n ổi, quyết liệt. Phong tr|o chiến tranh 
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nh}n d}n phát tri ển rộng khắp . D}n qu}n du kích sƣ̃ dụng mọi loại 

vũ khí có đƣợc từ súng lửa, lƣ̣u đạn, dao găm, phi tiêu, dao, m{c, gậy 

tầm vông, dùng các mƣu mẹo qu}́y rối , bắn tĩa đồn bót v| bọn đi lẽ , 

tiêu hao tƣ̀ng tốp lính địch v| g}y hoang mang tr ong bọn chúng. C{c 

đơn vị vû trang sƣ̃ dụng nhi ều hình thƣ́c chiến đ}́u: chống c|n quét, 

đánh giao thông thũy , bộ, bao v}y tiến công bƣ́c rút đ ồn bót , ph{ 

hoại c{c đƣờng giao thông thủy bộ v| các cơ sỡ hậu cần cũa địch cả ở 

đô thị . Nhiều trƣờng hợp b ộ đội cách mạng gi ả l|m lính địch phá 

đồn, đoạt súng hoặc cƣ̃ nƣ̂ du kích gi ả l|m nông d}n tiếp cận lính 

đồn, thƣ̀a cơ diệt địch mang súng đạn về... 

Trong phong tr|o chiến tranh du kích mang tính ch}́t nh}n d}n 

rộng râi n ổi lên các tr ận đánh có tác đ ộng lớn , kết hợp chặt giƣ̂a b ộ 

đội tập trung v| d}n qu}n du kích tƣ̀ng nơi một. 

Như̂ng trận đánh hòa nhịp cùng toàn quốc kháng chiến 

Tại Vĩnh Long , trƣớc To|n quốc kháng chi ến 4 ng|y, địch huy 

động 2 đại đội có m{y bay y ểm trợ theo l ộ 13 định c|n v|o xâ Bình 

Phƣớc (Ch}u Th|nh ) đâ bị lƣ̣c lƣợng kháng chi ến phục kích ở cầu 

C{i Sao , bắn bị thƣơng 40 tên, trong đó có Đại úy Savany , thu hơn 

30 súng c{c loại . Sau trận n|y , d}n qu}n du kích t iến h|nh bao v}y 

c{c đ ồn lẽ , ph{ c ầu đƣờng trên tĩnh l ộ 17, cắt đƣ́t đƣờng tƣ̀ Vînh 

Long đi Tr| Vinh v| các huy ện. Trƣớc nguy cơ bị tiêu di ệt, ng|y 

25-12-1946, bọn địch chi ếm đóng ở quận lỵ Vûng Liêm ph ải rút 

chạy về Tr| Vinh. 

Th{ng 12-1946, tại Trà Cú (Tr| Vinh) qu}n d}n địa phƣơng v}y ép 

đồn Tr| Cú bằng c ả {p lực kinh t ế, qu}n sƣ̣ khi ến đồn trƣỡng Saly 

(ngƣời lai ]́n Đ ộ) phải trốn chạy v ề tỉnh. Riêng quận trƣỡng Chĩ 

ngoan cố ở lại chống cự. Nƣ̃a đêm 30-12-1946, lƣ̣c lƣợng tập trung tổ 

chƣ́c công đ ồn. D}n qu}n du kích áp sát , nã súng liên tục , kết hợp 

tiếng trống , tiếng mô , tiếng reo hò cũa d}n . Gần sáng , không th}́y 

tỉnh ứng cứu, quận trƣỡng Chĩ d}̂n lính bõ đồn rút chạy nhƣng bị bắt 

to|n bộ, thu vû khí. 
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Đó l| hai trận nổi bật cũa địa phƣơng qu}n v| du kích. 

Trên chiến trƣờng Khu 7 có hai trận đánh lớn , kết hợp chặt với du 

kích v| bộ đội địa phƣơng. 

Trận Xóm Mới - Gia Bẹ (Hóc Môn) ng|y 8-6-1947, địch huy đ ộng 

2.000 qu}n (gồm 1.000 qu}n thuộc bán lƣ̂ đo|n lê dƣơng số 13, 1.000 

qu}n Cao Đ|i T}y Ninh phản động) c|n quét trên tr ận tuyến d|i 15 

km. Liên qu}n B do Tô Ký chĩ huy v| Liên qu}n 18 do L}m Quốc 

Đăng chĩ huy đâ phối hợp chi ến đ}́u cả ng|y, bẻ gãy ho|n to|n cu ộc 

c|n quét , diệt khoảng 200 tên, thu nhiều chiến lợi ph}̃m . Thắng lợi 

n|y đánh d}́u sƣ̣ ti ến bộ của lực lƣợng vũ trang ta v ề năng lƣ̣c chĩ 

huy v| hợp đồng chiến đ}́u. 

Trận Bàu Cá (trên đƣờng xe lƣ̃a Biên Hòa - Phan Thiết) ng|y 14-7-

1947 do Chi đội 10 thƣ̣c hiện. Lần đầu tiên ta tập trung đến 400 qu}n, 

346 súng c{c loại v| 2 quả bom 150 kg, cùng lúc đánh 2 đo|n xe lƣ̃a 

địch chạy qua B|u Cá , diệt 200 tên địch (có 2 đại úy Pháp ), thu 60 

súng c{c loại v| 2 m{y vô tuyến điện. Trận B|u Cá thể hiện sƣ̣ trƣỡng 

th|nh cũa Chi đội 10 nói riêng v| bộ đội Khu 7 nói chung về chỉ huy 

t{c chiến v| công tác động viên chính trị. 

Ở vùng ven, có hai trận dùng hóa trang kỳ tập tiêu diệt đồn địch. 

Th{ng 3-1947, Chi đội 6 tổ chƣ́c một trung đội, có 10 h|ng binh Pháp 

v| 3 lính Nhật theo kháng chi ến, cải trang qu}n Pháp , lính partisan1
 

đi thẵng v|o bót Sỡ Cò Tám ở T}n Thông (Củ Chi) ra lệnh cho sếp bót 

tập hợp lính đ ể kiểm tra, tiêu diệt gọn 31 tên, thu 24 súng c{c loại . 

Th{ng 4-1947, bộ đội ta cải trang th|nh lính partisan đi c|n v ề, chặn 

l}́y xe khách chạy thẵng v|o đ ồn Suối Cụt (Củ Chi) tiêu diệt 30 lính, 

thu 3 trung liên v| 27 súng trƣờng. 

Trên chiến trƣờng Khu 8 có ba tr ận đánh n ổi bật phối hợp với bộ 

đội địa phƣơng v| du kích. 

___________ 

1. Partisan (th}n binh): lính ngƣời bản xƣ́ do qu}n Ph{p chiêu mô ̣để 

chống lại lƣ̣c lƣợng c{ch mạng. 
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Trận Cổ Cò (Cái Bè - Mỹ Tho ) ng|y 22-1-1947 do Nguyê̂n Hƣ̂u 

Xuyến chĩ huy Chi đ ội 18 gồm 3 đại đ ội phối hợp với học viên 

Trƣờng Qu}n chính Khu 8, phục kích giao thông đ{nh thi ệt hại 

nặng Ti ểu đo|n Néon (một trong các ti ểu đo|n anh hùng cũa Pháp 

trong Chiến tranh thế giới thƣ́ hai ) đang trên đƣờng h|nh qu}n v ề 

S|i Gòn sau cu ộc c|n quét d|i ng|y ở Chợ Mới (Long Ch}u Tiền). 

Ta diệt 170 tên, bắt 15 tên, trong đó có Trung úy Bernard - ngƣời 

Đức, ph{ hủy 14 xe qu}n sƣ̣ , trong đó có 8 xe thiết giáp , thu trên 

100 súng. 

Trận Giồng Dƣ́a (Mỹ Tho) ng|y 24-4-1947 l| một trận đánh giao 

thông lớn do Khu b ộ trƣỡng Khu 8 Trần Văn Tr| chĩ huy . Lƣ̣c lƣợng 

đƣợc huy động gồm có: Chi đội 17, đại đội xung phong cơ động Khu, 

học viên Trƣờng Qu}n Chính Khu 8 với sƣ̣ tham chi ến cũa 2 trung 

đội d}n qu}n du kích Mŷ Tho , trong đó có 1 tiểu đội nƣ̂ . Đo|n xe 

địch trải d|i đội hình 2 km tƣ̀ Trung Lƣơng di chuy ển về Cai Lậy đi 

xuống tiếp tế cho miền T}y đâ sa v|o tr ận địa phục kích cũa ta . Sau 

gần 30 phút chiến đ}́u, phía kh{ng chiến ho|n to|n l|m chũ tr ận địa, 

diệt 14 xe địch v| lƣ̣c lƣợng Pháp h ộ tống, trong đó có đại tá chĩ huy 

Trocard, bắt sống 7 tên, thu nhiều vû khí v| to| n bộ h|ng hậu cần. 

Trong số bị bắt có kŷ sƣ La Fouse , Đốc phủ Bích , Bộ trƣỡng Bộ Gi{o 

dục Trƣơng Vĩnh Kh{nh (đƣợc phóng thích sau đó theo l ệnh cũa Ũy 

ban kháng chiến h|nh chính Nam Bộ)1. 

___________ 

1. Cuộc kháng chiến 30 năm của quân dân Tiền Giang, Bô ̣Chỉ huy qu}n sƣ̣  

tỉnh Tiền Giang xu}́t bản th{ng 8-1988, tr.58. 

- Theo Tô Nguyệt Đình (tƣ́c Nguyê̂n Bảo Hóa) trong tr}̣n n|y có 

Trƣơng Vĩnh Kh{nh - Bô ̣trƣỡng Gi{o dục, Diệp Quang Đồng - Thƣ́ trƣỡng 

dinh Thủ tƣớng, Tạ Minh Long - Gi{m đốc Sơ ̃B{o chí. 

- Theo t|i liệu Tỗng kết của Sơ ̃ Công an Nam Bô,̣ cƣ̃ nh}n lu}̣t Tạ 

Minh Long đƣợc Cao Đăng Chiếm đƣa v|o l|m Gi{m đốc Sỡ Thông tin cũa 

Lê Văn Hoạch, để nắm tình hình địch v| b{o c{o cho ta. Chính Tạ Minh  

Long b{o c{o chuyến đi Mỹ Tho của địch cho ta biết. R}́t đau xót, Tạ Minh 

Long đâ hy sinh trong tr}̣n n|y. 
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Chiến thắng Giồng Dƣ́a g}y ch}́n đ ộng nƣớc Ph{p, khiến Chính 

phủ Ph{p phải ra lệnh quốc tang 7 ng|y. 

Trận Chƣn Đùng - Chợ Mới (Long Xuyên): th{ng 7-1947, một 

đo|n vû trang tuyên truy ền cũa kháng chi ến gồm chi đội hải 

ngoại 4, Chi đội 18, hai đại đ ội cũa Khu 9 v| cán b ộ qu}n d}n 

chính địa phƣơng v ề hoạt đ ộng tại vùng có nhi ều đồng b|o Hòa 

Hảo ở L}́p Vò - Chợ Mới . Trong trận đụng đ ộ giƣ̂a hai đại đ ội 

kh{ng chi ến với m ột tiểu đo|n lính lê dƣơng thu ộc binh đo|n 

thiện chiến cũa Tƣớng Nyô tại Chƣn Đùng , phía kh{ng chi ến 

đánh tan râ ti ểu đo|n n|y , bắt 2 tù binh, thu nhiều chiến lợi 

ph}̃m . Trận đánh góp ph ần x}y dƣ̣ng lòng tin cũa nh}n d}n vùng 

tôn giáo v|o kháng chi ến. 

Ngo|i ra, còn có c{c tr ận đánh tĩa cũa du kích , c{c hoạt động vû 

trang tuyên truyền trong vùng địch h ậu nhƣ trận vû trang tuyên 

truyền cũa Chi đội hải ngoại Trần Phú (l}́y tên l| Chi đội hải ngoại số 

4) ng|y 18-5-1947 ở thị xã Sa Đéc. 

Trên chiến trƣờng Khu 9: 

Một trận đánh giao thông lớn , đƣợc chu}̃n bị công phu , chỉ 

huy hợp đồng tác chi ến chặt chê , giải quyết nhanh gọn , hiệu quả 

chiến đ}́u cao l| trận Tầm Vu III1
 diê̂n ra v|o ng|y 3-5-1947. Tầm 

Vu l| một địa đi ểm trên đƣờng liên tĩnh m| qu}n Pháp nh}́t  

thiết phải đi qua khi h|nh qu}n tƣ̀ C ần Thơ đi Long Mŷ (Rạch 

Gi{). Trận n|y do Khu bộ trƣỡng Khu 9 Huỳnh Phan Hộ trƣ̣c ti ếp 

chỉ huy . Lƣ̣c lƣợng đƣợc huy đ ộng khá đông : Đại đ ội Hồ Chí 

Minh, Đại đ ội 1084, Đại đ ội Cƣ̃u Long phối hợp với các đơn vị 

thuộc Cần Thơ nhƣ: Chi đội 23, c{c chi ến sî qu}n báo , công 

___________ 

1. Địa dan h T}̀m Vu thuộc xâ Thạnh Hòa , huyện Phụng Hiệp – C}̀n 

Thơ (nay thuộc xâ Thạnh Xu}n - Ch}u Thành - C}̀n Thơ ) trong kháng 

chiến chống Pháp đâ diê̂n ra 4 tr}̣n đánh : T}̀m Vu I ngày 20-1-1946 , T}̀m 

Vu II ngày 12-11-1946 , T}̀m Vu III ngày 3-5-1947 v| Tầm Vu IV ng|y 19-

4-1948. 
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an xung phong, 5 trung đội d}n qu}n , v.v... Đ}y l| vùng có nhi ều 

đồng b|o theo đạo Hòa H ảo nên công tác d}n v ận chu}̃n bị chi ến 

đ}́u , giƣ̂ bí m ật b}́t ngờ cho tr ận đánh đâ góp ph ần quyết định 

cho chiến thắng . Khi đo|n xe địch lọt v|o tr ận địa , trận đánh chĩ 

diê̂n ra kho ảng 30 phút . Bộ đội kháng chi ến tiêu diệt 6 xe v| hơn 

100 tên địch , thu 53 súng c{c loại . Bọn sống sót cố chạy tho{t 

chết, không kịp ph ản ƣ́ng . B|i hát ca ngợi qu}n d}n ta Hùng thay! 

Tầm Vu của Đắc Nhẫn v | Quốc Hƣơng đƣợc sáng tác sau chi ến 

thắng n|y . 

Trận đánh t|u địch trên kênh xáng Mƣơng Đi ều (xã T}n Duyệt - 

Bạc Liêu) ng|y 18-5-1947 do đơn vị thũy lôi 1
 hợp đồng với Quốc v ệ 

đội cùng d}n qu}n du kích địa phƣơng thƣ̣c hi ện l| một chiến công 

xu}́t sắc lúc đó . Biết đƣợc địch sắp đi ti ếp tế cho vị trí Đ ầm Dơi qua 

kênh xáng , lƣ̣c lƣợng cách mạng đâ đắp c ản v| bố trí hai tr ận địa 

thủy lôi c{ch cản 4 km. T|u La Tonnante chỡ một đại đội v| h|ng tiếp 

tế chạy v|o cản phá không  đƣợc, khi quay về trúng thủy lôi chìm tại 

chỗ. Cả đại đội bị diệt. H|ng ng|n d}n công - đa số l| nƣ̂ - đƣợc huy 

động đắp đ ập trong m}́y ng|y đêm , t{t cạn đoạn kênh đó , vớt đƣợc 

h|ng trăm súng , trong đó có 3 trọng liên 13,2 ly, 2 trung liên, 2 súng 

cối v| to|n bộ đồ tiếp tế trên t|u. M{y t|u đƣợc th{o ra, chỡ sang Thái 

Lan bán l}́y ti ền mua vû khí . Chiến thắng n|y th ể hiện cụ th ể sƣ́c 

mạnh của chiến tranh nh}n d}n v| hợp đồng tác chiến giƣ̂a bộ đội v| 

du kích. 

Phối hợp với chiến cuộc Việt Bắc Thu Đông 1947 

Tại Vi ệt Bắc , cuối năm 1947, địch huy đ ộng 12.000 qu}n tiến 

công d|i ng|y (gần 3 th{ng) v|o Cao Bằng - Bắc Cạn nhằm tiêu

___________ 

1. Đơn vị thủy lôi do T|o Văn Tỵ chỉ huy đâ sƣu t}̀m h|ng chục thủy lôi 

của Nh}̣t trôi dạt do nh}n d}n vùng Đầm Dơi, Năm Căn vớt đƣợc, đem về 

nghiên cƣ́u t{i tạo đánh chìm nhiều t|u địch (Minh Hải 30 năm chiến  tranh 

giải phóng 1945-1975 - do Ban Tỗng kết lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Minh Hãi  (C| Mau) 

biên soạn, Nxb. Mũi C| Mau, 1986, tr.43-44, 50). 
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diệt đầu nâo kháng chi ến v| qu}n chũ lƣ̣c cũa kháng chi ến. Hƣỡng 

ứng mệnh lệnh của Bộ Tổng tƣ lệnh, phối hợp với chiến cuộc Việt Bắc 

Thu Đông 1947 của qu}n d}n mi ền Bắc , qu}n d}n Nam Bộ đâ ti ến 

h|nh nhiều hoạt động qu}n sƣ̣ sôi nổi: 

Trên chiến trƣờng Khu 7 diê̂n ra nhi ều trận chống c|n , đánh giao 

thông, tiến công v|o s|o huyệt địch. 

Th{ng 10-11-1947, bộ đội v| du kích đánh bại 3 cuộc càn quét 

của địch v|o c{c cứ đi ểm cách mạng quanh S|i Gòn : ở khu vƣ̣c Gò 

Nổi - An Nhơn Tây, ng|y 26-10-1947, một đại đ ội cũa Chi đ ội 6 

phục kích hơn 70 tên địch đi c|n , diệt nhiều tên , bắt sống m ột số tù 

binh, trong đó có sî quan Pháp , thu trung liên v| 12 súng c{c loại . 

Ng|y 28-10-1947, Đại đ ội 15 thuộc Chi đội 6 phục kích chặn đ{nh 

c{c c{nh qu}n g ồm 100 tên địch c|n quét thôn Long Phƣớc , phía 

đông Thủ Đức, diệt gần 20 tên, bắt sống tù binh , trong đó có m ột 

tên quan ba Pháp , thu 17 súng c{c loại . Trận chống c|n có ti ếng 

vang lớn diê̂n ra ở xã Phú Hữu (tả ngạn sông Đ ồng Nai ) ng|y 13-

11-1947. Đại đ ội 10 Chi đội 6 có kho ảng 50 ngƣời đâ đánh tr ả một 

trung đo|n ]u - Phi khoảng 1.500 tên với t|u , ca nô có pháo binh 

v| máy bay y ểm trợ . Nhờ t ận dụng địa hình v| lối đánh b}́t ngờ , 

bộ đội kháng chi ến đâ di ệt 40 tên địch trong đó có 1 đại úy , thu 20 

súng c{c loại . Bộ đội cải trang lính địch rút khõi vòng v}y an to|n . 

Địch huy đ ộng bốn máy bay qu ần đảo truy tìm nhƣng không phát 

hiện đƣợc . 

Hai trận đánh giao thông : Ng|y 5-12-1947, trên quốc l ộ 13, đoạn 

Phú Văn - Búng (Thủ Dầu Một), bộ đội v| du kích phục kích một đo|n 

xe địch , ph{ hủy 2 xe vận tải, 1 xe jeep, 3 xe thiết giáp , diệt 10 tên 

Ph{p, l|m bị thƣơng 10 tên khác; tại Đồng Xoài ng|y 19-12-1947, Chi 

đội 10 cùng Chi đội 1 phục kích đo|n xe địch trên đƣờng 14, ph{ hủy 

một xe thiết giáp, 9 xe chỡ lính v| 60 tên địch, bắt sống tù binh, thu 11 

súng v| 1 m{y vô tuyến điện. 

Nhiều cuộc tiến công vào thành thị , sào huyệt cũa địch cũng diễn  

ra v|o tháng 12-1947 ở c{c tỉnh Biên Hòa , B| Rịa , Thủ D ầu Một, 
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T}y Ninh, T}n An v| th|nh phố S|i Gòn. Đáng chú ý có các trận đánh 

sau đ}y: tƣ̀ 22 giờ đêm 4-12-1947 đến 5 giờ sáng hôm sau , c{c chi đội 

4, 6, 25, Tiểu đo|n Ký Con phối hợp với các Ban công tác th|nh S|i 

Gòn đ ồng loạt ti ến công nhiều mục tiêu khắp nội và ngoại  thành Sài 

Gòn tƣ̀ Thị Nghè , B| Chiểu, Gò Vấp , Ngã ba Chú Ía , B| Quẹo , B| 

Điểm, Phú Thọ Hòa, Phú L}m, Cầu chƣ̂ Y, Nh| Bè v| nhiều trại lính, 

c}u lạc b ộ, rạp chi ếu bóng , công sỡ , biệt thƣ̣ ở trung t}m S|i Gòn . 

Trận t}́n công xóa s ổ “chiến khu quốc gia” Bình Quới Tây 1
 ng|y 10-12-

1947 do Chi đội 1 tiến h|nh. C{ch mạng đã tổ chƣ́c c|i v|o chiến khu 

n|y một đại đội do Ho|ng Cũa l|m tham mƣu trƣỡng . Bằng một trận 

đá bóng “giao hƣ̂u” tổ chƣ́c ngay trong doanh trại địch, lƣ̣c lƣợng cải 

trang cũa cách mạng đâ ti ến công tiêu diệt bọn lính kháng cƣ̣ v| rút 

lui an to|n, thu to|n bộ vũ khí, t|i liệu v| đồ dùng qu}n sƣ̣ đũ trang 

bị cho 1 tiểu đo|n. 

Trên chiến trƣờng Khu 8, bộ đội v| du kích đánh địch nhi ều trận 

diệt đồn, chống c|n quét v| giao thông chi ến. Đáng chú ý có nhƣ̂ng 

trận sau đ}y: 

Tại Bến Tre, ng|y 19-5-1947, hai trung đội cũa Chi đ ội 19 phục 

kích ở Phú Lễ trên đƣờng Ba Tri - T}n Xu}n đâ diệt 6 xe địch, thu gần 

100 súng. Th{ng 10-1947, Trung đo|n 99 của Khu 8 phối hợp với d}n 

qu}n du kích địa phƣơng di ệt đồn Kinh Điều do hai trung đội địch 

đóng giƣ̂, tập kích diệt gần hết tiểu đo|n ]u - Phi số 7 do tƣớng Nyô 

chỉ huy ở Băng Tra Chợ Lách (nay thuộc huyện Mõ C|y ), bƣ́c rút 

h|ng loạ t đồn bót . Vùng độc lập Bến Tre mỡ ra sát thị xâ , thị trấn , 

chiếm ba phần tƣ diện tích to|n tĩnh. 

Tại Gò Công , th{ng 11-1947, địch huy đ ộng một tiểu đo|n lê 

dƣơng cùng 14 t|u đổ bộ tiến công v|o Gia Thuận nhằm tiêu di ệt  

___________ 

1. “Chiến khu quốc gia” l| nơi lôi kéo c{c ph}̀n tƣ̃ kh{ng chiến phản bội 

đ}̀u h|ng chính quyền S|i Gòn do Phòng nhì Ph{p v| chính quyền Sài Gòn 

tô ̃chƣ́c. Bình Quới T}y nằm trên b{n đão Thanh Đa ng|y nay. 
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Tiểu đo|n 305 Gò Công vƣ̀a th|nh l ập tháng 10-1947. Tiểu đo|n 305 

do Nguyê̂n Văn Sî l|m Ti ểu đo|n trƣỡng , đâ d|n trận địa đánh chặn 

cả hai cánh thũy, bộ của địch, diệt gần 100 tên, thu nhiều súng, có cả 

đại liên, trung liên v| súng cối. 

Tại Chợ Gạo (Mỹ Tho ), ng|y 6-12-1947, trên 1.000 qu}n địch , có 

m{y bay, ph{o yểm trợ, bao v}y c|n quét trên 7 xã rồi khép dần vòng 

v}y nhằm tiêu di ệt Trung đo|n 120 v| nhiều cơ quan ở vùng n|y . 

Trung đo|n cùng với m ột tiểu đội công an xung phong huyện Chợ 

Gạo bố trí trận địa, nổ súng từ 9 giờ sáng; sau hơn 3 giờ chiến đ}́u đâ 

đánh xáp lá c| với địch khi vòng v}y còn kho ảng 20 m. Lƣ̣c lƣợng 

kh{ng chiến phá v}y trên ba hƣớng , đƣa trên 2.000 c{n bộ v| nh}n 

d}n ra khõi vòng v}y , diệt trên 300 địch, phần lớn l| lê dƣơng . Về 

phía kh{ng chi ến, trong số ngƣời hy sinh có trung đo|n Trƣỡng 

Trung đo|n 120 Nguyê̂n Công Trung. 

Ở Đồng Tháp Mƣời , bị du kích r{o ri ết bao v}y nên qu}n Pháp 

phải rút bõ đồn Thiên Hộ năm 1947, tạo cho lực lƣợng kháng chiến có 

vùng giải phóng rộng lớn ở Đồng Tháp Mƣời. 

Trong tháng 8 v| tháng 9-1947, Trung đo|n 111 v| Tiểu đo|n 331 

Tr| Vinh đánh 5 trận phục kích giao thông , ph{ hủy 15 xe qu}n sƣ̣ , 

diệt nhiều địch, thu 61 súng c{c loại v| nhiều chiến lợi ph}̃m. 

Trên chiến trƣờng Khu 9, ngo|i nhƣ̂ng trận tiêu diệt đồn nhƣ trận 

An Giang đánh t|u di ệt hơn 200 lính ]u - Phi, có nhiều trận đánh 

giao thông trên lộ 4 - Sóc Trăng diệt 130 địch, 10 xe qu}n sƣ̣, thu trên 

130 súng. 

Qu}n d}n Bạc Liêu đâ đánh thắng hai trận lớn trên sông: 

Ng|y 5-10-1947, với chi ến thuật “công đồn, diệt viện”, c{c chi 

đội 25, 21 cùng đơn vị thũy lôi Bạc Liêu đâ bao v}y đ ồn Chắc Băng , 

phục kích đ{nh chìm 2 t|u LCS v| 3 thuyền khác cũa địch , diệt 60 

tên tại sông Ba Đình . D}n ch|i v| nông d}n lặn gơ̂ súng , vớt đƣợc 

2 kh}̃u 12,7 ly, 4 trung liên , 1 cối 87 ly, 35 súng trƣờng v| h|ng vạn 

viên đạn . 
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Th{ng 11-1947, bộ đội, du kích cùng đơn vị thũy lôi Bạc Liêu phục 

kích g ần Ao Kho trên sông G|nh H|o , c{ch C| Mau 6 km, l|m nổ 

tung chiếc t|u chiến Terreur (Khủng bố ) - t|u chiến lớn nh}́t ở 

vùng n|y. Cả một đại đ ội lê dƣơng Pháp bị tiêu di ệt, chỉ sống sót 

một tên . Sông G|nh H|o nƣớc s}u , ta phải tổ chƣ́c lặn mò vû khí , 

thu đƣợc 2 trọng liên 13,2 ly, 2 đại liên v| 50 súng trƣờng . Một thợ 

lặn gi| Hu ỳnh Văn Tiên sau bốn l ần lặn vớt trọng liên 13,2 ly đâ 

hy sinh. 

Sƣ̣ phối hợp hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ cũa chi ến trƣờng Nam B ộ với 

chiến dịch Thu Đông Việt Bắc đƣợc Trung ƣơng Đảng v| Bộ Tổng tƣ 

lệnh đánh giá l| tích cực và có hiệu quả. Tổng tƣ lệnh Vô Nguyên Giáp 

nhận xét : “Nam Bộ phối hợp với Vi ệt Bắc tốt hơn c ả”. Mặt khác , chiến 

thắng Thu Đông Việt Bắc đâ cổ vũ tinh thần chiến đ}́u cũa qu}n d}n 

Nam Bộ, c|ng cũng cố niềm tin v|o tiền đồ kh{ng chiến. 

Hội nghị Trung ƣơng Đ ảng mỡ r ộng tháng 1-1948 đâ nhận xét 

nhƣ̂ng tiến bộ của lực lƣợng kh{ng chi ến Nam Bộ nhƣ sau : “Tƣ̀ chũ 

trƣơng tránh đánh các đ ồn, chỉ phục kích đ{nh lẻ cƣớp võ khí , nay 

đâ tiến lên trình đ ộ đuổi địch ra khõi các vị trí lẽ , dồn chúng v ề c{c 

th|nh thị , đánh nhƣ̂ng tr ận tiêu hao v| tiêu diệt, chết h|ng trăm 

địch, thu đƣợc khá nhi ều vô khí , v| thĩnh tho ảng đột kích v|o các 

ch}u th|nh”1. 

Như̂ng trận đánh tiêu biểu năm 1948 

Sau th}́t bại Thu Đông 1947 ở Việt Bắc , Ph{p buộc phải chuyển 

hƣớng chiến lƣợc sang “đánh kéo d|i” , đ}̃y mạnh bình định, củng cố 

vùng tạm chiếm v| l}́n chi ếm vùng tƣ̣ do cũa ta . Do đó, Nam Bộ trỡ 

th|nh vùng bình định  trọng đi ểm với k ế hoạch đ ầy tham vọng : dƣ́t 

điểm v|o tháng 6-1948. 

Trung ƣơng Đảng nhận định : “Chiến dịch Vi ệt Bắc l| m ột cái  

đ| cho ta nhảy sang giai đoạn thƣ́ hai cũa cu ộc kháng chi ến”2. Chủ

___________ 

1, 2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 9, tr 20, 21. 
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trƣơng về qu}n sƣ̣ cũa Đ ảng ta trong giai đoạn  mới l| : ra sƣ́c phát 

triển d}n qu}n, đ}̃y mạnh chiến tranh du kích khắp nơi, nh}́t l| vùng 

tạm chiếm. Nắm vƣ̂ng phƣơng ch}m: “Du kích chiến là chính, vận động 

chiến là phù trợ”, đánh táo bạo, phản công bộ phận nếu nƣớc Pháp có 

biến cố lớ n. Dƣ̣ kiến năm 1948 có nhiều triển vọng mới nhƣng cûng 

r}́t gian khổ v| gay go. 

Đầu năm 1948, c{c lực lƣợng vũ trang Nam Bộ thắng lớn nhiều trận. 

Trên chiến trƣờng Khu 8, Khu 7: 

Ng|y 12-2-1948, địch huy đ ộng khoảng 2.000 qu}n đánh v|o 

tuyến kinh Nguyê̂n Văn Ti ếp (nam Đồng Tháp Mƣời ). Tiếp đó tƣ̀ 

ng|y 14-2 đến ng|y 18-2, địch huy đ ộng 11 tiểu đo|n bộ binh, 1 hải 

đội v| công binh, 3 thiết đo|n, 9 ph{o 105 ly, 13 m{y bay do Trung t{ 

De Sarigné chĩ huy mỡ cuộc hành quân “Vêga” đánh v|o Sỡ chĩ huy Bộ 

Tƣ lệnh Khu 8 ở giồng A Rặc v| Gi ồng Lớn (Đồng Tháp Mƣời). Địch 

nhảy dù xuống bị bộ đội tiêu diệt 90 tên, thu 100 dù. Sau đó ph}n tán 

cùng du kích đánh trả, tập kích nơi địch trú qu}n g}y nhi ều tổn th}́t, 

buộc địch phải rút lui1. 

Tiếp đó, tƣ̀ ng|y 11 đến ng|y 18-2-1948, địch tập trung hơn 2.000 

qu}n có xe cơ giới , t|u chiến, ph{o binh v| m{y bay y ểm trợ càn quét 

vào Chiến khu Đ, dụng ý đ{nh dồn các cơ quan kháng chiến ra bờ sông 

Đồng Nai để tiêu diệt. Ý đồ đó của địch không thực hiện đƣợc. Bộ đội 

v| du kích phối hợp chi ến đ}́u suốt 7 ng|y đêm, diệt một số tên , thu 

hơn 400 chiếc dù v| 1 trọng liên. 

___________ 

1. Trong tr}̣n n|y, Ph{p thƣ̣c hiện theo kế hoạch đâ chu}̃n bị l| kết hợp 

với nội gi{n trong trƣờng Qu}n chính Khu 8 để diệt Bô ̣Tƣ lệnh Khu. Sô ́nội 

gi{n n|y l| học sinh trƣờng Võ bị Đà Lạt (t}́t cả mang qu}n h|m thiếu  úy) 

giả l|m ngƣời có tinh th}̀n kh{ng chiến đ}̀u qu}n ở Khu 8, đƣợc thu 

dụng l|m hu}́n luyện viên cho trƣờng Qu}n chính. Kế hoạch hợp  đồng 

th}́t bại, sô ́nội gi{n trốn về S|i Gòn. Trong sô ́n|y có nhƣ̂ng tên sau n|y kh{ 

nỗi tiếng nhƣ Tr}̀n Thiện Khiêm, Tr}̀n Đình Long, Qu{ch Sến , Dƣơng Văn 

Đức... Trong sô ́ học sinh võ bị Đà Lạt n|y, có ngƣời ở lại  tham gia kh{ng 

chiến đến ng|y thắng lợi. 
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Ng|y 14-2-1948, đích th}n tƣớng Boyer de la Tour 1
 chỉ huy 

5.000 qu}n, 21 t|u xuồng, xe lội nƣớc bọc  thép tấn công v|o Gi ồng 

Dinh, Giồng Kên Kên (Đông Th|nh ), căn cƣ́ B ộ Tƣ lệnh Khu 7 

trong mùa nƣớc n ổi định tiêu di ệt Bộ Tƣ lệnh Khu 7, Chúng dùng 

t|u phá c ản kinh 28, chạy dọc theo kinh v|o chi ếm giƣ̂ Ngâ Sáu , 

huy động 30 xe lội nƣớc bọc thép  (crabes) tƣ̀ l ộ Đông Dƣơng v|o 

Ngã S{u , 14 m{y bay Dakota đ ổ một tiểu đo|n qu}n xuống kinh 

Năm Ng|n , cho 4 khu trục cơ oanh tạc liên tục . Lƣ̣c lƣợng b ảo vệ 

căn cƣ́ phối hợp cùng Trung đo|n 105 v| lƣ̣c lƣợng địa phƣơng bố 

trí chặn đ{nh địc h nhiều trận quyết liệt. Trận đánh ở Quan Cƣ ác 

liệt nh}́t . Lần đầu tiên lƣ̣c lƣợng kháng chi ến tiến công cả bộ binh 

v| xe bọc thép l ội nƣớc , diệt v| l|m bị thƣơng trên 120 tên, thu trên 

80 súng, 2 m{y thông tin 15 Watt, ph{ hủy v| l|m hỏng 9 xe bọc 

thép l ội nƣớc . Chúng bu ộc phải rút khõi Đ ồng Tháp Mƣời với 

1.300 tên chết v| bị thƣơng . 

V|o Xu}n Hè năm 1948, nhƣ̂ng trận nổi bật l|: La Ng|, L{ng Le - 

B|u Cò ở miền Đông Nam Bộ v| Tầm Vu IV ở miền T}y Nam Bộ. 

Trận La Ngà (Biên Hòa ) l| một trận giao thông chiến lớn , diê̂n 

ra ng|y 1-3-1948 do Chi đội 10 v| Liên qu}n 17 tiến h|nh với sƣ̣ phối 

hợp cũa qu}n d}n huy ện Xu}n Lộc v| Vînh Cƣ̃u . Chỉ huy tr ận n|y 

l| Nguyê̂n Văn Lung , Chi đội phó Chi đ ội 10. Đồng b|o các d}n 

tộc thiểu số , công nh}n các đ ồn điền cao su đâ chu}̃n bị 7 t}́n gạo 

phục vụ tr ận đánh . Trận địa chính bố trí trên đƣờng 20, đoạn tƣ̀ 

La Ng| đến Định Quán . Trên đƣờng số 1 Hố Nai đi Tr ảng Bom , 

c{ch tr ận địa chính 50 km, đại đ ội B cũa địa phƣơng c ùng d}n 

qu}n du kích phá đƣờng , chặt c}y v| bắn tĩa , buộc địch ph ải đi 

chậm, đến nơi trê̂ 2 - 3 giờ theo dƣ̣ ki ến, qu}n lính m ệt mõi , 

___________ 

1. Tƣớng Boyer de la Tour thay tƣớng Nyô l|m Tƣ lệnh qu}n Ph{p ở 

Nam Bộ giữa năm 1948, l| t{c giả của kế hoạch "th{p canh De le Tour" đầu 

năm 1949 ở Nam Bộ (Historia, Hors Série No24, Paris, 1972, tr.93-95). 
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giảm sƣ́c chi ến đ}́u . Đo|n xe 70 chiếc qu}n sƣ̣ v| d}n sƣ̣ cũa quan 

chƣ́c Pháp v| chính quyền S|i Gòn , có một số h|nh khách tháp tùng , 

đƣợc bảo vệ chặt chê đi tƣ̀ S|i Gòn lên Đ| Lạt. Địch xu}́t phát tƣ̀ 6 giờ 

s{ng nhƣng đúng nhƣ dự ki ến cũa lƣ̣c lƣợng kháng chi ến, do phải 

dọn chƣớng ngại v ật v| bị bắn tĩa giƣ̂a đƣờng nên đ ến 3 giờ chiều 

đo|n xe mới tới trận địa chính. Qu}n kháng chiến xung phong chiếm 

lĩnh trận địa, ph{ hủy 59 xe các loại , diệt 150 lính lê dƣơng, trong đó 

có 25 sĩ quan . Trung tá Pháp De Saraigné , chỉ huy b{n lữ đo|n lê 

dƣơng số 13, Pariust, Phó Tham mƣu trƣỡng qu}n viê̂n chinh Pháp ở 

Đông Dƣơng, thiếu tá chĩ huy Chi khu Hóc Môn ... tƣ̃ tr ận. Đại tá 

Talles, chỉ huy trƣởng khu vực Đ ồng Nai Thƣợng tƣ̣ tƣ̃ vì sợ trách 

nhiệm. Nét đặc sắc l| ta thực hiện tốt chính sách đối với nhƣ̂ng ngƣời 

bị bắt . Khoảng 50 ngƣời đƣợc phóng thích tại ch ỗ sau khi nghe giải 

thích chính s{ch của kh{ng chi ến, bao gồm nhƣ̂ng binh lính bị 

thƣơng nhẹ , ngƣời gi| , trẻ em không th ể đi xa đƣợc . Số còn lại 

khoảng 220 ngƣời, cả tù, h|ng binh v| h|nh khách đƣợc đƣa v ề khu 

tập kết v| đƣợc đối xƣ̃ tƣ̃ t ế. Riêng Trung úy Pháp Joeffrey , chỉ huy 

đo|n xe bị bắn gây ch}n không đi đƣợc, ta phóng thích nhƣng vợ anh 

ta khóc lóc xin đƣợc ta chăm sóc l|nh v ết thƣơng rồi thả sau. Buổi tối 

ta còn t ổ chƣ́c giao lƣu văn ngh ệ với đo|n h|nh khách , trong đó có 

một số trí thƣ́c , doanh nghiệp Pháp1. Trên báo Tiền đạo, cơ quan của  

___________ 

1. Tại đêm văn nghệ, gi{o sƣ sƣ̃ học Voireau ph{t biễu ý kiến, tỏ nô̂i ngạc 

nhiên về bãn ch}́t qu}n đội kháng chiến so với nhƣ̂ng gì mà Chính phũ  

Ph{p đâ tuyên truyền. Nh| b{o Michel cũng lên tiếng, hƣ́a sẽ viết bằng  

“ngòi bút thẵng”, “không vu khống c{c ông nƣ̂a”. Riêng trung úy Joeffrey  

bị trúng đạn gãy ch}n đâ đƣợc ta chƣ̂a chu đáo rồi trao trả cùng với vợ con. 

Về S|i Gòn, vợ con trung úy đâ quyên góp thuốc men ủng hộ kh{ng chiến. 

Khi trung úy về Ph{p đâ viết b|i “Qu’est-ce que le Viet Minh?” (Việt Minh 

l| gì?) đăng trên b{o Le Monde, phản b{c nội dung xuyên tạc trong cuốn sô ̃

gối đ}̀u giƣờng (có cùng tên) do chỉ huy Ph{p ph}n  ph{t cho lính ]u - Phi 

lúc b}́y giờ. 
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Vệ quốc đo|n Khu 7, Bùi Thanh Khiết viết b|i Khách đô thành vi ếng 

chiến khu xanh, nêu bật ý nghîa  v| thắng lợi r}́t lớn v ề chính trị của 

trận đánh . 

Trận chiến thắng La Ng| cùng chính sách đối xƣ̃ cũa kháng 

chiến với tù , h|ng binh v| h|nh khách đâ g}y ti ếng vang lớn trong 

c{c đô thị tạm chi ếm v| cả nƣớc Pháp . Tƣớng Salan cûng th ừa 

nhận trận La Ng| chƣ́ng tõ “sƣ̣ trƣỡng th|nh v ề chỉ huy của sĩ 

quan Việt Minh”. 

Trận Láng Le - Bàu Cò diê̂n ra ng|y 15-4-1948 ở Vƣờn Thơm , 

căn cƣ́ cũa th|nh S|i Gòn v| tĩnh Chợ Lớn . Lƣ̣c lƣợng chũ y ếu 

tham chiến l| Chi đội 15 - E 308 Nguyê̂n An Ninh (bốn đại đ ội, 

một trung đội nƣ̂ binh ) cùng với hai ti ểu đo|n (không đũ ) của 

trung đo|n Phạm H ồng Thái , một đơn vị E 312 v| lƣ̣c lƣợng du 

kích . Cuộc h|nh qu}n cũa địch huy đ ộng 3.000 tên, kết hợp t|u 

xuồng chiến đ}́u , xe lội nƣớc , ph{o , m{y bay . Tƣ̀ th ế bị bao v}y , 

bị ti ến công áp đ ảo, qu}n kháng chi ến bố trí các đơn vị dƣ̣a lƣng 

v|o nhau , lợi dụng địa hình đ ầm lầy hiểm trỡ , đâ xông lên đánh 

“giáp lá c|” mỡ đƣờng máu , tƣ̀ng bƣớc gi|nh lại th ế chủ đ ộng 

đánh  tạt sƣờn , đánh vu h ồi... D}n thƣờng cûng tham gia chi ến 

đ}́u với b ộ đội. Địch ch ết nhiều, qu}n địch m}́t tinh th ần, đội 

hình trở nên rối loạn , chúng ph ải tìm đƣờng tháo chạy . Ta diệt 

300 địch , thu 85 súng v| nhi ều chiến lợi ph}̃m . Trong trận n|y , ta 

hy sinh 105 c{n b ộ, chiến sî v| d}n (phía b ộ đội hy sinh 39 ngƣời , 

trong đó có 2 c{n b ộ tiểu đo|n ), 40 ngƣời bị thƣơng , h|ng trăm 

nh| d}n bị đốt . 

Trận Láng Le đƣợc B ộ Tổng tham mƣu đánh giá l| tr ận chống 

c|n kiểu m}̂u lúc b}́y giờ ở địa b|n ven đô thị. 

Trận Tầm Vu IV (Cần Thơ) diê̂n ra v|o chi ều 19-4-1948. Trƣớc 

đó, lƣ̣c lƣợng vû trang kháng chi ến pháo kích v|o đ ồn điền Bảy 

Ng|n g}y thiệt hại nặng cho địch . Biết chúng sê chi vi ện, bộ đội 

c{ch mạng phục kích  đo|n xe tiếp tế. Tham gia trận đánh có các  
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đại đ ội cũa trung đo|n 122, 123, 125 v| d}n qu}n du kích địa 

phƣơng do Khu bộ trƣỡng Khu 9 Trƣơng Văn Gi|u v| Tham mƣu 

trƣỡng Vô Quang Anh chĩ huy . Trong lƣợt đi tƣ̀ thị xâ C ần Thơ 

theo đo|n xe 14 chiếc cũa địch có c ả xe h|ng , xe khách tháp tùng 

nên phía kháng chi ến không đánh , chờ khi địch trỡ v ề mới ti ến 

công, gi|nh thắng lợi nhanh chóng , tiêu diệt 12 xe, hơn 100 tên 

địch, trong đó có đại úy chĩ huy đo|n xe , bắt sống 80 tên, thu 200 

súng c{c loại . Đặc bi ệt, qu}n cách mạng thu nguyên vẹn m ột kh}̃u 

ph{o 105 ly, ở thời đi ểm đó l| chuy ện ngo|i sƣ́c tƣỡng tƣợng , g}y 

tiếng vang lớn trong c ả nƣớc. Cùng với b ộ đội thu dọn chi ến 

trƣờng , nh}n d}n địa phƣơng v| du kíc h dùng 2 tr}u tiếp sƣ́c kéo 

ph{o khỏi đ ồng lầy về căn cƣ́ an to|n . 

Tuy địch nỗ lƣ̣c đánh phá ác li ệt, chiến tranh nh}n d}n v}̂n phát 

triển tốt . Đến nƣ̃a cuối năm 1948, lƣ̣c lƣợng kháng chi ến v}̂n giƣ̂ 

đƣợc các căn cƣ́ lớn, có ƣu thế ở vùng tranh ch}́p, ph{t triển đƣợc lƣ̣c 

lƣợng, tiếp tục thƣ̣c hiện nhiều trận đánh: 

Trận Sóc Xoài (4-8-1948): Bằng cách liên tục bắn cối v|o đ ồn Tri 

Tôn (trên đƣờng Rạch Giá - H| Tiên), bộ đội cách mạng đâ dụ 

đƣợc địch đ ến để đánh vi ện, diệt gọn c ả đo|n xe (có 3 t|u chiến 

yểm trợ ) gồm 11 chiếc, diệt 72 tên Pháp , qu}n chính quy ền S|i 

Gòn, thu 58 súng (có đại b{c 88 ly). Địch phải bõ luôn đ ồn Sóc Xo|i 

v| đồn Tri Tôn. 

Trận Mộc Hóa (T}n An , 16 – 18-8-1948): Lƣ̣c lƣợng tham chi ến 

gồm Tiểu đo|n 307, Trung đo|n 120, trung đội du kích t ập trung ở 

huyện Mộc Hóa v| d}n qu}n du kích ba xâ chung quanh . Lƣ̣c 

lƣợng kháng chi ến tiến công đồn Mộc Hóa nhằm di ệt chốt địch ở 

biên giới , {n ngữ trục h|nh lang kh{ng chi ến nối ba khu 7, 8, 9, 

giải phóng M ộc Hóa , mỡ r ộng v| ho|n chĩnh căn cƣ́ Đ ồng Tháp 

Mƣời. Tuy không chiếm đƣợc đ ồn nhƣng bộ đội cách mạng đâ di ệt 

đƣợc 23 địch, bắt sống 6 tên, trong đó có trung úy đ ồn trƣỡng 

Louis Bertrand. Phần “Đả viện” đánh thi ệt hạ i nặng 1 tiểu đo|n 
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tƣ̀ Campuchia xuống , diệt 300 tên, thu 300 súng (có 3 súng cối 60 ly 

v| một số trung liên, đại liên)1. 

Trận La Bang (Tr| Vinh, 15 - 18-12-1948): Đồn La Bang (xã Đôn 

Ch}u) do một trung đội trú đóng v| m ột trung đội bảo an vòng 

ngo|i (chủ y ếu l| lính ngƣời Khmer ) cắm s}u v|o vùng Tr| Cú , 

khống ch ế một vùng rộng nhiều xâ , có ph ần đông ngƣời Khmer 

sinh sống . Để ngăn chặn }m mƣu địch dùng đ ồn n|y l|m b|n đạp 

mỡ rộng vùng chiếm đóng v| gi|nh gi ật d}n ngƣời Khmer , kh{ng 

chiến quyết định tiêu di ệt hoặc bƣ́c rút đ ồn La Bang . Lƣ̣c lƣợng 

đƣợc sƣ̃ dụng l| Ti ểu đo|n 307 (chủ lực Khu 8), Tiểu đo|n 331 Tr| 

Vinh, một ph}n đội trợ chi ến Khu 8 v| d}n qu}n du kích địa 

phƣơng. Kết quả l|: chiếm đƣợc đ ồn, tƣớc sún g trung đội bảo an , 

đánh vi ện đạt hi ệu su}́t cao : bắt sống Trung úy Mathiew , tiếp tục 

đánh tan râ m ột đại đ ội ]u - Phi, diệt khoảng 100 tên; bắt sống 20 

tên, trong đó có Trung úy chĩ huy Stéfanaggi , 3 thiếu úy , Đại úy 

b{c sĩ Bastienne Laude, thu 60 súng. Xã Đôn Ch}u đƣợc gi ải 

phóng , chính quy ền, đo|n thể c{ch mạng , đặc bi ệt l| Hội ũng h ộ 

Issarak đƣợc cũng cố . 

Nhìn chung năm 1948, địch chẵng nhƣ̂ng không ho|n th|nh 

đƣợc kế hoạch bình định , tr{i lại cu ộc chiến tranh nh}n d}n ở Nam 

Bộ có đ| ph{t tri ển mạnh . Địch phải đề ra kế hoạch mới , to|n diện 

nhằm ti ếp tục bình định Nam B ộ, tập trung đánh phá các căn cƣ́ 

lớn, c{c lõm căn cứ du kích nhằm tạo ra m ột thế mới áp đ ảo lƣ̣c 

lƣợng kháng chi ến. Kế hoạch bình định mới n|y đƣợc gọi l| k ế 

hoạch De la Tour . 

Cuộc chiến đấu trong đô thị tạm bị chiếm (1947 - 1948) 

Phối hợp với chi ến trƣờng to|n quốc , ở S|i Gòn - Chợ Lớn ngay 

đầu năm 1947, Ban công tác Th|nh số 6 đột nhập v|o nh|

___________ 

1. Tr}̣n n|y đƣợc bô ́ trí trƣ̣c tiếp quay phim tại chiến trƣờng, dƣ̣ng 

th|nh bộ phim tƣ liệu đ}̀u tiên về kh{ng chiến Nam Bô.̣ 
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Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
394 

 

 

 

 

 

 

 



Chương ba: Cùng toàn quốc kháng chiến 
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h|ng La Rosette trên đƣờng Mac Mahon (nay l| Nam Kỳ khỡi nghîa) 

đặt mìn đánh sập một phần ngôi nh|, diệt 7 phi công Pháp. 

Cũng trong th{ng 1-1947, c{c chiến sî Liên tác chiến đ}́u 2-4-6 đột 

nhập trụ sỡ Mặt trận bình d}n ở Ngã S{u, bắn chết cò Ngọc, Chủ tịch 

Mặt trận bình d}n Nam Kỳ. 

Ng|y 16-2-1947, c{c chiến sî bi ệt động đột nhập phá hũy 2 kho 

h|ng ở cảng Nh| Rồng. Ng|y 26-3-1947, anh Vô Hồng T}m, đội viên 

tƣ̣ vệ đội T}y Hồ, bằng mƣu trí đâ giết chết tên Đại tá Hans Imfelt, ủy 

viên Cộng hòa Pháp ở L|o mới đ ến S|i Gòn , tạo sự khi ếp đảm cho 

qu}n giặc. 

Th{ng 4-1947, chiến sî bi ệt động dùng mìn tƣ̣ tạo ngụy trang 

giống bật lƣ̃a v| bút máy cho nổ cảnh cáo tại hội chợ cũa chính quyền 

S|i Gòn t ổ chƣ́c ở vƣờn Bờ Rô (nay l| Công viên văn hóa Tao Đ|n ) 

buộc chúng phải đóng cƣ̃a sau v|i ng|y khai mạc. 

Ng|y 23-6-1947, c{c chiến sî du kích phục kích đánh 1 xe qu}n sƣ̣ 

địch ở Chợ Lớn , diệt 2 lính Ph{p. Ng|y 7-8-1947, một chiến sî cách 

mạng dùng lựu đạn di ệt nhiều lính Pháp tại cƣ̃a ti ệm Tô Ch}u trên 

đƣờng Lý Th|nh Nguyên. 

Ng|y 10-10-1947, Nguyê̂n Văn S}m - nguyên Kh}m sai Nam Bộ 

thời Nhật nay ngả theo Pháp - Mỹ, ủng hộ l{ b|i Bảo Đại, chủ nhiệm 

tờ báo phản động Quần chúng - bị trừng trị khi đi trên xe buýt góc 

đƣờng C}y Mai - Tổng đốc Phƣơng (nay l| góc đƣờng Nguyê̂n Trâi - 

Ch}u Văn Liêm). 

Ng|y 22-12-1947, Trung đo|n Phạm H ồng Thái k ết hợp với lƣ̣c 

lƣợng vû trang n ội th|nh đánh bót c ầu Rạch Chi ếc, đồn Chợ Đ ệm, 

bót Phú Thọ Hòa v| s}n bay T}n Sơn Nhất . Ng|y 31-12-1947, đại đội 

du kích 1 tiến công nh| h|ng La Pagode ở góc đƣờng Espagne - 

Catinat (nay l| góc đƣờng Lê Thánh Tôn - Nguyê̂n Huệ), nơi sî quan 

Ph{p đến ăn uống, diệt 4 thiếu ta,́ 2 đại úy v| nhiều tên Pháp khác... 

Tiếp sau nhƣ̂ng tr ận đánh k ể trên, tại S|i Gòn , ng|y 10-6-1948,  

4 chiến sî trung đ ội nƣ̂ Minh Khai g ồm Bùi Thị Huê , Nguyê̂n Thị  
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Kim Dung, Ho|ng Thị Thanh v| Mạc Thị Lan đâ ném 3 quả lƣ̣u đạn 

OF Mŷ v|o 30 sĩ quan v| lính Ph{p đang xem phim tại rạp chi ếu 

bóng Majestic 1, l|m 29 tên chết (trong đó có 2 trung tá v| tên m ật 

th{m Albert ), 50 tên bị thƣơng nặng . Trận đánh đâ g}y kinh ho|ng 

trong qu}n lính, sĩ quan Ph{p. 

Với đ| ph{t triển cũa chiến tranh nh}n d}n Nam Bộ ở cả ba khu 

v| đô thị S|i Gòn - Chợ Lớn nhƣ̂ng chi ến thắng cũa qu}n đ ội kháng 

chiến đâ có ảnh hƣỡng s}u sắc v ề chính trị trong nh}n d}n khắp c ả 

c{c vùng, củng cố lòng tin v|o cu ộc kháng chiến do Chũ tịch Hồ Chí 

Minh lânh đạo. 

IV. CHỐNG KẾ HOẠCH BÌNH ĐỊNH LẤN CHIẾM MỚI VÀ  

LÁ BÀI BẢO ĐẠI CŨA ĐỊCH - ĐẨY MẠNH  

CAO TRÀO ĐẤU TRANH Ở ĐÔ THỊ 

(ĐẦU NĂM 1949 ĐẾN CUỐI NĂM 1950) 

Tình hình quốc t ế v| trong nƣớc nhƣ̂ng năm 1948-1949 có nhiều 

biến đổi lớn , ảnh hƣỡng trƣ̣c ti ếp đến chiến tranh chống thƣ̣c d}n 

Ph{p ở Nam Bộ. 

Ng|y 2-4-1948, quốc hội Mŷ thông qua k ế hoạch Marshall , viện 

trợ kinh t ế cho các nƣớc ch}u ]u , lôi kéo các nƣớc n|y theo Mŷ , 

chống Liên Xô đ|n áp phong tr|o giải phóng d}n tộc. 

Nƣớc Pháp sa v|o khũng ho ảng kéo d|i . Tính đ ến đầu năm 

1949, 8 chính phủ Ph{p l ần lƣợt bị l ật đổ. Kinh tế khôi phục 

chậm. Đời sống nh}n d}n h ết sƣ́c khó khăn . Phong tr|o phản đối 

đòi ch}́m dƣ́t chi ến tranh x}m lƣợc Vi ệt Nam , đòi c ải thiện đời 

sống diê̂n ra sôi n ổi trong nh}n d}n Pháp . Phong tr|o phản đối 

chiến tranh Đông Dƣơng cũa lƣ̣c lƣợng ti ến bộ trong nh}n d}n 

Ph{p, đƣ́ng đầu l| Đảng Cộng sản, l|m không khí chính trị ở Ph{p 

___________ 

1. Nay l| nh| h|ng Maxim trên đƣờng Đồng Khỡi. 
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thƣờng xuyên sôi đ ộng. Sau n|y hồi tƣỡng lại bu ổi đầu cuộc 

chiến, Tƣớng Henri Navarre , nguyên Tổng chĩ huy qu}n viê̂n 

chinh Pháp ở Đông Dƣơng ghi nhận: “Đối với ph ần lớn dƣ lu ận 

chung, chiến tranh Đông Dƣơng đâ l| m ột cuộc “chiến tranh b}̃n 

thỉu” , v| đối với Chính  phủ, một cuộc “chiến tranh đáng x}́u h ổ, 

nhục nhã” ... Qu}n tăng viện ở Đông Dƣơng phải lên đƣờng lúc 

ban đêm , quan t|i ngƣời ch ết trận chỡ v ề nƣớc ph ải gi}́u gi ếm. 

M{u quyên góp ở Ph{p không đƣợc phép sử dụng cho thƣơng 

binh ở Đông Dƣơng, khen thƣỡng ở Đông Dƣơng không đƣợc 

đăng trên Công báo , v.v.”1. 

Liên Xô thƣ̣c hi ện thắng lợi k ế hoạch 5 năm đầu tiên sau chiến 

tranh (1946 - 1950), thƣ̃ nghi ệm th|nh công bom nguyên tƣ̃ (23-9-

1949) l|m Mŷ m}́t độc quyền về vũ khí hạt nh}n . Sƣ̣ ra đời cũa nƣớc 

Cộng hòa d}n chũ nh}n d}n Tri ều Tiên (th{ng 9-1948), Cộng hòa 

nh}n d}n Trung Hoa (1-10-1949) v| Cộng hòa d}n chũ Đƣ́c (7-10-

1949) cùng với sƣ̣ cũng cố chính quy ền cách mạng ở c{c nƣớc d}n 

chủ nh}n d}n Đông ]u th|nh ch ỗ dƣ̣a vƣ̂ng chắc cho kháng chi ến 

Việt Nam. 

Ng|y 21-1-1950, Trung ƣơng Đảng triệu tập hội nghị to|n quốc 

lần thƣ́ III đâ khẵng định : “Ta c|ng đánh , chính quy ền nh}n d}n 

c|ng thêm vƣ̂ng chắc , tinh thần qu}n v| d}n c|ng cao , c{c lực lƣợng 

hòa bình v|  d}n chũ th ế giới c|ng ũng h ộ nhiệt liệt”2. Nhiệm vụ 

trƣớc mắt cũa kháng chi ến l| “phải nh}n đ| tiến bộ của bản th}n ta , 

dƣ̣a v|o sƣ̣ giúp đơ̂ cũa các lƣ̣c lƣợng bạn , lợi dụng sƣ̣ lúng túng 

của địch trƣớc mƣu mô của đ ế quốc Mŷ - Anh m| g}́p rút ho|n 

th|nh nhiệm vụ chu}̃n bị chuyển mạnh sang tổng phản công”3. 

___________ 

1. Henri Navarre: Thời điễm của nhƣ̂ng sƣ̣ thật, Nguyê̂n Huy C}̀u dịch, 

Nxb. Công an nh}n d}n, Viện Lịch sƣ̃ qu}n sƣ̣ Việt Nam, H| Nội, 1994, 

tr.38. 

2, 3. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.11, tr.197-198, 199. 
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Trƣớc tình hình n|y , sau th}́t bại nặng trong chi ến dịch Thu 

Đông đánh v|o Vi ệt Bắc hòng tiêu di ệt cơ quan đầu nâo cũa kháng 

chiến v| nhƣ̂ng th}́t bại liên ti ếp sau đó trên các mặt tr ận Sông Lô , 

mặt tr ận đƣờng số 3, đƣờng số 4... thƣ̣c d}n Pháp bắt đ ầu chuyển 

hƣớng chiến lƣợc chiến tranh. Tƣ̀ chiến lƣợc đánh nhanh thắng nhanh, 

chúng chuyển sang chiến lƣợc đánh lâu dài, thƣ̣c hiện chính sách “l}́y 

chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng ngƣời Vi ệt đánh ngƣời Vi ệt”, tƣ̀ 

mỡ rộng vùng chiếm đóng, chuyển sang cũng cố các vùng đâ chi ếm 

đƣợc. Chúng giảm tổ chƣ́c nhƣ̂ng cuộc h|nh qu}n lớn m| thay bằng 

nhƣ̂ng cuộc h|nh qu}n nhõ , trƣ̀ hai cu ộc h|nh qu}n lớn v|o Đ ồng 

Th{p Mƣời năm 1949-1950 nhằm mục đích phá hoại cơ sỡ kinh t ế 

chính trị của kh{ng chi ến, vơ vét nh}n t|i , vật lƣ̣c ở c{c nơi chúng 

chiếm đóng. 

Chúng chuy ển một bộ phận lƣ̣c lƣợng phía Bắc v|o Nam B ộ (4 

tiểu đo|n bộ binh, 1 tiểu đo|n pháo binh , n}ng qu}n số cơ đ ộng 

lên 6 tiểu đo|n) để r{o ri ết bình định Nam B ộ, l}́y sông H ậu l|m 

tuyến chia cắt Nam B ộ th|nh hai khu vƣ̣c 1. Mặt khác , chúng r{o 

riết xúc ti ến giải pháp B ảo Đại với kh}̃u hi ệu: “gi|nh độc lập thống 

nh}́t trên cơ sỡ chũ nghîa quốc gia không c ộng sản”, “với B ảo Đại 

sẽ có đ ộc lập thống nh}́t m| không c ần phải có chi ến tranh”, 

“Chiến tranh ở Việt Nam l| nội chiến, đ}́u tranh giƣ̂a quốc gia v| 

cộng sản”, với ý đ ồ bắt đ ầu x}y dƣ̣ng ch ế độ thƣ̣c d}n mới theo 

kiểu Mŷ ở Việt Nam. 

1. Kế hoạch bình định lấn chi ếm mới cũa địch trên khắp địa 

bàn Nam Bộ 

Phương châm mới cũa địch : thay đổi chiến thuật cû (dùng lƣ̣c 

lƣợng cơ đ ộng đánh v|o căn cƣ́ cách mạng r ồi rút ngay ) bằng 

___________ 

1. Ph{p gọi đo ́l| kê ́hoạch phong tỏa T}y Sông H}̣u (Blocus Transbassac). 
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chiến thuật mới dùng lƣ̣c lƣợng địa phƣơng , đƣợc tăng lên g}́p 

nhiều lần do các đợt bắt lính ồ ạt theo Chỉ dụ của B ảo Đại ; lƣ̣c 

lƣợng địa phƣơng có hoặc không có sƣ̣ y ểm trợ cũa lƣ̣c lƣợng cơ 

động, c|n quét vùng gi ải phóng , l}́n đƣợc đến đ}u chiếm đóng 

đến đó , biến vùng du kích th|nh vùng địch tạm chi ếm, xóa c{c 

vùng độc lập nhõ , chia cắt v| ki ểm soát các địa b|n d}n cƣ , cắt 

đƣ́t đƣờng giao thông liên lạc ti ếp tế của kh{ng chi ến. Chúng mở 

thêm các tuy ến giao thông mới nhằm cƣớp bóc lƣơng thực v| 

vận chuyển lƣơng thƣ̣c cƣớp bóc đƣợc , nhƣ tuyến kênh Nicolas , 

sông Măngthít chạy xuyên tĩnh Vînh Long , nối li ền sông Hậu v| 

sông Tiền. 

Chiến thuật mới cũa địch có bốn nội dung sau: 

- Xây dƣ̣ng các tháp can h mang tên tƣớng De la Tour trên các trục l ộ 

giao thông. Cƣ́ 500 m đến 2 km x}y dƣ̣ng m ột tháp canh nhõ có 5 - 6 

lính trú đóng. Hỗ trợ cho các tháp canh nhõ l| tháp canh mẹ có 20 - 30 

lính. Khu vƣ̣c chung quanh tháp canh v| dọc 2 bên đƣờng đều đƣợc 

ph{t quang trắng . Ở c{c xã , ấp lấn chi ếm đƣợc chúng đ ều x}y đồn, 

dƣ̣ng tháp canh, ph{t quang địa hình . Có xã địch x}y đ ến h|ng chục 

th{p canh. 

- Dùng lƣ̣c lƣợng địa phƣơng k ết hợp với lính tháp canh tại ch ỗ 

thƣờng xuyên càn quét . Sƣ̃ dụng lính bi ệt kích (commando) đột kích 

ban đêm nhằm khống ch ế quần chúng , tiêu diệt hoặc đánh b ật cán 

bộ, đảng viên khõi địa b|n (Đ}y l| thũ đoạn mới m| kháng chi ến 

chƣa kịp đối phó nên cơ sỡ bị thi ệt hại , bộ đội không thể b{m v|o 

d}n đƣợc ). 

- Dùng xe lội nƣớc kết hợp với thũy, lục, không qu}n đánh v|o căn 

cƣ́ cách mạng, tăng hoạt động hải qu}n, giang thuyền tuần tiê̂u ng|y 

đêm trên trục sông tƣ̀ Mŷ Thuận đến Cƣ̃a Đại. 

- Phá hoại kinh t ế kháng chi ến, phá hoại mùa màng , giết trâu (sƣ́c  

kéo trong nông nghi ệp), ngăn chặn các đƣờng giao thông liên lạc ti ếp 
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tế lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m cho kháng chi ến, kiểm soát tƣ̀ng lon gạo . 

Kh}̃u hiệu cũa chúng: “giết một con tr}u bằng giết hai nông d}n, giết 

một nông d}n bằng gi ết hai vệ quốc đo|n” . Mặt khác , chúng ra sức 

vơ vét sƣ́c ngƣời v| cũa cũa đ ồng bằng sông Cƣ̃u Long phục vụ cho 

chiến tranh x}m lƣợc. 

Trên chiến trƣờng , chiến thuật đó đƣợc thƣ̣c hi ện cụ th ể  

nhƣ sau: 

Hệ thống tháp  canh De la Tour đƣợc bố trí chũ y ếu ở Khu 7, 

Khu S|i Gòn - Chợ Lớn v| Khu 8. Đến năm 1949, ở Khu 7 địch 

đóng 453 đồn bót tháp canh với 16.216 qu}n. Ở Khu 8, địch đóng 

1.306 c{i với 32.716 qu}n, ở Khu S|i Gòn - Chợ Lớn 516 c{i với 

10.000 qu}n. Ở Khu 9, có 656 đồn bót với 15.700 qu}n1. Trên quốc 

lộ 16A-B (nay l| đƣờng số 1) tƣ̀ B ến Lƣ́c đ ến Cần Thơ , th{ng 1-

1949, chúng đóng 70 th{p canh , đến tháng 5 tăng lên 115. Kinh 

x{ng Chợ Gạo l| mạch giao thông thủy nối S|i Gòn vớ i miền T}y , 

th{ng 1-1949, chúng bố trí 33 th{p canh đ ến tháng 5-1949 tăng lên 

56 c{i. Nơi kinh tế dồi d|o , d}n cƣ đông đúc có nhi ều nh}n t|i, vật 

lƣ̣c, chúng tăng số th{p canh lên : Gò Công 150 c{i, T}n An 68 c{i, 

hai huyện Ch}u Th|nh v| Chợ  Gạo tỉnh Mỹ Tho 138 c{i. Đóng 

th{p canh k ết hợp với c|n quét liên tục , ch| đi , x{t lại nhi ều lần l| 

phƣơng thƣ́c hoạt đ ộng cũa chúng theo phƣơng ch}m “nh ổ cỏ 

phải nhổ tận gốc” . Trong các tr ận c|n quét , chúng thẳng tay đốt 

sạch , ph{ sạch, giết sạch ; bắt bớ , đánh đ ập, tra khảo nhƣ̂ng ai bị 

tình nghi l| Vi ệt Minh hay có liên h ệ với Việt Minh. Ngo|i việc đốt 

nh|, cƣớp cũa , hãm hiếp phụ nƣ̂ , bắt thanh niên đi lính , chúng còn 

triệt để ph{ hoại mùa m|ng ; ruộng đồng ven lộ giao thông bị  

___________ 

1. Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trƣ̣c thuộc Bô ̣Chính trị: Tỗng kết 

cuộc kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 1996, tr. 143. 
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ph{t quang , bỏ hóa , tr}u bò bị gi ết sạch đ ể không còn sƣ́c kéo cho 

sản xu}́t . Sản xu}́t bị đình tr ệ, nh}n d}n nhiều nơi bị đói , đƣờng 

giao thông vận tải bị ki ểm soát gắt gao , lƣơng thƣ̣c ở miền T}y , 

thuốc men ở S|i Gòn không vận chuyển đƣợc lên mi ền Đông 

đang thiếu đói . 

Việc qua lại cũa cán b ộ kh{ng chiến tƣ̀ địa b|n n|y sang địa b|n 

kh{c rất khó khăn , nh}́t l| qua sông Ti ền, sông Hậu (“qua sông bạc 

đầu, qua cầu giảm kỹ”). Nhiều cán b ộ đâ hy sinh khi đi lạ i công tác 

v| móc ráp liên lạc với cơ sỡ. 

Ngo|i lƣ̣c lƣợng bi ệt kích (commando ) v| lƣ̣c lƣợng ph ản 

động trong Cao Đ|i , Hòa H ảo, địch còn t ổ chƣ́c m ột đội qu}n 

mang danh Công giáo đ ể g}y tội ác gọi l| “lƣ̣c lƣợng cơ đ ộng bảo 

vệ gi{o d}n đạ o Thiên chúa UMDC” 1. Lúc đ ầu có ba đơn vị ở cù 

lao An Hóa - Bình Đại (lúc bấy giờ thu ộc tĩnh Mŷ Tho ) do Léon 

Leroy ngƣời Pháp lai Vi ệt chĩ huy theo l ệnh cũa De la Tour . Số 

qu}n cũa Léon Leroy lúc cao nh}́t l| 7.500 tên, đại b ộ phận l| bọn 

lƣu manh không dính gì đ ến Công giáo . Chúng hoạt đ ộng mạnh ở 

Bến Tre, Gò Công, Tr| Vinh. 

Tình hình hoạt động cũa địch ở Khu 7, Khu 8 v| Khu 9 có những 

điểm khác nhau: 

Ở Khu 7, chúng ki ểm soát chặt chê các đƣờng giao thông v ận 

tải nhƣ đƣờng số 1, đƣờng số 10, sông V|m Cõ Đông , sông Lòng 

T|u. Chúng lấn chi ếm vùng căn cƣ́ nhõ cũa Khu S|i Gòn - Chợ 

Lớn. Riêng ở c{c đ ồn điền cao su miền Đông địch đóng trên 70 

đồn bót với 7.000 qu}n . C{c vùng căn cứ lớn ở miền Đông nhƣ 

Chiến khu Đ , Dƣơng Minh Ch}u , Long Nguyên , Phú Hữu ... cũng 

ở trong tình th ế bị bao v}y chặt , phải thƣờng xuyên đối phó với  

___________ 

1. Tiếng Ph{p: Unités Mobiles pour la Défense des Chrétientés viết tắt  

l| UMDC (Bọn UMDC r}́t t|n bạo nên d}n chúng gọi l| bọn Uống Máu  

D}n Chúng). 
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c{c cuộc c|n quét. Lính Cao Đ|i T}y Ninh dựa v|o lính Ph{p luôn đột 

kích v|o vùng căn cứ c{ch mạng , truy lùng diệt lƣ̣c lƣợng kháng 

chiến; lúc đó lực lƣợng kh{ng chi ến ít , vũ khí thi ếu, không đũ sƣ́c 

chống c|n nên tình hình r}́t gay go. 

Ở Khu 8, cuối năm 1948, Gò Công bị lấn chi ếm gần hết, chỉ còn 4 

xã độc lập, Mỹ Tho mất huyện Chợ Gạo; Bến Tre phải đối đầu với các 

cuộc c|n quét , ch| xát liên miên cũa lính lê dƣơng k ết hợp với lƣ̣c 

lƣợng Hòa H ảo, UMDC. Giặc chiếm đóng ho|n to|n các huy ện An 

Hóa, Ba Tri, Giồng Trôm, Cù lao Bảo. Con đƣờng trƣớc nay cũa 

kh{ng chiến tiếp tế lúa gạo cho mi ền Đông qua Gò Công , Chợ Gạo, 

Trung Quận, Đức Hòa bị chúng ki ểm soát . Đến cuối 1950, địch l}́n 

chiếm vùng Đồng Tháp Mƣời thuộc Mŷ Tho. 

Ở Khu 9, tình hình không gian kh ổ nhƣ ở Khu 7, Khu 8 do địch 

rút bớt đ ồn bót : Cần Thơ rút 27 c{i, Sóc Trăng 22 c{i; ở tỉnh Bạc 

Liêu chĩ còn các bót b ảo vệ đƣờng giao thông tƣ̀ Bạc Liêu đi C| 

Mau. Vùng giải phóng đƣợc mỡ r ộng ở c{c huy ện Phƣớc Long , 

Giồng Riềng, Gò Quao , Long Mŷ , C| Mau , Gi{ Rai , Vĩnh Lợi ... 

Vùng giải phóng Rạch Giá - H| Tiên nối li ền nhau sau khi địch bị 

bƣ́c rút các đ ồn bót tƣ̀ Sóc Xo|i đi Tri Tôn . Nhƣng việc qua lại sông 

Tiền cũa cán b ộ chiến sî v}̂n khó khăn do bị lƣ̣c lƣợng ph ản động 

trong Hòa H ảo ngăn chặn . 

Đánh giá tình h ình n|y , Hội nghị qu}n sƣ̣ to|n Nam B ộ v|o 

th{ng 9-1949 nhận định: 

“Pháp thay đ ổi chiến thuật có kết quả đáng kể, bao v}y ta bằng 

qu}n sƣ̣ , kinh tế, chiến tranh t}m lý , gi{n điệp. Hệ thống tháp canh 

De la Tour đặc bi ệt g}y cho ta nhiều khó kh ăn. Ta chuyển biến 

không kịp ...”. 

Trong báo cáo v ề tình hình Nam B ộ tƣ̀ to|n quốc kháng chi ến 

đến đầu năm 1952, Lê Du}̃n cûng có nhận xét: 

“... Trải qua nhƣ̂ng tr ận c|n quét cũa giặc , nh}n d}n nói chung , 

trong khoảng năm 1949 phần đông có phần mệt mõi”. 
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Điều n|y thể hiện chỗ nh}n d}n một số nơi nhƣ B ến Tre tản 

cƣ sang các tĩnh khác đ ến vùng tƣ̣ do ở C| Mau , Bạc Liêu , Rạch 

Gi{ , v|o rƣ̀ng U Minh . Ở Mỹ Tho , tình trạng ly xã ph ổ biến ở 

nhiều nơi. 

Trƣớc tình hình n|y , Xƣ́ ũy đặt rõ nhiệm vụ l| kiên quy ết đánh 

bại kế hoạch bình định lấn chiếm, ph{ vỡ chiến thuật tháp canh De la 

Tour, bảo vệ d}n, khôi phục thế chủ động. 

Chống càn quét , lấn chi ếm, bình định của địch trên khắp chi ến 

trường  

Trên chiến trƣờng Khu 7: mặc dù gặp r}́t nhi ều khó khăn trên các 

đƣờng giao thông , h|nh lang liên lạc vận tải lƣơng thƣ̣c tƣ̀ miền T}y 

về do hệ thống tháp canh d|y đặc , bộ đội, du kích khắp nơi v}̂n tìm 

c{ch duy trì hoạt đ ộng v| tiến công địch . Th{ng 3-1949, Trung đo|n 

300 phục kích đoạn đƣờng sắt S|i Gòn - Biên Hòa, đốt 1 đầu máy v| 

3 toa xe, diệt 1 trung đội. Trong 6 th{ng đ ầu năm 1949, biệt đội 

chuyên đánh xe lƣ̃a cũa Trung đo|n 310 đánh 15 trận, ph{ hỏng 13 

đầu máy . Tại chi ến khu Đ , th{ng 3-1949, địch c|n s}u v|o căn cƣ́ 

Lạc An , H|n D|i , V|m Sông Bé ... bị qu}n d}n c{ch mạng chặn đ{nh 

diệt 4 xe tăng. 

V}́n đề bƣ́c xúc h|ng đầu lúc b}́y giờ l| l|m sao đánh đƣợc tháp 

canh. Tƣ̀ khó khăn l|m n ảy ra sáng ki ến, tƣ̀ thƣ̣c tiê̂n d ần dần hình 

th|nh “chiến thuật đánh đặc công” nổi tiếng. 

Qu{ trình bắt đ ầu tƣ̀ tr ận đánh tháp canh C ầu B| Kiên (xã 

Phƣớc Th|nh - T}n Uyên) do một tổ du kích T}n Uyên thƣ̣c hi ện 

đêm 18-3-1948 dƣới sƣ̣ chĩ huy cũa Tr ần Công An (gọi l| tr ận Cầu 

B| Kiên lần 1 vì mục tiêu n|y bị ta đ{nh nhi ều lần), cũng l| m ột 

dạng “k ỳ tập”, diệt 11 địch, thu 8 súng v| 2 lƣ̣u đạn nhƣng có 

nhiều động tác gợi mỡ cách đánh mới nhằm di ệt tháp canh . Kết 

hợp với thông báo tƣ̀ Phòng D}n qu}n Nam B ộ về việc chiến sî 

Mai Văn Quý ở Cầu Ngang (Tr| Vinh) hai lần bí m ật đột nhập đồn 

giặc l}́y 22 súng, Bộ Tƣ lệnh Khu 7 đặc bi ệt quan t}m nắm
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bắt cách đánh mới , đột nhập bí m ật v|o đồn giặc , tƣ̀ bên trong 

đánh s ập đồn theo cách đặc công 1, l}́y tr ận đánh tháp canh c ầu B| 

Kiên chĩ đạo thƣ̣c h|nh v| liên ti ếp mỡ nhi ều hội nghị rút kinh 

nghiệm. Mục tiêu c ần đạt l| ph ải vƣ̀a phá đƣợc c}́u trúc tháp 

canh, vƣ̀a tiêu di ệt đƣợc địch , do đó c ần có thũ thu ật bảo đảm 

tiếp cận mục tiêu th ật bí  mật, b}́t ngờ , đồng thời ph ải có vû khí 

đặc dụng . Cuối năm 1949, lớp hu}́n luy ện đầu tiên cũa Khu 7 về 

c{ch đ{nh th{p canh khai mạc tại B| Đ{ , với 300 học viên , trong 

khi đó Vụ Qu}n giới Khu 7 cùng với xƣỡng qu}n giới Trung đo|n 

310 triển khai nghiên cƣ́u , chế tạo đƣợc loại mìn lõm , kíp n ổ điện 

(FT), sau đó l| Pétard FT 2 có kh ả năng phá tƣờng , đánh b ồi 2 quả, 

hạ gục th{p canh . 

Đêm 22 rạng 23-3-1950, cuộc ra qu}n cũa lớp hu}́n luyện trên (với 

mìn FT) đạt chiến công xu}́t sắc , đồng loạt đánh thũng 50 th{p canh 

của địch trên c{c trục lộ 16, 14, c{c quốc lộ 1, 13, 20... (diệt 70 tên địch, 

thu 70 súng). 

___________ 

1. Vê ̀ việc hình th|nh chiến thu}̣t đặc công, s{ch Tiễu đoàn 302, Năm 

tháng chiến đấu, t.2, Nxb. Trẻ, năm 2000 đâ đăng b|i của đại t{ Đặng Văn Ba 

(tƣ̣ Ba Lò Rèn), nguyên Trƣỡng ban t{c chiến Tiễu đoàn 302: Phạm Quang  

Thu}̀n Tiễu đoàn trƣỡng 302, sau nhiều l}̀n tô ̃ chƣ́c đánh th{p canh  

không đạt, gặp Bùi C{t Vũ, Gi{m đôć Binh Công Xƣỡng Chi đội 10 ở An 

Nhơn T}y, thống nh}́t nhau chê ́ tạo vũ khí đánh th{p canh bằng FT (ph{ 

tƣờng) giao Nguyê̂n Văn Chôm thƣ̣c hiện . Đêm 15-3-1949, Nguyê̂n Văn 

Chôm v| tô ̃ trinh s{t tiễu đoàn, theo kế hoạch do Phạm Quang  Thu}̀n 

vạch, bằng 1 tr{i FT trƣ̣c tiếp đánh th{p canh c}̀u S{u Biên, c{ch c}̀u Tam 

Bảng 3 km với c}̀u B| Kiên 3 km. L}̀n đ}̀u chỉ đánh đƣợc một lô ̂nhỏ, không 

hạ đƣợc th{p canh. Thu}̀n gặp Bùi C{t Vũ trao đỗi, thống nh}́t dùng 2 tr{i 

FT đánh liên tiếp: tr{i thƣ́ nh}́t đánh thủng 1 lô,̂ tr{i thƣ́ hai thọc v|o đánh 

bồi gọi l| “bộc ph{ liên tục”, còn gọi l| cƣờng tập. Đo ́ l| bƣớc đầu của chiến 

thuật đặc công, đâ thƣ̣c hiện thắng lợi trong các tr}̣n đánh liên tiếp diệt to|n 

bộ tháp canh trên lộ 14, diệt đồn Bến Súc, đồn Rạch Kiến, đồn Bùng Binh, v.v. 

(đ}̀u năm 1950). 
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Ngay sau sƣ̣ ki ện n|y, Phòng Tham mƣu Khu 7 mỡ hội nghị rút 

kinh nghiệm, hội nghị gọi cách đán h n|y l| “công đồn đặc biệt” gọi tắt 

l| “đặc công”. Đây là lần đầu tiên tƣ̀ đặc công xuất hiện1. 

Sau trận cầu B| Kiên lần hai, tại T}n Uyên, một đại đội đặc công 

đầu tiên cũa lƣ̣c lƣợng vû trang Khu 7 do Trần Công An l|m đại đ ội 

trƣỡng, đƣợc th|nh lập mang tên Nguyê̂n Văn Nghîa - một đảng viên 

cộng sản, quê ở Bình Ý (Vĩnh Cửu), hy sinh năm 19462. 

Năm 1950, địch vƣ̀a c|n quét mạnh v|o Chi ến khu Đ , Long 

Nguyên, vƣ̀a tăng cƣờng bắt lính ở vùng tạm chi ếm, ph{t tri ển 

nhiều đơn vị qu} n ngƣời b ản xƣ́. Th{ng 4-1950, Hộ ph{p Tòa th{nh 

Cao Đ|i T}y Ninh Phạm Công Tắc ký quy ết định b|n giao qu}n Cao 

Đ|i cho chính quy ền Bảo Đại . Với các lƣ̣c lƣợng đƣợc tăng cƣờng , 

chúng chi ếm đóng dọc các sông V|m Cõ , Đồng Nai , So|i Rạp , S|i 

Gòn, dọc c{c trục l ộ 10, 16, 14, quốc l ộ 1, 13, 20. Tình hình Khu 7 

c|ng thêm khó khăn . 

Ph{t huy th ế tiến công địch , Bộ Tƣ lệnh Khu 7 mỡ chiến dịch 

Bến Cát , còn gọi l| chi ến dịch Lê H ồng Phong. Ng|y 7-10-1950, 

chiến dịch mỡ m|n chia l|m 3 đợt, kéo d|i hơn m ột tháng , diệt 509 

địch, l|m bị thƣơng 165 tên, bắt sống 120 tên, đánh sập h|ng chục 

th{p canh , 12 cầu cống , ph{ hủy 84 xe qu}n sƣ̣ , 5 đầu máy xe lƣ̃a , 7 

thuyền máy v| t|u đ ổ bộ. Chiến dịch B ến Cát đánh d}́u bƣớc 

trƣỡng th|nh v ề kỹ thu ật chiến thuật v| chĩ huy cũa các lƣ̣c lƣợng 

vũ trang Khu 7, tuy nhiên sau khi gi|nh đƣợc thắng lợi , bộ đội 

Khu 7 cũng kiệt sƣ́c. 

___________ 

1. Ng|y 19-3-1967, tại buỗi lê ̂ chính thƣ́c th|nh l}̣p binh chủng đặc 

công, Chủ tịch Hô ̀Chí Minh hu}́n thị: “Đặc công tƣ́c l| công t{c đặc biệt, l| 

vinh dƣ̣ đặc biệt, c}̀n phải có cô ́gắng đặc biệt... đi không tiếng, về không  

tăm... l}́y ít đánh nhiều, l}́y ít thắng nhiều...”. 

2. Nguyê̂n Văn Nghĩa (tƣ̣ Xƣớc) tham gia c{ch mạng năm 1933, bị 

giặc bắt năm 1946. Địch dụ h|ng, đồng chí mắng thẵng v|o mặt chúng nên 

bị chúng giết hại. 
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Trên chiến trƣờng Khu 8: ng|y 21-4-1949, trên sông Sỡ Thƣợng 

(thuộc huyện Hồng Ngƣ̣ ) ta dùng thũy lôi đánh chìm t|u vớt mìn 

D27, đánh bị thƣơng nặng t|u V 72, diệt nhiều lính ]u - Phi, bắt 

sống 23 lính ngƣời Marốc (có 2 sĩ quan ), thu 1 cối 82 ly, 2 ph{o 20 

ly, 3 trọng liên 13,7 ly v| 90 súng c{c loại ... Ng|y 20-5-1949, 2 đại 

đội (1028, 1030) của Trung đo|n 115 kết hợp với du kích xâ Phong 

Mỹ đ{nh thủy lôi ở V|m Cái Lách (huyện Thanh Bình ), nh}́n 

chìm t|u vớt mìn D 28, đánh tan râ m ột tiểu đo|n ]u - Phi, bắt 

sống 30 tên, thu một đại bác v| 20 súng c{c  loại . Hai trận n|y góp 

phần tạo h|nh lang thu ận lợi tƣ̀ Khu 8 qua sông Tiền liên lạc 

xuống mi ền T}y. 

Th{ng 6-1949, địch mỡ cu ộc c|n lớn v|o Đ ồng Tháp Mƣời với 

4.000 qu}n , đa số l| ]u - Phi, có xe l ội nƣớc , t|u chiến, m{y bay 

v| lính dù y ểm trợ do Đại tá Paul Connier chĩ huy , kéo d|i từ 

ng|y 2 đến ng|y 8-6. Tiểu đo|n 404 bảo vệ căn cƣ́ cũa Nam B ộ, 

Tiểu đo|n chũ lƣ̣c 307 của Khu 8, Tiểu đo|n 309 của Mỹ Tho phối 

hợp chặt chê với d}n qu}n , du kích các xâ căn cƣ́ đâ đánh t rả 

quyết liệt nhƣ̂ng tr ận tiến công cũa địch . Trong trận chống c|n 

n|y , lƣ̣c lƣợng kháng chi ến diệt 400 tên địch , 6 xe lội nƣớc nhƣng 

cũng bị t ổn th}́t ; kỹ sƣ Nguyễn Ngọc Nhựt , ủy viên xã h ội cũa Ũy 

ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ bị địch bắt tại Cái Bèo 1. 

___________ 

1. Trong số hy sinh có lu}̣t gia Lê Đình Chi (Gi{m đốc Nha Qu}n ph{p 

Nam Bộ), Đỗ Huy Rừa (Tiễu đoàn trƣỡng Tiễu đoàn 307), Ho|ng Mai Phiên 

(có nơi ghi Ho|ng Th{i Khuyên , Chính trị viên Tiểu đo|n 309). Nguyê̂n 

Ngọc Nhựt (em kŷ sƣ Nguyê̂n Ngọc Bích , Khu bộ phó Khu 9 đ}̀u kháng 

chiến, ngƣời chĩ huy đánh s}̣p c}̀u Cái Răng , C}̀n Thơ ) tốt nghiệp kŷ sƣ ỡ 

Ph{p, gặp Chũ  tịch Hồ Chí Minh khi Chủ tịch sang Ph{p , đâ về nƣớc đi 

thẵng vào chiến khu . Ông thay mặt cho cha là giáo tông Nguyê̂n Ngọc 

Tƣơng đƣ́ng đ}̀u Ban Chĩnh đạo Cao Đài Bến Tre tham gia kháng chiến . Bị 

bắt, ông kiên quyết không hợp tác  với Pháp và bị chúng tra t}́n đến điên 
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Chiến dịch Cầu Kè - Vĩnh Long (7-12-1949 - 16-1-1950), do Bộ Chỉ 

huy Khu 8 chỉ đạo, l| chiến dịch đạt thắng lợi lớn. Mục tiêu của chiến 

dịch l| l|m tan rã h ệ thống đồn bót tháp canh , ph{ thế kềm kẹp cũa 

địch, ph{t triển du kích chi ến tranh, mỡ rộng vùng giải phóng . Lƣ̣c 

lƣợng tham gia chiến dịch gồm có: Liên trung đo|n 109 - 111, một số 

đơn vị cũa Liên trung đo|n 105 - 120 tƣ̀ Mŷ Tho , T}n An tới , Trung 

đo|n 99 tƣ̀ B ến Tre sang, Tiểu đo|n 307 v| c{c đơn vị qu}n địa 

phƣơng Vînh Long , Tr| Vinh... huy động v|o chiến dịch trên 13.000 

d}n qu}n. 

Đ}y l| một chiến dịch ti ến công, kết hợp nhi ều mặt : đánh 

điểm, v}y điểm, ph{ giao thông , diệt viện, vũ trang tuyên truy ền 

v|o vùng đồng b|o Khmer, giải giới bọn b ảo an d}n vệ... Chiến 

dịch diễn ra trên phạm vi r ộng, gồm 3 huyện: Cầu Kè , Tiểu Cần, 

Cầu Ngang , kéo d|i 40 ng|y đêm, chia l|m nhiều đợt . Tổng kết 

chiến dịch n|y , phía kh{ng chi ến diệt 17 th{p canh , bƣ́c rút 39 th{p 

Canh, đánh chìm 2 t|u (một t|u chiến, một t|u chỡ qu}n ), bắn hƣ 4 

xe bọc thép v| v ận tải, đánh tan râ 1 tiểu đo|n cũa Trung đo|n b ộ 

binh Marốc số 2, đánh thi ệt hại 2 tiểu đo|n địch tƣ̀ Sóc Trăng v| 

Bến Tre sang cƣ́u vi ện, 1 đại đ ội lính dù . Tổng số đị ch chết v| bị 

thƣơng 500 tên, bắt l|m tù binh 200 tên, giải giáp 2.000 lính bảo an 

(phần lớn l| ngƣời Khmer ), thu trên 300 súng. Chiến dịch n|y có 

ảnh hƣỡng chính trị r}́t lớn đối với đ ồng b|o Khmer sống trong 

vùng tạm chi ếm. 

Sau chiến dịch Cầu Kè, địch tập trung qu}n c|n quét các huy ện 

Tiểu Cần, Tr| Cú , Cầu Ngang để “tái bình định” . Khu 8 quyết định 

mỡ chiến dịch Trà Vinh kéo d|i 43 ng|y (25-3-1950 – 8-5-1950). Lƣ̣c 

lƣợng tham chi ến gồm hầu hết các đơn vị đâ tham gia chi ến dịch 

Cầu Kè. 

____________ 

 

loạn. Ông qua đời năm 1952. 
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Kết quả phía kh{ng chi ến diệt 250 địch (có 1 thiếu tá v| 2 

trung úy Pháp ) bắt l|m tù binh 125 tên (có 2 sĩ quan , 4 hạ sĩ quan 

Ph{p v| 10 lính Bắc Phi ), 148 h|ng binh (có m ột lính lê dƣơng ), 

bắn cháy 9 t|u xe (1 t|u, 1 x| lan, 1 xe bọc thép , 6 xe lội nƣớc). Diệt, 

bƣ́c rút, bƣ́c h|ng 30 đồn bót, giải giáp hơn 2.000 lính bảo an, thu gần 

500 súng c{c loại, 3 m{y vô tuyến điện; giải phóng gần 20.000 d}n (đa 

số l| ngƣời Khmer) của 5 xã thuộc huyện Tr| Cú. 

Tiếp theo, Khu 8 còn mở thêm c{c chi ến dịch Bến Tre, Cao Lânh 

nhƣng kết quả có phần hạn chế. 

Thế trận ở Khu 8 thời gian n|y th ể hiện sƣ̣ giằng co quy ết liệt 

giƣ̂a ta v| địch trong chiến lƣợc bình định v| chống bình định ở đồng 

bằng sông Cƣ̃u Long. 

Trên chiến trƣờng Khu 9: Chiến thuật bình định De la Tour của 

địch thƣ̣c hi ện ở Khu 9 không quyết liệt nhƣ ở Khu 7, 8 nhƣng 

lƣ̣c lƣợng vû trang ph ản động Hòa H ảo cûng g}y cho kháng 

chiến nhiều khó khăn . Địch quan t}m vùng biên giới Vi ệt Nam - 

Campuchia nhằm ngăn chặn h|nh lang giao thông cũa kháng 

chiến tƣ̀ Khu 7 đến Khu 9. Ng|y 3-3-1949, chúng h|nh qu}n lớn 

v|o khu vƣ̣c B ảy Núi , nhảy dù xuống Núi Tr ầu (H| Tiên ). Th{ng 

4-1949, địch c|n v|o xâ Lƣơng Phi (Tri Tôn ). Th{ng 6-1949, để 

phong tõa biên giới , l|m b|n đạp đánh chi ếm căn cƣ́ cách mạng , 

địch đƣa binh đo|n ]u - Phi do tƣớng Nyô chĩ huy đóng đ ồn ở xã 

Lạc Quới thu ộc huyện Tri Tôn . Tại ngã ba Lạc Quới , địch x}y 1 

đồn kiên cố có tr ận địa pháo 105 ly yểm trợ . Lƣ̣c lƣợng kháng 

chiến có 2 đại đ ội 2005, 2006 của liên trung đo|n 126-128 v| một 

trung đội hõa lƣ̣c cũa b ộ đội Mƣời Trí (Huỳnh Văn Trí , sƣ thúc 

Hòa H ảo). Qu}n cách mạng đánh ba tr ận phục kích ng|y 3-6, 5-6 

v| 10-6 do Tăng Thiên Kim v| Jean Paul chĩ huy tại C ầu sắt Vînh 

Thông. Kết quả ba trận đánh đâ di ệt gần 300 tên lính ]u - Phi, bắt 

sống 7 tên, thu 213 súng c{c loại , bẻ gãy }m mƣu của địch lấn 

chiếm Bảy Núi v| bịt giao thông qua biên giới . B|i ca Vĩnh Thông 
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bất di ệt có c}u : 

“Bao phen quạ nói với diều 

Vĩnh Thông cầu sắt có nhiều xác Tây...”. 
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Ngo|i ra , qu}n khu còn mỡ các chi ến dịch chũ đ ộng t}́n công 

địch nhƣ: 

Chiến dịch Sóc Trăng I (4-4-1950 - 28-4-1950) còn gọi l| chi ến dịch 

Mùa Xu}n 1950 hay chiến dịch Tofaco (Tổng phản công): Trọng điểm 

của chiến dịch l| vùng địch hậu Sóc Trăng có nhiều đồng b|o Khmer 

đƣợc địch vû trang . Thắng lợi cũa chi ến dịch v ề qu}n sƣ̣ không lớn 

nhƣng có tác động chính trị tốt trong đ ồng b|o Khmer, góp phần cải 

thiện quan hệ giƣ̂a cán bộ, bộ đội, đồng b|o Việt với đồng b|o Khmer 

tại chỗ. 

Chiến dịch Long Châu Hà còn gọi l| Long Ch}u H| I (30-10-

1950 - 12-11-1950): Nhiệm vụ chũ y ếu cũa chi ến dịch l| ti ến h|nh 

vũ trang tuyên truy ền trong vùng đồng b|o Hòa H ảo, Khmer . Địa 

b|n chính cũa chi ến dịch l| huy ện Ch}u Th|nh (Long Xuyên) v| 

huyện Tri Tôn (Long Ch}u H|). Tham gia chiến dịch có 2 tiểu 

đo|n 406, 404 của Trung đo|n T}y Đô , 2 trung đội du kích cũa 2 

huyện nói trên do Hu ỳnh Thũ c hỉ huy , đâ di ệt 17 địch ở vùng 

Vĩnh Trung , phục kích 2 xe địch , diệt 10 tên, bƣ́c rút 5 lô cốt dọc 

lộ Nh| B|n - Vĩnh Trung v| 6 lô cốt trên l ộ Vĩnh Trung - Tri Tôn 

nhƣng không diệt đƣợc đ ồn Vînh Trung l| đ ồn trọng đi ểm cũa 

chiến dịch . 

Tổng kết qua 13 ng|y cũa chi ến dịch , lƣ̣c lƣợng kháng chi ến đâ 

san bằng 42 lô cốt, ph{ 4 cầu, diệt 49 tên, l|m bị thƣơng 65 tên, thu 22 

súng trƣờng v| lựu đạn , đánh hƣ 1 xe jeep, 2 xe tải, tuyên truyền cho 

15.000 đồng b|o Khmer v| sƣ sâi trong 33 chùa, 39 sóc, tổ chƣ́c chính 

quyền ở một số xâ Tú T ề, Tr{c Quan , g}y ảnh hƣỡng tốt ở Ch}u 

Lăng, An Cƣ, Thuyết Nạp, T| Đảnh, Vĩnh Trung1. 

Ngo|i ra , trong nhƣ̂ng năm 1947, 1948, 1949, lƣ̣c lƣợng kháng 

___________ 

1. Theo cuốn: 30 năm kháng chiến của lƣ̣c lƣợng vũ trang An Giang. 
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chiến còn t ổ chƣ́c nhiều cuộc vû trang t uyên truyền v|o vùng Hòa 

Hảo, tạo điều kiện x}y dƣ̣ng cơ sỡ trong đồng b|o có đạo. 
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Nhìn chung, việc địch thƣ̣c hi ện kế hoạch bình định mới , xƣơng 

sống cũa nó l| hệ thống tháp canh De la Tour đâ g}y cho kháng chiến 

nhiều khó khăn . Phong tr|o sa sút , cơ sỡ cách mạng bị kìm kẹp chặt , 

c{n b ộ chiến sî cách mạng bị tiêu hao nhi ều. Tuy kháng chi ến có 

nhiều chiến thắng vang d ội nhƣng hoạt đ ộng cũa du kích rời rạc v| 

không l| nền tảng vƣ̂ng chắc cho lƣ̣c lƣợng vû trang hoạ t động 

mạnh. Sƣ̣ suy kém n|y m ột phần do }m mƣu , thủ đoạn của địch 

th}m độc v| t|n ác, ph{ sạch, đốt sạch, giết sạch, t{ch rời c{n bộ chiến 

sĩ c{ch mạng với ch ỗ dƣ̣a vƣ̂ng chắc cũa mình l| nh}n d}n , nhƣng 

chủ yếu l| do chũ trƣơng đ ối phó của c{ch mạng với }m mƣu bình 

định mới cũa địch thi ếu sắc bén v| kịp thời . Trong x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng qu}n sƣ̣ , còn nặng t ập trung x}y dƣ̣ng chũ lƣ̣c , l|m yếu nền 

tảng du kích , chƣa chú ý đúng mƣ́c đ ến phát tri ển chiến tranh du 

kích, chiến tranh nh}n d}n. 

2. Phong trào đấu tranh chống lá bài Bảo Đại 

Giải pháp B ảo Đại (con b|i vƣ̀a cũa Pháp , vƣ̀a cũa Mŷ )1
 đâ đƣợc 

Bollaert chu}̃n bị tƣ̀ cuối năm 1947: th{ng 12-1947, Bollaert thƣơng 

lƣợng với Bảo Đại ở vịnh Hạ Long; tiếp xúc Bảo Đại 5 lần tƣ̀ tháng 1-

1948; sau đó dƣ̣ng lên Chính phũ Trung ƣơng l}m thời do tƣớng 

Nguyê̂n Văn Xu}n đƣ́ng đ ầu (ng|y 27-5-1948 tại Hồng Kông). Chính 

phủ n|y đƣợc H ội đồng Bộ trƣỡng Pháp công nh ận. Ng|y 5-6-1948, 

tại vịn h Hạ Long có mặt B ảo Đại , Bollaert cùng với Nguyê̂n Văn 

Xu}n ký một thõa ƣớc công nhận Việt Nam “độc lập”. 

Ng|y 8-3-1949 tại điện Élysée V . Auriol, Tổng thống Pháp ký với 

Bảo Đại thõa ƣớc trong đó “Pháp long trọng công nh ận nền 

___________ 

1. Th{ng 12-1947, sau khi gặp Bão Đại , Cao ũy Bollaert và Chính phũ 

một nhà ngoại giao Mŷ tuyên  bố Hoa Kỳ : “phãi công nh}̣n Bão Đại , giúp 

ông ta tỗ chƣ́c qu}n đội” và “nếu nƣớc Pháp không muốn biện pháp đó 

thì nƣớc Mỹ nắm lấy việc ấy trong tay” . Xem: Ngoại giao Việt Nam 1945-

2000, Sđd, tr. 115. 
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độc lập của Việt Nam, cam kết sê công nh ận sƣ̣ thống nh}́t cũa Vi ệt 

Nam ngay sau một cuộc trƣng cầu d}n ý đƣợc tổ chƣ́c”. “Để tạo thêm 

vốn chính trị cho B ảo Đại , ng|y 10-4-1949, một Hội đồng lânh th ổ 

Nam Kỳ đƣợc lập lên tƣ̣ cho l| đại di ện xƣ́ Nam K ỳ gồm 700 ngƣời 

Ph{p v| 1.000 ngƣời Vi ệt Nam cƣ̃ ra đ ể ng|y 23-4-1949 biểu quyết 

việc Nam Kỳ s{p nhập trỡ lại với Việt Nam”1. 

Theo sƣ̣ sắp đặt cũa Pháp, ng|y 24-4-1949 Bảo Đại về nƣớc. Ng|y 

28-5-1949, Bảo Đại đến Đ| Lạt l ập “Chính phũ quốc gia”. Sau đó đặt 

ở mỗi Phần Việt Nam một thũ hi ến, lập “qu}n đội quốc gia” , “công 

an quốc gia” bên cạnh qu}n đội, công an Pháp. 

Ng|y 3-1-1950, Gi{o ho|ng Piô công nh ận Chính phũ B ảo Đại . 

Trong công h|m có lời nhƣ sau : “Gƣ̃i đến Ng|i phép l|nh cũa tôi cho 

công cuộc Ng|i đang chu to|n”2. 

Thƣ̣c d}n Pháp v| đ ế quốc Mŷ hy vọng nhƣ̂ng thũ đoạn “trao 

độc lập” hình thƣ́c nhƣ v ậy có th ể tạo đƣợc vốn chính trị cho B ảo 

Đại, đánh bại kháng chi ến. Thế nhƣng phong tr|o đ}́u tranh cũa 

nh}n d}n Việt Nam chống giải pháp Bảo Đại diê̂n ra khắp nơi, nh}́t l| 

ở S|i Gòn - Chợ Lớn với nhiều hình thƣ́c r}́t phong phú. 

Ngay tƣ̀ đ ầu tháng 4-1949, Hội Liên Việt th|nh phố S|i Gòn - 

Chợ Lớn đâ phát đ ộng chiến dịch “chống gi ải pháp B ảo Đại” , ph{t 

h|nh 3.000 tờ báo “T ổ quốc trên h ết” số đặc bi ệt3, vận động ra 

“Tuyên ngôn cũa trí thƣ́c S|i Gòn” (lần thƣ́ hai ) ng|y 19-5-1949 

vạch thủ đoạn của Ph{p l| lừa bịp nh}n d}n với nhãn hi ệu “độc 

lập thống nh}́t” bánh vê , khẵng định chĩ công nh ận chính phũ hợp 

ph{p duy nhất l| Chính phủ H ồ Chí Minh , đòi Chính phũ Pháp 

ngƣng bắn v| thƣơng lƣợng với Chính phũ H ồ Chí Minh . Trong 

___________ 

1. Philippe Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 1952 (Lịch sử Việt 

Nam 1940-1952), Sđd, tr. 443. 

2. D}̂n theo Linh mục Tr}̀n Tam Tỉnh: Thâp̣ giá và lƣơ̂i gƣơm (bản dịch của 

linh mục Vƣơng Đình Bích), Nxb. Trẻ, Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1988, tr. 90. 

3. Cơ quan ngôn lu}̣n của Th|nh Hội Liên Việt. 
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vòng 3 tuần lê̂ , Tuyên ngôn nhận đƣợc chƣ̂ ký cũa 900 ngƣời tiêu 

biểu trong c{c giới đồng b|o. Tuyên ngôn đƣợc chuyển tay đến tƣớng 

Revers Tổng tham mƣu trƣỡng Qu}n đ ội Pháp sang nắm tình hình 

Đông Dƣơng1. 

Tin Bảo Đại về Đ| Lạt đâ kích thích phong tr|o chống “gi ải pháp 

Bảo Đại” bùng lên . Trong các ng|y cuối thán g 5-1949 ở S|i Gòn , 

truyền đơn rải trên đƣờng phố , biểu ngƣ̂ treo ở cột điện, kh}̃u hiệu 

viết trên tƣờng xu}́t hi ện khắp nơi . Trong khu phố , xóm lao đ ộng 

không ai treo cờ ba que theo quy định cũa thƣ̣c d}n Pháp , còn cờ đỏ 

sao v|ng thì đƣợc treo trên c}y cao , trong vƣờn hoa , công sỡ . Hốt 

hoảng, trùm mật thám Bazin mỡ nhiều cuộc v}y ráp bắt giam v|o bót 

Catinat h|ng trăm trí thƣ́c công chƣ́c 2
 m| y phát hi ện có tham gia 

Mặt trận Liên Việt khu S|i Gòn - Chợ Lớn. H|nh động cũa Bazin d}́y 

lên một cuộc khũng hoảng chính trị s}u sắc ở S|i Gòn. Cao ũy Pignon 

ở Đ| Lạt trƣớc phản ƣ́ng n|y vội vâ ra lệnh cho Bazin trả tƣ̣ do ngay 

cho số bị bắt giƣ.̂ 

Để tạo uy thế cho Bảo Đại, địch tổ chƣ́c cuộc nghênh tiếp Bảo Đại 

rầm rộ ở S|i Gòn. Ng|y 13-6-1949, Bảo Đại tƣ̀ Đ| Lạt xuống S|i Gòn . 

Thƣ̣c d}n Pháp cổ động mọi ngƣời đi “nghênh giá hồi loan” nhƣng ở 

ngoại th|nh, nh}n d}n rầm rộ xuống đƣờng biểu tình lên án Bảo Đại 

phản quốc , còn ở nội th|nh ngƣời d}n đô thị “ biểu tình thụ đ ộng”, 

đóng cƣ̃a không ra đƣờng , không họp chợ , không mỡ cƣ̃a h|ng ... 

khiến S|i Gòn th|nh một th|nh phố chết. 

___________ 

1. Trong báo cáo tƣờng trình cũa Revers (1949) về v}́n đề Bão Đại có 

viết: “Con b|i Bảo Đại hiện nay đâ tỏ ra lô̂i thời. Chế đô ̣của ông ta mang quá 

nhiều tai tiếng, ăn chơi sa đọa” (Xem: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, b|i của  

Nguyê̂n Thị Bình: “Giơ ̃lại hô ̀sơ vụ {n Revers Mast”, Sđd, t.3, tr. 410). 

2. Có nhƣ̂ng nh}n v}̣t có vị trí trong xã hội nhƣ Hội đồng quản hạt Võ  

H| Trị, đại địa chủ ở Gò Công Trƣơng Công Thu}̣n, gi{o sƣ Phan Quốc  

Qu}n, trắc lƣợng sƣ Phạm Văn Lạng, đốc học Tr}̀n Thanh Ph{t..., nhiều 

ngƣời còn có con em giƣ̂ c{c trọng tr{ch trong chính quyền S|i Gòn (Mùa 

thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t.3, tr.341-342, b|i của Mai Văn Bô)̣. 
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Bảo Đại định đ ến thăm hai trƣờng lớn nh}́t S|i Gòn – Trƣờng 

Petrus Ký (nay l| Trƣờng Lê H ồng Phong) v| Trƣờng nƣ̂  Gia Long 

(nay l| Trƣờng Nguyê̂n Thị Minh Khai ) - Học sinh 2 trƣờng n|y ra 

mặt phản đối B ảo Đại , đóng cổng trƣờng , t}̃y chay không ti ếp viên 

“quốc trƣỡng” bù nhìn . Ở trƣờng nƣ̂ Gia Long , học sinh không 

nhƣ̂ng tuyên truyền phản đối m| còn vi ết kh}̃u hi ệu bằng cau tƣơi 1
 

trên tƣờng “Đ ả đảo Bảo Đại” , khóa cửa văn phòng nhốt T ổng giám 

thị không cho điều động giám thị, học sinh ra đón Bảo Đại. 

3. Cao trào đấu tranh ở đô thị 

Phong trào đòi dân sinh dân chũ cũa công nhân , học sin h sinh 

viên và các tầng lớp nhân dân 

Phong tr|o n|y đƣợc đ}̃y mạnh song song với đ}́u tranh chính trị 

chống “giải pháp Bảo Đại”. 

Tƣ̀ ng|y 24 đến ng|y 26-1-1949, 1.000 công nh}n 2 hãng bia 

Larue (BGI), Sosta v| 600 công nh}n công xƣỡng Ba Son bâ i công 

đòi c ải thiện đời sống gi|nh thắng lợi . Th{ng 2-1949, trên 1.000 

nh}n viên Sỡ Bƣu đi ện v| Kho bạc , 200 công nh}n hâng “L’UCIA” , 

500 công nh}n lái xe khách (location v| autobus) đồng loạt bâi 

công. Tiếp đến, 400 học sinh trƣờng m{y (nay l| trƣờng Cao đẵng 

kỹ thu ật Cao Thắng ) bãi thực đòi c ải thiện chế độ ăn uống , 400 

công nh}n hâng thuốc lá Bastos , 1.000 công nh}n FACI bâi công 

đòi tăng lƣơng . Th{ng 3-1949, gần 600 công nh}n hâng Caric , 1.200 

công nh}n Nh| đèn bâi côn g. 

Phối hợp đ}́u tranh, chị em 36 chợ trong th|nh phố đòi giảm tiền 

chỗ, giảm thuế môn b|i. 

Trong thanh niên , học sinh , phong tr|o đ}́u tranh khá quy ết 

liệt. Ng|y 23-12-1949, trùng v|o ng|y Bảo Đại định đ ến thăm 

___________ 

1. Dùng hạ t cau tƣơi viết chƣ̂ lên tƣờng , khi khô chƣ̂ lộ ra , r}́t khó 

t}̃y sạch . 
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trƣờng, học sinh n ội trú , ngoại trú nhi ều trƣờng công , tƣ ở S|i Gòn 

đồng loạt bâi khóa đòi tr ả tƣ̣ do cho các học sinh bị Pháp bắt trƣớc 

đó. Ng|y hôm sau, Ph{p v| chính quyền S|i Gòn ra lệnh đóng cƣ̃a vô 

thời hạn m ột số trƣờng không cho học sinh n ội trú v|o trƣờ ng. Học 

sinh các tĩnh Nam B ộ (nhƣ Trƣờng Le Myre de Vilers ở Mỹ Tho , 

Trƣờng Phan Thanh Gi ản ở Cần Thơ ...) bãi khóa hƣởng ứng phong 

tr|o đ}́u tranh cũa học sinh S|i Gòn. 

Ng|y 9-1-1950, đông đảo học sinh , sinh viên kéo đ ến Nha học 

chính Nam  Việt đòi tr ả tƣ̣ do cho các bạn bị bắt v| đòi mỡ cƣ̃a lại 

c{c trƣờng học . Gi{m đốc Nguyễn Th|nh Giung tho{i th{c với lý 

do không có th}̃m quy ền. Học sinh kéo sang Dinh thủ hi ến Nam 

Việt (nay l| Bảo t|ng Th|nh phố H ồ Chí Minh ). Nhiều giáo viên , 

sinh viên v| phụ huynh đ ến hỗ trợ cho học sinh . Thủ hi ến Nam 

Việt Trần Văn Hƣ̂u hƣ́a hẹn sê gi ải quyết v| yêu cầu giải tán , 

nhƣng đo|n biểu tình đòi ph ải giải quyết yêu sách mới gi ải tán 

Tiểu thƣơng chợ B ến Th|nh tiếp tế b{nh mì , nƣớc uống cho đo|n 

biểu tình. Đến 3 giờ chi ều, tƣớng Chanson , ủy viên C ộng hòa Pháp 

kiêm Tƣ lệnh qu}n Pháp ở Nam Kỳ, ra lệnh cho binh lính v| c ảnh 

s{t đ|n {p . Nhiều học sinh ch ết v| bị thƣơng , 150 học sinh bị bắt . 

Trần Văn Ơn (học sinh  trƣờng Petrus Ký ) bị thƣơng nặng , hy sinh 

tại Nh| thƣơng Chợ Rẫy . 

Dƣới sƣ̣ chĩ đạo cũa Ban cán sƣ̣ n ội th|nh , lê̂ truy đi ệu v| đám 

tang “trò Ơn” bi ến ng|y 12-1-1950 th|nh một cuộc biểu tình vî đại 

lên án thƣ̣c d}n Pháp v| tay sai . Hơn nửa tri ệu ngƣời thu ộc mọi 

giới tham dƣ̣ . To|n th|nh phố bâi công , bãi chợ , bãi khóa . B{o chí 

S|i Gòn tƣờng thu ật: “Khắp địa phƣơng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 

Định đ ều đƣợm m ột màu tang tóc . Công nhân ngƣời Vi ệt ở tất cả các tƣ 

sỡ, dầu Pháp hay Vi ệt, đều nghĩ vi ệc. Một số công chƣ́c cûng không đi 

làm. Các ti ệm may, tiệm hớt tóc , các rạp hát , các quán rƣợu đ ều đóng 

cƣ̃a tới x ế chiều, các chợ không nhóm họp . Anh em xích lô , xe ngƣ̣a , xe 

tải, ôtô buýt đ ều hy sinh một ngày để biểu dƣơng lƣ̣c lƣợng” (b{o Sài 

Gòn Mới, ra ng|y 14-1-1950). Tờ báo nhận định: Đám tang “trò Ơn” l| 
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“một đám tang vî đại, một đám tang biểu lộ tinh thần đoàn kết cũa một dân 

tộc tuy tiềm tàng ẫn nhâ̂n nhƣng bất khuất, một đám tang để kêu gọi nhƣ̂ng 

ngƣời còn sống hây sống cho xƣ́ng đáng hơn nƣ̂a , một đám tang đ ể nêu 

gƣơng tinh thần ái quốc và lòng yêu giống nòi cũa dân t ộc Việt Nam đến 

ngần nào và hƣớng về đâu”. 

Sau đám tang “trò Ơn” , phong tr|o đ}́u tranh cũa học  sinh v}̂n 

tiếp tục , nh}́t l| cu ộc đ}́u tranh cũa học sinh ngƣời Hoa ở Chợ Lớn 

chống l ệnh giải tán m ột số lớp cũa Trƣờng trung học Phƣớc Ki ến 

(m| địch nghi l| nơi xu}́t phát cũa cu ộc đ}́u tranh ). Bị ph ản đối , 

chúng bắt hơn 100 học sinh, tra t}́n dâ man . Nƣ̂ sinh Trần Bội Cơ bị 

tra t}́n đ ến chết (12-5-1950). Đông đảo đồng b|o v| học sinh ngƣời 

Hoa v| ngƣời Vi ệt tổ chƣ́c lê̂ truy đi ệu Trần Bội Cơ tại địa đi ểm 

trƣớc Bƣu đi ện Chợ Lớn (Bƣu điện Quận 5 ng|y nay ), lên án h|nh 

động man rợ cũa kẽ thù . 

Thƣ̣c hi ện sƣ̣ chĩ đạo cũa Ban cán sƣ̣ th|nh , một tổ chƣ́c công 

khai mang tên “Phái đo|n đại diện các giới S|i Gòn - Chợ Lớn” đƣợc 

th|nh lập để đ}́u tranh trƣ̣c di ện với thƣ̣c d}n Pháp v| chính quy ền 

S|i Gòn . Ban lânh  đạo Phái đo|n g ồm luật sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ 

(trƣỡng phái đo|n), Nguyê̂n Ngọc Ch}́n (đại diện công nh}n), Huỳnh 

Trung Thiệt (đại diện học sinh), v.v.. 

Hoạt động đầu tiên cũa Phái đo|n l| yêu cầu trả tƣ̣ do cho nhƣ̂ng 

học sinh còn bị bắt giam , nhận lại nhƣ̂ng công nh}n bị đu ổi việc vì 

nghỉ l|m để tham dƣ̣ đám tang “trò Ơn”... 

Sau đó , Ph{i đo|n đại di ện chính thƣ́c cho phong tr|o qu ần 

chúng, công nh}n lao động, học sinh , sinh viên ở S|i Gòn v| các 

th|nh thị Nam B ộ tổ chƣ́c cƣ́u trợ v| dƣ̣ng lại nh| cho nạn nh}n vụ 

hỏa hoạn đêm 4-3-1950 ở B|u Sen - T}n Kiểng. 

4. Đánh phũ đầu âm mƣu can thiệp cũa Mŷ 

Đối phó với vi ệc Liên Xô , Trung Quốc v| các nƣớc xâ h ội chũ 

nghĩa kh{c chính thức công nh ận Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ 

Cộng hòa trong tháng 1-1950, Mỹ v| Anh công nh ận chính quy ền 
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Bảo Đại ng|y 7-2-1950. Ng|y 23-2-1950, một phái đo|n kinh t ế Mỹ 

do A. Griffin cầm đầu đến S|i Gòn , tiếp theo đo|n khảo sát tình 

hình của Đại t{ Jessup đ ến Đông Dƣơng gặp B ảo Đại . Ng|y 16-3-

1950, Mỹ xúc ti ến kế hoạch thao diễn lực lƣợng Hạm đ ội 7 ở Th{i 

Bình Dƣơng , dọc ven bi ển Trung Việt. Ng|y 14-3-1950, Tƣ lệnh 

hạm đ ội Mŷ , Thủy sƣ đô đốc Russel S . Berkey đi trên soái hạm 

Stickwell cùng với khu trƣ̣c hạm Anderson đến cảng S|i Gòn với ý 

định bi ểu dƣơng lƣ̣c lƣợng nhằm uy hi ếp tinh thần d}n Việt Nam, 

tạo thế chính trị cho B ảo Đại . 

Khu ũy S|i Gòn - Chợ Lớn quy ết định đánh phũ đ ầu can thiệp 

Mỹ bằng đòn đấu tranh phối hợp qu}n sự v| chí nh trị . S{ng 19-3, 

h|ng ng|n đồng b|o tập hợp trên s}n Trƣờng Tôn Thọ Tƣờng (nay l| 

Trƣờng Thặlmann ) nghe luật sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ , Trƣỡng phái 

đo|n đại biểu các giới , nói chuyện. Ban cán sƣ̣ n ội th|nh chũ trƣơng 

biến míttinh th|nh bi ểu tình chống bọn can thi ệp Mŷ . Khi cảnh sát 

đ|n áp, nhƣ̂ng ngƣời có mặt ở buổi míttinh đâ rầm rập xuống đƣờng 

tiến về chợ B ến Th|nh rồi chia th|nh nhiều hƣớng diê̂u qua các 

đƣờng phố chính, đi đến đ}u quần chúng nhập v|o đến đó, số lƣợng 

lên đến h|ng chục ng|n ngƣời. Đồng b|o giƣơng cao cờ đõ sao v|ng , 

ch}n dung Chũ tịch H ồ Chí Minh , hô vang kh}̃u hi ệu “Đả đảo đế 

quốc Pháp v| bọn bù nhìn tay sai !”, phản đối Mŷ can thi ệp v|o Việt 

Nam. Hình B ảo Đại , cờ ba que , cờ Pháp , cờ Mỹ bị hạ trên những 

đƣờng có đo|n biểu tình đi qua. 

Tại chợ B ến Th|nh, đo|n biểu tình chặn xe qu}n sƣ̣ ; lính Ph{p 

bỏ chạy , xe bị đốt . Tại bến cảng, đo|n biểu tình rƣợt đu ổi lính  Mỹ, 

giật xuống cờ ba que treo trên đĩnh c ột cờ Thũ  Ngƣ̂. Cảnh sát, qu}n 

đội, hiến binh đƣợc đi ều đến. Quần chúng bi ểu tình dƣ̣ng lên 

nhiều chƣớng ngại v ật cản xe. Quần chúng lƣợm gạch đá trên hè , 

l}́y các thanh cũi trên chuy ến xe lƣ̃a đƣợc công nh}n hõa xa cho 

dƣ̀ng lại trên đƣờng De la Somme (nay l| đƣờng H|m Nghi ) để 

chống lại địch . Một cánh bi ểu tình kéo v ề hƣớng Tòa Đô Chính  
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bị tên thiếu tá Perrieux lái xe jeep xông v|o toan gi ật cờ đõ sao v|ng . 

Hắn bị đánh trọng thƣơng v| ch ết tại b ệnh viện Grall . Xe jeep bị 

đốt. Nguyê̂n Phan Long , Thủ tƣớng kiêm T ổng trƣỡng Bộ Nội vụ ra 

lệnh đ|n áp . Quần chúng chống lại quy ết liệt. Trƣớc khí th ế của 

quần chúng , bọn c ảnh sát bõ chạy . Lính Ph{p đóng cửa trại . Cuộc 

biểu tình kéo d|i tới chi ều. Sợ nhƣ̂ng h|n h động bộc phát có th ể nổ 

ra có cớ cho địch dùng bom , ph{o hủy di ệt, lãnh đạo Ban c{n sự n ội 

th|nh quyết định ch}́m dƣ́t bi ểu tình bằng cách cho m ột xe ôtô mui 

trần, hai thanh niên nam nƣ̂ giƣơng cờ đõ sao v|ng th ật lớn , mỡ hết 

tốc lƣ̣c  chạy qua c{c đƣờng phố chính , hô to: “Cuộc biểu tình chống 

Mỹ đã thắng lợi , đề nghị đ ồng b|o về nh|”. Đến 3 giờ chi ều, biểu 

tình chấm dứt. 

Trƣớc đó, 20 giờ 20 phút ng|y 18-3-1950, đội biệt động cũa Trung 

đo|n 300 do Nguyê̂n Văn Bƣ́a v| Lê T}́n Ích chĩ huy dùng 3 kh}̃u cối 

82 ly nâ 20 ph{t đạn xuống khu vực b ến Argonne (nay l| Tôn Đƣ́c 

Thắng), gần chỗ đậu cũa hai t|u Mŷ trên sông S|i Gòn . Ng|y hôm 

sau, hai t|u Mŷ lặng lê rời S|i Gòn. 

Luật sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ v| nhi ều nh| trí thƣ́c tham gia bi ểu 

tình bị địch bắt ngay đêm 19-3-1950. Ng|y 20-3, b{o chí S|i Gòn đồng 

thanh phản đối vi ệc thƣ̣c d}n Pháp v| tay sai c}́m các báo tƣờng 

thuật sƣ̣ th ật về cuộc đ}́u tranh ng|y 19-3, bắt đăng thông báo cũa 

chính quyền S|i Gòn. Việc đƣa luật sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ ra tòa xƣ̃ án 

v| các cuộc b|o chƣ̂a cho luật sƣ Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ tại tòa lại thêm cơ 

hội cho lƣ̣c lƣợng cách mạng phát đ ộng quần chúng các giới , vạch 

trần bộ mặt cƣớp nƣớc cũa thƣ̣c d}n Phá p, can thiệp Mŷ v| bọn bù 

nhìn tay sai. 

Th{ng 5-1950, nổi lên phong tr|o đ}́u tranh cũa học sinh ngƣời 

Hoa ở Chợ Lớn chống địch đóng cƣ̃a trƣờng . Nƣ̂ sinh ngƣời Hoa 

Trần Bội Cơ bị địch bắt v| tra t}́n đ ến chết. Gƣơng hy sinh b}́t khu}́t 

của Trần Bội Cơ đâ nung n}́u thêm chí căm thù địch trong giới thanh 

niên Hoa - Việt. 
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Phối hợp với phong tr|o đ}́u tranh chính trị , Công an xung 

phong S|i Gòn - Chợ Lớn di ệt trùm mật thám Bazin sáng 28-4-1950 

trên đƣờng Espagne (nay l| Lê Thá nh Tôn ), bắn trọng thƣơng 

Vƣơng Quang Nhƣờng (phụ tr{ch chiêu h|ng của Chính phủ B ảo 

Đại) ng|y 4-6-1950, bắn ch ết Đỗ Văn Năng (thủ lĩnh Thanh niên 

bảo quốc đo|n ), bắn bị thƣơng Nguyê̂n Hƣ̂u Lƣợng (Gi{m đốc 

Nha thông tin)... Ở Cần Thơ, hai chiến sî Công an xung phong bắn 

chết Tĩnh trƣỡng Trịnh Th ế Truyền tại nơi l|m vi ệc. Công an xung 

phong tĩnh Sóc Trăng tiêu di ệt Fillipco , Phó Gi{m đốc Ty m ật thám 

Sóc Trăng , ở ngay trong thị xâ . Ở B| Rịa , Võ Thị S{u l| đ ội viên 

Công an xung phong , đâ ném 2 quả lƣ̣u đạn v|o trụ sỡ cũa cai 

tổng Tòng (th{ng 5-1950)1. Nguyê̂n Phong T}n , Chủ tịch Mặt tr ận 

Nam Kỳ, chủ trƣơng ph}n ly , bị Công an ta k ết án tƣ̃ hình . Biết 

đƣợc tin đó , Nguyê̂n Phong T}n bõ trốn sang Pháp . Công an cách 

mạng S|i Gòn cử m ột chiến sî thanh niên tên Vô Gia Phục Quốc 

sang Pháp tìm Nguyê̂n Phong T}n thi h|nh b ản án tại Paris . Võ 

Gia Phục Quốc bị bắt nhƣng dƣ lu ận Pháp ph ản đối vi ệc Chính 

phủ Ph{p trừng phạt ngƣời kh{ng chi ến. Đƣợc tự do , Võ Gia Phục 

Quốc trỡ th|nh m ột trong nhƣ̂ng hạt nh}n cũa Vi ệt kiều yêu nƣớc 

ở Marseille (Ph{p). 

Phong tr|o đ}́u tranh tại S|i Gòn v| trong các đô thị tạm chi ếm 

v|o đầu năm 1950 kh{ sôi n ổi, g}y đƣợc ti ếng vang trong cả nƣớc. 

Ng|y 9-1-1950 trỡ th|nh “Ng|y truyền thống cũa học sinh , sinh viên 

to|n quốc”, còn ng|y 19-3-1950 đi v|o lịch sƣ̃ d}n t ộc l| “Ng|y to|n 

quốc chống Mŷ”. 

Tuy nhiên , phong tr|o đ}́u tranh ở đô thị thời gian n|y đâ b ộc 

lộ nhiều nhƣợc đi ểm nhƣ khuynh hƣớng chũ quan , nóng v ội, xốc 

___________ 

1. Võ Thị S{u bị bắt, bị đày ra Côn Đão v| bị xƣ̃ bắn. Trƣớc ng|y hy  

sinh, chị đƣợc chi bộ nh| lao kết nạp v|o Đãng. Chị đƣợc truy tặng danh  

hiệu Anh hùng lƣ̣c lƣợng vũ trang nh}n d}n. 
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nổi, không bảo to|n đƣợc lƣ̣c lƣợng. Do đó, khi địch phản kích, nhiều 

c{n bộ lãnh đạo v| cơ sở nòng cốt hoạt đ ộng trong lòng địch sa v|o 

tay giặc , một số hy sinh , một số không nhõ bị l ộ phải rút ra căn cƣ́. 

Lƣ̣c lƣợng cách mạng ở nội th|nh giảm mạnh, phong tr|o đ}́u tranh 

đô thị một thời gian phải tạm thời lắng xuống. 

5. Sƣ̣ chi viện cũa Trung ƣơng qua phái đoàn cũa Đ ảng, Chính 

phủ và Quân đội vào Nam 

Giƣ̂a tháng 9-1948, Trung ƣơng cƣ ̃đo|n cán bộ Đảng, Chính phủ, 

Qu}n đội do Lê Đƣ́c Thọ , Ủy viên Thƣờng vụ Trung ƣơng Đ ảng l|m 

Trƣỡng phái đo|n , cùng bác sî Phạm Ngọc Thạch , Thƣ́ trƣỡng Phũ 

Chủ tịch (danh nghîa Trƣỡng phái đo|n Chính phũ ) v| thiếu tƣớng 

Dƣơng Quốc Chính (Lê Hiến Mai ) đại diện Bộ Tổng Tƣ lệnh Qu}n 

đội nh}n d}n Việt Nam v|o Nam Bộ (đến căn cƣ́ địa Xƣ́ ũy ở Đồng 

Th{p Mƣời v|o đầu tháng 9-1949). 

Cùng đi với phái đo|n có kho ảng 30 c{n bộ chính trị , qu}n sƣ̣ 

cao, trung c}́p nhƣ Lê To|n Thƣ , Lƣu Quý K ỳ, Ho|ng Thế Thiện... 

cùng nhiều cán b ộ qu}n sƣ̣ vƣ̀a tốt nghi ệp Trƣờng Sî quan lục qu}n 

Trần Quốc Tu}́n. 

Qu}n d}n v| các c}́p Đ ảng, chính quyền Nam Bộ r}́t ph}́n khỡi 

đƣợc bi ết, qua phái đo|n , Chủ tịch H ồ Chí Minh đã gửi nhi ều thƣ 

khen ngợi v| động viên đồng b|o Nam Bộ nhƣ Thƣ vào Nam, Thƣ gƣ̃i 

các ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, Thƣ gƣ̃i các cháu nam 

nƣ̂ thanh niên và nhi đồng Nam Bộ, Cùng các chiến sî Vệ quốc quân và dân 

quân du kích Nam Bộ1. 

Ph{i đo|n dƣ̣ định ra mắt đồng b|o Đồng Tháp Mƣời v|o dịp 19-

5 (sinh nhật Chũ tịch H ồ Chí Minh) tổ chƣ́c trọng thể ở Ba Sao (Cao 

Lãnh) nhƣng không thƣ̣c hiện đƣợc2. 

___________ 

1. Nội dung thƣ xem Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr.495-501. 

2. Có ý cho rằng lê̂ ra mắt có đƣợc tô ̃chƣ́c trọng thễ ở Ba Sao, sau tr}̣n  

c|n của địch th{ng 6-1949 v|o Đồng Th{p Mƣời. 
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Sƣ̣ tăng vi ện cán b ộ của Trung ƣơng c ả về mặt Đ ảng, chính 

quyền, qu}n đội đâ gó p phần đ}̃y mạnh các mặt hoạt đ ộng ở 

Nam Bộ. 

Văn phòng Xƣ́ ũy v| các ban đ ảng đƣợc tăng cƣờng . Nền nếp 

công tác chính quy đƣợc x}y dƣ̣ng tƣ̀ng bƣớc nhƣ báo cáo thĩnh thị , 

quan hệ l|m việc giƣ̂a Xƣ́ ũy với c}́p dƣới trƣ̣c ti ếp v| các b an, 

ng|nh, đo|n thể trƣ̣c thuộc. Nền nếp trong qu}n đội cûng đƣợc x}y 

dƣ̣ng theo đúng đi ều lệnh. Trƣờng Đ ảng trung , cao c}́p l}́y tên 

Trƣờng Chinh đƣợc mỡ . Chƣơng trình giảng dạy có b|i b ản hơn, do 

c{c đồng chí lânh đạo nhƣ Lê Du}̃n , Lê Đƣ́c Thọ, Nguyê̂n Văn Cúc 

(Mƣời Cúc - Nguyê̂n Văn Linh ), Nguyê̂n Kim Cƣơng ... trƣ̣c ti ếp 

giảng. C{c khóa I , II, III Trƣờng Trƣờng Chinh đâ trang bị lý lu ận, 

quan điểm, đƣờng lối , chủ trƣơng của Đ ảng tƣơng đối có h ệ thống 

cho đội ngû cán bộ cốt c{n của Nam Bộ, gồm đại bộ phận cán bộ lãnh 

đạo Khu ũy , Tỉnh ủy, ban, ng|nh c}́p Nam Bộ, c{n bộ chỉ huy từ cấp 

tiểu đo|n trỡ lên . Qua các lớp , c{c học viên hi ểu s}u hơn các nghị 

quyết cũa Đảng, nắm đƣợc to|n diện tình hình, c{c mặt công tác, chƣ́ 

không chĩ bó hẹp trong phạm vi ng|nh , địa phƣơng mình phụ trách 

nhƣ trƣớc đ}y, nh}́t l| đƣợc giáo dục quan điểm, lập trƣờng giai c}́p, 

quan điểm quần chúng. 

Ngo|i ra , Đo|n cûng t ổ chƣ́c nhƣ̂ng lớp hu}́n luy ện ngắn ng |y 

do các cán b ộ chính trị, qu}n sƣ̣ đƣ́ng lớp đ ể bồi dƣơ̂ng v ề kỹ thuật 

qu}n sƣ,̣ về chuyên môn cho các c}́p. 

Qua góp ý cũa phái đo|n Trung ƣơng , Xƣ́ ũy Nam B ộ đâ có 

nhƣ̂ng chũ trƣơng uốn nắn nhƣ̂ng sai phạm v ề bao v}y kinh tế địch, 

ch}ń chĩnh hoạt đ ộng thƣơng nghiệp ng}n h|ng , củng cố cơ quan 

thuế khóa, chính thức ban h|nh văn b ản về tạm cấp ru ộng đ}́t cho 

nông d}n trên to|n Nam Bộ1. 

___________ 

1. Việc tạm c}́p đ}́t trong thƣ̣c tê ́ đâ đƣợc thƣ̣c hiện ngay sau C{ch 

mạng Th{ng T{m năm 1945 th|nh công ở Nam Bô.̣ 
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Thông qua Đo|n kiểm tra m| chũ chốt l| cán b ộ Trung ƣơng 

mới v|o nhƣ Lê To|n Thƣ , Nguyê̂n  Th{i Sơn , Xƣ́ ũy đâ cũng cố các 

đảng bộ ở Khu 9, xƣ̃ lý các sai phạm l|m m}́t lòng d}n trong đó có 

việc xƣ̃ lý sai phạm cũa Tĩnh ũy Rạch Giá v ề m}́t đo|n k ết nội bộ 

v| chũ trƣơng “c}́m nuôi vịt t|u” lan r ộng ra th|nh “bẽ c ổ vịt t|u”  

do quan liêu đánh giá sai tình hình lƣơng thƣ̣c trong tĩnh , g}y xáo 

động trong d}n1. 

Đo|n cûng đâ tham gia quyết định chuyển cơ quan lânh đạo đầu 

não Nam Bộ tƣ̀ Đồng Tháp Mƣời về rƣ̀ng U Minh Khu 9. 

Để hợp lý trong lânh đạo , Xƣ́ ũy Nam Bộ trƣ̣c tiếp lânh đạo các 

tỉnh thuộc Khu 9, không còn tổ chƣ́c Khu ũy 9 nƣ̂a. Xƣ́ ũy cûng quyết 

định bõ B ộ Tƣ lệnh Qu}n khu 9, giao Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ trƣ̣c tiếp 

phụ tr{ch c{c lực lƣợng qu}n sự Khu 9 (sau n|y tổ chƣ́c lại B ộ Tƣ 

lệnh Ph}n liên khu miền T}y) điều chĩnh m ột số qu ận, xã của Rạch 

Gi{, Sóc Trăng, Cần Thơ v| Bạc Liêu. 

Cũng trong thời gian n|y , lãnh đạo Nam B ộ, nh}́t l| b ộ phận 

phụ tr{ch qu}n sự , đâ máy móc thƣ̣c hi ện tƣ tƣỡng đƣợc Đo|n 

phổ biến nêu trong nghị quyết to|n quốc l ần thƣ́ III “ph ải nh}n 

đ| tiến bộ của b ản th}n ta , dƣ̣a v|o sƣ̣ giúp đơ̂ cũa lƣ̣c lƣợng bạn , 

lợi dụng sƣ̣ lúng túng cũa địch trƣớc mƣu mô cũa đ ế quốc Mŷ , 

Anh m| gấp rút hoàn thành nhi ệm vụ chuẫn bị chuy ển mạnh sang 

Tổng phản công”. Theo nghị quy ết qu}n sƣ̣ Nam B ộ th{ng 9-1949, 

Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ đâ ra m ệnh lệnh số 137/MLNB tổ chƣ́c lại lƣ̣c 

lƣợng , th|nh lập các Liên trung đo|n , x}y dƣ̣ng các ti ểu đo|n tập 

trung , đại đội độc lập. 

___________ 

1. Sơ ̃ Kinh tê ́ Nam Bô ̣ thống kê rằng sô ́ lƣợng lúa ở vùng giải phóng 

Khu 9 qu{ thƣ̀a c}̀n chuyễn sang chăn nuôi. C{c địa phƣơng nuôi nhƣ̂ng 

đàn vịt sô ́ lƣợng lớn. Sau đo,́ Sơ ̃ Kinh tê ́ lại b{o c{o lúa gạo không đũ 

dùng cho d}n. Thế l| một sô ́ địa phƣơng, nh}́t l| Rạch Gi{ chủ trƣơng 

c}́m nuôi vịt t|u, có ngƣời ph}̂n nô ̣bẻ cô ̃vịt t|u, lan đồn tin: Tỉnh ủy chủ 

trƣơng bẻ cô ̃ vịt t|u. Đ}y l| một trong nhƣ̂ng sai l}̀m kh{ đặc biệt cũa  

vùng giải phóng Khu 9. 
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Theo đề nghị của c{c khu , trong Hội nghị đ ầu năm 1950, Xƣ́ ũy 

ch}́p thuận cho các khu x}y dƣ̣ng các trung đo|n v| ti ểu đo|n chũ 

lƣ̣c với điều kiện phải bảo đảm bộ đội địa phƣơng đƣợc cũng cố tốt. 

Cũng từ tinh th ần chu}̃n bị chuy ển mạnh sang T ổng phản công, 

Ủy ban Nam Bộ đâ giải tán t}́t c ả c{c trƣờng trung học kh{ng chi ến 

nhƣ các trƣờng Thái Văn Lung , Nguyê̂n Văn Tố , Huỳnh Phan Hô1... 

đƣa các thanh thi ếu niên đang đƣợc b ồi dƣơ̂ng ki ến thƣ́c b ậc trung 

học về c{c cơ quan đơn vị chi ến đ}́u v| phục vụ chi ến đ}́u khi chƣa 

phải cần nhƣ thế. 

Việc áp dụng giáo đi ều phƣơng ch}m hoạt đ ộng vùng địch h ậu 

của Trung Quốc : “Trƣờng kỳ mai phục , súc tích lực lƣợng chờ đợi 

thời cơ” đƣợc trình b|y trong các buổi Học hội cũa cán bộ Xƣ́ thƣờng 

xuyên đƣợc tổ chƣ́c (không có văn b ản n|o hƣớng d}̂n áp dụng ) đâ 

có t{c đ ộng x}́u đ ến phong tr|o , nuôi dƣơ̂ng khuynh hƣớng co thũ 

hƣ̂u khuynh trong m ột số cán b ộ ở một số nơi ngại đánh địch với lý 

do phải bảo to|n lƣ̣c lƣợng , không chĩ trong h oạt động ở vùng tạm 

chiếm m| cả trong vùng du kích tranh ch}́p. 

T{c phong du kích cũ ở chiến trƣờng tõ ra không phù hợp với sƣ̣ 

ph{t triển v| quy mô mới cũa kháng chi ến, song nhƣ̂ng sƣ̃a đ ổi cƣ̣c 

đoan, biến lề lối l|m vi ệc, hoạt đ ộng kháng  chiến th|nh hình thƣ́c 

quan liêu, ph}n chia đẵng c}́p l| không đúng, rơi v|o nhƣ̂ng điều m| 

chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo ở Việt Bắc. 

6. Nhận thƣ́c đúng tình hình , sƣ̃a chƣ̂a sai l ầm, chấn chĩnh t ổ 

chƣ́c quân sƣ̣ và kinh tế 

Sau th}́ t bại trong chi ến dịch Thu Đông 1950, qu}n Pháp l}m 

v|o tình th ế khó khăn , m}́t quy ền chũ đ ộng chiến lƣợc trên chi ến 

trƣờng . T}m lý th}́t bại chũ nghîa trong giới chính trị v| qu}n sƣ̣ 

Ph{p lan r ộng. Phong tr|o chống chi ến tranh x}m lƣợc  của thực 

d}n Pháp ở Đông Dƣơng ng|y c|ng mạnh mê . C{n b ộ, chiến sî ỡ  

___________ 

1. Trƣờng Nguyê̂n Công Mŷ là trƣờng Phỗ thông lao động , bồi dƣơ̂ng  

văn hóa cho c{n bộ còn đƣợc duy trì. 
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chiến trƣờng chính mi ền Bắc ph}́n khỡi trƣớc vi ệc biên giới đƣợc 

khai thông , liên tục ti ến công l|m cho địch thêm rối ren , lúng túng . 

Thế nhƣng chính trong thời gia n n|y, ở chiến trƣờng Nam B ộ kh{ng 

chiến lại gặp nhiều khó khăn. Phong tr|o cách mạng trên các khu (trƣ̀ 

Khu 9) sa sút. 

C{c khó khăn có phần do hoạt động bình định ác liệt cũa địch g}y 

ra nhƣng có phần do sai lầm v| khuyết điểm cũa phía cách mạng. 

V}́n đề đặt ra trƣớc lânh đạo Xƣ́ ũy Nam B ộ l| nghiêm túc đánh 

gi{ thực tế tình hình chiến trƣờng, nhận thƣ́c rô v| tích cƣ̣c sƣ̃a chƣ̂a 

sai lầm đâ qua v ề tổ chƣ́c, phƣơng thƣ́c tác chi ến, ch}́n chĩnh x}y 

dƣ̣ng vƣ̂ng chắc kinh tế vùng giải phóng th|nh hậu phƣơng phục vụ 

tốt yêu cầu cũa kháng chiến để phối hợp với chiến trƣờng chính đang 

chu}̃n bị chuyển mạnh sang Tổng phản công. 

- Nhận thƣ́c đúng v ề tình hình tƣ tƣởng trong Đ ảng, quyết tâm giáo 

dục, rèn luyện, nâng cao chất lƣợng đảng viên 

Đến năm 1949, số lƣợng đ ảng viên Đảng bộ Nam Bộ tăng khá 

nhanh nhƣng công tác giáo dục chính trị tƣ tƣỡng chƣa đạt yêu c ầu. 

B{o c{o của Xứ ủy th{ng 7-1949 đâ nhận xét nhƣ sau: 

“Sƣ̣ kém cõi cũa Đ ảng bộ Nam Bộ về tƣ tƣỡng không nhƣ̂ng 

trong nhƣ̂ng v}́n đ ề căn bản cách mạng , nhƣ̂ng v}́n đề kh{ng chiến 

kiến quốc m| ngay trong v}́n đ ề Đảng có chính quy ền, Đảng lânh 

đạo chính quy ền: tƣ tƣỡng cûng không r|nh mạch . Kết quả sƣ̣ lânh 

đạo cũa Đảng trong to|n diện cuộc kháng chiến không đƣợc đầy đũ, 

tƣ tƣỡng vô sản lânh đạo không đƣợc chặt chê trong Đảng, trong mọi 

ng|nh qu}n, d}n, chính...”1. 

___________ 

1. Đến năm 1949, Đãng bô ̣ Nam Bô ̣ có 40.000 đãng viên. Sô ́ lƣợng 

tăng lên hằng năm nhƣ sau: năm 1945: 3.000 đãng viên, năm 1947: 7.000, 

năm 1948: 34.000, năm 1949: 40.000. So với sô ́ d}n Nam Bô ̣ khoảng 5,5 

triệu ngƣời thì tỷ lệ đãng viên l| 0,71%, so với qu}̀n chúng có tô ̃ chƣ́c 

khoảng 1.900.000 ngƣời đạt tỷ lê ̣ 2,1%. Đâ có 910 chi bộ trong sô ́ 1.214 xã. 

Sô ́ đãng viên trong qu}n đội l| 11.000, chiếm 20% biên chế qu}n đội (B{o 

c{o của Lê Du}̃n, Bí thƣ Xƣ́ ủy về Đãng bộ Nam Bô,̣ ng|y 1-7-1949). 
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Do đó, việc x}y dƣ̣ng Đ ảng về mặt tƣ tƣỡng đƣợc đặt ra v| ph ải 

g}́p rút ch}́n chĩnh. 

- Sƣ̃a chƣ̂a sai l ầm trong tƣ tƣỡng , tổ chƣ́c xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng quân 

đội và phƣơng thƣ́c tác chiến 

Quan niệm sai lầm cần phải ch}́n chĩnh l| : chỉ có đ{nh lớn , dƣ̣a 

trên quả đ}́m mạnh cũa qu}n chũ lƣ̣c , l}́y v ận động chiến l|m 

phƣơng ch}m tác  chiến chũ y ếu, cho rằng nhƣ th ế mới thoát khõi 

tình trạng bị đ ộng bế tắc v| theo kịp tình hình bi ến chuyển cũa c ả 

nƣớc l| “chuyển mạnh sang tổng phản công”. 

Phƣơng ch}m “đánh du kích , học t ập đánh v ận động” bị hi ểu 

sai, bị cắt bỏ v ế đánh du kích , m| chăm chăm v|o nội dung đánh 

vận động đâ d}̂n đ ến chũ trƣơng hợp nh}́t các trung đo|n , th|nh 

lập 8 Liên trung đo|n ở Nam Bộ: Khu 7 có c{c Liên trung đo|n 

306 - 312, 308 - 311, 310 - 301; Khu 8 có c{c Liên trung đo|n 105 - 

120, 109 - 111; Khu 9 có c{c Liên trung đo|n 122 - 123, 124 - 125, 

126 - 128. Riêng các trung đo|n 307, 309 ở B| Rịa hợp nh}́t lại 

th|nh Trung đo|n 397. Việc th|nh lập các liên trung đo|n r ập 

khuôn theo tổ chƣ́c qu}n đ ội ở miền Bắc trên thƣ̣c t ế không đem 

lại hi ệu quả trong chiến đ}́u trên chi ến trƣờng đ ồng bằng Nam 

Bộ. Trƣớc đ}y m ỗi trung đo|n có 3 đại đ ội mạnh , nay ghép 2 

trung đo|n , đơn vị liên trung đo|n có 6 đại đ ội nhƣng hiệu quả 

chiến đ}́u không hơn trƣớc . Do đó , cuối năm 1949 lại ph ải quyết 

định gi ải thể liên trung đo|n , x}y dƣ̣ng ở c{c khu c{c trung đo|n 

v| tiểu đo|n chũ lƣ̣c . Trung đo|n Đồng Nai phụ trách mi ền Đông 

Nam Bộ, Trung đo|n Đồng Tháp phụ trách các tĩnh quanh Đ ồng 

Th{p Mƣời , Trung đo|n Cƣ̃u Long phụ trách vù ng giƣ̂a sông 

Tiền v| sông Hậu, Trung đo|n T}y Đô phụ trách hƣ̂u ngạn sông 

Hậu. Chủ trƣơng rút đơn vị mạnh của b ộ đội địa phƣơng v ề bổ 

sung cho chũ lƣ̣c đâ l|m y ếu v| bõ trống cơ sỡ địa phƣơng . Hình 

thƣ́c tập trung n|y bộc lộ nhƣ̂ng nhƣợc điểm về bảo đảm hậu cần, về 

trình đ ộ tổ chƣ́c chĩ huy , về hậu cƣ́ , ... nên không đạt đƣợc  hiệu
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quả t{c chi ến nhƣ mong muốn . Cuối cùng lƣ̣c lƣợng kháng chi ến 

Nam Bộ v}̂n không thoát đƣợc thế bị động trên chiến trƣờng. 

Cũng vì những nh ận thƣ́c sai lầm }́y , trong năm 1950 ở Khu 7, 

Khu 8 phong tr|o du kích không phát triển. Ở Khu 7, so với năm 1948 

mỗi tháng đánh đƣợc 300 trận lớn nhõ thì to|n năm 1950 chỉ đ{nh 

đƣợc 400 trận, c{c hoạt động cũa b ộ đội địa phƣơng quy mô tƣ̀ m ột 

đến hai đại đ ội nhƣ trƣớc cûng không còn . Ở Khu 8, trƣớc nhƣ̂ng 

cuộc c|n quét liên miên cũa giặc , c{c lực lƣợng địa phƣơng v| d}n 

qu}n du kích nhiều nơi râ rời, bị tiêu hao nặng nề. 

Thƣ̀a cơ lƣ̣c lƣợng chũ lƣ̣c bị đ ộng, hoạt đ ộng cũa b ộ đội địa 

phƣơng v| d}n qu}n du kích hoạt đ ộng yếu ớt, địch tăng cƣờng mỡ 

c{c cuộc h|nh qu}n c|n quét chiếm đóng. Tƣ̀ giƣ̂a năm 1950 đến cuối 

năm 1951, chúng lấn s}u v|o Đ ồng Tháp Mƣời , chiếm đóng huy ện 

Thạnh Phú (Bến Tre ), l}́n chi ếm vùng căn cƣ́ cũa Tr| Vinh - Vĩnh 

Long, căn cƣ́ huyện Ch}u Th|nh , L}́p Vò cũa Long Ch}u Sa , căn cƣ́ 

Tr| Vông - T}y Ninh , vùng du kích Long Th|nh - Biên Hòa , căn cƣ́ 

Long Điền - B| Rịa, căn cƣ́ T}n Long - Thủ Dầu Một... 

Để khắc phục tình trạng trên, Xứ ủy đề ra nhiệm vụ: Gi|nh lại thế 

chủ động, ph{t triển s}u rộng du kích chi ến tranh, với bốn mặt công 

t{c sau: 

1) Tranh đ}́u tƣ tƣỡng, nhận định lại nhƣ̂ng sai lầm đâ qua trong 

c{c đồng chí phụ trách qu}n sƣ̣ v| các tĩnh ũy. 

2) Bố trí lại c{c khu , c{c tỉnh miền Trung v| miền Đông, bố trí lại 

sƣ̣ chĩ huy cho các khu v| to|n Nam B ộ, bố trí lại lƣ̣c lƣợng để có thể 

giƣ̂ đƣợc thế chủ động cho tƣ̀ng khu , tƣ̀ng tĩnh v| nhƣ v ậy cho to|n 

Nam Bộ. 

3) Củng cố c{c B ộ Tƣ lệnh, c{c cơ quan chuyên môn , đặc bi ệt 

tham mƣu, chính trị, ban d}n qu}n, c{c mặt trận, c{c tỉnh đội bộ, đặt 

lại sự lãnh đạo của cấp ủy với tỉnh đội bộ. 

4) Đề cao phong tr|o v| tổ chƣ́c, điều khiển kế hoạch tự cung, tƣ̣ 

c}́p cho Bộ Tƣ lệnh, cho bộ đội, cho các tĩnh. Củng cố căn cứ địa cho 

to|n Nam Bộ cho tƣ̀ng tĩnh miền Trung v| miền Đông. 
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Thƣ̣c tế cho th}́y vi ệc khắc phục sai l ầm đó l| đúng đắn nhƣng 

việc chuyển phong tr|o lên phải kéo d|i nhiều năm. 

Chấn chĩnh lại công tác  kinh tế - tài chính, giải quyết tốt vấn đ ề 

ruộng đất và sản xuất 

- Sƣ̃a chƣ̂a khuyết điểm trong chũ trƣơng bao vây kinh tế địch 

Đầu năm 1948, thƣ̣c hiện chĩ đạo cũa Trung ƣơng bao v}y kinh tế 

địch nhằm phá }m mƣu l}́y chi ến tranh nuôi chiến tranh cũa thƣ̣c 

d}n Pháp , Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ ra Chĩ thị số 

14/CT th|nh lập Ũy ban Bao v}y kinh t ế địch ở Nam Bộ v| các tĩnh . 

Thƣ̣c ch}́t cũa chũ trƣơng n|y l| c}́m lƣu thông h|ng hóa giƣ̂a vùng 

độc lập v| vùng tạm chiếm. 

Tuy có g}y ít nhi ều khó khăn cho địch trong vi ệc cung ƣ́ng 

lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m v|o vùng tạm chi ếm, hạn ch ế đƣợc m ột 

phần h|ng hóa xa xĩ tƣ̀ vùng địch tr|n v|o ... nhƣng chũ trƣơng 

n|y không phù hợp với đặc đi ểm chiến trƣờng Nam B ộ, nh}́t l | 

Khu 8, Khu 9 với hình th ế xen kê giƣ̂a vùng ta v| vùng địch tạm 

chiếm. Thƣ̣c t ế chủ trƣơng n|y g}y h ậu quả r}́t b}́t lợi cho vùng 

giải phóng . Vùng giải phóng chũ y ếu chĩ có s ản ph}̃m nông 

nghiệp nhƣng không sản xu}́t đƣợc h|ng công nghi ệp nhƣ vải, 

thuốc trị b ệnh v| các v ật tƣ h|ng hóa c ần thiết khác cho nhu c ầu. 

C}́m giao lƣu h|ng hóa giƣ̂a hai vùng khi ến nh}n d}n vùng độc 

lập không bán đƣợc s ản ph}̃m nông nghi ệp, do đó không có ti ền 

Đông Dƣơng để mua h|ng hóa thi ết yếu, Nh| nƣớc không thu 

đƣợc thu ế, sản xu}́t v| đời sống cũa vùng đ ộc lập bị ảnh hƣỡng 

nặng n ề; nạn buôn l ậu nảy sinh . Do bƣ́c xúc cũa cu ộc sống , nh}n 

d}n ở nhiều nơi đâ ph ải “phá r|o” tƣ́c l| “nh ảy dù” , tr{nh c{c 

trạm g{c của d}n qu}n . 

Vùng giải phón g rộng lớn cũa mi ền T}y chịu h ậu quả nặng n ề 

nh}́t: sản ph}̃m nông nghi ệp chũ y ếu l| lúa bị ƣ́ đọng . Nông d}n 

giảm diện tích gieo c}́y . Tổng sản lƣợng sụt còn 8 triệu giạ năm 

1949 (giảm m}́t 1.480.000 giạ), năm sau to|n vùng thiếu gạo đ ến 

mƣ́c có lúc có nơi ph ải ăn cháo . Tình hình xã h ội xáo đ ộng. 
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Một năm sau khi có chính sách mới cũa Ũy ban kháng chiến h|nh 

chính Nam Bộ xóa bỏ chủ trƣơng bao v}y kinh t ế địch, tình hình sản 

xu}́t đâ phục h ồi, thậm chí còn có mặt ph {t triển hơn, đời sống nh}n 

d}n khá lên rô rệt. 

Khắc phục khó khăn về tài chính, ngân sách 

Cuộc kháng chi ến c|ng đi lên , c{c vùng đ ộc lập c|ng mỡ r ộng 

đặt ra nhi ều v}́n đ ề c}́p bách c ần phải giải quyết. Về mặt t|i 

chính ti ền tệ, ta đƣ́ng t rƣớc hai khó khăn : Để cung ƣ́ng cho nhu 

cầu cũa kháng chi ến, nguồn t|i chính trong nhi ều năm l}́y tƣ̀ thu 

thuế hoặc vận động nh}n d}n quyên góp , hay cho mƣợn (Nh| nƣớc  

sẽ ho|n lại sau khi kh{ng chi ến thắng lợi ) nhƣng v}̂n không đũ . 

Năm 1949, Trung ƣơng chi viện cho Nam Bộ 12.950.000 đồng tiền 

Đông Dƣơng nhƣng ng}n sách Nam B ộ v}̂n bị th}m hụt g ần 

tƣơng đƣơng với số đó . Mặt khác , việc ta c}́m lƣu h|nh gi}́y bạc 

Đông Dƣơng trong vùng độc lập d}̂n đ ến lƣợng gi}́y bạc lƣu 

thông , đặc b iệt gi}́y bạc lẽ r}́t thi ếu, ảnh hƣỡng nhi ều đến sản 

xu}́t , lƣu thông v| đời sống . Trƣớc tình hình đó , đƣợc Chính phũ 

cho phép , th{ng 4-1949, Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chính Nam B ộ 

quyết định phát h|nh công phi ếu kháng chi ến v| gi}́y bạc  Việt 

Nam với m ệnh giá 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng..., cao nh}́t l| 100 

đồng. Cơ sỡ b ảo đảm chũ y ếu cho việc phát h|nh th|nh công gi}́y 

bạc Vi ệt Nam l| sản ph}̃m nông nghi ệp dồi d|o cũa vùng đ ộc lập 

với m ật độ d}n số khá lớn , đặc bi ệt l| sƣ̣ tín nh iệm chính trị cũa 

nh}n d}n đối với Chính phũ do Chũ tịch H ồ Chí Minh lãnh đạo . 

Nh}n d}n gọi đó l| “ti ền Cụ Hồ”. Ng}n sách d|nh cho qu}n sƣ̣ tăng 

lên, chiếm 75% ng}n sách chung , tạo điều kiện bƣớc đ ầu thƣ̣c hi ện 

tiêu chu}̃n hóa ch ế độ c}ṕ phát cho b ộ đội. Với gi}́y bạc Cụ H ồ, lƣu 

thông h|ng hóa trong các vùng đ ộc lập đƣợc thông suốt v| s ản xu}́t 

tăng trƣỡng mạnh . M}́y năm sau , c{n b ộ, nh}n viên d}n sƣ̣ cû ng 

đƣợc hƣỡng ch ế độ c}́p phát hằng tháng . Ngo|i ra , Xƣ́ ũy v| Ũy  

ban kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ ph{t đ ộng phong tr|o 
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sản xu}́t tƣ̣ túc lƣơng thƣ̣c trong các cơ quan kháng chi ến v| thƣ̣c 

hiện giản chính các cơ quan d}n chính đ ể giảm gánh nặng chi 

ng}n sách . 

Thƣ̣c hiện chính sách ruộng đất cũa Đảng, đâỹ sản xuất phát triển 

Ng|y 14-7-1949, Chính phủ ban h|nh sắc lệnh giảm tô 25% so với 

mƣ́c trƣớc Cách mạng Tháng Tám ; ng|y 14-10-1949, Trung ƣơng 

Đảng ra tiếp chĩ thị v ề việc tạm c}́p ru ộng đ}́t tịch thu cũa thƣ̣c d}n 

Ph{p v| Việt gian, tạm giao đ}́t vắng chũ cho nông d}n nghèo không 

có hoặc thiếu ruộng đ}́t. 

Trên thƣ̣c tế, trƣớc đó, trong nhƣ̂ng năm 1947-1948, Xƣ́ ũy Nam 

Bộ đâ ra chĩ thị tạm giao ru ộng đ}́t to|n Nam B ộ. Xu}́t phát tƣ̀ thƣ̣c 

tiê̂n Nam B ộ, chính quyền cách mạ ng đâ xác định rô đem tạm c}́p 

cho nông d}n số ruộng đ}́t tịch thu cũa thƣ̣c d}n Pháp , địa chũ phản 

động, cùng với số ru ộng đ}́t cũa địa chũ hi ến cho cách mạng . Còn 

ruộng đ}́t cũa địa chũ vắng mặt , chƣa biết rô thái độ chính trị thì vẫn 

tạm giao nhƣng chỉ cho chính ngƣời nông d}n đang sử dụng những 

ruộng đ}́t đó (t{ điền cû). Qua m}́y năm thƣ̣c hiện, v}́n đề “ngƣời c|y 

có ruộng” - một trong yêu cầu chiến lƣợc cũa cách mạng Vi ệt Nam - 

cơ bản đâ giải quyết xong ở Nam Bộ1. 

Việc sƣ̃a chƣ̂a quan đi ểm không đúng v ề phong tõa kinh t ế địch 

cộng với chính sách ru ộng đ}́t đúng đắn cũa cách mạng đâ tác đ ộng 

tích cực đến sản xu}́t nông nghiệp v| tiểu thũ công nghiệp. 

Theo số li ệu năm 1949, miền Đông l| nơi khó khăn v ề lƣơng 

thƣ̣c nhƣng đâ tăng s ản lƣợng 28,6% so năm trƣớc . Đồng Tháp 

Mƣời thƣ̀a đƣợc 992.800 giạ2
 để tiếp tế cho miền Đông. Ở Khu 9, 

tình hình s ản xu}́t phát tri ển mạnh hơn . Về mặc, to|n Nam Bộ tƣ̣ 

giải quyết đƣợc 10% nhu cầu. Riêng Bến Tre v| Tr| Vinh có th ể

___________ 

1. Xem mục “V}́n đề ruộng đ}́t cho nông d}n” ỡ Chƣơng bốn , ph}̀n 

thƣ́ nh}́t . 

2. Mô̂i giạ 20 kg. 
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tƣ̣ túc đƣợc v ải mặc . Mía, đƣờng tƣ̣ túc đƣợc . Về muối, tổng sản 

lƣợng đạt 56.620 t}́n nhƣng ƣ́ đọng 40.000 t}́n vì đƣờng v ận chuyển 

bị địch phong tỏa. 

* 

*     * 

Sau ng|y 19-12-1946, cuộc chiến tranh do thƣ̣c d} n Pháp g}y ra 

không chĩ diê̂n ra ở phía Nam m| đã mở r ộng ra cả nƣớc. Cuộc kháng 

chiến toàn dân, toàn diện, tƣ̣ lƣ̣c cánh sinh đâ là công vi ệc chung cũa toàn 

thể nhân dân Việt Nam. 

Nh}n d}n Nam Bộ nay không chĩ đƣợc sƣ̣ ũng h ộ chí tình v| 

sƣ̣ viện trợ tích cƣ̣c v ề ngƣời v| vû khí cũa đ ồng b|o cả nƣớc m| 

đâ đƣợc chia lƣ̃a v| sƣ̣ hợp đ ồng chiến đ}́u chặt chê cũa khắp 

chiến trƣờng . 

Trong giai đoạn n|y , kẻ thù chính của nh}n d}n Vi ệt Nam l| đế 

quốc Pháp, nhƣng về sau, sƣ̣ viện trợ cũa đế quốc Mŷ cho Pháp ng|y 

c|ng tăng dần. Đến ng|y 24-12-1950, Mỹ chính thức ký hi ệp định 

viện trợ cho Pháp, mỡ đầu giai đoạn mới cũa cuộc kháng chiến chống 

đế quốc Pháp v| can thiệp Mŷ (1951-1954)1. 

Giai đoạn tƣ̀ ng|y 19-12-1946 đến cuối ng|y 1950, có hai mốc thời 

gian rô rệt: 

- Trong mốc thời gian thƣ́ nhất tƣ̀ ng|y 19-12 đến cuối năm 1948, 

lƣ̣c lƣợng cách mạng sau Hi ệp định sơ b ộ 6-3 v| Tạm ƣớc 14-9-1946  

___________ 

1. - Ng|y 15-7-1950, ph{i đoàn viên trung ƣơng qu}n sƣ̣ Mỹ của 

Melby v| Erskine đến S|i Gòn. 

- Ng|y 11-8-1950, chuyêń t|u Mỹ đ}̀u tiên chơ ̃vũ khí c}̣p bêń S|i Gòn. 

- Ng|y 10-10-1950, ph{i đoàn qu}n sƣ̣ Mỹ đặt trụ sỡ tại S|i Gòn. 

- Ng|y 28-10-1950, H|ng không mẫu hạm Mỹ chở 40 m{y bay Hellcat  

đến S|i Gòn. 

- Ng|y 24-12-1950, ký kết hiệp định viện trơ ̣qu}n sƣ̣, Mỹ cho Ph{p v|  

c{c nƣớc Đông Dƣơng 52 tỷ francs. 
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đâ khôi phục đƣợc khí th ế buổi đầu kháng chi ến, chấn chỉnh m ột 

bƣớc lƣ̣c lƣợng chính trị v| qu}n sƣ̣ . Sau đó , do thƣ̣c d}n Pháp 

chuyển qu}n thiện chiến ra chiến trƣờng phía Bắc , kh{ng chiến Nam 

Bộ có thêm đi ều kiện cũng cố , ph{t triển lƣ̣c lƣợng v ề mọi mặt , tổ 

chƣ́c lại chi ến trƣờng , tạo th ế tiến công địch . Đại h ội đại bi ểu Xƣ́ 

đảng bộ Nam Bộ th{ng 12-1947 l| bƣớc ngoặt lớn , hoạch định 

phƣơng hƣớng cơ bản trong đ}́u tranh cách mạng l}u d|i ở Nam Bộ, 

vạch ra c{c chủ trƣơng kh{ng chi ến một cách có b|i b ản hơn, to|n 

diện hơn . Cũng trong thời gian n|y v| ti ếp tục sau đó , nhƣ̂ng sáng 

kiến, ph{t minh s{ng tạo nở r ộ. Với tinh th ần dám nghî , d{m l|m 

nhằm phục vụ cho kháng chi ến, phục vụ nh}n d}n trên c{c mặt từ 

nuôi qu}n, chế tạo vũ khí , chăm sóc sƣ́c khõe, cƣ́u chƣ̂a cho chiến sî, 

c{n bộ, nh}n d}n, xóa mù chữ , n}ng cao d}n trí , in báo đ ến mỡ lớp , 

trƣờng đ|o tạo cán bộ v| con em nh}n d}n, th|nh lập cơ sỡ điện ảnh, 

lắp ráp đ|i vô tuy ến điện để liên lạc các nơi, dƣ̣ng lên đ|i phát thanh 

Nam Bộ kh{ng chiến,... c{c chiến sî cách mạng đâ khắc phục mọi khó 

khăn biến không th|nh có , biến ít th|nh nhi ều, đâ bi ến các căn cƣ́ 

kh{ng chiến, lúc đầu Đồng Tháp Mƣời sau ở U Minh, th|nh thũ đô 

kh{ng chiến, l| niềm tin v| hy vọng của đông đ ảo b| con đô thị v| 

vùng tạm chiếm. 

- Trong mốc thời gian thƣ́ hai tƣ̀ đ ầu năm 1949 đến cuối năm 

1950, khi Mŷ chính thƣ́c công khai can thi ệp v|o Việt Nam , địch 

chuyển sang kế hoạch bình định mới , tăng cƣờng bắt lính , đôn 

qu}n, tập trung bình định vùng tạm chi ếm, thiết lập hệ thống 

th{p canh d|y đặc trên to|n chi ến trƣờng Nam B ộ. Chúng ra sức 

liên tục c|n quét , ch| xát , thƣ̣c hiện chính sách cƣ̣c k ỳ t|n bạo : quét 

sạch , đốt sạch , giết sạch , ph{ hoại mùa m|ng , ngăn chặn giao 

thông liên lạc v ận tải h|ng hóa lƣơng thƣ̣c qua các vùng . Trong 

lúc đó lực lƣợng kh{ng chi ến chƣa kịp có phƣơng sách ƣ́ng phó 

thích hợp , cuộc kháng chi ến gặp r}́t nhi ều khó khăn . Ở nhiều nơi 

cơ sỡ tan râ sau khũng bố trắ ng. Hoạt đ ộng cũa cán b ộ, chiến sĩ 
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r}́t v}́t v ả. Nhiều cán b ộ, chiến sî đâ hy sinh khi đang công tác . Về 

chính trị , khó khăn mới n ảy sinh : L{ b|i B ảo Đại , }m mƣu cũa 

Ph{p đƣợc Mỹ t{n trợ , nhằm tạo ra b ộ mặt quốc gia d}n chũ gi ả 

hiệu, lập chính phũ , x}y dƣ̣ng qu}n đ ội gọi l| “qu}n quốc gia” với 

mƣu đồ dùng ngƣời Vi ệt trị ngƣời Vi ệt... cũng đã mê hoặc m ột số 

ít ngƣời . 

Ƣu điểm cũa kháng chi ến trong lúc n|y l| đ}̃y mạnh cao tr|o 

đ}́u tranh ở đô thị , chống B ảo Đại , đuổi t|u Mŷ đ ến S|i Gòn , ph{t 

động phong tr|o học sinh , sinh viên, công nh}n lao động chống 

địch sôi n ổi. Có những tr ận chiến đ}́u vû trang chũ đ ộng tiến 

công địch , chống }m mƣu bình định mới ở c{c khu g}y ảnh 

hƣỡng lớn trong đô thị v| v ùng tạm chi ếm. Tuy nhiên, trong vận 

dụng tƣ tƣởng chi ến lƣợc do nóng v ội đôn qu}n, th|nh lập rồi 

xóa c{c liên trung đo|n , rồi lập lại trung đo|n ; thay vì đánh du 

kích l| chủ y ếu, tƣ̀ng lúc tƣ̀ng nơi k ết hợp với v ận động chiến, thì 

lại lấy  vận động chiến l| chũ y ếu, muốn ăn to , đánh lớn , đâ đ}̃y 

c{ch mạng v|o th ế bị động. Thêm v|o đó , việc máy móc thƣ̣c hi ện 

chủ trƣơng bao v}y kinh t ế địch đâ g}y nhi ều khó khăn cho nh}n 

d}n ... Nhƣ̂ng khuy ết điểm n|y đâ đƣợc nh ận thƣ́c sau m ột thời 

gian ngắn v| đƣợc ch}́n chĩnh ngay . Nhờ đó phong tr|o d ần dần 

đƣợc khôi phục v| phát tri ển. 

Giai đoạn kháng chi ến tƣ̀ sau ng|y 19-12-1946 đến cuối năm 

1950 l| giai đoạn có nhi ều chuyển biến mới , cả về phía c{ch mạng  

cũng nhƣ phí a địch . Cuộc kháng chi ến ở Nam Bộ đâ bắt đ ầu định  

hình : chính quy ền, mặt tr ận, đo|n thể, c{c lực lƣợng qu}n sự vũ 

trang d}n qu}n đƣợc ổn định v ề tổ chƣ́c . Lúc n|y đã ph}n định 

bƣớc đ ầu ranh giới giƣ̂a vùng kháng chi ến, vùng địch . Nếu trong 

giai đoạn 1945-1946 ở vùng căn cƣ́ chƣa th ể nói đ ến v}́n đ ề kinh 

tế vì tình hình rối ren , tản cƣ v| phá hoại khi chi ến tranh bắt đầu; 

thì từ năm 1947, xu}́t hiện sản xu}́t h|ng hóa d ồi d|o, việc giao lƣu 

trên sông V|m Cõ , kinh Lý Văn Mạ nh, Đồng Tháp Mƣời đ ến  
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miền T}y với thuy ền ghe thƣơng hồ chuyên chỡ s ản ph}̃m nông 

nghiệp, ngƣ nghiệp bán đi , mua về t}́p nập. Sản xu}́t ở vùng căn cƣ́ 

Khu 9 ph{t triển l|m bộ mặt nông thôn đ ổi mới . Khí thế c{ch mạng 

lên cao. 

Kinh tế hậu cần của qu}n đội Pháp đâ sản sinh tầng lớp tƣ sản v| 

trung lƣu đông hơn ở đô thị . Đời sống tinh th ần ở đô thị v| nông 

thôn, tuy còn chiến tranh, đâ đẽ ra nhu cầu phải có lƣ̣c lƣợng trí thƣ́c 

trẻ. Nhiều trƣờng trung học đƣợc x}y dƣ̣ng , mỡ rộng ở S|i Gòn v| 

c{c tỉnh đã quy tụ một lƣ̣c lƣợng học sinh, sinh viên trẽ đông đảo hơn 

thuộc thế hệ Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ. Nhiều trƣờng trung học 

kh{ng chiến đƣợc x}y dƣ̣ng ở chiến khu nhƣ̂ng năm 1948-1949-1950... 

Trong lƣ̣c lƣợng trí thƣ́c , công chƣ́c, nh}n sî ở đô thị trong giai đoạn 

n|y, có những ngƣời một mặt l|m việc với Pháp, một mặt cho con em 

đi kháng chi ến. Có ngƣời xin phép ta cho con đi nƣớc ngo|i học đ ể 

sau n|y phục vụ đ}́t nƣớc hoặc l|m vi ệc cho Pháp 1
 nhƣng vẫn quan 

hệ tốt với cách mạng, v.v.. 

Có thể khẵng định : Giai đoạn tƣ̀ ng|y 19-12-1946 đến cuối năm 

1950 l| giai đoạn quan trọng cũa cu ộc kháng chi ến chống thƣ̣c d}n 

Ph{p ở Nam Bộ. C{n bộ, chiến sî cách mạng vƣ̀a đánh địch , vƣ̀a x}y 

dƣṇg thƣ̣c lƣ̣c v ề mọi mặt , đâ chu}̃n bị tốt cho giai đoạn ti ếp theo , 

giai đoạn Nam Bộ phối hợp với cả nƣớc đánh cả qu}n x}m lƣợc Pháp 

v| bọn can thi ệp Mŷ đƣa đ ến chiến thắng Điện Biên Phũ ch}́n đ ộng 

địa cầu. 

___________ 

1. Nhƣ: Tạ Minh Long , Th{i Lập Th|nh đi l|m cho Ph{p nhƣng thông  

b{o cho kh{ng chiến tin tƣ́c h|nh qu}n của Ph{p. R}́t tiếc, Tạ Minh 

Long đâ bị chết trong tr}̣n Giồng Dƣ̀a (1947), Th{i L}̣p Thành chết trong tr}̣n 

t}̣p kích Chanson ở Sa Đéc (1951). 
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CHƯƠNG BỐN 

GÓP PHẦN ĐÁNH THẮNG 

XÂM LƢỢC PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ. 

HIỆP ĐỊNH GENÈVE 1954 
 

TÌNH HÌNH TRONG NƢỚC V\ QUỐC TẾ 

NHƢ̂NG NĂM ĐẦU THẬP NIÊN 50 CỦA THẾ KỶ XX 

Tiếp theo thắng lợi của c{ch mạng Trung Quốc (năm 1949), 

việc Chính phủ Cộng hòa nh}n d}n Trung Hoa, Chính phủ Liên Xô 

v| c{c nƣớc xã hội chủ nghĩa kh{c chính thức thừa nhận v| kiến 

lập ngoại giao với Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa đã mở 

ra nhiều thuận lợi mới cho công cuộc kh{ng chiến: “ta bắt đầu chính 

thức liên lạc với Trung Hoa v| c{c nƣớc d}n chủ nh}n d}n kh{c 

gi|nh đƣợc sự giúp đơ̂ của nƣớc ngo|i v| đi tới có địa vị  trên 

trƣờng quốc tế v| thắng lợi về ngoại giao”1. 

Sau th}́t bại nặng nề ở  biên giới Đông Bắc Việt Nam trong 

chiến dịch Thu Đông năm 1950, qu}n Ph{p l}m v|o tình thế lúng 

túng. Ph{p mất quy ền chũ đ ộng chiến lƣợc trên chi ến trƣờng chính  

Bắc Bộ. Không chỉ rút chạy khỏi khu biên giới Đông Bắc m| qu}n 

Ph{p còn bỏ cả L|o Cai , Sa Pa , Hòa Bình , Tiên Yên... Một sƣ̃ gia 

phƣơng T}y viết: “V|o cuối tr ận đánh gi|nh đƣờng số 4, 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tâp̣, t.11, tr.40.  
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số phận của [Ph{p ở] Việt Nam tỏ ra đặc biệt đen tối. Qu}n đội 

[Ph{p] m}́t tinh thần, rút lui về ch}u thổ sông Hồng, c{nh d}n sƣ̣ 

Ph{p cũng m}́t tinh thần không kém (...). Họ chờ đợi trong kinh 

ho|ng c{c đại đo|n của tƣớng Gi{p tiến v|o (...). Chính phủ Ph{p gửi 

t|u Pasteur để sơ t{n c{nh d}n sƣ ̣Ph{p ra khỏi Bắc Bộ”1. 

Trong khi đó , ngay tại nƣớc Pháp , phong tr|o phản đối “cu ộc 

chiến tranh b}̃n thĩu” ở Đông Dƣơng không chĩ t ập trung ở nhƣ̂ng 

ngƣời cộng sản, công nh}n, sinh viên m| còn thu hút c ả giới trí thƣ́c, 

tu sî v| nhiều chính khách nhập cuộc. H|nh động phản chiến gan dạ 

của Raymonde Dien v| Henri Martin g}y xúc động lớn trong dƣ luận 

ở Ph{p v| cổ vũ mạnh mẽ qu}n d}n Việt Nam2. 

Thƣ̣c d}n Pháp đƣ́ng trƣớc ngâ ba đƣờng : hoặc ng ồi v|o b|n 

thƣơng lƣợng với Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa đ ể sớm 

kết thúc chi ến tranh ; hoặc xin thêm đôla v| vû khí cũa Mŷ đ ể tiếp 

tục th eo đuổi chiến tranh cho đến khi tìm đƣợc m ột chiến thắng 

n|o đó có th ể giúp Ph{p tho{t khỏi vũng l ầy Đông Dƣơng trong 

danh dƣ̣ . 

Chính phủ Ph{p - năm̀ trong tay giới hiếu chiến - chọn con 

đƣờng thƣ ́ hai. Một mặt, họ gƣ̃i đại diện sang Washington xin Mỹ 

tăng thêm viện trợ, mặt kh{c, ng|y 6-12-1950, cƣ̃ tƣớng Jean de 

Lattre de Tassigny sang l|m Cao ũy kiêm T ổng Chĩ huy qu}n đ ội 

Ph{p ở Đông Dƣơng. Lần đầu tiên sau 5 năm tiến h|nh x}m lƣợc  

___________ 

1. Bernard Fall: Les deux VietNam, Sđd, tr. 139. 

2. “Trong những năm ta kh{ng chiêń, Đảng Côṇg sản Ph{p đã lãnh đạo 

nh}n d}n nƣớc mình nhiêṭ liêṭ ủng hô ̣ta. Nhiều nơi, công nh}n Ph{p đã bãi 

công, không chịu chuyên chở vũ khí cho qu}n đội Ph{p. Thanh niên Ph{p 

thì hăng h{i tuyên truyền đòi ch}́m dứt chiêń tranh x}m lƣợc ở Viêṭ Nam. 

Nhƣ nữ thanh niên Raymonde Dien đã liêù chết nằm lăn trên đƣờng 

“ray” để ngăn cản xe lửa chở đạn dƣợc cho qu}n đội viê̂n chinh Ph{p. 

Anh thanh niên Henri Martin vì v}̣n động hải qu}n Ph{p ủng  hô ̣ ta m| bị 

bỏ tù, v.v.” (Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t.10, tr.240).  



Chương bốn: Góp phần đánh thắng xâm lƣợc... 

 

 

 
449 

 

Đông Dƣơng, một tƣớng lînh đƣợc giao nắm quyền cả về chính trị 

l}̂n v ề qu}n sƣ̣ đ ể có th ể tập trung điều h|nh cuộc chiến1. Tƣớng 

Raoul Salan , ngƣời tƣ̀ng tham chi ến nhiều năm ở Việt Nam , đƣợc 

lệnh trỡ lại l|m Phó Tổng Chĩ huy qu}n đội Pháp ở Đông Dƣơng. 

Nhằm l}́y lại tinh th ần cho cả qu}n đội Pháp l}̂n chính quy ền 

Bảo Đại , J. de Lattre ra lệnh c}́m tháo chạy : “Không bõ thêm m ột 

t}́c đ}́t n|o nƣ̂a !”, đồng thời cách chƣ́c tƣớng Alessandri , nguyên 

Tƣ lệnh Bắc B ộ v| c}́m viên tƣớng n|y giƣ̂ các chƣ́c vụ chĩ huy 

trong tƣơng lai. 

Tòa Th{nh Vatican cũng băt́ đầu can thiệp s}u v|o v}ń đề Việt 

Nam. Khi tiếp tƣớng J. de Lattre, Gi{o ho|ng Piô XII nói: “Tôi chúc 

l|nh cho đaọ qu}n Ph{p Ng|i đang chỉ huy v| đaị diện, bỡi vì nó 

đang bảo vệ nền văn minh Kitô gi{o bên đó”2. Đi theo đƣờng lối cũa 

Tòa Th{nh Vatican, ng|y 9-11-1951 Gi{o hội Công gi{o Việt Nam ra 

thƣ chung mục vụ c}ḿ gi{o d}n “không đƣợc hợp t{c” với nhƣ̂ng 

ngƣời cộng sản v| “l|m b}t́ cƣ ́việc gì có thể góp phần c{ch n|o cho 

Đảng Cộng sản lên năḿ chính quyền”3. 

Trong thời gian n|y, Mỹ đang tham chiến ở  Triều Tiên nên 

chủ trƣơng phải giúp Pháp nhiều hơn nƣ̂a tại Đông Dƣơng vì “nỗ lƣ̣c 

qu}n sƣ ̣ của Ph{p ở  Việt Nam lúc đó sẽ l|m nhẹ bớt g{nh nặng  

m| Mỹ đang g{nh v{c ở Triều Tiên”4. Viện trợ của Mỹ cho chiến 

tranh Đông Dƣơng tăng lên hằng năm: 

Năm 1951: 149 tỷ phơrăng.  

Năm 1952: 200 tỷ phơrăng. 

Năm 1953: 285 tỷ phơrăng. 

___________ 

1. Vƣ̀a đến Việt Nam , J. de Lattre tuyên bố một cách ngắn gọn , chỉ 

có hai c}u : “Tôi là một thũ trƣỡng r}́t đòi hõi . Tôi sê đòi hõi các ngƣời 

r}́t nhiều” . 

2, 3. Linh mục Tr}̀n Tam Tỉnh: Thập giá và lƣơ̂i gƣơm, Sđd, tr.92, 93. 

4. Bernard Fall: Les deux VietNam, Sđd, tr.279.  
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Chỉ tính từ ng|y 30-6-1950 đến ng|y 3-2-1953, có đến 224 chuyến t|u 

của Mỹ vƣợt Th{i Bìn h Dƣơng chỡ sang Vi ệt Nam súng ống , đạn 

dƣợc, m{y bay , t|u thũy , xe tăng , v.v. ( bình qu}n m ỗi tháng có 7 

chuyến t|u). 

Mỹ nuôi ý đồ sƣ ̃dụng con b|i Bảo Đại để tƣ̀ng bƣớc nắm Bảo Đại, 

thay Ph{p ở Việt Nam v| Đông Dƣơng bằng thế lƣ̣c của Mỹ. Mỹ ký 

Hiệp ƣớc hợp t{c kinh tế với Chính phủ Bảo Đại (7-9-1951) để viện 

trợ kinh tế trƣ̣c tiếp cho Bảo Đại m| không thông qua Pháp. Ph{p 

kịch liệt phản đối Mỹ định viện trợ qu}n sƣ ̣ trƣ̣c tiếp cho qu}n đội 

Bảo Đại. Mỹ n}ng Tòa công sƣ ́ của Mỹ ở  S|i Gòn lên  h|ng Đại sƣ ́

qu{n (th{ng 7-1952) v| để cho Chính phủ Bảo Đại l ập Tòa đại sƣ ́

“Quốc gia Việt Nam” ở  thủ đô Washington. Để nắm tình hình v| 

trƣ̣c tiếp can thiệp tại chỗ, Mỹ cƣ ̃sang Việt Nam c{c tƣớng lĩnh cao 

c}ṕ kế tiếp nhau nhƣ Tham mƣu trƣỡng Lục qu} n Mỹ J. Lawton 

Collins (th{ng 11-1951), Tƣ lệnh qu}n đội Mỹ ở Th{i Bình Dƣơng 

Mark W. Clark (th{ng 3-1953), Chủ tịch Hội đồng tham mƣu trƣỡng 

liên qu}n Mỹ Arthur W. Radford (4-1953)...1 

I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TO\N QUỐC LẦN THƢ́ II CŨA ĐẢNG - 

TH\NH LẬP TRUNG ƢƠNG CỤC MIỀN NAM 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thƣ́ II cũa Đảng (tháng 2-1951) 

Trong bối c ảnh trong nƣớc v| th ế giới có nhi ều biến chuyển có 

lợi cho kháng chi ến Việt Nam, để giải quyết nhƣ̂ng yêu c ầu, 

___________ 

1. Theo Hughes Tertrais trong cuố n La piastre et le fusil (Tiền và súng ), 

chỉ trong 10 th{ng đầu năm 1953 đã có không d ƣới 65 chuyến công du cũa 

225 nh}n v}̣ t Hoa Kỳ đến Đông Dƣơng, từ Tƣ lệnh Hạm đội số 7, Tƣ lệnh 

lực lƣợng Liên hợp quốc ở Triều Tiên, Đô đốc Radford và Đại tƣớng Clark, 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon v ới nhiều sî quan cao c}́ p và thành 

viên Quố c hội Hoa Kỳ [Hughes Tertrais: La piastre et le fusil (Tiền và súng ), 

Sđd, tr. 153-154].  
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nhiệm vụ mới của cuộc kh{ng chiến, Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng 

Đảng triệu tập Đại hội đại biểu to|n quốc lần thƣ ́ II tại xã Vinh 

Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (trong chiến khu 

Việt Bắc) tƣ ̀ ng|y 11 đến ng|y 19-2-1951. Trong số 191 đại biểu 

tham dƣ ̣ Đại hội, có 9 đại biểu của Đảng bộ Nam Bộ1. Đại hội 

nhiệt liệt ch|o mƣ̀ng “Đo|n đại biểu của Nam Bộ anh dũng, đâ 

lãnh đạo nh}n d}n kh{ng chiến trƣớc nh}́t, đâ theo đúng chũ trƣơng  

đƣờng lối của Đảng, đ}̃y mạnh cuộc kh{ng chiến tiến tới”2. 

Đại hội quyết định: 

- Đảng Cộng sản Đông Dƣơng tách th|nh ba đ ảng riêng cho ba 

nƣớc: Việt Nam3 (l}́y tên l| Đ ảng Lao động Việt Nam4), L|o v| 

Campuchia. 

___________ 

1. Tr}̀n Xu}n Độ, H| Huy Gi{p, Ung Văn Khiêm, Võ Văn Kiệt, Lê 

Trọng Tam, Nguyê̂n Văn Tr}́n, Phan Trọng Tuệ, D}n Tôn Tƣ̃, đồng chí 

Công (không rõ họ). 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.12, tr. 4. 

3. Hội nghị th|nh l}̣p Đãng diê̂n ra tƣ̀ ng|y 6-1 đến ng|y 7-2-1930 ở 

Cƣ̃u Long, Hồng Kông, Trung Quốc, theo đề nghị của lãnh tụ Nguyê̂n Ái  

Quốc (sau n|y l| Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh) quyết định th|nh l}̣p một Đãng  

Cộng sản mang tên Đãng Cộng sản Việt Nam. Nhƣng Quốc tế Cộng  sản 

không ch}́p nh}̣n, đỗi th|nh Đãng Cộng sản Đông Dƣơng. Hơn 20 năm sau, 

quan điễm của Chủ tịch Hô ̀Chí Minh mới trơ ̃ th|nh hiện thƣ̣c  tại Đại hội 

Đãng l}̀n thƣ́ II. Sau Đại hội II, trên cơ sỡ những đãng bộ cû cũa Đãng 

Cộng sãn Đông Dƣơng , ở ba nƣớc Việt Nam , L|o, Campuchia hình th|nh ba 

Đãng riêng. 

4. Tại Đại hội, Tỗng Bí thƣ Trƣờng Chinh giải thích: “Không nh}́t 

thiết c}̀n l}́y tên Đãng l| Đãng Cộng sản m| có thễ l}́y tên kh{c để lợi cho 

việc v}̣n động c{ch mạng, lợi cho việc ph{t triễn Đãng th|nh một đãng  

qu}̀n chúng mạnh mẽ v| củng cô ́đƣợc vai trò lãnh đạo của Đãng, miê̂n sao 

giƣ̂ vƣ̂ng l}̣p trƣờng giai c}́p, l}̣p trƣờng chủ nghĩa v| nguyên tắc tô ̃chƣ́c l| 

đƣợc (...) l}́y tên Đãng Lao động Việt Nam chẵng nhƣ̂ng lợi  cho việc đoàn 

kết to|n d}n đánh bại qu}n x}m lƣợc, m| còn lợi cho việc  thống nh}́t mặt 

tr}̣n phản đế của ba d}n tộc Việt, Miên, L|o chống đế quốc Pháp - Mỹ, gi|nh 

độc l}̣p hoàn toàn cho các d}n tộc Đông Dƣơng”  (Văn kiện Đãng Toàn tập, 

t.12, tr. 157-158).  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
452 

 

Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa M{c - Lênin v| hoạt 

động công khai1. 

- “Nhiệm vụ chính của Đảng Lao động Việt Nam hiện nay l| 

đo|n kết, lãnh đạo giai c}́p công nh}n, nh}n d}n lao động v| to|n thể 

d}n tộc để tiêu diệt thƣ̣c d}n Ph{p x}m lƣợc, đánh đổ bọn can thiệp 

Mỹ, đƣa kh{ng chiến đến thăńg lợi ho|n to|n, l|m cho nƣớc nh| độc 

lập v| thống nh}́t thƣ̣c sƣ̣”2. 

- Đảng Lao động Việt Nam chũ trƣơng đo|n k ết, giúp đỡ nh}n 

d}n L|o v| Campuchia kháng chi ến gi|nh độc lập; ủng h ộ phong 

tr|o giải phóng cũa các d}n t ộc bị áp bƣ́c , đo|n kết với Liên Xô , 

Trung Quốc v| các nƣớc d}n chũ nh}n d}n khác ; liên hiệp với 

nh}n d}n Pháp v| nh}n d}n các thu ộc địa cũa Pháp trong công 

cuộc đ}́u tranh chống đ ế quốc, gìn giữ hòa bình v| d}n chủ trên 

thế giới . 

Đại hội đa ̂thông qua Chính cƣơng, Điều lệ Đảng v| Tuyên ngôn cũa 

Đảng, bầu Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng (gồm 19 ủy viên chính thức 

v| 10 ủy viên dƣ ̣ khuyết), bầu Hồ Chí Minh l|m Chủ tịch Đảng v| 

Trƣờng Chinh l|m Tổng Bí thƣ. 

Tại Đại h ội, ph{t bi ểu về mặt qu}n sƣ̣ , Đại tƣớng Vô Nguyên 

Gi{p x{c định : “Hiện nay nói chung to|n quốc , phƣơng ch}m 

chiến lƣợc l| du kích chi ến l| chính , vận động chiến l| phụ , đ}̃y 

mạnh v ận động chiến tiến tới” 3. Tuy nhiên , do lƣ̣c lƣợng ta phát 

triển không đều trên các chi ến trƣờng, nên ở chiến trƣờng chính 

[Bắc Bộ], vận động chiến: “có th ể tiến tới quan trọng nhƣ du kích 

chiến để đi tới địa vị chũ y ếu”4, còn “trên c{c chi ến trƣờng khác  

___________ 

1. Thƣ̣c hiện sách lƣợc trong hoàn cãnh cụ thễ cũa nƣớc ta sau Cách 

mạng Th{ng T{m, ng|y 11-11-1945 Đãng Cộng sản tuyên bô ́ tƣ̣ giải t{n 

(trong thƣ̣c tê,́ Đãng tiếp tục tồn tại v| ph{t triễn), nhƣ̂ng hoạt động 

công khai của Đãng đều mang danh nghĩa Hội Nghiên cƣ́u chủ nghĩa Mác. 

2. Trích Tuyên ngôn của Đãng Lao động Việt Nam (Văn kiện Đañg 

Toàn tập, t.12, tr.475). 

3, 4. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.12, tr.275.  
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[trong đó có Nam Bộ], chúng ta phải nắm cho thật vững phƣơng 

ch}m du kích chiến l| chính không nên m{y móc l|m cho đƣợc 

nhƣ chiến trƣờng chính, dốc lực lƣợng ra đ{nh những trận to...”1. 

Tiếp theo sau Đại hội Đảng l| Đại hội thống nh}t́ Mặt trận 

Việt Minh v| Hội Liên Việt2 (từ ng|y 3 đến ng|y 7-3-1951), th|nh lập 

Mặt trận Liên hiệp quốc d}n Việt Nam (gọi tắt l| Mặt trận Liên 

Việt). Chủ tịch Hồ Chí Minh đƣợc Đại hội bầu l|m Chủ tịch danh dự 

của Mặt trận Liên Việt. Ủy ban to|n quốc của Mặt trận Liên Việt do 

Tôn Đức Thắng l|m Chủ tịch. 

Ng|y 11-3-1951, đại bi ểu ba mặt trận: Mặt trận Liên Việt, Mặt 

trận L|o Itxala v| Mặt trận Khmer Itxarak tổ chức Hội nghị đo|n kết 

nh}n d}n ba nƣớc Việt Nam, L|o v| Campuchia. Khối liên minh 

nh}n d}n ba nƣớc Đông Dƣơng ra đời nhằm giúp đơ̂ l}̂n nhau v| 

phối hợp h|nh động chống kẻ thù chung l| thực d}n Pháp v| can 

thiệp Mỹ. 

2. Thành lập Trung ƣơng Cục miền Nam 

Đại hội Đảng to|n quốc lần thứ II chủ trƣơng “tổ chức c{c cục 

Trung ƣơng để chỉ đạo c{c địa phƣơng xa”3. 

Thực hiện chũ tr ƣơng đó, v|o trung tuần tháng 3-1951, Hội 

nghị Trung ƣơng lần thứ nh}́t (khóa II ) quyết định th|nh l ập 

Trung ƣơng Cục miền Nam gồm các ũy viên trung ƣơng hoạt 

___________ 

1. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.12, tr.275. 

2. Mặt tr}̣n Việt Minh (tƣ́c Việt Nam độc l}̣p đồng minh) đƣợc Chủ tịch 

Hô ̀ Chí Minh th|nh l}̣p ng|y 7-5-1941, đâ đóng vai trò to lớn trong Tỗng  

khỡi nghĩa Th{ng T{m năm 1945. Ng|y 29-5-1946, theo gợi ý của Chủ  tịch 

Hô ̀Chí Minh, một tô ̃chƣ́c mặt tr}̣n rộng rãi hơn ra đời, đo ́l| Hội Liên Việt 

(tƣ́c Liên hiệp quốc d}n Việt Nam) t}̣p hợp mọi đãng ph{i, đoàn thê ̃ v| c{ 

nh}n yêu nƣớc để bảo vệ độc l}̣p, thống nh}́t của Tỗ quốc , x}y dƣ̣ng đ}́t 

nƣớc d}n chủ v| phú cƣờng. 

3. Điều 53, Điều lê ̣Đãng Lao động Việt Nam (Văn kiện Đãng Toàn tập, 

t.12, tr.467).  
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LÊ ĐỨC THỌ 

Bí thƣ Trung ƣơng Cục 

miền Nam (1952-1954) 

động ở Nam Bộ1 để “căn cƣ ́c{c nghị quyết 

của Trung ƣơng v| Bộ Chính trị m| cụ thể 

chỉ đaọ công t{c cho Nam Bộ v| bộ phận 

Đảng Lao động Việt Nam ở Cao Miên”2. 

Bí thƣ Xƣ ́ ủy Nam Bộ Lê Du}̃n đƣợc 

Đại hội Đảng to|n quốc lần thƣ ́II bầu v|o 

Bộ Chính trị v| Ban Bí thƣ , đƣợc điều 

động ra Trung ƣơng công t{c. Tuy nhiên, 

do yêu cầu của chiến trƣờng nên đến giƣ̂a 

năm 1952 Lê Du}̃n mới lên đƣờng ra chiến 

khu Việt Bắc. Do đó, Bí thƣ Trung ƣơng 

Cục miền Nam đầu tiên l| Lê Du}̃n; Lê 

Đức Thọ l| Phó Bí thƣ. Sau khi Lê Duẩn 

ra Bắc, Lê Đức Thọ l| Bí thƣ, Phạm Hùng 

l| Phó Bí thƣ. 

Trung ƣơng Cục miền Nam đƣ́ng ch}n trên địa b|n huyện Sƣ̃ - 

Đập Đá - Chắc Băng thuộc vùng U Minh Thƣợng (nay nằm trên địa 

b|n huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). 

3. Sắp xếp lại tổ chƣ́c, điều chỉnh chiến trƣờng  

Để thống nh}́t sƣ ̣ chỉ đạo v| tinh giản biên chế, Văn phòng 

Trung ƣơng Cục miền Nam v| Văn phòng Ủy ban Kh{ng chiến 

h|nh chính Nam Bộ đƣợc chuyển th|nh Văn phòng Trung ƣơng 

Cục - Ủy ban Nam B ộ3. C{c ban : Tuyên hu}́n , Tổ chƣ́c (của Trung 

ƣơng Cục) cũng nhƣ ban Kinh tế - T|i chính v| c{c sỡ: Thông tin, 

Gi{o dục, Y tế, Công an (của Ủy ban Kh{ng chiến h|nh chính 

Nam Bộ) cũng đƣợc củng cố. 

___________ 

1. Gồm 3 uỷ viên trung ƣơng chính thƣ́c (Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, 

Ung Văn Khiêm) v| 2 ủy viên trung ƣơng dƣ̣ khuyết (Nguyê̂n Văn Kỉnh, H| 

Huy Gi{p). 

2. Văn kiện Đãng Toàn tập, t.12, tr.519. 

3. Phạm Chung l|m Ch{nh Văn phòng.  
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Nhằm tạo cho m ỗi tĩnh có m ột vùng căn cƣ́ đƣ́ng ch}n v| b|n 

đạp tƣơng đối rộng, có h|nh lang liên ho|n có thể cơ động đƣợc lƣ̣c 

lƣợng, đồng thời tạo điều kiện gi|nh lại thế chủ động cho tƣ̀ng khu 

cũng nhƣ cho cả Nam Bộ, thƣ̣c hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng 

Cục miền Nam, Ủy ban Kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ ra Nghị  

định số 252/NĐ-51 giải thể ba khu 7, 8 v| 9, s{p nhập 20 tỉnh của Nam 

Bộ th|nh 11 tỉnh ghép1, chia Nam Bộ th|nh hai Ph}n liên khu (l}́y 

sông Tiền l|m ranh giới) v| đặc khu S|i Gòn - Chợ Lớn. 

Phân liên khu miền Đông gồm 5 tỉnh (11 tỉnh cũ): 

- Gia Định Ninh (gồm Gia Định, T}y Ninh); 

- Thủ Biên (gồm Thủ Dầu Một, Biên Hòa); 

- B| - Chợ (gồm B| Rịa, Chợ Lớn); 

- Mỹ - T}n - Gò (gồm Mỹ Tho, T}n An, Gò Công); 

- Long Ch}u Sa (gồm Long Ch}u Tiền2, Sa Đéc). 

Phân liên khu miền Tây gồm 6 tỉnh (9 tỉnh cũ): 

- Bến Tre; 

- Vĩnh Tr| (gồm Vĩnh Long, Tr| Vinh); 

- Cần Thơ (gồm Cần Thơ v| một phần Rạch Gi{); 

- Sóc Trăng; 

- Bạc Liêu; 

- Long Ch}u H| (gồm Long Ch}u Hậu3, H| Tiên). 

Tƣ ̀sƣ ̣thay đổi trên, tổ chƣć đảng, qu}n, chính có sƣ ̣săṕ xếp lại: 

___________ 

1. Trƣớc khi s{p nh}̣p có điều chỉnh địa giới của một sô ́tỉnh. Riêng tỉnh 

Rạch Gi{ bị giải thễ: hai huyện Hồng D}n v| An Biên đƣa về tỉnh Bạc Liêu; 

thị xã Rạch Gi{ v| ba huyện Ch}u Th|nh, Long Mỹ, Gò Quao nh}̣p v|o tỉnh 

C}̀n Thơ; hai xã Long T}n v| Long Phú (của huyện Long Mŷ) nh}̣p v|o tỉnh 

Sóc Trăng. 

2. Long Ch}u Tiêǹ: ph}̀n đất nằm ở hai bên sông Tiêǹ của hai tỉnh 

Long Xuyên v| Ch}u Đốc cũ. 

3. Long Ch}u H}̣u: ph}̀n đất nằm ở hữu ngạn sông H}̣u của hai tỉnh 

Long Xuyên v| Ch}u Đốc cũ.  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
456 

 

Ở câṕ Nam Bộ, giải thể bộ m{y Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ, chỉ duy trì 

Ban Nghiên cứu - Tổng kết (giữ danh nghĩa Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ 

trong c{c b{o c{o tổng kết hoặc trong truyền đạt mệnh lệnh cũa  

Trung ƣơng Cục) để giúp Trung ƣơng Cục thống nh}t́ chỉ đạo c{c v}ń 

đề qu}n sự trên to|n chiến trƣờng. 

Ở câṕ các Phân liên khu, bố trí c{c chức danh lãnh đạo chủ chốt: ở 

Ph}n liên khu miền Đông: Lê Du}̃n, sau đó Phạm Hùng. Ở Ph}n liên 

khu miền T}y l| Lê Đức Thọ. Ở Đặc khu S|i Gòn - Chợ Lớn l| 

Nguyên̂ Văn Cúc (Nguyên̂ Văn Linh). 

4. Tổ chƣ́c lại lƣ̣c lƣợng vũ trang 

Lực lƣợng vũ trang Nam Bộ đƣợc tổ chức lại đủ ba thứ qu}n, 

tinh gọn m| hiệu quả. 

Về bộ đội chủ lực, giải thể c{c đơn vị c}ṕ trung đo|n v| liên 

trung đo|n, tổ chức lại th|nh c{c tiểu đo|n, c{c đại đội. Việc sắp xếp 

lại lực lƣợng vũ trang n|y phù hợp với khả năng cung ứng hậu cần 

v| trang bị kỹ thuật, giúp c{c đơn vị đƣńg vững trên địa b|n  đƣợc 

ph}n công, chủ động v| linh hoạt trong đ{nh địch, hỗ trợ cho 

phong tr|o chiến tranh du kích ở địa phƣơng. 

Ở Nam Bộ lúc n|y có: 

- Hai tiểu đo|n chủ lực cơ động của hai Ph}n liên khu (Tiểu 

đo|n 302 của Ph}n liên khu miền Đông v| Tiểu đo|n 307 của 

Ph}n liên khu miền T}y). 

- C{c tiểu đo|n tập trung cũa các tĩnh (Tiểu đo|n 300 tỉnh B| Rịa - 

Chợ Lớn, Tiểu đo|n 303 tỉnh Thủ Biên , Tiểu đo|n 306 tỉnh Gia Định 

Ninh, Tiểu đo|n 309 tỉnh Mỹ Tho, Tiểu đo|n 311 tỉnh Long Ch}u Sa , 

Tiểu đo|n 295 bảo vệ Chiến khu Đ, Tiểu đo|n 304 bảo vệ chiến khu 

Dƣơng Minh Ch}u v| Tiểu đo|n 320 vận tải cũa Ph}n liên khu mi ền 

Đông, Tiểu đo|n 308 tỉnh Sóc Trăng, Tiểu đo|n 410 tỉnh Cần Thơ, Tiểu 

đo|n 406 tỉnh Long Ch}u H| , Tiểu đo|n 331 v| Tiểu đo|n 333 tỉnh 

Vĩnh Tr|, Tiểu đo|n 310, Tiểu đo|n 312, Tiểu đo|n 408) của Ph}n liên 

khu miền T}y. 
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- Tiểu đo|n quyết tử 950 v| c{c đại đội quyết tử (phụ tr{ch 

từng khu vực) 2763, 3721, 3824 của Đặc khu S|i Gòn - Chợ Lớn. 

- C{c đại đội độc lập (để tăng cƣờng cho c{c vùng còn yếu). 

- C{c đội vũ trang tuyên truyền (để hoạt động tại c{c vùng sau 

lƣng địch). 

- C{c đội binh chủng (đăc̣ công, ph{o binh, công binh), c{c đội săn 

t|u, thủy lôi. 

Về bộ đội địa phƣơng, củng cố c{c đại đội cho c{c huyện để đủ sức 

bảo vệ địa phƣơng mình. 

Về dân quân du kích, ph{t triển lực lƣợng để đẩy mạnh chiến 

tranh du kích. 

Đầu năm 1951, Trung ƣơng Cục chủ trƣơng: “Chũ động kiềm 

chế địch trên chiến trƣờng Nam Bộ v| tiến lên kịp với phong tr|o 

to|n quốc. Muốn chủ động kiềm chế địch phải: gi|nh giật Khu 8, 

tiến công kiềm chế ở  Khu 7, giữ vững Khu 9, giúp phong tr|o ở  

Campuchia ph{t triển, phối hợp chặt chẽ với T}y Nguyên v| Cực 

Nam Trung Bộ. Nắm vững phƣơng ch}m chiến lƣợc: “du kích chiến là 

chính, học tập đánh vận động chiến, đẩy mạnh vận động chiến tiến tới”1. 

Đầu năm 1952, Trung ƣơng Cục nêu rõ: “Riêng ở Nam Bộ, thế 

giằng co của ta còn th}ṕ kém, ta bị động nhiều, vì du kích chiến 

tranh chậm ph{t triển, lực lƣợng ta còn kém nhiều hơn địch. Do đó 

m| phƣơng ch}m chiến lƣợc của ta ở Nam Bộ v}n̂ l|: du kích chiến là 

chính, học tập vận động chiến. Giữ vững sự lãnh đạo thống nh}́ t to|n 

Nam Bộ, tr{nh bị c ắt đƣt́ giữa miền T}y v| miền Đông, quyết giữ 

vững miền Trung”2. 

___________ 

1. Nghị quyết qu}n sự năm 1951 của Bô ̣Tƣ lêṇh Nam Bô,̣ d}̂n theo: Bô ̣

Tƣ lêṇh Qu}n khu 9: Quân khu 9 ba mƣơi năm kháng chiến 1945-1975, Nxb. 

Qu}n đội nh}n d}n, H| Nôị, 1996, tr.168. 

2. Nghị quyết qu}n sự năm 1952 của Bô ̣ Tƣ lêṇh Nam Bô,̣ d}̂n theo: 

Đảng ủy v| Bộ  Tƣ lêṇh Qu}n khu 7: Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị  

lực lƣợng vũ trang Quân khu 7 (1945-1954), Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| 

Nôị, 2003, t.1, tr.265.  
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II. GIAI ĐOẠN GIẰNG CO QUYẾT LIỆT GIƢ̂A LƢ̣C LƢỢNG 

KH[NG CHIẾN V\ QU]N PHÁP X]M LƢỢC1 

(TƢ̀ ĐẦU NĂM 1951 ĐẾN GIƢ̂A NĂM 1953) 

1. Nhƣ̂ng thủ đoạn mới của thƣ̣c dân Pháp 

Tƣớng Jean de Lattre đến S|i Gòn cuối năm 1950 nhƣng chƣa 

tròn một năm thì phải về Ph{p chữa bệnh (20-11-1951) rồi chết 

ng|y 11-1-1952. Hai chức vụ cao nh}t́ ở Đông Dƣơng lại đƣợc t{ch ra 

để giao cho hai ngƣời: 

- Chức Cao ủy Ph{p ở  Đông Dƣơng do Bộ trƣởng phụ tr{ch 

c{c nƣớc liên kết (tức Bộ trƣởng Thuộc địa cũ) Jean Letourneau 

kiêm nhiệm (từ th{ng 4-1952 đến th{ng 5-1953)2; 

- Đại tƣớng Raoul Salan, nguyên l| Phó tƣớng của J. de Lattre, 

đƣợc cử l|m Tổng Chỉ huy qu}n Ph{p ở Đông Dƣơng. 

Thủ đoạn chính trị 

Dƣới tác động cũa nh ững sự kiện mới xảy ra ở Việt Nam (chiến 

thắng Biên giới Thu Đông 1950), ở Ph{p (phong tr|o phản chiến 

ph{t tri ển, tình hình kinh t ế - t|i chính khó kh ăn do theo đuổi 

chiến tranh Đông Dƣơng), ở Viê̂n Đông (thắng lợi cũa Cách mạng 

Trung Quố c ng|y 1-10-1949, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ng|y 

25-6-1950), thực d}n Pháp ph ải nói khác đi - nhƣ tuyên bố  của J . de 

Lattre - “Chiến tranh Đông Dƣơng không còn l| m ột cuộc chiến 

tranh thuộc địa, vì Đông Dƣơng không còn l| m ột thuộc địa 

___________ 

1. Thế giằng co ở đ}y đƣợc hiễu l| sự tranh ch}́p quyết liêṭ giữa ta v| 

địch trên địa b|n Nam Bô,̣ không có h|m ý nói về giai đoạn c}̀m cự. 

2. Trƣớc đó, từ ng|y 6-1 đến ng|y 31-3-1952, Gauthier đƣợc cử l|m 

Quyền Cao ủy. C{c nƣớc liên kết: Les Etats associés, đƣợc ra đời năm 

1949 khi Ph{p trao “độc l}̣p” cho ba nƣớc Đông Dƣơng [Viêṭ Nam (Bảo 

Đại), Cao Miên, L|o] nằm trong Liên hiệp Ph{p (Union Française).  
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nữa (!). Cũng nhƣ chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Đông Dƣơng l| 

một cuộc chiến đấu chống lại sự độc t|i cộng sản”1. Kho{c lên cuộc 

chiến m|u sắc ý thức hệ, Ph{p muốn che đậy bản ch}t́ thực d}n x}m 

lƣợc của nó, đồng thời }m mƣu biến nó th|nh một “cuộc nội chiến” 

giữa những ngƣời Việt Nam cộng sản với những ngƣời Việt Nam 

“quốc gia”. Mặt kh{c, Ph{p đăṭ cuộc chiến tranh Đông Dƣơng v|o 

quỹ đạo của “chính s{ch ngăn chặn cộng sản” của Mỹ nhằm xin Mŷ 

rót thêm đôla v| súng đạn giúp đạo qu}n viê̂n chinh của Ph{p đ{nh 

bại cuộc kh{ng chiến của qu}n v| d}n Việt Nam, với ảo tƣởng sẽ lợi 

dụng đƣợc tiền v| vũ khí Mỹ m| v}n̂ duy trì đƣợc ảnh hƣởng của 

Ph{p tại Đông Dƣơng. 

Thực d}n Ph{p v| can thiệp Mỹ tìm c{ch củng cố Chính phủ 

“Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại. Hai nội c{c đầu tiên chỉ tồn tại  

v|i th{ng2, nội c{c Trần Văn Hữu v| nội c{c Nguyê̂n Văn T}m tồn tại 

đƣợc l}u hơn3. Ph{p v| Mỹ tạo điều kiện cho Chính phủ B ảo Đại 

vƣơn ra thế giới bên ngo|i nhƣ mời dự Hội nghị quốc tế viện trợ kỹ 

thuật ở Lake Success (12-6-1950), dự lê ̂ ký Hiệp định hòa  bình với 

Nhật Bản ở  San Francisco (8-9-1951), gia nhập Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO) (20-6-1950), Tổ chức Giáo dục - Khoa học v| V ăn 

hóa củ a Liên hợp quố c (UNESCO) (18-6-1951), đƣợc hầu hết c{c 

nƣớ c trong Hội  đồng Bảo an bõ phi ếu ch}́ p thuận cho 

___________ 

1. D}̂n theo: Joseph Buttinger: Vietnam: A Dragon Embattled (Viêṭ Nam: 

môṭ con rôǹg l}m tr}̣n), Nxb. Praeger, New York, 1967, t.2, tr.809. 

2. Nôị các đầu tiên (do Bão Đại kiêm nhiệ m chức Thũ t ƣớng, Nguyê̂n 

Văn Xu}n làm Phó Thũ t ƣớng) chỉ tồ n tại 6 th{ng (từ ng|y 1-7-1949 đến 

ng|y 6-1-1950), nôị c{c Nguyê̂n Phan Long vắn sô ́hơn, chỉ đƣợc 3 th{ng (từ 

ng|y 21-1 đến ng|y 27-4-1950). 

3. Nội c{c Tr}̀n Văn Hữu tồn tại hơn hai năm (từ ng|y 6-5-1950 đến 

ng|y 3-6-1952), nội c{c Nguyê̂n Văn T}m hơn một năm rƣỡi (từ ng|y 6-

6-1952 đến ng|y 17-12-1953).  
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“Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại trở th|nh th|nh viên của Liên hợp 

quốc nhƣng bị Liên Xô phủ quyết (19-9-1952), v.v1.. 

Thủ đoạn quân sự 

Cả J. de Lattre l}n̂ Salan đều coi Bắc Bộ l| chiến trƣờng chính, 

quyết định th|nh bại trong cuộc chiến của Ph{p ở  Đông Dƣơng. Họ 

ví Bắc Bộ l| “cái then cửa của Đông Nam [” (le verrou de l’Asie du Sud-

Est) để ngăn chặn l|n sóng c{ch mạng xã hội chủ nghĩa tr|n xuống 

phía nam. Họ đề nghị Mỹ tăng thêm viện trợ, nếu không Bắc Bộ 

có thể th}t́ thủ v| hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nhƣ lời của J. de 

Lattre: “Việc Bắc Bộ thât́ thủ sẽ mở cửa phần còn lại  của Đông Nam Á 

cho Cộng sản; sau đó Cộng sản sẽ chiếm Trung Đông, Bắc Phi và tràn 

ngập châu Âu từ phía nam”2. 

Đ{nh gi{ cao tầm quan trọng của Bắc Bộ không những không 

l|m lu mờ, m| ngƣợc lại còn l|m nổi bật ý nghĩa chiến lƣợc của 

Nam Bộ đối với địch nhƣ l| một hậu phƣơng lớn, một nơi dự trữ 

nh}n - t|i - vật lực để cung ứng cho c{c nỗ lực chiến tranh trong to|n 

xứ Đông Dƣơng theo chủ trƣơng “l}́y chiến tranh nuôi chiến tranh, 

dùng ngƣời Việt đ{nh ngƣời Việt”. 

Xu}́t ph{t từ nhận định đó, cả J. de Lattre v| Salan đều tập 

trung nhiều công sức để bình định Nam Bộ. 

Nhằm giải quyết m}u thu}̂ n giữa tập trung quân (để c|n quét , 

tiến công) v| phân tán quân (để bình định, chiếm đóng), Ph{p một 

mặt tổ chức qu}n ]u - Phi tinh nhuệ th|nh những binh đo|n cơ 

___________ 

1. Năm 1948, Liên Xô giới thiệ u Chính phũ Việ t Nam D}n chũ Cộ ng 

hòa gia nhậ p Hộ i đồng Kinh tế  v| Xã hộ i Liên hợp quố c. Ph{p kịch liệ t 

phản đối [J. Dalloz: La guerre d’Indochine 1945-1954 (Chiến tranh Đông 

Dƣơng 1945-1954), Sđd, tr. 183]. 

2. D}̂n theo: Stanley Karnow: Vietnam a History (Viêṭ Nam, môṭ thiên lịch 

sử), Penguin books, New York, 1987, tr. 187.  



Chương bốn: Góp phần đánh thắng xâm lƣợc... 

 

 

 
461 

 

động (groupes mobiles, viết tắt l| GM), mặt khác phát triển Qu}n đội 

quốc gia của Bảo Đại để l|m công việc “bình định v| g{nh v{c một 

phần nhiệm vụ t{c chiến thay thế qu}n Ph{p”1. 

Thực hiện ý đồ trên của Ph{p, Bảo Đại ký Dụ số 12 ng|y 15-

7-1951 ban h|nh lệnh tổng động viên bắt 60.000 thanh niên vùng tạm 

chiếm v|o lính, đồng thời gọi những học sinh có bằng th|nh chung 

v| bằng trung học đệ nh}t́ c}ṕ2 v|o c{c lớp đ|o tạo sĩ quan trừ bị của 

“Qu}n đội quốc gia”. 

V|o cuố i năm 1951, số qu}n cũa chính quy ền Bảo Đại l| 112.000 

ngƣời, chƣa kể 87.000 binh lính v| nh}n viên ng ƣời Việt nằm trong 

biên chế của đạo qu}n viễ n chinh Pháp . Ph{p - Chính quy ền Bảo 

Đại lập thêm 24 tiểu đo|n Việt Nam (BVN)3, n}ng tổng số  tiểu đo|n 

BVN lên 45, trong đó có 28 tiểu đo|n đƣợc tổ chức th|nh 4 sƣ đo|n 

bộ binh. 

Tỷ lệ qu}n bản xứ Việt Nam, L|o v| Campuchia trong qu}n đội 

Liên hiệp Ph{p ở  Đông Dƣơng tăng từ 51% (cuối năm 1950) lên 

62% (cuối năm 1951). Ph{p gọi hiện tƣợng đó l| sự “v|ng hóa” 

(jaunissement)4. Tuy nhiên, một tƣớng lĩnh Ph{p đã phải thừa nhận: 

“Sự v|ng hóa nhanh chóng đã l|m giảm tính chiến đấu của đạo 

qu}n viên̂ chinh”5. 

___________ 

1. Lê Văn Dƣơng: Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn hình 

thành 1946-1955, Bô ̣Tôñg tham mƣu S|i Gòn xu}́t bản, 1972, tr.66. 

2. Bằng trung học đệ nh}́t c}́p: Brevet d’Etudes du Premier Cycle 

(BEPC) hay bằng th|nh chung: Diplôme d’Etudes Primaires Supérieures 

Indochinoises (DEPSI) tƣơng đƣơng với bằng tôt́ nghiệp trung học cơ sở 

ng|y nay. 

3. Bataillon du Vietnam, viết tắt l| BVN. 

4. Cùng môṭ nôị dung m| 18 năm sau, đại sứ Mỹ ở S|i Gòn Bunker gọi 

l| “sự thay đổi m|u da của x{c chết”. 

5. Henri Navarre: L’Agonie de l’Indochine (Cơn h}́p hôí ở Đông Dƣơng), 

Nxb. Plon, Paris, 1957.  
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Mặt kh{c, nhờ số viện binh đƣa từ Bắc Phi sang, Ph{p có ở  

Đông Dƣơng 338.000 qu}n. V|o cuối năm 1951, Ph{p lập đƣợc 7 

binh đo|n cơ động v| 9 tiểu đo|n dù lính ]u - Phi (tăng g}́p ba lần 

so với năm 1950). 

Ở Nam Bộ, Ph{p bố trí 35 tiểu đo|n bộ binh (gồm 3 tiểu đo|n cơ 

động, 16 tiểu đo|n ]u - Phi v| 12 tiểu đo|n lính Bảo Đại), do tƣớng 

Chanson chỉ huy (từ th{ng 10-1949). Ngo|i ra, còn có 82 đại đội qu}n 

phụ lực (gồm lính biệt kích [commando], lính bảo an, lính Bình Xuyên, 

lính c{c gi{o ph{i Cao Đ|i T}y Ninh v| Hòa Hảo...)1. 

Đầu năm 1951, để đối phó với Chiến dịch Trần Hƣng Đạo của bộ 

đội Việt Nam ở vùng trung du Bắc Bộ, J. de Lattre điều 7 tiểu đo|n 

bộ binh v| 1 tiểu đo|n ph{o binh từ Nam Bộ ra. Nam Bộ chỉ còn 28 

tiểu đo|n bộ binh. Địch lại r{o riết bắt lính nên trong năm 1951, 

chúng lập thêm ở Nam Bộ 5 tiểu đo|n mới thay cho số lính bị đƣa ra 

Bắc Bộ. 

Để biến Nam Bộ th|nh hậu phƣơng cho to|n chiến trƣờng Đông 

Dƣơng, Ph{p ra sức tiến công v| bình định ở Nam Bộ bằng những 

biện ph{p phối hợp trên cả ba mặt: qu}n sự, chính trị, kinh tế, đề ra 

mục tiêu chiếm miền T}y, kiểm soát ch ặt miền Trung v| bao v}y, cô 

lập miền Đông Nam Bộ. 

Đƣợc Mỹ trang bị nhiều phƣơng tiện cơ động nhanh, hỏa lực 

mạnh, hệ thống thông tin liên lạc tốt, nh}t́ l| tăng cƣờng loại xe lội 

nƣớc mới sử dụng cho vùng đầm lầy, loại t|u nhỏ, len lỏi v|o kênh 

rạch chằng chịt của khu tự do, căn cứ c{ch mạng , Ph{p m ột mặt 

tiếp tục tung qu}n đóng đồn bót , chia cắt Nam Bộ th|nh từng 

___________ 

1. Chanson cũng nhƣ Bondis vừa l|m Ủy viên Côṇg hòa Ph{p tại 

Nam Bộ , vừa làm T ƣ lệnh qu}n Pháp ở Nam Bộ . Ng|y 31-7-1951, Chanson 

bị diêṭ bằng lựu đạn, tƣớng Bondis đƣợc cử lên thay (từ ng|y 29-9-1951 

cho đến ng|y đình chiêń th{ng 7-1954).  
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ô để kiểm so{t c{c trục giao thông thủy bộ, c{c vùng d}n cƣ; mặt kh{c 

dùng c{c tiểu đo|n bộ binh, c{c đội biệt kích (commando) b}t́ ngờ 

tập kích v|o vùng tự do v| c{c căn cứ của ta. 

2. Thế giằng co quyết liệt 

Ở đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn 

S|i Gòn - Chợ Lớn l| nơi đóng c{c c ơ quan đầu nâo cũa Pháp 

v| chính quy ền Bảo Đại. Do đó, theo báo cáo số  1/NC-52 th{ng 1-

1952 của Ban địch tình , Ph{p tập trung ở S|i Gòn - Chợ Lớn 41.866 

qu}n (trong tổng số  77.234 qu}n trên to|n Nam Bộ, chiếm hơn 

54%), trong đó có 21.165 lính ]u - Phi (chiếm 62,6% trong tổng số  

33.807 qu}n trên to|n Nam Bộ). Ngo|i ra , còn có h|ng vạn c ảnh sát 

v| mật thám . 

Để bảo vệ S|i Gòn - Chợ Lớn, địch ra sức đ{nh ph{ c{c tổ 

chức kh{ng chiến trong nội th|nh. Chỉ trong bốn th{ng (từ th{ng 5 

đến th{ng 9-1951), địch ph{t hiện v| bắt giam 2 th|nh viên của Ban 

C{n sự nội th|nh, 3 bí thƣ quận ủy, 5 quận ủy viên, nhiều cán bộ 

c}́p quận v| c}́p hộ1. Số đảng viên của đặc khu năm 1951 giảm 

55,6%, từ 277 đảng viên v|o đầu năm chỉ còn 123 ngƣời v|o cuối 

năm. Nhiều c{n bộ c{c đo|n thể, cơ sở mật của kh{ng chiến cũng bị 

lộ, bị bắt. Ban Ch}́p h|nh liên hiệp Công đo|n S|i Gòn - Chợ Lớn chĩ 

còn liên lạc đƣợc 6 xí nghiệp (trong tổng số 22 xí nghiệp)2. 

Tuy ở  trong tình hình gay go nhƣ vậy nhƣng lực lƣợng c{ch 

mạng ở đô thị không lui về thế trƣờng kỳ mai phục m| v}n̂ luôn tìm 

c{ch tiến công địch. 

___________ 

1. Qu}̣n l| tô ̃ chức h|nh chính của ta. Về phía Ph{p - chính quyền Bảo 

Đại, S|i Gòn - Chợ Lớn đƣợc chia l|m 18 hô ̣ (trực thuôc̣ Tòa đô chính S|i 

Gòn v| Tòa đô chính Chợ Lớn). 

2. Xem: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sãn Việ t Nam Thành phố  Hồ Chí Minh 

(sơ thảo), Nxb. Th|nh phố  Hồ Chí Minh , 1995, t. 1, tr. 325, 327.  
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Ng|y 12-1-1951, Ban Công t{c số 9 diệt Henri de Lachevrotière, 

Chủ tịch tổ chức UDOFI1, ngay tại ngã tƣ Richaud - Eyriaud des 

Vergnes (nay l| Nguyê̂n Đình Chiểu - Trần Quốc Thảo). 

Th{ng 3-1952, Đại đội quyết tử Dƣơng Văn Dƣơng phối hợp 

với một đại đội của Tiểu đo|n 300 tỉnh B| Rịa - Chợ Lớn chặn 

đ{nh t|u Talaken trên sông So|i Rạp. C{c chiến sĩ bơi ra giữa 

sông, ném móc leo lên t|u, dùng súng v| lựu đạn khống chế thủy thủ, 

buộc t|i công l{i t|u v|o v|m Rạch L{. Sau khi thu 4 xe ôtô, 100 xe 

đạp, nhiều t}ń bột mì, nhiều m{y móc v| h|ng hóa đƣa về căn cứ, lực 

lƣợng c{ch mạng đ{nh chìm t|u. Đêm 15-3-1952, tổ đăc̣ công do Lê 

Văn Thọ chỉ huy dùng mìn l|m nổ tung kho bom An Hội (ở T}n Sơn 

Nh}t́). To{n lính Bắc Phi giữ kho bom n|y bị diệt. 

Th{ng 4-1952, c{c chiến sĩ đặc công nƣớc đ{nh chìm t|u qu}n sự 

Saint Louvert của Ph{p trên sông Lòng T|u. 

Vang dội nh}t́ l| trận đ{nh kho bom Phú Thọ ng|y 3-8-19522, c{c 

chiến sĩ Cung, Thanh v| Liên thuộc Đội đăc̣ công 205 dùng mìn  

đ{nh kho Phú Thọ, l|m nổ tung 52.000 t}ń bom đạn v| đốt cháy  

h|ng triệu lít xăng. Lửa ch{y suốt ng|y đêm, tiếng nổ l|m rung 

chuyển S|i Gòn - Chợ Lớn v| vùng l}n cận. 

Ng|y 23-9-1952, kỷ niệm Ng|y Nam Bộ kh{ng chiến, c{c chiến sî 

Đội đăc̣ công 205 (do Nguyên̂ Văn Cứng chỉ huy, với c{c chiến sî 

Phạm Văn Hai, Bùi Văn Ba) đ{nh v|o c}u lạc b ộ sĩ quan không qu}n  

Ph{p ở  góc đƣờng Mac Mahon - Mayer (nay l| góc đƣờng Nam Kỳ 

khởi nghĩa - Võ Thị S{u), diệt h|ng chục sĩ quan. 

Cùng ng|y, bộ đội c{ch mạng đ{nh bót Bình Thạnh, tiêu diệt 

nhiều lực lƣợng địch. 

___________ 

1. Liên hiệp để bảo vệ sự nghiệp của Ph{p ở Đông Dƣơng (Union 

pour la Défense de l’Oeuvre Française en Indochine, viết tắt l| UDOFI) 

th|nh l}̣p ng|y 15-7-1946. 

2. Có s{ch ghi ng|y 31-8-1952.  
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Trên chiến trường Phân liên khu miền Đông 

Thực d}n Pháp chũ tr ƣơng phong tõa mi ền Đông bằng cách 

lập các đồn bót , th{p canh d|y đặc nhằm kiểm soát đƣờng sông 

(sông Tiền, sông V|m Cõ ...), đƣờng bộ (đƣờng xuố ng miền T}y, 

đƣờng lên T}y Nguyên, đƣờng ra Nam Trung Bộ, đƣờng sang 

Campuchia), đƣờng xe lửa v| đƣờng biển. C{c thủ đoạn m ới cũa 

địch khi ến cho chiến trƣờng Ph}n liên khu miền Đông bị chia c ắt 

v| cô lập. Sự liên lạc , tiếp tế từ c}́p chĩ  đạo đến các c ơ sở cũng 

nhƣ giữa các vùng v ới nhau vô cùng khó kh ăn, có lúc , có n ơi bị 

gi{n đoạn . 

Kết hợp với bao v}y, địch liên ti ếp mở c{c cu ộc h|nh qu}n 

đ{nh v|o vùng t ự do cũa Ph}n liên khu mi ền Đông , nh}́t l| v|o 

c{c c ăn cứ chiến khu Đ, Long Nguyên, Vƣờn Thơm, Phú Mỹ , 

Đồng Tháp M ƣời... v| các vùng du kích quan trọng (nhƣ Thanh 

Điền, Long Thuận, Phƣớc Ninh...), tổ chức c|n quét d|i ng|y ở 

vùng ven, thực hiện “ba sạch” (đốt sạch , giết sạch , ph{ sạch ) r}́t 

dã ma n1. 

Th{ng 6-1951, Ph{p m ở cuộc c|n lớn v|o chiến khu Đ. Qu}n 

địch - có m{y bay v| ph{o binh y ểm trợ - chia l|m ba mûi , tiến 

công v|o T}n D}n, B| Đã v| theo sông Đồng Nai lên T}n Hòa , T}n 

Tịch . C{c ti ểu đo|n 295, 303 phối hợp với bộ đội địa phƣơng v| 

d}n qu}n du kích đ{nh địch quy ết liệt, bảo vệ chiến khu an to|n. 

Sang tháng 9-1951, địch chiếm chiến khu Thuận An Hòa . Trong hai 

th{ng đầu năm 1952, Ph{p m ở liên tiếp bố n cuộc h|nh qu}n “Gió 

lốc” (Tourbillon) I, II, III, IV do tƣớng Baillif - phụ t{ của t ƣớng 

Bondis, Tƣ lệnh qu}n Pháp ở Nam Bộ - chỉ huy , v|o căn cứ Đồng 

Th{p M ƣời v| các vùng l}n c ận ở hai tĩnh Mŷ Tho , Long Ch}u Sa . 

Có lúc , địch huy động hơn 3.000 qu}n, 75 xe lội nƣớc, 

___________ 

1. Ở Gia Định Ninh, Ph{p đƣa h|ng chục thanh niên ra h|nh hình, 

chặt đ}̀u rồi xô x{c xuống sông ở c}̀u X{ng, c}̀u B| Bếp.  
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29 t|u. Tuy bị bộ đội c{ch mạng đ{nh trả quyết liệt, địch v}n̂ 

chiếm đƣợc nhiều vùng đông d}n ở kênh Nguyên̂ Văn Tiếp, đóng 

đồn ở Thiên Hộ. 

Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u ở phía bắc T}y Ninh, nơi đóng 

c{c cơ quan đầu não của Ph}n liên khu miền Đông, l| mục tiêu 

đ{nh ph{ nhiều lần của địch. Chúng mở c{c cuộc h|nh qu}n hoặc 

tung biệt kích thọc s}u đ{nh lẻ, bắn ph{o hoặc cho m{y bay dội 

bom xuống c{c xã Ninh Thạnh, Thạnh Bình, Chơn B| Đen, Phƣớc 

Ninh, Định Th|nh, lập thêm đồn bót nhằm ngăn chặn sự tiếp tế, liên 

lạc của lực lƣợng kh{ng chiến. 

Từ ng|y 24-4 đến ng|y 1-5-1952, địch tung kho ảng 20 tiểu đo|n 

mở nhiều mũi tiến công, hƣớng chính l| Đồng Rùm v| T| Dơ, đồng 

thời cho biệt kích nhảy dù xuống T| Dơ nhằm bắt sống ban lãnh đạo 

Ph}n liên khu miền Đông. Địch đốt h|ng trăm ngôi nh|, hủy h|ng 

nghìn giạ lúa, giết nhiều tr}u, heo... nhƣng bị Tiểu đo|n 302 đ{nh 

khiến chúng thiệt hại nặng, buộc phải rút qu}n m| không thực hiện 

đƣợc mục tiêu. 

Vùng tự do ng|y c|ng bị thu hẹp . Trong tổng số  103 xã của 

tỉnh B| Rịa - Chợ Lớn, có t ới 99 xã (chiếm tỹ l ệ 96%) l| vùng tạm 

chiếm v| vùng du kích y ếu. Ở tỉnh Gia Định Ninh , địch chi ếm 

hầu hết các vùng du kích (kể cả vùng Đức Hòa Th|nh ). Hội nghị 

Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho đầu năm 1953 thừa nhận tĩnh n|y không 

còn vùng t ự do nữa, chỉ có vùng tạm chi ếm v| vùng du kích : 

huyện Thũ Th ừa (T}n An cû ) trƣớc kia có c ăn cứ rộng, nay phần 

lớn trở th|nh vùng tranh ch}́ p; huyện Mộc Hóa tr ƣớc kia l| địa 

b|n chũ y ếu cũa chiến khu Đồng Tháp M ƣời, nay có 70 - 80% d}n 

số tản cƣ ra vùng tạm chi ếm. Căn cứ Đồng Tháp M ƣời chĩ còn 

một số  lõm du kích . 

Trong ho|n cảnh hết sức khó khăn, bộ đội Ph}n liên khu miền 

Đông v}n̂ tìm c{ch đ{nh địch, tiêu biểu l| c{c trận đ{nh sau: 
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Ng|y 26-5-1951, Tiểu đo|n 300 tỉnh B| Rịa - Chợ lớn đ{nh 

chìm t|u vận tải qu}n sự Saint Lauberbier (trọng tải 7.000 t}ń) trên 

sông Lòng T|u, diệt hơn một trung đội địch. 

Ng|y 20-7-1951, dƣới sự chỉ huy tr ực tiếp cũa Tĩnh đội 

trƣởng Huỳnh Văn Nghệ, 75 chiến sî thu ộc Tiểu đo|n 303 tỉnh 

Thủ Biên cùng l ực lƣợng biệt động cũa tĩnh hóa trang l| công 

nh}n Sở đ{ B|u C{ dùng xe v ận tải tiếp cận Trụ s ở yếu khu Trảng 

Bom, b}́t ngờ dừng xe, tiến công chớp nhoáng , diệt 50 lính ]u - 

Phi v| bắt số ng 50 tên khác , sau đó dùng xe GMC của địch ch ở 

to|n bộ chiến lợi ph}̃ m (tiền, gạo , 200 súng v| h|ng chục tấ n đạn) 

về Chiến khu Đ an to|n. 

Ng|y 31-7-1951, chiến sĩ cảm tử Phan Văn Út (tức Út Ngọ hay 

Triệu Ho|ng Minh) diệt tƣớng Chanson, Ủy viên Cộng hòa kiêm Tƣ 

lệnh qu}n Ph{p ở Nam Kỳ, v| Thủ hiến Nam phần Th{i Lập Th|nh1 

trong một lê ̂duyệt binh ở thị xã Sa Đéc. 

Ng|y 29-1-19522, bộ đội v| đăc̣ công tỉnh B| Rịa - Chợ lớn tiêu diệt 

một loạt cơ sở địch (nhƣ dinh quận, bót cảnh s{t, đồn Madec) ở thị 

tr}ń Cần Giờ. 

Ng|y 21-7-1952, c{c chiến sĩ ở tỉnh B| Rịa - Chợ lớn tiến công 

trung t}m an dƣỡng của sĩ quan Ph{p ở Vũng T|u, diệt 3 sĩ quan (1 

trung t{, 2 thiếu t{) v| 5 hạ sĩ quan, l|m bị thƣơng 19 sĩ quan kh{c. 

Ngo|i ra, c{c chiến sĩ Ph}n liên khu miền Đông còn tập kích 

trƣờng hu}ń luyện hạ sĩ quan ngụy ở Bình Đức (Mỹ Tho), diệt đồn 

C}m̃ Sơn ở  Cai Lậy (Mỹ Tho). Đặc biệt, chiến công của tổ công 

binh Ph}n liên khu miền Đông ph{ sập cầu Bến Lức (T}n An) trên 

đƣờng 16A (nay l| quốc lộ số 1 đoạn từ S|i Gòn đến cầu Mŷ Thuận) 

___________ 

1. Th{i L}̣p Th|nh trƣớc sau v}̂n giữ liên lạc với c{n bộ c{ch mạng, có 

l}̀n thông b{o cho ta trƣớc kế hoạch của tƣớng Chanson sắp t}́n công căn cứ 

Đồng Th{p Mƣời (theo Tr}̀n Cửu Kiến trong Nhiều t{c giả: Làm đẹp cuôc̣ 

đời, Huỳnh Tấn Phát - Con ngƣời và sự nghiệp, Sđd, tr. 191). 

2. Có s{ch ghi l| ng|y 5-1-1952.  
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khiến đƣờng giao thông huyết mạch của địch giữa S|i Gòn v| 

đồng bằng sông Cửu Long bị gi{n đoạn một thời gian, v.v1.. 

Trận bão lụt năm 1952 

Th{ng 10-1952, giữa lúc cu ộc kháng chi ến ở Ph}n liên khu miền 

Đông đang trong giai đoạn gay go quyết liệt, một cơn bão d ữ dội 

ập đến. Nƣớc sông Đồng Nai v| sông Bé d}ng cao đột ngột, biến 

vùng căn cứ dọc bờ sông th|nh một biển nƣớc bao la, có chỗ s}u đến 

6 - 7 m, kéo d|i h ơn nửa tháng. Cơn “bâo lụt n ăm Thìn” n|y đã t|n 

ph{ nặng nề Chiến khu Đ, Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u. Nhiều 

nh| cửa, l{n trại, kho t|ng bị tốc m{i, sụp đổ, nhiều ngƣời, gia súc v| 

t|i sản bị nh}ń chìm trong nƣớc, bị cuốn trôi. To|n bộ c}y lƣơng 

thực đều chết vì ngập nƣớc l}u ng|y2. 

___________ 

1. “Tr}̣n đ{nh sập c}̀u Bêń Lức do tô ̃công binh gôm̀ ba chiêń sî Ngôn, Xã, 

Cử thực hiêṇ. C}̀u Bến Lức bắc ngang sông Vàm Cõ Đông là c}y c}̀u dài nh}́t 

của tuyến đƣơǹg huyết mạch trên lộ  16A (nay là quôć lộ 1) nôí Sài Gòn v ới 

miêǹ T}y Nam Bộ . C}̀u đƣơc̣ canh phòng c}̃n m}̣t, thƣờng xuyên có mộ t đại 

đội lính ]u - Phi canh gác, đêm có đèn pha rọi s{ng rực, b}́t cứ v}̣t gì nôĩ trên 

sông nhƣ lục bình, chuôí... trôi g}̀n c}̀u đều bị lính bắn hoặc ném lựu đạn đề 

phòng công binh ta đột nh}̣p. Sau nhiêù tháng theo dôi, ta v}̣n động nh}n d}n 

hai bên bờ sông liên tục thã lục bình trôi theo dòng n ƣớc ròng về  phía cầu. 

M}́y ngày đầu địch bắn súng, ném lựu đạn v|o bè lục bình, chuôí nhƣng d}̀n 

d}̀n quen mắt, chúng ít bắn. Tô ̃công binh đặt một khối thuôć nỗ 200kg TNT 

trên phao treo lơ lửng dƣới nƣớc, nƣớc ròng chãy r}́ t mạnh, chiêń sî (Ngôn, 

Xã, Cử) phải ôm khố i thuốc điêù khiển cho áp sát ch}n c}̀ u, côṭ chặt khố i 

thuôć nỗ v|o ch}n cầu rồi thã ngƣời ra xa. Thuôć nỗ, c}̀u Bến Lức bị phá s}̣p 

môṭ nhịp giữa c}̀u, môṭ sô ́tên lính ]u - Phi gác c}̀u bị diêṭ. Đƣờng v}̣n chuyêñ 

bô ̣giữa miền T}y và Sài  Gòn bị ngƣng trệ môṭ thời gian dài (D}̂n theo: Cuôc̣ 

kháng chiến 30 năm cũa quân dân Tiề n Giang, Bô ̣ Chỉ huy Qu}n s ự tỉnh Tiền 

Giang }́n hành năm 1988, tr. 106-107 v| theo hồi ức cũa Nguyên̂ Đăng, nguyên 

Phó Tƣ lêṇh Khu 8). 

2. Trong b|i h{t  Lên ngàn của nhạc sĩ Ho|ng Việ t có đoạn phản {nh 

những h}̣u quả tai hại của tr}̣n “bâo lụt năm Thìn”: Gió mƣa sập đổ mái nhà, 

bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thƣơng lệ rơi chứa chan...  
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Chƣa bao giờ qu}n v| d}n miền Đông trải qua cơn thử th{ch 

khắc nghiệt đến nhƣ thế. Nạn đói diên̂ ra khắp vùng căn cứ kh{ng 

chiến. Qu}n d}n phải chia nhau từng chén ch{o, hết gạo n}ú ch{o 

phải moi từng củ khoai còn sót lại, đ|o củ m|i, củ chụp, h{i rau 

rừng, l}́y măng tre... để chia nhau, th}ḿ đậm tình nghĩa qu}n d}n 

trong cơn hoạn nạn. Đồng b|o Hớn Quản (T}y Ninh), Chiến khu Đ, 

Chiến khu Bến C{t xin chính quyền c{ch mạng tạm cho ra vùng 

tạm chiếm, có chiến sĩ xin gửi súng lại tạm về nh| để tìm c{i ăn. 

Những hạt gạo cuố i cùng cûng đƣợc vét h ết để n}ú cháo cho ng ƣời 

gi| v| trẻ em đủ sức lên đƣờng. Đồng b|o v| chiến sĩ, nƣớc mắt tuôn 

tr|o, tạm chia tay kẻ ở ngƣời đi. 

C{c đội thanh niên xung phong do đo|n viên Thanh niên Cứu 

quốc l|m nòng cố t đã đƣợc th|nh lập l|m nhiệm vụ vận tải cứu đói. 

Từ chiến khu Đ phải vƣợt qua tuyến lửa: đƣờng 16, đƣờng 14, 

đƣờng 13, vƣợt sông Thị Tính , sông S|i Gòn , quốc lộ 1, lội qua bƣng 

Ông Hòa d|i 5km, có nơi nƣớc s}u lút đầu, địch thƣờng xuyên phục 

kích, vƣợt qua lộ 10 để đến Kinh 3 (T}n An - Đồng Tháp M ƣời) 

nhận lƣơng khô, mắm, muối từ miền Trung, miền T}y chuyển lên. 

Mồ hôi, nƣớc mắt v| cả m{u đã đổ xuống. 

Nạn đói đi liền với dịch bệnh. Thiếu cơm đi cùng thiếu thuốc, 

thiếu thầy thuốc, “giặc sốt rét” ho|nh h|nh. Sốt rét {c tính đã 

cƣớp đi tính mạng của nhiều đồng b|o, chiến sĩ ta, tính ra cứ 10 ca 

may ra chỉ cứu đƣợc v|i ba ngƣời. 

Lợi dụng cơ hội ấy, Ph{p tổ chức c|n quét liên tục, bao v}y d|i 

ng|y, chặn c{c đƣờng liên lạc tiếp tế, đồng thời kêu gọi c{n b ộ, 

chiến sĩ ta ra h|ng. 

Chính trong tình thế cực kỳ khó khăn ấy lại nổi bật ph}m̃ ch}t́ 

tuyệt vời của “anh bộ đội Cụ Hồ” trên mảnh đất “miền Đông gian lao 

m| anh dũng”, băng mình trong mƣa bão để cứu đồng b|o, bụng 

đói m| v}n̂ b{m trụ chống c|n1. 

___________ 

1. Chỉ có môṭ sô ́ít c{n bộ, chiêń sĩ không chịu đƣ̣ng đƣợc gian khô,̃ bỏ 

về vùng địch tạm chiêḿ.  
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Trƣớc tình hình đó, Trung ƣơng Cục mi ền Nam, Ủy ban kh{ng 

chiến h|nh chánh Nam B ộ tổ chức cứu đói cho mi ền Đông. C{n bộ, 

chiến sî v| đồng b|o miền T}y quyên góp ti ền bạc , lƣơng thực, 

thực ph}̃ m, thuốc men , {o qu ần gửi lên giúp mi ền Đông1. Ph}n 

liên khu ũy v| B ộ Tƣ lệnh miền Đông một mặt chĩ đạo b ộ đội 

chống c|n, mặt khác t ổ chức sản xu}́ t hoa m|u ngắn ng|y. Bộ đội 

tỉnh Thủ Biên có c{ch gi ải quyết tích c ực hơn: ng|y 27-10-1952, tức 

10 ng|y sau khi bâo lụt x ảy ra, bộ đội tổ chức tập kích bót B ến Sắn, 

thu nhiều chiến lợi ph}̃ m cũa địch, ngo|i súng đạn còn có l ƣơng 

thực, thực ph}̃m. 

Trên chiến trường Phân liên khu miền Tây 

Thủ đoạn của Ph{p ở  đ}y l| ra sức l}́n chiếm, thu hẹp, tiến tới 

xóa c{c vùng tự do lớn nhỏ của kh{ng chiến. 

Trong năm 1951, địch chiếm to|n tĩnh Bến Tre, sau đó huy động 

15 tiểu đo|n c|n quét huy ện Ch}u Th|nh , tỉnh C ần Thơ v| các 

huyện Long Mŷ , Giồng Riềng, Ch}u Th|nh thuộc tĩnh Rạch Giá cû , 

đóng đồn bót ở Tri Tôn v| Sóc Xo|i . Th{ng 3-1951, qu}n Ph{p nhảy 

dù xuố ng vùng Mo So , l}́y đi một số  súng đạn, m{y móc của công 

binh xƣởng 18 Long Ch}u H|. Đến cuối năm 1953, chúng lấn chiếm 

một phần vùng giải phóng cũa các tĩnh C ần Thơ v| Sóc Tr ăng, c{c 

địa phƣơng có nhi ều tín đồ Hòa Hảo v| đồng b|o Khmer Nam Bộ, 

lập lại t ề xã, bắt lính , lập đồn. Ở tỉnh Vĩnh Tr| , chúng chiếm lại các 

huyện Cầu Ngang (th{ng 5-1951), Tam Bình (th{ng 8-1951) v| Tr| 

Cú (th{ng 10-1951). Sang năm 1952, địch chi ếm thêm các huy ện 

C|ng Long (th{ng 2-1952), Vũng Liêm (th{ng 6-1952), Tr| Ôn v| 

một số xã huyện Duyên Hải (th{ng 7-1952)2. 

___________ 

1. Để có tiền cứu trợ miền Đông, nhiều cơ quan, đơn vị ở miền T}y tỗ 

chức cho cán bộ , chiến sî lao động thêm ngoài gi ờ, còn V ăn phòng X ứ 

đo|n Thanh niên  Cứu quố c Nam Bộ  tỗ chức các buỗ i ca kịch cãi l ƣơng có 

b{n vé ... 

2. Tỉnh ủy Vĩnh Tr| dời tƣ̀ Vĩnh Long xuống huyện C}̀u Ngang v| sau  

đo ́về huyện Duyên Hải.  
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Năm 1953, qu}n Pháp ti ếp tục l}́ n chiếm các huy ện An Biên, Gò 

Quao thuộc tĩnh Rạch Giá cû , vùng Núi T ƣợng, huyện Tịnh Biên , 

tỉnh Long Ch}u H| . Tính đến đầu năm 1953, số xã ho|n to|n gi ải 

phóng chỉ còn 25% ở tỉnh Cần Thơ v| 28% ở tỉnh Sóc Tr ăng1. Chỉ có 

tỉnh Vĩnh Tr| do phong tr|o chi ến tranh du kích đƣợc đẩy mạnh 

nên vùng tự do đƣợc khôi phục m ột phần, số đồn bót địch t ừ 219 

(th{ng 8-1952) giảm xuống còn 168 (th{ng 5-1953)2. 

Trong nửa đầu năm 1951, Bộ Tƣ lệnh Khu 93 mở liên tiếp hai 

chiến dịch Long Ch}u H| II v| Sóc Trăng II. 

Chiến dịch Long Châu Hà II4 diên̂ ra trên hai huyện Ch}u Th|nh v| 

Ch}u Phú A. 

Để nghi binh, bộ đội kháng chiến đ{nh v|o Rạch Gi{, tổ chức pha ́

hoại ở thị xã Cần Thơ, thị tr}ń Ô Môn, ph{ cầu Tr| Nóc, cầu Bò  Ót, 

qu}ý rối địch ở thị xã Ch}u Đốc. 

Trong đợt I (từ ng|y 10 đến ng|y 12-2-1951), du kích v| bộ đội giải 

phóng bao v}y 5 đồn ở  huyện Ch}u Th|nh. Địch dựa v|o công sự 

chống trả quyết liệt, đồng thời cho m{y bay ném bom, bắn ph{o 

xuống trận địa. Lực lƣợng kh{ng chiến chỉ chiếm đƣợc đồn Vĩnh 

Nhuận, thu nhiều vũ khí, đạn dƣợc, rồi rút về hậu cứ. 

Trong đợt II (từ ng|y 19 đến ng|y 20-2-1951 ), du kích v| b ộ 

đội giải phóng bao v}y 4 đồn ở huyện Ch}u Phú A , đồng thời 

___________ 

1. 2. Ở C}̀n Thơ, trong tôñg sô ́ 76 xã, có 19 xã tự do, 24 xã du kích v| 

33 xã tạm chiế m. Ở Sóc Trăng, có 19 xã tự do, 15 xã du kích v| 33 xã tạm  

chiêḿ (Theo Bô ̣ Tƣ lêṇh Qu}n khu 9: Quân khu 9 ba mƣơi năm kháng chiến, 

Sđd, tr. 195, 196). 

3. Thời gian n|y v}̂n giữ Bô ̣Tƣ lêṇh Khu 9, cho đến th{ng 7-1951 mới 

th|nh l}̣p Bô ̣Tƣ lêṇh Ph}n liên khu miền T}y. 

4. Do Vô Quang Anh (Phó Tƣ lêṇh Khu 9) l|m Chỉ huy trƣởng, Nguyê̂ n 

Văn Th}n (Bí th ƣ Tỉnh uỷ Long Ch}u H| ) l|m Chính trị viên . Tham gia 

chiến dịch có Trung đo|n T}y Đô, hai đại đội tĩnh Long Ch}u Hà , đội 

biệt động Hoà Hão v}̣ n số  304, c{c trung đội du kích t}̣ p trung cũa hai 

huyện.  
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chặn đ{nh qu}n của Năm Lửa do Ph{p điều đến ứng cứu c{c đồn nói 

trên, diệt v| bắt sống nhiều tên. 

Song song với hoạt động qu}n sự, lực lƣợng kh{ng chiến tiến 

h|nh vũ trang tuyên truyền, giúp đồng b|o theo đạo Hòa Hảo 

th}ý rõ hơn }m mƣu th}m độc của Ph{p v| tay sai. 

Chiến dịch Sóc Trăng II1 diên̂ ra từ ng|y 13 đến ng|y 15-5-1951. Ở 

hƣớng chính (huyện Thạnh Trị), Tiểu đo|n 408 v| Tiểu đo|n 410 dùng 

lối đ{nh công đồn đả viện, diệt đƣợc nhiều địch đi tiếp viện, nhƣng 

nhiều chiến sĩ c{ch mạng bị thƣơng do phi ph{o v| bom napan của 

địch. Ở hƣớng phối hợp (trên c{c huyện Vĩnh Ch}u, Long Phú, 

Ch}u Th|nh v| Phụng Hiệp), Tiểu đo|n 406 diệt nhiều địch, bắn rơi 

một m{y bay khu trục. 

Qua hai chiến dịch n|y, kh{ng chiến đã tạo lại đƣợc khí thế, 

củng cố lòng tin trong quần chúng, g}y dựng đƣợc cơ sở trong 

vùng có đồng b|o Khmer Nam Bộ. 

Ở Vĩnh Tr|, để chống lại sự l}ń chiếm của địch v| khôi phục 

phong tr|o du kích chiến tranh ở cơ sở, tỉnh chủ trƣơng ph}n t{n 

nhỏ c{c tiểu đo|n 331, 333, 310, 312 th|nh c{c ph}n đội về hoạt 

động ở  c{c huyện, xã, ấp. C{n bộ d}n - chính - đảng cũng xé lẻ chia 

nhau b{m cơ sở để tiếp tục hoạt động. Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng 

(th{ng 8-1952) đề ra nhiều chủ trƣơng, biện ph{p đ{nh địch có hiệu 

quả: trong 5 th{ng cuối năm 1952, c{c đơn vị đăc̣ công đ{nh chìm 

nhiều t|u, diệt nhiều xe qu}n sự trên đƣờng 16B (nay l| quố c lộ 1, 

đoạn t ừ bến ph| Mŷ Thu ận đi bến ph| Cần Thơ), đ{nh s ập cầu 

nổi, đ{nh hỏng ph| l|m tê li ệt giao thông cũa địch trong nhiều 

ng|y, diệt nhiều tháp canh v| c ứ điểm (trong đó có c ứ điểm 

___________ 

1. Do Nguyê̂n Ch{nh (Quyền Tƣ lệnh Khu 9) l|m Chỉ huy trƣởng, 

Huỳnh Thủ v| Ho|ng Thế Thiện (Trung đo|n T}y Đô) l|m Chỉ huy phó, 

Phan Văn Chiêu (Phó Bí th ƣ Tỉnh ủy Sóc Tr ăng) l|m Chính trị viên . Tham 

gia chiêń dịch có trung đo|n T}y Đô v| d}n qu}n du kích địa phƣơng.  



Chương bốn: Góp phần đánh thắng xâm lƣợc... 

 

 

 
473 

 

ngã tƣ Long Hồ), giết v| l|m bị thƣơng nhiều tên địch, thu nhiều 

súng đạn. Vĩnh Tr| đƣợc Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ khen thƣởng l| “lá cờ 

đầu trong phong tr|o ph{t triển chiến tranh du kích”1. 

Ở Bến Tre, trƣớc tình trạng tĩnh bị địch chi ếm hầu nhƣ ho|n 

to|n (th{ng 7-1951), Tỉnh ủy t ổ chức Hội nghị liên huy ện Sóc S ải - 

Mỏ C|y (24-9-1952) đề ra biện pháp đối phó . Đến cuố i năm 1952, 

một số  cuộc đấu tranh chính trị tr ực diện cũa qu ần chúng 

(chống l|m x}u, gom d}n, bắt lính ...) đã n ổ ra, du kí ch luồn s}u 

v|o vùng địch h ậu trừ gian diệt tề. Nhờ vậy, lực lƣợng kháng 

chiến khôi phục đƣợc một số  căn cứ v| cơ sở quần chúng ở 

nhiều nơi trong tĩnh . 

Ở Sóc Trăng, đêm 2-5-1952, Tiểu đo|n 308 của tỉnh đ{nh tan 

Tiểu đo|n 18 BVN (do Thiếu t{ Dƣơng Văn Đức chỉ huy) khi tiểu 

đo|n n|y l}́n chiếm xã Mỹ Phƣớc, thu hơn 100 súng c{c loại. 

Ở Cần Thơ, ng|y 16-8-1952, Tiểu đo|n 307 diệt cứ điểm Bảy 

Ng|n , h|ng chục tên địch th ƣơng vong, thu nhiều súng đạn. 95 

tên (có 2 viên chĩ huy ng ƣời Pháp ) bị b ắt, đƣợc cách mạng giáo 

dục r ồi thả. 

Ng|y 14-3-1953, bằng c{ch nghi binh, Tiểu đo|n 307 của Ph}n 

liên khu Miền T}y phục kích Tiểu đo|n 19 lính Bảo Đại tại B|u 

Thúi (C| Mau), diệt v| bắt sống h|ng trăm tên, thu to|n bộ vũ khí. 

Nhìn chung, thời kỳ từ năm 1951 đến đầu năm 1953 l| thời kỳ khó 

khăn của Nam Bộ, hầu hết c{c tỉnh bị l}́n chiếm, trừ Bạc Liêu v| một 

phần tỉnh Rạch Gi{ cũ. 

 

* 

*     * 

 

Tình hình khó khăn của ta trên chiến trƣờng Nam Bộ trong 

m}́y năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX do nhiều nguyên nh}n: 

___________ 

1. B{o c{o của Bô ̣Tƣ lệnh Nam Bô,̣ Kho lƣu trữ Bô ̣Quôć phòng.  
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Một là, do địch thay đổi chiến thuật bình định với thủ đoạn 

chia cắt chiến trƣờng Nam Bộ, bằng mạng lƣới th{p canh d|y đăc̣, 

phong tỏa miền T}y, cô lập miền Đông, kết hợp dùng lực lƣợng cơ 

động c|n quét l}́n chiếm, xóa bỏ vùng tự do của nhiều tỉnh. 

Hai là, do khuyết điểm của lực lƣợng kh{ng chiến: từ năm 

1949 đã nảy sinh tƣ tƣởng chủ quan, x}y dựng lực lƣợng nặng về 

đơn vị tập trung m| buông lơi phong tr|o du kích chiến tranh. Ở 

Ph}n liên khu miền Đông có tƣ tƣởng qu}n sự đơn thuần, xem 

nhẹ công t{c d}n vận, ở  Ph}n liên khu miền T}y có xu hƣớng 

qu}n phiệt, quan liêu trong lực lƣợng vũ trang. 

Nhờ ph{t hiện v| nỗ lực đấu tranh, kiểm điểm, khắc phục kịp 

thời những nhƣợc điểm nói trên (qua c{c hội nghị ch}ń chỉnh của Xứ 

ủy, c{c tỉnh ủy năm 1951, 1952), phong tr|o chiến tranh du kích ở cả 

miền Đông l}n̂ miền T}y bắt đầu khôi phục, điển hình l| huyện Ô 

Môn tỉnh Cần Thơ. Đến giữa năm 1953, qu}n v| d}n Nam Bộ 

vƣợt qua đƣợc giai đoạn khó khăn, {c liệt. 

3. Củng cố và phát triển hậu phƣơng kháng chiến 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của hậu phƣơng kh{ng chiến, 

ngay từ giai đoạn đầu của cuộc kh{ng chiến, Xứ ủy rồi Trung 

ƣơng Cục đã chỉ đạo triển khai s}u rộng h|ng loạt chính s{ch, 

biện ph{p về kinh tế, xã hội, chính trị nhằm x}y dựng v| liên tục 

củng cố c{c căn cứ địa, ph{t triển kinh tế để bồi dƣỡng sức d}n v| 

đ{p ứng nhu cầu cung c}ṕ ng|y c|ng tăng của kh{ng chiến, đ{p 

ứng nhu cầu ph{t triển văn hóa - xã hội ở c{c vùng độc lập. 

Củng cố các vùng căn cứ kháng chiến 

D}n số  Nam Bộ v|o năm 1952 có kho ảng 5.500.000 ngƣời1, 

quần chúng có tổ chức khoảng 1.900.000 ngƣời (sau khi Bến Tre, 

___________ 

1 . Theo báo cáo n ăm 1952 của Trung ƣơng Cục , Hô ̀ sơ A98 - 

LS/CCTQK7.  
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Vĩnh Tr| bị địch chiếm, con số n|y đã giảm mạnh). Nam Bộ có t}t́ cả 

1.214 xã. Riêng Ph}n liên khu miền Đông có 604 xã, trong đó có 190 

xã độc lập, 104 xã du kích v| 310 xã bị chiếm (ở Ph}n liên khu miền 

T}y, xã độc lập nhiều hơn). C{c xã vùng độc lập v| vùng du kích 

có chính quyền công khai, nhiều xã trong vùng tạm chiếm hoặc du 

kích yếu có chính quyền bí mật, trừ 139 xã ở c{c vùng Hòa Hảo v| 

Cao Đ|i T}y Ninh. 

Th{ng 5-1951, ở c}ṕ Nam Bộ, Ban Căn cứ địa đƣợc th|nh lập do 

Nguyên̂ Văn Trí phụ tr{ch (nguyên Chính ủy Khu 7) với nhiệm vụ  

xúc tiến công cuộc củng cố c{c căn cứ kh{ng chiến chủ yếu ở Nam 

Bộ: Chiến khu Đ, Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u, Chiến khu Đồng 

Th{p Mƣời, Chiến khu U Minh; đẩy mạnh sản xu}t́ lƣơng thực, 

khơi nguồn tiếp tế, tổ chức vận chuyển lƣơng thực, thực ph}̃m từ 

miền Trung Nam Bộ lên miền Đông Nam Bộ v| Khu 6, tiếp nhận 

h|ng tiếp tế của Trung ƣơng chi viện. Ở mỗi tỉnh mới th|nh lập 

cũng tích cực x}y dựng v| củng cố c{c căn cứ địa của riêng  mình. 

Nhờ đó, từ cuối năm 1952 đến giữa năm 1954, đi đôi với c{c hoạt 

động t{c chiến đƣợc đẩy mạnh lên, c{c căn cứ kh{ng chiến đã dần 

đƣợc phục hồi v| mở rộng. 

Căn cứ Ph}n liên khu miền T}y ít bị t{c động bởi c{c hoạt 

động c|n quét, l}ń chiếm v| t|n ph{ của địch nên tƣơng đối ổn 

định v| trở th|nh nguồn cung ứng lƣơng thực, thực ph}m̃ chủ yếu 

cho miền Đông v| Khu 6. Căn cứ Ph}n liên khu miền T}y bao gồm 

những vùng độc lập của c{c tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, d|i khoảng 180 

km, rộng khoảng 80 km, hình th|nh một hình tam gi{c có diện tích 

khoảng 8.000 km2; d}n số khoảng 700.000 ngƣời, ruộng đất phì nhiêu, 

c{ tôm đầy đủ, súc vật, hoa quả sung túc, muối đủ ăn, đƣờng đủ 

dùng nhƣng thiếu vải v| h|ng công nghệ. Lúa mỗi năm thu khoảng 

140.000 t}ń. Ở miền T}y còn có căn cứ Long Ch}u H| rộng khoảng 

1.300 km2, d}n số khoảng 70.000 ngƣời. 

Căn cứ Đồng Th{p Mƣời (thuộc Ph}n liên khu miền Đông) l| 

vùng có th ế xen kê gi ữa địch v| ta , v|o năm 1952 bao gồm c{c  
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vùng độc lập của hai tỉnh Mỹ Tho v| Long Ch}u Sa, d|i khoảng 100 

km, rộng khoảng 40 km, diện tích khoảng 3.500 km2, d}n số hơn 

100.000 ngƣời; nhiều ruộng tốt, súc vật, hoa quả dồi d|o, vải tơ tự 

cung đƣợc một phần ít nhƣng thiếu muối. Lúa mỗi năm thu gần 

20.000 t}ń. Đến giữa năm 1954, căn cứ Đồng Th{p Mƣời mở rộng 

s{t kinh Nguyên̂ Văn Tiếp, ra tới ven sông Tiền, ven sông V|m Cỏ 

Đông v| phía bắc quốc lộ 16A. 

Căn cứ miền Đông Nam Bộ gồm ba chiến khu: Chiến khu Đ 

(Biên Hòa ), Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u (T}y Ninh), Chiến khu 

B| Rịa - H|m T}n (huyện Đất Đỏ, B| Rịa - huyện H|m T}n , Bình 

Thuận). Căn cứ trung t}m l| Chiến khu Đ, d|i 70 km, chiều rộng 

60 km, diện tích kho ảng 3.700 km2, d}n số  khoảng 10.000 ngƣời 

v| có th ể ph{t tri ển rộng ra. Chiến khu Dƣơng Minh Ch}u d|i 60 

km, chiều rộng 30 km, diện tích kho ảng 1.300 km2, d}n số  khoảng 

6.000 ngƣời. Chiến khu B| Rịa - H|m T}n chiều d|i 60 km, rộng 

40 km. Đến giữa năm 1954, Chiến khu Đ ph{t tri ển về phía  nam 

gi{p sông Đồng Nai , phía b ắc giáp đƣờng 14, phía t}y gi{p 

đƣờng 16, quốc lộ 1A v| phía đông đến T| L|i. Chiến khu Dƣơng 

Minh Ch}u nố i căn cứ Định Th|nh , phía sông S|i Gòn gi{p núi 

Cậu, phía b ắc giáp Campuchia . 

C{c căn cứ miền Đông l| những khu rừng liên ho|n nhau nhƣng 

bị chia cắt bởi những trục giao thông quan trọng của địch (đƣờng 13 

S|i Gòn - L|o, đƣờng 14 S|i Gòn - Buôn Mê Thuột, đƣờng 20 S|i 

Gòn - Đ| Lạt, đƣờng xe lửa S|i Gòn - Nha Trang). Căn cứ miền 

Đông nằm ở vùng trung du, ruộng ít, ngƣời thƣa, trừ vùng B| Rịa, 

c{c nơi kh{c r}t́ thiếu lƣơng thực, c{, mắm, muối, mỗi năm chỉ thu 

khoảng 6.600 t}ń lúa. 

Ngo|i ba căn cứ nói trên , ở miền Đông còn nh ững căn cứ nhỏ 

hơn nhƣng không kém ph ần quan trọng nh ƣ Phú Mỹ , Minh Đạm, 

Rừng Sác , rộng trên 1.200 km2, d}n số  9.000 ngƣời; căn cứ Khu 5 

Hóc Môn , Vƣờn Thơm, B| Vụ , Long Nguyên, Thuận An Hòa , 
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Trảng B|ng, v.v.. Căn cứ Long Nguyên rộng khoảng 300 km2, d}n 

số 13.000 ngƣời. 

Thực hiện chính sách kinh tế mới 

Giữa năm 1951, Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục ban h|nh Chĩ 

thị “Công tác tạm cấ p đất, tăng gia sản xuấ t, tự túc t ự cấp, bao vây 

kinh tế địch” 1. 

Về kinh tế - t|i chính, Chỉ thị nêu: “Vâń đề kinh tế - tài chính trở 

nên câṕ bách nhât́ lúc này. Mục đích của ta là bồi dƣỡng sức dân và cung 

câṕ cho quân sự để chiến thắng... Điều côt́ yếu là phải giáo dục cho  cán bộ 

và nhân dân châṕ nhận tƣ tƣởng đúng đăń về chính sách kinh  tế - tài 

chính, tránh lôí ăn xổi ở thì, buôn bán lôí đại quy mô và gặp đâu làm đó. 

Phải có ý thức trƣờng kỳ và đi từ nhỏ đến lớn, phôí hợp chặt chẽ giữa các 

ngành dân quân chánh...”. 

Ng|y 3-7-1951, Trung ƣơng Cục lại chĩ thị các tĩnh T}y Nam 

Bộ th|nh lập c{c đo|n kiểm tra về ph{t tri ển canh nông v| kinh tế 

nông thôn. 

Sau khi bâi bõ vi ệc thi h|nh chũ tr ƣơng “bao v}y kinh tế địch”, 

để tạo m ột bƣớc chuyển trong đời số ng kinh tế ở nông thôn, x}y 

dựng hậu phƣơng kháng chi ến, Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chánh 

Nam Bộ mở Hội nghị v ề chính sách kinh t ế mới tại xã T}n Duy ệt 

(Bạc Liêu ). 

Chính s{ch kinh tế mới do Trung ƣơng Cục đề ra năm 1952 

gồm những nội dung chủ yếu sau: 

- Vận động phong tr|o sản xu}́t tự túc mạnh mẽ trong nh}n 

d}n vùng căn cứ, trong bộ đội v| cơ quan. 

- G}y phong tr|o hợp t{c sản xu}́t, lập tập đo|n vần công trên cơ 

sở ho|n th|nh đúng việc tạm c}ṕ đất v| giảm tô, giảm tức. 

___________ 

1. Thực tê ́l| chủ trƣơng bao v}y kinh tê ́địch đã đƣơc̣ từng địa phƣơng bãi 

bỏ từ cuôí năm 1949, sau đó to|n Nam Bô ̣không thực hiêṇ, thay v|o đó l| 

chủ trƣơng không nh}̣p h|ng xa xỉ ph}̃m từ vùng tạm bị chiêḿ.  
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- Hƣớng d}n̂ việc trao đổi giữa c{c vùng căn cứ v| vùng du 

kích với ý thức tự cung tự c}ṕ, l|m cho vùng du kích bớt phụ 

thuộc v|o kinh tế vùng địch kiểm soát , chống sự bóc lột cũa chúng  

trong sản xu}́t. 

- Ph{t triển nghề may mặc v| chăn nuôi. 

- Tạm thời không ph{t h|nh gi}́y bạc Việt Nam (in ở Nam Bộ), thu 

thuế đến đ}u chi đến đó, đấu tranh tiền tệ với địch, giữ vững giá bạc 

Việt Nam (bạc Cụ Hồ). 

- Ch}ń chĩnh tổ chức kinh tế, sửa đổi lề lối l|m việc, bố trí lại một 

c{ch căn bản để bảo đảm thực hiện chính s{ch kinh tế, nắm vững 

tình hình sản xuất xã hội. 

Tiếp tục hoàn chỉnh chính sách cấp ruộng đất cho nông dân 

Nam Bộ l| vùng đất mới, đất rộng ngƣời thƣa, đất đai phì 

nhiêu, sông ngòi chằng chịt, chứa đƣṇg tiềm năng to lớn cho nông 

nghiệp ph{t triển. Nh| Nguyên̂ khuyến khích lƣu d}n khai hoang lập 

ấp. C{c sản ph}m̃ nông nghiệp phong phú nhƣ: lúa, c{, hoa quả, 

bông vải, tằm tơ... không những đủ cho nhu cầu nội hạt m| còn thừa 

để trao đổi ngoại hạt, kể cả với nƣớc ngo|i. 

Thời Ph{p thuộc, sản xu}t́ nông nghiệp đƣợc đẩy mạnh trên cơ 

sở chế độ đại sở hữu đất đai. Ở Nam Bộ hình th|nh tầng lớp địa chủ 

đông đảo. Phần lớn diện tích đất đai rơi v|o tay địa chủ ngƣời Ph{p 

v| ngƣời Việt - đƣợc tƣởng thƣởng vì có công trong công cuộc x}m 

lƣợc Việt Nam v| phục vụ cho chế độ thực d}n1. 

___________ 

1. Theo sách La Présence Financière et Economique Française en Indochine 

(1859 - 1939) (Sự có mặt về kinh tê ́- t|i chính của Ph{p ở Đông Dƣơng (1859-

1939)) của Jean Pierre Aumiphin, bản dịch do Hội khoa học lịch sử Việt Nam 

xu}́t bãn n ăm 1994: Không kễ  c{c đồn điêǹ cao su (902 đồn điêǹ với 98.168 

ha) h}̀u hêt́ thuôc̣ sở hữu của ngƣời Ph{p, năm 1930 - trƣớc khủng hoảng 

kinh tê ́thê ́giới, diêṇ tích canh t{c lúa ở Nam Bô ̣lên đến 2.255.000 ha (g}́p 5 

l}̀n năm 1870). Sở hữu chủ có dƣới 5 ha chiêḿ 71,7% sô ́hô ̣v| 15% đất đai, 

sở hữu chủ loại vừa có từ 5 ha đến dƣới 50 ha chiêḿ tƣơng ứng l| 25,8% v| 

37%, sở hữu chủ lớn có trên 60 ha l| 2,5% v| 45%.  
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Những năm đầu kh{ng chiến chống thực d}n Ph{p x}m lƣợc, 

đông đảo những hộ địa chủ, chủ yếu loại vừa, loại lớn v| cực lớn bõ 

chạy về vùng tạm chiếm1. C{c hộ nông d}n lĩnh canh cũ trở th|nh 

ngƣời chủ đất đai, đƣợc chính quyền c{ch mạng công nhận chính  

thức hoặc trên thực tế. C{c hộ địa chủ chủ yếu l| địa chủ loại  nhỏ 

còn ở  lại trong vùng kh{ng chiến đƣợc vận động thực hiện giảm 

tô, giảm tức. 

Sắc lệnh giảm tô ng|y 14-7-1949 của Chính phủ v| Chỉ thị tiếp 

theo ng|y 14-10-1949 của Trung ƣơng Đảng về việc tạm c}ṕ ruộng đất 

tịch thu của thực d}n Ph{p v| Việt gian, tạm giao ruộng đất vắng 

chủ cho nông d}n nghèo không có hoặc thiếu đất sản xu}́t l| những 

văn bản ph{p luật đầu tiên của Đảng v| Nh| nƣớc ta giải quyết 

v}ń đề ruộng đất cho nông d}n. 

Năm 1950, nhận đƣợc chỉ thị của Trung ƣơng về v}ń đề n|y, Ủy 

ban kh{ng chiến h|nh ch{nh Nam Bộ tổ chức Hội nghị nông d}n 

miền T}y. Sau đó, Xứ ủy ra Chỉ thị số 113/CTX chính thức phát  

động việc tạm c}ṕ đất. 

Xứ ủy chỉ đạo, trong khi triệt để thi hành giảm tô, giảm tức thì đối 

với việc tạm c}́p ruộng đất phải tiến h|nh thận trọng, không đƣợc 

h}́p t}́p” và cần có sự mềm dẻo trong thực hiện, “phải đƣ́ng trên 

quyền lợi của công nông v| điều hòa quyền lợi của phú nôn g v| 

địa chủ để không l|m m}́ t đo|n kết kháng chi ến”, “phải đề 

phòng nh ững thũ đoạn gian x ảo cũa nh ững địa chủ ngoan cố  làm 

sai lạc chính sách cũa Đảng, đồng thời cûng đề phòng những h|nh động 

qu{ tr ớn cũa nông d}n có hại cho s ự đo|n kết”, Về đất đai, 

___________ 

1. Tờ Bulletin économique (T}̣p san Kinh tế ) xu}́t bãn ở S|i Gòn ng|y 

13-8-1956 thừa nh}̣ n: Trong kháng chiế n chố ng Pháp : “đất đai vắng chũ 

thống kê đƣợc 349.000 ha ở Nam Bộ  v| 64.000 ha ở Nam Trung Bộ . Số địa 

chủ n|y chạy lên S|i Gò n - Chợ Lớn có t ới 6.100 ngƣời chiế m từ 600 ha 

trở lên và 18.500 ngƣời chiếm từ 50 đến 60 ha; 95% trong số  đó không thu 

đƣợc tô và 5% thu đƣợc nhƣng r}́ t khó kh ăn”.  
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đối với địa chủ Việt gian, phản động thì kiên quyết tịch thu, nhƣng đối 

với địa chủ thƣờng thì “vận động hiến điền, địa chủ đảng viên phải 

gƣơng m}̂u”... 

Trung ƣơng Cục sau đó còn nhấ n mạnh thêm , đ}y l| cuộc 

c{ch mạng m| đối tƣợng cần chăm lo căn bản l| nông d}n, phải 

tu}n thũ mọi điều Chính phũ đã quy định. Ngo|i số  ruộng tịch 

thu cũa Pháp v| Vi ệt gian , ta tạm  quản lý số  ruộng vắng chũ (của 

đồng b|o tản cƣ đi nơi khác ), trƣớc mắt tạm giao cho nông d}n 

canh tác để không bõ ru ộng hoang , khi chũ tr ở về nếu không phải 

l| Việt gian sê đƣợc trả lại (nhƣ ở Sóc Tr ăng có 29.000 ha loại n|y 

đƣợc tạm giao cho nông d}n canh tác ). Những đồng b|o tín đồ 

Cao Đ|i, Hòa H ảo bõ vùng độc lập ra số ng quanh đồn bót gi ặc, ta 

v}̂n d|nh đất c}́ p cho họ khi họ tr ở về. Ngụy binh cũng đƣợc 

“c}́p treo”, nhƣng trƣớc mắt khi họ ch ƣa trở về thì tạm gia o cho 

d}n c|y c}́ y. 

Để thực hiện c{c chỉ thị trên, có hai việc cùng đƣợc tiến h|nh l| 

công t{c điều tra nông thôn v| vận động địa chủ tham gia hiến điền 

(lúc b}́y giờ gọi l| “địa chủ khai minh”). 

Ngo|i số ruộng đất tịch thu v| hiến những năm trƣớc năm 

1950 (nhƣ Vĩnh Long có 30.909 ha v| đã c}ṕ cho 61.000 nh}n kh}ũ...), 

đầu năm 1951, ở miền T}y Nam Bộ đã ph{t động cuộc vận động địa 

chủ hiến điền. Qua 6 th{ng, kết quả đạt đƣợc r}t́ lớn: 

Tỉnh Rạch Gi{ có 37 ngƣời hiến 2.785 ha. 

Tỉnh Cần Thơ đạt 50.000 ha đất hiến (trong đó có 20.000 ha đã 

hoang hóa). 

Tỉnh Bạc Liêu nhận đƣợc 8.263 ha. 

Ở Vĩnh Long, hai điền chủ yêu nƣớc Huynh v| H| Thế Đại 

hiến 1.000 ha. 

Cuộc vận động địa chủ hiến điền còn tiếp tục kéo d|i đến 

năm 1953. 
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Ngo|i đất hiến, ta tịch thu thêm ruộng đất của Ph{p v| Việt 

gian m| trƣớc đ}y chƣa nắm hết; tỉnh Cần Thơ tịch thu thêm 25.000 

ha, Sóc Trăng 27.000 ha ruộng đất. 

Cũng trong thời gian trên, Nam Bộ đã ho|n th|nh công t{c 

điều tra nông thôn: ở 651 xã (trong số 1.214 xã to|n Nam Bộ) số đất 

có thể tạm cấp l| 411.061 ha, số ngƣời đủ điều kiện đƣợc tạm c}́p l| 

397.318 ngƣời. Trung bình ở vùng nhiều đất, mỗi ngƣời từ 15 tuổi 

trở lên đƣợc từ nửa ha đến một hécta rƣỡi. Vùng đất ít, mỗi kh}ũ 

đƣợc 2/10 hécta đất tốt hoặc nửa hécta đất x}́u. Đất cao su bị ph{ hoại, 

bỏ hoang, mỗi kh}ũ từ nửa đến một hécta1. Do tình hình  luôn biến 

động, số đất, số ngƣời đƣợc tạm c}ṕ có cả ở vùng địch mới tạm 

chiếm. Nông d}n ở nhiều vùng địch tạm kiểm so{t cũng có yêu cầu 

đƣợc c}ṕ đất. 

Trong 6 th{ng đầu năm 1951, Ph}n liên khu miền T}y đã tạm cấp 

171.051 ha ruộng đất cho 262.810 nông d}n. 

Tính chung kết quả tạm c}ṕ đất ở Ph}n liên khu miền T}y cho đến 

th{ng 6-1952 (chƣa tính Long Ch}u H|) l| đã c}ṕ 227.100,25 ha cho 

341.153 kh}ũ. 

Ở Ph}n liên khu miền Đông, ngo|i c{c đồn điền cao su, đất 

canh t{c ít, ngƣời thƣa nên từ đầu năm 1951 đến th{ng 6-1952 chỉ có 

49.850 ha đất c}ṕ cho 55.796 ngƣời, tuy nhiên, sau đó việc tạm cấp 

đất cho nông d}n có phần bị chững lại, do tình hình chiến trƣờng 

diên̂ biến phức tạp, nhiều xã biến th|nh vùng địch hậu nên nông d}n 

lại bị thu tô trên đất đã đƣợc c{ch mạng tạm c}ṕ. Vì vậy, Trung 

ƣơng Cục chỉ đạo: 

- Ởnhững nơi địch trở lại chiếm đóng, phải lãnh đạo nông d}n 

đấu tranh với địa chủ để giữ chủ quyền đất đã đƣợc tạm c}ṕ. 

___________ 

1. Tuy nhiên, tùy từng vùng mà nh ững con số  n|y rất linh hoạt , chẳng 

hạn ở khu Đông Thành , nông d}n đƣợc c}́p đất ven sông , rạch theo công 

thức “trăm ngang ngàn dọc”: 100m x 1.000m = 100.000m2 = 10 ha.  
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- Giải quyết những thắc mắc tồn đọng, ho|n chỉnh việc tạm c}ṕ 

đất ở những nơi đã c}ṕ rồi để ph{t huy hiệu quả. 

- Tiếp tục tạm c}́ p đất ở những nơi đủ điều kiện, có tr ƣng cầu 

ý d}n . 

Ng|y 19-12-1953, Chủ tịch H ồ Chí Minh ký S ắc lệnh số  197/SL 

ban bố  Luật cải cách ru ộng đất m| Quố c hội đã bi ểu quyết thông 

qua ng|y 4-12-1953, gồm 5 chƣơng 38 điều. Mục đích, ý nghĩa c ơ 

bản cũa cải cách ru ộng đất l| “thũ tiêu quy ền chiếm hữu ruộng đất 

của th ực d}n Pháp v| cũa đế quốc x}m lƣợc khác ở Việt Nam, xóa 

bỏ ch ế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất cũa gi ai c}́ p địa 

chủ...”1. 

Ở Nam Bộ, việc tạm c}ṕ đất cho nông d}n đƣợc đẩy mạnh 

thêm v| liên tục cho đến giai đoạn cuối của cuộc kh{ng chiến chống 

Ph{p. Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục x{c định nhiệm vụ thứ nh}t́ 

trong năm nhiệm vụ của năm 1953 l|: “Phat́ động quần chúng, nh}t́ l| 

nông d}n để triệt để thực hiện chính s{ch tô, tức, ruộng đất cho d}n 

c|y”. Kết quả l| đến năm 1953, nông d}n Nam Bộ đƣợc chia 460.000 

ha, trong đó ở  Cần Thơ 130.000 ha, Bạc Liêu 128.000 ha (chƣa kể 

huyện Hồng D}n v| An Biên), Sóc Trăng 120.000 ha..., đến năm 1954, 

con số đó l| 573.940 ha cho to|n Nam Bộ. 

Nông d}n đƣợc tạm c}ṕ đất, giảm tô, giảm tức, hoãn nợ... nên đời 

sống đƣợc n}ng lên. Có nhiều xã thuộc c{c tỉnh Bạc Liêu, Rạch Gi{ , 

Cần Thơ,... số trung nông tăng, chiếm 70% số d}n. Nông d}n c|ng 

gắn bó với Đảng, c|ng hăng h{i kh{ng chiến để bảo vệ th|nh quả m| 

c{ch mạng đã đem lại cho họ. 

Trung ƣơng Cục cho rằng: nông d}n chiếm 90% d}n số nƣớc ta, 

từ trƣớc ta x}y dựng Hội Liên Việt chũ yếu nhắm v|o số 10% còn lại 

(không phải nông d}n ) thì nay qua chính s{ch ru ộng đất, tô 

tức, ta phát động nông d}n đấu tranh lôi kéo các t ầng lớp kh{c , 

___________ 

1. Khóa họp thứ ba của Quốc hôị nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quôć hôị 

Viêṭ Nam xu}́t bản năm 1954, tr.11.  
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lực lƣợng nông d}n đo|n kết mạnh thì Mặt trận Liên Việt mạnh. Vì 

vậy, một trong những công t{c trọng t}m sau tạm c}ṕ đất l| chĩnh 

đốn Hội Nông d}n, thống nh}t́ Mặt trận bằng những chính s{ch cụ 

thể về kinh tế, chính trị, văn hóa, qua đó củng cố c{c đo|n thể, củng cố 

chính quy ền địa ph ƣơng. Cùng với việc cũng cố  Nông hội, ở  c{c 

huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển (Bạc Liêu) ta đã th|nh lập một số 

hợp t{c xã nông nghiệp v| h|ng nghìn tổ vần công, đổi công. Ở c{c 

huyện Gi{ Rai, Vĩnh Lợi có hơn 800 tổ. Đối với những gia đình nghèo 

đói, thiếu ăn, nh}t́ l| đồng b|o Khmer, đƣợc chính quyền đã hỗ trợ 

40 đến 50 giạ lúa mỗi năm. 

Tóm lại , cả trƣớc v| sau Luật cải cách ru ộng đất, dƣới sự lãnh 

đạo của X ứ ủy v| Trung ƣơng Cục , v}ń đề ruộng đất cho nông d}n 

ở Nam Bộ đã cơ bản đƣợc giải quyết phù hợp với ho|n cảnh cụ th ể 

của Nam B ộ v| theo đúng tinh th ần m| Chũ tịch H ồ Chí Minh đã 

ph{t bi ểu tại cu ộc họp th ứ ba cũa Quố c hội, không chĩ nh ằm mục 

tiêu “ngƣời c|y có ru ộng”, m| còn th ể hiện mục tiêu t ập hợp lực 

lƣợng, củng cố  v| phát tri ển mặt trận đo|n kết d}n tộc phục vụ 

kh{ng chiến. 

Phát triển sản xuất 

Ng|y 17-3-1952, Chính phủ ph{t động phong tr|o to|n d}n 

sản xu}́ t, tiết kiệm. Chủ tịch H ồ Chí Minh kêu gọi : “Thực hiện kế 

hoạch sản xuất v| tiết kiệm l| bồi dƣỡng v| tích trữ lực lƣợng dồi d|o 

để kh{ng chiến l}u d|i, để chu}ñ bị đầy đủ chuyển sang tổng phản 

công, để đƣa kh{ng chiến đến ho|n to|n thắng lợi”1. 

“L}u nay, chúng ta đòi hỏi nh}n d}n đóng góp. Từ đ}y, chúng ta 

phải ra sức hƣớng d}n̂ v| giúp đơ̂ nh}n d}n hơn nữa trong việc sản 

xu}t́ v| tiết kiệm, để cải thiện đời sống của bộ đội v| nh}n d}n, để 

l|m cho d}n gi|u, nƣớc mạnh”2. 

“Phải ra sức thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm để bồi dƣỡng 

v| tí ch trữ lực lƣợng cho qu}n v| d}n ta đ{nh th ắng hơn 

___________ 

1. 2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 6, tr. 440, 441.  
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nữa, đ{nh thắng hơn mãi, cho đến ng|y kh{ng chiến thắng lợi 

ho|n to|n”1. 

Ở Nam Bộ, đặc biệt từ năm 1951, sự đ{nh ph{ của địch nh ằm 

v|o sản xu}́ t nói riêng v| kinh t ế kh{ng chi ến nói chung r}́ t ác li ệt. 

Nắm đƣợc đặc điểm miền T}y gi|u lúa gạo , tr{i lại mi ền Đông 

luôn thiếu hụt , chúng chủ tr ƣơng khoét s}u v|o khó kh ăn ở miền 

Đông, thậm chí g}y ra “ đói kh ổ khắp nơi” trong vùng độc lập, 

nhằm ba mục tiêu : một l|, lực lƣợng vû trang kháng chi ến buộc 

phải ph}n tán để kiếm sống; hai l| , l|m cho d}n các vùng du kích , 

vùng độc lập bị đói kém bu ộc phải lo kiếm sống hoặc chạy ra vùng 

tạm bị chi ếm, hạn ch ế việc tham gia kháng chi ến; ba l| , g}y tình 

trạng đ|o ngũ trong l ực lƣợng vû trang . Chúng s ử dụng lính Cao 

Đ|i, lính Hòa H ảo, đội biệt kích Léon Leroy liên tục c|n quét , cƣớp 

ph{ t|i s ản, lúa gạo của nh}n d}n . Trong chiến dịch Long Ch}u 

H|, chúng ph{ m ột kho lƣơng thực gần 4.000 giạ gạ o, 250 giạ lúa . 

Ở Bến Tre, địch c ƣớp một số  lúa d ự trữ của tỉnh . Ở Đồng Tháp 

Mƣời, địch phong tỏa kinh rạch , tiến công căn cứ, ph{ hoại mùa 

m|ng, bắn giết tr}u , bò. Ở miền Đông, trong tháng 7 v| tháng 8-

1951, chúng đã giết 164 tr}u bò. Nhiều nơi, địch còn t ổ chức những 

đội áo đen (groupe noir) chuyên đi chĩ điểm, sục sạo , đ{nh ph{ c{c 

căn cứ kh{ng chi ến. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều cánh 

đồng trở nên hoang hóa . Nhằm “bóp nghẹt Khu 7”, địch phong tỏa 

gắt gao các h|nh lang giao thông t ừ đồng bằng lên miền Đông. 

Chúng đã cƣớp v| đ{nh ph{ 80% h|ng hóa ti ếp tế qua đƣờng biển 

cho miền Đông. 

Kh}̃u hiệu về sản xu}́ t cũa qu}n d}n Nam B ộ lúc n|y l| “t ự 

l|m l}́ y ăn để đ{nh gi ặc”. Ngo|i ra còn ph ải có  tr{ch nhi ệm (đƣợc 

Trung ƣơng giao) l| chi viện về lƣơng thực v| t|i chính cho Khu 6 

(Cực Nam Trung Bộ). Để thực hiện kh}̃ u hiệu đó, nhiều chủ  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 6, tr. 441.  
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trƣơng, chính s{ch đƣợc ban h|nh để khuyến khích sản xu}t́ ở c{c 

vùng tự do trong đó có sự đóng góp quan trọng của bộ đội, c{n bộ, 

nh}n viên d}n chính tham gia sản xu}t́ tự túc. 

Ở Ph}n liên khu miền T}y , ph{t tri ển sản xu}́ t lƣơng thực 

thực ph}̃ m có nhi ều thuận lợi hơn. Năm 1952, diện tích canh tác 

đạt kho ảng 394.000 ha. Vụ mùa 1951-1952 sản xu}́ t đƣợc 440.000 

t}́n thóc , tăng 40% so với mùa 1950-1951. Bộ đội Ph}n liên khu 

miền T}y h|ng năm d|nh mùa mƣa cho sản xu}́ t v| mùa khô cho 

chiến đấu. 

Ở Ph}n liên khu miền Đông, lo lƣơng thực cho bộ đội v| cơ 

quan luôn l| v}ń đề c}ṕ thiết. 

Năm 1952, diện tích s ản xu}́ t lúa cũa vùng Đồng Tháp M ƣời 

đạt đƣợc 99.772 ha, sản lƣợng 133.560 t}́n thóc (giảm 28.000 t}́n so 

với mùa trƣớc). Ba tĩnh có s ản xu}́ t lúa ở Khu 7 cũ đạt 95.567 ha 

với sản lƣợng 93.340 t}́n. Tại Chi ến khu Đ, Ban Sanh sản x}y dựng 

7 nông trƣờng trồng lúa , bắp, khoai, th|nh lập xƣởng rèn nông cụ . 

Nh}n d}n khai hoang , l|m r}̂ y trên những vùng đất m|u mỡ dọc 

sông Bé , sông Đồng Nai . C{c c ăn cứ ở T}y Ninh, từ Lò Gò lên t ới 

c{c c ăn cứ ở miền đông Campuchia, mở thông đƣờng từ Xa Mát 

đến Snun , tạo th|nh v|nh đai du kích v ới nhiều cơ sở sản xu}́ t tự 

túc t ự c}́p. Sản xu}́ t tự túc của b ộ đội, cơ quan cûng góp ph ần 

đ{ng k ể: c{c căn cứ miền Đông trồng đƣợc 4.000 ha, ở Đồng Tháp 

Mƣời 300 ha. B| Rịa - Chợ lớn tự túc đƣợc 31.123 giạ lúa (chiếm 

64% nhu cầu). Thủ Biên t ự túc đƣợc 10 th{ng theo m ức mỗi kh}̃ u 

phần 10 lít gạo , 15 lít bắp, 30 kg khoai /th{ng. Mỹ Tho t ự túc lƣơng 

thực ho|n to|n với 50.000 giạ lúa . Long Ch}u Sa với 12.000 giạ lúa 

tiến tới tự túc đƣợc 6 th{ng. 

Nhƣ vậy, đến năm 1952, Ph}n liên khu miền Đông v}n̂ còn 

thiếu h|ng ng|n t}ń lƣơng thực cho bộ đội v| cơ quan. 

Để khắc phục tình trạng đó, Phòng Qu}n nhu - T|i chánh cũa 

Ph}n liên khu miền Đông tổ chức hệ thống trạm thu mua  gạo , 
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đƣờng d}y vận chuyển, x}y dựng kho dự trữ. Ban tiếp liệu tổ chức 

h|ng trăm điểm thu mua gạo , thực ph}̃m, vải, thuốc chữa bệnh v| 

nguyên hóa li ệu (cho qu}n giới) từ S|i Gòn v| vùng nông t hôn bị 

tạm chi ếm. Tại c{c đồn điền cao su ở Thủ Biên , Gia Định Ninh , B| 

Rịa - Chợ lớn công nh}n quyên góp ti ền bạc , gạo, quần áo , thuốc 

sốt rét, dầu thắp sáng v| nhi ều vật dụng , đặc biệt l| phụ tùng máy 

móc cho qu}n gi ới. Nguồn chiến lợi ph}̃ m từ c{c tr ận phục kích 

giao thông, vận tải cũa địch cũng rấ t lớn. Trong năm 1951, h|ng 

chục đo|n công - voa cũa địch trên quố c lộ 13, quốc lộ 14, t|u chở 

h|ng qu}n sự trên các tuy ến đƣờng sắt S|i Gòn - Phan Thiết, S|i 

Gòn - Lộc Ninh, t|u thuyền hậu cần cũa địch trên c{c sông S|i 

Gòn, Lòng T|u , V|m Cõ ... bị qu}n ta t ập kích , thu đƣợc nhiều 

chiến lợi ph}̃m. 

Để chi viện cho các chi ến trƣờng, Chính phủ Trung ƣơng kiện 

to|n cơ quan tiếp vận miền Nam, Liên khu 5 th|nh lập ban vận tải 

để tiếp chuyển h|ng cũa Trung ƣơng v|o Cực Nam Trung Bộ v| 

Nam Bộ. Ở Ph}n liên khu miền T}y, ta tổ chức Ban Vận tải phố i 

hợp với lực lƣợng d}n qu}n các tĩnh C ần Thơ, Bạc Liêu , Long 

Ch}u H| để chuyển lƣơng thực, thực ph}̃m lên miền Đông. Th{ng 

5-1952, Trung ƣơng Cục quy ết định th|nh l ập Tiểu đo|n vận tải 

320 đƣ́ng ch}n trên chiến trƣờng Ph}n liên khu miền Đông (hậu cứ 

ở B| Rịa ). 

Cùng với việc sản xu}́ t lúa gạo , v|o thời kỳ khó kh ăn nh}́ t ở 

vùng độc lập Nam Bộ, việc sản xu}́ t các m ặt h|ng tiêu dùng 

kh{c cũng đƣợc phát tri ển, nhƣ: dệt vải, dệt chiếu, l|m nƣớc 

mắm, n}́u đƣờng, x| phòng , sản xu}́ t gi}́ y gòn , gi}́y sáp , x}y lò 

b{nh mì ... Ở Ph}n liên khu miền Đông , có m ột xƣởng l|m gi}́ y 

dùng sức nƣớc chạ y máy nghi ền bột gi}́ y. Ở Bạc Liêu , có nhi ều 

hợp tác xâ l|m muố i. 

Để động viên phong tr|o “Thi đua sản xu}́ t, giết giặc lập 

công” phát tri ển mạnh mê h ơn nữa, Trung ƣơng Cục chĩ đạo mở 
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Đại hội chiến sĩ thi đua nông nghiệp. Đại hội đã bình chọn đƣợc 

nhiều chiến sĩ thi đua xu}́t sắc tiêu biểu nhƣ Nguyê̂n Hiệp Hoằng, 

Đ|o Thị Sóc (ngƣời Khmer), Bùi Văn Trƣớc, v.v.. Trong đó, Bùi Văn 

Trƣớc l| một nông d}n xã Long Bình (huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ) đã 

s{ng tạo c{ch “phát thế” với tầm ph{t 3 m, đạt năng su}́t cao, hằng 

năm thu hoạch h|ng ng|n giạ lúa, đóng góp nhiều lƣơng thực cho 

kh{ng chiến. Ngo|i việc tổ chức v| động viên cả gia đình ra sức tăng 

gia sản xu}́t, Đ|o Thị Sóc còn l| nòng cốt trong công cuộc vận động 

đo|n kết giữa ngƣời Khmer v| ngƣời Việt. 

Xây dựng ngành tài chính - tiền tệ 

Thuế nông nghiệp: 

Đi đôi với đẩy mạnh s ản xu}́t, Chính phủ th ực hiện chũ trƣơng 

tăng thu giảm chi , thống nh}́ t quản lý t|i chính ... Nhiệm vụ chũ 

yếu cũa  mặt trận kinh tế lúc n|y l| c ải cách ch ế độ đảm phụ , bãi bỏ 

nhiều thứ thuế đóng góp cũ , nói chung ch ƣa thu thuế công thƣơng 

nghiệp, thực hiện chính sách thu ế nông nghiệp mới. Trên tinh thần 

đó, ng|y 15-7-1951 Chính phủ ra S ắc lệnh số  40/SL ban h|nh Điều 

lệ tạm th ời về thuế nông nghiệp. Theo Điều lệ n|y, thuế nông 

nghiệp đ{nh theo ch ế độ lũy ti ến thay cho thuế điền thổ v| mọi 

thứ đóng góp kh{c của nông d}n tr ƣớc đ}y nhằm bảo đảm cung 

c}́p cho nhu cầu kháng chi ến, phù hợp với khả năng đóng góp của 

mọi t ầng lớp trong nông thôn, khuyến khích s ản xu}́ t nông 

nghiệp1. 

___________ 

1. Sắc thuế n|y thực hiện chê ́ độ đ{nh thuế lũy tiêń, l}́y mức khởi 

điêm̃ đ{nh thuế l| 60kg thóc bình qu}n nh}n kh}̃u. Theo đó, có khoảng 10% 

nông hô ̣đƣợc miê̂n thuế. Mức thuế của hô ̣b}̀n, trung nông giảm so với năm 

trƣớc, của hô ̣phú nông tăng 30%. 

Trong kh{ng chiêń chôńg thực d}n Ph{p, ở Nam Bô ̣thu t|i chính l}̀n lƣợt 

diên̂ ra dƣới ba hình thức: đầu kh{ng chiêń, thu đủ c{c sắc thuế nhƣ thời 

Ph{p thuôc̣, trừ thuế th}n. Sau đó gôp̣ lại chỉ thu môṭ loại thuế: đảm phụ  

quốc phòng. Từ năm 1951, thuế đảm phụ quốc phòng đƣợc thay bằng 

thuế nông nghiệp v| môṭ sô ́sắc thuế kh{c.  
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Công tác thu ế nông nghiệp ở Nam Bộ trở th|nh cuộc vận 

động chính trị l ớn. Qua sinh hoạt nông h ội, nông d}n hiểu rô ý 

nghĩa nhi ều mặt cũa chính sá ch thuế. Chính quy ền địa ph ƣơng tổ 

chức các cu ộc họp v ới nông d}n để x{c định di ện tích canh tác , 

ph}n khoảnh, định hạng , tính m ức thuế cho từng tầng lớp, từng 

gia đình m ột cách d}n chũ . Phong tr|o thi đua đóng thu ế nhanh , 

gọn để “nuôi qu}n diệt thù” sôi nổi khắp l|ng xóm vùng độc lập. 

Ở nhiều vùng giặc chiếm đóng , ngay từ đầu cuộc kháng chi ến, 

nh}n d}n v}̂ n đóng thu ế nông nghiệp, nhƣ ở c{c huy ện Cần 

Đƣớc, Cần Giuộc (tỉnh Ch ợ Lớn cû ), C{i Bè , Cai Lậy, Ch}u 

Th|nh, Chợ Gạo (Mỹ Tho ), v.v.. Nhiều chũ đồn điền ngƣời Pháp , 

ngƣời Hoa xin đƣợc nộp thuế định k ỳ cho cách mạng . Thuế nông 

nghiệp ở vùng độc lập thu bằng hiện vật, ở những vùng tạm 

chiếm thu bằng tiền Đông Dƣơng Ng}n h|ng (thƣờng đƣợc gọi l| 

“bạc xan h”). Năm 1952, ở miền T}y thuế nông nghiệp thu đƣợc 

hai triệu giạ lúa . 

Ở Nam Bộ, ngo|i thuế nông nghiệp, do sản xu}t́ ở vùng độc lập 

ph{t triển còn có thêm thuế công thƣơng nghiệp v| sau khi chế độ 

kinh tế mới đƣợc thực thi, sự giao lƣu h|ng hóa giữa vùng độc lập v| 

vùng tạm chiếm thƣờng xuyên hơn nên đăṭ ra sắc thuế xu}́t nhập 

kh}ũ thu bằng tiền Đông Dƣơng1. 

___________ 

1. Năm 1953, không kễ sƣ̣ ủng hô ̣của nh}n d}n vùng tạm chiếm, tính 

chung to|n Nam Bô,̣ ng}n s{ch thu đƣợc: về thuế nông nghiệp l| 

5.929.125 đồng Việt Nam , 2.359.204 đồng Đông Dƣơng ng}n hàng , 1.380.000 

giạ lúa, 8.000.000 kg muối; về thuế xu}́t nh}̣p kh}̃u là 371.459.334 đồng Việt 

Nam, 11.989.311 đồng Đông Dƣơng ng}n h|ng; về thuế công thƣơng nghiệp 

l| 46.476.473 đồng Việt Nam , 109.789 đồng Đông Dƣơng ng}n h|ng; về l}m 

sản l| 59.428.019 đồng Việt Nam, 24.396 đồng Đông Dƣơng ng}n h|ng (B{o 

c{o của Ủy ban kh{ng chiến h|nh ch{nh  Nam Bô:̣ “Tình hình Nam Bô ̣năm 

1953”).  



Chương bốn: Góp phần đánh thắng xâm lƣợc... 

 

 

 
489 

 

Phát hành giâý bạc Việt Nam ở Nam Bộ 

Một th{ng sau ng|y tuyên bố độc lập ng|y 2-9-1945, Chính 

phủ quyết định giao cho Bộ T|i chính in v| ph{t h|nh gi}́y bạc Việt 

Nam (thƣờng đƣợc gọi l| bạc T|i chính). Gi}́y bạc T|i chính đƣợc 

ph{t h|nh đầu tiên có tính ch}t́ thí điểm ở  bốn tỉnh tự do cũa  Liên 

khu 5. Thí điểm th|nh công, gi}ý bạc T|i chính đƣợc cho phép ph{t 

h|nh ra phía Bắc vĩ tuyến 16. Một số gi}ý bạc T|i chính đƣợc lƣu h|nh 

đến một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

Do địch tung giấ y bạc T|i chính gi ả, theo Sắc lệnh số  234 

ng|y 18-4-1947, Liên khu 5 ngƣng phát h|nh gi}́ y bạc n|y v| thay 

thế bằng tín phi ếu địa ph ƣơng. Cuối năm 1947, Chủ tịch H ồ Chí 

Minh ra Sắc lệnh số  102 cho phép Nam B ộ in v| phát h|nh gi}́ y 

bạc Nam B ộ. 

Ban ]́n loát đăc̣ biệt trực thuộc Ũy ban kháng chi ến h|nh chánh 

Nam Bộ đƣợc th|nh lập do Ngô T}ń Nhơn - nguyên Bộ trƣởng 

Canh nông Chính phủ l}m thời, ph{i viên của Chính phủ tại  Nam 

Bộ l|m Trƣởng ban. Lúc mới th|nh lập, Ban Ấn lo{t đặc biệt đóng ở 

Đồng Th{p Mƣời, chia th|nh hai ph}n ban. Năm 1949, địch đ{nh 

mạnh ở  Đồng Th{p Mƣời, Ph}n ban B dời xuống U Minh. Ở đ}y, 

năm 1951-1952 có thêm Ph}n ban D v| C (Ph}n ban C sau n|y không 

l|m nhiệm vụ in gi}́y bạc nữa). 

Gi}ý bạc Nam Bộ chủ yếu ph{t h|nh ở  c{c khu căn cứ của 

miền T}y, lúc đầu có c{c mệnh gi{ 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng v| 

từ năm 1952 có thêm gi}́y bạc 50 đồng, 100 đồng. Gi}́y bạc Nam  

Bộ có chữ ký của Phạm Văn Bạch, Chủ tịch Ủy ban kh{ng chi ến 

h|nh ch{nh Nam Bộ đƣợc ủy quyền của Chính phủ Trung ƣơng v| 

Nguyên̂ Th|nh Vĩnh Gi{m đốc Sở T|i chính Nam Bộ đƣợc ũy quyền 

của Bộ T|i chính. 

Do chiến trƣờng chia cắt, vận chuyển khó kh ăn v| việc in }́ n 

không thõa mân đƣợc nhu cầu, song song với gi}́ y bạc Nam B ộ, 

một số  tỉnh ở miền Đông nhƣ ở Mỹ Tho v| c ả ở một số  tỉnh ở 
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miền T}y v}n̂ đƣợc phép ph{t h|nh tín phiếu lƣu thông trong 

phạm vi tỉnh. 

Gi}ý bạc Nam Bộ đầu năm 1948 còn in typo, offset đạp ch}n, 

đ{nh số gi}́y bạc bằng tay, dùng gi}́y viết học sinh từ năm 1951, gi}ý 

bạc đƣợc in bằng m{y offset mới của Nhật do Dung Văn Phúc  

(Dƣơng Quang Đông) mua từ Th{i Lan về số gi}́y bạc in bằng 

m{y rất đẹp. Gi}́y in bạc do kháng chi ến sản xu}́t bằng nguyên liệu 

địa phƣơng với nƣớc rừng tr|m U Minh, m|u sắc tự nhiên, vừa đẹp, 

vừa khó l|m giả. 

Công t{c ph{t h|nh gi}ý bạc do Ng}n khố Nam Bộ thực hiện, 

Nguyên̂ Th|nh Vĩnh l|m Gi{m đốc, sau đó Trần Học Hải lên thay. 

Th{ng 7-1953, công việc n|y do Ng}n h|ng nh}n d}n Nam Bộ mới 

đƣợc th|nh lập đảm nhiệm, Trần Học Hải l|m Gi{m đốc. 

Trong điều kiện đăc̣ thù của chiến trƣờng có đan xen giữa 

vùng tự do, vùng địch tạm chi ếm, nhu cầu trao đổi h|ng hóa th|nh  

c}ṕ thiết cho cả hai bên nên việc ph{t h|nh gi}́y bạc Nam Bộ thực 

sự trở th|nh cuộc đấu tranh về t|i chính v| tiền tệ giữa ta v| địch. 

Đồng bạc do kháng chi ến phát h|nh luôn bị địch ph{ hoại . 

Những năm 1952-1953, Ph{p tung bạc gi ả loại giấ y 100 đồng có 

hình Chủ tịch H ồ Chí Minh (“bạc Cụ H ồ”) v|o vùng độc lập bằng 

c{ch ph{t không cho nh ững ngƣời hay đi lại  giữa vùng tạm 

chiếm v| vùng độc lập, dùng tiền giả mua lúa cũa d}n v ới giá 

cao, buộc d}n ở vùng giáp ranh n ộp thuế cho kháng chi ến bằng 

tiền giả... Thậm chí , có lúc chúng còn cho m{y bay r ải bạc gi ả v|o 

vùng độc lập. Tuy nhiên , tình hình  trên chĩ diê̂ n ra trong một thời 

gian, địch ph ải ch}́ m dứt vì hi ệu quả đạt đƣợc không tƣơng xứng 

với chi phí chúng ph ải bõ ra . Tuy nhiên , cũng có lúc kh{ng chi ến 

phải tạm ng ƣng phát h|nh “bạc Cụ H ồ”, thu hồi bớt đồng bạc để 

ngăn chặn lạm phát v| để giữ gi{ bạc trong vùng độc lập (n}ng 

đƣợc tỹ giá bạc Vi ệt Nam - bạc Đông Dƣơng từ 100/1 lên 50/1 ở 

Đồng Tháp M ƣời). 
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Có đƣợc nguồn thu từ thuế bằng bạc Nam Bộ v| bạc Đông 

Dƣơng, chính quyền c{ch mạng có khả năng củng cố v| ph{t triển 

kinh tế, đẩy mạnh sản xu}t́ v| lƣu thông h|ng hóa ở c{c vùng tự do 

rộng lớn - đăc̣ biệt l| ở miền T}y Nam Bộ, chi viện cho ng}n sách  

miền Đông v| đ{p ứng những nhu cầu thiết yếu cho kh{ng chiến. 

Riêng ở khu căn cứ miền T}y Nam Bộ, Ủy ban kh{ng chiến h|nh 

ch{nh Nam Bộ đã có thể {p dụng chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, 

bộ đội với mức phổ biến l| 2 giạ 27 lít lúa/th{ng/ngƣời (riêng c{n bộ 

trung, cao c}ṕ đƣợc 3 giạ 27 lít), trong đó, 1,5 giạ để ăn v| số còn lại 

c}ṕ bằng tiền Cụ Hồ để tiêu vặt. Ngo|i ra, còn đƣợc c}ṕ 2 bộ quần 

{o/năm... Phần chi ng}n s{ch cho lực lƣợng vû  trang chiếm từ 70 

đến 75%, cho D}n - Chính - Đảng 25%. 

Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế 

Không ngừng n}ng cao đời sống văn hóa, giải quyết tốt c{c 

v}ń đề xã hội l| một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, 

đƣợc Xứ ủy, Trung ƣơng Cục, chính quyền c{ch mạng chăm lo 

ngay từ sau C{ch mạng Th{ng T{m th|nh công ở Nam Bộ vì nó l|  

bộ phận hợp th|nh của cuộc kh{ng chiến to|n d}n, to|n diện v| 

trƣờng kỳ; ở vùng độc lập, nó góp phần x}y dựng v| củng cố hậu 

phƣơng của kh{ng chiến. 

Sự nghiệp gi{o dục, y tế trong kh{ng chiến đƣợc x}y dựng v| 

ph{t triển r}t́ tốt từ giai đoạn đầu của cuộc kh{ng chiến. Mặc dù 

trong thời gian 1950 - 1954, ta phải chiến đấu ác li ệt với địch nhƣng 

sự nghiệp gi{o dục - y tế v}n̂ đƣợc thực hiện, hoạt động có  hiệu 

quả, nh}t́ l| ở  Khu 9. Đến năm 1954, có 3 triệu ngƣời ở  Nam Bộ đã 

tho{t nạn mù chữ, trong đó có nửa triệu ngƣời đƣợc học lên c{c lớp 

dự bị với khoảng 20.000 lớp. 

Năm 1951, c{c tr ƣờng trung học kháng chi ến bị gi ải thể để 

đƣa học sinh ra công tác tại các c ơ quan Qu}n chính Đảng Nam 

Bộ v| cả ở chiến trƣờng Campuchia theo chũ tr ƣơng “Tích c ực 

chu}̃n bị T ổng phản công” , tuy nhiên v}̂ n duy trì các tr ƣờng 
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trung học bình d}n Nguyê̂n Công Mỹ, Huỳnh Phan Hộ, Trƣờng 

văn hóa chiến sĩ thi đua Nam Bộ... C{c trƣờng n|y tồn tại đến 

những năm 1953 - 1954. 

Từ năm 1952, nhu cầu tiếp tục m ở c{c tr ƣờng trung học đƣợc 

đặt ra để thu nhận học sinh tố t nghiệp các tr ƣờng tiểu học kháng 

chiến v| con em nh}n d}n vùng tạm chi ếm ra vùng tự do. C{c 

trƣờng Trung học Bạc Liêu (150 học sinh từ học sinh ti ểu học 

lên), Trung học Ti ền Phong (vừa học v ừa l|m v| ho|n to|n tự 

túc , hai khóa , 150 học sinh ) của X ứ đo|n Thanh niên cứu quố c 

Nam Bộ đƣợc th|nh lập. Ở c{c khu v| tỉnh có thêm m ột số  

trƣờng tiểu học kháng chi ến, nhƣ Trƣờng Thiếu sinh qu}n 

Huỳnh Phan Hộ (223 học sinh ), Trƣờng Thiếu sinh qu}n Khu 9 

(200 học sinh ), trƣờng Tiểu học C ần Thơ, Sa Đéc... Trƣờng tiểu 

học Phan Ngọc Hi ển - Bạc Liêu rấ t có quy cũ , mở liên tục v| l| 

trƣờng m}̂ u mực trong vùng. 

Ng|nh y tế tiếp tục phát tri ển trên cơ sở th|nh tựu cũa nh ững 

năm 1947-1950, nh}́t l| công tác đ|o tạo cán b ộ. Đến năm 1954, 

to|n Nam Bộ đã có 4.973 b{c sĩ . Th|nh công lớn nh}́ t cũa ng|nh y 

tế l| tổ chức tự sản xu}́ t thuố c trị b ệnh v| thuốc phòng dịch , kết 

hợp Đông - T}y y, đƣa lên th|nh phong tr|o đời số ng mới, tập 

qu{n ăn sạch , ở sạch... Năm 1953 đã đẩy lùi đƣợc nạn b ệnh đậu 

mùa ở vùng độc lập Khu 9, tiếp tục gi ữ vùng độc lập không xảy ra 

dịch bệnh. 

Văn học, nghệ thuật 

Cuối năm 1950, khi đi tham dự Đại h ội lần thứ II cũa Đảng, 

đo|n đại bi ểu Đảng bộ Nam Bộ đƣa theo hai nh| điện ảnh Khu 9 

l| Lê Minh Hiền, Nguyê̂n Thế Đo|n ra Việt Bắc để quay phim t|i 

liệu Đại h ội th|nh lập Đảng Lao động Việt Nam. Sau Đại h ội, tổ 

quay phim đã đƣợc quay một số  hình ảnh về B{c H ồ l|m th|nh 

những bộ phim tƣ liệu lịch s ử vô giá . Cuối năm 1953, sau gần bốn 

năm, tổ đã mang v ề Nam Bộ hai cuố n phim t|i liệu đó cùng m ột 

số bộ phim Liên Xô để kịp th ời phục vụ cho đồng b|o trong 
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những ng|y tháng đón mừng kháng chiến thắng lợi trƣớc khi chuyển 

qu}n tập kết. 

Đầu năm 1951, một tổ điện ảnh đƣợc Bộ tƣ lệnh Khu 8 cử ra 

Việt Bắc theo lệnh điều động của Bộ Tổng Tƣ lệnh gồm có Mai Lộc, 

Nguyên̂ Phụ C}ñ, Nguyê̂n Công Tắc, Nguyên̂ Văn Son. 

Do chiến trƣờng Nam Bộ đƣợc tổ chức th|nh hai ph}n liên 

khu, năm 1952 điện ảnh Khu 7, Khu 8 nhập với Khu 9 th|nh Điện ảnh 

Nam Bộ với nhiều nh| điện ảnh tiêu biểu nhƣ Mai Lộc, Khƣơng Mê,̂ 

Vũ Sơn, Dƣơng Văn Nghĩa (hy sinh tại mặt trận Xẻo Rô  - Rạch Gi{ 

th{ng 4-1954)... Điện ảnh Nam Bộ đã mở đầu cho việc x}y dựng 

Ng|nh Điện ảnh c{ch mạng Việt Nam. 

Cũng nhƣ c{c trí thức kh{c, c{c họa sĩ tốt nghiệp c{c trƣờng mŷ 

thuật do Ph{p th|nh lập đã hồ hởi đi v|o kh{ng chiến. Trong khói 

lửa, họ v}n̂ s{ng t{c v| đ|o tạo c{n bộ mỹ thuật c{ch mạng. Trong 

căn cứ U Minh, nghệ sĩ Trần Văn Lắm nặn bức tƣợng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đầu tiên ở  Nam Bộ. Trong lê ̂Quốc kh{nh 2-9-1947, họa sĩ 

Diệp Minh Ch}u đã vẽ bức tranh ch}n dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với ba ch{u bé Nam - Trung - Bắc bằng m{u của mình v| gửi t{c 

ph}m̃ độc đ{o n|y ra Việt Bắc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyên̂ 

Cao Thƣơng, Đại đội trƣởng của đơn vị đầu tiên ở Nam Bộ bắn rơi 

m{y bay địch đã mở lớp dạy vẽ ở bƣng biền... 

Năm 1950, Ủy ban kh{ng chi ến h|nh chánh Nam B ộ quyết 

định tổ chức cuộc thi sáng tác v ăn học mang tên Giải Văn nghệ Cửu 

Long trong thời gian hai năm 1950-1951. Cuộc thi d|nh cho mọi 

ngƣời v| với mọi th ể loại v ăn học ngh ệ thuật. Những năm đầu 

thập kỹ 50 của th ế kỷ XX , trong lúc chi ến trƣờng Nam Bộ trải qua 

thời kỳ hết sức khó kh ăn v| ác li ệt nhƣng cuộc thi đƣợc hƣởng 

ứng nhiệt liệt; điều đó nói lên dù trong gian kh ổ, tinh thần lạc 

quan cách mạng , lòng tin ở sự t}́t thắng v}̂n không lay chuyển, ảnh 

hƣởng cũa n ền văn hóa cách mạng v}̂ n không ngừng đƣợc n}ng 

cao. Kết quả về văn học : giải nh}́ t thuộc về tập truyện ngắn 
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Con đƣờng số ng của Minh L ộc, giải ba cho tập Lòng dân của Phạm 

Hữu Tùng. Giải thƣởng về s}n kh}́ u có v ở kịch ng ắn cũa T ƣ Xe 

(Đồng Tháp M ƣời). Về }m nhạc có Thu đông chiến thắng của L ƣu 

Cầu. Trƣớc th|nh công tố t đẹp của cu ộc thi , Ủy ban kh{ng chi ến 

h|nh chánh Nam B ộ lại ch ủ tr ƣơng tổ chức tiếp cuộc thi mới kéo 

d|i trong hai năm 1952-1953 gọi l| Giải Cửu Long 2. C{c t{c phẩ m 

đƣợc giải lần n|y nhiều hơn v| đủ c{c th ể loại : văn học , thơ, }m 

nhạc , múa, cải lƣơng, nhiếp ảnh, hội họa . Về văn học , hai tác 

ph}̃m thể ký đƣợc giải nh}́ t l| Vỡ hoang của Ho|ng V ăn Bổn v| Cù 

lao Dung của Phạm Anh T|i 1. Tập truyện ngắn Biển động của Bùi 

Đức Ái 2 đoạt gi ải ba. Về thơ, giải nh}́ t l| Anh Ba Thắng của Vi ệt 

Anh, giải nhì l| Chiến thắng Hòa Bình của Ph ƣơng Viễn3, giải ba l| 

t{c phẩ m Chú Hai Neo của Nguyễ n Hải Trừng. Về }m nhạc , giải 

nh}́t l| ca khúc Niềm thƣơng mến của Phan V}n , giải nhì l| các tác 

ph}̃m Lá xanh của Ho|ng Vi ệt, Tự túc của D ƣơng Minh Ninh. Về 

cải lƣơng, c{c v ở Hai bó r ơm của Ngọc Cung , Huyết lệ thƣ của Chi 

Lăng, Trần Hƣng Đạo bình Nguyên của Tr ần Bạch Đằng đều đƣợc 

giải, v.v.. 

Nhiều t{c giả đƣợc giải sau n|y trở th|nh lực lƣợng nòng cốt 

trên mặt trận văn học nghệ thuật trong cuộc kh{ng chiến chống Mŷ 

cũng nhƣ trong thời kỳ x}y dựng đất nƣớc. 

Chính s{ch m ới về kinh tế đi v|o cuộc số ng. Đời số ng cũa 

vùng căn cứ miền T}y nhanh chóng thay đổi. Phong tr|o văn hóa 

văn nghệ sôi nổi. Tiếng hát , c}u hò vang lên trong đó có c ả những 

tiếng đ|n ca vọng c ổ m| trƣớc đ}y bị c}́ m đo{n (do bệnh }́ u trî 

của ta ). 

___________ 

1. Phạm Anh T|i l| bút danh của nh| văn Phạm Minh Tày (tức Sơn Nam). 

2. Bùi Đức [i l| tên th}̣t của nh| văn Anh Đức. 

3. Phƣơng Viên̂ l| bút danh kh{c của nh| thơ Viên̂ Phƣơng.  
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Năm 1952, trên cơ sở thống nh}t́ hai tờ b{o Cứu quôć của Mặt 

trận Liên Việt v| Thôńg nhât́ của Xứ ủy, b{o Nhân dân miền Nam - cơ 

quan ngôn luận của Trung ƣơng Cục miền Nam ra đời. Cũng trong 

khoảng thời gian n|y, một số s{ch văn học cũng đƣợc xu}t́ bản, 

trong đó có t{c ph}m̃ Chiến đấu viên họ Trần của Huỳnh Hùng Lý viết 

về cuộc đời nh| c{ch mạng lão th|nh Trần Xu}n Độ. 

4. Chỉnh huấn, chỉnh Đảng, rèn cán chỉnh quân 

Để củng cố, ch}ń chỉnh Đảng, th{ng 9-1950, Ban Ch}ṕ h|nh 

Trung ƣơng đã ra Chỉ thị số 28/CT-TW (14-9-1950) về việc tạm ngƣng 

kết nạp đảng viên mới trong to|n Đảng. Sau đó, Hội nghị Trung 

ƣơng lần thứ hai (khóa II, năm 1951) v| Hội nghị Trung ƣơng lần thứ ba 

(năm 1952) ra Nghị quyết về chỉnh Đảng, chỉnh qu}n. Tại lớp học chỉnh 

Đảng đầu tiên ở Trung ƣơng (th{ng 5-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn 

dặn: “Trung ƣơng r}t́ mong rằng, trong cuộc chỉnh huấn n|y, c{c đồng 

chí cố gắng thi đua học tập rèn luyện để trở nên cań bộ gƣơng m}û, 

xứng đ{ng với lòng trông mong tin cậy của Đảng, của Chính phủ, 

của qu}n đội v| của nh}n d}n, trở nên những chiến sĩ đăć lực nh}t́ 

trong sự nghiệp x}y dựng Đảng v| giúp Đảng đƣa kh{ng chiến đến 

thắng lợi, kiến quốc th|nh công”1. 

Ở Đảng bộ Nam Bộ, cuộc vận động bắt đầu v|o mùa mƣa 

năm 1952, cao điểm v|o mùa mƣa năm 1953, kết thúc cuối năm 

1953 v| trên thực tế, đối với c{c c}ṕ lãnh đạo từ tỉnh v| chỉ huy từ 

c}ṕ tiểu đo|n trở lên thì chĩnh Đảng, chỉnh qu}n l| m ột. Trong thời 

gian n|y, c{c trƣờng Đảng Trƣờng Chinh, Nguyên̂ Văn Cừ của Trung 

ƣơng Cục cũng nhƣ c{c trƣờng Đảng v| c{c lớp hu}ń luyện của 

ng|nh, đo|n thể ở Nam Bộ v| các tĩ nh đều có k ết hợp với kế 

hoạch chỉnh huấ n. Chỉnh huấ n, chỉnh Đảng ở Nam Bộ có nh ững 

nét đặ c thù riêng , s{ng tạo v| không c ứng nhắc. Tuy nhiên,  

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tâp̣, t. 13, tr. 185-186.  
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lúc đầu ở một số bộ phận cũng chịu ảnh hƣởng gi{o điều trong 

việc ph}n tích, phê bình, d}n̂ đến trƣờng hợp quy chụp qu{ đ{ng, g}y 

căng thẳng nội bộ. 

Năm 1952, số đảng viên to|n Nam Bộ l| 63.411 ngƣời trong 

tổng số khoảng 5.500.000 d}n, trong đó có khoảng 1.900.000 quần 

chúng có tổ chức. Nhƣ vậy, số đảng viên chiếm 1,15% số d}n v| 

3,33% số quần chúng có tổ chức. To|n Nam Bộ có 1.075 chi bộ xã, hầu 

hết c{c xã (1.214 xã) có chính quyền công khai hoặc bí mật, trừ 139 

xã ở c{c vùng Hòa Hảo, Cao Đ|i v| nhƣ vậy quần chúng phần lớn 

đều đƣợc sự lãnh đạo trực tiếp cũa các c}ṕ ũy địa phƣơng v| công t{c 

quản lý h|nh chính của kh{ng chiến với nhiều mức độ kh{c nhau, trừ 

c{c đô thị (S|i Gòn - Chợ Lớn, c{c thị xã) v| một số vùng có đông tín 

đồ Hòa Hảo v| Cao Đ|i T}y Ninh. 

Kh{i qu{t về tình hình công t{c chính trị, tƣ tƣởng trong Đảng bộ 

Nam Bộ, b{o c{o th{ng 12-1952 của Trung ƣơng Cục gửi Trung ƣơng 

Đảng có nhận xét: 

“Trong ho|n cảnh xa Trung ƣơng, việc đấu tranh tƣ tƣởng, 

việc phổ biến giáo dục t ƣ tƣởng trong đảng bộ chƣa đƣợc nhuần 

nhuyê̂n, nhiều v}́n đề tƣ tƣởng hiện nay chƣa đƣợc ch}́n chĩnh , cả 

trong giáo dục ph ổ cập trong to|n đảng bộ, nh}́t l| trong những 

v}́n đề thuộc về qu}n sự v| kinh tế... Sự kém cỏi v ề tƣ tƣởng 

không những trong một số  v}́n đề “căn bản cách mạng” , kh{ng 

chiến, m| ngay cả trong v}́ n đề Đảng nắm v| lânh đạo chính 

quyền, tƣ tƣởng về nhận thức chiến tranh không đƣợc đầy đủ, tƣ 

tƣởng vô sản lânh đạo không đƣợc chặt chê trong Đảng, trong các 

ng|nh d}n chánh” . 

Trung ƣơng Cục còn nhận xét: lề lối l|m việc còn thủ công 

nghiệp, những ngƣời trí thức có lý luận thì xa thực tế, v}ń đề đấu 

tranh tƣ tƣởng trong nội bộ chƣa đƣợc đề cao, tự phê bình v| phê 

bình chƣa đƣợc nghiêm túc, triệt để. 

Trung ƣơng Cục đ{nh gi{ cao k ết quả chỉnh huấ n: Đảng viên 

có th{i độ nghiêm túc , th|nh kh}̃ n, tích c ực đấu tranh chố ng 
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những sai lầm, khuyết điểm, cụ thể nhƣ: tham ô, lãng phí, chủ 

nghĩa c{ nh}n, tự do vô kỷ luật, quan liêu xa rời quần chúng, v.v.. 

Ph}n liên khu ũy mi ền Đông tập trung phê phán sai l ầm nghiêm 

trọng v ề tƣ tƣởng “hữu khuynh”, thậm chí quan ni ệm “trƣờng kỳ 

kh{ng chiến” th|nh “trƣờng kỳ mai phục”1, coi kh}u giải quyết tƣ 

tƣởng trong c{c tỉnh ủy l| then chốt nh}t́, mở đầu từ Tỉnh ủy Mỹ 

Tho v| sau đó l| c{c tỉnh kh{c. Kết quả đạt đƣợc đã đƣa phong tr|o 

của Ph}n liên khu miền Đông vƣơn lên rõ rệt. 

Ở Ph}n liên khu miền T}y tập trung khắc phục sai l ầm cũa 

biểu hiện chũ nghîa cá nh}n nh ƣ: tho{i hóa trong sinh  hoạt, đạo 

___________ 

1. Theo môṭ bản b{o c{o của Ban Tô ̃chức Tỉnh ủy Mỹ Tho ký ng|y 7-7-

1953 về công t{c vùng tạm chiêḿ ở huyện V|m Cỏ (Bản sô ́ 5, Hô ̀ sơ sô ́ 1; 

Phòng Tỉnh đội Mỹ Tho; Kho lƣu trữ K4 Bô ̣Quôć phòng), lúc b}́y giờ Mỹ 

Tho gôm̀ cả T}n An, Gò Công. Bản b{o c{o n|y nói đến Hôị nghị Tuyên hu}́n 

năm 1952 do Ph}n liên khu ủy miền Đông tô ̃chức (?) v| ghi lại môṭ sô ́nôị 

dung đã phô ̃biến trong hôị nghị nhƣ sau: “Đo|n kết to|n d}n, đấu tranh vê ̀

mọi mặt văn hóa, kinh tê,́ chính trị, qu}n sự để bảo vệ  gi|nh gi}̣t ngƣời, 

của, ph{ }m mƣu “l}́y chiêń tranh nuôi chiêń tranh, dùng ngƣời Viêṭ đ{nh 

ngƣời Viêṭ”. Phƣơng ch}m hoạt động: Trƣờng kỳ mai  phục, súc tích lực 

lƣợng, nắm thời cơ tôt́ m| h|nh động. Phƣơng ch}m đấu tranh: hợp 

ph{p v| b{n hợp ph{p l| chính, căn bản l| d}n v}̣ n, ph{ hoại, rôì mới 

ph{t triêñ du kích chiêń tranh...”. 

Theo Tô Bửu Gi{m, đến th{ng 10-1952 Lê Du}̃n còn ở Ph}n liên khu 

miền Đông, nh}́t định không thê ̃có hôị nghị Tuyên hu}́n do Ph}n liên khu 

ủy miền Đông tô ̃chức với nôị dung nhƣ trên. 

Theo Huỳnh Văn Niêm̀ (nguyên Bí thƣ Tỉnh ủy Tiêǹ Giang), năm 

1953 trong hôị nghị triêñ khai nghị quyết về ph{t triêñ du kích chiêń 

tranh có phô ̃ biến phƣơng ch}m ba vùng: vùng độc l}̣p, vùng du kích v| 

vùng tạm chiêḿ. Ở vùng tạm chiêḿ, phƣơng ch}m l| trƣờng kỳ mai 

phục, súc tích lực lƣợng, tranh đấu có lý, có lợi, chú trọng tô ̃ chức lực 

lƣợng m}̣t: chi bô,̣ nông hôị, thanh niên, du kích, công an... 

Qua nghiên cứu, Bô ̣ ph}̣n biên soạn th}́y Nam Bô ̣ không có chủ 

trƣơng, phƣơng ch}m hoạt động “trƣờng kỳ mai phục” (Xem Chƣơng ba, 

ph}̀n thứ nh}́t về v}́n đề n|y).  
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đƣć của một số c{n bộ; tệ quan liêu, qu}n phiệt ở một số c{n bộ 

qu}n sự; tƣ tƣởng cầu an, xả hơi (đ{nh giặc theo mùa) ở một số 

đơn vị vũ trang...; t}m lý b}t́ ổn, dao động, thậm chí b}́t mãn 

trong một số c{n bộ v| nh}n d}n sau việc giải thể tỉnh Rạch Gi{1. Việc 

th|nh lập “đề lao binh”2 g}y ảnh hƣởng nặng nề, không đúng v ới 

phƣơng ch}m công t{c gi{o dục chính trị, tƣ tƣởng trong lực lƣợng 

vũ trang. 

Nội dung, phƣơng ph{p, phƣơng thức học tập đƣợc đổi mới 

cho phù hợp hơn lúc ban đầu nhằm n}ng cao hơn nữa kết quả 

chỉnh hu}ń. 

Kết quả lớn nh}t́ của công t{c chỉnh hu}ń, chỉnh qu}n l| đã 

n}ng cao nhận thức chính trị, tƣ tƣởng, chống chủ nghĩa c{ nh}n, 

x}y dựng ý thức tu dƣỡng đạo đƣć c{ch mạng trong đảng viên, c{n bộ, 

chiến sĩ, nh}t́ l| đối với lớp trẻ, góp phần r}t́ quan trọng trong việc 

n}ng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của qu}n d}n ta, đẩy 

mạnh kh{ng chiến, tích cực đối phó có hiệu quả với thủ đoạn của 

địch trong Kế hoạch Navarre, vƣơn lên thế chủ động tiến công địch 

trong Thu Đông v| Đông Xu}n năm 1953-1954. 

III. GÓP PHẦN KẾT THÚC THẮNG LỢI 

CUỘC KH[NG CHIẾN CHỐNG THƢ̣C D]N PH[P 

V\ CAN THIỆP MỸ 

(TƢ̀ GIƢ̂A NĂM 1953 ĐẾN GIƢ̂A NĂM 1954) 

1. Âm mƣu tiếp tục chiến tranh xâm lƣợc cũa thƣ̣c dân Pháp và  

can thiệp Mỹ 

C{c thất bại liên ti ếp cũa th ực d}n Pháp ở T}y Bắc Việt Nam (từ 

ng|y 14-10 đến ng|y 10-12-1952) v| ở Thƣợng L|o (từ ng|y 9-4 

___________ 

1. Việc giải thễ tỉnh Rạch Gi{ không dính với v}́n đề kỷ lu}̣t của Tỉnh 

ủy trong vụ “bẽ cô ̃vịt t|u” nói ở trên. 

2. Trại giam qu}n nh}n vi phạm kỷ lu}̣t qu}n đội.  
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đến ng|y 3-5-1953) l|m phá s ản kế hoạch gi|nh lại quy ền chũ động 

chiến lƣợc cũa J . de Lattre v| Salan. Một lần nữa, cuộc chiến tranh 

x}m lƣợc Đông Dƣơng cũa Pháp r ơi v|o tình th ế bế tắc nghiêm 

trọng. 

Ở Ph{p, phong tr|o phản đối cuộc chiến tranh dơ b}̃n ở Đông 

Dƣơng ph{t triển mạnh. Ng|y c|ng có nhiều giới - kể cả c{c nh| 

hoạt động tôn gi{o v| chính trị - lên tiếng đòi Chính phủ Paris mở 

ngay cuộc thƣơng thuyết với Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng 

hòa để sớm đƣa nƣớc Ph{p ra khỏi vũng lầy Đông Dƣơng. 

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ lo sợ rằng “nếu đạo qu}n viên̂ 

chinh [Ph{p] rút lui thì Mỹ sẽ phải g{nh l}ý nhiệm vụ của nó v| một 

cuộc chiến tranh mới sẽ xảy ra chỉ một thời gian ngắn sau cuộc 

đình chiến ở Triều Tiên”1. 

Mỹ thúc giục Ph{p tiếp tục c{c nỗ lực chiến tranh v| hứa sẵn 

s|ng tăng thêm viện trợ2. 

Ng|y 7-5-1953, Chính phủ Ph{p c ử đại t ƣớng Henri Navarre 

sang Đông Dƣơng thay cho tƣớng Salan. Sau một thời gian ngắn 

tìm hi ểu chiến trƣờng, viên Tƣ lệnh mới n|y đƣa ra Kế hoạch 

Navarre với tham vọng gi|nh m ột chiến thắng có tính quy ết định 

trong vòng 18 th{ng để mở “một lố i ra danh dự” (une sortie 

honorable) cho nƣớc Pháp . 

Mỹ vui mừng khi th}ý Ph{p không có ý định bỏ cuộc nửa 

chừng ở  Đông Dƣơng. Tổng thống Mŷ Eisenhower ca ng ợi Kế 

hoạch Navarre “đã hình dung m ột chiến thắng quan trọng vào  mùa 

hè n ăm 1955”3. Ng|y 30-7-1953, Mỹ vi ện trợ cho Pháp 400 triệu 

___________ 

1. Jules Roy: The Battle of Dienbienphu (Tr}̣n Điêṇ Biên Phủ - bản dịch 

tiêńg Anh của Robert Baldick), Nxb. Pyramid Books, New York, 1966, tr. 76. 

2. Jules Roy chua ch{t nh}̣n xét: “Nếu Mỹ bỏ ra những đồng đôla thì đó 

là để trả cho việc [thanh niên+ Pháp phải đổ máu” ở Đông Dƣơng (Sđd, tr. 35). 

3. Dwight D. Eisenhower: Mandate for Change - The White House Years 

1953-1956 (Yêu c}̀u thay đổi - Những năm 1953-1956 ở Nh| Trắng), Nxb. The 

New American Library, New York, 1965, tr. 60.  
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đôla1. Hơn một th{ng sau, ng|y 9-9-1953, Mỹ lại viện trợ cho Ph{p 

thêm 385 triệu đôla nữa2. 

Kế hoạch Navarre gồm hai giai đoạn: 

“1. Trong chiến cuộc 1953-1954 giữ thế chiến lƣợc có tính c{ch 

phòng thủ ở chiến trƣờng phía bắc vĩ tuyến 18, để tiến h|nh việc tiến 

công ở phía nam v| vùng Trung bộ Đông Dƣơng, tranh thủ nhận 

những phƣơng tiện chiến tranh kh{c. Đặc biệt l| tìm c{ch xóa vùng 

tự do Liên khu 5. 

2. Khi đã đạt đƣợc những ƣu thế về c{c lực lƣợng cơ động, 

nghĩa l| khoảng từ mùa thu năm 1954, sẽ tiến h|nh c{c cuộc tiến 

công ở vùng phía bắc Đèo Ngang, nhằm mục đích tạo ra một tình 

hình qu}n sự cho phép có đƣợc một giải ph{p chính trị thích hợp cho 

cuộc đối đầu”3. 

Navarre d|nh cho Nam Bộ 28 tiểu đo|n chủ lực, ngo|i ra còn có 

qu}n phụ lực, qu}n c{c gi{o ph{i, qu}n Bình Xuyên, v.v.. V|o tháng 

10-1953, tƣớng Bondis, Tƣ lệnh qu}n Ph{p ở  Nam Bộ, sử dụng 23 

tiểu đo|n (trong tổng số 28 tiểu đo|n) nói trên nhƣ sau: 

- 3 tiểu đo|n để bảo vệ vùng S|i Gòn - Chợ Lớn v| c{c cơ 

quan đầu não của Ph{p v| ngụy quyền Bảo Đại. 

- 4 tiểu đo|n v| 10 chi đội thiết gi{p để bảo đảm an ninh c{c trục 

lộ giao thông. 

- 11 tiểu đo|n để bình định nông thôn. 

- 5 tiểu đo|n để tổ chức c{c cuộc h|nh qu}n tiến công c{c căn cứ 

của kh{ng chiến4. 

___________ 

1. Xem: Đo|n Thêm: Hai mƣơi năm qua 1945-1964, việc từng ngày, Nxb. 

Nam Chi tùng thƣ, S|i Gòn, 1966, tr.132. 

2. The Pentagon Papers (T|i liệu cũa L}̀ u Năm Góc - ấn bãn cũa th ƣợng 

nghị sĩ Gravel), Nxb. Beacon Press, Boston, t. 1, tr. 77. 

3. Henri Navarre: L’Agonie de l’Indochine (Cơn h}́p hố i ở Đông Dƣơng), 

Sđd. 

4. Xem: Lê Văn Dƣơng: Quân lực Việt Nam côṇg hoà trong giai đoạn 

hình thành, 1946-1955, Sđd, tr. 66.  
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Nhƣ vậy, Bondis dùng đến 16 tiểu đo|n, tức gần 2/3 lực lƣợng để 

tiến công căn cứ kh{ng chiến Nam Bộ. Tuy nhiên, đầu năm 1954, 

Navarre đã phải hai lần rút bớt qu}n khỏi Nam Bộ: 

Lần đầu rút 3 tiểu đo|n chủ lực (để lập Liên đo|n lƣu động số 9 

điều ra Điện Biên Phủ). 

Lần sau rút 10 tiểu đo|n bộ binh (một phần để lập Liên đo|n số  

11 đƣa lên T}y Nguyên) v| 5 tiểu đo|n khinh qu}n (để tham gia 

chiến dịch Atlante ở trung Trung Bộ)1. 

Để bù v|o số qu}n bị rút bớt, Ph{p v| chính quyền Bảo Đại một 

lần nữa lại phải r{o riết bắt thanh niên vùng tạm chiếm v|o lính2. Tỷ 

lệ qu}n bản xứ trong qu}n đội Liên hiệp Ph{p ở  Đông Dƣơng liên 

tục tăng lên - 66% năm 1952, 69% năm 1953 v| 72% năm 1954. Tuy 

nhiên, trƣớc những th}t́ bại liên tiếp của Ph{p trên chiến trƣờng 

chính Bắc Bộ, tinh thần qu}n lính của chính quyền Bảo Đại vô cùng 

hoang mang. 

Vì những lý do trên, từ cuối năm 1953, Ph{p không mở đƣợc 

cuộc h|nh qu}n quan trọng n|o ở Nam Bộ. 

2. Nam Bộ tiến lên giành thế chủ động trên khắp chiến trƣờng 

Cuối tháng 9, đầu thá ng 10-1953, Chủ tịch H ồ Chí Minh tri ệu 

tập Hội nghị B ộ Chính trị Ban Chấ p h|nh Trung ƣơng Đảng dƣới 

ch}n núi H ồng tại b ản Tĩn Keo , huyện Định Hóa , tỉnh Th{i 

Nguyên. Hội nghị quy ết định lấ y T}y Bắc l|m hƣớng tiến công 

chính trong Đông Xu}n 1953-1954, c{c chiến trƣờng khác l| h ƣớng 

phối hợp. 

“Đối với chiến trƣờng Nam Bộ và cực nam Trung Bộ thì nhi ệm vụ là 

đẩy mạnh chi ến tranh du kích , lợi dụng điều kiện thuận lợi mới do quân 

___________ 

1. Lê Văn Dƣơng: Quân lực Việt Nam côṇg hoà trong giai đoạn hình 

thành, 1946-1955, Sđd, tr. 66. 

2. Ng|y 29-6-1953, Bảo Đại ký Dụ sô ́29 bắt thanh niên từ 20 đến 45 tuôĩ 

phải thi h|nh qu}n dịch.  
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địch phải tập trung nhiều lực lƣợng đi các hƣớng khác mà tăng cƣờng hoạt 

động đánh nhỏ ăn chắc, tiêu hao và tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, đẩy 

mạnh ngụy vận, mở rộng các căn cứ du kích và khu du kích”1. 

Qu{n triệt chĩ đạo của Trung ƣơng, Trung ƣơng Cục mi ền Nam 

nhận định: c|ng th}t́ bại ở chiến trƣờng chính Bắc Bộ, Ph{p c|ng ra 

sức c|n quét bình định Nam Bộ để vơ vét sức ngƣời, sức cũa ở  đ}y 

phục vụ cho chiến tranh, đồng thời biến nơi đ}y l|m hang ổ cuối 

cùng của chúng. Do đó, Trung ƣơng Cục miền Nam đề ra ba nhiệm 

vụ của Nam Bộ trong Đông Xu}n 1953-1954 l|:  

“1. Giữ vững và đẩy mạnh chiến tranh du kích; 

2. Củng cô ́và mở rộng căn cứ; 

3. Đẩy mạnh công tác ngụy vận”2. 

Để triển khai chũ tr ƣơng nói trên , Trung ƣơng Cục t ổ chức 

Hội nghị địch ngụy v ận to|n Nam Bộ. Hội nghị đã chỉ ra nh ững 

khuyết, nhƣợc điểm trong công tác địch ngụy v ận từ ng|y đầu 

kh{ng chi ến đến nay, đề ra phƣơng ch}m v| kế hoạch cụ th ể 

nhằm đẩy mạnh công tác địch ngụy v ận trong thời gian sắp tới, 

nh}́n mạnh ph ƣơng ch}m “t}́ t cả phải l}́ y d}n l|m gố c”, quyết 

định m ở chiến dịch địch ngụy v ận trên to|n chiến trƣờng Nam 

Bộ từ th{ng 10-1953, xem đó l| công t{c trung t}m ở vùng du kích 

v| vùng tạm chi ếm. 

Đối với lực lƣợng vũ trang c{ch mạng, đã tập trung lại c{c tiểu 

đo|n chủ lực tỉnh trƣớc đ}y ph}n t{n về c{c địa phƣơng, củng cố ba 

thứ qu}n trên khắp c{c địa b|n. 

Nam Bộ chuyển sang thế tiến công trong 6 tháng cuối năm 1953 

Trong thời gian giữa năm 1953 có ha i chiến thắng đã ảnh 

hƣởng đến cục di ện chiến trƣờng Nam Bộ, đó l| tr ận Kinh Bùi ở 

___________ 

1. Võ Nguyên Gi{p: Điện Biên Phủ, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nôị, 

1994, tr. 90-91. 

2. Văn kiện quân sự của Đảng, Nxb. Qu}n đội nh}n d}n, H| Nôị, 1977, t. 3, 

tr. 503.  
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Ph}n liên khu miền Đông v| trận v|m Nhựt Nguyệt ở Ph}n liên 

khu miền T}y: 

* Trận Kinh Bùi: Lúc đầu l| trận chống c|n, sau đó chuyển 

th|nh chiến dịch tiến công địch trên diện rộng: 

Ng|y 25-6-1953, địch tập trung lực lƣợng c|n quét v|o căn cứ 

Đồng Th{p Mƣời giữa lúc c{n bộ của Tiểu đo|n 309 đang họp với tĩnh 

đội Mỹ Tho tại kinh Dƣơng Văn Dƣơng. Địch đổ qu}n tại Mỹ An, có 

xe lội nƣớc yểm trợ tiến về Kinh Hai Hạt giữa Kinh Bùi cũ v|  Kinh 

Bùi mới, một c{nh từ Kinh Phụng Thớt kéo sang Kinh Bằng Lăng 

do viên quan ba Trần Thanh Bền chỉ huy. 

Lực lƣợng kh{ng chiến chia qu}n th|nh tổ kết hợp với du kích 

đ{nh nhỏ, nhử địch đến trận địa chính tại ngã tƣ Kinh Bùi mới v| 

Năm Ng|n. Qu}n ta chia nhiều mũi nổ súng đ{nh v|o sƣờn, vận 

động đ{nh cả v|o phía sau đội hình địch, vừa ph}t́ cờ nghi binh, vừa 

đồng loạt xung phong khiến đội hình địch rối loạn. Sau 40 phút 

chiến đấu, qu}n c{ch mạng diệt gần 2 đại đội, đ{nh thiệt hại nặng tiểu 

đo|n địch, bắt sống viên quan ba Trần Thanh Bền v| 86 tên kh{c, thu 

nhiều súng. 

Đƣợc chiến thắng Kinh Bùi cổ vũ, Tiểu đo|n 302 chủ lực Ph}n liên 

khu miền Đông cùng bộ đội địa phƣơng tổ chức phục kích địch 

trên đƣờng số 13 thuộc khu vực T}n Long (11-7-1953), chặn đ{nh 

hai cuộc c|n quét của Tiểu đo|n 61 ngụy v| 1 tiểu đo|n lê dƣơng 

v|o Đức Hòa Th|nh (th{ng 8 v| th{ng 9-1953), tiêu diệt đồn Bến 

Sỏi do Đại đội 66 qu}n Cao Đ|i đóng giữ (15-10-1953). 

Chiến thắng Kinh Bùi l| trận hiệp đồng tốt giữa ba thứ qu}n, đã 

mở ra cục diện mới, gi|nh lại quyền chủ động chiến trƣờng ở Ph}n 

liên khu miền Đông1. 

Trong th{ng 11-1953, Tiểu đo|n 300 tỉnh B| Rịa - Chợ Lớn phố i 

hợp với Tiểu đo|n vận tải 320 của Ph}n liên khu miền Đông v| 

___________ 

1. Cuộc kháng chiến 30 năm của quân dân Tiền Giang, Sđd, tr. 115.  
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lực lƣợng vû trang tại ch ỗ liên tiếp thực hiện các trận phục kích trên 

tỉnh lộ số 2, diệt đại t{ ti ểu khu trƣởng De Lamaison (5-11- 1953) v| 

trên tĩnh lộ số 23 ở Truông Sõi, đ{nh thiệt hại nặng Tiểu đo|n 65 qu}n 

ngụy, bắt sống trung úy chi khu phó Đất Đỏ Fardel (23-11-1953). 

Hoạt động của c{c tiểu đo|n chủ lực đã tạo điều kiện cho bộ đội 

địa phƣơng c{c huyện v| du kích c{c xã ph{t triển cả về kinh nghiệm 

chiến đấu cũng nhƣ về trang bị vũ khí. 

* Trận vàm Nhựt Nguyệt: ở Ph}n liên khu miền T}y, Tiểu đo|n 307 

chủ lực Ph}n liên khu miền T}y đ{nh bại cuộc c|n quét của địch 

v|o căn cứ C| Mau với 10 t|u chiến v| nhiều máy bay : S{ng ng|y 3-

6-1953, Tiểu đo|n phục kích, phóng bom v| nổ súng bắn chìm 4 t|u 

chiến địch trên sông Bảy H{p, c{ch v|m rạch Nhựt Nguyệt không 

xa. S{ng hôm sau, Tiểu đo|n tổ chức trận phục kích thứ hai tại cảng 

Nhựt Nguyệt trên đƣờng địch rút về C| Mau. Trong cả hai trận, 

qu}n ta diệt h|ng trăm tên, thu hơn 300 súng. 

Mƣời ng|y sau, Tiểu đo|n 410 tỉnh Cần Thơ cùng bộ đội địa 

phƣơng chặn đ{nh trận c|n của 15 tiểu đo|n Ph{p, diệt hơn 100 

tên, dùng thủy lôi đ{nh chìm 1 t|u LCM của địch. 

Trận chiến thắng trên v|m Nhựt Nguyệt v| c{c trận tiếp sau đó 

đã mở ra thế chủ động chiến trƣờng của qu}n d}n Ph}n liên khu 

miền T}y. 

Ph{t huy thắng lợi đã đạt đƣợc, cuối th{ng 11-1953, Tiểu đo|n 308 

tỉnh Sóc Trăng v| qu}n địa phƣơng bao v}y v| nã ph{o v|o đồn 

Pertol ở  xã Phú Mỹ, huyện Ch}u Thanh, sau đó chặn đ{nh Ti ểu 

đo|n 19 qu}n ngụy đến ứng cứu ở cầu B| Lui v| chợ Huỳnh Hữu 

Nghĩa (xã Mỹ Tú), diệt nhiều tên. Cuối th{ng 12-1953, qu}n ta phục 

kích qu}n địch đi giải v}y đồn Pertol trên đƣờng Bố Thảo - Tam Sóc, 

diệt 4 xe. Hốt hoảng, đồn Pertol kéo cờ trắng xin h|ng. 

Trong khi tình hình vùng nông thôn Nam Bộ có chuyển biến tốt 

thì ở vùng đô thị bị tạm chiếm, phong tr|o đấu tranh của quần chúng 

cũng nổ ra mạnh mẽ. 
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Sau khi Bảo Đại ký Dụ số 29 ng|y 26-6-1953 buộc thanh niên từ 20 

đến 45 tuổi phải thi h|nh qu}n dịch, ở đăc̣ khu S|i Gòn - Chợ Lớn, 

phong tr|o chống bắt lính, đòi ch}ḿ dứt chiến tranh diên̂ ra sôi nổi. 

Đồng b|o th|nh phố tạo mọi điều kiện để thanh niên l}ñ trốn, xông ra 

gi|nh giật với cảnh s{t khi chúng lùng sục, ruồng bắt thanh niên v|o 

lính. Phong tr|o chống bắt lính lúc trong thanh niên không chỉ sôi nổi ở 

S|i Gòn - Chợ Lớn m| diên̂ ra ở t}t́ cả c{c đô thị vùng taṃ chiếm. Đặc 

biệt ở thị xã Mỹ Tho, cuộc biểu tình xu}t́ ph{t từ hơn 500 học sinh 

Trƣờng trung học Nguyên̂ Đình Chiểu đã thu hút hơn 5.000 ngƣời kéo 

đến dinh tỉnh trƣởng đòi ch}ḿ dứt chiến tranh để học sinh đƣợc học 

h|nh, không bắt thanh niên đi lính... 

Nhìn chung, sau khi khắc phục sai lầm, khuyết điểm trong chỉ 

đạo, chỉ trong ba năm tình hình phong tr|o c{c mặt chính trị, qu}n sự, 

binh vận ở  c{c vùng nông thôn, đô thị Nam Bộ đều chuyển lên thế 

tiến công v| gi|nh thắng lợi. 

Nam Bộ phối hợp với Điện Biên Phủ và các chiến trường khác 

trong 6 tháng đầu năm 1954 

Ng|y 6 - 12 - 1953, Bộ Chính trị Ban Ch}ṕ h|nh Trung ƣơng 

Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nh}́n mạnh: “Chiến dịch n|y l| m ột chiến dịch r}́ t quan trọng, 

không những về qu}n sự m| cả về chính trị, không những đối với 

trong nƣớc m| cả đối với quốc tế. Vì vậy, to|n qu}n, to|n d}n, to|n 

Đảng phải tập trung ho|n th|nh cho kỳ đƣợc”1. 

Chỉ sau 5 ng|y tiến công (từ ng|y 13 đến ng|y 17-3-1954), bộ đội 

c{ch mạng đã chiếm lĩnh 3 trung t}m đề kh{ng ở phía bắc v| đông 

bắc cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt 2 tiểu đo|n tinh nhuệ của Ph{p, 

l|m tan rã 1 tiểu đo|n kh{c. Những thắng lợi giòn giã đó khiến địch 

lo }u bối rối, ngƣợc lại cổ vũ nh}n d}n trong cả nƣớc nỗ lực đ{nh thắng 

qu}n thù trong trận quyết chiến cuối cùng. 

___________ 

1. Học viêṇ Chính trị - H|nh chính quôć gia Hô ̀Chí Minh - Viêṇ Hô ̀Chí 

Minh: Hô ̀Chí Minh - Biên niên tiễu sử, Sđd, t. 5, tr. 429.  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
506 

 

Phối hợp với c{c đòn tiến công chiến lƣợc của bộ đội ở chiến 

trƣờng Điện Biên Phủ v| trên c{c mặt trận chính diện kh{c (T}y 

Nguyên, Thƣợng L|o, Trung L|o, Hạ L|o), qu}n v| d}n Nam Bộ 

đẩy mạnh cuộc đấu tranh to|n diện. 

Gò Công - nơi bị địch bình định {c liệt từ năm 1951 đến nỗi cán 

bộ phải b{m hầm bí mật “ba bốn năm hầu nhƣ không th}ý mặt 

trời” - nay trở th|nh một trọng điểm về tiến công đồng loạt. Sau khi 

lập kế hoạch bắt số ng Trƣởng đồn C}y Mắm (ngƣời Pháp ), bộ đội 

nhanh chóng ập v|o chiếm đồn, thu h|ng trăm vũ khí , tiếp tục 

khống chế v| buộc Trƣởng đồn kêu gọi 6 lô cốt ra h|ng. Hoảng 

hốt, 3 đồn gần đó cũng xin h|ng. Chỉ trong vòng một tuần lê ̂ - từ 

ng|y 22 đến ng|y 29-2-1954 - bằng c{ch kết hợp tiến công với địch 

ngụy vận, qu}n v| d}n Gò Công đã diệt, bức h|ng v| bức rút 74 

đồn bót v| th{p canh, diệt v| bắt sống h|ng trăm tên địch, l|m rã 

ngũ hơn 1.000 tên kh{c, thu h|ng trăm vũ khí c{c loại , giải phóng 30 

trong tổng số  41 xã của huy ện Gò Công . Cuốn sử của qu}n đội S|i 

Gòn thú nhận: “Trong ba ng|y, từ ng|y 27 đến ng|y 30-1 [1954], 

không phải đ{nh lớn m| họ [bộ đội Việt Minh] l}́y đƣợc 40 đồn 

hƣơng dũng ở  nam Gò Công. Tổng cộng trong th{ng 2, số th{p 

canh Ph{p bị hạ hoặc rút lên tới 200 chiếc”1. 

Cùng thời gian đó, ng|y 24-2-1954, Tiểu đo|n 309 tỉnh Mỹ Tho 

phối hợp với bộ đội địa phƣơng huyện V|m Cỏ (T}n An) tổ chức 

phục kích ở  Tầm Vu (T}n An), tiêu diệt v| loại khỏi vòng chiến đấu 

Tiểu đo|n 502 BVN v| Đại đội 14 qu}n Ph{p, thu gần 100 súng c{c loại. 

Một th{ng sau, Tiểu đo|n 309 lại phối hợp với bộ đội địa ph ƣơng 

đ{nh bại 1 tiểu đo|n qu}n ngụy ở khu vực miếu B| Cô, đ{nh thiệt 

hại nặng 1 tiểu đo|n lính Hòa Hảo ở cống Ông Điếu. 

___________ 

1. Lê Văn Dƣơng: Quân lực Việt Nam côṇg hoà trong giai đoạn hình 

thành, 1946-1955, Sđd, tr. 66.  
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Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử l| nguồn động viên to lớn cho 

qu}n v| d}n Nam Bộ. Sau 55 ng|y đêm chiến đấu gian khổ v| anh 

dũng, bộ đội ta đã l|m chủ ho|n to|n tập đo|n cứ điểm Điện Biên 

Phủ. 17 giờ 30 ng|y 7-5-1954, Thiếu tƣớng chĩ huy trƣởng De Castries 

cùng to|n bộ Ban Chỉ huy tập đo|n cứ điểm ra đầu h|ng. To|n bộ 

16.200 sĩ quan, hạ sĩ quan v| binh lính Liên hiệp Ph{p đã bị tiêu diệt 

hoặc bắt sống. Ng|y hôm sau, ph{i đo|n Chính phũ Vi ệt Nam D}n 

chủ C ộng hòa b ƣớc v|o Hội nghị Genève  (Thụy Sĩ) trong tƣ thế 

những ngƣời chiến thắng. 

Để phối hợp với cuộc đấu tranh ngoại giao ở Genève , th{ng 

5-1954, Tiểu đo|n 300 tỉnh B| Rịa - Chợ lớn v| bộ đội địa ph ƣơng 

huyện Long Đất diệt đồn H|ng Dƣơng, mở rộng khu căn cứ Minh 

Đạm. 

Ở Thủ Biên, Tiểu đo|n 303 cùng bộ đội huyện Ch}u Th|nh 

tiến công đồn Cầu Định nằm ven lộ 13 (c{ch thị xã Thủ Dầu Một 8 

km về phía bắc). 0 giờ 45 phút ng|y 1-6-1954, Tiểu đội phó trinh sát 

Ngô Chí Quốc ôm bộc ph{ mở đƣờng. Sau khi ph{ hai lớp r|o, Ngô 

Chí Quốc ôm tr{i bộc ph{ thứ ba đ{nh tiếp v|o cửa mở thì trúng 

đạn hy sinh1. Đồng đội xông lên, diệt v| bắt sống to|n bộ đại đội 

commando, thu nhiều vũ khí. Ph{t huy chiến thắng Cầu Định, Đại 

đội 65 v| Đại đội Lê Hồng Phong (Bến C{t) diệt đồn Bến Tranh (3-

6-1954), Đại đội 55 v| Đại đội Nguyên̂ An Ninh (L{i Thiêu), diệt đồn 

C}y Trắc (7-6-1954). 

Trên sông Lòng T|u, c{c chiến sĩ đăc̣ công nƣớc Rừng S{c bắn 

chìm 3 t|u chiến chở lính Ph{p. 

Tại miền T}y, c{c cuộc tiến công cûng diên̂ ra dồn dập v| sôi nổi. 

___________ 

1. Ngô Chí Quôć sinh năm 1929 tại xã Hiệp Bình, Thủ Đức, Gia Định 

(nay thuộc Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí Minh), đƣợc tuyên dƣơng Anh hùng lực 

lƣợng vũ trang nh}n d}n ng|y 7-5-1956.  
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Th{ng 2-1954, Tiểu đo|n 307 phục kích quốc lộ 4 c{ch thị xã C| 

Mau 3 km, diệt Tiểu đo|n Hòa Hảo do Ba G| Mổ chỉ huy, thu nhiều 

súng đạn, bắt đƣợc nhiều tù binh. 

Ng|y 7-2-1954, bộ đội huyện An Biên (tỉnh Bạc Liêu) tiến công 

huyện lỵ An Biên, bắt sống Quận trƣởng Sang. 

Từ đêm 1-3-1954, Tiểu đo|n 307 chủ lực Ph}n liên khu miền 

T}y cùng bộ đội địa phƣơng bao v}y v| ph{o kích c{c đồn bót 

trong chi khu An Biên v| dọc theo lộ từ Thứ Ba đến Xẻo Rô. C{c 

ng|y 2, 6 v| 7-3, địch nhiều lần xua qu}n đi giải v}y nhƣng đều bị  

ta chặn đ{nh, phải rút lui. Qu}n địch trong c{c đồn bót nói trên, số bị 

diệt, số liều mạng th{o chạy. Nh}n d}n kéo ra san bằng c{c đồn bót. 

Cuối th{ng 3-1954, qu}n c{ch mạng tiến công đồn Xẻo Rô, bắt sống 

quận trƣởng L}m Quang Thiệp (mới từ chi khu An Biên chạy ra 

đ}y). Huyện An Biên đƣợc ho|n to|n giải phóng. 

Ở khu S|i Gòn - Chợ Lớn, phong tr|o tiến công địch diên̂ ra ở 

cả hai mặt chính trị v| vũ trang. 

Th{ng 3-1954, 325 nh}n sĩ v| trí thức có tên tuổi nhƣ kỹ sƣ 

Lƣu Văn Lang, luật sƣ tiến sĩ Trịnh Đình Thảo, dƣợc sĩ Trần Kim 

Quan, phó gi{m đốc Ng}n h|ng Pháp Á Nguyên̂ Văn Vŷ, gi{o sƣ luật 

học Nguyê̂n Văn Dƣỡng, gi{o sƣ luật học Dƣơng Trung Tín, nh| 

gi{o Nguyê̂n Trƣờng Cửu... ký tên v|o bản Tuyên ngôn đòi Chính  

phủ Ph{p phải thƣơng thuyết với Chính phủ Việt Nam D}n chũ Cộng 

hòa để sớm ch}ḿ dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở  Việt Nam. 

Thực d}n Ph{p tìm mọi c{ch bƣng bít v| xuyên tạc nội dung bản 

Tuyên ngôn nhƣng phong tr|o vận động cho hòa bình vẫn lan rộng, 

thu hút dƣ luận trong v| ngo|i nƣớc. B{o Nhân Dân ra ng|y 6-5-1954 

gọi bản Tuyên ngôn của c{c nh}n sĩ v| trí thức S|i Gòn - Chợ Lớn l| 

“một quả bom hòa bình nổ ở Nam Bộ”. 

Trƣớc th{i độ thiếu thiện chí của Chính phủ Laniel - Bidault 

trong Hội nghị Genève , th{ng 6-1954, 500 trí th ức, nh| báo v| v ăn 

nghệ sĩ S|i Gòn - Chợ Lớn lại gửi đến các phái đo|n tham dự Hội 
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nghị Genève một bản kiến nghị yêu cầu Chính phủ Ph{p phải có th{i 

độ th|nh thực trong thƣơng thuyết để nhanh chóng lập lại hòa  

bình ở Đông Dƣơng. 

Trong khi đó, sinh viên, học sinh c{c trƣờng đại học v| trung học 

ở  c{c th|nh thị Nam Bộ tiếp tục mở rộng phong tr|o đấu tranh 

đòi nh| cầm quyền Ph{p - Bảo Đại phải hoãn v| miên̂ qu}n dịch để 

họ tiếp tục học tập, đòi ch}ḿ dứt chiến tranh để thanh niên Việt, 

Ph{p không phải đổ m{u một c{ch vô ích nữa. 

Đêm 31-5 rạng ng|y 1-6-1954, Đội biệt động số 205 (do Ba 

Huỳnh chỉ huy với c{c chiến sĩ Phạm Văn Hai, Bùi Văn Ba) tiến 

công kho Phú Thọ lần thứ hai1. To|n bộ xăng v| bom đạn đã ch{y nổ 

suốt hai ng|y đêm. Trận tiêu diệt kho dự trữ chiến lƣợc n|y l| đòn 

mạnh đ{nh v|o “da ̣ d|y” của địch giữa lúc địch đang gặp khó  

khăn trên c{c chiến trƣờng2. 

Những th}t́ bại liên tiếp của Ph{p v| Bảo Đại trên khắp c{c 

chiến trƣờng l|m tinh thần của qu}n địch - nh}t́ l| qu}n ngụy - sa 

sút nghiêm trọng. R}́t nhiều binh sĩ ngụy bỏ ngũ về quê, nhiều đơn vị 

chống lệnh của chỉ huy, từ chối t{c chiến. Chỉ huy đồn C}y Roi (tỉnh 

B| Rịa - Chợ Lớn) d}n̂ to|n bộ lính trong đồn ra h|ng khi nghe ta 

ph{t loa kêu gọi. Một đại đội qu}n ngụy ở đồn Phƣớc Thọ (tỉnh 

B| Rịa - Chợ Lớn) l|m nội ứng giúp b ộ đội l}́ y đồn. 82 binh sî 

giúp b ộ đội san bằng đồn, sau đó ra c ăn cứ tham gia kháng 

chiến. Ở miền T}y, nhiều đơn vị lính Cao Đ|i, lính Hòa H ảo v| 

___________ 

1. Kho Phú Thọ d|i hơn 2 km, rôṇg 1,5 km, đƣợc bảo vệ bằng 12 lớp r|o, 

hệ thôńg đèn pha v| bót g{c, chứa 10 triêụ lít xăng v| 9.345 t}́n bom đạn, do 

môṭ đại đội lính ]u - Phi canh giữ; kho Phú Thọ đã bị tiêń công l}̀n đầu v|o 

th{ng 8-1952. 

2. Sau tr}̣n đ{nh, Đội đặc công sô ́ 205 v| c{c chiêń sĩ Bùi Văn Ba, 

Phạm Văn Hai đƣợc tặng thƣởng Hu}n chƣơng Chiến công hạng nh}́t. 

Hai năm sau, ng|y 7-5-1956, Bùi Văn Ba v| Phạm Văn Hai đƣợc tuyên 

dƣơng Anh hùng lực lƣợng vũ trang nh}n d}n.  
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lính Khmer đề nghị với qu}n c{ch mạng “án binh b}t́ động”, c{ch 

mạng không t}ń công họ, đổi lại họ cam kết không đi c|n quét v| để 

cho bộ đội, c{n bộ c{ch mạng đi lại tự do. Nhiều ngƣời nhận l|m cơ 

sở nội ứng cho kh{ng chiến nhƣ ở  Trƣờng sĩ quan Bình Thủy (Cần 

Thơ), Trƣờng t}n binh Rạch Sỏi (Rạch Gi{), v.v.. 

Tƣớng Navarre, Tƣ lệnh qu}n Ph{p ở Đông Dƣơng phải thừa 

nhận: ở Nam Bộ trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, “tình trạng 

“ruỗng n{t” [của địch] v| chiến tranh du kích ph{t triển”1. 

IV. HỘI NGHỊ GENÈVE 1954 VỀ ĐÔNG DƢƠNG 

1. Hội nghị Genève 1954 về Đông Dƣơng và Hiệp định đình chĩ 

chiến sƣ ̣ở Việt Nam 

Sau thắng lợi dồn dập của qu}n d}n ba nƣớc Đông Dƣơng ở 

Thƣợng L|o, Trung L|o, Hạ L|o, Đông Bắc Campuchia (1953), chiến 

cuộc Đông Xu}n 1953-1954, cùng với phong tr|o đấu tranh mạnh  

mẽ của nh}n d}n Ph{p v| nh}n d}n thế giới vì hòa bình, đòi ch}ḿ 

dứt chiến tranh ở  Việt Nam, ý chí x}m lƣợc của thực d}n Ph{p đã 

ho|n to|n bị lung lay. Hiệp định đình chiến ở  B|n Môn Điếm đƣợc 

ký kết ng|y 27-7-1953 ch}ḿ dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên có t{c 

động mạnh đến tình hình chính trị nƣớc Ph{p. 

Quốc hội Pháp giao cho Chính phũ Joseph Laniel tìm cách đ|m 

ph{n tr ực tiếp với Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa . Để 

đ{nh ti ếng, ng|y 12-11-1953, J. Laniel tuyên bố : “Nếu một giải 

ph{p danh dự xu}́t hiện trong khung cảnh địa ph ƣơng hoặc trong 

khung cảnh quố c tế, nƣớc Pháp sê vui lòng ch}́ p nhận một giải 

ph{p ngoại giao cho cu ộc xung đột”. Ông ta tõ ý mong muố n đƣợc 

biết lập trƣờng cũa Chính phũ n ƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng 

___________ 

1. Henri Navarre: Thời điễm của những sự thâṭ (bản dịch của Nguyê̂n 

Huy C}̀u), Sđd, tr. 156.  
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hòa bằng con đƣờng chính thức v| Ph{p sẵn s|ng xem xét việc lập lại 

hòa bình, bảo đảm độc lập cho c{c quốc gia liên kết. 

Ng|y 26-11-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua trả lời phỏng v}ń 

của b{o Expressen (Thụy Điển) đã tuyên bố: 

“Nếu thực d}n Ph{p tiếp tục cuộc chiến tranh x}m lƣợc thì 

nh}n d}n Việt Nam quyết t}m tiếp tục cuộc chiến tranh {i quốc đến 

thắng lợi cuối cùng. Nhƣng nếu Chính phủ Ph{p đã rút đƣợc b|i học 

trong cuộc chiến tranh m}́y năm nay, muốn đi đến đình c hiến ở  

Việt Nam bằng c{ch thƣơng lƣợng v| giải quyết v}ń đề Việt Nam 

theo lối hòa bình thì nh}n d}n v| Chính phủ Việt Nam D}n chủ 

Cộng hòa sẵn s|ng tiếp ý muốn đó... Cơ sở của việc đình chiến ở Việt 

Nam l| Chính phủ Ph{p thật th| tôn trọng nền độc lập thật sự của 

nƣớc Việt Nam”1. 

Biết rõ đế quốc Mỹ không t{n th|nh đ|m ph{n, chỉ muốn kéo d|i 

chiến tranh để Mỹ có thời gian x}y dựng, củng cố v| nắm l}́y qu}n 

đội v| chính quyền Bảo Đại, từng bƣớc h}t́ cẳng Ph{p, trực tiếp nắm 

l}́y Đông Dƣơng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “... việc thƣơng 

lƣợng đình chiến chủ yếu l| một việc giữa Chính phủ Việt Nam D}n 

chủ Cộng hòa với Chính phủ Ph{p...”2. 

Trƣớc sức ép của nh}n d}n Ph{p v| dƣ luận thế giới, Hội nghị bộ 

trƣởng ngoại giao bốn cƣờng quốc (Liên Xô, Mỹ, Anh, Ph{p) tại 

Berlin (Đức) quyết định triệu tập Hội nghị Genève về Đông 

Dƣơng b}t́ ch}ṕ sự phản đối của ngoại trƣởng Mỹ3. 

___________ 

1. 2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 7, tr. 168, 169. 

3. Phó Tôñg thôńg Nixon trong chuyến đi Đông Dƣơng v}̣n động 

Ph{p không thƣơng thuyết với Chính phủ Viêṭ Nam D}n chủ Côṇg ho| đã 

tuyên bô:́ “Môṭ cuôc̣ d|n xếp hòa bình sẽ đặt nh}n d}n [Viêṭ Nam] dƣới 

cảnh nô lệ của Côṇg sản”. “Không thê ̃ hạ vũ khí cho đến khi đạt đƣợc 

chiêń thắng hoàn toàn” (Michael Maclear: VietNam - The Ten Thousand Day 

War (Viêṭ Nam - cuôc̣ chiêń tranh mƣời nghìn ng|y), Nxb. Thames 

Methuen, London, 1984, tr. 40).  
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Hội nghị Genève khai mạc ng|y 8-5-1954 - một ng|y sau chiến 

thắng Điện Biên Phủ - với sự tham gia của đo|n đại biểu Cao 

Miên, quốc gia Việt Nam (Bảo Đại), Mỹ, Ph{p, L|o, Việt Nam D}n chũ 

Cộng hòa, Cộng hòa nh}n d}n Trung Hoa, Liên Xô v| Anh (c{ch 

ghi của Hội nghị Genève theo thứ tự trong bảng chữ c{i ti ếng 

Ph{p). Liên Xô v| Anh l|m đồng Chủ tịch Hội nghị. 

Ng|y 10-5-1954, Đo|n đại biểu Chính phủ Việt Nam D}n chủ 

Cộng hòa do Phó Thủ tƣớng kiêm Bộ trƣởng ngoại giao Phạm Văn 

Đồng l|m trƣởng đo|n đã trình b|y lập trƣờng của ta về ch}ḿ dứt 

chiến tranh trên cơ sở Ph{p công nhận chủ quyền độc lập v| to|n vẹn 

lãnh thổ ba nƣớc Đông Dƣơng v| Ph{p phải rút qu}n về nƣớc. 

Ph{i đo|n Pháp do B ộ trƣởng ngoại giao Georges Bidault c ầm 

đầu v}n̂ mƣu đồ tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực d}n ở  Đông 

Dƣơng, chỉ mong muốn tìm kiếm một cuộc ngừng bắn nhằm cứu 

vãn đạo qu}n viên̂ chinh Ph{p, hoãn việc thỏa hiệp về chính trị v|o 

thời gian sau. 

Hội nghị Genève có nguy cơ th}t́ bại. Dƣ luận yêu chuộng hòa 

bình trên thế giới v| trong nƣớc - nh}t́ l| ở Ph{p v| ở S|i Gòn - 

phản đối th{i độ thiếu thiện chí của Chính phủ Laniel. Ng|y 12-6-

1954, Quốc hội Pháp bõ phiếu không tín nhiệm Chính phũ Laniel, cử 

Pierre Mendès France lập Chính phủ mới. 

Ng|y 19-6-1954 trong lê ̂ nhậm chức, Mendès France hứa sẽ đạt 

đƣợc ngƣng bắn ở Đông Dƣơng chậm nh}t́ l| ng|y 20-7-1954, nếu 

không ông ta sẽ từ chức. Thời hạn n|y không chỉ l| chuyện nội bộ 

của chính trƣờng nƣớc Ph{p m| còn t{c động đến c{c động thái  

của c{c nƣớc tham gia Hội nghị. 

Ngay giữa lúc nƣớc Ph{p đang l}m v|o cuộc khũng ho ảng nội 

c{c1, ng|y 16-6-1954 Chính phủ Mỹ g}y s ức ép v ới Pháp -Bảo Đại 

___________ 

1. Trong một tu}̀n lê,̂ từ ng|y 12-6-1954 (ng|y Chính phủ Laniel bị đổ) 

đến ng|y 19-6-1954 (ng|y Mendès France l}̣p chính phủ), nƣớc Ph{p không  

có chính phủ chính thức.  
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để đƣa Ngô Đình Diệm về S|i Gòn l|m Thủ tƣớng quốc gia Việt 

Nam thay cho Bửu Lộc nhằm thực hiện chính s{ch của Mỹ trong 

giai đoạn sau Hội nghị Genève l| loại Ph{p ra khỏi Việt Nam, {p đăṭ 

chủ nghĩa thực d}n mới theo kiểu Mỹ, chia cắt, thống trị l}u d|i Việt 

Nam b}t́ kể kết quả của Hội nghị nhƣ thế n|o. 

Cho đến ng|y 10-7-1954, Đo|n đại bi ểu cũa Chính phũ Vi ệt 

Nam D}n chũ C ộng hòa v}̂ n kiên trì l ập trƣờng để giải quyết 

cuộc chiến phải dựa trên cơ sở một giải pháp to|n di ện cho cả 

v}́n đề qu}n sự v| chính trị , c{c thỏa hi ệp cụ th ể phải thể hiện 

đầy đủ so s{nh l ực lƣợng thực tế của c{c bên trên chi ến trƣờng: 

đòi ph ải có đại bi ểu cũa hai Chính phũ kháng chi ến L|o, 

Campuchia trên b|n đ|m phán ; đòi gi ới tuyến qu}n sự tạm th ời ở 

Việt Nam l| vî tuy ến 13; tổng tuyển cử tự do ở Việt Nam, L|o, 

Campuchia phải đƣợc tiến h|nh trong thời hạn 6 th{ng sau ng|y 

ký Hi ệp định; lực lƣợng kháng chi ến L|o v| Campuchia có hai 

vùng tập kết riêng1. 

Tuy nhiên, sau cuộc đụng đầu Trung - Mỹ ở Triều Tiên, hai 

nƣớc Liên Xô - Trung Quốc lựa chọn chính s{ch cùng tồn tại hòa 

bình, thi đua kinh tế hòa bình, l|m dịu tình hình quốc tế v| đều 

không muốn Đông Dƣơng trở th|nh một Triều Tiên mới để bị lôi 

cuốn v|o một cuộc đối đầu nữa với Mỹ2. 

Cuối cùng, với xu thế chung của những nƣớc lớn trong tình 

hình quốc tế lúc đó, sau 8 phiên họp to|n thể v| 23 phiên họp 

riêng đầy căng thẳng, c{c bên đã đồng ý về những nội dung cơ 

bản nhƣ sau: c{c n ƣớc tham gia Hội nghị Genève cam k ết tôn 

trọng chủ quy ền, độc lập, thống nh}́ t v| to|n vẹn lânh th ổ của  

___________ 

1. François Joyaux: Trung Quốc và việc giải quyết cuôc̣ chiến tranh Đông 

Dƣơng lâǹ thứ I - Genève 1954 (bản dịch), Nxb. Thông tin lý lu}̣n, H| Nôị, 

1981, tr. 289. 

2. Xem Ban Chĩ đạo tổng kết chiêń tranh - trực thuôc̣ Bộ Chính trị: Chiến 

tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài hoc̣, Sđd, tr. 76-77.  
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Việt Nam, L|o, Campuchia, không can thiệp v|o nội bộ của c{c 

nƣớc n|y; ngừng bắn trên to|n bộ chiến trƣờng Đông Dƣơng; Ph{p 

rút qu}n; vĩ tuyến 17 l| giới tuyến qu}n sự tạm thời chia Việt Nam 

l|m hai vùng tập kết qu}n đội; sau 2 năm sẽ có tổng tuyển cử tự do 

trong cả nƣớc để thống nh}t́ nƣớc Việt Nam. 

Ở L|o, lực lƣợng kh{ng chiến có hai khu tập kết tại Sầm Nƣa v| 

Phong Xa Lỳ. Ở Campuchia, lực lƣợng kh{ng chiến không có khu  

tập kết m| phục viên tại chỗ. 

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đƣợc ký kết giữa Thứ 

trƣởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu (thay mặt Tổng Tƣ lệnh 

Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam) v| Thiếu tƣớng Delteil (thay mặt 

Tổng Tƣ lệnh qu}n đội Liên hiệp Ph{p ở Đông Dƣơng)1 v|o lúc 3 giờ 

30 s{ng ng|y 21-7-19542. Hội nghị thông qua Bản Tuyên bố cuối 

cùng ng|y 21-7-1954, với sự tham gia của đại biểu 8 nƣớc (trừ Mỹ). 

Ph{i đo|n Mỹ không tham gia v|o bản tuyên bố của Hội nghị  v| 

ra một bản Tuyên bố riêng. 

Giải ph{p Genève chƣa phản {nh đầy đủ thắng lợi của nh}n 

d}n ta trên chiến trƣờng, chƣa đ{p ứng đƣợc c{c yêu cầu chính trị của 

giải ph{p do đo|n Việt Nam đề ra, chƣa phản {nh đúng thắng lợi 

cuộc kh{ng chiến của nh}n d}n ba nƣớc Việt Nam, L|o v| 

Campuchia. Tuy vậy, Hiệp định n|y đã ch}ḿ dứt chiến tranh x}m 

lƣợc của Ph{p ở Đông Dƣơng, đẩy đƣợc qu}n Ph{p ra khỏi Việt 

Nam, ph{ đƣợc }m mƣu kéo d|i chiến tranh của Mỹ, n}ng cao 

đƣợc vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế, giải phóng đƣợc 

miền Bắc, giúp miền Bắc có điều kiện hòa bình để h|n gắn vết 

thƣơng chiến tranh, x}y dựng đất nƣớc, l|m hậu phƣơng vững 

chắc cho cuộc đấu tranh chố ng Mŷ , cứu nƣớc, giải phóng mi ền 

___________ 

1. Ngo|i Hiêp̣ định đình chỉ chiêń sự ở Viêṭ Nam, còn có Hiêp̣ định 

đình chỉ chiến sự ở L|o v| Hiệp định đình chỉ chiêń sự ở Campuchia. 

2. Tuy nhiên, để Mendès France gi ữ đƣợc lời đã h ứa trƣớc Quố c hộ i 

Ph{p, ng|y ký ghi trên Hiệp định l| ng|y 20-7-1954.  
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Nam, thống nh}t́ đất nƣớc sau n|y. Với Hiệp định Genève, tuy 

thắng lợi chƣa thật trọn vẹn nh ƣng phản ánh t ƣơng quan lực lƣợng 

của hai phe v| l| thắng lợi to lớn m| nh}n d}n ta gi|nh đƣợc sau 9 

năm kh{ng chiến gian khổ v| anh hùng. 

Đảng ta đã trƣớc sau đ{nh gi{ đúng mức thắng lợi của Hiệp 

định Genève năm 1954: “Việc lập lại hòa bình ở  Đông Dƣơng, 

ho|n to|n giải phóng miền Bắc Việt Nam, v| đăṭ cơ sở cho việc 

thống nh}t́ nƣớc Việt Nam l| một thắng lợi to lớn của nh}n d}n ta... 

Nó phản {nh tình hình lực lƣợng so s{nh ở Đông Dƣơng v| trên 

thế giới lúc b}́y giờ”1. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi khi sau H ội nghị Genève 

th|nh công đã nói: “Hội nghị Giơnevơ đã kết thúc. Ngoại giao  ta đã 

thắng lợi to... Tôi thay mặt Chính phủ ngỏ lời th}n {i khen ngợi to|n 

thể đồng b|o, qu}n đội v| c{n bộ từ Nam đến Bắc. Tôi kính c}ñ 

nghiêng mình trƣớc linh hồn c{c chiến sĩ v| đồng b|o đã oanh liệt hy 

sinh cho Tổ quốc v| gửi lời an ủi anh em thƣơng binh, bệnh binh. 

Chúng ta gi|nh đƣợc thắng lợi to lớn cũng l| do nh}n d}n c{c 

nƣớc bạn, nh}n d}n Ph{p v| nh}n d}n yêu chuộng hòa bình thế giới 

ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của ta. 

... Ở Hội nghị Gi ơnevơ, do sự đấu tranh cũa đo|n đại bi ểu ta 

v| sự giúp đơ̂ của hai đo|n đại bi ểu Liên Xô v| Trung Quố c, ta đã 

thu đƣợc thắng lợi lớn: Chính phủ Ph{p đã th ừa nhận độc lập, 

chủ quy ền, thống nh}́ t v| lânh th ổ to|n vẹn cũa n ƣớc ta, thừa 

nhận qu}n đội Pháp sê rút khõi n ƣớc ta, v.v.”2. V| Ngƣời đã d ự 

đo{n: “Đấu tranh để củng cố  hòa bình , thực hiện thố ng nh}́ t, 

ho|n th|nh độc lập, d}n chũ cûng l| m ột cuộc đấu tranh l}u d|i 

v| gian khổ...”3. 

___________ 

1. Văn kiện Đảng Toàn tâp̣, t. 21, tr. 502. 

2, 3. Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 7, tr. 321, 322.  
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Thủ tƣớng Ph{p Mendès France cũng đã phải công nhận thế 

thua của qu}n đội Ph{p qua Hiệp định Genève 1954 trong bản 

điều trần của ông trƣớc Quốc hội Ph{p ng|y 22-7-1954: “Tôi muốn 

đƣǹg ai có ảo tƣởng về nội dung những thỏa thuận vừa đƣợc ký kết 

ở Genève. Văn bản có chỗ t|n nh}n̂ bởi vì nó ghi nhận những sự kiện 

t|n nh}n̂. Nó không thể diên̂ đạt kh{c hơn”. 

Nh| sử học Jean Le Lacouture nhận xét về bản điều trần của 

Mendès France: “ông nêu lên những điểm chỉ rõ c{c điều khoản cũa 

Hiệp định Genève, không đƣợc phép xem nhƣ một thắng lợi quốc 

gia của Ph{p v| ông chỉ l|m một việc nhắc lại rằng: những điều 

khoản ấy đơn giản l| những hệ quả ít tệ hại nh}t́ có thể có, đƣợc rút 

ra từ một tình thế tệ hại mọi mặt”1. 

2. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève, chuẫn bị cho giai 

đoạn cách mạng mới 

Khi Hội nghị Genève bƣớc v|o giai đoạn cuối, Ban Ch}ṕ h|nh 

Trung ƣơng Đảng (khóa II) triệu tập hội nghị mở rộng lần thứ s{u từ 

ng|y 15 đến ng|y 17-7-1954, nhận định: “Đế quốc Mỹ l| một trở lực 

chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng và hiện đang trở 

thành kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Đông Dƣơng”2, do đó “dựa 

trên cơ sở những thắng lợi đã đạt đƣợc mà phâń đấu để thực hiện hòa bình 

ở Đông Dƣơng, phá tan âm mƣu của đế quôć Mỹ kéo dài và mở rộng chiến 

tranh Đông Dƣơng củng cô ́ hòa bình và thực hiện thố ng nhât́, hoàn 

thành độc lập và dân chủ trong toàn quôć”3. 

Sau khi Hiệp định Genève đƣợc ký k ết, ng|y 22-7-1954 Bộ 

Tổng tƣ lệnh Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam ra lệnh ngừng bắn trên 

to|n lânh th ổ Việt Nam (Nam Bộ ngừng bắn từ 6 giờ s{ng ng|y 11-

8-1954). 

___________ 

1. Jean Le Lacouture: La fin d’une Guerre (Hôì kết của môṭ cuôc̣ chiêń 

tranh), Nxb. Seuil, Paris, 1954, tr.286. 

2, 3. Văn kiện Đảng Toàn tâp̣, t. 15, tr. 225.  
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Cùng ng|y, trong lời kêu gọi qu}n v| d}n cả nƣớc, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh chỉ rõ: trong khi chờ tổng tuyển cử thống nh}t́ đất nƣớc, 

miền Nam sẽ bị qu}n Ph{p v| qu}n của Bảo Đại tạm thời quản lý. 

Do đó, Chủ tịch kêu gọi đồng b|o miền Nam “đăṭ lợi ích cả nƣớc trên 

lợi ích địa phƣơng, lợi ích l}u d|i trên lợi ích trƣớc mắt, m| ra sức 

cùng đồng b|o to|n quốc ph}ń đấu để củng cố hòa bình, thực hiện 

thống nh}t́, ho|n th|nh độc lập, d}n chủ trong to|n quốc”1. 

Sau đó, trong lời kêu gọi nh}n dịp kỷ niệm C{ch mạng Th{ng 

T{m v| ng|y Quốc kh{nh, Chủ tịch căn dặn qu}n v| d}n miền 

Nam “đấu tranh bằng chính trị, đòi thực hiện những quyền d}n 

chủ nhƣ tổ chức tự do, ngôn luận tự do v.v., nhằm v|o chu}ñ bị 

tổng tuyển cử tự do để thực hiện thống nh}t́ to|n quốc”2. 

Ng|y 6-9-1954, Bộ Chính trị ra chỉ thị, nêu rõ ba nhiệm vụ 

trƣớc mắt của miền Nam l|: 

- Thi h|nh triệt để Hiệp định đình chiến v| đòi Ph{p cũng 

phải thi h|nh đúng Hiệp định. 

- Chuyển hƣớng công t{c cho thích hợp với điều kiện hòa bình. 

- Đo|n kết rộng rãi, tập hợp mọi lực lƣợng d}n tộc, d}n chủ v| 

hòa bình. 

Bộ Chính trị quyết định giải thể Trung ƣơng Cục miền Nam, 

lập lại Xứ ủy Nam Bộ v| c{c khu ủy. 

Ủy viên Bộ Chính trị Lê Du}̃n đang công t{c ở  vùng tự do 

Liên khu 5 (Trung Trung Bộ) đƣợc Trung ƣơng cử v|o miền Nam để 

phổ biến c{c chủ trƣơng mới của Trung ƣơng v| chỉ đạo những công 

việc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, đồng chí nh}ń mạnh một số việc 

cần l|m kh}ñ trƣơng trƣớc khi chuyển qu}n tập kết: 

1. C}ṕ đất cho nông d}n đến s{t đồn bót địch, coi đó l| “lá bùa 

hộ mệnh” cho c{n bộ, đảng viên ở lại miền Nam tiếp tục hoạt động 

sau n|y. 

___________ 

1. 2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 7, tr. 322, 341.  
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2. Cảnh gi{c trƣớc việc địch ph{ hoại ngƣng bắn, bố trí một số 

c{n bộ qu}n sự ở lại miền Nam, chôn gi}ú một số súng đạn để tự vệ 

khi địch đ|n {p khủng bố. 

3. Chăm lo một các h chu đ{o c{c quy ền lợi cũa ng ƣời d}n để 

thể hiện t}́m lòng cũa Đảng đối với nh}n d}n (trong đó có vi ệc đổi 

gi}́y bạc Cụ H ồ ra tiền Ng}n h|ng Đông Dƣơng theo tỹ giá có l ợi 

cho d}n). 

Sắp xếp lại tổ chức, bố trí lại cán bộ đảng viên 

Th{ng 10-1954, tại Chắc Băng, huyện Vînh Thuận, tỉnh Bạc Liêu, 

Trƣởng ph{i đo|n Trung ƣơng Lê Du}ñ triệu tập hội nghị để 

nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thứ s{u (kho{ II ), 

Chỉ thị ng|y 6-9-1954 của Bộ Chính trị, thảo luận những nhiệm vụ của 

Nam Bộ trong giai đoạn mới, th|nh lập Xứ ủy Nam Bộ. 

Xứ ủy Nam Bộ gồm 12 ủy viên chính thức v| 3 ủy viên dự 

khuyết1, do Lê Du}ñ l|m Bí thƣ. 

Xứ ủy quyết định chia Nam Bộ th|nh 3 Liên tỉnh (miền Đông, 

miền Trung v| miền T}y) v| 1 khu (khu S|i Gòn - Chợ Lớn). 

Miền Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh (B| Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia 

Định, T}y Ninh, Chợ Lớn) do Phan Đức l|m Bí thƣ Liên tỉnh ủy (khi 

đó, Phan Đức ra miền Bắc chữa bệnh, Mai Chí Thọ thay). 

Miền Trung Nam Bộ gồm 9 tỉnh (T}n An, Mỹ Tho, Sa Đéc, Bến 

Tre, Gò Công, Long Xuyên, Ch}u Đốc, Kiến Phong, Kiến Tƣờng) do 

Nguyên̂ Minh Đƣờng l|m Bí thƣ Liên tỉnh ủy. 

Miền T}y Nam Bộ gồm 7 tỉnh (Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tr| 

Vinh, Bạc Liêu, Rạch Gi{, H| Tiên) do Phạm Th{i Bƣờng l|m Bí thƣ 

Liên tỉnh ủy. 

___________ 

1. Bí thƣ: Lê Du}̃n; Phó Bí thƣ: Phạm Hữu L}̀u; Ủy viên thƣờng trực: 

Ho|ng Dƣ Khƣơng; c{c Ủy viên thƣờng vụ: Phan Văn Đ{ng, Lê To|n 

Thƣ, Nguyê̂n Đức Thu}̣n, Nguyê̂n Văn Linh, Phạm Th{i Bƣờng; c{c Ủy 

viên: Phạm Văn Xô, Phan Đức, Văn Viên, Nguyê̂n Minh Đƣờng; c{c Ủy 

viên dự khuyết: Võ Văn Kiệt, Võ Văn Kh{nh, Mai Chí Thọ.  
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Khu S|i Gòn - Chợ Lớn do Nguyê̂n Văn Cúc (Nguyên̂ Văn Linh) 

l|m Bí thƣ Khu ủy. 

Lần lƣợt, Xứ ủy th|nh l ập Văn phòng X ứ ủy1, c{c ban T ổ chức2, 

Tuyên hu}ń, Địch tình3, Binh vận, Kinh t|i, Cơ yếu, Giao thông 

liên lạc, Thanh vận, Phụ vận,... 

Cho đến cuối năm 1955, c{c tỉnh ủy , huyện ũy , chi bộ đều đƣợc 

sắp xếp lại. 

To|n thể c{n b ộ, đảng viên cũa Đảng bộ Nam Bộ rút v|o hoạt 

động bí m ật, những ngƣời bị l ộ đƣợc điều lắng hoặc chuyển sang 

địa ph ƣơng khác , hoặc tạm th ời ngƣng công tác . Một số  c{n b ộ, 

đảng viên đƣợc đƣa v|o hoạt động trong các t ổ chức hợp pháp 

(tổ chức quần chúng , tổ chức nghề nghiệp) v| cả trong tổ chức 

của địch. 

Một công việc quan trọng lúc n|y l| bố trí ai đi tập kết ra miền Bắc, 

ai ở lại tiếp tục hoạt động ở miền Nam, theo tinh thần “đi là thắng lợi, 

ở  là vinh quang”, đi hay ở  đều l| nhiệm vụ c{ch mạng. Đặc biệt, 

h|ng nghìn thiếu niên Nam Bộ đƣợc đƣa ra miền Bắc học tập v| rèn 

luyện để trong tƣơng lai trở về x}y dựng quê hƣơng. 

Công tác chính trị tư tưởng 

Từ chỗ có Đảng, có chính quyền, có qu}n đội, có c{c đo|n thể 

quần chúng, Nam Bộ sau Hiệp định Genève lại bị Ph{p v| Ngô 

Đình Diệm cai trị (dù l| tạm thời), đông đảo c{n bộ chiến sĩ tập kết 

ra Bắc, số còn lại phải rút v|o bí mật. Tình hình đó khiến nhiều 

ngƣời không khỏi băn khoăn, thắc mắc, đặt ra các c}u hõi nh ƣ: 

Tại sao ta không nh}n chi ến thắng Điện Biên Phũ m| đ{nh tới 

để gi|nh thắng lợi ho|n to|n, giải phóng c ả nƣớc m| lại ký Hi ệp 

định đình chi ến để miền Nam còn bị địch chi ếm đóng? Tại  

___________ 

1. Ch{nh Văn phòng Xứ ủy là Nguyên̂ Hữu Thê,́ sau là Ch}u Quôć Tu}́n. 

2. Ban đầu gọi l| Ban Đảng vụ. 

3. Ban đầu gọi l| Ban Nghiên cứu.  
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sao không đình chiến theo kiểu da beo, lực lƣợng bên n|o ở đ}u cứ 

tiếp tục ở đó m| lại chia hai vùng tập kết qu}n, giao vùng tự do ở 

Nam Bộ cho địch? Địch có nghiêm chỉnh thi h|nh Hiệp định Genève 

không? Nếu địch vi phạm Hi ệp định, trả thù, giết hại nh ững ngƣời 

kh{ng chiến m| trong tay lực lƣợng c{ch mạng lại không có vũ khí, 

chỉ đấu tranh chính trị đơn thuần thì l|m sao bảo to|n đƣợc lực 

lƣợng? v.v.. 

Trong c{c buổi sinh hoạt chính trị, c{n bộ hƣớng d}n̂ tìm c{ch 

giải đ{p c{c c}u hỏi nêu trên nhƣng không thể giải quyết triệt để t}m 

tƣ của ngƣời hỏi. Tuy nhiên, với tinh thần yêu nƣớc đƣợc trui rèn v| 

thử th{ch trong suốt 9 năm kh{ng chiến, với niềm tin ở sự lãnh đạo 

của Đảng v| Chủ tịch Hồ Chí Minh, c{n bộ, đảng viên v| quần 

chúng nghiêm chỉnh chấp h|nh sự ph}n công cũa tổ chức, tự thu xếp 

ho|n cảnh của bản th}n v| gia đình, sẵn s|ng bƣớc v|o cuộc chiến 

đấu mới. 

Chuyển quân tập kết và quản lý các khu tập kết 

Theo Hiệp định đình chi ến ở Việt Nam , tại Nam B ộ có ba khu 

tập kết: 

- Khu tập kết 80 ng|y ở H|m T}n - Xuyên Mộc. 

- Khu tập kết 100 ng|y ở Cao Lãnh - Đồng Th{p. 

- Khu tập kết 200 ng|y ở Gi{ Rai - C| Mau. 

C{n bộ, chiến sĩ v| đồng b|o tập hợp về c{c khu tập kết, học tập 

c{c chủ trƣơng của Trung ƣơng, tổ chức mít tinh, liên hoan mừng 

hòa bình, mừng kh{ng chiến th|nh công. 

Trƣớc khi lên đƣờng ra miền Bắc, c{n bộ v| chiến sĩ x}y nh| cho 

d}n nghèo, sửa sang chợ, trƣờng học, trạm y t ế, nh| bảo sanh...; x}y 

dựng Đ|i liệt sĩ, tôn tạo mộ cụ Phó bảng Nguyên̂ Sinh Sắc (th}n sinh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh) ở  l|ng Hòa An, Cao Lânh, v.v.. 

Đặc biệt, ở khu tập kết Gi{ Rai - C| Mau, do thời gian chuyển 

qu}n kéo d|i 200 ng|y (gần 7 th{ng) nên ta đã l|m đƣợc nhiều việc 

cho nh}n d}n. 
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Ng|y 26-8-1954, một cuộc mít tinh l ớn đƣợc tổ chức tại thị tr}́ n 

C| Mau. Tham dự cuộc mít tinh có Ũy viên B ộ Chính trị Trung 

ƣơng Đảng Lê Du}̃ n, Đại diện Chính phũ Tr ần Huy Liệu, Chủ tịch 

Ủy ban kh{ng chi ến - h|nh chính Nam B ộ Phạm V ăn Bạch v| Phó 

Chủ tịch M ặt trận Liên Việt to|n quố c Cao Triều Phát . “Nh}n d}n 

ở vùng nông thôn v| ven thị tr}́ n đã rầm rộ kéo ra thị trấ n C| Mau 

dự mít tinh m ừng hòa bình đƣợc lập lại . Lần đầu tiên sau 9 năm 

kh{ng chi ến, thị trấn C| Mau rực rỡ dƣới rừng cờ đỏ sao v|ng , với 

nhiều băng v| kh}̃ u hiệu căng ngang đƣờng phố : Hoan hô hòa bình 

lập lại ở Đông Dƣơng! Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ 

tịch muôn n ăm! Nƣớc Việt Nam độc lập, thống nhấ t, dân chũ , hòa bình 

muôn năm!”1. 

Ủy ban qu}n chính thị tr}ń C| Mau v| thị tr}ń Gi{ Rai bắt tay 

ngay v|o việc đổi gi}ý bạc Cụ Hồ ra gi}́y bạc Ng}n h|ng Đông 

Dƣơng cho d}n, tuyên bố xóa nợ tiền, nợ lúa cho nông d}n, mua 10 

ng|n t}ń gạo để cứu trợ những gia đình khó khăn, mở c{c lớp bình 

d}n học vụ để xóa nạn mù chữ, tổ chức c{c buổi kh{m bệnh v| phát 

thuốc cho ngƣời bệnh, ph{t động phong tr|o vệ sinh đƣờng phố, 

thôn xóm, đ|o cống rãnh, mƣơng tho{t nƣớc... C{c bu ổi chiếu 

phim, trình diên̂ văn nghệ, thi đấu thể thao... diên̂ ra ở nhiều địa 

điểm. Không khí h}n hoan ph}ń khởi bao trùm c{c thị trấn, tình hình 

an ninh trật tự đƣợc bảo đảm. 

Từ c{c vùng tạm chiếm, đông đảo đồng b|o đổ về Gi{ Rai - C| 

Mau để gặp mặt v| chia tay với ngƣời th}n v| bạn bè sắp đi tập kết. 

Họ r}t́ ngạc nhiên khi th}ý một mô hình xã hội l|nh mạnh v| tr|n đầy 

sinh khí, kh{c hẳn vùng tạm chiếm đầy r}ŷ tệ nạn. 

Lần lƣợt, c{c t|u Stavropol, Arkhangelsk (của Liên Xô ) v| Kilinski 

(của Ba Lan) đƣa 53.253 c{n bộ, chiến sĩ, công nh}n, học sinh , v.v. 

ra Bắc trong nỗi niềm lƣu luyến của đồng b|o Nam Bộ. 

___________ 

1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Minh Hải 1930-1975 (sơ thão), Nxb. Mũi C| Mau, 1995, 

tr.179.  
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Theo ph}n công của tổ chức, nhiều c{n bộ, chiến sĩ lên đƣờng tập 

kết. Nhiều gia đình chịu cảnh kẻ ở ngƣời đi. Đặc biệt, nhiều cặp vợ 

chồng mới x}y dựng gia đình chƣa đƣợc bao l}u đã phải chia ly, có 

những cặp mới x}y dựng trong những ng|y gặp gỡ ngắn ngủi của 

thời gian tập kết chờ chuyển qu}n. Họ không ngờ đƣợc rằng thời 

gian chia ly “không phải hai năm” m| hơn 20 năm sau, thậm chí 

nhiều ngƣời chỉ gặp nhau lần đầu v| cũng l| lần cuố i cùng trong 

đời. Tin tƣởng ở lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trung Nam 

Bắc đều l| bờ cõi của ta, nƣớc ta nh}t́ định sẽ thống nh}t́, đồng b|o 

cả nƣớc nh}t́ định đƣợc giải phóng”1, mọi ngƣời ch}ṕ nhận hy sinh, 

tin tƣởng ở ng|y sum họp không xa. 

Nh}n d}n xã Trí Phải (Thới Bình, Bạc Liêu) nhờ c{c chiến sĩ 

đem một c}y vú sữa ra kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh v| thƣa với 

Chủ tịch: Lòng đồng b|o miền Nam luôn hƣớng về Cụ Hồ, về Trung 

ƣơng Đảng v| Chính phủ2. 

Ng|y 31-1-1955, tại s}n vận động thị tr}ń C| Mau, Trƣởng 

đo|n đại biểu Việt Nam D}n chủ Cộng hòa trong Ủy ban liên hiệp 

đình chiến Nam Bộ chủ trì lê ̂b|n giao khu tập kết C| Mau - Gi{ Rai 

cho đại diện Qu}n đội Liên hiệp Ph{p. 

Để đ{nh lạc hƣớng địch, tại sông Ông Đốc (C| Mau ), Bí th ƣ 

Xứ ủy Nam B ộ Lê Du}̃ n cùng Lê Đức Thọ v| Nguyê̂ n Văn Kỉnh  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 7, tr. 322. 

2. C}y vú sữa miền Nam đƣợc Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh trôǹg trƣớc 

nh| trong Phủ Chủ tịch, đƣợc Ngƣời thƣờng xuyên chăm sóc, t}̣n tay 

tƣới nƣớc, bón ph}n. Theo Lê Phƣớc Thọ, nguyên Ủy viên Bô ̣ Chính trị 

Trung ƣơng Đảng khóa VII thì ngƣời gửi tặng c}y vú sữa l| b| Lê Thị 

Sảnh. Nhƣng theo Nguyê̂n T}́n Sinh, c}̣n vệ của Nguyê̂n Văn Kỉnh - lúc đó 

l| Ủy viên Trung ƣơng dự khuyết khóa II thì đ}y l| tặng ph}̃m của nh}n  

d}n xã Trí Phải theo s{ng kiêń của nhóm thanh niên chu}̃n bị đi t}̣p kế t. 

Qu| d}ng B{c gồ m có 2 c}y vú sữa và 2 c}y mâng c}̀u Xiêm do Nguyê̂n Văn 

Kỉnh v| Lê Đức Thọ chuyễn đến B{c v|o chiêù ng|y mùng 4 Tết.  
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lên t|u Kilinski, v}ŷ tay ch|o từ biệt đồng b|o để lên đƣờng ra 

miền Bắc. Song ngay đêm ấy, Lê Du}ñ đã bí mật xuống xuồng trở lại 

vùng căn cứ C| Mau để cùng Xứ ủy tiếp tục chỉ đạo phong tr|o 

c{ch mạng trong giai đoạn mới. Địch ho|n to|n không hay biết 

việc Lê Du}̃n ở lại Nam Bộ. 

Chiều ng|y 28-2-1955, chuyến t|u cuố i cùng rời C| Mau, 

mảnh đất tận cùng cũa T ổ quốc, ho|n th|nh nhiệm vụ chuy ển 

qu}n tập kết. 

Đấu tranh chống vi phạm Hiệp định Genève 

Khi Hội nghị Genève v ề Đông Dƣơng đang diê̂n ra (8-5 –21-7-

1954), Mỹ tìm mọi c{ch ph{ hoại nh ằm l|m cho Hội nghị th}́ t bại 

để kéo d|i chi ến tranh. Tuy nhiên, Hội nghị v}̂ n kết thúc v ới việc 

ký k ết các hi ệp định đình chi ến v| bản Tuyên bố  chung cũa các 

nƣớc tham dự Hội nghị . Trong cuộc họp báo ng|y 21-7-1954, Tổng 

thống Mŷ Eisenhower không gi}́ u giếm sự b}́t mân khi nói : “Trong 

Hiệp định, có những điểm m| chúng tôi không ƣa”1. Ngoại tr ƣởng 

Mỹ John F . Dulles thì xem Hi ệp định l| “m ột bƣớc giật lùi”2 trong 

nền ngoại giao cũa Mŷ . Thông qua Ngô Đình Di ệm, một con cờ 

của Mỹ v ừa đƣợc Mŷ đƣa về S|i Gòn l|m thũ t ƣớng quố c gia Việt 

Nam, Mỹ ra s ức phá hoại Hi ệp định, đặc biệt l| vi phạm kho ản C 

Điều 43. 

Tại Hội nghị Trung Giã , Việt Nam v| Pháp đồng ý th|nh l ập 

Ủy ban liên hi ệp đình chi ến ở c}́p trung ƣơng v| ở ba miền (Bắc 

Bộ, Trung Bộ v| Nam Bộ) để bảo đảm việc ngƣng bắn v| chuyển 

___________ 

1. D. D. Eisenhower: Mandate for Change - The white House Years 1953- 

1956, Sđd, tr. 448. 

2. George McT. Kahin v| John W. Lewis: The United States in Vietnam 

(Nƣớc Mỹ ở Viêṭ Nam), Nxb. The Dial Press, New York, 1967, tr. 157. 

3. Khoản C Điêù 4 Hiệp định Genève c}́m “dùng c{ch trả thù hay 

ph}n biệt đối xử n|o đối với những c{ nh}n hay tô ̃ chức vì lý do hoạt 

động của họ trong lúc chiêń tranh”.  
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qu}n tập kết đúng thời gian quy định. Trong mỗi ủy ban, số lƣợng 

th|nh viên của hai bên bằng nhau. Trƣởng đo|n Việt Nam trong Ũy 

ban liên hiệp đình chiến ở Nam Bộ do Phạm Hùng l|m Trƣởng đo|n, 

đóng tại Phụng Hiệp (Cần Thơ)1. Mỗi khi ph{t hiện chính quy ền 

Ngô Đình Diệm vi phạm Hiệp định (nhƣ đ|n {p c{c cuộc mít  tinh 

mừng hòa bình, bắt bớ, giam cầm, giết chết những ngƣời kháng  

chiến cũ...), Đo|n Việt Nam thông b{o cho Ủy ban quốc tế gi{m s{t 

v| kiểm so{t (gồm Ấn Độ, Ba Lan v| Canada) biết để ph{i c{n bộ 

đến tận nơi điều tra, buộc chính quyền Diệm phải ch}́ m dứt vi 

phạm v| cam kết không t{i phạm, buộc chúng phải trừng trị kẻ có 

tội v| bồi thƣờng thiệt hại cho nạn nh}n. 

Ngo|i nhiệm vụ chính thức nói trên, Đo|n Việt Nam trong Ủy 

ban Liên hiệp đình chiến ở  Nam Bộ còn tạo điều kiện thuận lợi cho 

c{n bộ, đảng viên - dƣới danh nghĩa l| th|nh viên của Đo|n - đi lại 

công khai hợp ph{p, đăc̣ biệt l| những ngƣời bị lộ ở  địa ph ƣơng 

n|y có thể an to|n chuyển sang địa phƣơng kh{c. 

Sau khi việc chuyển qu}n tập kết ở Nam Bộ kết thúc , Ủy ban 

liên hiệp đình chi ến các c}́ p giải thể. Việt Nam lập Phái đo|n liên 

lạc Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam bên cạnh Ũy ban quố c tế gi{m 

s{t v | kiểm soát , v}̂n do Phạm Hùng l|m Tr ƣởng đo|n2, đóng tại 

Gia Định (nay l| số  87A Trần Kế Xƣơng, phƣờng 7, quận Phú  

___________ 

1. . Đo|n Việt Nam ngoài Phạm Hùng còn có Phan Trọng Tuệ , Nguyê̂n 

Văn Long, Ho|ng Văn Lợi, Nguyê̂n Văn Ch}u, Nguyê̂n Ho|ng. 

Ở Nam Bộ lúc đó ta còn th|nh l}̣p Ban tiêṕ đón tù binh Nam Bô ̣ do 

Phạm Hữu L}̀u l|m Trƣởng ban v| đo|n đại biêũ gôm̀ 3 ngƣời (thiêú t{ 

Nguyê̂n Văn Ph{p, đại úy Nguyê̂n Văn Trí v| đại úy Trƣơng Th{i Ất) của Bộ 

Tƣ lệnh Nam Bộ liên hệ với đo|n đại biêũ của Bô ̣ Chỉ huy qu}n đội Liên 

hiệp Ph{p ở Nam Bộ để tiêń h|nh trao trả tù binh theo quy định của hiệp định 

Genève v| thỏa thu}̣n ở Hội nghị Trung Giã. Ta nhận 12.000 ngƣời gôm̀ có 

tù binh, tù chính trị v| thƣờng d}n từ phía Ph{p. Ta trả cho Ph{p trên 60 

tù binh trong sô ́đó có môṭ sô ́ít l| ngƣời ]u - Phi. 

2. Sau n|y Nguyê̂n Văn Vịnh, rôì Nguyê̂n Văn Long thay.  
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Nhuận, Th|nh phố Hồ Chí Minh). Ph{i đo|n liên lạc hoạt động từ 

th{ng 5-1955 đến th{ng 5-1958. 

Sự có mặt của Đo|n Việt Nam trong Ủy ban liên hiệp đình 

chiến Nam Bộ cũng nhƣ của Ph{i đo|n liên lạc Qu}n đội nh}n d}n 

Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế đã góp phần đấu tranh chống 

lại }m mƣu ph{ hoại Hiệp định Genève của chính quyền Ngô Đình 

Diệm (thời gian đầu năm 1954 đến năm 1956). 

 

* 

*     * 

 

Thời gian từ đầu năm 1951 đến th{ng 7-1954 kéo d|i hơn 3 

năm rƣỡi l| giai đoạn cuối của cuộc kh{ng chiến chống x}m lƣợc 

Ph{p v| can thiệp Mỹ ở Nam Bộ. 

Trong giai đoạn n|y, chúng ta phải đối phó quyết liệt với ý đồ 

can thiệp ng|y c|ng s}u của đế quốc Mỹ, quyết t}m bình định Nam 

Bộ của thực d}n Ph{p qua kế hoạch của De Lattre, Salan, Navarre 

v| thủ đoạn chính trị lừa bịp “lá b|i Bảo Đại” của chúng. 

Trong giai đoạn n|y có 2 mốc thời gian: 

Mốc thời gian thứ nh}t́ từ đầu năm 1951 đến giữa năm 1953, 

kh{ng chiến phải vƣợt qua nhiều khó khăn thử th{ch {c liệt, m}t́ đất, 

m}́t d}n, lực lƣợng bị tiêu hao nhiều, một số c{n bộ chiến sĩ dao  

động bỏ ngũ. Nguyên nh}n của tình trạng n|y một phần l| do địch 

quyết t}m cao, thủ đoạn th}m độc, t|n bạo hơn trong thực hiện kế 

hoạch bình định, c|n quét , l}ń chiếm, chia cắt chiến trƣờng miền 

Đông v| miền T}y. Nhƣng nguyên nh}n chính do sai lầm chủ quan 

của ta không nắm vững phƣơng ch}m “Du kích chi ến l| chính” 

m| nghiêng về tƣ tƣởng “tập trung qu}n”, “ham ăn to đ{nh lớn”; ... sai 

lầm trong thực hiện phƣơng ch}m hoạt động ở  vùng tạm bị 

chiếm, vùng du kích; “hữu khuynh” trong thực hiện chính s{ch tôn 

gi{o (đối với đạo Hòa Hảo, Cao Đ|i) ở một số địa phƣơng; thêm v|o 

đó l| hậu quả khốc liệt của trận bão lụt miền Đông năm 1952. 
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Mốc thời gian thứ hai từ giữa năm 1953 đến tháng 7-1954, ta 

kịp th ời sửa sai v| gi|nh lại th ế chủ động trên chiến trƣờng, đ{nh 

bại k ế hoạch bình định của Navarre , góp ph ần gi|nh thắng lợi 

quyết định. 

Từ thế bị đẩy lùi m}́ t đất m}́ t d}n, ta đã tích c ực tiến công ra 

phía tr ƣớc, mở mảng, mở vùng, diệt nhiều địch, l|m tan râ địch 

bằng sức mạnh qu}n s ự, chính trị , đặc biệt l| địch ngụy v ận, {p s{t 

đô thị v| vùng tạm bị chi ếm, đ{nh thôi động địch ngay trong n ội 

th|nh S|i Gòn , góp ph ần r}́ t quan trọng v|o chi ến thắng lịch s ử 

Điện Biên Phũ , kết thúc th ắng lợi cuộc kháng chiến chống thực d}n 

Ph{p x}m l ƣợc. 

Trong thời gian đầu gần ba năm (từ đầu năm 1951 đến giữa năm 

1953), cuộc kháng chiến Nam Bộ đƣńg trƣớc thách thức r}t́ lớn. Nhƣng 

khi lực lƣợng cách mạng đã nhận thức đƣợc đúng đăń nguyên nh}n 

của tình thế sa sút, lại đƣợc sự phối hợp cũa chiến trƣờng cả nƣớc thì 

sự vƣơn lên cũa Nam B ộ r}t́ nhanh chóng, chỉ trong vòng 6 th{ng đã 

chuyển biến cả về thế v| lực trên chiến trƣờng. 

Qu{ trình đó c|ng l|m s{ng tỏ vai trò lãnh đạo sáng suố t cũa 

Trung ƣơng Đảng v| Chũ tịch H ồ Chí Minh, sự chỉ đạo năng động, 

s{ng tạo của Trung ƣơng Cục miền Nam, đăc̣ biệt l| ý chí quật khởi 

vốn có của Đảng bộ v| qu}n d}n Nam Bộ. 
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Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
528 

 

 

 

 



Chương bốn: Góp phần đánh thắng xâm lƣợc... 

 

 

 
529 

 

 

 

 

 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương năm: Đoàn kết, sát cánh với nhân dân Campuchia... 

 

 

 
531 

 
CHƯƠNG NĂM 

ĐOÀN KẾT, SÁT CÁNH 

VỚI NHÂN DÂN CAMPUCHIA 

CHỐNG THƢ̣C DÂN PHÁP XÂM LƢỢC 
 

 

Năm 1945-1946, khi gây cuộc chiến tranh tái xâm lƣợc Việt Nam, 

Lào, Campuchia, thƣ̣c dân Pháp tiến hành một chiến lƣợc chung coi ba 

nƣớc Đông Dƣơng là một chiến trƣờng do một bộ chỉ huy thống nhất 

điều khiển. Do đo,́ vấn đề đoàn kết, liên minh chiến đấu giƣ̂a ba nƣớc là  

một yêu cầu khách quan, một nhân tố bảo đảm cho cả ba dân tộc cùng giành 

thắng lợi trong kháng chiến chống kẻ thù chung. 

Chủ tịch H ồ Chí Minh kh ẳng định : “Việt Nam, Lào, Miên1 nhƣ 

anh em một nhà. Cả ba dân tộc đoàn kết chặt chê thì nhấ t định sẽ 

đánh bại th ực dân Pháp . Nhân dân Việt Nam hết lòng thành th ật 

giúp đơ̂ nhân dân Lào, nhân dân Miên một cách vô điều kiện. Sự thật 

thì ch ƣa tìm ra ch ữ gì để thay thế chữ “giúp” , chứ thực ra không 

phải là giúp , mà là làm nghîa vụ quố c tế”2. Ngƣời còn nói : “Giúp bạn 

là tự giúp đơ̂  mình” 3. 

___________ 

1 . Trƣớc và trong kháng chiến chống thƣ̣c d}n Pháp x}m lƣợc , 

Campuchia thƣờng đƣợc gọi l| Miên, Cao Miên. 

2, 3. D}̂n theo Ban Chỉ đạo tỗng kết chiến tranh - trực thuộc Bộ 

Chính trị: Tỗng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bà i 

học, Sđd, tr. 371.  
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Giƣ̂a Vi ệt Nam v| Campuchia1, c{c quan h ệ chính trị , kinh tế, 

văn hóa đâ đƣợc ki ến lập v| phát tri ển qua nhiều thế kỷ2. Hai nƣớc 

có chung biên giới trên đất li ền d|i 930 km tƣ̀ Ben Hét (ngã ba biên 

giới) đến H| Tiên; riêng Nam Bộ, c{c tỉnh gi{p với Campuchia 

gồm Bình Phƣớc , T}y Ninh, Long An, Đồng Tháp , An Giang v| 

Kiên Giang. 

Quan hệ giao lƣu kinh tế, văn hóa v| liên minh chiến đ}́u giƣ̂a 

nh}n d}n Việt Nam v| nh}n d}n Campuchia chống kẻ thù chung l| 

một thƣ̣c tế lịch sƣ,̃ vì lợi ích thiết th}n của mỗi d}n tộc b}́t ch}́p  

chính s{ch chia để trị của c{c thế lƣc̣ thù địch. 

Trong thế kỷ XVIII v| đ ầu thế kỷ XIX dƣới ch ế độ phong kiến, 

hai d}n tộc đâ nhi ều lần phối hợp đánh đu ổi qu}n Xiêm x}m lƣợc 

đe dọa chũ quy ền cũa c ả hai nƣớc . Theo yêu cầu chi viện cũa vua 

Campuchia , c{c tƣớng Nguyễn Cửu V}n (1705), Nguyê̂n Cƣ̃u Đ|m 

(1772), Lê Văn Duyệt (1807) đâ tƣ̀ng đƣa qu}n sang cùng qu}n d}n 

Campuchia đánh tan qu}n Xiêm r ồi rút v ề nƣớc. Riêng năm 1785, 

qu}n Xiêm x}m lƣợc Vi ệt Nam , sau khi bị qu}n cũa Nguyê̂n Hu ệ 

đánh tan tác ở Rạch G ầm - Xo|i Mú t (Mỹ Tho ), một bộ phận t|n 

qu}n Xiêm chạy băng qua đ}́t Campuchia đâ bị qu}n d}n địa 

phƣơng chặn đánh v| chịu nhi ều tổn th}́t . 

Giữa thế kỷ XIX , khi Pháp x}m chi ếm v| thố ng trị ba n ƣớc 

Đông Dƣơng, phong tr|o yêu nƣớc cũa nh}n d}n Vi ệt Nam v| 

Campuchia đã có s ự liên kết đấu tranh chố ng kẽ thù chung , trong 

đó có hai s ự kiện điển hình : Cuộc nổi dậy cũa Achar Sva (1864 -

1866) khởi đầu từ Ba Phnom rồi chuyển sang Ch}u Đốc, H| Tiên, 

dựa v|o Việt Nam để chiêu mộ ngƣời Việt gố c Khmer tổ chức 

___________ 

1. Campuchia nằm phía t}y nam Đông Dƣơn g, diện tích 181.035 km2, 

d}n số năm 1945 khoảng hơn 4 triệu ngƣời , đại đa số là d}n tộc Khmer 

theo đạo Ph}̣t (Tiễu thƣ̀a ). Thủ đô Phnôm Pênh có khoảng 375.000 d}n 

v|o năm 1950. 

2. Xem Phâǹ mở đầu. 
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nghĩa qu}n, liên lạc với lƣ̣c lƣợng của Thủ Khoa Nguyê̂n Hƣ̂u 

Hu}n để phối hợp h|nh động1. Nhờ đó, phong tr|o Achar Sva 

nhanh chóng lan ra nhiều tỉnh của Campuchia trong ba năm 1864 -

1866, có lúc uy hiếp cả Phnôm Pênh. Do có nội gi{n, Achar Sva đâ  

bị giặc Ph{p bắt v| đ|y ra Côn Đảo. 

Tƣ̀ năm 1865 đến 1867 có cu ộc nổi dậy cũa Achar Pokombô - 

một sî phu yêu nƣớc . Ông tổ chƣ́c khỡi nghîa ở Phnôm Pênh , bị 

Ph{p bắt đem v ề giam ở S|i Gòn v| đƣợc các nh| yêu nƣớc Vi ệt 

Nam giúp trốn thoát v ề T}y Ninh rồi cùng với nghîa qu}n 

Trƣơng Quyền tổ chƣ́c lƣ̣c lƣợng chống Pháp . Ng|y 7-6-1866, liên 

qu}n Campuchia - Việt Nam tiến công tiêu diệt trại lính Pháp ở 

T}y Ninh . Sau đó , nghĩa qu}n Pokombô v ề hoạt đ ộng ở nhiều 

tỉnh của Campuchia , tiến công Phnôm Pênh , bao v}y kinh đô cû 

Uđông, v.v.. 

Tƣ ̀năm 1876 đến năm 1926 có nhiều cuộc nổi dậy của ho|ng tộc, 

của nh}n d}n Campuchia chống lại {ch đô hộ của thƣ̣c d}n Pháp: 

* Cuộc nổi dậy cũa Hoàng thân Sivotha: Trƣớc đó v|o năm 1861, 

Ho|ng th}n đâ n ổi dậy chống Pháp , tiến đánh Thũ đô Phnôm Pênh , 

đuổi Norodom chạy lên Battambang. Năm 1876, Ho|ng th}n Sivotha 

lại tập hợp nh}n d}n nổi dậy chống Ph{p, nhƣng năm 1877 bị 

Ph{p đánh bại. 

* Cuộc nổi dậy cũa Sivotha - một ngƣời nông dân ở Kampot (1885 - 

1895): Ông tự xƣng l| Sivotha , lãnh đạo nh}n d}n c{c tỉnh Prêy 

Veng, Kompong Cham , Kratié , Kampot tiến h|nh chiến tranh du 

kích chố ng thực d}n Pháp trong suố t 10 năm. Đó l| phong tr|o có 

thời gian chiến đấu chố ng Pháp d|i nh}́ t trong lịch s ử nh}n d}n 

Campuchia. 

___________ 

1. Nh}n d}n miêǹ T}y Nam Bô ̣ ở c{c tỉnh Ch}u Đốc, H| Tiên, Vĩnh 

Long chƣa bị giặc Ph{p x}m chiêḿ đã tích cực ủng hô ̣Achar Sva. 
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* Cuộc nổi dậy vû trang cũa Visès Nhiêu (1907), chủ yếu ở c{c tỉnh 

Battambang, Pursat, có mỡ rộng ở c{c tỉnh Kompong Chơnăng, 

Kompong Spƣ,... g}y cho giặc Ph{p nhiều khó khăn. 

* Cuộc nổi dậy của Achar So (1926) chống sƣu cao, thuế nặng ở 

tỉnh Kompong Chơnăng , tên đại di ện ngƣời Pháp Bardez bị d}n n ổi 

dậy giết chết. Qu}n Ph{p đa ̂tiến h|nh trả thù, đ|n {p phong tr|o r}́t 

dã man, khốc liệt. 

Tƣ ̀ khi có sƣ ̣ lãnh đaọ của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, liên 

minh đ}ú tranh v| chiến đ}ú giƣâ nh}n d}n hai nƣớc c|ng thêm 

găń bó trong phong tr|o giải phóng d}n tộc. Năm 1925, sau khi 

th|nh lập Công hội bí mật ở S|i Gòn, Tôn Đức Thắng đa ̂ cƣ ̃ ngƣời 

sang Phnôm Pênh g}y dƣ̣ng nhiều cơ sỡ công hội bí mật trong c{c 

ng|nh nghề da gi|y, may mặc, kim ho|n, thợ điện, v.v.. Hội Việt 

Nam c{ch mạng thanh niên do Nguyên̂ [i Quốc s{ng lập hoạt 

động ở Phnôm Pênh tƣ ̀năm 1927 kết hợp hoạt động với c{n bộ do Tôn 

Đức Thắng gƣĩ lên trƣớc đó đa ̂ x}y dƣ̣ng đƣợc nhiều cơ sỡ, mạnh 

nh}t́ l| ở  Trƣờng trung học Sisôvat - nơi th|nh lập chi bộ đầu tiên 

của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng ở Campuchia v|o đầu năm 1930. 

Năm 1931, đa ̂có 5 chi bộ Đảng Cộng sản, trong đó có một số đảng 

viên ngƣời Campuchia, th|nh lập Ban C{n sƣ ̣đầu tiên cũa Đảng bộ 

Campuchia. Đảng đa ̂x}y dƣ̣ng đƣợc nhiều cơ sỡ quần chúng ở Phnôm 

Pênh, Kan Đal, Kratié v| Kompong Cham. 

Trong phong tr|o “Đông Dƣơng Đại h ội” (1936 - 1939), ở 

Campuchia đã th|nh lập “Ũy ban h|nh động Campuchia”, vận 

động h|ng nghìn ng ƣời đƣa kiến nghị cho Phái đo|n Chính phũ 

Mặt trận Bình d}n Pháp do Justin Godart d}̂ n đầu đến Phnôm 

Pênh, đòi th ực hiện các quy ền d}n sinh , d}n chũ . Năm 1942, sau 

khi đ|n áp cu ộc nổi dậy cũa Achar Hem Chiêu, bắt đ|y ông ra Côn 

Đảo, thực d}n Pháp ti ến h|nh khũng bố  r}́t ác liệt, hầu hết các cơ sở 

của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng ở Campuchia bị tan râ . Do đó, 

năm 1945, khi Nhật đầu h|ng qu}n Đồng minh, ở Campuchia 
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không có lƣ̣c lƣợng c{ch mạng n|o đũ sƣ́c đƣ́ng lên gi|nh chính 

quyền v| tổ chƣ́c kh{ng chiến nhƣ ở Việt Nam v| L|o. 

Thƣc̣ hiện chủ trƣơng đánh chiếm lại Đông Dƣơng, ng|y 15-10-

1945 qu}n Pháp theo ch}n qu}n Anh nhảy dù xuống Phnôm Pênh bắt  

Thủ tƣớng Sơn Ngọc Th|nh, t{i chiếm Campuchia1. Vốn có truyền 

thống yêu nƣớc, nhiều lƣ̣c lƣợng vũ trang nhỏ chống Ph{p đã  hình 

th|nh ở  Campuchia nhƣng hoạt động biệt lập, phần lớn không  có 

đƣờng lối kh{ng chiến rõ r|ng, có khi còn tiến công nhằ m tranh 

gi|nh địa b|n nên kết quả đánh giặc bị hạn chế. Về sau, nhiều lƣ̣c 

lƣợng đâ liên kết với qu}n tình nguyện Việt Nam chống  Ph{p, chỉ 

một số bỏ chạy theo giặc, chống lại nh}n d}n. 

I. THƢ̣C HIỆN LIÊN MINH KH[NG CHIẾN 

VIỆT NAM - CAMPUCHIA CHỐNG THƢ̣C D]N PHÁP 

X]M LƢỢC 

Khi trỡ lại x}m chiếm Đông Dƣơng, thƣ̣c d}n Ph{p thƣ̣c hiện 

thủ đoạn cố hƣ̂u “chia để trị” trong nội bộ tƣ̀ng d}n tộc v| giƣ̂a các 

d}n tộc ở ba nƣớc Đông Dƣơng, dùng ngƣời, lãnh thổ, của cải cũa  

nƣớc n|y để đánh nƣớc kia. Ở Nam Bộ, cuối năm 1945 khi qu}n 

Ph{p đánh chiếm T}y Ninh, chúng đa ̂ dùng một lƣ̣c lƣợng tƣ̀  

Campuchia xuống chiếm Gò Dầu, phối hợp với c{c đơn vị tƣ̀ S|i  

Gòn tiến công lên, hình th|nh hai gọng kìm để tiêu diệt lƣ̣c lƣợng 

kh{ng chiến của Nam Bộ. Th}m độc hơn, chúng còn kích động hằn 

thù giƣ̂a hai d}n tộc, xúi giục ngƣời Khmer một số nơi ở Nam Bộ v| 

Campuchia giết hại ngƣời Việt, g}y ra bao cảnh tang tóc, đau thƣơng. 

Ngay từ khi Nam Bộ bắt đầu cuộc kháng chiến chố ng x}m 

lƣợc Pháp trong muôn v|n khó kh ăn, v}́ n đề  liên minh chiến 

___________ 

1. Th{ng 1-1946, Quôć vƣơng Norodom Sihanouk ký tạm ƣớc với 

Ph{p ch}́p nh}̣n Campuchia l| môṭ nƣớc tự trị trong Liên bang Đông 

Dƣơng thuôc̣ Liên hiệp Ph{p. 
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đ}́u với nh}n d}n Campuchia đa ̂ đƣợc Xƣ ́ ủy Nam Bộ đặc biệt 

quan t}m. 

Lúc đ ầu, do ho|n cảnh khó khăn , Trung ƣơng giao cho Xƣ́ ũy 

Nam Bộ tổ chƣ́c lƣ̣c lƣợng giúp bạn tr ên các chi ến trƣờng t}y 

nam, đông nam v| đông bắc Campuchia . Riêng chiến trƣờng phía 

bắc v| t}y bắc do Ban Cán sƣ̣ đ ảng bộ Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng ở Th{i Lan , v| sau đó do Ban Cán sƣ̣ Trung ƣơng h ải 

ngoại phụ tr{ch . Tƣ̀ tháng 11-1949, Trung ƣơng giao cho Xƣ́ ũy 

Nam Bộ giúp bạn thống nhất lãnh đạo trên to|n chi ến trƣờng 

Campuchia. 

Ng|y 15-10-1945, Xƣ́ ũy Nam B ộ đâ cƣ̃ đo|n cán b ộ đầu tiên 

lên công tác ở Campuchia gồm 6 đồng chí vƣ̀a ở Côn Đảo về: 

Phan Ho|ng ]́t (Xu}n Sơn), Huỳnh Chí Mạnh (Hai Lƣ̣c ), Nguyê̂n 

Quang Việt, Lƣơng Nhƣng (Phan Công Hồ) v| Sƣ Quang . Đo|n 

có nhi ệm vụ v ận động Việt kiều ũng h ộ kh{ng chi ến v| liên hệ 

với nhƣ̂ng ngƣời Campuchia yêu nƣớc đ ể phối hợp hoạt đ ộng 

chống Pháp . 

Nghị quy ết cũa Đại h ội Xƣ́ đ ảng bộ Nam Bộ lần I tháng 12-

1947 có ghi n ội dung nhƣ sau: “Cao Miên l| nguồn tiếp tế r}́t quan 

trọng cho thực d}n Ph{p ... l| hậu thu}̂n cũa thƣ̣c d}n Pháp ở Nam 

Bộ đồng thời cûng l| m ột ngô đƣờng cũa ta . Phải mỡ r ộng đƣờng 

tiếp tế vũ khí của ta v| chặn đƣờng ti ếp tế lƣơng thƣ̣c , binh lính 

của Ph{p trên đất Cao Miên” . Phải trƣ̣c ti ếp ũng h ộ v| mỡ r ộng 

phong tr|o d}n qu}n Issarak (Cao Miên tƣ̣ do ), th|nh lập nhƣ̂ng cơ 

sỡ độc lập cho ngƣời Miên ở chiến khu cũa họ , có ít nh iều thƣ̣c lƣ̣c 

qu}n sƣ̣ , cơ quan h|nh chính do bạn tƣ̣ đ ảm nhiệm, tƣợng trƣng 

cho chính phũ cũa Cao Miên . Nêu cao kh}̃u hi ệu “Việt Miên th}n 

thiện”, “Ngƣời Miên không bắn gi ết ngƣời Vi ệt”, “Lính Miên 

không ra khõi Cao Miên” . 

Thực hiện Nghị quy ết Đại h ội, nhiều đơn vị h ỗn hợp Qu}n , 

D}n, Chính, Đảng Nam Bộ đƣợc cử sang công tác , chiến đấu ở c{c 

địa ph ƣơng cũa n ƣớc bạn theo s ự ph}n công chung. Nhƣ vậy, từ 
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cuối năm 1947, việc triển khai lƣ̣c lƣợng lên Campuchia mới đƣợc 

giải quyết một c{ch tập trung, đồng bộ. 

Để thƣ̣c hi ện đúng nguyên tắc bình đẵng , tôn trọng đ ộc lập 

chủ quy ền trong liên minh kháng chi ến Việt - Miên - L|o, ng|y 

15-2-1949, Hội nghị cán b ộ b|n về giúp đỡ L|o , Campuchia do 

Trung ƣơng triệu tập đâ quy đị nh 4 phƣơng ch}m , phƣơng thƣ́c 

nhƣ sau: 

“1. Không đƣ́ng trên lợi ích Việt Nam m| l|m công việc L|o, 

Campuchia. 

2. Nắm chắc nguyên tắc d}n tộc tƣ̣ quyết, phải do L|o, Campuchia 

tƣ ̣quyết định l}́y. 

3. Không đem chủ trƣơng, chính s{ch, nguyên tắc của Việt 

Nam ứng dụng v|o L|o, Campuchia nhƣ lắp m{y. 

4. Cần giúp đơ̂ L|o, Campuchia để bạn tƣ ̣l|m l}́y”1. 

Do đó, nhiệm vụ cũa cán b ộ, chiến sî sang Campuchia không  

chỉ đơn thuần l|m nhiệm vụ chi ến đấu m| phải giúp bạn tạo m ột cơ 

sở chính trị v ững chắc cho cuộc kháng chi ến: vận động các t ầng lớp 

nh}n d}n v|o đo|n thể yêu nƣớc, x}y dựng chính quy ền kháng 

chiến, tổ chức d}n qu}n , du kích để bảo vệ phum, sóc, vận động 

thanh niên tòng qu}n gi ết giặc, x}y dựng lực lƣợng vû trang cho 

bạn... Để l|m tròn nhi ệm vụ , c{n b ộ chiến sî Vi ệt Nam phải vƣợt 

qua đƣợc sự kh{c bi ệt về ngôn ngữ, phong tục t ập quán , t}m lý 

xã hội cûng nh ƣ sự khắc nghiệt về môi trƣờng tự nhiên, v.v.. Vì 

vậy, Đảng đã rấ t coi trọng công t {c chính trị t ƣ tƣởng nhằm l|m 

cho cán b ộ, chiến sî sang hoạt động ở nƣớc bạn xác định đúng 

đắn mố i quan hệ khăng khít gi ữa nghîa vụ quố c tế với nhiệm vụ 

kh{ng chi ến cũa d}n t ộc mình để to|n t}m to|n ý ph}́ n đấu hy 

sinh gi|nh độc lập, tự do cho cả hai d}n tộc anh em. Mặt khác , 

phải trang bị nh ững kiến thức cần thiết về tình hình xã h ội 

___________ 

1. Hô ̀sơ sô ́1659. Trung t}m Lƣu trữ quốc gia. 
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Campuchia để có thể l|m tốt công t{c d}n vận, x}y dƣ̣ng tình 

đo|n kết giƣ̂a hai bên trong thƣ̣c hiện nhiệm vụ, chống luận điệu 

xuyên tạc của kẻ thù. 

Để tổ chƣ́c chỉ đạo công t{c ở  Campuchia, năm 1948, Xƣ ́ủy đã  

cƣ ̃Đặc ủy lâm thời Cao Miên do Nguyê̂n Thanh Sơn, Xƣ ́ủy viên, Ủy 

viên Ngoại vụ Ủy ban kh{ng chiến h|nh ch{nh Nam Bộ l|m Bí thƣ1. 

Năm 1950, Ban Cán sƣ̣ Toàn Miên2 của Xƣ ́ ủy đƣợc th|nh lập thay 

thế Đặc ủy l}m thời Cao Miên để lãnh đạo thống nh}́t công  t{c 

giúp bạn trên to|n chiến trƣờng Campuchia. 

II. VƢ̀A ĐÁNH ĐỊCH, VƢ̀A GIÚP BẠN X]Y DƢ̣NG 

PHONG TR\O KH[NG CHIẾN 

(TƢ ̀CUỐI NĂM 1945 ĐẾN ĐẦU NĂM 1950) 

Từ năm 1945 đến năm 1950, đƣợc sự giúp đơ̂ của X ứ ủy Nam 

Bộ, phong tr|o kháng chi ến cũa nh}n d}n Campuchia đã tr ải qua 

một quá trình x}y d ựng v| trƣởng th|nh, vừa đ{nh địch, vừa 

củng cố  v| mở rộng vùng giải phóng . Lần lƣợt c{c t ổ chức Mặt 

trận d}n tộc kháng chi ến v| các đo|n thể yêu nƣớc, hệ thống 

Đảng, chính quy ền v| lực lƣợng vû trang đƣợc th|nh lập v| lớn 

mạnh trên kh ắp các mi ền T}y Nam, Đông Nam, Đông Bắc v| T}y 

Bắc Campuchia. 

___________ 

1. C{c ủy viên: Sơn Ngọc Minh, Nguyê̂n Kim Cƣơng, Huỳnh Chí Mạnh, Phan 

Ho|ng Ất, Nguyê̂n Văn Huy, Nguyê̂n Văn T}́t v| Bạch Nh}̣t. 

2. Bí thƣ: Nguyê̂n Thanh Sơn. Phó Bí thƣ: Phạm Văn Xô. Ủy viên 

chính thức: Phan Ho|ng Ất, Huỳnh Chí Mạnh, Sơn Ngọc Minh, Vũ Hữu 

Bỉnh, Nguyê̂n Xu}n Hoàng , Phạm Th|nh D}n , Huỳnh V ăn Vàng . Ủy viên  

dự khuyết: Nguyê̂n Thế Cung. Cuôí năm 1950, Nguyê̂n Song Tùng đƣợc 

chỉ định bỗ sung l|m Phó Bí thƣ. Bỗ sung c{c ủy viên: Siu Hêng, Mai L}m, 

Nguyê̂n Văn Dung và Lê Quang Trung . Giữa năm 1952, Nguyê̂n Đức Thu}̣n 

đƣợc cử l|m Quyền Bí thƣ thay cho Nguyê̂n Thanh Sơn đƣợc Trung ƣơng 

giao nhiêṃ vụ kh{c. 
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Trong thời gian n|y, trên chiến trƣờng Campuchia rộng lớn1, 

qu}n Ph{p v| lính bản xƣ ́với thƣ̣c lƣ̣c lúc đó, chỉ có thể đóng đồn bót 

thƣa thớt, chủ yếu lo bảo vệ một số đƣờng giao thông chính, c{c 

th|nh thị v| tổ chƣ́c một số trận c|n khi cần thiết. Do đó, c{c đơn vị 

c{n bộ, chiến sĩ Việt Nam sang Campuchia giúp bạn cũng chia  nhỏ 

lƣ̣c lƣợng l|m công t{c võ trang tuyên truyền, tổ chƣ́c đánh  du 

kích, tiêu diệt c{c đồn lẻ, chống c|n quét, tƣ ̀đó cùng bạn x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng ở cơ sỡ, địa phƣơng, mỡ rộng vùng tƣ ̣ do dƣới sƣ̣  chỉ đạo 

chung của lãnh đạo tƣ̀ng vùng, tƣ̀ng miền. 

1. Trên chiến trƣờng Tây Nam 

T}y Nam Campuchia gồm c{c tỉnh Takeo, Kampot, Kompong Spƣ 

ở vùng biên giới gi{p c{c tỉnh H| Tiên, Ch}u Đốc của Nam Bộ. 

Th{ng 10-1945, sau khi Thũ t ƣớng Sơn Ngọc Th|nh bị Pháp 

bắt ở Phnôm Pênh , ông Pách Chh ƣơn - một nh}n sî yêu n ƣớc từng 

bị Ph{p đ|y ra Côn Đảo - đƣợc sự giúp đơ̂ của c{n b ộ Việt Nam 

đã tho{t khỏi s ự kiểm soát cũa Pháp , về Ch}u Đốc để cùng Việt 

Nam b|n việc chố ng Pháp . Ông đã ra m ột bản hiệu triệu gửi các 

vị s ƣ sãi, c{c nh| trí th ức v| nh}n d}n Campuchia đo|n kết tổ 

chức kháng chi ến chố ng thực d}n Pháp x}m l ƣợc. Nhiều trí th ức, 

thanh niên , học sinh đã kéo v ề Ch}u Đốc tham gia công tác , trong 

đó có ông Kim Chuôn , đƣơng kim Tổng đốc tĩnh Kompong Cham 

v| 7 huyện trƣởng trong tĩnh . Nhiều vị s ƣ sãi ng ƣời Việt gố c 

Khmer ở Nam Bộ đã h ƣởng ứng lời kêu gọi , tham gia tổ chức 

kh{ng chi ến do ông th|nh lập. Ủy ban C ao Miên độc lập đã ra đời 

do Pách Chh ƣơn l|m Chũ tịch v| Kim Chuôn l|m Phó Chũ tịch  

___________ 

1. Thƣờng đƣơc̣ chia l|m bôń khu vực: Tây Nam (c{c tỉnh Takeo, 

Kampot, Kompong Spƣ) ; Đông Nam (c{c tỉnh Kandal, Preyveng); Đông Bắc 

(c{c tỉnh Svayriêng, Kompong Cham, Kratié, Stƣng Treng); Bắc v| Tây Bắc 

(Battambang, Pursat, Kompong Chơnăng – Xiêm Riêp̣, Kompong Thom). 
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với một đơn vị vũ trang gồm trên 100 c{n bộ, chiến sĩ đƣợc hu}́n 

luyện cả về chính trị v| qu}n sự . Th{ng 2-1946, Ph{p từ Campuchia  

t}́n công xuống Ch}u Đốc, lƣ̣c lƣợng vũ trang n|y rút theo c{c đơn vị 

của Việt Nam. C{c ông P{ch Chhƣơn v| Kim Chuôn  ẩn n{u ở  Nam 

Bộ một thời gian rồi bị Ph{p bắt đem về Campuchia1. 

Tuy chỉ tồn tại có v|i th{ng nhƣng lời kêu gọi chống Ph{p của Ủy 

ban Cao Miên độc lập gƣ̃i các t ầng lớp nh}n d}n , sƣ sâi ở Campuchia 

đa ̂có tiếng vang tốt. 

Tƣ ̀ đầu năm 1948, Khu ủy Khu 9 đa ̂ th|nh lập Ban C{n sƣ̣ 

miền T}y Nam Campuchia do Phạm Th|nh D}n l|m Bí thƣ, về 

qu}n sƣ ̣ cƣ ̃ “Đặc ph{i viên qu}n sƣ ̣ Khu 9” lên giúp bạn ở  T}y 

Nam Campuchia. Cuối năm 1948, Nguyê̂n Văn Huy đƣợc cƣ ̃l|m Bí 

thƣ v| Nguyê̂n Văn T}́t phụ tr{ch qu}n sƣ.̣ Vùng căn cƣ ́đặt ở ch}n 

núi Phnom Préah (huyện Chhuk, tỉnh Takeo). 

Lần lƣợt, nhiều đơn vị bộ đội đƣợc cƣ ̃ lên hoạt động ở chiến 

trƣờng T}y Nam Campuchia. 

Đầu năm 1948, Khu 9 cƣ ̃ hai trung đội 302 v| 305 lên hoạt 

động ở vùng Đông v| T}y Kampot, ph{t triển lƣ̣c lƣợng, tổ chƣ́c 

thêm bộ đội 632 chiến đ}́u ở Takeo. Cùng lúc , Ban Qu}n sƣ̣ Nam 

Bộ rút Trung đ ội 105 thuộc Trung đo|n 124 tăng cƣờng cho T}y 

Nam Campuchia , l}́y phiên hi ệu l| bộ đội 635, về sau phối hợp  

___________ 

1. Ông Pách Chh ƣơn từng tham gia cuộ c biễ u tình cũa s ƣ sãi phản 

đối Pháp làm nhục nhà s ƣ yêu nƣớc Achar Hem Chiêu , bị Ph{p b ắt rồ i 

đ|y ra Côn Đảo. Khi Nh}̣ t đảo chính Ph{p , Nh}̣t đƣa ông về  l|m Bộ  

trƣởng Kinh tế  t|i c hính trong chính phủ S ơn Ngọc Thành . Một thời gian 

sau khi bị Pháp b ắt từ Nam Bộ  về, ông làm Giám đốc Việ n Bão tàng 

Campuchia . Ông Kim Chuôn sau khi bị Pháp b ắt ở Nam Bộ  đƣa về  

Campuchia đã l|m Tổ ng đốc các tĩnh Ta Keo , Kandal. Sau Hiệ p định 

Genève 1954, ông đƣợc b}̀u làm Chũ tịch Quố c hộ i Campuchia , l}́y tên là 

Ch}usen Cócsal . 
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cùng một số đơn vị kh{c, th|nh lập bộ đội 123, 126 v| 129 hoạt 

động ở Kampot. 

Cuối năm 1948, đơn vị 245 đƣợc Ban Ngoại vụ Nam Bộ giao 

nhiệm vụ tổ chức đƣờng d}y giao liên nối tƣ ̀ Nam Bộ đi c{c tỉnh 

Takeo, Kampot, Kompong Spƣ, Kompong Chnăng v| sau đó l| 

đƣờng vận tải Xuyên T}y, thông suốt đến biên giới Th{i Lan. 

Đầu năm 1949, Trung đo|n 131 đƣợc th|nh lập, tập hợp tƣ̀ 

nhiều nguồn: Tiểu đo|n hải ngoại Cƣ̃u Long II , Tiểu đo|n Ba Dƣơng 

v| một số đại đội rút lui tƣ ̀c{c trung đo|n ở Nam Bộ. Sau khi sang 

đ}́t bạn, để phù hợp với điều kiện chiến trƣờng, trung đo|n phải 

chia th|nh nhiều đơn vị nhỏ nhƣ bộ đội 471, 515, 362, 365, v.v. để dê ̂

hoạt động. Ngo|i ra, còn có tiểu đo|n bảo vệ căn cƣ́ (bộ đội 545, sau 

n|y có bộ đội 651T) v| Đại đội Phnôm Pênh hoạt  động ở vùng 

Takeo, Kampot. 

Một số trận đánh mỡ vùng, chống c|n, bảo vệ căn cƣ.́.. tƣ ̀ đầu 

năm 1948 đến đầu năm 1950 đa ̂ghi nhận đƣợc nhƣ sau: 

Năm 1948: 

- Phục kích đánh thiệt hại đo|n xe của địch s{t vùng biên giới 

gi{p tỉnh H| Tiên. 

- Dùng xe kh{ch chạy thẵng v|o đồn T| Ni nổ súng t}́n công 

địch, thu 6 súng trƣờng. 

- Phục kích tiêu diệt hai trung đội địch đi c|n ở Ton Hon Ch{s, thu 

3 trung liên, 10 tiểu liên, 9 súng ngắn v| trên 30 súng trƣờng các loại. 

- Bao v}y đồn Kirivông bắn trung liên uy hiếp, kêu gọi to|n bộ 

lính địch ra h|ng, thu 30 súng trƣờng. Một số lính tình nguyện đi 

theo c{ch mạng. 

Năm 1949: 

- Bao v}y uy hiếp nhiều ng|y đồn Sre Umbel ở bờ biển 

Kompongsom, buộc địch phải th{o chạy. Bọn lính ở xƣởng cá h ộp 

của Ph{p tại S ặc Ô cûng chạy theo . Ta giải tõa ch ợ, thu máy móc  
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của xƣởng trang bị cho binh công xƣởng  của miền. Vùng giải phóng 

đƣợc mỡ rộng tƣ ̀biên giới Th{i Lan về H| Tiên, tạo h|nh lang vận 

tải Xuyên T}y về Nam Bộ. 

- Đại đội Phnôm Pênh phối hợp với bộ đội 302 v| du kích ph{ sập 

14 trong số 19 cầu trên đƣờng tƣ ̀Kampot đi Réam, đánh nhiều trận 

c|n của địch, thu vũ khí trang bị cho bộ đội địa phƣơng v| du kích, 

giải phóng một vùng rộng lớn ở T}y Kampot. 

Đầu năm 1950, bộ đội 651T bảo vệ căn cƣ ́Miền đánh 10 trận với 

Tiểu đo|n ]u - Phi Tôma, diệt 40 tên, bảo vệ khu căn cƣ ́an to|n. 

Trên cơ sỡ x}y dƣ̣ng đƣợc lƣ̣c lƣợng kháng chi ến ở địa phƣơng, 

Ủy ban dân tộc giải phóng miền Tây Nam Campuchia đƣợc th|nh l ập do 

Sơn Ngọc Minh l|m Chũ tịch . Đầu năm 1950, để mỡ rộng khối đo|n 

kết d}n tộc chống Pháp, Ủy ban đã mời Nôr ôđôm Chăngtarăngx}y1 - 

một nhóm bi ệt lập vû trang chống Pháp - b|n việc th|nh lập Mặt 

trận. Chăngtarăngx}y đâ đi tham quan nhi ều nơi thuộc vùng giải 

phóng miền T}y Nam , có nhiều phát bi ểu tƣơng đối tốt . Nhƣng khi 

trỡ lại căn cƣ́ , bị bọn ph ản động lung lạc khống ch ế nên ông ta ngả 

theo Pháp , g}y r}́t nhi ều khó khăn cho phong tr|o cách mạng 

Campuchia. 

2. Trên chiến trƣờng Đông Nam 

Miền Đông Nam Campuchia , lúc đầu gọi l| “Liên tĩnh Kandal - 

Preyveng” giáp gi ới với một số tỉnh Khu 8 Nam Bộ. Vùng giáp gi ới 

có đông Việt kiều sinh số ng nh}́ t l| vùng dọc sông Ti ền v| sông Sở 

Thƣợng. Đồn địch thƣa thớt nên phong tr|o kháng chi ến phát tri ển 

thuận lợi. Ngay từ cuối năm 1945, c{n b ộ do Xứ ủy c ử lên đã 

___________ 

1. Chăngtarăngx}y thuộc dòng dõi Vua Nôrôđôm, lúc đầu có quan hệ 

với ta ở Bắc Campuchia, từng đƣợc ta giúp đơ̂ đƣa sang chữa bệnh hơn 

hai th{ng ở Bangkok (Th{i Lan) nhƣng về sau bị gi{n điêp̣ của Ph{p v|  môṭ 

sô ́ nƣớc kh{c c|i v|o đã t{c động tƣ tƣởng, th}u tóm lực lƣợng chố ng lại 

c{ch mạng. 
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vận động th|nh lập c{c đo|n thể Việt kiều cƣ́u quốc chống Ph{p, thu 

hút đƣợc nhiều ngƣời Khmer cùng tham gia kh{ng chiến. 

Đầu năm 1948 đa ̂có một số đơn vị bộ đội tƣ ̀Nam Bộ qua lại biên 

giới đánh địch , mỡ rộng vùng giải phóng, tạo địa b|n đ ể c{c đơn vị 

kh{c qua công t{c ở Campuchia. Lúc n|y đa ̂ có ba đội võ trang  

tuyên truyền hoạt động ở  Preyveng, Kandal v| một phần tĩnh  

Takeo. Đội võ trang tuyên truyền ở Takeo tƣ̀ng phối hợp với m ột 

đơn vị tƣ ̀Ch}u Phú B (Ch}u Đốc) lên đánh đồn Ba Võ, thu 15 súng 

v| nhiều lƣ̣u đạn, cùng bộ đội Nam tiến bƣ́c h|ng đồn Lò  Gò, thu 

20 súng.  

Cũng v|o đầu năm 1948, Chi đội 21 của Khu 9 lên đánh địch tại 

Đay Krahom (Đất đõ An Nhơn - huyện Péam Chor tỉnh Prey Veng) 

diệt nhiều địch, thu nhiều vũ khí. Sau khi Chi đội rút, du kích Péam 

Chor mò dƣới sông Sỡ Thƣợng đƣợc 1 trung liên đầu bạc  v| 10 

kh}̃u súng khác, th|nh lập một đơn vị vû trang l}́y tên l| Bộ đội Miên - 

Việt liên quân. Cuối năm 1948, đơn vị n|y phối hợp với du kích An 

Nhơn đánh 2 t|u địch ở  vịnh Ông Do trên sông Sỡ Thƣợng, thu 3 

trung liên, 22 súng trƣờng, trỡ th|nh một trung đội mạnh. 

Gần cuối năm 1948, Khu 8 đƣa bộ đội Nam tiến 251 sang giúp 

liên tĩnh Kandal - Preyveng x}y dƣ̣ng cơ sỡ v| lƣ̣c lƣợng vû tr ang, 

về sau phát tri ển thêm bộ đội 254 rồi kết hợp với m ột số đơn vị 

kh{c ở địa phƣơng th|nh l ập bộ đội chũ lƣ̣c cũa liên tĩnh gọi l| Bộ 

đội Achar Chiêu. 

Th{ng 11-1948, Bộ Tƣ lệnh Khu 8 quyết định rút m ột số  đơn 

vị b ộ đội ở c{c tỉnh B ến Tre, Tr| Vinh , Vĩnh Long , Mỹ Tho , Sa 

Đéc v| m ột đại đội cũa Trung đo|n 115 th|nh lập Bộ đội viện trợ 

khu Đông Nam Campuchia. Đầu năm 1949, đơn vị n|y lên hoạt 

động ở Campuchia , ngo|i các tr ận chiến tiêu diệt các c ứ điểm 

địch , chống c|n v.v., ta đã đ{nh đuổi bọn bi ệt lập Putchai qu}́ y 

nhiê̂u nh}n d}n. 
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Lƣ̣c lƣợng Putchai l| m ột đơn vị vû trang hình th|nh tƣ̀ nhiều 

th|nh phần ô hợp, v|o khoảng giƣ̂a năm 1948 chỉ có khoảng một đại 

đội, vũ khí thô sơ. Ta cố thuyết phục nhóm n|y phối hợp với Mặt trận 

Issarak để chống Pháp. Lúc đầu chúng chịu hợp tác , nhƣng với b ản 

ch}́t lƣu manh , trụy lạc , bị Ph{p c|i ngƣời mua chu ộc nên chúng xa 

l{nh c{ch mạng, chuyên nhûng nhiê̂u nh}n d}n . Hơn nƣ̂a, v|o tháng 

4-1949 bọn chúng còn chặn đƣờng đòi tƣớc vũ khí của b ộ đội 254 đi 

công tác ở Chhơ Khmau. Hai bên xung đột, nổ súng g}y thƣơng 

vong. Hôm sau chúng điên cu ồng trả thù bằng cách sát hại kho ảng 

140 Việt kiều cƣ ngụ ở Chhơ Khmau. 

Th{ng 5-1949, đơn vị bộ đội viện trợ khu Đông Nam Campuchia  

đa ̂đánh bọn Putchai tại Troa Sala, tiêu diệt phần lớn qu}n địch, bọn 

sống sót bỏ tỉnh Kandal chạy lên nhờ Ph{p giúp x}y  dƣ̣ng căn cƣ ́ở 

Kompong Chnăng. Về sau, chúng bị bộ đội chủ lực 140 miền T}y Bắc 

đańh tan t{c. 

Đến đầu năm 1950, vùng tƣ ̣ do của Đông Nam Campuchia 

đƣợc mỡ r ộng. Ban Cán sƣ̣ mi ền Đông Nam Campuchia đƣợc th|nh  

lập do Huỳnh Chí Mạnh l|m Bí thƣ. Chỉ huy trƣỡng qu}n sƣ̣ Miền 

l| Hồng C}̃m Hòa, về sau l| Trần Bình. 

Mặt tr ận đo|n kết d}n tộc (Issarak) Miền đƣợc th|nh l ập do 

Keo Hem l|m Chũ tịch . Ủy ban gi ải phóng d}n t ộc Miền do 

Keomoni l|m Chũ tịch , Ngô Hu l| Phó Chũ tịch , Thạch Ba , 

Tuxamút l| ủy viên . 

3. Trên chiến trƣờng Đông Bắc 

Vùng Đông Bắc Campuchia g ồm các tỉnh Svay Riêng , Kompong 

Cham, Kratié, Stƣng Treng, gi{p Khu 7 của Nam Bộ. 

Cuối năm 1946, cùng với việc bọn phản động trong đạo Cao Đ|i 

T}y Ninh kéo qu}n c|n quét vùng gi ải phóng T}y Ninh , Ph{p 
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xúi giục ngƣời Khmer ở hai bên biên giới T}y N inh nổi lên chống 

ngƣời Việt, đồng thời sai lính ngụy Campuchia kéo xuống biên 

giới tìm giết ngƣời Việt, đốt ph{ nh| cƣ̃a, cƣớp bóc t|i sản, g}y biết 

bao đau thƣơng, tang tóc ở vùng biên giới. 

Lúc n|y, Bộ đội hải ngoại số 1 do Ngô Th}́t Sơn l|m Chỉ huy 

trƣỡng đƣợc sƣ ̣ chỉ đạo của Qu}n khu 7 v| Tỉnh ủy T}y Ninh đâ 

th|nh lập một đội vũ trang tuyên truyền có 12 ngƣời, gồm ngƣời 

Campuchia v| Việt Nam biết tiếng Campuchia gọi l| Bộ đội Issarak, 

hoạt động x}y dƣ̣ng cơ sỡ c{ch mạng vùng biên giới T}y Ninh. 

Cuối năm 1947, Bộ đội hải ngoại th|nh lập thêm một đơn vị võ 

trang tuyên truyền nƣ̂a hoạt động ở tỉnh Svay Riêng. C{c đội công tác 

n|y đa ̂ x}y dƣ̣ng đƣợc nhiều cơ sỡ quần chúng ở  c{c phum, l|m 

công t{c binh vận lôi kéo đƣợc nhiều lính Khmer mang súng theo  

c{ch mạng1. Qua chiến đ}́u trƣ ̀ gian, diệt tề, đánh địch c|n quét , 

đơn vị đâ trƣỡng th|nh nhanh chóng, cho đến th{ng 10-1948 đa ̂ph{t 

triển lên trên 200 ngƣời, đa số l| ngƣời Khmer. 

Để mỡ r ộng vùng tƣ̣ do , đơn vị đâ dùng m ột số h|ng binh lê 

dƣơng Pháp đóng gi ả quận trƣỡng đi kinh lý có m ột tiểu đội hộ 

tống đ ến các xâ , tập trung bọn lính lại , tƣớc khí giới , tuyên 

truyền đƣờng lối kháng chi ến rồi cho về nh| l|m ăn . Chỉ trong 

v|i ng|y hoạt đ ộng ở c{c xã biên giới , đơn vị đâ thu đƣợc 30 

kh}̃u súng trƣờng . 

Đầu năm 1948, đơn vị đã t ổ chức đánh chi ếm quận lỵ Kompong 

Châk. Lực lƣợng cách mạng đã t ổ chức một trung đội gồm ngƣời 

Campuchia cùng với h|ng binh lê dƣơng Pháp ch ặn l}́y 2 xe khách  

___________ 

1. Nhiều ngƣời trong sô ́n|y trở th|nh c{n bộ côt́ c{n của c{ch mạng nhƣ 

ông Chia, y t{ trong qu}n đội Ph{p, sau l}́y bí danh l| Xuvana đƣợc cử l|m 

Chủ tịch Ủy ban d}n tộ c giãi phóng kiêm Tĩnh đội trƣởng Svay Riêng; thời 

chôńg Mỹ, ông l| Ủy viên Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng Nh}n  d}n c{ch 

mạng Campuchia, Bí thƣ Khu ủy miền Đông (tên thƣờng gọi l| Mƣời Xu). 
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chạy thẵng v|o dinh quận, b}́t thần nổ súng tiến công l|m cho 

địch chạy t{n loạn, bắt sống Phó Quận trƣỡng Ch}y Sarết (ông 

n|y đi theo kh{ng chiến luôn), thu trên 40 súng v| nhiều chiến lợi 

ph}̃m chỡ đầy 2 xe vận tải. Qu}n c{ch mạng l|m chủ quận lỵ đến 

chiều mới rút. Đ}y l| trận đánh chiếm quận lỵ duy nhất thời chống 

Ph{p ở Campuchia có tác đ ộng r}́t lớn trong vùng , tạo nhiều thuận 

lợi cho công t{c x}y dƣ̣ng cơ sỡ quần chúng c{ch mạng. 

Cuối năm 1948, Bộ Tƣ lệnh Khu 7 quyết định th|nh lập bộ đội 

Sivôtha do Ngô Th}́t Sơn l|m Chỉ huy trƣỡng, có khoảng 600 qu}n 

cùng với một số đơn vị kh{c phụ tr{ch một địa b|n rộng lớn gồm 

phía bắc hai tỉnh Svay Riêng, Prey Veng, c{c tỉnh Kompong Cham, 

Kratié v| Stƣng Treng. Đơn vị đâ chia th|nh nhiều đơn vị nhõ l}́y tên 

l| “Bộ đội Sivôtha 10”, “Bộ đội Sivôtha 20”, v.v. luồn s}u v|o vùng 

địch tạm chiếm, gi{c ngộ nh}n d}n v| tổ chƣ́c c{c đo|n thể c{ch 

mạng. Đơn vị đa ̂ giúp đơ̂ c{c công đo|n đồn điền cao su ở 

Kompong Cham v| Kratié tổ chƣ́c c{c tổ võ trang ph{ thế kìm kẹp của 

địch, x}y dƣ̣ng cơ sỡ kh{ng chiến, tạo uy thế cho c{c cuộc đ}́u tranh 

đòi quyền lợi trong các đồn điền v| x}y dƣ̣ng các vùng căn cƣ́  kh{ng 

chiến. Đơn vị còn vận động đƣợc ông Tusalés, một lãnh tụ tinh thần 

của ngƣời Chăm ra chiến khu tham gia kh{ng chiến, nhờ đó, ngƣời 

Chăm trong khu vƣ̣c, nh}́t l| trong công nh}n cao su r}́t nhiệt tình 

ủng hộ c{ch mạng, tham gia công t{c. 

Phong tr|o kháng chi ến phát tri ển mạnh , đều khắp. Giữa năm 

1949, Khu ũy Khu 7 quyết định th|nh lập Ban Cán sự miền Đông Bắc 

Campuchia do Trịnh Xu}n Đức l|m Bí th ƣ, Ngô Th}́ t Sơn 1  l|m 

___________ 

1. Ng|y 2-9-1949, Ngô Th}́t Sơn đang họp với lãnh đạo tỉnh T}y 

Ninh ở căn cứ Khăn Xuyên thì giặc Ph{p đổ qu}n c|n quét. Ông đã chỉ huy 

chôńg c|n, chiêń đấu đến viên đạn cuôí cùng, bị thƣơng v| bị địch bắt tra 

t}́n. Vì mua chuộ c không đƣợc nên chúng đã thủ tiêu ông ở giữa đồng Đức 

Hòa - Long An ng|y 23-9-1952. Năm 1994, ông đƣợc truy tặng danh hiệu 

Anh hùng lực lƣợng vũ trang nh}n d}n. 
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Phó Bí thƣ. Ủy ban d}n tộc giải phóng miền Đông Bắc Campuchia 

đƣợc th|nh lập do Nai Sơn Sichăn (tƣ́c Ngô Th}́t Sơn) l|m Chủ 

tịch, Ch}y Sarết l| Phó Chủ tịch, Nai Saran l| Ủy viên thƣ ký. 

Ở Đông Bắc Campuchia, ngo|i lực lƣợng từ Nam Bộ lên còn có 

một số đơn vị võ trang tuyên truyền của Liên khu 5 ph{i sang hoạt 

động ở tỉnh Stƣng Treng v| Bắc Kratié nhƣng gặp nhiều khó khăn. 

4. Trên chiến trƣờng phía Bắc và Tây Bắc 

Vùng T}y Bắc Campuchia có các tĩnh Battambang , Pursat, 

Kompong Chơnăng; phía bắc có c{c tỉnh Xiêm Riệp v| Kompong Thom. 

Năm 1946, ở  tỉnh Battambang1  (lúc đó còn thuộc Th{i Lan), 

một số nh}n sî yêu nƣớc Campuchia nhƣ Achar Đƣơn2, b| Mê Muôn3, 

v.v., đƣńg ra tập hợp lực lƣợng qu}n sự để chống x}m lƣợc Ph{p. 

Cùng lúc, tại tỉnh n|y có một số chiến khu của Việt kiều đƣợc 

chính phủ Th{i Lan cho phép luyện qu}n để về chiến đấu ở  Nam 

Bộ dƣới sự chỉ đạo của Ban C{n sự Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng ở Th{i Lan . Trần Văn Gi|u đảm trách công tác t ổ chức bộ 

đội hải ngoại th ƣờng sang Battambang, đã g ặp các nh}n sî yêu 

nƣớc Campuchia v| góp ý nên th|nh lập một Mặt trận thố ng nh}́ t 

d}n tộc mới đủ s ức mạnh chố ng qu}n x}m lƣợc. Sau khi b|n 

bạc , c{c l ực lƣợng nói trên quy ết định th|nh l ập Ủy ban  

___________ 

1. Năm 1940, sau chiến tranh Pháp -Xiêm, Ph{p thua phải cắt một số đ}́t 

đai của Campuchia v| L|o cho Xiêm, trong đo ́ có tỉnh Battambang. Đến 

cuối th{ng 11-1946, Ph{p đòi Th{i Lan phải trả lại vùng đ}́t đo ́ cho 

Campuchia. 

2. Achar Đƣơn l| một nh| sƣ yêu nƣớc tƣ̀ng d}̂n đ}̀u cuộc biễu tình 

chống Ph{p ở Phnôm Pênh năm 1940 bị chúng bắt đày ra Côn Đão. 

3. B| Mê Muôn l| nh| tƣ sản r}́t tích cực hoạt động yêu nƣớc, sẵn 

s|ng hy sinh của cải, chịu đƣ̣ng mọi gian khô ̃đấu tranh gi|nh độc l}̣p cho 

Campuchia. 
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giải phóng dân tộc lâm thời Campuchia do Achar Đƣơn l|m Chủ tịch, 

Achar Miên (Sơn Ngọc Minh)1 v| b| Mê Muôn l| đồng Phó Chủ 

tịch. Ủy ban đa ̂ đƣa lƣ̣c lƣợng của mình cùng với chiến sĩ Việt 

Nam th|nh lập một đơn vị vũ trang hỗn hợp để đánh Ph{p ở  

Xiêm Riệp. 

Th{ng 8-1946, đơn vị n|y do Sơn Ngọc Minh chĩ huy đâ đánh 

chiếm thị xâ Xiêm Ri ệp. Lúc đ ầu, đơn vị b}́t ngờ đánh chi ếm s}n 

bay do một trung đội địch đóng giƣ̂ , sau đó l}́y 3 chiếc xe ôtô 

chạy v|o chi ếm thị xâ , tổ chƣ́c mít tinh phát đ ộng quần chúng 

đứng lên đ{nh giặc Ph{p x}m lƣợc . Bộ đội thu đƣợc nhi ều vû 

khí , chiến lợi ph}̃m v| xe qu}n sƣ̣ , l|m chũ thị xâ trong m}́y 

ng|y. Đ}y l| trận đánh chi ếm thị xâ duy nhất của b ộ đội Issarak 

trong chống Pháp . 

Th{ng 5-1947, Bộ Tƣ lệnh miền T}y trƣ̣c thuộc Ban C{n sƣ̣ 

Đảng bộ Th{i Lan đa ̂cƣ ̃đơn vị Bộ đội Biển Hồ sang hoạt động ở Bắc 

Campuchia. 

Th{ng 11-1947 ở Th{i Lan, sau khi Phibun Songkhram l|m đảo 

chính lật đổ Thủ tƣớng Priđi, khủng bố Việt kiều yêu nƣớc, một số  

lƣ̣c lƣợng thanh niên Việt kiều đang tập trung hu}́n luyện ở  chiến 

khu Savang (Th{i Lan) chuyển sang hoạt động ở Bắc Xiêm Riệp l}́y 

tên l| Bộ đội Phnom Kulen. Đơn vị n|y đa ̂ cùng c{c lƣ̣c lƣợng ở Bắc 

Campuchia tập trung về căn cƣ ́ qu}n khu Ampil do Vû  Hƣ̂u Bỉnh 

l|m Tƣ lệnh. 

Cùng thời gian n|y, c{c lực lƣợng Campuchia yêu nƣớc gồm: b| 

Mê Muôn, c{c ông Siu Hêng, Hồng Suôn, May Phô, v.v. cũng từ Th{i 

Lan sang để hợp t{c với c{c lực lƣợng Việt Nam chống Ph{p. 

___________ 

1. Sơn Ngọc Minh là môṭ nhà sƣ yêu nƣớc, l| c{n bộ c{ch mạng gắn bó với 

phong trào chôńg chê ́độ thôńg trị cũa Pháp, hoạt động ở Campuchia, Nam Bô ̣

v| Th{i Lan. 
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Th{ng 2-1948, Ủy ban gi ải phóng dâ n tộc lâm thời th|nh lập trƣớc 

kia ở Battambang đƣợc c ải tổ v| mỡ r ộng, cƣ̃ Đap Chhuôn l|m Chũ 

tịch. Trong Ũy ban có b| Mê Muôn , c{c ông Achar Đƣơn , Siu Hêng, 

Hồng Suôn , May Phô ... C{c lực lƣợng Khmer Issarak đƣợc đặt dƣới 

một Bộ chỉ huy chung do Đap Chhuôn l|m Tổng Chĩ huy . 

Bộ Tƣ lệnh Qu}n khu Ampil phái các đơn vị bộ đội Việt Nam đến 

phối hợp hoạt động với c{c nhóm Issarak ở vùng Xiêm Riệp, 

Kompong Thom, Battambang, Pursat, Ô Chr}u, v.v.. 

Th{ng 2-1948, Ban Cán sƣ̣ Đảng bộ Bắc Campuchia đƣợc th|nh 

lập gồm Phạm Văn Xô, Trần Văn Gi|u, Lê Trí B{, Mai L}m v| Vũ 

Hƣ̂u Bỉnh, về sau bổ sung thêm Nguyê̂n Thế Cung. Ph{p đƣa một 

tiểu đo|n c|n quét căn cƣ ́ Qu}n khu Ampil, bị qu}n ta quyết liệt 

đánh trả. Trận chống c|n thắng lợi, g}y niềm ph}́n khỡi cho qu}n d}n 

Campuchia. 

Sau trận c|n , căn cƣ́ Qu}n khu dời v ề T| Tum. Bộ Tƣ lệnh 

Qu}n khu do Mai L}m l|m Tƣ lệnh, Trần Văn Gi|u l|m Chính 

ủy. C{c đơn vị b ộ đội Việt Nam đƣợc t ổ chƣ́c lại th|nh nhƣ̂ng 

trung đội độc lập l}́y tên  c{c danh tƣớng Vi ệt Nam trong lịch sƣ̃ 

nhƣ: bộ đội Ngô Quyền, Trần Quang Khải, Triệu Quang Phục , Lý 

Thƣờng Ki ệt, Trần Nguyên Hân , Yết Kiêu ... v| ph}n công lại địa 

b|n hoạt đ ộng. 

Đầu năm 1949, Ph{p c|i tên gi{n điệp Chantotrès v|o đội 

ngũ Đap Chhuôn1 để mua chuộc, lôi kéo chố ng Việt Nam v| lực 

lƣợng Issarak. Lợi dụng danh nghĩa đƣ́ng đầu Mặt trận v| chĩ  

huy qu}n sƣ̣ , Đap Chhuôn tƣớc khí giới , bắt cán b ộ, chiến sî cũa b| 

___________ 

1. Đap Chhuôn vôń l| lính của Ph{p. Khi Ph{p th}́t tr}̣n cắt đất 

Campuchia cho Xiêm thì Đap Chhuôn chạy theo Xiêm. Khi Ph{p trở lại 

Campuchia, Đap Chhuôn quay lại chôńg Ph{p. Mặc dù hợp t{c với ta 

chôńg Ph{p nhƣng chỉ lo nhũng nhiê̂u cƣớp bóc nh}n d}n. 
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Mê Muôn v| Nai Huôl, đồng thời tõ thái đ ộ lạnh nhạt đ ối với b ộ 

đội Việt Nam. Biết Đap Chhuôn bị Pháp mua chu ộc nhƣng nếu 

tiêu diệt ông ta sê bị địch xuyên tạc , g}y chia rê nên B ộ Tƣ lệnh 

quyết định chuy ển căn cƣ́ v ề T| Sanh (Battambang ). Trên đƣờng 

h|nh qu}n chọn địa đi ểm, ta đánh m ột đo|n ôtôray ở Thippơđ}y 

tiêu diệt nhiều địch , trong đó có 8 sĩ quan Ph{p , thu nhiều vû khí 

v| lƣơng thƣ̣c , thƣ̣c ph}̃m . Đối với những ngƣời sống sót , ta giải 

thích chính s{ch , cho xe chỡ v ề thả ở thị xã Battambang trong đó 

có m ột nh}n vật trong Chính phủ Phnôm Pênh  v| một phụ nƣ̂ 

Ph{p . 

Th{ng 8-1949, Nguyê̂n Thế Cung đƣợc cƣ ̃l|m Bí thƣ Ban C{n sự 

Đảng bộ v| chỉ đạo việc d}̂n một đo|n đại biểu Campuchia miền 

T}y Bắc gồm b| Mê Muôn, c{c ông Sa Rƣơn, Hồng Suôn về T}y Nam 

gặp Sơn Ngọc Minh b|n việc thống nh}́t c{c lƣ̣c lƣợng Issarak  

chống x}m lƣợc Ph{p. 

Th{ng 11-1949, sau cuộc họp b|n về việc thống nh}́t lãnh đạo các 

lƣ̣c lƣợng chống Ph{p ở  Campuchia do Nguyê̂n Thanh Sơn, đại 

diện Xƣ ́ ủy Nam Bộ chủ trì, một Bộ chỉ huy miền T}y Bắc 

Campuchia đƣợc th|nh lập thay cho Bộ Tƣ lệnh cũ, căn cƣ ́ v}̂n 

đóng ở Ta Sanh (Battambang). 

5. Vận động, tổ chƣ́c Vi ệt kiều và Hoa kiều tham gia kháng 

chiến 

Việt kiều ở Campuchia thời chống Pháp có kho ảng 350.000 ngƣời, 

đại đa số có tinh thần yêu nƣớc, luôn hƣớng về Tổ quốc, să̂n s|ng 

đóng góp cho cuộc kh{ng chiến chống Ph{p ở trong nƣớc v|  cho 

kh{ng chiến ở Campuchia. 

Ng|y 24-9-1945, trên 2.000 Việt kiều từ Campuchia đã tập trung 

về s}n vận động tỉnh Ch}u Đốc để nghe chính quy ền cách  

mạng thông b{o tình hình , nhiệm vụ v| k ế hoạch tuy ển qu}n. 
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Trong số tình nguy ện nhập ngû , có trên 200 ngƣời đƣợc tuy ển 

v|o một đại đ ội l}́y tên l| “Cao Miên Vi ệt kiều Cƣ́u quốc qu}n” 

do Tô Cƣơng l|m Đại đ ội trƣỡng . Số ngƣời còn lại đƣợc b ổ sung 

v|o Cộng hòa V ệ binh v| D}n qu}n trong tĩnh . Đại đ ội đâ tham 

gia đánh nhi ều trận ở Ch}u Đốc , Sóc Trăng , Rạch Gi{ , Bạc Liêu , 

C| Mau... 

Tƣ ̀đầu năm 1946, c{c đo|n thể Việt kiều cƣ́u quốc ph{t triển khá 

mạnh ở tất cả c{c vùng, động viên đồng b|o tham gia kh{ng chiến 

bằng mọi hình thƣ́c. R}́t nhiều gia đình Việt kiều đa ̂động viên con 

em tham gia công t{c c{ch mạng v| nhập ngũ, s{t c{nh cùng nh}n 

d}n Campuchia chiến đ}́u, hy sinh vì nền độc lập của hai d}n tộc. 

Nhiều gia đình să̂n s|ng tƣ̀ bõ cu ộc sống sung túc đ ể tham gia công 

t{c, cống hiến của cải để nuôi qu}n đánh giặc nhƣ gia đình Chũ tịch 

Hội Việt kiều cƣ́u quốc Battambang Phạm Th|nh Trinh, gia đình ông 

Phạm Văn Muôn ở Kompong Tamung (T}y Kampot), v.v.. Trong c{c 

vùng địch tạm chiếm, Việt kiều đâ tích cƣ̣c đóng góp hằng th{ng v|o 

quỹ cƣ́u quốc, tổ chƣ́c c{c đội tƣ̣  vệ, đội quyết tƣ ̃ để đánh địch v| 

bảo vệ cơ sỡ c{ch mạng. 

Trên cơ sở phong tr|o yêu nƣớc kháng c hiến lớn mạnh , th{ng 

7-1948 Hội nghị đại bi ểu Việt kiều các tĩnh ở Campuchia đã đƣợc 

tổ chức tại Koh Coc (huyện Péam Chor , tỉnh Preyveng ) nh}́t trí 

th|nh lập Tổng hội Việt kiều cứu quố c do Phan Ho|ng Ất (Xu}n 

Sơn) l|m Chũ tịch . Tổng hội ra một tờ b{o lấ y tên l| Đuốc Việt 

kiều in tại nh| in Phan Công Hồ1, có ảnh hƣởng tố t trong b| con 

Việt kiều. 

___________ 

1. Phan Công Hô ̀ l| c{n bộ do Xứ ủy Nam Bộ cử lên công t{c đợt đầu 

tiên ở Campuchia, đƣợc b}̀u v|o Ban Ch}́p h|nh Tôñg hội Việt kiều cứu 

quốc, sau đó bị địch s{t hại trên đƣờng đi công t{c. 
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Trên chiến trƣờng Đông Bắc còn có phong tr|o cũa h|ng vạn 

công nh}n Việt Nam trong các đ ồn điền cao su cũa Pháp . Với sƣ̣ 

giúp đ ỡ v| kết hợp đánh địch cũa b ộ đội tình nguy ện Sivôtha, công 

nh}n đâ tham gia v ận động nh}n d}n Campuchia chống Pháp , tổ 

chƣ́c lƣ̣c lƣợng vû trang trong lòng địch , đ}́u tranh chống ch ế độ 

{p bức , bóc lột thậm tệ của chủ đ ồn điền v| qu}n Ph{p. H|ng ng|n 

gia đình công nh}n đâ ra vùng kháng chi ến x}y dƣ̣ng căn cƣ́ Đ ầm 

Be chống Pháp . Th{ng 3-1950, Công đoàn cao su Cao Miên đƣợc 

th|nh lập do Ho|ng Cao Thiều l|m thƣ ký gia nh ập Mặt tr ận 

Issarak. 

Ng|y 14-6-1950, Công đo|n tổ chƣ́c m ột cuộc tổng đình công 

đòi giới chũ ph ải thƣ̣c hi ện các yêu sách đâ hƣ́a v ề cải thiện đời 

sống , không đƣợc đánh đ ập, {p bức công nh}n . Tên xếp Pêđal đâ 

bắn v|o đo|n diê̂u h|nh , giết chết công nh}n Vû Văn Hi ền. Quần 

chúng ti ếp tục đ}́u tranh đ òi chủ ph ải bồi thƣờng sinh mạng v| 

thƣ̣c hi ện đầy đũ yêu sách cũa công nh}n . Đám tang công nh}n 

Vũ Văn Hi ền l| một cuộc biểu dƣơng lƣ̣c lƣợng g ần 20.000 

ngƣời , gồm cả ngƣời Vi ệt v| Campuchia , diê̂u h|nh trên đoạn 

đƣờng 18km đến nghîa trang . Qu}n Pháp kéo đ ến bao v}y đ|n 

{p, bắn ch ết 29 công nh}n v| l|m gần 100 ngƣời bị thƣơng . Công 

nh}n tiếp tục giƣ̂ vƣ̂ng cu ộc đ}́u tranh bu ộc chũ ph ải chịu trách 

nhiệm chôn c}́t tƣ̃ t ế nhƣ̂ng ngƣời ch ết v| chăm sóc chu đáo 

ngƣời bị thƣơng . 

Đ}y l| một cuộc đ}́u tranh đ}̂m m{u trong phong tr|o công 

nh}n cao su Đông Bắc Campuchia thời kh{ng chiến chống Ph{p. 

Hoa kiều ở Campuchia kh{ đông , đa số l|m ngh ề buôn bán , 

dịch vụ , c{c ngh ề tiểu, thủ công , thƣờng t ập trung ở c{c đô thị . 

Trong kháng chi ến chống Pháp , c{c đ ảng viên ngƣời Hoa do Xƣ́ 

ủy Nam B ộ cƣ̃ lên đâ cùng các đ ồng chí tại ch ỗ x}y dƣ̣ng phong 

tr|o, tập hợp qu ần chúng trong các công đo|n , c{c đo|n th ể 
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thanh niên, phụ nƣ ̂ để hoạt động bằng nhiều hình thƣ́c ủng hộ 

kh{ng chiến. Năm 1946, chi bộ cho xu}́t bản tờ b{o công khai 

Hiện thƣ̣c ra hằng ng|y khoảng tƣ ̀ 4.000 đến 5.000 số, ph{t h|nh ở 

Campuchia, miền Nam Việt Nam, Th{i Lan, Hồng Kông. Đến năm 

1951, b{o bị đình bản. 

Năm 1950 , L}m Minh , nguyên Ũy v iên thƣờng vụ Công đo|n 

ngƣời Hoa ở Campuchia đƣợc Hoa ki ều vụ Nam B ộ giao nhiệm 

vụ t ổ chƣ́c m ột đội vô trang tuyên truy ền hoạt đ ộng ở tỉnh 

Kampot (Đông Nam Campuchia ). Sau đó Ban Hoa Vận toàn Miên 

đƣợc th|nh l ập do Cao Xu}n Tùng l|m Trƣỡng ban  đâ chĩ đạo t ổ 

chƣ́c Hội Giải Liên (Hội Liên hiệp giải phóng Hoa ki ều) tƣ̀ Trung 

ƣơng tới cơ sỡ . Hội đâ đ ộng viên Hoa kiều đóng góp nhi ều tiền 

bạc ủng h ộ kh{ng chi ến, đƣa nhiều con em tham gia lƣ̣c lƣợng 

võ trang kh{ng chi ến, lập nhiều th|nh tích trong công t{c v| 

chiến đ}́u . 

III. ĐẨY MẠNH CUỘC KH[NG CHIẾN 

ĐẾN KẾT THÚC THẮNG LỢI 

(TƢ ̀ĐẦU NĂM 1950 ĐẾN TH[NG 7-1954) 

1. Mặt trận Dân tộc giải phóng (Mặt trận Issarak) và Ủy ban Dân 

tộc giải phóng Trung ƣơng Campuchia 

Sƣ ̣ lớn mạnh của phong tr|o kh{ng chiến trên c{c miền của 

Campuchia đƣợc đánh d}́u bằng sƣ ̣th|nh lập Mặt trận Issarak v| Ũy 

ban D}n tộc giải phóng c{c miền T}y Nam, Đông Nam, Đông Bắc , 

T}y Bắc Campuchia tƣ̀ năm 1946 đến năm 1950. Đòi hõi khách  quan 

của tình hình l| phải th|nh lập cơ quan lãnh đạo to|n Campuchia để 

đƣa cuộc kh{ng chiến đến thắng lợi. 

Ng|y 19-4-1950, Hội nghị đại bi ểu nh}n d}n Campuchia đƣợc 

tổ chƣ́c với trên 200 đại bi ểu các t ầng lớp nh}n d}n Campuchia  
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trên khắp các mi ền về dƣ̣. Hội nghị đâ vạch ra đƣờng lối kháng 

chiến nhằm thƣ̣c hi ện độc lập d}n tộc, to|n vẹn lânh th ổ, tƣ̣ do 

d}n chũ v| hòa bình cho Campuchia . Hội nghị thông qua quốc k ỳ 

l| cờ đõ , giƣ̂a có 5 th{p v|ng tƣợng trƣng cho đ ền Angkor nổi 

tiếng thế giới . Quốc ca l| b|i Comtóp Issarak (Bộ đội Issarak). 

Hội nghị quyết định th|nh lập Mặt trận D}n tộc giải phóng 

Trung ƣơng Campuchia (Mặt trận Issarak) v| Ủy ban D}n tộc giải 

phóng Trung ƣơng Campuchia do ông Sơn Ngọc Minh l|m Chủ 

tịch. Trong buổi lê ̂ ra mắt đƣợc tổ chƣ́c trọng thể tại Kompong 

Tamung (T}y Kampot), trƣớc h|ng ng|n nh}n d}n v| sƣ sãi đến dƣ̣, 

Chủ tịch Sơn Ngọc Minh đa ̂ đọc bản Tuyên ngôn độc lập của 

Campuchia, kêu gọi to|n d}n đo|n kết kh{ng chiến chống thƣ̣c 

d}n Ph{p đến thắng lợi cuối cùng. 

2. Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia 

Th{ng 2-1951, Đại hội đại biểu to|n quốc lần thƣ ́ hai của Đảng 

Cộng sản Đông Dƣơng họp tại Tuyên Quang (Việt Bắc) quyết định 

th|nh lập ở mỗi nƣớc Việt Nam, L|o, Campuchia một Đảng c{ch 

mạng riêng để tiếp tục lãnh đạo kh{ng chiến phù hợp với ho|n 

cảnh tƣ̀ng nƣớc, ph{t huy tinh thần tƣ ̣ lƣ̣c tƣ ̣ cƣờng v| sƣ́c mạnh 

đo|n kết giƣ̂a nh}n d}n ba nƣớc . Đảng Nh}n d}n cách mạng 

Campuchia đƣợc th|nh lập với Ban lãnh đạo l}m thời gồm Sơn 

Ngọc Minh, Tuxamút, Siu Hêng, Xuvana v| Tuk Nhung. 

Từ đó, đảng bộ c{c địa ph ƣơng Campuchia tách ra , th|nh 

lập riêng các t ổ chức đảng thuộc Đảng Lao động Việt Nam v| 

Đảng Nh}n d}n cách mạng Campuchia . Hai bên cùng nhau b|n 

bạc chủ tr ƣơng v| kết hợp hoạt động kháng chi ến. C{n b ộ 

Campuchia tự quản hệ thống chính quy ền, đo|n thể. Qu}n đội 

cũng t{ch riêng . Đội qu}n chũ l ực Issarak đầu tiên do ông Nhem 

Suôl l|m Chĩ huy tr ƣởng. 
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3. Sắp xếp lại chiến trƣờng, tăng cƣờng lƣ̣c lƣợng đánh địch 

đều khắp, mỡ rộng vùng giải phóng 

Cùng với việc sắp xếp lại chiến trƣờng ở  Nam Bộ, sau Hội 

nghị c{n bộ to|n Miên ng|y 28-6-1951, chiến trƣờng Campuchia 

cũng chia ra miền Đông (gồm Đông Nam v| Đông Bắc cũ) v| miền Tây 

(gồm T}y Nam v| T}y Bắc cû ) nhƣng trên thƣ̣c t ế, tổ chƣ́c v| hoạt  

động không ho|n to|n nhƣ hai Ph}n liên khu ở Nam Bộ. 

Chiến trƣờng miền Tây trên thƣ̣c tế không có gì x{o trộn lớn, chỉ 

có vùng Kompong Chnăng có lúc thuộc về T}y Bắc, sau đó do Ban 

C{n sƣ ̣to|n Miên chỉ đạo, cuối cùng lại giao cho T}y Nam. 

Ban Cán sƣ̣ Tây Nam Campuchia, đầu năm 1951 do Mai L}m l|m Bí 

thƣ, đến đầu năm 1952 do Phạm Văn Xô l|m Phó Bí thƣ Ban Cán  

sƣ ̣ to|n Miên kiêm l|m Bí thƣ cho đến 1954. Miền T}y Nam đƣợc  

chia l|m 4 vùng: T}y Kampot, Đông Kampot, Takeo - Nam 

Kompong Spƣ, Kompong Chnăng v| Bắc Kompong Spƣ. 

Ban Cán sƣ̣ Tây Bắc Campuchia lúc đầu do Nguyê̂n Thế Cung 

l|m Bí thƣ, đến cuối năm 1952, Nguyê̂n Xu}n Ho|ng, Ủy viên 

Thƣờng vụ Ban C{n sƣ ̣to|n Miên đƣợc cƣ ̃l|m Bí thƣ. Miền T}y Bắc 

Campuchia đƣợc chia l|m 5 vùng: 480, 507, 426, 543 v| 540. 

Trên chiến trƣờng miền T}y thời kỳ n|y đa ̂có 4 đơn vị bộ đội chũ 

lƣ̣c: 160, 140, 180 v| 140 (quy mô đại đội). 

Riêng chiến trƣờng mi ền Đông đƣợc thống nh}́t lại , th|nh lập 

Ban Cán sƣ̣ mi ền Đông Campuchia do Phạm Th|nh D}n l|m Bí thƣ , 

sau đó , Nguyê̂n Văn Dung l|m Bí thƣ . Th{ng 6-1952, cuộc họp Ban 

C{n sự to|n Miên đã quy ết định đƣa t}́t c ả c{c cơ quan lãnh đạo 

Campuchia dờ i tƣ̀ mi ền T}y Nam Bộ lên miền Đông Campuchia . 

Tƣ̀ đó , giải thể Ban Cán sƣ̣ mi ền Đông để Thƣờng vụ Ban Cán sƣ̣ 

to|n Miên kiêm luôn việc chĩ đạo các mặt công tác cũa mi ền Đông. 

Miền Đông Campuchia đƣợc chia l|m 5 vùng: Liên tĩn h 
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Kandal - Nam Preyveng - Svay Riêng; Liên tỉnh Bắc Svay Riêng - 

Preyveng; vùng tả ngạn Kompong Cham - Kratié vùng hƣ̂u ngạn 

Kompong Cham - Kompong Thom v| vùng căn cƣ ́ miền Đông. 

Ngo|i ra, còn có một chiến trƣờng Đông Bắc Campuchia do Liên 

khu 5 trƣ̣c tiếp phụ tr{ch giúp đơ̂ (vùng rƣ̀ng núi Stƣng Treng v| Bắc 

Kratié có nhiều d}n tộc thiểu số, d}n cƣ thƣa thớt). 

C{c đơn vị bộ đội chủ lƣ̣c hoạt động trên miền Đông gồm có bộ 

đội Pokombô, đại đội chủ lƣ̣c vùng Bắc Svay Riêng - Preyveng, bộ đội 

Sivôtha, Achar Hem Chiêu, bộ đội 327, đại đội bảo vệ căn cƣ́. Ngo|i 

ra, Tiểu đo|n 302 của Qu}n khu 7 thƣờng đƣợc cƣ ̃ lên phối  hợp 

chiến đ}́u. 

Nhìn chung tình hình hoạt động của lƣ̣c lƣợng kh{ng chiến 

trên chiến trƣờng Campuchia trong giai đoạn tƣ ̀ năm 1951 đến 

năm 1954 diê̂n ra đều khắp: diệt c{c đồn bót để mỡ mảng, mỡ 

vùng, giao thông chiến, chống c|n quét, v.v.. 

Một số trận đánh điển hình: 

Về chống càn quét: 

- Tháng 6-1951, đại đội 160 phối hợp với đại đội 180 bẻ gãy kế 

hoạch c|n quét của địch nhằm khôi phục con đƣờng Kompong 

Spƣ đi Kompong Som để đóng thêm đồn bót, diệt gần 2 đại đội, đốt 

7 xe qu}n sƣ ̣ trong đó có 2 xe bọc thép, thu nhiều vũ khí. Trƣớc 

đó, đại đội 180 cùng với du kích huyện Phnom Srôuch đã phục  

kích, g}y thiệt hại cho hơn một đại đội địch đi c|n yểm trợ cho việc 

đóng đồn. Sau nhƣ̂ng trận đó, một số bót lẻ tẻ hoang mang rút 

chạy, nhƣ̂ng bót đang x}y dƣ̣ng dỡ dang cũng bị bỏ luôn . Vùng 

giải phóng đƣợc mỡ rộng. 

- Tháng 1-1952, Tiểu đo|n ]u - Phi do tên Tôma chỉ huy nổi 

tiếng {c ôn, chuyên đánh vùng rƣ̀ng núi c|n v|o Phum Ô (huyện 

Chhuk ). Sau khi đi c|n 4 ng|y , chúng bị lực lƣợng c{ch mạng 

đánh chim sẽ , địch m ệt mõi , rút ra l ộ 17 đến suối Ô Krahon thì bị  
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2 đại đội 160 v| 180 phối hợp với 2 trung đội của Đo|n vận tải 

Xuyên T}y chặn đánh b}́t ngờ. H|ng trăm tên địch, trong đó có một 

bộ phận của Ban chỉ huy bị diệt, ta thu 1 trung liên, 6 tiểu liên, 15 

súng trƣờng. Trận chống c|n n|y đƣợc tổ chƣ́c rút kinh nghiệm v| 

phổ biến trên chiến trƣờng T}y Nam. 

Về giao thông chiến: 

Tƣ̀ năm 1951 đến năm 1954, lƣ̣c lƣợng kháng chi ến tổ chƣ́c 

nhiều trận tập kích các đo|n xe cũa địch , đáng chú ý l| các tr ận 

sau đ}y: 

- Th{ng 3-1951, tập kích đo|n xe lƣ̃a vận tải tại ga Meanok 

(Kompong Chơnăng), diệt một toa bọc thép, 1 tiểu đội hộ tống, thu 

to|n bộ vũ khí, đạn dƣợc, thƣ̣c ph}̃m trên t|u. 

- Th{ng 7-1951, chặn đánh đo|n xe trên quốc lộ 1 ở Roleapear 

(Kompong Chơnăng), diệt 2 trung đội lính Ph{p, đốt 6 xe GMC, 

thu nhiều vũ khí. 

- Th{ng 8-1952, tiêu diệt một đo|n 12 xe qu}n sƣ̣ trong đó có 

2 xe nồi đồng trên đồi Samrông Bắc (miền T}y Nam), thu nhiều 

vũ khí . 

- Th{ng 4-1954, đánh đo|n xe lƣ̃a ở đoạn Kompong Len, l|m 

hỏng đầu m{y v| 22 toa xe, trong đó có 1 toa bọc thép, bắt tù 

binh, thu nhiều vũ khí trong đó có 1 đại b{c 40 ly. 

Nhiều trận đánh đồn, hệ thống lô cốt, buộc địch phải rút chạy, 

vùng giải phóng đƣợc mỡ rộng nhƣ: 

- Đầu năm 1951, trên chiến trƣờng Đông Bắc , Liên khu 5 cƣ̃ 2 

trung đội thuộc đại đ ội 105 xuống đánh đ ồn bảo an huyện lỵ 

Siêmpang v| phục kích di ệt viện tƣ̀ thị xâ Stƣng Treng lên . Lƣ̣c 

lƣợng kháng chi ến đánh chìm đo|n canô v| ghe chỡ đ ầy qu}n địch 

trên sông Sêkông l|m nhiều tên thiệt mạng . Trận đánh g}y tác 

động lớn trong vùng . Địch ở Siêmpang co lại . Lính ở Vơnsui , 

Bôkeo , Lomphat rút chạy . Huyện trƣỡng huy ện Vơnsai Anha Côn 

v| Hạ sî quan Chuông chạy ra h|ng , đi theo cách mạng . Một số  
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nh}n vật yêu nƣớc k h{c cũng đi theo c{ch mạng v ề sau trỡ th|nh 

cốt cán cũa Ũy ban d}n t ộc giải phóng Miên nhƣ các ông Chăm Nũ 

Kẹo, Chăng Đen, v.v.. Vùng giải phóng đƣợc mỡ r ộng nhƣng cách 

mạng chƣa t ổ chƣ́c đƣợc đ ầy đũ lƣ̣c lƣợng qu ản lý v| b ảo vệ. 

Chính quyền tƣ̣ qu ản đƣợc t ổ chƣ́c nhƣng không có Mặt tr ận v| 

c{c đo|n th ể, có nơi thi ếu cả lƣ̣c lƣợng d}n qu}n du kích b ảo vệ 

xóm l|ng . 

Đến tháng 6-1954, ba phần năm đ}́t đai mi ền Đông Bắc 

Campuchia đƣợc giải phóng. C{c huyện Vơnsai, Siêmpang, Bôkeo, 

Lomphat không còn bóng địch. 

- Cuối năm 1953, ta bao v}y tiêu diệt c{c đồn Tabeng Pring v| 

Kau Char, sau đó h|ng loạt đồn v| trên 20 lô cốt địch dọc lộ 22, lộ 7 

(miền Đông Bắc) tan rã, mỡ rộng đƣợc vùng giải phóng gi{p căn cƣ ́

T}y Ninh v| căn cƣ ́ miền Đông Nam Bộ. Trên một trung đội qu}n 

giải phóng Trung Quốc bị Ph{p bắt ở biển Đông đƣa v|o l|m cao su ở 

Mimôt đƣợc ta giải thoát đƣa ra vùng giải phóng v| tổ chƣ́c cho đi ra 

miền Bắc để về nƣớc. 

- Tƣ ̀đầu th{ng 4-1954, to|n bộ Tiểu đo|n 302 chủ lƣ̣c Ph}n liên 

khu miền Đông (gồm 5 đại đội 35, 40, 55, 80 v| 100) đƣợc điều động 

sang Campuchia l|m nghĩa vụ quốc tế. Trong quý II năm 1954, 

Tiểu đo|n 302 s{t c{nh với qu}n v| d}n Campuchia chủ động tìm 

địch m| đánh, giải phóng nhiều vùng đ}́t trong ba tỉnh Pr}y Veng, 

So|i Riêng v| Công Pông Ch|m. Hoạt động của Tiểu đo|n 302 thắt 

chặt thêm tình đo|n kết chiến đ}́u giƣ̂a qu}n v| d}n hai nƣớc Việt 

Nam - Campuchia, góp phần tạo ra cục diện mới trên  hai chiến 

trƣờng liền kề nhau. 

Cho đến khi kết thúc cuộc kh{ng chiến chống Ph{p, mỗi địa 

phƣơng trong 14 tỉnh của Campuchia đều có vùng giải phóng, 

chiếm 43% diện tích đ}́t đai cả nƣớc. Nhƣ̂ng vùng tranh ch}́p ph ần 

lớn ở s{t đô thị . Nhiều căn cƣ́ địa đƣợc x}y dƣ̣ng vƣ̂ng chắc , địch 

không đánh phá đƣợc . Cả nƣớc có 76 huyện x}y dƣ̣ng đƣợc  
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hệ thống chính trị v| lƣ̣c lƣợng vũ trang. Có hơn 50.000 du kích 

ngƣời Campuchia, mỗi huyện có m ột trung đội trang bị khá . Nhiều 

tỉnh có đại đội địa phƣơng qu}n. Ở Trung ƣơng có 4 đơn vị chủ lƣ̣c 

đƣợc trang bị tốt, đƣợc hu}́n luyện kỹ, chiến đ}́u tốt. 

 

* 

*     * 

 

Trên chiến trƣờng Đông Dƣơng , giƣ̂a Campuchia v| Vi ệt Nam - 

nh}́t l| Nam Bộ - có mối quan hệ trƣ̣c tiếp, chia lƣ̃a cho nhau, gắn 

bó số phận với nhau trong cuộc kh{ng chiến chống kẻ thù chung l| 

thƣ̣c d}n Ph{p x}m lƣợc để gi|nh độc lập, tƣ ̣do cho cả hai d}n tộc. 

Qua nhƣ̂ng năm công tác v| chi ến đ}́u trên đ}́t nƣớc Chùa 

Th{p đầy khó khăn , gian khổ, hy sinh, đội ngû cán bộ, chiến sî Việt 

Nam đâ x}y dƣ̣ng đƣợc ni ềm tin v| tình đo|n k ết, liên minh chiến 

đ}́u giƣ̂a hai d}n t ộc, l|m tốt nghîa vụ quốc t ế của mình . H|ng 

nghìn c{n b ộ, chiến sî Vi ệt Nam v| Campuchia đâ ngâ xuống cho 

thắng lợi cũa cu ộc kháng ch iến giải phóng d}n t ộc, biểu trƣng cho 

sƣ́c mạnh đo|n k ết v| tình hƣ̂u nghị l}u đời giƣ̂a hai d}n t ộc anh 

em. 

Tuy nhiên, trong qu{ trình công t{c v| chiến đ}́u ở Campuchia cán 

bộ v| chiến sĩ Việt Nam cũng không tr{nh khỏi nhƣ̂ng thiếu sót : 

chƣa có nhƣ̂ng chủ trƣơng, phƣơng ph{p công t{c phù hợp với  

điều kiện, ho|n cảnh, phong tục tập qu{n của hai d}n tộc. Mặt khác, 

nhiều c{n bộ Việt Nam thƣờng bao biện công việc, chƣa phát huy 

cao độ tinh thần tƣ ̣ lƣ̣c công t{c của c{n bộ Campuchia. Nhƣ̂ng 

khuyết điểm đó đa ̂đƣợc Trung ƣơng Đảng v| Xƣ ́ủy Nam Bộ chỉ đạo 

khắc phục kịp thời v| đạt kết quả tốt. 

Có thời kỳ đa ̂ quy định, c{n bộ, chiến sĩ Việt Nam không 

đƣợc phép x}y dƣ̣ng gia đình ở Campuchia vì sợ sê gặp nhi ều khó 

khăn , không ho|n th|nh đƣợc nghîa vụ quốc t ế. Điều n|y đâ g}y  

phản ứng trong một số chiến sĩ v| đòi trỡ về nƣớc để chiến đ}́u. Vì 
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vậy, thể theo đề nghị của sƣ sãi v| nh}n d}n Campuchia, ta đâ bõ quy 

định đó. Thƣ̣c tế cho th}́y, nhiều cô d}u Việt Nam v| con cái đa ̂ trỡ 

th|nh nhƣ̂ng c{n bộ cốt c{n trong c{c phong tr|o c{ch mạng sau n|y 

của hai nƣớc. 

Trong những buổi tiên̂ đƣa chuyển qu}n tập kết, c{n bộ, chiến sî 

tình nguyện Việt Nam v| qu}n d}n Campuchia không cầm đƣợc nƣớc 

mắt vì đã cùng s{t c{nh bên nhau vƣợt qua bao gian khổ, hy sinh, 

cùng sống chết có nhau để gi|nh độc lập, hạnh phúc cho cả hai d}n 

tộc, trong đó có nhiều tổ ấm gia đình phải tạm chia ly vì nhiệm vụ 

với hy vọng sẽ sum họp trong chiến thắng cuối cùng1. 

 

___________ 

1. Chƣơng n|y chủ yêú dựa v|o nguôǹ t|i liêụ lịch sử Quân tình nguyện 

Việt Nam ở Campuchia thời kỳ 1945 - 1954 của Ban Liên lạc cựu chiêń binh 

qu}n tình nguyện Viêṭ Nam ở Campuchia, Nxb. Mũi C| Mau, 2000. 



Kết luận phần Nam Bộ kháng chiến... 
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 KẾT LUẬN 

PHẦN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THƢ̣C DÂN PHÁP (1945-1954) 
 

 

1. Nam Bộ nổ súng kháng chiến chống quân xâm lƣợc Pháp 

ngày 23-9-1945. Cũng nhƣ 85 năm trƣớc, Nam Bộ nổ súng chống 

thƣ̣c d}n Ph{p đến x}m lƣợc Nam Bộ, m| x}m lƣợc Nam Bộ l| để lập 

b|n đạp v| căn cƣ ́x}m lƣợc cả nƣớc Việt Nam. 

V|o năm 1859, chống lại thƣ̣c d}n Ph{p x}m lƣợc có qu}n 

chính quy triều đình đƣợc trang bị tƣơng đối kh{ - theo trình độ v| 

khả năng của triều đình lúc b}́y giờ - đƣợc tổ chƣ́c v| chỉ huy có hệ 

thống với tuyến trƣớc, tuyến sau, với hậu cƣ ́v| hậu cần hẵn hoi, có 

đồn lũy. Song, lƣ̣c lƣợng d}n binh v| khỡi nghĩa giƣ ̂ vai trò  quan 

trọng trong kh{ng chiến. Sau khi triều đình ký với Ph{p c{c văn kiện 

thƣ̣c ch}́t l| đầu h|ng, qu}n chính quy của triều đình v ề cơ bản 

không còn hoạt động trên đ}́t Nam Bộ. Cuộc kh{ng chi ến đƣợc 

tiếp tục kéo d|i đến 20 năm l| do nhƣ̂ng ngƣời khỡi nghîa dƣới sƣ ̣

lãnh đạo của c{c nh}n vật thƣờng không có vị trí cao  trong nh| 

nƣớc phong kiến. 

V|o năm 1945, Nam Bộ cũng l| n ơi mở đầu cuộc kháng chi ến 

của nh}n d}n Vi ệt Nam trong những điều kiện vừa có m ặt không 

thuận, lại vừa có m ặt thuận hơn so với lần trƣớc. Với truyền thống 

kh{ng c hiến l}u đời cũa d}n t ộc, Nam Bộ kh{ng chi ến chố ng thực 

d}n Pháp l ần n|y khác l ần trƣớc l| vì cu ộc kháng chi ến }́ y đƣợc 
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Đảng Cộng sản tổ chƣ́c v| lãnh đạo, với mục đích l| gi|nh cho kỳ 

đƣợc nền độc lập, tƣ ̣ do v| thƣ̣c hiện cho kỳ đƣợc sƣ ̣ thống nh}́t  

quốc gia, nhƣ̂ng mục tiêu trong tầm tay nh}n d}n ta mỡ ra tƣ̀ Tổng 

khỡi nghĩa Th{ng T{m 1945. Yếu tô ́nhân dân đƣợc tổ chƣ́c và lãnh đạo 

trỡ th|nh yếu tố căn bản. Hơn nƣ̂a, lúc n|y, lợi ích của đất nƣớc đồng 

nh}́t với lợi ích của ngƣời d}n - không phải bảo vệ một vƣơng triều 

m| bảo vệ chế độ d}n chủ cộng hòa, bảo vệ chính quyền d}n chủ 

của nh}n d}n. 

Nam Bộ kháng chi ến là sƣ̣ qu ật khỡi mang tính nhân dân sâu r ộng 

nhất so với nhƣ̂ng l ần kháng chi ến v| khỡi ngh ĩa trƣớc đ}y , nó 

kh{c c{c cu ộc kháng chi ến cũa tri ều đình phong ki ến hay phong 

tr|o đ}́u tranh dƣới cờ C ần Vƣơng , kh{c với những cu ộc nổi dậy 

liên quan đến cá nh}n ngƣời đƣ́ng đ ầu, của những nhóm đôi khi 

mang m|u sắc tôn giáo , thậm chí  liên quan đến nhƣ̂ng nhóm giang 

hồ v| cûng khác với cu ộc khỡi nghîa Nam K ỳ 1940 về tính chất 

d}n tộc v| quy mô quần chúng . Nam Bộ kháng chi ến lần này là sƣ̣ 

thƣ́c tĩnh dân t ộc mạnh mê và sâu sắc nhất tƣ̀ khi ngƣời Vi ệt định cƣ ở 

phƣơng Nam. 

Nam Bộ kh{ng chi ến chố ng thực d}n Pháp x}m l ƣợc lần đầu 

tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lânh đạo đã s ớm quy tụ v| t ổ 

chức mọi ng ƣời Việt Nam yêu nƣớc ở Nam Bộ, với sự kề vai sát 

c{nh của nh}n d}n c ả nƣớc l| tiêu điểm cho sức mạnh v|  tinh 

thần quật khởi cũa d}n t ộc Việt Nam th| chết chứ không chịu m}́ t 

nƣớc, không chịu l|m nô l ệ. Mặc dù Pháp l| m ột tên đế quốc thực 

d}n sừng sõ , đã t ừng thố ng trị Vi ệt Nam gần một trăm năm, lại 

đƣợc các đế quốc phƣơng T}y trực tiếp ủng h ộ nhƣng chúng đã 

không thực hiện đƣợc chiến lƣợc đ{nh nhanh th ắng nhanh ở Nam 

Bộ. Cuộc kháng chi ến ở Nam Bộ đã c ầm ch}n qu}n Pháp , không 

cho chúng nhanh chóng tri ển khai chiến tranh x}m lƣợc cả nƣớc. 

Nam Bộ kh{ng chiến không những tạo ra đƣợc thời gian chiến lƣợc 

quý b{u để Trung ƣơng v| cả nƣớc x}y dựng lực lƣợng chu}̃n 
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bị cho cuộc kh{ng chiến to|n quốc, m| còn l| cơ sỡ thƣ̣c tiê̂n để 

Trung ƣơng Đảng x}y dƣ̣ng đƣờng lối cho cuộc kh{ng chiến to|n 

d}n, to|n diện, trƣờng kỳ. 

Nhìn rộng hơn, Nam Bộ kh{ng chiến chống thƣ̣c d}n Ph{p đâ tạo 

tiền đề cho cuộc kh{ng chiến chống Mỹ sau n|y, cho cuộc chiến 

tranh bảo vệ biên giới T}y Nam v| cho nhƣ̂ng khả năng đột pha ́trong 

công cuộc x}y dƣ̣ng thời bình. 

Nam Bộ kháng chiến là sƣ̣ nối dài cũa T ổng khỡi nghîa Tháng Tám ở 

Nam Bộ, l| giai đoạn tiếp tục ho|n th|nh mục tiêu cuộc tổng khỡi  

nghĩa gi|nh độc lập d}n tộc. 

2. Tổng khỡi nghĩa Tháng Tám diê̂n ra ở Nam Bộ trong đêm 24 

rạng ng|y 25-8-1945 - có một chút so le về thời gian giƣ̂a S|i Gòn  

v| c{c tỉnh - sau Tổng khỡi nghĩa ở  H| Nội 5 ng|y v| sau Huế 2 

ng|y. Ba thủ phủ của ba “Kỳ” diê̂n ra Tổng khỡi nghĩa cƣớp  

chính quyền trong vòng chƣa đầy một tuần lê.̂ 

S|i Gòn vƣ̀a l| thủ phủ của Nam Bộ, vƣ̀a l| một trung t}m 

chính trị v| kinh tế. Tổng khỡi nghĩa ở S|i Gòn đại diện cho Tổng 

khỡi nghĩa ở Nam Bộ. Tổng khỡi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn và cả Nam Bộ 

trƣớc ngày quân đội Pháp trỡ lại Đông Dƣơng có giá trị chiến lƣợc bỡi nó  

đánh phũ đầu cả ý đồ lâ̂n thƣ̣c tiê̂n xâm lƣợc Việt Nam cũa thƣ̣c dân Pháp. 

Sau khởi nghîa Nam Kỳ th}t́ bại, lực lƣợng lânh đạo c{ch mạng ở 

Nam Bộ l| Đảng Cộng sản bị thiệt hại nặng, phong tr|o quần chúng 

tạm thời lắng xuống, số lƣợng đảng viên Cộng sản giảm sút đ{ng 

kể, m}́t liên lạc với Trung ƣơng. Trong một thời gian ngắn, với nỗ 

lực v| sự khôn khéo của một số tổ chức, một số  nhóm đảng viên, 

đảng bộ khôi phục đƣợc lực lƣợng, tạo đƣợc thế, x}y dựng đƣợc hệ 

thống lãnh đạo từ c}ṕ xứ đến hầu hết c{c địa phƣơng đủ l|m nòng 

cốt cho một cao tr|o. Nòng cốt h|ng đầu l| c{c tổ chức cứu quốc quy 

tụ quanh chƣơng trình Việt Minh, nhƣ Thanh niên Cứu quốc, Nông 

d}n Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc. 
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Yếu tô ́ làm nên sƣ̣ chuyển biến lớn lao ấy là nhƣ̂ng nhóm đảng viên 

Cộng sản và nhóm Cƣ́u quốc - trong rất nhiều trƣờng hợp, Cƣ́u quốc và 

Việt Minh đƣợc dân xem nhƣ Đảng Cộng sản - đa ̂ bám sát dân, kiên trì  

lãnh đạo nhân dân ở  mọi nơi đấu tranh cho lợi ích thiết thân của nhân  

dân, đồng thời xây dƣ̣ng đƣợc một lƣ̣c lƣợng tƣ̀ cảm tình đến hành động yêu 

nƣớc khá rộng rãi, khai thác đƣợc tình thế đang suy yếu của kẻ thù, đó l| 

Ph{p bị Nhật khống chế v| Nhật đang chịu nhiều thiệt hại trong 

chiến tranh Th{i Bình Dƣơng, đồng minh của chúng l| Đức v| Ý đang 

trên đ| bại vong. Dùng lƣ̣c lƣợng nòng cốt yêu nƣớc, khai th{c đƣợc 

thời cơ, Đảng đa ̂ huy động phong tr|o quần chúng  mạnh mẽ, dƣới 

c{c vỏ bọc kh{c nhau, đôi khi l| vỏ bọc văn hóa , văn nghệ, n}ng ý 

thƣ́c d}n tộc trong quần chúng lên cao, thông qua nhƣ̂ng tổ chƣ́c 

nƣ̃a hợp ph{p v| hợp ph{p m| tiêu biểu l| Thanh niên Tiền phong - 

ở S|i Gòn v| c{c nghiệp đo|n. 

Nếu nhƣ Nam Bộ không Tổng khỡi nghĩa chung nhịp với miền Bắc và 

miền Trung thì tình hình sẽ rất phƣ́c tạp bỡi nhƣ̂ng thế lƣ̣c th}n Nhật 

nằm trong c{c tôn gi{o v| c{c đảng ph{i đang chạy đua nƣớc  rút 

với Việt Minh để gi|nh chính quyền. Nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng n|y , v|o 

thời điểm Chiến tranh thế giới thƣ ́nh}́t sắp kết thúc, ở nhƣ̂ng mƣ́c 

kh{c nhau, liên quan với c{c thế lƣ̣c th}n Ph{p, trong đó  nhóm 

tờrốtkít l| lƣ̣c lƣợng r}́t tệ hại. Hơn nƣ̂a, dù cả nƣớc đâ Tổng khỡi 

nghĩa th|nh công , gi|nh đƣợc chính quy ền m| S|i Gòn lại  không 

th|nh công, cuộc kh{ng chiến tuy dƣ́t kho{t sẽ diê̂n ra, song ở thế r}́t 

b}́t lợi cho ta. Cần lƣu ý thêm l|: Tuy chính quyền cách  mạng đa ̂

thiết lập ở c}́p Trung ƣơng, vua Bảo Đại đa ̂ tuyên bố tho{i vị, song 

Nam Bộ nằm trong quy chế “đặc biệt” do thƣ̣c d}n Ph{p lập ra v| 

ph{t xít Nhật v}̂n duy trì - t{ch về h|nh chính ra khỏi nƣớc Việt Nam 

thống nh}́t - cho nên việc gi|nh chính quy ền ở S|i Gòn v| Nam Bộ 

có ý nghĩa quan trọng đối với Nam Bộ v| đối với cả nƣớc ta nhằm: 

xóa chế độ cũ. 

Trong thời điểm nổ ra Tổng khởi nghîa Tháng Tám , ba đô thị 

lớn H| Nội, Huế, S|i Gòn đều có chung m ột phƣơng thức huy 
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động quần chúng khỡi nghîa . Ở H| Nội, buổi lê̂ ra mắt cũa Liên 

đo|n viên chƣ́c , Xƣ́ ũy Bắ c Kỳ v| Th|nh ũy H| N ội đâ chuy ển 

th|nh cuộc tập hợp dƣới cờ Vi ệt Minh , mặc dù Bắc B ộ đâ có Vi ệt 

Nam Giải phóng qu}n v| đâ có chi ến khu Cao - Bắc - Lạng, Th{i - 

Tuyên - H| nhƣng tác đ ộng bằng thanh th ế nhiều hơn bằng thƣ̣c 

lƣ̣c. Ở Huế, nh}n buổi lê̂ dƣ̣ định B ảo Đại sê tuyên bố n ền độc lập 

của Vi ệt Nam sau khi Nhật đầu h|ng , Xƣ́ ũy Trung K ỳ v| Th|nh 

ủy Hu ế đâ bi ến cuộc lê̂ th|nh cu ộc biểu dƣơng lƣ̣c lƣợng hoan hô 

nƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng hòa vƣ̀a tuyên bố th|nh l ập trƣớc đó  

m}́y ng|y ở H| Nội. Ở S|i Gòn , không khí ti ền khỡi nghîa xu}́t 

hiện khá sớm , qu{ trình chuẩn bị tƣơng đối d|i , Tổng khỡi nghîa 

huy động h|ng triệu ngƣời , phối hợp th|nh phố với nông thôn nên 

Tổng khỡi nghîa nói chung không đ ổ m{u nh ƣng v}̂n diê̂n ra h ết 

sƣ́c quy ết liệt, tiến h|nh đồng loạt tƣ̀ S|i Gòn đ ến khắp các địa 

phƣơng ở Nam Bộ. 

Nhƣ vậy, cuộc Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m ở  c{c đô thị lớn 

của Việt Nam đều dƣ̣a v|o sƣ́c mạnh của quần chúng v| thông qua 

nghệ thuật tổ chƣ́c, lãnh đạo của Đảng. 

Khi Tổng khỡi nghîa đâ thắng lợi ở các đô thị lớn , điều m| nhƣ̂ng 

cuộc khỡi nghĩa r}́t oanh liệt trƣớc đ}y chƣa l|m đƣợc, thì Tổng 

khỡi nghĩa toàn quốc đƣơng nhiên thắng lợi. Giành đƣợc chính quyền ở đô 

thị tƣ̀ tay thƣ̣c dân Pháp và phátxít Nhật là động thái quyết định. 

3. Nam Bộ kháng chiến mang một đặc thù khác với hình 

thái kháng chiến của Bắc Bộ và Trung Bộ 

Cuộc kh{ng chiến to|n quốc nổ ra ng|y 19-12-1946, sau khi 

Tổng khởi nghĩa gi|nh chính quyền ở H| Nội hơn một năm. Hơn 

một năm đó l| thời gian r}t́ v}t́ vả của Trung ƣơng Đảng, của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vì cùng lúc ph ải đối phó v ới nhiều thế lực chống ph{ 

nguy hiểm nhƣ lực lƣợng cũa T ƣởng Giới Thạch , của th ực d}n 

Ph{p , c{c đảng phái ph ản động, kể cả một số  vùng d}n tộc 

thiểu số  còn do c{c tù tr ƣởng th}n Pháp chi ếm cứ. Tuy nhiên, 
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đó v}̂n l| thời gian chu}̃n bị vô cùng quý báu cho Đ ảng v| nh}n 

d}n ta. 

Ở Huế, đến năm 1947, Ph{p tiến công trong thế Băć Trung Bộ 

(Thanh - Nghệ Tĩnh) v| Trung Trung Bộ (Nam Ngãi - Bình Phú) l| 

hậu cƣ ́ r}́t mạnh của cuộc kh{ng chiến diê̂n ra ở Bình Trị Thiên v| 

Cƣ̣c Nam Trung Bộ. 

Ở S|i Gòn , tƣ̀ đêm 24 rạng ng|y 25-8-1945 l| đêm Tổng khỡi 

nghĩa cho đ ến khi tiếng súng to|n quốc kháng chi ến nổ ra v|o 

đêm 22 rạng ng|y 23-9, tổng cộng chĩ có 28 ng|y v| 29 đêm chu}̃n 

bị cho kh{ng chi ến. Ở c{c địa phƣơng , thời gian đ ộc lập có d|i 

hơn S|i Gòn , song đến cuối năm 1945 thì to|n Nam B ộ đâ ph ải 

tiến h|nh kh{ng chi ến. Trong khi đó , lƣ̣c lƣợng lânh đạo cũa ta 

chƣa thƣ̣c sƣ̣ thống nh}́t , Việt Minh cû , Việt Minh mới tuy cùng 

h|nh động qua tiền khỡi nghîa v| T ổng khỡi nghîa nhƣng còn 

nghi kỵ l}̂n nhau , nên quá trình chu}̃n bị gặp không ít khó  khăn . 

Lƣ̣c lƣợng kháng chi ến không thuần nh}́t , đầu mối chĩ huy chƣa 

tập trung , đặc bi ệt trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu, có nhi ều thế lƣ̣c với 

nhƣ̂ng ý định chƣa thƣ̣c sƣ̣ vì yêu nƣớc m| kháng chi ến, trong đó 

nổi lên nhóm B ảy Viê̂n (Lê Văn Viê̂n ) đâ lợi dụng danh nghîa 

Bình Xuyên nhƣng thực chất l| do m ột số tên c ầm đầu đảng lƣu 

manh trƣớc đ}y , đƣợc Nh ật trang bị , đƣợc Phòng nhì Pháp đi ều 

khiển. 

So s{nh với nhƣ̂ng cuộc kh{ng chiến trong lịch sƣ ̃d}n tộc ta tƣ̀ 

khi gi|nh đƣợc tƣ ̣chủ v|o thế kỷ X: 

Lê Ho|n chống Tống cũng trong thời gian kh{ g}ṕ g{p, ông lên 

ngôi năm 980 thì ngay năm sau đa ̂phải tiến h|nh chiến tranh với nh| 

Tống, đuổi đƣợc giăc̣ ra khỏi cõi. Tuy g}ṕ g{p, Lê Ho|n cũng có đƣợc 

một năm chu}ñ bị để kh{ng chiến chống qu}n x}m lƣợc. 

Nh| Lý lập nghiệp năm 1010, trải qua bốn đời vua, đến năm 

1075 mới động binh đánh Tống. Nghĩa l| nh| Lý có thời gian 65 

năm x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng. 
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Nh| Trần thay nh| Lý năm 1225, đƣợc 32 năm yên ổn để củng cố 

thế lƣ̣c, năm 1257 mới chạm mặt với qu}n x}m lƣợc Mông Cổ, cuộc 

kh{ng chiến chỉ kéo d|i chƣa đầy nƣ̃a th{ng thì qu}n Mông Cổ đâ 

buộc phải rút lui. 27 năm sau, Mông Cổ đa ̂ triệt hạ Nam Tống , lập 

triều Nguyên, lại x}m lƣợc nƣớc ta hai lần (1284-1285 v| 1287-1288) 

với binh lƣ̣c hùng hậu nhƣng cả hai lần đều bị qu}n Trần đánh bại, 

trong đó có chiến thắng sông Bạch Đằng lƣ̀ng l}̂y. Nh| Trần đâ có 

đƣợc hơn nƣ̃a th ế kỷ, không kể cuộc kháng chi ến chớp nho{ng v|o 

năm 1257 để hình th|nh một vƣơng triều vƣ̂ng mạnh chống lại qu}n 

x}m lƣợc Nguyên. 

Vua Quang Trung thần tốc đại ph{ qu}n Thanh năm 1789 tuy chĩ 

diê̂n ra trong hơn một th{ng, song chiến thắng n|y có cơ sỡ trong  

nhiều năm do nh| T}y Sơn x}y dƣ̣ng. 

Nhƣ vậy, Nam Bộ kháng chi ến, so với các cu ộc kháng chi ến lớn 

chống giặc ngoại xâm trong lịch sƣ̃ , thời gian chuẫn bị rất hạn ch ế. Thời 

gian chu}̃n bị chĩ có 28 ng|y đêm vì thƣ̣c d}n Pháp }m mƣu áp 

đặt ngay m ột cuộc chiến tranh x}m lƣợc Vi ệt Nam. Chúng cho 

rằng sê thắng lợi dê̂ d|ng vì l| m ột đế quốc trong phe đ ồng minh 

đâ thắng tr ận, vì Nam K ỳ vốn l| đ}́t trƣ̣c trị đâ g ần một thế kỷ 

đƣợc hƣỡng th|nh qu ả “khai hóa văn minh” cũa m}̂u quốc Pháp . 

Nhƣng đ}y lại chính l| sai l ầm cơ bản nh}́t , l| chiến lƣợc đối với 

thƣ̣c d}n Pháp , cũng nhƣ đối với mọi đ ế quốc x}m lƣợc . Ngƣời 

d}n Nam Bộ ngay lập tƣ́c nh}́t t ề đƣ́ng d ậy kháng chi ến, vì ở 

trong b}́t cƣ́ ho|n c ảnh n|o họ cûng không m}́t đi truy ền thống 

yêu nƣớc , “giặc đ ến nh| đ|n b| cûng đánh” . Điều quan trọng nh}́t 

lúc n|y l| chính họ , bằng sƣ́c mình đ ể tƣ̣ cƣ́u l}́y mình , đâ tri ệu 

ngƣời nhƣ m ột, ở cả nông thôn v| đô thị , họ đã đo|n k ết nhau 

đƣ́ng dậy gi|nh thắng lợi trong T ổng khỡi nghîa Tháng Tám , bằng 

chính sức họ đã ki ến tạo cu ộc sống đ ộc lập tƣ̣ do sau Cách mạng 

Th{ng T{m . Cho nên, dù buộc phải lập tƣ́c l|m cu ộc kh{ng 

chiến, kh{ng chi ến theo mệnh lệnh cũa truy ền thống d}n  tộc, 
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kh{ng chiến còn mang tinh thần tin tƣỡng ở  thắng lợi, thắng lợi họ 

đa ̂ l|m đƣợc trong thƣ̣c tiê̂n l| lật đổ chế độ thuộc địa Ph{p, x}y 

dƣ̣ng cuộc sống độc lập tƣ ̣ do. Qua đó, ta có thể th}́y đƣợc giá  trị 

của Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m v| 28 ng|y đêm chu}̃n bị kh{ng  

chiến Nam Bộ có ý nghĩa to lớn đến thế n|o. 

4. Cái khó khăn hàng đ ầu cũa nhƣ̂ng ngày đ ầu Nam Bộ 

kháng chi ến l| chuyển biến tƣ̀ phong trào qu ần chúng khỡi nghîa 

sang phong trào kháng chi ến. Hình th{i khởi nghĩa có quy lu ật cũa 

nó v| kh{ng chi ến cûng có quy l uật cũa nó . Khỡi nghîa l| ngƣời 

d}n yêu nƣớc xông lên gi|nh chính quy ền, l}́y số lƣợng áp đ ảo kẽ 

thù. Còn kh{ng chi ến l| sƣ̣ tranh ch}́p trên chi ến trƣờng , bằng các 

hình thức chi ến đ}́u vû trang , trong đó ki ến thƣ́c v| ngh ệ thuật 

qu}n sự, tổ chƣ́c đ ội ngû , trang bị vû khí , tổ chƣ́c h ậu cần... l| 

nhƣ̂ng kh}u then chốt quy ết định . Có th ể nói , tình hình Nam B ộ 

có sự chuy ển biến khá đ ột ngột - tƣ̀ t ổng khỡi nghîa qu ần chúng 

sang đ}́u tranh vû trang có t ổ chƣ́c. Chuyện vô chính phủ x ảy ra 

trong thời k ỳ đầu kháng chi ến, kỹ năng t{c chi ến kém cûng l| 

điều dê̂ hi ểu. Đặc bi ệt, trình đ ộ chỉ huy v| t ổ chƣ́c qu}n đ ội trỡ 

th|nh v}́n đ ề bƣ́c xúc . 

Đối di ện với kháng chi ến l| một kẽ thù có t ổ chƣ́c v| đƣợc 

trang bị tốt, có kinh nghi ệm chĩ huy . Lúc đầu, qu}n đội Pháp còn ít 

nhƣng dƣ̣a đƣợc v|o qu}n đ ội Anh. Binh lính Pháp bị Nh ật cầm tù 

sau đảo chính ng|y 9-3-1945 v}̂n l| nhƣ̂ng lính nh| ngh ề cho nên 

qu}n kháng chi ến gặp nhi ều khó khăn , nh}́t l| chƣa p h{t tri ển 

đúng hƣớng chi ến tranh nh}n d}n m| còn rơi v|o tr ận địa chi ến, 

đánh bằng phòng tuy ến. Qu}n đội Pháp , không l}u sau đó , đƣợc 

tiếp viện v| trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng x}m lƣợc mạnh . Viên Cao ũy đ ầu 

tiên cũa Pháp l| Đô đốc h ải qu}n Thierry d’Argenlieu l| một cố 

đạo v| m ột sî quan chuyên nghi ệp. Thierry d’Argenlieu giƣ̂ quy ền 

chính trị ở Đông Dƣơng theo cách m| 80 năm trƣớc qu}n x}m lƣợc 

Ph{p đã sử dụng với c{c đô đốc l| chỉ huy h|ng đ ầu. Riêng 
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d’Argenlieu còn theo b|i học của Lefèbvre, một gi{m mục ngồi 

trên so{i hạm chỉ huy đánh S|i Gòn giƣ̂a thế kỷ trƣớc. Nhƣ̂ng 

ngƣời nhƣ d’Argenlieu tin rằng, khi một cố đạo cầm qu}n đến S|i 

Gòn thì tín đ ồ đạo Thiên Chúa sê đƣ́ng lên hoan hô , hợp tác nhƣng  

điều đó đa ̂ không xảy ra. Tƣớng tổng chỉ huy qu}n đội Pháp  l| 

dòng một vọng tộc Philippe de Hauteclocque, tên thƣờng dùng  l| 

Leclerc, ngƣời đa ̂chỉ huy Qu}n giải phóng Ph{p qua Khải Ho|n Môn 

v|o Paris, tƣ́c l| một danh tƣớng. Nhƣ̂ng phụ t{ của Leclerc cûng l| 

nhƣ̂ng tƣớng gi| dặn chi ến trận nhƣ Bondis, Salan... Tóm lại, kháng 

chiến Nam Bộ, về mặt chỉ huy phải đối diện với nhƣ̂ng tƣớng lĩnh chuyên 

nghiệp của Pháp. 

Bù v|o chỗ chƣa chu}̃n bị đ ầy đũ , kém chuyên nghi ệp trong 

chiến tranh, Nam Bộ kháng chi ến lại thƣ̀a hƣỡng đƣợc khí th ế của 

Tổng khỡi nghîa Tháng Tám . Khí th ế hƣ̀ng hƣ̣c }́y trỡ th|nh sƣ́c 

mạnh đ ến mƣ́c c ảm tƣ̃ , trên cơ sỡ phong tr|o yêu nƣớc đạt đ ộ cao 

với n ội h|m nƣớc Vi ệt Nam đâ l| m ột quốc gia đ ộc lập b}y giờ bị 

chiếm thì nh}́t định ph ải đánh tr ả, phải bảo vệ, không tiếc xƣơng 

m{u. Trong tình hình t ổ chƣ́c còn ph}n tán , còn tự đ ộng, s{ng 

kiến tổ chƣ́c các nhóm kháng chi ến bằng nhƣ̂ng vû khí thô sơ , tƣ̣ 

tạo, bằng mƣu mẹo , đƣợc mỡ rộng. Sơ tán khõi th|nh phố , khỏi 

l|ng mạc , thƣ̣c hiện vƣờn không nh| trống ... l| h|nh động thƣờng 

ng|y. Nếu cuộc chiến đ}́u trên nhƣ̂ng phòng tuy ến, chủ y ếu l| 

trên các c ầu bắc v|o th|nh phố S|i Gòn v| quanh các thị xâ g}y 

trỡ ngại cho địch một phần, thì ph ần g}y trỡ ngại lớn hơn chính l| 

c{c h|nh đ ộng kháng chi ến theo lối đánh quen thu ộc chống cƣờng 

quyền cũa cha ông trƣớc đ}y . Một số đơn vị t ập trung , thƣờng 

danh nghîa l| đại đ ội hay chi đội, qu}n số đông g}́p đôi b iên chế 

thông thƣờng , súng chủ y ếu l| súng cû cũa Pháp , súng săn , gậy 

tầm vông , dao, mã tấu , gƣơm nhƣng liên tục ti ến công địch . 

Chuyên nghiệp hơn có m ột số lính , Ph{p gọi l| Garde Civile 

Locale (lính thủ h ộ, thƣờng gọi l| “Mâ t|” ), theo Việt Minh , cũng 
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không phải l| lính chính quy cũ của Ph{p. C{c chi đội của Bảy 

Viê̂n đánh trận thì ít m| qu}́y nhiê̂u d}n chúng thì nhiều, kể cả tổ 

chƣ́c cờ bạc, ăn cƣớp. 

T}́t nhiên, khi Ph{p tăng thêm {p lƣ̣c qu}n sƣ ̣thì nội bộ của c{c 

lƣ̣c lƣợng kh{ng chiến ô hợp cũng ph}n hóa. Đó l| một khó khăn  

lớn v|o thời đầu kh{ng chiến Nam Bộ. Có nhƣ̂ng ông “Cò” nh}n  

danh cảnh s{t kh{ng chiến lại đánh v|o cơ sỡ Đảng, cơ sỡ cƣ́u  

quốc, đánh Thanh niên Tiền phong. C{i t{c hại của tình hình n|y l| 

l|m ngƣời d}n b}́t bình, th{n o{n. Một ít đơn vị sớm đầu h|ng 

Ph{p, trỡ mặt khủng bố quần chúng. Tuy lẻ tẻ nhƣng hiện tƣợng  

“bao bố nhìn mặt” g}y chia rẽ trong xã hội. Đa ̂gọi là kháng chiến thì 

hoạt động quân sƣ̣ phải giƣ̂ vị trí hàng đầu, lƣ̣c lƣợng vũ trang có tổ chƣ́c 

phải đóng vai trò nòng cốt, tƣ̀ ngày Nam Bộ kháng chiến 23-9-1945 cho đến 

ngày ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, kháng chiến Nam Bộ chƣa làm đƣợc bao 

nhiêu. Trong thời gian n|y, v}̂n có nhƣ̂ng tổ chƣ́c nòng cốt nhƣ Chi 

độ i  1  của Thủ  Dầu Một ,  Chi đội 13 của Mƣời Thìn, nhƣ c{c lƣ̣c 

lƣợng giải phóng  qu}n liên quận Hóc Môn, B| Điểm, Đức Hòa của 

Trần Văn Tr|, Tô Ký, c{c đơn vị vũ trang của Đ|o Sơn T}y, 

Nguyê̂n Văn Dung, Trần Thắng Minh, Huỳnh T}́n Chùa, đơn vị 

của luật sƣ Thái Văn Lung , bộ đội Trƣơng Văn Bang, Huỳnh Văn 

Một, Nguyê̂n Công Trung, Huỳnh Phan Hộ, nhóm quốc gia tƣ ̣ vệ 

cuộc Lê Bình... song chƣa chi phối đƣợc to|n bộ cuộc kh{ng chiến. 

Ở m ột số nơi , địch đóng đ ồn, mỡ r ộng phạm vi ki ểm soát , 

một số cán b ộ dao động, không đầu h|ng nhƣng tr| trộn l|m d}n 

thƣờng . 

Kh{ng chiến núng thế cho đến Hiệp định sơ bộ 6-3-1946. 

5. Khai thác lợi thế của Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 là một 

trong những đăc̣ điểm của Nam Bộ kháng chiến. Mặt chủ yếu l| lực 

lƣợng không rút lui nhƣ trƣớc, đã b ắt đầu trụ trên các địa b|n , 

hình th{i chi ến tranh du kích rô nét d ần tuy chƣa ho|n chĩnh . 

Kh{ng chi ến gi|nh lại quy ền l|m chũ nông thôn , {p s{ t v|o cá c 
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đô thị , thị trấn v| trục l ộ. Nổi bật là hình thái đấu tranh chính trị và 

vũ trang đã xuất hi ện. Địch dƣ̣ng lên Chính phũ Nguyê̂n Văn Thinh , 

t{ch Nam B ộ ra khõi Vi ệt Nam, th|nh lập một “nƣớc Nam K ỳ tƣ̣ 

trị” - một sản ph}̃m quá i gỡ , đụng chạm tới ý nguy ện thống nh}́t 

của to|n th ể nh}n d}n , của qu ần chúng cơ b ản v| cũa c ả tầng lớp 

trung lƣu , trí thức . Tƣ̀ đó đâ d}́y lên m ột phong tr|o đ}́u tranh 

thống nh}́t m| mûi nhọn l| phong tr|o báo chí thống nh}́t . Phong 

tr|o thống nh}́t đ ề ra mục tiêu Pháp ph ải thƣ̣c hi ện Hiệp định sơ 

bộ 6-3, thƣơng lƣợng với Chính phũ Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa 

l| chũ th ể của quốc gia Vi ệt Nam . Cụ H ồ đƣợc nh}n d}n Nam B ộ 

xem nhƣ biểu tƣợng cũa đ ộc lập v| thống nh}́t . Kh{ng chi ến bằng 

vũ trang k ết hợp với kháng chi ến bằng chính trị k ết hợp , kết hợp 

cả vùng nông thôn v| th|nh thị . Lúc đ ầu, chƣa ai nghî ra công 

thƣ́c “hai vùng chi ến lƣợc” , “hai mûi giáp công” song chính cu ộc 

Tổng khỡi nghîa cƣớp chính quyền ở Nam Bộ đâ tạo ra hình thái 

n|y - cƣớp chính quy ền ở S|i Gòn , c{c tỉnh lỵ , quận lỵ ... l| tổ chƣ́c 

Việt Minh phát đ ộng tại tƣ̀ng cơ sỡ với đ ồng b|o các l|ng , xóm, ấp. 

Cuộc kháng chi ến triển khai , thƣ̣c t ế cùng ho|n cảnh thúc đ}̃y sƣ̣ 

phối hợp n|y lên trình đ ộ cao hơn . Nó l| s ản ph}̃m cũa lịch sƣ̃ 

Nam Bộ, của mối tƣơng t{c chặt chẽ giữa nông thôn v| đô thị từ 

ng|y ngƣời Vi ệt định cƣ ở phƣơng Nam , liên quan với sƣ̣ xu}́t 

hiện sớm cũa chũ nghîa tƣ b ản công nghiệp phƣơng T}y v| cûng 

do sáng ki ến cũa nhƣ̂ng ngƣời C ộng sản, lúc bấy giờ l| của Th|nh 

ủy S|i Gòn . Thƣ̣c tế ấy sau n|y đƣợc T ổng Bí thƣ Lê Du}̃n t ổng kết 

th|nh lý lu ận. 

Thƣ̣c d}n Ph{p sƣ ̃ dụng đám tay sai trong Mặt trận Bình d}n 

Nam Kỳ song đám lƣu manh n|y bị quần chúng căm ghét, lại l| một 

thƣ ́phản diện cổ vũ cho tinh thần thống nh}́t d}n tộc, hƣớng về cội 

nguồn v| hƣớng về Trung ƣơng, về “Cụ Hồ”. 

Quân sƣ̣ kết hợp với chính trị không chỉ là hi ện tƣợng tình th ế của 

Hiệp định sơ b ộ 6-3 và Tạm ƣớc 14-9, mà nó trỡ thành n ền tảng cho sƣ̣  
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phát triển lâu dài, diê̂n ra suốt cuộc kháng chiến đến tận ngày đình chiến 

năm 1954. 

6. Tƣ̀ cuối năm 1946, khi cả nƣớc kháng chi ến, Nam Bộ đƣợc 

“chia lƣ̃a” và chi vi ện cũa c ả nƣớc. T{c đ ộng cụ th ể nh}́t v|o 

kh{ng chi ến Nam Bộ l| việc Pháp ph ải điều chĩnh vi ệc bố trí qu}n 

đội, rút lực lƣợng tinh nhu ệ đƣa ra các chi ến trƣờng mới ở phía 

Bắc v| T}y Nguyên (kể cả ở L|o v| Campuchia ). Trƣớc tình hình 

đó, Nam Bộ kh{ng chiến lại rút đƣợc kinh nghi ệm, tƣ̣ ho|n chĩnh 

lƣ̣c lƣợng v| t ổ chƣ́c cũa mình . Kh{ng chi ến Nam Bộ đƣợc nhƣ̂ng 

đo|n qu}n Nam tiến do Trung ƣơng điều động v|o giúp đơ̂ v ề kỹ 

năng tác chi ến, về kiến thƣ́c qu}n sƣ̣ , về khung hu}́n luy ện v| 

khung chỉ huy . Số sî quan đƣợc đ|o tạo ở Trƣờng lục qu}n Qu ảng 

Ngãi đóng vai trò quan trọng trong hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ ở Nam Bộ. 

Trung ƣơng lại phái Nguyê̂n Phƣơng Th ảo (Nguyê̂n Bình ), một 

c{n b ộ qu}n sƣ̣ có kinh nghi ệm, ngƣời đƣợc phong Trung tƣớng 

đầu tiên cũa nƣớc ta , vốn tƣ̀ng l| lânh tụ cũa Vi ệt Nam Quốc d}n 

đảng, ngay tƣ̀ nhƣ̂ng ng|y đ ầu đâ đƣợc sƣ̣ ũng h ộ, tôn vinh cũa 

nhƣ̂ng chĩ huy tại ch ỗ nên đâ nhanh chóng phát huy đƣợc vai trò 

chính trị lớn trong vi ệc đo|n kết c{c lực lƣợng kh{ng chi ến ở Nam 

Bộ, đặc biệt với các tôn giáo . Kh{ng chi ến Nam Bộ còn đƣợc nhƣ̂ng 

đoàn quân hải ngoại  x}y dƣ̣ng tƣ̀ Thái Lan v| Campuchia v ề, không 

chỉ giúp Nam B ộ kh{ng chi ến n}ng cao về thanh thế m| còn l| 

thƣ̣c lƣ̣c , thƣ̣c binh. 

Sô ́tù chính trị tƣ̀ Côn Đảo về l| nguồn c{n bộ quý gi{, gần nhƣ l| 

nguồn c{n bộ chủ lƣ̣c trong thời kỳ đầu kh{ng chiến, khi m| kháng 

chiến Nam Bộ đang thiếu hạt nh}n. Về mặt qu}n sƣ,̣ nhƣ̂ng cán  bộ 

n|y cùng c{n bộ cũ tại chỗ đa ̂chủ trì c{c qu}n khu, c{c tỉnh đội, c{c 

đơn vị tập trung, đồng thời c{ng đáng nhiều chƣ́c vị chủ chốt trong 

cơ quan lãnh đạo của Đảng, của Mặt trận Việt Minh, của c{c đo|n 

thể cƣ́u quốc tƣ ̀c}́p huyện trỡ lên. 

7. Thành tƣ̣u lớn cũa xâ y dƣ̣ng Đ ảng và xây dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng 

chính trị , vũ trang ở Nam Bộ là Đại h ội Đảng bộ Xƣ́ l ần đầu 
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tiên, và cûng là l ần duy nhất , vào cuối năm 1947. Đại h ội do Lê 

Du}̃n chũ trì . Ngo|i việc định ra phƣơng hƣớng cho kháng chi ến 

to|n diện, Đại h ội còn l|m đƣợc m ột việc tới lúc }́y mới xƣ̃ lý dƣ́t 

kho{t : Thống nhất nhƣ̂ng b ộ phận trong Đảng cả về ý thức và t ổ chƣ́c ở 

trình đ ộ cao. Đại h ội Xƣ́ Đ ảng bộ gồm đại bi ểu cũa Vi ệt Minh cû , 

Việt Minh mới , Việt Minh không cû , không mới ... Đại hội đâ thẵng 

thắn th ảo luận nhiều vƣớng mắc trƣớc đ}y . Xƣ́ ũy đƣợc Đại h ội 

bầu ra tiêu biểu cho lòng đo|n k ết cũa nh}n d}n Nam B ộ, l|m 

động lƣ̣c thúc đ}̃y to|n Đ ảng bộ đo|n kết v| đo|n kết trong Mặt 

trận Việt Minh. 

Sƣ̣ thống nh}́t n|y ti ếp tục đƣợc cũng cố v ề sau, nh}́t l| tƣ̀ khi 

ph{i đo|n Trung ƣơng do Lê Đức Thọ dẫn đ ầu v|o miền Nam. Bộ 

m{y lãnh đạo của qu}n đ ội, chính quy ền v| đo|n thể ở Nam Bộ 

đƣợc Trung ƣơng tăng cƣờng . Tổ chƣ́c Đ ảng phũ kín d ần khắp 

Nam Bộ, hệ thống lânh đạo hoạt đ ộng quy cũ , Đảng kết nạp đƣợc 

nhiều đảng viên có ch}́t lƣợng , nắm chắc qu}n đ ội, chính quyền v| 

c{c đo|n th ể, Đảng x}y dƣ̣ng đƣợc lƣ̣c lƣợng dƣ̣ bị l| Đo|n Thanh 

niên, thanh thế v| thƣ̣c lƣ̣c ng|y m ột lớn , uy tín trong d} n ng|y 

c|ng cao hơn . Có th ể nói, Đảng bộ Nam Bộ ho|n th|nh đƣợc chƣ́c 

tr{ch lãnh đạo kh{ng chi ến cũa mình l| nhờ có sƣ̣ ch}́n chĩnh t ổ 

chƣ́c nói trên . Tƣ̀ đó, dù chiến trƣờng bi ến động nhƣ thế n|o thì bộ 

máy đầu nâo lânh đạo kháng chi ến cũa Nam B ộ - khi l| Xƣ́ ũy hay khi 

th|nh Trung ƣơng Cục - luôn là trí tu ệ của cu ộc kháng chi ến, là lƣ̣c 

lƣợng truy ền đạt sƣ̣ chĩ đạo cũa Chũ tịch H ồ Chí Minh , Trung ƣơng 

Đảng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ƣơng đến phong tr|o kháng 

chiến Nam Bộ. Trong đó công lao h|ng đ ầu l| cũa Lê Du}̃n , ngƣời 

luôn tìm tòi cái mới , s{ng tạo , truyền đạt đƣờng lối chung với 

phƣơng pháp cách mạng phù hợp tƣ̀ng nơi , tƣ̀ng lúc. 

8. Chín năm Nam Bộ kháng chi ến là thời kỳ chuyển động 

sâu sắc xâ h ội Nam Bộ. Sự chuyển động n|y đƣơng nhiên mang 

nguồn gố c rộng hơn địa b|n Nam B ộ bởi đó l| cu ộc kháng  chiến 
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của cả nƣớc m| đầu não l| Trung ƣơng v| Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cũng đƣơng nhiên, phần t{c động trỡ lại của Nam Bộ kh{ng chiến đối 

với cục di ện chung, nh}́t l| mặt tình c ảm d}n tộc v| tình c ảm thống 

nh}́t đ}́t nƣớc r}́t mạnh mẽ. Nam Bộ kh{ng chiến đối với cả nƣớc l| 

biểu trƣng tinh thần quật khỡi của d}n tộc, nơi đầu tiên “đƣ́ng mũi 

chịu s|o” trƣớc qu}n x}m lƣợc, nơi “đi trƣớc về sau”, l| đội xung 

kích của kh{ng chiến to|n quốc. 

Thu hẹp trên địa b|n Nam B ộ, cuộc kháng chi ến đâ th|nh chũ 

thể quyết định nhƣ̂ng thay đ ổi r}́t cơ b ản cũa c}́u trúc xâ h ội Nam 

Bộ. Nam Bộ l| miền đ}́t mới , khi kháng c hiến Nam Bộ nổ ra, miền 

đ}́t n|y có tên trên b ản đồ Đại Vi ệt chĩ đƣợc vẽn vẹn 250 năm. 

Thƣ̣c d}n Pháp đâ x}y dƣ̣ng tại đ}y m ột quy chế h|nh chính trƣ̣c 

trị t{ch bi ệt với ph ần còn lại cũa Vi ệt Nam. Nam Bộ l| thuộc địa 

tƣơng tƣ̣ nhƣ m ột h|ng tỉnh của Ph{p , ngƣời Nam B ộ đƣợc coi l| 

“thần d}n” cũa nƣớc Pháp (sujet français), trong khi Trung Bộ v| 

Bắc B ộ l| xƣ́ b ảo hộ. Cùng l| thuộc địa c ả song chính quy ền thƣ̣c 

d}n th}m hiểm thƣ̣c hi ện một quy chế có ph ần cỡi mỡ hơn ở Nam 

Bộ v| tƣơng tƣ̣ nhƣ v ậy l| các “nhƣợng địa” H| N ội, Hải Phòng , 

Đ| Nă̂ng . 

Ph{p l| một đế quốc tƣơng đối yếu trong h|ng ngũ c{c nƣớc đế 

quốc phƣơng T}y v|o thời kỳ chủ nghĩa thực d}n x}m lƣợc 

phƣơng Đông. Mặc dù Nam Bộ, nh}t́ l| S|i Gòn, tiếp cận với công 

nghiệp sớm hơn Trung Bộ v| Bắc Bộ, song chủ nghĩa thực d}n 

cũng chỉ để lại một số d}ú ấn mang tính tiền công nghiệp. Từ khi 

Chiến tranh thế giới thứ hai, tiếp đó l| chiến tranh Thái Bình D ƣơng 

nổ ra, Ph{p gần nhƣ dừng lại trong đầu tƣ ph{t triển cả cơ sở hạ 

tầng l}n̂ sản xu}t́ công nghiệp. Rồi những năm Nam Bộ nằm dƣới 

{ch cai trị của hai chính quy ền Pháp v| Nh ật, xu thế t|n lụi v ề 

kinh tế mỗi ng|y một lớn hơn. Tình hình đó cho thấ y, trong suố t 

cuộc kháng chi ến 9 năm, nền tảng kinh tế của xã h ội Nam Bộ 

thì vẫ n nhƣ cũ , mặc dù chi phí chi ến tranh v| chi phí cho  
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hậu cần cũa qu}n viê̂n chinh Pháp khá lớn nhƣng đƣa v|o Nam Bộ 

chẵng đƣợc bao nhiêu . Đ}y chính l| đặc trƣng cũa chũ nghîa thƣ̣c 

d}n cû  với phƣơng thƣ́c khai thác lạc h ậu. Giai tầng “thƣợng lƣu” 

v}̂n l| địa chũ ở nông thôn , quan lại b ản xƣ́ trong b ộ m{y chính 

quyền, một ít nh| công nghi ệp, thƣơng trƣờng nằm trong tay các 

công ty độc quyền Pháp , c{c b ộ phận kinh doanh cũa ngƣời Hoa 

v| kiều d}n ]́n Đ ộ. Ngay trong qu}n đội, thì cao nhất l| sĩ quan 

c}́p úy . Guồng máy công chƣ́c v}̂n l| gu ồng máy thu ộc địa . Nhƣ̂ng 

“lá b|i” nhƣ Thũ tƣớng , Quốc trƣỡng , Tổng bộ trƣỡng , Tỉnh 

trƣỡng... đều l| bù nhìn . Diê̂n đạt cá ch khác , lƣ̣c lƣợng chống 

kh{ng chi ến trong ngƣời Vi ệt ở Nam Bộ - v| ở cả Việt Nam – chỉ l| 

nhƣ̂ng “trợ thũ” cũa thƣ̣c d}n . Nó không giống với thời k ỳ Mỹ 

x}m lƣợc Vi ệt Nam sau n|y. 

Tuy vậy, bản th}n xâ h ội Nam Bộ v}̂n chuy ển động theo quy 

luật chung cũa c ả thế giới . Chiến tranh đâ không cho phép địa 

chủ khống ch ế nông thôn nhƣ trƣớc . Họ chuy ển sang hƣớng 

kinh doanh công thƣơng nghiệp nhõ v| vƣ̀a , một số đ ầu tƣ v|o 

sản xu}́t công nghi ệp, vận tải, mỡ trƣờng tƣ , mỡ b ệnh viện tƣ... 

Số tạm gọi l| tƣ s ản }́y cùng với số công chƣ́c đâ hình th|nh m ột 

mặt bằng cũa xâ h ội th|nh thị . Mặt bằng n|y liên quan đ ến xu 

thế trung nông hóa ở nông thôn do chính sách chia c}́p ru ộng 

đ}́t cũa kháng chi ến v| ng|y c|ng có vai trò quan trọng hơn 

trong thay đổi diện mạo xâ h ội. So với thời trƣớc chi ến tranh , số 

học sinh ở S|i Gòn v| Nam B ộ tăng gần nhƣ đột biến. Do đó , c{c 

phong tr|o đ}́u tranh cũa học sinh , sinh viên nhƣ Trần Văn Ơn, 

Trần Bội Cơ đâ n ổ ra. Số ngƣời gƣ̃ i con em sang Pháp học cûng 

đông hơn. 

Sƣ ̣chuyển biến n|y tạo ra m}u thu}n̂ giƣâ xu thế ph{t triển của xã 

hội với chính s{ch chiến tranh v| chính s{ch thực d}n cũ của 

Ph{p . Chính cu ộc kháng chi ến cũa nh}n d}n thúc đẩy thêm c{c 

m}u thu}̂n đó , cung c}́p cho xâ h ội điều kiện để ngƣời Vi ệt Nam, 
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dù thuộc xu hƣớng chính trị n|o, v}̂n có ý thƣ́c v| khả năng tho{t 

khỏi cảnh lệ thuộc v|o thƣ̣c d}n. 

Chuyển biến quyết định hơn t}́t cả l| xã hội đƣợc trang bị tinh 

thần đ}́u tranh quyết liệt vì vận nƣớc với triển vọng cuộc đ}́u 

tranh ấy nh}́t định thắng lợi. Cái nền của xã hội vâ̂n là lao động ở 

nông thôn, ở đồn điền lúa và cao su, là lao động thành thị mà bộ phận tiên 

phong là giai cấp công nhân - công nh}n ra đời sớm ở Nam Bộ v| đa ̂

hình th|nh giai c}́p ngay v|o đầu thế kỷ XX. 

Điểm đặc sắc cũa sƣ̣ chuy ển động xâ h ội về ý thức chính trị và tƣ 

tƣỡng : Ngƣời dân có m ột “minh chũ” đ ể theo . “Minh chũ” ấy là H ồ 

Chí Minh . 

9. Hình tƣợng ngƣời chiến sĩ Vệ quốc đoàn đƣợc ghi sâu 

trong tâm tƣỡng của nhân dân. Ở đ}y có sƣ ̣nối tiếp giƣ̂a ho|i bâo 

thƣờng xu}́t hiện trong văn học d}n gian với c{i hiển hiện trong 

thƣ̣c tế vƣ̀a lãng mạn vƣ̀a bình thƣờng. Hình tƣợng nhƣ̂ng “Kinh  

Kha qua sông Dịch”, nhƣ̂ng “Triệu Tƣ ̃ Long vùng v}̂y giƣ̂a trùng  

trùng binh mã”, nhƣ̂ng Lý Thƣờng Kiệt, Trần Hƣng Đạo, Lê Lợi , 

Quang Trung... tung ho|nh nơi chiến trận, “tuốt gƣơm vì đại nghîa”, 

nhƣ̂ng “b}́t h|ng cam đoạn tƣớng qu}n đ ầu”... th|nh hình tƣợng  

ho|i bão của thế hệ đƣơng đại. 

Đó l| một khía cạnh văn hóa đặc sắc của 9 năm kh{ng chiến. 

Ngƣời lính Vệ quốc đo|n, ngƣời anh hùng, ngƣời kh{ng chiến, 

ngƣời xả th}n cho sƣ ̣ nghiệp d}n tộc đôi khi mang tính c{ch cƣ̣c 

đoan... đƣợc tôn vinh, đƣợc xã hội trọng vọng. 

Nhiều trận đánh có th ật đâ đƣợc “huy ền thoại hóa” , h|nh động 

của chiến sĩ kh{ng chiến đƣợc giới thiệu tƣ ̀ khía cạnh “xu}́t quỹ  

nhập thần”. Một số chỉ huy kh{ng chiến nhƣ Nguyê̂n Bình, Huỳnh 

Văn Nghệ, Trần Thắng Minh, Tô Ký, Đồng Văn Cống , Nguyê̂n Hƣ̂u 

Xuyến, Huỳnh Phan Hộ, Nguyê̂n Hùng Phƣớc, Ngô Hồng Giỏi, Lê 

Bình, thậm chí “Capitaine Lầu”... th|nh truyện kể d}n gian về t|i 

năng, gan góc, đƣ́c độ... 



Kết luận phần Nam Bộ kháng chiến... 
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Vệ quốc đo|n hiển hiện trong nhận thƣ́c của ngƣời d}n ở cả 

nông thôn v| ở  đô thị, lớp trẻ v| lớp gi|, ngƣời bình thƣờng v| trí 

thƣ́c... cả về hình khối l}̂n đặc tả. 

Vệ quốc đo|n dƣ̣a v|o lƣ̣c lƣợng d}n qu}n tƣ̣ v ệ b{n vũ 

trang , khối lƣợng nh}n viên cơ quan đông đúc , quan trọng hơn l| 

dƣ̣a v|o hệ thống đo|n th ể cƣ́u quốc - tập hợp đa số nh}n d}n c ả 

ở vùng địch ki ểm soát , l| lƣ̣c lƣợng t ổ chƣ́c qu ần chúng do Đ ảng 

lãnh đạo chặt chẽ . Nhƣ̂ng chi ến công vang dội cũa V ệ quốc đo|n 

đều dƣ̣a v|o v| có sƣ̣ phối hợp với d}n qu}n du  kích . Một điểm 

đáng ghi nh ận nƣ̂a l| H ội Mẹ chi ến sî , Hội ũng h ộ Vệ quốc 

đo|n ... l| nhƣ̂ng t ổ chƣ́c chăm sóc b ộ đội tƣ̀ cơm nƣớc , chỗ ở, 

may vá áo qu ần, động viên tình c ảm, thuốc men khi đau y ếu hay 

khi bị thƣơng ... 

Đối lại với kh{ng chiến, hàng ngũ “Việt gian” khá nghèo nàn. Sau 

Nguyê̂n Văn Thinh l| nhƣ̂ng Lê Văn Hoạch , Nguyê̂n Văn Xu}n , 

Nguyê̂n Văn T}m, Trần Văn Hƣ̂u, Phan Văn Gi{o v| kể cả Bảo Đại. 

Số sĩ quan có vị trí tƣơng đối kh{ thì đều mang quốc tịch Ph{p , có 

ngƣời nói tiếng Việt không sõi. V{n b|i Nam Kỳ tƣ ̣ trị với Nguyê̂n 

Văn Thinh đi ngƣợc xu hƣớng thống nh}́t quốc gia, v{n b|i Bảo Đại 

nhằm thống nh}́t quốc gia giả tạo cũng th}́t bại. Ngụy quyền, dù 

đƣợc Ph{p b|y vẽ, v}̂n lúng túng ngay trong nhƣ̂ng  hình thƣ́c 

thông thƣờng nh}́t nhƣ dùng cờ gì, dùng quốc ca gì. Cờ thì ba sọc, 

còn quốc ca thì “Chinh phụ ngâm”! 

C{i cớ chống Vi ệt Minh cũa tay sai Pháp mõng manh đ ến nỗi 

r}́t dê̂ đ ổ vơ̂ vì cu ộc chiến tranh x}m lƣợc cũa P h{p tự nó đã mờ 

{m v ề mục đích . Pháp chƣa tạo đƣợc lực lƣợng mới , nhất là chƣa có t ổ 

chƣ́c chính trị thay mặt cho t ầng lớp thân Pháp mà chũ y ếu vâ̂n là các cá 

nhân lẽ tẽ . Mặt tr ận Bình d}n Nam K ỳ l| nhóm lƣu manh , tỷ l ệ 

thƣ̣c d}n Pháp trong H ội đồng Nam Kỳ r}́t cao , Bảy Viê̂n không 

thể l| thế lƣ̣c chính trị , c{c tay c ầm đầu tôn giáo chống kh{ng 

chiến với nhƣ̂ng Năm Lƣ̃a , Hai Ngoán , Ba Cụt ... l| đám cơ  hội  
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h{m tiền. Số gọi l| “trí thƣ́c” trong qu}n đội, theo c{ch nói của 

đồng b|o l| đám “T}y con”. C{i thế yếu n|y đa ̂bộc lộ trong Nam Bộ 

kh{ng chiến v| ng|y c|ng bộc lộ rõ hơn khi Mỹ - Diệm đánh đ ổ 

Ph{p sau n|y. 

10. Nam Bộ, trong 9 năm kháng chiến, đan xen vùng ta kiểm soát 

với vùng địch kiểm soát. Nó kh{c với tình hình Việt Bắc, Bắc Trung 

Bộ, Trung Trung Bộ. Nam Bộ có 3 căn cƣ ́ lớn, ta gọi l| căn cƣ́ chƣ́ 

không phải vùng giải phóng ho|n to|n , trƣ̀ vùng gi ải phóng  T}y 

sông Hậu. 

Đông Nam Bộ, có lợi thế rƣ̀ng, căn cƣ́ kéo tƣ̀ Dƣơng Minh Châu 

sang Chiến khu Đ, một thời l| ngọn cờ kh{ng chiến của cả Nam Bộ. 

Song ở đ}y, đ}́t tuy rộng, ngƣời lại qu{ thƣa, điều kiện kinh tế khắc 

nghiệt, bình thƣờng đa ̂khắc nghiệt m| cơn bão lụt miền Đông năm 

1952 c|ng khiến nó khắc nghiệt hơn. Ngay nhiệm vụ dƣỡng  qu}n 

căn cƣ ́Đông Nam Bộ cũng thƣ̣c hiện kh{ v}́t vả. 

Đồng Tháp Mƣời l| căn cƣ́ địa m ột thời nhƣ “Thũ đô kháng 

chiến”. Địa hình trống , kênh lớn nhõ chia cắt c ả vùng , d}n cƣ 

thƣa thớt , nhƣng tiếp giáp đƣợc với vùng trù phú men sông Vàm Cỏ 

của Mỹ Tho , của Sa Đéc . Kinh tế không khó khăn nhƣng địa hình 

không cho phép lƣ̣c lƣợng qu}n đ ội lớn v| các cơ quan đ ầu nâo 

kh{ng chi ến trú ch}n l}u d|i . Thế nên, khi Mŷ vi ện trợ cho Pháp 

vũ khí , nh}́t l| phi pháo , phƣơng tiện nhảy dù v| xe lội nƣớc , 

tình hình bất lợi cho căn cứ . Lãnh đạo của Nam B ộ phải dời 

xuống T}y sông H ậu. 

Tây sông Hậu còn gọi l| Khu 9, từ nam lộ Cái Sắn đến mũi Cà 

Mau, sau khi ta giải phóng, c{c huyện lỵ Long Mỹ, Gò Quao, Phƣớc 

Long đã ổn định. Đó l| vùng căn cứ liên ho|n gồm phần lớn nông 

thôn tỉnh Rạch Gi{, Cần Thơ, Sóc Trăng v| Bạc Liêu, trừ c{c thị xã, một 

số quận lỵ, một số thị tr}ń ven lộ chiến lƣợc... Vùng giải phóng 

T}y sông Hậu liên quan với vùng H| Tiên v| Vînh Long - Tr| 

Vinh bên kia sông, l| vùng đông dân, giao thông đƣờ ng thũy c ả 
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sông lâ̂n bi ển thuận lợi , đất đai phì nhiêu , nông, thủy, hải sản dồi dào... 

Tuy tƣ̀ng lúc co giân song địch chũ y ếu hoạt đ ộng để bảo vệ c{c 

trung t}m h|nh chính , nên đ}y l| vùng giải phóng g ần với thƣ̣c chất 

nhất. Vùng giải phóng T}y sông H ậu vƣ̀a l| nơi đi ều h|nh kháng 

chiến cả Nam Bộ, vƣ̀a l|m nhi ệm vụ th ể hiện chính sách v ề kinh tế, 

văn hóa , xã hội cũa Chính phũ nƣớc Vi ệt Nam D}n chũ  Cộng hòa . 

Tƣ̀ đ}y, không nhƣ̂ng quy lu ật cũa chiến tranh v| quy luật chính trị 

t{c đ ộng v|o to|n Nam Bộ, m| đặc sắc hơn còn có m ột phần tác 

động cũa quy lu ật kinh tế, quy luật văn hóa , xã h ội. Nhờ phạm vi 

rộng, cƣ d}n đông , có nông s ản h|ng hóa giao lƣu với vùng địch 

kiểm soát nên tác đ ộng ở chƣ̀ng mƣ̣c nh}́t định trong quan h ệ kinh 

tế giƣ̂a hai vùng . Ta lại thƣ̣c hi ện đƣợc m ột loạt chính sách cơ b ản 

nhƣ c}́p đ}́t cho d}n , thƣ̣c hiện thuế nông nghiệp công bằng so với 

tô tƣ́c t hời trƣớc , hình th|nh n ền văn hóa kháng chi ến đũ sƣ́c lan 

tỏa v|o c{c vùng kh{c , thƣ̣c hiện chế độ gi{o dục , đặc biệt giáo dục 

trung học , thƣ̣c hiện xâ h ội d}n chũ , thƣ̣c hiện đời sống mới ... Tuy 

nhiên, vùng giải phóng T}y sông H ậu v}̂n hẹp nên v ề mặt kinh t ế, 

t{c động không lớn v|o to|n c ảnh kinh tế Nam Bộ, Nam Bộ v}̂n do 

địch kiểm soát v| chi phối . Vì vậy, về đ}́u tranh kinh t ế trên phạm 

vi cả Nam Bộ thì tính chất vẫn l| đấu tranh chính trị , gi|nh quyền 

lợi cũa nh}n d}n, tƣ́c không th ể l}́y kinh t ế vùng giải phóng l|m 

thƣ̣c lƣ̣c đối đầu với địch. 

Nhìn chung, c{c vùng căn cứ dù lớn dù nhỏ khắp Nam Bộ đã 

đóng góp r}́t lớn cho kh{ng chiến, cho xã hội Nam Bộ, cho chủ 

trƣơng, chính s{ch của Đảng v| Chính phủ. Chính d}ú ấn của 

cuộc kh{ng chiến về nếp sôńg văn hóa (đời sôńg mới), về trật tự xã hội, 

về quyền làm chủ của ngƣời dân, về văn học v| nghệ thuật, giáo dục  - 

gọi chung l| “văn hóa kh{ng chiến” - đã tạo điều kiện r}t́ cơ bản 

cho cuộc đấu tranh sau n|y của Nam Bộ, m| vâń đề then chốt là thực 

hiện ngƣời cày có ruộng, tức trung nông hóa nông d}n. Đó l| thắng lợi 

hết sức to lớn của 9 năm kh{ng chiến. 
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11. Đô thị Nam Bộ, tuy chủ yếu là đô thị thời chiến tranh, 

không có sƣ ̣ phát triển đột xuất nhƣng vâ̂n là trung tâm hành 

chính, quân sƣ,̣ kinh tế, đối ngoại của chính quyền thƣ̣c dân, 

quy tụ đông đảo cƣ dân, trong đó số d}n ở nông thôn tr{nh chiến 

tranh chiếm một tỷ lệ kh{ lớn. Suốt 9 năm kh{ng chiến, đối với 

c{ch mạng v| trong quy luật ph{t triển của xã hội Nam Bộ, nông 

thôn v| đô thị đều quan trọng nhƣ nhau, bổ sung cho nhau, không 

vùng n|o thay đƣợc cho vùng n|o. 

Sớm phát hi ện đƣợc đặc đi ểm n|y , Lê Du}̃n cùng lânh đạo 

Nam Bộ xem trọng đô thị v| lực lƣợng đô thị , đặt đô thị trong hình 

thái hợp đ ồng tiến công địch theo khả năng v| điều kiện cụ th ể của 

đô thị . 

Phong tr|o đô thị suốt 9 năm kh{ng chiến ph{t triển liên tục. 

Vƣ̀a thƣ̀a hƣỡng th|nh quả của kh{ng chiến v| x}y dƣ̣ng nông 

thôn, vƣ̀a t{c động trỡ lại cho kh{ng chiến v| cho phong tr|o nông 

thôn. Có thể xem nhƣ một đặc hƣ̂u của đô thị Nam Bộ, nh}́t l| của S|i  

Gòn, khi tại đ}y, b{o chí v| văn nghệ c{ch mạng chiếm lĩnh tr ận 

địa. Chúng ta có thể tổng tập hợp c{c b|i b{o, c{c t{c ph}̃m văn học 

xu}́t bản công khai dƣới {nh s{ng của sƣ ̣ nghiệp x}y dƣ̣ng  đ}́t 

nƣớc trong thời gian n|y, thậm chí, khối lƣợng đó còn lớn hơn khối 

lƣợng của vùng kh{ng chiến. 

Ở đô thị , với quần chúng lao đ ộng - công nh}n v| lao động, kể 

cả ngƣời mua gánh bán bƣng , phu khu}n vác , đạp xích lô ... - thì 

đ}́u tranh gi|nh quy ền lợi d}n sinh thi ết thƣ̣c thƣờng gắn bó với 

kh{ng chi ến ở nhƣ̂ng khía cạnh nhạy bén nh}́t nhƣ tham gia trƣ̀ 

gian, c{c hoạt đ ộng vû trang , chƣ́a ch}́p cán b ộ, tiếp tế cho kháng 

chiến... C{c đ ội viên cảm tƣ̃ , công tác th|nh đa số thu ộc th|nh 

phần n|y. 

Lực lƣợng thứ hai cũa đô thị l| thanh niên , chủ y ếu là học sinh . 

B}́y giờ, Nam Bộ chƣa có tr ƣờng đại học ho ặc chĩ m ới bắt đầu một 

số khoa cũa đại học , nhƣng số  học sinh đông , nh}́t l| học sinh 

trung học thu ộc các tr ƣờng tƣ thục . L| con em cũa gia đình lao  
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động, của nông d}n, có cả nông d}n vùng kh{ng chiến, số thanh 

niên n|y đa ̂ ch}́p nhận tƣ tƣỡng kh{ng chiến v| tham gia v|o c{c 

phong tr|o đ}́u tranh với tƣ c{ch xung kích, biểu trƣng bằng phong 

tr|o Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ v| cả trong cuộc đ}́u tranh chống Mŷ 

công khai lần đầu tiên ở S|i Gòn. Đ}y l| nguồn bổ sung cho lực 

lƣợng kh{ng chiến tại chỗ v| c{c cơ quan kh{ng chiến ngo|i chiến 

khu, bổ sung cho qu}n đội. Truyền thống yêu nƣớc v| hoạt đ ộng 

c{ch mạng của họ kéo d|i v| nh}n lên cho đến hôm nay. 

Lƣ̣c lƣợng thƣ ́ ba ở  đô thị l| trí thƣ́c, nguồn gốc trí thƣ́c tuy 

kh{c nhau nhƣng đứng trƣớc v ận nƣớc thì đa số th ể hiện sƣ̣ đ ồng 

nh}́t. Trong phong tr|o đ}́u tranh ở đô thị, nếu lƣ̣c lƣợng chủ lƣ̣c l| lao 

động, lƣ̣c lƣợng ngòi pháo l| thanh niên học sinh thì lƣ̣c lƣợng tiêu  

biểu l| trí thƣ́c với nhƣ̂ng tên tuổi lớn, với nguồn gốc xã hội đặc biệt, 

trong đó không ít ngƣời đƣợc đ|o tạo ở c{c trƣờng đại học tại nƣớc 

Ph{p. Cũng có c{c trí thƣ́c h|ng đầu đi tƣ ̀ cảm tình đến thƣ̣c sƣ ̣ l| 

ngƣời của kh{ng chiến. Số ngƣời l|m việc trong c{c cơ quan của Ph{p 

nhƣng v}̂n tƣ ̣ xem mình có nghĩa vụ đối với kháng chiến, hoặc tƣ̣ ti 

“l|m việc cho T}y” cûng r}́t đông , nh}́t l| trong  công chƣ́c, c{c trí 

thƣ́c l|m nghề tƣ ̣ do, một số bằng hình thức  “trùm mền” tỏ th{i 

độ b}́t hợp t{c với Ph{p. Nhƣ̂ng kiến nghị  liên tục đòi Ph{p 

thƣơng lƣợng với Chính phủ Cụ Hồ công khai ký tên, m| nhƣ̂ng 

nh}n vật ký tên khiến Chính phủ Ph{p bối rối bỡi ảnh hƣỡng xâ h ội 

của họ ở trong nƣớc v| c ả ở chính quốc. Trong số trí thƣ́c n|y, kể cả 

c{c nh| văn, nh| b{o, nghệ sĩ thì t}́t cả đều có tên tuổi. Số công chƣ́c 

đâ hƣỡng ƣ́ng Chĩ thị 4 NV (kêu gọi  viên chƣ́c ra khu kh{ng chiến) 

biểu thị rõ r|ng của tinh thần yêu nƣớc có truyền thống riêng của 

giới trí thƣ́c nằm trong truyền thống chung của đồng b|o đô thị. 

Sự hợp đồng cũa ba l ực lƣợng trên cùng với một số  lực lƣợng 

kh{c trong xã hội đã vẽ nên bức tranh kh{ng chiến ở  Nam Bộ 

những m|u sắc kh{c thƣờng. Không chỉ chiến thắng ở chiến trƣờng có 

tiếng vang lớn mà cuộc đấu tranh quyết liệt ở  thành phô ́ cũng có ti ếng 

vang tƣơng tự trong cả nƣớc v| lan ra nƣớc ngo|i. 
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Dƣ luận thế giới ngày m ột hiểu đúng hơn cu ộc kháng chi ến cũa dân 

tộc ta, phần cơ bản là nhờ t ầm vóc của kháng chi ến cả nƣớc, nhờ Cụ H ồ, 

nhờ chính sách cũa Chính phũ Vi ệt Nam trƣớc sau mong muốn hòa bình , 

phần khác là do cu ộc kháng chi ến ở Nam Bộ và đặc bi ệt do phong trào Sài 

Gòn. Nhƣ̂ng năm đ ầu kháng chi ến, tại S|i Gòn , Đảng Cộng sản 

Ph{p l ập Nhóm văn hóa mácxít  (Groupe culturel marxiste ) với tờ 

Lendemains - nhóm ti ếp tế cho kháng chi ến một số phƣơng ti ện (về 

in }́n, về vô tuyến điện, về y tế...), che gi}́u m ột số cán b ộ nội th|nh 

bị l ộ... Họ còn đƣa c ả Ủy viên T rung ƣơng Đảng Pháp - Léo 

Figuères - v|o Đồng Tháp Mƣời gặp Ũy ban kháng chi ến h|nh 

chính Nam B ộ v| Lê Du}̃n . H|nh động phản chiến cũa Henri 

Martin, Raymonde Dien , th{i đ ộ đƣ́ng hẵn v ề Việt Nam trong các 

cuộc gặp gơ̂ quốc t ế của Đo|n Thanh niên Cộng sản Pháp, tiêu biểu 

l| Madeleine Riffaud , tuy l| vì cu ộc kháng chi ến chung cũa Vi ệt 

Nam nhƣng v}̂n nhờ v|o mối quan h ệ giƣ̂a Th|nh ũy S|i Gòn với 

Đảng Cộng sản Pháp. 

Đảng Xã hội Ph{p lập chi nh{nh ở S|i Gòn - lúc còn l| đảng 

tham chính ở Ph{p. Cơ sỡ SFIO - chi nh{nh Việt Nam, hoạt động 

mạnh với tờ Justice (Công lý) v| tờ Việt bút, với c{c cuộc diê̂n 

thuyết trƣớc quần chúng... đa ̂hỗ trợ cho Việt Nam r}́t nhiều. 

Việt kiều ở  Ph{p, qua chuyến đi Ph{p của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, số đông nghiêng về kh{ng chiến Việt Nam, có ngƣời tƣ̀ 

Ph{p về đa ̂ đi thẵng ra Đồng Th{p Mƣời tham gia kh{ng chiến 

nhƣ kỹ sƣ Nguyê̂n Ngọc Nhƣ̣t, Tiến sĩ Ho|ng Xu}n Nhị, nh| b{o Lê 

Văn Thu, luật sƣ Trần Văn Khƣơng... 

12. Quá trì nh 9 năm Nam Bộ kháng chi ến là quá trình cách 

mạng hóa đông đảo nhân dân Nam Bộ. Nội dung h|ng đầu cũa 

c{ch mạng hóa l| chuy ển lòng yêu n ƣớc tiềm t|ng th|nh thực lực 

chiến đấu, từ những phản ứng riêng lẽ cũa n ơi n|y hay nơi khác , 

ngƣời n|y hay ngƣời khác , giai tầng n|y hay giai tầng khác  th|nh 

phản ứng cũa to|n c ộng đồng vì độc lập v| tự do cũa T ổ quố c. 
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Thƣ̣c hiện nhiệm vụ kháng chiến, trƣớc hết tƣ̀ tinh thần yêu nƣớc, tƣ ̀

tình đo|n kết d}n tộc v| tƣ ̀lòng quả cảm. Kh{ng chiến l| thƣ̃ thách 

của lòng gan dạ trƣớc khi l| thƣ ̃ th{ch của lý luận. Yêu nƣớc ch}n  

th|nh v| d{m h|nh động l| con đƣờng d}̂n đến kh{ng chiến. 

Tuy ở v|o thế phi nghîa , Ph{p trở lại Vi ệt Nam không phải 

trong tay không có m ột chỗ dƣ̣a v ề chính trị n|o . V}̂n còn số 

ngƣời l ệ thuộc v|o “nền văn minh Pháp” , e ngại sƣ́c mạnh v ật 

ch}́t cũa Pháp , số ngƣời gắn bó với thƣ̣c d}n Pháp v ề quyền lợi 

v| về văn hóa tƣ̀ l}u , số tín đ ồ c{c tôn gi{o kém gi{c ng ộ d}n tộc, 

số ngƣời Khmer ở Nam Bộ còn bị r|ng bu ộc với nhƣ̂ng định ki ến 

ph}n biệt d}n tộc, số ngƣời Hoa còn b|ng quan trƣớc th ế sƣ̣... 

Nam Bộ kh{ng chi ến sê không tri ển khai đũ mạnh n ếu bó hẹp 

trong bộ phận tiên tiến nh}́t . Theo năm tháng Nam B ộ kháng chi ến, 

bộ phận lƣng chƣ̀ng và b ộ phận lạc h ậu lần lần đƣợc cách mạng hóa . 

Chính sức mạnh tinh th ần biểu trƣng bằng chính nghîa cũa 

kh{ng chi ến đâ khai thông con đƣờng cách mạng hóa n|y . Mặt 

kh{c , nhƣ̂ng chính sách cũa cách mạng đâ tạo đ ộng lƣ̣c cho quá 

trình c{ch mạng hóa nói trên . Trong thƣ̣c t ế buổi đầu kháng 

chiến, lƣ̣c lƣợng lânh đạo phạm không ít sai sót , chủ y ếu l| tƣ 

tƣỡng bi ệt phái , tƣ tƣỡng ti ền phong chũ nghîa , tƣ tƣỡng giáo 

điều. Nhƣ̂ng sai l ầm hoặc mang ý nghĩa h|nh đ ộng cục b ộ, địa 

phƣơng , hoặc mang ý nghîa nh ận thƣ́c r ộng hơn đâ g}y thi ệt hại 

cho kháng chi ến. Nam Bộ kh{ng chi ến phát tri ển song song với 

sƣ̃a đ ổi nhƣ̂ng sai l ầm bắt đ ầu tƣ̀ t ầm nhìn mácxít đúng đắn , b}y 

giờ ta gọi l| t ầm nhìn H ồ Chí Minh . 

Đại đoàn kết dân tộc phát huy sức mạnh theo từng bƣớc đi của 

kháng chiến. Kh{ng chiến Nam Bộ đã giải quyết một c{ch đúng đăń 

mối quan hệ d}n tộc - giai c}ṕ, d}n tộc (Kinh v| thiểu số), ngƣời 

không tín ngƣỡng v| ngƣời tín ngƣỡng... giải quyết một cách  êm 

th}ḿ, tự nhiên, không ầm ĩ, giải quyết theo lôí Việt Nam, ở đây liên 

quan đến tính cách của ngƣời Nam Bộ. 
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Có nhƣ̂ng va chạm nghiêm trọng, v|o một lúc n|o đó, ở một số 

địa phƣơng n|o đó, nhƣ va chạm giƣ̂a c{c tổ chƣ́c cƣ́u quốc với đảng 

D}n chủ, giƣ̂a Việt Minh với tôn gi{o Cao Đ|i, Hòa Hảo, giƣ̂a 

ngƣời Kinh với ngƣời Khmer... Nhƣ̂ng va chạm trên không biến 

th|nh tai họa quốc gia hoặc phạm vi rộng, hạn chế đƣợc sƣ̣ khai  

th{c của kẻ thù, về cơ bản l| nhờ sƣ́c thuyết phục của bản th}n 

chính nghĩa kh{ng chiến cùng các chính sách cụ thể của kh{ng chiến, 

đặc biệt l| nhờ nguồn gốc nòi giống Lạc Hồng v| đƣ́c  độ của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

Sỡ dĩ Đảng Cộng sản tạo đƣợc vị thế lãnh đạo m| không có sự  

tranh ch}́p không phải chỉ vì lý thuyết cộng sản, m| vì chủ 

trƣơng, đƣờng lối h|nh động v| t}́m gƣơng xả th}n của nhƣ̂ng 

ngƣời cộng sản l}́y lợi ích d}n tộc v| nh}n d}n l|m mục tiêu cao 

nh}́t. Đảng Cộng sản là đảng của dân tộc, cuộc kh{ng chiến đa ̂ x{c 

định ph}̃m ch}́t ấy v| đó l| điểm m| quần chúng công nhận, ch}́p 

nhận sƣ ̣ lãnh đạo của Đảng một c{ch tƣ ̣ nguyện. Nói nhƣ thế đâ 

h|m nghîa quá trình kháng chiến l| quá trình “trỡ th|nh d}n tộc” cũa 

Đảng Cộng sản một c{ch bền vƣ̂ng, thƣ̣c tế. 

13. Nam Bộ là nơi đầu tiên trong cả nƣớc giƣơng cao ngọn 

cờ chống Mŷ nói chung v| n ổi bật trong cuộc biểu tình đu ổi t|u 

Mỹ năm 1950 tại S|i Gòn . Bằng sƣ̣ nhạy c ảm chính trị v| bằng sƣ̣  

tiên lƣợng mối nguy cơ tƣ̀ đ ế quốc Mŷ đối với Vi ệt Nam, Đảng bộ 

S|i Gòn đâ lânh đạo tƣ tƣỡng chống can thi ệp Mŷ tƣ̀ r}́t sớm trên  

c{c phƣơng ti ện truyền thông . Th{ng 3-1950, Đảng bộ huy động 

một trận đánh chính trị r ộng lớn v| mạnh m ẽ chống t|u chi ến Mŷ 

bỏ neo ở S|i Gòn . B}́y giờ , Mỹ tuy đã bắt đ ầu can thiệp v|o Đông 

Dƣơng nhƣng chƣa công khai. Cuộc đ}́u tranh chống Mŷ v|o thời 

điểm đó giống nhƣ h ồi chuông cảnh báo . Nó th ể hiện bản lînh 

chính trị của Nam B ộ kh{ng chiến. Nam Bộ kh{ng chi ến không chĩ 

phòng xa , bỡi v|o thời gian cuối cũa cu ộc kháng chi ến, Ngô Đình 

Diệm xu}́t hi ện l| động thái báo hi ệu Mŷ sê thay Pháp  
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ở Việt Nam. Nhƣ vậy, cuộc biểu tình, cuộc phản kh{ng Mỹ giống 

nhƣ một tiền đề cho cuộc kh{ng chiến chống Mỹ khi cuộc kh{ng 

chiến chống Ph{p kết thúc. 

14. Trong quá trình Nam B ộ kháng chi ến, sự k ết hợp , hỗ trợ 

cách mạng Campuchia l| một đặc đi ểm do điều kiện lịch sƣ̃ , địa lý , 

chính trị của Nam B ộ v| Campuchia quy đị nh. Nam Bộ kh{ng chiến 

song song với Campuchia kháng chi ến v| mối tƣơng tác n|y l| vì 

lợi ích cũa c ả hai d}n tộc. Lúc đ ầu, trong sƣ̣ hợp tác không ph ải 

không có nhƣ̂ng sai l ầm cũa phía Nam B ộ, sai lầm quan trọng l| l|m 

thay cho Campuchia. Khi sai lầm n|y đƣợc khắc phục thì cách mạng 

ở Nam Bộ v| Campuchia cùng hiệp đồng tiến lên, cùng vƣ̂ng mạnh . 

Nó cũng l| ti ền lệ cho nhƣ̂ng diê̂n bi ến cũa thời k ỳ sau n|y trong 

hợp tác giƣ̂a Vi ệt Nam v| Campuchia chống Mŷ v| chống bọn di ệt 

chủng Pôn Pốt . 

15. Nam Bộ kháng chiến triển khai trong tình thế cả nƣớc 

kháng chiến, trƣ ̀ giai đoạn đầu. Khi to|n quốc bƣớc v|o kh{ng 

chiến thì Nam Bộ trỡ th|nh một bộ phận khăng khít của cuộc 

kh{ng chiến chung, tiến theo nhịp bƣớc cũa cuộc kháng chiến chung. 

Thắng lợi ở  nhƣ̂ng chiến trƣờng chính Bắc Bộ, đặc biệt chiến dịch 

giải phóng biên giới, chiến dịch Điện Biên Phủ đa ̂ t{c đ ộng cƣ̣c 

mạnh v|o Nam Bộ kh{ng chiến. Ngay trong thời gian đầu, sƣ ̣ hỗ 

trợ về tinh thần v| chính trị của Chính phủ Trung ƣơng l| hết sƣ́c 

quan trọng đối với Nam Bộ kh{ng chiến, thông qua Hiệp định sơ 

bộ 6-3, Hội nghị Đ| Lạt , Tạm ƣớc 14-9 v| thông qua chuyến đi Pháp 

của Chủ tịch H ồ Chí Minh. C|ng về sau, mối gắn bó  ấy c|ng thiết 

th}n hơn đối với Nam Bộ kh{ng chiến. 

Sự chỉ đạo của Trung ƣơng, của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung 

ƣơng đã giúp cho Nam Bộ s{ng tỏ đƣờng đi của mình; những lời kêu 

gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh t{c động s}u trong c{c tầng lớp nh}n 

d}n Nam Bộ. Sự chi viện của Trung ƣơng về lực lƣợng c{n bộ, về 

lực lƣợng chiến đấu, về vũ khí, khí t|i đã giúp cho Nam Bộ vƣợt 

qua khó khăn, c|ng đ{nh c|ng cứng c{p hơn. 
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Nam Bộ kháng chiến đi hết chặng đƣờng chông gai nhờ đƣợc trang bị 

ý thƣ́c dân tộc, nhờ luôn hƣớng về Trung ƣơng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

nhờ thƣ̣c hiện đƣờng lối chung của Đảng. Thƣ̣c hiện đƣờng lối chung  

với nhƣ̂ng s{ng tạo riêng nhƣng không t{ch rời đƣờng lối chung . 

Đƣờng lối chung l|m phong phú thêm s{ng tạo tại chỗ. 

Đƣơng nhiên, Nam Bộ kh{ng chi ến không qua “ba giai đoạn” 

phòng ngự , cầm cƣ̣ , phản công - v| kháng chi ến cả nƣớc cûng 

vậy. Ở Nam Bộ lúc n|o kh{ng chi ến cûng tiến công, do so sánh lƣ̣c 

lƣợng quy định mƣ́c ti ến công . Nhƣ̂ng ng|y đ ầu Nam Bộ kh{ng 

chiến, ta vơ̂ mặt tr ận, rơi v|o tình c ảnh khó khăn , lại khôi phục 

khi chớp đƣợc thời cơ , khi to|n quốc kháng chi ến thì phát tri ển 

theo đ| chung . Có th ể chia Nam Bộ kh{ng chi ến l|m hai thời k ỳ 

chính : thời kỳ đầu chũ y ếu l| tƣ̣ lƣ̣c , thời k ỳ sau l| cùng cả nƣớc . 

Ở cả hai thời k ỳ, s{ng tạo tại ch ỗ giƣ̂ vai trò khá n ổi bật. Nam Bộ 

kh{ng chi ến xu}́t phát tƣ̀ ho|n c ảnh phải vƣợt qua nhi ều khó 

khăn, phải chọn hình thƣ́c t ổ chƣ́c v| đ}́u tranh thí ch hợp . Mặt 

qu}n sƣ̣ , có đặc công thủy b ộ, biệt động, Ban công tác Th|nh ... 

Mặt nông thôn có tạm c}́p đ}́t cho d}n c|y , x}y dƣ̣ng văn hóa 

kh{ng chi ến. Mặt đô thị có các kh}̃u hi ệu biến hóa lôi kéo đƣợc 

lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh đông đ ảo, tại chỗ, lợi dụng các m}u thu}̂n 

nhỏ lớn trong n ội bộ địch , tranh thũ các cá nh}n trí thƣ́c v| tôn 

gi{o tiêu bi ểu... Mặt khoa học có đ|i phát thanh , cơ sỡ đi ện ảnh, 

chế tạo vũ khí , ứng dụng cấy Filatov , “toa căn bản”, sản xu}́t vắc 

xin... trong ngƣ̀a v| trị b ệnh... 

16. Một bộ phận của Nam Bộ kháng chiến diên̂ ra trong các nhà 

tù, nh}t́ l| c{c nh| tù nổi tiếng nhƣ Kh{m lớn, bót Catinat, Côn 

Đảo, Phú Quốc. Địch khủng bố hết sức t|n bạo ngƣời yêu nƣớc bị 

chúng bắt, ngo|i tra t}ń cực hình còn phổ biến l| thủ tiêu. Tù nh}n 

quyết liệt chống chế độ nh| tù , nói chung gi ữ vững khí ti ết, đo|n 

kết với nhau, đấu tranh giữa tòa án , tổ chức vƣợt ngục , kể cả mở 

lớp hu}ń luyện chính trị , dạy v ăn hóa trong tù , cả trong kh{m t ử 

hình v ới tinh thần lạc quan khi ến kẽ thù ph ải thán phục .  
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Một điểm đáng ghi nhận l| tù chính trị cảm hóa đƣợc số thƣờng 

phạm - tay sai của bọn cai ngục - đồng tình với ngƣời yêu nƣớc, 

trong đó, cảm hóa đƣợc cả nh}n vật giang hồ anh chị nhƣ Sơn 

Vƣơng ở Côn Đảo. 

17. Công tác binh địch vận xuất hiện rất sớm trong Nam Bộ 

kháng chiến. Ngay v|o nhƣ̂ng ng|y đầu, lời kêu gọi của Ủy ban 

kh{ng chiến Nam Bộ, truyền đơn bằng tiếng Ph{p đa ̂ đƣợc t{n 

ph{t rộng, c{c đội tuyên truyền lƣu động gọi loa, nhắm v|o binh lính 

]u - Phi. Ở Nam Bộ, ra tờ b{o tiếng Ph{p - Le Maquis - do Thái Văn 

Lung, Phạm Ngọc Thuần chủ trƣơng. Vận động binh sĩ ngƣời  Việt 

cũng đƣợc xúc tiến. C{c c}́p Nam Bộ v| khu, tỉnh đều có  Ban binh 

địch vận, trƣ̣c thuộc cơ quan qu}n sƣ.̣ V|o nhƣ̂ng ng|y đầu kh{ng 

chiến, đa ̂có một số binh sĩ Nhật, về sau mỡ rộng thêm số h|ng binh, 

tù binh, số lính ]u - Phi bỏ ngũ do nhận thƣ́c đƣợc chính nghîa 

kh{ng chiến... đâ đƣợc gi {o dục trở th|nh chi ến sî  dƣ ̣ một số trận 

đánh hóa trang. Khi đình chiến, họ tập kết ra miền Bắc v| lần lƣợt 

hồi hƣơng, trong đó có nhƣ̂ng ngƣời về sau giƣ̂  vai trò quan trọng 

trong c{ch mạng tại quê nh|, nh}́t l| ở c{c nƣớc Bắc Phi, l|m cầu nối 

quý gi{ cho quan hệ giƣ̂a c{c d}n tộc đó với Việt Nam. 

Công t{c vận động binh lính ngƣời Việt đặc biệt thu kết quả lớn 

trong trung lập hóa c{c sắc lính Cao Đ|i, Hòa Hảo. 

Nam Bộ kháng chiến trong thời kỳ chống thực dân Pháp là tài 

sản chung của dân tộc. T|i sản đó l| sự ứng dụng chỉ đạo của Trung 

ƣơng Đảng v|o thực tế tình hình một địa phƣơng có nhiều đăc̣ thù, 

l| sự nhuần nhuyên̂ tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong ứng xử với mọi tình 

huống, l| sự s{ng tạo bổ sung cho kho t|ng đấu tranh d}n tộc, đấu 

tranh c{ch mạng v| lịch sử Đảng, tạo đƣợc một hình th{i đạo đƣć v| 

văn hóa l}ń {p c{c ngụy lý thuyết, c{c lạc hậu hoặc của xã hội, 

hoặc của kẻ thù. Đó l| sự nối tiếp kh{ch quan, khoa học truyền 

thống của d}n tộc v| đăc̣ điểm của con ngƣời Nam Bộ từ khi định 

cƣ nơi miền đất mới. 
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Sẽ không thể có Nam Bộ kh{ng chiến nhƣ đâ diê̂n ra n ếu không 

có truyền thống độc lập, tƣ ̣ do, quật cƣờng v| thống nh}́t cũa  d}n 

tộc Việt Nam. Trong phạm vi Nam Bộ, nếu không có Trƣơng  

Định, Hồ Hu}n Nghiệp, Phan Văn Hớn... nếu không có những  

cuộc khỡi nghĩa chống Ph{p suốt 80 năm, nếu không có phong  

tr|o Phan Bội Ch}u, Phan Ch}u Trinh, Nguyê̂n An Ninh, không có 

th|nh tích oanh liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có cao tr|o 

d}n chủ 1936-1939, không có cuộc khỡi nghĩa Nam Kỳ 1940 v| gần 

nh}́t l| nếu không có phong tr|o yêu nƣớc sau năm 1940, phong tr|o 

Thanh niên Tiền phong, không có cuộc Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m, 

trên t}́t cả, không có sƣ ̣ lãnh đạo của Trung ƣơng Đ ảng, uy thế của 

Mặt trận Việt Minh v| ngọn cờ Hồ Chí Minh. 

C{i vốn m| Nam Bộ để lại cho h|nh trình tiếp sau của Nam Bộ, 

của miền Nam, của Việt Nam thật đồ sộ. Cốt lõi của th|nh quả ấy 

l| sƣ̣ sáng tạo và nhạy bén ứng xƣ̃ với các tình huống, là phát huy trí tuệ 

của cả cộng đồng, là thƣ̣c hiện dân chủ có hệ thống tƣ̀ trong Đảng đến ngoài 

xã hội, là tinh thần dám nghĩ và dám làm, chống chọi lại  với chủ nghĩa 

giáo điều, chủ nghĩa kinh viện, là tận dụng và phát huy khả năng của con 

ngƣời, là tìm chỗ đồng nhất trong cộng đồng thay cho khoét sâu mặt khác 

biệt. Đặc biệt, trong Nam Bộ kh{ng chiến, mối quan hệ qu}n d}n 

r}́t chặt chẽ, ví dụ c{c Hội Mẹ chiến sĩ đƣợc  th|nh lập phổ biến, 

qu}n đội đóng chủ yếu trong nh| d}n, ngƣời d}n v| c{n bộ lãnh đạo 

cao c}́p chan hòa. 

Nam Bộ kháng chiến với nhiều đăc̣ thù của địa phƣơng, vân̂ là kết tinh 

của trí tuệ, tâm tƣởng dân tộc Việt Nam, là kết quả của quá trình kế thừa 

và phát triển của văn hóa Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ. 
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PHỤ LỤC 1 

HẢI XÂM – HẢI THOÁI XƢA ẢNH HƢỠNG ĐẾN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 
 

LIÊU KIM SANH1 

Do ảnh hƣỡng của c{c h|nh tinh, mặt trời, mặt trăng v| nhiều lƣ̣c 

hút thiên văn phƣ́c tạp, h|ng ng|y nƣớc biển v}̂n d}ng lên gọi l| nƣớc 

lớn hay triều cao v| hạ xuống gọi l| nƣớc ròng hay triều th}́p, chúng 

dƣờng nhƣ đa ̂th|nh quy luật tƣ ̣ng|y xƣa. 

Bìm bịp kêu nƣớc lớn anh ơi, 

Buôn bán chẵng lời chèo chống mỏi mê.  

Mƣời bảy nƣớc nhảy khỏi bờ. 

Nƣớc ròng trong ngọn chảy ra, 

Em toan lo liệu kẻo già hết duyên. 

Ở đ}y đáng nói l| trong qu{ khƣ ́đa ̂nhiều lần mƣ̣c biển d}ng cao 

hơn bình thƣờng khiến cho nƣớc mặn tr|n v|o lục địa gọi l| hải 

xâm; v| ở nhiều dịp kh{c thì mƣ̣c biển xuống th}́p gọi l| hải thoái 

đến mƣ́c một biển kh{ to nhƣ biển Đông Việt Nam bị thu nhõ nhƣ 

một c{i hố nƣớc mặn. 

Diê̂n tiến ở quy mô thế giới v| trong thời gian khá d|i , c{c 

đợt hải x}m v| hải thoái còn l ƣu lại nhi ều di tích đặc biệt khắp 

c{c mi ền duyên hải, ở b}́t cứ nơi n|o m| vách núi chạm b ờ biển 

___________ 

1. Sở Nông nghiệp Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh. 
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v| nham ch}́t có thể bị t{c dụng hòa tan hay l| ở hải đảo n|o có 

nhiều hang động để sò ốc v| san hô ph{t triển rồi khi chết thì vỏ v| 

xƣơng đƣợc bảo tồn. Sƣ ̣ ph}n tích một số dƣ ̂ kiện cơ bản về mƣ̣c 

nƣớc biển sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu v| minh giải c{c biến động 

liên quan đến vùng Óc Eo đồng bằng sông Cƣ̃u Long. 

Hình 1 

 

 

Căn cƣ́ v|o các di tích h ải thoái , hải x}m tìm đƣợc dọc duyên 

hải v| nhiều nơi trên lục địa Đông Dƣơng đƣợc định tu ổi tuyệt đối 

C14, H. Fontaine có đƣa ra gi ả thuyết, ƣớc tính g ần đúng , về 

nhƣ̂ng đợt dao đ ộng mƣ̣c bi ển địa phƣơng Vi ệt Nam (Hình 1). 

Theo H . Fontaine thì k ể sau đợt h ải thoái cuối canh t}n 

(plêixtôxen) đầu to|n t}n (hôlôxen ) ứng với băng kỷ Wiirm kéo d|i 

c{ch nay 60.000 - 11.000 năm v| liền theo thời k ỳ chuyển tiếp cách 

nay 11.000 - 10.250 năm thì x ảy ra đợt  tan băng v| nƣớc bi ển bắt 

đầu d}ng lên. 

Nếu l}́ y mực biển trung bình hi ện nay l|m mực chu}̃ n 0m, thì 

hải thoái plêixtôxen - hôlôxen l|m hạ th}́ p mực biển 100 - 120m. 
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Sau đó mƣ̣c nƣớc d}ng lên đến mƣ̣c 0 m v|o năm 4.850 trƣớc 

Công nguyên, c{ch nay 6.800 năm1. 

Kế đó l| 4 đợt nƣớc d}ng v| 3 lƣợt nƣớc hạ. 

1. Hải xâm hôlôxen I, ký hiệu H I tƣ ̀ 4.850 đến 1.650 năm trƣớc 

Công nguyên. Thời gian 3.200 năm, với 3 giai đoạn đĩnh cao 4m 

(năm 3.900), 3m (2.950), 2m (2.350) v| 2 giai đoạn tƣơng đối hạ 

th}́p v|o c{c năm 3.500 v| 2.850. 

2. Hải thoái hôlôxen 1, ký hi ệu h 1 tƣ̀ 1.650 đến 1.150 năm trƣớc 

Công nguyên. Thời gian 500 năm, với cƣ̣c tiểu - 0,8m xảy ra v|o 

năm 1.400 trƣớc Công nguyên. 

3. Hải xâm hôlôxen II, ký hiệu H II tƣ̀ 1.150 đến 850 năm trƣớc Công 

nguyên. Thời gian 300 năm, với đĩnh cao nh}́t 0,3m xảy ra v|o năm 

950 trƣớc Công nguyên. 

4. Hải thoái hôlôxen 2, ký hiệu h2 tƣ̀ 850 đến 200 năm trƣớc Công 

nguyên. Thời gian 650 năm, với cƣ̣c tiểu (dƣới 0m, tƣ́c - 1m) xảy ra 

v|o năm 550 trƣớc Công nguyên. 

5. Hải xâm hôlôxen III, ký hiệu H III tƣ ̀ -200 đến 50 năm sau 

Công nguyên. Thời gian 250 năm, với mƣ́c cao nh}́t l| 0,4m ghi 

nhận v|o khoảng năm 50 trƣớc Công nguyên. 

6. Hải thoái hôlôxen 3, ký hiệu h3 tƣ ̀ 50 đến 550 năm sau Công 

nguyên. Thời gian 500 năm, với đáy th}́p nh}́t phỏng chƣ̀ng - 0,5m 

đƣợc biết l| v|o năm 200 sau Công nguyên. 

7. Hải xâm hôlôxen IV, ký hiệu H IV tƣ ̀ 350 đến 1.150 năm sau 

Công nguyên. Thời gian 800 năm, với điểm cao trung bình 0,8m ghi 

nhận v|o năm 650 sau Công nguyên. 

8. Tƣ̀ 1.150 đến 1.950, ký hiệu h4 mƣ̣c biển dao động ± 1m, xem nhƣ 

ổn định hơn c{c thời kỳ trƣớc. 

___________ 

1. Trong c{ch x{c định tuôĩ tuyệt đối bằng phƣơng ph{p C14, năm 

chu}̃n 0 đƣợc chọn l| năm 1950. Ví dụ, môṭ biến cô ́xảy ra c{ch nay 2.000 năm 

theo tuôĩ C14 thì ứng với năm 50 trƣớc Công nguyên: 50 + 1950 = 2.000 

năm; môṭ sự kiêṇ xảy ra v|o năm 100 sau Công nguyên sẽ có tuôĩ tuyệt đối 

tính theo phƣơng ph{p C14 l|: 1950 - 100 = 1.850 năm. 
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Qua lƣợc đồ của H. Fontaine v| xét đề t|i về hải cảng Óc Eo 

đang nói ở  đ}y, ta chú ý đến đợt hải x}m gần hiện tại nh}́t m| 

ngƣời viết đặt tên l| hải x}m hôlôxen IV, ký hiệu H IV. Sau khi hiệu 

chính hợp lý về tuổi định thời do phƣơng ph{p C14, c{c đặc tính về 

tầm cơ̂ v| thời hạn của hải x}m n|y đƣợc phỏng chƣ̀ng nhƣ sau: 

- Thời hạn: 800 năm, tƣ ̀ năm 350 đến 1.150 với đĩnh cao v|o 

năm 650 sau Công nguyên. 

- Mƣ̣c biển cao nh}́t tƣ ̀0,5 đến 1m trong 30 năm, tƣ ̀635 đến 665 

sau Công nguyên. 

- Giai đoạn lên tƣ ̀năm 350 đến 650 sau Công nguyên. 

- Giai đoạn xuống tƣ ̀năm 650 đến 1.150 sau Công nguyên. 

Nhƣ̂ng nơi còn giƣ̂ di tích các mƣ̣c biển cổ tại Việt Nam. 

C{c biến động về mƣ̣c biển vƣ̀a kể trƣ̣c tiếp liên quan đến sƣ̣ 

hình th|nh v|o thế kỷ I, cƣ̣c thịnh v|o thế kỷ II - IV để rồi tan biến 

v|o cuối thế kỷ VII hải cảng Óc Eo v| cả nền văn minh cùng tên }́y , 

m| cụ th ể giai đoạn tƣ̀ đợt h ải thoái hôlôxen 3 đến kỳ hải x}m 

hôlôxen IV l| có vai trò quyết định. 

Để cho luận cƣ ́thêm phần vƣ̂ng chăć ta hãy lƣợc duyệt xem các 

dao động quan trọng nhƣ vậy còn để lại di tích gì dọc duyên hải Việt 

Nam. Về măṭ n|y c{c kh{m ph{ thật phong phú, nhƣng ở đ}y ta chú ý 

đến c{c mƣc̣ biển v| bậc thềm 2m - 1,5m v| th}ṕ hơn. 

- Tại Cầu Đá - Nha Trang. Bậc thềm 2m đƣợc tìm th}ý ở Hải học 

viện Nha Trang, ở Hòn Tre l| hải đảo lớn nh}t́ trong vùng, ở Hòn 

Mùng v| Hòn Miêu. Bậc thềm 4m đã đƣợc khoan thăm dò xuyên  

suốt, từ cao độ 5,50m - 25,20m (s}u 30,70m). Cột địa tầng đƣợc E. 

Saurin v| Nguyên̂ Lan Tú khảo s{t (1965) cho th}ý sản vật t|ng 

tích của nhiều đợt hải x}m v| hải tho{i. Tuy rằng bậc thềm 4m 

tƣơng đối xƣa v| chƣa có định tuổi trực tiếp nhƣng một cuộc khảo 

s{t chi tiết hơn nữa có thể ph}n tích c{c bậc thềm 2m v| 4m th|nh 

những cao độ th}ṕ hơn nhƣ 1,75m, 1,50m, 1,25m từng đƣợc mô tả tại 

vùng H| Tiên. 
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- Tại Tô Bồng - Ninh Hòa . Một bậc thềm duyên hải nằm ở 1,5m 

trên bờ biển hiện tại đƣợc H . Fontaine tìm th}́y ở Tô Bồng, c{ch Vạn 

Giã 15km về phía bắc - đông bắc . C{c trầm tích cũa b ậc thềm n|y bị 

x}m thƣ̣c r}́t nhi ều v| hạn ch ế trong diện tích phõng chƣ̀ng 40m2 

bao gồm các loại đ}́t sét vôi (marne) m|u xám , chƣ́a nhiều cát thạch 

anh lƣu chuyển, đƣợc cũng cố v| nh|o tr ộn bỡi r}́t nhi ều võ sò ốc . 

C{c loại sò ốc tìm thấy nhi ều nh}́t l| : Anomalocardia squamosa L, 

Batillaria zonalis Brug , Potamides Sp . C{c loại sau đ}y cũng đƣợc 

ghi nhận, nhƣng võ cũa chúng đôi khi chĩ còn lƣu lại d}́u in mặt 

trong vì đâ bị hòa tan : Terebralia sulcata, Circe gibba, Natica Sp. 

Th|nh phần n|y có đặc tính l| chƣ́a nhi ều lo|i sò ốc cũa vûng cạn 

v| cƣ̃a sông , chƣ́ng tõ các đi ều kiện trầm tích tƣơng tƣ̣ nhƣ hi ện tại, 

tƣ́c l| ƣ́ng với m ột đợt d}ng nƣớc quy mô nhõ v| g ần đ}y theo 

nghĩa định chất của hai từ n|y . 

- Vùng Ninh Thuận. Tuy không đƣợc mô tả đầy đũ chi tiết 

nhƣng E. Saurin cũng có nêu lên sƣ ̣ hiện hƣ̂u của bậc thềm 2m tại 

nhiều địa điểm nhƣ Vĩnh Hảo, Bình Thiện (núi Bình Nhơn), phía 

nam mũi Dinh. Phần lớn c}́u tạo bằng c{t, sa thạch vôi v| mảnh vụn 

san hô. 

- Vùng Hà Tiên và vịnh Th ái Lan . T{c dụng hóa học v| c ơ học 

của m ặt biển đã để lại bên ngo|i c{c khố i nham thạch nhi ều h|ng 

lỗ nhỏ ghi nh ận đƣợc tại đảo Saracen (Carbonnel, 1964). Mực 

biển 2m cûng có đ|o một hố c duyên hải r}́ t rô ăn v|o các nham 

ch}́t với Pecmê tại Hòn Chông , Ba Hòn v| Hòn Ngh ệ. Đảo Gầm 

Ghì thu ộc quần đảo An Thới đƣợc nối d|i về phía t}y b ắc bởi một 

hệ thống môm đ{ có vẻ nh ƣ l| những mảnh vụn cũa m ột thềm đ{ 

tạo nên b ởi mực biển 2m. Tại vùng H| Tiên , c{c khố i đ{ vôi  tại 

Hòn Ngh ệ chứa nhiều hang v| chỗ lõm m|i l{ng có lẽ do sóng 

biển tạo th|nh ở cao độ từ 4 đến 5m. Ở ch}n núi Còm g ần Kiên 

Lƣơng nằm cách bi ển hiện tại 4,5 km, thời kỳ hải x}m Flandrian 

trung đã để lại nhi ều di tích d ƣới dạng các hố c đ|o trong đ{ vôi , 

chứng tõ có 4 mực biển cố  theo thứ tự từ trên xuố ng l| 4,5 m - 4m, 

3m, 1,75m v| 1,25m. Ph{t hi ện n|y có ý nghîa khá quan trọn g 
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đối với vi ệc giải thích các h ồng thũy ngắn hạn theo nghîa địa ch}́t 

có sau thời g ian hải x}m Flandria . Tại đ ảo M}y Rút Ngo|i , thuộc 

quần đảo An Thới , có nhi ều hang ở độ cao 1,6 - 1,8m đ|o trong 

khối sa thạch thƣợng . Một giải sò ốc cû đƣợc b ảo tồn trong các 

hang cũa Hòn Chông v| Hòn Ngh ệ ở cao độ 2m bên trên các sò ốc 

còn sống hi ện tại . Nhiều khối san hô ch ết thuộc mƣ̣c bi ển 2m 

đƣợc tìm th}́y tại bờ bi ển Hòn Ngh ệ v| Hòn Sao . Mƣ̣c bi ển 2m 

còn đ ể lại c{c m ảng cuội sõi , đá t ảng đũ loại tại An Thới v| Hòn 

Sao. Quần đảo Thổ Ch}u gồm có 8 hòn đ ảo với b ậc thềm 2m đâ 

ph{t hi ện tại đ ảo chính , chƣ́a san hô , vỏ sò ốc , hỗn nham. Bậc 

thềm n|y khá lớn , bề ngang đến 300m tại Bâi Ngƣ̣ . Tại Hòn Cao 

cũng thấy b ậc thềm 2m nhƣ vậy. Quần đảo B| Lụa hay Bình Trị 

với 30 đảo v| hòn , c{ch H| Tiên 30km về phía đông nam . Tại Hòn 

Rê̂ Lớn có th ềm san hô cao độ 1,5 - 2m. Tại Hòn Đ{ Bạc nhi ều 

thềm đá hi ện ra ở cao độ 1 - 2m trên mọc sò h ến hiện tại có th ể 

đƣợc xem nhƣ k ết quả của t{c dụng x}m thực của m ột mặt bi ển 

cổ. Tại Hòn Đ{ Lửa c ó nhi ều mƣ̣c bi ển xếp th|nh hệ thống , trong 

số đó mƣ̣c bi ển 2m chƣ́a nhi ều võ sò ốc còn dính trên vách đá ở 

c{c ch ỗ khúc khuỷu đƣợc tìm thấy tại nhi ều nơi , bên trên các bâi 

sò hi ện tại . Ngo|i ra , trong các khối nham ch}́t vôi còn c ó hốc đ{ 

nằm ngang r}́t rô , cũng ở cao độ 2m1. 

Định tuổi các mƣ̣c biển cổ. 

Tuổi của c{c bậc thềm tƣ ̀ 1,5 đến 2m có thể đƣợc x{c định 

bằng hai c{ch gi{n tiếp v| trƣ̣c tiếp. Phƣơng ph{p gi{n tiếp l| 

c{ch định tuổi tƣơng đối c{c bậc thềm bằng sƣ ̣đối chiếu với c{c t|i 

liệu khảo cổ của nhƣ̂ng nền văn minh tiền sƣ.̃ 

- Tại Côn Sơn. Nhiều di tích ti ền sƣ̃ nhƣ đ ồ đồng, quặng sắt , 

đồ gốm v| rìu đá m|i đâ đƣợc thu nhặt trên đĩnh m ột đồi c{t  

___________ 

1. H. Fontaine: Ghi chú về vịnh Thái Lan (chƣ̂ Ph{p), S|i Gòn, 1968. 

H. Fontaine: Ghi chú về  các vùng Hà Tiên và Hòn Chông (chữ Ph{p ), 

S|i  Gòn, 1970. 
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nh}n khi đ|o huyệt chôn ngƣời mới chết. Tiếc rằng sau đó chƣa có  

cuộc khảo cƣ́u n|o tiếp tục đ|o xới thêm. 

- Tại Quảng Ngãi: Khu mộ Sa Huỳnh cũng năm̀ trên một đồi c{t tạo 

th|nh dải duyên hải ngăn c{ch bờ biển với một vũng bên trong. 

Căn cƣ ́ v|o c{c dụng cụ tìm th}ý thì cả 2 địa điểm n|y đều 

thuộc thời đaị đồ săt́ v| năm̀ s{t bờ biển, m| vùng duyên hải liên hệ 

có địa thế r}t́ b}t́ thƣờng do c{c đổi thay mƣc̣ biển. Vậy nếu chúng 

bị mƣc̣ biển 2m x}m l}ń thì đâ bị ph{ hủy. Điều n|y chƣ́ng tõ 2 di tích 

Côn Sơn v| Sa Huỳnh phải xu}t́ hiện sau mƣc̣ biển 2m. 

- Tại Quảng Bình. Ở gần Đông Hải thuộc l|ng Tam Tòa có di chĩ 

tiền sƣ ̃B|u Tró nằm ngay tại mƣ̣c biển. Khu n|y đa ̂cung c}́p một bộ 

dụng cụ bằng đa ́ quan trọng gồm nhiều đồ gốm có tô vẽ v|  nhiều 

món kh{c bằng xƣơng đƣợc định tuổi l| hậu kỳ của thời đồ đa ́mới. 

Mặc dù chƣa tìm đƣợc vật dụng kim khí, nhƣng c{c đ ồ gốm kh{ 

văn minh có thể tƣợng trƣng nhƣ̂ng năm khỡi đầu cũa  thời đại đồ 

đồng tƣ́c l| một đại diện nghèo của nền văn hóa Sam  Rong Sen 

(Campuchia)1. 

- Tại Minh Cầm, nằm ở  hƣ̂u ngạn sông R|o Nậy, c{ch Đông 

Hải 75km về phía t}y bắc, cũng tìm đƣợc nhiều di tích của nền văn 

hóa đ{ mới g ần giống nhƣ trên . C{c trầm tích bao quanh nhƣ̂ng  vật 

tìm th}́y chỉ còn đƣợc bảo tồn trên c{c v{ch hang động. Sƣ ̣x}m thƣ̣c 

đa ̂ph{ hủy nóc c{c hang cũ v| chỉ để lại c{c di tích sau  khi đa ̂ ăn 

mòn ngót 4m bề d|y. Theo E. Patte sƣ ̣x}m thƣ̣c tƣơng đƣơng đƣợc 

nhận ra ở c{c hang động tại Đông Dƣơng c{ch Hải Phòng 12km về 

phía bắc. Có thể sƣ ̣ x}m thƣ̣c n|y đa ̂ ph{t sinh  nhƣ hậu quả của 

một sƣ ̣hạ th}́p mƣ̣c biển. 

- Tại Ninh Bình . Di chĩ đồ đ{ mới Chợ G|nh nằm cách b ờ biển 

hiện nay khoảng 20km, đã cung cấ p một số  lớn võ sò ố c gố c biển 

l| t|n vật nh| bếp. Mặt khác các vách đƣńg bằng đ{ vôi tại vùng gần 

đó cũng có nhi ều hố c đ|o ở dƣới ch}n chắc l| hậu quả  của  

___________ 

1. E. Patte: “Khai qu}̣t môṭ côǹ cỏ điêp̣ thời kỳ đ{ mới ở Tam Tòa g}̀n 

Đồng Hới“ (chữ Ph{p); trong T}̣p san: Trƣờng Viê̂n Đông Bác cô,̃ t. 23, 1923. 
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t{c dụng x}m thƣ̣c bỡi sóng biển. C{c nhận xét n|y đâ khiến cho  

M. Colani đƣa ra giả thuyết l| mặt bi ển, r}́t có th ể l| mƣ̣c 4m hoặc 

mƣ̣c 2m hay l| mƣ̣c th}́p hơn đa ̂ tr|n đến Chợ G|nh trong thời 

đồng đa.́ Tuy nhiên M. Colani chẵng nói rõ l| mƣ̣c biển n|o. C{nh 

đồng lầy ngập nƣớc vùng Chợ G|nh với cao độ thƣờng kém hơn 

0,5m không g}y trỡ ngại gì cho c{c đợt hải x}m nói trên1. 

- Tại Quảng Yên. Nếu ta đi ngƣợc về bắc đến tận vùng vịnh Hạ 

Long thì cần nêu lên sƣ ̣ph{t hiện của E. Saurin về một bộ dụng cụ 

thuộc địa tầng Hòa Bình tại vùng Gi{p Kh}̃u, ở gần Hồng Gai, có tuổi 

đồng thời với nhƣ̂ng năm đầu của thời đại đồ đa ́mới. Sƣ ̣ph{t kiến 

n|y khiến cho E. Saurin kết luận rằng c{c “kŷ nghệ tiền sƣ ̃ tƣ ̀ thời 

kỳ địa tầng Hòa Bình đến thời kỳ cuối cùng của thời đại đồ đa ́mới 

đa ̂ có tuổi muộn hơn l| mƣ̣c biển 2m”. Nói nhƣ v ậy l| thêm tuổi 

cho mƣ̣c biển 2m đặc biệt gi| đi khá nhiều2. 

J.G.Anderson (1939) cũng khảo s{t vùng vịnh Hạ Long v| cho 

rằng mƣ̣c biển 2m đa ̂hiện hƣ̂u tại đ}y trong thời kỳ của nền văn hóa 

đồ đa ́ mới Danh Đô La, nhƣng c{c luận cƣ ́ đƣa ra lại có vẻ kém  

chắc chắn. 

Nhƣ vậy thể theo c{c bằng chƣ́ng khảo cổ vƣ̀a đƣợc duyệt bên 

trên thì c{c mƣ̣c biển tƣ ̀ 1,5 đến 2m đa ̂ có trƣớc nền văn hóa Sa 

Huỳnh cổ điển, nghĩa l| xƣa hơn thời đại đồ sắt. Nền văn hóa n|y lại 

đƣợc tìm th}́y gần đ}y ở  nhiều nơi, trong đó có di chỉ H|ng Gòn , 

gần Xu}n Lộc (Long Kh{nh) v| đƣợc định tuổi bằng phƣơng pháp  

C14 l| 2.100 - 2.300 ± 150 năm c{ch nay, nghĩa l| 150 - 350 năm 

trƣớc Công nguyên. 

C{c di tích ở Quảng Bình cho th}́y mực biển 2m có tuổi cổ hơn 

nƣ̂a, có thể hiện hƣ̂u trƣớc thời đại đồ đồng một thời gian ngắn. 

Ngƣời ta có th ể nghĩ r ằng các d}n c ƣ vùng Tam Tòa đã di 

chuyển đến số ng gần B|u Tró v|o m ột thời gian r}́ t ngắn sau khi 

___________ 

1. M. Colani: “Điều tra nghiên cƣ́u về tiền sƣ̃ học Đông Dƣơng” (chƣ̂ 

Ph{p); trong T}̣p san: Trƣờng Viê̂n Đông Bác cô,̃ t.30, 1930. 

2. E. Saurin: Ghi chú về môṭ sô ́ thành tạo câṇ đại ở Nam Việt Nam (chữ 

Ph{p), S|i Gòn, 1957. 
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có sƣ ̣ hạ th}́p của mƣc̣ biển 2m xuống mƣ̣c biển 0 m hiện tại. Mặt 

kh{c d}n cƣ vùng Minh Cầm có thể đa ̂cƣ trú trong c{c hang động m| 

sƣ ̣x}m thƣ̣c đa ̂khỡi sƣ ̣đ|o đƣợc v|i rãnh hẹp. 

Một sƣ ̣ định tuổi bằng phƣơng ph{p C14 tại địa điểm ở vùng 

H|ng Gòn thuộc thời đaị đồ đồng đa ̂cho kết quả l| 3.950 ± 250 năm 

c{ch nay, tƣć l| 2.000 năm trƣớc Công nguyên. Con số n|y đâ đ}ỹ tuổi 

của bậc thềm 2m lùi lại gần với tuổi của bậc thềm 4m v| cho th}ý lịch 

sƣ ̃của giai đoaṇ mƣc̣ biển 2m thật l| ngăń ngủi. Tuy nhiên cần lƣu ý 

rằng đ}y chỉ l| con số đo đƣợc tƣ ̀ C14 với t}t́ cả rủi ro v| sai lầm 

thƣờng v}ṕ phải của phƣơng ph{p định tuổi n|y. 

Cacbon phóng xạ báo cáo trƣ̣c tiếp tuổi tuyệt đối của các đợt hải xâm 

và hải thoái. 

Trong thời gian 1970-1972 một loạt định tuổi bằng phƣơng pháp 

C14, với c{c m}û vật l}ý tƣ ̀vùng lƣu vƣc̣ sông Đồng Nai v| ch}u thổ 

sông Cƣũ Long đa ̂mang lại nhiều kiến thƣć mới về thời biểu hôlôxen 

có liên quan đến c{c nền văn hóa tiền sƣ.̃ Đợt hải x}m do sƣ̣ tan 

băng cuối Wiirm đâ ghi d}́u bằng hốc đá cao 4 - 5m tại  H| Tiên. 

Nƣớc măṇ tr|n v|o vùng Óc Eo, Long Xuyên. V|i đảo võ  sò đƣợc 

th|nh lập nhƣ tại gần Núi Chóc m| c{c mảnh trên cùng đƣợc định tuổi 

l|: 4.870 ± 120 năm, 5.570 ± 120 năm, 5.680 ± 120 năm c{ch nay. Sau 

đó, mƣc̣ biển hạ xuống 3m v| 2m. Một bãi sò cổ năm̀ ở 2m c{ch c{c 

sò hiện nay đƣợc định tuổi l|: 4.150 ± 140 năm c{ch nay. Lƣợn c{t tại 

ch}u thổ sông Cƣũ Long cao 2m so với mặt đ}t́ hiện thời có tuổi l|: 

4.500 ± 110 năm c{ch nay. Tích tụ tạp loại của mƣć triều cƣờng năm̀ ở 

trên v| phía sau c{c tích tụ triều cƣờng hiện nay: 4.500 ± 250 năm, 

4.200 ± 110 năm c{ch nay. 

Mƣ̣c biển tiếp tục xuống th}́p v| để lại nhiều lƣợn c{t kh{c. Một 

trong số c{c lƣợn c{t đó l| Giồng Đá: 3.430 ± 110 năm c{ch nay . 

Vịnh Rạch Gi{ lúc đó to hơn b}y giờ với nhƣ̂ng con sò đa ̂vùi trong 

đ}́t: 2.500 ± 100 năm c{ch nay. 

Ch}u thổ sông Cửu Long từ từ hiện ra. Một m}̃ u đất cổ l}́y ở 

độ s}u 0,9m tạ i vùng 10km phía Nam T}n An có ch ứa nhiều ch}́ t 
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hƣ̂u cơ của môi trƣờng nƣớc lợ (Coleman 1972), có niên đại l| 

2.700 ± 200 năm c{ch nay. Vậy tại Long An, ch}u thổ đa ̂ gần ho|n 

chỉnh v|o năm 750 trƣớc Công nguyên. 

Ngƣời tiền sƣ ̃ở Bến Đò, Long Bình chế t{c nhiều dụng cụ v| đồ 

gốm, định tuổi l|: 3.040 ± 140 năm, 3.000 ± 110 năm c{ch nay. 

Di chỉ cổ nh}́t ở miền đ}́t th}́p tìm th}́y ở Rạch Núi đa ̂ để lại 

nhiều t|n vật nh| bếp nhờ C14, cho biết tuổi l|: 2.400 ± 100 năm cách 

nay. Có lẽ sau nhƣ̂ng năm n|y v| nh}n có đợt hải tho{i, ngƣời 

tiền sƣ ̃lần dò xuống chiếm cƣ ́tại ch}u thổ sông Cƣ̃u Long để rồi lập 

nên nhƣ̂ng khu cƣ d}n rộng lớn v|o thế kỷ I trƣớc Công nguyên, c{ch 

hiện tại 2.050 - 2.150 năm theo lịch C14. 

Ở đ}y cần lƣu ý l| bằng chƣ́ng của hải x}m H IV với một mƣ̣c biển 

cổ ở cao độ 1 - 1,5m chẵng phải l| dê ̂ ph{t hiện. Nói chung mƣ̣c 

biển cổ cần có v{ch đa ́đăc̣ biệt tƣơng đối đúng, nhô trần ra không bị 

c}y cỏ che phủ, chẵng có nhiều đa ́ tảng cuội sỏi ở ch}n tích tụ lên 

đến chiều cao đó, để rồi qua năm rộng th{ng d|i c{c đợt sóng đánh dồn 

dập v|o đ}ý m| đeô gọt th|nh hang hốc, rãnh hoặc cho c{c nhuyên̂ thể 

v| san hô có nơi tƣạ để b{m gỡi mảnh vỏ hoặc l| đục lỗ đăc̣ trƣng. 

Nếu l| nơi có chênh mƣc̣ nhiều giƣâ triều lên v| triều xuống, nhƣ khi 

triều cƣờng sóng gió đánh mạnh tung tóe nƣớc vung cao thì di tích cổ 

c|ng khó t{ch biệt. Măṭ kh{c ngang bên trên mƣc̣ biển 1 - 1,5m l| mƣc̣ 

biển 2m đa ̂đƣợc duy trì kh{ l}u trong qu{ khƣ ́đến 1.200 năm v| đa ̂

để lại nhiều di tích rõ nét mang cać giải vỏ sò ốc cụ thể, khiến cho chỉ 

cần tạo hóa hơi vụng về một chút, xê xích tí xíu thì hai mƣc̣ biển 1,5m 

v| 2m lại trùng chập v|o nhau. Chẵng hạn nhƣ tại Kiên Lƣơng v| 

Hòn Chồng mƣc̣ 1m r}́t gần với mƣc̣ 2m. Cả hai tạo ra hốc chung 

kh{ lớn, chỉ ngăn c{ch bên trong bỡi một gò đa ́năm̀ ngang. Đƣợc nhƣ 

vậy l| nhờ vùng H| Tiên có c{c núi đa ́vôi thƣ ́tốt giúp cho sƣ ̣chạm 

khăć đƣợc tinh tế. 

Tại nhi ều nơi khác có các di tích m ực biển ở 1,25m, 1,50m, 

1,75m thì các nh| nghiên c ứu dê̂  tính li ền xếp gộp v|o nhóm  bậc 

thềm 2m một c{ch g ần đúng ; chƣa kể l| các chuyên  viên đó chỉ  
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ƣớc tính gi ảm lƣợc cao đ ộ l| 2m rồi ghi thẵng v|o cá c b|i báo cáo 

m| chẵng c ần chi tiết hóa d|i dòng . Th{i đ ộ n|y thật dê̂ hi ểu, vì 

nhƣ̂ng xê xích chút ít nhƣ v ậy chẵng có ý nghîa gì đối với sƣ̣ lƣợc 

duyệt các bi ến chuyển địa ch}́t trọng đại . Họ không có nhi ệm vụ 

đi tìm năm ba t}́ c nƣớc đ ể ch}m thêm v|o cơn lû ngô h ầu hũy 

diệt một nền văn minh cổ nhƣ chúng tôi đang cố gắng ph}n tích 

ở đ}y. 

Còn b|n đ ến yếu tố thời gian thì ngay khi định tu ổi bằng C 14 

một cách chính xác , cũng vẫn đƣa đ ến kết quả có sai số . Ví nh ƣ, 

niên đại lƣợn cát ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long cao 2m l| 4.500 ± 

110 năm cách nay ; Niên đại Gi ồng Đá (Kiên Giang ) l| 3.430 ± 110 

năm cách nay . Khoảng sai số nhƣ v ậy đƣợc xem không đáng k ể 

với khoa học địa ch}́t , song trong đời sống con ngƣ ời, một đợt 

ngập lụt kéo d|i chĩ c ần 1/10 sai số đó l| 11 năm thôi cûng đũ xóa 

đi cả vùng d}n cƣ nơi đồng ruộng th}́p nhƣ T}y Nam B ộ xƣa. Rõ 

r|ng có nhƣ̂ng khó khăn nh}́t định trong vi ệc sƣ̃ dụng các dƣ̂ ki ện 

địa ch}́t v| niên đại C 14 v|o việc xác định ảnh hƣỡng cũa h ải x}m 

đối với cu ộc sống cũa con ngƣời trong nhƣ̂ng th ế kỷ g ần đ}y. 

Nhƣng không phải tƣ̀ đó phũ định m ột đợt h ải x}m m| chúng tôi 

gọi l| đợt h ải x}m IV . Có m ột bằng chƣ́ng khá quan trọng đ ể soi 

s{ng hi ện tƣợng tƣ̣ nhiên nói trên . Đó l| di tích cũa m ột khối san 

hô d|y đến 1,20m l}̂n võ sò ốc , bị che khuất dƣới 0,4m đ}́t v| nằm 

ở ngay mƣ̣c tri ều cao tại Đông H ải, trong vùng Ninh Hòa , có tu ổi 

C14 l| 900 ± 90 năm cách nay . 

1. Ở đ}y cần lƣu ý c{c sƣ ̣kiện về cao độ mƣ̣c biển v| tuổi của m|u 

san hô: 

- Biên độ triều hay l| c{ch biệt giƣâ triều cao v| th}ṕ tại địa 

phƣơng l| trên 2m, v| tộc đo|n san hô khi th|nh lập cần có một ít 

nƣớc biển bên trên để sống, do đó v|o sinh thời của khối san hô nói trên 

mƣc̣ biển trung bình phải cao hơn mƣc̣ hiện nay cơ̂ 1,5 - 2m. 

- Tuổi tìm th}́y bên trên l| của m ột m}̂u chọn ng}̂u nhiên , 

chƣa phải l| phản ảnh sát số tu ổi thật cũa c ả khối v| dî nhiên số  
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tuổi n|y phải có nhiều đợt, nhiều thế hệ gi| hơn, tỷ nhƣ 1.000 - 

1.100 năm chẵng hạn. 

- Phƣơng ph{p C14 cho ta biết tuổi của m}̂u vật kể tƣ ̀năm tộc 

đo|n san hô hoặc sò ốc đa ̂ chết, chƣa phải l| lúc sinh vật mới hình 

th|nh. Đ|nh rằng đời sống san hô v| sò ốc mỗi thế hệ tƣơng đối 

ngắn, nhƣng cũng nên dƣ ̣trù sai biệt một số năm. 

- Lƣợng C 14 tại c{c xứ nhi ệt đới nhƣ Vi ệt Nam có khá nhi ều 

trong nƣớc mƣa do CO 2 hòa tan . Khi rơi xuống mặt đ}́t n ếu gặp 

loại mẫu v ật chƣ́a cacbonnat theo ki ểu võ sò ốc v| san hô dê̂  nhiê̂m 

CO2 thì mẫu v ật đó đƣợc tăng cƣờng thêm m ột h|m lƣợng C 14 

ngoại l ệ v| sê l|m gi ảm bớt số tu ổi khi đƣa v|o máy phát hi ện 

phóng xạ y ếu. Hiệu ƣ́ng n|y gọi l| sƣ̣ “trẽ trung hóa” hay sƣ̣ gi ảm 

tuổi cũa m}̂u v ật cacbonnat có th ể bỏ q ua khi xét các niên đại 

chung chung nhƣng cần lƣợng định kŷ khi ph}n tích chi ti ết chính 

x{c thời đi ểm cụ th ể của bi ến cố . Hiệu chính 20% tỷ l ệ giảm tuổi 

sau khi sò ốc đâ ch ết thì tu ổi cũa khối tr ầm tích bi ển Đông có th ể 

gi| hơn nhƣ cơ̂ 1.200 - 1.300 năm cách nay . Với sƣ̣ hi ệu chính hợp 

lý nhƣ v ậy thì h ải x}m biển Đông xảy ra đúng v|o giƣ̂a th ế kỷ VII 

cho đến đầu thế kỷ VIII sau Công nguyên . Đợt h ải x}m }́y góp 

phần chính l|m tan bi ến hải cảng Óc Eo cuối th ế kỷ VII v| c ả c{c di 

tích trong n ền văn minh Óc Eo ở đồng bằng sông Cƣ̃u Long . 

Mặt kh{c, chúng ta cũng ghi nhận đƣợc hiện tƣợng tƣ ̣ nhiên 

tƣơng đƣơng nhƣ vậy ở bên kia bờ Th{i Bình Dƣơng. Chẵng hạn 

nhƣ ở duyên hải Hoa Kỳ, R. W. Fairbridge có vẽ lƣợc đồ về c{c đợt 

hải tho{i v| bậc thềm cận đại với quan niệm chủ yếu l| kể tƣ̀ sau đợt 

tan băng đầu hôlôxen l|m d}ng mƣ̣c nƣớc biển lên 4 - 5m thì  mƣ̣c 

biển trung bình hạ dần thông qua nhƣ̂ng dao động lên xuống theo 

kiểu rung với biên độ c|ng tiến gần thời hiện tại c|ng nhỏ lại. 

Fairbridge đa ̂đƣa ra lƣợc đồ nhƣ sau: 

- Hải tho{i , hay l| sƣ̣ nhô ra Paria đƣợc định tu ổi l| 1.250 năm 

c{ch nay (700 sau Công nguyên). Bậc thềm tƣ̀ 0,5m đến 1m (2 đến 
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3 feet) đặt tên l| bậc thềm Rott, est, định tuổi 1.000 - 1.200 năm 

c{ch nay (950 - 750 sau Công nguyên). 

- Hải tho{i hay sƣ ̣ nhô ra Florida đƣợc định tuổi l| 2.000 năm 

c{ch nay (50 trƣớc Công nguyên) v| l|m hạ th}́p mƣ̣c biển đến 3m 

dƣới mƣ̣c biển trung bình hiện nay. Bậc thềm tƣ ̀1,5 đến 2m (5 đến 6 

feet) hay bậc thềm Abrolhos, tuổi trong khoảng 2.300 năm cách nay 

(350 trƣớc Công nguyên). 

- Hải tho{i hay sƣ ̣ nhô ra Crane Key đƣợc định tuổi l| 3.300 

năm, hạ th}́p đến 2m. Hải tho{i hay sƣ ̣ nhô ra Pelham Bay, đƣợc 

định tuổi l| 2.400 - 2.800 năm c{ch nay, hạ th}́p đến 3m dƣới mƣ̣c 

biển trung bình hiện nay. Bậc thềm 3m (10 feet) hay l| bậc thềm 

Younger Peron, tuổi tƣ ̀3.400 đến 3.900 năm c{ch nay. 

- Hải tho{i hay sƣ ̣nhô ra Bahama đƣợc định tuổi l| 4.300 năm 

c{ch nay, hạ th}́p mƣ̣c biển đến 3m. Bậc thềm tƣ ̀3m đến 4m (10 đến 

15 feet) hay bậc thềm Older Peron, tuổi trong khoảng 5.000 năm 

c{ch nay1. 

Ngo|i ra, tuy chƣa nắm hết dữ kiện, nhƣng chĩ l| cûng có th ể dự 

liệu rằng tại miền duyên hải v| hải đảo kh{c từ Malaysia đến 

Australia, từ Bornéo đến Đ|i Loan, đều có hệ bậc thềm dùng l|m 

chứng tích c{c đợt d}ng lên v| hạ xuống của mực nƣớc Th{i Bình 

Dƣơng nhƣ vậy. Một ví dụ l| tại Merizo, hải đảo Guam, J. I. Tracey 

(1964) đã cho rằng c{c nham ch}t́ vôi nằm giữa Th{i Bình Dƣơng 

n|y có tuổi l| 3.400 ± 250 năm có kèm theo sự x{c nhận rằng 

chúng ở cao độ 2m (6,5 feet) cao hơn mặt biển hiện tại2. 

___________ 

1. R. W. Fairbridge: Định niên đại nhƣ̂ng chuyễn động mới nhất của mƣ̣c 

nƣớc biễn kỷ đệ tƣ́ (chƣ̂ Anh), New York, 1958. 

R. W. Fairbridge: Mƣ̣c nƣớc biễn toàn cầu và nhƣ̂ng biến đỗi của khí hậu 

(chƣ̂ Anh), 1962. 

2. K. Pitakpaivan v| R. Srilenawat: Nhƣ̂ng biến đỗi của mƣ̣c biễn sau 

thời thƣợng tân ở vịnh Thái Lan (chƣ̂ Anh), 1967. 

S. Fujii et N. Fuji: Mực nƣớc biễn hâụ băng kỷ ở các đảo Nhâṭ Bản (chữ 

Anh), Osaka, 1967. 



Phụ lục 

 

 

 
605 

 

Điều thật đ{ng thú vị l| dù một duyên hải ở bên n|y v| một 

khảo cứu ở  bên kia Th{i Bình Dƣơng c{ch xa đến 1/3 vòng tr{i đất 

m| đã đƣa đến hai thời biểu vừa chính x{c vừa tƣơng ứng với nhau 

(xem Bảng 1). Sự tƣơng ứng ấy đã góp phần x{c nhận hiện tƣợng 

hải x}m IV v|o khoảng thế kỷ VI - VII l| phổ biến chung. Hải cảng 

Óc Eo phải chăng đã lụi t|n đi nhanh chóng, một phần do bởi đợt 

hải x}m nói trên? 

Bảng 1: Tƣơng đƣơng về các đợt dâng lên và hạ xuống của mƣ̣c 

biển tại Việt Nam và bên Hoa Kỳ. Cao độ so với mƣ̣c biển trung bình hiện 

nay. Tuổi tuyệt đối định bằng phƣơng pháp C14 

 

 
 

Lƣu ý: Tuổi của c{c m}̂u sò ốc, san hô v| sinh vật sống v|o thời c{c hải x}m 

v| hải tho{i đƣợc định bằng phóng xạ yếu với sai sô ́ tƣ̀ 100 đến 250 

năm. Nếu hiệu chính sô ́ năm thông qua c{c sai sô ́ thì hai thời bi ểu 

bên Việt Nam v| bên Hoa Kỳ ho|n to|n ăn khớp với nhau. 

Nguồn: Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở Đồng bằng Cửu Long - Nhiều t{c 

giả, Sở Văn hóa v| Thông tin An Giang, xu}́t bản, 1984.  

 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
606 

 
PHỤ LỤC 2 

“HỒ CHÍ MINH - BIÊN NIÊN TIỂU SƢ̃” 
(Trích) 

 
 

Tháng 10, khoảng cuối tháng (1943). 

Hồ Chí Minh bắt đầu tham gia một số hoạt động của V iệt 

Nam c{ch mạng đồng minh hội1. 

Tháng 11, khoảng giƣ̂a tháng (1943). 

Theo yêu cầu cũa Tr ƣơng Phát Khuê , Hồ Chí Minh nh ận chức 

Phó Chủ tịch Việt Nam c{ch mạng đồng minh hội (Chủ tịch l| 

Nguyên̂ Hải Thần). 

___________ 

1. Việt Nam c{ch mạng đồng minh hội l| một tô ̃chƣ́c của ngƣời Việt 

Nam ở Trung Quốc thuộc nhiều đãng ph{i, đƣợc sƣ̣ hiệp trơ ̣ của Đệ tƣ́ 

chiến khu. Th{ng 7-1942, đâ có một ủy ban trù bị gồm 28 đại biễu của c{c  

đoàn thễ, do Nguyê̂n Hải Th}̀n l|m Chủ nhiệm. Đại hội th|nh l}̣p, lúc đ}̀u 

định v|o ng|y 10-8-1942, sau hoãn đến ng|y 1-10-1942. Quốc d}n Đãng  

Trung Quốc muốn nắm chặt tô ̃chƣ́c n|y, giao cho Chủ nhiệm Cục Chính trị 

Lƣơng Hoa Thịnh l|m đại diện chỉ đạo. Th{ng 5-1943, Lƣơng đƣợc  điều 

đi, Chủ nhiệm mới của Cục Chính trị l| H}̀u Chí Minh thay. Đến th{ng 12-

1943, Tƣ lệnh Đệ tƣ́ chiến khu Trƣơng Ph{t Khuê kiêm chƣ́c đại diện , 

H}̀u Chí Minh làm phó đại diện . Đại diện chĩ đạo có văn phòng giúp việc , 

do Tiêu Văn - Trƣỡng phòng ngoại vụ cũa Đệ tƣ́ chiến khu  - phụ tr{ch. 

Sau ng|y th|nh lập, Đồng minh hôị v}̂n năm bè bảy môí, rời rạc, bê bối. 

Trƣơng Ph{t Khuê quyết định cải tô ̃Đồng minh hôị để Hô ̀Chí Minh tham 

gia công tác lânh đạo. Trƣớc khi chính th ức cãi tỗ , Trƣơng yêu c}̀ u Hồ  Chí 

Minh hợp t{c với Nguyê̂n Hải Th}̀n với cƣơng vị Phó Chủ tịch Việt Nam 

c{ch mạng đồng minh hôị. 
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Tháng 11, ngày 23 (1943). 

Hồ Chí Minh rời khỏi Cục Chính trị Đệ tƣ ́ chiến khu đến ở  

trong nh| Tổng bộ Việt Nam c{ch mạng đồng minh hội1 đặt tại 

đƣờng Ngƣ Phong trong th|nh phố Liê̂u Ch}u. 

Cuối năm (1943). 

Hồ Chí Minh đến nói chuyện với lớp hu}ń luyện c{n bộ đăc̣ biệt cũa 

thanh niên Việt Nam do Đo|n hu}ń luyện c{n bộ Đệ tƣ ́ chiến khu tổ 

chƣć tại Đaị Kiều (Liêû Ch}u, Quảng T}y, Trung Quốc). 

Nguồn: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 

Viện Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Biên niên 

tiểu sƣ̃, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2006, 

t. 2, tr. 199-204. 

Tháng 2, khoảng cuối tháng (1944). 

Hồ Chí Minh tham dƣ ̣ Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu to|n 

quốc cũa Vi ệt Nam các h mạng đ ồng minh hội. Tại Hội nghị , Ngƣời 

đề nghị mỡ rộng th|nh phần Đại hội, trong đó có đại biểu cũa  Việt 

Minh... đƣợc Trƣơng Ph{t Khuê t{n th|nh v| ủy th{c cho Ngƣời khỡi 

thảo kế hoạch triệu tập Đại hội quan trọng n|y1. 

Nguồn:  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 

Viện Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Biên niên 

tiểu sƣ̃, H| Nội, 2006, t. 2, tr. 208-210. 

___________ 

1. Không d{m tr{i ý Trƣơng Ph{t Khuê, Nguyê̂n Hải Th}̀n cƣ̃ Diệp 

Thụy Đình v| Trung Tú Nghị l| ủy viên qu}n sƣ̣ đặc biệt của Việt Nam cách 

mạng đồng minh hội đến Cục Chính trị Đệ tƣ́ chiến khu đón Hồ Chí  

Minh ra “công t{c”. 

2. Tại Hội nghị trù bị Đại hội đại biễu to|n quốc của Việt Nam c{ch 

mạng đồng minh hội do Trƣơng Ph{t Khuê triệu t}̣p, Hô ̀Chí Minh nêu rô: 

Th|nh ph}̀n Đại hội, ngo|i Ban Ch}́p h|nh Việt Nam c{ch mạng đồng minh 

hội, đại biễu Quốc d}n Đãng (Việt Nam ) v| Đảng Đại Việt ra , nên có  đại 

biễu của Việt Minh v| c{c tô ̃ chƣ́c kh{c ở trong nƣớc nhƣ Hội Ph}̣t  gi{o, 

Hội truyền b{ chƣ̂ quốc ngƣ̂, Hội [nh s{ng< 

Nhƣng khi thảo lu}̣n, môṭ sô ́ ngƣời không đồng ý cho tô ̃ chức thuộc 

Viêṭ Minh cử đại biễu tham dự. Về thời gian đại hôị, Hôị nghị trù bị 

cũng không nh}́t trí đƣợc. 
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Tháng 8, ngày 9 (1944). 

Hồ Chí Minh đƣợc tƣớng Trƣơng Ph{t Khuê trả lại tƣ ̣ do v| 

cho phép trỡ về Việt Nam1 cùng với 18 thanh niên do Ngƣời chọn2. 

Trƣớc khi rời Liê̂ u Ch}u, Ngƣời nói v ới tƣớng Trƣơng: “Tôi l| 

một ngƣời cộng sản, nhƣng điều m| tôi quan t}m hiện nay l| độc 

lập v| tự do cũa n ƣớc Việt Nam, chứ không phải l| chũ nghîa 

cộng sản. Tôi có m ột lời đảm bảo đặc biệt đối với ông rằng: chủ  

___________ 

Hô ̀Chí Minh b|n với c{c th|nh viên Viêṭ Minh nêu ý kiến đổi tên Đại 

hôị đại biễu to|n quốc th|nh Đại hôị đại biễu c{c đo|n thễ c{ch mạng  

hải ngoại. Ý kiêń n|y đƣợc giao cho Lê Tùng Sơn b{o c{o với Trƣơng 

Ph{t Khuê. Trƣơng Ph{t Khuê đồng ý v| ủy th{c cho Hô ̀ Chí Minh  khởi 

thảo kế hoạch triêụ t}̣p Đại hôị đại biễu c{c đo|n thễ c{ch mạng  hải ngoại 

thuôc̣ Việt Nam c{ch mạng đồng minh hôị. 

Kế hoạch đƣợc thảo r}́t nhanh, trong đó Hô ̀ Chí Minh đề nghị th|nh 

ph}̀n đại hôị gôm̀: c{c ủy viên ch}́p h|nh của Viêṭ Nam c{ch mạng đồng 

minh hôị, đại biễu “lớp hu}́n luyêṇ đặc biệt” ở Đại Kiều, đại biễu ngƣời Việt 

trong biệt động qu}n Nam Ninh, đại biễu “Hôị giải phóng” ở V}n Nam, đại 

biễu Việt Nam phục quố c qu}n, đại biểu đảng Đại Việt và đại biểu Ph}n hộ i 

Việt Nam Hiệ p hội Quốc tế chôńg x}m lƣợc, v.v.. Kế hoạch cũng đề ra c{ch 

b}̀u lại Ban Ch}́p h|nh Viêṭ Nam c{ch mạng đồng minh hôị v| môṭ sô ́điêm̃ 

về việc qu{ độ từ Đại hôị đại biễu hải ngoại đến Đại hôị đại biễu to|n quốc. 

Trong môṭ buôĩ tiêc̣ tr| do Trƣơng Ph{t Khuê  mời c{c đại biễu Hôị nghị 

trù bị tham dự, kế hoạch do Hô ̀Chí Minh thảo ra đƣợc Trƣơng giới thiêụ 

v| khẳng định trƣớc mọi ngƣời. Ph{i phản đối cũng đ|nh phải nghe theo. 

1. Theo tƣớng Trƣơng Phát Khuê trong báo cáo ngày 9-8-1944 (Việt Nam 

văn kiện hộ i biên) v| trong cuộ c tọa đ|m v ới King C .Chen thì Hồ  Chí Minh 

đƣơc̣ c}́p một gi}́y phép đi đƣơǹg, Gi}́y chứng minh thƣ do Tƣớng Trƣơng 

ký, môṭ bãn đồ qu}n sự, t|i liệu tuyên truyề n, thuôć phòng bệ nh và 76.000 

đồng quan kim để đi đƣơǹg và làm kinh phí hu}́n luyêṇ. 

2. Mƣời t{m thanh niên đó l|: Dƣơng Văn Lôc̣, Vi Văn Tôn, Ho|ng 

Quang Trao, Ho|ng Kim Liên, Phạm Văn Minh, Ho|ng Sĩ Vịnh, Nông 

Văn Mƣu, Ho|ng Gia Tiến, Trƣơng Hữu Chi, Lê Nguyên, Ho|ng Nh}n, 

Nông Kim Thanh , Ho|ng Thanh Thủy , H| Hiền Minh, Lê Văn Tiến, Dƣơng 

Văn Lê̂, Đỗ Trọng Viê̂n, Đỗ Lạc. 
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nghĩa cộng sản sẽ chƣa đƣợc thƣ̣c hiện ở Việt Nam trong vòng 50 

năm tới”1. 

Ngƣời c{m ơn sƣ ̣giúp đơ̂ của tƣớng Tiêu Văn v| nói: “Nhƣ̂ng gì 

tôi đa ̂nói với ông (về Việt Nam v| phong tr|o c{ch mạng Việt Nam) 

l| sƣ ̣thật 99%. Chỉ có 1% tôi chƣa nói với ông m| thôi”2. 

Tháng 9, đầu tháng (1944). 

Rời khu Hạ Đống, Hồ Chí Minh v| nhƣ̂ng ngƣời cùng đi đến 

Thủy Kh}̃u Quan, gi{p biên giới. Bị lính canh ải của Quốc d}n 

Đảng Trung Quốc kh{m xét v| l|m khó dê,̂ Ngƣời gọi điện cho 

Phòng đốc s{t qu}n cảnh Long Ch}u, nhờ Tăng Thiên Tiết can 

thiệp v| đâ đƣợc phép đi qua. 

Nguồn: Học viện Chính trị quôć gia Hồ Chí Minh - 

Viện Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Biên niên 

tiểu sƣ̃, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2006, 

t.2, tr.217-220. 

___________ 

1. Hồi ký của Trƣơng Ph{t Khuê, Tu}̀n b{o Liên hợp tạp chí, Hồng 

Kông, 1962. 

2. Liu San: “When President Ho Chi Minh was in South China”, Wen 

hui pao (Văn hôì b{o), Hôǹg Kông, 7-9-1953. 
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PHỤ LỤC 3 

NGHỊ QUYẾT CŨA BAN TRUNG ƢƠNG ĐẢNG 

NGÀY 6, 7, 8 THÁNG 11 NĂM 19391
 

(Trích) 

... 
 

III 

CHÍNH S[CH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG 

Trƣớc kia trong khi đế quốc Ph{p còn có thể đƣńg v|o Mặt 

trận d}n chủ thế giới chống ph{txít x}m lƣợc, chống chiến tranh để 

duy trì hòa bình, chính s{ch cai trị ở chính quốc v| thuộc địa có đôi 

chút tính ch}t́ tiến bộ, d}n chúng Đông Dƣơng một mặt vì còn có thể 

lợi dụng nh ững sự có thể công khai (possibilités légales) của tƣ sản 

d}n chủ, lại nhờ Mặt trận bình d}n Ph{p l| điều kiện thuận tiện để 

tranh đấu chống phản động thuộc địa đòi cải c{ch tiến bộ, đòi cơm 

{o, chống sự hăm dọa của ph{txít Nhật để giữ gìn hòa bình; một mặt 

vì tình thế quốc tế v| trong xứ chƣa đăc̣ biệt căng thẳng, vận mệnh 

v| t|i sản của d}n chúng Đông Dƣơng chƣa trực tiếp bị hăm dọa, 

chƣa đẩy d}n chúng lên đƣờng tranh đấu quyết liệt với đế quốc 

Ph{p, thì trong lúc nhất định ấy, hình thức tổ chức v| tranh đấu thích 

hợp hơn hết v| cần thiết hơn hết cũa d}n chúng l| l ập Mặt trận d}n 

chủ chống phản động thuộc địa v| chống ph{txít x}m lƣợc. 

___________ 

1. Thƣờng đƣợc gọi l| Nghị quyết Trung ƣơng 6. 
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B}y giờ tình thế đa ̂đổi kh{c hẵn, đế quốc Ph{p hiện giờ l| một 

tên thủ phạm đƣơng ph{t động cuộc thế giới đế quốc chiến tranh. 

Chính s{ch cai trị của Chính phủ Đalađiê đã ho|n to|n ph ản động 

(ph{txít hóa). Sƣ ̣thống trị c{c thuộc địa, nh}́t l| Đông Dƣơng l| một 

chế độ qu}n nh}n ph{txít rõ rệt v| sƣ ̣mƣu mô đầu h|ng thỏa hiệp 

với ph{txít Nhật đa ̂đặt ra trƣớc mắt v}́n đề sống còn của c{c d}n tộc 

Đông Dƣơng. 

Bƣớc đƣờng sinh t ồn cũa các d}n t ộc Đông Dƣơng không còn có 

con đƣờng n|o khác hơn l| con đƣờng đánh đ ổ đế quốc P h{p, 

chống t}́t c ả {ch ngoại x}m vô lu ận da trắng hay da v|ng đ ể tranh 

l}́y giải phóng đ ộc lập. Đế quốc Pháp còn , d}n chúng Đông Dƣơng 

chết, đế quốc Pháp chết, d}n chúng Đông Dƣơng còn . Cuộc thế giới 

đế quốc chi ến tranh sê l|m cho đ ế quốc chủ nghĩa th ế giới ng|y 

c|ng yếu dần, tr{i lại vì những sự đau đớn , thê thảm do chiến tranh 

g}y nên bắt d}n chúng ph ải chịu, l|m cho họ c|ng b}́t bình , căm tƣ́c 

nên phong tr|o cách mạng th ế giới sê c|ng to r ộng, mạnh mẽ , 

nhƣ̂ng lò lƣ̃ a cách mạng th ế giới t}́t nhiên sê bùng cháy . Sƣ̣ bóc l ột 

t|n ác cũa đế quốc Pháp ở Đông Dƣơng để cung c}́p cho chiến tranh 

sẽ l|m cho d}n Đông Dƣơng ng|y c|ng c{ch mạng hóa . Cuộc cách 

mạng đ{nh đổ đế quốc Pháp cũa các d}n t ộc Đông Dƣơng nh}́t định 

sẽ nổ bùng. 

Căn cƣ ́ v|o nhƣ̂ng sƣ ̣ biến đổi trên quốc tế v| trong xƣ ́ v| sƣ̣ 

biến chuyển mới cũa phong tr|o cách m ệnh thế giới v| Đông Dƣơng , 

Đảng ta phải thay đổi chính s{ch. 

Mặt trận d}n chủ thích hợp với ho|n cảnh trƣớc kia, ng|y nay 

không còn thích hợp nƣ̂a. Ng|y nay phải th|nh lập Mặt trận thống 

nh}́t d}n t ộc phản đế Đông Dƣơng (M.T.T.N.D.T.P.Đ.Đ.D.) để tranh 

đ}́u chống đế quốc chiến tranh, đánh đổ đế quốc Ph{p v| bọn  

phong kiến thối n{t, giải phóng c{c d}n tộc Đông Dƣơng l|m cho 

Đông Dƣơng ho|n to|n độc lập. 

Nội dung v| đặc đi ểm cũa Mặt tr ận thống nh}́t d}n t ộc phản 

đế Đông Dƣơng (M.T.T.N.D.T.P.Đ.Đ.D.): l| hình thƣ́c liên hi ệp t}́ t 
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cả c{c d}n t ộc Đông Dƣơng dƣới n ền thống trị đ ế quốc Pháp , t}́t cả 

c{c giai cấp , c{c đ ảng phái , c{c ph ần tƣ̃ ph ản đế muốn gi ải phóng 

cho d}n tộc, để tranh đ}́u chống đ ế quốc chi ến tranh , chống x}m 

lƣợc phátxít , đánh đổ đế quốc Pháp , vua chúa b ổn xƣ́ v| t}́t c ả bọn 

tay sai cũa đ ế quốc đòi hòa bình , cơm áo , thƣ̣c hi ện nền độc lập hoàn 

toàn cho các dân t ộc Đông Dƣơng với quy ền dân tộc tƣ̣ quy ết. Kh{c với 

Mặt trận d}n chũ l| sƣ̣ liên hi ệp các giai c}́p có ít nhi ều tiến bộ, c{c 

đảng phái cách m ệnh với các đ ảng phái c ải lƣơng để đòi c ải cá ch 

tiến bộ, Mặt trận thống nh}́t d}n t ộc phản đế l| mặt tr ận cách mệnh 

l| sƣ̣ liên hi ệp các d}n t ộc, c{c giai cấp , c{c đảng phái , c{c phần tƣ̃ 

có tính chất ph ản đế. Nếu Mặt trận d}n chũ chƣa l|m li ệt bại các xu 

hƣớng c ải lƣơng đề huề thì Mặt tr ận T.N.D.T.P.Đ. l| một mặt tr ận 

kịch li ệt chống với các đ ảng phái , c{c xu hƣớng c ải lƣơng đề huề, 

l|m liệt bại chúng nó ho|n to|n trong phong tr|o gi ải phóng d}n 

tộc. Mặt tr ận d}n chũ còn khác với Mặt tr ận phản đế l| trong tiến 

trình ph{t tri ển cách m ệnh, sƣ̣ liên quan lƣ̣c lƣợng trong Mặt tr ận 

phản đế sẽ mau bi ến chuyển v| biến chuyển theo một hình thƣ́c 

đặc bi ệt khác với sƣ̣ bi ến chuyển có th ể có của Mặt tr ận d}n chũ ; 

nói m ột cách khác l| giai c}́p tƣ s ản nằm trong Mặt tr ận d}n chũ 

trong khi đi chung với d}n chúng đ ể thƣ̣c hiện yêu sách d}n chũ có 

thể ít v| ch ậm quay lại ph ản bội quyền lợi d}n t ộc. Tr{i lại , nhƣ̂ng 

tầng lớp tƣ s ản có ít nhi ều tính ch}́t ph ản đế nằm trong Mặt tr ận 

phản đế trên bƣớc đƣờng cách mạng cũa d}n chúng sê r}́t dê̂ v| r}́t 

mau quay lại ph ản bội quyền lợi d}n t ộc, ph{ hoại phong tr|o gi ải 

phóng d}n t ộc. 

Mặt trận T.N.D.T.P.Đ.Đ.D. với cách mạng tƣ s ản dân quyền: Cuộc 

c{ch mạng gi ải phóng các d}n t ộc cũa  Mặt tr ận phản đế l| một 

kiểu cũa cách mạng tƣ s ản d}n quyền. Song đƣ́ng trong tình th ế 

kh{c ít nhi ều với tình th ế 1930-1931, chiến lƣợc cách mạng tƣ s ản 

d}n quyền b}y giờ cûng ph ải thay đổi ít nhi ều cho hợp với tình  
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thế mới. C{ch m ệnh phản đế v| điền địa l| hai cái m}́u chốt cũa 

c{ch m ệnh tƣ sản d}n quyền. Không giải quyết đƣợc cách m ệnh 

điền địa thì không gi ải quyết đƣợc cách m ệnh phản đế. Tr{i lại 

không giải quyết đƣợc cách m ệnh phản đế thì không gi ải quyết 

đƣợc cách  mệnh điền địa - c{i nguyên tắc chính ấy không bao giờ 

thay đổi đƣợc , nhƣng nó ph ải ƣ́ng dụng m ột cách khôn khéo th ế 

n|o để thƣ̣c hiện đƣợc nhi ệm vụ chính cốt cũa cách m ệnh l| đánh 

đổ đế quốc. Hiện nay tình hình có đ ổi mới . Đế quốc chiến tranh , 

khủng hoảng cùng với ách thống trị phátxít thu ộc địa đâ đƣa v}́n đ ề 

d}n tộc th|nh một v}́n đề kh}̃n c}́p r}́t quan trọng . Đám đông trung 

tiểu địa chũ v| tƣ s ản bổn xƣ́ cûng căm tƣ́c đ ế quốc. Đứng trên l ập 

trƣờng gi ải phóng d} n tộc, l}́y quyền lợi d}n t ộc l|m tối cao , t}́t cả 

mọi vấn đề của cuộc c{ch mệnh, cả v}́n đề điền địa cûng ph ải nhằm 

v|o cái mục đích }́y m| gi ải quyết. Vì v ậy, trong khi chũ trƣơng 

M.T.T.N.D.T.P.Đ.Đ.D. c{ch mệnh tƣ sản d}n quyền trong lúc n|y chĩ 

mới tịch ký ruộng đ}́t cũa nhƣ̂ng địa chũ phản bội quyền lợi d}n tộc. 

Một điều khác nƣ̂a l| Mặt tr ận phản đế chƣa đƣa kh}̃u hi ệu lập 

Chính phủ “Xôviết công nông binh” l| hình thƣ́c chính phũ riêng cũa 

d}n chúng lao đ ộng, m| đƣa kh}̃ u hiệu “Chính phũ Liên bang c ộng 

hòa d}n chủ Đông Dƣơng” l| hình thức chính phủ chung cho t}́t cả 

c{c tầng lớp d}n chúng trong xƣ́ v| trong phong tr|o gi ải phóng d}n 

tộc, một bộ phận cũa giai c}́p tƣ s ản còn có th ể đi chung với d}n 

chúng trong một giai đoạn n|o . Song cuộc cách m ệnh tƣ sản d}n 

quyền trong giai đoạn l ập Mặt trận phản đế còn v| phải biến chuyển 

theo nhƣ̂ng hình thƣ́c mới v| tri ệt để hơn, tùy theo tình thế thay đổi 

của Mặt tr ậnv| lƣ̣c lƣợng tƣơ ng đƣơng trong h|ng ngũ. Đảng cộng 

sản luôn luôn coi chính quy ền Xôviết l| hình thƣ́c chính phủ rộng 

rãi, d}n chũ hơn hết v| triệt để của d}n chúng. C{ch mệnh tƣ sản d}n 

quyền còn v| ph ải biến chuyển qua cách mạng vô s ản. Sƣ̣ biến 

chuyển }́y hoặc hòa bình không phải vô trang bạo đ ộng nƣ̂a , chƣ ́
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không phải không đổ m{u, hoặc bằng bạo đ ộng tùy theo lƣ̣c lƣợng 

vô sản v| sƣ ̣ liên minh của nó với nông d}n trong xƣ ́cùng sƣ́c ủng 

hộ của vô sản thế giới. 

Chiến lƣợc cũa Mặt tr ận thống nhất dân t ộc phản đế Đông Dƣơng: 

Mục đích của Mặt tr ận T .N.D.T.P.Đ.Đ.D. l| đánh đ ổ đế quốc 

Ph{p , vua chúa b ổn xƣ́ v| t}́t c ả bọn tay sai của đ ế quốc ph ản bội 

d}n tộc. 

Lƣ̣c lƣợng chính của c{ch mạng l| công nông, dƣ̣a v|o c{c 

tầng lớp trung sản th|nh thị, thôn quê v| đồng minh trong chốc lát 

hoặc trung lập giai c}́p tƣ bản bổn xƣ,́ trung, tiểu địa chủ. Mặt trận ấy 

phải dƣới quyền chỉ huy của vô sản giai c}́p. 

Không nhận rô sƣ̣ c ần thiết lânh đạo cũa vô s ản giai c}́p trong 

cuộc cách mạng tƣ s ản d}n quyền, một giai c}́p cách mạng tri ệt để 

hơn hết, có m ột Đảng mạnh nh}́t th ế giới , một bộ tham mƣu đũ 

t|i năng , đũ kinh nghi ệm, đũ hy sinh l| Quốc t ế cộng sản v| chi 

nh{nh của nó l| Đ ảng Cộng sản Đông Dƣơng thì không rô vai trò 

lãnh đ ạo của vô s ản. Trong cuộc cách m ệnh giải phóng d}n t ộc 

giai c}́p vô s ản cầm quyền lânh đạo thì v}́n đ ề điền địa mới gi ải 

quyết đƣợc m ột cách đúng đắn v| thích hợp vì nó l| m ột giai c}́p 

tiên tiến nh}́t , c{ch m ệnh triệt để, không có chút  khí cụ sinh s ản 

n|o v| không dính líu đ ến v}́n đ ề đ}́t ru ộng, m| v}́n đ ề điền địa 

có gi ải quyết đƣợc r|nh mạch , thỏa mãn v| hợp thời thì cu ộc cách 

mạng ph ản đế mới thắng lợi , c{ch mạng gi ải phóng d}n t ộc mới 

th|nh công. 

Cuộc c{ch mạng điền địa không có giai c}́p vô sản chỉ huy 

không thể đi đến triệt để. Công nông l| hai c{i lƣ̣c lƣợng chính của 

c{ch mệnh, sƣ ̣ đồng minh chặt chẽ của công nông l| v}́n đề sống 

chết của c{ch mạng, không có sƣ ̣ đồng minh ấy thì c{ch mạ ng 

không thể thắng lợi đƣợc. 

Công nông phải đƣa cao c}y cờ d}n t ộc lên , vì quy ền lợi sinh  

tồn cũa d}n t ộc m| să̂n s|ng bắt tay với ti ểu tƣ sản v| nhƣ̂ng  tầng 
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lớp tƣ s ản bổn xƣ́ , trung tiểu địa chũ còn có căm tƣ́c đ ế quốc, vì sự 

căm tƣ́c }́ y có th ể l|m cho họ có ít nhi ều tinh thần chống đ ế quốc. 

Tuy nhiên bản ch}́t cũa giai c}́p tƣ s ản trong thời đại n|y luôn 

luôn sợ s ệt phong tr|o d}n chúng . Trong lúc cao tr|o cách m ệnh, 

họ sẽ rời h|ng ngũ ph ản đế, vì quy ền lợi ích kỹ m| bõ con đƣờng 

giải phóng d}n t ộc, con đƣờng cách m ệnh phản đế v| sê nghiêng 

về phe đế quốc. Trong lúc }́y thì sƣ̣ trung l ập giai c}́p tƣ s ản bổn 

xƣ́ l| m ột điều r}́t c ần thiết cho cách m ệnh giải phóng d}n t ộc v| 

cũng vì những lẽ ấy , muốn thƣ̣c hiện Mặt tr ận phản đế v| bảo đảm 

sƣ̣ thắng lợi cũa cách m ệnh phản đế, cần phải l|m liệt bại xu 

hƣớng quốc gia c ải lƣơng . Ngo|i nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng chính v| phụ 

ấy, cuộc cách mạng còn c ần đến nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng dƣ̣ trƣ̂ gián ti ếp 

nhƣ vô sản Pháp , vô sản thế giới , Liên Xô , d}n chúng thu ộc địa v| 

b{n thuộc địa. 

Trong cuộc tranh đ}́u với d}n chúng Đông Dƣơng, đế quốc 

Ph{p còn kéo c{c đế quốc kh{c hoặc gi{n tiếp hoặc trƣ̣c tiếp đồng 

minh với nó để dẹp phong tr|o c{ch mệnh thì sƣ ̣ liên lạc đồng 

minh của c{c d}n tộc Đông Dƣơng với c{c lƣ̣c lƣợng c{ch mạng 

giải phóng chống đế quốc trên thế giới, với vô sản giai c}́p thế giới, 

với th|nh trì c{ch mệnh thế giới l| Liên Xô l| một sƣ ̣ cần thiết 

không thể không có đƣợc, vì sƣ ̣ đồng tình v| ủng hộ cuộc cách  

mệnh thế giới có thể quyết định phong tr|o c{ch mạng trong xƣ ́ trong 

một phạm vi không phải nhỏ (kinh nghiệm c{ch mệnh T}y Ban 

Nha v| Trung Quốc). 

Cuộc cách mạng tƣ s ản d}n quyền do Mặt tr ận 

T.N.D.T.P.Đ.Đ.D. thƣ̣c hi ện giải quyết: 1) Đánh đ ổ đế quốc Pháp , 

vua chúa b ổn xƣ́ v| t}́t c ả bọn ph ản động tay sai cho đế quốc v| 

phản bội d}n tộc. 2) Đông Dƣơng ho|n to|n độc lập (thi h|nh 

quyền d}n tộc tƣ̣ quy ết). Không một d}n tộc n|o có th ể giải phóng 

riêng rê vì Đông Dƣơng ở dƣới quy ền thống trị duy nh}́t cũa đ ế 

quốc Pháp v ề mặt chính trị , kinh tế v| binh bị . Không có 
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thể một bộ phận n|o tho{t khỏi nền thống trị ấy m| chẳng liên 

quan đến cả to|n thể nền thống trị của đế quốc Ph{p. Sự liên hiệp các 

d}n tộc Đông Dƣơng không nh}t́ thiết bắt buộc c{c d}n tộc phải 

th|nh lập một quốc gia duy nh}t́ vì c{c d}n tộc nhƣ Việt Nam, 

Miên, L|o xƣa nay v}n̂ có sự độc lập. Mỗi d}n tộc có quyền giải quyết 

vận mệnh theo ý muốn của mình, song sự tự quyết cûng  không 

nh}t́ định nghĩa l| rời hẳn nhau ra. 3) Lập Chính phủ Liên bang cộng 

hòa d}n chủ Đông Dƣơng (đã giải thích trên ). 4) Đ{nh đuổi hải lục 

không qu}n của đế quốc Ph{p ra khỏi xứ, lập quốc d}n cách m ệnh 

qu}n (nói đ{nh đuổi ra khõi x ứ m| không nói đ{nh đuổi trống 

không, vì nếu qu}n đội của đế quốc đã bị đ{nh đuổi tan n{t, song 

v}n̂ còn l}ñ lút trong xứ thì sự }m mƣu đ{nh lại c{ch m ệnh v}̂ n 

còn . Một ng|y n|o m| có qu}n lính đế quốc ở trong xứ thì Đông 

Dƣơng chƣa phải l| ho|n to|n độc lập, những qu}n lính }́ y b}́ t 

cứ ngƣời Pháp hay ng ƣời bổn xứ). 5) Quốc hữu hóa nh ững nh| 

băng, c{c c ơ quan vận tải, giao thông , c{c binh x ƣởng, c{c s ản 

vật trên rừng, dƣới biển v| dƣới đất. 6) Tịch ký v| quố c hữu hóa 

t}́t cả c{c xí nghi ệp cũa t ƣ bản ngoại quố c v| bọn đế quốc thực 

d}n v| t|i sản cũa bọn ph ản bội d}n tộc, nh| máy giao th ợ 

thuyền quản lý . 7) Tịch ký v| quố c hữu hóa đất ruộng cũa đế 

quốc thực d}n , cố đạo v| bọn ph ản bội d}n tộc. L}́y đất bọn 

phản bội, bọn cố  đạo , đất công điền, đất bõ hoang chia cho 

qu}n chúng nông d}n c|y c}́ y. ( Chính phủ chỉ lấ y đất cũa bọn 

địa chủ ph ản bội, của cố  đạo, công điền, đất bõ hoang ch ia cho 

d}n c|y l|m đủ ăn, nếu thiếu phải l}́ y thêm đất tịch ký cũa bọn 

thực d}n; nhƣng khi chia đất cho d}n c|y, chia cho bần nông v| 

công nh}n nông nghiệp ở thôn quê trƣớc, còn n ữa sê chia cho 

trung nông cho họ đủ số ng). Những đồn điền tập trung sê l ập 

th|nh đồn điền cũa Nh| n ƣớc (nhƣ Sốpkhôsơ: Sovkhoze)1, công 

___________ 

1. Sôṕkhôsơ: Tiếng Nga có nghĩa l|: Nông trƣờng quốc doanh - B.T. 
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nh}n nông nghiệp ở đó sẽ l|m việc ăn lƣơng v| hƣỡng quyền lợi 

nhƣ thợ thuyền. D}n c|y có thể đũ sống rồi, còn bao nhiêu Chính phủ 

phải để về Chính phủ kinh dinh theo lối đại sinh sản để dùng v|o sƣ ̣

lợi ích chung cho quốc gia, nếu ta hô một c}u suông “T}́t cả ruộng 

đ}́t tịch ký đều chia cho d}n c|y”, sau n|y nếu Chính phủ  để lại 

phần n|o, bọn phản động sẽ vin v|o đó l|m cho d}n c|y b}́t bình 

Chính phủ. Đất chia d}n c|y, d}n c|y đƣợc hƣỡng hoa  lợi, nhƣng 

quyền sỡ hƣ̂u v}̂n l| của Chính phủ, nhƣ̂ng ngƣời đƣợc  đ}́t không 

đƣợc cầm b{n v| không ai đƣợc mua, sƣ ̣ chia ruộng đ}́t tùy theo 

tay l|m v| miệng ăn. 8) Thi h|nh luật lao động ng|y 8 giờ, 7 giờ cho 

c{c hầm mỏ, luật xã hội bảo hiểm ho|n to|n, tiền hƣu trí cho thợ, tìm 

công ăn việc l|m cho thợ th}́t nghiệp, trợ c}́p th}́t nghiệp, công việc 

ngang nhau đồng lƣơng ngang nhau, không ph}n biệt gi| trẻ, đ|n 

ông, đ|n b|. 9) Bỏ hết c{c thứ sƣu thuế, đánh thuế lũy tiến hoa lợi. 

10) Thủ tiêu t}́t cả c{c khế ƣớc cho vay đặt nợ. Lập nh| băng nông 

phố v| bình d}n ng}n h|ng. 11) Ban h|nh c{c quyền tƣ ̣do d}n chủ, 

cả quyền nghiệp đo|n, bãi công, phổ thông đầu phiếu, nhƣ̂ng ngƣời 

công d}n tƣ ̀18 tuổi trỡ lên b}́t cƣ ́đ|n ông, đ|n b| nòi giống n|o đều 

đƣợc quyền bầu cƣ,̃ ứng cƣ.̃ 12) Phổ thông gi{o dục cƣơ̂ng b{ch. 

13) Nam nƣ ̂ bình quy ền về mọi phƣơng diện xã hội, kinh tế v| 

chính trị. 14) Mỡ rộng c{c cuộc xã hội, y tế, cƣ́u tế, thể thao, v.v.. 
 

Nguồn:  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng 

Toàn tập, t.6, tr.535-543. 
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PHỤ LỤC 4 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ TRUNG ƢƠNG LẦN THƢ́ VIII 

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG (5-1941) 
(Trích) 

 

III. V]́N ĐỀ D]N TỘC 

Chính s{ch d}n t ộc cũa Phá p: Đối với c{c d}n t ộc Đông 

Dƣơng , Ph{p dùng chính s{ch cai trị rất dã man . Chúng nó theo 

chính s{ch đ ế quốc chũ nghîa m| nƣớc Anh đâ dùng đ ể cai trị l| 

chính s{ch “chia đ ể trị”. Đối với nƣớc Vi ệt Nam một d}n tộc, một 

lịch sử , một văn hóa , một tình hình sinh hoạt nhƣ nhau , thế m| 

chúng chia l|m ba k ỳ, dùng ba lối cai trị khác nhau r ồi g}y mối thù 

hằn cƣ̀u thị ở c{c xứ đó . L|m cho sƣ̣ đo|n k ết giƣ̂a các d}n t ộc 

ng|y c|ng khó khăn . 

Đối với c{c d}n tộc kh{c nhƣ Cao Miên, L|o chúng nó cũng l|m 

cho xa c{ch hẳn d}n Việt Nam, l|m cho họ {c cảm d}n tộc Việt 

Nam, không có chút thiện cảm n|o đối với nhau. Ly gi{n d}n tộc để 

ngăn cản sự đo|n kết c{ch mạng của c{c d}n tộc l| một mục  đích. 

Một mục đích nữa l| đem d}n tộc n|y bắn giết d}n tộc khác . Trong 

c{c phong tr|o c{ch mạng Đông Dƣơng chúng nó th ƣờng đem d}n 

tộc n|y chống d}n tộc kh{c. Đem lính Nam qua Miên, L|o, đem lính 

Miên, L|o về Nam. 
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Trong cuộc khỡi nghîa cũa nh}n d}n Nam K ỳ, đế quốc Pháp 

đem lính Cao Miên v| Mọi bắn đ ồng b|o ta ở Nam Kỳ. Ngo|i các 

d}n tộc Miên , L|o ra lại có các d}n t ộc thiểu số , ở Bắc K ỳ có d}n 

Thổ, Mèo, Mƣờng , M{n, v.v. Ở Trung Kỳ có Mƣờng , Đê, Hời, v.v. 

Ở Nam Kỳ có c{c d}n t ộc Mọi . Nhƣ thế c{c d}n t ộc }́y ph ần lớn l| 

trình đ ộ sinh hoạt th}́p , còn dại khờ nên dễ bị lừa gạt . Trong m}́y 

năm gần đ}y đâ trỡ nên cái lợi khí cũa đ ế quốc lợi dụng đem 

chống lại đ ồng b|o Việt Nam . Muốn ly gián các d}n t ộc Đông 

Dƣơng, đế quốc Pháp tìm cách ngăn trỡ sƣ̣ giao thi ệp, liên lạc giƣ̂a 

c{c d}n t ộc nhƣ không cho ngƣời Nam v|o buôn bán trong Mọi , 

không cho d}n tộc Mọi b ận áo qu ần ngƣời Nam , không đƣợc cƣới 

hỏi lấy nhau ở c{c đ ồn điền, chúng nó lại dùng nh}n công M ọi 

chống lại nh}n công ngƣời Nam . Ở trong trại lính tụi quan binh 

tìm c{ch l|m cho c{c d}n t ộc ác c ảm nhau, g}y ra cuộc đánh l ộn 

nhau, rồi tìm cách ũng h ộ d}n tộc n|y chống d}n t ộc kia . Ly gián 

d}n tộc v}̂n chƣa đũ , chúng nó lại còn t ìm c{ch l|m mờ {m tinh 

thần d}n tộc, xuyên tạc nhƣ̂ng trang lịch sƣ̃ chi ến đ}́u oanh li ệt cũa 

c{c d}n t ộc, duy trì các phong tục mê tín , hủ l ậu l|m cho họ ngu 

muội v| có lúc l|m tiêu di ệt cả một d}n tộc nƣ̂a . Đứng trƣớc chính 

s{ch d}n t ộc cũa Pháp , c{c d}n t ộc Đông Dƣơng chĩ c ần có m ột 

cuộc cách mạng m| đánh đ ổ cả nhƣ̂ng chính sách }́y mới l|m cho 

c{c d}n t ộc Đông Dƣơng tồn tại m ột cách hợp với ti ến hóa , mới 

bƣớc v|o con đƣờng văn minh ch}n chính đƣợc . 

Chính s{ch d}n tộc cũa Đ ảng ta : C{c d}n t ộc Đông Dƣơng 

hiện nay bị dƣới hai t ầng áp bƣ́c bóc l ột cũa giặc Pháp - Nhật. 

[ch {p bức ấy qu{ nặng n ề, c{c d}n t ộc Đông Dƣơng không thể 

n|o chịu đƣợc . Đế quốc Pháp - Nhật chẵng nhƣ̂ng áp bƣ́c bóc l ột 

cả c{c d}n t ộc không chƣ̀a m ột hạng n|o . D}̂u l| anh tƣ b ản, anh 

địa chũ , một anh thợ hay m ột anh d}n c|y đều cảm th}́y cái ách 

nặng n ề của đ ế quốc l| không th ể n|o sống đƣợc . Quyền lợi t}́t c ả 

c{c giai cấp bị cƣớp gi ật, vận mạng d}n t ộc nguy vong không lúc 

n|o bằng . 
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Ph{p - Nhật ng|y nay không phải chỉ l| kẻ thù của công nông m| 

l| kẻ thù của cả d}n tộc Đông Dƣơng. Trong lúc n|y kh}̃u hi ệu 

của Đảng ta l| trƣớc hết phải l|m sao giải phóng cho đƣợc các d}n 

tộc Đông Dƣơng ra khỏi {ch của giặc Ph{p - Nhật. 

Muốn l|m tròn nhiệm vụ ấy, trƣớc hết tập trung cho đƣợc lực 

lƣợng cách mạng to|n côi Đông Dƣơng, không ph}n biệt thợ thuyền, 

d}n c|y, phú nông, địa chủ, tƣ bản, bản xứ, ai có lòng yêu nƣớc 

thƣơng nòi sẽ cùng nhau thống nh}t́ mặt trận, thu góp to|n lực đem 

t}t́ cả ra gi|nh quyền độc lập, tự do cho d}n tộc, đ{nh tan  giặc 

Ph{p - Nhật x}m chiếm nƣớc ta. Sự liên minh t}t́ cả lực lƣợng của 

c{c giai cấ p, đảng phái , c{c nhóm c{ch mạng c ứu nƣớc, c{c tôn 

gi{o c{c d}n t ộc chố ng Pháp - Nhật, đó l| công vi ệc cố t yếu cũa 

Đảng ta . Nói nh ƣ thế không phải Đảng ta thũ tiêu v}́ n đề giai c}́ p 

đấu tranh trong cuộc cách mạng Đông Dƣơng. Không ! V}́n đề 

giai c}́ p đấu tranh v}̂ n tồn tại mâi m ãi. Nhƣng trong giai đoạn 

hiện tại , quốc gia trƣớc hết, thì tấ t thảy những yêu sách cũa b ộ 

phận m| có hại đến quyền lợi cũa to|n th ể, của giai cấ p m| có hại 

đến quyền lợi cũa d}n t ộc, thì ph ải gác lại để giải quyết sau . 

Trong lúc n| y quyền lợi cũa b ộ phận, của giai cấ p phải đặt dƣới 

sự sinh tử, tồn vong cũa quố c gia , của d}n t ộc. Trong lúc n|y n ếu 

không giải quyết đƣợc v}́ n đề d}n tộc giải phóng , không đòi 

đƣợc độc lập, tự do cho to|n thể d}n tộc, thì ch ẳng những to|n 

thể quốc gia d}n tộc còn chịu mâi ki ếp ngựa tr}u, m| quyền lợi 

của b ộ phận, giai c}́ p đến vạn n ăm cûng không đòi lại đƣợc. Đó 

l| nhiệm vụ cũa Đảng ta trong v}́ n đề d}n tộc. Một điều thứ hai 

nữa l| đã nói đến v}́ n đề d}n tộc tức l| nói đến sự tự do độc lập 

của m ỗi d}n tộc tùy theo ý muố n cũa m ỗi d}n tộc. Nói nh ƣ thế 

nghĩa l| sau lúc đ{nh đuổi Pháp - Nhật, ta phải thi h|nh đúng 

chính s{ch “d}n t ộc tự quyết” cho các d}n t ộc Đông Dƣơng. C{c 

d}n tộc số ng trên côi Đông Dƣơng sê tùy theo ý muố n, tổ chức 

th|nh liên bang cộng hòa d}n chũ hay đƣ́ng riêng th|nh một d}n 
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tộc quốc gia tùy ý . Một chính phũ c ộng hòa mạnh hơn không có 

quyền bắt các d}n t ộc nhõ y ếu tu}n theo chính sách mình v| tham 

gia chính phũ  mình v| c{c d}n t ộc thiểu số cûng không ph ải bắt 

buộc theo các d}n t ộc đa số v| mạnh . Văn hóa cũa m ỗi d}n tộc sê 

đƣợc tƣ̣ do phát tri ển tồn tại , tiếng mẹ đẽ cũa các d}n t ộc sê đƣợc 

tƣ̣ do phát tri ển tồn tại v| đƣợc b ảo đảm. Sƣ̣ tƣ̣  do độc lập cũa các 

d}n tộc sê đƣợc thƣ̀a nh ận v| coi trọng . Nếu các d}n t ộc nhõ muốn 

cùng d}n tộc lớn th|nh l ập liên bang d}n chũ to lớn , đó không 

phải l| một sƣ̣ bắt bu ộc m| l| một sƣ̣ tùy ý muốn cũa nh}n d}n 

trong xƣ́ . 

Riêng d}n tộc Việt Nam, một d}n tộc đông v| mạnh hơn hết ở 

Đông Dƣơng, sau lúc đánh đuổi đƣợc Ph{p - Nhật sẽ th|nh lập một 

nƣớc Vi ệt Nam d}n chũ mới theo tinh th ần t}n d}n chũ . Chính 

quyền c{ch mạng của nƣớc d}n chủ mới ấy không phải thuộc 

quyền riêng của một giai c}́p n|o m| l| của chung cả to|n thể d}n 

tộc, chỉ trƣ ̀ có bọn tay sai của đế quốc Ph{p - Nhật v| nhƣ̂ng bọn 

phản quốc , nhƣ̂ng bọn thù , không đƣợc giƣ̂ chính quy ền, còn ai l| 

ngƣời d}n sống trên dải đ}́t Việt Nam đều thảy đƣợc m ột phần 

tham gia giƣ̂ chính quyền, phải có một phần nhiệm vụ giƣ̂ l}́y v| bảo 

vệ chính quyền ấy. Đối với c{c d}n tộc Miên, L|o v| c{c d}n tộc 

thiểu số ở  Đông Dƣơng, d}n tộc Việt Nam có nghĩa vụ phải dìu 

dắt giúp đơ̂ trong bƣớc đƣờng tranh đ}́ u tƣ ̣ do độc lập. Nhƣng 

muốn l|m tròn hai nhiệm vụ trên kia l| giải phóng d}n tộc v| d}n 

tộc tƣ ̣quyết ta phải nhận rằng: 

1) Nhƣ̂ng d}n t ộc sống ở Đông Dƣơng đều chịu dƣới ách 

thống trị cũa giặc Pháp - Nhật, cho nên muốn đánh đu ổi chúng 

nó không chỉ d}n t ộc n|y hay d}n tộc kia m| đũ , m| phải có 

một lƣ̣c lƣợng thống nh}́t cũa t}́t th ảy các d}n t ộc Đông Dƣơng 

họp lại . 

2) Cuộc cách mạng Đông Dƣơng l| m ột bộ phận cách mạng 

thế giới v| giai đoạn hi ện tại l| m ột bộ phận d}n chũ  chống 
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ph{txít. Bỡi vì Pháp - Nhật hiện nay l| một bộ phận đế quốc x}m lƣợc 

v| l| một bộ phận ph{txít thế giới. 

3) Vận mạng của d}n tộc Đông Dƣơng lại chung với vận mạng 

nƣớc T|u c{ch mạng v| Liên bang Xôviết. Cuộc tranh đ}́u chống 

ph{txít của Liên Xô v| T|u l| cuộc tranh đ}́u chung vận mạng của c{c 

d}n tộc Đông Dƣơng. Bỡi vậy ở Đông Dƣơng cuộc tranh đ}́u chống 

ph{txít Nhật l| cuộc tranh đ}́u một bộ phận của cuộc đ}́u tranh của 

T|u v| Liên Xô chống lại ph{txít thế giới. 

Tóm lại, phải giƣ ̂ một chính s{ch d}n tộc nhƣ trên kia hợp với 

nguyện vọng của to|n thể nh}n d}n, hợp với nguyện vọng của c{c  

giai c}́p, c{c d}n tộc Đông Dƣơng, hợp với cuộc tranh đ}́u chung 

của to|n th ế giới chống phátxít v| x}m lƣợc , cuộc cách mạng  Đông 

Dƣơng mới th|nh công chắc chắn đƣợc. 

IV. CHÍNH S[CH MỚI CỦA ĐẢNG 

Tình hình thay đổi. Ph{p m}́t nƣớc cho Đức, Đức g}y chiến với 

Liên Xô, Nhật chiếm Đông Dƣơng, đó l| nhƣ̂ng biến cố lớn đâ xảy 

ra, một cuộc chiến tranh thế giới đa ̂ bƣớc v|o một giai đoạn  mới, 

giai đoạn c{c nƣớc đế quốc ph{txít cùng với c{c nƣớc d}n chủ ho|n 

cầu x}u xé nhau dƣ ̂ dội hơn. Trong lúc đó Liên Xô đâ  trỡ nên một 

đội qu}n tiền phong trong Mặt trận d}n chủ, đâ tập hợp t}t́ cả lƣ̣c 

lƣợng d}n chủ to|n thế giới quanh mình để diệt trƣ ̀tụi ph{txít. 

Tình hình Đông Dƣơng cûng không kém thay đổi. Đế quốc 

Nhật chiếm Đông Dƣơng tròng thêm m ột cái ách nô l ệ cho d}n 

Đông Dƣơng. Nh}n d}n Đông Dƣơng nay không phải chĩ l |m nô 

lệ cho giặc Pháp m| còn l|m tr}u ng ựa cho giặc Nhật nữa. Ph{p 

đầu h|ng Đức v| Nhật g}y ra chiến tranh Thái Bình D ƣơng, chúng 

c|ng tăng thêm sự {p b ức bóc l ột xứ Đông Dƣơng. Trƣớc tình th ế 

đó nh}n d}n Đông Dƣơng vô cùng khốn đốn, không những các tầng 

lớp thợ thuyền, d}n c|y, quần chúng lao kh ổ cũng ph ải ráo  
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riết dƣới hai tầng áp bƣ́c cũa Pháp - Nhật, m| ngay các tầng lớp tiểu 

tƣ sản, phú nông , địa chũ , viên chƣ́c th ảy đều bị phá s ản v| khánh 

kiệt dƣới sƣ̣ bóc l ột cũa Pháp - Nhật. Do đó thái đ ộ của c{c giai cấp 

nh}n d}n thay đổi nhiều. Sƣ̣ thay đ ổi thái đ ộ của c{c giai cấp trong 

nh}n d}n l|m cho lƣ̣c lƣợng cách mạng v| ph ản cách mạng cûng 

thay đổi. Th{i đ ộ của c{c giai cấp nh}n d}n thay đ ổi nhƣ thế n|o? 

Giai c}́p vô s ản v| d}n c|y nghèo n|n , khốn kh ổ nặng n ề hơn lúc 

n|o hết, đâ hăng hái quy ết liệt hơn chống đế quốc. Xem nhƣ̂ng cuộc 

khỡi nghîa Nam K ỳ v| Bắc Sơn , giai c}́p công nông đâ có m ột tinh 

thần hy sinh v| quyết liệt hơn ng|y trƣớc. Đến anh em binh lính 

trƣớc kia họ l| m ột lợi khí cho qu}n đ ế quốc lợi dụng đ|n áp cách 

mạng, ng|y nay căn cƣ́ v|o cu ộc bạo đ ộng Nam Kỳ, v|o cuộc khỡi 

nghĩa Đô Lƣơng thì thấy rằng tinh th ần cách mạng binh lính đâ lên 

cao, họ không ngần ngại trên bƣớc đƣờng cùng với thợ thuy ền, d}n 

c|y tranh đ}́u chống đ ế quốc x}m lƣợc . Giai c}́p ti ểu tƣ sản đặc biệt 

l| các h|ng viên chƣ́c , tiểu chũ, tiểu nông vì nạn bóc l ột cũa đế quốc 

v| sinh hoạt khốn đốn , đối với cách m ạng tham gia hăng h{i m ột 

phần, một phần nƣ̂a lại tõ c ảm tình với cách mạng m ột cách sốt 

sắng hơn trƣớc . 

Giai c}́p địa chũ - phú nông v| m ột phần tƣ bản bản xƣ́ thay 

đổi thái đ ộ nhiều hơn . Trƣớc kia đối với cách mạng hoặc có thái 

độ {c c ảm, tìm c{ch ph{ hoại , hoặc thờ ơ lânh đạm . Thế m| ng|y 

nay lại khác , chỉ trừ m ột số ít l|m tay sai cho giặc Pháp , hoặc đi 

bợ đơ̂ ton hót bọn Nh ật, còn ph ần đông đâ có c ảm tình với cách 

mạng hoặc giữ th{i đ ộ trung lập. Th{i đ ộ của c{c đ ảng phái chính 

trị cũng có thay đ ổi ít nhi ều. Nhƣ̂ng đ ảng phái có tính ch}́t ch}n 

th|nh cách mạng thì nay đâ có m ột thái đ ộ rõ r ệt v| quyết t}m 

hơn tuy lƣ̣c lƣợng cũa họ còn y ếu. Còn c{c đ ảng phái th}n Nhật 

thì m ột số đông qu ần chúng trƣớc kia bị chúng nó lƣ̀a phỉnh m| 

nghe theo nay đâ th}́y rô ch ỗ dã t}m của Nh ật, lại c|ng ch{n 

Nhật, nên họ cûng có khuynh hƣớng cách mạng . Xem nhƣ quần 
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chúng của Vi ệt Nam phục quốc đ ồng minh hội sau lúc qu}n Nhật 

đem tố giác cho Pháp bắt v| gi ết hại thì họ lại c|ng tƣ́c ghét Pháp - 

Nhật, tỏ m ột thái đ ộ muốn đi với Đ ảng ta để chống kẽ thù chung . 

C{c đo|n thể tôn giáo nhƣ đạo Cao Đ|i trƣớc kia l| th}n Nhật, nhƣng 

ng|y nay trƣớc nhƣ̂ng h|nh đ ộng gian trá cũa Nh ật một số đông tín 

đồ dƣới hạ tầng quần chúng lại có khuynh hƣớng cách mạng m| ghét 

Nhật chống Pháp . Kèm theo sự thay đ ổi thái độ ấy lại đi theo với sự 

thay đổi lƣ̣c lƣợng cách mạng , nhƣ̂ng giai c}́p trƣớc còn xa cách 

mạng nay trung l ập hay cảm tình với cách mạng . Nhƣ̂ng hạng nhƣ 

địa chũ, tƣ bản bản xƣ́ trƣớc kia có thể l| đội qu}n hậu bị cũa đế quốc 

chống cách mạng nay đâ bi ến th|nh hậu bị qu}n cũa cách mạng . 

Trong sƣ̣ thay đ ổi }́y ta th}́ y lƣ̣c lƣợng cũa phe cách mạng tăng gia 

m| hậu bị qu}n cũa địch nh}n sê do đó m| gi ảm xuống nhi ều. Hơn 

nƣ̂a nhƣ̂ng cuộc cách mạng d}n t ộc giải phóng cũa T|u , Ấn Độ cuộc 

c{ch mạng vô sản Pháp - Nhật, cuộc chiến tranh thế giới v| Thái Bình 

Dƣơng, cuộc kháng chiến cũa Liên Xô. 

Nói tóm lại , trong cuộc cách mạng Đông Dƣơng hai lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng v| phản c{ch mạng đâ b|y ra nhƣ sau: 

a- Lƣ̣c lƣợng cách mạng 

1. Tiền phong qu}n: vô sản giai c}́p Đông Dƣơng. 

2. Hậu bị qu}n trƣc̣ tiếp: 

a) Trong nƣớc: 

1) Nông d}n. 

2) C{c tầng lớp nh}n d}n phản đế to|n quốc.  

b) Ngo|i nƣớc: 

1) Cuộc kh{ng chiến của nh}n d}n T|u. 

2) Cuộc c{ch mạng d}n tộc giải phóng của c{c d}n tộc dƣới ách 

thống trị của Ph{p - Nhật. 

3) Cuộc c{ch mạng của nh}n d}n Ph{p, Nhật. 
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4) Liên Xô, v.v.. 

3. Hậu bị qu}n gi{n tiếp: 

a) Nhƣ̂ng m}u thu}̂n ng}́m ng ầm v| biểu lộ giƣ̂a phátxít Nh ật, 

Ph{p. 

b) Nhƣ̂ng m}u thu}̂n ng}́m ngầm v| biểu lộ trong h|ng ngũ 

thống trị Ph{p v| Nhật ở Đông Dƣơng. 

c) Nhƣn̂g m}u thu}̂n ng}́m ngầm v| biểu lộ giƣ̂a bọn tay sai 

Ph{p v| tay sai Nhật. 

d) Cuộc chiến tranh Th{i Bình Dƣơng. 

e) Cuộc chiến tranh thế giới. 

b. Lƣ̣c lƣợng phản cách mạng 

1. Thống trị Ph{p ở Đông Dƣơng v| bọn tay sai của chúng. 

2. Ph{txít Nhật v| bọn tay sai của chúng nó. 

Cần phải thay đổi chiến lƣợc. Sƣ ̣ thay đổi về kinh tế, chính trị 

Đông Dƣơng, sƣ ̣ thay đổi th{i độ, lƣ̣c lƣợng c{c giai c}́p ở Đông 

Dƣơng, buộc Đảng ta phải thay đổi chính s{ch c{ch mạng ở Đông 

Dƣơng cho phù hợp với nguyện vọng chung của to|n thể nh}n 

d}n Đông Dƣơng, cho hợp với tình hình thay đổi, Đảng ta phải có 

một chính s{ch c{ch mạng thích hợp với tình trạng ấy, mới chỉ 

d}̂n cuộc c{ch mạng đến thắng lợi chắc chắn đƣợc. 

Vậy nguyện vọng của nh}n d}n Đông Dƣơng hiện nay l| gì? 

Chính l| nh}n d}n Đông Dƣơng, không ph}n biệt d}n tộc n|o, 

giai c}́p n|o. Nhiệm vụ đánh Ph{p đuổi Nhật cũng không phải 

riêng của giai c}́p vô sản v| d}n c|y, m| l| nhiệm vụ chung của to|n 

thể nh}n d}n Đông Dƣơng. 

Tóm lại , nhiệm vụ gi ải phóng d}n t ộc, độc lập cho đ}́t nƣớc l| 

một nhiệm vụ trƣớc tiên cũa Đ ảng ta v| cũa cách mạng Đông 

Dƣơng hợp với nguy ện vọng chung cũa t}́t c ả nh}n d}n Đông 

Dƣơng. Muốn l|m tròn nhi ệm vụ đó , Đảng ta phải thống nh}́t  lƣ̣c 

lƣợng cách mạng cũa nh}n d}n Đông Dƣơng dƣới m ột hiệu cờ 
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thống nh}́t , t}́t cả c{c tầng lớp , c{c giai cấp , c{c đảng phái , c{c d}n 

tộc, c{c tôn gi{o có tinh th ần chống Pháp , chống Nh ật muốn đ ộc 

lập cho đ}́t nƣớc , th|nh một mặt tr ận cho cách mạng chung . Vậy 

thì cu ộc cách mạng Đông Dƣơng hi ện tại không ph ải l| cuộc cách 

mạng tƣ s ản d}n quyền, cuộc cách mạng ph ải giải quyết hai v}́n 

đề: phản đế v| điền địa nƣ̂a , m| l| cuộc cách mạng chĩ ph ải giải 

quyết một v}́n đ ề cần kíp “d}n t ộc giải phóng” , vậy thì cu ộc cách 

mạng Đông Dƣơng trong giai đoạn hi ện tại l| m ột cuộc cách mạng 

d}n tộc giải phóng . 

3. C{ch mạng d}n t ộc giải phóng . Chƣa chũ tr ƣơng l|m cách 

mạng t ƣ sản d}n quyền m| chũ tr ƣơng l|m cách mạng gi ải 

phóng d}n t ộc. Không phải giai c}́ p vô sản Đông Dƣơng bõ m}́ t 

nhiệm vụ điền địa đi đ}u, cũng không ph ải đi lùi lại m ột bƣớc, 

m| chĩ b ƣớc một bƣớc ngắn hơn để có s ức m| bƣớc một bƣớc 

d|i hơn. Trong giai đoạn hi ện tại ai c ũng bi ết rằng: nếu không 

đ{nh đuổi đƣợc Ph{p - Nhật thì v ận mạng cũa d}n t ộc phải chịu 

kiếp tr}u ngựa muôn đời m| v}́n đề ruộng đất cûng không l|m sao 

giải quyết đƣợc. Vậy thì trong lúc muố n giải quyết nhiệm vụ gi ải 

phóng không th ể đƣa thêm một nhiệm vụ th ứ hai chƣa cần thiết 

với to|n thể nh}n d}n, giải quyết trƣớc m| có hại cho nhi ệm vụ 

thứ nh}́t. Vì muố n đ{nh đổ Ph{p - Nhật, ta phải liên hiệp với t}́ t 

thảy nh}n d}n Đông Dƣơng không chừa một giai c}́ p n|o , m| 

trong lúc đó nếu đƣa nhiệm vụ điền địa ra gi ải quyết, nghĩa l| 

phải đ{nh đổ địa chủ , nhƣ thế chẳng phải l| m}u thu}̂ n lắm sao ? 

Trong lúc n|y quy ền lợi cũa b ộ phận, của giai cấ p phải đặt dƣới 

quyền lợi giải phóng cũa to|n th ể d}n tộc. Vậy thì quy ền lợi cũa 

nông d}n v| thợ thuyền phải đặt dƣới quyền lợi giải phóng độc 

lập cũa to|n th ể nh}n d}n. Ngay b}y giờ nếu ta nêu kh}̃ u hiệu 

đ{nh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho d}n c|y, nhƣ thế chẳng những 

ta bõ m}́ t một lực lƣợng đồng minh, một lực lƣợng hậu thu}̂ n 

trong cuộc cách mạng đ{nh  đuổi Pháp - Nhật m| còn đẩy 
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lƣ̣c lƣợng ấy về phe địch l|m th|nh hậu bị qu}n cho phe địch nƣ̂a. 

Nhƣng ta cũng đƣ̀ng tƣỡng rằng chƣa giải quyết v}́n đề ruộng đ}́t 

cho nông d}n sẽ l|m giảm bớt sƣ ̣hăng h{i tranh đ}́u m| v}̂n nỗ lƣ̣c 

tranh đ}́u mạnh hơn vì trong cuộc tranh đ}́u giải phóng d}n tộc họ 

cũng đƣợc hƣỡng nhiều quyền lợi to t{t: 

a) Đánh đuổi ph{txít Ph{p - Nhật, đó l| lật đƣợc một c{i {ch {p 

bƣ́c bóc lột nặng nh}́t của họ. 

b) Đánh đuổi Ph{p - Nhật, thủ tiêu thuế đinh, điền v| c{c thƣ́ 

thuế kh{c đó l| c{i lợi thƣ ́hai. 

c) Đƣợc chia công đi ền lại m ột cách công bằng hơn , giảm địa 

tô, sƣ̃a đ ổi nền chính trị hƣơng thôn cho họ đƣợc hƣỡng nhi ều 

quyền lợi h ơn, lại đƣợc hƣởng nhi ều ruộng đ}́t tịch thu cũa bọn 

Việt gian phản quốc v| m ột phần cũa đ ế quốc tƣ b ản đó l| quy ền 

lợi thƣ́ ba . 

d) Họ cũng đƣợc hƣỡng quyền lợi kinh tế, chính trị kh{c m| 

to|n thể nh}n d}n đều đƣợc hƣỡng. Nhƣ vậy không giảm bớt 

đƣợc lƣ̣c lƣợng c{ch mạng của nông d}n trong cuộc tranh đ}́u 

chống Ph{p, chống Nhật, m| lại còn tăng thêm nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng 

đồng minh. Nhƣ vậy l| giai c}́p vô sản đi đúng con đƣờng chính trị 

ho|n to|n có lợi mới mau ho|n th|nh c{ch mạng. 

4. Nhiệm vụ d}n tộc giải phóng (xem bản chƣơng trình Việt Minh). 

5. C{ch mạng d}n tộc giải phóng v| c{ch mạng xã hội. Trên kia 

đa ̂nói c{ch mạng giải phóng d}n tộc phải đi đến c{ch mạng tƣ s ản 

d}n quyền v| cách mạng xâ h ội chủ nghĩa . Vậy nên không thể l|m 

c{ch mạng giải phóng rồi ngƣ̀ng lại, m| phải tiến lên l|m tròn nhiệm 

vụ tƣ sản d}n quyền v| chinh phục chính quyền vô sản. Chính 

quyền vô sản l|m xong cách mạng xâ hội nhƣ thế không phải kéo d|i 

thời gian ra vì: 

a) Nếu ng|y nay sƣ̣ t ổ chƣ́c cũa vô s ản mạnh v| đ ội tiền phong 

của nó có th ể hiệu triệu to|n d}n ra l|m cách mạng , thì sự  
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chuyển biến sau đ}y r}́t dê ̂d|ng v| không kéo d|i thời giờ. Vậy nên 

cuộc hoạt động của Đảng ta l| cần thiết, c}́p b{ch v| sƣ ̣chu}̃n bị điều 

kiện chuyển biến cuộc c{ch mạng phải chu}̃n bị ngay tƣ̀ b}y giờ. 

b) Nhờ nhƣ̂ng chính quyền gi|nh đƣợc sau cuộc c{ch mạng 

giải phóng của giai c}́p vô sản có một tổ chƣ́c mạnh mẽ v| đũ sƣ́c  

để tiến lên l|m xong nhƣn̂g bƣớc c{ch mạng cao hơn. M{c có nói : 

“Hai mƣơi năm biến chuyển trong ng|y thƣờng không bằng ba  

th{ng c{ch mạng”. Vậy thì c{i bƣớc nhảy vọt của cuộc c{ch mạng  

giải phóng d}n tộc Đông Dƣơng sau đ}y có thể mau chóng. 

c) Một điều nƣ̂a l|  sau lúc cách mạng Đông Dƣơng th|nh công , 

tình hình th ế giới nh}́t định bi ến chuyển to lớn v| c ả thế giới nhƣ 

một nồi nƣớc sôi . Tình hình bên ngo|i sẽ ảnh hƣỡng đến cách mạng 

bên trong . Lúc bấy giờ vô s ản giai c}́p sê bƣớc nhƣ̂ng bƣớc  vĩ đại 

của lịch sử đ ể tiến lên cách mạng vô s ản, lập nền chuyên chính vô 

sản, kiến thiết xâ hội chũ nghîa để qua cộng sản chũ nghîa. 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, tr. 111 - 121. 
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PHỤ LỤC 5 

VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH 

TUYÊN NGÔN, CHƢƠNG TRÌNH, ĐIỀU LỆ 
 

TƢ̣A 

“Việt Nam độc lập đồng minh” là một đoàn thể cách mạng chân 

chính, có chủ trƣơng cƣ́u nƣớc đúng đắn và lập trƣờng chính trị rõ ràng. 

Càng ngày chính sách của Việt Minh càng đƣợc sƣ̣ thƣ̣c chƣ́ng nhận là 

đúng. Uy tín của Việt Minh trong dân gian vì thế tăng gia và Việt Minh 

đa ̂sớm thành một tổ chƣ́c cách mạng có sƣ́c thu hút mạnh mẽ. 

Trong khi nƣớc nhà đang bị lũ quỷ Pháp - Nhật giày xéo, nhiều bạn tâm 

huyết đa ̂bắt đầu nhận thấy mục đích chân chính của Việt Minh. Các bạn 

ấy đang tìm hiểu thêm Việt Minh đặng cùng Việt Minh chiến đấu gi ải 

phóng cho Tổ quốc. Đâ đến lúc nhƣ̂ng tài li ệu quan trọng giúp cho  ta nhận 

rõ chính sách nền tảng của Việt Minh phải đƣợc phổ biến trong dân chúng. 

Bỡi thế chúng tôi xét thấy cần phải thu thập và in lại Tuyên ngôn, 

Chƣơng trình, Điều lệ Việt Minh trong cuốn sách nhỏ này. Hai bản 

Tuyên ngôn và Chƣơng trình Việt Minh đa ̂ đƣợc bổ chính cho hợp với 

tình thế mới. 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 1944 

BỘ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG VIỆT MINH 
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I 

TUYÊN NGÔN 

Hơ̂i đồng bào! 

Tƣ ̀khi Ph{p m}́t nƣớc cho Đức, giặc Ph{p đa ̂biến th|nh tên đầy 

tớ của Đức - Ý - Nhật. 

Chúng để cho Nhật x}m l}́n nƣớc ta, lại cắt một phần mƣời đ}́t 

Đông Dƣơng cho bọn qu}n phiệt Xiêm, tay sai của Nhật. Nƣớc ta  

kh{c n|o miếng thịt béo cho bọn ph{txít qu}n phiệt x}u xé. Đồng 

b|o ta kh{c n|o con bò vắt sƣ̂a, phải nuôi sống qu}n cƣớp nƣớc : 

Ph{p, Đức, Xiêm, Nhật. Kinh tế khủng hoảng, l|m ăn sa sút, sƣu thuế 

nặng nề, lạc quyên, quốc tr{i, sinh hoạt đắt đõ, v.v., biết bao tai họa 

do giặc Ph{p g}y ra, đa ̂ đ}̃y c{c giới đồng b|o đến chỗ cùng qu}̂n. 

Chế độ qu}n nh}n độc t|i phátxít lại biến xƣ́ Đông Dƣơng th|nh một 

địa ngục. 

Thật thế, giặc Ph{p đ|n {p, bắn giết d}n ta hết sƣ́c t|n nh}̂n ở 

Nam Kỳ, chúng đốt l|ng, quăng nhiều ngƣời bị tình nghi trong cuộc 

khỡi nghîa cuối năm ngoái xuống sông , biển; cho lính lê dƣơng  v| 

lính Cao Miên hãm hiếp cƣớp bóc nh}n d}n. Ở Thanh, Nghệ, Tĩnh 

(Trung Kỳ) hiện nay, chúng dơ̂ nh| nhƣ̂ng ngƣời trốn tránh. Ở Bắc 

Sơn, Đình Cả (Bắc Kỳ) chúng đem lính về c{c l|ng đốt nh|, triệt lũy 

ph{ t{n của cải lƣơng d}n. Tòa {n binh có to|n quyền h|nh động. Sỡ 

mật th{m chính trị th|nh lập khắp nơi. Bọn mật th{m tha hồ bắt bớ, 

đánh đập nh}n d}n, tra t}́n nhƣ̂ng ngƣời bị tình nghi để l}́y của. Bọn 

cai trị Ph{p thi nhau ăn hối lộ, vơ vét cho  đầy túi tham, đặng sƣ̃a 

soạn cuốn gói bƣớc đi. 

Giặc Nhật mới sang ta cũng đa ̂ho|nh h|nh nhƣ một bầy thú dữ. 

N|o hiếp d}m, cƣớp bóc, n|o giết chóc, đánh đập d}n ta, coi d}n ta 

nhƣ cỏ r{c. Gần nơi qu}n Nhật đóng, nhƣ̂ng cảnh thƣơng t}m u}́t 

m{u đa ̂đập v|o mắt mọi ngƣời. 

Hiện nay , h|ng vạn con yêu cũa d}n t ộc đang rên xiết trong 

c{c nh| lao v| c{c trại giam . H|ng trăm chiến sî đâ hy sinh ỡ  
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trƣờng bắn vì muốn mƣu gi ải phóng cho T ổ quốc . Bảy vạn con 

em của đất nƣớc đi lính sang Ph{p bị c ầm tù ở Ph{p , ở Đức hay 

ch}u Phi . Ấy l| chƣa k ể ngót vạn lính ta đã  phơi th}y trên mặt 

trận Pháp - Đức. Rồi đ}y đánh nhau với Liên Xô , xung đột với 

Anh - Mỹ, bọn ph{txít Nh ật - Ph{p còn đem thanh niên ta đi ch ết 

thay cho chúng . Vì lòng tham muốn của chủ nghĩa đ ế quốc , nạn 

chiến tranh còn gi|y xéo l ên đ}́t nƣớc ta , t|n sát d}n ta chƣa bi ết 

đến đ}u l| cùng. 

Tinh thần d}n tộc của ta bị ch| đạp; văn hóa bị kìm hãm, dƣ 

luận bị h}́t hủi. Trong vòng hợp ph{p, không ai đƣợc kêu, đƣợc 

nói, đƣợc viết một c}u gì xúc phạm đến bọn thống trị, hoặc than thỡ 

cảnh ngộ b}́t công. Đế quốc Ph{p bịt mồm khóa miệng d}n ta. 

Chúng đem tƣ tƣỡng phản quốc của Pêtanh (Pétain) đầu độc thanh 

niên ta, muốn cho d}n ta u mê, hèn nh{t nhƣ một bầy chó ngô  để 

phụng sƣ ̣quyền lợi cho chúng. 

Hơ̂i đồng bào! 

Tƣ ̀ khi lập quốc, xét lịch sƣ ̃ nƣớc ta, chƣa bao giờ d}n tộc ta 

nhục nhằn, đau khổ nhƣ lúc n|y. Nhƣng chúng ta có cam t}m l|m nô 

lệ mãi không? Chúng ta có chịu cho qu}n s|i lang đế quốc gi|y xéo lên 

th}n ta, đêo khoét d}n ta đến tận xƣơng tủy không? 

Trăm lần không! 

Một d}n tộc có trên bốn nghìn năm lịch sƣ,̃ trƣớc sau bị T|u đô 

hộ đến hơn mƣời thế kỷ m| v}̂n không bị diệt vong; một d}n tộc đa ̂

đe ̃ ra nhƣ̂ng vị anh hùng cƣ́u quốc nhƣ Trƣng Trắc, Triệu ]̃u , Ngô 

Quyền, Lý Thƣờng Kiệt, Trần Hƣng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, 

quyết không chịu l|m vong quốc nô mãi! Một d}n tộc s{u bảy mƣơi 

năm chiến đ}́u không ngớt chống chủ nghĩa đế quốc, đâ vi ết lên 

nhƣ̂ng trang lịch sƣ ̃ đầy hy sinh, anh dũng ở  Bắc Sơn, Nam Kỳ, 

Đô Lƣơng, quyết không chịu l|m tr}u ngƣ̣a cho qu}n đế quốc da 

trắng hay da v|ng! 

Bọn Vi ệt gian th}n Nhật “Đại Vi ệt xâ h ội quốc d}n đ ảng”, 

“Việt Nam phục quốc đ ồng minh hội”, v.v., đâ xƣớng ra  thuyết 
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“mƣợn Nh ật đuổi Pháp r ồi sê đu ổi Nhật”. Nhƣng sƣ̣ thƣ̣c chúng 

chỉ l| m ột lû đ ầu cơ chính trị ăn ti ền cũa Nh ật, vận động thay 

thầy đổi chũ , muốn cho đ ồng b|o l|m tôi mọi cho giặc Lùn . Bọn 

Việt gian th}n Pháp thì dụ d ỗ đồng b|o đem tiền t|i , xƣơng máu 

giúp v|o công cu ộc “phục hƣ ng” cũa Pháp , cũng chỉ l| m ột lû 

chó săn cho ph{txít Ph{p , muốn giam hâm đ ồng b|o trong cảnh 

trầm lu}n. 

Cả hai bọn Việt gian th}n Nhật v| th}n Ph{p đều có dã t}m bán 

nƣớc cầu vinh. Chúng đang gieo tƣ tƣỡng khốn nạn “th| nô lệ còn 

hơn chết” v|o đầu não đồng b|o. Chúng ho|n to|n phản bội tinh 

thần độc lập, tƣ ̣ do của d}n tộc. Chúng ho|n to|n bội phản quyền 

lợi sinh tƣ ̃của nh}n d}n. Đồng b|o tin theo chúng, tƣ́c l| gi}̂m v|o 

cạm b}̂y của Nhật - Ph{p. 

Hơ̂i đồng bào! 

Hơ̂i các bạn sĩ, công, nông, thƣơng, binh!  

Hơ̂i các bậc phú hào yêu nƣớc! 

Hơ̂i các bậc phụ lão thƣơng nòi! 

Nguy cơ diệt vong đa ̂b|y ra trƣớc mắt. Hiện thời chúng ta chỉ có 

một con đƣờng mƣu sống l| đo|n kết thống nh}́t, đánh đuổi Nhật - 

Ph{p, trừ khƣ ̃Việt gian. 

Mỡ con đƣờng }́y cho đ ồng b|o, “Việt Nam độc lập đồng minh” 

(Việt Minh) ra đời, ch|o c{c bạn. 

Việt Minh chủ trƣơng liên hiệp hết thảy c{c giới đồng b|o yêu 

nƣớc, không ph}n biệt gi|u nghèo, gi| trẻ, trai g{i, không ph}n biệt 

tôn gi{o v| xu hƣớng chính trị, đặng cùng nhau mƣu cuộc d}n tộc 

giải phóng v| sinh tồn. 

Việt Minh chủ trƣơng tập hợp hết thảy mọi tinh thần độc lập 

ch}n chính cũa giống nòi , kết th|nh một khối cách mạng vô địch , 

đặng đập tan xiềng xích của Nhật - Ph{p, quét sạch nhƣ̂ng mƣu mô 

xảo tr{ của một nhóm Việt gian phản quốc chúng đâ tƣ ̣ gạch tên  

trong quốc tịch của ngƣời Việt Nam. 
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Coi quyền lợi d}n tộc cao hơn hết thảy, Việt Minh să̂n s|ng giơ 

tay đón tiếp nhƣ̂ng c{ nh}n hay đo|n thể, không cƣ ́ theo chủ nghĩa 

quốc tế hay quốc gia, miê̂n th|nh thƣ̣c muốn đánh đuổi Nhật - 

Ph{p để dƣ̣ng lên một nƣớc Việt Nam tƣ ̣do v| độc lập. 

Muốn cho lƣ̣c lƣợng đánh đuổi Nhật - Ph{p đƣợc mạnh mẽ, 

Việt Minh chủ trƣơng liên hiệp với hết thảy c{c d}n tộc thiểu số 

sống chung trên mảnh đ}́t Đông Dƣơng v| hiện đƣơng cùng d}n 

Việt Nam rên xiết dƣới b|n tay sắt của Nhật - Ph{p nhƣ Mƣờng, 

Thổ, Miên, L|o. 

Việt Minh lại să̂n s|ng bắt tay c{c d}n tộc bị {p bƣ́c ở  ch}u Á , 

nh}́t l| c{c d}n tộc T|u, Triều Tiên, Diến Điện, Ấn Độ, đặng cùng  

c{c d}n tộc ấy th|nh lập mặt trận liên minh chống đế quốc phátxít. 

Việt Minh cũng không quên kêu gọi d}n chúng cần lao Nhật 

Bản v| nhƣ̂ng ngƣời Ph{p d}n chủ hãy cùng d}n tộc Việt Nam 

thống nh}́t h|nh động đánh đổ kẻ thù chung l| ph{txít Nhật v| bọn 

Ph{p gian. 

Hơ̂i đồng bào! 

Đối với nhƣ̂ng ngƣời bị {p bƣć tổ chƣć thống nh}t́ l| một thƣ́ khí 

giới săć bén để tƣ ̣giải phóng. Có tổ chƣć thống nh}t́ tƣć l| có tiền, có 

võ khí, có tinh thần. Đồng b|o ta hãy tìm c{c đo|n thể cƣ́u quốc của 

Việt Minh m| gia nhập cho mau. C{c bạn trẻ hãy thống nh}t́ lại trong 

“Thanh niên cƣú quốc đo|n”. C{c trẻ em yêu nƣớc haŷ dăt́ tay nhau 

v|o “Nhi đồng cƣú vong hội” hay “Thiếu niên tiền phong đội”. C{c 

bạn g{i hãy gia nhập “Phụ nƣ ̂cƣú quốc đo|n”. Anh chị em thợ thuyền 

v| d}n c|y hãy v|o “Công nh}n cƣ́u quốc hội” v| “Nông d}n cƣú quốc 

hội”. C{c bậc trí thƣ́c, văn nh}n hây đo|n kết th|nh “Văn hóa cƣú 

quốc hội”. V| c{c anh em binh lính, c{c “Hội qu}n nh}n cƣú quốc” 

đang chờ đón c{c anh em! 

Hai trăm triệu nh}n d}n Liên Xô v| bốn trăm năm mƣơi tri ệu 

nh}n d}n T|u đang chiến đ}́u anh dûng , giết bọn phátxít x}m  
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lƣợc. L|n sóng c{ch mạng thế giới đa ̂ bắt đầu nổi dậy, nhiều lớp 

sóng vĩ đại nƣ̂a sẽ dồn dập tới sau. 

Ph{p đa ̂ m}́t nƣớc v| ho|n to|n hoang mang, do dƣ.̣ Nhật 

chƣa sao rút ch}n ra khỏi vũng bùn lầy ở T|u. Cơ hội giải phóng của 

nh}n d}n đâ đ ến! Chúng ta hãy mau mau  đo|n kết đặng chu}̃n  bị 

khỡi nghĩa gi|nh chính quyền. 

Đáp lại lời thiết tha kêu gọi của Việt Minh, đồng b|o hãy 

dũng cảm tiến lên! Ngƣời có tiền giúp tiền, kẻ có sƣ́c giúp sƣ́c, 

ngƣời có t|i trí giúp t|i trí. Ai n}́y đều phải góp một phần v|o 

công cuộc cƣ́u nƣớc! 

Việc giải phóng của ta phải do ta l|m l}́y. Trông cậy v|o đế 

quốc l| tƣ ̣ b{n mình cho đế quốc. Chỉ có d}n tộc n|o cùng ta 

chung một mối thù, chẵng hạn nhƣ d}n Cao Ly, d}n T|u mới l| bạn 

đồng minh của chúng ta m| thôi! 

Hơ̂i đồng bào! 

Nƣớc Việt Nam không thể mất!  

Giống Việt Nam không thể chết! 

Đất nƣớc Việt Nam n|y do ông cha chúng ta đổ m{u m| dƣ̣ng lên 

v| truyền lại cho ta , chúng ta có bổn phận hy sinh m| giƣ̂ l}́y v|  l|m 

cho nó mỗi ng|y một thêm tốt đẹp. 

Chúng ta hãy nhìn lại qu{ khƣ ́vẻ vang của Tổ quốc m| tin ở tiền 

đồ rƣ̣c rơ̂ của giống nòi. 

Ai l| ngƣời Việt Nam hãy ph}́n ch}́n tƣ ̣ cƣờng, hãy tƣ ̣ tin, tƣ̣ 

trọng, hãy đo|n kết thống nh}́t! 

Dƣới l{ cờ đõ sao v|ng năm c{nh của Việt Minh, c{c bạn hãy xếp 

chặt h|ng ngũ, cùng nhau hô lớn: 

- Thống nh}́t d}n tộc! 

- Đánh đuổi Nhật - Ph{p! 

- Độc lập tƣ ̣do! 

Ngày 25-10-1941 

VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH (VIỆT MINH) 
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II 

CHƢƠNG TRÌNH 

A. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 

Mùa thu 1939, cuộc đại chi ến giƣ̂a các nƣớc đ ế quốc bùng n ổ. 

Chiến tranh chƣa đầy một năm m| Ph{p đa ̂m}́t nƣớc. 

Một năm sau, mƣời bốn nƣớc ch}u ]u bị Đức quốc xã chiếm 

đóng. Nƣớc chủ nghĩa xã hội Xô - Nga, tuy đa ̂cùng Đức ký hiệp ƣớc 

không x}m phạm; song ng|y 22-6-1941, v}̂n bị bọn Hítle bội ƣớc  

đánh lại. 

Th{ng 12-1941, thƣ̀a lúc Anh, Mỹ, Nga đang mắc đánh nhau 

với Đức, đế quốc Nhật g}y ra chiến tranh Th{i Bình Dƣơng, đặng 

cƣớp giật thuộc địa của Anh, Mỹ. Thế l| ngọn lƣ̃a chiến tranh 

ngùn ngụt ch{y khắp to|n cầu. 

Ba nƣớc ph{txít Đức, Ý, Nhật thi nhau x}m chiếm thuộc địa, t|n 

s{t nh}n loại. Nhƣng c{c nƣớc chống ph{txít x}m lƣợc có Anh, Mỹ, 

Nga đƣ́ng đầu, cùng liên hiệp lại, lập th|nh mặt trận thống nh}́t  

chống x}m lƣợc trên khắp thế giới. 

Hiện nay, cuộc chiến tranh thế giới đa ̂ biến th|nh chiến tranh 

giƣâ hai phe x}m lƣợc v| chống x}m lƣợc; giƣâ phe ph{txít (Đức - Ý - 

Nhật) v| phe chống ph{txít (Anh - Mỹ - Nga - T|u) cùng c{c d}n tộc 

yêu chuộng tƣ ̣do, tiến bộ. 

Chiến tranh của phe ph{txít l| chiến tranh tr{i chính nghĩa 

phản tiến bộ, nên phe ph{txít x}m lƣợc nh}́t định sẽ bại. Còn 

chiến tranh cũa phe d}n chũ chống phátxít x}m lƣợc l| chi ến tranh 

hợp chính nghîa thu ận tiến bộ nên phe d}n chũ chống phátxít  x}m 

lƣợc nh}́t định sẽ thắng. 

C{ch mạng thế giới ng|y một nảy nỡ. Bên Viê̂n Đông, cuộc 

chiến tranh c{ch mạng của nh}n d}n T|u đánh Nhật đa ̂đến năm thƣ ́

năm v| gần ng|y thắng lợi. 

Tình hình thế giới ảnh hƣỡng r}́t tốt cho cuộc vận động c{ch 

mạng d}n tộc giải phóng của ta. 
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B. TÌNH HÌNH VIỆT NAM 

Bảy, t{m mƣơi năm nay, nƣớc ta bị đế quốc Ph{p {p bƣ́c, bóc lột. 

Bao nhiêu của cải d}n ta đa ̂bị chúng vơ vét. Chúng cƣớp đ}́t ruộng 

tốt để l|m đồn điền; chiếm giƣ̂ c{c hầm mỏ để đ|o nguyên liệu. 

Chúng đặt ra sƣu cao thuế nặng, hút m{u mủ d}n ta, l|m cho 

nƣớc ta d}n nghèo của hết. 

Chúng không để cho d}n ta một chút tƣ ̣ do d}n chủ n|o, lại 

dùng nhiều thủ đoạn định tiêu diệt tinh thần d}n tộc của ta. 

Tƣ̀ khi x ảy ra chiến tranh, chúng đè nén d}n ta ng|y m ột nặng, 

bóc lột d}n ta ng|y một nhiều. Phần thì chúng bắt d}n ta đi phu, đi 

lính để chết thay cho chúng. Phần thì chúng đặt thuế mới, tăng 

thuế cũ, ph{t h|nh quốc tr{i, ra sƣ́c lạc quyên. Chúng in h|ng chục 

triệu bạc gi}́y, thu hết bạc thƣ̣c khiến cho đời sống cũa  d}n ta đa ̂vì 

chiến tranh m| đắt đõ, lại c|ng thêm đắt đõ. 

Chúng c}́m s{ch c}́p tiến l|m cho d}n ta nhƣ điếc nhƣ mù; lập trại 

giam chung để cầm tù nhƣ̂ng kẻ vì d}n vì nƣớc. 

Sau khi Pháp m}́t nƣớc , đế quốc Nhật thƣ̀a cơ x}m chi ếm Đông 

Dƣơng. Nhật bƣớc ch}n lên đ}́t nƣớc ta chƣa đƣợc bao l}u thì 

phần đông d}n ta đều nhận rô chúng chẵng qua cûng chĩ l| m ột 

bọn gi ết ngƣờ i, cƣớp cũa . Thế m| một số Vi ệt gian th}n Nhật còn 

d{m mƣợn ti ếng “cách mạng” lƣ̀a dối đ ồng b|o để l|m chó săn 

cho Nhật. 

Giặc Pháp lại cắt b ảy vạn c}y số vuông đ}́t Đông Dƣơng cho 

Xiêm. Chúng coi d}n ta nhƣ món h|ng buôn b{n . Thế l| d}n ta 

phải l|m tr}u ngƣ̣a cho Pháp , l|m tôi mọi cho Nh ật, lại l|m nô l ệ 

cho Xiêm. 

Trƣớc tình thế ấy, d}n ta không thể khoanh tay ngồi chịu. 

Tinh thần cƣú nƣớc của d}n ta không bao giờ tiêu diệt, không thể 

tiêu diệt! 

Tƣ̀ khi đ ế quốc Pháp cƣớp nƣớ c ta, biết bao anh hùng đâ 

đƣ́ng  ra chống với qu}n địch ! Gƣơng nghîa li ệt Phan Đình Phùng , 
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Ho|ng Hoa Thám , Đội C}́n , Nguyê̂n Thái Học , v.v., đồng b|o ta ai 

cũng bi ết. Noi theo gƣơng }́y , mới đ}y , d}n tộc ta lại l ần lƣợt ph}́t 

cờ khỡi nghîa , đánh nhau với qu}n địch ở Bắc Sơn , Đô Lƣơng, 

Nam Kỳ. 

Hiện nay, tƣ ̀ Nam đến Bắc, đồng b|o ta đang hăng h{i dƣ ̣ bị 

một cuộc tổng khỡi nghĩa đặng gi|nh lại tƣ ̣do, độc lập. 

Nhiệm vụ của “Việt Nam độc lập đồng minh” l| l|m cho cuộc 

c{ch mạng d}n tộc giải phóng đƣợc thắng lợi. Vậy cần phải tuyên bố 

rõ chủ trƣơng cƣ́u nƣớc của mình. 

C. CHỦ TRƢƠNG CƢ́U NƢỚC CỦA VIỆT MINH 

Việt Minh chũ trƣơng liên hi ệp hết các t ầng lớp nh}n d}n , 

c{c đo|n th ể c{ch mạng , c{c d}n t ộc bị áp bƣ́c ở Đông Dƣơng , 

đặng đánh đ ổ chủ nghĩa đ ế quốc , l|m cho nƣớc Vi ệt Nam v| cả 

xƣ́ Đông Dƣơng đƣợc ho|n to|n đ ộc lập. Việt Minh hết sƣ́c giúp 

cho d}n... 

Sau khi đánh đổ đƣợc bọn đế quốc ph{txít Nhật - Ph{p, sẽ lập nên 

chính phủ c{ch mạng của  nƣớc Việt Nam D}n chũ C ộng hòa , theo 

tinh thần t}n d}n chủ, l}́y cờ đõ giƣ̂a có ngôi sao v|ng năm cánh l|m 

l{ cờ chung của nƣớc. 

Chính phủ của nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa, do quốc 

d}n đại hội cƣ ̃lên, sẽ thi h|nh nhƣ̂ng chính s{ch dƣới đ}y: 

a) Về mặt chính trị: 

1. Thi h|nh phổ thông đầu phiếu. Ai l| ngƣời Việt Nam hay có 

quốc tịch Việt Nam (nhƣ Mƣờng, M{n, Thổ, v.v.), không cƣ ́trai hay 

g{i, tƣ ̀18 tuổi trỡ lên, nếu không phải Việt gian đều có quyền ƣ́ng cƣ ̃

v| tuyển cƣ.̃ 

2. Ban bố c{c quyền tự do d}n chủ: tự do tƣ tƣởng, tự do tín 

ngƣỡng, tự do tổ chức, tự do hội họp, tự do đi lại trong nƣớc v| tự 

do xu}t́ dƣơng, v.v.. 
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3. Tổ chƣ́c hải, lục, không qu}n; th|nh lập đội qu}n cách mạng 

Việt Nam v| võ trang cho d}n chúng; thẵng tay trƣ̀ng trị bọn phản 

quốc, giƣ̂ vƣ̂ng chính quyền c{ch mạng. 

4. Thả hết chính trị phạm l}̂n thƣờng phạm. 

5. Đ|n b|, đ|n ông ngang quyền. 

6. Thƣ̀a nhận quyền d}n tộc tƣ ̣quyết đối với c{c d}n tộc thiểu số ở 

Đông Dƣơng. 

7. Liên hiệp th}n thiện với t}́t cả c{c d}n tộc nhỏ yếu đang 

tranh đ}́u gi|nh quyền độc lập. 

8. Hủy bỏ hết thảy nhƣ̂ng hiệp ƣớc Ph{p đa ̂ ký với b}́t cƣ́ 

nƣớc n|o. 

9. Kiên quyết chống hết thảy nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng x}m phạm đến 

quyền tƣ ̣do, độc lập của nƣớc Việt Nam. 

b) Về mặt kinh tế: 

1. Bỏ thuế th}n v| c{c thƣ ́ thuế do đế quốc đặt ra; lập một thƣ́ 

thuế r}́t nhẹ v| công bằng. 

2. Tịch thu hết t|i sản của đế quốc ph{txít Nhật - Ph{p v| của Việt 

gian, H{n gian. Nhƣ̂ng t|i sản ấy sẽ quốc hƣ̂u hóa hay ph{t mại tùy 

theo tính ch}́t của mỗi thƣ.́ 

3. Quốc hƣ̂u hóa các nh| băng cũa đ ế quốc , lập quốc gia 

ng}n h|ng. 

4. Mỡ mang c{c ng|nh kỹ nghệ, nh}́t l| kỹ nghệ nặng khiến cho 

nền kinh tế quốc gia ph{t triển một c{ch độc lập v| mau chóng ; 

khuyến khích c{c nghề thủ công. 

5. Chia lại công điền. 

6. Giảm địa tô. 

7. Mỡ mang c{c công trình l}́y nƣớc v|o ruộng; bồi đắp đê 

điều, l|m cho nghề nông phồn thịnh. 

8. Nh}n d}n tƣ ̣do khai kh}̃n đ}́t hoang, do Chính phủ giúp đơ̂. 

9. Thuế đoan độc lập. 
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10. Mỡ mang c{c đƣờng giao thông vận tải v| c{c hải cảng. 

11. Thống nh}́t đo lƣờng. 

c) Về mặt xã hội: 

1. Thi h|nh luật ng|y l|m t{m giờ v| c{c luật xã hội kh{c. 

2. B|i trƣ ̀nạn th}́t nghiệp v| nạn mãi d}m. 

3. Giúp đơ̂ c{c gia đình đông con. 

4. C}́p dƣơ̂ng nhƣ̂ng ngƣời t|n tật v| dạy nghề cho họ. 

5. Lập thêm nh| thƣơng v| nh| đơ̂ đe.̃ 

6. Lập h|i nhi viện v| ấu trĩ viện. 

d) Về mặt văn hóa: 

1. B|i trƣ̀ văn hóa ph ản động. Mỡ mang n ền t}n văn hó a 

Việt Nam. 

2. Hủy bỏ gi{o dục nô lệ v| thuộc địa, g}y dƣ̣ng nền quốc d}n 

gi{o dục. Mỗi d}n tộc có quyền dùng tiếng mẹ đe ̃ dạy trong các  

trƣờng học của mình. 

3. Cƣơ̂ng b{ch gi{o dục đến bậc sơ học. 

4. Lập c{c trƣờng chuyên môn hu}́n luyện chính trị, qu}n sƣ̣ v| 

kỹ thuật để đ|o tạo c{c hạng nh}n t|i. 

5. Khuyến khích v| giúp đơ̂ về mọi mặt, l|m cho c{c hạng trí 

thƣ́c v| nghệ sĩ đƣợc ph{t triển t|i năng đến tột bậc. 

6. Lập nhƣ̂ng nh| chiếu bóng, diê̂n kịch v| c}u lạc bộ để n}ng cao 

trình độ hiểu biết cho nh}n d}n. 

7. Khuyến khích v| giúp đơ̂ nền thể dục quốc d}n l|m cho nòi 

giống ng|y thêm mạnh. 

đ) Đối với các tầng lớp nhân dân: 

1. Tƣ sản - Đƣợc tƣ ̣do kinh doanh. Đƣợc giúp đơ̂ trong việc mỡ 

mang c{c ng|nh kỹ nghệ cần thiết. 

2. Địa chủ - Quyền sỡ hƣ̂u về ruộng đ}́t v}̂n đƣợc coi trọng. 

Đƣợc khai ph{ đ}́t hoang. 
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3. Nh| buôn - Đƣợc tƣ ̣ do thông thƣơng. Sản nghiệp thƣơng 

mại đƣợc ph{p luật binh vƣ̣c. Không phải nộp c{c thƣ ́ thuế lặt vặt 

(nhƣ thuế m|n, thuế biển, thuế vỉa hè, v.v.). 

4. Thợ thuyền - Đƣợc hƣỡng luật lao động. Bỏ c{c gi}́y giao kèo 

nô lệ, lập gi}́y giao kèo chung giƣ̂a chủ v| thợ; thợ thuyền gi| có 

lƣơng hƣu trí, cải thiện chế độ học việc. 

5. D}n c|y - Có đũ ruộng c|y c}́y; đƣợc cƣ́u tế trong nhƣ̂ng 

năm m}́t mùa. T{ điền đƣợc giảm địa tô. 

6. Binh lính - Hậu đâi binh lính có công gìn giƣ ̂ Tổ quốc v| 

phụ c}́p đầy đũ cho gia đình họ. 

7. Công chƣ́c - Hậu đâi công chƣ́c xƣ́ng đáng với t|i năng cũa 

mỗi ngƣời . 

8. Học sinh - Bỏ c{c khoản học phí, khai sinh, hạn tuổi; mỡ 

thêm trƣờng học: c}́p học bổng rộng rãi cho học trò nghèo, kiếm việc 

cho học sinh tốt nghiệp. 

9. Đ|n b| - Đƣợc ngang quyền với đ|n ông về mọi mặt: chính trị, 

kinh tế, văn hóa, v.v.. Việc l|m ngang đ|n ông, lĩnh lƣơng bằng  

đ|n ông. 

10. Trẻ em - Đƣợc chính phủ đặc biệt săn sóc về thể dục, trí dục 

v| đƣ́c dục. 

11. Ngƣời gi| v| kẽ t|n t ật - Đƣợc chính phủ chăm nom v| 

c}́p dƣơ̂ng . 

Hơ̂i đồng bào! 

Bản chƣơng trình trên đ}y cốt thƣ̣c hiện hai điều m| to|n thể 

đồng b|o đang mong ƣớc: 

L|m cho nƣớc Việt Nam đƣợc ho|n to|n độc lập;  

L|m cho d}n Việt Nam đƣợc sung sƣớng, tƣ ̣do. 

Trong khi các phái đ ảng Việt gian đƣa ra nhƣ̂ng b ản chƣơng 

trình m ập mờ , đội lốt cách mạng , lƣ̀a phĩnh đ ồng b|o đặng kìm 

hãm đồng b|o trong vòng đen tối thì b ản chƣơng trình trên đ}y l| 

một ngôi sao chiếu sáng cho đồng b|o tiến tới côi vinh quang . 
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Thật thế, chỉ có chƣơng trình cƣ́u nƣớc của Việt Minh mới 

đo|n kết đƣợc t}́t cả c{c giới đồng b|o đặng mau giải phóng cho Tổ 

quốc khỏi {ch Nhật, Ph{p. 

Chỉ có chƣơng trình cƣ́u nƣớc của Việt Minh mới l|m cho nƣớc 

Việt Nam sau n|y th|nh một nƣớc t}n d}n chủ, mạnh mẽ, văn 

minh v| tiến bộ. 

Chỉ có chƣơng trình cƣ́u nƣớc của Việt Minh mới mang lại độc 

lập, tƣ ̣do, cơm {o cho nh}n d}n. 

Hết thảy c{c giới đồng b|o hãy xếp chặt h|ng ngũ dƣới cờ 

Việt Minh, đặng să̂n s|ng nổi dậy đánh đuổi lũ giặc nƣớc! 

C{ch mạng Việt Nam nh}́t định sẽ thắng! 

Một nƣớc Việt Nam Cộng hòa Dân chủ sẽ xu}́t hiện. C{ch mạng d}n 

tộc giải phóng th|nh công, chúng ta sẽ cùng nhau thƣ̣c hiện chƣơng 

trình vĩ đại trên đ}y. 

 

VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH 

III  

ĐIỀU LỆ 

1. Tên - Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt l| Việt Minh). 

2. Tôn chĩ - Liên hiệp t}́t c ả c{c t ầng lớp nh}n d}n , c{c đ ảng 

ph{i c{ch mạng , c{c đo|n th ể d}n chúng yêu nƣớc , đặng cùng 

nhau đánh đu ổi Nhật, Ph{p, l|m cho Việt Nam ho|n to|n độc lập, 

dƣ̣ng lên m ột nƣớc Vi ệt Nam D}n chũ C ộng hòa . 

3. Điều kiện v|o Việt Minh - Việt Minh kết nạp từng đo|n thể, 

không cứ đảng ph{i, đo|n thể n|o của ngƣời Việt Nam hay của 

c{c d}n tộc thiểu số sống trong nƣớc Việt Nam, không ph}n biệt giai 

c}ṕ, tôn gi{o v| xu hƣớng chính trị, hê ̂ thừa nhận mục đích, tôn chĩ 

v| chƣơng trình của Việt Minh v| đƣợc Tổng bộ Việt Minh thông 

qua, thì đƣợc gia nhập Việt Minh. 
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4. Nhiệm vụ c{c đo|n thể trong Việt Minh - Đo|n thể n|o 

trong Việt Minh cũng phải: 

a) Trung th|nh với mục đích, tôn chỉ của Việt Minh; 

b) L|m cho Việt Minh chóng ph{t triển; 

c) Đóng nguyệt phí (cho Tổng bộ). 

5. Quyền hạn c{c đo|n thể trong Việt Minh - C{c đo|n thể có 

ch}n trong Việt Minh đều có quyền: 

a) Đề nghị, ch}́t v}́n, thảo luận v| biểu quyết; 

b) Cƣ ̃đaị biểu v|o c{c ban phụ tr{ch của Việt Minh. 

6. Nguyên tắc tổ chƣ́c Việt Minh - Việt Minh tổ chƣ́c theo 

nguyên tắc d}n chủ tập trung, nghĩa l|: cơ quan chỉ đạo của Việt 

Minh c}́p n|o đều do đại biểu cũa các đo|n thể Việt Minh c}́p }́y họp 

th|nh; trong c{c ủy ban Việt Minh, khi biểu quyết số ít phải theo 

số nhiều, khi thƣ̣c h|nh thì ủy ban Việt Minh c}́p dƣới phải theo ủy 

ban Việt Minh c}́p trên. 

7. Hệ thống tổ chƣ́c Việt Minh: 

a) L|ng hay xã có ban ch}́p h|nh của Việt Minh do c{c đo|n thể 

Việt Minh ở l|ng hay xã cƣ ̃ra; 

b) Tổng, huyện (hay phủ, ch}u, quận) tỉnh, kỳ, c}́p n|o có ban 

ch}́p ủy của Việt Minh c}́p ấy. Việt Minh to|n quốc có Tổng bộ; 

c) Ban ch}́p ủy Việt Minh c}́p n|o đều do đại biểu c{c đo|n thể 

Việt Minh c}́p ấy cƣ ̃ra; 

d) C{c ban ch}́p ủy Việt Minh nếu qu{ số bốn ngƣời thì phải bầu 

ra ban thƣờng vụ để l|m công việc hằng ng|y; 

đ) Mỗi cơ quan ch}́p h|nh ph ải cƣ̃ ra m ột ngƣời chũ nhi ệm để 

chỉ đạo công vi ệc hằng ng|y v| một ngƣời phó chũ nhi ệm để 

giúp vi ệc; 

e) C{c ban chấp h|nh từ l|ng tới huy ện mỗi tháng khai h ội hai 

lần; ban ch}́p h|nh tĩnh (hay tĩnh b ộ) mỗi tháng khai h ội một lần. 

Ban ch}́p h|nh k ỳ (hay kỳ bộ) ba tháng m ột lần. Nếu có vi ệc cần 

kíp thì chủ nhi ệm các c}́p có q uyền triệu tập hội nghị b}́t thƣờng ; 
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g) C{c c}́p bộ tƣ ̀ l|ng tới phủ s{u th{ng cƣ ̃ lại một lần; tỉnh, kỳ 

mỗi năm cƣ ̃ lại một lần. Tổng bộ mƣời t{m th{ng cƣ ̃ lại một lần. 

8. Kỷ luật - Nhƣ̂ng đại biểu c{c đo|n thể trong c{c c}́p chỉ đạo của 

Việt Minh, nếu phạm lỗi, lần thƣ ́ nh}́t phê bình, lần thƣ ́ hai cảnh 

c{o, lần thƣ ́ba khai trƣ ̀ra ngo|i cơ quan chỉ đạo. Trƣớc khi khai trƣ ̀

phải thông tri cho đo|n thể của ngƣời đại biểu phạm lỗi }́y  biết để 

cƣ ̃ngƣời kh{c lên thay. 

9. T|i chính - Kinh phí của Việt Minh do nguyệt phí của c{c 

đo|n thể trong Việt Minh đóng góp. Khi cần mỡ lạc quyên. 

10. Sƣ̃a đổi điều lệ - Bản điều lệ n|y chỉ có Đại hội to|n quốc cũa 

Việt Minh mới có quyền sƣ̃a đổi. 
 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, tr. 457-474. 
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PHỤ LỤC 6 

NHẬT - PHÁP BẮN NHAU 

VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA 
 

Chỉ thị của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng ngày 12-3-1945 
 

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH 

a) Cuộc chính bi ến nổ ra: T{m giờ 25 tối hôm 9-3-1945, Nhật nổ 

súng bắn Ph{p, chiếm c{c th|nh phố lớn v| địa điểm qu}n sƣ̣ 

quan trọng. Sƣ́c kh{ng chiến của Ph{p yếu. Ph{p sẽ bại, vì ba lẽ: 

Không có tinh thần chiến đ}́u;  

Thiếu võ khí tinh xảo; 

Không thống nh}́t h|nh động với lƣ̣c lƣợng chống Nhật của 

Đông Dƣơng. 

b) Tính chất và mục đích cuộc chính biến: Chính biến ng|y 9-3-

1945 l| một cuộc đảo chính, mục đích l| tru}́t quyền Ph{p, tƣớc khí giới 

của Ph{p, chiếm hẵn l}́y Đông Dƣơng l|m thuộc địa riêng của chủ  

nghĩa đế quốc Nhật. 

c) Nguyên nhân cuộc chính biến: Cuộc chính biến ng|y 9-3-1945 có 

ba nguyên nh}n dƣới đ}y: 

1. Hai con chó đế quốc không thể ăn chung một miếng mồi béo 

nhƣ Đông Dƣơng. 

2. T|u, Mỹ sắp đ{nh v|o Đông Dƣơng. Nhật phải hạ Pháp để trƣ ̀

c{i họa bị Ph{p đánh sau lƣng khi qu}n Đồng minh đổ bộ. 

3. Sống chết Nhật phải giƣ̂ l}́y cái c ầu trên con đƣờng nối li ền 
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c{c thuộc địa miền Nam Dƣơng với Nhật; vì sau khi Phi Luật T}n bị 

Mỹ chiếm, đƣờng thủy của Nhật đa ̂bị cắt đƣ́t. 

d) Cuộc khủng hoảng chính trị do cuộc đảo chính của Nhật gây ra: 

Ngay b}y giờ, chúng ta đa ̂ nhận rõ m}́y hiện tƣợng sau n|y, biểu 

hiện một cuộc khủng hoảng chính trị s}u sắc: 

1. Hai qu}n cƣớp nƣớc cắn xé nhau chí tƣ.̃ 

2. Chính quyền Ph{p tan rã. 

3. Chính quyền Nhật chƣa ổn định. 

4. C{c tầng lớp đƣ́ng giƣ̂a hoang mang. 

5. Quần chúng c{ch mạng muốn h|nh động. 

II. ĐIỀU KIỆN MỚI DO TÌNH THẾ G]Y RA 

1. Nhƣ̂ng điều kiện khỡi nghĩa chƣa thƣ̣c chín muồi: Mặc dầu tình 

hình chính trị khủng hoảng s}u sắc, nhƣng điều kiện khỡi nghĩa ở 

Đông Dƣơng hiện nay chƣa thƣ̣c chín muồi. Vì: 

a) Cuộc kháng chi ến cũa Pháp quá y ếu v| cuộc đảo chính cũa 

Nhật tƣơng đối dê̂ d|ng ; nên tuy giƣ̂a hai bọn thống trị Nh ật, 

Ph{p có sự chia rẽ đến cƣ̣c đi ểm; tuy h|ng ngû bọn Pháp ở Đông 

Dƣơng hoang mang , tan râ đ ến cƣ̣c đi ểm; nhƣng xét riêng bọn 

thống trị Nh ật, ta th}́y chúng chƣa chia rê , hoang mang , do dƣ̣ đ ến 

cƣ̣c điểm. 

b) C{c t ầng lớp nh}n d}n đƣ́ng giƣ̂a t}́t nhiên ph ải qua một 

thời k ỳ ch{n ng{n những k ết quả tai hại cũa cu ộc đảo chính , lúc 

ấy mới ng ả hẵn v ề phe cách mạng , mới quy ết t}m giúp đơ̂ đ ội 

tiền phong. 

c) Trƣ ̀ nhƣ̂ng nơi có địa hình, địa thế, có bộ đội chiến đ}́u 

không kể, nói chung to|n quốc, đội tiền phong còn đang lúng 

túng ở  chỗ sƣ̃a soạn khỡi nghĩa, chƣa să̂n s|ng chiến đ}́u, chƣa 

quyết t}m hy sinh. 

2. Nhƣ̂ng cơ h ội tốt đang giúp cho nhƣ̂ng đi ều kiện khỡi nghîa mau 

chín muồi: Ba cơ hội tốt dƣới đ}y sê giúp cho nhƣ̂ng đi ều kiện khởi 
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nghĩa ở Đông Dƣơng chín muồi một c{ch nhanh chóng v| một cao 

tr|o c{ch mạng nổi dậy: 

a) Chính trị khủng hoảng (qu}n thù không rảnh tay đối phó với 

c{ch mạng). 

b) Nạn đói ghê gớm (quần chúng o{n ghét qu}n cƣớp nƣớc). 

c) Chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh sẽ đổ bộ v|o 

Đông Dƣơng đánh Nhật). 

III. CHIẾN THUẬT CỦA ĐẢNG THAY ĐỔI 

1. Hàng ngũ kẻ thù và Đồng minh có chỗ thay đổi: Cuộc đảo chính của 

Nhật mang lại nhƣ̂ng thay đổi lớn dƣới đ}y: 

a) Đế quốc Ph{p m}́t quyền thống trị ở Đông Dƣơng, không 

phải l| kẻ thù cụ thể trƣớc mắt ta nƣ̂a - mặc dù ta v}̂n phải đề 

phòng cuộc vận động của bọn Đờ Gôn định khôi phục quyền 

thống trị của Ph{p ở Đông Dƣơng. 

b) Sau cuộc đảo chính n|y, đế quốc ph{txít Nhật l| kẻ thù 

chính - kẻ thù cụ thể trƣớc măt́ - duy nh}t́ của nh}n d}n Đông Dƣơng. 

c) Bọn Ph{p kh{ng chiến đang đánh Nhật l| đồng minh kh{ch 

quan của nh}n d}n Đông Dƣơng lúc n|y. 

2. Khẫu hiệu chính thay đổi và toàn bộ chiến thuật thay đổi: Cƣơng 

quyết t}̃y trƣ ̀nhƣ̂ng kh}̃u hiệu v| hình thƣ́c tranh đ}́u cũ; chuyển qua 

nhƣ̂ng hình thƣ́c tuyên truyền, tổ chƣ́c v| tranh đ}́u mới. Đặc bi ệt 

chú ý nhƣ̂ng điều dƣới đ}y: 

a) Đem kh}̃u hiệu “Đánh đuổi phátxít Nhật!” thay cho kh}̃u 

hiệu “Đánh đuổi Nhật, Pháp!”. Đem kh}̃u hi ệu “Thành lập chính quyền 

cách mạng của nhân dân Đông Dƣơng” chống lại chính quyền Nhật v| 

chính phủ bù nhìn của bọn Việt gian th}n Nhật. 

b) Chuyển trục t}m tuyên truyền v|o hai v}́n đề: 

1. Giặc Nh ật không giải phóng cho ta ; tr{i lại , tăng gia áp bƣ́c 

bóc lột ta. 

2. Giặc Nhật không thể củng cố chính quyền ở  Đông Dƣơng v| 

nh}́t định chúng sẽ chết. 
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c) Thay đổi mọi hình thƣ́c tuyên truyền, cổ động, tổ chƣ́c v| 

tranh đ}́u cho hợp với thời k ỳ tiền khỡi nghîa; động viên mau chóng  

quần chúng nh}n d}n lên mặt trận c{ch mạng, tập dƣợt cho quần 

chúng mạnh dạn tiến lên tổng khỡi nghĩa. 

d) Ph{t động một cao tr|o kháng Nhật cƣ́u nƣớc mạnh mẽ l|m 

tiền đề cho cuộc tổng khỡi nghĩa. Cao tr|o ấy có thể bao gồm tƣ̀ 

hình thƣ́c b}́t hợp t{c, bãi công, bãi thị, ph{ ph{ch, cho đến nhƣ̂ng 

hình thƣ́c cao nhƣ biểu tình thị uy võ trang, du kích. 

e) Să̂n s|ng chuyển qua hình thƣ́c tổng khỡi nghĩa một khi đâ đũ 

điều kiện (ví dụ qu}n Đồng minh bám chắc v| tiến mạnh trên đ}́t ta). 

IV. TH[I ĐỘ CỦA TA ĐỐI VỚI CUỘC KHÁNG CHIẾN  

CỦA PH[P V\ VIỆC LẬP MẶT TRẬN D]N CHỦ  

CHỐNG NHẬT Ở ĐÔNG DƢƠNG 

1. Cuộc kháng chiến của Pháp tƣơng đối tiến bộ: Cuộc kh{ng chiến của 

Ph{p tuy có mục đích l| gi|nh giật quyền lợi đế quốc với Nh ật; 

nhƣng ta r}́t t{n th|nh nó. Vì đƣ́ng về kh{ch quan m| xét, nó đánh 

kẻ thù chính của ta l| đế quốc ph{txít Nhật - nó có tính chất tƣơng 

đối tiến bộ. 

2. Nhƣ̂ng điều kiện làm cơ sỡ cho Mặt trận dân chủ thống nhất 

kháng Nhật ở Đông Dƣơng: Bọn Ph{p kh{ng chiến có thể cùng nh}n 

d}n c{ch mạng Đông Dƣơng đƣ́ng trong Mặt trận d}n chủ thống 

nh}́t kh{ng Nhật ở Đông Dƣơng đƣợc, nếu họ thƣ̀a nhận bốn điều 

kiện của Đảng đa ̂đề ra tƣ ̀năm 1943 v| sƣ̃a lại nhƣ dƣới đ}y: 

1) Nhƣ̂ng ngƣời ngoại quốc chống Nhật ở Đông Dƣơng phải 

thƣ̀a nhận quyền d}n tộc độc lập ho|n to|n v| tƣ́c khắc của nh}n d}n 

Đông Dƣơng. 

2) Nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng kh{ng Nhật của ngƣời ngoại quốc ở Đông 

Dƣơng v| cách mạng Đông Dƣơng ph ải thống nh}́t h|nh đ ộng về 

mọi mặt, kể cả mặt qu}n sƣ.̣ Sƣ ̣ thống nh}́t h|nh động ấy phải l}́y  

nguyên tắc bình đẵng tƣơng trợ l|m nền tảng. 
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3) C{c chính trị phạm ngƣời Đông Dƣơng v| ngƣời ngoại quốc 

đều đƣợc tha bổng. 

4) Chính phủ c{ch mạng Đông Dƣơng bảo đảm sinh mệnh t|i 

sản cho nhƣ̂ng ngƣời ngoại quốc chống phátxít Nh ật ở Đông Dƣơng 

v| cho họ đƣợc hƣỡng quyền tƣ ̣do cƣ trú v| buôn b{n. 

3. Đánh Nh ật trƣớc đâ !: Tuy nhiên không phải trong b}́t cƣ́ 

trƣờng hợp n|o ta cûng ôm khƣ khƣ c ả bốn điều kiện trên đ}y một 

c{ch m{y móc v| bỏ lỡ cơ h ội thƣ̣c hi ện cuộc liên hiệp h|nh động 

cùng ngƣời Pháp đánh Nh ật trên đ}́t Đông Dƣơng . Cho nên ta să̂n 

s|ng bắt tay nhƣ̂ng ngƣời Pháp th|nh t hƣ̣c chống Nh ật đến cùng 

v| hiện đang bắn nhau với Nh ật; v| ta hô h|o họ giúp khí giới cho 

ta để cùng ta đánh Nh ật trƣớc đâ ! Nhƣ thế không phải ta bõ quy ền 

d}n tộc độc lập, tr{i lại ta nh ận rô rằng : rốt cu ộc, kh}̃u hi ệu “D}n 

tộc độc lập” do sƣ́c mạnh cũa qu ần chúng vô trang m| quy ết định 

chƣ́ không ph ải do lời hƣ́a hẹn cũa bọn Pháp kháng chi ến m| 

quyết định . 

4. Thực hiện thố ng nhấ t hạ t ầng: Nhƣng nếu bọn Pháp kháng 

chiến không tán th|nh bố n điều kiện trên kia , cũng khôn g giúp khí 

giới cho ta đ{nh Nhật, thì bổn phận ta l| phải vận động thống nh}́t 

với hạ t ầng qu}n đội kháng chi ến cũa Pháp , kéo nh ững phần tử 

kiên quyết chố ng phátxít , có xu h ƣớng quố c tế, thống nh}́ t h|nh 

động với ta đ{nh Nh ật, hoặc mang vô khí cũa đế quốc Pháp chạy 

sang phe ta, vƣợt qua đầu bọn vô quan ích kỹ v| không tri ệt để 

đặng cùng ta thực hiện Mặt trận dân chũ thố ng nhấ t chố ng Nhật ở 

Đông Dƣơng. 

V. CÔNG VIỆC CẦN KÍP 

1. Về tuyên truyền 

a) Kh}̃u hiệu: Chống chính quyền của Nhật v| của bọn Việt 

gian th}n Nhật. Nêu kh}̃u hiệu “Chính quyền c{ch mạng của 

nh}n d}n”. 
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b) Hình thức : Chuyển qua nhƣ̂ng hình thƣ́c tuyên truy ền cổ 

động mạnh bạo hơn , nhƣ míttinh diê̂n thuy ết có cờ , {p phích , 

truyền đơn bƣơm bƣớm . Tổ chƣ́c nhƣ̂ng cu ộc hát đ ồng thanh v| 

thao diê̂n . Tổ chƣ́c nhƣ̂ng cu ộc triển lâm sách báo , tranh ảnh, võ 

khí, v.v.. 

c) Thƣ̣c hiện tuyên truyền xung phong: th|nh lập nhƣ̂ng đội 

“tán ph{t xung phong” võ trang đi ph{t thật nhiều tuyên ngôn 

Việt Minh về tình hình Nhật, Ph{p bắn nhau v| c{c thƣ ́ truyền 

đơn bƣơm bƣớm hay s{ch b{o. Đặc biệt chú trọng d{n {p phích 

cho nhiều v| năng giới thiệu l{ cờ Việt Minh với quốc d}n. 

Th|nh lập c{c đội “Tuyên truyền xung phong” võ trang công 

khai diê̂n thuyết c{c nơi. 

2. Về tranh đấu 

a) Kh}̃u hi ệu tranh đ}́u : Gắn kh}̃u hi ệu đòi cơm áo , chống 

thu thóc , thu thuế với kh}̃u hi ệu “Chính quy ền cách mạng cũa 

nh}n d}n”. 

b) Thuật vận động tranh đ}́u: B{m l}́y nạn đói m| cổ động 

quần chúng lên đƣờng tranh đ}́u (tổ chƣ́c nhƣ̂ng cuộc biểu tình đòi 

gạo, đòi ăn hay ph{ nhƣ̂ng kho gạo thóc của đế quốc). 

c) Hình thƣ́c tranh đ}́u: Chuyển qua nhƣ̂ng hình thƣ́c tranh 

đ}́u cao hơn: tổng biểu tình tuần h|nh, bãi công, chính trị, míttinh 

công khai, bãi khóa, bãi thị, b}́t hợp t{c với Nhật về mọi phƣơng 

diện; chống thu thóc, không nộp thuế. 

Huy động đội tƣ ̣ vệ tƣớc võ khí của binh lính bại trận đ|o 

ngũ, dao động, m}́t tinh thần. 

Ph{t động du kích ở nhƣ̂ng nơi có địa hình, địa thế.  

d) Đề phòng Nhật đ|n {p. Hai trƣờng hợp: 

1. Nếu Nhật về đ|n {p, bắt bớ ở một l|ng n|o, thì huy động cả 

l|ng v| c{c l|ng chung quanh nổi trống, mõ, ốc, tù v|, bắn súng , 

l|m sƣ́c thanh viện, xua đuổi chúng; đồng thời mai phục đ{nh  

th{o cho nhƣ̂ng ngƣời bị bắt. 
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2. Nếu Nhật đem qu}n đánh ph{ khu du kích thì đội qu}n du 

kích phải khéo dùng chiến thuật hóa chă̂n th|nh lẻ, hóa lẻ th|nh 

chă̂n, phối hợp với nh}n d}n đằng sau qu}n địch đánh ph{, nhiê̂u 

loạn l|m cho chúng phải rút lui. 

3. Về tổ chƣ́c 

a) Mỡ rộng cơ sỡ Việt Minh: 

- Th|nh lập nhƣ̂ng ban “tổ chƣ́c xung phong” đi g}y cơ sỡ cƣ́u 

quốc ở nhƣ̂ng nơi chƣa có phong tr|o. 

- Dùng nhƣ̂ng hình thƣ́c tổ chƣ́c đơn sơ nhƣ bảo an, nh}n d}n tƣ̣ 

vệ đội, nghĩa dũng đo|n, vũ dũng đo|n, ủy ban h|ng xã, ủy ban  

trật tƣ ̣ nh| m{y, v.v., rồi do nhƣ̂ng hình thƣ́c ấy g}y ra cơ sỡ cƣ́u  

quốc cho nhanh chóng. 

- Đặc biệt chú ý ph{t triển c{c đội tƣ ̣vệ cƣ́u quốc v| thanh niên 

cƣ́u quốc. 

b) Tổ chƣ́c qu}n sƣ:̣ 

- Tổ chƣ́c thêm nhiều bộ đội du kích v| tiểu tổ du kích. 

- Th|nh lập nhƣ̂ng căn cƣ ́địa mới. 

- Thống nh}́t các chiến khu v| th|nh lập “Việt Nam cƣ́u quốc quân”. 

- Tổ chƣ́c “Ũy ban quân sƣ̣ cách mạng” (tƣ́c Ủy ban khỡi nghĩa) để 

thống nh}́t chỉ huy du kích c{c chiến khu.  

c) Tổ chƣ́c chính quyền: 

- Th|nh lập Ủy ban Dân tộc giải phóng ở c{c nh| m{y, mỏ, l|ng }́p, 

đƣờng phố, trại lính, trƣờng học, công, tƣ sỡ, v.v.. Nhƣ̂ng ủy ban  

n|y vƣ̀a có tính ch}́t Mặt trận d}n tộc thống nh}́t chống Nhật rộng rãi, 

vƣ̀a có ý nghĩa “tiền chính phủ” của đồng b|o trong c{c xí  nghiệp, 

c{c l|ng, v.v.. 

- Th|nh lập “Ũy ban nhân dân cách mạng” v| “Ũy ban công nhân cách 

mạng” ở nhƣ̂ng vùng qu}n du kích hoạt động. 

- Th|nh lập “Ũy ban nh}n d}n c{ch mạng Việt Nam” theo 

hình thƣ́c một Chính phủ l}m thời c{ch mạng Việt Nam. 
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4. Về huấn luyện 

Chú ý hai điều: 

a) Đề phòng phong tr|o lan rộng m| kém ăn s}u, nên tổ chƣ́c đến 

đ}u phải thƣ̣c h|nh hu}́n luy ện theo “chƣơng trình hu}́n luy ện Việt 

Minh” đến đó. 

b) C{c cuộc tuyên truyền v| tranh đ}́u đều có tính ch}́t qu}n sƣ̣ 

hóa, nên việc hu}́n luyện qu}n sƣ ̣ cho c{n bộ c{c c}́p v| đội trƣỡng 

c{c đội tƣ ̣vệ l| r}́t cần. 

VI. SĂ̂N S\NG HƢỠNG ỨNG QU]N ĐỒNG MINH 

1. Khi qu}n Đồng minh kéo v|o Đông Dƣơng đ{nh Nhật, không 

phải ta có thể ph{t động tổng khởi nghĩa ngay tức khắc. Phải đợi 

cho qu}n Đồng minh không những b{m chắc m| còn tiến đƣợc trên 

đất ta. Đồng thời phải chờ qu}n Nhật kéo ra mặt trận ngăn cản 

qu}n Đồng minh để phía sau tƣơng đối sơ hở; lúc đó ph{t  động 

tổng khởi nghĩa mới có lợi. 

2. Nơi n|o qu}n Đồng minh đổ bộ, phải vận động nh}n d}n 

biểu tình hoan nghênh uý lạo họ v| võ trang quần chúng th|nh lập 

d}n qu}n, cùng qu}n Đồng minh chiến đấu. Nếu nơi ấy có bộ đội du 

kích của ta hoạt động, thì bộ đội phải tìm c{ch liên lạc với qu}n Đồng 

minh để cùng họ thực hiện việc đ{nh Nhật theo kế hoạch chung. 

Nhƣng luôn luôn phải giữ quyền chủ động trong việc t{c chiến. 

3. Còn ở c{c vùng sau l ƣng qu}n địch trong kh ắp nƣớc thì ph ải 

vận động quần chúng ra đƣờng biểu tình hoan hô qu}n Đồng 

minh v| đặc biệt xem xét nh}́ t cử nh}́t động cũa qu}n Nh ật đặng 

b{o tin cho qu}n ta v| qu}n Đồng minh rô ; đồng thời thực hiện một 

phần công tác phá hoại ở những nơi cần thiết. Khi n|o có l ệnh 

ph{t động tổng khởi nghîa thì n ổi dậy t}́ t cả, đ{nh ph{ tan n{t 

c{c  đƣờng giao thông vận tải cũa gi ặc Nhật; đ{nh chi ếm cá c 
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kho t|ng, đồn trại cũa Nhật, đánh chặn các đội qu}n tuần tiê̂u v| vận 

tải của Nhật; l|m cho chiến tranh du kích lan tr|n ra khắp nƣớc  

đến tận c{c th|nh phố. 

4. V| ngay b}y giờ ph{t động du kích, phải chiếm căn cƣ ́ địa 

duy trì v| mỡ rộng chiến tranh du kích, phải l| phƣơng ph{p duy 

nh}́t của d}n tộc ta để đóng vai chủ động trong việc đánh đuổi quân ăn 

cƣớp Nhật Bản ra khỏi nƣớc, chu}̃n bị hƣỡng ứng qu}n Đồng minh 

một c{ch tích cƣ̣c. 

5. Song dù sao ta không thể đem việc qu}n Đồng minh đổ bộ v|o 

Đông Dƣơng l|m điều kiện t}́t yếu cho cuộc tổng khỡi nghĩa của ta; 

vì nhƣ thế l| ỷ lại v|o ngƣời v| tƣ ̣ bó tay trong khi tình thế biến 

chuyển thuận tiện. Nếu c{ch mạng Nhật bùng nổ, v| chính quyền 

c{ch mạng của nh}n d}n Nhật th|nh lập hay nếu giặc  Nhật m}́t 

nƣớc nhƣ Ph{p năm 1940, v| qu}n đội viê̂n chinh cũa Nhật m}́t tinh 

thần, thì khi ấy dù qu}n Đồng minh chƣa đổ bộ, cuộc tổng khỡi 

nghĩa của ta v}̂n có thể bùng nổ v| thắng lợi. 

 
* 

*     * 

Các đồng chí! 

Hãy giƣơng cao l{ cờ chói lọi của Đảng; gắng vƣợt mọi khó 

khăn nguy hiểm thƣ̣c h|nh chỉ thị trên đ}y. Thắng lợi cuối cùng 

nh}́t định về tay chúng ta! 

 

Ngày 12-3-1945 

BAN THƢỜNG VỤ TRUNG ƢƠNG 

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG 
 

 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, tr.364-373. 
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PHỤ LỤC 7 

TỪ NHẬT ĐẢO CHÍNH PHÁP 

ĐẾN TỔNG KHỠI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 
 

PHAN VĂN HO\NG 

Tƣ ̀giƣ̂a năm 1940, lợi dụng lúc Ph{p bị Đức chiếm đóng, Nhật bắt 

đầu đƣa qu}n v|o Đông Dƣơng. Tuy nhiên, do bận lo đối phó với 

Đồng minh trên to|n chiến trƣờng ch} u Á - Th{i Bình Dƣơng , Nhật 

v}̂n duy trì bộ m{y thuộc địa của Ph{p. 

Song “hai đế quốc không th ể lâu dài cùng ăn chung một miếng mồi 

béo”1
 nên m}u thu}̂n giƣ̂a Nh ật v| Pháp ở Đông Dƣơng ng|y c|ng 

gay gắt . Ngay tƣ̀ đ ầu năm 1944, trên báo Cờ gi ải phóng , cơ quan 

trung ƣơng cũa Đ ảng Cộng sản Đông Dƣơng, Tổng Bí thƣ Trƣờng 

Chinh đâ nh ận định : “Sƣ̣ xung đ ột giƣ̂a Nh ật và Pháp ngày thêm sâu 

sắc. Cho nên Nhật gấp rút chuẫn bị truất quy ền Pháp” v| dƣ̣ đoán 

“nếu cuộc đảo chính cũa Nh ật thành công (...), một chính phũ Vi ệt gian 

thân Nhật lên cầm quyền”2. 

Một năm sau , dƣ̣ báo đó trỡ th|nh hi ện thƣ̣c . Bảy giờ chi ều 

ng|y 9-3-1945, đại sƣ́ Nh ật Shunichi Matsumoto trao cho To|n 

quyền Ph{p Jean Decoux tối h ậu thƣ, viện cớ trƣớc “khả năng xâm 

___________ 

1. Nghị quyết của Hội nghị qu}n sƣ̣ c{ch mạng Bắc Kỳ, 15 - 20-4-1945. 

2. B{o Cờ Giải phóng, sô ́3, ra ng|y 15-2-1944. 
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chiếm *Đông Dƣơng+ của các lực lƣợng thù địch” ({m chỉ qu}n Đ ồng 

minh), Nhật đòi Pháp đặt mọi lƣ̣c lƣợng hải, lục, không qu}n v| cảnh 

s{t của Ph{p dƣới quyền chĩ huy cũa Nhật, giao to|n bộ hệ thống giao 

thông, liên lạc, vận tải, c{c ng}n h|ng v| c{c cơ quan h|nh chính cho 

Nhật, hẹn trong vòng hai ti ếng đồng hồ phải đáp ƣ́ng . Đến 9 giờ 23 

phút tối hôm đó , sau khi không nhận đƣợc c}u tr ả lời thõa đáng tƣ̀ 

phía Ph{p, trung tƣớng Tsuchihashi Yuitsi, Tổng chĩ huy qu}n Nhật tại 

Đông Dƣơng, hạ l ệnh t}́n công qu}n Pháp trên to|n lânh th ổ Đông 

Dƣơng. To|n quyền Decoux, tƣớng Eugène Mordant (Tổng đại di ện 

của De Gaulle ở Đông Dƣơng), tƣớng Georges Aymé (Tổng chĩ huy 

qu}n Pháp tại Đông Dƣơng ), Ch{nh mật thám  Louis (Paul) Arnoux 

cùng hầu hết các viên chƣ́c cao c}́p - h|nh chính l}̂n qu}n sƣ̣ - của 

Ph{p ở Đông Dƣơng (trong đó có Thống đốc Nam Kỳ, Kh}m sƣ́ Trung 

Kỳ, Thống sƣ́ Bắc Kỳ v| 6 tƣớng lânh khác) đều bị bắt v| bị tống giam, 

có ngƣời bị  giết (nhƣ tƣớng Lemonnier , chỉ huy qu}n Ph{p ở Lạng 

Sơn). Trong một thời gian r}́t ngắn, to|n bộ bộ m{y thống trị của thực 

d}n Pháp ở Đông Dƣơng sụp đổ tan t|nh. 

Lý do trực tiếp khiến Nhật ra tay lật đổ Ph{p l| “để trừ cái họa bị 

Pháp đánh sau lƣng khi quân Đồng minh đổ bộ” lên Đông Dƣơng1. Song 

Nhật không ngờ rằng h|nh động của họ đã tạo ra những điều kiện 

kh{ch quan thuận lợi cho cuộc tổng khởi nghĩa của nh}n d}n ta diên̂ 

ra 5 th{ng sau đó. 

1. Bộ máy thống trị và đàn áp của thƣ̣c dân Pháp sụp đổ 

hoàn toàn 

Từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Ph{p t ăng cƣờng 

đ|n áp , khủng bố . Chúng dìm c{c cu ộc đấu tranh cũa nh}n d }n 

___________ 

1. Chỉ thị “Nhậ t - Pháp b ắn nhau và hành động cũa chúng ta ”, ng|y 

12-3-1945 của Ban Th ƣờng vụ Trung ƣơng Đảng . 
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ta trong biển m{u. H|ng vạn ngƣời yêu nƣớc bị chúng bắt bớ, 

giam cầm, tù đ|y, bắn giết. H|ng loạt lãnh tụ c{ch mạng chủ chốt bị 

xƣ ̃ tƣ ̃ (nhƣ Nguyê̂n Văn Cƣ,̀ H| Huy Tập, Ho|ng Văn Thụ, Phan 

Đăng Lƣu, Võ Văn Tần, Nguyê̂n Thị Minh Khai, Nguyê̂n Hƣ̂u  

Tiến...) hay hy sinh trong nh| tù (Lê Hồng Phong, Tô Hiệu...). 

Archimedes L.A.Patti kể: Nhƣ̂ng ngƣời Việt Nam yêu nƣớc “bị 

bắt bớ, nhà cƣ̃a bị đốt phá, tài sản bị tịch thu. Làng xóm bị san bằng. Một 

số ngƣời c ộng sản bị bắn gi ết, bị chém đ ầu, chặt tay chân đem bêu ra  chợ. 

Chính quyền Decoux thƣỡng tiền và muối cho nhƣ̂ng ai nộp đƣợc đầu các 

lãnh tụ cách mạng”1. 

Sau khi Nam Kỳ khỡi nghĩa bị đ|n {p, “trong 12 tỉnh ở  NamKỳ, 

có hơn 5.000 ngƣời bị bắt, 106 ngƣời bị xƣ̃ tƣ̃”2. 

V}̂n theo Archimedes L.A.Patti, v|o đầu năm 1945, Ph{p chuẩn bị 

mỡ một cuộc h|nh qu}n c|n quét v|o c{c căn cƣ ́địa Việt Minh ở Bắc 

Kỳ nhằm triệt hạ ho|n to|n Đ ội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

qu}n mới đƣợc th|nh lập v|o cuối năm trƣớc. Cuộc h|nh qu}n dƣ ̣

định sẽ tiến h|nh trong tuần lê ̂bắt đầu tƣ ̀10-3-1945. Trƣớc đó v|i giờ, 

Ph{p đa ̂bị Nhật lật đổ3. 

2. Bộ máy thống trị và đàn áp do phátxít Nhật dƣ̣ng lên 

không hƣ̂u hiệu bằng trƣớc 

Sau ng|y 9-3-1945, Nhật v}̂n duy trì bộ m{y h|nh chính của 

Ph{p, chỉ thay c{c viên chƣ́c Ph{p bằng c{c viên chƣ́c Nhật ở c{c 

chƣ́c vụ lãnh đạo quan trọng. 

Nhƣng lực lƣợng qu}n đội v| cảnh sát thì thay đổi khá  triệt 

để. H|ng vạn qu}n nh}n v| c ảnh sát viên ng ƣời Pháp bị t ƣớc vũ 

___________ 

1. Archimedes L.A.Patti: Why Vietnam?, University of California Press, 

Berkeley - Los Angeles - London, 1980, tr. 56. 

2. Daniel Hémery : Ho Chi Minh: de l’Indochine au Vietnam, Nxb. 

Gallimard, Paris, 1990, tr.79. 

3. L.A.Patti: Why Vietnam? Sđd, tr. 57. 
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khí v| bị giam giƣ.̂ Thay v|o đó, qu}n Nhật v| Kempeitai (Hiến 

binh Nhật) đƣợc triển khai ở  nhƣ̂ng vị trí chiến lƣợc trên to|n 

Đông Dƣơng. 

Mặt kh{c, do phải thƣờng xuyên đối phó với cuộc chiến tranh 

đang tƣ̀ng ng|y tƣ̀ng giờ tiến s{t lãnh thổ Nhật, Nhật phải lập ra 

qu}n đội v| cảnh s{t bản xƣ.́ 

Bảo an binh đƣợc th|nh lập trên cơ sỡ đội lính khố xanh cũ 

thời Ph{p, “trên danh nghĩa đặt dƣới quyền của chính phủ Bảo Đại, 

nhƣng trong thƣ̣c tế lại do Nhật chỉ huy hay giám sát chặt chẽ”1. V|o 

cuối th{ng 7-1945, To|n quyền Nhật Tsuchihashi v| Thủ tƣớng 

Trần Trọng Kim có kế hoạch ph{t triển Bảo an binh với một vạn lính 

Việt Nam trƣớc kia ở trong đạo qu}n thuộc địa của Ph{p v| đang bị 

Nhật giam giƣ ̂sau ng|y 9-3-1945. Song kế hoạch n|y chƣa kịp đem ra 

thƣ̣c hiện thì Nhật đa ̂bại trận. 

Bên cạnh Bảo an binh, “một lƣ̣c lƣợng cảnh sát vũ trang ngƣời 

bản xƣ́ đƣợc tổ chƣ́c lại nhằm duy trì trật tƣ̣ ở các tỉnh”2. Đƣợc tổ chƣ́c lại, 

vì “bọn mật thám trƣớc làm cho Pháp, giờ làm cho Nhật”3. 

Ph{txít Nhật sử dụng guồng m{y bạo lực đó để - theo lời kể của 

một c{n bộ Việt Minh lúc đó - “tiếp tục theo dõi, bắt bớ những đảng 

viên cộng sản. Tình hình lại vân̂ căng thẳng. Chúng tôi vân̂ phải trố n 

tránh, vât́ vả khó kh ăn không kém gì t rƣớc ngày Pháp bị đảo chính ”4. 

Harold Isaacs, phóng viên tờ Newsweek ở Viên̂ Đông trong Chiến 

tranh thế giới thứ hai, nh| b{o Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau khi 

Nhật đầu h|ng, cho biết: “Ở thành phô ́ Hà Nội, trung tâm chính  của 

miền Bắc, Nhật cầm tù 2.000 ngƣời theo Việt Minh”5. Một nh}n chứng 

kh{c ghi trong hồi ký: những ngƣời bị bắt “đều bị tra tấn; đòn Hiến 

binh Nhật ác hiểm không kém xăngtan của Pháp”6. 

___________ 

1, 2. Stein Tonnesson: The Vietnamese Revolution of 1945, Nxb. Sage, 

London - Newbury Park - New Delhi, 1991, tr.288, 283. 

3, 4. Nguyê̂n Thị Th}̣p: Tƣ̀ đất Tiền Giang, Nxb. Văn nghệ, Th|nh phố Hô ̀

Chí Minh, 1986, tr.262. 

5. Harold Isaacs: No Peace for Asia, Nxb. Macmillan, New York, 1947. 

6. Vũ Đình Hòe: Hôì ký, Nxb. Văn hóa, H| Nôị, 1995, tr.285. 
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Đúng nhƣ nh ận định cũa H ội nghị qu}n sƣ̣ cách mạng Bắc Kỳ 

(họp từ  ng|y 15 đến ng|y 20-4-1945), do gặp nhi ều khó khăn 

kh{ch quan v| chủ quan , “Nhật chƣa thể thiết lập đƣợc b ộ máy đàn 

áp tinh x ảo nhƣ cũa bọn thống trị Pháp 1. Đặc bi ệt, qu}n đội v| cảnh 

s{t b ản xƣ́ tõ ra y ếu kém . Trong hồi ký cũa mình , Trần Trọng Kim 

thƣ̀a nh ận: Qu}n bản xƣ́ , gồm “lính B ảo an và lính H ộ thành , tất c ả 

vài trăm ngƣời” , đó l| “nhƣ̂ng lính đ ể canh giƣ̂ công sỡ , súng ống 

không ra gì , đạn dƣợc không đũ” . “Ỡ kinh đô Hu ế, có tất c ả hơn một 

trăm lính B ảo an , tƣ́c  lính khố xanh cũ , và sáu b ảy chục khẫu súng cû 

đạn cû , bắn mƣời phát thì năm sáu phát không n ổ. Ở các tỉnh cũng v ậy, 

mỗi tĩnh có đ ộ năm mƣơi lính B ảo an ; các phủ , huyện thì đ ộ chƣ̀ng vài 

chục ngƣời” 2. C{c t{c gi ả nƣớc ngo|i n hƣ Stein Tonnesson (Na 

Uy), Harold Isaacs (Mỹ), v.v. có chung nh ận xét : “Nhật không có 

đũ thời gian đ ể phát tri ển một bộ máy c ảnh sát ở thuộc địa hƣ̂u hi ệu 

nhƣ cũa Pháp , và bọn bù nhìn ngƣời Vi ệt Nam cũa chúng vƣ̀a ít , vƣ̀a 

yếu, không có  năng lƣ̣c và ph ần nào bị ảnh hƣỡng bỡi tƣ tƣỡng dân t ộc 

chủ nghĩa ”3, “Một lƣ̣c lƣợng c ảnh sát vû trang ngƣời b ản xƣ́ đƣợc t ổ 

chƣ́c lại đ ể duy trì tr ật tƣ̣ ở các tỉnh song ít mạnh hơn nhi ều so với 

trƣớc m ồng 9 tháng 3”4. 

3. Các tầng lớp quần chúng ngày càng ngả theo cách mạng 

Ngay sau khi lật đổ Ph{p, Nhật tuyên bố : “Chính phũ Đại Nhật 

Bản tuyên bố  rằng không có chút ít m ảy may gì xâm chi ếm lânh th ổ ở 

Đông Dƣơng, mà lại sê h ết lòng thi hành các ph ƣơng thế để trợ lực cho 

các dân t ộc ở Đông Dƣơng muố n tự vệ đối với các c ƣờng quố c xâm lƣợc 

Đông Nam Á , (...) khi nào cûng sê chi ếu theo bản cộng đồng tuyên ngôn 

___________ 

1. Lê Văn Lãng (sƣu t}̀m): Tài liệu tham khảo về Cách mạng Tháng Tám, 

Nxb. Gi{o dục, H| Nội, 1978, tr.17. 

2. Tr}̀n Trọng Kim: Một cơn gió bụi, Nxb. Vĩnh Sơn, S|i Gòn, 1969, 

tr.57, 92. 

3, 4. S.Tonnesson: The Vietnamese Rorolution of 1945, Sđd, tr.283. 
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các nƣớc Đại Đông Á mà hết lòng ủng hộ cái nhiệt vọng đạt đến độc lập 

của các dân tộc Đông Dƣơng bị đè dƣới ách áp bức đến ngày nay”1. 

Trong tuyên c{o công bố trong lê ̂ tựu chức, Trần Trọng Kim hô 

h|o “quôć dân phải gắng sức làm việc, chịu nhiều hy sinh hơn nữa và phải 

thành thực hợp tác với nƣớc Đại Nhật Bản trong sự kiến thiết nền Đại 

Đông Á, vì cuộc thịnh vƣợng chung của Đông Nam Á có thành thì sự độc 

lập của nƣớc ta mới không phải là giâć mộng thoáng qua”2. 

Lúc đầu, một số ngƣời nghĩ rằng Nhật đảo chính Ph{p l| để giải 

phóng Việt Nam, rằng Nhật sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam nhƣ họ 

v}n̂ thƣờng tuyên bố. Nhƣng chẳng bao l}u, ảo tƣởng đó nhanh  

chóng vỡ tan. Thực tế cho th}ý: Nhật chỉ thay c{i {ch của Ph{p bằng 

một c{i {ch mới, không kém nặng nề. 

Trung tƣớng Nhật Tsuchihashi Yuitsi giữ chức To|n quyền Đông 

Dƣơng thay cho Đô đốc Ph{p Jean Decoux bị bắt v| bị giam trong 

một đồn điền cao su ở Lộc Ninh . C{c nh| ngoại giao Masayuki  

Yokoyama, Nishimura Kumao v| Yoshio Minoda đƣợc cử l|m 

Kh}m sứ Trung Kỳ, Thống sứ Bắc Kỳ v| Thống đốc Nam Kỳ. C{c 

th|nh phố lớn nhƣ S|i Gòn, H| Nội, Hải Phòng, Đ| Nẵng do c{c thị 

trƣởng ngƣời Nhật đƣńg đầu. 

Sau khi lật đổ Ph{p, Nhật chĩ giao cho B ảo Đại - Trần Trọng 

Kim cai quản Trung Bộ dƣới sự cố v}́n tố i cao cũa đại s ứ 

Yokoyama. Trần Trọng Kim cho bi ết: “Bắc Bộ và Nam Bộ còn trong 

tay ngƣời Nhật”3. 

Trƣớc nguy cơ th}t́ trận ng|y c|ng đến gần, Nhật trả dần Bắc Bộ 

(2-5-1945), ba th|nh phố H| Nội, Hải Phòng v| Đ| Nẵng (20-7-1945), 

v| Nam Bộ (14-8-1945 - một ng|y trƣớc khi Nhật đầu h|ng!). 

___________ 

1. Trích d}̂n trong: Nguyê̂n Kỳ Nam: Hồi ký 1925 - 1964, D}n Chủ 

Mới xuất bản, S|i Gòn, 1964, t.2, tr.145. 

2. Việt Nam tân báo, ng|y 9-5-1945. 

3. Tr}̀n Trọng Kim: Một cơn gió bụi, Sđd, tr. 61. 
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Chính phủ Trần Trọng Kim không có Bộ Quốc phòng vì, theo lời 

Trần Trọng Kim, “việc phòng bị do quân Nhật Bản đảm nhiệm hết. Trong 

khi quân Nhật đang đóng ở  trong nƣớc, nếu mình đăṭ Bộ Quôć phòng thì 

chỉ có danh, không có thực”1. Chính phủ ấy cũng không nắm tiền bạc. 

“Ngân hàng Đông Dƣơng mở cửa trở lại ngày 15-3 (...) đăṭ dƣới quyền 

kiểm soát hoàn toàn của Nhật, do đó Chính phủ Việt Nam không bao giờ 

kiểm soát đƣợc tài chính riêng của mình (...). Mặc dù đang có nạn lạm phát 

phi mã, Nhật vân̂ tiếp tục in thêm giâý bạc mới”2. 

Bộ trƣởng Nội vụ Trần Đình Nam đã nhận xét về nền “độc 

lập” b{nh vẽ v| tính ch}t́ bù nhìn của nội c{c Trần Trọng Kim: 

“Quân đội, tiền bạc, phƣơng tiện giao thông vận tải, thông tin, v.v. đều do 

Nhật nắm cả. Chỉ một việc cung câṕ dầu mỡ cho xe của tổng trƣởng nội các 

và các Bộ trƣởng mà phải hằng ngày xin Nhật cũng đủ cho chúng ta rõ quyền 

của chúng ta đến đâu!... Độc lập chỉ là độc lập trên giâý tờ, xếp trong hồ sơ, 

dán trên tƣờng hoặc đăng trên báo chí mà thôi”3. 

Điều nghiêm trọng l| nh}n d}n th}ý Trần Trọng Kim luôn gắn 

tƣơng lai của d}n tộc Việt Nam với số phận b}ṕ bênh của phe 

Trục nói chung v| của ph{txít Nhật nói riêng. 

Trƣớc tin Đức quố c xâ bại tr ận, Trần Trọng Kim phát biểu: 

“Sự bại tr ận ấy không thể giảm bớt lòng chúng ta kiên quy ết giúp Nh ật 

Bản đeo đuổi cuộc chiến đấu cho đến khi toàn thắng để kiến thiết vùng 

Đại Đông Á” v| hô h|o d}n chúng “chịu nh ững hy sinh cần thiết để 

cho quân đội Nhật Bản đƣợc chúng ta t ận tâm giúp đơ̂ về mặt tinh thần 

và vật chấ t”4. Chỉ m ột ng|y trƣớc khi Nhật tuyên bố  đầu h|ng, 

Trần Trọng Kim còn nói : “Chúng tôi vâ̂ n hợp tác ch ặt chê  với các nhà 

đƣơng chức Nhật Bản và chúng tôi không bao gi ờ quên rằng 

___________ 

1. Tr}̀n Trọng Kim: Một cơn gió bụi, Sđd, tr. 57-58. 

2. S.Tonnesson: The Vietnamese Rorolution of 1945, Sđd, tr.292. 

3. Trích d}̂n trong: Phạm Khắc Hòe: Tƣ̀ triều đình Huế đến chiến khu Việt 

Bắc, Nxb. Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1985, tr.44-45. 

4. Việt Nam tân báo, ng|y 18-5-1945. 
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quân đội Nhật Bản giải phóng cho ta ra ngoài cái ách áp ch ế của m ột 

ngoại quố c”1. 

Vì vậy, ng|y c|ng có nhiều ngƣời tập hợp dƣới l{ cờ “đánh 

đuổi phátxít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân” do 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng giƣơng cao. Chính Trần Trọng Kim 

cũng nhìn nhận: “Lính Bảo an ở  các nơi phần nhiều bị Việt Minh 

tuyên truyền, tuy chƣa theo hẳn, nhƣng không chôńg cự nữa”. Về sau, 

“những lính Bảo an và lính Hộ thành (...) bị Việt Minh tuyên truyền, xiêu 

lòng hết cả rồi”. “Ngay những đạo Thanh niên tiền tuyến do Bộ Thanh 

niên lập ra cũng có ý ngả về Việt Minh”2. Trong Nam, tổ chức Thanh 

niên Tiền phong cũng có th{i độ tƣơng tự. C{c trí thức, văn nghệ sĩ, 

sinh viên, công chức... gi{c ngộ c{ch mạng ng|y c|ng đông, gia 

nhập Đảng D}n chủ (ngo|i Bắc) hay T}n D}n chủ đo|n (trong Nam) 

hoặc c{c tổ chức Cứu quốc của Việt Minh. 

Viên Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ t}m sự rằng “ông ta đã 

nhận chức vụ Phó Giám đốc công an này cûng chĩ muố n tạo điều kiện 

thuận lợi cho Việt Minh (...) , vì vậy, ông sẵn sàng thực hiện những yêu 

cầu cũa Vi ệt Minh trong phạm vi kh ả năng quyền hạn cũa ông” 3. Trong 

phiên họp n ội các ng|y 3-8-1945, Bộ trƣởng Kinh tế Hồ T{ Khanh 

ph{t bi ểu: “Phong trào Việt Minh càng ngày càng mạnh . Cả nội các 

chúng ta nên rút lui để cho Việt Minh lên làm việc, may ra họ c ứu đƣợc 

đất nƣớc”. Bộ trƣởng nội vụ Tr ần Đình Nam “cûng đồng ý là chúng 

ta nên rút lui , nhƣờng chỗ cho Việt Minh càng sớm càng tố t”4. Bộ 

trƣởng tiếp tế Nguyê̂n Hữu Thi, Kh}m sai Bắc Bộ Phan Kế Toại 

___________ 

1. Trích d}̂n trong: Ban Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ Đãng: Cách mạng Tháng 

Tám 1945, Nxb. Sƣ̣ th}̣t, H| Nội, 1971, tr.113. 

2. Xem: Tr}̀n Trọng Kim: Một cơn gió bụi, Sđd, tr.85, 86, 92. 

3. Huỳnh Văn Tiễng: “Hồi ký c{ch mạng”, trong Thanh niên Tiền 

phong v| c{c phong tr|o học sinh, sinh viên, trí thƣ́c S|i Gòn (nhiêù t{c giả), 

Nxb. Trẻ, Th|nh phố Hô ̀Chí Minh, 1995, tr.46. 

4. Phạm Khắc Hòe: Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Sđd, tr.49. 
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cũng xin tƣ ̀chƣ́c. Vì vậy, 2 ng|y sau, to|n thể nội c{c Trần Trọng Kim 

xin tƣ ̀chƣ́c. 

4. Nhiều cán bộ cách mạng thoát khỏi lao tù Pháp - Nhật 

Nh}n lúc Nhật, Ph{p còn đang đánh nhau, nhiều c{n bộ Việt 

Minh bị giam cầm đa ̂ tìm mọi c{ch tho{t khỏi c{c nh| tù v| c{c trại 

tập trung của Ph{p - Nhật. Chẵng hạn, khoảng 100 tù chính tr ị ở 

nh| lao Nghĩa Lộ (Yên B{i) đa ̂ nổi dậy ph{ trại giam; nhiều cán  bộ, 

đảng viên ở nh| lao Hỏa Lò (H| Nội) đa ̂vƣợt ngục, v.v.. 

Mặt kh{c, một số tù chính trị đƣợc Bộ trƣỡng Tƣ ph{p Trịnh 

Đình Thảo trả tƣ ̣ do. Khi đƣợc mời giƣ ̂ chƣ́c Bộ trƣỡng Tƣ ph{p, 

luật sƣ Trịnh Đình Thảo suy nghĩ: “Các nhà lao ở trong tay mình, đó 

không phải là một cơ hội duy nhất đến cho mình để trả tƣ̣ do cho toàn thể 

các anh chị em tù chính trị hay sao?”. Sau đó, ông đa ̂ trả tƣ ̣ do cho 

nhiều chiến sî cách mạng , trong đó “có nhiều ngƣời sau này giƣ̂ địa  vị 

lớn trong Chính phủ ta”1. 

Số c{n bộ, đảng viên n|y đa ̂tỏa về c{c địa phƣơng, l|m nòng cốt 

trong c{c phong tr|o quần chúng, góp phần đáng kể cho cao tr|o 

chống Nhật cƣ́u nƣớc v| đặc biệt l| cho Tổng khỡi nghĩa Th{ng  

T{m ở khắp nơi trong nƣớc. 

5. Việc ngoại giao với các nƣớc trong phe Đồng minh thuận lợi 

hơn trƣớc 

Sau ng|y 9-3-1945, ph{txít Nh ật trở th|nh kẽ thù chính , cụ thể 

trƣớc mắt v| duy nh}́ t cũa nh}n d}n Việt Nam . Kh}̃u hiệu “đánh 

đuổi Pháp , Nhật” đƣợc đổi th|nh “đánh đuổi phátxít Nh ật”. Cuộc 

kh{ng Nh ật cũa ta l| m ột bộ phận cũa cu ộc đấu tranh chố ng chũ 

nghĩa ph{txít của nh}n d}n th ế giới. Do đó, việc ngoại giao cũ a 

___________ 

1. Trịnh Đình Thảo: Suy nghĩ và hành động, Nxb. Th|nh phô ́ Hô ̀ Chí 

Minh, 1985, tr.9-10. 
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ta với c{c nƣớc trong phe Đồng minh - đặc biệt l| với Mỹ – trỡ nên 

thuận lợi hơn. 

Trong th{ng 3 v| th{ng 4-1945, tại Côn Minh (V}n Nam, Trung 

Quốc), Hồ Chí Minh gặp tƣớng Claire L.Chennault, Tƣ lệnh Lƣ̣c 

lƣợng không qu}n Mŷ số 14, thiếu tá Archimedes L.A.Patti v| trung 

úy Charles Fenn thuộc tổ chƣć tình b{o Mỹ OSS. “Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh rằng Việt Minh chỉ chống Nhật”1. Patti nhận xét: “Tôi cảm thấy có 

thể tin tƣỡng ông nhƣ là một đồng minh chống Nhật”2. Phía Mỹ  quyết 

định cung c}ṕ cho Việt Minh một số vũ khí v| phƣơng tiện thông tin 

liên lạc, cho ngƣời nhảy dù xuống T}n Tr|o để giúp Việt Minh hu}́n 

luyện du kích. 

Sau khi Nhật chính thƣ́c tuyên bố đầu h|ng Đồng minh, Ủy 

ban d}n tộc giải phóng Việt Nam - do Đại hội quốc d}n tại T}n 

Tr|o bầu ra - đa ̂gƣ̃i thƣ “yêu cầu nhà cầm quyền Hoa Kỳ thông báo cho 

Liên Hiệp Quốc rằng: chúng tôi đa ̂ đƣ́ng về phía Liên Hiệp Quốc chống  

lại Nhật; nay Nhật đa ̂ đầu hàng, chúng tôi yêu cầu Liên Hiệp Quốc thƣ̣c 

hiện lời hƣ́a long trọng của mình là tất cả các dân tộc đều đƣợc  hƣỡng 

dân chủ và độc lập”3. 

6. Nhƣ̂ng phần tƣ ̃ thân Pháp bị loại, nhƣ̂ng phần tƣ ̃ thân 

Nhật bị “đốt cháy” 

Sau khi Nhật lật đổ Ph{p, những phần tử th}n Pháp nh ƣ Phạm 

Quỳnh, Phạm T{ , Phạm  Lê Bổng , Tôn Th}́ t Bình ... không  đƣợc 

Nhật tin dùng v| bị loại khỏi chính tr ƣờ ng. Thay v|o đó, Nhật 

đơ̂ đầu cho những phần tử th}n Nhật nhƣ Trần Trọng Kim , 

___________ 

1. Charles Fenn: Ho Chi Minh, a Biographical Introduction, Nxb. Studio 

Vista, London, 1973, tr.76.  

2. A.Patti: Why Vietnam?, Sđd, tr.86. 

3. Trích dẫn trong: Robert Shaplen: The Enigma of Ho Chi Minh, Nxb. Wesley 

R.Fishel, Illinois, 1958, tr.54. 
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Hồ Văn Ng|, Nguyê̂n Văn S}m, Trần Quang Vinh, Nguyê̂n Thế 

Nghiệp, Nguyê̂n Ngọc Sơn, Phan Trần Chúc..., tạo ra nhƣ̂ng tổ 

chƣ́c nhƣ Đảng Đại Việt quốc xã, Đảng phụng sƣ ̣quốc gia... Ở Bắc Bộ 

v| Trung Bộ, Việt Nam quốc gia độc lập đảng, Đảng Việt Nam phục 

quốc đồng minh, Nhật - Việt phòng vệ đo|n... Ở Nam Bộ để l|m chỗ 

dƣ̣a chính trị cho chúng. 

Dƣới sƣ̣ b ảo trợ cũa Nh ật, c{c chính kh{ch n|y t ổ chƣ́c míttinh, 

biểu tình, ra nghị quyết, gƣ̃i điện văn “đội ân đƣợc giải phóng  khỏi 

ách ngƣời Pháp nhờ quân đội Nhật ở Đông Dƣơng (...), xin hƣ́a  tận lƣ̣c 

cộng tác với Nhật để kiến thiết Vùng thịnh vƣợng chung ở Đại Đông Á để 

tiêu diệt đế quốc Pháp, Anh, Mỹ”1. 

Nhƣng chĩ nƣ̃a năm sau , Nhật đầu h|ng Đồng minh. Không 

phải chĩ chính phũ Tr ần Trọng Kim - do Nhật dƣ̣ng lên - sụp đ ổ, 

m| các chính khách khác tƣ̀ng c ộng tác với Nh ật cûng đ ều bị 

“đốt cháy” . 

Ng|y 17-8-1945, vua Bảo Đại ra dụ số 105 mời c{c lãnh tụ Việt 

Minh về Huế th|nh lập nội c{c “để Việt Nam có chính phủ hợp pháp đủ 

thẫm quyền ăn nói khi Đồng minh vào”2. 

Lúc đó, Việt Minh l| lực lƣợng chính trị duy nhât́ có uy tín trƣớc 

quốc d}n v| quốc tế, để lãnh đaọ to|n d}n vùng lên tổng khỡi nghĩa 

gi|nh độc lập về cho Tổ quốc v| đƣ́ng ra giao thiệp với c{c nƣớc. 

7. Lƣ̣c lƣợng Pháp bị loại khõi chính trƣờng và chi ến trƣờng 

Đông Dƣơng 

Trong những năm đầu thập niên 1940, mặc dù Nhật đã v|o 

Đông Dƣơng, Ph{p vẫ n nuôi mộng lập lại ách thố ng trị th ực d}n 

___________ 

1. Trích điện văn của Ủy ban Trung ƣơng Đãng Việt Nam quốc gia độc 

l}̣p ng|y 18-3-1945 gƣ̃i Đại tƣớng Tỗng tƣ lệnh qu}n đội Nh}̣t ở Đông  

Dƣơng, d}̂n trong: Nguyê̂n Kỳ Nam: Hồi ký 1925-1964, Sđd, tr.63. 

2. Vũ Đình Hòe: Hồi ký, Sđd, tr.296. 
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lên thuộc địa gi|u có n|y sau khi Chiến tranh thế giới kết thúc. 

Mong muốn n|y c|ng mãnh liệt tƣ ̀ khi nƣớc Ph{p đƣợc giải phóng 

khỏi {ch chiếm đóng của Đức. Chính phủ De Gaulle lập ở  Paris 

một “Ũy ban hành đ ộng giải phóng Đông Dƣơng” (do Bộ trƣỡng thuộc 

địa René Pleven c ầm đầu) v| bí m ật cƣ̃ tƣớng Eugène Mordant l|m 

Tổng đại diện ở Đông Dƣơng để chu}̃n bị lƣ̣c lƣợng ti ếp quản Đông 

Dƣơng sau chiến tranh. 

Nhƣng cuộc đảo chính 9-3-1945 đa ̂ đập tan to|n bộ hệ thống 

h|nh chính v| qu}n sƣ ̣ của Ph{p tƣ̀ng tồn tại 80 năm ở  Đông 

Dƣơng. Vì vậy, khi Thế chiến thƣ ́ hai ch}́m dƣ́t, lƣ̣c lƣợng của 

Ph{p v}̂n còn bị giam giƣ ̂ trong c{c nh| tù v| trại tập trung của 

Nhật. Việt Minh l| lƣ̣c lƣợng duy nhất có thể l}́p đầy khoảng trống 

quyền lƣ̣c (the power vacuum) do việc Nhật đầu h|ng tạo ra. Mãi đến 

12-9-1945 - tƣ́c trên dƣới 3 tuần lễ sau khi khỡi nghĩa đa ̂th|nh công ở 

H| Nội, Huế v| S|i Gòn - đại đội lính Ph{p đầu tiên (núp dƣới l{ cờ 

Anh) mới đặt ch}n lên S|i Gòn. 

Nếu không bị Nhật lật đổ s{u th{ng trƣớc đó thì thƣ̣c d}n 

Ph{p - với }m mƣu t{i chiếm Đông Dƣơng v| với một lƣ̣c lƣợng 

đáng kể gồm 6 vạn lính Ph{p v| hơn 2 vạn lính bản xƣ ́ - sẽ g}y 

nhiều trỡ ngại không nhỏ cho c{ch mạng Việt Nam. 

 

* 

*     * 

 

Nhƣ̂ng điều kiện kh{ch quan thuận lợi trình b|y trên đ}y đâ 

giúp cho việc chu}̃n bị v| tiến h|nh Tổng khỡi nghĩa Th{ng T{m 

năm 1945 của nh}n d}n ta đƣợc suông sẻ, nhanh chóng v| tiết 

kiệm đƣợc xƣơng m{u. Tuy nhiên, đó không thể l| nh}n tố chủ yếu 

quyết định thắng lợi của c{ch mạng. 

Ngay giữa lúc Nh ật - Ph{p b ắn nhau, Ban Thƣờng vụ Trung 

ƣơng Đảng đã họp (từ ng|y 9 đến ng|y 12-3-1945), th}́y đƣợc 

“những cơ hội tốt đang giúp cho nh ững điều kiện khởi nghîa chín mu ồi” 

v| quyết định “phát động một cao trào kháng Nh ật cứu nƣớc mạnh mê  
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làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa”1. Nh| b{o Mỹ Harold Isaacs 

nhận xét: “Sau Nhật đảo chính Pháp mồng 9-3-1945, Việt Minh tập hợp 

lực lƣợng với sức mạnh và lòng dũng cảm gia tăng (...). Ở miền Bắc, 

hoạt động của du kích Việt Minh mạnh lên (...). Họ giải phóng nhi ều 

vùng rộng lớn ở 5 tỉnh cực bắc Bắc Bộ (...). Ở trong Nam, hoạt động của 

dân quân diên̂ ra trên một quy mô nhỏ hơn, họ đột kích vào các  đƣờng 

giao thông và các kho quân nhu của Nhật”2. Chính Trần Trọng  Kim 

cũng thừa nhận: “Đảng Việt Minh lúc ấy rât́ hoạt động, đánh huyện này, 

phá huyện kia”3. 

Không có cao tr|o kh{ng Nhật, cứu nƣớc, trong đó nh}n d}n ta - 

dƣới sự lãnh đạo của Đảng - “đóng vai trò chủ động trong việc đánh 

đuổi quân ăn cƣớp Nhật Bản ra khỏi nƣớc”, thì dù có bao nhiêu điều 

kiện kh{ch quan thuận lợi đi nữa, C{ch mạng Th{ng T{m cũng 

không thể nổ ra v| thắng lợi, “vì nhƣ thế là ỹ lại vào ng ƣời và tự bó tay 

trong khi tình thế biến chuyển thuận tiện”4. 

Do đó, nêu lên những điều kiện khách quan do vi ệc Nhật lật đổ 

Ph{p mang lại, ho|n to|n không l|m lu mờ những nỗ lực chũ quan cũa 

to|n d}n, to|n qu}n ta do Đảng lânh đạo, vì đó mới l| nh}n tố chủ yếu 

quyết định thắng lợi cũa Tổng khởi nghîa Tháng Tám năm 1945, đúng 

nhƣ c{c lãnh tụ c{ch mạng Vi ệt Nam đã nhận định: “không có Đảng 

Cộng sản, chắc hẳn là không có Cách mạng Tháng Tám” 5, “nếu không có 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng và Mặt trận Việt Minh thì cách mạng sê 

chuyển sang một tình thế khác”, thậm chí “cách mạng có thể thât́ bại”6. 

___________ 

1, 4. Chỉ thị “Nhâṭ - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta“, ng|y 12-

3-1945 của Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng. 

2. H.Isaacs: No Peace for Asia, Sđd. 

3. Tr}̀n Trọng Kim: Một cơn gió bụi, Sđd, tr.85. 

5. Lê Du}̃n: Giai câṕ vô sản với vâń đề nông dân trong cách mạng Việt Nam, 

Nxb. Sự th}̣t, H| Nôị, 1965, tr.80. 

6. Trƣờng Chinh: Cách mạng Tháng Tám, Nxb. Sự th}̣t, H| Nôị, 1960, 

tr.28. 
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PHỤ LỤC 8 

HIỆU TRIỆU CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI 

CỦA NAM KỲ XƢ́ BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN 

ĐÔNG DƢƠNG 

 

Hơ̂i quốc d}n Việt Nam! 

Hơ̂i c{c ch{nh đảng phản đế!  

Hơ̂i c{c đồng chí Cộng sản! 

Đêm 9-3 qu}n đội Nhật lật nh|o Ch{nh phủ Ph{p. 

Liền hôm sau Bảo Đại tuyên bố đế quốc Việt Nam độc lập!  

Qu}n đội Nhật hƣ́a cho Đông Dƣơng một cuộc đời tƣ ̣chủ. 

Ấy thế m| khắp nơi, đồng b|o lãnh đạm thờ ơ trƣ ̀ một số 

ngƣời b}́y l}u l|m tay sai cho Nhật để mƣu đồ vƣơng b{ đa ̂phỉnh lừa 

một nhóm ngƣời không gi{c ngộ chính trị ra ph}́t cờ gióng trống  

tung hô độc lập của qu}n phiệt Nhật ban cho, thì hầu hết nh}n d}n 

đều bảo nhau rằng: có gì l| tƣ ̣do? có gì l| độc lập! 

Nh}n d}n đã nh ận thức rô r|ng : ngƣời Nhật để ngƣời Pháp 

cai trị x ứ n|y, l| điều m| ai cûng đo{n tr ƣớc từ l}u , nó ch ứng tõ 

rằng đế quốc Phù tang, đến lúc suy nh ƣợc, m}́t đƣờng biển phải 

tìm đƣờng bộ để giao thông với Nam Hải. Nó chỉ l| m ột phƣơng 

lƣợc h|nh binh để đeo đuổi cuồng vọng chi ếm bá quy ền trên 

Đông Á ch ứ không có chút ý nghîa vì d}n t ộc Đông Dƣơng b}́ y 

l}u đã kh ổ sở dƣới ách cũa đế quốc Pháp m| ra tay m ở cũi th{o 

xiềng giùm. 
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Nhƣ̂ng phƣơng ph{p của qu}n đội Nhật thi h|nh vƣ̀a rồi đâ nói 

rõ “... l| chỉ do th{i độ không th|nh thật của Chính phủ Ph{p ở Đông 

Dƣơng thi h|nh hiệp ƣớc phòng thủ chung xƣ ́n|y” (b{o 17-3-1945). 

Vậy chính viên Tổng tƣ lịnh qu}n đội Nhật cũng không gi}́u 

giếm lý do vị kỷ của cuộc đảo chính kia m|! Hơn nƣ̂a: 

“... đó l| lẽ m| qu}n đội Nhật không có ý gì muốn thay đổi việc 

tổ chƣ́c cai trị trong xƣ ́n|y v| vì thế qu}n đội Nhật duy trì tất cả dƣ ̣

{n, nghị định hiện h|nh v| giƣ ̂ cả cơ quan h|nh chính của  chính 

phủ thuộc địa Ph{p lập ra” (b{o ng|y 17-3-1945). 

Thƣ ̃ hỏi sƣ ̣ tổ chƣć cai trị với t}t́ cả nhƣ̂ng dƣ ̣ {n, nghị định, 

nhƣ̂ng cơ quan h|nh chính của Chính phủ thuộc địa Ph{p lập ra ở xƣ ́

n|y có phải l| nhƣ̂ng điều trăn trói, văt́ bòn m{u mủ của d}n chúng 

Đông Dƣơng, nhƣ̂ng điều m| d}n chúng Đông Dƣơng biết bao phen 

phơi th}y đổ m{u để đap̣ ph{, nhƣng chƣa nổi hay không? 

Lật ngƣời Ph{p, qu}n nh}n Nhật nắm quyền bính, soạn nhƣ̂ng 

chƣ́c vị to|n quyền, thống đốc, kh}m sƣ,́ dƣới họ l| nhƣ̂ng bọn 

tham quan, trong nghiệp tôi đòi của Chính phủ Ph{p, bọn giết d}n đen 

m| tạo ra ruộng nhiều, nh| lớn; bọn đó v}̂n đƣợc tin dùng. 

Đến t|i sản của bọn tƣ bản Ph{p b}́y l}u tủ sắt kếch sù, của nh| 

băng, của nhƣ̂ng sỡ cao su, hầm mỏ; đồn điền dƣ̣ng trên đống xƣơng 

khô của d}n, hoặc đƣợc bảo to|n hoặc lọt về tay giặc Nhật, trong lúc 

m| to|n thể d}n chúng th}́y rằng: Nếu quả nƣớc ta độc lập thì phải 

tịch ký hết l|m của chung để mƣu đồ sƣ ̣nghiệp tƣ bản kiến quốc. 

 

* 

*     * 

 

Lắm ngƣời lầm tƣỡng Nhật đa ̂cho nƣớc ta độc lập. Hãy đọc báo 

ng|y 13-3-1945, lời tuyên bố của Ch{nh phủ Thiên ho|ng: 

“Đến khi n|o Đông Dƣơng tỏ ra mình đa ̂đến trình độ một nƣớc 

độc lập, b}ý giờ Chính phủ Nhật sẽ giúp cho giải phóng hăñ hoi”. 
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Thì xƣa nay Chính phủ Ph{p cũng hƣ́a hẹn với quốc d}n ta 

nhƣ thế. 

Hỏi trong 83 năm đô hộ, chỉ tha h ồ chắt bóp ; con d}n có 

miệng phải c}m có tai ph ải điếc; nói thƣơng nƣớc , ở tù; lo cƣ́u 

d}n , bị bắn !... 

Nhƣng chế độ ngu d}n ấy có khắc nghiệt đến đ}u cũng không bóp 

tan chí ph}́n đ}́u của d}n tộc ta. 

Thƣ ̃hỏi lập lại lời tuyên bố “bảo hộ” của Đông Ph{p, có phải đế 

quốc Nhật đa ̂tƣ ̣c{o, không chút gì th|nh thật đối với nền độc lập của 

nƣớc ta. 

Họ chỉ th|nh thật quyết đƣa nƣớc chúng ta l|m bia đơ̂ đạn 

cho họ. Thì đó, qu}n đội họ nắm, kinh tế họ chiếm, ngoại giao họ lo, 

cai trị họ cầm cả. Quốc d}n ta còn có gì đ}u? Thể thao vận động, 

d}n cƣ ́đói, ngƣời cƣ ́r{ch nỗi b}́t bình ch}́t chƣ́a cạnh hông. 

Nếu quả độc lập thì phải để cho quốc d}n ta: 

Về chánh trị 

1. Tổ chƣ́c ngay nƣớc Việt Nam thống nhƣ́t chạy d|i tƣ ̀ Nam 

Quan đến C| Mau; 

2. Triệu tập quốc d}n lập ph{p để quy định chính thể v| hình 

ph{p quốc gia, nghị viện do phổ thông đầu phiếu công cƣ;̃ 

3. Tổ chƣ́c Ch{nh phủ d}n quốc Việt Nam chịu tr{ch nhiệm 

trƣớc quốc hội duy nh}́t; 

4. Ban bố c{c quyền tƣ ̣do d}n chủ; to|n x{ v| trọng dụng; 

5. Ủng hộ Miên, L|o đƣợc độc lập v| thống nh}́t... 

6. Tạo v| ph{t triển hải, lục, không qu}n. 

Về xã hội 

1. C}́p tốc ch}̃n bần cho d}n có cơm ăn {o mặc, thuốc uống, lập 

kho thóc khắp c{c nơi để ngƣ̀a thiên tai thủy biến; 

2. Bỏ thuế th}n, sƣ̃a đổi c{c sƣu thuế kh{c, bỏ c{c độc quyền ác 

nghiệt nhƣ dầu, muối, bông, v.v.. 
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3. Trƣ ̀ nạn mù chƣ ̂ trong thời gian r}́t ngắn, công d}n v| chƣ́c 

nghiệp gi{o dục; 

4. Ban h|nh hiến pháp lao đ ộng v| lập điền chế mới binh vƣ̣c 

nông d}n. 

Về kinh tế 

1. Sung công t|i sản đế quốc nghịch với Việt Nam độc lập v| t|i 

sản bọn thƣ̀a loạn l|m gi|u phi ph{p, bọn mãi quốc cầu vinh; 

2. Lập quốc gia ng}n h|ng duy nh}́t; 

3. Cải thiện việc ph}n ph{t h|ng hóa; so gi{ nông sản (lúa 

bắp) với hóa vật (vải sắt) cho nh| nông dê ̂sống; 

4. Trƣ ̀ nạn dƣ d}n ở Bắc bằng lối di d}n; bằng c{ch kỹ nghệ 

hóa, điện khí hóa; 

5. Canh t}n nông nghiệp, b|y nhiều lối trồng tỉa mới, mỡ rộng sƣ̣ 

chăn nuôi cho d}n sƣ ̣đũ ăn, mặc ấm. 

Đó mới l| một chƣơng trình ít ỏi suy định trong thời buổi 

chiến tranh hiệp với lòng mong mõi cũa to|n thể quốc d}n. Nhƣng {c 

rằng nó không phải l| ý muốn của kẻ cƣờng chiếm Đ|i Loan, Lƣu 

Cầu1, t|n s{t d}n T|u bảy t{m năm nay. 

Tr{i lại, chính đế quốc Nhật g}y b}̂y ngƣời th}n Nhật. Chính nó 

b|y chuyện thuốc độc bể nƣớc S|i Gòn, chính nó phao ra việc giết 

ngƣời Nam ở Ph{p cốt để tạo ra phong tr|o vị chủng. Đánh T}y  

ng|y 24-3 rồi lại đ|n {p phong tr|o ấy, đặng l|m bằng trên vû đ|i 

thế giới rằng Nhật hết lòng bảo hộ kiều d}n Ph{p, tr{i lại, nó gieo 

trong lòng d}n c{i t}m lý sai lầm l| ngƣời da trắng n|o cûng  l| tƣ ̃

thù hết. 

Song nó mắc trong b}̂y nó g}y . Mới cai trị m}́ y tuần m| đế quốc 

Nhật tự lột trần mặt nạ. N|o l| c}́ m các cuộc hội họp , biểu tình nhƣ 

kỷ niệm cụ T}y H ồ, n|o l| giải tán các đảng, c{c đo|n thể b{n qu}n 

sự m| chính mi ệng họ b ảo ngƣời mình th|nh l ập đặng phụng s ự 

___________ 

1. Lƣu C}̀u: Đảo Kyukyu, Nh}̣t Bản - B.T. 
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chủ nghĩa Đại Đông [; n|o l| bắt bớ Cao Đ|i, tra t}́n ngƣời theo 

Hòa Hảo, bạc đâi c{c lãnh tụ quốc gia, Phục Việt, v.v.. Việc m}u 

thu}̂n, đa nghi, t|n nh}̂n tả sao cho xiết, ấy mới l| mới ít tuần. 

C|ng đi tới, Nhật c|ng m}́t lòng d}n. 

Thƣa c{c bạn quốc gia Cao Đ|i, Hòa Hảo! Chúng tôi nhƣ̂ng 

chiến sĩ Đông Dƣơng chƣa hề ph{ hoại công cuộc vận động của 

quý bạn hôm đảo ch{nh. Tr{i lại, chúng tôi còn đi hội họp để cho 

ngƣời Nhật th}́y cả bọn chúng ta đều thiết tha tới nền độc lập của 

nƣớc nh|. Ng|y nay c{c bạn thêm một lần nƣ̂a, đa ̂rõ họ lƣ̀a dối đến 

đ}u, thì cũng nhƣ trƣớc, Đảng Cộng sản chúng tôi đƣa tay th}n {i 

ch|o quý bạn cùng nhau tìm một nẻo kh{c để giải tho{t non sông ra 

khỏi thƣ ́gông cùm Nhật Bản. 

Đế quốc Nhật sẽ bạ i vong, nó sắ p bại vong. Miến, Phi đâ m}́t , 

Th{i l|m phản, Lƣu Cầu bị chiếm, Đông Kinh1, Thần hộ2 ra tro; Đức thở 

hơi cuối cùng. Ấy thế m| đế quốc Nhật còn nuôi cuồng vọng chia rẽ 

xƣ ́ta, toan trƣc̣ trị Nam Kỳ để hƣỡng miếng ngon béo. 

Chúng tôi ghét d}n tộc Nhật chăng? Không! Chỉ ghét bọn tƣ 

bản độc quyền xô Đông [ trong vòng khói lƣ̃a, bóc lột d}n ta, ép 

mạng d}n Nhật. Một mai đế quốc Phù tang sụp đổ, vinh quang 

ch}n ch{nh của d}n tộc sẽ g}y dƣ̣ng trên nền tảng d}n chủ cộng hòa 

v| xã hội thì có lý do gì ngƣời cộng sản chúng tôi không th}n yêu với 

T}n tam đảo bình d}n? 

Chúng tôi trông mong Anh , Mỹ, Ph{p đổ bộ lên đ}́t nƣớc nh| 

mình chăng? Cũng hằng l| không v ậy. Nghiệp thay thầy đổi chũ, ai 

muốn l|m gì? Cƣ́u th}n ta chĩ có ta thôi! Trông cậy v|o ngƣời l| chết. 

Chúng tôi chỉ quy ết kêu gọi quốc d}n sớm tĩnh ng ộ, sớm hiệp đo|n 

để thƣ̀a cơ hội x}u xé giƣ̂a li ệt cƣờng trên bán đ ảo Đông Dƣơng m| 

đem chính quyền về tay nhƣ̂ng nh}n vật, nhƣ̂ng chánh đảng đâ tƣ̀ng 

trải mật phơi gan, công nghiệp mỡ xiềng xích cho nƣớc nh|. 

___________ 

1. Đông Kinh: Tokyo - B.T. 

2. Th}̀n hô:̣ Cảng Kôbê - B.T. 
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Hơ̂i quốc d}n Việt Nam! 

Đế quốc Nhật Bản còn có thể lƣ̀a bịp bằng c{ch lập chính phủ 

kh{c tôn vua kh{c, nhƣng lòng dạ của c{c công ty Mítsui n|o có 

kh{c gì đ}u? 

Chúng tôi, chiến sĩ cộng sản l| con đe ̃ của quốc d}n, thì c{i gì  

tha thiết đến quyền lợi quốc d}n, không khi n|o chúng tôi l|m ngơ 

đƣợc. Ng|y Nhật phản trắc ở Lạng Sơn , chúng tôi v| c{c bạn Quốc 

d}n Đảng đâ hi ệp nhau th|nh “Việt Nam độc lập đồng minh” có 

thanh thế ng|y thêm s}u trong nƣớc, có qu}n đội ở biên cƣơng, có đại 

biểu đi giao tiếp với c{c chính phủ ]u, [, Mỹ quyết mƣu đồ tƣ ̣ do 

độc lập cho nƣớc nh|. 

Tƣ ̀ hôm đảo chính, quý vị đâ bao phen tƣ ̣ hỏi: Đảng Cộng sản 

đ}u? Sao không ra mắt còn đợi chƣ̀ng n|o? Xin thƣa: Đảng Cộng sản 

chúng tôi trải muôn trùng khủng bố của đế quốc Ph{p, v}̂n cò n 

sống, v| nay còn có bề s{ng suốt mạnh mẽ hơn xƣa. Chúng tôi  l| 

đảng duy nh}́t có cơ sỡ tƣ ̀C| Mau đến Lạng Sơn ấy thế m| không 

xem rẻ một đo|n thể nhỏ n|o, một c{ nh}n n|o biết thƣơng nƣớc, yêu 

d}n. Chúng tôi kêu gọi tất c ả đồng b|o ngó qua những công  trình 

giải phóng của Hồng qu}n Liên Xô ở ch}u ]u v| mai kia ở [ ch}u 

thì quý bạn trông th}́y ngay rằng chủ nghĩa cộng sản l| phƣơng cƣ́u 

quốc đắc lƣ̣c nh}́t hiện giờ. V| nó không tr{i ngƣợc với  chủ nghĩa 

quốc gia s{ng suốt. 

Hơ̂i c{c đảng phản đế! 

C{c phần tƣ,̃ c{c đo|n thể {i quốc Nam Kỳ! 

Chúng ta phải sớm noi theo gƣơng Quốc - Cộng liên hiệp ở  

Bắc, Trung m| tạo th|nh một phong tr|o Việt Nam độc lập đồng 

minh có uy lƣ̣c v| nh}n t|i để cùng chung với Trung Bắc đem chủ 

quyền lại cho non sông g}́m vóc. 

C{c đồng chí cộng sản! 

Chúng ta l| ti ền phong cũa d}n chúng , hãy n ỗ lƣ̣c hoạt đ ộng, 

tuyên truyền tổ chƣ́c, chiến đ}́u cho thanh danh cũa Đ ảng đƣợc 

nêu cao , cho sƣ́ mạng cũa d}n đƣợc ho|n th|nh , giải thoát d}n 

tộc. Hiện giờ m| còn do dƣ̣ thì đợi thì giờ n|o ? Ngay các đ ồng 
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chí th}́t lạc, hãy tƣ ̣động. Nhờ tƣ ̣động m| mau gặp Đảng. Đảng nhờ 

trí s{ng kiến, óc kỷ luật của mỗi đồng chí nên ng|y nay mới rắn nhƣ 

sắt vƣ̂ng nhƣ đồng. 

Hơ̂i 25 triệu con ch{u Lạc Vƣơng khao kh{t tƣ ̣do!  

Không bao giờ b}́t chiến tƣ ̣nhiên th|nh! 

Không bao giờ ăn m|y đƣợc độc lập! 

Giải phóng nƣớc ta, phải trông v|o to|n thể d}n tộc ta trƣớc hết, 

v|o thao lƣợc v| ngoại giao cũa nhƣ̂ng lânh tụ  xu}́t th}n trong  công 

nghiệp b|i trƣ ̀ chế độ thuộc địa tƣ ̀20 năm nay, còn lo hớt  bọt nƣớc 

rồi đ}y sẽ bỏ rơi quần chúng trong cơn mƣa dầu nắng lƣ̃a. 

C{c bạn! 

D}n l| d}n của nƣớc. Nƣớc còn d}n mới vinh diệu tƣ ̣do! 

Nƣớc l| nƣớc của d}n, vua m| l|m chi! Chúa m| l|m chi! Bọn hút 

m{u ấy chỉ biết l|m nô lệ cho kẻ n|y rồi kẻ kh{c, nếu một mai về 

với chủ cũ chúng cũng vui sƣớng an nhiên. 

Non sông g}́m vóc , hai nghìn năm lịch sƣ̃ , nhƣ̂ng nét đan thanh, 

nhƣ̂ng trang oanh liệt đều l| gia t|i của d}n chúng ta. 

Trên đầu voi, g{i Việt Nam đa ̂đem tƣ ̣chủ cho đồng b|o! 

Sông Bạch Đằng cƣơng cƣờng nh}́n chìm biết bao qu}n x}m lƣợc. 

Ai l| kẻ ngƣời nối chí đám ngƣời {o vải, xu}́t th}n ở núi T}y v| 

đâ đem hiến cho nƣớc nhƣ̂ng chiến công muôn đời còn rƣ̣c rơ̂. 

Hãy đồng t}m hiệp lƣ̣c với chúng tôi, kêu gọi đồng b|o theo 

đƣờng giải tho{t ch}n ch{nh, cho d}n gi|u, cho nƣớc mạnh, cho 

bao nhiêu xiềng xích đ ế quốc, phong kiến phải tiêu tan , tung mạnh 

dƣới nắm tay c{ch mạng của quốc d}n! 

 

Ng|y 15-4-1945 

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG 

NAM KỲ XƢ́ BỘ ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, tr. 374-381. 
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PHỤ LỤC 9 

BƢ́C THƢ KÊU GỌI KHỠI NGHĨA 
 

 

Hơ̂i đồng bào yêu quý! 

Bốn năm trƣớc đ}y , tôi có th ƣ kêu gọi đ ồng b|o ta đo|n kết. 

Vì có đo|n k ết mới có lƣ̣c lƣợng , có lực lƣợng mới gi|nh đƣợc 

ĐỘC LẬP, TƢ̣ DO . 

Hiện nay qu}n đội Nhật tan rã, phong tr|o cƣ́u quốc lan tr|n 

khắp nƣớc, Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) có h|ng chục 

triệu hội viên, gồm đũ c{c tƣ̀ng lớp, sĩ, nông, công, thƣơng, binh, 

gồm đũ c{c d}n tộc Việt, Thổ, Nùng, Mƣờng, M{n. Trong Việt 

Minh, đồng b|o ta bắt tay nhau chặt chẽ, không ph}n biệt trai, g{i, gi|, 

trẻ, lƣơng, gi{o, gi|u, nghèo! 

Vƣ̀a đ}y Việt Minh lại triệu tập “Việt Nam quốc d}n đại biểu Đại 

hội” cƣ ̃ ra ỦY BAN D]N TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM để lãnh 

đạo to|n quốc nh}n d}n kiên quyết đ}́u tranh kỳ cho nƣớc đƣợc  

độc lập. 

Đó l| một tiến bộ r}́t lớn trong lịch sƣ ̃ tranh đ}́u giải phóng của 

d}n tộc ta tƣ ̀ngót một thế kỷ nay. 

Đó l| một điều khiến cho đồng b|o ta ph}́n khỡi v| riêng tôi hết 

sƣ́c vui mƣ̀ng. 

Nhƣng chúng ta chƣa th ể cho thế l| đũ . Cuộc tranh đ}́u cũa 

chúng ta đƣơng còn gay go, giằng dai. Không phải Nhật bại m| bỗng 

nhiên ta đƣợc giải phóng, tƣ̣ do. Chúng ta vẫn phải ra sƣ́c ph}́n đ}́u . 

Chỉ có đo|n kết, ph}́n đ}́u, nƣớc ta mới đƣợc độc lập. 
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Việt Minh l| cơ sỡ cho sƣ ̣ đo|n kết ph}́n đ}́u của d}n tộc ta 

trong lúc n|y. Hãy gia nhập Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, l|m cho 

Việt Minh rộng lớn mạnh mẽ. 

ỦY BAN D]N TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM cũng nhƣ Chính 

phủ l}m thời của ta lúc n|y. Hãy đo|n kết chung quanh nó, l|m cho 

chính s{ch v| mệnh lệnh của nó đƣợc thi h|nh khăṕ nƣớc. 

Nhƣ vậy thì Tổ quốc ta nh}́t định mau đƣợc độc lập, d}n tộc ta 

nh}́t định mau đƣợc tƣ ̣do. 

Hơ̂i đồng bào yêu quý! 

Giờ quyết định cho vận mệnh d}n tộc ta đa ̂ đến. To|n quốc 

đồng b|o hãy đƣ́ng dậy đem sƣ́c ta m| tƣ ̣giải phóng cho ta. 

Nhiều d}n tộc bị {p bƣ́c trên thế giới đang ganh nhau tiến 

bƣớc gi|nh quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trê.̂ 

Tiến lên! Tiến lên! Dƣới l{ cờ Việt Minh, đồng b|o hãy dũng 

cảm tiến lên! 
 

 

Tháng 8 năm 1945 

HỒ CHÍ MINH 
 
 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, tr.417-418. 



Phụ lục 

 

 

 
675 

 
PHỤ LỤC 10 

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC DÂN ĐẠI HỘI 

NGÀY 16, 17-8-1945 
 

a) Ở ch}u ]u, chủ nghĩa ph{txít Ý - Đức đa ̂chết, phong tr|o d}n 

chủ mới đang tiến tới. 

Sau khi giúp m ột phần lớn trong vi ệc tiêu diệt chũ nghîa phátxít  

ở ch}u ]u, Nga Xôviết ng|y 8-8-1945 đa ̂ tuyên chiến với Nh ật, 

quyết cùng với qu}n Đồng minh đánh trận cuối cùng để tiêu diệt 

bọn ph{txít ở ch}u [. 

Ph{txít Nhật đa ̂ đầu h|ng Đồng minh không điều kiện. Qu}n 

Đồng minh sắp kéo v|o nơi n|o có qu}n Nhật đóng. 

Phong tr|o d}n tộc độc lập v| d}n chủ mới c|ng thêm bồng bột 

v| lan tr|n trên thế giới. 

b) Ở  nƣớc ta, chính quyền của Nhật đang tan rã. Nhận th}́y cơ 

hội thuận tiện, Ủy ban khỡi nghĩa do Tổng bộ Việt Minh lập ra đa ̂

ra lệnh cho Đội qu}n giải phóng tƣớc khí giới của t|n binh Nhật v| 

mỡ rộng phạm vi hoạt động. 

c) Quốc d}n Đại hội thiết tha hiệu triệu nh}n d}n to|n quốc, c{c 

đo|n thể c{ch mạng kịp thời đƣ́ng lên đo|n kết ph}́n đ}́u, để thi 

h|nh mƣời điều sau đ}y: 

1. Gi|nh l}́y chính quyền, x}y dựng một nƣớc Việt Nam D}n 

chủ Cộng hòa trên nền tảng ho|n to|n độc lập. 

2. Võ trang nh}n d}n. Ph{t triển qu}n Giải phóng Việt Nam. 

3. Tịch thu t|i sản của giặc nƣớc v| của Việt gian, tùy tƣ̀ng 

trƣờng hợp sung công l|m của quốc gia hay chia cho d}n nghèo. 
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4. Bỏ c{c thƣ ́ thuế do Ph{p, Nhật đặt ra; đặt một thƣ ́ thuế 

công bằng v| nhẹ. 

5. Ban bố nhƣ̂ng quyền của d}n cho d}n: 

- nh}n quyền, 

- t|i quyền (quyền sỡ hƣ̂u), 

- d}n quyền: quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tƣ ̣ do d}n 

chủ (tƣ ̣do tín ngƣơ̂ng, tƣ ̣do tƣ tƣỡng, ngôn luận, hội họp, đi lại) d}n 

tộc bình quyền, nam nƣ ̂bình quyền. 

6. Chia lại ruộng công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi tƣ́c, 

hoãn nợ, cƣ́u tế nạn d}n. 

7. Ban bố luật lao động; ng|y l|m 8 giờ, định lƣơng tối thiểu, đặt 

xã hội bảo hiểm. 

8. X}y dƣ̣ng nền kinh tế quốc d}n, ph{t triển nông nghiệp. Mỡ 

quốc gia ng}n h|ng. 

9. X}y dƣ̣ng n ền quốc d}n giáo dục ; chống nạn mù chƣ̂ , phổ 

thông v| cƣơ̂ng bách giáo dục đ ến bậc sơ c}́p . Kiến thiết nền văn 

hóa mới . 

10. Th}n thiện v| giao hảo với c{c nƣớc Đồng minh v| c{c 

nƣớc nhƣợc tiểu d}n tộc để gi|nh l}́y sƣ̣ đồng tình v| sƣ́c ủng h ộ 

của họ. 

d) Để lãnh đạo cuộc c{ch mạng d}n tộc giải phóng của chúng ta 

cho thắng lợi, Quốc d}n Đại hội quyết định th|nh lập Ủy ban giải 

phóng d}n tộc Việt Nam. Ủy ban n|y cũng nhƣ Chính phủ l}m  

thời của nƣớc Việt Nam trƣớc khi th|nh lập một chính phủ chính  

thƣ́c. Ủy ban n|y thay mặt quốc d}n m| giao thiệp với c{c nƣớc  

ngo|i v| chủ trì mọi công việc trong nƣớc. 

đ) Thì giờ cấp b{ch . Phải h|nh động cho kịp thời . Ủy ban gi ải 

phóng d}n tộc giao quyền chỉ huy cho Ủy ban khỡi nghĩa. 

e) Không phải Nhật bại l| nƣớc ta tƣ̣ nhiên độc lập. Nhiều sƣ̣ gay 

go trỡ ngại sê xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo v| kiên quyết. 
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Khôn khéo để tr{nh nhƣ̂ng sƣ ̣ không lợi cho ta. Kiên quyết để 

gi|nh cho đƣợc nền ho|n to|n độc lập. Trên thế giới, sau cuộc 

chiến tranh n|y, một d}n tộc quyết t}m v| nh}́t trí đòi quyền độc lập 

thì nh}́t định đƣợc độc lập. Chúng ta sẽ thắng lợi. 
 

 

Ngày 16-8-1945 
 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.7, tr. 559-561. 
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PHỤ LỤC 11 

DIÊ̂N VĂN CỦA BÁC SĨ PHẠM NGỌC THẠCH 

TỔNG THƠ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THANH NIÊN TIỀN PHONG KÊU GỌI 

THANH NIÊN 
(Trích) 

 

 

Hơ̂i anh em Thanh niên, 

Ng|y nay có lê l| một ng|y r}́t long trọng trong đời ta v| cûng l| 

một ng|y r}́t vẽ vang trong lịch sƣ̃ ta, sau khi bị chìm đắm trong m}́y 

chục năm nay. Ng|y nay, chính ta đƣợc h}n hạnh, dƣới bóng ngọn cờ 

Thanh niên Tiền phong giƣ̂a trời xanh, dƣới mắt chƣ́ng kiến cũa quốc 

d}n đồng b|o đông đảo, quỳ để tuyên thệ: “Tôi luôn luôn hết lòng hy 

sinh cho Tổ quốc, tôi luôn luôn theo luật lệ danh dƣ̣ Thanh niên Ti ền 

phong”. M| ng|y nay cûng l| m ột ng|y kỹ ni ệm đau đớn trong lịch 

sƣ,̃ vì chính ng|y n|y th{ng n|y, c{ch 60 năm đ}y, năm 1885 Kinh đô 

Thuận Hóa th}́t thũ : bọn đế quốc thƣ̣c d}n Pháp , nối gót theo bọn 

thƣơng mâi hay bọn giảng đạo thƣ̣c d}n, sau khi x}m lƣợc tƣ̀ Nam ra 

Bắc đặt lên giang san ta một cái ách đô h ộ, l|m cho anh hùng ta khó 

lòng vùng vẫy , l|m cho quốc d}n ta m}́t h ết tinh thần tranh đ}́u v| 

hy sinh, l|m cho to|n thể nƣớc ta bi ết bao nhiêu chậm trê̂ trên con 

đƣờng tiến hóa... 

Vì lịch s ử của ta t ừ xƣa đến nay đều ho|n to|n l| một lịch s ử 

c{ch mạng . Từ đời Hùng Vƣơng cho đến Nguyê̂ n Thái Học tr ải 
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qua B| Trƣng, Lê Lợi, anh em T}y Sơn, hậu nh| Nguyê̂n, m{u đõ anh 

hùng ta nhuộm m|u đ}́t giang san chỉ có hai mục đích: giải phóng  

d}n tộc Việt Nam v| tìm kiếm chỗ sống dƣới bầu trời cho một d}n 

tộc sanh sản v| lao lƣ̣c nhiều... 

Nhƣng ng|y nay cũng l| một b|i học cho ta. Trải biết bao 

nhiêu năm trên con đƣờng tranh đ}́u, biết bao nhiêu anh em đâ mơ 

tƣỡng đến con đƣờng độc lập. 

Sau cuộc đảo chính tro ng đêm 9-3-1945, sau khi qu}n đội 

Nhật đánh đ ổ nền tảng đế quốc Pháp , ta đâ bƣớc lên con đƣờng 

ấy. Nhƣng đƣờng đ ộc lập không phải l| đƣờng đ ể anh em thƣ́c 

ngộ gi}́c xƣa m| theo danh lợi hay phú quý . Chính đ|ng đó l| 

đ|ng gay go luôn luôn ta phải đầy đũ tinh th ần hy sinh, tinh thần 

đo|n thể v| tinh thần kỹ lu ật. Thanh niên Tiền phong đáp lại lời 

nhu cầu cũa to|n quốc d}n , ng|y nay ra đời đ ể b|nh trƣớng trong 

miền Nam một tinh thần tranh đ}́u cƣờng tráng đ ể giƣ̂ quy ền lợi 

cho d}n tộc ta, để đánh đ ổ bọn trƣởng gi ả vì ích kỷ hay tƣ lợi , đâ 

tỏ cho ngƣời ngoại quốc chỉ bi ết rằng d}n Vi ệt Nam l| một d}n 

hèn mạt . 

Không, d}n tộc Việt Nam không bao giờ l| một d}n tộc hèn mạt 

nhƣ bọn s}u mọt xã hội đó đa ̂tỏ ra; d}n tộc Việt Nam ng|y nay v}n̂ 

còn giƣ ̂hết tinh thần tranh đ}ú của anh hùng xƣa, để đem laị cho nƣớc 

ta một địa vị độc lập trên trƣờng quốc tế. Vậy anh em tráng sinh, ta 

hãy quên hết việc chia rẽ c{ nh}n hay đảng ph{i, để một lòng hy sinh 

v| phụng sƣ ̣Tổ quốc. Anh em tr{ng sinh hãy nhớ đến m}ý nh| chí sĩ 

c{ch mạng trong m}ý chục năm vƣà qua. Ta luôn luôn đƣ̀ng quên 

rằng m}ý nh| chí sĩ c{ch mạng ấy tƣ ̀Phạm Hồng Th{i, Nguyên̂ Th{i 

Học, Đo|n Trần Nghiệp đến Lý Tƣ̣ Trọng , Nguyên̂ Thị Minh Khai 

hay H| Huy Tập đều to|n l| m}́y nh|  thanh niên trẻ tuổi đa ̂ hiến 

cho Tổ quốc một tinh thần cƣ́ng cõi tranh đ}́u. Ta nên cúi đầu trƣớc 

bóng ngƣời xƣa m| lãnh lại ng|y nay một sƣ ́ mạng chiến đ}ú mới 

để khỏi thẹn với non sông. 
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Hơ̂i anh em huynh trƣỡng, ta l| tiên tiến trong đạo Thanh niên 

Tiền phong; ta phải một lòng cƣơng quyết để đem mỗi tr{ng sinh lên 

con đƣờng tr{ng sĩ. Ta luôn luôn đƣ̀ng quên rằng nhiệm vụ của  

chúng ta lúc n|y phải kiến thiết trong to|n thể quốc d}n một tinh 

thần độc lập vƣ̂ng châi . Ta luôn luôn đƣ̀ng quên rằng ta mong  ƣớc 

ng|y kia một nƣớc Việt Nam độc lập có thể nhập ngũ với m}́y nƣớc 

tiên phong l}n cận để kiến thiết một nền Đông [ mới, để giải phóng 

cho to|n thể d}n tộc [ Đông. 

Hơ̂i quốc d}n đồng b|o, hãy chứng những lời thề anh em Thanh 

niên Tiền phong, hãy nhìn nhận ngọn cờ Thanh niên Tiền phong l| 

ngọn cờ tranh đ}́u của thanh niên đối với giang san. Vậy ai còn lƣơ̂ng 

lƣ,̣ ai còn nhút nh{t chi nƣ̂a. Anh em hãy gia nhập h|ng ngũ Thanh 

niên Tiền phong để đáp lại lời di chúc của m}́y nh| chí sĩ c{ch mạng 

xƣa để giải phóng d}n tộc ta, để chống lại h ết thảy đế quốc thƣ̣c 

d}n, m| kiến thiết nền độc lập của nƣớc Việt Nam. 
 

 

Nguồn: B{o Điển tín, ng|y 3-7-1945. 
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PHỤ LỤC 13 

LỜI KÊU GỌI CỦA BAN TRUNG ƢƠNG 

THANH NIÊN TIỀN PHONG 

THAM DƢ̣ BIỂU TÌNH 

NGÀY 25-8-1945 
 

HƠ̂I C[C BẠN THANH NIÊN TIỀN PHONG 

Trong buổi nhóm ng|y thƣ ́ tƣ 22 th{ng 8 dƣơng lịch 1945, Ban 

Trung ƣơng đa ̂quyết nghị: 

“Tƣ̀ nay trỡ đi, Thanh niên Tiền phong đƣ́ng trong Mặt trận Việt 

Nam Độc lập Đồng minh, tƣ́c VIỆT MINH, và sẽ tranh đấu trên Mặt trận 

VIỆT MINH, với ba khẫu hiệu: 

Việt Nam hoàn toàn độc lập.  

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ.  

Chánh quyền về tay Việt Minh”. 

Vậy t}́t cả c{c bạn hãy tham dƣ ̣v|o cuộc biểu tình ng|y thƣ́ bảy 

25 th{ng 8. 

Hơ̂i đồng b|o, 

Hãy ủng hộ triệt để Mặt trận VIỆT MINH.  

Hãy tham dƣ ̣v|o Mặt trận VIỆT MINH. 
 

Ban Trung ƣơng Thanh niên Tiền phong 
 
 

Nguồn: B{o Điển tín, sô ́ra ng|y 24-8-1945. 
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PHỤ LỤC 14 

HIỂU ĐÚNG THANH NIÊN TIỀN PHONG 

Đại t{ LÊ HỒNG LĨNH1 

B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch mới sang thăm Ấn Đ ộ với tƣ cách l| 

“Đại bi ểu nhân dân bên cạnh Thũ tƣớng Vi ệt Minh” (deputy prime 

minister ). B{c sĩ  đƣợc T ổng thống Prasat ti ếp với t}́t c ả thiện chí 

đối với cu ộc kháng chi ến Việt Nam . B{c sĩ đã vi ết về công cuộc 

kh{ng chi ến kiến quốc cũa d}n t ộc ta v| đƣợc dƣ lu ận ]́n Đ ộ 

hoan nghênh. 

Về Việt Bắc, B{c sĩ b{o c{o xong công việc l|m với B{c Hồ v| 

Trung ƣơng Đảng v| đề nghị đƣợc trỡ về Nam Bộ để kh{ng chiến. B{c 

Hồ đa ̂cƣ ̃B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch đƣ́ng đầu ph{i đo|n Chính phủ  

Trung ƣơng v|o Nam Bộ. Đầu th{ng 10-1948, ph{i đo|n ba lô lên vai 

đi v|o Nam. 

L| cán b ộ trong phá i đo|n , tôi đƣợc dịp g ần Bác sî Phạm Ngọc 

Thạch v| hỏi anh Tƣ - một ngƣời anh gi ản dị, gần gûi v| bặt thi ệp - 

về việc th|nh lập Thanh niên Tiền phong m| anh l| thũ lînh. 

Ng|y đó, sau cuộc đảo chính 9-3-1945 của Nhật, ở S|i Gòn chính 

quyền đế quốc phátxít do Minoda l|m thống đốc , đang gặp  

___________ 

1. Nh| sử học, nguyên c{n bộ Viện Lịch sử Qu}n sự. 
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th}́t bại trong việc tranh thủ quần chúng nh}n d}n. Chúng tổ chƣ́c ra 

“Thanh niên phòng vệ đo|n” giao cho Nguyê̂n Hòa Hiệp phụ tr{ch 

nhƣng không gom đƣợc m}́y ai. Điều đó cũng l| số phận cũa  

“Thanh niên {i quốc đo|n” do Võ Văn C}̃m tổ chƣ́c ở H| Nội, vì mục 

đích của c{c tổ chƣ́c thanh niên n|y l| phụng sƣ ̣Nhật Bổn. 

Một ng|y giƣ̂a th{ng 3, ngƣời Nhật Y Đa, vốn l| một th}n chủ 

(ngƣời đến chƣ̂a bệnh) r}́t phục t|i v| kính nể B{c sĩ Phạm Ngọc 

Thạch, đâ khuyến khích B{c sĩ đƣ́ng ra tập hợp thanh niên S|i 

Gòn v| Nam Bộ. 

B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch hỏi: 

- Ông có đặt yêu cầu gì cho phong tr|o thanh niên ấy không? 

- Không! B{c sĩ hãy nh}n thời cơ n|y m| tập hợp thanh niên lại, 

l|m việc lợi cho đ}́t nƣớc của B{c sĩ. 

Y Đa t}́t nhiên không biết B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch lúc đó đâ l|  

đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dƣơng. 

Nghe B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch kể lại, tôi hỏi: 

- Y Đa không đặt yêu cầu n|o, anh Tƣ? 

- Nó nói tổ chƣ́c thanh niên ra sao, đặt tôn chỉ mục đích ra sao, 

cờ hiệu thế n|o l| tùy mình. 

- Nhƣ vậy Y Đa có ý tốt trong việc n|y? 

- Có thể. Vì Y Đa biết rõ mình l| một ngƣời trí thƣ́c yêu nƣớc, nên 

y không đặt v}́n đề mình đƣńg ra tổ chƣ́c đo|n thể quần chúng  

phụng sƣ ̣ cho đế quốc Nhật. Vả lại có yêu cầu mình nhƣ vậy thì t}́t 

nhiên mình không nhận lời. 

- Liệu có tin đƣợc Y Đa không? 

- Y Đa l| quan chƣ́c Nh ật, phụ tr{ch v ề khối qu ần chúng , 

thậm chí y có th ể l| “Hắc Long” . Tin tƣỡng Y Đa l| ngƣời tốt thì 

khó ạ . Nhƣng có kh ả năng Y Đa biết rô l| Nh ật sắp thua đ ến nơi , 

Mỹ sẽ đ ến, Ph{p sẽ trở lại , y muốn có m ột h|nh động có lợi cho 

d}n tộc Việt Nam, điều có lợi l}u d|i v ề sau cho sƣ̣ bang giao  

Nhật - Việt? Lại cũng có th ể khi mình t ổ chƣ́c ra đƣợc lƣ̣c lƣợng , 
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khi đó y sê cho ngƣời v|o l|m “đo|n” hoặc sê dùng quy ền lƣ̣c để 

buộc tổ chƣ́c mình ũng h ộ cho chính quy ền Nhật. Đó l| đi ều 

mình c ảnh giác , nhƣng thƣ̣c tiê̂n đâ không có việc đó . Mình đã 

đến gặp H| Huy Giáp r ồi Trần Văn Gi|u để trao đổi v| xin ý ki ến 

của Xứ ủy . 

Xƣ́ ũy xét : Y Đa không đặt đi ều kiện, ta nên tranh thũ đi ều 

kiện công khai m| tổ chƣ́c v| c ổ súy phong tr|o c{ch mạng . Xƣ́ ũy 

đồng ý v| giao trác h nhiệm cho đồng chí Phạm Ngọc Thạch đƣ́ng 

ra tổ chƣ́c tập hợp thanh niên . Xƣ́ ũy quy ết định l}́y tên t ổ chƣ́c l| : 

“Thanh niên Tiền phong” (jeunesse d’avant garde ), đặt hiệu cờ, nội 

dung tƣ tƣỡng v| phƣơng hƣớng hoạt đ ộng, hệ thống t ổ chƣ́c, 

đồng phục , v.v., chỉ định thủ lĩnh Thanh niên Ti ền phong chung 

v| ở c{c tỉnh . 

Ban lânh đạo Thanh niên Ti ền phong gồm Bác sî Phạm Ngọc 

Thạch (Tổng thƣ ký v| thũ lînh ), kỹ sƣ Ngô Tấn Nhơn , kiến trúc 

sƣ Huỳnh T}́n Phát , c{c sinh viên Nguy ễn Văn Thủ , Huỳnh Văn 

Tiểng, Trần Bƣ̃u Ki ếm, c{c b{c sĩ Hu ỳnh Văn Thũ , Huỳnh Bá 

Nhung, luật sƣ Thái Văn Lung . Xƣ́ ũy quy ết định chuy ển tổ chƣ́c 

tƣ̀ng Công đo|n v|o l|m thêm nòng cốt cho Thanh niên Ti ền 

phong v| gọi l| Thanh niên Ti ền phong ban Xí nghi ệp, đƣa thêm 

v|o ban lânh đạo Thanh niên Ti ền phong cán b ộ lãnh đạo của 

Công đo|n : Ho|ng Đôn Văn , Nguyê̂n Lƣu , Huỳnh Đình Hai , 

Nguyê̂n Văn Tƣ , Tƣ̀ Văn Ri . 

Thanh niên Tiền phong với đ ồng phục qu ần soọc , {o trắng c ộc 

tay, đầu đội nón b| ng rộng, lƣng đeo cuộn d}y thƣ̀ng v| dao găm , 

về sau thêm gậy, ch|o nhau bằng b|n tay xòe ngang vai trái với 

kh}̃u l ệnh: “Thanh niên tiến!”. Họ đi từng đ ội, rập ch}n đều, dƣới 

ngọn cờ v|ng sao đỏ năm c{nh , h{t vang c{c b|i “Tiếng gọi thanh 

niên”, “Lên đàng”. 

T}́t c ả c{c khu phố , c{c ng|nh đ ều có Thanh niên Ti ền phong . 

C{c trụ sở Thanh niên Ti ền phong đƣợc canh gác nghiêm ng ặt.  
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Thanh niên Tiền phong giƣ ̂ trật tƣ ̣ an ninh cho c{c khu phố. Dinh 

Thống đốc (lúc đó gọi l| Kh}m sai ) cũng có Thanh niên Ti ền phong 

v| cũng do Thanh niên Tiền phong canh g{c. Thanh niên Tiền 

phong trỡ th|nh một lƣ̣c lƣợng b{n qu}n sƣ ̣của nh}n d}n dƣới sƣ̣ 

lãnh đạo của Xƣ ́ủy. 

Thanh niên Tiền phong ph{t triển r}́t mau, thu hút hầu hết 

thanh niên th|nh phố, thị xã, thị tr}́n v| một phần kh{ lớn thanh 

niên thôn quê. Phụ nƣ ̂ cũng có Phụ nƣ ̂ Tiền phong. C{c ngƣời yêu 

nƣớc lớn tuổi, muốn hoạt động c{ch mạng, cũng v|o Thanh niên 

Tiền phong. Chỉ trong 3 th{ng, số đo|n viên Thanh  niên Tiền phong 

S|i Gòn có hơn 200.000. Trên cả 21 tỉnh th|nh Nam Bộ có 1.200.000 

đo|n viên Thanh niên Tiền phong. 

Sƣ ̣ ph{ vơ̂ hệ thống đ|n {p, cai trị, gi{n điệp phòng nhì của 

thƣ̣c d}n Pháp sau 9-3-1945 đi đôi với sƣ̣ thua thi ệt cũa Nhật trên các 

chiến trƣờng nên chúng không thể kiểm soát quản lý tình hình, cả hai 

điều đó l| điều kiện kh{ch quan cho Thanh niên Tiền phong hoạt 

động v| phát triển mạnh mê. Cuối cùng thì Nhật Bản cûng biết đƣợc 

thƣ̣c ch}́t của Thanh niên Tiền phong nhƣng th}́y cûng không ngăn 

nổi phong tr|o yêu nƣớc đang d}ng cao v| có thể cũng không nên 

ngăn nƣ̂a. 

Trong Tổng khỡi nghîa Tháng Tám ở S|i Gòn v| các th|nh 

phố, thị xã , thị trấn , lƣ̣c lƣợng Thanh niên Ti ền phong l| lƣ̣c 

lƣợng xung kích v| đông đ ảo trong gi|nh chính quy ền. Thanh 

niên Tiền phong công khai tuyên bố l| m ột th|nh viên cũa Mặt 

trận Việt Minh. 

Vai trò của Thanh niên Tiền phong trong C{ch mạng Th{ng 

T{m v| trong nhƣ̂ng ng|y đầu Nam Bộ kh{ng chiến r}́t to lớn. 

Chính vì nó l| tổ chƣ́c quần chúng yêu nƣớc đƣợc Đảng lãnh đạo. 

Cũng có ý kiến cho rằng: “Đây là một tổ chƣ́c thanh niên thân 

Nhật, tay sai Nhật!”. Nhƣng c{c ý kiến đó không có cơ sỡ v| xu}́t 

ph{t ở một v|i hiện tƣợng bên ngo|i. 
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Chúng tôi cho rằng: “Đây là một tổ chức quần chúng thanh niên, lôi 

cuốn cả các giới, rộng lớn do Đảng lãnh đạo và là lực lƣợng xung kích  

của cách mạng. Và đây là sự sáng tạo của Xứ ủy Nam Kỳ lúc đó đã biết 

nắm chắc thời cơ mạnh bạo và khôn khéo lợi dụng điều kiện công khai, nhanh 

chóng tổ chức và phát triển lực lƣợng cách mạng, cổ súy phong  trào”. 

Có vậy, lực lƣợng c{ch mạng bị tổn th}t́ sau khởi nghîa  Nam Kỳ 

đã ph{t triển nhảy vọt chƣa từng có để tiến kịp cùng cả nƣớc gi|nh 

chính quyền về ta v| đi trƣớc nổ tiếng súng chống x}m lăng ở phía 

nam đất nƣớc. 

B{c Hồ đ{nh gi{ cao Thanh niên Tiền phong. Th{ng 9-1945, 

B{c Hồ mời v| cử B{c sĩ Phạm Ngọc Thạch l|m Bộ trƣởng trong 

Chính phủ với tƣ c{ch l| đại diện cho Thanh niên Tiền phong. 
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PHỤ LỤC 15 

BÀI NÓI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN 

HÀNH CHÁNH LÂM THỜI NAM BỘ 

TRẦN VĂN GIÀU TẠI CUỘC MÍT TINH TRƢỚC 

DINH ĐỐC LÝ SÀI GÒN 

NGÀY 25-8-1945 
 

 

Đồng b|o! Quốc d}n! 

Hôm nay l| ng|y vẻ vang nh}́t trong lịch sƣ ̃ của Nam Bộ Việt 

Nam. Giƣ̂a thanh thiên bạch nhƣ̣t, chúng tôi, Ủy ban l}m thời 

h|nh ch{nh, nh}n danh to|n thể quốc d}n Nam Bộ tuyên bố trƣớc 

mặt ho|n cầu v| trƣớc mặt to|n thể quốc d}n Việt Nam rằng: 

Chế độ cộng hòa d}n chủ th|nh lập tại Nam Bộ Việt Nam. 

Chúng tôi tuyên bố không thƣ̀a nhận chính phủ Nam triều v| cƣơng 

quyết chống chế độ thƣ̣c d}n b}́t cƣ ́ tƣ ̀ đ}u đến. Không một ngoại  

bang n|o có thể viện một lý do gì m| b{c bỏ đƣợc điều quyết 

định long trọng của đồng b|o ta ho|i bão l}u nay: 

Nƣớc Việt Nam ho|n to|n độc lập! 

Thay mặt cho Mặt tr ận Việt Nam độc lập đồng minh miền Nam, 

chúng tôi lãnh tr{ch nhi ệm nắm giƣ̂ chánh quy ền ở Nam Bộ đến 

ng|y triệu tập xong Quốc hội sê giao lại cho đại bi ểu to|n quốc. 

Trong giai đoạn n|y, tr{ch nhiệm cũa Chánh phũ r}́t nặng nề:  

Bên ngo|i phải giải quyết nhƣ̂ng v}́n đ ề ngoại giao rất phi ền 

phƣ́c . 



Phụ lục 

 

 

 
689 

 

Bên trong phải cỡi bỏ nhƣ̂ng g{nh nặng do chính phủ cũ v| 

chiến tranh để trên vai chúng ta. 

Nhƣ̂ng trỡ ngại không ít, nhƣng một chính phủ do to|n thể quốc 

d}n ủng hộ, một chính phủ của d}n chúng bao giờ cũng thắng. 

Năng lƣ̣c của d}n chúng l| vô tận. 

Đối với ki ều d}n ngoại quốc ở xƣ́ ta , quốc d}n ph ải giƣ̂ thái đ ộ 

đúng đắn . Chúng ta tranh đ}́u trong vòng kỹ lu ật, gìn giữ đừng đ ể 

xảy ra nhƣ̂ng h|nh đ ộng cá nh}n l|m thi ệt hại sanh mạng hoặc t|i 

sản cũa ngƣời ngoại quốc . Chúng ta ph ải tõ cho th ế giới bi ết d}n 

tộc Việt Nam l| d}n tộc có t ổ chƣ́c, xƣ́ng đáng chinh phục q uyền 

tƣ̣ chũ. 

Nƣớc ta hôm nay bắt đầu thƣ̣c hiện nền độc lập. Sƣ ̣ l|m việc 

chăm chỉ v| tận lƣ̣c l| tr{ch nhiệm của mỗi công d}n. B}́t luận 

đƣ́ng v|o c}́p bậc n|o trong nền kinh tế, đồng b|o phải cố gắng l|m 

việc để cải tạo c}́p tốc nhƣ̂ng cơ quan bị ph{ hoại v| để gia tăng sƣ ̣

sanh sản. 

Không gia tăng sƣ ̣ sanh sản, chúng ta không thể mong bƣớc 

v|o một đời sống khả quan. Vậy đồng b|o phải thề quyết cùng 

nhau nỗ lƣ̣c l|m việc, đó l| phụng sƣ ̣Tổ quốc một c{ch thiết thƣ̣c. 

Hôm nay, quốc d}n biểu đồng tình đƣa ch{nh phủ c{ch mạng lên 

cầm quyền, thì bổn phận của quốc d}n l| phải bảo vệ ch{nh phủ 

chống t}́t cả mọi sƣ ̣ly gi{n của qu}n thù v| tay sai của chúng đƣơng 

chờ chƣ̣c khiêu khích. Quốc d}n có tr{ch nhiệm cũng nhƣ ch{nh 

phủ l| phải coi chƣ̀ng nhƣ̂ng bọn qu}́y rối g}y hỗn loạn thừa  cơ 

ph{ hoại công việc c{ch mạng của quốc d}n. 

Chúng ta phải tỉnh t{o m| l|m việc. 

Chúng ta chỉ mới giƣ̣t lại ch{nh quyền. Tƣ ̀ bƣớc n|y đến khi 

thƣ̣c hiện đƣợc một xã hội tốt đẹp trong đó có nh}n d}n đồng lao 

công lạc, t}́t còn phải kiên gan bền chí, tranh đ}́u với nhiều ho|n 

cảnh khó khăn. 
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Hơ̂i đồng b|o! 

B}y giờ chủ quyền về tay ta rồi nhƣng còn phải chờ sƣ́c nỗ lƣ̣c 

l|m việc v| ph}́n đ}́u của ta thì nó mới vƣ̂ng bền v| rƣ̣c rơ̂. 

Việt Nam độc lập muôn năm! 

Việt Nam D}n chủ Cộng hòa muôn năm! 
 
 

Nguồn: B{o Điển tín (S|i Gòn) sô ́ra ng|y 27-8-1945. 
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PHỤ LỤC 16 

TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI DIỆN XƢ́ ỦY NAM KỲ  

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG 

NGUYÊ̂N VĂN NGUYỄN  

TẠI CUỘC MÍT TINH TRƢỚC DINH ĐỐC LÝ 

SÀI GÒN 

NGÀY 25-8-1945 

 

 

Đồng b|o! 

Đồng chí! 

Anh em chị em! 

Hơn 15 năm đ}́u tranh cho đời sống d}n chúng v| cho độc lập 

quốc gia, hôm nay Đảng Cộng sản Đông Dƣơng mới công khai ra 

mặt. Mặt trận Việt Minh m| Đảng Cộng sản xƣớng xu}́t v| đâ 

cùng chiến đ}́u, cùng hôm nay lật đổ chính quyền phi d}n chủ để 

khai trƣơng một kỷ nguyên t}n d}n ở xƣ ́n|y. 

Tình th ế quốc t ế v| quốc gia bu ộc Đảng Cộng sản phải tham 

ch{nh để giải quyết các v}́n đ ề khó khă n, nguy hiểm bên trong v| 

bên ngo|i, để thƣ̣c h|nh v| cũng cố nền d}n chũ l}m thời. Cuộc tham 

ch{nh ấy cũng l| ti ếp tục cu ộc tranh đ}́u tƣ̀ mƣời m}́y năm nay v| 

cũng l| một đoạn đƣờng trong cuộc tranh đ}́u trong tƣơng lai. 

Không say sƣa khi đắ c thắng, không nản chí lúc th}́t bại , trong 

tình cảnh nghiêm trọng hi ện thời , Đảng Cộng sản kêu gọi h ết thảy 
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anh em thợ thuyền, nông d}n, thanh niên, binh lính v| c{c giới 

đồng b|o nỗ lƣ̣c l|m việc kiến thiết nền d}n chủ quốc gia, đem 

to|n lƣc̣ ủng hộ ban h|nh ch{nh l}m thời đƣơng thƣ̣c hiện một 

nƣớc Việt Nam độc lập, d}n chủ v| l|m cho ngƣời Việt Nam tƣ̣ do, 

sung sƣớng. 

Việt Nam độc lập muôn năm! 

 

 
Nguồn: B{o Điển tín (S|i Gòn) sô ́ra ng|y 27-8-1945. 
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PHỤ LỤC 17 

CUỘC ĐI RƢỚC TÙ CHÍNH TRỊ CÔN ĐẢO* 
 

LÝ VĂN CHƢƠNG 

... “Việc thi h|nh nhiệm vụ m| Ủy ban Ủng hộ Chính trị phạm 

(Chủ tịch: Đ|o Duy Kỳ; ủy viên: Nguyê̂n Công Trung v| Tƣỡng 

D}n Bảo) giao cho tôi tổ chƣ́c đo|n ghe biển (ghe đánh c{) đi rƣớc 

nhƣ̂ng nh| chính trị bị đế quốc Ph{p cầm tù ở Côn Đảo. 

(Tôi) đƣợc mời đến để tƣ ̣ thuật, ng|y 23-9-1965 tại Viện (Bảo 

t|ng C{ch mạng). 

“V|o lúc 14 giờ ng|y 3 th{ng 9 năm 1945, anh Ngô Văn Chƣơng 

(S|i Gòn), vóc ngƣời to lớn, chạy vô tiệm tôi, hơ hải nói: “Anh Năm, 

chính phủ mình l}́y chiếc t|u De Lanessan giao cho anh em công 

nh}n v| c{c anh Hóa, Chúc (hoa tiêu) lo sƣ̃a chƣ̂a để ra Côn Đảo 

rƣớc chính trị phạm. Nhƣng bọn Việt gian cho bọn Ph{p  hay, Ph{p 

m{ch (cho Anh, Anh lệnh cho) Nhật Bổn tịch thu chiếc t|u ấy; l}́y 

đ}u m| đi rƣớc c{c nh| chính trị ngo|i đó ? 

“Do không có ph ƣơng tiện đi Côn Đảo liền trong ng|y chiếc 

t|u De Lanessan bị tịch thu nên Ũy ban Ũng h ộ Chính trị phạm 

ph}n công anh Ngô Văn Chƣơng tức tố c xuố ng tĩnh Rạ ch Giá tìm  

___________ 

* Bản tự thu}̣t của đồng chí Lý Văn Chƣơng về cuôc̣ đi rƣớc tù chính trị 

Côn Đảo năm 1945 (bản rút ra từ băng ghi }m phỏng v}́n Lý Văn Chƣơng, 

đã đ{nh m{y th|nh bảy bản đƣợc lƣu trữ tại Viêṇ Bảo t|ng C{ch mạng Việt 

Nam, H| Nôị).  
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mƣớn t|u Hải Nam, loại t|u chạy buồm của ngƣời Trung Quốc 

thƣờng tới buôn b{n ở nơi đó. 

“Phần tôi cố theo dôi tình hình cûng biết một số tin tƣ́c ngo|i Côn 

Đảo tƣ ̀năm 1940-1941 tới nay l| 1945, bọn Ph{p giết chóc hơn ph}n 

nƣ̃a số ngƣời chính trị nó đƣa ra ngo|i đó. Tôi xét th}́y anh Tƣ Ngô 

Văn Chƣơng xuống Rạch Gi{ khó tìm loại t|u Hải Nam đƣợc (thỉnh 

thoảng mới có một, hai chiếc ghé đó để b{n v| mua h|ng). Tôi biết l| 

vì tôi l| ngƣời mua b{n khắp c{c tỉnh, nắm đƣợc tình hình buôn b{n 

c{c nơi. 

“Để giải quyết v}́n đề n|y, tôi nhận th}́y chỉ có nhƣ̂ng loại ghe 

biển mũi đõ nhọn, đánh c{, nhƣ loại ghe ở ấp V|m L{ng, xã Ki ến 

Phƣớc, tỉnh Gò Công mới có khả năng đảm bảo; ghe mũi nhọ n 

nhỏng cao lên, đít thì bầu, sóng lớn đánh v|o mũi nó cƣ ́ l{ch mình  

chạy tới; nó đa ̂ đƣợc nhiều lần thƣ ̃ th{ch; gặp gió lớn hay bị  bão 

trôi đi có khi tận đến Phi Luật T}n, Nam Dƣơng, Xiêm La m| còn 

trỡ về đƣợc. Tƣ ̀ đ}́t liền đến Côn Lôn, đƣờng xa có hơn 120 km 

đƣờng chim bay, vả lại lúc ấy có chút ít gió nồm nam v|o buổi chiều, 

khi trỡ về thì xuôi buồm, nhƣ thế sƣ ̃ dụng loại ghe biển đó r}́t 

thuận lợi. 

“Đến 19 giờ ng|y 3 th{ng 9 năm 1945, tôi kêu d}y nói b{o cho anh 

Đ|o Duy Kỳ, nói nhƣ̂ng ý kiến của tôi, anh Kỳ lúc ấy l| chủ bút  tờ 

b{o Dân chúng ở tại đƣờng Lagrandière... lại l| Chủ tịch Ủy ban  Ủng 

hộ Chính trị phạm. 

“Trong hai ng|y 4 v| 5 anh Đ|o Duy Kỳ giao cho anh Tƣỡng 

D}n Bảo tìm hiểu tôi v| thăm dò nhƣ̂ng ý kiến của tôi đề ra, xem tôi 

có tích cƣ̣c, th|nh thật trong công t{c n|y hay không... Đến ng|y 6 

th{ng 9 c{c anh Kỳ, Trung, Bảo nói cho tôi biết l| Đảng đâ  ch}́p 

thuận ý kiến chƣơng trình của tôi đề ra v| tôi đƣợc ph}n công đi Gò 

Công bằng một chiếc xe hơi gazogène. 

“Đi v|o lúc 9 giờ 30 s{ng 6 th{ng 9, xe chạy m ột hơi tới Gò 

Công; rồi đi luôn xuố ng nh| quen ở xã Ki ến Phƣớc, nhờ anh 
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Nguyê̂n Văn Kiết xâ trƣỡng đi cùng anh Hu ỳnh Văn Lúa , với chúng 

tôi đến V|m L{ng, triệu tập c{c chủ ghe biển với một số thũy  thủ 

tại ấp V|m L{ng – ng|y ấy nhằm ng|y trời gió nam, biển động, ghe 

biển đậu tại bến. 

“Anh Tƣỡng D}n B ảo trình b|y lý do , chúng tôi đ ộng viên 

khuyến khích các chũ ghe v| anh em th ủy thủ đóng góp sức lực 

cho sƣ̣ gi ải thoát chính trị phạm . Lúc đ ầu các chũ phƣơng ti ện 

dùng dằng vi ện lý do n|y lý do khác ; nhƣng anh em thũy thũ v| 

nhƣ̂ng t|i công (coi lái ghe ) đồng tình cƣơng quy ết ra đi , cho nên 

c{c chủ ghe cũng  thuận theo. Kết quả, tổ chƣ́c đƣợc 50 chiếc ghe 

biển loại lớn , mỗi chiếc chỡ đƣợc ... 100 ngƣời . Phải cho mỗi chiếc 

ghe mƣợn tƣ̀ m ột trăm đồng trỡ lên đ ể mua thêm d}y neo, buồm 

v| dụng cụ đi bi ển... 

“Cách đi ra Côn Đảo trong mùa gió n|y (l|) đi trong sông, ra cƣ̃a 

Cồn Lợi tĩnh Tr| Vinh hay ra cƣ̃a Định An tĩnh Sóc Trăng , tƣ̀ đó bắt 

đầu chạy buồm thì mau hơn , còn nếu bắt đ ầu tƣ̀ V|m Láng thì sê bị 

gió thổi tắp v| khó chạy, chạy chậm m}́t thêm ng|y giờ.  

“Tổ chƣ́c, bố trí xo ng xuôi , anh Lúa , anh Kiết chịu trách nhi ệm 

theo dôi tình hình đo|n ghe bi ển trong lúc chu}̃n bị , sƣ̃a chƣ̂a neo 

buồm. Nên chúng tôi trỡ v ề S|i Gòn v|o lúc 15 giờ ng|y 6 th{ng 9. 

Lúc xe chạy ngang nh| , con tôi tên l| To|n mới bốn tu ổi chơi trƣớc 

cƣ̃a ngô , tôi th}́y con m| cûng đ|nh đ ể xe chạy luôn , vì đƣờng vô 

nh| ba mƣơi thƣớc , không để m}́t thì giờ ghé thăm cha mẹ v| con 

tôi đƣợc . Lo việc cho xong sê v ề thăm, muộn gì . Nhƣng , tƣ̀ đó tới 

nay tôi đi luôn, hơn hai mƣơi năm, cha mẹ tôi ch ết hết, tôi không 

gặp mặt . 

“Chúng tôi ghé thị xã Gò Công, ghé Ủy ban nh}n d}n tỉnh, yêu 

cầu Chủ tịch Nguyê̂n Côn cho mƣợn 6.000 đồng để ph}n ph{t cho c{c 

chủ ghe mƣợn. 

“Trở về b{o c{o v ới anh Kỳ, Trung, tôi yêu cầu có t|u  dắt 

đo|n ghe biển theo sông Cồn Lợi cho mau . Tìm đƣợc chiếc t|u 
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Rodier, nhƣng máy nó y ếu, nó kéo không h ết đo|n ghe, cần thêm 

một chiếc nƣ̂a. Tôi đến văn phòng cảng S|i Gòn, xin l}́y cho một 

chiếc t|u kéo. Lúc ấy anh Lý Văn S}m gi{m đốc cảng S|i Gòn - Chợ 

Lớn, anh S}m l| anh ruột tôi, anh nói: “Phải có ý kiến v| xin gi}́y  

phép chính phủ, không nên cảm tình c{ nh}n anh em”. Tôi báo  c{o 

với anh Đ|o Duy Kỳ xin l}́y chiếc t|u kéo của cảng. Anh Kỳ đến Ủy 

ban Nam Bộ, anh Trần Văn Gi|u ký gi}́y cho phép v| tôi đến cảng 

nhận chiếc t|u kéo Remorqueur R.4. 

“Lúc }́y , gặp nhƣ̂ng anh em công nh}n lo sƣ̃a chƣ̂a chi ếc t|u 

“Phú Quốc” đ ể chạy ra Côn Đ ảo. Vì chiều ng|y 5 hay l| sáng ng|y 

6-9-1945, anh Trần Văn Gi|u (đâ) ký giấy l ấy chi ếc Phú Quốc . Tôi 

động viên anh em sƣ̃a chƣ̂a nhanh đ ể đi một đo|n cho có bạn . 

“Ng|y 11 th{ng 9, v|o lúc 19 giờ, anh Đ|o Duy Kỳ triệu tập tại 

nh| báo Dân chúng một cuộc họp đ ể ph}n công . Tôi chịu trách 

nhiệm chĩ huy đo|n ghe đi Côn Đ ảo với danh nghîa l| m ột ũy viên 

Ủy ban Ủng h ộ Chính trị phạm , có giấy giới thi ệu v| gi}́y chƣ́ng 

nhận cũa Ũy ban . Trong cuộc họp n|y , có tên Tỵ ra ngăn c ản với lý 

do l| đo|n ghe biển n|y đi rƣớc các nh| chính trị phạm không b ảo 

đảm an to|n; nếu có chìm ghe ch ết ngƣời thì vợ con họ ki ện chính 

phủ; cần phải có đũ t|u đi rƣớc mới đƣợc . Tôi cam đoan, đảm bảo 

giƣ̂a hội nghị v| xin ho|n to|n chịu trách nhi ệm; hội nghị tán th|nh . 

Tên Tỵ nó bi ết chính phũ mới th|nh l ập, không có t|u . Tên Tỵ theo 

t|u Phú Quốc đi với m ột số ngƣời v| m ột phụ nƣ̂ ra Côn Đ ảo. Ra 

Côn Đảo nó lên diê̂n đ|n , nói chƣa chắc đ ộc lập. Sau nó trỡ v ề Sóc 

Trăng, gạt anh chủ tịch Dƣơng K ỳ Hiệp, l}́y 50.000 đồng để mua 

súng... (sau tôi báo cáo cho anh Nguyê̂n Văn T}y cái tên Tỵ kh ả nghi 

n|y. Quả nó l| gi{n đi ệp theo phá hoại cu ộc đi Côn Đảo rƣớc chính 

trị phạm. Tỵ bị bắt). 

“12-9-1945, Nguyê̂n Công Trung giao cho tôi 2.000 đồng. Tôi 

l}́y thêm ti ền nh| 5.000 đồng. Chỉ m ột mìn h anh Lý Văn S}m bi ết 

tôi đi l|m gì. Vợ tôi về Gò Công. Cƣ̃a tiệm của tôi đa ̂nghỉ buôn b{n 
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năm th{ng nay để tôi lo công t{c. Đến cảng S|i Gòn, tại cột cờ Thủ 

Ngƣ,̂ trình gi}́y tờ, anh Đức giao cho tôi chiếc R.4 đâ có chuẩn  bị 

chu đáo theo lệnh anh S}m. 

“14 giờ ng|y 12-9 thì R .4 bắt đ ầu mỡ máy chạy m ột mạch đ ến 

Kinh Nƣớc Mặn v|o lúc 22 giờ ng|y }́y . Chiếc Rodier cûng t ập 

trung với đo|n ghe bi ển. R.4 kéo m ột đo|n 20 chiếc ghe biển; 

Rodier kéo 12 chiếc... Chạy đ ến thị xâ  Mỹ Tho lúc 18 giờ; đậu lại 

mua thêm cũi cho R .4 chụm lò ; đậu cách chợ m ột c}y số sợ anh 

em thũy thũ lên chơi , tập trung lại ch ậm trê̂ ... Đến quận Tr| Ôn 

v|o lúc 4 giờ sáng 15 th{ng 9. Mua hột vịt , muối , c{ khô , gạo , 

nƣớc ngọt cho m ỗi ghe ; mua cũi cho R .4 trỡ v ề S|i Gòn . Còn 

Rodier chạy đ ến Đại Ngâi (Sóc Trăng ) đậu lại đó chờ đo|n ghe 

trỡ về... 

“Khi đó h|ng trăm Thanh niên Tiền phong cầm tầm vông đến tra 

xét, vì vƣ̀a qua Hòa Hảo dậy muốn gi|nh chính quyền ở Hậu Giang; 

họ bị ta bắt cũng nhiều; anh em Thanh niên Tiền phong có nhiệm vụ 

tuần tiê̂u, canh g{c nghiêm ngặt, họ sợ đo|n ghe lạ đến giải tho{t d}n 

phiến loạn, còn Hòa Hảo nghe tin có đo|n ghe lạ tới, ngơ̂ l| ghe đến 

chỡ họ đi, la ó om sòm. Rốt cuộc Thanh niên Tiền phong v| nh| 

chƣ́c tr{ch địa phƣơng biết l| đo|n chúng tôi đi Côn Đảo đƣa chính 

trị phạm về. 

“Bản th}n tôi, cùng thuyền viên thủy thủ trong đo|n ghe hơn 200 

ngƣời, không một ai biết Côn Đảo. Phải nhờ đồng b|o giúp đỡ , ở  

đ}y ngƣ d}n thƣờng đánh c{ về hƣớng Côn Đảo nên rõ đƣờng đi; 

phải nhờ họ giúp. 

“Chƣơng trình lúc ra đi, có b|n l|, tình hình chính trị yên tĩnh thì 

rƣớc chính trị phạm về thẵng S|i Gòn; không êm thì về Mỹ Tho. 

“5 giờ sáng 6-9-1945 tôi cho đo|n ghe ra cƣ̃a B ảy S|o , theo 

hƣớng Côn Đ ảo m| chạy . Trên đầu cột buồm ghe tôi có treo m ột 

c{i khăn bông tắm đ ể l|m beo cho các ghe sau th}́y , để khỏi lạ c. 

Qu{ mƣời giờ nổi lên một trận giông r}́t lớn. C{c ghe phải lăn 
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buồm thả trôi theo lƣợn sóng m| chịu. Chiếc ghe m| tôi ngồi l| 

chiếc ghe số 3, chỡ chín ngƣời thì ba ngƣời nằm mê man, ba ngƣời 

chịu tr{ch nhiệm trƣớc mũi, khi lăn buồm xong cũng bị say sóng; chỉ 

còn ông l{i ghe, ông t{t nƣớc v| tôi ngồi gần l{i m| chịu trận. Sóng 

đánh trƣớc mũi ra tận sau l{i, chiếc trƣớc chạy c{ch chiếc sau 100 

thƣớc m| không th}́y cột buồm nhau. Sóng to, gió lớn, mƣa nhiều. 

Lúc ấy, ông l{i ghe đòi quay ghe xuôi sóng trỡ lại, sau sê  trỡ ra; tôi 

không đồng ý, cƣơng quyết tiếp tục đi tới, nên giƣ̂ gối  đầu sóng 

không cho ghe trôi v|o, để l|m gƣơng v| d}̂n đƣờng cho c{c ghe sau 

(ghe tôi ngồi l| ghe chỉ huy). Chịu đƣ̣ng gió to, sóng lớn, mƣa 

nhiều nhƣ thế hai giờ rƣơ̂i thì gió mới dịu bớt. 

“Trong trận giông lớn n|y , tôi nghî mƣời ph ần chĩ có m ột phần 

sống; nhƣng vì tôi nh ận nhiệm vụ v| vì tôi thƣơng các nh| chính trị 

bị đ|y đọa ngo|i Côn Đ ảo, nên tôi th| chết, không nghe lời ông lái 

quay ghe trỡ lại . Trận giông n|y l|m xiêu bạt hết chín chi ếc ghe v| 

một thũy thũ tên l| Thũ , còn tu ổi thanh niên, l|m nhiệm vụ lăn 

buồm, bị c{nh buồm gạt, anh sút tay rơi xuống bi ển, m}́t tích. Trong 

số ghe trỡ lại , có một chiếc xiêu bạt đến cù lao Nam Sa , sau sƣ̃a chƣ̂a 

trỡ về đƣợc, trong t|u có m ột thanh niên ngƣời Trung Quốc tên l| 

Thang Bƣ̃u Minh (...), cũng theo ra đón chính trị phạm ngƣời Trung 

Quốc. Một số ghe trỡ lại C ồn Nóc núp gió trong ba ng|y sau ra 

đƣợc; t}́t cả trƣớc sau 25 chiếc, chỉ lạc 7 chiếc. 

“Khi gió êm, lại bắt đầu chạy... đến 15 giờ th}́y trƣớc mặt hình 

d{ng Côn Đảo, 19 giờ ng|y 16-9-1945 mới đến bãi Cỏ Ống. 

“Sáng ng|y 17, nhờ anh em trên Côn Đảo đƣa chúng tôi leo 

qua ba hòn núi mới tới trung t}m của đảo, thì lúc đó cũng vƣ̀a 

xong lê ̂tiếp rƣớc ph{i đo|n chính phủ – chiếc t|u Phú Quốc của anh 

Tƣỡng D}n Bảo đa ̂tới trƣớc... 

“Đến nửa đêm ng|y 22 rạng 23 th{ng 9 c{c nh| c ựu chính trị 

phạm xuống t|u, ghe để về đất liền. Kéo buồm v|o lúc 3 giờ s{ng. 
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Chiếc ghe tôi, ghe số 3, có nhiệm vụ đi hậu vệ, nó chạy nhanh; nếu 

có chiếc n|o chạy chậm tôi cho ghe số 3 quay lại đôn đốc, chiếc 

n|o chạy rời rạc thì l|m d}́u hiệu cho nó đi theo, không cho đi xa 

đo|n (vì lúc còn nghe nói có hai t|u lặn Ph{p quanh qu}̃n Côn Đảo, 

nên tôi đề phòng sợ có điều xảy ra không hay). 

“Khi đến Cồn Nóc v|o 20 giờ thì nghe tin Ph{p đâ chiếm S|i 

Gòn. Nên đo|n xe chạy về Đại Ngãi, Sóc Trăng. Năm giờ s{ng 24-9-

1945, v|o bến đậu lại. C{c nh| chính trị lên xe hơi về tỉnh. Chiếc Phú 

Quốc chạy ra thêm một chuyến nƣ̂a, có anh Văn Cƣ ̀ (Cần Thơ) đi 

theo để chỡ anh em còn lại... 

“Đo|n ghe biển V|m L{ng l|m xong nhiệm vụ trỡ về nơi 

xu}́t ph{t. 

“Khi ấy Nam Bộ kh{ng chiến vƣ̀a bắt đầu”... 
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PHỤ LỤC 18 

VỤ XUNG ĐỘT ĐỔ MÁU 

Ở BÓT CẢNH SÁT TÂN BÌNH 
 
 

 
Vụ xung đ ột đổ m{u ở bót Cảnh sát T}n Bình l| có sƣ̣ hi ểu lầm 

nhau tại ch ỗ. Ng|y 25-8-1945, sau khi dƣ̣ bi ểu tình ở trung t}m 

th|nh phố , đo|n biểu tình cánh Hóc Môn , B| Điểm về ngang bót 

cảnh sát T}n Bình ở ngã tƣ Phú Nhu ận, th}́y cảnh sát v}̂n mặc đ ồng 

phục cũ , trên tay có mang băng v ải đõ , tƣỡng ở đ}y chƣa có cƣớp 

chính quy ền, nên xông v|o . Thƣờng trƣ̣c Ũy ban h|nh chánh l}m 

thời Nam B ộ đƣợc báo tin tên Đ ội Có, tay sai cũa Pháp t ổ chƣ́c 

“phản biểu tình” ở ngã tƣ Phú Nhu ận, nên điều về ngay một đơn vị 

Cộng hòa v ệ binh. Đơn vị n|y khi đ ến nơi , đâ dùng súng bắn chĩ 

thiên để giải tán đo|n “phản biểu tình” . Nhƣng ngƣời bi ểu tình lại 

cho rằng C ộng hòa v ệ binh cũa bên “Tiền phong” đƣợc cƣ̃ đ ến l| để 

đ|n áp , giết hại nhƣ̂ng ngƣời bên “Giải phóng” , nên xung phong về 

hƣớng Cộng hòa vệ binh. 

Vụ xung đột xảy ra v| có 5 ngƣời trong đo|n biểu tình của 

Hóc Môn hy sinh. 

 

Nguồn:  Lịch sử Đảng bộ thành phô ́Sài Gòn - Chợ Lớn, 

Gia Định 1930 - 1975 (Bản chính thức chƣa 

công bố). 
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PHỤ LỤC 19 

BÀI NÓI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN 

HÀNH CHÁNH LÂM THỜI NAM BỘ 

TRẦN VĂN GIÀU TẠI BUỔI LÊ̂ 

MƢ̀NG ĐỘC LẬP (2-9-1945) TẠI SÀI GÒN 

(SAU KHI KHÔNG NGHE ĐƢỢC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

CỦA HỒ CHỦ TỊCH) 

 

 

“Hơ̂i quốc d}n! 

Hơ̂i đồng b|o tận t}m cƣ́u nƣớc! 

Việt Nam tƣ ̀một xƣ ́thuộc địa đa ̂trỡ th|nh một nƣớc độc lập.  

Việt Nam tƣ ̀ một nƣớc thuộc địa đa ̂ trỡ th|nh một nƣớc d}n 

chủ cộng hòa. 

Việt Nam đƣơng tiến bƣớc trên đƣờng sống, sống danh dƣ ̣với 

to|n cầu. 

Hôm nay, tu}n theo mạng lịnh của ch{nh phủ trung ƣơng do 

đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo, chúng ta l|m lê ̂ độc lập, mƣ̀ng 

thắng lợi của C{ch mạng trên cả nƣớc Việt Nam. 

Hôm nay, một lần nƣ̂a, chúng ta biểu thị cho Đồng minh v| cho 

thế giới, cho bè bạn v| cho kẻ thù c{i ý chí của t}́t cả đồng b|o kiên 

quyết bảo vệ tới cùng quyền độc lập v| nền d}n chủ của chúng ta. 

Mƣ̀ng thắng lợi, nhƣng đồng b|o ta chớ say sƣa vì thắng lợi. 
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Biểu thị ý chí độc lập, nhƣng đồng b|o chớ lầm tƣỡng rằng 

b}́y nhiêu lƣ̣c lƣợng phô trƣơng ở đ}y l| đũ. 

Còn phải ph}́n đ}́u nhiều hơn nƣ̂a. 

Còn phải cần lao, trọng kỷ luật, kỷ luật nghiêm mật hơn nƣ̂a. Bỡi 

vì Việt Nam yêu quý của chúng ta đƣơng gặp một tình cảnh nguy 

nan; không khéo lo, nƣớc ta d}n ta có thể bị tròng lại {ch nô lệ. 

Bên trong: 

Một số kẻ phản quốc đang tập hợp lại để l|m hậu thu}̂n cho 

qu}n địch. Chúng nó sẽ bị tòa {n nh}n d}n trƣ̀ng trị thẵng tay. 

Phải thẵng tay trƣ̀ng trị bọn mãi quốc cầu vinh, nhƣ̂ng bọn g}y rối  

cho nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa, g}y rối để tạo cho qu}n 

địch một cơ hội x}m lăng đ}́t Việt Nam một lần nƣ̂a. 

Bên ngo|i: 

Kẻ địch toan tính một cuộc }m mƣu g{c lại {ch nô lệ trên cổ 25 

triệu đồng b|o ta. Họ nhảy dù ở  T}y Ninh, Biên Hòa. Họ tƣ̀ L|o  

đem qu}n sang. Họ đa ̂ bị bắt, bị đánh lùi. Nhƣng họ chƣa chịu  

đƣ́ng yên đ}u. Chúng tôi đa ̂ nắm đƣợc bằng cớ chắc chắn rằng họ 

toan dùng võ lƣc̣, thình lình lật đổ chính phủ d}n chủ cộng hòa để 

đặt lại một quan to|n quyền nhƣ thuỡ trƣớc. 

Đồng b|o! 

Ở đ}y có ai thƣ̀a nhận một quan To|n quyền cai trị xƣ ́ ta 

không? 

- Không! Không! 

Có ai chịu bó tay để cho chế độ thƣ̣c d}n ra mặt hay gi}́u mặt trỡ 

lại không? 

- Không! Không! 

Thì chúng ta hãy thề cƣơng quyết đƣ́ng bên cạnh ch{nh phủ, 

chống mọi sƣ ̣x}m lăng, d}̂u chết cũng cam lòng. 

Hơ̂i các d}n t ộc trên thế giới đâ chi ến đ}́u cho nh}n quy ền v| 

d}n chũ , chống đ ộc t|i ph{txít! D}n tộc Việt Nam chúng tôi có  
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quyền sống độc lập tƣ ̣do. Độc lập tƣ ̣do của chúng tôi không tr{i với 

độc lập tƣ ̣do của b}́t cƣ ́một d}n tộc n|o kh{c. Anh, Nga, Mỹ đã chịu 

đổ m{u. Nhờ sƣ ̣ đổ m{u đó, nƣớc Ph{p mới đƣợc giải phóng, thì 

lý do gì, nhờ m{u của c{c bạn m| nƣớc Ph{p lại tròng {ch nô lệ lên 

nƣớc Việt Nam đa ̂ tƣ ̣ giải phóng rồi bằng cuộc chiến đ}́u  chống 

ph{txít bên cạnh Đồng minh? 

Tƣ ̀cƣ̣u ho|ng đế Bảo Đại đến h|ng cùng d}n, đồng b|o chúng tôi 

đều ch{n c{i {ch nô lệ, đều quyết hy sinh cho độc lập tƣ ̣do cũa đ}́t 

nƣớc Việt Nam. 

Chúng tôi không bạo ngƣợc, không khiêu khích. Chúng tôi ôn 

hòa. Chúng tôi bảo vệ sanh mạng, t|i sản của ngƣời ngoại quốc. 

Chúng tôi să̂n s|ng kết d}y th}n {i với b}́t cƣ ́ một nƣớc n|o trên 

ho|n vũ miê̂n nƣớc ấy thƣ̀a nhận quyền sống tƣ ̣do độc lập của d}n 

tộc Việt Nam. 

Hơ̂i ngƣời Ph{p! 

C{c ngƣời chớ tƣỡng tƣợng rằng d}n chúng xƣ ́ n|y trìu mến 

chế độ thƣ̣c d}n. 

Chúng tôi không chịu {ch Nhật. Chúng tôi cƣ̣c lƣ̣c phản đối ách 

Ph{p, cho dầu {ch ấy có sơn son phết v|ng đi nƣ̂a. 

Việt Nam D}n chủ Cộng hòa să̂n s|ng ký kết với Cộng hòa 

Ph{p nhƣ̂ng hiệp ƣớc cộng t{c về kinh tế, văn hóa, luôn binh bị 

nƣ̂a, nếu Pháp công khai thƣ̀a nhận quyền độc lập cũa nƣớc 

chúng  tôi. 

Nhƣợc bằng c{c ngƣời kể chúng tôi nhƣ mọi, thì, liên hiệp với 

d}n chúng Ph{p, chúng tôi thề chết, không nhƣợng bộ trƣớc b}́t cƣ́ 

một sƣ ̣hăm dọa hay khiêu khích n|o. 

Quốc d}n! Hãy să̂n s|ng chiến đấu! 

Đồng b|o! Hê ̂gặp dịp, thì hiến th}n cho nƣớc! 

Quét sạch nhƣ̂ng đồ phản quốc; quét sạch thƣc̣ d}n cƣờng quyền! 
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Anh em , chị em ! Trong lúc phái b ộ Đồng minh đến xƣ́ ta , anh 

em, chị em ta chớ đ ể m}́t thanh danh cũa m ột d}n tộc đâ tƣ̀ng sống 

vẻ vang . 

Đứng lên! 

Độc lập, tƣ ̣do bắt đầu tƣ ̀nay.  

Tiến lên! Vì độc lập tƣ ̣do. 

Tiến tới mãi! Không một th|nh lũy n|o ngăn cản nổi ý chí của 

muôn d}n trên đƣờng giải phóng”. 

 

(B|i nói đƣợc c{c nh| b{o tốc ký 

v| đăng trên c{c b{o S|i Gòn ng|y 3-9-1945- 

Trích trong Hồi ký Trần Văn Giàu). 
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PHỤ LỤC 20 

LỜI THỀ CỦA NHÂN DÂN 

TRONG LÊ̂ ĐỘC LẬP 2-9-1945 TẠI SÀI GÒN 

Do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nam Bộ 

Nguyê̂n Lƣu đọc 
 

 

 

“Chúng tôi, to|n thể nh}n d}n Việt Nam xin kiên quyết một 

lòng ủng hộ Chính phủ l}m thời của nƣớc Việt Nam D}n chủ 

Cộng hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu ngƣời Ph{p đến 

x}m lƣợc Việt Nam lần nƣ̂a thì chúng tôi quyết: 

- Không đi lính cho Ph{p; 

- Không l|m việc cho Ph{p; 

- Không b{n lƣơng thƣ̣c cho Ph{p; 

- Không d}̂n đƣờng cho Ph{p.  

Xin thề!” 

 
Nguồn:  Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Nxb. Chính trị quốc 

gia, H| Nội, 1995, t.1, tr. 509. 
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PHỤ LỤC 21 

NGỌN LƢ̃A CÁCH MẠNG KHÔNG BAO GIỜ 

TẮT TRONG NHÂN DÂN NAM BỘ 
 

LÊ VĂN THẮNG1 

Th{ng 11-1940, nổ ra cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ. Gần khắp c{c 

tỉnh nh}n d}n đều nổi dậy, nơi mạnh nơi yếu, gi|nh chính quyền 

trong tay thực d}n Ph{p. Nhƣng do nhiều nguyên nh}n, chủ yếu l| 

c{c điều kiện c{ch mạng chƣa chín muồi, cuộc khởi nghĩa th}t́ bại bị 

dìm trong m{u. Những năm 1940 - 1941 thực d}n Pháp thẳng tay đ|n 

{p, kể cả dội bom v| bắn ph{ v|o c{c vùng d}n cƣ nhƣ ở Vĩnh Kim - 

Chợ Giữa Long Hƣng thuộc Mỹ Tho v| nhiều nơi kh{c. Chúng bắt 

chém đầu hay bắn chết những lãnh tụ cộng sản, xỏ d}y thép v|o 

tay từng đo|n ngƣời c{ch mạng đem thả ngo|i biển, tù đ|y h|ng 

vạn. Chúng t|n s{t không chỉ nh ững ngƣời cộng sản m| cả nh}n 

d}n, triệt hạ nhiều l|ng mạc, quyết trừ cộng sản v| c{ch mạng. Nhan 

nhản cả nơi hang cùng ngõ hẻm đ}u đ}u cũng đầy d}ŷ mật th{m, hội 

tề rình rập tiếp tục bắt giết ngƣời tình nghi, l|m tiền v| vu c{o trả 

thù riêng tƣ. Xóm l|ng nông thôn không còn một tiếng khóc trẻ thơ, 

một tiếng chó sủa vì chúng ra lệnh giết hết chó để chúng tự do rình 

rập từng nh| - lực lƣợng c{ch mạng bị thiệt hại nặng nề. 

___________ 

1. Lê Văn Thắng l| bí danh của Thƣợng tƣớng Tr}̀n Văn Tr| trong 

thời kỳ hoạt động bí m}̣t. 
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Nhƣng chúng đa ̂ lầm. Còn một ngƣời cộng sản thì Đảng còn, 

còn nh}n d}n thì c{ch mạng còn. Sƣ́c sống mãnh liệt của Đảng 

Cộng sản, tinh thần c{ch mạng trong nh}n d}n bị {p bƣ́c l| vĩnh cửu 

b}́t ch}́p mọi nghịch cảnh mọi khó khăn trỡ ngại. 

Trong nhƣ̂ng ng|y đen tối của khủng bố trắng đó, một số 

đảng viên cộng sản tho{t đƣợc chết chóc v| tù đ|y đa ̂ tìm mọi 

c{ch tr{nh né v| chôn c}́t vũ khí còn lại v|o Đồng Th{p Mƣời, 

rƣ̀ng U Minh, rƣ̀ng miền Đông hay đƣợc nh}n d}n che gi}́u đùm 

bọc, tạm lắng để chờ thời cơ hoạt động trỡ lại. Ngay trong năm 

1941 nhiều đồng chí trung kiên đâ không kể hiểm nguy len lỏi đi tìm 

chắp nối lại cơ sỡ tổ chƣ́c Đảng v| to|n thể quần chúng. 

Tỉnh Gia Định v| vùng nông thôn tỉnh Chợ Lớn l| nhƣ̂ng nơi 

thiệt hại nặng nề. Xƣ ́ủy Nam Kỳ cƣ ̃đồng chí Lƣu Dụ Ch}u về x}y 

dƣ̣ng lại tổ chƣ́c Đảng, nhƣng đến th{ng 6-1941 đồng chí bị bắt  v| 

hy sinh. Nhƣ̂ng đồng chí còn lại lập ra tỉnh ủy Gia Định do  đồng 

chí Nguyê̂n Văn Xƣớng l|m Bí thƣ. Chỉ sau một thời gian ngắn tỉnh 

ủy Gia Định lại tan vơ̂ vì địch khủng bố v| có sƣ ̣nghi ngờ trong nội 

bộ. Ở cơ sỡ, một số chi bộ v}̂n giƣ ̂đƣợc sinh hoạt bí  mật. Đó l| c{c 

chi bộ Phú Mỹ Hƣng, An Nhơn T}y, Nhuận Đức, Trung Lập, An Hòa, 

Phú Lợi. 

Năm 1942 c{c cơ sỡ Đảng lại móc nối với nhau v| đầu năm 

1943 Ban c{n sƣ ̣tỉnh đƣợc th|nh lập do đồng chí Phạm Văn B|ng (Ba 

Bún) l|m Trƣỡng ban. Tiếp theo l| ban c{n sƣ ̣c{c huyện, Hóc Môn  

do đồng chí Nguyê̂n Oắng, Gò V}́p - T}n Bình do đồng chí Ba Bún 

phụ tr{ch. 

Ở tỉnh Biên Hòa v| tỉnh B| Rịa, c{c đảng viên phải l{nh v|o một 

số đồn điền vƣ̀a để tho{t khỏi sƣ ̣ truy lùng của bọn cầm quyền 

vƣ̀a lãnh đạo phong tr|o công nh}n. Nhờ vậy trong lúc phong  

tr|o hai tỉnh trên tạm thời lắng xuống thì một số cuộc đ}́u tranh của 

công nh}n cao su đa ̂diê̂n ra... 

Một số ít đ ảng viên ở Mỹ Tho , Gia Địn h chọn Vûng T|u , S|i 

Gòn, nhƣ̂ng s}n sau cũa địch , l|m nơi }̃n náu . Tƣ̀ một chi bộ ghép  
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ở Ba Son , c{c đ ảng viên Nguyê̂n Oanh , Nguyê̂n Văn Lƣợng , 

Nguyê̂n Văn Tƣ ... đâ g}y dƣ̣ng lại cơ sỡ Đ ảng ở SIMAC, FACI, 

BETE, ARSINI , Xe lƣ̃a , Nh| đèn Chợ Qu{n... Nƣ̂ đ ảng viên Ngô 

Thị Liên (Ngô Duy Liên ) ngay trong năm 1941 đâ len lõi v ề th|nh 

phố, bắt liên lạc với cơ sỡ trong binh lính v| tƣ̀ đó x}y dƣ̣ng đƣợc 

hai chi bộ Đảng ở th|nh Săng đá v| th|nh Ôma . Đồng chí còn phát 

triển đƣợc m ột số đảng viên ở Chợ Lớn , x}y dƣ̣ng cơ sỡ trong chị 

em chợ Xóm cũi . Nƣ̂ đồng chí Nguyê̂n Thị Hu ệ (nguyên Phó Bí thƣ 

tỉnh ủy Vĩnh Long ) bị địch bắt . Đến tháng 9-1941 đƣợc th ả ra, 

đồng chí li ền cùng một số đ ảng viên tƣ̀ mi ền T}y tìm cách  v|o S|i 

Gòn để g}y cơ sỡ hoạt đ ộng. 

Một số đảng viên của tỉnh Mỹ Tho gồm Nguyê̂n Thị Thập, 

Nguyê̂n Văn Cảnh, Nguyê̂n Văn Chim lui về Đồng Th{p Mƣời, 

nhờ có nh}n d}n giúp đơ̂ nên một thời gian sau cũng bắt đƣợc liên 

lạc với nhau v| b|n tính kế hoạch hoạt động trong đó có hoạt động 

trƣ ̀ gian diệt {c. Tên quận T}m cho qu}n v|o c|n quét nên anh chị 

em lại phải ph}n t{n. Một số đảng viên kh{c nhƣ S{u Liễu , Hai 

Thìn, Bảy Ốm (nƣ)̂, Chín Kỉnh phải hoạt động đơn tuyến vì không liên 

lạc đƣợc với c{c đồng chí kh{c. 

Ở tỉnh Gò Công, lợi dụng sƣ ̣ cầu an của bọn cầm quyền ở địa 

phƣơng, đồng chí Nguyê̂n Văn Côn không nhƣ̂ng củng cố đƣợc 

một số chi bộ m| còn kết nạp thêm một số đảng viên mới. 

Tại mi ền T}y Nam Bộ, hệ thống Đ ảng đƣợc x}y dƣ̣ng lại 

tƣơng đối tốt ở vùng Rạch Giá v| Tr| Vinh . Cơ sỡ cách mạng cũa 

tỉnh Rạch Gi{ sau Khởi nghĩa Nam K ỳ ít suy suy ển, do đó đƣợc 

x}y dƣ̣ng th|nh căn cƣ́ Liên tĩnh ũy H ậu Giang. Tinh thần tiến 

công cũa cá c đảng viên thể hiện trong cuộc hội nghị ng|y 21-1-

1941 tại Rạch Gi{ đ ể th|nh lập Liên tĩnh ũy H ậu Giang l}m thời , 

c{c đ ồng chí đâ quy ết định l ập xƣỡng s ản xu}́t vû khí ở rƣ̀ng U 

Minh để chu}̃n bị g}́p rút cho cu ộc khỡi nghîa Nam K ỳ lần thƣ́ hai 

(về sau ý định khỡi nghîa l ần thƣ́ hai đƣợc ph}n tích kŷ v| bâi  
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bỏ vì không có kh ả năng thƣ̣c thi ). Liên tĩnh ũy H ậu Giang l}m 

thời có b ảy đồng chí , do đồng chí B ảy Cùi l|m Bí thƣ . Trọng t}m 

công tác cũa Liên tĩnh ũy lúc n| y l| chắp nối liên lạc với các tĩnh 

v| cũng cố t ổ chƣ́c Đ ảng ở c{c cấp . Nhờ v ậy các tĩnh Long Xuyên , 

Ch}u Đốc , Sa Đéc , Cao Lânh th|nh l ập đƣợc ban cán sƣ̣ , một số xâ 

hoặc liên xâ có chi b ộ. 

Tóm lại, năm 1941 l| lúc thƣ̣c d}n Ph{p đang tiến h|nh khủng bố 

dƣ ̂dội, Đảng bộ Nam Kỳ tan vơ̂, đƣờng d}y liên lạc giƣ̂a Nam Kỳ v| 

Trung ƣơng ho|n to|n bị cắt đƣ́t, nhƣng tƣ̀ng đảng viên, nhóm 

đảng viên, c}́p ủy may mắn còn ở ngo|i nh| tù của chúng, đều đa ̂tỏ 

rõ ph}̃m ch}́t cộng sản, tinh thần tr{ch nhiệm đối với Đ ảng v| sƣ ̣

nghiệp c{ch mạng trong lúc tho{i tr|o. 

Không thể không nhắc lại một sƣ̣ kiện hết sƣ́c quan trọng đối với 

tình hình cả nƣớc. Đó l| sƣ ̣ kiện lãnh tụ Nguyê̂n [i Quốc trỡ v ề 

nƣớc lãnh đạo c{ch mạng Việt Nam. Ngƣời đa ̂ triệu tập Hội nghị  

Trung ƣơng Đảng lần thƣ ́t{m tƣ ̀ng|y 10 đến ng|y 19-5-1941 tại P{c 

Bó (Cao Bằng). Hội nghị đề ra chủ trƣơng: “Với lƣ̣c lƣợng să̂n có ta có 

thể lãnh đạo một cuộc khỡi nghĩa tƣ̀ng phần trong tƣ̀ng địa phƣơng; cũng có 

thể giành sƣ̣ thắng lợi mà mỡ đƣờng cho một cuộc tổng khỡi nghĩa to lớn”. 

Sau Hội nghị, lãnh tụ Nguyê̂n [i Quốc gƣ̃i thƣ kêu gọi to|n thể 

đồng b|o: “Hây kịp đƣ́ng lên tổ chƣ́c Hội cƣ́u quốc chống  Pháp, chống 

Nhật!” v| “Phải đoàn kết lại, đánh đổ Pháp, Nhật và tay sai của chúng để 

cƣ́u dân ta khỏi vòng nƣớc sôi lƣ̃a bỏng”1. 

Có thể nói Nghị quyết của Hội nghị Trung ƣơng Đảng lần thƣ́ 

t{m có tầm quan trọng quyết định đối với phong tr|o c{ch mạng lúc 

đó v| đối với thắng lợi của C{ch mạng Th{ng T{m sau n|y. 

Th{ng 8-1941, Trung ƣơng cử đồng chí Nguyê̂ n Hữu Xuyến 

v|o S|i Gòn để bắt liên lạc v ới Đảng bộ Nam Kỳ, truyền đạt nghị  

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Vì độc lâp̣ tự do, vì chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự th}̣t, H| Nôị, 

1970, tr. 44. 
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quyết v| lập lại Th|nh ủy. Nhƣng mới liên lạc đƣợc với nhóm 

đảng viên Phùng Văn Đôn v| chuyển giao t|i liệu thì đồng chí 

Xuyến bị địch bắt v| đ|y ra Côn Đảo (mãi đến sau C{ch mạng 

Th{ng T{m mới đƣợc đón về đ}́t liền). 

Tƣ ̀ đầu năm 1942, trong phạm vi S|i Gòn - Chợ Lớn đa ̂ có 

nhiều nhóm đảng viên hoạt động, chƣ ́ không còn lẻ tẻ nhƣ trƣớc. 

Ngo|i nhóm của c{c đồng chí Oanh, Liên, Huệ, còn có nhóm của c{c 

đồng chí Trần Xung Phong, Ho|ng Tế Thế, Năm Mập; nhóm của c{c 

đồng chí Phùng Văn Đôn, Vinh, Phố. Địch gia tăng khủng bố , đến 

cuối năm chỉ còn lại nhóm của đồng chí Nguyê̂n Oanh, nhƣng lƣ̣c 

lƣợng của nhóm n|y đƣợc ph{t triển trên địa b|n gần khắp  nội 

th|nh. Vùng ven đô Gò V}́p có một số chi bộ. Đồng chí Trịnh  Thị 

Miếng tƣ ̀ Vũng T|u về quê cũ Hóc Môn, lần lƣợt g}y dƣ̣ng  đƣợc 

nhiều cơ sỡ. 

Một số đồng chí trong Liên tỉnh ủy Hậu Giang bị địch bắt, đến 

giƣ̂a năm 1942 Liên tỉnh ủy đƣợc x}y dƣ̣ng lại v| ph}n công c{n bộ 

về phụ tr{ch tƣ̀ng tỉnh. Liên tỉnh ủy cho ra tờ b{o Chiến đấu để 

tuyên truyền cho đƣờng lối Mặt trận Việt Minh. 

Cũng thời gian n|y, c{c đảng viên Hậu Giang v| S|i Gòn - 

Chợ Lớn liên lạc đƣợc với nhau th|nh lập Ban c{n sƣ ̣ Đảng bộ 

Nam Kỳ (trong khi chƣa họp đƣợc hội nghị bầu ra Xƣ ́ ủy) quyết 

định hoạt động theo đƣờng lối của Nghị quyết Trung ƣơng Đảng lần 

thƣ ́ t{m ph{t h|nh tờ b{o Giải phóng, cơ quan tuyên truyền cũa  

Mặt trận Việt Minh Nam Kỳ1. 

Từ đầu năm 1943 trở đi, phong tr|o c{ch mạng của Nam Kỳ 

cũng ph{t triển lên một bƣớc cùng với sự biến chuyển của tình 

hình thế giới v| tình hình to|n quốc có lợi cho ta. 

___________ 

1. Trích t|i liêụ: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ƣơng - Vụ Địa 

phƣơng miêǹ Nam: Tìm hiễu Cách mạng Tháng Tám ở Nam Bộ, bản đ{nh 

m{y ng|y 1-8-1972, tr. 25-26. 
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C{c c}́p ủy của c{c tỉnh miền Đông (S|i Gòn - Chợ Lớn, Gia 

Định, Thủ Dầu Một, Biên Hòa...) miền Trung (T}n An, Mỹ Tho, Tr| 

Vinh...) đâ bắt liên lạc đƣợc với c{c tỉnh miền T}y, Liên tỉnh ủy Hậu 

Giang v| Ban c{n sƣ ̣Nam Kỳ. Cơ sỡ Đảng v| c{c hội cƣ́u quốc, Mặt 

trận Việt Minh đa ̂ đƣợc x}y dƣ̣ng, tổ chƣ́c bí mật ở  nhiều nơi, 

nh}́t l| trong c{c vùng nông thôn v| xí nghiệp, đồn điền. Chƣơng 

trình, Điều lệ Việt Minh đƣợc tuyên truyền, phổ biến trong c{c 

tầng lớp cơ bản. Tờ b{o Giải phóng lúc b}́y giờ trỡ th|nh một yêu cầu 

cần thiết v| thƣờng xuyên đối với c{c cơ sỡ địa  phƣơng để tuyên 

truyền, giải thích chính s{ch của Mặt trận Việt Minh, phổ biến tin 

tƣ́c, tình hình hoạt động c{ch mạng v| giáo dục tinh thần thƣ̣c hiện 

Nghị quyết Trung ƣơng lần thƣ ́t{m. Công t{c x}y dƣ̣ng Đảng v| tổ 

chƣ́c c{c đo|n thể cƣ́u quốc trong nông thôn, công nh}n đƣợc c{c c}́p 

ủy chú trọng. Công t{c tuyên truyền vận động binh lính, học sinh v| 

trí thƣ́c cũng đƣợc chú ý. ảnh hƣỡng của Mặt trận Việt Minh bắt đầu 

đƣợc lan rộng, phong tr|o đƣợc phục hồi có quy củ, nền nếp hơn v| 

đi v|o chiều s}u. 

Th{ng 8-1943, đồng chí Nguyên̂ Hƣû Ngoạn đƣợc Trung ƣơng 

cƣ ̃v|o, đa ̂liên lạc đƣợc với c{c đồng chí Lê Minh Định, Trần Văn Tr|, 

Ban c{n sƣ ̣Đảng Nam Bộ. Tờ Giải phóng do c{c đồng chí Nguyễn Hƣû 

Ngoạn v| Lê Văn Thắng phụ tr{ch đa ̂phổ biến đƣờng lối của Nghị 

quyết Trung ƣơng lần thƣ ́ t{m. T|i liệu Măṭ trận Việt Minh v| c{c 

đo|n thể cƣú quốc đƣợc in v| ph{t h|nh rộng rãi. 

V|o cuối năm 1944, c{c đồng chí Lê Minh Định, Nguyê̂n Hƣ̂u 

Ngoạn, Trần Văn Tr| v| cơ quan ban c{n sƣ ̣ Xƣ ́ v| Kỳ bộ Việt 

Minh Nam Bộ bị cảnh s{t bao v}y v| bị bắt. Nhƣng c{c đồng chí còn 

lại nhƣ Nguyê̂n Thị Thập, S{u Di, Lê Hƣ̂u Kiều, Ho|ng Dƣ 

Khƣơng... v}̂n tiếp tục hoạt động, tiếp tục ra tờ b{o Giải phóng v| lập 

Xƣ ́ủy l}m thời (Xƣ ́ủy Giải Phóng) do S{u Di (tƣ́c D}n Tôn Tƣ̃) l|m 

Bí thƣ. 

Tƣ̀ năm 1944 đến đầu năm 1945 phong tr|o đâ khá mạnh ở 

nông thôn v| lan rộng đến các xí nghi ệp, đồn điền, v|o các vùng  
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d}n tộc Khmer v| một ít ở th|nh thị . Trƣớc đ}y đâ có nhƣ̂ng cu ộc 

đ}́u tranh lẽ tẽ , đến nay các cu ộc đ}́u tranh ng|y c|ng nhi ều v| 

rộng hơn. Nông d}n hai quận Cầu Ngang v| C|ng Long (Tr| Vinh) 

đ}́u tranh chống sƣu cao thu ế nặng v| đòi bâi bõ tô phụ . Nhiều 

cuộc míttinh , rải truyền đơn , treo cờ đƣợc t ổ chƣ́c ở Long Xuyên. 

Nông d}n, công nh}n T}y Ninh chống đi x}u , không bán thóc cho 

Nhật, kiện hội tề, đ}́u tranh với địa chũ đòi n}ng cao ti ền công, 

giảm bớt mƣ́c tô . Nông d}n hai quận An Hóa , Chợ Gạo (Mỹ Tho ) 

đ}́u tranh chống bọn tay sai Nh ật v| Pháp v ề lục so{t bắ t bớ các 

nh| n}́u d ầu dƣ̀a , chống đ ộc quyền trồng bông , mua dƣ̀a ép d ầu ở 

Ba Tri (Bến Tre). Ở Biên Hòa , công nh}n nh| máy cƣa đ}́u tranh 

l|m chậm kế hoạch cung cấp g ỗ đóng t|u cho Nh ật, công nh}n cao 

su đòi gi ảm bớt giờ l|m . Ở S|i Gòn , công nh}n kho 5, kho 6 Kh{nh 

Hội v| công nh}n hâng gi|y Dainan Koosi đ}́u tranh đòi tăng 

lƣơng, phản đối h|nh vi ngƣợc đâi công nh}n cũa Nh ật. Th{ng 1-

1945, hơn 700 công nh}n xƣỡng Ba Son bõ vi ệc hoặc trốn khõi 

xƣỡng không chịu đúc khí giới cho  Ph{p, Nhật. Lúc n|y to|n S|i 

Gòn đã t ổ chƣ́c đƣợc 40 công đo|n xí nghi ệp với 5.000 đo|n viên . 

Tuy nhiên , phong tr|o cûng chĩ giới hạn trong các t ầng lớp công 

nh}n, nông d}n v| nh}n d}n lao động, chƣa phát tri ển v|o các 

tầng lớp bên trên v|  chƣa đi s}u v|o th|nh thị : phƣơng thƣ́c v ận 

động cách mạng v}̂n theo n ếp bí m ật nên lƣ̣c lƣợng chƣa đƣợc 

đông đảo v| chậm. 

Song song với hệ thống Đảng nêu trên còn một hệ thống kh{c 

hình th|nh. 

V|o tháng 3-1941, một số  c{c đồng chí ta bị thực d}n Pháp 

giam ở T| L|i (Đồng Nai) vƣợt ngục tr ở về nhƣ c{c đồng chí Tr ần 

Văn Gi|u, Dƣơng Quang Đông, Tô Ký , Ch}u Văn Giác , Đức... C{c 

đồng chí n|y v ề móc nố i với những đồng chí cû còn tránh né kh ắp 

nơi để x}y dựng lại t ổ chức Đảng. Tình hình h ết sức khó kh ăn nên 

công việc tiến triển không đƣợc khả quan các n ăm đầu. Đến giữa 
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th{ng 10-1943 mới x}y dƣ̣ng đƣợc c{c Liên tỉnh ủy v| lập ra Xƣ́ ủy 

l}m thời gồm c{c đồng chí Dƣơng Quang Đông, Dƣơng Khuy, 

Nguyê̂n T}́n Đức, Khƣớc, Côn, Nhung... do đồng chí Trần Văn 

Gi|u l|m Bí thƣ. Xƣ ́ủy n|y ra tờ b{o Tiền phong l|m cơ quan ngôn 

luận nên gọi l| “Nhóm Tiền phong”. 

Tƣ̀ đ}y Đ ảng bộ Nam Bộ có hai h ệ thống song song hoạt đ ộng: 

Xƣ́ ủy Giải Phóng và Xƣ́ ủy Tiền Phong. 

Xƣ ́ ủy Giải Phóng đa ̂ liên lạc đƣợc với Trung ƣơng Đảng do 

đồng chí Nguyê̂n Hƣ̂u Ngoạn đƣợc Trung ƣơng cƣ ̃ v|o năm 1943 

nên tiếp thu đƣờng lối Trung ƣơng đánh Ph{p đuổi Nhật v| lập 

Mặt trận Việt Minh v| c{c đo|n thể cƣ́u quốc. Đến cuối năm 1944 do 

c{c đồng chí Nguyê̂n Hƣ̂u Ngoạn, Lê Minh Định v| cơ quan Xƣ́ ũy 

do đồng chí Lê Văn Thắng phụ trách bị bắt thì Nam B ộ lại mất  liên 

lạc với Trung ƣơng. 

Cho đến năm 1945 Trung ƣơng ph{i nƣ ̂ đồng chí Kỳ v|o bắt 

liên lạc với Nam Bộ. Lần n|y chị Kỳ liên lạc đƣợc với nhóm Tiền 

Phong v| tƣ ̀đ}y Xƣ ́ủy Tiền Phong theo s{t đƣờng lối, chủ trƣơng cũa 

Trung ƣơng Đảng. Đặc biệt lúc n|y Xƣ ́ ủy Tiền Phong đƣợc nhiều 

đồng chí kỳ cƣ̣u của Đảng trỡ lại hoạt động hoặc ở c{c trại giam về 

nhƣ c{c đồng chí Ung Văn Khiêm, H| Huy Gi{p, Bùi Công Trƣ̀ng, 

Nguyê̂n Văn Tạo, Nguyê̂n Văn Nguyê̂n, Nguyê̂n Văn Kĩnh, Nguyê̂n 

Văn T}y... tham gia nên hoạt động kh{ mạnh. Xƣ́ ũy  ra sƣ́c ph{t 

triển lƣ̣c lƣợng ở  S|i Gòn. Th{ng 5-1945 Ban c{n sự Th|nh đƣợc 

tăng cƣờng các đ ồng chí Nguyê̂n Văn Kĩnh , Nguyê̂n Văn Lƣợng, 

Nguyê̂n Th|nh A, Nguyê̂n Oanh, Lý Chính Thắng do Nguyê̂n Văn 

Kỉnh l|m Bí thƣ. Công t{c vận động quần chúng cũng đƣợc thúc đ}̃y 

ph{t triển nhanh. Công đo|n đâ có 324 tổ chƣ́c cơ sỡ với 120.000 

đo|n viên. Đặc biệt Xƣ ́ủy Tiền Phong đâ s{ng kiến lợi dụng r}́t có 

hiệu quả phong tr|o công khai hợp pháp: Thanh niên Tiền phong. 

Nhật đảo chính Ph{p ng|y 9-3-1945 v| để thống trị đƣợc Đông 

Dƣơng vƣ̂ng chắc , Nhật đƣa ra chiêu b|i “Việt Nam độc lập” với 
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thuyết “Đại Đông Á” nổi tiếng để lừa bịp nh}n d}n các n ƣớc. 

Chúng l ập v| t|i trợ một loạt các đảng phái th}n Nh ật nhƣ Đại 

Việt, Việt Nam Quố c d}n Đảng, Quốc gia độc lập Đảng, Việt Nam 

phục quố c, Thanh niên ái quố c Đo|n... Tôn giáo Cao Đ|i định đón 

Cƣờng Để về l|m vua bù nhìn , tổ chức qu}n sự Nhật - Việt phòng 

vệ đo|n v| dựng lên chính phũ bù nhìn Tr ần Trọng Kim . Nếu 

trƣớc đ}y Pháp cố  nắm thanh niên với tổ chức Thanh niên 

Ducoroy thì Nh ật còn có ý định l ớn hơn nhiều l| gom hết thanh 

niên Nam Bộ v|o một tổ chức có tính ch}́ t vừa chính trị v ừa qu}n 

sự, cũng nh ƣ ở Trung Bộ chúng đẻ ra t ổ chức “Thanh niên tiền 

tuyến” vậy. Tên Ida, tổng ũy viên th ể thao cũa chính quy ền Nhật 

đã mời anh Phạm Ngọc Thạch m| chúng hi ểu l| một trí th ức có tên 

tuổi, một địa chủ l ớn, tổ chức ra phong tr|o n|y . Chúng không bi ết 

rằng anh Thạch l| m ột ngƣời yêu nƣớc, một nh| cách mạng đã 

từng liên lạc v ới Xứ ủy Gi ải Phóng các n ăm 1943-1944 v| khi m}́ t 

liên lạc v ới Xứ ủy Gi ải Phóng thì anh liên lạc hoạt động với Xứ ủy 

Tiền Phong. Đƣợc chũ tr ƣơng cũa X ứ ủy Ti ền Phong , anh Thạch 

nhận lời với Ida. Thế l| “Thanh niên Tiền phong” ra đời do các anh 

Phạm Ngọc Thạch , Th{i V ăn Lung , Nguyê̂n Văn Thũ , Huỳnh Văn 

Tiểng cầm đầu. Thanh niên Tiền phong có trụ s ở, có đồng phục , có 

trang bị , có cờ hiệu (cờ v|ng sao đỏ), có Đo|n ca (Lên đàng), thanh 

thế r}́t lớn v| phát tri ển với tốc độ chóng m ặt. Chỉ sau 3 th{ng số  

lƣợng lên đến trên một triệu đo|n viên trong khắp 21 tỉnh. Riêng ở 

S|i Gòn có t ới 200.000 đo|n viên. Đó l| nh ờ ở thế hợp pháp , trùng 

hợp với lòng yêu n ƣớc cũa thanh niên ta t ừ l}u bị áp b ức, đƣợc 

Thanh niên Cứu quố c lồng v|o l|m nòng cố t. Thật ra cả những 

ngƣời lớn tuổi, c{c tầng lớp nh}n d}n yêu nƣớc cûng tham gia v|o 

tổ chức, cầm tầm vông v| đội mû r ộng v|nh , cũng nhịp b ƣớc một, 

hai v| hát ... “cùng nhau xông pha lên đàng...” không riêng gì ở lứa 

tuổi thanh niên. Thật l| một phong tr|o nh}n d}n cách mạng hùng 

mạnh. 
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Chính “Thanh niên Tiền phong” l| lƣ̣c lƣợng đóng vai trò quan 

trọng trong khởi nghĩa cƣớp chính quy ền ở S|i Gòn sau khi tuyên bố  

gia nhập v|o Mặt trận Việt Minh ng|y 22-8-1945 trƣớc sƣ ̣kinh ngạc 

khôn lƣờng đƣợc của tên c{o gi| Ida. Xƣ ́ ủy Tiền Phong đâ nhạy  

bén, linh hoạt, sƣ ̃ dụng điều kiện công khai hợp ph{p để ph{t 

triển lƣ̣c lƣợng c{ch mạng nhanh, kịp thời cùng cả nƣớc khỡi nghĩa 

gi|nh chính quyền về tay nh}n d}n ở Nam Bộ sau khi H| Nội v| 

c{c tỉnh miền Bắc, miền Trung đâ th|nh công. 

Bọn thực d}n ra tay t|n s{t nh}n d}n ta, triệt tiêu c{ch mạng v| 

Đảng lãnh đạo, sau Khởi nghĩa Nam Kỳ th}t́ bại năm 1940. Nhƣng 

sức sống cũa Đảng cách mạng ch}n chính, Đảng Cộng sản, cũng nhƣ 

nh}n d}n c{ch mạng l| mãnh liệt. Trong năm 1940-1945 không bao 

giờ dứt c{c hoạt động của Đảng v| tổ chức quần chúng v| chỉ 5 năm 

lực lƣợng c{ch mạng lại vô cùng to lớn đã l|m nên cuộc C{ch mạng 

Th{ng T{m long trời lở đất đƣa lại độc lập, tự do cho đất nƣớc sau 

gần 100 năm nô lệ. 
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PHỤ LỤC 22 

MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHƢ́T 

(MTQGTN) 
 

(chỉ tồn tại 9 ng|y, tƣ̀ 14-8 đến 23-8-1945) 
 

 

 

14-8-1945: th|nh lập, gồm: 

- Việt Nam quốc gia độc lập đảng (Chủ tịch: Hồ Văn Ng|) 

- Thanh niên Tiền phong (Chủ tịch: Kha Vạng C}n) 

- Nhóm trí thƣ́c (trốtkýt) 

- Liên đo|n công chƣ́c (Tổng thƣ ký: Khuông Việt) 

- Tịnh độ cƣ sĩ 

- Phật gi{o Hòa Hảo (Gi{o chủ: Huỳnh Phú Sổ) 

- Cao Đ|i *T}y Ninh] (Gi{o sƣ Trần Quang Vinh) 
 

(Theo b{o Sài Gòn, ng|y 18-8-1945) 
 

MTQGTN kêu gọi quốc d}n “tranh đấu tới giọt máu cuối cùng để 

giữ vững nền độc lập tự chủ” (B{o Điển tín, ng|y 23-8-1945). 

21-8: MTQGTN tổ chức một cuộc biểu tình lớn cũa d}n chúng S|i 

Gòn để ủng hộ Mặt trận. 

23-8: MTQGTN ra thông c{o: 

“Sau một cuộc thƣơng thuyết giữa đại biểu MTQGTN cùng đại biểu 

Việt Nam Độc lập đồng minh, hai bên đã thỏa thuận hiệp tác cùng nhau. 

Ba khâũ hiệu sau này: 

1/ Việt Nam hoàn toàn độc lập 
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2/ Dƣới chánh thể dân chủ cộng hòa 

3/ Chánh quyền về Việt Minh 

đƣợc đại biểu MTQGTN nhìn nhận và MTQGTN tuyên bô ́sáp nhập vào 

Việt Nam Độc lập đồng minh. 

Nhƣ̂ng tổ chƣ́c của MTQGTN sẽ tham gia cuộc biểu tình ngày thƣ́ 

bảy 25-8-1945”. 

 

(B{o Điển tín, ng|y 24-8-1945) 

 

Tƣ ̀ khi th|nh lập (14-8) đến khi s{p nhập v|o Việt Minh (23-8), 

MTQGTN chỉ tồn tại 9 ng|y. 
 

 

(Bằng Giang: Sài Côn cô ́sự, Nxb. Văn học, 1999, tr.129-130). 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

  

 

 
718 

 
PHỤ LỤC 23 

LỜI KÊU GỌI 

CỦA ỦY BAN KHÁNG CHIẾN NAM BỘ 
(Ngày 23-9-1945) 

 

 

Đồng b|o Nam Bộ! 

Nh}n d}n th|nh phố S|i Gòn! 

Anh em công nh}n, nông d}n, thanh niên, tƣ ̣ vệ, d}n qu}n, 

binh sĩ! 

Đêm qua, thƣ̣c d}n Ph{p đánh chiếm trụ sỡ chính quyền ta ở 

trung t}m S|i Gòn. 

Nhƣ vậy l| Ph{p bắt đầu x}m chiếm nƣớc ta một lần nƣ̂a.  

Ng|y 2 th{ng 9, đồng b|o đa ̂ thề quyết hy sinh đến giọt m{u 

cuối cùng để bảo vệ độc lập của Tổ quốc: 

“Độc lập hay l| chết”! 

Hôm nay, 

Ủy ban Kh{ng chiến kêu gọi: 

T}́t cả đồng b|o, gi|, trẻ, trai, g{i, hãy cầm vũ khí xông lên 

đánh đuổi qu}n x}m lƣợc. 

Ai không có phận sƣ ̣do Ủy ban Kh{ng chiến giao phó thì hãy lập 

tƣ́c rời khỏi th|nh phố. Nhƣ̂ng ngƣời còn ở lại thì: 

- Không l|m việc, không đi lính cho Ph{p. 

- Không đƣa đƣờng, không b{o tin cho Ph{p. 

- Không b{n lƣơng thƣ̣c cho Ph{p. 
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- Hãy tìm thƣ̣c d}n Ph{p m| diệt. 

- Hãy đốt sạch tất c ả c{c sở , xe cộ, t|u bè , kho t|ng , nh| máy 

của Ph{p . 

S|i Gòn bị Ph{p chiếm phải trỡ th|nh một S|i Gòn không 

điện, không nƣớc, không chợ búa, không cƣ̃a h|ng. 

Hơ̂i đồng b|o! 

Tƣ ̀giờ phút n|y, nhiệm vụ h|ng đầu của chúng ta l| tiêu diệt giặc 

Ph{p v| tiêu diệt tay sai của chúng. 

Hơ̂i anh em binh sĩ, d}n qu}n, tƣ ̣ vệ! Hãy nắm chặt vũ khí 

trong tay, xông lên đánh đuổi thƣ̣c d}n Ph{p, cƣ́u nƣớc. 

Cuộc kh{ng chiến bắt đầu! 

 

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945 

Chủ tịch Ủy ban Kh{ng chiến Nam Bộ 

TRẦN VĂN GI\U 

Nguồn: Tƣ liệu Bảo t|ng Th|nh phô ́Hồ Chí Minh 
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PHỤ LỤC 24 

TUYÊN CÁO QUỐC DÂN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN NAM BỘ 
 

 

“Đồng b|o Nam Bộ! 

Vì coi qu}n đội Anh l| đại biểu của Đồng minh tới đ}́t nƣớc 

chúng ta giải gi{p qu}n đội Nhật để đem lại hòa bình cho d}n 

chúng Đông Dƣơng, nên chúng tôi, Ủy ban nh}n d}n Nam Bộ 

luôn luôn giúp cho qu}n đội Anh l|m nhiệm vụ đƣợc dê ̂dãi. Mặc dù 

có nhiều điều b}́t mãn, đa ̂ nhiều lần chúng tôi kêu gọi quốc d}n  

nên nén lòng căm giận để chờ cuộc vận động ngoại giao với Đồng 

minh trên trƣờng quốc tế. Nhƣng do sƣ ̣ nh}n nhƣợng v| dung 

túng của qu}n đội Anh, bọn thƣ̣c d}n Ph{p đa ̂ l|m nhƣ̂ng điều quá 

đáng. Đêm 22 th{ng 9 chúng nó cùng qu}n Anh đã chi ếm Sỡ Bƣu 

điện, v| Sỡ Cảnh s{t của ta. S{ng hôm 23 th{ng 9, qu}n Ph{p công 

nhiên cùng qu}n Anh đến chiếm trụ sỡ của Ủy ban nh}n d}n Nam 

Bộ v| Quốc gia tƣ ̣ vệ cuộc. Chúng đa ̂ g}y nhiều cuộc đổ m{u ở  

đƣờng phố S|i Gòn. Rõ r|ng l| qu}n đội Anh đa ̂ cùng bọn Ph{p 

công nhiên l|m sai tr{ch nhiệm của Đồng minh đa ̂ủy th{c cho họ. 

Không lẽ chịu nhục ho|i, v| vì danh dƣ ̣ của d}n tộc, chúng ta 

phải coi trọng quyền lợi quốc gia, nên chúng tôi phải đánh điện ra cho 

Chính phủ Trung ƣơng xin phép kh{ng chiến. Chúng tôi đa:̂ 

1) Lập Ủy ban Kh{ng chiến để lo việc qu}n sƣ;̣ 

2) Hạ lệnh tổng đình công v| b}́t hợp t{c với Ph{p; 
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3) Truyền đi Lục tỉnh thi h|nh kế hoạch ph{ hoại đƣờng giao 

thông tiếp tế, bao v}y địch; 

4) Kêu gọi đồng b|o tố c{o bọn Việt gian nguy hiểm.  

Hơ̂i đồng b|o th}n mến! 

Mỗi lần qu}n Anh lạm quyền, chúng tôi đa ̂điện ngay cho Thủ 

tƣớng Anh v| c{c nƣớc Đồng minh. Chúng ta chịu nhục đến nay l| 

cùng rồi. Đồng minh đa ̂hiểu nhƣ̂ng nguyên nh}n sƣ ̣h|nh động cũa ta 

đối với qu}n địch. C{c đo|n thanh niên; c{c đo|n bảo an mau mau 

cƣơng quyết ph}́n đ}́u. C{c giới đồng b|o hãy thi h|nh triệt để kế 

hoạch ph{ hoại v| chống qu}n địch. 

To|n d}n hãy đo|n kết bảo vệ quốc gia”. 

 

Ủy ban nhân dân Nam Bộ 

Nguồn: B{o Cƣ́u quốc (H| Nội), ng|y 29-9-1945.
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PHỤ LỤC 25 

TRUYỀN ĐƠN GỠI CHO PHÁP KIỀU 

Ở SÀI GÒN CỦA ỦY BAN KHÁNG CHIẾN 

NAM BỘ 

A la population Française de Saigon 

Vous avez avoué: 80 ans de domination ont abouti | la faillite.  

La guerre que nous menons est une guerre de libération semblable | 

celle menée par la Résistance Française contre l’Hitlérisme. 

Comme vous, nous avons le droit et le devoir de défendre, de 

liberer notre patrie. 

Comme vous, nous éliminons tous ceux qui essayent par la force  

de nous subjuguer. 

Nous ne sommes point des sicaires professionnels. Vos chefs 

facistes nous obligent | nous défendre par tous les moyens. 

“Tuer tous les Français” n’est point notre but. 

“Exproprier tous les étrangers” n’est point notre programme. 

Nous l’avons dit , et nous le répétons : que la France reconnaisse 

officiellement l’indépendance du Vietnam et le gouvernement de Hồ-Chí-

Minh, d’un coup, la vie et les intérêts Français seront sauvegardés. 

Si au contraire, vos chefs persistent | vouloir dominer même 

une infime partie de notre Vietnam , nous riposterons jusqu’| 

l’anéantissement du dernier ennemi. 

Français! Réfléchissez! 

Vous avez appris aux événements de Syrie-Lyban. Ne tentez 

pas une nouvelle expérience qui ne vous profiterait point. 
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Un tract anonyme lancé des avions nous menace de représailles 

par les tanks et les bombes. 

Nous nous en moquons! 

Le bombardement de Cổ Am n’a pas empêche ́ l’insurrection de 

Nghệ An. 

Et les massacres de 1940 conduisent tout droit au 25 Aout 1945. 

Soldats, petits fonctionaires et travailleurs Français! 

Ne luttez pas pour les planteurs et les actionnaires de la Banque 

de l’Indochine! Petits fils de la Grande Révolution n’arrachez  pas la 

liberté | un peuple qui l’a conquise aux prix d’immenses sacrifices. 

Pour le Comité de Résistance 

TRẦN VĂN GI\U 
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Bản dịch tiếng Việt: 

 

Người Pháp ở Sài Gòn, hãy nghe đây! 

C{c ngƣời đâ thú nhận: 80 năm thống trị d}̂n tới ph{ sản 

ho|n to|n. 

Cuộc kh{ng chiến chống Ph{p gi|nh độc lập của chúng tôi l| 

cuộc chiến tranh giải phóng d}n tộc giống nhƣ cuộc kh{ng chiến cũa 

ngƣời Ph{p chống qu}n x}m lƣợc Hitler. 

Giống nhƣ các ngƣời, chúng tôi có quyền v| có nhiệm vụ bảo vệ, 

giải phóng Tổ quốc chúng tôi. 

Giống nhƣ c{c ngƣời, chúng tôi tiêu diệt t}́t cả nhƣ̂ng ai dùng bạo 

lƣ̣c tròng {ch lên cổ chúng tôi. 

Chúng tôi không phải l| kẻ chuyên nghề giết ngƣời. Chính 

bọn lãnh tụ ph{txít của c{c ngƣời bắt buộc chúng tôi phải tƣ ̣ vệ 

bằng mọi c{ch. 

“Giết tất cả ngƣời Pháp” đ}u phải l| mục đích của chúng tôi! 

“Giành lấy tài sản của tất cả ngƣời ngoại quốc”, đ}u có trong 

chƣơng trình của chúng tôi? Chúng tôi đa ̂ nói rồi, chúng tôi nói lại  

rằng: nƣớc Ph{p hãy chính thƣ́c công nhận độc lập của Việt Nam v| 

Chính phủ Hồ Chí Minh, thì, tƣ́c khắc, sinh mạng v| lợi quyền cũa  

ngƣời Ph{p sẽ đƣợc bảo đảm. 

Ngƣợc lại, nếu nhƣ̂ng ngƣời cầm đầu của c{c ngƣời cƣ ́ muốn 

thống trị nƣớc tôi cho dù l| thống trị một phần nhỏ xíu của Việt 

Nam, thì chúng tôi sẽ kh{ng chiến cho đến khi n|o kẻ thù cuối 

cùng bị tiêu diệt. 

Hơ̂i ngƣời Ph{p! Hãy suy nghĩ! 

Biến cố ở Syrie-Liban l| một b|i học cho Ph{p. Ph{p chớ nên thƣ ̃

nghiệm một lần nƣ̂a, không đem lại lợi ích gì đ}u! 

Một tờ truyền đơn nặc danh đƣợc m{y bay rải xuống, đe dọa sẽ 

đ|n {p chúng tôi bằng bom v| xe tăng. 

Chúng tôi cóc sợ! 
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Ph{p ném bom Cổ Am, m| có ngăn đƣợc khỡi nghĩa Nghệ An nổ 

ra đ}u? Nhƣ̂ng vụ thảm s{t năm 1940 dắt thẵng đến cuộc khỡi nghîa 

ng|y 25-8-1945! 

Hơ̂i anh em binh sĩ, viên chƣć nhỏ v| lao động Ph{p! Chớ nên 

chiến đ}ú cho lợi ích của bọn chủ đồn điền v| bọn chủ nh| băng 

Đông Dƣơng! Hơ̂i c{c bạn l| ch{u chăt́ của cuộc Đaị C{ch mạng 

(Ph{p)! C{c bạn chớ tƣớc đi quyền tƣ ̣do của một d}n tộc đa ̂hy sinh biết 

bao nhiêu l| xƣơng m{u để gi|nh lại đƣợc quyền tƣ ̣do ấy! 

Thay mặt cho Ủy ban kh{ng chiến 

TRẦN VĂN GI\U 

Nguồn: Tƣ liệu Bảo t|ng Th|nh phô ́Hồ Chí Minh. 
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PHỤ LỤC 26 

HUẤN LỆNH 

CỦA CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƢỚC 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 24-9-1945 

“Hơ̂i đồng b|o Nam Bộ! 

Lòng cƣơng quyết dũng cảm của nh}n d}n Nam Bộ chống lại 

qu}n đội x}m lăng của Ph{p chăñg nhƣ̂ng đa ̂ l|m cho đồng b|o 

to|n quốc cảm phục, m| lại đâ chƣ́ng tỏ cho thế giới đều biết c{i 

quyết t}m độc lập của nh}n d}n Việt Nam. 

Hiện nay, đồng b|o Nam Bộ đang đi qua nhƣ̂ng bƣớc khó 

khăn gay go. Điều đó l| một sƣ ̣dĩ nhiên trên con đƣờng tranh đ}́u cho 

sƣ ̣nghiệp giải phóng của d}n tộc. Đồng b|o phải kiên quyết, phải giƣ ̂

vƣ̂ng sƣ ̣tin ở tƣơng lai v| lập tƣ́c thi h|nh triệt để nhƣ̂ng lời thề quả 

quyết trong ng|y độc lập. 

Hơ̂i c{c đồng chí phụ tr{ch! C{c đồng chí phải căn cƣ ́ theo 

chính s{ch tranh thủ ho|n to|n độc lập của Chính phủ v| điều 

kiện thƣ̣c tế của Nam Bộ m| định phƣơng ch}m h|nh động cho 

đúng, l|m sao cho giƣ ̂ gìn đƣợc thƣ̣c lƣ̣c chính trị v| qu}n sƣ,̣ 

đồng thời tỏ cho thế giới biết rằng d}n Việt Nam không chịu {ch nô 

lệ của thƣ̣c d}n Ph{p một lần nƣ̂a. 

Trong giờ phút nghiêm trọng n|y, Chính phủ kêu gọi đồng b|o 

yêu quý Nam Bộ phải đo|n kết chăṭ chẽ muôn ngƣời nhƣ một, dũng 

cảm v| thận trọng, kiên quyết v| trầm tĩnh, nghe theo lời Chính phủ để 

đƣa cuộc giải phóng của chúng ta đến thắng lợi cuối cùng”. 

Nguồn: B{o Cƣ́u quốc, 25-9-1945. 
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PHỤ LỤC 27 

GƢ̃I ĐỒNG BÀO NAM BỘ1
 

 

Hơ̂i đồng bào Nam Bộ! 

Nƣớc ta vƣ̀a tranh quyền độc lập, thì đa ̂gặp nạn ngoại x}m. Khi 

còn chiến tranh với Nhật, thì bọn thƣ̣c d}n Ph{p hoặc đầu h|ng 

hoặc chạy trốn. Nay vƣ̀a hết chiến tranh thì bọn thƣ̣c d}n Pháp  

hoặc bí mật hoặc công khai mò lại. Trong 4 năm, họ đâ b{n nƣớc ta 

hai lần. Nay họ lại muốn thống trị d}n ta lần nƣ̂a. 

Tôi chắc v| đồng b|o cả nƣớc đều chắc v|o lòng kiên quyết ái  

quốc của đồng b|o Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt cũa  

nh| đại c{ch mạng Ph{p: “Th| chết tƣ ̣do hơn sống nô lệ”. 

___________ 

1. Ng|y 23-9-1945, thƣ̣c d}n Ph{p đƣợc qu}n đội Anh giúp sƣ́c đâ nỗ 

súng đánh chiếm trụ sỡ Ủy ban nh}n d}n Nam Bô ̣tại S|i Gòn. 

Ngay chiều hôm đo,́ dƣới sƣ̣ lãnh đạo của Xƣ́ ủy Nam Bô ̣ (của Đãng 

Cộng sản Đông Dƣơng) v| Ủy ban nh}n d}n Nam Bô,̣ nh}n d}n S|i Gòn đã 

tỗng đình công, không hợp t{c với giặc Ph{p. Một vạn rƣơ̂i tƣ̣ vệ cùng  

nh}n d}n l}̣p v}̣t chƣớng ngại trên đƣờng phô,́ đánh trả quyết liệt qu}n  

x}m lƣợc. 

Việc qu}n Ph{p đánh úp Nam Bộ đâ l|m cho nh}n d}n cả nƣớc sôi sục 

căm thù. C{c đội qu}n Nam tiến tƣ̀ khắp c{c địa phƣơng ở Bắc Bộ và  

Trung Bô ̣đâ lên đƣờng v|o Nam đánh giặc, cƣ́u nƣớc. 

Ng|y 26-9-1945, qua Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đâ gƣ̃i thƣ cho đồng b|o Nam Bô,̣ khẵng định quyết t}m kh{ng chiến  

của Trung ƣơng Đãng, Chính phủ v| nh}n d}n cả nƣớc ta. 
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Tôi chắc v| đồng b|o Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ v| 

to|n quốc đồng b|o sẽ hết sƣ́c giúp nhƣ̂ng chiến sĩ v| nh}n d}n 

hiện đang hy sinh tranh đ}́u để giƣ ̂vƣ̂ng nền độc lập của nƣớc nh|. 

Tôi chắc v| t}́t cả đồng b|o đều chắc rằng nhƣ̂ng ngƣời v| 

nhƣ̂ng d}n tộc yêu chuộng bình đẵng tƣ ̣do trên thế giới đều đồng tình 

với chúng ta. 

Chúng ta nh}́t định thắng lợi vì chúng ta có lƣ̣c lƣợng đo|n kết 

của cả quốc d}n. 

Chúng ta nh}́t định thắng lợi vì cuộc tranh đ}́u của chúng ta l| 

chính đáng. 

Tôi chỉ muốn dặn đồng b|o Nam Bộ một lời: “Đối với nhƣ̂ng 

ngƣời Ph{p bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng c}̃n 

thận, nhƣng phải đối đâi với họ cho khoan hồng. Phải l|m cho thế 

giới trƣớc hết l| l|m cho d}n Ph{p biết rằng: chúng ta l| quang 

minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tƣ ̣do, chƣ ́chúng ta 

không vì tƣ thù tƣ o{n, l|m cho thế giới biết rằng chúng ta l| một 

d}n tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết ngƣời cƣớp nƣớc”. 

Nƣớc Nam độc lập muôn năm.  

Đồng b|o Nam Bộ muôn năm. 

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1945 

HỒ CHÍ MINH 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 27-28. 



 

 
729 

 

PHỤ LỤC 28 

SƢ̣ RA ĐỜI CỦA LƢ̣C LƢỢNG VŨ TRANG 

CÁCH MẠNG Ở NAM BỘ - MẤY NÉT RIÊNG 

TRẦN BẠCH ĐẰNG 

 

Ho|n cảnh ra đời cũa lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng  Việt Nam 

xét chung có nhi ều mặt giống sƣ̣ ra đời cũa lƣ̣c lƣợng vû trang cách 

mạng đƣơng đại c{c nƣớc trên th ế giới: con đẽ cũa nh}n d}n do m ột 

chính đảng tiền phong lânh đạo , thƣ̣c hiện nhiệm vụ gi|nh v| giƣ̂ 

nƣớc, x}y dƣ̣ng v| giƣ̂ chính quyền cách mạng , đi tƣ̀ tính ch}́t d}n 

qu}n lên qu}n đội quốc gia chính quy, thƣờng trƣ̣c, tƣ̀ trang bị thô sơ 

đến hiện đại, từ chiến đ}́u theo kinh nghi ệm chũ nghîa đ ến l|m chũ 

một khoa học qu}n sƣ,̣ v.v.. 

Tuy nhiên , so với H ồng qu}n Nga v| Hồng qu}n Trung Quốc , 

lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng Vi ệt Nam mang một số đặc đi ểm 

do điều kiện Việt Nam v| chũ trƣơng cũa lânh đạo cách mạng 

Việt Nam quyết định . Nếu Hồng qu}n Nga, trên một nghîa n|o l| 

sƣ̣ chuy ển hóa m ột đội qu}n nh| nghề của ch ế độ cũ sang lực 

lƣợng chính trị cách mạng trong sƣ̣ ki ện Tháng Mƣời , l| quá trình 

tổ chƣ́c lại đ ội qu}n }́y ; nếu Hồng qu}n Trung Quốc thoát thai tƣ̀ 

phong tr|o bạo đ ộng cũa nông d}n v| t ồn tại r}́t l}u trƣớc khi 

c{ch mạng gi|nh đƣợc chính quy ền cả nƣớc, l| bộ phận xung yếu 

trong đ}́u tranh gi|nh chính quy ền... thì lực lƣợng vũ trang c{ch 

mạng Vi ệt Nam lại l| s ản ph}̃m mang tính qu ần chúng trƣ̣c ti ếp, 

không phải chuyển hóa hay t ổ chƣ́c lại m ột qu}n đội să̂n có , 
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không phải thoát thai tƣ̀ các cu ộc bạo đ ộng trƣớc đó v| với tu ổi 

đời cao , không phải l| yếu tố quy ết định trong gi|nh chính 

quyền... Lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng Vi ệt Nam đƣợc x}y dƣ̣ng 

trong thời đi ểm “đêm hôm trƣớc” cũa khỡi nghîa , ngay trong khỡi 

nghĩa v| li ền sau khỡi nghîa theo sát nhu c ầu cũa cách mạng , 

chẵng nhƣ̂ng l| con đẽ cũa nh}n d}n nói chung m| l| con đẽ cũa 

khỡi nghîa - cuộc tổng khỡi nghîa đẽ cùng lúc chính quy ền v| lƣ̣c 

lƣợng vû trang . 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng qu}n, đội Cƣ́u quốc 

qu}n v| c{c đội du kích chủ yếu giƣ ̂vai trò ch}́t men v| hạt nh}n g}y 

dƣ̣ng ban đầu cho Vệ quốc đo|n. Chính cuộc đ}́u tranh giƣ̂ nƣớc , 

giƣ ̂chính quyền c{ch mạng sau bƣớc ngoặt Th{ng T{m 1945 mới l| 

bối cảnh v| điều kiện cơ bản hình th|nh về mặt tổ chƣ́c v| quy mô lƣ̣c 

lƣợng vũ trang c{ch mạng Việt Nam. 

Trên c{i nền đặc điểm Việt Nam ấy, sƣ ̣ ra đời của lƣ̣c lƣợng vû 

trang c{ch mạng ở Nam Bộ gần nhƣ một hình th{i m| tôi gọi l| - có 

thể không ho|n to|n chính x{c - “đặc điểm của đặc điểm”. 

Chúng ta đ ều biết thƣ̣c lƣ̣c cách mạng ở Nam Bộ m}́t mát cƣ̣c 

kỳ nghiêm trọng qua th}́t bại cũa khỡi nghîa Nam K ỳ 1940 - số 

c{n b ộ lãnh đạo , đảng viên nòng cốt , số qu ần chúng gi{c ng ộ... bị 

giết, tù, tập trung lên đến h|ng vạn , số ít õi còn lại bị đ ế quốc ráo 

riết săn đuổi, truy lùng. Nam Bộ đón thời cơ lớn Tháng Tám giƣ̂a 

lúc cơ sở Đ ảng ta đang quá y ếu, ph}n tán . Song, nhờ uy tín v| 

ảnh hƣỡng cũ a Đảng Cộng sản, giƣ̂a lúc tinh th ần d}n tộc bƣ̀ng  

dậy dƣ̂ d ội trong nh}n d}n , với ho|n c ảnh quốc t ế v| trong nƣớc 

thuận lợi , một số nhõ đ ảng viên đâ bi ết tập hợp lƣ̣c lƣợng , khôn 

khéo lợi dụng m}u thuẫn n ội bộ địch , lãnh đạo h|ng tri ệu đồng 

b|o đũ các t ầng lớp hƣỡng ƣ́ng cao tr|o T ổng khỡi nghîa gi|nh 

đƣợc chính quy ền ở S|i Gòn v| t}́t c ả c{c địa phƣơng ở Nam Bộ, 

đồng thời c ả nông thôn v| th|nh thị , đồng thời với c ả nƣớc. Đi 

đến h|nh động lịch sƣ̃ n|y , c{ch mạng ở Nam Bộ chƣa x}y dƣ̣ng 

đƣợc lƣ̣c lƣợng vû trang , dù l| đơn vị nhõ . Nam Bộ không có 

chiến khu, vùng giải phóng . Ngay liên lạc giƣ̂a Đ ảng bộ Nam Bộ 
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với Trung ƣơng cũng gi{n đoạn. Binh lính ngƣời Việt trong qu}n 

đội Nhật quá nhõ , binh lính ngƣời Vi ệt trong qu}n đội Pháp đâ bị  

Nhật giải giới, đóng vai trò khiêm tốn trong khỡi nghĩa cũng nhƣ  

không thể l| cơ sỡ có ý nghĩa cho sƣ ̣ra đời lƣ̣c lƣợng vũ trang cách 

mạng. 

T}́t cả phải bắt đầu tƣ ̀ “tay trắng”. Chính nhƣ̂ng công nh}n, 

nông d}n, học sinh, trí thƣ́c - thậm chí, tiểu thƣơng, công chƣ́c đâ 

khỡi nghĩa gi|nh chính quyền, tiếp tục sƣ ̣nghiệp bằng c{ch cầm vû 

khí - c{c loại vũ khí, tƣ ̀ ngọn tầm vông vạt nhọn - để hình th|nh  

lƣ̣c lƣợng vũ trang c{ch mạng. Tất nhiên, số binh lính, hạ sĩ  quan 

ngƣời Việt Nam trong qu}n đội Ph{p, Nhật trƣớc kia s{t c{nh  với 

đồng b|o của mình v| một chút kiến thƣ́c về binh nghiệp cũa họ thật 

có ích trong lúc tập tê̂nh n|y. 

Sau ng|y 9-3, Nhật bí mật trang bị cho một số bộ phận tôn gi{o v| 

số nhóm “anh chị” theo “kế hoạch hậu chiến” của họ; số n|y trong 

C{ch mạng Th{ng T{m đều hoăc̣ trƣc̣ tiếp ủng hộ Việt Minh hoăc̣ {n 

binh b}t́ động - do {p lƣc̣ của phong tr|o quần chúng. 

Chính quyền c{ch mạng chƣa l|m đƣợc gì nhiều về x}y dƣ̣ng lƣ̣c 

lƣợng vũ trang thì qu}n Anh đâ tƣớc vũ khí v| giải t{n c{c đơn vị 

vũ trang c{ch mạng, mỡ đƣờng cho qu}n đội Pháp tái chiếm S|i Gòn 

v| Nam Bộ, chỉ 28 ng|y rƣơ̂i sau C{ch mạng Th{ng T{m . Thƣ̣c tế, 

súng đa ̂nổ ng|y 2-9-1945, tƣ́c một tuần sau Tổng khỡi nghîa do một 

số tên thƣ̣c d}n khiêu khích cu ộc lê̂ mƣ̀ng Đ ộc lập của nh}n d}n 

Nam Bộ. Chính quyền c{ch mạng chuyển ngay sang chính quyền 

kh{ng chiến v| lƣ̣c lƣợng vƣ̀a l|m cuộc khỡi nghîa  cũng phải 

chuyển ngay th|nh lƣ̣c lƣợng vũ trang chiến đ}́u, bắt đầu thiên sƣ ̃

ca lƣ̀ng l}̂y: Nam Bộ kh{ng chiến. Đó l| một chuyển biến đầy khó 

khăn. Bỡi vì giƣ̂a khỡi nghĩa v| kh{ng chiến có  nhƣ̂ng kh{c nhau 

nh}́t định. 

Sƣ ̣ồ ạt dù h|o khí ng}́t trời v}̂n không thể đối phó hiệu quả với 

một qu}n đội nh| nghề, một qu}n đội không giống nhƣ hồi Pháp  

thua Đức m| l| một qu}n đội vƣ̀a chiến thắng ph{txít, của m ột 

trong “ngû cƣờng”. 
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Nh}́t thiết phải x}y dƣ̣ng một lƣ̣c lƣợng vũ trang có lý tƣỡng, 

đƣợc t ổ chƣ́c v| chĩ huy tốt , đƣợc truy ền đạt tri thƣ́c qu}n sƣ̣ c ần 

thiết, đƣợc nh}n d}n ủng hộ,... V|, phải đƣợc trang bị tối thiểu. 

C{ch mạng ph ải tiến h|nh cùng lúc bao nhiêu nhi ệm vụ kh}̃n 

c}́p - giƣ̂a lúc địch tiến công tới t}́p, ta phải rút khỏi c{c th|nh 

phố, thị xã, vùng cƣ d}n, h|ng loạt “mặt trận” vơ̂. 

Về hình thức, v|o nhƣ̂ng ng|y đầu kháng chiến, nhiều, thậm chí 

qu{ nhiều đơn vị , phiên hiệu lƣ̣c lƣợng vû trang quanh S|i Gòn v| 

Nam Bộ: bốn sƣ đo|n d}n qu}n cách mạng , c{c đại đội Cộng hòa vệ 

binh, trên hai mƣơi chi đội cùng các nhóm Cảm tƣ,̃ Quyết tƣ,̃ Công an 

xung phong, Quốc vệ đội, Công tác Th|nh, trƣ̀ gian, v.v.. Một số “hƣ̂u 

danh vô thƣ̣c”, một số kém khả năng chiến đ}ú, trang bị thô thiển, một 

số ít hoặc vô chính phũ , hoặc do các thế lƣ̣c chống kháng chiến v| do 

cả Phòng nhì Ph{p khống ch ế. Mối quan h ệ với d}n cũa các đơn vị 

“rƣợt h|nh chánh, đánh công an” n|y thật x}́u. Hầu nhƣ chƣa đơn vị 

n|o đủ kiến thƣ́c chiến thuật, kỹ thuật, c|ng chƣa thể có tƣ tƣởng chiến 

lƣợc. Với các đơn vị nghiêm túc nh}́t, lòng dũng cảm vƣ̀a l| vû khí vƣ̀a 

l| chiến pháp chũ yếu v|o thời điểm n|y. 

Đến đ}y, nổi bật vai trò của nhƣ̂ng cƣ̣u tù nh}n chính trị tho{t từ 

c{c nh| tù, trại tập trung, đặc biệt tƣ ̀Côn Đảo, của c{c đơn vị Nam 

tiến - sƣ ̣ chi viện của Trung ƣơng cho Nam Bộ v| của c{c đơn  vị 

Hải ngoại - sƣ ̣ chi viện của Việt kiều Cao Miên v| Th{i Lan. Cùng 

thƣ̣c binh, Trung ƣơng v| Việt kiều cung c}́p cho chiến trƣờng một số 

vũ khí, đạn dƣợc. 

Chiến sƣ̣ lan nhanh v| ác li ệt sau đêm 23-9-1945. C{i gay go 

h|ng đầu cũa kháng chi ến l| thời gian chu}̃n bị quá ít , đặc bi ệt 

chƣa hình th|nh đƣợc m ột bộ tƣ lệnh qu}n sƣ̣ thống n h}́t to|n 

Nam Bộ đũ quy ền năng . Ủy ban kh{ng chi ến Nam Bộ không phải 

l| bộ tƣ lệnh đó - nó mang tính chất chính trị v| đ ộng viên nhiều 

hơn. C{c “mặt tr ận” - nhƣ Mặt tr ận tiền tuyến miền Đông, miền 
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T}y, c{c “khu” nhƣ khu 4 nam S|i Gòn ... phần n|o theo lối chi ến 

tuyến, chiến lûy trong sách vỡ đâ thoát ly so sánh lƣ̣c lƣợng v| 

tình hình thực t ế. 

Khói lƣ̃a sớm s|ng lọc v| tuyển chọn nhƣ̂ng hạt gạo cội. Đó l|  

c{c đơn vị do nhƣ̂ng đảng viên cộng sản, nhƣ̂ng ngƣời yêu nƣớc chĩ 

huy, đ}u cũng có. C{c đơn vị n|y trỡ th|nh nòng cốt trong t{c chiến 

v| bảo vệ d}n, đƣợc d}n ủng hộ. 

Ở Nam Bộ, ý nghĩa của Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 đƣợc nhận 

thƣ́c ở góc độ: tạo điều kiện cho cuộc kh{ng chiến khôi phục thế lƣ̣c 

qu}n sƣ ̣ đồng thời đa dạng hóa hình th{i t}́n công, trong đó, đ}́u 

tranh ở đô thị trỡ nên quan trọng. Kh{i niệm ph}n tuyến chia vùng 

lúc đầu nhƣờng cho đƣờng lối kh{ng chiến to|n diện. Nội th|nh S|i 

Gòn sôi sục phong tr|o chống “Nam Kỳ tƣ ̣trị”, phong tr|o đòi Ph{p 

thƣơng lƣợng với Chính phủ cụ Hồ... 

Không thể không nhắc đ ến vai trò cũa đ ồng chí Lê Du}̃n , đại 

diện cũa Trung ƣơng Đ ảng ở Nam Bộ. Tƣ duy qu}n sƣ̣ v| chính trị 

kết hợp , nông thôn v| th|nh thị đ ều l| tiền tuyến, kh{ng c hiến 

không chĩ bó hẹp trong h|nh đ ộng qu}n sƣ̣ ..., xu}́t hi ện v|o lúc 

n|y, tuy còn ở dạng ph{c th ảo, đâ giúp phong tr|o cách mạng 

Nam Bộ vƣợt qua bu ổi khó khăn đặc bi ệt. Đồng chí Lê Du}̃n quan 

t}m đến việc thống nh}́t chĩ huy lƣ̣c lƣợng v ũ trang kh{ng chi ến 

trên cơ sỡ các đ ảng viên v| tổ chƣ́c Đ ảng phải l| hạt nh}n cũa các 

đơn vị , hình th|nh cho k ỳ đƣợc các đơn vị trung kiên trên m ỗi khu 

vƣ̣c do Đ ảng lânh đạo tuy ệt đối v| g}́p rút x}y dƣ̣ng căn cƣ́ địa . 

Bỡi vì , dù hình th{i kh{ng chi ến diê̂n ra phong phú , đa dạng đ ến 

đ}u, lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng v}̂n l| chũ lƣ̣c không th ể thay 

thế của phong tr|o chi ến tranh nh}n d}n v| phong tr|o đ}́u tranh 

to|n d}n. 

Cũng không th ể không nhắc đ ến vai trò cũa đ ồng chí  Nguyê̂n 

Bình, ph{i viên qu}n sự của Trung ƣơng v|o giai đoạn đ ầu Nam 

Bộ kh{ng chi ến. Đó l| vai trò hi ệu triệu thống nh}́t các lƣ̣c lƣợng 
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vũ trang dƣới ngọn cờ của Chính phủ cụ Hồ, một động t{c chính trị 

trong tình thế “sƣ ́qu}n” n|y thật nhiều ý nghĩa. C{ nh}n đồng chí  

Nguyê̂n Bình, trong một giai đoạn lịch sƣ ̃ nh}́t định, đa ̂ đóng góp  

quan trọng cho sƣ ̣chu}̃n bị tƣ thế kh{ng chiến của Nam Bộ. 

Đồng Th{p Mƣời đƣợc chọn l|m trung t}m của kh{ng chiến 

Nam Bộ - ở  đ}y, có c{c đơn vị ch}́t lƣợng cao, tƣ ̀c{c nơi tụ về, có 

Bộ chỉ huy Khu 8. Xƣ ́ ủy v| Ủy ban Kh{ng chiến Nam Bộ l}́y nơi  

đ}y l|m địa b|n chỉ đạo to|n Nam Bộ. Đồng Th{p Mƣời trỡ th|nh 

l{ cờ tập hợp v| hiệu triệu cuộc kh{ng chiến ở  Nam Bộ, một loại 

“thũ đô bƣng biền” ảnh hƣỡng lớn đến nh}n d}n S|i Gòn v| c{c th|nh 

phố, đến kẻ địch v| cả quốc tế nƣ̂a. 

T}́t nhiên, ở Nam Bộ có nhiều căn cƣ ́địa song v|o thời điểm đầu 

1946, Đồng Th{p Mƣời nổi bật do vị trí địa lý của nó – ngã tƣ giao 

lƣu Đông Nam Bộ v| đồng bằng sông Cƣ̃u Long, tiếp cận S|i Gòn, 

địa hình tƣơng đối thuận lợi cho trú qu}n, rèn qu}n v| đƣ́ng  giƣ̂a 

vùng d}n cƣ trù phú. Vai trò n|y Đồng Th{p Mƣời giƣ̂ mâi cho đến 

1950, khi địch sƣ ̃ dụng cao ƣu thế phi ph{o, qu}n dù v| giang 

thuyền, nh}́t l| v|o mùa nƣớc nổi v| khi cuộc kh{ng chi ến ph{t 

triển đến mƣ́c đơn vị chiến thuật của ta đa ̂l| đại đội, tiểu đo|n đầu 

não kh{ng chiến Nam Bộ chuyển về Khu 9, nơi có m ột vùng giải 

phóng liên tỉnh vƣ̀a rộng vƣ̀a gi|u nh}n, vật lƣ̣c. 

* 

Lƣớt qua tình hình x}y dƣ̣ng lƣ̣c lƣợng vû trang cách mạng ở 

Nam Bộ thời k ỳ đầu, chúng ta thấy công phu v| trí tu ệ sắc s ảo 

của lãnh đạo . Tƣ̀ m ột tình th ế cƣ̣c k ỳ phƣ́c tạp - gọi l| “loạn xạ” 

cũng không qu { đ{ng - Đảng bộ Nam Bộ đâ d ần dần quy về một 

mối lƣ̣c lƣợng vû trang vốn l| xƣơng sống cũa cu ộc kháng chi ến. 

Nói gì thì nói , lƣ̣c lƣợng vû trang không mạnh , không kỹ cƣơng , 

không đƣợc chĩ huy theo quy tắc m| b}́t cƣ́ t ổ chƣ́c qu}n sƣ̣  thời 

n|o cûng ph ải tu}n theo thì không th ể có kh{ng chi ến thƣ̣c sƣ̣ . 
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Đứng về Đảng, không nắm đƣợc qu}n đội một c{ch tuyệt đối thì dứt 

kho{t không lãnh đạo đƣợc kh{ng chiến. 

Lịch sƣ ̃ Nam Bộ nhƣ̂ng ng|y đầu kh{ng chiến nói chung v| 

lịch sƣ ̃sơ khỡi của lƣ̣c lƣợng vũ trang c{ch mạng ở Nam Bộ phảng 

ph}́t huyền thoại. Nó không êm xuôi, một chiều m| đầy sƣ ̣ cố, 

biến động, đan chen giƣ̂a nhƣ̂ng hình khối ho|nh tr{ng với nhƣ̂ng nét 

bay bƣớm, giƣ̂a to|n cảnh hùng vĩ với nhƣ̂ng chi tiết nhiều kịch  

tính. Ở đ}y, qu{ trình ph}n hủy để xu}́t hiện hạt nh}n diê̂n ra dồn 

dập. V|o lúc giao thời nơi miền đ}́t mới, không phải mọi thứ  đều 

rạch ròi: c{ nh}n v| tập thể, minh chủ v| quần chúng, tín ngƣỡng v| 

lý tƣỡng, bản năng v| nhận thƣ́c... 

Sẽ vô duyên - v| phản khoa học, phản lịch sƣ̃, t}́t nhiên - nếu bƣ́c 

tranh đƣợc phục chế đơn điệu. 

C{i vĩ đại của cu ộc kháng chi ến Nam Bộ v| lƣ̣c lƣợng vû trang  

c{ch mạng Nam Bộ nằm ở chỗ tƣ ̀điểm xu}́t ph{t nhƣ thế, qua thƣ ̃

th{ch {c liệt, đa ̂ ho|n th|nh tr{ch nhiệm của mình với to|n  d}n, 

to|n quốc, với Trung ƣơng v| B{c Hồ. 

Xin đƣợc nói thêm: Lịch sƣ ̃ t{i hiện, v|o thời kỳ đồng khỡi 

1960 ở miền Nam, không to|n bộ nhƣng v}̂n trên nét chủ yếu, tình 

hình đầu kh{ng chiến 1945-1946. Chúng ta - c{c cơ quan v| nh| 

nghiên cƣ́u sƣ ̃Việt Nam - đa ̂có đƣợc điều kiện kh{ tốt n}ng cao một 

bƣớc khoa học lịch sƣ ̃ liên quan đến một vùng đ}́t tới nay v}̂n  

“đƣợc biết trong không đƣợc biết” (connu dans l’inconnu). 

Nguồn:  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lƣ̣c lƣợng vũ trang 

trong cuộc chiến tranh nhân dân ở Nam Bộ 

1945 - 1975, Th|nh phô ́Hồ Chí Minh, 1994, 

tr. 33. 
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PHỤ LỤC 29 

CHỈ THỊ CỦA BAN THƢỜNG VỤ 

TRUNG ƢƠNG ĐẢNG VỀ “TÌNH HÌNH VÀ 

CHỦ TRƢƠNG” 

(Trích) 

Ngày 3-3-1946 

1. Anh, Mỹ, T|u đồng ý nh}n nhƣợng với Ph{p về v}́n đề 

Đông Dƣơng, để qu}n Ph{p v|o Đông Dƣơng thay qu}n T|u, l}́y 

danh nghĩa l| qu}n Đồng Minh v|o Đông Dƣơng để “canh giƣ ̂ tù 

binh Nhật” v| “giƣ ̂trật tƣ̣” theo “Hiệp ƣớc quốc tế”. 

Mục đích Anh, Mỹ l| kéo thƣc̣ d}n Ph{p bao v}y Liên Xô v| 

ngăn ngƣà c{ch mạng thuộc địa, giao thƣc̣ d}n Ph{p v| H| Lan 

nhiệm vụ canh giƣ ̂Đông Dƣơng v| Nam Dƣơng để cho Anh - Mỹ 

rảnh tay một phần n|o? hòng ngăn ngƣà sƣ́c b|nh trƣớng của 

Liên Xô. 

2. Hiệp ƣớc Hoa - Ph{p ng|y 1-3-19461
 tỏ rằng : vì muốn cứu 

vãn quy ền lợi chung cũa đ ế quốc, chống phong tr|o cách mạng vô 

sản v| cách mạng thu ộc địa , Anh, Ph{p, v| Mŷ - T|u đâ tạm dẹp 

m}u thu}̂n b ộ phận ở Đông Dƣơng . Coi đó t hì Hi ệp ƣớc Hoa - 

Ph{p không ph ải l| chuyện riêng cũa T|u v| Pháp . Nó l| chuy ện 

chung cũa phe đ ế quốc v| bọn tay sai cũa chúng ở thuộc địa . Dù 

___________ 

1. Theo các tài liệu hiện hành, Hiệp ƣớc này đƣợc ký ngày 28-2-1946 - B.T. 
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nh}n d}n Đông Dƣơng muốn hay không muốn, nh}́t định chúng 

cũng thi h|nh Hiệp ƣớc ấy. Việc T|u cho Ph{p v|o Lai Ch}u, L|o Cai 

l| chƣ́ng cớ hiển nhiên. Nhƣng chúng v}̂n gờm c{ch mạng Đông 

Dƣơng v| dƣ luận quốc tế, nên cả T|u l}̂n Pháp cûng muốn d|n  xếp 

với ta về việc qu}n Ph{p kéo v|o Bắc nƣớc ta. 

3. Trƣớc khi rút lui (hạn cuối cùng theo Hiệp ƣớc Hoa - Ph{p l| 

31-3-46), T|u hết sƣ́c xúc tiến cải tổ Chính phủ Việt Nam để cho phái 

địa chũ v| tƣ s ản phản động, tay sai cũa chúng v|o Chính  phủ định 

cùng bọn tay sai n|y đạt ba mục đích: 

a) Bắt nh}n d}n Việt Nam nhắm mắt nuốt chƣ̃ng Hiệp ƣớc Hoa – 

Ph{p.  

b) Yêu s{ch Ph{p thêm ít nhiều quyền lợi nƣ̂a. 

c) Ngăn ngƣ̀a cuộc đ|m ph{n riêng giƣ̂a Việt Minh v| Ph{p. 

Vì thế T|u đa ̂ ủng hộ bọn “triết trúc” (địa chủ phản động) v| “Việt 

Nam”1
 (tƣ sản phản động) biểu tình ở H| Nội ng|y 20, 21-2-1946, 

thúc Chính phủ liên hiệp l}m thời phải mau tƣ̀  chƣ́c v| giúp bọn 

phục quốc qu}́y rối ở Hòn Gay, Quảng Yên, Hải Phòng (cuối th{ng 

2-1946). 

4. Còn Ph{p thì ra sƣ́c tiến công v|o dịp Tết v| sau Tết v| mỡ 

cuộc đ|m ph{n b|n về v}́n đề qu}n Ph{p kéo v|o Bắc Việt Nam. 

Mục đích của Ph{p l|: 

1) Mau giải quyết v}́n đề Đông Dƣơng để bảo to|n uy tín v| 

thƣ̣c lƣ̣c. 

2) Kéo ta để cản sƣ́c với T|u. 

Song thƣ̣c ra bọn Pháp muốn d|n x ếp với ta cûng bỡi m ột l| 

cuộc kháng chi ến cũa ta l|m cho chúng hao t ốn; hai l| phong 

tr|o phản chiến nảy nỡ trong nh}n d}n v| qu}n đ ội Pháp ; ba l| 

nh}n d}n Pháp v| Chính phũ Goanh (trong đó c ộng sản v| xâ 

hội chiếm đa số ) không muốn kéo d|i cu ộc đổ m{u ở Đông 

___________ 

1. Việt Nam, l| tên một tờ b{o của Quốc d}n Đảng – B.T.  
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Dƣơng; bốn l| chính Anh , Mỹ cũng sợ cu ộc chiến đ}́u gi|nh độc lập 

của Đông Dƣơng v| Nam Dƣơng kéo d|i thì ảnh hƣỡng cũa nó sê 

đ}̃y mạnh thêm phong tr|o đòi đ ộc lập ở c{c thuộc địa khác nh}́t l| 

Ấn Độ. 

5. Trong khi Hiệp ƣớc Hoa - Ph{p đã ký , v| Chính phũ Pháp 

thiên sang tả thì bọn Quốc d}n Đ ảng Việt Nam lại l|m ra b ộ c{ch 

mạng nhất . Chúng chủ trƣơng kh{ng chi ến đến cùng . Chúng hô : 

không điều đình với ai h ết. Thắng hay l| ch ết. Chúng v| bọn đỡ 

đầu cho chúng l| T|u ph ản động nh}́t ở Đông Dƣơng , r}́t sợ ta đi 

với các lƣ̣c lƣợng t ả ph{i Ph{p m| chống lại chúng . Dã t}m của 

bọn Nguyễn H ải Thần v| phái ph ản động Quốc d}n Đ ảng l| cố ý 

ph{ cu ộc đ|m phán giƣ̂a ta v| Pháp , đ}̃y ta chống lại Hi ệp ƣớc 

Hoa - Ph{p, để cho cả ba lƣ̣c lƣợng : T|u trắng , thƣ̣c d}n Pháp v| 

bọn ph ản động Việt Nam quan lại , tiêu diệt ta . Chú ý rằng lúc 

chúng ta ngăn qu}n Ph{p v|o Bắc Vi ệt Nam thì chính l| lúc bọn 

phản động Việt Nam sê đƣ́ng ra l ập Chính phũ bù nhìn , đi đôi với 

thƣ̣c d}n Pháp đánh ta , buộc cho ta l| phiến loạn , l| chống Liên 

hiệp quốc , l| phản hòa bình , v| chính lúc đó qu}n T|u trắng sê 

kiếm cớ ở lại Đông Dƣơng , cùng thƣ̣c d}n Pháp v| bọn ph ản động 

Việt Nam đánh ta . 

6. Đứng trƣớc tình thế trên đ}y, chúng ta phải quyết đánh hay 

hòa với Ph{p? Có thể nói phƣt́ ngay rằng: nếu Ph{p giƣ ̂chủ trƣơng cho 

Đông Dƣơng tƣ ̣ trị theo bản tuyên ngôn ng|y 24-3-45, thì nh}́t định 

đánh, v| r}t́ có thể đánh l}u d|i theo lối du kích, nhƣng nếu Pháp 

công nhận Đông Dƣơng tƣ ̣chủ thì có thể hòa, hòa để ph{ tan th}m thù 

của bọn T|u trắng, bọn phản động Việt Nam v| bọn ph{t xít Ph{p còn 

sót lại, chúng định hãm ta v|o tình thế cô độc, buộc ta phải đánh với 

nhiều kẻ thù một lúc để giử thƣc̣ lƣc̣ của ta tiêu hao. 

... 

8. Chủ trƣơng “đ{nh đ ến cùng” lúc n|y không nhƣ̂ng l|m cho 

ta cô lập v| thƣ̣c lƣ̣c tiêu hao , lại vô tình sửa soạn cho bọn 



Phụ lục 

 

 

 
739 

 
 

739 

 

Nguyê̂n  Hải Thần, bọn hƣ̂u ph{i Việt Nam Quốc d}n Đảng nhảy 

lên địa vị “chuyên quyền” v| b{n nƣớc nh| cho thƣ̣c d}n Ph{p. 

Chủ hòa lúc n|y cũng có hai chỗ nguy hiểm: 

a) Bọn phản động lợi dụng tinh thần kh{ng chiến của quần 

chúng m| tuyên truyền phỉnh d}n v| vu ta l| phản quốc, l| bán  

nƣớc cho T}y. 

b) Bọn thực d}n Pháp có thể tăng gia lƣ̣c lƣợng trên đ}́t ta để một 

ng|y kia bội ƣớc diệt ta. 

Nhƣng chủ trƣơng ấy có hai điều lợi lớn: 

a) Ph{ đƣợc mƣu mô bọn T|u trắng, của bọn ph{t xít , v| của 

bọn Việt gian, bảo to|n đƣợc thƣ̣c lƣ̣c. 

b) D|nh đƣợc gi}y phút nghỉ ngơi để sƣ̃a soạn cuộc chiến đ}́u 

mới phối hợp với c{c cuộc chiến đ}́u của nh}n d}n Ph{p, tiến tới 

gi|nh độc lập ho|n to|n. 

< 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 8, tr. 41-45. 
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PHỤ LỤC 30 

“CÁI CƢ̃ CHỈ PHI THƢỜNG”1
 

 

“Anh đa ̂chết. Anh chẵng còn thấy nƣ̂a 

Lƣ̃a kêu lƣ̃a, giƣ̂a miền Nam rƣ̣c lƣ̃a 

Nhƣ trái tim Anh, ôi lƣ̃a nào bằng! 

Phút cuối cùng, chói lọi khối sao băng”. 

Nh| thơ lớn Tố Hƣ̂u d|nh nhƣ̂ng lời t}m huy ết, r}́t đẹp đó 

cho liệt sî Nguyê̂n Văn Tr ỗi. Nếu đƣợc đ ể chƣ̂ “Em” v|o ch ỗ 

chƣ̂ “Anh” trong đoạn thơ trên , m| “Em” đó l| em bé t}̃m d ầu 

xông v|o đốt kho d ầu cũa địch , trỡ th|nh “ĐUỐC SỐNG” , thì 

Em cûng xƣ́ng đáng bi ết bao , bỡi vì Em cûng “có nhƣ̂ng phút 

l|m nên lịch sƣ̃” ! 

Em lập chiến công v|o giƣ̂a tháng 102 c{ch đ}y đúng năm mƣơi 

năm, trong nhƣ̂ng ng|y đ ầu kháng chi ến, g}y khiếp đảm cho giặc 

Ph{p, B{o Cảm tƣ̃ của Công đo|n loan tin n|y , tôi nhớ có ghi rô 

“Kho dầu ở Kh{nh H ội” (nay thuộc quận 4 th|nh phố ), g}y xúc 

động mạnh v| niềm mến phục s}u r ộng trong đồng b|o, thổi bùng 

thêm ngọn lƣ̃a căm hờn chống ngoại x}m . 

Điều lạ thay v| thật l| cảm động, trong dịp trả lời các nh| b{o chỉ 

m}́y ng|y sau sƣ̣ kiện đốt kho d ầu, Hồ Chủ tịch khẳng định :  

___________ 

1. Xem Hô ̀Chí Minh: Toàn tâp̣, t. 4, tr. 73. 

2. Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945-1975), Nxb. Th|nh 

phố Hồ Chí Minh, 1994, tr. 63. 
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“Sƣ ̣ hy sinh của đồng b|o ta trong cuộc chiến đ}́u oanh liệt trong 

Nam Bộ b}y giờ, c{i cƣ ̃chỉ phi thƣờng của một chiến sĩ tƣ ̣ t}̃m dầu 

xăng v|o mình để đốt một kho dầu của bên địch, tỏ ra rằng một d}n 

tộc đa ̂có tinh thần cao đến bƣ̣c ấy thì không sƣ́c mạnh n|o có thể đe ̀

bẹp đƣợc”1. B{o Cƣ́u quốc số ra ng|y 23-10-1945 có tƣờng thuật cuộc 

họp b{o n|y. 

Trên chiến trƣờng Nam Bộ, h|nh động dũng cảm v| sƣ ̣ hy 

sinh của em bé t}̃m dầu đƣợc đƣa v|o thơ ca. Đến nay v}̂n còn anh 

chị em đa ̂ tƣ̀ng ca h{t say sƣa nay chƣa quên một c}u, một chƣ̂ của 

b|i ca “Em bé t}̃m dầu” năm xƣa: 

“Cuộc kháng chiến Việt Nam có biết bao nhi đồng 

Đa ̂hiến thân liều mình vì nƣớc 

Gƣơng em bé tẫm dầu 

Đáng ngƣời đời soi chung. 

 

Em bé tẫm dầu xông vào 

Kho xăng lƣ̃a bốc bùng lên  

Làm cháy muôn thùng xăng  

Hình hài em nát thiêu trong  

Thiêu đốt quân thù chung 

Và tƣ̀ đây tên em nêu cao trên 

    bảng vàng son”2. 

“Cái cƣ̃ chĩ phi thƣờng” của em bé tẩm d ầu trong thiên anh 

hùng ca cũa nhƣ̂ng ng|y đ ầu kháng  chiến, nếu đƣợc bi ết, đâ thêm 

một cƣ́ li ệu hùng hồn để cho nh| sƣ̃ học Pháp P .Devillers , có th{i 

độ đồng cảm với các d}n t ộc thuộc địa đ}́u tranh cho đ ộc lập, tự 

___________ 

1. Xem Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 73. 

2. Nƣ̂ đồng chí Tr}̀n Ngọc Hạnh, nguyên Gi{m đốc Thƣ viện Khoa học 

Tỗng hợp Th|nh phố Hô ̀ Chí Minh đâ ghi lại to|n văn b|i h{t n|y, đƣợc 

đồng chí học hồi đang công t{c ở Chi đội 7 tỉnh B| Rịa (sau phiên chế th|nh 

Trung đoàn 397). T{c giả b|i h{t l| nhạc sĩ Lê Minh Quốc. 
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do, đâ khẵng định m ột sƣ̣ th ật l| “ý chí đ ộc lập hun đúc tinh th ần 

của nh}n d }n Việt Nam, điều đó không ph ải nhƣ có ngƣời c ả 

quyết l| sản ph}̃m tuyên truy ền cũa Nh ật Bản”1. V| phải đợi 35 

năm sau , “trên cơ sỡ nhƣ̂ng văn b ản gốc v| có th ể kiểm tra đƣợc” 

ông đâ chĩ rô trách nhi ệm v| sai lầm cũa Pháp g}y lại chi ến tranh ở 

Việt Nam với lòng mong mõi “Lịch sƣ̃ công nh ận công lý thu ộc về 

sƣ̣ thật”2. 

Sƣ ̣ thật đó đa ̂đƣợc Hồ Chủ tịch nêu lên trong “Tuyên ngôn độc 

lập ng|y 2-9-1945”, trong cuộc trả lời với nh| b{o hồi th{ng 10-1945: 

“Một d}n tộc đa ̂ có tinh thần cao đến bƣ̣c ấy thì không sƣ́c  mạnh 

n|o có thể đe ̀bẹp đƣợc”3. 

Tên Lê Văn T{m gắn liền với “cái cƣ ̃chỉ phi thƣờng” của em bé 

t}̃m dầu trỡ th|nh b}́t tƣ.̃ 

Ngày 17-10-1996 

DƢƠNG ĐÌNH THẢO 

Nguồn: B{o Sài Gòn giải phóng ng|y 20-10-1996. 

___________ 

1. P. Devillers: Histoire du Vietnam de 1940 à 1952, Nxb. du Seuil Paris, 

1952, tr.207. 

2. P. Devillers: Paris - Saigon - Hanoi, Nxb. Gallimard/Julliard Paris, 

1988, tr.12. 

3. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 73. 
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PHỤ LỤC 31 

BI KỊCH ALBERT PETER DEWEY 

TS. PHAN VĂN HO\NG 

 

Chiều ng|y 26-9-1945, Albert Peter Dewey đa ̂ ngã xuống trên 

một con đƣờng vắng ở  ngoại ô S|i Gòn. Anh l| qu}n nh}n Mỹ 

đầu tiên chết v| m}́t tích tại Việt Nam. 

Trong sáu th ập niên qua, nhiều sách báo Vi ệt Nam coi Dewey 

l| “ngƣời x}́u” v| vi ệc sát hại Dewey nhƣ m ột “chiến công” cũa 

kh{ng chi ến. 

Nay nhƣ̂ng tƣ li ệu đáng tin đâ chƣ́ng minh ngƣợc lại : Dewey l| 

một ngƣời tốt - chống thƣ̣c d}n, ủng hộ nguyện vọng độc lập tƣ̣ do cũa 

nh}n d}n Việt Nam. Có điều nghịch lý l| anh phục vụ dƣới quyền một 

chính phủ đang có chính s{ch xấu - bật đèn xanh cho thƣ̣c d}n tái 

chiếm Việt Nam. Do đó, c{i chết cũa anh trỡ th|nh một bi kịch. 

Qua b|i viết n|y , chúng tôi xin thắp một nén hƣơng tƣỡng nhớ 

anh - một ngƣời bạn cũa Việt Nam - nh}n ng|y giỗ lần thƣ́ 64 của anh. 

ALBERT PETER DEWEY 

 Sinh năm 1916 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ. 

 Con của ông Charles Schuveldt Dewey (1880- 1980, tƣ̀ng l|m trợ 

lý Bộ trƣỡng Bộ T|i chính Mỹ, nghị sĩ bang Illinois) v| b| Marie 

Suzette de Marigny Hall (1886-1957). 
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 Ch{u họ của ông Thomas E . Dewey (Thống đốc bang New  

York, hai lần ra tranh chƣ́c Tổng thống Mỹ (1944 v| 1948) nhƣng 

đều th}́t cƣ)̃. 

 Học tại Thụy Sĩ, bang New Hampshire, Đại học Yale, Đại học 

Virginia; nói tiếng Ph{p trôi chảy. 

 1939: phóng viên b{o Chicago Daily News tại Paris. 

 Trong Chiến tranh thế giới thƣ ́ hai, l|m sĩ quan tình b{o ở 

ch}u Phi v| Trung Đông. Tƣ ̀năm 1943, hoạt động cho tổ chƣ́c tình b{o 

Mỹ OSS ở Ph{p (lúc đó bị Đức chiếm đóng). 

 Năm 1945, đƣợc cƣ ̃sang S|i Gòn cầm đầu Ph}n đội OSS số 404 

để thƣ̣c hiện Dƣ̣ án Embankment (c}́p bậc thiếu t{). 

 Chết ng|y 26-9-1945 ở S|i Gòn. 

 Đƣợc truy thăng trung t{. 

Trong Chiến tranh thế giới thƣ́ hai , 214 qu}n nh}n Mŷ bị phátxít 

Nhật giam giƣ̂ trong hai trại tù binh ở vùng S|i Gòn. Trong số đó, chỉ 

có 8 ngƣời l| phi công bị bắn rơi trên bầu trời Đông Dƣơng, số còn 

lại bị bắt ở Indonesia. Họ tƣ̀ng bị đƣa sang Miến Điện (nay l| 

Myanmar) để lập một đƣờng xe lƣ̃a trên c}y cầu bắc qua sông 

Kwai. C}u chuyện khổ sai của họ đƣợc nhiều ngƣời  biết đến nhờ 

bộ phim v| bản nhạc nổi tiếng “Cầu sông Kwai” (The Bridge on the 

River Kwai). 

V|o lúc chi ến tranh gần kết thúc , tổ chƣ́c tình báo Mŷ OSS đ ề 

ra “Dƣ̣ án Đƣờng đê” (Project Embankment) nhằm t ổ chƣ́c h ồi 

hƣơng tù binh Mŷ , tìm m ồ mả nhƣ̂ng ngƣời đâ ch ết, bảo vệ t|i 

sản của kiều d}n Mŷ , điều tra tội ác chi ến tranh cũa Nh ật, tìm hiểu 

tình hình chính trị ở Nam Bộ v| cuối cùng l| bí m ật thu thập mọi 

tin tƣ́c tình báo c ần thiết. Ph}n đội OSS số 404 (OSS Detachment 

404), do thiếu tá Albert Peter Dewey c ầm đầu, đƣợc giao nhi ệm vụ 

thƣ̣c hiện dƣ̣ án n|y . 

Ng|y 1-9-1945, Ph}n đội rời c ăn cƣ́ Kandy (trên đảo Tích Lan , 

nay l| Sri Lanka). Dewey ghé lại Rangoon (Miến Điện) v| Bangkok 
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(Th{i Lan), để to{n hồi hƣơng tù binh (Prisoner-of-War Evacuation 

Team), gồm 5 ngƣời do trung úy Emile R. Counasse l|m trƣỡng 

to{n, đi trƣớc sang S|i Gòn. 

Ng|y 2-9, Counasse đi thăm c{c tù binh. Trên đƣờng trỡ lại 

kh{ch sạn Continental, Counasse chƣ́ng kiến nhƣ̂ng đo|n ngƣời 

Việt Nam diê̂u h|nh mƣ̀ng độc lập dƣới c{c biểu ngƣ ̂ giăng ngang 

đƣờng phố “Độc lập hay l| chết”, “Ch|o mƣ̀ng c{c nƣớc Đồng 

minh”, “Đả đảo ph{txít Ph{p”... Gần đến kh{ch sạn, Counasse bị 

nhƣ̂ng ngƣời Việt Nam có vũ trang chặn lại. Họ tƣỡng Counasse l| 

lính Ph{p. Khi Counasse giải thích “Chúng tôi l| ngƣời Mỹ”, họ để 

cho Counasse đi. 

Ng|y hôm sau, trên đƣờng đi Mỹ Tho, Counasse cũng bị chặn lại 

ba lần vì bị hiểu lầm tƣơng tƣ.̣ 

Lúc đó, lính Ph{p còn bị giam trong c{c trại tù binh của Nhật, còn 

lính Anh thì chƣa qua . Do đó , ngƣời Việt Nam phải cảnh giác trƣớc  

sƣ ̣xu}́t hiện của lính da trắng. 

23 NG\Y Ở S\I GÒN 

Ng|y 4-9, Dewey v| bốn th|nh viên còn lại của Ph}n đội đến S|i 

Gòn. Trong hai ng|y sau đó, Dewey tổ chƣ́c đƣa 214 tù binh về 

nƣớc trên 7 chiếc m{y bay DC3. 

Sau đó, Dewey cùng Ph}n đội rời kh{ch sạn Continental đến ở 

trong biệt thƣ ̣Ferrier tại rìa phía nam của một s}n golf (nay l| công 

viên Gia Định). 

Để nắm tình hình chính trị ở Nam Bộ, Dewey thƣờng gặp gơ̂ 

trao đổi với các th|nh viên cũa Ũy ban nh}n d}n Nam B ộ, đặc 

biệt l| với Chũ tịch - tiến sî lu ật khoa Phạm Văn Bạch v| Ũy 

trƣỡng ngoại giao - b{c sĩ y khoa Phạm Ngọc Thạch . Ủy ban nh}n 

d}n Nam Bộ “đề nghị OSS chuy ển lời thĩnh c ầu cũa họ đ ến Tổng 

thống Harry Truman đ ể có đƣợc sự ủng h ộ tinh thần cũa 

Washington”. Qua họ, Dewey biết đƣợc quá trình đ}́u tranh cam  
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go của nh}n d}n Việt Nam chống thƣ̣c d}n Ph{p v| ph{txít Nhật. 

Anh có cảm tình với công cuộc bảo vệ nền độc lập m| ngƣời Việt 

Nam mới gi|nh đƣợc. Nh| nghiên cƣ́u Arthur J. Dommen viết: 

“Theo nhƣ thuật lại, Dewey đâ thảo luận với b{c sĩ Phạm Ngọc 

Thạch v ề việc Mŷ ũng h ộ sƣ̣ nghi ệp cũa Vi ệt Minh. Một sî quan 

OSS - trỡ về Washington v|o đầu th{ng 12 *năm 1945] - nói rằng 

Dewey có kế hoạch đƣa b{c sĩ Thạch bí mật sang Washington... 

C{c b{o c{o kh{c nói đến việc Dewey hƣ́a [cung c}́p] vũ khí cho Việt 

Minh” (Dewey had reportedly been discussing with Dr Pham Ngoc Thach... 

American support for the Viet Minh cause. An OSS officer who returned to 

Washington in early December stated that Colonel Dewey had a plan to 

get Dr Thach to Washington incognito... Other reports speak of Dewey’s 

promises of arms to the Viet Minh). 

Theo Nghị quyết của Hội nghị Potsdam, Anh v| Trung Hoa 

d}n quốc đƣa qu}n v|o phía nam v| phía bắc vĩ tuyến 16 của 

Đông Dƣơng để giải giới v| hồi hƣơng qu}n Nhật. 

Đúng nhƣ nhận xét cũa thi ếu tá Archimedes L .A. Patti, trƣỡng 

nhóm OSS ở H| Nội, “trong Nam , ngƣời Anh lo đ ập tan chính 

quyền cũa Vi ệt Minh v| dọn đƣờng cho Pháp tái chi ếm [Việt Nam] 

hơn l| theo đuổi sƣ́ m ệnh đƣợc tuyên bố” (the British in the south 

were doing more toward dismantling the Viet Minh government and 

paving the way for a French reoccupation than in pursuing their declared 

mission). 

Ng|y 6-9-1945, nhƣ̂ng ngƣời lính Anh đ ầu tiên đến S|i Gòn . 

S{u ng|y sau , Anh cho phép m ột đại đ ội lính Pháp (mặc qu}n 

phục của Anh ) tr| trộn trong một tiểu đo|n lính Anh - Ấn tới  

S|i Gòn. 

Ng|y 13-9, thiếu tƣớng Douglas D. Gracey cùng c{c sĩ quan 

trong Bộ tham mƣu qu}n Anh ở nam Đông Dƣơng, tới S|i Gòn. 

Mặc dù sau thắng lợi của C{ch mạng Th{ng T{m, Ủy ban 

nh}n d}n Nam Bộ l| chính quyền duy nh}́t đang quản lý to|n thể 
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Nam Bộ về mọi mặt , nhƣng Gracey không công nhận thƣ̣c t ế đó. 

Lúc Gracey từ m{y bay bƣớc xuống , “c{c đại bi ểu Việt Minh bắt 

đầu tiến tới để nói chuyện [thì] Gracey lại hƣớng v ề phía c{c sĩ quan 

cao c}́p Nh ật”. Sau đó, “cả c{c sĩ quan lẫn binh lính Anh đ ều không 

muốn quan h ệ với ngƣời Vi ệt Nam” , họ chỉ “muốn b|n bạc với 

ngƣời Nhật”. 

Gracey tạo mọi đi ều kiện thuận lợi đ ể Ph{p lật đổ chính quyền 

Việt Nam ở Nam Bộ. 

“Chĩ v|i giờ sau khi xuống m{y bay, Gracey ra lệnh cho ngƣời 

Nhật tƣớc vũ khí ngƣời Việt Nam, trục xu}́t Ủy ban nh}n d}n 

Nam Bộ ra khỏi Dinh thống đốc [nay l| Bảo t|ng Th|nh phố Hồ Chí 

Minh] ở  S|i Gòn” (Within hours of his landing, Gracey ordered the 

Japanese to disarm the Vietnamese, dislodge the Provisional Executive 

Committee from the Governor General’s Palace in Saigon). 

Ng|y 20-9, Gracey đóng cƣã t}́t cả c{c tờ b{o tiếng Việt, chỉ để 

b{o chí tiếng Ph{p v| Đ|i ph{t thanh S|i Gòn (do Ph{p quản lý ) 

hoạt động. 

Ng|y 21-9, Gracey thiết qu}n luật ở S|i Gòn , ra lệnh giới 

nghiêm ban đêm , c}́m ngƣời Vi ệt Nam hội họp , biểu tình , mang vû 

khí (kể cả gậy tầm vông), lập Tòa án qu}n sƣ̣ đ ể xét xử c{c vụ vi 

phạm tr ật tƣ̣ an ninh , dọa xử tử hình bất cứ ai phạm t ội phá hoại , 

cƣớp bóc , v.v.. 

Ng|y 22-9, Gracey thả 1.400 tù binh Pháp (bị Nh ật giam trong 

trại 11è RIC ở  S|i Gòn tƣ ̀ ng|y đảo chính 9-3-1945) v| trang bị 

súng đạn cho chúng. Nhƣ bầy thú sổng chuồng, chúng “đổ về khu 

trung t}m S|i Gòn, t}́n công nhƣ̂ng ngƣời Việt Nam vô tội m| 

chúng gặp trên đƣờng” (the soldiers gravitated instead toward the 

center of Saigon, where they pounced on any harmless Vietnamese who 

happened to be within reach). 

Trƣớc nhƣ̂ng việc l|m sai tr{i của Gracey, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh gƣ̃i công h|m cho Truman “phản đối mạnh mẽ” (lodges most 
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emphatic protest) c{c bi ện pháp m| ông c ho l| “vi phạm rô r|ng 

đến nhƣ̂ng quy ền tƣ̣ nhiên cũa ngƣời Vi ệt Nam” (these measures 

constitute obvious violation of Vietnamese natural rights) v| đề nghị 

Tổng thống Mŷ “can thi ệp để nh| chƣ́c trách Anh bâi bõ các bi ện 

ph{p đó” (requests through your intervention the British authorities 

concerned will cancel these measures). Ủy ban nh}n d}n Nam B ộ 

cũng ra tuyên bố “lên {n Anh đã từ chối công nh ận Ũy ban l| 

chính quy ền hợp pháp duy nh}́t ở Nam Bộ v| phớt lờ đ ề nghị của 

Ủy ban th u xếp hợp tác đ ể quản lý mi ền đ}́t n|y” (accusing the 

British of refusing to recognize the only legal government in 

Cochinchina - the Provisional Executive Committee of the South - and 

ignoring its proposal for cooperative arrangements to administer the  

area). Ủy ban kêu gọi d}n chúng t ổ chƣ́c m ột cuộc tổng bâi công 

để “phản đối đi ều m| Ũy ban xem l| m ột }m mƣu cũa Pháp v| 

Anh nhằm l ật đổ chính quy ền cũa ngƣời Vi ệt Nam” (to protest 

what it considered a French British cabal to overthrow the Vietnamese 

government). S{ng 18-9, Ủy ban gửi cho Ph{i b ộ Đồng minh ở H| 

Nội một văn thƣ khẵng định “nƣớc Vi ệt Nam đâ ho|n to|n đ ộc 

lập, ngƣời Vi ệt Nam có quy ền quyết định v ận mệnh cũa mình” 

(Viet Nam completely independent. The Vietnamese have right to decide 

their own fate). 

Tối 18-9, Dewey gặp các th|nh viên chũ chốt cũa Ũy ban . Ngo|i 

Phạm Văn Bạch v| Phạm Ngọc Thạch, còn có Phó Chủ tịch kiêm Ủy 

trƣỡng qu}n sƣ ̣ Trần Văn Gi|u, Tổng thƣ ký kiêm Ủy trƣỡng  nội 

vụ Nguyê̂n Văn Tạo v| Gi{m đốc Quốc gia tƣ ̣vệ cuộc (tƣ́c Công an 

Nam Bộ) Dƣơng Bạch Mai. 

Gracey “coi việc Dewey gặp gơ̂ c{c nhóm ngƣời Việt l| h|nh 

động ủng hộ ngầm cho c{c h|nh động của ngƣời Việt Nam v| g}y ra 

rắc rối” . Ông ta yêu cầu Dewey “ngƣng giao thiệp với bọn phi ến 

loạn” (to stop consorting with the rebels). Dewey phải nhờ George  

Wickes thay mình đi gặp c{c nh| c{ch mạng Việt Nam. 
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Wickes lúc đó mới 22 tuổi, biết tiếng Ph{p v| một ít tiếng 

Việt, l| nh}n viên mật mã của Ph}n đội (sau n|y, l|m gi{o sƣ văn học 

Anh tại Đại học Oregon). 

Wickes nhớ lại: “Dewey không thể gặp ngƣời Việt Nam m| 

không bị [ngƣời Anh v| ngƣời Ph{p] theo dõi. Vì vậy, nhiều lần 

anh nhờ tôi đi gặp họ v|o buổi tối. Đƣờng s{ tối tăm, còn nhiều cựu 

tù binh lang thang đ}y đó v| tôi ăn mặc giống nhƣ họ để tr{nh bị 

chú ý. Tôi đến một ngôi nh| nằm trên một con đƣờng yên  tĩnh. Ở 

đó, tôi gặp 3 hay 4 ngƣời trong chƣ̀ng 2 tiếng đồng hồ. Rõ r|ng họ 

l| nhƣ̂ng ngƣời d}́n th}n v|o công cuộc giải phóng đất nƣớc... Tôi biết 

họ l| nhƣ̂ng ngƣời lãnh tụ của phong tr|o độc lập. Họ muốn chúng 

tôi l|m cho [chính phủ] Washington biết rằng nh}n  d}n Việt Nam 

quyết t}m gi|nh độc lập tƣ ̀ tay Ph{p” (he could not very well meet 

with any Vietnamese without being observed. So he sent me several times 

to meet with them in the evening. The streets were dark, there were still 

many former prisons of war floating about, and I would dress as they did 

in order to escape notice. I would go to a house on a quiet street and there 

meet for perhaps tow hours with three or four men who were obviously deeply 

committed to the liberation of their country... I know that they were 

leaders in the independence movement and wanted us to let Washington 

know that the people of Vietnam were determined to gain their 

independence from France). 

Wickes cho biết: “Ba tháng sau , tôi biết rằng ngƣời Pháp ra giá 

cho cái đ ầu cũa tôi , mặc dù trong thƣ̣c t ế họ g{n tên tôi v|o c{i đ ầu 

của Dewey . Theo mô tả, đó l| m ột ngƣời bắt đ ầu hói , có r}u mép , 

th}́p hơn tôi 6 inches [khoảng 1 t}́c rƣơ̂i ]. Rõ r|ng đó l| Peter 

Dewey v| lý do duy nh}́t khi ến tên tôi bị dính dáng v|o l| vì m ột 

ngƣời n|o đó hẵn đâ nghe nói tới nhƣ̂ng bu ổi họp giƣ̂a tôi v| các 

ngƣời Vi ệt Nam trong phong tr|o độc lập” (Three months later I 

learned that the French had put a price on my head, though in reality 

they had attached my name to Dewey’s head. The description was for a 
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balding man with a mustache who was six inches shorter than me. 

Obviously this was Peter Dewey, and the only reason my name was 

involved was that someone must have learned of my meetings with members 

of the Vietnamese independence movement). 

Không hiểu nhằm dụng ý gì, Gracey c}́m Dewey v| c{c cộng sƣ̣ 

của anh cắm cờ Mỹ trên xe. Theo ông ta, chỉ sĩ quan c}́p tƣớng mới  

đƣợc quyền treo cờ. Dewey phản đối, l}́y lý do “công việc cũa  

mình r}́t cần cắm cờ Mỹ”, nhƣng Gracey trả lời: “công việc cũa anh 

không buộc anh tới nhƣ̂ng nơi m| anh th}́y cần thiết phải tìm kiếm sƣ ̣

bảo vệ dƣới l{ cờ Mỹ”. Chúng ta sẽ th}́y lệnh c}́m n|y của Gracey 

d}̂n tới hậu quả t|n khốc nhƣ thế n|o! 

Với sƣ̣ đ ồng lôa cũa tƣớng Gracey , trong đêm 22 rạng 23-9, 

đại tá Jean Cédile , ủy viên C ộng hòa Pháp ở Nam Bộ, đâ đi ều 

động qu}n Pháp ngay trong giờ giới nghiêm đ ể b}́t ngờ đánh 

chiếm trụ sỡ Ũy ban nh}n d}n Nam B ộ (nay l| trụ sỡ Ũy ban 

nh}n d}n Th|nh phố H ồ Chí Minh ), Quốc gia tƣ̣ v ệ cuộc, Bƣu 

điện, Kho bạc , v.v.. 

Ủy ban kh{ng chi ến Nam Bộ chủ trƣơng “ngoài vây, trong đánh”: 

đƣa lƣ̣c lƣợng vũ trang ra giƣ ̂ ngoại th|nh v| không cho qu}n 

Ph{p đánh nống, đêm đêm đột nhập v|o nội th|nh để tổ chƣ́c c{c 

cuộc tập kích b}́t ngờ; chợ búa, nh| m{y... đều đóng cƣ̃a, bao v}y 

qu}n địch trong một th|nh phố “3 không”: không điện - không nƣớc 

m{y - không lƣơng thƣ̣c, thƣ̣c ph}̃m. 

Một sĩ quan OSS tƣờng thuật: Ngƣời Ph{p h|nh động “nhƣ 

một bọn ngƣời dã man đang trong cơn giận dƣ.̂ Chúng tụ tập 

th|nh nhóm 3, 4, 6 ngƣời hay nhiều hơn nƣâ, đi lang thang trên 

đƣờng phố S|i Gòn tìm ngƣời Việt Nam. Chúng gặp nhiều ngƣời 

Việt Nam còn chƣa hay bi ết vụ t}́n công [trong đêm 22 rạng 23-9] 

v| đánh đập họ một c{ch dã man bằng tay hay bằng gậy gộc... 

Chúng không miễn trừ m ột ai: đ|n ông , đ|n b| , ngƣời gi| , ngƣời 

trẻ, ngay cả trẻ em cũng bị đ}́m, đa.́ Phần lớn nhƣ̂ng nạn nh}n  



Phụ lục 

 

 

 
751 

 
 

751 

 

n|y đều bị đánh m ột cách dƣ̂ d ội, một số bị thƣơng t ật suốt đời . 

Thƣờng thƣờng , sau khi bị đánh , c{c nạn nh}n n|y bị tống lên xe 

v| chỡ  tới nh| tù g ần nh}́t chĩ vì họ l| ngƣời Vi ệt Nam. Một số bị 

c{c vết thƣơng s}u v| chảy máu , bị bỏ nằm ngo|i đƣờng . Ƣớc tính 

một cách th ận trọng , con số nạn nh}n lên tới nhi ều trăm v| có th ể 

tới c ả h|ng nghìn ngƣời” (they reacted as one savage mob on the 

rampage. Banding in gangs of three, four, six, and even more. French 

men and women roamed the streets of Saigon in search of Vietnamese. 

They found many still unaware of the French coup and set upon them 

savagely with sticks and fists... No one they found was spared — men, 

and women, young and old, even children were slapped around, spanked, 

and shaken. For most victims the beatings were severe; some were 

maimed for life. In general, after the beatings, the victims were pushed 

and shoved into cars or trucks and sent off to the nearest jail for the crime 

of being Vietnamese. Some with deep gashes and bleeding wounds were 

just left lying in the streets...The number of victims was reckoned, even 

conservatively, in the high hundreds and probably reached into the 

thousands). 

L}́y tƣ cách l| ngƣời Mŷ có c}́p b ậc cao nh}́t ở S|i Gòn , 

Dewey đến gặp tƣớng Gracey “đ ể phản đối cách cƣ xƣ̃ cũa ngƣời 

Ph{p v| sự thông đ ồng cũa ngƣời Anh” (to protest the French 

behavior and British collusion), nhƣng Gracey tƣ̀ chối ti ếp anh. Anh 

trút h ết sƣ̣ ph}̂n n ộ lên các sî quan cao c}́p trong B ộ tham mƣu 

của Gracey . Anh cûng đi gặp Cédile . Cédile tr ả lời m ột cách 

ngang bƣớng rằng “đ}y không ph ải l| việc cũa anh v| rô r|ng 

ngƣời Mŷ đáng bị khi ển trách v ề tình trạn g n|y” (that it was none 

of his business and that without doubt the Americans were to blame for 

the state of affairs). 

Trong báo cáo gƣ̃i lên c}́p trên ng|y 24-9, Dewey nhận định : 

“Nam Bộ đang bùng cháy . Ngƣời Pháp v| ngƣời Anh sê bị k ết liê̂u 

nơi đ}y v| chúng ta [ngƣời Mŷ] cũng sẽ phải rời khõi Đông Nam  [” 
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(Cochinchina is burning, the French and British are finished here, and we 

[the Americans] ought toclear out of Southeast Asia). Nhận định mang  

tính dƣ ̣b{o n|y của Dewey đa ̂đƣợc chƣńg minh trong m}́y thập niên 

sau đó. 

Đ}y l| b{o c{o cuối cùng của Dewey vì cùng ng|y hôm đó, 

Gracey tuyên bố Dewey l| “ngƣời không đƣợc ch}́p nh ận” (persona 

non grata) v| viên tƣớng Anh yêu cầu anh rời khỏi S|i Gòn  c|ng 

sớm c|ng tốt. Wickes nhận xét: “Rô r|ng Dewey bị xem l| ngƣời 

không đƣợc ch}́p nhận vì anh có cảm tình với chính nghĩa của ngƣời 

Việt Nam” (Clearly Dewey was persona non grata on account of his 

sympathy with the Vietnamese cause). 

C[I CHẾT TRỠ TH\NH BI KỊCH 

S{ng 26-9, tƣ ̀ biệt thƣ ̣ Ferrier, Dewey l{i xe ra s}n bay T}n Sơn 

Nh}́t để đáp chuyến bay 9 giờ rƣơ̂i đi Kandy. Đi tiê̂n Dewey có đại 

úy Herbert J. Bluechel. Đến nơi, họ đƣợc biết chuyến bay bị hoãn  

tới xế chiều. Theo Wickes, lý do l| vì đêm hôm trƣớc, viên phi công 

say xỉn đến độ không thể l|m việc theo giờ gi}́c đa ̂định. 

11 giờ, Dewey v| Bluechel v|o Bệnh viện dã chiến số 75 để 

thăm đại úy Joseph R. Coolidge, một th|nh viên của Ph}n đội. 

Hôm qua, trên đƣờng tƣ ̀Đ| Lạt về lại S|i Gòn, Coolidge v| nhƣ̂ng 

ngƣời cùng đi với anh gặp một h|ng r|o chắn ngang đƣờng m| du 

kích Việt Nam lập ra để không cho qu}n Ph{p qua lại. Họ xuống  

xe để th{o dơ̂ r|o chắn. Theo Coolidge kể lại, “t}́t cả đều nói  tiếng 

Ph{p” khiến “du kích Việt Nam tƣỡng nhầm họ l| ngƣời Pháp” . 

Coolidge bị thƣơng ở  cổ kh{ nặng nhƣng không đến nỗi nguy 

hiểm tới tính mạng. Đ}y l| một kinh nghiệm quan trọng, nhƣng 

lúc đó Dewey không để ý. 

12 giờ 15, Dewey v| Bluechel ra lại s}n bay. M{y bay tƣ ̀Kandy v}̂n 

chƣa tới nên chuyến đi lại tiếp tục hoãn đến chiều. Hai ngƣời đ|nh  

trỡ về biệt thƣ ̣Ferrier để ăn trƣa. 
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Dewey qua lại con đƣờng n|y nhi ều lần (lần gần nh}́t l| sáng 

nay) nên anh cảm th}́y cảnh vật hai bên đƣờng r}́t th}n quen. 

Khi còn c{ch biệt thƣ ̣Ferrier khoảng 500m, Dewey th}́y 3 th}n c}y 

đặt chắn ngang đƣờng. Anh l{i xe chậm lại. Anh tho{ng th}́y bóng 

ngƣời núp cách đƣờng không xa . Anh đƣa nắm tay lên ch|o họ  v| 

nói lớn bằng tiếng Ph{p “Je suis Américan” (Tôi l| ngƣời Mŷ). Anh 

quên c}u chuyện m| Coolidge vƣ̀a kể trƣa nay. Thật tai hại. “Có thể 

vì anh nói tiếng Ph{p nên bị nhận lầm l| ngƣời Ph{p” (Upon hearing 

him speak French, it is probable to assume that he was mistaken for a 

Frenchman). Một viên đạn trúng đầu, Dewey gục ch ết trên tay l{i. 

Chiếc xe tiếp tục chạy, đụng phải lề đƣờng v| lật nghiêng. Bluechel 

chỉ bị thƣơng nhẹ, cố về tới biệt thƣ ̣Ferrier. 

Ai đâ bắn Dewey? Với bối cảnh cƣ̣c kỳ rối ren ở S|i Gòn lúc đó  

với nhiều qu}n đội (Việt Nam, Anh - Ấn, Ph{p, Nhật) đóng xen kẽ 

với nhau, thật không dê ̂tìm đƣợc c}u trả lời ngay. 

Một số ngƣời Mỹ cho rằng Anh v| Ph{p l| thủ phạm. George 

Wickes đa ̂ cho biết ngƣời Ph{p tƣ̀ng ra gi{ cho c{i đầu của Dewey. 

Còn ngƣời Anh thì đa ̂ trục xu}t́ Dewey khỏi S|i Gòn. Khi hay tin 

Dewey chết, Gracey buột miệng nói ra một suy nghĩ thầm kín: 

“Thật đáng đời cho Dewey” (Dewey got what he deserved). Theo Patti, 

c{i chết của Dewey khiến “một ít ngƣời Mỹ nghi rằng tổ chƣ́c tình b{o 

SOE của Anh }m mƣu loại trƣ ̀sƣ ̣cạnh tranh của OSS ở Đông Nam 

[” (A few Americans even suspected the British SOE plotting the 

elimination of their OSS competition in Southeast Asia). 

Nhƣng theo Bluechel - ngƣời có mặt tại ch ỗ - thì Dewey “bị 

phục kích v| ch ết vì bị nh ận lầm thuộc một quốc tịch không ph ải 

l| Mŷ” (was ambushed and killed through being mistaken of a 

nationality other than American). Patti đồng ý với nh ận định đó : 

“Dƣ̣a trên nhƣ̂ng báo cáo cũa các nh }n chƣ́ng đáng tin c ậy, bằng 

cớ cho th}́y đ}y l| m ột trƣờng hợp nh ầm l}̂n g}y ra m ột phần do 

có thi ếu sót trong vi ệc nhận biết về quốc tịch” (The evidence, 
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largely based on reliable eyewitness reports, pointed to a case of mistaken 

identity due partially to insufficient national identification). 

Nguyên nh}n s}u xa của sƣ ̣nhận nhầm n|y l| lệnh c}́m treo cờ 

Mỹ của Gracey. Wickes viết: “Dewey muốn treo cờ Mỹ trên xe jeep 

nhƣng tƣớng Gracey c}́m việc đó, nói rằng chỉ ông ta - với tƣ cách l| 

tƣ lệnh - mới có quyền treo cờ. Vì thế ngƣời Việt Nam không thể 

biết đ}u l| xe jeep của ngƣời Mỹ, đ}u l| sĩ quan Mỹ. Không còn 

nghi ngờ gì nƣ̂a , họ đã nh ận lầm Dewey l| ngƣời Pháp”  (Dewey had 

wanted to fly the American flag on the jeep, but General Gracey had 

forbidden it, saying that only he as commanding officer had the right to fly 

his flag. Thus there was no way for the Vietnamese to know that this was an 

American jeep or that these were American officers. No doubt they took 

Dewey to be a Frenchman). Bluechel đi xa hơn khi nêu ra giả thiết: 

“Nếu lúc sƣ ̣cố xảy ra, xe jeep của Dewey có cắm cờ Mỹ thì tôi tin 

chắc rằng ngƣời ta đâ không bắn. Cờ đa ̂ không đƣợc treo, theo chỉ 

thị bằng miệng của tƣớng  Gracey” (If the jeep in which he was riding 

at the time of the incident had been displaying an American flag, I feel 

positive that the shot would not have been fired. A flag was not being 

displayed in accordance with verbal instructions issued by General 

Gracey). Ngƣời viết b|i n|y xin nêu thêm giả thiết thƣ ́hai: nếu lúc đó 

Dewey nói lớn, không phải bằng tiếng Ph{p, m| bằng tiếng Việt: “Tôi 

là ngƣời My”̂ thì sẽ không có sƣ ̣hiểu lầm n|o. 

C{i ch ết cũa Dewey mang lại n ỗi buồn s}u sắc cho các th|nh 

viên Ph}n đội OSS số 404, nhƣng không vì th ế m| ảnh hƣỡng đ ến 

tình c ảm cũa họ đối với ngƣời Vi ệt Nam. Wickes viết: “Mặc d ầu 

việc Dewey bị bắn có l|m cho chúng tôi bu ồn bƣ̣c , song t}́t c ả 

chúng tôi ng|y c|ng có c ảm tình với ngƣời Vi ệt Nam hơn . Chúng 

tôi không còn ti ếp xúc v ới những ngƣời đại di ện cũa phong tr|o 

độc lập [vì Ủy ban nh}n d}n Nam B ộ đâ rút ra ngoại th|nh ] nhƣng 

bọn thực d}n Ph{p m| chúng tôi gặp đã khi ến chúng tôi ng|y c|ng 

ủng h ộ ngƣời Vi ệt Nam hơn” (Though all this shooting made us 

somewhat nervous, we all grew daily more sympathetic with the 
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Vietnamese. We no longer had any contact with representatives of the 

independence movement, but the French colonials we met made us 

increasingly pro-Vietnamese). 

Sau khi sƣ̣ cố xảy ra, hai đại đội lính Anh - Ấn đến, nã đạn về phía 

c{c du kích. Họ rút lui trên xe jeep, mang theo thi thể của Dewey. 

Ngay chiều hôm ấy, đại úy Frank M. White cùng một số ngƣời 

kh{c (trong đó có hai nh| b{o William Downs v| James McClincy) 

đến gặp một nhóm du kích Việt Nam để tìm x{c của Dewey. Viên chĩ 

huy nhóm du kích, một thanh niên khoảng 30 tuổi, nói bằng tiếng 

Ph{p rằng “nếu biết nạn nh}n l| ngƣời Mỹ thì anh sẽ không bao giờ 

cho phép nhƣ̂ng ph{t súng kia đƣợc bắn ra”. Anh hƣ́a sẽ giúp tìm 

thi thể của Dewey. 

Giƣâ lúc hai bên đang đối thoại một c{ch th}n thiện thì hai 

trung đội lính Anh - Ấn (do một thiếu t{ Anh chỉ huy) “xu}t́ hiện v| 

nã đaṇ khiến nhiều d}n thƣờng Việt Nam chạy t{n loạn phía trƣớc 

họ... Hai phóng viên cố ngăn đội qu}n hùng hổ kia để họ tha cho d}n 

thƣờng Việt Nam vô tội bị kẹt giƣâ hai l|n đạn” nhƣng “viên thiếu 

t{ tƣ ̀chối”. Cuộc trao đổi giƣâ hai bên phải ngƣng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động khi hay tin Dewey chết. Ng|y 29-

9, ông gƣ̃i cho Tổng thống Truman một thông điệp ph}n ƣu. “Ông 

cũng chỉ thị việc đi tìm thi thể của Dewey” (Ho Chi Minh ordered a 

search for Dewey’s body). 

Trong bối cảnh chiến tranh c|i răng lƣợc ở S|i Gòn lúc đó, nỗ lƣ̣c 

tìm x{c Dewey của c{c bên liên quan đều không đem lại kết quả. 

Anh cũa Dewey , Charles Dewey Jr ., đƣợc gia đình cƣ̃ sang S|i 

Gòn đi tìm x{c em trai . Tuy không th|nh công nhƣng gia đình 

Dewey r}́t c ảm kích khi nh ận đƣợc thƣ cũa bác sî Phạm Ngọc 

Thạch. Ông nhắc l ại kỷ ni ệm cũa ngƣời quá cố với tình c ảm quý 

mến: “Một nụ cƣời th}n thi ết sáng ngời luôn hi ện trên khuôn mặt 

của trung t{ Dewey . Đó l| ánh sáng sáng ngời trong t}m h ồn một 

ngƣời h|o hoa . V| tƣ̀ s}u thẵm trái tim , anh }́y đâ cố gắ ng để hiểu 
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chúng tôi bằng trí thông minh v| th{i độ hết sƣ́c cảm thông đối với 

sƣ ̣ nghiệp của chúng tôi”. Vị bộ trƣỡng Bộ y tế của Chính phủ l}m  

thời nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa l}́y l|m tiếc không gặp  

đƣợc Charles Dewey Jr. để trƣ̣c tiếp nói lời chia buồn cùng gia 

đình Dewey. 

Cha của Dewey viết thƣ cảm ơn b{c sĩ Thạch, nhờ tƣớng John 

Magruder chuyển, nhƣng viên tƣớng n|y không nhận lời, vì sợ 

Anh v| Ph{p “hiểu lầm”. 

Mùa hè năm 1946, hay tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở thăm 

nƣớc Ph{p, cha mẹ của Dewey sang Paris v| đƣợc Chủ tịch tiếp 

ng|y 5-7-1946. 

Th{ng 3-2005, con g{i của Peter Dewey, Nancy Dewey Hoppin, 

cùng chồng l| Charles sang Việt Nam. Ng|y 24-3, họ đƣợc ông Trần 

Văn Gi|u, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kh{ng chiến Nam Bộ, nay l| 

gi{o sƣ sƣ ̃ học tiếp. Trong số 5 ngƣời m| Dewey găp̣ đêm 18-9 s{u 

mƣơi năm về trƣớc, ông l| ngƣời duy nh}t́ còn sống. Tuy đa ̂ngót 95 

tuổi, ông v}n̂ minh m}̂n, còn nhớ kh{ kỹ nội dung một b{o c{o m|  

ông nhận đƣợc 3 ng|y sau khi Ph{p g}y h}ń ở S|i Gòn. Lúc đó, du kích 

tổ chƣć chăṇ một con đƣờng ở ngã ba Chú Ía, khoảng giƣ̂a công viên 

Gia Định v| bệnh viện 175 hiện nay, để không cho qu}n Phaṕ đánh 

nống ra ngoại th|nh. Tình cờ xe jeep của Dewey đi tới. Găp̣ du kích, 

anh lại nói tiếng Ph{p khiến du kích nhầm tƣỡng anh l| sĩ quan ngƣời 

Ph{p. Một sƣ ̣nhầm l}n̂ chết ngƣời. 

Trƣớc khi rời Việt Nam, trả lời c}u hõi “B| có giận nhƣ̂ng ngƣời đâ 

g}y ra cái ch ết cũa cha b| ?”, Nancy nói với một t}m hồn thanh thản: 

“Không, đó chĩ l| một sƣ̣ hiểu lầm trong chiến tranh. Ai tham gia chiến 

tranh cûng có m}́t mát. Tôi không buộc tội ai cả... Cha tôi chĩ ở S|i Gòn 

vỏn vẹn 22 ng|y v| sau đó bị bắn, nhƣng bƣ́c thƣ cũa bác sî Thạch đã 

khiến tôi tin rằng cha tôi đâ đ ể lại những tình c ảm thật sƣ̣ }́m áp” 

trong ký ƣ́c cũa nhƣ̂ng ngƣời Việt Nam. 

* 

*     * 
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Cảm thông với kh{t vọng độc lập tƣ ̣ do của d}n tộc Việt Nam, 

Dewey v| c{c cộng sƣ ̣của anh ph}̂n nộ trƣớc ý đồ t{i chiếm Đông 

Dƣơng (trong đó có Việt Nam) của Ph{p (với sƣ ̣ đồng lõa của 

Anh). George Wickes viết: “Nhƣ̂ng bƣ́c điện của chúng tôi gƣ̃i tới 

Washington b{o trƣớc chính x{c nhƣ̂ng gì rốt cục sẽ xảy ra nếu 

Ph{p cố phủ nhận nền độc lập đối với Việt Nam”. 

Nhƣng họ ho|n to|n không biết rằng tổng thống của họ đâ bật 

đèn xanh cho Ph{p trỡ lại Đông Dƣơng. Gặp tƣớng De Gaulle ng|y 

24-8-1945 tại Washington, D.C., Truman hƣ́a: “Trong mọi trƣờng hợp, 

đối với Đông Dƣơng, chính phủ của tôi không chống lại  việc chính 

quyền v| qu}n đội Ph{p quay trỡ lại xƣ ́ấy” (En tout cas, pour ce qui est 

de l’Indochine, mon gouvernement ne fait pas opposition au retour de 

l’autorite ́ et de l’armée francaises dans ce pays). Vì vậy, “Washington 

chẵng để ý gì tới c{c b{o c{o của Dewey” (Washington simply 

ignored his reports). V| chỉ một th{ng sau khi Dewey nằm xuống , 

ng|y 25-10-1945, John Carter Vincent , vụ trƣởng  thuộc Bộ Ngoại 

giao Mỹ, chính thƣ́c tuyên bố: “Mŷ tôn trọng  chủ quyền của Ph{p 

ở Đông Dƣơng” (The United States will respect French sovereignty in 

Indochina). Tƣ ̀đó, “các quan chƣ́c Mỹ ở Đông Dƣơng nhận đƣợc chĩ 

thị không đƣợc chống đối việc ngƣời Ph{p trỡ lại khu vƣ̣c n|y”. 

Rõ r|ng chính s{ch ấy của Mỹ đi ngƣợc lại lý tƣởng m| 

Dewey hằng theo đu ổi v| vì nó m| anh đâ sớm vînh viê̂n ra đi 

khi mới 29 tuổi. 

Do đó, c{i chết của Dewey trỡ th|nh một bi kịch. 
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PHỤ LỤC 32 

CHỈ THỊ CỦA BAN THƢỜNG VỤ  

TRUNG ƢƠNG ĐẢNG 

HÒA ĐỂ TIẾN 

 (Ngày 09-3-1946) 

(Trích) 

I. HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ VIỆT-PH[P 

Ng|y 6-3-46, Chính phủ ta đâ ký với đại biểu Ph{p ở H| Nội bản 

Hiệp định sơ bộ (Convention Préliminaire) gồm có ba khoản đại  

kh{i nhƣ dƣới đ}y: 

a) Nƣớc Ph{p công nhận nƣớc Cộ}ng hòa D}n chủ Việt Nam l| 

một nƣớc tƣ ̣do có ba kỳ, đƣ́ng trong... khối Liên hiệp Ph{p. 

b) Nƣớc Vi ệt Nam thuận để qu}n đội Pháp v|o Bắc Vi ệt 

Nam, hay qu}n đội T|u , hạn qu}n Ph{p ở Đông Dƣơng không 

qu{ 5 năm. 

c) Hai bên đình chiến để mỡ cuộc đ|m ph{n chính thƣ́c v| 

trong khi đ|m ph{n, qu}n hai bên đóng đ}u v}̂n cƣ ́đóng đ}́y. 

Nhƣ thế l| nhờ sƣ̣ chi ến đ}́u anh dûng cũa chúng ta trong 

m}́y năm nay v| nh}́t l| trong m}́y tháng kháng chi ến gần đ}y v| 

nhờ tinh th ần yêu chuộng tƣ̣ do , chính ng hĩa của d}n Ph{p , 

Chính phủ Ph{p đã ph ải công nhận quyền tƣ̣ chũ v| sƣ̣ thống 

nh}́t quốc gia cũa ta . Hiệp định Vi ệt - Ph{p có đƣợc l| vì nƣớc 
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Việt Nam mới có lƣ̣c lƣợng chi ến đ}́u mới v| nƣớc Pháp cûng có 

tinh thần tƣ̣ do mới . 

Chúng ta hòa với Ph{p để: 

1. Tr{nh tình th ế b}́t lợi : phải cô lập chiến đ}́u cùng m ột lúc 

với nhi ều lƣ̣c lƣợng ph ản động (thƣ̣c d}n Pháp , T|u trắng , bọn 

phản cách mạng trong nƣớc ), chúng sẽ đúc th|nh m ột khối v| 

đƣợc bọn đ ế quốc Anh , Mỹ giúp sức đ ể đánh ta trong khi các lƣ̣c 

lƣợng hòa bình , tƣ̣ do , tiến bộ trên thế giới (nhƣ Liên Xô, phong 

tr|o cộng sản ở T|u v| Pháp , c{ch mạng thu ộc địa ) chƣa thể trƣ̣c 

tiếp giúp ta đƣợc . 

2. Bảo to|n thƣ̣c lƣ̣c d|nh l}́y gi}y phút nghỉ ngơi v| củng cố vị 

trí mới đâ chiếm đƣợc, ch}́n chỉnh đội ngũ c{ch mạng, bổ sung cán  

bộ, bồi dƣơ̂ng v| củng cố phong tr|o. Tóm lại để chu}̃n bị đầy đũ, 

nhằm cơ hội tốt tiến lên giai đoạn c{ch mạng mới. 

Do Hiệp định ng|y 6-3-1946, nƣớc Ph{p chƣa chịu nh ận Đông 

Dƣơng ho|n to|n độc lập ngay, nhƣng cûng không chịu chũ trƣơng  

lạc hậu của Chính phủ Đờ Gôn trƣớc đ}y chỉ nhận cho Đông 

Dƣơng tƣ ̣trị theo Bản Tuyên ngôn ng|y 24-3 năm ngo{i. 

Thật thế, nƣớc Ph{p nhận nƣớc Việt Nam l| một nƣớc tƣ ̣ do 

(Etat libre) có chính phủ tƣ ̣chủ (Self Government), có nghị viện, có 

qu}n đội v| t|i chính riêng, v.v. còn hai nƣớc nhỏ trong Đông 

Dƣơng nhƣ Ai Lao thì Ph{p chƣa b|n đến v| Cao Miên thì đâ 

tuyên bố nhận quyền tƣ ̣trị rồi. 

Tóm lại, ba nƣớc... không thể trỡ lại chế độ thuộc địa nhƣ 

trƣớc chiến tranh nƣ̂a, nhƣng cũng chƣa đƣợc độc lập: nghĩa l| 

hoặc đƣợc tƣ ̣trị nhƣ Cao Miên hoặc đƣợc hƣỡng một chế độ rộng râi 

hơn tƣ ̣trị nhƣ Việt Nam. 

Song Hiệp định sơ bộ ng|y 6-3-1946 chỉ l| bƣớc đầu. Cuộc 

đ|m ph{n sẽ tiếp tục l}́y bản Hiệp định sơ bộ l|m nền tảng. 

Nhiệm vụ của chúng ta l| l|m hậu thu}̂n cho Chính phủ trong 

cuộc đ|m ph{n chính thƣ́c nay mai.  
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II. CHUYỂN HƢỚNG MỚI VỀ CHIẾN THUẬT 

Sau bản Hiệp định sơ bộ Việt - Ph{p, Đông Dƣơng chƣa đƣợc 

ho|n to|n độc lập, cho nên cuộc c{ch mạng d}n tộc giải phóng 

Đông Dƣơng chƣa ho|n th|nh. Mục đích của giai c}ṕ tiên phong - 

giai c}́p công nh}n - ở  Đông Dƣơng trong giai đoạn n|y v}̂n l| 

ho|n to|n giải phóng cho Tổ quốc, thống nh}́t d}n tộc v| ho|n 

th|nh củng cố chế độ cộng hòa d}n chủ. Muốn ho|n th|nh giải 

phóng cho Tổ quốc phải chống chủ nghĩa thƣ̣c d}n. Song lúc n|y 

chính thƣ̣c d}n Ph{p đa ̂bỏ tham vọng đô hộ ta nhƣ trƣớc v| nhận 

nguyên tắc tƣ ̣ chủ v| thống nh}́t d}n tộc của ta. Kẻ thù cụ thể 

trƣớc mắt ta lúc n|y l| bọn ph ản động Pháp (La Réaction Française) 

nghĩa l| bộ phận đế quốc ph{txít Ph{p còn sót lại. Bọn n|y  ở Ph{p 

đang dùng nhiều c{ch ngăn cản phong tr|o t}n d}n chũ  Ph{p v| 

liên lạc với phe phản động Anh, Mỹ bao v}y Liên Xô v| ở  Đông 

Dƣơng chúng định đặt lại {ch thống trị của chủ nghĩa  đế quốc 

Ph{p lên cổ d}n tộc ta nhƣ cũ, ph{ sƣ ̣ thống nh}́t d}n tộc của ta v| 

ngăn cản cuộc đ}́u tranh của ta gi|nh ho|n to|n độc lập. 

Bỡi vậy Mặt trận d}n tộc thống nh}́t chống thƣ̣c d}n Ph{p 

x}m lƣợc phải đổi th|nh Mặt trận dân tộc thống nhất chống phản 

động Pháp, giành độc lập hoàn toàn. 

Sau khi ký bản Hiệp định sơ bộ với Ph{p, phải xem xét lại 

nhƣ̂ng kh}̃u hiệu tuyên truyền cổ động, nhƣ̂ng hình thƣ́c tổ chƣ́c v| 

tranh đ}́u, đặng kịp thời thay đổi cho hợp với tình hình mới. 

Nhƣ̂ng kh}̃u hiệu “kháng chiến” phải nhƣờng chỗ cho kh}̃u 

hiệu “kiến quốc”, kh}̃u hiệu “chống thƣ̣c d}n Ph{p x}m lƣợc” 

phải nhƣờng chỗ cho kh}̃u hiệu “liên hiệp bình đẵng với nƣớc 

Ph{p mới” v| “hai d}n tộc Việt - Ph{p liên hiệp lại chống bọn 

phản động Ph{p”, v.v.. 

Phải lợi dụng nhƣ̂ng kh ả năng mới m| th|nh l ập những tổ 

chƣ́c mới v| sửa chữa đi ều lệ c{c hội Cƣ́u quốc cho thích hợp với  
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ho|n cảnh mới , đặng thu nạp đông đ ảo quần chúng v|o Vi ệt Minh, 

Ai Minh1, v.v.. 

Cuộc tranh đ}́u về qu}n sƣ ̣phải chuyển th|nh cuộc tranh đ}́u về 

chính trị, kinh tế v| văn hóa (đ|nh răǹg thƣ̣c lƣ̣c qu}n sƣ ̣v}̂n phải 

duy trì, bồi đắp v| việc chu}̃n bị qu}n sƣ ̣đề phòng mọi b}́t trắc v}̂n 

phải xúc tiến nhƣ thƣờng). 

III. PHẢI L\M GÌ 

SAU KHI KÝ BẢN HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 

Thƣ́ nhất: khai hội, l|m mít tinh, căn cƣ ́v|o bản “Tình hình v| chũ 

trƣơng” (3-3-46) m| giải thích cho mặt trận v| cho quần chúng không 

tổ chƣ́c hiểu rõ tại sao giảng hòa với Ph{p trong nhƣ̂ng điều kiện 

của bản Hiệp định sơ bộ l| đúng. 

Vậy l| phải kiên quyết chống lại nhƣ̂ng xu hƣớng của quần 

chúng nhƣ sau n|y: 

a) Hậm hƣ̣c vì nỗi đang bắn hay chƣa đƣợc bắn thƣ̣c d}n Ph{p m| 

đa ̂phải hòa, hoặc không tin chủ trƣơng hòa với Ph{p l| đúng, nhƣ̂ng 

xu hƣớng n|y có thể xu}́t ph{t ở lòng yêu nƣớc chính đáng nhƣng nó 

nông nổi v| r}́t dê ̂đ}̃y ngƣời ta h|nh động vô nguyên tắc, vô chính 

phủ v| dê ̂bị bọn phản động khiêu khích. 

b) Ng}y thơ tƣỡng rằng Hiệp định Việt - Ph{p l|m cho d}n tộc 

ta tr{nh đƣợc mọi khó khăn rồi. Xu hƣớng n|y l|m cho ta lơ đâng, 

không chu}̃n bị đối phó cho mọi b}́t trắc, không să̂n s|ng chiến đ}́u 

khi cần, nó l|m cho d}n ta có thể bị đánh b}́t thình lình nếu bọn thƣ̣c 

d}n Ph{p giỡ d{o. 

Thƣ́ nhì: đề phòng thƣ̣c d}n Ph{p bội ƣớc, hoặc gi ải thích Hi ệp 

định sơ b ộ chệch đi , hoặc lợi dụ ng nhƣ̂ng ch ỗ không đƣợc chặt chê 

của b ản hiệp định }́y m| h|nh đ ộng theo ý muốn . Sau khi đổ 

___________ 

1. Tên gọi tắt của Ai Lao độc l}̣p Đồng minh - B.T. 
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bộ v| đóng lại c{c nơi căn cƣ ́rồi, rất có thể bọn thƣ̣c d}n Ph{p quay 

ra kiếm chuyện tiến công ta để lật đổ chính quyền nh}n d}n, cho bọn 

bù nhìn Việt gian th}n Ph{p lên thay. Bỡi vậy, v}̂n phải tiếp tục  

nhƣ̂ng việc chu}̃n bị kh{ng chiến l}u d|i, nhƣng phải l|m kín đ{o để 

tr{nh mọi sƣ ̣hiểu lầm giƣ̂a ta v| Ph{p. 

Nơi n|o qu}n Pháp đến đóng thì nên giƣ̂ thái độ bình tĩnh v| nhã 

nhặn đối với lính Ph{p v| tổ chƣ́c nhƣ̂ng ủy ban liên lạc giƣ̂ việc giao 

thiệp, nhƣng đồng thời phải gia kh}̃n việc vận động lính Ph{p  v| 

quần chúng địa phƣơng để một mặt kéo lính Ph{p về ảnh hƣỡng của 

mình v| một mặt bao v}y qu}n đội Ph{p bằng một vòng  v}y Việt 

Minh mạnh mẽ. 

Thƣ́ ba: Đối với T|u cho khéo. Sau bản Hiệp định 6-3-1946, T|u có 

cảm gi{c giống nhƣ quyền lợi của mình ở  Đông Dƣơng không 

đƣợc bảo đảm, mặc dầu Chính phủ ta đa ̂ tỏ ý tiếp nhận nhƣ̂ng 

khoản trong Hiệp ƣớc Hoa - Ph{p ng|y 1-3-1946 quan hệ tới Việt 

Nam. Cho nên qu}n T|u chƣ̣c kéo d|i thời gian đóng ở  Đông 

Dƣơng v| do đó chƣ̣c biến Đông Dƣơng th|nh một xƣ ́ bị quốc tế 

quản trị. 

Thƣ́ tƣ: Chống lại nhƣ̂ng h|nh động của c{c đảng ph{i phản 

động. Bọn chúng phản tuyên truyền Hiệp định Việt - Ph{p để 

phỉnh d}n g}y ra nhƣ̂ng cuộc lộn xộn để ly gi{n ta, T|u v| Ph{p 

hòng ph{ Hiệp định Việt - Ph{p cho thƣ̣c d}n Ph{p nhƣng cố để l}́n 

bƣớc đối với ta hoặc xí xóa nhƣ̂ng điều đa ̂ký kết với ta. 

Đối với c{c ph{i th}n T|u, phải nh}n lúc chúng hoang mang vì  

cảm th}́y sắp bị T|u bỏ rơi v| lập trƣờng của chúng lung lay sau 

khi bản Hiệp định Việt - Ph{p đâ ký m| chia rẽ nội bộ chúng, kéo l}́y 

nhƣ̂ng phần tƣ ̃ trung thƣ̣c nhăm̀ kéo chúng về phe ta, chỉ cho quần 

chúng th}́y bọn lãnh tụ “Việt Nam Quốc d}n Đảng” chẵng qua l| 

một bọn cơ hội đê hèn vì chúng chỉ biết v}ng lệnh nƣớc  ngo|i v| 

đặt quyền lợi riêng lên trên quyền lợi d}n tộc. 

Hiện nay bọn Nguyê̂n H ải Thần đang cùng phái T|u trắng , 

phản động Nhật ở Việt Nam, }m mƣu một cuộc ph}n liệt chia cắt  
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đ}́t nƣớc Việt Nam hay “đảo chính”, phải đề phòng mọi h|nh 

động của chúng v| bóc trần thủ đoạn hại nƣớc của chúng cho 

nh}n d}n hiểu. 

Còn bọn Việt gian th}n Ph{p thì có thể nh}n cơ hội ta hòa với 

Ph{p m| ngóc đầu dậy, h|nh động b{n nƣớc cho thƣ̣c d}n Ph{p, 

ng}́m ngầm giúp thƣ̣c d}n Ph{p ph{ c{ch mạng, trì hoãn cuộc 

gi|nh độc lập ho|n to|n của ta, chúng ta phải tìm hết c{ch ngăn 

ngƣà chúng l|m hại c{ch mạng. 

... 

Đối với Nam Bộ 

Bọn thƣ̣c d}n Ph{p đối với v}́n đề Nam Bộ có ba dã t}m: 

1. Chúng cho rằng bản Hiệp định sơ bộ Việt - Ph{p chỉ {p 

dụng một phần lớn cho Trung Bộ, Bắc Bộ, còn Nam Bộ thì chúng coi 

nhƣ một việc đa ̂ rồi, qu}n Việt Nam ở đó chỉ nên mau “quy thuận” 

v| hƣỡng hòa bình dƣới quyền ngƣời Ph{p, không nên yêu sách  gì 

hơn nƣ̂a. 

2. Chúng bằng lòng trƣng cầu ý kiến nh}n d}n Nam Bộ xem tán 

th|nh chế độ n|o, nhƣng trƣớc khi trƣng cầu ý kiến nhƣ thế, chúng 

muốn d|nh thời gian củng cố lƣ̣c lƣợng khiến cho cuộc trƣng cầu 

ý kiến sau n|y m}́t tính c{ch tƣ ̣do. 

3. Chúng muốn lợi dụng tình hình không rõ r ệt trƣớc khi hi ệp 

định đình chi ến đƣợc thƣ̣c t ế thi h|nh trong Nam Bộ, m| l}́n bƣớc 

về qu}n sƣ̣ v| ti ến công về chính trị , khiến cho đồng b|o ta trong 

đó chán n ản, để tiện cho bọn ph ản cách mạng (ph{i tự trị của 

Đốctờ Thinh , Đệ tam sƣ đo|n cũa Nguyê̂n Hòa Hi ệp, v.v.) v| bọn 

cải lƣơng (ph{i “Duy t}n” của Đốct ờ Tùng) g}y thêm thế lƣ̣c trong 

quần chúng . 

Một mặt , chúng ta ph ải đòi bọn Pháp thi h|nh ngay hi ệp định  

đình chi ến v| phải thƣ̀a nh ận quyền hợp pháp cũa Vi ệt Minh 

trong các th|nh phố ở Nam Bộ do qu}n Pháp đóng trong khi chờ 

đợi hi ệp ƣớc chính thức giữa ta v| Ph{p ; một mặt , phải lợi dụng  
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nhƣ̂ng lúc nghĩ ngơi m| bí m ật phái cán b ộ v|o các th|nh phố do 

Ph{p đóng để g}y một phong tr|o mạnh mẽ đòi thống nh}́t với 

Trung, Bắc Bộ. Đồng thời phải giải thích r{o riết cho đồng b|o 

Nam Bộ v| c{c chiến sĩ ngo|i mặt trận nhận rõ chiến thuật “hòa để 

tiến” của ta v| vui lòng theo kỷ luật, phục tùng Chính phủ do Hồ 

Chủ tịch lãnh đạo. 

... 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 48-56. 
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PHỤ LỤC 33 

BẢN HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 6-3-1946 

Trong buổi chiều ng|y 6 - 3, với sƣ ̣ hiện diện của đaị diện 

Trung Quốc, Anh, Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh v| Ông Vũ Hồng 

Khanh đa ̂ký với Sainteny bản “Hiệp định sơ bộ” to|n văn nhƣ sau: 

Convention préliminaire 

Entre les hautes parties contractantes ci -après désignées : le 

Gouvernement de la Républiqu e française, représenté  par 

M.Sainteny, déléguéù du Haut-Commissaire de France, 

régulièrement mandaté par l’amiral d’Argenlieu, haut commissaire 

de France, dépositaire des pouvoirs de la République française, d’une 

part; 

Et le Gouvernement du Vietnam représenté par son président, M. 

Ho Chi Minh, et le délégué spécial du Conseil des Ministres, M. Vu 

Hong Khanh, d’autre part. 

Il est convenu ce qui suit: 

1) Le Gouvernement français reconnait la République du 

Vietnam comme un Etat libre ayant son Gouvernement, son 

parlement, son armée et ses finances, faisant partie de la Fédération 

indochinoise et de l’Union française. 

En ce qui concerne la réunion des trois Kỳ, le Gouvernement 

français s’engage | entériner les décisions prises par la population 

consultée par référendum. 
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2) Le Gouvernement du Vietnam se déclare prêt | accueillir 

amicalement l’armée française lorsque, conform ément aux accords 

internationaux, elle relèvera les troupes Chinoises. 

Un accord annexe joint | la présente convention préliminaire 

fixera les modalités selon les quelles s’effectueront les opérations de 

relève. 

3) Les stipulations ci-dessus formulées entreront 

immédiatement en vi queur. Aussitôt après les l’echange des 

signatures, chacune des hautes parties contractantes prendra toutes 

mesures nécessaires pour faire cesser sur-le-champ les hostilités, 

maintenir les troupes sur leurs positions respectives et créer le climat 

favorable nécessaire | l’ouverture immédiate de négociations amicales et 

franches. 

Ces négociations porteront notamment sur les relations 

diplomatiques du Vietnam avec les Etats étrangers, le statut futur de 

l’Indochine, les intérêts économiques et culturels français au Vietnam. 

Hanoi, Saigon ou Paris pourront être choisis comme sìege de la 

conférence. 

Fait | Hanoi le 6 Mars 1946 

 

Signé: Sainteny 

Ho Chi Minh, Vu Hong Khanh 

 

Accord annexe 

Entre les hautes parties contractantes désignées | la  Convention 

préliminaire, il est convenu ce qui suit: 

1/ Les forces de relève se composeront: 

a) de 10.000 Vietnamiens avec leurs cadres vietnamiens relevant 

des autorités militaires du Vietnam; 
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b) de 15.000 Français, y compris les Forces françaises résidant 

actuellement dans le territoire du Vietnam au nord du 16è parallèle. 

Lesdits éléments duront être composés uniquement de Français 

d’origine métropolitaine , | l’exception des troupes chargées de la 

garde des prisonniers japonais. 

L’ensemble de ces forces sera placé sous le commandement 

supérieur français, assisté de délégués vietnamiens. La progression 

l’implantation et l’utilisation de ces forces seront définies au cours 

d’une conférence d’état-major entre les représentant s 

des commandants français et vietnamiens , laquelle se tiendra dès le 

débarquement des troupes françaises. 

2/ Les éléments français des forces de relève seront répartis en  

trois catégories: 

a) Les unités chargées d’assurer la garde des prisonniers de 

guerre japonais. Ces unités seront rapatriées dès que leur mission 

sera devenue sans objet par suite de l’évacuation des prisonniers 

japonais, en tout cas dans le delai maximum de dix mois; 

b) Les unités chargées d’assurer, en collaboration avec l’armée 

vietnamienne, le maintien de l’ordre public et la sécurité du territoire  

vietnamien. Ces unités seront relevées chaque année par cinquième 

par l’armée Vietnamienne , cette relève étant donc effectivement  

réalisée dans un délai de cinq ans; 

c) Les unités chargées de la défense des bases navales et 

aériennes, la durée de la mission confiée | ces unités sera définie 

dans des conférences ultérieures. 

3/ Dans les places òu les troupes françaises et vietnamiennes 

tiendront garnison, des zones de cantonnement, nettement 

délimitées, leur seront assignées. 

4/ Le Gouvernement français s’engage à ne pas utiliser les 

prisonniers japonais à des fins militaires 

Fait | Hanoi le 6 Mars 1946 

Signé : Ho Chi Minh, Vu Hong Khanh, Sainteny 
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HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 6-3-1946 

Một bên l| Chính phũ C ộng hòa Pháp do ông Xanhtơni 

(Sainteny ), ngƣời thay mặt v| có ũy nhi ệm chính thƣ́c cũa Thũy 

sƣ đô đốc Đácgiăngliơ (Georges Thierry d’Argenlieu ), Thƣợng sƣ́ 

Ph{p thụ nhi ệm ũy quy ền cũa Chính phũ C ộng hòa Pháp , l|m đại 

biểu. 

Một bên l| Chính phủ Cộng hòa Việt Nam do Cụ Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, v| đặc ủy viên của Hội đồng c{c Bộ trƣỡng l| ông Vũ Hồng 

Khanh, l|m đại biểu. 

Hai bên đa ̂thỏa thuận về c{c khoản sau n|y: 

1. Chính phủ Ph{p công nhận nƣớc Việt Nam Cộng hòa l| một 

quốc gia tƣ ̣do có Chính phủ của mình, Nghị viện của mình, qu}n đội 

của mình, t|i chính của mình, v| l| một phần tƣ ̃ trong Liên bang 

Đông Dƣơng ở trong khối Liên hiệp Ph{p. Về việc hợp nh}́t ba “kỳ”, 

Chính phủ Ph{p cam đoan thƣ̀a nhận, nhƣng quyết định cũa  nh}n 

d}n trƣ̣c tiếp ph{n quyết. 

2. Chính phủ Việt Nam tuyên bố să̂n s|ng th}n thiện, tiếp đón 

qu}n đội Ph{p khi n|o qu}n đội ấy chiểu theo c{c hiệp định quốc tế 

đến thay thế qu}n đội Trung Hoa. Một Hiệp định phụ khoản đính  

theo Hiệp định sơ bộ n|y sẽ định rõ c{ch thƣ́c thi h|nh công việc thay 

thế ấy. 

3. C{c điều khoản kể trên sẽ đƣợc tƣ́c khắc thi h|nh. Sau khi ký 

hiệp định, hai Chính phủ lập tƣ́c quyết định mọi phƣơng s{ch cần 

thiết để đình chỉ ngay cuộc xung đột, để giƣ ̂nguyên qu}n đội hai bên 

tại vị trí hiện thời v| để g}y một bầu không khí êm dịu c ần thiết 

cho việc mỡ ngay cuộc điều đình th}n thiện v| th|nh thƣ̣c. Trong 

cuộc điều đình ấy sẽ b|n về: 

a) Nhƣ̂ng liên lạc ngoại giao của Việt Nam với nƣớc ngo|i. 

b) Chế độ tƣơng lai của Đông Dƣơng. 
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c) Nhƣ̂ng quyền lợi kinh tế v| văn hóa của Ph{p ở Việt Nam.  

C{c th|nh phố H| Nội, S|i Gòn, Pari có thể đƣợc chọn l|m nơi 

hội họp cuộc Hội nghị. 

Làm tại Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1946 

HỒ CHÍ MINH VÛ HỒNG KHANH  XANHTƠNI 

Nguồn:  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 2002, t. 4, tr. 525-526. 

PHỤ KHOẢN 

Đính theo Hiệp định sơ bộ của Chính phủ Cộng hoà Pháp và 

Chính phủ Việt Nam 

Hai Chính phủ kể trong bản Hiệp định sơ bộ đa ̂ thỏa thuận các 

khoản sau n|y: 

1. Nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng qu}n bị thay thế qu}n đội Trung Hoa sẽ 

gồm có: 

a) 10.000 qu}n Việt Nam với các sî quan Vi ệt Nam thuộc quyền 

điều khiển của c{c nh| chƣ́c tr{ch qu}n sƣ ̣Việt Nam. 

b) 15.000 qu}n Ph{p, trong số đó đa ̂kể số lính Ph{p hiện nay đâ 

đóng trong cõi Việt Nam ở phía Bắc vĩ tuyến 16. 

15.000 lính Ph{p ấy phải l| nhƣ̂ng ngƣời Ph{p chính tông, trƣ̀ 

nhƣ̂ng đội phụ tr{ch canh phòng tù binh Nhật Bản. 

Tổng cộng c{c lƣ̣c lƣợng kể trên sẽ đặt dƣới quyền của Tƣ 

lệnh Ph{p do c{c đội viên Việt Nam cộng t{c. 

Khi c{c qu}n đội Ph{p đa ̂đổ bộ, một hội nghị tham mƣu gồm các 

đại biểu của Bộ Tƣ lệnh Ph{p v| Bộ Tƣ lệnh Việt Nam sẽ định rõ sƣ ̣

tiến triển, sƣ ̣du nhập v| c{ch sƣ ̃dụng c{c qu}n đội Ph{p v| c{c đội 

qu}n Việt Nam đa ̂kể trên. 
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Sẽ lập ra nhƣ̂ng Ủy ban binh vụ Ph{p - Việt ở t}́t cả c{c c}́p 

qu}n đội để chuyên việc liên lạc binh sĩ Ph{p v| Việt Nam theo tinh 

thần cộng t{c th}n hƣ̂u. 

2. Nhƣ̂ng đội qu}n Ph{p dùng để thay thế qu}n đội Trung 

Hoa sẽ chia ra l|m ba hạng: 

a) Nhƣ̂ng đội phụ trách canh phòng tù binh Nhật Bản - C{c đội n|y 

sẽ rút v ề Ph{p ngay khi n|o nhi ệm vụ cũa họ đâ xong , nghĩa l| sau 

khi tù binh Nhật Bản đa ̂đƣợc đem ra khỏi xƣ ́n|y; dù sao thời gian 

ấy cũng không đƣợc qu{ 10 th{ng. 

b) Nhƣ̂ng đội quân cùng với quân đội Việt Nam phụ trách về việc 

công an và phòng vệ đất nƣớc Việt Nam - Cƣ ́ mỗi năm một phần 

năm (1/5) c{c đội qu}n sẽ về Ph{p để qu}n đội Việt Nam thay thế. 

Vậy trong 5 năm, qu}n đội Việt Nam sẽ thay thế to|n số qu}n đội 

Ph{p n|y. 

c) Nhƣ̂ng đội quân phụ trách việc phòng vệ các căn cƣ́ hải và không 

quân - Thời hạn của nhiệm vụ giao cho c{c đội n|y sẽ do c{c cuộc hội 

nghị sau quyết định. 

3. Ở c{c nơi đồn trú có qu}n đội Ph{p v| qu}n đội Việt Nam 

đóng giƣ,̂ nhƣ̂ng khu vƣ̣c riêng biệt cho đôi bên sẽ đƣợc định rõ. 

4. Chính phủ Ph{p cam đoan không dùng c{c tù binh Nhật 

v|o nhƣ̂ng việc có mục đích qu}n sƣ.̣ 

Làm tại Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1946 

HỒ CHÍ MINH           VÛ HỒNG KHANH      XANHTƠNI 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 527, 528. 
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PHỤ LỤC 34 

TẠM ƢỚC VIỆT - PHÁP1
 14-9-1946 

Khoản 1. - Nhƣ̂ng kiều d}n Việt ở  Ph{p v| nhƣ̂ng kiều d}n 

Ph{p ở Việt Nam đều đƣợc hƣỡng quyền tƣ ̣ do cƣ trú nhƣ ngƣời 

bản xƣ,́ v| nhƣ̂ng quyền tƣ ̣do tƣ tƣỡng, tƣ ̣do dạy học, buôn b{n, đi 

lại, nói chung l| t}́t cả c{c quyền tƣ ̣do d}n chủ. 

Khoản 2. - Nhƣ̂ng t|i sản v| xí nghiệp của ngƣời Ph{p ở Việt 

Nam sẽ không phải chịu một chế độ khe khắt hơn chế độ d|nh cho 

t|i sản v| xí nghiệp của ngƣời Việt Nam, nh}́t l| về phƣơng diện 

thuế khóa v| lu ật lao động. Đối lại , nhƣ̂ng t|i s ản v| xí nghi ệp của 

kiều d}n Việt Nam tại c{c xƣ ́ trong khối Liên hiệp Pháp  quốc 

cũng sẽ đƣợc hƣỡng ngang h|ng về chế độ nhƣ thế. Chế độ t|i sản 

v| xí nghiệp Ph{p hiện có ở Việt Nam chỉ có thể thay đổi do sƣ ̣

thỏa thuận chung giƣ̂a nƣớc Cộng hòa Ph{p v| nƣớc  Việt Nam 

D}n chủ Cộng hòa. T}́t cả nhƣ̂ng t|i sản Ph{p đâ bị Chính phủ Việt 

Nam trƣng dụng hoặc nhƣ̂ng t|i sản m| tƣ nh}n hoặc xí nghiệp 

Ph{p bị nh| chƣ́c tr{ch Việt Nam tƣớc, sẽ trả lại cho chủ nh}n hay 

nhƣ̂ng ngƣời có quyền hƣỡng thụ. Sẽ cƣ ̃ ra một Ủy ban Việt - Ph{p 

để định rõ c{ch thƣ́c ho|n lại. 

Khoản 3. - Để nối lại ngay tƣ̀ giờ nhƣ̂ng mối liên lạc v ề văn hóa 

m| cả nƣớc Pháp v| nƣớc Vi ệt Nam đều muốn phát tri ển, nhƣ̂ng 

trƣờng học Pháp các c}́p sê đƣợc tƣ̣ do mỡ trên đ}́t Vi ệt Nam. 

___________ 

1. Modus vivendi. 
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Nhƣ̂ng trƣờng ấy sẽ theo chƣơng trình học chính thƣ́c của Ph{p. 

Một bản thõa hi ệp riêng sê định rô nhƣ̂ng trụ sỡ n|o sê d|nh cho 

nhƣ̂ng trƣờng học ấy dùng. Nhƣ̂ng trƣờng ấy sẽ mỡ rộng cho cả 

học sinh Việt Nam. 

Nhƣ̂ng kiều d}n Ph{p sẽ đƣợc tƣ ̣do nghiên cƣ́u khoa học v| mỡ 

nhƣ̂ng viện khoa học trên đ}́t Việt Nam. 

Nhƣ̂ng kiều d}n Việt Nam cũng đƣợc hƣỡng đặc quyền ấy ở 

Ph{p. T|i sản v| địa vị ph{p luật của Viện Paxtơ (Pasteur) sẽ đƣợc 

khôi phục. Một Ủy ban Việt - Ph{p sẽ định điều kiện cho Trƣờng 

Viê̂n Đông b{c cổ hoạt động trỡ lại. 

Khoản 4. - Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa sẽ dùng 

đến ngƣời Ph{p trƣớc nh}́t mỗi khi cần ngƣời cố v}́n hoặc chuyên 

môn. Chỉ khi n|o nƣớc Ph{p không cung c}́p đƣợc nh}n viên m| 

Chính phủ Việt Nam cần đến thì đặc quyền trên đ}y của Ph{p 

mới thôi thi h|nh. 

Khoản 5. - Ngay sau khi giải quyết v}́n đề điều hòa tiền tệ hiện 

thời, sẽ chỉ có một thƣ ́ tiền duy nh}́t tiêu dùng trong nhƣ̂ng xƣ́ 

thuộc quyền Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa v| nhƣ̂ng xƣ́ 

kh{c ở  Đông Dƣơng. Tiền ấy l| đồng bạc Đông Dƣơng hiện nay 

do nh| Ng}n h|ng Đông Dƣơng ph{t h|nh, trong khi đợi một viện 

ph{t h|nh tiền tệ. Một ủy ban gồm có đại biểu t}́t cả c{c nƣớc hội 

viên của Liên bang Đông Dƣơng sẽ nghiên cƣ́u chế độ ph{p lý của 

viện ph{t h|nh ấy. Ủy ban ấy lại có nhiệm vụ dung hợp  tiền tệ v| 

hối đoái đồng bạc Đông Dƣơng thuộc về khối đồng Phrăng (Franc). 

Khoản 6. - Nƣớc Vi ệt Nam cùng với các nƣớc trong Liên bang 

họp th|nh m ột quan thuế đồng minh . Vì v ậy sê không có h|ng 

r|o quan thuế n|o trong nội địa Liên bang v| thu ế nhập cảng 

cùng xu}́t c ảng ở mọi ch ỗ thuộc địa ph ận Đông Dƣơng sê đánh 

đều nhau. Một ũy ban dung hợp quan thu ế v| ngoại thƣơng  sẽ 

nghiên cƣ́u nhƣ̂ng phƣơng sách thi h|nh c ần thiết v| sắp đặt  việc 
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tổ chƣ́c quan thuế Đông Dƣơng; ủy ban n|y có thể l| ủy ban dung hợp 

tiền tệ, v| hối đoái nói trên. 

Khoản 7. - Một ũy ban Vi ệt - Ph{p đ ể điều hòa giao thông sê 

nghiên cƣ́u nhƣ̂ng phƣơng sách tái l ập v| cải thiện các đƣờng giao 

thông giƣ̂a Việt Nam v| các nƣớc khác trong Liên bang Đông Dƣơng 

v| trong khối Liên hiệp Pháp; đƣờng vận tải bộ, thủy v| h|ng không, 

sƣ̣ liên lạc bƣu điện, điện thoại, điện tín v| vô tuyến điện. 

Khoản 8. - Trong khi chờ đợi Chính phủ Cộng hòa Ph{p v| 

Chính phủ D}n chủ Cộng hòa Việt Nam ký kết một bản hiệp định dƣ́t 

kho{t giải quyết v}́n đề ngoại giao của nƣớc Việt Nam với ngoại  

quốc, một ủy ban chung Việt - Ph{p sẽ ấn định việc đặt lãnh sự Việt 

Nam tại c{c nƣớc l}n bang v| sƣ ̣giao thiệp giƣ̂a nƣớc Việt Nam với 

c{c lãnh sƣ ̣ngoại quốc. 

Khoản 9. - Vì muốn l ập ngay ở Nam Bộ v| Nam phần Trung Bộ 

một nền trật tƣ̣ c ần thiết cho các quy ền tƣ̣ do , d}n chũ đƣ ợc tự do 

ph{t tri ển, cho thƣơng mại đƣợc phục h ồi, vì hiểu rằng sƣ̣ đình chĩ 

nhƣ̂ng h|nh đ ộng xung đột v| vô lƣ̣c cũa c ả hai bên sê có ảnh 

hƣỡng tốt cho nhƣ̂ng vi ệc nói trên , Chính phủ Ph{p v| Chính phủ 

Việt Nam D}n chũ C ộng hòa cùn g }́n định nhƣ̂ng phƣơng sách sau 

đ}y: 

a) Hai bên sẽ đình chỉ hết mọi h|nh động xung đột v| võ lƣ̣c. 

b) Nhƣ̂ng hiệp định của hai Bộ tham mƣu Ph{p v| Việt Nam sê 

định rõ điều kiện thi h|nh v| kiểm so{t nhƣ̂ng phƣơng s{ch do hai 

bên cùng ấn định. 

c) Định rô r|ng nhƣ̂ng tù nh}n hi ện bị giam giƣ̂ vì lý do chính 

trị sẽ đƣợc phóng thích , trƣ̀ nhƣ̂ng ngƣời bị truy tố v ề nhƣ̂ng 

thƣờng t ội đại hình v| ti ểu hình . Nhƣ̂ng tù nh}n bị bắt trong các 

cuộc h|nh binh cûng v ậy. Nƣớc Vi ệt Nam bảo đảm sê không truy 

tố v| sê không tha thƣ́ m ột h|nh động vô lƣ̣c n|o đối với nhƣ̂ng 

ngƣời trung th|nh với nƣớc Pháp . Đối lại , Chính phủ Ph{p b ảo 
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đảm sẽ không truy tố v| sẽ không tha thƣ ́một h|nh động võ lƣ̣c n|o 

đối với nhƣ̂ng ngƣời trung th|nh với nƣớc Việt Nam. 

d) Sƣ ̣ hƣỡng thụ nhƣ̂ng quyền tƣ ̣ do d}n chủ đâ định trong 

khoản thƣ ́nh}́t sẽ đƣợc hai bên bảo đảm l}̂n cho nhau. 

đ) Hai bên sẽ đình chỉ nhƣ̂ng sƣ ̣ tuyên truyền đối với nhau 

không đƣợc th}n thiện. 

e) Chính phủ Ph{p v| Chính phủ D}n chủ Cộng hòa Việt Nam sê 

hợp tác để nhƣ̂ng kiều d}n các nƣớc trƣớc kia l| thù địch không  thể 

l|m hại đƣợc nƣ̂a. 

g) Một nh}n vật do Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa chỉ 

định v| đƣợc Chính phủ Ph{p công nhận, sẽ đƣợc ủy nhiệm bên vị 

thƣợng sƣ ́ để xếp đặt sƣ ̣ cộng t{c cần thiết cho việc thi h|nh 

nhƣ̂ng điều thỏa thuận n|y. 

Khoản 10. - Chính phủ Cộng hòa Ph{p v| Chính phủ Việt Nam 

D}n chủ Cộng hòa cùng tìm c{ch ký kết nhƣ̂ng bản thỏa thuận 

riêng về b}́t cƣ ́v}́n đề n|o có thể thắt chặt d}y liên lạc th}n thiện v| 

dọn đƣờng cho một hiệp ƣớc chung dƣ́t kho{t. Theo mục đích }́y c{c 

cuộc đ|m ph{n sẽ tiếp tục c|ng sớm c|ng hay v| chậm nh}́t l| v|o 

th{ng 1 năm 1947. 

Khoản 11. - Bản thỏa hiệp n|y ký l|m hai bản. T}́t cả c{c khoản sê 

bắt đầu thi h|nh tƣ ̀30 th{ng 10 năm 1946. 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 4, tr. 530-533. 



 

 
775 

 

PHỤ LỤC 35 

THƢ GƢ̃I CÁC ĐỒNG CHÍ XƢ́ ỦY NAM BỘ 

Ngày 31-5-1946 

 

 

C{c đồng chí th}n mến, 

Đƣợc tin một số ngƣời cộng sản, dƣới c{i nhãn hiệu “V.M 

mới” v| “V.M cũ” gần đ}y lại xung đột nhau ở v|i nơi, có chỗ đâ bắn 

giết nhau nƣ̂a, chúng tôi hết sƣ́c đau đớn. 

Thiệt l| một chuyện không ngờ còn có thể xảy ra đƣợc. 

Đâ nhận l| ngƣời cộng sản m| nhƣ̂ng phần tƣ ̃ ấy lại tƣ ̣ g}y ra 

sƣ ̣ chia rẽ. Nhƣ vậy l| họ không nghĩ đến bao nhiêu cố gắng cũa  

c{c đồng chí đa ̂ điều hòa thống nh}́t h|ng ngũ Đảng trong thời  

gian vƣ̀a qua. 

Họ đâ vì c{ nh}n m| quên đo|n thể. Họ đa ̂vì tƣ ̣{i, vì óc bè ph{i 

lãnh tụ, vì tƣ hiềm hay vì lợi ích nhỏ nhen của c{ nh}n m| l|m cho 

h|ng ngû Đ ảng rời rạc v| Đ ảng khác n|o nhƣ m ột ngƣời luôn  luôn 

ốm yếu. Họ đa ̂ ph{ kỷ luật Đảng v| chẵng nghĩ đến tiền đồ của 

c{ch mạng vô sản. Họ đa ̂phạm tội lớn. 

Thiệt vậy. Lúc n|y h|ng ngũ cộng sản phải bền chặt hơn lúc n|o 

hết để l|m gƣơng tốt cho nh}n d}n, m| họ h|nh động nhƣ vậy l| 

họ đa ̂g}y một ảnh hƣỡng x}́u cho Đảng v| cho chủ nghĩa cộng sản. 

Giƣ̂a lúc n|y ngƣời cộng sản cần phải l|m cho mặt tr ận d}n 

tộc đƣợc thi ệt cũng cố v| mỡ r ộng, m| họ đâ chia rê  nội bộ, l|m 
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cho đội qu}n tiên phong phải rung rinh thì vô hình chung họ đâ 

giúp ích qu}n thù. 

Giƣ̂a lúc nhƣ̂ng ngƣời cộng sản phải gìn giƣ ̂ nhau, bảo vệ 

nhau, coi nhau nhƣ ch}n tay đang cùng nhau lânh đạo cu ộc chiến 

đ}́u dũng cảm của d}n tộc m| họ đa ̂ bắn giết nhau, tƣ́c l| họ 

muốn ph{ hoại đội tiên phong, ph{ hoại cuộc tranh đ}́u hiện tại. 

Bỡi vậy, Đảng không thể dung túng cho nhƣ̂ng ngƣời “cộng 

sản” nhƣ thế l}̃n lút mãi trong h|ng ngũ của Đảng m| l|m hại cho 

sƣ ̣thống nh}́t của Đảng. 

Hai nƣ̂a, trong nhƣ̂ng ng|y gi|nh chính quyền, Đảng bộ Nam Bộ 

đa ̂kết nạp đảng viên theo c{ch tƣ ̣do ghi tên v|o Đảng, l|m cho biết 

bao phần tƣ ̃cơ hội, khiêu khích công nhiên lẻn v|o h|ng ngû Đảng, 

khiến cho th|nh phần của Đảng đa ̂ phƣ́c tạp lại phƣ́c tạp  thêm. 

Trong nhƣ̂ng ng|y kh{ng chiến, chính nhƣ̂ng phần tƣ̃ }́y  đa ̂phạm 

r}́t nhiều lỗi lầm hại cho thanh danh của Đảng. 

Trong lúc ph ải ph}́n đ}́u với qu}n thù vô trang hơn ta , m| có 

phƣ́c tạp v| lộn xộn trong h|ng ngũ ta nhƣ vậy, thì nh}́t định ta sê  

th}́t bại. 

Theo nhƣ̂ng lẽ trên, Đảng quyết định cải tổ lại Đảng bộ Nam Bộ 

theo thể thƣ́c dƣới đ}y: 

1. Giao cho một số đảng viên lập ra “Ũy ban cải tổ Đảng bộ 

Nam Bộ” để tiến h|nh việc cải tổ v| ch}́n chỉnh Đảng bộ Nam Bộ. 

2. Ủy ban n|y sẽ lƣ̣a lọc nhƣ̂ng ngƣời cộng sản tốt, còn trung 

th|nh với chủ nghĩa, với giai c}́p v| hăng h{i thƣ̣c h|nh đƣờng lối  

chính trị của Đảng, th|nh danh s{ch tƣ̀ng tỉnh. Việc lƣ̣a ngƣời phải 

căn cƣ ́ một phần v|o dĩ vãng của họ, nhƣng nh}́t l| v|o th|nh 

tích công t{c v| th{i độ của họ trong m}́y th{ng kh{ng chiến v| 

hiện nay. 

3. Phải ph}n biệt một hạng đ ảng viên phạm t ội nặng không 

đƣợc công nh ận trong h|ng ngû  của Đ ảng v| Việt Minh nƣ̂a v| 

một hạng đ ảng viên phạm l ỗi vƣ̀a vƣ̀a không đƣợc công nh ận 
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trong h|ng ngû Đ ảng, nhƣng v}̂n có th ể nhận trong h|ng ngû Vi ệt 

Minh, để sau một thời gian công tác , họ c ải qua thì lại có th ể cho 

v|o Đảng. 

4. C{ nh}n n|o còn sốt sắng với nhiệm vụ mình, cũng vì lẽ 

n|y, lẽ kh{c, không đƣợc ghi tên v|o danh s{ch mới, thì có quyền gọi 

thƣ kêu n|i với Ủy ban cải tổ trên đ}y. 

C{c đồng chí Cộng sản Nam Bộ! 

Chúng tôi kêu gọi t}́t cả c{c chiến sĩ Nam Bộ còn sốt sắng với chũ 

nghĩa cộng sản, còn thiết tha với quyền lợi của giai c}́p vô sản, còn 

hăng h{i tiến bƣớc trên con đƣờng giải phóng d}n tộc, hãy cƣơng 

quyết thi h|nh phƣơng ph{p cải tổ Đảng bộ Nam Bộ đặng mau l|m 

cho giai c}́p công nh}n Đông Dƣơng có một đảng tiên phong bền 

vƣ̂ng, mạnh mẽ v| thống nh}́t, xƣ́ng đáng với nhi ệm vụ lịch sƣ ̃

của họ. 

Đƣợc vậy chúng ta mới đũ sƣ́c lãnh đạo c{c giới đồng b|o v|o mặt 

trận rộng rãi theo chủ trƣơng mới: “Hội liên hiệp quốc d}n Việt 

Nam” (mặt trận thống nh}́t của to|n d}n) để đánh tiêu ch{nh s{ch  

chia rẽ v| phản động của bọn phản quốc v| bọn ngoại x}m, đặng 

tiến lên giải phóng ho|n to|n cho Đông Dƣơng. 

THƢỜNG VỤ TRUNG ƢƠNG 

 ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 8, tr. 63-66. 
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PHỤ LỤC 36 

CÁC ĐỒNG CHÍ XƢ́ ỦY NAM BỘ  

HIỆN HOẠT ĐỘNG TRONG NAM 

Ngày 30-5-1946 

 

 

Hôm 25, 26, 27 th{ng 5, Trung ƣơng đa ̂ triệu tập c{c đồng chí 

Nam Bộ ở H| Nội mỡ cuộc khai hội b|n riêng về v}́n đề Nam Bộ, 

kiểm điểm c{c bộ v| ph}n công. 

Ba đồng chí Du}̃n, Thập, Ch}u đƣợc hội nghị cƣ ̃v|o Ủy ban cải 

tổ Đảng bộ Nam Bộ. C{c đồng chí n|y phải về Nam Bộ cùng các  

đồng chí hiện hoạt động trong Nam lập th|nh Ủy ban cải tổ Đảng 

bộ Nam Bộ. 

C{c đồng chí hãy kịp họp lại thảo luận Nghị quyết của cuộc Hội 

nghị 25 - 27 th{ng 5 v| định kế hoạch cải tổ Đảng Nam Bộ. 

Về việc cải tổ Đảng bộ trong n|y, hội nghị đa ̂định m}́y việc nhƣ 

dƣới đ}y: 

1. Ủy ban cải tổ ph}n công đi chắp mối với nhƣ̂ng đồng chí tốt 

ở  c{c địa phƣơng, cùng họ điều tra c{c đảng viên ở  đó, đặt th|nh 

danh s{ch. 

2. Lƣ̣a chọn trong danh s{ch ấy, nhƣ̂ng ngƣời tốt xếp đặt họ lại 

th|nh c{c tiểu tổ Đảng, v| loại nhƣ̂ng phần tƣ ̃x}́u. 

3. Tổ chƣ́c thêm một lớp đồng chí mới trong đám quần chúng 

hăng h{i, trung thƣ̣c xu}́t sắc trong thời kỳ kh{ng chiến vƣ̀a qua. 
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4. T}̃y trƣ ̀ t|n tích “Việt Minh cũ”, “Việt Minh mới” v| kiên 

quyết gạt nhƣ̂ng phần tƣ ̃bè ph{i...1, phạm lỗi l|m cho đồng b|o oán 

ghét ra ngo|i Đảng. 

5. Lập Xƣ ́ ủy l}m thời v| đi tới Hội nghị c{n bộ to|n kỳ để cƣ ̃

ra Xƣ ́ủy chính thƣ́c. 

Kh}̃u hiệu cải tổ Đảng bộ của c{c đồng chí lúc n|y l| thống 

nh}́t, trong sạch. 

Mong c{c đồng chí r{ng sƣ́c th|nh công. 

To|n thể Trung ƣơng r}́t kh}m phục tinh thần anh dũng của 

đồng b|o Nam Bộ v| luôn luôn bên cạnh c{c đồng chí. 

Ch|o quyết thắng. 

T.L 2 B.T.V T.Ƣ  

NH]N3 

Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, t. 8, tr. 67-68. 

___________ 

1. M}́t chƣ̂ - B.T. 

2. T.L: thay lời - B.T. 

3. Nh}n: Trƣờng Chinh - B.T. 
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PHỤ LỤC 37 

THƢ GƢ̃I CÁC TƢỚNG SĨ VỆ QUỐC QUÂN 

VÀ DÂN QUÂN DU KÍCH NAM BỘ 

Ngày 15 tháng 9 năm 1948 

 

Cùng các tƣớng sĩ Vệ quốc quân 

   và dân quân du kích Nam Bộ, 

Các đồng chí, 

Nh}n dịp ph{i đo|n Chính phủ v|o Nam, tôi gƣ̃i lời th}n {i 

thăm c{c đồng chí. 

Đâ hơn 3 năm nay, bộ đội v| d}n qu}n Nam Bộ đa ̂ lập nhiều 

chiến công vẻ vang, v| đa ̂trƣỡng th|nh trong khói lƣ̃a. C{c đồng chí 

đa ̂ thƣ̣c hiện đƣợc kế hoạch cƣớp khí giới địch đánh lại địch, {p 

dụng triệt để chiến thuật vận động du kích, v| ph{ hoại hậu 

phƣơng địch. 

Đó l| nhƣ̂ng ƣu điểm đáng khen. 

Song công t{c chính trị, sƣ ̣ trao đổi kinh nghiệm, sƣ ̣ học hỏi 

trong bộ đội còn chƣa đũ. Địa phƣơng chủ nghĩa, anh hùng c{ 

nh}n, bản vị chủ nghĩa, hãy còn tồn tại ở một v|i nơi, v| một v|i c}́p 

chỉ huy. 

Đó l| nhƣ̂ng khuyết điểm phải sƣ̃a chƣ̂a. 

Trong phong tr|o Thi đua ái quốc , luyện quân lập công ng|y 

nay, tôi mong các đ ồng chí cố gắng phát tri ển các ƣu đi ểm, sƣ̃a 

chƣ̂a các khuy ết điểm, để l|m cho bộ đội ta thật xƣ́ng đáng l| b ộ 
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đội của một nƣớc D}n chủ Cộng hòa, xƣ́ng đáng với nhiệm vụ vẻ 

vang l| giải phóng Tổ quốc v| bảo vệ nh}n d}n. 

Công trạng của c{c đồng chí đa ̂ đƣợc ghi v|o sổ v|ng của Tổ 

quốc. C{c đồng chí hãy cố gắng lập công nhiều hơn v| to hơn nƣ̂a. 

Ng|y thắng lợi đang chờ chúng ta. 

Ch|o th}n {i v| quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 5, tr. 499-500. 



 

 
782 

 

PHỤ LỤC 38 

THƢ GƢ̃I CÁC ỦY VIÊN 

ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH  

NAM BỘ, CÁC TỈNH, QUẬN VÀ XÃ 

Ở NAM BỘ 

 

Nh}n dịp ph {i đo|n của Chính phủ v|o Nam , tôi gƣ̃i lời th}n ái  

ch|o to|n thể Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ, Ủy ban kháng 

chiến h|nh chính c{c tỉnh, quận v| xã. 

Mặc dầu ở  xa Chính phủ trung ƣơng, c{c Ủy ban Nam Bộ 

trong hơn 3 năm nay đa ̂ đảm đƣơng công việc h|ng ng|y với một 

tinh thần dũng cảm v| thống nh}́t. Một số ủy viên c{c c}́p tỉnh, 

quận v| xâ đâ oanh li ệt hy sinh vì T ổ quốc, v| đâ nêu cao chí khí 

xung phong của d}n tộc ta. Gƣơng anh dũng ấy sẽ luôn luôn soi 

s{ng cho chúng ta trong công việc h|ng ng|y. 

Nhờ sƣ ̣cố gắng của mọi ngƣời, cho nên mặc dầu ho|n cảnh khó 

khăn, c{c c}́p Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ hơn 3 năm 

nay v}̂n giƣ̂ đƣợc sƣ ̣ liên lạc chặt chẽ giƣ̂a Trung ƣơng v| Nam Bộ, 

giƣ̂a Nam Bộ v| to|n quốc. 

Ng|y nay, cuộc kh{ng chiến của ta đa ̂ chuyển hƣớng sang giai 

đoạn mới, sƣ ̣ liên lạc giƣ̂a Trung ƣơng v| c{c địa phƣơng cần phải 

chặt chê hơn, để thƣ̣c hiện cuộc thống nh}́t chĩ huy về kh{ng chiến v| 

về kiến quốc khắp cả nƣớc v| khắp mọi ng|nh: qu}n sƣ̣ cûng  nhƣ 

h|nh chính, kinh tế, t|i chính, văn hóa, chuyên môn.  



Phụ lục 

 

 

 
783 

 
 

783 

 

C{c Ủy ban c{c c}́p cần phải thiết thƣ̣c kiểm điểm lại công việc 

đa ̂ l|m trong 3 năm vƣ̀a qua, để ph{t triển nhƣ̂ng ƣu điểm v| sƣ̃a 

chƣ̂a nhƣ̂ng khuyết điểm: nhƣ địa phƣơng chủ nghĩa, óc anh hùng 

c{ nh}n, v.v.. 

Trong mọi việc, chúng ta chỉ có một mục đích, l| phụng sƣ̣ 

đồng b|o, phụng sƣ ̣Tổ quốc. Chúng ta chỉ có một phƣơng ch}m, l| 

chí công vô tƣ. 

Vì vậy, mọi việc ng|y nay đều phải hƣớng cả về kh{ng chiến. Vì 

vậy, nhiệm vụ của c{c Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính c{c c}́p l| phải 

ph{t động phong tr|o Thi đua {i quốc, to|n diện v| to|n d}n, để 

đƣa kh{ng chiến mau đến thắng lợi, thống nh}́t v| độc lập mau 

đến th|nh công. 

Ch|o th}n {i v| quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 5, tr. 497 - 498. 
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PHỤ LỤC 39 

THƢ GƢ̃I NAM NƢ̂ THANH NIÊN 

VÀ NHI ĐỒNG NAM BỘ 

Ngày 15 tháng 9 năm 1948 

 

Gƣ̃i các cháu nam nƣ̂ thanh niên và nhi đồng Nam Bộ, 

Các cháu yêu mến, 

Nh}n dịp ph{i đo|n Chính phủ v|o Nam, B{c gƣ̃i lời th}n {i 

thăm c{c ch{u. 

Vì giao thông khó khăn, B{c ch{u ta ít có thƣ tƣ ̀ đi lại. Tuy 

vậy, B{c luôn luôn nghĩ đến c{c ch{u. B{c muốn biết c{c ch{u học 

h|nh thế n|o, sinh hoạt thế n|o, tranh đ}́u thế n|o... 

Trong phong tr|o Thi đua ái quốc n|y, B{c mong c{c ch{u sẽ cùng 

với thanh niên v| nhi đồng to|n quốc, hăng hái xung phong. C{c ch{u 

phải dûng cảm tiến lên, l|m cho xƣ́ng đáng l| con cháu cũa Phù Đổng 

Vƣơng, của Tr ần Quốc To ản. Cho xƣ́ng đáng l| thanh niên v| nhi 

đồng cũa nƣớc Việt Nam D}n chũ Cộng hòa thống nh}́t v| độc lập. 

B{c chờ đợi thƣ của c{c ch{u b{o c{o cho B{c biết nhƣ̂ng sƣ̣ tiến 

bộ v| nhƣ̂ng th|nh tích vẻ vang của c{c ch{u. 

B{c hôn c{c ch{u 

B[C HỒ 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr.501. 
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PHỤ LỤC 40 

THƢ VÀO NAM 

Gƣ̃i đồng bào thân mến Nam Bộ, 

Nh}n dịp phái đo|n cũa Chính phũ v|o Nam , tôi gƣ̃i lời th}n ái  

hỏi thăm to|n thể đồng b|o. 

Đâ hơn 3 năm, đồng b|o v| chiến sĩ Nam Bộ đa ̂ v| đang anh 

dũng kh{ng chiến để giƣ ̂vƣ̂ng nền độc lập, thống nh}́t v| d}n chũ 

m| C{ch mạng Th{ng T{m đa ̂đƣa lại cho nƣớc nh|. 

Chính phủ luôn luôn nghĩ đến đồng b|o. V| mặc dầu giao 

thông khó khăn, Chính phủ luôn luôn kiếm c{ch để liên lạc mật 

thiết với đồng b|o. 

Nhờ sƣ ̣ đo|n kết v| chí hy sinh của qu}n v| d}n to|n quốc, ta 

đa ̂ l|m cho Ph{p th}́t bại một lần lớn về qu}n sƣ,̣ chính trị v| kinh 

tế. Mặc dầu lƣ̣c lƣợng to t{t về qu}n sƣ ̣ v| thủ đoạn gian hiểm về 

chính trị của giặc Ph{p, ng|y nay chúng đa ̂ phải công nhận th}́t 

bại trong kế hoạch đặt {ch nô lệ lên trên d}n tộc ta. 

Nhƣng tôi thƣờng hay nhắc lại với đồng b|o v| chiến sĩ: ta 

c|ng gần đến thắng lợi thì c|ng gặp nhiều bƣớc gay go hơn, vì 

trƣớc khi ho|n to|n th}́t bại, thƣ̣c d}n sẽ tập trung lƣ̣c lƣợng của 

chúng để thi h|nh chính s{ch c|n quét v| khủng bố. 

Vì thế đồng b|o v| chiến sĩ phải luôn luôn chu}̃n bị să̂n s|ng về 

tinh thần cũng nhƣ về vật ch}́t để đối phó mọi sƣ ̣ khó khăn trƣớc  

ng|y thắng lợi. 

Chúng ta đa ̂đo|n kết, chúng ta phải đo|n kết hơn nƣ̂a, chúng ta 

đa ̂hy sinh, phải kiên quyết hy sinh hơn nƣ̂a. 
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Trong mùa Thi đua ái quốc đang sôi nổi khắp cả nƣớc, tôi mong 

rằng đồng b|o Nam Bộ sẽ hăng h{i tham gia, về qu}n sƣ ̣cũng nhƣ 

về chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v.. 

C{c cụ phụ lão, c{c vị th}n h|o th}n sĩ, c{c anh chị em trí thƣ́c thì 

hô h|o v| l|m kiểu m}̂u. C{c tầng lớp đồng b|o kh{c thì sốt sắng  

xung phong. Nhƣ thế Nam Bộ sẽ cùng đồng b|o to|n quốc thƣ̣c  

hiện đƣợc chƣơng trình: 

Diệt giặc đói, 

Diệt giặc dốt, 

Diệt giặc ngoại xâm. 

Nhƣ thế, thì kh{ng chiến sê mau thắng lợi, thống nh}́t v| độc lập 

sẽ mau th|nh công, Nam, Trung, Bắc sẽ mau cùng nhau sum họp  

muôn đời. 

Ch|o th}n {i v| quyết thắng 

Ngày 15 tháng 9 năm 1948 

HỒ CHÍ MINH 

Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr. 495-496. 
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PHỤ LỤC 41 

TUYÊN NGÔN BÁO CHÍ THỐNG NHẤT 

Ng|y 10-10-1946, th|nh lập chính thƣ́c t ổ chƣ́c “Báo chí 

thống nh}́t” . 

Tổ chƣ́c B{o chí thống nh}́t ra bản Tuyên ngôn: 

“D}n tộc Việt Nam đang trải qua một lịch sƣ ̃nghiêm trọng m| 

mỗi phần tƣ ̃ d}n chúng không có quyền lãnh đạm. Sƣ ̣ đ}́u tranh  

cho đƣợc tƣ ̣do v| thống nh}́t l| phận sƣ ̣chung của t}́t cả c{ nh}n. 

B{o chí l| một trong nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng tr{ch nhiệm. C{c nh| 

ngôn luận l| nhƣ̂ng ngƣời có phận sƣ ̣ phải góp sƣ́c v|o sƣ ̣ đ}́u 

tranh chung. Phận sƣ ̣ ấy cũng thiêng liêng nhƣ phận sƣ ̣ c{c tổ 

chƣ́c kh{c đang hoạt động. 

Vì nhận định đƣợc tính cách trọng y ếu cũa báo chí v| nh ận thƣ́c 

đƣợc sƣ́ mạng cũa ngƣời c ầm bút trong tình th ế hiện thời , nhƣ̂ng 

ngƣời đại di ện cho các báo : Justice, Kiến thiết, Nam Kỳ, Tin điển, 

Việt bút đâ cùng dƣ̣ th ảo một chƣơng trình h|nh đ ộng chung. Tính 

c{ch của sự  hoạt đ ộng đều l}́y nguyên tắc d}n chũ l| tiêu chu}̃n . 

Mục đích của sự hoạt đ ộng l| sƣ̣ thống nh}́t ba k ỳ v| sƣ̣ tƣ̣ do cũa 

Tổ quốc. 

Phƣơng ph{p hoạt động l| tạm g{c chính kiến, thống nh}́t sƣ̣ 

tuyên truyền trên cơ sỡ một chƣơng trình tối thiểu: 

1. Tranh đ}́u trên b{o chí để: 

- Ủng hộ triệt để hai chính phủ Ph{p - Việt về việc thi h|nh các 

hiệp ƣớc. 
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- Cho sƣ ̣thống nh}́t ba kỳ đƣợc thƣ̣c hiện. 

- Để ủng hộ triệt để Chính phủ Việt Nam D}n chủ Cộng hòa! 

2. G}y thiện cảm giƣâ hai d}n tộc Ph{p - Việt trên nền tảng tƣ̣  

do, bình đẵng v| tố c{o t}́t cả h|nh vi có phƣơng hại đến tình hữu 

nghị của hai d}n tộc. 

3. Can thiệp một c{ch thiết thƣ̣c về t}́t cả nhƣ̂ng việc phạm tới 

quyền d}n chủ của công d}n Việt Nam. 

Sƣ ̣hoạt động trƣớc hết l| ph{t hiện trong tinh thần đo|n kết cũa 

c{c nh| ngôn luận cùng ch}́p thuận chủ trƣơng chính trị, sau sê tùy 

trƣờng hợp chính trị xã hội m| biến chuyển để thích hợp với  ho|n 

cảnh v| sau kết g}y một lƣ̣c lƣợng đ}́u tranh l|m hậu thu}̂n  cho 

c{c phong tr|o xã hội d}n chủ, l}́y Độc lập, Tƣ ̣ do, Hạnh phúc 

của d}n tộc Việt Nam l| viê̂n vọng. 

C{c b{o có tên trong bản Tuyên ngôn n|y tha thiết mong đƣợc các 

nh| văn, nh| b{o, nh| l|m s{ch trong xƣ ́ tham gia v| mong d}n 

chúng ủng hộ về t}́t cả mọi phƣơng diện”. 

Ký tên: Justice, Kiến thiết, Nam Kỳ, Tin điển, Việt bút. 

Nguồn:  Địa chí văn hóa Thành phô ́ Hồ Chí Minh, 

Nxb. Th|nh phô ́ Hồ Chí Minh, 1998, t.2, 

tr.574 - 575. 
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PHỤ LỤC 42 

BÁO CHÍ KHÁNG CHIẾN Ở NAM BỘ 

1945 - 1954 

Giai đoạn tƣ̀ ngày Nam B ộ kháng chi ến (23-9-1945) đến Toàn 

quốc kháng chiến (tháng 12-1946) 

* B{o Cảm tƣ̃. Tiền th}n l| b{o Công đoàn ra ng|y 9-10-1945, ba 

ng|y một số, ra đƣợc 5 số, mỗi kỳ 5.000 số. Phụ tr{ch: Nguyê̂n Lƣu. 

Sau đổi th|nh Cảm tƣ̃. 

Cơ quan: Tổng công đo|n.  

Phụ tr{ch: Lý Chính Thắng. 

Thời gian: th{ng 10-1945 đến 1950. 

* B{o Kèn gọi lính (song ngƣ ̂Việt - Ph{p). 

Cơ quan: Ban Tuyên truyền Uỷ ban kh{ng chiến Nam Bộ. 

Phụ tr{ch: Trần Bƣ̃u Kiếm. Tham gia Nguyê̂n Việt Nam, Đ|o 

Trọng Sót. 

Thời gian: 23-9-1945, không rõ thời gian ch}́m dƣ́t. Giai đoạn 

đầu in tại khu vƣ̣c cầu Bình Điền, về sau ở Ô Môn, Cần Thơ. 

* B{o Tiếng súng kháng địch (Về sau bỏ chƣ ̂ Tiếng súng, chỉ gọi 

Kh{ng địch). 

Cơ quan: Khu 9, địa b|n 9 tỉnh, ban đầu l| d}n sƣ̣ sau chuyển qua 

Qu}n khu 9. 

Phụ tr{ch: Nguyê̂n Xu}n Ho|ng, Rum Bảo Việt. 

Thời gian: Suốt cả cuộc kh{ng chiến 9 năm. Tờ b{o lớn nh}́t, in 

đẹp nh}́t. 
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* B{o Giải phóng. 

Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên truyền Thủ Dầu Một (Có ý kiến l| 

tờ b{o chung cho cả miền Đông Nam Bộ). 

Chủ bút: Nguyê̂n Đức Vĩnh, nguyên sinh viên mỹ thuật H| 

Nội. Ông Lý Hải Ch}u, sau n|y l|m Giám đốc Nh| xu}́t bản Văn học, 

có tham gia l|m một thời gian. 

Khi Ph{p chiếm lại Thủ Dầu Một, trong một trận c|n, chúng giết 

hại 92 thanh niên trong đó có một phóng viên b{o Giải phóng. 

* Đ|i ph{t thanh Tiếng nói Nam Bộ (1946-1953). 

Cơ quan: Uỷ ban Kh{ng chiến miền Nam Việt Nam. Địa điểm: 

Quảng Ngãi. 

Phụ tr{ch: Nguyê̂n Văn Nguyê̂n. 

Thời gian: Ph{t sóng ng|y 1-6-1946. Giƣ̂a năm 1947 chuyển 

cho Uỷ ban Kh{ng chiến Liên khu 5 quản lý đổi tên l| Tiếng nói 

miền Nam Việt Nam do đồng chí Vũ Chính Xƣơng l|m Gi{m đốc, 

ngƣng ph{t v|o năm 1953. Buổi ph{t thanh đầu tiên ông Phạm 

Văn Bạch đọc lời ch|o hai thƣ ́tiếng Việt - Ph{p đến thính giả. 

* Đ|i ph{t thanh Tiếng nói Đồng Tháp Mƣời (1947). 

Cơ quan: Uỷ ban Kh{ng chiến miền Nam Việt Nam. Địa điểm: 

Quảng Ngãi. 

Phụ tr{ch: Nguyê̂n Văn Nguyê̂n. 

Thời gian: 1947. Trong năm 1947 Uỷ ban Kh{ng chiến miền 

Nam Việt Nam dời về Đồng Th{p Mƣời ngƣng ph{t v|o cuối năm. 

Giai đoạn tƣ ̀Toàn quốc kháng chiến đến cuối năm 1950 

* B{o Chống xâm lăng. 

Cơ quan: Việt Minh S|i Gòn - Chợ Lớn. 

Phụ tr{ch: Trịnh Đình Trọng. Ông Trần Bạch Đằng.  

Thời gian: 1947. 

Báo các tỉnh đƣa về Sài Gòn tham gia tuyên truyền. 
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* B{o Tiền đạo. 

Cơ quan: Qu}n khu 7. 

Phụ tr{ch: Phạm Thiều, Bích L}m, Trần Văn Lắm.  

Thời gian1: 

* B{o Tổ quốc. 

Cơ quan: Khu 8. 

Phụ tr{ch: C{c đồng chí Tam v| Dƣơng (theo hồi ký của Hồ 

Vĩnh Thuận). 

Thời gian2: 

* B{o Vệ quốc3. 

Cơ quan:  

Phụ tr{ch:  

Thời gian: 

Báo của Xƣ́ ủy và Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ. 

* B{o Tiền phong. 

Cơ quan: Xƣ ́đo|n Thanh niên Cƣ́u quốc Nam Bộ.  

Phụ tr{ch: Đ|o Anh Kha (TBT). 

Thời gian: 1947. 

* B{o Cƣ́u quốc Nam Bộ (1950-1953).  

Cơ quan: Sỡ Thông tin Nam Bộ. 

Phụ tr{ch: Nguyê̂n Văn Nguyê̂n, Mai Văn Bộ, Thiếu Sơn (c{c 

ông thay nhau). 

Thƣ ký tòa soạn: Phạm Hƣ̂u Tùng. Biên tập: Mộng Quyền, 

Chu Thao, Năm Khôi,... 

Địa điểm: U Minh. 

Thời gian: Ra đời năm 1950. Kết thúc: cuối năm 1953 đầu năm 

1954 nhằm gom b{o chí về một mối, nhập về b{o Nhân dân miền 

Nam. Số lƣợng: Lúc cao điểm in 17.000 số một kỳ. Gi{ b{n 1 đồng. Vì 

không cung c}́p đũ gi}́y nên chỉ in đến số lƣợng đó. 

___________ 

1, 2, 3. Chƣa x{c định cụ thê,̃ chính x{c.  
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* B{o Mácxít v| b{o Thống nhất. 

Cơ quan: Xƣ ́ủy Nam Bộ. 

Tổng biên tập: Nguyê̂n Văn Kỉnh (còn gọi Tƣ Thƣợng Vũ).  

Thƣ ký tòa soạn: Đ|o Anh Kha. 

Cộng t{c viên: H| Huy Gi{p, Trần Bạch Đằng, Nguyê̂n Văn 

Nguyê̂n, Ung Văn Khiêm, Phạm Thiều, đồng chí Lê Du}̃n không 

viết b|i nhƣng thƣờng góp ý. 

Thời gian: 1948. 

* Đ|i ph{t thanh Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến (1947-1954). 

Cơ quan: Uỷ ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ. Với sƣ ̣giúp đỡ 

kỹ thuật của Gi{o sƣ Lê Văn Hu}ń trong nội th|nh đƣa ra. 

Địa điểm: Kinh Quận, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh 

T}n An. Có lúc dời về U Minh Hạ. 

Phụ tr{ch: Nguyê̂n Khắc Cần, Mai Văn Bộ, Trƣơng Cao Phƣớc 

(1950-1954). 

Thời gian: Ph{t sóng ng|y 1-12-1948. Gi{o sƣ Phạm Thiều đọc lời 

ch|o đến thính giả trong ngo|i nƣớc. Ngƣng ph{t ng|y 1-12- 1954. 

Đồng chí Huỳnh Văn Tiểng, Phó Gi{m đốc Sỡ Tuyên – Văn Nam Bộ 

đọc lời ch|o tƣ ̀giã v| hẹn ng|y t{i ngộ. 

* B{o La Voix Du Maquis. 

Cơ quan: Viện Văn hóa Kh{ng chiến. 

Phụ tr{ch: Phạm Ngọc Thuần, Ho|ng Xu}n Nhị.  

Thời gian: 1947. 

* B{o Lá lúa. 

Cơ quan: Chi hội Văn nghệ Nam Bộ.  

Tổng biên tập: H| Mậu Nhai. 

Thời gian: Ra mắt năm 1950. Ngƣng năm 1954 (theo đồng chí 

Huỳnh Văn Tiểng). 

* Phòng Điện Nhiếp ảnh Khu 8 đƣợc th|nh lập. Bộ phim Chiến trận 

Mộc Hóa ra đời. 
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Giai đoạn 1950-1954 

* Đ|i ph{t thanh Sài Gòn - Chợ Lớn (1951-1953). 

L| một bộ phận t{ch ra tƣ ̀ Đ|i ph{t thanh Tiếng nói Nam Bộ 

Kh{ng chiến nhăm̀ hỗ trợ cho công t{c trí vận, công vận v| đồng b|o 

S|i Gòn - Chợ Lớn. 

Địa điểm: Chiến khu Đ với sƣ ̣giúp đơ̂ của Gi{o sƣ Lê Văn Hu}́n. Phụ 

tr{ch: Nguyê̂n Khắc Cần. 

Thời gian: Ph{t sóng ng|y 25-1-1951. Ngƣng sóng: Đầu năm 

1953 tại Mộc Hóa. 

* B{o Tổ quốc trên hết. 

Cơ quan: Th|nh hội Liên Việt. 

Phụ tr{ch: Lê B{ Hoan, Mai Văn Bộ, B{c sĩ Phan Quốc Qu}n, 

Nguyê̂n Văn Hiếu, Trần Bƣ̃u Kiếm, Tạ B{ Tòng, Bùi Đức Tịnh, 

Dƣơng Tƣ ̃Giang. 

Thời gian: Th{ng 4-1950. Mỗi số in 5.000 tờ. 

* B{o Nhân dân miền Nam (1951-1954).  

Cơ quan: Trung ƣơng Cục. 

Phụ tr{ch: Nguyên̂ Văn Nguyê̂n, Lƣu Quý Kỳ, Trần Bạch Đằng.  

Thƣ ký tòa soạn: Huỳnh Viết Hùng. 

Cộng t{c viên: Trịnh Đình Trọng, Hoa Lƣ, Nguyê̂n Hải Trƣ̀ng, 

Phan Văn Sĩ. 

Thời gian: năm 1951 đến th{ng 12-1954. Tiền th}n l| b{o Thống 

nhất (nhập Cƣ́u quốc Nam Bộ). 

* B{o Phụ nƣ̂ cƣ́u quốc. 

 Cơ quan: Phụ nƣ ̂cƣ́u quốc Nam Bộ. 

Tổng biên tập: Hồ Thị Minh sau l| Lê Đoan, Chủ nhiệm kiêm 

Chủ bút, họa sĩ. 

Địa điểm: In tại nh| in Trần Phú. Đốc binh Kiều trên kinh 

Nguyê̂n Văn Tiếp. 

Thời gian: (có thể ở v|o giai đoạn trƣớc). 
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* Tuần b{o Việt Xô hƣ̂u nghị. 

Cơ quan: 

Tổng biên tập: Gi{o sƣ Nguyê̂n Văn Hanh. 

Thời gian: Ra mắt năm 1950. Ngƣng th{ng 12-1954. 

* Phong trào báo chí nội thành. 

- Vận động phá th ế kìm kẹp (1950-1951). Tƣ̀ giƣ̂a năm 1950 về 

sau địch khũng bố gắt gao , nhiều ký gi ả phải thoát ly v|o vùng gi ải 

phóng, nhiều báo bị rút gi}́y phép ... C{c ký gi ả đâ dùng th ể loại dã 

sƣ̃, lịch sử tro ng nƣớc , nƣớc ngo|i , dùng văn học ngh ệ thuật, phê 

bình lý lu ận để đƣa đ}́u tranh chính trị trỡ lại sách báo , học đƣờng , 

s}n kh}́u . C{c soạn gi ả đi đầu có Tr ần Hƣ̂u Trang , Nguyê̂n Th|nh 

Ch}u, Trần Văn Nguyên ... với các vỡ Máu tuôn xóm L iê̂u, Vô danh 

tráng sĩ ,... Gọi chung phong tr|o n|y theo thu ật ngƣ̂ “Phong tr|o 

Văn Báo”. 

- Vƣợt lên b{o chí l| c{c hoạt động đo|n thể của nhƣ̂ng ngƣời l|m 

b{o có Hội [i hƣ̂u ký giả Việt Nam, Nghiệp đo|n gi{o học tƣ thục 

v| Nghệ sĩ {i hữu. Thêm v|o đ}́y l| “Nhóm chống sản ph}̃m khiêu 

d}m”. 

- Cùng đồng b|o đòi d}n sinh, d}n chủ, hòa bình (1953-1954). 

NGUYÊ̂N QUẾ sƣu tầm 

Nguồn:  Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Nxb. Chính trị 

quốc gia, H| Nội, 1996, t. 3. 

 - Địa chí văn hoá Thành phô ́ Hồ Chí Minh, 

Nxb. Th|nh phô ́Hồ Chí Minh, 1999, t. 2.  

 - Lịch sƣ̃ Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thành phô ́Hồ Chí Minh;  

 - Nhiều hồi ký cách mạng khác. 
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PHỤ LỤC 43 

SỐ LƢỢNG BÁO CHÍ SÀI GÒN  

(VÙNG ĐỊCH TẠM CHIẾM) 

TƢ̀ NĂM 1945 ĐẾN 19501 

S|i Gòn trƣớc C{ch mạng Th{ng T{m 1945 có 3 tờ nhật b{o 

tiếng Việt đang xu}́t bản, lƣu h|nh: 

1. Tờ Dân báo, số xu}́t bản ng|y 4-5-1935, Gi{m đốc: ông Bùi Thế 

Mỹ rồi ông Hồng Tiêu - Nguyê̂n Đức Huy. 

2. Tờ Sài thành, số xu}́t bản tƣ ̀ng|y 3-5-1938, Gi{m đốc: ông Bút 

Tr| - Nguyê̂n Đức Nhuận. 

3. Tờ Dân chúng, số xu}́t bản ng|y 13-1-1934, Chủ nhiệm: ông 

Trần Ngọc Trai. 

Theo Trần T}́n Quốc trong Saigon Septembre 1945, trang 50: “Ỡ S|i 

Gòn ngo|i nhƣ̂ng b{o hằng tuần, có đến gần mƣời tờ nhƣ̣t báo, cơ 

quan chính thƣ́c của c{c đảng ph{i. Nhƣ tờ Dân chúng, cơ quan của 

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng; Lao động, của Tổng công đo|n, Tranh 

đấu của nhóm Trốtkít, Hƣng Việt của Quốc gia Độc lập đảng; v| 

nhƣ̂ng tờ Điện tín, Sài Gòn, Dân báo, Tiếng chung, Tổ quốc... l| nhƣ̂ng 

cơ quan truyền tin không thuộc đảng ph{i n|o”. 

Sau ng|y Nhật đảo chính Ph{p (9-3-1945) có thêm tuần b{o 

Tân Việt Nam, Gi{m đốc: ông Trần Văn Hanh (xu}́t bản ng|y 29-

3-1945 đến ng|y 6-9-1945 đình bản). 

Ng|y 11-8-1945, Phong tr|o Thanh niên Tiền phong xu}́t bản tờ 

Tiến, Chủ bút: ông Mai Văn Bộ, Thƣ ký tòa soạn: ông Qu{ch Vũ . 

Ng|y 1-9-1945, b{o Tiến tƣ ̣đình bản. 

___________ 

1. Ban Biên soạn đâ bỗ sung v| chỉnh sƣ̃a thêm phụ lục n|y (BT). 
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Ngay sau ng|y c{ch mạng gi|nh chính quyền th|nh công (25-8-

1945), S|i Gòn có thêm nhật b{o Tiếng chung, Chủ nhiệm: ông Ho|ng 

Minh Chính. 

Ng|y 22-9-1945 tƣớng Gracey Tƣ lệnh qu}n Anh - Ấn chiếm 

đóng S|i Gòn ra lệnh đóng cƣ̃a t}́t cả c{c b{o đang xu}́t bản v| lƣu 

h|nh tại S|i Gòn. 

Qu}n Ph{p t{i chiếm S|i Gòn, b{o chƣ ̂ Việt đầu tiên đƣợc 

xu}́t bản l| tuần b{o Tƣơng lai, số 1 đề ng|y 1-11-1945, đến số 10 thì 

ra hằng ng|y; Tƣơng lai ra đến ng|y 2-3-1946 thì ngƣng v| về sau 

còn t{i bản. Chủ nhiệm l| ông Đặng Văn T}́n. 

- Ng|y 22-11-1945, tuần b{o Phục hƣng số 1 xu}́t bản, đến ng|y 14-

1-1946 đổi ra hằng ng|y . Chủ trƣơng t{ch Nam Bộ ra khõi Việt Nam. 

Chủ nhiệm l| ông Hiền Sĩ - Dƣơng Văn Sĩ. 

- Ng|y 24-1-1946, có thêm tờ Tân Việt, xu}́t bản hằng ng|y. 

Chủ nhiệm l| ông Ch}u Vĩnh Thạnh, rồi ông Huỳnh Thiện Kim. 

Nhật b{o Tân Việt ra đến ng|y 8-3-1947 ngƣng. 

Năm 1946 

Phong tr|o B{o chí thống nh}́t 

Năm 1946, có 1 tờ b{n tuần b{o v| 11 tờ nhật b{o ra đời. 

* Tờ Việt bút, Chủ nhiệm: ông Nguyê̂n Kim Bắc tuần 2 kỳ, v| 11 

tờ b{o hằng ng|y: 

1. Tin điển, số 1 đề ng|y 7-2-1946. Chủ nhiệm: cô Anna Lê 

Trung Cang. 

2. Nam Kỳ, cơ quan Phong tr|o bình d}n Nam Kỳ, số 1 đề ng|y 1-4-

1946. Chủ nhiệm: ông Huỳnh Văn Đáng. 

3. Tiếng gọi , cơ quan Mặt tr ận bình d}n Nam K ỳ, cùng với tờ 

Phục hƣng tích cự c tuyên truyền cổ động chũ thuy ết ph}n ly 

“Nam Kỳ quốc” , số 1 đề ng|y 13-4-1946. Chủ nhi ệm: ông Phạm 

Văn Điều (?). 

4. Kiến thiết, số 1 đề ng|y 15-4-1946, Chủ nhiệm: luật sƣ Huỳnh 

Văn Chính rồi ông Trần Thiện Quý. 
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5. Văn hóa, số 1 đề ng|y 10-11-1946. Chủ nhiệm: ông Dƣơng Tƣ̃ 

Giang, quản lý: ông Nguyê̂n Hƣng Hội; chủ trƣơng biên tập: ông 

Dƣơng Tƣ ̃Giang. 

6. Quần chúng, cơ quan tuyên truyền d}n chũ - xã h ội, số 1 đề 

ng|y 15-11-1946. Tổng lý: ông Nguyê̂n Văn S}m. 

7. Đời mới, số 1 đề ng|y 16-11-1946. Gi{m đốc: ông Bùi Quang Út, 

Chủ bút: ông Bình Nguyên Lộc. 

8. Thời báo , số 1 đề ng|y 5-12-1946 . Chủ nhi ệm: ông Vô 

Th|nh Cƣ́ . 

9. Sài Gòn mới, số 1 đề ng|y 15-12-1946. Chủ nhiệm: b| Bút Tr| - Tô 

Thị Th}n. 

10. Dân quyền, số 1 đề ng|y 28-12-1946. Chủ nhiệm: ông Nguyê̂n 

Ngọc Phƣơng. 

11. Sƣ̣ thật, số 1, đề ng|y 29-12-1946. Chủ trƣơng: ông Dƣơng Tƣ ̃

Giang, quản lý: ông Nguyê̂n Văn Ph}́n (tƣ́c Ngọc Hồ). 

12. Lên đàng, của Nguyê̂n Hƣ̂u Lƣợng, số 1 ng|y 24-11-1946. 

Năm 1947 

Có 29 đầu b{o xu}́t bản. Trong số n|y có 17 tờ hằng ng|y: 

1. Pháp Vi ệt, tạp chí văn học đông t}y - xu}́t b ản hằng tháng . 

Số 1, th{ng 1-1947. Tƣ̀ ng|y 16-5-1947 xu}́t b ản hằng tu ần, Gi{m 

đốc: ông Lê Văn Trƣơng. Phần Pháp văn do ông René de Ber val 

phụ tr{ch . 

2. Cộng hòa, b{n tuần b{o (tƣ ̀ ng|y 17-3-1948), quản nhiệm: 

ông Phan Văn Vƣ̂ng; quản lý: ông Hồ Văn Lang. Số 1 đề ng|y 1-2-

1947, đến ng|y 7-3-1947 chuyển ra hằng tuần. Chủ nhiệm: ông Lê 

Văn Vƣ̂ng. 

3. Tân tiến, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 7-2-1947. Chủ 

nhiệm: b{c sĩ Lê Quang Trinh. 

4. Ánh sáng , xu}́t b ản hằng ng|y . Số 1 đề ng|y 20-2-1947. Chủ 

nhiệm: ông Lƣ Khê - Trƣơng Văn Em. 

5. Công dân, xu}́t b ản hằng ng|y . Số 1 đề ng|y 1-3-1947. Quản 

lý: ông Nguyê̂n Văn Giai. 
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6. Dân thanh, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 16-3-1947. 

Chủ bút: ông Cao Thƣợng Thinh. Quản lý: ông Tế Xuyên rồi ông 

Ngọa Long. 

7. Dƣ luận, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 4-3-1947. Gi{m 

đốc: ông Nguyê̂n Phan Long. 

8. Lẽ sống , b{n tu ần bá o tƣ̀ ng|y 30-3-1947 đến ng|y 27-4-1947. 

Tƣ̀ ng|y 16-7-1950 l| tuần báo . Tƣ̀ 21-2-1955 l| nhật báo (đổi th|nh 

Đại chúng tƣ̀ ng|y 15-2-1948, l| tuần báo ). Chủ nhi ệm: ông Ngô 

Công Minh. 

9. Ban ngày, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 20-3-1947. Quản lý: 

ông Trần Văn Hạnh. 

10. Phƣơng Nam. Số 1 đề ng|y 1-4-1947. Quản lý: ông Nguyê̂n 

Văn Tƣờng. 

11. Ngày nay, xu}́t b ản hằng ng|y . Số 1 đề ng|y 6-4-1947. Chủ 

nhiệm: ông Đặng Công Xuyến. Quản lý: ông Lê Ho|ng Mƣu. 

12. Thái bình, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 15-4-1947. Quản lý: ông Bùi 

Quang Út. 

13. Cộng đồng, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 17-4-1947. 

Quản lý: ông Phan Trƣơng Thắng. 

14. Kiến quốc, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 26-4-1947. Chủ 

nhiệm kiêm quản lý: ông Nguyê̂n Kim Kỳ. 

15. Tiếng dân, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 12-5-1947. 

Chủ nhiệm: luật sƣ Trƣơng Đình Dzu. 

16. Nay mai, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 19-5-1947. Gi{m 

đốc: ông Khuông Việt - Lý Vĩnh Khuôn. 

17. Việt thanh, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 15-6-1947. 

Chủ nhiệm: ông Nguyê̂n Thanh V}n. 

18. Đoàn kết, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 19-6-1947. Chủ 

nhiệm: ông Nguyê̂n Hƣ̂u Lƣợng. 

19. Tân sanh, xu}́t bản hằng ng|y . Số 1 đề ng|y 11-8-1947. Quản 

lý: ông Hồ Văn Hiến. 
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20. Điện báo, xu}́t bản hăǹg th{ng. Số 1 đề ng|y 5-9-1947, sau đổi 

tên l| Điển báo ra hằng ng|y, rồi lại ra hằng tuần. Chủ nhiệm: ông Lê 

Minh Cảnh. 

21. Quốc hồn, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 10-8-1947. Chủ 

nhiệm kiêm quản lý: ông Huỳnh Văn Đáng. 

22. Tam dân, xu}́t bản hằng ng|y . Số 1 đề ng|y 8-11-1947. Quản 

lý: ông Trần Văn Nhiệm. 

23. Việt Nam, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 19-11-1947. 

Chủ nhiệm: ông Võ Th|nh Cƣ.́ 

24. Ngày mới, xu}́t bản số đặc biệt đề ng|y 9-11-1947 rồi ra số đề 

ng|y 21-11-1947 ngƣng luôn. Quản lý: ông Đinh Văn Khai. 

25. Ngƣời mới, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 27-11-1947. 

Quản lý: ông Nguyê̂n Văn Nghĩa. 

26. Thông tin, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 1-12-1947. Chủ 

nhiệm: ông Nguyê̂n Văn Tịnh. 

27. Sinh hoạt, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 13-12-1947. 

Chủ nhiệm kiêm quản lý: ông Đặng Văn Ký. 

28. Dân mình, nhật b{o của Vũ Khắc Cần. Số 1 ra ng|y 22-11-

1947, đến số 69 ng|y 25-1-1948. 

29. Công lý (Justice) của S.F.I.O (Section Francaise de 

l’Internationale Ouvrière - Đảng xâ h ội Pháp ), Gi{m đốc chính trị : 

Ferdinand Le Gros. Số 1 ra ng|y 8-11-1947, xu}́t bản đến số 11 

ng|y 21-11-1947. 

Năm 1948 

Có 25 đầu b{o đƣợc xu}́t bản trong năm. Trong số n|y có 9 tờ 

b{o hằng ng|y: 

1. Lòng dân, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 18-2-1948. Chủ 

nhiệm: ông Phạm Trung Hiếu. 

2. Đời sống, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 28-2-1948. Chủ nhiệm: ông 

Đinh Xu}n Tiếu. 

3. Nguồn sáng. Số 1 đề ng|y 1-3-1948. Quản lý: ông Lê Văn. 
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4. Tinh thần, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 10-3-1948. Chủ bút: ông 

Trần Văn Đỗ. 

5. Sống chung, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 15-3-1948. 

Quản lý: ông Phan Trƣờng Thắng. 

6. Tiếng Việt, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 19-3-1948. Quản lý: 

ông Trần Hƣ̂u Thế. 

7. Thƣơng nghiệp, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 25-3-1948. Quản lý: 

ông Võ Th|nh An. 

8. Công chúng, ra hằng tuần tƣ ̀ số 1 (27-3-1948); Quản nhiệm: 

ông Nguyê̂n Văn Mại; sau đó b{o ra hằng ng|y, số 1 ng|y 6-6-

1948. Gi{m đốc: ông Trần T}́n Quốc. Chủ bút: ông Nam Quốc 

Cang. Quản lý: ông Nguyê̂n Ngọc Đƣờng. 

9. Sông hƣơng, xu}́t b ản hằng tháng . Số 1 ra tháng 4-1948. Chủ 

nhiệm: ông Nguyê̂n Khắc Danh. 

10. Em, tuần báo. Số 1 đề ng|y 7-4-1948. Chủ nhiệm: b| Nguyê̂n  

Minh Nguyệt. 

11. Việt nhi, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 7-4-1948. Chủ nhiệm: ông 

Ch}u Văn Lang. 

12. Sài thành tân văn, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 28-4- 

1948. Chủ nhiệm: ông Nguyê̂n Ngọc Đƣờng. 

13. Phụ nƣ̂, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 1-5-1948. Chủ nhiệm: b| Lê 

Huỳnh Mai. 

14. Tiếng chuông, số 1 ra ng|y 6-5-1948, b{n tuần b{o, đến số 52 

ng|y 14-2-1949 l| nhật b{o. Chủ nhiệm: ông Đinh Văn Khai. 

15. Tông đồ, xu}́t bản 2 kỳ/th{ng. Số 1 th{ng 7-1948. Chủ nhiệm: 

Paulus Bình. 

16. Đồng tâm, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 ra đề ng|y 11-7-1948. 

Chủ nhiệm: ông Nguyê̂n Hòa Hiệp. 

17. Độc lập, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 19-7-1948. Chủ bút: 

ông Hồ Văn Đồng. 

18. Tiếng dội, số 1 đề ng|y 19-2-1948, lúc đ ầu l| bán tu ần báo , 

tƣ̀ bộ mới số 1 ra ng|y 5-6-1948 l| nhật báo . Chủ nhi ệm: ông Phan 

Văn Thiết. 
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19. Học báo , ra hằng tu ần - phụ b ản cũa Le guide autoditactique. 

Số 1 đề ng|y 21-8-1948. Chủ nhiệm: b| Nguyê̂n Thị Tƣ́ . 

20. Thời cuộc, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 5-9-1948. Chủ 

nhiệm: ông Đinh Xu}n Tiếu. 

21. Dân quíù, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 5-9-1948. Chủ 

nhiệm: ông Phan Khắc Sƣ̃u. 

22. Thể thao, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 9-11-1948. Chủ 

nhiệm: ông Phan Nhƣ̣t S}m. 

23. Lạc Việt, xu}́t bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 12-11-1948. Chủ 

nhiệm: ông Giang Đông. 

24. Tìm học, tuần b{o. Số 1 đề ng|y 11-12-1948. Chủ nhiệm: b| Lê 

Huỳnh Mai. 

25. Thần chung, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 19-12-1948. 

Tổng lý: ông Nguyê̂n Kỳ Nam (Nam Đình). 

Năm 1949 

Có 7 đầu b{o mới xu}́t bản: 

1. Việt Nam thể thao, xu}t́ bản 2 kỳ/tuần. Số 1 đề ng|y 6-1-1949. Chủ 

nhiệm: ông Phan Nhƣṭ S}m. Quản lý: ông Hồ Kim Tiếng. 

2. Ngày mới, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 5-4-1949. Gi{m 

đốc: ông Ho|ng Phố. 

3. Việt báo, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 21-5-1949. Chủ 

nhiệm kiêm Tổng lý: ông Phạm Minh Kiên. 

4. Bình dân xã hội, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 23-6-1949. Chủ 

nhiệm kiêm Chủ bút: ông Nguyê̂n Ngọc Phƣơng. 

5. Nhƣ̣t tân, xu}́t bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 31-8-1949. Quản lý: 

ông Đinh Văn Khai. 

6. Cƣ́u dân, xu}t́ bản hằng ng|y. Số 1 đề ng|y 18-9-1949. Chủ 

nhiệm: ông Trần Minh. 

7. Thế giới, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 20-10-1949. Gi{m 

đốc: ông Văn Ho|n. 
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Năm 1950 

Có 9 đầu b{o mới đƣợc xu}́t bản: 

1. Thế giới. Số tục bản bộ mới, xu}t́ bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 20-

1-1950. Chủ nhiệm: ông Lê Ho|i Lang rồi ông Mai Lan Quế. 

2. Việt báo, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 8-4-1950. Chủ 

nhiệm: ông Phạm Minh Kiên. Gi{m đốc: ông Lê Tr|ng Kiều. 

3. Dân quí, xu}t́ bản hằng ng|y. Số ra măt́ đề ng|y 19-4-1950. 

Tiêu đề ghi “Một nhóm ký giả quen thuộc chủ trƣơng”. Chủ bút: 

ông Nam Quốc Cang. Thƣ ký tòa soạn: ông Văn Mại (tƣć Bảy Mại). 

4. Tiến, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 2-6-1950. Chủ nhiệm: ông 

Đặng Văn Nh}m rồi ông Đặng Văn Ký. 

5. Công đoàn, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 1-7-1950. Chủ 

nhiệm: ông Hồ B{ Cao. 

6. Đọc thấy, xu}́t bản 2 kỳ/th{ng. Số 1 đề ng|y 7-9-1950. Gi{m đốc: 

ông Trần Ngọc Trai. 

7. Việt Nam giáo khoa, xu}́t bản hằng tuần. Số 1 đề ng|y 26-11-

1950. Chủ nhiệm: ông Lê Tr|ng Kiều. 

8. Khoa học phổ thông, xu}́t bản 2 kỳ/th{ng. Chủ nhiệm: kỹ sƣ L}m 

Văn Vãng. 

9. Chiến sĩ, cơ quan khảo cƣ́u qu}n sƣ ̣ - văn hóa - khoa học, 

xu}́t bản hằng th{ng. Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: Thiếu t{ Trần 

Đình Lan (qu}n đội S|i Gòn). 

QUỐC PHƢỢNG sƣu tầm 
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PHỤ LỤC 44 

NHƢ̂NG ĐOÀN QUÂN 

TƢ̀ CÁCH MẠNG MÙA THU 

TH[I VŨ 

Ga Huế... Đâ nghe tƣ ̀ xa, ngo|i An Hòa tiếng còi xe lƣ̃a tƣ̀ 

ngo|i Bắc v|o, b{o hiệu t|u đang v|o địa phận th|nh phố kinh đô. 

Nghe rõ dần tiếng chuyển động của cả đo|n t|u. Cả ga Huế đa ̂ rộn 

lên kể tƣ ̀lúc đó. 

C{c cƣ̃a ga đều rộng mỡ, tƣ ̀cƣ̃a chính đến cƣ̃a hông v| c{c cửa 

phụ vốn chỉ để chuyển h|ng hóa. Nh| ga không b{n vé, mọi ngƣời  

vô ra tƣ ̣ do, thoải m{i, v| ai n}́y đều hối hả n{o nƣ́c, hồi hộp. Chỉ 

to|n l| ngƣời đón, không có kẻ đi buôn, ngƣời đi b{n. Không có 

valy, túi x{ch, h|ng hóa. 

M| không phải chĩ riêng ga Hu ế mới có đông ngƣời đón H| 

Nội, Vinh v|o. Cả xƣ́ Hu ế rộn r|ng nhƣ có ng|y h ội lớn , kể tƣ̀ 

sau ng|y vua Bảo Đại thoái vị mong l|m d}n m ột nƣớc tƣ̣ do . 

Ngƣời ta đón t|u tƣ̀ phía c ầu Bạch H ổ, đông nghịt nhƣ̂ng ngƣời 

l| ngƣời , c{c cụ ông , cụ b| , c{c cô g{i , nh}́t l| các mẹ , c{c chị 

buôn bán ở chợ Đông Ba , chợ An Cƣ̣u , Bến Ngƣ̣ với nhƣ̂ng gánh 

bún bò , cơm hến, đũ sắc loại bánh b ột đặc s ản cũa xƣ́ Hu ế bên 

cạnh mấy chi ếc b|n b|y să̂n mọi thƣ́ thƣ́c ăn với nhƣ̂ng n ồi cơm 

đƣợc ũ kín nóng h ổi. 

Nhƣng rƣ̣c rơ̂ nh}́t l| nhƣ̂ng lá cờ đõ sao v|ng v| nhƣ̂ng bi ểu 

ngƣ̂ m|u đõ chƣ̂ v|ng “Nƣớc Vi ệt Nam l| một”, “Nam Băć một nh|”,
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“Nam Bộ l| m{u của m{u Việt Nam, l| thịt của thịt Việt Nam”. Cờ 

v| biểu ngƣ ̂ nối d|i tƣ ̀ phía trong cầu Bạch Hổ, qua cầu Lòn v|o  

ngợp cả s}n ga Huế, ngo|i ga Huế... 

Nhƣng rộn r|ng nh}́t l| nhƣ̂ng ch|ng trai, cô g{i Huế, đa số l|  

học sinh c{c trƣờng Quốc học (lúc đó còn gọi l| trƣờng Khải Định), 

trƣờng nƣ ̂ Đồng Kh{nh (nay l| trƣờng Trƣng Vƣơng), cả trƣờng 

Việt Anh, Thuận Hóa... 

Nƣ̂ sinh v| các chị ti ểu thƣơng thì bận áo d|i , đám con trai thì 

nhiều cậu v}̂n áo d|i đen , quần trắng , đi guốc nhƣ nhƣ̂ng bu ổi 

đến trƣờng khi giâ tƣ̀ dịp hè . Khỡi nghîa 23-8 th|nh công . Chính 

quyền Trần Trọng Kim sụp đ ổ. Hầu hết các trƣờng đ ều đâ đóng 

cƣ̃a, nay đầu th{ng 9 rải rác v|i trƣờng đâ mỡ , nhƣng lại vắng trò 

vì thi ếu thầy. Trƣờng Quốc học v| Đ ồng Khánh đâ trỡ th|nh trụ 

sỡ cũa đơn vị Thanh niên ti ền tuyến thời Phan Anh , nay chuyển 

th|nh nơi giao tế lo việc nuôi qu}n cũa Chi đ ội Trần Cao V}n 

đóng chính ở đồn Phan Đình Phùng vốn l| trại lính T}y thời 

Ph{p mang tên đ ồn Decourcy , tên tƣớng đánh chi ếm kinh đô 

triều Nguyê̂n ng|y 7-5-1885 (Chi đội Trần Cao V}n sau chuyển 

xuống Mang Cá ). 

Kể tƣ ̀ngo|i Bắc v|o miền Trung lúc đó, Trung đo|n gọi l| Chi đội 

(nhƣ Nghệ An có Chi đội Đội Cung, Quảng Bình Chi đội Cô Tám , 

Thƣ̀a Thiên - Huế Chi đội Trần Cao V}n). 

Tin thƣ̣c d}n Pháp g}y h}́n ở S|i Gòn , Nam Bộ lan r}́t nhanh 

khắp nƣớc . Trung ƣơng Đảng, Chính phủ v| Chủ tịch H ồ Chí 

Minh kêu gọi c ả nƣớc dốc sƣ́c ũng h ộ cuộc kháng chi ến cũa đ ồng 

b|o miền Nam. Hầu hết các tĩnh mi ền Bắc v| mi ền Trung đều lập 

“Phòng Nam B ộ”, ghi tên nhƣ̂ng ngƣời tình nguy ện v|o Nam giết 

giặc . 

Danh nghîa l| tình nguy ện, nhƣng các đơn vị Nam ti ến đƣợc 

tổ chƣ́c h ết sƣ́c chặt chê , t}́t nhiên h ầu hết l| thanh niên khỏe 

mạnh, hăng h{i, đa ̂ đƣợc hu}́n luyện qu}n sƣ ̣ v| ít nhiều có kinh  
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nghiệm chiến đ}́u (nhƣ̂ng ng|y đầu với nhƣ̂ng chuyến t|u Nam 

tiến đầu tiên thì tiêu chu}̃n đúng l| nhƣ thế, nhƣng c{c chuyến sau 

thì tiêu chu}̃n “đa ̂đƣợc hu}́n luyện qu}n sƣ ̣v| chiến đ}́u” nhƣờng 

cho tiêu chu}̃n yêu nƣớc, căm thù giặc, nhiệt tình c{ch mạng , bảo 

vệ phần đ}́t ruột thịt của Tổ quốc). 

Mỗi tĩnh đ ều tƣ̣ lo cho đơn vị Nam ti ến cũa  mình, nh}́t l| v ề 

vũ khí ph ải l| loại tốt nh}́t , còn quần áo cûng tùy địa phƣơng , tỉnh, 

nhƣng hồi }́y đa số l| học sinh , sinh viên v| viên chƣ́c trẽ cũa 

th|nh thị nên Nam ti ến đánh giặc m| ... r}́t di ện: quần áo kaki , đi 

ghệt bó ống qu ần dƣới v|o trong . Gi|y thì l| gi|y da tƣ̣ đóng hay 

gi|y săngđá cũa lính T}y , của h|ng binh Nh ật, gọi l| brodequin , đế 

đóng đinh . Súng ống thì do đơn vị lo , nhƣng nhiều “cậu” sắm 

súng lục riêng , đeo xệ bên hông , có c ậu còn xoay đƣợc c ả kiếm 

Nhật. Dƣờng nhƣ khó ph}n bi ệt chĩ huy với đ ội viên . Đặc bi ệt có 

đại đội thuộc Chi đội Đội Cung ở Vinh, lại đi xe chở lính của Nh ật 

trƣớc đ}y , c{c “c ậu” đều đội mû v ải theo kiểu lính Nh ật, phía sau 

mũ có hai m ảnh vải bay ph}́t phới , khi xe vô Huế, qua cầu Tr|ng 

Tiền đám thanh niên xƣ́ Hu ế “lác mắt” , nói chi đ ến các o cûng ... 

mê mệt. 

Có thể nói đo|n t|u hỏa H| Nội khỡi h|nh đêm 26-9-1945 l| đo|n 

t|u lịch sƣ̃ mỡ đầu cho cuộc kháng chiến chống Pháp to|n quốc . Ghé 

ga Nam Đị nh nhận thêm đơn vị Ninh Bình - Nam Định , v|o ga 

Thanh Hóa, Vinh hay Đồng Hới , Huế, Đ| Nă̂ng , Quảng Ngâi , Bình 

Định, ga n|o cûng có đơn vị Nam tiến địa phƣơng đón să̂n. 

Nam tiến l| hình ảnh to|n d}n, cả nƣớc ra tr ận. Đũ các th|nh 

phần, c{c giới nhập qu}n tƣ̣ nguyện, cả đám thiếu niên 13, 14, 15 tuổi 

“nhập chui” vì không ai tuyển, n|i nĩ xin l|m liên lạc. Lại có cả c{c cô 

g{i vốn l| nữ sinh trƣờng Đồng Khánh thắng áo sơmi trắng, v{y ngắn 

dƣới đầu gối m|u xanh dƣơng , c{c cô Đ| Nă̂ng thì qu ần d|i v| sơmi 

trắng, có cô bận cả quần soọc trắng với cái mû calô trắng. 
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Chuyến t|u đầu tiên đó v|o đ ến ga Huế trƣa 29-9-1945, chi đội 

Trần Cao V}n đặc cƣ̃ Chi đ ội trƣỡng d}̂n m ột đại đ ội theo đo|n 

Nam tiến, do anh Cao Văn Khánh phụ trách , ngƣời sau n|y l| Đại 

đo|n trƣỡng Đại đo|n 27,... Hồi đó , xe lƣ̃a còn v|o tới Biên Hòa v| 

liên tiếp ng|y đêm các chuy ến t|u Bắc - Nam đƣa các đo|n qu}n 

Nam tiến ra trận, với các Chi đ ội giải phóng qu}n cũa h ầu hết các 

tỉnh phía Bắc , miền Trung v|o đến Quảng Ngâi , Bình Định . Hẵn 

anh em Nam tiến hồi đó đâ cao tu ổi khó ai quên đƣợc các chĩ huy 

trẻ tu ổi cũa Vi ệt Nam Tuyên truyền giải phóng qu}n nhƣ : Thu 

Sơn, Ho|ng Đình Rong (Vũ Đức ), Ho|ng Thơ, Nam Long, Đ|m 

Quang Trung , nh}́t l| Vy D}n (đâ hy sinh v|o tháng 3-1947 trong 

trận Tú Thũy )... 

Chi đội Nam tiến đầu tiên của chuyến t|u đêm 26-9-1945 xu}́t 

ph{t tƣ ̀ H| Nội cũng l| đơn vị đầu tiên v|o miền Đông Nam Bộ, 

chiến đ}́u ở  cầu Bình Lợi v| Xu}n Lộc, sau n|y chuyển ra Phan 

Thiết, chiến đ}́u ở Nha Trang v| đƣờng 21, Buôn Ma Thuột, gồm các 

đại đội của H| Nội, Bắc Sơn v| Bắc Cạn. 

C{c chuyến sau thuộc c{c Chi đội Quảng Ngãi v| Bình Định thì 

chiến đ}́u ở Bắc S|i Gòn, Dầu Tiếng v| Nam T}y Nguyên... 

Nguồn:  Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t.2, tr. 181-184.
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PHỤ LỤC 45 

BẰNG THUYỀN BUỒM, XUYÊN BIỂN ĐÔNG  

CHỠ SÚNG ĐẠN VÀO NAM 

TRẦN VĂN XÃ 

... Nhớ lại nhƣ̂ng chuyến chỡ vũ khí còn ghi nhận đƣợc 

Đầu th{ng 11-1946, một số chuyến đa ̂ chỡ vũ khí v| c{n bộ 

cùng về Nam; không kể 2 chiếc ghe đầu tiên của đo|n c{n bộ 

qu}n sƣ ̣Bến Tre do hai anh H}n v| Nh|n {p tải về th{ng 5-1946. 

Về Khu 7: 

Chuyến thƣ ́nh}́t: do V}n, Sinh v| Huệ phụ tr{ch. 

Chuyến thƣ ́ hai: do anh Ba Thời, Gi{m đốc Binh công xƣỡng 

phụ tr{ch. 

Chuyến thƣ ́ ba: do anh Đặng Văn Qua phụ tr{ch (sang 1947, 

Qua trỡ ra v| về chuyến chót với anh Võ Đăng Kỳ). 

Về Khu 8: 

Chuyến thƣ ́ tƣ: giao cho chị Nguyê̂n Thị Định, Đo|n trƣỡng 

Phụ nƣ ̂Bến Tre, sau khi đi Trung ƣơng b{o c{o về tại Sông Cầu chờ 

gió; cùng đi có anh Lo{t c{n bộ vô tuyến điện Khu 8 v| anh Phong, 

về tại bến Kh}u Băng. 

Chuyến thƣ́ năm : do anh Mƣời Thôi chỡ 17 t}́n: 60 súng trƣờng, 

9 trung liên, 30 đại liên v| Thompson, carbine, 20 thùng lƣ̣u  đaṇ, 

quần {o, s{ch vỡ, thuốc men; 4 sĩ quan lục qu}n Quảng Ngâi ; 

200.000 đồng Đông Dƣơng v| 01 quả bom d|nh cho phút cuối  ăn 

thua đũ với địch. 
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Trƣa ng|y 6-9-1946, thuyền kéo neo chạy cả đêm khỏi Nha 

Trang. Hôm sau ra khơi. Lúc 1 giờ chiều thì “tố” Đông Bắc buộc 

phải cuốn buồm. Sóng to đánh gãy b{nh l{i. Thuyền chỉ có một lái  

chính, một l{i phụ, 3 thủy thủ. Phải đối phó bằng c{ch bó 2 c}y 

chèo kềm l{i, thả trôi theo gió. Đến 18 giờ, th}́y dạng một hòn , 

cuối cùng x{c định l| lao Bảy Xã; không rõ trên đó có giặc hay  

không. Phía trong hòn có khe, l|m sao vô lọt trong khe, nếu bị đụng 

đa ́ ngầm thì ghe n{t hết. Thuyền chỡ khẵm, bị sóng to l|m hỡ hèm, 

nƣớc tr|n vô. Thủy thủ tập trung t{t nƣớc nhƣng m}́t bình tĩnh, kêu 

cƣ́u B| Nam Hải v| r}́t sợ hãi. 

Mƣời Thôi quyết định ném bớt c{c thƣ ́ nặng, chỉ để lại súng 

đạn. Số tiền 200.000 đồng đem ph}n ra để mang. Một ba lô chƣ́a 

120.000 đồng, giao cho anh Lan, ngƣời lội giỏi; Mƣời Thôi mang ba 

lô 80.000 đồng. Mọi ngƣời mặc quần cụt, {o 3 lỗ, nhắm hòn lội vô. Bảo 

nhau nói cho thống nh}́t l| thuyền đi b{n gạo, chờ gió về, gặp nạn; 

Mƣời Thôi l| chủ thuyền. 

Sóng dập một lần nƣ̂a, thuyền chìm l{i rồi gãy đôi, t}́t cả lần lƣợt 

nhảy xuống biển, nhắm hòn nhỏ lội vô. Gặp tảng đa ́lớn, định dƣ̀ng lại 

nghỉ mệt, nhƣng rồi biết nƣớc đƣơng lớn, ở đ}y một lúc thì sẽ ngập 

qu{ đầu v| khuya lạnh, lội không nổi cũng chết. Khi nhảy xuống 

biển lội đâ th|nh 2, 3 tốp trƣớc sau. Lúc n|y không ai còn đũ sƣ́c 

cƣ́u nhau m| tƣ ̣ mình phải gắng sƣ́c lội. Mọi ngƣời đ ều đuối qu{. 

Mƣời Thôi uống 2 hớp nƣớc, th}́y chết đến nơi. Bỗng ch}n chạm 

đa,́ mọi ngƣời bảo nhau vọt mạnh lên l}́y đ| phóng  xa tới. Lần 

lƣợt 6 ngƣời chót đều đến bãi. Nhìn lên đảo th}́y th}́p tho{ng đo|n 

ngƣời có {nh đuốc, d}̂n đầu l| 2 ông gi|. Đó l| nhờ 2 l{i vô đƣợc 

trƣớc, gặp ngƣời v| kêu cƣ́u. 

Đ}y l| một đảo không ngƣời, có một c{i miếu mới x}y bằng xi  

măng. Đến nơi thì gặp đũ mọi ngƣời đƣơng hơ lƣ̃a; không th}́y Lan 

vì anh đâ chết đuối. Ba lô 120.000 đồng cũng m}́t theo. 
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Lạnh, mệt lại đói, anh em nằm suy nghĩ miên man. Công lao v}́t 

vả m}́y th{ng trời, gom góp tập trung đem về tới đ}y, bỗng chốc  

tiêu tan hết. Chƣa biết tình hình sẽ ra sao? 

Tiếp theo đo|n trƣớc, một đo|n hơn 10 ngƣời ở  đảo lớn tới. 

Ngƣời đi đầu mặc {o vét, hỏi: “Các anh tƣ ̀ đ}u tới?”. Chƣa biết 

ngay gian, chúng tôi trả lời nhƣ đa ̂b|n trƣớc. Ông ta nói: “Các anh 

nói l{o. C{c anh l| ngƣời kh{ng chiến. Nói thật đi để chúng tôi giúp 

đơ̂”. Đối đáp một lúc, ông ta nói tiếp: “Trƣớc khi đến đ}y, tôi đa ̂

khảo s{t m}́y c{i ba lô, có gi}́y chƣ́ng nhận của ông Thanh Sơn, Ủy 

ban Kh{ng chiến miền Nam, ký”. Th}ý chúng tôi chƣa tin, ông ta 

cho về đảo lớn l}́y con d}́u đem qua đóng c{i cụp lên  mặt gi}́y, rõ 

h|ng chƣ ̂ “Ũy ban Kh{ng chiến miền Nam tỉnh Phan  Thiết, Tổng 

Phú Quý”. 

Ông n|y l| Chũ tịch , hết sƣ́c nhi ệt tình . Sau khi đƣợc nghe k ể 

chuyến ghe chỡ số lƣợng lớn vũ khí về Nam, ông hƣ́a sẽ huy động hết 

thợ lặn trên đảo (thƣờng xuyên có 20 thợ lặn), l}́y hết số h|ng dƣới  

biển đêm qua mới đƣợc. 

Nƣớc ròng rút xa bãi, trên đƣờng ra chỗ ghe chìm th}́y kh}̃u 

súng lục 6,35 của Mƣời Thôi, ông ta đẹp ý qu{, xuýt xoa đề nghị ta 

b{n lại. Mƣời Thôi r}́t cảm động, tặng ngay cho ông để kỷ niệm v| sƣ ̃

dụng cho công t{c. 

Đo|n thợ lặn theo nƣớc ròng, 3 ng|y mới hết đồ đạc dƣới ghe v| 

nhƣ̂ng thƣ ́ h|ng nặng đƣợc ném trƣớc, trƣ ̀ s{ch vỡ v| h|ng ng}́m 

nƣớc bị cuốn trôi đi m}́t. Să̂n đảo nhỏ có nƣớc ngọt, súng đạn đƣợc 

chùi rƣ̃a, phơi khô v| xin đƣợc dầu nhớt của t|u Nhật chìm trôi t}́p 

v|o đảo để bôi cho khỏi rỉ sét. 

Ở lại đ}y 14 ng|y trong sƣ̣ đùm  bọc , nuôi dƣơ̂ng cũa đ ồng 

b|o đảo, thật không gì quý bằng . Đến lúc n|y , phải tính tìm 

thuyền đi về. Ông Chũ tịch hƣớng d}̂n mua chi ếc ghe mới lắp v| 

còn trên n ề. Chủ ghe th ật lòng không muốn bán , nhƣng ông Chũ 

tịch đ ộng viên tinh thần phục vụ kh{ng chi ến, cuối cùng chũ  ghe  
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b{n với gi{ 12.000 đồng. Bƣ̂a sau , mọi ngƣời hăm hở xuống h|ng ; 

bƣ̂a sau nƣ̂a , một liên lạc đ ảo Phú Quý v ề đ}́t li ền bị bắt , sau đó 

có m ột chiếc t|u cũa Pháp chạy ngang đ ảo. C{c anh nói có kh ả 

năng bị l ộ, lƣợt quay lại nó sê ghé . Mƣời Thôi quy ết định ph ải đi 

cho ăn chắc , nh}́t định không đ ể bị mất . Đêm đó Chũ tịch đ ảo 

thật lƣu luyến, l|m con bò liên hoan tiê̂n đƣa v| r}́t ti ếc vì b ận 

công tác , chớ th ật lòng muốn đƣa thuy ền về tận nơi tận chốn mới 

yên t}m. 

Trời x}́u, đa ̂ “xuống tố” mạnh. Tƣ̀ng cơn gió lốc kéo tƣ ̀ ngo|i 

khơi v|o, t|i công chính khuyên nên hoãn lại, nhƣng vì cậu liên lạc 

bị bắt, Mƣời Thôi nói gi{ n|o cũng phải đi, nếu địch đến thì phải 

quyết tƣ ̃thôi. 

S{ng ra, trƣớc giờ xu}́t ph{t, cả đo|n chủ kh{ch tập trung 

ch|o cờ, mặc niệm anh Lan đâ hy sinh. Trƣớc lúc tạm biệt, ông 

Chủ tịch đề nghị ta cho một c}y súng mút để bảo vệ đảo. Mƣời 

Thôi không chịu. Sau n|y, nghĩ lại v}̂n còn }n hận vì đa ̂tƣ ̀chối! 

Thuyền t{ch bến, đến 1 giờ trƣa “xuống tố”, t|i công bó đọt 

buồm còn 1/3 chạy đến tối, nhằm 16 nƣớc lớn, dịu gió mỡ 2/3 

buồm. Đến nƣ̃a đêm thay g{c thì ph{t hiện có t|u phía trƣớc mặt 

chạy ngƣợc hƣớng ta. Có kinh nghiệm nên đoán nó chƣa th}́y 

mình. Ta cƣ ́ đi. Đến khuya độ 4 giờ 30, trăng ngả th}́p, lính g{c ta  

lại kêu “t|u rƣợt”. Nhìn phía l{i th}́y t|u địch gần qu{. 

Trƣớc mặt, xa tít l| Cap. T|u địch đi cùng hƣớng với ta, không 

hăñ l| địch rƣợt . Mƣời Thôi cho xả hết buồm, đạp lái chuyển hƣớng. 

T|u địch chạy qua mặt, th}́y rõ cả lan can bằng đồng. Thế l| an to|n! 

Một phen lên ruột. 

Mặt trời nhô lên khỏi mặt nƣớc, nhìn hƣớng T}y th}́y Cap rõ 

r|ng. Thuyền băng qua V|m L{ng một lúc, bọc đuôi Gò Công t}́p v|o 

Cƣ̃a Đại m| không biết. Th}́y ghe mũi đõ chạy ra, anh em ngoắc  

tay hỏi to “đ}y l| đ}u?” Tƣ́c thì đƣợc trả lời l| “một On” (tên sĩ 

quan Ph{p gian {c khét tiếng ở Bến Tre đóng lon quan một,
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tên Léon Leroy). Lại phải vội vã chống ra, tạt ngo|i v|m Vũng 

Luông, bỏ neo, cho canh g{c. Mọi ngƣời mệt rã rời sau một đêm 

sóng gió, đầu óc căng thẵng. Ngủ thiếp đƣợc một chút, ngƣời g{c gọi 

giật dậy bảo “nƣớc lớn, ra ghe”. Không ngờ nƣớc ròng nhƣng vì ghe 

cơi trên bãi c{t cạn khô nên nằm êm ru. 

Mƣời Thôi v| thũy thũ ph}n v}n bèn nh ảy xuống đi l ần vô bờ . 

Gặp m ột thanh niên mặc qu ần x| lõn , thắt d}y nịt da , dắt dao 

“nha” (dao găm ), hỏi rối rít “có ph ải mình không ? Tôi đoán không 

sai các anh ngo|i kia v ề, có lệnh đi đón” . Anh còn cho bi ết “ỡ đ}y 

không có đ ồn giặc . Có Ủy ban , có d}n qu}n . Ghe mắc cạn do 

không biết luồng lạch , chờ nƣớc lớn d}̂n ra , ghe hƣ , vô nƣớc thì 

thay liền ghe khác” . 

Mƣ̀ng tho{t nạn, c{i mệt c|ng th}́m. Mƣời Thôi nhìn lên bờ 

th}́y một đo|n ngƣời đi h|ng hai, t{ hỏa lên, tƣỡng địch, níu anh du 

kích hỏi ai vậy? Hóa ra l| h|ng c}y bần chói nắng! 

Gặp Ũy ban , gặp đ ồng b|o , địa phƣơng t ổ chƣ́c ăn T ết sớm . 

N|o g| heo, dƣa h}́u , no nê . Địa phƣơng còn chu to|n cho sang 

ghe, thay thũy thũ d}̂n đƣờng qua Ba Tri , vô cƣ̃a H|m Luông . S{ng 

hôm sau, đến Rạch Cƣ̀ . Đƣợc tin b{o , anh Quạn Tham mƣu trƣỡng 

Khu 8 vội vâ đ ến tận bến đỗ, mƣ̀ng vui khôn xi ết, ch|o đón a nh 

em, nhƣ đón đo|n qu}n đại thắng trỡ v ề. Anh nói , đâ hơn nƣ̃a 

th{ng, không đƣợc tin tƣ́c gì . Điện hõi các khu đ ều không th}́y tăm 

dạng. “Chúng tôi sắp l|m lê̂ truy đi ệu m}́y anh r ồi?”. 

Về Khu 9: đầu th{ng 12-1946. 

Chuyến thƣ ́s{u: do anh Khang Phƣớc đƣa về bến n|o không rõ.  

Chuyến thƣ ́bảy: do anh Trần Văn Biếc đi ghe bầu chỡ 7 t}ń vũ khí, 

800.000 đồng Đông Dƣơng. Ông l{i tên L}n v| 3 thủy thủ. C{n bộ cùng 

đi có 3 ngƣời: Xích, Bang, Ngƣ.̂ Thuyền có găń m{y nhỏ. 

Khỡi h|nh  tại Sông C ầu lúc 3 giờ chi ều, chạy hƣớng  Đông 1 

đêm. Qua trƣa ng|y sau bị gây lái , phải l}́y 2 neo dằn 2 bên, thả trôi, 

lênh đênh 5 ng|y ngo|i biển khơi. Ng|y thƣ́ 5 thì thấy  bờ, 
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cho m{y chạy v|o bờ biển Vĩnh Ch}u, Sóc Trăng. Thuyền đậu xa bờ, 

l}́y thúng bơi v|o. Gặp địch đang đi bố, đốt nh|. Lập tƣ́c trỡ xuống 

thuyền, chạy về mũi C| Mau . Ng|y sau vô v|m Sông Đốc , giao h|ng 

v| tiền cho anh Huỳnh Thủ. 

Về Khu 8: chuyến cuốn chiếu cuối cùng. 

Chuyến thƣ ́ 20: do Phùng Xu}n Đại (đo|n của Khu 8, cùng 

chuyến ra với anh Mƣời Thôi) nắm. Tôi ở lại 4 th{ng sau, lúc đó trợ 

thủ cho S{u Kỳ đắc lƣ̣c nh}́t chỉ còn tôi, Huỳnh Văn Thông, Lộc 

Kiếng. Chạy ngƣợc chạy xuôi để vƣ̀a nhận chuyên chỡ vũ khí gom  

góp tƣ ̀c{c nơi đem về, tiếp nhận c{n bộ, bố trí nơi ăn ở. Xếp chuyến 

n|o đi trƣớc, chuyến n|o tiếp sau. Qua Tết 1947, h|ng còn tồn đƣợc 

dồn v|o 2 chiếc thƣ ́20 v| 21. 

Tôi đƣợc ph}n công đi chuyến 20, phải tranh thủ thờ i gian đi 

trong th{ng 3, l| th{ng biển êm nh}t́ (“tháng 3 b| gi| đi biển”). 

Chiếc thuyền n|y trọng tải 17 t}́n, ngƣời l{i l| Ba Trạc v| 3 thủy thủ. 

(Ba Trạc vô Nam Bộ, sau chuyển về Phòng H|ng hải). Vũ khí đầy 

c{c thùng có 2 trọng liên 12,7 mm. Tiền đƣ̣ng bao t{m tri ệu đồng 

Đông Dƣơng. 

Khỡi h|nh tại Sông Cầu, cuối th{ng 3-1947. Thuyền chạy một 

đêm về hƣớng Đông. 8 giờ s{ng hôm sau, chuyển hƣớng T}y Nam 1 

ng|y 1 đêm. S{ng ng|y thƣ ́ 2 th}́y Cap, gặp “tố B| Lê̂”, phải cuốn  

buồm, nhảy l{i, l}́y chèo thay l{i, thả theo gió 3 ng|y đêm thì  vô 

đúng v|m Rạch Cƣ ̀Khu 8. H|ng, tiền giao trƣ̣c tiếp cho anh Hoặc , 

Trƣỡng Ban Qu}n nhu Khu 8. 

Chuyến thƣ ́ 21: do anh Võ Đăng Kỳ v| Đặng Văn Qua phụ 

tr{ch, đem hết nhƣ̂ng gì còn lại. Khỡi h|nh v|o đầu th{ng 4-1947 v| 

đi suôn sẻ vô biển Rạch Cƣ,̀ Bến Tre. 

Tƣ̀ chuy ến ghe thƣ́ 8 đến thƣ́ 19, tính ra còn 12 chiếc nằm 

trong danh sách cũa Ban V ận tải do anh Vô Đăng K ỳ phụ tr{ch 

đƣợc l ệnh xu}́t phát tại Sông C ầu: T}́t c ả đều về an to|n, đến nơi 

đâ định , không có súng  đạn n|o lọt v|o tay địch, phần nhiều
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thuộc bến bãi Khu 8. Đến nay đa ̂hơn 50 năm rồi, anh em còn sống 

không còn nhớ nổi cụ thể chi tiết để ghi lại cho đũ! Tuy nhiên có thể 

khẵng định đo|n ghe biển bằng gỗ, chạy bằng buồm bọc gió đã cảm 

tƣ ̃xuyên biển Đông chỡ súng đạn, tiền Đông Dƣơng ng}n h|ng, c{n 

bộ v|o chiến trƣờng Nam Bộ tƣ ̀ buổi đầu kh{ng chiến chống Ph{p. 

Chính con đƣờng truyền thống n|y đến thời chống Mŷ  mới đƣợc 

gọi l| “đƣờng Hồ Chí Minh trên biển”. 

Đoàn vận chuyển BCX - VTP (Binh công xƣỡng Võ Thành Phát) 

Sau một thời gian sản xu}́t, săṕ xong 40.000 quả lƣụ đạn, BCX - 

VTP đƣợc lệnh di chuyển v|o Tuy Hòa ở vùng H| Trung thuộc phía T}y 

đeò Cù Mông. Nơi đ}y đƣợc x}y dƣ̣ng quy mô để tiếp tục sản xu}́t 

lƣụ đaṇ v| nghiên cƣú sản xu}t́ đaṇ bazoka, nhờ sƣ ̣ chi viện hết 

mình của Binh công xƣỡng Tƣ ̀Nhai v| Lý Văn Bé thuộc Khu 5. Tại địa 

điểm mới, đƣợc trang bị thêm m{y tiện, m{y phay, m{y b|o, thêm một 

số m{y móc của nh| m{y đƣờng Đồng Bò. 

Trƣớc khi Ủy ban kh{ng chiến miền Nam trỡ về Nam Bộ, BCX - 

VTP đƣợc lệnh th{o dơ̂ hết m{y móc, nguyên vật liệu chỡ bằng 

đƣờng biển v|o Khu 8, th{ng 5-1947. Đo|n vận tải 14 có 6 ghe lớn ở 

Sông Cầu do anh Thận phụ tr{ch đƣa đi. Phải huy động h|ng trăm 

công nh}n v| d}n qu}n tại chỗ, ng|y đêm khu}n v{c tắt qua đèo Cù 

Mông cả th{ng trời mới đem đƣợc xuống thuyền kịp lúc còn  tƣ̀ng 

đợt gió thuận. 

Đo|n n|y, 4 chiếc đi đầu thì suôn sẻ về đến cƣ̃a Cổ Chiên, một 

bộ phận phối hợp với Binh công xƣỡng II Khu 8 bắt đầu nghiên 

cƣ́u sản xu}́t đạn lõm bazoka, một bộ phận đóng ở  phía Cồn Ngao, 

trên đƣờng xuống C| Mau (căn cƣ ́Kiến V|ng) để x}y dƣ̣ng , lo cho 

chiến trƣờng Campuchia sau n|y. 

Còn 2 chiếc đi sau, chỡ m{y tiện nhỏ. Một chiếc do Sinh nắm 

(Sinh R}u Chuột), đi ngang Hòn Khói thì bị bắt. 
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Chiếc thƣ ́ 2, Nhung v| Lu}n chạy lọt vô B| Rịa. Khu 7 tiếp 

nhận trọn vẹn v| đa ̂ b{o tin ngay cho Ủy ban kh{ng chiến miền 

Nam yên t}m. 

Một số máy móc , nguyên vật liệu cũa Nh| máy đƣờng Đ ồng 

Bò ti ếp tục v ận chuyển ra cƣ̃a sông Đ| Rằng , tập trung dọc mé 

biển xâ Phú Lạc tƣ̀ sau tháng 6-1947. Thời đi ểm n|y , c{c cơ quan 

thuộc Ũy ban kháng chi ến miền Nam đâ rút khõi địa b|n Tuy Hòa . 

Nh}n có 4 ghe mû i đõ Gò Công ra bán gạo v ề thuyền không , anh 

Lê Duy Trinh , Phó Chủ tịch Ủy ban kh{ng chi ến tĩnh Phú Yên giao 

cho họ chỡ nốt số gang , sắt, thép v ề miền Nam giao cho các binh 

công xƣỡng . 

Tƣ ̀ lúc băt́ đầu đến khi kết thúc, chỉ tính riêng con đƣờng xuyên 

biển Đông xa bờ, ta đa ̂ đi đƣợc 36 chiếc thuyền buồm, đƣa c{n bộ, 

chiến sĩ, chỡ gạo tiếp tế ra... rồi nhận vũ khí, tiền, v|ng, rƣớc c{n bộ 

trỡ về Nam Bộ m| hai phần ba l| v|o cƣã biển Bến Tre. 

Có thể kê ra nhƣ sau: 

- 21 chiếc của Ban Vận tải đồng chí Võ Đăng Kỳ. 

- 2 chiếc chỡ Đo|n c{n bộ qu}n sƣ ̣Bến Tre. 

- 3 chiếc đi Th{i Lan. 

- 6 chiếc chỡ Binh công xƣỡng Võ Th|nh Ph{t. 

- 4 chiếc về Gò Công. 

Trong số n|y có 2 chiếc bị bắt nhƣng c{c c{n bộ lần lƣợt trốn 

tho{t, chỉ hy sinh đồng chí Lan, m}́t tích đồng chí Luy thợ m{y. Vũ 

khí tính đƣợc trên 250 t}́n, không kể m{y móc v| vật liệu. Không 

có ghe chỡ súng đạn n|o lọt v|o tay địch. 

Chỉ trong vòng không đầy một năm, trong ho|n cảnh hết sƣ́c 

khó khăn v| thiếu thốn, Ban Tiếp tế đa ̂ ho|n th|nh nhiệm vụ một 

c{ch xu}́t sắc, đa ̂ tạo thêm sƣ́c mạnh cho qu}n d}n miền Nam 

chiến thắng trên chiến trƣờng. 

Mặc dù nhiệm vụ của mỗi ngƣời có kh{c nhau, nhƣng ai cũng tỏ 

ra tuyệt vời. Tƣ ̀ bƣớc ban đầu thắng lợi, khi về chiến trƣờng,
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c{c anh ấy đa ̂ph{t huy cao độ t{c dụng của mình trên mọi lãnh vực 

công t{c. 

52 năm qua, nhiều đồng chí đâ ngâ xuống . Ngƣời trong cu ộc 

còn sống sót h ầu hết đều tuổi cao, trí nhớ đã hao mòn n ên việc sƣu 

tầm v| ghi lại h ết sƣ́c khó khăn , nhƣng phải khắc phục khó khăn 

đó đ ể ghi lại vì không muốn đ ể cho lịch sƣ̃ Nam B ộ kh{ng chi ến, 

đặc bi ệt ở buổi đầu, thiếu m}́t nhƣ̂ng trang chi ến công thầm lặng 

xuyên biển Đông v| xuyên Trƣờng Sơn , đƣa chi viện cũa Trung 

ƣơng kịp thời v|o chi ến trƣờng mi ền Nam trƣớc khi n ổ ra to|n 

quốc kháng chi ến. 

Nguồn: Thăng Long (chủ biên): Nhớ Nam Bộ và Cƣ̣c 

Nam Trung Bộ buổi đầu kháng chiến chống 

Pháp, Nxb. Trẻ, Th|nh phô ́ Hồ Chí Minh, 

1999, tr. 319-339. 
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PHỤ LỤC 46 

CHỢ MỸ AN - ĐÊM BƢNG BIỀN 

DƢƠNG H\ 

Cuối năm 1947, tôi còn hoạt động bí mật tại S|i Gòn. 

Trong một gian nh| l{ của một ngƣời bạn (đối diện Sỡ Công an 

th|nh phố ng|y nay), tôi trông th}́y một t}́m hình có sƣ́c thu hút kỳ 

lạ: nền ảnh một m|u đen, trên nền đen ấy nổi lên vô số ch}́m trắng. 

Nhìn kỹ mới biết đó l| hằng h| sa số {nh đèn đêm l|m s{ng rƣ̣c 

một ch}n trời. 

Tƣỡng chƣ̀ng đ}y l| cảnh ban đêm của S|i Gòn hay Hồng Kông gì 

đó. Nhìn kỹ hơn th}ý dƣới hình có ghi ba chƣ:̂ “Đêm bƣng biền”. 

Trƣớc đó cũng đa ̂ nghe ngƣời ta đồn nhau: Ban đêm trong 

bƣng nhộn nhịp lắm, khi nhìn th}́y t}́m hình n|y rồi tôi mới thật tin. 

Đúng l| thằng T}y nó bịp mình, n|o bƣng biền l| đ}́t chết, không 

có lấy một bóng ngƣời, v.v.. 

Sau đó tôi bạo dạn mang bƣ́c hình n|y chuy ền tay cho số bạn bè  

quen biết, đặc biệt trong giới }m nhạc v| học sinh S|i Gòn xem, ai n}́y 

đều trầm trồ khen ngợi: “Bƣng biền vui qu{ ta!”. 

Đầu năm 1948, tổ ba ngƣời chúng tôi bị “b ể”, một bị bắn ch ết tại 

chỗ, một bị bắt sống. Tôi thì tho{t chết, m}́t liên lạc, chạy thục mạng 

cùng c}y đ|n violon v|o khu giải phóng, cuối cùng về tận Mŷ  An, 

công t{c m}́y năm tại bƣng biền Đồng Th{p, đầu não kh{ng chiến 

nổi tiếng của Nam Bộ v| Khu 8. 
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B}y giờ tôi có đũ điều kiện v| thời gian để xem Mỹ An có đúng nhƣ 

ngƣời ta đồn v| nhƣ bƣć hình Đêm bƣng biền chụp đó không? 

Đ}y l| một cù lao bình thƣờng, ban ng|y chỉ th}́y có m}́y c{i lều 

trống rỗng, lèo tèo, điều r}́t dê ̂hiểu vì sợ m{y bay địch rình rập bắn 

ph{. Chợ Mỹ An nằm ở một vị trí r}́t thuận lợi về giao thông bên 

cạnh Thiên Hộ, nằm trên kinh Nguyê̂n Văn Tiếp. Xa hơn về phía 

sông Tiền l| Cao Lãnh rồi Ba Răng, Đốc V|ng. Xa nƣâ l| Hồng Ngƣ ̣

vùng địch chiếm. Hƣớng nam l| vùng nông thôn Mỹ Thuận, C{i Bè, 

Cai Lậy, đồng ruộng phì nhiêu. Cả vùng rộng lớn l|  vƣ̣a c{ nƣớc 

ngọt mênh mông của đồng bằng sông Cƣ̃u Long. 

B}́y giờ l| mùa khô. Khoảng bốn giờ chiều, mặt trời chƣa kịp 

xuống bƣng thì ôi, h|ng trăm ghe xuồng lớn nhỏ đũ cơ̂ tƣ ̀ c{c 

kênh rạch trong vùng giải phóng, chỡ đầy ắp c{c thƣ ́nông thủy sản 

đổ về đ}y. Còn đồng b|o trong vùng tạm chiếm nhƣ Hồng Ngƣ̣ , 

Cao Lãnh, Cai Lậy, đến cả Sa Đéc v| Long Xuyên, đi bằng ghe cui 

cho đến ghe ch|i loại vƣ̀a chỡ đ ầy ắp h|ng tiêu dùng , b}́t k ể lệnh 

phong tõa cũa địch , họ luồn lách trên rạch bằng mọi cách v|o  vùng 

C{i Bèo, Mỹ An, Thiên Hộ n|y để l|m ăn buôn b{n. Khi trời thật tối thì 

n|o l| đeǹ măng sông, đèn khí đá, đèn bão v| đèn cóc bốc sáng lên , 

đằng xa nhìn tới nhƣ một biển sáng, thật l| một cảnh tƣợng n{o nhiệt 

vô cùng. 

Đúng l| chợ đêm bƣng bi ền đ}y . Tôi nghî mung lung : Ngƣời 

ta tới đ}y mua bán t}́p n ập, còn mình m ua một xị d ầu lƣ̃a , hai cục 

đá lƣ̃a v| m ột cục x| bông đá vƣ̀a tắm , vƣ̀a giặt l| h ết chuyện. M| 

mình có thi ếu gì đ}u , lúa ven hai bờ sông đủ ăn , thiếu thì đi s}u 

v|o Đồng Tháp să̂n lúa trời , chịu khó d ập về m| ăn . Còn thức ăn 

về mùa n|y, buổi trƣa một mình tôi xuống sông chĩ bằng hai b|n 

tay m| bắt cá đ ộ một giờ đũ cho m ột trung đội ăn cả ng|y. Vậy 

m| còn bị anh em chê trách cá nhõ quá , phải bắt cá to mới ăn ... 

Vậy thì b}y giờ mình đi xem chơi . Đi đâ trên sông r ồi mò lên bờ , 

đúng l| trên trời dƣới cá , lần đầu tiên tôi th}́y con cá  bông
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nặng cả chục ký. Còn c{ lóc loại ba ký một con l| thƣờng. Rắn hổ 

h|nh, hổ đ}́t đầy ắp khoang thuyền. Rùa v|ng bò nghênh ngang 

dƣới khoang cũng nhƣ nằm chật ních trong lọp. Trên bờ thì c{c 

loại khô c{ bông, c{ lóc, c{ sặc đầy một đống, đằng kia một nia. 

Mắm thì khạp , hũ đăng đẳng . Hằng đêm đồng b|o vùng giải phóng 

đổ h|ng về đ}y vô số kể. 

Đồng b|o vùng tạm chiếm v|o đ}y buôn b{n, tƣ ̀trên sông tới trên 

bờ b|y b{n đủ c{c mặt h|ng tiêu dùng , đƣờng , sƣ̂a, dầu lƣ̃a , x| 

bông... Ở vùng tạm chi ếm có gì thì đ}y có t}́t c ả. B{n xong họ 

mua cá , rùa , rắn rồi theo đƣờng cû v ề vùng tạm chi ếm. 

Chợ đêm chạy d|i ven sông v| r ải rác khắp cù lao , ngang dọc 

chƣ̀ng hai c}y số . Hằng đêm có h|ng ng|n ngƣời tụ t ập tại đ}y . 

Cố nhiên có số ngƣời đi chơi , đồng thời cûng có khá đông cán b ộ 

đi công tác qua đ}y . Chung quanh cù lao , thanh niên nam nƣ̂ hẹn 

nhau tƣ̀ bao giờ , đ}y một cặ p, đằng kia m ột đôi , cặp đƣ́ng , cặp 

ngồi trên bâi cát , họ t}m tình }u y ếm. Trên sông số ghe xu ồng 

mua bán đi lại không ngƣ̀ng , số thì cắm xu ồng đậu v}y chặt l}́y 

cù lao. 

Bỗng nghe có ti ếng r|o r|o tƣ̀ xa , h|ng trăm chiếc xuồng cũa 

Vệ quốc  đo|n rê sóng đi ngang qua , m{i chèo x|o xạc nhịp nh|ng 

nhƣ đo|n hùng binh đang tiến lên trận mạc . Họ nối đuôi nhau 

th|nh một vệt d|i, rồi cùng với ti ếng mái chèo bi ến m}́t trong 

bóng đêm , l|m tôi nhớ lại nhƣ̂ng hình ảnh trong sách báo . Th{ng 

4-1947, qu}n ta đánh cho địch m ột trận tả tơi tại Gi ồng Dƣ́a , họa 

sĩ Di ệp Minh Ch}u lỗi lạc , cắt l}́y máu trên cánh tay mình vê trên 

mảnh lụa bƣ́c tranh Bác H ồ và ba em bé Bắc , Trung, Nam m| ngƣời 

đời nhớ mâi ; v| cûng Quốc khánh  2 th{ng 9 năm đó , một ng|y 

hội tƣng bƣ̀ng , có c ả duyệt binh, triển lâm v| bi ểu diê̂n văn ngh ệ 

tại Thiên H ộ. 

Một hôm tôi đến Mŷ An , nghe tiếng trống tƣ̀ trên c ồn vọng lại 

mênh mang , nhìn kỹ đằng kia th}́y ngƣời ta đang biểu diê̂n văn
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nghệ. Đến gần mới biết anh Nguyê̂n Bính v| Đo|n Giõi đang diê̂n vỡ 

kịch thơ Áo đêm trăng của chính nh| thơ Nguyễn Bính . Nguyê̂n Bính 

đóng vai chồng, vì không có nƣ ̂ nên Đo|n Giỏi đóng vai vợ. Nội 

dung vỡ kịch thơ l| vợ tiê̂n chồng ra trận chiến đ}́u bằng chiếc áo mới 

may xong dƣới {nh trăng vằng vặc đầy tình yêu. 

Vƣ̀a xem xong vỡ kịch thơ, bỗng có ngƣời gọi tên tôi. Quay lại 

nhìn th}́y anh Trƣờng bên phòng Nhiếp ảnh, theo sau còn có hai 

ngƣời. Anh Trƣờng ph}n trần với tôi: 

- Mình tƣ ̀ Đốc V|ng về, trên đƣờng gặp hai anh du kích tƣ̀ 

trong lùm dƣ̀a nƣớc nhảy ra hỏi gi}́y tờ. M| mình trong ngƣời 

không một tờ gi}́y lộn lƣng. C{c anh tƣớc l}́y m{y chụp hình v| bắt 

mình về đ}y. May qu{, gặp anh, anh nói giùm cho. 

Tôi đƣa gi}́y chƣ́ng nhận của đơn vị c}́p, trình với hai anh du 

kích rồi năn nỉ, xin bảo lãnh cho anh Trƣờng. Nhƣng c{c anh du 

kích không nghe: 

- M}́y th{ng trƣớc, địch thƣ̀a trời tối đi ghe tới chỗ hồi nãy, bắn 

chết một anh ở  trạm g{c của chúng tôi. B}y giờ chẵng biết thật giả, 

đƣa về xã tính sau. 

May sao một đo|n ngƣời ăn mặc b| ba đen tƣ ̀ xa đi tới, anh 

Trƣờng cản đƣờng một anh trong đo|n ngƣời v| lớn tiếng: 

- Anh Tƣ đ}y rồi! Anh Tƣ Võ Ph{t nh| mình (Bí thƣ Long Ch}u 

Sa). Trƣờng hạ giọng năn nĩ nhờ anh Tƣ giúp đơ̂ , anh Tƣ quay lại, tƣ ̣

giới thiệu mình v| giới thiệu Trƣờng với hai anh du kích: 

- Đ}y l| Trƣờng, thƣờng chụp hình cho hội nghị bên tỉnh Long 

Ch}u Sa nh| mình. Xong anh quay lại nói với Trƣờng: “Về sau chú đi 

đƣờng phải gi}́y tờ c}̃n thận, đƣ̀ng l|m phiền anh em du kích nghe! 

Nhớ chi ều mai sang bên tôi có chút vi ệc, b{o c ả anh Khiêm nƣ̂a  

nghe!”. 

Thế l| công việc êm ả. Chiều hôm sau anh Văn Khiêm, Trƣờng v| 

tôi cùng đến Văn phòng anh Tƣ. 

Ch|o hỏi xong, anh Tƣ v|o đề ngay: “Có gì khó khăn không?”. 
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Anh Khiêm trao cả tập ảnh hôm nọ chụp trong đại hội tỉnh, 

đồng thời đƣa riêng anh Tƣ một t}́m hình v| giới thiệu: 

- Đ}y l| bƣ́c hình Đêm bƣng biền do tôi chụp m| hôm nọ a nh 

Tƣ hõi . 

Nhìn anh Khiêm, tôi vƣ̀a sƣ̃ng sốt, vƣ̀a kính trọng, tƣ ̣ tr{ch 

mình l}u nay thờ ơ chẵng hay biết gì. Té ra t{c giả bƣ́c hình l| anh 

Văn Khiêm, Trƣỡng phòng Nhiếp ảnh của Sỡ Thông tin Nam Bộ 

đang đƣ́ng trƣớc mặt mình. Anh Tƣ xem xong tập hình Đại hội tĩnh 

rồi mới xem kỹ lại t}́m hình Đêm bƣng biền. 

- Đúng, bƣ́c hình n|y vƣ̀a có ý nghĩa chính trị vƣ̀a có gi{ trị 

nghệ thuật, t}́m hình n|y có thể để đời cho con ch{u mai sau, cho 

chúng biết thế n|o l| Đêm bƣng biền. Xong anh hỏi: “Anh Khiêm l|m 

c{ch n|o m| chụp đƣợc một kiểu hình độc đáo nhƣ vậy?”. 

- Nghề nghiệp m| anh Tƣ. Phải m}́t cả th{ng trời, cùng với 

thằng đệ tƣ ̃Hồng Sến đi săn đón hình ảnh m| chọn đúng góc độ mới 

l}́y đƣợc một hình ảnh nhƣ vậy. 

Nh}n đ|, tôi xen v|o: 

- Thƣa anh Tƣ, khi em còn ở  S|i Gòn cũng đâ nghe nhiều 

ngƣời nói về bƣng biền, v| cũng tại nơi đó em v| một số bạn bè 

cũng đa ̂xem qua t}́m hình n|y. B}y giờ mới biết mặt t{c giả của tấm 

hình Đêm bƣng biền. 

Anh Tƣ nói thẵng v|o tình hình chợ bƣng biền: 

- Chính chợ bƣng bi ền nổi tiếng l|m cho địch ph ải chú ý . Gần 

đ}y địch qu}́y phá khu vƣ̣c n|y hơn trƣớc . Ban ng|y chúng cho 

m{y bay ch| x{t , độc hơn l| ban đêm chúng cho bi ệt kích v|o phá 

ph{ch . Hai anh du kích hôm qua nói đúng , m}́y tháng trƣớc cûng 

đâ x ảy ra , nh}n tối trời , chúng đi bằng ghe cui , tắt máy th ả trôi 

theo dòng nƣớc sát bờ sông , đến trạm gác cũa ta chúng nh ảy bổ 

lên, bắn ch ết anh trạm trƣỡng , cƣớp đi một số đ ồ đạc r ồi cho nổ 

m{y chạy mất . Th{ng sau chúng lại giở trò đó , du kích ta cûng 

khôn , v}̂n đ ể nguyên trạm gác , nhƣng anh em phục kích c{ch
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trạm độ 5 thƣớc, chúng chƣa kịp đổ lên trạm thì anh em ta tống cho 

chúng m}́y tr{i lƣ̣u đạn. Bốn thằng đền mạng v| s{u, bảy thằng bị 

thƣơng, ghe chúng tanh b|nh. Nhƣng chúng n|o có chịu thua , lần 

sau chúng v|o cặp ghe vô bờ rồi kéo lên nằm kích s{t đƣờng , m}́y 

anh c{n bộ nh| mình đi qua, chúng hô to bắt đƣ́ng lại. Biết bị phục 

kích anh em bỏ chạy, chúng xả súng bắn chết tại chỗ bốn anh, hai 

anh bị thƣơng. May nhờ du kích ta đến kịp thời, cho chúng m}́y tr{i 

lƣ̣u đạn, chúng mới chịu xuống ghe nổ m{y biến m}́t. Khổ cho đồng 

b|o ta ở Hồng Ngƣ ̣v| Cao Lãnh thƣờng bị chúng chặn đƣờng cƣớp 

bóc, hãm hiếp. 

Về ta, nhờ phong tr|o du kích ng|y c|ng lớn mạnh, ấp, xã đều có 

trung đội, đại đội, đồng thời biết hết ngóc ng{ch đi lại của chúng, 

nên đêm đến l| đi phục trƣớc, chặn đánh chúng tƣ ̀xa c{ch Mỹ An 6-7 

c}y số. Nên Mỹ An ban đêm chợ búa yên l|nh. Ngo|i ra, đồng b|o 

trong bƣng r}́t tốt, một lòng đi theo kh{ng chiến. An ninh thì khỏi nói. 

Đêm ngủ nh| không đóng cƣ̃a, không có chuyện cƣớp bóc, trộm cắp, 

cả hai năm nay chƣa hề xảy ra vụ n|o. 

Sau đó, anh Tƣ đâi chúng tôi bƣ̂a cơm ba món bằng con c{ lóc ba 

ký. Đầu đuôi n}́u canh chua, th}n giƣ̂a nƣ̃a kho nƣ̃a chiên. Bƣ̂a cơm 

h}́p d}̂n chúng tôi l| m}́y khƣ́a c{ chiên bơ, vƣ̀a ngọt, vƣ̀a thơm . 

Xong cơm ra sau hè, tôi hỏi anh thƣ ký của anh Tƣ đ|o đ}u ra của 

n|y. Anh trả lời: 

- Hằng ng|y ghe ch|i v|o vùng ta “ăn” cá v| tr}u bò các thƣ́ , 

ngƣời thì đóng thuế bằng tiền, kẻ thì đóng thuế bằng h|ng. Bên Ũy 

ban mới gỡi cho bên tôi một thùng bốn ký đó m|. 

Mãi v ề sau đầu óc tôi cƣ́ nhƣ cuốn băng truy ền hình , diê̂n đi 

diê̂n lại nhƣ̂ng hình ảnh tƣ̀ t}́m hình Đêm bƣng biền đƣa tôi về Mỹ 

An xem tƣờng t ận chợ đêm trong bƣng , đến Quốc khánh 2-9-1949 

lần về Thiên Hộ xem Vệ quốc đo|n di ễu binh , xem biểu diê̂n văn 

nghệ, nghe Đ|i phát thanh Tiếng nói Nam B ộ đƣa tin chiến thắng 

của qu}n d}n ba mi ền, xem chiếu bóng v| xem tri ển lâm v ề sƣ̣ 
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lớn mạnh của qu}n v| d}n ta trong bƣng biền có sƣ ̣ chƣ́ng kiến 

của c{c c}́p lãnh đạo tƣ ̀Trung ƣơng đến chính quyền địa phƣơng,... 

T}́t c ả nhƣ̂ng hình ảnh đó quy ện lại , tôi }́p ũ , suy tƣ . Mãi tới năm 

1952 tôi mới viết xong b|i h{t Đêm bƣng biền, đƣợc nghệ sĩ Kh{nh 

V}n h{t trên Đ|i ph{t thanh Tiếng nói Nam Bộ. Sau đó anh Trần Kế (em 

ruột của nhạc sĩ Ho|ng Hiệp) mang đi h{t lƣu động ở  miền T}y. 

C{ch đ}y hai th{ng, Đ|i Truyền hình Th|nh phố Hồ Chí Minh đa ̂d|n 

dƣ̣ng lại để ph{t hình v|o dịp kỷ niệm 20 năm giải phóng miền Nam 

v| 50 năm th|nh lập nƣớc (1945 - 1995). 

Xin th|nh thật biết ơn lớp ngƣời đi trƣớc đa ̂tạo ra Khu bƣng biền. 

 Tháng 2-1995 

Nguồn: Mùa thu rồi, ngày hăm ba,  

Sđd, t.4, tr. 47-51.
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PHỤ LỤC 47 

VỀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 

THỜI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

NGUYÊ̂N B[ NIÊN 

Tôi l| một chiến sĩ, chiến đ}́u ở miền Đông Nam Bộ hai thời kỳ, 

may mắn sống đến ng|y nay, xin ghi lại v|i điều về “miền Đông 

gian lao m| anh dũng”. 

Nam Bộ thời kh{ng Ph{p chia th|nh 3 khu: Khu 7, Khu 8 v| 

Khu 9. Khu 7 l| khu miền Đông Nam Bộ. 

Khu 8, Khu 9 l| đồng bằng sông ngòi, l| vƣ̣a lúa của cả nƣớc. Còn 

Khu 7 l| vùng cao rƣ̀ng núi, nhƣng giao thông thủy bộ cũng thuận 

lợi, nối liền với Campuchia, tiếp gi{p miền Trung, tiếp cận thũ phủ 

S|i Gòn của địch, có thể liên ho|n với Khu 8, có nhiều căn cƣ ́ địa 

c{ch mạng, có du kích chiến tranh mạnh, có địa đạo chi ến l| thế 

b{m trụ vƣ̂ng chắc. 

Miền Đông Nam Bộ thời kháng Pháp r}́t nghèo v ề kinh tế, 

không đũ lƣơng thƣ̣c , có rừng bạt ng|n m| không khai th{c đƣợc , 

có nhi ều đồn điền cao su lớn nh ất Đông Dƣơng , nhƣng nằm trong 

tay kẽ thù . 

D}n miền Đông chũ y ếu l| nông d}n (m| đa số l| cố b ần 

nông) v| công nh}n đồn điền, đời sống cơ cƣ̣c thi ếu thốn mọi b ề, 

bị {p bức bóc l ột thậm tệ, thậm chí sinh mạng , chủ T}y muốn 

h|nh hạ gi ết chóc lúc n|o cũng đƣợc . Thời kháng chi ến chống 

Ph{p , ai đi kháng chi ến ở miền Đông đều phải đối mặt trƣớc  hết 
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l| thiếu ăn v| bệnh tật triền miên. Chƣa nói đến đánh địch, chỉ 

riêng giƣ ̂ vƣ̂ng đƣợc chiến khu, giƣ ̂ vƣ̂ng đƣợc đội ngũ trong suốt 

cuộc kháng chi ến trong nhƣ̂ng đi ều kiện khắc nghi ệt cũa cu ộc sống  

cũng l| đũ dũng cảm rồi! Thế m|, ngƣời d}n miền Đông không 

nhƣ̂ng vƣợt qua đƣợc gian lao, m| còn anh dũng đánh giặc giõi khiến 

địch phải gờm: 

“Chiến khu Đ đi dê ̂khó về 

Lính đi toi mạng, quan về mất lon”. 

Không phải chỉ có vậy, miền Đông qua c{c thời kỳ chống đế 

quốc x}m lƣợc, ng|y c|ng nổi rõ vai trò vị trí chiến lƣợc của mình, 

nh}́t l| thời chống Mỹ, đến đỗi địch phải thốt lên: 

“Chiến khu Đ còn, Sài Gòn mất...”. 

Chiến thắng giặc đói và bệnh tật 

Nói miền Đông Nam Bộ trong thời kh{ng Ph{p thì trƣớc hết 

phải nói thiếu ăn v| bệnh tật, l| chỗ yếu chí tƣ ̃ của c{ch mạng 

miền Đông. Địch tập trung đánh v|o chỗ nhƣợc n|y bằng nhiều thũ 

đoạn độc {c: ph{ sản xu}́t, cƣớp lúa, trộn thuốc độc v|o gạo, muối, 

mắm ruốc, c{ khô, xóa trên bản đồ c{c cƣ̃a kh}̃u, đánh thƣờng  

xuyên c{c đo|n vận tải tiếp tế lƣơng thƣ̣c, y dƣợc, g}y nên cảnh thiếu 

đói suốt nhƣ̂ng năm kh{ng chiến. Nh}n d}n v| c{c lƣ̣c lƣợng tho{t ly 

c{ch mạng phải thắt lƣng buộc bụng; mì, muối l| thƣ́c  ăn chủ lƣ̣c. 

Ngay nhƣ muối cũng không d{m rang lên, vì sợ giảm độ mặn. Có 

lúc phải dùng nƣớc tro lóng cô đặc lại thay muối , nhiều nơi, 

nhiều lúc phải ăn củ rƣ̀ng, l{ rƣ̀ng, rau rƣ̀ng. Tỉnh B| Rịa ăn hột 

mít, bột c}y thiên tuế, tỉnh Biên Hòa ăn củ mì, l{ lang ăn tƣ ̀gốc lên, 

thay cơm. Huyện Hớn Quản của Thủ Dầu Một đói, một số b| mẹ 

chết miệng còn ngậm tr{i rƣ̀ng m| con còn ôm vú mẹ. Tỉnh T}y Ninh 

cũng thiếu đói nghiêm trọng. Nói chung c{c tỉnh miền Đông hồi đó ai 

cũng phải ăn cơm độn với củ, măng, đậu, rau; một lon gạo thƣờng bốn 

ngƣời ăn trong một ng|y. 

Trong kháng chi ến phải giõi hai vi ệc: chiến đ}́u giõi , sản xu}́t 

tƣ̣ túc giõi . Ở c{c rừng căn cứ , muốn có cái ăn phải phá rƣ̀ng l|m
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r}̂y trĩa lúa tr ồng mì , bắp. L|m đƣợc m ột m}̂u rƣ̀ng bằng l|m mƣời 

m}̂u ruộng thuộc. Đất rẫy không chín l| không đƣợc ăn , giƣ̂ r}̂y có 

ngƣời bị cọp ăn , thật vƣ̀a gian kh ổ vƣ̀a nguy hi ểm. Anh em thƣờng 

nói: “L|m r}̂y gi ảm kỹ” , nhƣng phải sản xu}́t giõi thì mới chi ến 

đ}́u giõi . 

Ng|y 20-10-1952, bão lụt năm Thìn, tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu 

Một chịu nặng thiên tai. C{c xã dọc theo sông Đồng Nai, sông S|i 

Gòn, sông Thị Tín, nƣớc d}ng cao nhƣ biển lớn. Nh| cƣ̃a bị trôi dạt, 

gia súc, gia cầm bị chết, ruộng lúa đều bị chìm trong nƣớc, c{c loại 

củ rƣ̀ng ngập t|n lụi. Dọc sông Đồng Nai, c{c xã T}n Hòa, T}n Tịch, 

Thƣờng Lau không xuồng ghe, ngƣời không biết bơi, nh}n d}n 

phải leo lên nóc nh|, rồi lên ngọn c}y kêu cƣ́u. Nhiều ngƣời, nh}́t l| 

trẻ em bị nƣớc cuốn. Ở Lạc An, cọp beo, rắn rít cũng  phải b{m 

ngọn c}y, rủi ro trên c}y có ngƣời thì bị chúng giết hại. Nhƣn̂g thanh 

niên bơi giõi , ôm phao tre đi cƣ́u đ ồng b|o đƣa về đồi cao. Lúc n|y 

tôi ở  trung t}m cơn lũ. C{c cụ gi| cho biết, đời c{c cụ chƣa bao giờ 

bị thiên tai nhƣ năm con rồng n|y. Hai ng|y sau, gió êm nƣớc rút 

dần. Một cảnh hoang t|n đổ n{t b|y ra trƣớc mắt! Không nh| thì có 

thể che chòi ở đơ̂, nhƣng còn c{i đói l}́y gì thay thế? Ngay nhƣ nơi 

có cũng khó chi viện! 

Nạn đói đe dọa kinh khủng . Đồng b|o Hớn Qu ản, chiến khu 

Đ, Bến Cát xin chính quy ền cho ra th|nh , nƣơng dƣ̣a b|  con, tìm 

việc l|m một thời gian sê trỡ v ề. Một số chi ến sî xin tr ả súng v ề 

nh| để có c{i ăn , nhƣng thề không đầu h|ng giặc . Đồng b|o ra đi 

m| nƣớc mắt tuôn tr|o . Có nơi chủ trƣơng vét h ết gạo n}́u cháo đ ể 

b| con lót dạ có sƣ́c m| đi . Chỉ có trẻ em , ngƣời gi| ăn m ột chén . 

Đa số thì nhịn v| nói : Anh em cán b ộ chiến sî ở lại còn gì đ}u m| 

ăn! Thôi! để ch{o lại cho anh em đỡ dạ chút n|o hay chút nấy . Thế 

l| cả đồng b|o cán b ộ chiến sî đ ều khóc r ồi gạt nƣớc mắt chi a tay 

kẻ ở ngƣời đi . 

Thƣ̀a nƣớc đục th ả c}u, địch c|ng t ập trung đánh phá khi ến 

c{i đói thêm gay gắt , m| gạo thì xa tít t ận Kinh 3, T}n An, Đồng 

Th{p, còn s ản xu}́t tại ch ỗ thì ph ải ba tháng mới có ăn , chƣa nói  
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đến việc tìm lại hạt giống mang về gieo trồng không dê ̂v| cũng mất 

thời gian. 

Trƣớc tình hình cƣ̣c kỳ khó khăn, Xƣ ́ủy chỉ đạo “Cƣ́u đói nhƣ 

cƣ́u hỏa”. Một mặt, miền Đông phải ph}́n đ}́u tƣ ̣ túc, sản xu}́t 

mùa nghịch, kh}̃n trƣơng đi tìm giống, sƣ̃a soạn đất để gieo trồng 

ngay, một mặt chỉ thị Khu 8, Khu 9 v| miền Trung hết lòng chi 

viện, bằng mọi gi{ phải mỡ đƣờng tiếp tế, đƣa gạo, muối, khô về 

miền Đông. Mặt kh{c giản chính c{c cơ quan tỉnh, huyện về xã ấp góp 

sƣ́c chống đói, khuyến khích c{n bộ chiến sĩ móc gia đình để tiếp sƣ́c 

thêm c{i ăn, c{i mặc. Đo|n Thanh niên Cƣ́u quốc đóng vai trò xung 

kích trên c{c mặt trận chống đói. 

Tƣ ̀ chiến khu Đ đến Kinh 3, phải vƣợt qua nhiều tuyến lƣ̃a: 

chiến khu Đ - đƣờng 16 - đƣờng 15 - đƣờng 14 - vƣợt quốc lộ 13 - qua 

sông Thị Tín - qua sông S|i Gòn - vƣợt quốc lộ 1 - băng qua bƣng 

Ông Hòa d|i 5km, nƣớc tới ngƣ̣c, nhiều lỗ tr}́p nƣớc lút khỏi đầu, 

không xuồng ghe, lại l| đầm địch thƣờng phục kích – vƣợt l ộ 10 

rồi mới tới Kinh 3 l| nơi giao nhận lƣơng khô của Khu 8, Khu 9 

chuyển lên. Nếu suôn sẻ, đi, về phải m}́t 6, 7 ng|y đêm. Nhiều đội 

Thanh niên xung phong vận tải cƣ́u đói đƣợc c}́p tốc hình  th|nh. 

To|n thể đều hạ quyết t}m vận chuyển gạo về dù phải trả bằng 

m{u, không để đƣờng d}y gi{n đoạn. Để động viên n}ng cao quyết 

t}m, c}́p trên ra chính s{ch: 

Đƣợc giải quyết lƣơng thƣ̣c ƣu tiên cho d}n công tỷ lệ 1 /4  

trọng lƣợng tải. 

Bị thƣơng đƣợc qu}n y chăm sóc nhƣ chiến sĩ Vệ quốc đo|n.  

Hy sinh đƣợc ghi công l| liệt sĩ. 

Có công nhiều đƣợc biểu dƣơng v| khen thƣỡng. 

Thế l| kẻ g{nh, ngƣời mang ruột tƣợng qu}ń đầy mình. Đo|n 

ngƣời cƣ ́đi trong đêm tối, vƣợt lộ, vƣợt sông, lội bƣng vô cùng gay go 

nguy hiểm để đổi l}ý lẽ sống cho đồng b|o, đồng chí ở vùng lũ lụt , 

kh{c n|o chim tha mồi về tổ, để chờ ng|y thu hoạch hoa m|u. 

Nhƣ̂ng chuyến gạo, muối, khô đầu tiên đâ v ề đến nơi thắng lợi ! 

Đồng b|o chiến sî , ngƣời gi| , trẻ thơ, vui mƣ̀ng khôn xiết, nƣớc
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mắt tuôn tr|o! Nhƣng chẵng bao l}u địch phát hiện đƣờng d}y v| tập 

trung đánh phá h ết sƣ́c ác li ệt. Nhiều ngƣời ph ải nằm lại vînh viê̂n  

trên đoạn đƣờng d}y. Nhƣng nhƣ̂ng đội Thanh niên xung phong 

v}̂n hạ quy ết t}m đƣa gạo v ề cƣ́u đói , quyết không để đƣờng d}y 

đƣ́t đoạn. Tƣ̀ng hạt gạo, hạt muối, miếng khô đƣa về miền Đông giờ 

đ}y không nhƣ̂ng đƣợc đánh đ ổi bằng mồ hôi, m| còn cả bằng m{u, 

bằng ý chí sắt thép v| sƣ ̣hy sinh anh dũng tuyệt vời . Hình ảnh đó 

mãi mãi không phai mờ trong ký ức của ngƣời d}n  miền Đông 

Nam Bộ. Trên mặt trận sản xu}́t tƣ ̣túc cũng hết sƣ́c gay go. Sau lụt 

không còn giống để trồng. Thanh niên xung phong do đo|n Thanh 

niên Cƣ́u quốc tổ chƣ́c tải giống tƣ ̀ nhƣ̂ng vùng ít bị thiệt hại đến 

vùng bị lụt để xuống giống liền nhƣ mì, khoai lang, đậu, rau... để 

kịp b{m rê,̂ đổ mƣa xuống có ăn liền. 

Lúc b}ý giờ t}t́ cả c{c con đƣờng giao thông bị d}n qu}n du 

kích ph{ hoại, nhƣ̂ng s}n bóng đa ́đều biến th|nh rƣ̀ng mì, vƣà có ăn 

vƣà tạo thêm địa hình đánh địch. Thời điểm lúc n|y l| mùa 

nghịch, trồng trọt phải dồn sƣć chăm bón tƣới tiêu thì mới thu 

hoạch đƣợc. Nhƣng nhiều nơi thiếu đói qu{ phải ăn non trƣớc ng|y. 

Nhƣ̂ng xã không bị lụt, địch ph{ mùa cƣớp lúa. Chủ trƣơng 

của Đảng l| phải giƣ ̂ cho đƣợc lúa. Nhiều đo|n gặt xung phong 

đƣợc hu}́n luy ện c}́p tốc nhƣ chi ến sî trinh sát : biết cách quan sát 

địch, biết núp ẩn khi đèn rọi, biết c{ch núp ph{o tr{nh đạn, biết 

chiến đ}́u, phải dũng cảm vì d}n m| phục vụ. Mỗi đội viên tƣ̣ 

trang bị một bao chƣ́a 1 giạ, liềm cắt lúa. Bố trí qu}n phải căn cƣ́ diện 

tích v| khối lƣợng thu hoạch theo phƣơng ch}m “gặt nhanh, rút 

nhanh, bảo tồn lƣ̣c lƣợng”. 

Không l|m sao nói hết c{i gian khổ hy sinh của miền Đông 

trong việc chống đói. Ấy vậy m| sang năm 1953, miền Đông đâ 

vƣợt qua đƣợc nạn đói. Chiến sĩ, c{n bộ, ngo|i khoai bắp đầy đũ còn 

mỗi ngƣời đƣợc tƣ ̀ 15-18 lít gạo một th{ng (theo b{o Nhân dân miền 

Nam số 56 th{ng 3-1954). 

Bên cạnh giặc đói , miền Đông còn bị “giặc” sốt rét ho|nh h|nh . 

Nó l| loại b ệnh d}y dƣa nhiều năm khó trị , bụng lớn , da v|ng mét  
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xanh, tóc rụng, ngƣời bần thần, uể oải. Nƣớc rƣ̀ng miền Đông r}́t 

trong, đếm đƣợc c{ lội, nhƣng chƣ́a nhiều ký sinh trùng sốt rét. Độ ẩm 

của vùng rƣ̀ng nguyên thủy r}́t cao, l|nh lạnh khiến cho ngƣời ta  

buồn ngủ. Thanh niên mắc bệnh sốt rét nhiều nhƣ́t vì không giƣ̂ kŷ , 

trong gi}́c ngủ đa ́tung mùng mền, thƣờng ngủ ng|y m| không căng 

mùng, bị muỗi đòn xóc đốt. Nhiều ngƣời đụng đ}u uống đó, nh}́t l| 

đi đƣờng kh{t nƣớc lại gặp suối trong m{t. 

Sốt rét {c tính r}́t nguy hiểm. Nó đa ̂cƣớp r}́t nhiều sinh mạng vì 

thiếu thuốc, thiếu thầy. Có thể 10 ca sốt rét {c tính chỉ cƣ́u đƣợc v|i ba 

ca. Nh}́t l| đối với ai chƣa tƣ̀ng bị sốt rét m| lại bị sốt rét {c tính thì 

khó cƣ́u. 

Trong kh{ng chiến anh em nói vui: Ai kh{ng chiến miền Đông 

xƣ́ng đáng đƣợc Nh| nƣớc tặng hu}n chƣơng, riêng chiến khu Đ sốt 

rét cao nhƣ́t, Nh| nƣớc nên tặng “hu}n chƣơng chiến khu Đ”. Khu 

ủy miền Đông nói: “Cán bộ chiến sĩ n|o đa ̂chịu đƣợc sốt rét ở chiến 

khu thì không thay đổi địa b|n công t{c”. 

Cho nên, cha mẹ, vợ con c{n bộ chiến sĩ miền Đông, trƣớc hết 

l| ngƣời tho{t ly đâ biết trƣớc v| ch}́p nhận sốt rét. Đ}y l| sƣ̣  hy 

sinh lớn của t}́t cả nhƣ̂ng ngƣời kh{ng chiến ở chiến trƣờn g miền 

Đông. 

Công nh}n đồn điền cao su miền Đông , nh}́t l| các đ ồn điền 

B| Rá , Phƣớc Long , Hớn Qu ản... cũng l| nạn nh}n  cả đời cũa sốt 

rét, với bi ết bao ngƣời ph ải bõ mạng , nhiều ngƣời ở lại vĩnh viễn 

dƣới gốc cao su , hoặc mang l}́y nhi ều chƣ́ng b ệnh trầm kha tƣ̀ căn 

bệnh n|y . Nh| tù B| Rá , Mã Đ| giữa rừng s}u , giặc x}y không c ần 

kiên cố . Vƣợt ngục t hì mƣời ph ần chĩ sống m ột vì đói v| thú dƣ̂ ăn 

thịt. Giặc gi ết lần mòn chi ến sî cách mạng đang bị giam c ầm bằng 

căn bệnh nổi tiếng tại xƣ́ n|y l| sốt rét , chƣớng khí . Cho nên thời 

Ph{p có c}u : 

“Ma ̂Đà - Sơn Cƣớc anh hùng tận”. 

 

Địa đạo chiến - tác phẫm chiến đấu tuyệt vời của miền Đông 

Nam Bộ 
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Mặc dù gian lao khó khăn nhƣ vậy, ngƣời d}n miền Đông v}̂n 

b{m đ}́t giƣ ̂ l|ng, quyết không để giặc l}́n chiếm. Phong tr|o đ}́u 

tranh của quần chúng chống đuổi nh|, dồn d}n bắt lính, phong 

tr|o chiến tranh du kích chống địch c|n quét v| tiến công địch 

ph{t triển đều khắp. Đặc biệt l| sau nạn đói do lũ lụt năm Thìn, 

miền Đông vƣơn lên đánh địch mạnh mê hơn . Phối hợp với chi ến 

trƣờng chung, khắp nơi nông d}n nổi dậy cùng với bộ đội d}n 

qu}n du kích đi bao v}y kêu gọi bƣ́c rút bƣ́c h|ng, t}́n công v| phá 

gơ̂ c{c tuyến đồn bót địch. Trong cuộc chiến đ}́u giằng co, ch| x{t 

với qu}n thù, dƣ̣a v|o tính ch}́t đ}́t địa cao r{o v| chặt chê, ngƣời 

d}n miền Đông đa ̂ s{ng tạo ra địa đạo chiến! Không rô tƣ ̣ bao giờ 

v| do ai nghĩ ra, nhƣng tiền th}n của nó l| nhƣ̂ng hầm trú ẩn, hầm 

bí mật đƣợc moi s}u kéo d|i để chƣ́a đƣợc nhiều ngƣời , nhiều gia 

đình v| c}́t gi}́u đƣợc thóc lúa, rồi chuyển hóa th|nh  ụ chiến đ}́u 

kh{ an to|n. Cho đến năm 1950, địa đạo chiến xu}́t hiện. Ở Gia Định, 

c{c xã T}n Phú Trung , T}n An Hội, Phƣớc Vînh  An, Xu}n Thới 

Thƣợng, Phú Thọ Hòa hồi ấy đâ có địa đạo xâ nối xã, chiều d|i tính 

đƣợc h|ng c}y số. 

Năm 1951 tỉnh Thủ Dầu Một chủ trƣơng đ|o địa đạo. Đầu tiên l}́y 

3 xã An T}y, An Điền, Phú An l|m điểm, sau ph{t triển ra c{c xã kh{c 

thuộc huyện Bến C{t. Tổng c{c chiều d|i cộng lại có đến v|i chục c}y 

số. Đ}y l| một công trình rất độc đáo. Chỉ riêng việc x}y dƣ̣ng đ|o 

đắp cũng biểu hiện sƣ ̣ đồng t}m l|m hiệp lƣ̣c của qu}n  d}n... Mọi 

ngƣời trẻ gi|, g{i trai, c{n bộ, bộ đội du kích, nông d}n ai n}́y 

đều hăng h{i tham gia. Địa đạo l| nhƣ̂ng hộc đƣờng  hầm nối liền 

nhau chìm s}u dƣới lòng đ}́t tƣ ̀ 3m-5m, có khi s}u hơn, khi lên khi 

xuống nhƣ nhiều tầng n}́c, chia ra nhiều nhánh  nhóc kéo d|i thăm 

thẵm gần nhƣ b}́t tận. Cƣ ́ mỗi đoạn lại có  c{c cƣ̃a ng{ch có thể 

đóng lại khi cần c{ch biệt. Miệng lên xuố ng có nắp bí mật nghi 

trang r}́t khéo. Địa đạo có chỗ c}́t gi}́u lúa  gạo, lƣơng khô, có cả 

giếng nƣớc, có thể chƣ́a v|i trăm ngƣời trong nhiều ng|y, r}́t an to|n 

đối với bom ph{o. 
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Đồng b|o có th ể c}́t gi}́u lúa gạo không cho địch cƣớp  ph{, có 

thể trốn tránh không cho chúng bắt d}n bắt lính , hãm hiếp phụ nƣ̂ . 

Giặc v|o }́p xâ n|y , đồng b|o có th ể chuyển sang xâ khác . Du kích 

có th ể dùng địa đạo bám giặc m| đánh chúng . Có khi chỉ c ần một 

tổ hoặc 1, 2 ngƣời , khi trồi lên đón đ ầu chúng , khi thì xu}́t hi ện 

phía sau lƣng , hay ngang hông , ẩn hiện nhƣ ma , b}́t ngờ ti ến công 

rồi chuyển sang nơi khác đánh ti ếp. Địch thì ho ảng kinh hồn vía , 

ngƣời đ}u không th}́y , chỉ nghe ti ếng súng , tiếng lƣ̣u đạn , mìn, bất 

thình lình , g}y thƣơng vong , c{i ch ết luôn bao trùm , rình r ập tƣ̀ng 

tên giặc . Bắn pháo với hõa lƣ̣c mạnh cách gì cûng không tiêu di ệt 

đƣợc. Dù có phát hi ện đƣợc cƣ̃a mi ệng địa đạo cûng không sao di ệt 

đƣợc du kích m| ngƣợc lại cò n bị du kích bắn ch ết hoặc bắt sống 

dƣới h ầm địa đạo n ếu chúng li ều lînh chui xuống . Xin kể chuyện 

điển hình: 

“Khoảng th{ng 7-1950, giặc mỡ một trận c|n lớn v| d|i ng|y v|o 

xã T}n Phú Trung, quyết ph{ địa đạo của ta v| gom d}n ra đƣờng 

số 1. Với lƣ̣c lƣợng 5 tiểu đo|n, suốt nƣ̃a th{ng trời m| chúng  

không giết hoặc bắt đƣợc một ngƣời d}n n|o, không thƣ̣c hiện đƣợc 

ý đồ gom d}n. Tr{i lại, du kích dƣ̣a v|o địa đạo chiến đánh  địch 

khắp nơi, khiến chúng bị thiệt hại nặng, cuối cùng phải kéo nhau rút 

chạy, bỏ lại nhiều x{c chết. Trận c|n ho|n to|n th}́t bại. Đ}y l| một 

hình thƣ́c tuyệt vời của chiến tranh nh}n d}n tỉnh Gia  Định trong 

thời gian n|y”1. 

Địa đạo chi ến có hai tính ch}́t đ ồng thời l| h ai lợi th ế gắn li ền 

nhau: bảo tồn lƣ̣c lƣợng v| ti ến công địch b}́t ngờ v| an to|n . Đ}y 

l| hai lợi th ế chuyển hóa qua lại r}́t cơ đ ộng. Không rô có  phải tƣ̀ 

s{ng  kiến địa đạo chi ến cũa mi ền Đông, lan truyền đến chiến

___________ 

1. Truyền thống đấu tranh cách mạ ng cũa ngƣời dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 

Định, Hội Nông d}n Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xu}́t bãn , tr. 104. 
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trƣờng Điện Biên Phủ, hay đ}y còn l| s{ng kiến của bộ đội ta tại mặt 

trận n|y. Cuộc chiến giao thông h|o, một dạng của địa đạo chiến đâ 

trỡ th|nh một chiến thuật lợi hại giúp bộ đội tiếp cận an to|n v| b}́t 

ngờ tiến chiếm cƣ ́điểm Mƣờng Thanh để rồi tiến lên chiếm lĩnh to|n 

bộ tập đo|n cƣ ́ điểm Điện Biên Phủ. Sau n|y địa đạo  chiến miền 

Đông tiếp tục ph{t huy lợi thế của mình trong cuộc kh{ng chiến 

chống Mỹ, tạo nên nhƣ̂ng kỳ tích trong c{c trận chiến đ}́u r}́t {c liệt 

ho|n to|n không c}n sƣ́c. Ngƣời ta đa ̂tƣ̀ng nghe đến một tổ du kích 

m| chặn đánh thiệt hại nặng cả về tiểu đo|n địch với trang bị đầy 

đũ, có cả m{y bay, xe tăng, đại b{c yểm trợ. Đó l| nhờ có địa đạo 

chiến. Mãi đến b}y giờ, đa ̂hai mƣơi năm sau cuộc chiến kết thúc, địa 

đạo chiến miền Đông đa ̂đƣợc thế giới biết đến với lòng kh}m phục. 

* 

*     * 

Qu{ trình chịu đƣ̣ng gian khổ cƣ̣c kỳ v| chiến đ}́u dũng cảm cũa 

đồng b|o chiến sî trong suốt nhƣ̂ng năm d|i kháng chiến chống Ph{p 

x}m lƣợc, miền Đông đã đƣợc cả nƣớc gọi một danh hiệu đầy tƣ ̣h|o 

l| “miền Đông gian lao m| anh dũng!”. 

Nguồn: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, Sđd, t. 4, tr. 40-46.



 

 
832 

 

PHỤ LỤC 48 

TƢ̀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 9-1 ĐẾN  

ĐÁM TANG TRẦN VĂN ƠN 

LÊ TRUNG NGHĨA1 

 

Khoảng 7 giờ 30 s{ng 9-1-1950, chúng tôi 30 học sinh đại diện cho 

to|n thể học sinh nội trú trƣờng trung học Petrus Trƣơng Vĩnh Ký đa ̂

có mặt tại địa điểm tập trung trên đƣờng d’Espagne (nay l| Lê 

Th{nh Tôn), trƣớc Nha học ch{nh Nam Việt. Tại đ}y đa ̂ có chừng  

300 học sinh c{c trƣờng trung học Ph{p - Việt tại S|i Gòn: 

Chasseloup Laubat, Marie Curie, Taberd... Gia Long, Huỳnh Khƣơng 

Ninh, Việt Nam học đƣờng, Lê B{ Cang, Nguyê̂n Văn Khuê, Mỹ 

thuật Gia Định, v.v. v| một số sinh viên trƣờng Luật, trƣờng Y 

Dƣợc, trƣờng Công ch{nh, trƣờng Khoa học tụ tập. 

Chúng tôi đến đ}y để đòi Nha học ch{nh can thiệp với công an 

trả tƣ ̣do cho số anh chị học sinh đa ̂bị bắt trƣớc đó. 

Mỗi trƣờng đều có cƣ ̃học sinh v|o ban đaị diện, xin găp̣ trƣc̣ tiếp 

Gi{m đốc Nha học ch{nh để trao đơn thỉnh nguyện. Số lƣợng học 

sinh đến tham dƣ ̣c|ng lúc c|ng đông, chiếm chật hai bên lề đƣờng. 

V| rồi, nhiều t}ḿ biểu ngƣ̂ giƣơng cao, nội dung: “Yêu cầu thả tƣ̣ do 

cho tât́ cả học sinh đa ̂bị bắt, cho họ trỡ lại trƣờng tiếp tục học”; đòi mỡ cƣã 

trƣờng công, không đƣợc vô cớ băt́ giƣ ̂học sinh... 

___________ 

1. Cƣ̣u học sinh nội trú trƣờng Petrus Ký. 
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Vƣ̀a để đe dọa, vƣ̀a đề phòng, đối phó với mọi trƣờng hợp b}́t 

trắc, nh| đƣơng cuộc Ph{p - Việt huy động 4 xe vòi rồng v| lính 

chƣ̂a lƣ̃a đ ến chốt ở ngã tƣ d’Espagne - Paul Blanchy (Lê Thánh   

Tôn - Hai B| Trƣng) v| r}́t nhiều cảnh s{t trang bị súng lục , dùi 

cui (matraque), gậy cầm tay... 

Ban đại diện học sinh gồm có 11 ngƣời, trong đó có ba gi{o 

viên trƣờng Huỳnh Khƣơng Ninh, một gi{o viên trƣờng Lê B{ 

Cang v| bảy đại biểu học sinh với th{i độ nhã nhặn nhƣng kiên 

quyết, đòi gặp ông Gi{m đốc. Trƣớc tình thế n|y, ông Nguyê̂n 

Th|nh Giung không còn c{ch n|o kh{c, phải tiếp đại diện học 

sinh. Cũng với th{i độ khôn khéo, ông nói rằng không đũ th}̃m 

quyền giải quyết c{c yêu cầu của học sinh; đề nghị đo|n học sinh nên 

cƣ ̃đại diện lên gặp thƣợng c}́p v| khuyên học sinh hãy tƣ̣ giải t{n! 

Chúng tôi hội ý chớp nho{ng, quyết định đƣa đo|n học sinh 

đến gặp Thủ hiến Nam Việt Trần Văn Hƣ̂u. B}́y giờ khoảng hơn 9 

giờ, đo|n học sinh tƣ ̣xếp v|o h|ng ngũ kéo nhau đến dinh Thủ hiến 

đƣờng Lagrandière (b}y giờ l| Bảo t|ng C{ch mạng, đƣờng Lý  Tƣ ̣

Trọng). C{c anh cầm biểu ngƣ ̂ đi trƣớc, Ban đại diện học sinh theo 

sau đi đƣờng d’Espagne ngang dinh Đốc lý (Mairie de Sai-gon, nay 

l| trụ sỡ Ủy ban nh}n d}n th|nh phố), đến ngã tƣ quẹo đƣờng 

Pellerin (Pasteur) tiến đến đƣờng Lagrandière thì gặp chƣớng  ngại. 

Cảnh s{t Ph{p - Việt chốt chặn không cho đo|n học sinh theo đƣờng 

Lagrandière đến trƣớc dinh Thủ hiến. Nhiều xe vòi rồng đƣợc điều 

đến, nằm chƣ̣c să̂n ở đ}y. 

Đại di ện học sinh thƣơng lƣợng với viên chĩ huy c ảnh s{t 

xin mỡ đƣờng cho đo|n học sinh đ ến trƣ̣ c tiếp trao đơn thĩnh 

nguyện tận tay ông Thũ hi ến rồi giải tán ngay . Cuộc thƣơng 

thuyết b}́t th|nh . Học sinh cƣơng quy ết tiến bƣớc , phía sau tr|n 

tới l|m áp lƣ̣c . Cảnh sát d|n h|ng ngang , m}́y tên T}y dùng dùi 

cui (matraque) qu}́t tới t}́p d ồn đo|n biểu tình sang bên kia đƣờng .  
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Chúng bị học sinh đánh trả lại bằng gạch, đa,́ gi|y dép, v.v.. Xe vòi 

rồng bắt đầu xịt nƣớc v|o đo|n biểu tình. Ban đầu vòi nƣớc xịt lên 

cao, tia nƣớc nhỏ, sau xịt thẵng v|o đám đông, nƣớc bắn ra  r}́t 

mạnh l|m té ngang, té ngƣ̃a. Nhƣng c{c nƣ ̂sinh không sợ, kêu nhau 

xoay lƣng hƣ́ng chịu. Cuộc xô x{t căng hơn, gạch đa ́bay tới t}́p v|o 

lƣ̣c lƣợng cảnh s{t đ|n {p. Cảnh s{t còn ít, lƣ̣c lƣợng mõng, yếu thế 

co cụm. Trong lúc đó, c{c xe vòi rồng đƣợc đại di ện học sinh 

thuyết phục, ngƣng xịt nƣớc, tƣ ̣động gom đồ nghề co vòi, trƣớc khi 

rút lui còn tuyên bố không can thi ệp, không đ|n áp  học sinh đi trình 

b|y nguyện vọng! 

Lúc b}́y giờ học sinh tƣ ̀c{c trƣờng kéo đến có trên số ng|n. Nút 

chặn của cảnh s{t tan vơ̂. Đo|n học sinh đến trƣớc dinh Thủ hiến, cƣ ̃

đại diện tiếp xúc, đòi gặp trƣ̣c tiếp Trần Văn Hƣ̂u. Trong s}n dinh có 

r}́t nhiều qu}n đội võ trang v| cảnh s{t Ph{p - Việt. Chung quanh 

dinh đều có lính canh g{c nghiêm ngặt. Trƣớc dinh, đƣờng 

Lagrandière tƣ ̀ngã tƣ Pellerin đến ngã tƣ MacMahon (Nam Kỳ khỡi 

nghĩa), d|y đặc cảnh s{t tay lăm lăm kh}̃u súng, l|m h|ng r|o. 

M}́y tên biện ch| mặt m|y đằng đằng s{t khí, chờ lịnh l|  xông tới 

đánh đập học sinh. Trên c{c “lô cốt” kh{m lớn S|i Gòn (b}y giờ l| 

vòng r|o Thƣ vi ện) Langrandìere - MacMahon - Lagrandière - 

Philippini (Nguyê̂n Trung Trƣ̣c) chông các họng súng  m{y v|o đo|n 

học sinh. 

Cảnh s{t dùng loa kêu gọi học sinh giải t{n v| băń chỉ thiên thị oai. 

V}n̂ không kết quả, chúng chĩa súng băń trên măṭ đƣờng, lƣ̃a văng 

tung tóe, một học sinh bị đaṇ lạc trúng v|o ch}n. Học sinh chaỵ dạt 

v|o công viên sơ cƣ́u, ở chỗ m}ý c}y đa cổ thụ, rồi l|m cáng khiêng 

anh học sinh đăṭ trƣớc dinh Thủ hiến; la ó, phản đối h|nh động dã 

man, kh{t m{u của cảnh s{t đa ̂băń học sinh vô tội. 

Trƣớc sƣ ̣ kiện n|y, to{n lính cảnh s{t rút v|o trong s}n dinh, 

chốt chặn bãi bỏ, thay v|o đó, cả đội qu}n lê dƣơng võ trang súng nhẹ, 

l|m h|ng r|o bên ngo|i tiền đình dinh Thủ hiến. 
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Không khí tƣ ̣nhiên nhƣ lắng xuống, không có thỏa thuận gì m| 

nhƣ có cuộc “ngƣng chiến” tạm thời. 

H|ng ng|n nam nƣ ̂ học sinh tập trung trên s}n cỏ công viên. 

Đầy ắp trên c{c vỉa hè chung quanh, r}́t đông phụ huynh v| đồng b|o 

c{c giới, đem nƣớc đa,́ nƣớc chanh, b{nh mì, b{nh bao... đến tiếp tế, 

thăm hỏi v| động viên. Học sinh c{c trƣờng tiểu học l}n cận hay tin 

cũng tƣ ̣ động kéo đến ủng hộ c{c anh, c{c chị mình tranh  đ}́u. 

H|ng trăm xe đạp, cặp vỡ, gi|y dép học sinh bỏ lung tung, c{c cụm 

trên c{c vỉa hè, m| chỉ có lèo tèo đôi ba học sinh coi giƣ̂. 

Đo|n học sinh biểu tình nhƣ đƣợc tăng thêm sƣ́c mạnh. C{c 

anh tuyên bố: “Thủ hiến Trần Văn Hƣ̂u không giải quyết nguyện 

vọng ch{nh đáng, học sinh không về!”. 

12 giờ 30, dinh Thủ hiến cho ngƣời ra gặp đại diện học sinh 

thông b{o, Trần Văn Hƣ̂u bằng lòng tiếp đại diện học sinh trƣớc 

thềm dinh Thủ hiến. Bên cạnh Trần Văn Hƣ̂u, có cò mật th{m 

Bazin. Cả hai bảo rằng 5 học sinh bị bắt l| do Tòa {n binh giam giƣ̂ 

ở Kh{m lớn S|i Gòn theo lệnh của Tƣ lệnh qu}n đội Ph{p ở Đông 

Dƣơng, tƣớng Carpentier, nên không thể thả ngay đƣợc . Hƣ̂u bảo 

Ban đại diện nộp danh s{ch học sinh bị bắt cho y xem xét, 15 phút 

sau học sinh phải giải t{n, đến 13 giờ 30 sẽ không còn ai  lảng vảng 

trƣớc dinh. 

Anh em ƣớc đoán ít nh}́t cûng có v|i ba mƣơi học sinh các 

trƣờng công l ập, tƣ thục đâ bị bắt giƣ̂ tr ong thời gian qua , nhƣng 

trong tay Ban đại di ện lúc n|y chĩ có tên 5 ngƣời thôi . Thƣ̣c ch}́t 

tổ chƣ́c bi ểu tình l| nhằm vạch mặt bọn bù nhìn th}n Pháp nghe 

lời T}y đánh bắt con em mình ; một món qu| phũ đ ầu tặng B ảo 

Đại , quốc trƣỡng b ù nhìn v| chính phũ cũa ông . Ban đại di ện học 

sinh không nắm đƣợc danh sách các bạn còn đang bị giam c ầm. 

Chúng tôi, Huỳnh Thu Chơn v| Lê Trung Nghîa , đƣợc cƣ̃ c}́p tốc 

đi tìm dƣợc sî H . Chúng tôi chạy v ội lại đƣờng Le Grand de la
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Liraye (Điện Biên Phủ) cũng không có thêm tên học sinh n|o. Anh em 

chúng tôi chƣa hết băn khoăn thì tình hình trỡ nên kh{c lạ. Xe nh| 

binh chạy đến đổ xuống cả đại đội lính lê dƣơng có võ trang. Cảnh 

s{t ở c{c bót cũng đƣợc gọi tới tăng cƣờng. Nhiều tên cầm khiên 

m}y v| gậy. 

B}y giờ học sinh đông lắm, đƣ́ng ngồi chật hết công viên còn 

tr|n ra mặt đƣờng, chốc chốc lại cùng nhau la ó lên; bốn bề trống 

hoắc nếu bị đ|n {p giải t{n không che chắn giúp đơ̂ gì đƣợc cho 

nhau, nh}́t l| đối với c{c em nhỏ tiểu học v| nƣ ̂ sinh; không có 

đƣờng t}̃u tho{t nếu bị bao v}y v| cũng không có gạch đa ́ đũ để 

chống lại. Ban đại diện chúng tôi hội ý cho c{c em nhỏ tiểu học, c{c 

nƣ ̂ sinh yếu đuối rút ra đi trƣớc. C{c anh em kh{c rút tƣ ̀ tƣ̀ bảo vệ 

nhau, không để chúng chia cắt, xé lẻ bắt c{c anh chị đại diện. Một 

số học sinh đi theo đƣờng ngƣợc MacMahon ra đại lộ Norodom (Lê 

Du}̃n) về nh| bình yên. 

ANH TRẦN VĂN ƠN TƢ̃ NẠN 

KHI CỐ GẮNG GIÚP HỌC SINH LEO RÀO! 

Lúc bấy giờ , theo đồng hồ tay cũa chúng tôi l| 13 giờ 20, còn 10 

phút nữa mới h ết hạn định cũa Tr ần Văn Hƣ̂u , bỗng nhiên có nhi ều 

tiếng tu huýt (sifflet) hoét lên nghe rợn ngƣời , cổng dinh Thũ hi ến 

mỡ toang , h|ng trăm cảnh sát ... tr|n ra đƣờng vung g ậy, dùi cui 

qu}́t túi bụi v|o đám học sinh , b}́t k ể nam nƣ̂ , lớn nhõ , rƣợt đu ổi 

t{n loạn , đ}̃y lùi đo|n bi ểu tình . Một số học sinh bị đánh la hét rên 

rỉ; một số khác ném gạch đá v|o bọn đ|n áp , mỡ đƣờ ng cho học 

sinh chạy. 

Anh em vƣợt r|o leo tƣờng qua hai ngôi nh| ở gần công viên 

trốn chạy . Anh Trần Văn Ơn bị trúng đạn khi anh đang đơ̂ học 

sinh trèo lên đống cũi ch}́t sát r|o đ ể vƣợt tƣờng . Có lẽ chúng 

tƣỡng l ầm anh Ơn l}́y cũi né m chống lại chúng . B}́y giờ tôi đang 

lúng túng , nghe súng n ổ, rồi có m ột học sinh mang ki ếng cận chạy
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nh|o lại tôi , la to : “Có anh bị bắn ch ết rồi!”. Tôi vội chạy th ật mau, 

th}́y anh ngâ gục , đầu quay về phía bức tƣờng ngôi nh| , chiếc nón 

T}y trắng (casque) còn dính quai nón lòng thòng ... tôi chạy thêm 

đƣợc m}́y bƣớc thì bọn c ảnh sát ập đến bao th|nh chƣ̂ O , ra lệnh 

cho chúng tôi đ ể hai tay lên đầu, đi tƣ̀ng ngƣời m ột. Chúng tôi 

cùng la lên v| tuôn chạy ra m ột lúc chƣ̀n g 30 đƣ́a “t ả xung hƣ̂u 

đột” mạnh ai n}́y chạy trƣớc đòn roi cũa kẽ thù , trai gái gì cûng bị 

u đầu, bầm vai , xẻ mặt . Cũng có ngƣời ch ậm ch}n bị chúng bắt . 

Ngƣời n|o bị thƣơng c ần c}́p cƣ́u thì chúng cho xe chỡ v|o các 

bệnh viện. Số kh{c đem v ề bót lấy lý lịch r ồi đòi cha mẹ đ ến l|m 

gi}́y bảo lânh . 

Tôi may mắn chạy thoát v ề trƣờng. Đầu óc luôn luôn suy nghî , 

ngƣời bị bắn l| Ơn, tuy không kịp nhận rõ mặt, nhƣng c{i quai nón 

quen thuộc của Ơn, tôi không thể nhầm l}̂n đƣợc. Tôi buồn lắm, cố 

xua đuổi ý nghĩ ngƣời nằm đó l| Ơn, m| dầu cho l| ai tôi cũng 

không hết buồn! 

16 giờ 30, chúng tôi đƣợc tin đích x{c, anh Trần Văn Ơn, học 

sinh nội trú lớp seconde trƣờng Petrus Ký bị bắn chết trong cuộc 

biểu tình. Thi h|i anh còn nằm trong nh| x{c bệnh viện Chợ R}̂y, 

đƣờng Thuận Kiều. Tin còn cho bi ết thêm có 4 học sinh bị thƣơng ở 

đầu v| 27 học sinh bị thƣơng nặng đang nằm ở bệnh viện Chợ R}̂y 

v| bệnh viện S|i Gòn. 

Anh em trong Ban đại diện học sinh nội trú họp ngay - một 

mặt thông b{o cho to|n trƣờng, thông b{o với Ban gi{m hiệu v| t}́t 

cả gi{o sƣ, thông b{o với b{o chí công khai nhờ loan tin kh}̃n c}́p , 

một mặt, cƣ ̃ 12 học sinh nội trú tƣ ̀ lớp đệ tam trỡ lên, thay phiên 

nhau trƣ̣c 24/24 giờ tại nh| x{c, canh giƣ ̂ thi h|i anh Ơn, đề phòng 

bọn {c ôn chỡ gi}́u đi nơi kh{c. 

Cƣ̃ đại di ện liên lạc gia đình anh Ơn ; cƣ̃ đại di ện đ}́u tranh 

với bọn c ầm quyền hiện hƣ̂u đòi đem xác anh Ơn v ề qu|n tại 

trƣờng Petrus  Ký l|m lễ truy đi ệu 5 ng|y v| an táng trang trọng



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
838 

 

tại Đất th{nh T}y (tƣ́c nghĩa trang Mạc Đînh Chi - b}y giờ l| công viên 

Lê Văn T{m). Bọn chúng không cho qu|n thi h|i tại trƣờng, buộc 

t}̃m liệm xong thì chôn ngay ở nghĩa trang Chí Hòa (nghĩa địa công 

cộng - b}y giờ l| công viên Lê Thị Riêng). 

Cuộc đ}́u tranh gay gắt v| quyết liệt. Sau cùng bọn chúng 

nhƣợng bộ, cho qu|n x{c ba ng|y, nhƣng để tại Nh| vĩnh biệt 

đƣờng Thuận Kiều, sau đó đƣa an t{ng ở  nghĩa trang Chợ Lớn 

(trƣớc s}n banh Renault, nay l| s}n vận động Thống nh}́t). Ngôi mộ 

anh Ơn nằm trong khu nghĩa trang, nay đa ̂cải tạo, x}y dƣ̣ng đại học 

x{ cho sinh viên Kỹ thuật Phú Thọ (B{ch khoa cũ). Đại di ện học 

sinh đòi đƣợc thiết lập b|n thờ, đặt linh vị Trần Văn Ơn v| tổ chƣ́c lê ̂

truy điệu tại trƣờng trung học Pétrus Trƣơng Vĩnh Ký , nơi anh 

đang học. 

Chúng tôi cử Ban t ổ chƣ́c tang lê̂ , tiếp xúc với nh| trƣờng , 

d|nh phòng học cũa học sinh n ội trú năm thƣ́ ba v| seconde , ngay 

tầng trệt cũa dây l ầu I đặt linh vị Tr ần Văn Ơn, tổ chƣ́c lê̂ tang , 

tƣỡng ni ệm v| truy điệu anh . B|n thờ , lƣ hƣơng , ch}n đèn ... đều 

mƣợn cũa các giáo sƣ cƣ ngụ trong khuôn viên trƣờng . Gia đình 

c{c th ầy ở trong khuôn viên nh| trƣờng còn góp ti ền cho Ban tổ 

chƣ́c đám tang hơn 1.000 đồng tƣ̀ ngay trong đêm rạng sáng 10-1. 

V| khi trời bắt đ ầu rạng sáng , hầu nhƣ cả th|nh phố đ ều biết tin 

học trò Tr ần Văn Ơn bị bắn ch ết, h|ng trăm ngƣời đũ các giới , tƣ̀ 

ngƣời lao đ ộng, công tƣ chƣ́c , tiểu thƣơng, v.v. đều mang tiền đến 

giúp cho học sinh . Số ngƣời đ ến c|ng lúc c|ng đông đ ến nỗi 6 anh 

em đƣợc ph}n công nh ận tiền chĩ l|m đƣợc vi ệc ghi sổ chớ không 

còn thì giờ đ ếm lại , tuy vậy, cuối ng|y t ổng kết sổ không m}́t m ột 

đồng n|o. 

To|n thể học sinh Petrus Ký quy ết định đ ể tang, tƣỡng nhớ 

anh Ơn . T}́t c ả đều mang băng đen; hoặc ở c{nh tay , ở ngƣ̣c áo 

hay cổ {o . Băng tang do các nƣ̂ sinh l|m m ột kiểu, một cơ̂ . Học 

sinh nội trú tƣ̀ c}́p lớp đ ệ tam trỡ lên ph ải ch}́p h|nh s ự đi ều  
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động, ph}n công của Ban tổ chƣ́c lê ̂tang. C{c bạn ph}n công nhau lo 

trang trí phòng lê̂ tang , bố trí ngƣời ỡ , phòng ti ếp t}n, may băng 

tang, v.v.. Ban tổ chƣ́c thông b{o quyết định: Học sinh to|n th|nh 

phố nghỉ ba ng|y để lo lê ̂ tang anh Trần Văn Ơn, v| lê ̂ tang sẽ 

đƣợc cƣ ̃h|nh v|o s{ng ng|y 12-1-1950. 

Lê ̂ tang Trần Văn Ơn đƣợc tổ chƣ́c trọng thể v| th|nh công tốt 

đẹp, học sinh chúng tôi không bao giờ quên ơn nhƣ̂ng bậc thầy tại  

trƣờng, cụ thể l| c{c ông: Lê Văn Kim, Hiệu trƣỡng; Nguyê̂n Văn  

Hu}́n, Gi{m học; Notais de Narbonne, Tổng gi{m thị v| hầu hết c{c 

gi{m thị; c{c vị gi{o sƣ... đều ngầm ủng hộ, tạo mọi điều kiện dê ̂

d|ng, giúp đơ̂ Ban tổ chƣ́c; có vị còn l| cố v}́n tin cậy, l| chỗ dƣ̣a cho 

chúng tôi củng cố thêm niềm tin. 

Chúng tôi cũng không quên nh| bếp đâ lo c{c bƣâ ăn chu 

đáo, tƣơm t}t́ cho học sinh nội trú trong nhƣ̂ng ng|y tang lê.̂.. 

không quên ơn c{c ba m{, bậc sinh th|nh, b| con cô b{c, đồng 

b|o... đa ̂ lo cho chúng tôi qu{ nhiều. Phòng học, giƣờng ngủ học 

sinh nội trú ch}t́ đầy b{nh tr{i, đƣờng, sƣ̂a, trƣ́ng v| c{c vật dụn g 

cần thiết kh{c. 

C{c vị lãnh đạo nh| trƣờng, c{c vị gi{o sƣ đều đến viếng linh vị 

Trần Văn Ơn v| trịnh trọng thắp nén hƣơng tƣởng niệm học trò của  

mình; chia buồn, cảm thông s}u sắc với gia quyến Trần Văn Ơn v| 

t}́t cả học sinh nói chung. 

Tƣ ̀ 10-1-1950 đến 12-1-1950, h|ng trăm đo|n đại biểu đại diện 

cho đồng b|o c{c giới ở S|i Gòn - Chợ Lớn v| c{c tỉnh l}n cận (ở xa  

thì gỡi điện văn, điện tín chia buồn): công nh}n, lao động, nông d}n, 

tiểu thƣơng, công kỹ nghệ gia, công - tƣ chƣ́c, trí thƣ́c, tôn giáo, c{c 

ng|nh nghề tƣ̣ do ... mang tr|ng hoa đến viếng, thắp hƣơng  tƣỡng 

niệm Trần Văn Ơn, dòng ngƣời nhƣ nƣớc chảy tƣ̀ sáng  đến 9 giờ 

tối mới dƣ́t (10 giờ l| giới nghiêm). 

C{c anh Nguyê̂n An Tịnh v| Hồng Điểu đa ̂ ghi lại trong b|i 

“Một ng|y đáng nhớ: 9-1-1950” nhƣ sau: 
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“Đặc biệt l| số ngƣời đến viếng, tuy đông nhƣ vậy nhƣng ai 

cũng im lặng, nói r}́t khẽ. Một không khí trầm mặc lắng xuống 

to|n th|nh phố. Cả th|nh phố đều đến với thanh niên học sinh để b|y 

tỏ một t}́m lòng. Chúng tôi r}́t xúc động khi th}́y một b| cụ gi| lom 

khom đến viếng, cụ v{i lạy trƣớc b|n thờ anh Trần Văn Ơn. Chúng 

tôi vội vã đơ̂ cụ dậy, xin cụ miê̂n cho vì anh Ơn tuổi chĩ  đáng con 

ch{u cụ, cụ bảo: “Tôi không lạy anh Trần Văn Ơn bình thƣờng. Tôi 

lạy ngƣời anh hùng d}n tộc”. 

C{c anh viết tiếp: 

“R}́t nhiều vị trí thƣ́c, nh}n sĩ tên tuổi của S|i Gòn đa ̂ đến 

viếng tang nhƣ c{c b{c Nguyê̂n Hƣ̂u Thọ, Lƣu Văn Lang, Nguyê̂n 

Xu}n B{i, Trịnh Đình Thảo, Nguyê̂n B{ Tính, Diệp Văn Gi{p, Tam Ích, 

Trần Quang Ph{t, Lê Quang Thăng, Võ H| Trị, Nguyê̂n Văn Liê̂n , 

Phạm Thị Yên, Phan Thu Khuy, Lê Văn Hu}́n, Hồ Tri Ch}u, Th{i Văn 

L}n, Thƣợng Công Thuận, Phan Hƣ̂u Hạnh. Trong đo|n trí  thƣ́c 

nh}n sĩ có b| Phạm Ngọc Thạch, ngƣời Ph{p (lúc đó, b| còn  ở S|i 

Gòn mặc dù b{c sĩ Phạm Ngọc Thạch đa ̂đi kh{ng chiến, l| Phó Chủ 

tịch Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ), có cả cƣ̣u Thủ tƣớng 

ngụy Lê Văn Hoạch. Một đại diện cảnh s{t đến lạy  tạ lỗi, khi anh 

n|y bƣớc v|o, nhiều anh em biết, la lớn đòi đuổi đi, không nhận tiền 

phúng điếu. Cả ng|y 10 v| 11 d|nh cho lê ̂viếng kéo d|i đến đêm 

m| không dƣ́t. Vòng hoa có đến h|ng ng|n. Số tiền ủng hộ lớn 

không thể tƣỡng”. 

Năm ấy, anh Trần Văn Ơn đƣợc 19 tuổi. 

NG\Y CƢ ̃H\NH LÊ̂ MAI T[NG 

S{ng 12-1-1950, h|ng chục ng|n học sinh , sinh viên đâ t ề tƣ̣u 

chật s}n trƣờng v| s}n v ận động trong khuôn viên . C{c cụ , cô bác 

v| các lớp tu ổi tƣ̀ 11, 12 trỡ lên tƣ̣ động tập trung h|ng h|ng lớp lớp 

chật hết các nẽo đƣờng d}̂n v ề trƣờng trung học Petrus Ký v| dọc 

theo hai bên lề đƣờng d}̂n về nghĩa trang Chợ Lớn, đông chật ngƣời. 
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Theo chƣơng trình đa ̂ hợp đồng trƣớc, đúng 7 giờ 30 s{ng, 

đo|n khỡi h|nh đi theo lộ trình tƣ ̀ trƣờng Petrus Ký ra đƣờng 

Nancy (Nguyê̂n Văn Cƣ̀), theo vòng xoay đi đƣờng Fredéric Drouhet  

(Hùng Vƣơng), quẹo đƣờng Armand Rousseau (Nguyê̂n Chí  

Thanh) vòng ngã s{u, đi thẵng ngang qua hãng rƣợu Bière Larue  

(Bia) thẵng đến Nh| vĩnh biệt đƣờng Thuận Kiều, nơi qu|n quan t|i 

anh Ơn. 

D}̂n đ ầu l| nhƣ̂ng bi ểu ngƣ̂ do học sinh n ội trú c ầm giƣơng 

cao, tiếp đến l| xe xí ch lô chỡ bƣ́c ảnh bán th}n anh Ơn , cùng “vò 

hƣơng” toả khói nghi ngút , rồi đến gần trăm xe xích lô chỡ các 

tr|ng hoa. Biểu ngƣ̂ đo|n đại bi ểu giới trí thƣ́c cûng do học sinh 

nội trú Petrus Ký c ầm. Trong số n|y có cụ bác học Lƣu Văn Lan g, 

hai phụ nƣ̂ ngƣời Pháp l| b| Phạm Ngọc Thạch v| b| Ho|ng Quốc 

T}n, v| h|ng trăm ng|n ngƣời theo sau các bi ểu ngƣ̂ cũa mình . 

Đo|n đến ngâ sáu ti ếp giáp các đƣờng Lacaze (Nguyê̂n Tri 

Phƣơng), Le Grand de la Liraye (Điện Biên Phũ ) thì gặ p 50 học 

sinh trƣờng ti ểu học B|n Cờ do th ầy cô hƣớng d}̂n , đón tại đ}y . 

C{c em tự đ ộng xếp h|ng đi dọc theo hai bên xe chỡ di ảnh Trần 

Văn Ơn. 

Xe đi chầm chậm, đo|n ngƣời trùng trùng đi ệp điệp theo sau. 

Hai bên đƣờng dọc lộ trình, đồng b|o đón chờ nối tiếp c|ng lúc 

c|ng đông (B{o chí lúc b}́y giờ ƣớc lƣợng có trên 300.000 ngƣời. 

D}n số S|i Gòn - Chợ Lớn hồi n|y chƣa đến 2 triệu, m| có đến hơn 

1/6 ngƣời xuống đƣờng thì quả l| con số kỷ lục!) 

Đến 9 giờ 30, đo|n học si nh đem theo di ảnh Trần Văn Ơn 

d}̂n đ ầu mới đ ến cổng Nh| vînh bi ệt, đâ có 10 học sinh n ội trú k ề 

vai v|o quan t|i anh Ơn chầm chậm khiêng ra giƣ̂a rƣ̀ng ngƣời 

v| h|ng trăm tr|ng hoa, h|ng trăm biểu ngƣ̂ . Mọi ngƣời xúc 

động cúi đ ầu lặng lê theo  sau quan t|i đƣa Trần Văn Ơn về nơi 

an nghĩ cuối cùng . 

Nghĩa trang Chợ Lớn h ồi n|y chĩ có xóm nh| lá bình d}n lao 

động, không hề có l}u đ|i đôi ba t ầng, đ}́t r ộng ngƣời thƣa . Đất
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th{nh l| một vùng rộng thênh thang , có nhiều ngôi mộ v| nhiều c}y 

cổ thụ cao ngất . S}n Renault còn l| bâi đ}́t r ộng, r|o giậu đổ n{t. Cả 

trăm ng|n ngƣời tụ v ề một vùng mộ địa hoang vu . H|ng trăm biểu 

ngƣ,̂ chủ yếu l| vải trắng chƣ̂ đen , hoặc ngƣợc lại , di chuyển, nh}́p 

nhô trên biển ngƣời ; không có ti ếng sóng ầm |o m| có ti ếng sóng ở 

trong lòng . Mọi ngƣời lắng nghe theo sự đi ều động cũa máy phóng 

thanh, ch}́p h|nh tu}n thũ theo lời Ban trật tƣ.̣ 

Có h|ng chục điếu văn đọc trƣớc huyệt mộ anh Ơn, b|y tỏ nỗi 

u}́t hận, căm hờn v| lòng xót thƣơng, tiê̂n biệt Trần Văn Ơn. 

Đám tang anh Trần Văn Ơn đƣợc tổ chƣ́c lớn lao, đƣợc đồng 

b|o đƣa tiê̂n đông đảo l| biểu lộ tinh thần yêu nƣớc, đƣ́ng về phía 

ch{nh nghĩa v| cũng nói lên lòng căm thù s}u hận bọn thƣ̣c d}n v| 

bè lũ tay sai, cam t}m b{n mình cho giặc cƣớp nƣớc. 

Ng|y 9-1 trỡ th|nh ng|y lịch sƣ ̃đ}́u tranh của thanh niên, sinh 

viên, học sinh Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 49 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THƢ́ II 

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thƣ́ II Đảng Cộng sản Đông Dƣơng: 

họp tƣ ̀ng|y 11 đến 19-2-1951, tại xã Vĩnh Quang, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đ}y l| lần đầu tiên Đảng họp Đại hội 

công khai kể tƣ ̀khi th|nh lập. 

Dƣ ̣ Đại hội có t}́t cả 191 đại biểu, trong đó có 158 đaị biểu 

chính thƣ́c, 33 đại biểu dƣ ̣ khuyết thay mặt cho hơn 73 vạn đảng 

viên Việt - Miên - L|o. Lại có 7 đồng chí đƣợc mời v| 25 đồng chí 

dƣ̣ thính1. 

Th|nh phần xã hội của đại biểu: Công nh}n hơn 20% (39 đồng 

chí); nông d}n 22,5% (43 đồng chí). Ngo|i ra l| tiểu tƣ sản v| c{c 

tầng lớp kh{c (109 đồng chí). 

Trong số đại biểu, có 9 phụ nƣ,̂ 44 c{n bộ qu}n sƣ̣, 35 c{n bộ 

chính quyền, 37 c{n bộ Mặt trận v| d}n vận, 75 c{n bộ công tá c 

Đảng. 

Đại biểu cao tuổi nh}́t l| đồng chí Tôn Đức Thắng: 62 tuổi, trẻ tuổi 

nh}́t: 22 tuổi. 

Trong số đại biểu, có 19 đảng viên v|o Đảng tƣ ̀ khi Đảng mới 

th|nh lập, v| 3 s{ng lập viên của Đảng: Hồ Chủ tịch, đồng chí Lê 

Đình tƣ́c Cƣ̃u v| đồng chí Quốc Anh tƣ́c Cung2. 

Đại hội thảo luận v| thông qua Báo cáo chính trị của Chủ tịch

___________ 

1, 2. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 12, tr.481, 482. 
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Hồ Chí Minh , b{o c{o Bàn về cách mạng Vi ệt Nam (Luận cƣơng cách 

mạng Vi ệt Nam cũa đ ồng chí Trƣờng Chinh ) v| báo cáo v ề Tổ chƣ́c 

và Điều lệ của Đ ảng do đồng chí Lê Văn Lƣơng trình b|y ; về Chính  

quyền dân chũ nhân dân Vi ệt Nam do đồng chí Lê Văn Hi ến trình 

b|y; về Củng cố khối đoàn k ết do đồng chí Ho|ng Quốc Vi ệt trình 

b|y; về Xây dƣ̣ng quân đ ội nhân dân do đồng chí Vô Nguyên Giáp 

trình b|y ; về Kinh tế tài chính do đồng chí Cù V}n trình b|y ; về v}́n 

đề Xây dƣ̣ng văn ngh ệ nhân dân Việt Nam do đồng chí Tố Hƣ̂u trình 

b|y, b{o c{o v ề Thi đua ái quốc do đồng chí Thoại Sơn đọc trƣớc 

Đại hội... 

Trong điều kiện lịch sƣ ̃ mới, nhằm đáp ứng với yêu cầu ph{t 

triển của c{ch mạng, Đại hội đâ quyết định Đảng ta ra hoạt động 

công khai v| đổi tên l| Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đâ quyết định 

công t{c chu}̃n bị, tiến tới th|nh lập chính đảng m{cxít ở mỗi nƣớc  

trên b{n đảo Đông Dƣơng. 

Đại hội cũng thảo luận v| nh}́t trí thông qua Điều lệ mới cũ a 

Đảng. 

Nghị quy ết Đại h ội Đảng to|n quốc l ần thƣ́ II khẵng định 

đƣờng lối chính trị cũa Trung ƣơng : đoàn kết toàn dân kháng chi ến 

trƣờng k ỳ, giành độc lập, dân chũ l| ho|n to|n đúng . Khẵng định 

Đảng cần kiện toàn thêm sƣ̣ lânh đạo kháng chi ến, cần tập trung 

lƣ̣c lƣợng lớn hơn nƣ̂a , để đ}̃y mạnh kháng chi ến đến thắng lợi 

ho|n to|n. 

Đại hội còn thông qua c{c Nghị quyết về B{o c{o Chính trị; về 

qu}n sƣ;̣ về công t{c mặt trận v| d}n vận; về tờ b{o Nhân dân cơ quan 

Trung ƣơng của Đảng. 

Đại hội thông qua Chính cƣơng Đảng Lao động Việt Nam gồm 3 

chƣơng; Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam gồm 13 chƣơng, 71 điều. 

“Đại hội thông qua Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam: 

Chủ nghĩa của Đảng l| chủ nghĩa M{c - Lênin. 

Nguyên tắc tổ chƣ́c của Đảng l| d}n chủ tập trung. 
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Kỷ luật của Đảng l| kỷ luật nghiêm ngặt v| tƣ ̣gi{c. 

Chính sách của Đảng l| chính s{ch ích quốc lợi d}n. 

Luật phát triển của Đảng l| phê bình v| tƣ ̣phê bình. 

Nhiệm vụ chính của Đảng Lao động Việt Nam hiện nay l|: 

Đo|n kết, lãnh đạo giai cấp công nh}n , nh}n d}n lao động v| 

to|n thể d}n tộc để tiêu diệt thƣ̣c d}n Ph{p x}m lƣợc, đánh đổ bọn 

can thiệp Mỹ, đƣa kh{ng chiến đến thắng lợi ho|n to|n, l|m cho 

nƣớc nh| độc lập v| thống nh}́t thƣ̣c sƣ̣“1. 

“Đại hội đa ̂ bầu 29 đồng chí v|o Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng 

mới của Đảng, bầu đồng chí Hồ Chí Minh l|m Chủ tịch Đảng, 

đồng chí Trƣờng Chinh đƣợc bầu lại l|m Tổng Bí thƣ Ban Ch}́p 

h|nh Trung ƣơng Đảng”2. 

Tuy vì điều kiện công t{c đăc̣ biệt của Nam Bộ lúc đó, đồng chí Lê 

Du}ñ không ra tham dƣ ̣Đaị hội đƣợc, song đồng chí v}n̂ đƣợc Đại 

hội tín nhiệm bầu v|o Ban Ch}ṕ h|nh Trung ƣơng khóa II v| đƣợc 

Ban Ch}ṕ h|nh Trung ƣơng bầu v|o Bộ Chính trị gồm 7 đồng chí Ủy 

viên chính thƣ́c: Hồ Chí Minh, Trƣờng Chinh, Lê Du}̃n, Ho|ng Quốc 

Việt, Võ Nguyên Gi{p, Phạm Văn Đồng, Nguyên̂ Chí Thanh v| 1 Ủy 

viên dƣ ̣khuyết l| đồng chí Lê Văn Lƣơng. 

Đảng bộ Nam Bộ có c{c đồng chí sau đ}y tham gia Ban Ch}́p 

h|nh Trung ƣơng Đảng khóa II: Ủy viên chính thƣ́c: Lê Du}̃n, Tôn 

Đức Thắng, Phan Đình Khải (Lê Đức Thọ), Phạm Hùng (Phạm 

Thiện Hùng), Ung Văn Khiêm. Ủy viên dƣ ̣ khuyết: H| Huy Gi{p, 

Nguyê̂n Ch{nh, Nguyê̂n Văn Kỉnh. 

Nguồn:  Biên niên sƣ̣ kiện Lịch sƣ̃ Nam Bộ  

kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp, t.1.  

(Hội đồng Chỉ đạo biên soạn).

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 12, tr.474-475. 

2. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr.638. 
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PHỤ LỤC 50 

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC 

THỐNG NHẤT VIỆT MINH - LIÊN VIỆT 

 

Thƣ̣c hi ện Nghị quy ết Đại h ội to|n quốc l ần thƣ́ II cũa Đ ảng, 

Đại hội toàn quốc thống nhất Vi ệt Minh - Liên Việt đâ họp tƣ̀ ng|y 3 

đến 7-3-1951. 

Trong Đại hội, Đảng Lao động Việt Nam đa ̂ ra mắt đại biểu 

nh}n d}n Việt Nam. Thay mặt Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đảng, 

đồng chí Trƣờng Chinh đa ̂ b{o c{o với Đại hội việc th|nh lập 

Đảng Lao động Việt Nam v| trình b|y trƣớc Đại hội nội dung chủ yếu 

của Chính cƣơng Đảng Lao động Việt Nam v| chính s{ch Mặt trận 

d}n tộc thống nh}́t của Đảng. 

Đại h ội Mặt tr ận nh}́t trí thông qua quy ết định thống nh}́t 

Việt Minh (Việt Nam độc lập đồng minh) v| Liên Việt (Hội Liên hợp 

quốc dân Vi ệt Nam) th|nh Mặt tr ận liên hiệp quốc dân Vi ệt Nam, gọi 

tắt l| Mặt tr ận Liên Việt nhằm cũng cố v| mỡ r ộng khối đại đo|n 

kết to|n d}n , đáp ƣ́ng yêu c ầu mới cũa cu ộc khá ng chiến chống 

thƣ̣c d}n Pháp đang bƣớc v|o thời k ỳ quyết liệt; v| thông qua 

Chính cƣơng , Điều lệ, Tuyên ngôn cũa Mặt tr ận dƣ̣a trên nguyên 

tắc b ảo đảm đo|n kết rộng râi , thƣ̣c hi ện d}n chũ , tôn trọng tính 

độc lập cũa các đo|n th ể, dùng phê bình v| tự phê bình đ ể giúp 

đơ̂ l}̂n nhau . Đại h ội nh}́t trí tán th|nh vi ệc x}y dƣ̣ng v| b ảo vệ 

khối đo|n k ết 3 d}n tộc Việt Nam, L|o, Campuchia để chống kẽ 

thù chung l| thƣ̣c d}n Pháp v| can thi ệp Mŷ. Đại hội đâ bầu đồng 
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chí Hồ Chí Minh l|m Chủ tịch danh dƣ ̣của Mặt trận v| bầu đồng chí 

Tôn Đức Thắng l|m Chủ tịch Mặt trận. 

Th|nh viên Măṭ trận Liên Việt gồm có Đảng Lao động Việt 

Nam, c{c đo|n thể, tôn gi{o v| c{c đảng ph{i yêu nƣớc, đo|n kết đ}ú 

tranh cho mục đích chung l| tiêu diệt thƣc̣ d}n Ph{p, đánh bại can 

thiệp Mỹ, đƣa sƣ ̣nghiệp kh{ng chiến kiến quốc đến thắng lợi. 

Thắng lợi của Đại hội to|n quốc thống nh}́t Việt Minh – Liên 

Việt l| thắng lợi chính trị r}́t to lớn của nh}n d}n ta. Nó củng cố v| 

tăng cƣờng sƣ ̣ đo|n kết nh}́t trí của to|n d}n, góp phần đ}̃y mạnh 

sƣ ̣nghiệp kh{ng chiến v| kiến quốc. 

Ph{t biểu trong Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 

“Lòng sung sƣớng ấy là chung cũa toàn dân , của c ả Đại h ội, 

nhƣng riêng cho tôi là một sƣ̣ sung sƣớng không th ể tả. Một ngƣời đâ 

cùng các vị đấu tranh trong bấy nhiêu năm cho khối đại đoàn k ết toàn 

dân . Hôm nay , trông thấy rƣ̀ng cây đoàn k ết đâ nỡ hoa k ết quả và gốc 

rê̂ cũa nó ăn sâu lan r ộng khắp toàn dân , và nó có một tƣơng lai 

“trƣờng xuân bất lâo”” 1. 

Nguồn:  Biên niên sƣ̣ kiện Lịch sƣ̃ Nam Bộ  

kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp, t.1.  

(Hội đồng Chỉ đạo biên soạn). 

___________ 

1. Hô ̀Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr.181. 
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PHỤ LỤC 51 

THÀNH LẬP TRUNG ƢƠNG CỤC MIỀǸ NAM 

Thƣ̣c hi ện chũ trƣơng chi ến lƣợc cũa Đại h ội Đảng to|n quốc 

lần thƣ́ II v| Nghị quy ết Hội nghị l ần thƣ́ nh}́t Ban Ch}́p h|nh 

Trung ƣơng Đảng khóa II (th{ng 3-1951), Trung ƣơng Cục mi ền 

Nam chính thức đƣợc th|nh l ập thay cho Xƣ́ ũy Nam B ộ, gồm các 

Ủy viên Ban Chấp h|nh Trung ƣơng Đ ảng ở Nam Bộ, với nhi ệm 

vụ cụ th ể hóa c{c nghị quy ết cũa Trung ƣơng Đ ảng v| Bộ Chính trị 

để chỉ đạo công t{c cho Nam B ộ v| bộ phận Đảng Lao động Việt 

Nam ở Cao Miên. 

Căn cƣ ́ v|o Nghị quyết Hội nghị lần thƣ ́ nh}́t Ban Ch}́p h|nh 

Trung ƣơng Đảng khóa II (3-1951), theo sƣ ̣ ph}n công của Trung 

ƣơng thì nh}n sƣ ̣ Trung ƣơng Cục miền Nam lúc n|y gồm có c{c 

đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng; Phạm 

Hùng - Ủy viên Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng; Ung Văn Khiêm - Ủy 

viên Ban Ch}ṕ h|nh Trung ƣơng; Nguyê̂n Văn Kỉnh - Ủy viên dƣ̣ 

khuyết Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng; H| Huy Gi{p - Ủy viên dƣ̣ 

khuyết Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng1. 

Cũng theo tinh thần Nghị quyết nói trên thì đồng chí Lê Du}ñ - Ủy 

viên Ban Ch}ṕ h|nh Trung ƣơng Đảng khóa II đƣợc điều động

___________ 

1. Sơ ̃dĩ không th}́y nhắc đến đồng chí Nguyê̂n Ch{nh, mặc dù đồng chí 

Nguyê̂n Ch{nh cũng l| Ủy viên dƣ̣ khuyết Ban Ch}́p h|nh Trung  ƣơng 

Đãng khóa II vì đồng chí Nguyê̂n Ch{nh đƣợc điều động về Khu  5, xem: 

Văn kiện Đãng Toàn tập, t. 12, tr.521-522. 
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về Trung ƣơng tham gia Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (gồm có c{c 

đồng chí Trƣờng Chinh, Lê Du}̃n, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lƣơng). 

Do điều kiện thƣ̣c tế, sƣ ̣điều động nói trên chỉ đƣợc thƣ̣c hiện v|o 

cuối năm 1951 đầu năm 1952, cho nên khi Trung ƣơng Cục đƣợc  

chính thƣ́c th|nh lập th{ng 5-1951, đồng chí Lê Du}̃n đảm trách  

chƣ́c vụ Bí thƣ Trung ƣơng Cục, đồng chí Lê Đức Thọ l| Phó Bí thƣ 

Trung ƣơng Cục, Ủy viên Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục l| các đồng 

chí Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Nguyê̂n Văn Kỉnh, H| Huy Gi{p. 

Nguồn:  Biên niên sƣ̣ kiện Lịch sƣ̃ Nam Bộ  

kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp, t.1.  

(Hội đồng Chỉ đạo biên soạn). 
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PHỤ LỤC 52 

HỘI NGHỊ LẦN THƢ́ TƢ 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG  

LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

 

Hội nghị lần thƣ́ tƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Lao động 

Việt Nam họp tƣ ̀ng|y 25-1 đến ng|y 30-1-1953. 

Chủ tịch H ồ Chí Minh đã đọc Báo cáo v ề tình hình trƣớc mắt và 

nhiệm vụ cải cách ruộng đất v| tuyên bố khai mạc Hội nghị Trung 

ƣơng lần thƣ ́tƣ1. 

Báo cáo về mục đích, ý nghĩa, phƣơng châm, phƣơng pháp và kế 

hoạch thực hi ện chính sách c ải cách ru ộng đất do Tổng Bí thƣ Trƣờng 

Chinh trình b|y2. 

Hội nghị còn nghe b{o c{o: 

Báo cáo Kinh tế tài chính3. 

Báo cáo về công tác Mặt trận4. 

Căn cƣ ́v|o t{c ph}̃m Nhƣ̂ng vấn đề kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Liên 

Xô v| nhƣ̂ng văn kiện của Đại hội lần thƣ ́XIX Đảng Cộng sản Liên 

Xô, Hội nghị đâ ph}n tích tình hình th ế giới, trong nƣớc , vạch con 

đƣờng thắng lợi của cuộc kh{ng chiến trƣờng kỳ v| ấn định  công 

t{c cho to|n Đảng, to|n d}n trong năm 1953. 

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.14, tr.14-29. 

2, 3, 4. Sđd, t.14, tr.30-83, 84-105, 106-127. 
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Hội nghị nhận rằng cuộc c{ch mạng d}n tộc, d}n chủ nh}n 

d}n của Việt Nam căn bản l| cách mạng nông dân. Cho nên chúng ta 

phải đặc biệt chú trọng bồi dƣơ̂ng lƣ̣c lƣợng nông d}n, thỏa mãn  

nhƣ̂ng yêu cầu chính đáng về kinh tế v| gi|nh ƣu thế chính trị cho 

nông d}n. Do đó m| thƣ̣c sƣ ̣củng cố khối công nông liên minh, củng 

cố Đảng, nông hội, chính quyền, mặt trận v| bảo đảm chắc chắn cho 

cuộc kháng chiến l}u d|i cũa ta nh}́t định sê thắng lợi ho|n to|n. Hội 

nghị đa ̂ kiểm thảo chính s{ch v| sƣ ̣ thi h|nh chính s{ch ruộng đ}́t 

trong m}́y năm kh{ng chiến vƣ̀a qua, v| đề ra 5 công t{c chính trong 

năm 1953: 

1. “Công t{c chính thƣ ́ nh}́t l| phát động quần chúng. T}́t cả 

công t{c kh{c đều phải kết hợp với công t{c ấy, phục vụ công t{c ấy, 

đảm bảo sƣ ̣ th|nh công của công t{c ấy”. Chúng ta phải phóng tay  

ph{t động quần chúng triệt giảm tô, thƣ̣c hiện giảm tƣć, chia công 

điền, ruộng đ}́t của thƣ̣c d}n Ph{p v| Việt gian cho nông d}n (chủ 

yếu l| triệt để giảm tô). 

Để công t{c ph{t động quần chúng có kết quả tốt, chúng ta 

phải đăc̣ biệt chú trọng đánh thông tƣ tƣỡng cho c{n bộ qu}n, d}n, 

chính, đảng v| to|n thể đảng viên, tuyên truyền giải thích s}u rộng cho 

quảng đaị quần chúng, trƣớc nh}t́ l| quần chúng nông d}n. 

2. Tăng cƣờng sƣ ̣chỉ đạo chiến tranh của Đảng, đ}̃y mạnh công tác 

chỉnh quân và tác chiến, để tiêu diệt nhiều sinh lƣ̣c địch. 

3. Về kinh tế tài chính, phải tổ chƣć v| lãnh đaọ cuộc vận động sản 

xu}t́ kết hợp với việc ph{t động quần chúng. Phải chú ý cải thiện 

đời sống cho nh}n d}n, giảm nhẹ sƣ ̣đóng góp của nh}n d}n, tích cƣc̣ 

đề phòng v| chống nạn đói. Phải tăng cƣờng công t{c tài chính một 

c{ch nghiêm chỉnh để thƣc̣ hiện thăng bằng thu chi. 

Phải tăng cƣờng công t{c mậu dịch, ngân hàng, đấu tranh kinh tế 

với địch. Phải tích cƣ̣c chống quan liêu, tham ô, lãng phí. 

4. Về công tác sau lƣng địch, tiếp tục tăng cƣờng v ề mọi mặt ; 

ph{t tri ển chiến tranh du kích , chống v| phá c|n quét đ ể củng cố 

v| mỡ r ộng vùng du kích v| căn cƣ́ du kích , ph{ }m mƣu của địch 

x}y dƣ̣ng ngụy quy ền, ngụy qu}n; chống địch phá hoại v| cƣớp bó c  
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kinh tế; chống sƣ ̣tuyên truyền, sƣ ̣lƣ̀a bịp của địch. Phải tăng cƣờng 

việc tuyên truyền, gi{o dục v| tổ chƣ́c nh}n d}n. Phải thƣ̣c hiện 

thống nh}́t lãnh đạo của Đảng v| của Chính phủ ở sau lƣng địch. 

5. Về chỉnh Đảng, kết hợp với công t{c ph{t động quần chúng để 

chỉnh đốn chi bộ xã. Tiếp tục chỉnh hu}́n c{n bộ trong Đảng v| 

ngo|i Đảng. 

Phải chấn chỉnh tổ chƣ́c, tƣ tƣỡng, tác phong của Đảng để thƣ̣c 

hiện đầy đũ nhƣ̂ng nhiệm vụ v| công t{c quan trọng kể trên. 

Hội nghị kêu gọi to|n Đảng, to|n d}n hãy tăng cƣờng cảnh 

gi{c chính trị, ph{ tan c{c mƣu mô gián điệp của địch. Cần luôn 

luôn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Qu}n địch c|ng th}́t bại thì 

chúng c|ng hung t|n v| ta c|ng gần thắng lợi thì c|ng gặp nhiều 

khó khăn”. 

Hội nghị r}́t ph}́n khỡi trƣớc nhƣ̂ng th|nh tích kh{ng chiến 

kiến quốc trong năm qua cũa qu}n v| d}n ta ở to|n quốc, ở trong các 

vùng sau lƣng địch cũng nhƣ ở c{c vùng tƣ ̣do. 

Dƣới sƣ ̣lãnh đạo s{ng suốt của Hồ Chủ tịch, với sƣ ̣cố gắng cũa 

to|n Đảng, to|n d}n, Hội nghị tin chắc rằng qu}n v| d}n ta sê  đạt 

đƣợc nhiều th|nh tích lớn trong việc tiến h|nh 5 công tác  chính 

năm 1953. 

Trong qu{ trình chỉnh hu}́n v| ph{t động quần chúng, Đảng 

ta sẽ đƣợc x}y dƣ̣ng cƣ́ng rắn hơn, sẽ đo|n kết v| trong sạch hơn 

để phục vụ nh}n d}n , phục vụ kh{ng chi ến v| phụng sƣ̣ T ổ quốc 

đƣợc đắc lƣ̣c hơn1. 

Nghị quyết của Hội nghị lần thƣ ́ tƣ Ban Ch}́p h|nh Trung 

ƣơng khóa II đa ̂nghiêm túc khẵng định: 

“1. Chúng ta chƣa nắm vƣ̂ng nhiệm vụ cơ bản của cuộc c{ch 

mạng d}n tộc d}n chủ nh}n d}n Việt Nam l| phản đế và phản 

phong kiến, chƣa th}́y rô lƣ̣c lƣợng căn b ản cũa cách mạng l| nông 

dân. Cho nên chính s{ch ruộng đ}́t của Đảng chƣa nắm đƣợc thật 

đúng để tùy ho|n cảnh chung của to|n quốc, v| ho|n cảnh của

___________ 

1. Xem: Văn kiện Đãng Toàn tập, t.14, tr.133-135. 
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tƣ̀ng nơi, tƣ̀ng lúc m| thƣ̣c hiện nhiệm vụ ấy một c{ch đầy đũ, 

đặng đánh bại đế quốc x}m lƣợc c}́u kết với lƣ̣c lƣợng phản động 

trong nƣớc l| phong kiến địa chủ. 

2. Cuộc kh{ng chiến của ta nh}́t định phải trƣờng kỳ v| gian 

khổ. Vì chƣa nắm thật vƣ̂ng quan điểm kh{ng chiến trƣờng kỳ 

gian khổ ấy cho nên chúng ta chƣa kiên quyết dƣ̣a v|o lƣ̣c lƣợng 

c{ch mạng của quần chúng nông d}n, chƣa triệt để ph{t huy lực 

lƣợng to lớn ấy để kh{ng chiến ng|y c|ng thêm mạnh, tiến đến 

gi|nh thắng lợi cuối cùng. 

Sai lệch căn bản n|y đa ̂ ảnh hƣỡng đến công t{c x}y dƣ̣ng 

Đảng, qu}n đội, măṭ trận, chính quyền về măṭ tƣ tƣỡng v| tổ chƣ́c. 

Nguyên nh}n l| chúng ta còn thiếu sót về lập trƣờng v| quan 

điểm c{ch mạng của giai c}́p vô sản”1. 

Nghị quyết khẵng định quyết t}m thƣ̣c hiện chính s{ch ruộng 

đ}́t của Đảng: “tiêu diệt chế độ sỡ hƣ̂u ruộng đ}́t của thƣ̣c d}n 

Ph{p v| bọn đế quốc x}m lƣợc kh{c ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ 

phong kiến sỡ hƣ̂u ruộng đ}́t của địa chủ Việt Nam v| ngoại kiều, 

thƣ̣c hiện chế độ sỡ hƣ̂u ruộng đ}́t của nông d}n...”2. 

Nghị quyết đề ra “Phƣơng hƣớng chiến lƣợc của ta l| tạm thời 

“tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu” để ph}n t{n lƣ̣c lƣợng địch v| tiêu 

diệt sinh lƣ̣c địch, mỡ rộng vùng tƣ ̣do... 

Phải ra sƣć tăng cƣờng qu}n đội ta về mọi mặt: về x}y dƣ̣ng v| tać 

chiến cũng nhƣ về công t{c chính trị, tham mƣu v| cung c}́p... 

Trong năm 1953, chúng ta phải l|m 5 công t{c chính...”3. 

Ng|y 5-2-1953, Ban Bí thƣ ra Chỉ thị về việc phổ biến Nghị 

quyết Hội nghị Trung ƣơng lần thƣ ́tƣ4. 

Nguồn: Biên niên sƣ̣ kiện Lịch sƣ̃ Nam Bộ  

kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp, t.1. (Hội 

đồng Chỉ đạo biên soạn). 

___________ 

1, 2, 3, 4. Sđd, t.14, tr.128-129, 129, tr.130-131, 136. 
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PHỤ LỤC 53 

VỀ SƢ̣ BẤT ĐỒNG GIƢ̂A CAO ỦY 

VỚI TỔNG CHỈ HUY QUÂN PHÁP TRONG 

CHIẾN TRANH VIỆT NAM 

(1945-1954) 

NGUYÊ̂N MẠNH H\ 

 

Khi b|n về sƣ̣ th}́t bại cũa Pháp ở Việt Nam trong cuộc chiến 

tranh 1945 - 1954, nhiều nh| nghiên cƣ́u , tƣớng lînh v| c ả c{c 

chính kh{ch Ph{p cho rằng nguyên nh}n chủ y ếu l| do tính ch}́t 

phi nghîa cũa cu ộc chiến tranh x}m lƣợc m| Pháp ti ến h|nh , do 

chủ nghĩa yêu nƣớc v| tinh th ần quyết t}m th| hy sinh t}́t c ả chƣ́ 

không chịu m}́t nƣớc , không chịu l|m nô l ệ của to|n qu}n , to|n 

d}n ta dƣới sƣ̣ lânh đạo đúng đắn cũa Đ ảng. Chính gặp ph ải một 

đối tƣợng kiên cƣờng , không dê̂ gì khu}́t phục l| d}n t ộc Việt 

Nam, nên đƣờng lối chi ến tranh cũa Pháp thƣ̣c thi ở Việt Nam th}́t 

bại. M}u thu}̂n giƣ̂a viên Cao ũy , đại diện cho chính sách chính trị 

với T ổng tƣ lệnh, đại di ện cho chính sách qu}n sƣ̣ cũa Pháp , về 

c{ch thức , biện pháp ti ến h|nh c|ng l|m cho sƣ̣ th}́t bại đó thêm 

mau chóng , nặng nề. 

Trong khoảng thời gian 9 năm có tới 20 chính phũ thay nhau 

nắm quy ền ở Pari v| 8 đời cao ũy , tổng chĩ huy k ế tục giữ trọng 

tr{ch ở Đông Dƣơng. Bản th}n con số n|y đâ nói lên  nhiều điều. 
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Bị giằng xé bởi h|ng loạt m}u thuẫn n ội bộ, cùng với sƣ̣ xung đ ột 

về quan điểm v| quyền lợi  của c{c đ ảng phái trong Chính phũ , 

Quốc h ội, sƣ̣ chĩ đạo tƣ̀ Pari tõ ra nƣ̃a vời , thiếu nh}́t quán . Trong 

khi khẵng định v}́n đ ề Việt Nam v| Đông Dƣơng trƣớc sau l| v}́n 

đề chính trị v| gi ải quyết bằng gi ải pháp chính trị , thì ngƣợc lại, 

trong h|nh động thƣ̣c t ế Ph{p lại thƣờng thiên v ề sƣ̃ dụng sƣ́c 

mạnh qu}n sự . Trong bối c ảnh nhƣ thế, xung đột về quan điểm 

chỉ đạo , điều h|nh chiến tranh giƣ̂a Cao ũy v| T ổng chĩ huy l| 

điều không tránh khõi v| dê̂ hi ểu. Một hình m}̂u thể chế Liên 

bang Đông Dƣơng mơ hồ, một quy chế phụ thu ộc Pháp giƣ̂a 5 xƣ́: 

Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc K ỳ, L|o, Campuchia không rô r|ng ; bị 

giằng kéo bỡi ý muốn áp đặt ch ế độ thƣ̣c d}n cû với ý định cách 

t}n hình thƣ́c tƣơng lai cũa Liên bang  Đông Dƣơng trong Liên 

hiệp Pháp v| m ột bên l| khả năng, tiềm lƣ̣c hi ện có cũa nƣớc Pháp 

với một bên l| tình hình quốc t ế ng|y c|ng biến đổi b}́t lợi cho các 

“nh| thƣ̣c d}n” ... t}́t cả quy gộp lại giúp ta cắt nghîa sƣ̣ lúng túng , 

bị đ ộng, mối b}́t đ ồng s}u sắc trong gi ải quyết v}́n đ ề Đông 

Dƣơng cũa Pháp . 

Ngoại trừ Đơl{t Đờ T{txinhi v| Pôn Êli 1
 đƣợc cƣ̃ l|m Cao ũy 

kiêm Tổng chĩ huy , ta th}́y giƣ̂a các cặp Cao ũy - Tổng chĩ huy còn 

lại, ở nhƣ̂ng mƣ́c đ ộ kh{c nhau , đều bộc lộ m}u thu}̂n v ề c{ch 

thƣ́c, phƣơng hƣớng chĩ đạo , điều h|nh chiến tranh . Trong phạm 

vi b|i viết, chúng tôi xin không đ ề cập đến m}u thu}̂n , b}́t đồng ở 

c}́p đ ộ th}́p hơn : ví nhƣ giữa Cao ủy với c{c ủy viên c ộng hòa ; 

giƣ̂a T ổng chĩ huy với c{c tƣ l ệnh chiến trƣờng hoặc giƣ̂a các tƣ 

lệnh chiến trƣờng với nhau , giƣ̂a tƣ l ệnh lục qu}n với h ải qu}n, 

không qu}n... 

___________ 

1. Chúng tôi giữ nguyên văn c{ch thể hiện danh từ riêng trong t|i 

liệu cũa tác giã , không chuyễn thành nguyên gốc tiếng nƣớc ngoài các 

danh tƣ̀  riêng. 
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Thƣ̣c t ế cho th}́y m}u thu}̂n giƣ̂a T ổng chĩ huy v| Cao ũy th ể 

hiện rõ nh}́t trong việc chỉ đạo, điều h|nh hoạt động qu}n sƣ ̣ v| 

theo đuổi giải ph{p chính trị. 

1) Bất đồng giƣ̂a Đắcgiăngliơ và Lơcléc 

Đ}y l| hai nh}n vật đại di ện cho thời k ỳ Ph{p chuẩn bị , tìm 

c{ch quay trở lại v| thi h|nh chính s{ch chính trị , ngoại giao , 

qu}n sƣ̣ k ết hợp đ ể {p đặt v | duy trì sƣ̣ có mặt cũa Pháp ở Đông 

Dƣơng . Theo quy định , cao ũy có quy ền lƣ̣c cao nh}́t , tổng chĩ 

huy phối hợp với cao ũy đi ều h|nh các hoạt đ ộng chính trị - qu}n 

sƣ̣ sao cho chính sách v| quy ền lợi cũa nƣớc Pháp đƣợc thƣ̣c thi 

có hiệu quả nh}́t . 

Tuy nhiên , thƣ̣c t ế tình hình , khả năng quyết toán , c{ tính v| 

đặc biệt l| đối tƣợng m| chính sách cũa Pháp ph ải đối phó , thƣờng 

khiến hai nh}n vật n|y trỡ nên đối l ập nhau trong cách nhìn nh ận 

v}́n đ ề, đánh giá đối phƣơng, trong việc đề ra các chũ trƣơng 

chiến lƣợc v| bi ện pháp thi h|nh . Sƣ̣ vi ệc d}̂n ra dƣới đ}y l| m ột 

minh chƣ́ng . 

Nhƣ̂ng khó khăn , tổn th}́t kéo d|i h|ng tháng trời trong vi ệc 

ph{ vòng v}y quanh S|i Gòn v| đ{nh chi ếm các tĩnh Nam B ộ, 

Trung Bộ đâ khi ến Lơcléc sớm nh ận ra thƣ̣c t ế: không thể mau 

chóng t{i chi ếm to|n bộ Việt Nam bằng qu}n sƣ̣ . Viên Tổng chĩ 

huy cho rằng c ần phải thƣơng lƣợng với Chính phũ Trung Hoa 

d}n quốc đ ể qu}n Tƣỡng rút v ề nƣớc v| đ|m phán với Chính  phủ 

Hồ Chí Minh đ ể đƣa qu}n Pháp ra mi ền Bắc . Lơcléc đâ l|m nhƣ 

vậy vì “Pháp sê chuốc l}́y th}́t bại n ếu sƣ̃ dụng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ 

ít ỏi đƣơng đ ầu với h|ng  triệu ngƣời cũa m ột d}n tộc đang nổi 

dậy gi|nh v| bảo vệ nền độc lập”. Tƣớng Yvơ Gra , t{c gi ả cuốn 

Lịch sử cu ộc chiến tranh Đông Dƣơng ph}n tích : “Về mặt n|y , 

Lơcléc b}́t đ ồng với Đô đốc . Hai nh}n vật vốn h ết sƣ́c khác nhau 

về chính ki ến v| có cá tính quá đối l ập nên không ƣa nhau tí n|o . 

Nếu nhƣ Lơcléc muốn nha nh chóng thƣơng lƣợng  với Việt Nam,
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thậm chí chủ trƣơng nói lên danh tƣ ̀ “Độc lập” để đạt đƣợc bản 

hiệp ƣớc, thì Đô đốc vốn có xu hƣớng hạ th}́p Việt Minh, kiên trì giải 

ph{p cƣ́ng rắn”. Việc Lơcléc xúc tiến nhanh cuộc thƣơng lƣợng vớ i 

Chính phủ ta lại c|ng khơi s}u m}u thu}n̂ với Cao ủy, vì trong th}m 

t}m, Đắcgiăngliơ không muốn thƣơng lƣợng. Hơn nƣ̂a, Lơcleć đa ̂“l}ń 

s}n” lĩnh vƣc̣ chính trị của Đô đốc. Theo Đắcgiăngliơ: “Thật l| mạo 

hiểm nếu trao trả độc lập ho|n to|n cho Việt Nam. Ngƣời ta  không 

thể đi xa hơn một sƣ ̣tƣ ̣trị bên trong”. 

Chính vì thế, Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 đƣợc ký kết, đa ̂ l|m bộc 

lộ rõ nhƣ̂ng b}́t đồng nghiêm trọng trong chính s{ch của Ph{p đối với 

Việt Nam. Một bên l| chủ trƣơng nhanh chóng đạt đƣợc sƣ̣  thỏa 

thuận với Chính phủ Việt Nam v| một bên l| ý định tìm mọi  c{ch 

thủ tiêu Chính phủ Hồ Chí Minh, thiết lập chủ quyền ho|n to|n 

của Ph{p. Cuộc đối đầu giƣ̂a hai khuynh hƣớng n|y, ngƣợc trỡ lại, 

khiến cho sƣ ̣ chỉ đạo của Chính phủ Ph{p đối với Đông  Dƣơng, 

thông qua Cao ủy v| Tổng chỉ huy, c|ng trỡ nên lúng túng, không 

x{c định. 

Việc Đắcgiăngliơ đ ề nghị triệu hồi Lơcléc với lý do không phục  

tùng quyền lƣ̣c của ông ta l| biểu hiện công khai cao nh}́t b}́t đồng 

vốn có tƣ ̀l}u. Trong bƣ́c thƣ gƣ̃i Đắcgiăngliơ, Lơcléc lên án Đô đốc 

l|m th}́t bại kế hoạch của ông v| nhấn mạnh rằng “sự thất  bại n|y l| 

do phƣơng ph{p ho|n to|n kh{c m| ng|i đang theo đuổi”. Có thể 

nói, ngay tƣ ̀ giai đoạn mỡ đầu, m}u thu}̂n giƣ̂a chính  s{ch qu}n 

sƣ ̣v| chính trị đa ̂bộc lộ s}u sắc. 

2) Giải pháp chính trị của Bôlae và đòn tiến công quân sƣ̣ của Valuy. 

Ba tháng sau ng|y chi ến tranh lan rộng ra to|n côi Vi ệt Nam, 

v|o tháng 3-1947 Chính phủ Ramađiê quy ết định thay Đắcgiăngliơ , 

ngƣời bị coi l| thũ phạm l|m tan vơ̂ mối quan h ệ Việt - Ph{p, bằng 

Bôlae. 

Bôlae sang Đông Dƣơng (4-1947) với quy ết t}m thƣ̣c hi ện việc 

s{p nh ập các nƣớc Đông Dƣơng v|o Liên hi ệp Pháp . Giải pháp  
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chính trị đƣa ra lúc đ ầu l| thƣơng lƣợng với t}́t c ả c{c đ ảng phái 

chính trị ở Việt Nam, kể cả Chính phủ H ồ Chí Minh . Bôlae cho 

rằng hoạt đ ộng qu}n sƣ̣ cũa Pháp chĩ c ần giới hạn trong vi ệc tái 

lập v| duy trì tr ật tƣ̣ nhằm b ảo đảm an ninh cho đạo qu}n viê̂n 

chinh. Thế nhƣng , tr{i ngƣợc với Cao ủy muốn chấm dứt chi ến 

tranh bằng các cu ộc thƣơng lƣợng , Tổng chĩ huy Valuy (thay 

Lơcléc tƣ̀ tháng 7-1946) lại cho rằng trƣớc khi ng ồi v|o đ|m phán 

“phải hạ Vi ệt Minh bằng m ột đòn qu}n sƣ̣ quy ết định” . Nếu 

không “việc nổi loạn lại tái diê̂n v| chính nó sớm mu ộn sê đu ổi 

chúng ta (Ph{p) khỏi Đông Dƣơng m ột cách vînh viê̂n , ho|n to|n 

v| nhục nhâ” . 

Tuy nhiên, tình hình thƣc̣ tế diên̂ ra không nhƣ mong đợi của cả 

Bôlae v| Valuy. Viên Cao ủy thƣà hiểu để giải ph{p thƣơng lƣợng 

thƣc̣ sƣ ̣có kết quả cần phải đ|m ph{n với Chính phủ Hồ Chí Minh 

nhƣng ông ta lại không muốn loại trƣ ̀c{c đảng ph{i kh{c. 

Vậy l| , cùng lúc Bôlae ti ến h|nh hai hƣớng đ|m phá n chũ y ếu: 

với Chính phũ H ồ Chí Minh v| lôi kéo B ảo Đại . Tính hai mặt trong 

chủ trƣơng của Bôlae ph ản ánh thƣ̣c ch}́t tình trạng chia rê , đối lập 

giƣ̂a các đ ảng phái tham gia n ội các cũa Ramađiê . Tuy xác định ƣu 

tiên giải pháp chín h trị, Chính phủ Ph{p vẫn đ ể ngỏ khả năng thƣ̣c 

hiện một h|nh động qu}n sƣ̣ quy ết định , khi có đi ều kiện, để thủ 

tiêu cuộc kháng chi ến cũa ta . Chính vì th ế, Valuy đâ đ ệ trình chính 

phủ k ế hoạch “có th ể g}y nên sƣ̣ tan vơ̂ cũa Vi ệt Minh bằng cách 

gi{ng cho họ m ột th}́t bại v ề qu}n sƣ̣ chắc chắn v| quy ết định” . 

Nhƣ vậy Pari đâ dung túng cùng lúc hai gi ải pháp . Theo đó , giải 

ph{p chính trị của Bôlae ban đ ầu l| thƣơng thuyết với Chính phũ 

Hồ Chí Minh . Cao ũy dƣ̣ ki ến một cuộc ngƣ̀ng bắn với Vi ệt Minh 

v|o ng|y 15-8 trên cơ sỡ đƣa ra m ột số đi ều kiện v}̂n mang nặng 

tính chất thực d}n , “hy vọng đánh m ột đòn t}m lý  có thể l|m cho 

mọi quốc gia quy thu ận v| ch}́m dƣ́t các cu ộc chiến đ}́u” . Dƣ̣ kiến 

của Bôlae l ập tƣ́c bị Valuy chống lại .  
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Viên Tổng chĩ huy bay v ề Ph{p thông b{o cho chính phủ bi ết sƣ̣ 

b}́t đ ồng cũa mình với Bôlae vì “sáng ki ến đƣợc đƣa ra quá sớm 

v| nguy hiểm”. Valuy yêu cầu chính phũ bác bõ k ế hoạch đó 

đồng thời ch}́p nh ận về nguyên tắc mỡ cu ộc tiến công v|o thu - 

đông 1947 “đánh v|o đ ầu nâo Vi ệt Minh nhằm cắt cái hình chóp 

của khối qu ần chúng đông đ ảo đi theo kháng chi ến”. Trƣớc tình 

hình trên , Bôlae cûng trỡ v ề Pari để bảo vệ quan điểm cũa mình 

đối ch ất với Valuy trƣớc n ội các v| trƣớc T ổng thống Pháp . Một 

lần nƣ̂a , Chính phủ Ph{p lại bị chia rẽ s}u sắc v ề Đông Dƣơng 

sau khi nổ ra cuộc tranh câi gay gắt v ề dƣ̣ án cũa Bôlae trong 

phiên họp ng|y 6-8-1947. Cả Bôlae v| Valuy đều cho rằn g Việt 

Minh hiện đang suy yếu, ảnh hƣỡng cũa Chính phũ kháng chi ến 

đang bị đ}̃y lùi khắp mọi nơi , đặc bi ệt l| ở Nam Kỳ. Nhƣng cách 

thƣ́c đ ể kết thúc chi ến tranh thì m ỗi ngƣời m ột khác . Bôlae chũ 

trƣơng tiến công hòa bình nhằm ngăn chặn C hính phủ ta đƣa vấn 

đề Đông Dƣơng ra trƣớc khóa họp sắp tới cũa Liên hợp quốc . 

Ngƣợc lại , theo Valuy thì dƣ̣ án cũa Cao ũy chĩ có th ể ph{t huy 

t{c dụng khi m| “chúng ta (Ph{p) nắm trong tay t}́t c ả c{c chủ 

b|i” , nghĩa l| sau khi  Việt Minh bị cu ộc tiến công qu}n sƣ̣ l|m 

cho tan râ , lúc đó hãy thƣơng lƣợng . 

B}́t đ ồng giƣ̂a Cao ũy v| T ổng chĩ huy không th ể dung hòa 

khiến Chính phũ Pháp chọn m ột phƣơng án thõa hi ệp: Vƣ̀a cho 

phép Bôlae thƣơng lƣợng ngừng bắn nhƣng phải thay tƣ̀ “đ ộc 

lập” bằng “tƣ̣ do” , vƣ̀a cho phép Valuy mỡ cu ộc tiến công , nhƣng 

lại không th ể cung c}́p đũ phƣơng ti ện v| lƣ̣c lƣợng c ần thiết để 

gi|nh thắng lợi quy ết định . Mặc dù ph ải ch}́p h|nh , Bôlae v}̂n 

mau mắn thƣ̣c hi ện yêu cầu cắt giảm qu}n số v|o tháng 10-1947 

trong khi v}̂n đ ồng ý đ ể Valuy đánh lên Vi ệt Bắc . Valuy phản đối , 

cho rằng l|m nhƣ v ậy sê “ngăn chặn mọi viê̂n c ảnh cũa h|nh 

động qu}n sƣ̣” . Kết quả l| cuộc tiến công cũa Pháp lên Vi ệt Bắc bị 

th}́t bại . 
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3) Mâu thuâ̂n giƣ̂a Pinhông với Bledô và Cácpăngchiê  

Th}́t vọng vì gi ải pháp chính trị không đƣa lại k ết quả mong 

đợi, Bôlae tƣ̀ chƣ́c . Chính phủ Ph{p cử Pinhông , vốn l| cố v}́n 

chính trị cho Đắcgiăngliơ l|m cao ủy (10-1948). Sƣ̣ ki ện n|y cho 

th}́y Pháp ti ếp tục theo đu ổi chiến tranh bằng bi ện pháp qu}n sƣ̣ 

vì Pinhông l| ngƣời chủ trƣơng cứng rắn chống lại Vi ệt Minh . 

Trƣớc đó , v|o tháng 5-1948, tƣớng Valuy bị tri ệu hồi, thay bằng 

tƣớng Bledô , vốn l| nh}n v ật đƣợc giao nhi ệm vụ t ổ chƣ́c đạo 

qu}n viê̂n chinh Pháp đ ầu tiên đƣa sang Đông Dƣơng . Mặc dù l| 

nắm chƣ́c vụ T ổng chĩ huy trong thời gian ngắn song m}u thu}̂n 

giƣ̂a Bledô v| Pinhông cûng sớm b ộc lộ. Bledô đề nghị chính phủ 

tăng viện v| chũ trƣơng đƣa n ỗ lƣ̣c qu}n sƣ̣ ra mi ền Bắc v|o đ ầu 

mùa thu 1948 vì “c{i nút của vấn đ ề l| ở Bắc K ỳ v| ngƣời ta ph ải 

chặt đƣ́t cái nút }́y . Hơn nƣ̂a , muốn thắng cu ộc chiến tranh thì 

phải đánh trƣ̣c ti ếp v|o Chính phũ H ồ Chí Minh . Cần cũng cố vị 

trí của Ph {p ở đ}y để đối phó với nguy cơ Trung Quốc” . Kế hoạch 

qu}n sƣ̣ g ồm 4 bƣớc tƣ̀ cuối 1948 đến hết 1949 của Bledô nhằm v|o 

miền Bắc đâ bị Pinhông ph ản đối . B{m v|o quan ni ệm cũa Ôriôn , 

Tổng thống Pháp “v}́n đ ề Đông Dƣơng trƣớc h ết thuộc loạ i v}́n đ ề 

chính trị” , Pinhông quyết t}m theo đuổi giải pháp B ảo Đại m| 

ngƣời ti ền nhiệm bõ dỡ đ ồng thời quy ết định d ồn lƣ̣c lƣợng v|o 

miền Nam . Theo Pinhông “chính ở Nam Kỳ công cuộc bình định 

tiến triển hơn nên nỗ lƣ̣c qu}n sƣ̣ tại đ}y sê đem lại nhƣ̂ng thắng 

lợi nhanh chóng v| ho|n to|n” . Ngay tại chi ến trƣờng mi ền Bắc , 

lập luận tăng cƣờng phòng thũ l| chũ y ếu cũa Pinhông cûng đối 

lập với ý đ ồ chủ đ ộng mỡ các cu ộc tiến công tiêu diệt Việt Minh 

ngay tại căn cƣ́ cũa Bled ô. 

Tiến thêm một bƣớc , Pinhông ra chĩ thị bu ộc Bledô chuyển 

hƣớng v|o mi ền Nam. Việc n|y khiến cho kế hoạch 4 bƣớc cũa 

Bledô ch}́m dƣ́t ngay trƣớc khi đƣợc tri ển khai. Cuộc h|nh qu}n 

Đian m| Bledô vƣ̀a phát đ ộng đâ ph ải ngƣ̀ng lại . Do tìn h hì nh
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trên, Chính phủ Ph{p cử tƣớng Rơve , Tổng tham mƣu trƣỡng , sang 

Đông Dƣơng d|n xếp b}́t đồng, nghiên cƣ́u tình hình v| đề xu}́t 

phƣơng hƣớng chiến lƣợc mới. Ng|y 2-9-1949, C{cpăngchiê thay  

Bledô l|m Tổng chỉ huy. C{cpăngchiê kiêm luôn chƣ́c Tƣ lệnh c{c 

lƣ̣c lƣợng lục qu}n. Tuy vậy, vốn l| viên tƣớng của chiến trƣờng Bắc 

Phi, không quen thuộc Đông Dƣơng, nên vai trò của viên T ổng chĩ 

huy n|y không ảnh hƣỡng gì nhi ều đến chiều hƣớng  c{c biến cố 

qu}n sƣ ̣tƣ ̀cuối 1949 đến cuối 1950, thời điểm bộ đội ta mỡ chiến dịch 

tiến công giải phóng vùng biên giới đông - bắc. L| Tổng chỉ huy, song 

C{cpăngchiê đa ̂ thú nhận với Ôriôn: “Không thể giải quyết chiến 

tranh vì chúng ta không chiến thắng về qu}n sƣ.̣ Chỉ có thể thƣ̣c hiện 

giải ph{p chính trị”. Trong suốt thời  gian nắm quyền, C{cpăngchiê 

không đƣa ra đƣợc một giải pháp, không tìm đƣợc lối tho{t cụ thể 

cho cuộc chiến. Tuy cùng thống nh}́t theo đuổi mục tiêu gi|nh thắng 

lợi, nhƣng trong tƣ̀ng lînh vƣ̣c hoạt động, giƣ̂a Cao ũy Pinhông v| 

Tổng chĩ huy Cácpăngchiê  v}̂n bộc lộ sƣ ̣ xung khắc về c{ch giải 

quyết c{c v}́n đề nhƣ: Tăng cƣờng nỗ lƣ̣c cho miền Nam hay miền 

Bắc; rút bỏ c{c vị trí Ph{p trên địa b|n miền Bắc nhƣ thế n|o; về đánh 

gi{ vai trò của qu}n đội ngụy đang đƣợc x}y dƣ̣ng để tƣ̀ng bƣớc thay 

thế qu}n Ph{p, v.v.. 

Tƣớng Nava, khi lý giải sƣ ̣b}́t đồng nói trên, đa ̂đƣa ra nhận xét: 

“... Sƣ ̣ chỉ đạo chiến tranh của chính phủ có thể tóm gọn lại l| : 

chẵng có gì cả... thể hiện trƣớc hết ở chỗ ho|n to|n không có một sƣ̣ 

phối hợp n|o giƣ̂a đƣờng lối chính trị v| chiến lƣợc qu}n sƣ̣. Không 

có một mục tiêu n|o đƣợc đặt ra cho cuộc chiến đ}́u. Chẵng có một 

đƣờng lối n|o đƣợc x{c định...”. 
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PHỤ LỤC 54 

TÌM HIỂU CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG THỐNG NHẤT 

ĐẠO CAO ĐÀI TRƢỚC NĂM 1975 

NGUYÊ̂N THANH XU]N1 

 

Sau khi chính thƣ́c ra đời năm 1926 ở T}y Ninh, đạo Cao Đ|i đâ 

nhanh chóng ph{t triển, trỡ th|nh một tôn gi{o ở Nam Bộ. Ở thời 

điểm ra đời đạo Cao Đ|i có khoảng 50 ng|n tín đồ, nhƣng đến 

năm 1930 đa ̂ tăng lên 350 ng|n tín đồ, năm 1945 khoảng trên dƣới  

một triệu tín đồ, năm 1954 gần 2 triệu tín đồ, năm 1975 gần 3 triệu 

tín đồ ở 34 tỉnh, th|nh phố phía Nam. 

Tuy nhiên , sau khi ra đời đƣợc m ột thời gian r}́t ngắn , v|o 

cuối nhƣ̂ng năm 1920 đầu nhƣ̂ng năm 1930 , đạo Cao Đ|i đâ có 

sƣ̣ chia rê n ội bộ. Khỡi đ ầu cũa sƣ̣ chia rê l| vi ệc Phối sƣ 

Nguyê̂n Văn Ca , Chƣỡng pháp Tr ần Đạo Quang , Gi{o hữu 

Nguyê̂n Hƣ̂u Chính bị Tòa thánh T}y N inh kỹ lu ật đâ rời khõi 

T}y Ninh về đồng bằng sông Cƣ̃u Long h|nh đạo đ ộc lập, để 

sau n|y lần lƣợt cho ra đời các chi phái mới nhƣ : Cao Đ|i Minh 

Chơn lý do ông Nguyê̂n Văn Ca đƣ́ng đ ầu, Cao Đ|i Tiên thiên do 

ông Nguyê̂n Hƣ̂u Chính đƣ́ng đ ầu, Cao Đ|i Minh Chơn đạo do ông 

Trần Đạo Quang đƣ́ng đ ầu,... Năm 1934 l| năm khũng hoảng s}u sắc 

nh}́t về mặt tổ chƣ́c, chính thức đ{nh dấu sự chia rê cũa đạo Cao Đ|i

___________ 

1. Ban Tôn gi{o Chính phủ. 
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bằng vi ệc hai chƣ́c sắc lớn l| Quy ền Đầu sƣ Nguyê̂n Ngọc Tƣơng 

v| Quyền Đầu sƣ Lê Bá Trang b}́t đ ồng với hai ông Quy ền Giáo 

tông Lê Văn Trung v| Hộ ph{p Phạm Công Tắc trong vi ệc điều 

h|nh việc đạo , đâ v ề Bến Tre thƣ̣c hi ện chƣơng trình chĩnh đạo , 

sau n|y hình th|nh Cao Đ|i Ban Chĩnh đạo . Tiếp theo l| một loạt 

cuộc ph}n rê , hoặc tƣ̀ Cao Đ|i T}y Ninh , hoặc tƣ̀ các chi phái khác , 

hoặc do m}u thu}̂n n ội bộ, hoặc do nhu c ầu truyền giáo ,... Đến 

năm 1945, có 12 chi phái ; năm 1975, có g ần hai chục t ổ chƣ́c, chi 

ph{i Cao Đ|i . Có thể kể tên một số chi phái lớ n, nhƣ: Cao Đ|i Tòa 

Th{nh T}y Ninh (T}y Ninh ) l| phái gốc , Cao Đ|i Ban Chĩnh đạo 

(Bến Tre), Cao Đ|i Tiên thiên (Bến Tre ), Cao Đ|i Minh Chơn lý 

(Mỹ Tho), Cao Đ|i Minh Chơn đạo (Bạc Liêu ), Cao Đ|i Bạch y Liên 

đo|n Chơn lý (Rạch Gi{ ), Cao Đ|i Chiếu Minh Long Ch}u (Cần 

Thơ), Truyền giáo Cao Đ|i (Đ| Nă̂ng ), Cao Đ|i Chơn lý C ầu Kho 

(Bình Định )... 

Điều đáng quan t}m l| sau khi đạo Cao Đ|i chia rẽ, đa ̂ xu}́t 

hiện ngay c{c hoạt động thống nh}́t, kéo d|i liên tục cho đến năm 

1975. Sau đ}y, chúng tôi đề cập đến một số cuộc vận động thống 

nh}́t Cao Đ|i tiêu biểu. 

1. Cao Đài Đại đạo Liên đoàn và Liên hòa Tổng hội 

Năm 1936, ông Trần Văn Huế theo phái Cao Đ|i Tiên thiên 

hoạt đ ộng ở vùng S|i Gòn , Chợ Lớn cùng với m ột số chƣ́c sắc ở 

th{nh thất C ầu Kho , S|i Gòn - c{i nôi của đạo Cao Đ|i , buồn 

phiền trƣớc c ảnh “chia rê cũa n ền đạo” đâ đƣ́ng ra v ận động 

thống nh}́t các chi phái Cao Đ|i . Năm 1936, họ tin theo m ột số 

đ|n cơ nói v ề sƣ̣ nghi ệp thống nh}́t , đâ ti ến h|nh th|nh lập tổ 

chƣ́c l}́y tên l| Cao Đài Đại đạo Liên đoàn l|m cơ sỡ đ ầu tiên cho 

qu{ trình v ận động thống nh}́t đạo Cao Đ|i . Lãnh đạo Cao Đ|i 

Đại đạo Liên đo|n l| Ban Chƣỡng qu ản, do ông Đốc phũ Nguyê̂n 

Văn Kiên l|m Hội trƣỡng , c{c ông Cao Tri ều Ph{t v| Đo|n Văn B ản  
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l|m Phó Hội trƣỡng. Trụ sỡ của tổ chƣ́c đặt tại th{nh th}́t Cầu  

Kho - S|i Gòn. 

Tuy chủ trƣơng l| thống nh}́t c{c chi ph{i Cao Đ|i, nhƣng do 

thiếu c{c chƣ́c sắc có uy tín của c{c chi ph{i tham gia, lại có sƣ̣ bất 

đồng chính kiến giƣ̂a hai vị lãnh đạo chủ chốt l| Hội trƣỡng 

Nguyê̂n Văn Kiên v| Phó Hội trƣỡng Cao Triều Ph{t nên Cao Đ|i Đại 

đạo Liên đo|n chỉ lôi kéo đƣợc một v|i th{nh th}́t ở  xung quanh 

S|i Gòn ủng hộ. 

Trƣớc tình hình trên , năm 1937, c{c ông Tr ần Văn Huế, Nguyê̂n 

Phan Long, Đo|n Văn Bản đƣ́ng ra ch}́n chỉnh tổ chƣ́c n|y v| đổi 

tên th|nh Liên hòa Tổng hội. Một ban lãnh đạo mới đƣợc  th|nh lập 

do ông Nguyê̂n Phan Long l|m Hội trƣỡng, ông Đo|n Văn Bản v| 

ông Trần Quang Nghiêm l|m Phó Hội trƣỡng, ông Trần Văn Quế 

l|m Tổng Thƣ ký. 

Liên hòa T ổng hội chũ trƣơng t ập trung v|o việc hiệp nh}́t các 

cơ sỡ cũa Ngû chi Minh đạo , tƣ̀ đó mỡ r ộng việc vận động để tập 

hợp các chi phái Cao Đ|i khác . Tin theo Cơ bút , trong thời gian tƣ̀ 

năm 1937 đến năm 1940, Liên hòa T ổng hội đâ t ổ chƣ́c 12 cuộc họp 

nhằm thu hút chƣ́c sắc , tín đ ồ c{c chi ph{i tham gia , gọi l| “Thập 

nhị Long vân đại h ội”: Đại h ội lần thƣ́ nhất tổ chƣ́c tại Trƣớc Lý 

Minh đ|i , S|i Gòn (chi Minh lý thu ộc Ngû chi Minh đạo ); Đại h ội 

lần thƣ́ hai tại th{nh thất Bửu Quang , Bạc Liêu (Cao Đ|i Minh 

Chơn đạo ); Đại h ội lần thƣ́ ba tại th{nh thất Trƣớc Mai , Cần Thơ ; 

Đại h ội lần thƣ́ tƣ tại th{nh thất Ngọc Minh Đ|i , S|i Gòn ; Đại h ội 

lần thƣ́ năm tại th{nh thất Minh Đức , T}y Ninh ; Đại hội lần thƣ́ sáu 

tại một thánh th}́t cũa phái Cao Đ|i Tiên thiên ; Đại h ội lần thƣ́ bảy 

tại th{nh thất Ch}u Minh (Cao Đ|i Tiên thiên ); Đại hội lần thƣ́ tám 

tại th{nh thất Trung Th|nh , Đ| Nă̂ng; Đại h ội lần thƣ́ chín tại m ột 

th{nh thất ph{i Cao Đ|i Tiên thiên ; Đại h ội lần thƣ́ mƣời tại th{nh  

th}́t Kim Th|nh Long , T}n An ; Đại h ội lần thứ mƣời m ột 
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tại cơ sỡ T}y Tông vô cƣ̣c (Cao Đ|i Tiên thiên); Đại hội lần thƣ́ 

mƣời hai tại th{nh th}́t Minh Kiến, Gia Định...1. 

Trong các l ần Đại h ội nói trên , có chức sắc tham gia với tƣ c{ch 

c{ nh}n , có chức sắc tham gia với tƣ c{ch đại di ện cho chi phái , 

thậm chí có lần đại hội có cả nhƣ̂ng chƣ́c sắc lớn đƣ́ng đ ầu, nhƣ Đại 

hội lần thƣ́ tám có các ông Tr ần Đạo Quang , Chƣỡng pháp Cao Đ|i 

Minh Chơn đạo , ông Lê Kim Tỵ , Chƣỡng pháp Cao Đ|i Tiên thiên 

tham gia ,... Đặc biệt, sau Đại h ội lần thƣ́ tƣ , nhƣ̂ng ngƣời lânh đạo 

Liên hòa T ổng hội đâ đƣ́ng ra l|m sƣ́  giả hòa gi ải nhƣ̂ng b}́t đ ồng 

giƣ̂a m ột chƣ́c sắc đƣ́ng đ ầu nhƣ̂ng chi phái lớn nhƣ ông Phạm 

Công Tắc - Hộ ph{p Cao Đ|i T}y Ninh , ông Nguyê̂n Ngọc Tƣơng - 

Gi{o tông Cao Đ|i Ban Chỉnh đạo , ông Nguyê̂n Văn Ca - Chƣỡng 

quản Cao Đ|i Minh Chơn lý . Họ đã ph}n công những nh}n v ật có 

uy tín nhƣ ông Vƣơng Quan K ỳ, Nguyê̂n Phan Long , Trần Văn Quế, 

Trƣơng Kế An,... đến T}y Ninh mời ông Phạm Công Tắc , đến Bến 

Tre mời ông Nguyê̂n Ngọc Tƣơng v| đ ến Mŷ Tho mời ông Nguyê̂n 

Văn Ca về Trƣớc Minh L ý đ|i (S|i Gòn ) để hội đ|m tìm ki ếm giải 

ph{p thống nhất c{c chi ph{i Cao Đ|i . Hộ ph{p Phạm Công Tắc 

khi đang tổ chƣ́c x}y dƣ̣ng Tòa thánh nh ận đƣợc lời mời tƣ̀ ông 

Vƣơng Quan Kỳ nhƣng cáo tƣ̀ bằng lý do “tôi đang x}y cái nh| 

chung, c{i ở chung để chờ anh em v ề”2. V| một lần khác ông chu}̃n 

bị đi thì c{c chức sắc ph{i nữ khóc lóc giữ lại . Ông Nguyê̂n Văn Ca 

thì một mƣ̣c tƣ̀ chối. Còn Gi{o tông Nguyễn Ngọc Tƣơng - ngƣời khá 

nhiệt tình với vi ệc thống nh}́t Cao Đ|i - đâ lên S|i Gòn b|n bạc với 

Ban lânh đạo Liên hòa T ổng hội v| sau đó ông tham dƣ̣ Đại h ội lần 

thƣ́ b ảy ở Bến Tre . Ông Nguyê̂n Ngọc Tƣơng tƣ̀ng tuyên bố vì sƣ̣ 

nghiệp thống nh}́t Cao Đ|i , ông să̂n s|ng tƣ̀ bõ c ả chƣ́c Giáo tôn g.  

___________ 

1, 2. Xem Đồng T}n: Lịch sƣ̃ đạo Cao Đài Tam kỳ Phô ̃đô,̣ Cao Hiên, S|i Gòn, 

1972, tr. 414-416, 417-418.  
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Nhƣng có lẽ còn nhiều cản trỡ, trong đó có nhƣ̂ng vƣớng mắc c{ 

nh}n nên c{c cuộc gặp gơ̂ tiếp xúc với Liên hòa Tổng hội với c{c 

chƣ́c sắc lớn nói trên, nhƣ đánh gi{ của ông Đồng T}n, ngƣời viết sƣ̃ 

Cao Đ|i l|, không đi đến đ}u. 

Trong thời gian n|y, cùng với nhƣ̂ng vận động thống nh}́t Cao 

Đ|i, Liên hòa Tổng hội đa ̂ tham gia kh{ tích cƣ̣c v|o việc quảng bá 

Cao Đ|i qua tạp chí Revue Caodaiste, Đại Đồng v| Đại đạo Quy 

nguyên. Đồng thời Liên hòa T ổng hội đâ tác đ ộng với chính quy ền 

Ph{p thả một số chƣ́c sắc bị bắt v| cho một số th{nh th}́t đƣợc  mỡ 

cƣ̃a hoạt động. 

Nhƣ̂ng nỗ lƣ̣c của Liên hòa Tổng hội dù không đem lại kết quả 

nhƣ họ mong muốn nhƣng đa ̂ tạo đƣợc mối quan hệ giao lƣu giƣ̂a  

c{c chi ph{i v| đƣợc coi l| bƣớc khỡi động cho qu{ trình vận động 

thống nh}́t Cao Đ|i sau n|y. 

Năm 1940, Nhật v|o Đông Dƣơng , nghi ngờ Cao Đ|i T}y 

Ninh có quan h ệ với Nh ật, nên thƣ̣c d}n Pháp bắt m ột số chƣ́c sắc 

cao c}́p đƣa đi tù đ|y , ông Phạm Công Tắc cùng năm chƣ́ c sắc 

Cao Đ|i Tòa thánh T}y Ninh bị đ|y đi Madagascar , c{c ông 

Nguyê̂n Bƣ̃u T|i , Phan Văn Tòng đi Côn Đ ảo, Lê Kim Tỵ đi Phú 

B|i,... Tòa th{nh T}y Ninh v| nhi ều thánh th}́t khác bị đóng cƣ̃a , 

Liên hòa T ổng hội không tuyên bố gi ải tán nhƣng trên thƣ̣c t ế 

không còn hoạt đ ộng nƣ̂a . 

2. Cao Đài Cƣ́u quốc Mƣời hai phái hiệp nhất và Hội thánh 

Duy nhất 

Sau khi Hộ ph{p Phạm Công Tắc cùng m ột số chƣ́c sắc bị 

Ph{p đƣa đi đ|y ở Madagascar , Gi{o sƣ Tr ần Quang Vinh giƣ̂ vị 

trí chủ chốt  của Cao Đ|i Tòa th{nh T}y Ninh . Đặc bi ệt, tƣ̀ năm 

1943, Trần Quang Vinh v| một số chƣ́c sắc Tòa thánh T}y Ninh 

đâ th|nh l ập lƣ̣c lƣợng Nội ƣ́ng nghîa binh v| Cận vệ quân với 

nòng cốt l| hơn mƣời ng|n thanh niên l|m tại hãng t|u Nititan  
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để Nhật sƣ̃ dụng chống lại Pháp khi c ần thiết. Nội ƣ́ng nghîa 

binh v| Cận vệ qu}n cũa Cao Đ|i T}y Ninh đƣợc t ổ chƣ́c chặt 

chẽ, ban ng|y l|m việc, ban đêm hu}́n luy ện qu}n sƣ̣ dƣới sƣ̣ chĩ 

đạo cũa các sî quan v| binh lính Nh ật. Ng|y 9-3-1945, khi Nhật tổ 

chƣ́c đ ảo chính Pháp , lƣ̣c lƣợng N ội ƣ́ng nghîa binh v| C ận vệ 

qu}n Cao Đ|i Tòa thánh T}y Ninh đâ h ỗ trợ m ột cách r}́t đắc lƣ̣c 

cho hiến binh Nhật ở vùng S|i Gòn , Chợ Lớn , để ngay sau biến cố 

n|y, đội qu}n Nội ƣ́ng nghîa binh ph {t tri ển trỡ th|nh lƣ̣c lƣợng 

vũ trang của Cao Đ|i Tòa th{nh T}y Ninh do Tr ần Quang Vinh 

l|m Tổng tƣ lệnh, hoạt đ ộng công khai dƣới sƣ̣ đi ều khiển cũa B ộ 

tham mƣu Nhật. 

Việc Trần Quang Vinh v| một số chƣ́c sắc ở  Tòa th{nh T}y 

Ninh đa ̂chính trị hóa, qu}n sƣ ̣hóa Hội th{nh Cao Đ|i Tòa th{nh T}y 

Ninh, lún s}u v|o c{c hoạt động chính trị cộng t{c với ph{txít Nhật, 

khiến cho nhƣ̂ng chƣ́c sắc, tín đồ ch}n chính c{c ph{i Cao Đ|i, kể 

cả Cao Đ|i Tòa th{nh T}y Ninh hết sƣ́c lo lắng, nhiều ngƣời  tỏ 

th{i độ b}́t bình. 

Trƣớc tình hình trên , c{c chức sắc “yêu nƣớc t}m đạo” thấy c ần 

thiết phải hợp nh}́t lại đ ể cô lập Trần Quang Vinh v| ảnh hƣỡng 

tiêu cƣ̣c cũa m ột bộ phận chƣ́c sắc Cao Đ|i Tòa thánh T}y Ninh 

đến các chi phái khác . Ng|y 24-6-1945, tại Tam gi{o đi ện Minh T}n 

(Số 221 đƣờng Quai de la Marne , sau đổi l| Bến V}n Đồn, S|i 

Gòn), hội nghị chƣ́c sắc đại di ện cũa mƣời m ột phái Cao Đ|i , trƣ̀ 

Cao Đ|i Tòa thánh T}y Ninh đâ đƣợc t ổ chƣ́c dƣới sƣ̣  chủ trì của 

ông Cao Triều Phát , đƣ́ng đầu phái Cao Đ|i Minh Chơn đạo . Thƣ̣c 

ra, ông Cao Triều Phát cûng cho ngƣời mời ông Tr ần Quang Vinh 

tới dƣ̣ h ội nghị n|y nhƣng ông Tr ần Quang Vinh đâ tƣ̀ chối . Sau 

khi thảo luận Hội nghị đâ đi đ ến quyết định các chi phái Cao Đ|i 

chỉ hoạt đ ộng thuần túy tôn giáo v| đạo đƣ́c , không đƣợc lợi dụng 

danh xƣng Cao Đ|i cho các t ổ chƣ́c chính trị v| qu}n sƣ̣ . Đặc bi ệt, 

Hội nghị đâ nh}́t trí th|nh l ập tổ chƣ́c mang  



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
868 

 

tính ch}́t liên hiệp l}́y tên l| Cao Đài Hiệp nhất Mƣời một phái để 

thống nh}́t lập trƣờng, đối lại với Cao Đ|i Tòa th{nh T}y Ninh1. Do 

yêu cầu kh}̃n trƣơng phải b|y tỏ th{i độ trƣớc nhƣ̂ng hoạt đ ộng 

chính trị của Cao Đ|i Tòa th{nh T}y Ninh nên Hội nghị chỉ bầu Chủ 

tịch của tổ chƣ́c l| ông Cao Triều Ph{t, không có ban ch}́p  h|nh 

cùng cơ chế v| chƣơng trình hoạt động cụ thể. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám th|nh công , v|o đầu tháng 9 

năm 1945, Cao Đ|i Hiệp nh}́t Mƣời m ột phái tri ệu tập Hội nghị l ần 

thƣ́ II tại S|i Gòn . Tham dƣ̣ h ội nghị ngo|i đại di ện cho mƣời m ột 

chi phái Cao Đ|i , còn có ông Nguyễn Văn Kh ảm, ngƣời theo đạo 

Cao Đ|i , đại bi ểu Ũy ban Kháng chi ến h|nh chính Nam B ộ. Hội 

nghị đã ra Tuyên cáo về nhiệm vụ cũa tín đ ồ, chƣ́c sắc Cao Đ|i đối 

với đạo v| đối với d}n t ộc trong giai đoạn mới . Trƣớc tình hình ở 

một số địa phƣơng , do không ph}n biệt giƣ̂a đa số tín đ ồ, chƣ́c sắc 

yêu nƣớc , tu h|nh ch}n chính với m ột bộ phận chƣ́c sắc Cao Đ|i 

Tòa th{nh T}y Ninh t h}n Nhật nên đâ x ảy ra việc một số tín đ ồ, 

chƣ́c sắc bị bắt bớ m ột cách đáng ti ếc, g}y dƣ luận x}́u trong đạo . 

Tuyên cáo đâ đ ộng viên mọi ngƣời yên t}m , mọi vi ệc sê đƣợc gi ải 

quyết, không nghe kẽ x}́u tuyên truy ền xuyên tạc . Trong bản 

Tuyên cáo n|y , bên cạnh chƣ̂ ký cũa Chũ tịch Cao Tri ều Phát còn 

có chữ ký của ông Tr ần Văn Gi|u , Chủ tịch Ủy ban Kh{ng chi ến 

h|nh chính Nam B ộ. 

Cuối tháng 9 năm 1945, thƣ̣c d}n Pháp trỡ lại g}y h}́n ở Nam 

Bộ, sau đó chi ến tranh lan rộng ra to|n quốc . Hƣỡng ƣ́ng lời kêu 

gọi của Chủ tịch H ồ Chí Minh ng|y 19-12-1946, nh}n d}n cả nƣớc 

thƣ̣c hi ện cuộc kháng chi ến trƣờng k ỳ chống thƣ̣c d}n Pháp , bảo 

vệ chính quy ền cách mạng v| n ền độc lập d}n tộc. Ph{p trở lại 

x}m lƣợc Vi ệt Nam, một số chƣ́c sắc lânh đạo Cao Đ|i Tòa thánh  

___________ 

1. Xem: Phan Văn Ho|ng, Cao Triêù Ph{t: Nghĩa khí Nam Bô,̣ Nxb. Trẻ, 

Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 2001, tr. 19. 
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T}y Ninh lại ngả theo Ph{p với chủ trƣơng “Cao Đài quyết định hợp tác 

với Pháp để chống lại Việt Minh Cộng sản”1. Đặc biệt, lƣ̣c lƣợng qu}n  

đội Cao Đ|i tiến h|nh c{c cuộc c|n quét chiếm đóng ở nhiều nơi, g}y 

đau khổ cho nh}n d}n v| khó khăn cho c{ch mạng. 

Trƣớc tình hình trên, đƣợc sƣ ̣giúp đơ̂ tạo điều kiện của Xƣ́ ũy  

Nam Kỳ, Chƣỡng ph{p Cao Trƣờng Ph{t v| đại biểu chƣ́c sắc mƣời 

một ph{i Cao Đ|i đa ̂đƣ́ng ra tổ chức một hội nghị kho{ng đại tƣ ̀26 

đến 29-11-1947 (tƣ́c tƣ ̀ ng|y 14 đến ng|y 17-10 năm Đinh Hợi ) tại 

chiến khu Đồng Th{p Mƣời, chính thƣ́c th|nh lập tổ chƣ́c Cao Đài 

Cƣ́u quốc Mƣời hai phái hiệp nhất l| th|nh viên của Mặt trận Việt Minh 

(bao gồm cả Cao Đ|i Tòa th{nh T}y Ninh). 

Đ}y l| lần đầu tiên kể tƣ̀ khi đạo Cao Đ|i chia rê , một hội nghị 

có đông đủ c{c chức sắc lớn đại di ện cho các chi phái Cao Đ|i “xóa 

bỏ sự tị hi ềm xƣa” để đƣ́ng chung dƣới ngọn cờ cƣ́u nƣớc . Tại hội 

nghị n|y , về mặt tôn giáo , thể theo nguyện vọng cũa h|ng tri ệu tín 

đồ v| chƣ́c sắc các chi phái muốn thống nh}́t n ền đạo , c{c đại bi ểu 

đâ đi đ ến nh}́t trí th|nh l ập một tổ chƣ́c giáo h ội chung . Chủ tịch 

Cao Triều Phát nói rô : “Trong hơn mƣời lăm năm qua , mọi tín đ ồ yêu 

nƣớc m ến đạo đ ều cảm thấy đau lòng vì tình trạng phân bi ệt trong 

đạo . Đâ có nhi ều sƣ̣ cố gắng tái l ập sƣ̣ thống nhất , nhƣng đều không 

thành công . Nay đại bi ểu mƣời hai chi phái t ề tƣ̣u v ề đây đâ l ập ra 

Cao Đài Cƣ́u quốc Mƣời hai phái hi ệp nhất . Đó là cơ may đ ể xóa bỏ 

sƣ̣ phân hóa . Nhƣng Hội chĩ hoạt đ ộng về phần đời nhằm phục vụ 

công cuộc kháng chi ến. Về phần đạo ph ải có m ột Hội thánh Duy nhất 

theo đúng Pháp Chánh truy ền và Tân luật”2. C{c đại bi ểu dƣ̣ H ội 

nghị đã nhất trí danh xƣng l| Hội thánh Duy nhất Đại đạo Tam k ỳ 

Phổ độ - gọi tắt l| Hội thánh Duy nhất . Hội nghị đâ bõ phi ếu tín   

___________ 

1. V}n Đằng - Tr}̀n Văn Rạng: Đại đạo sƣ̃ cƣơng, Quyễn II - Thời Đại đƣ́c 

Quyền Giáo tông và Đức Hô ̣pháp, Đại đạo Tam Kỳ Phô ̃ đô,̣ Tòa th{nh T}y  

Ninh, T}y Ninh, 1971, tr. 107. 

2. Phan Văn Ho|ng, Cao Triều Ph{t: Nghĩa khí Nam Bộ, Sđd, tr. 142. 
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nhiệm 17 chƣ́c sắc “thiên phong” lãnh đạo Hội th{nh: cơ quan 

Hiệp Thiên đ|i do ông Phạm Hồng Tiên (Cao Đ|i Ban Chỉnh đạo) l|m 

Chƣỡng quản, cơ quan Cƣ̃u Trùng đ|i do ông Cao Triều Ph{t (Cao 

Đ|i Minh Chơn đạo) l|m Chƣỡng quản1. 

Theo quyết định của Hội nghị, sau khi th|nh lập Hội th{nh 

Duy nh}́t, c{c chi ph{i tƣ ̣giải t{n Hội th{nh của mình, không còn tổ 

chƣ́c riêng. Hội th{nh Duy nh}́t sẽ hoạt động cả trong vùng giải 

phóng v| vùng tạm chiếm. Tuy nhiên, hội nghị cũng th}́y đƣợc  

việc thống nh}́t nền đạo Cao Đ|i trong một tổ chƣ́c chung sê  khó 

khăn, nên đã đặt ra chƣơng trình hoạt động cụ thể trong tƣ̀ng thời 

gian, trong đó chú ý đến sƣ ̣c{ biệt về việc thờ phụng v| tu học của 

Cao Đ|i Minh Chơn, đến tổ chƣ́c c{c lớp gi{o lý hạnh  đƣờng, in 

ấn, phổ biến kinh s{ch chung...2. 

Về mặt tổ chƣ́c, lãnh đạo Hội th{nh Duy nh}́t tập trung ngay v|o 

việc hình th|nh cơ quan Cƣ̃u viện theo truyền thống của đạo Cao  

Đ|i, trong đó chú ý đến Nông viện v| Công viện. Riêng cơ quan 

ngoại viện vì phải tập trung v|o việc vận động c{c chi ph{i tham gia 

Hội th{nh Duy nh}́t nên đƣợc giao cho Ban Ch}́p h|nh Cao Đ|i Cƣ́u 

quốc đảm nhiệm. Hội thánh Duy nh}́t cûng có phƣơng  {n củng cố 

c{c tỉnh đạo v| c{c họ đạo. 

Kể tƣ̀ năm 1947, Hội thánh Duy nh}́t t ồn tại song song với t ổ 

chƣ́c Cao Đ|i  Cƣ́u quốc , trỡ th|nh ch ỗ dƣ̣a tinh th ần cũa Cao Đ|i 

Cƣ́u quốc , để tín đồ v| chƣ́c sắc thƣ̣c hi ện tốt đƣợc c ả hai mặt đạo 

v| đời . Ngay sau Hội nghị Cao Đ|i Cƣ́u quốc l ần hai tƣ̀ ng|y 14 

đến 18-10-1947 (Đinh Hợi ), tại chi ến khu Đồng Tháp Mƣờ i, ng|y 

19-11-1948, Hội thánh Duy nh}́t t ổ chƣ́c họp H ội Nh}n sanh với sƣ̣ 

tham gia cũa 16 tỉnh đạo v| t ổ chƣ́c họp Thƣợng h ội đâ nh}́ t  

___________ 

1. Xem: B|i to{n quy hiệp. Đại đạo Tam Kỳ Phô ̃ đô,̣ cơ quan Phỗ 

thông gi{o lý, Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 1985, tr. 4. 

2. Xem: Báo cáo tỗng kết về hoạt động của Cao Đài Cƣ́u quốc, T|i liệu lƣu  

trƣ̂ Ban Tôn gi{o Chính phủ, H| Nội, 1960, tr. 32. 
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trí bầu chọn 35 chƣ́c sắc lãnh đạo Hội th{nh Duy nh}́t: cơ quan 

Hiệp Thiên đ|i gồm 15 ngƣời do ông Phạ m Hồng Tiên l|m Chƣỡng  

quản; Cơ quan Cƣ̃u Trùng đ|i gồm 20 ngƣời do ông Cao Triều Ph{t 

l|m Chƣỡng quản. 

Cuối năm 1948, chiếu theo Nghị quyết Hội Nh}n sanh v| Thƣợng 

hội ng|y 19-11-1948, chiếu theo Ph{p Ch{nh truyền, T}n luật, Hội 

th{nh Duy nh}́t đa ̂ ban h|nh Chƣơng trình hành đạo đâ đ ề cập đến 

nhƣ̂ng v}́n đề r}́t căn bản nhƣ tôn chỉ mục đích, th|nh phần, cơ c}́u tổ 

chƣ́c, mối quan hệ trong đạo v| ngo|i xã hội... có gi{ trị nhƣ một bản 

Hiến chƣơng của Hội th{nh Duy nh}́t1. 

Tƣ̀ năm 1949 trỡ đi , mặc dù chi ến tranh ác li ệt, Hội thánh Duy 

nh}́t v}̂n cố gắng duy trì các hoạt đ ộng đạo sƣ̣ , song song với hoạt 

động yêu nƣớc cũa t ổ chƣ́c Cao Đ|i Cƣ́u quốc . Năm 1951, Hội 

th{nh Duy nhất phối hợp với t ổ chƣ́c Cao Đ|i Cƣ́u quố c ra tờ báo 

Tƣ̀ Tâm cùng với tờ Đƣờng Sáng của Cao Đ|i Cứu quốc ph{t h|nh 

tƣ̀ năm 1948 để hƣớng d}̂n tín đ ồ, chƣ́c sắc h|nh đạo v| cƣ́u quốc . 

Trƣớc tình hình m ột số chƣ́c sắc ở Cao Đ|i Tòa thánh T}y Ninh 

thƣờng sƣ̃ dụng Cơ bút đ ể phục vụ cho những hoạt đ ộng chính trị 

của họ , Hội Nh}n sanh lần thƣ́ tƣ cũa H ội thánh Duy nh}́t năm 

1952 đâ quy định m ỗi năm chĩ t ổ chƣ́c Cơ bút ba l ần v|o các ng|y 

rằm tháng Giêng , th{ng Bảy v| tháng Mƣời với sƣ̣ đ ồng thuận cũa 

Chƣỡng quản Hiệp Thiên đ|i v| Chƣỡng qu ản Cƣ̃u Trùng đ|i . Cơ 

bút chỉ phục vụ cho vi ệc ra thánh Giáo đ ể khuyên dạy tín đ ồ v| 

phong chƣ́c sắc . 

Năm 1954, khi cuộc kháng chi ến chống thƣ̣c d}n Pháp thắng 

lợi , tổ chƣ́c Cao Đ|i Cƣ́u quốc đâ hình th|n h sƣ́ m ệnh chính trị 

của mình nên tự gi ải thể. Hội thánh Duy nh}́t cûng tƣ̣ gi ải thể 

để tr{nh bị chính quy ền Ngô Đình Di ệm đ|n áp . Sau đó , một số chi  

___________ 

1. Xem: Chƣơng trình hành đaọ của Hôị thánh Duy nhât́ (Cao Đài Cƣ́u 

quốc) - 1948, Nh| in Đoàn kết, Bến Tre. 
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ph{i Cao Đ|i t{i lập tổ chƣ́c gi{o hội riêng để chu}̃n bị cho một giai 

đoạn hoạt động mới. 

Hội th{nh Duy nh}́t đƣợc th|nh lập năm 1947, nhƣng do ho|n 

cảnh chiến tranh nên việc thống nh}́t c{c chi ph{i Cao Đ|i ở miền Bắc 

chƣa đƣợc thƣ̣c hiện. Trƣớc tình hình trên, ng|y 24-1-1955, 

Chƣỡng pháp Cao Tri ều Phát cùng m ột số chƣ́c s ắc lớn trong H ội 

th{nh Duy nh}́t ra tập kết miền Bắc nhƣ Đầu sƣ Nguyê̂n Hiền 

Ngô, Phối sƣ Nguyê̂n Văn Khoan, Gi{o sƣ Nguyê̂n Văn Khảm,... đa ̂

tổ chƣ́c ra mắt Hội th{nh Duy nh}́t tại th{nh th}́t Thủ đô, số 48 Hòa 

Mã, H| Nội với sƣ ̣hƣỡng ứng của đông đảo tín đồ, chƣ́c sắc ở c{c 

tỉnh miền Bắc. Sau cuộc lê ̂ đó, Chƣỡng ph{p Cao Triều Phát  chính 

thƣ́c đảm nhiệm chƣ́c Gi{o tông Hội th{nh Cao Đ|i Duy nh}́t. Hội 

th{nh Cao Đ|i Duy nh}́t hoạt động ở  miền Bắc trong  một thời 

gian ngắn, đến khi Gi{o tông Cao Triều Ph{t qua đời  năm 1956, 

đƣợc thay bằng Liên hiệp Cao Đ|i Việt Nam. Theo ông Lê Anh Dũng 

thì “trong thời gian ngắn kể tƣ̀ Cao Triều Phát đảm nhiệm phận sƣ̣ Giáo 

tông ở miền Bắc, cho đến năm 1975 ở miền Bắc không còn hình thƣ́c chi 

phái nƣ̂a”1. 

3. Cao Đài Duy nhất, Cao Đài Thống nhất và Cơ quan Phổ 

thông Giáo lý 

Năm 1949, sau khi tƣ̀ nƣớc ngo|i v ề nƣớc lập Chính phũ Quốc 

gia Việt Nam, Bảo Đại tìm cách thu hút các lƣ̣c lƣợng xâ h ội, tổ 

chƣ́c tôn giá o để l|m hậu thu}̂n chính trị . Cũng thời gian n|y , tổ 

chƣ́c Cao Đ|i Cƣ́u quốc v| H ội thánh Duy nh}́t đƣợc th|nh l ập 

hoạt đ ộng mạnh ở c{c tỉnh Nam B ộ, nh}́t l| khu vƣ̣c đ ồng bằng 

sông Cƣ̃u Long thu hút đông đ ảo tín đ ồ chƣ́c sắc Cao Đ|i các chi 

___________ 

1. Lê Anh Dũng: Lịch sƣ̃ Cao Đài thánh thất Hà Nội. S{ch tham khảo, Đại 

đạo Tam kỳ Phô ̃đô,̣ Cơ quan Phỗ thông Gi{o lý, Th|nh phô ́Hô ̀Chí Minh, 

1994, tr. 71. 
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ph{i tham gia. Trƣớc tình hình đó, th{ng 5-1951 Nguyên̂ Bƣũ T|i - 

nguyên l| chƣ́c sắc Cao Đ|i Tiên thiên cùng với ông Nguyê̂n Văn 

Phùng, b{c sĩ Cao Sỹ T}́n đa ̂tập hợp một số chƣ́c sắc, trí thƣ́c Cao Đ|i 

ở  vùng tạm chiếm, trong đó có nhƣ̂ng ngƣời đa ̂ tƣ̀ng l|m nòng  

cốt của tổ chƣ́c Liên hòa Tổng hội trƣớc đ}y, nhƣ Phan Khắc Sƣ̃u , 

Phan Trƣờng Mạnh, Lê Minh Tòng, Trần Văn Quế,... đƣ́ng ra lập tổ 

chƣ́c Cao Đài Duy nhất, đặt văn phòng tại Tam gi{o điện Minh T}n 

- số 221 Bến V}n Đồn, S|i Gòn. Ngƣời đƣ́ng đầu tổ chƣ́c Cao Đ|i Duy 

nh}́t l| ông Nguyê̂n Bƣ̃u T|i. 

Trong đơn xin phép hoạt động, Cao Đ|i Duy nh}t́ nêu ba mục 

tiêu chủ yếu: “Một là, Dùng Cơ bút tiếp điển với Đấng Thiêng 

liêng để dạy đạo; hai là, L|m trung gian liên lạc với c{c chi ph{i để 

b|n bạc việc thống nh}t́ Cao Đ|i; ba là, L}ý trung dung đaọ đƣ́c phổ 

hóa nh}n sanh v| khuyến khích tín đồ thƣc̣ thi nh}n đạo”1. 

Ng|y 22-10-1951, chính quyền đƣơng thời đa ̂ ra văn bản ch}́p 

thuận cho tổ chƣ́c Cao Đ|i Duy nh}́t hoạt động. Tuy nhiên, theo 

đánh gi{ của Đồng T}n, Cao Đ|i Duy nh}́t “không tụ tập đƣợc bao 

nhiêu ngƣời”2. 

Không g}y đƣợc ảnh hƣỡng trong tín đ ồ, chƣ́c sắc các chi phái , 

lại có m ột số nh}n v ật đi theo khuynh hƣớng khác nên  bị Ph{p 

nghi ngờ . Vì vậy, cuối năm 1952, Cao Đ|i Duy nh}́t đâ hình th|nh 

ba Ban Chƣỡng qu ản cũa ba mi ền: Tiền Giang - Trung Giang - Hậu 

Giang để tạo đi ều kiện cho các hoạt đ ộng mỡ r ộng ảnh hƣỡng . V| 

cũng từ đó , Cao Đ|i Duy nh}́t đ ổi danh xƣng th|nh Cao Đài Thống 

nhất. 

Tƣ̀ năm 1953, hoạt đ ộng cũa Cao Đài Thống nhất trỡ nên sôi 

nổi vì có sƣ̣ tham gia cũa m ột số chi phái Cao Đ|i . Đặc bi ệt, Cao 

Đ|i đâ hình th|nh cơ quan lânh đạo với sƣ̣ tham gia cũa m ột số  

___________ 

1. Bài toán quy hiệp, Sđd, tr. 6, 7, 10, 12. 

2. Đồng T}n: Lịch sƣ̃ đạo Cao Đài Tam Kỳ Phô ̃đô,̣ Sđd, tr. 415-418. 
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nh}n vật có tên tuổi trong đạo v| xã hội đƣơng thời, nhƣ c{c ông 

Nguyê̂n Phan Long (Hội trƣỡng), Phan Khắc Sƣ̃u (Phó Hội trƣỡng), 

Trần Văn Quế (Tổng Thƣ ký),... Cuối năm 1953, Cao Đ|i Thống nh}́t 

tổ chƣ́c đại hội tại Nam th|nh Th{nh th}́t (S|i Gòn) với sƣ̣ tham gia 

của chức sắc một số chi phái , nhƣ các ông: Nguyê̂n Bƣ̃u T|i (Cao Đ|i 

Tiên thiên), Tô Hƣ̂u T|i (Cao Đ|i Bạch y Liên đo|n Chơn lý), Nguyê̂n 

Văn Tƣ ̣(Cao Đ|i Chiếu Minh Long Ch}u), Trần Ngọc L}n (Cao Đ|i 

Cao Thƣợng Bƣ̃u tòa), Nguyê̂n Văn  Ca (Cao Đ|i Minh Chơn lý), 

Nguyê̂n Hƣ̂u Phƣớc (Cao Đ|i Chơn lý Cầu Kho), Lƣơng Vĩnh 

Thuật (Truyền gi{o Cao Đ|i), Lê Văn Tr}n (Chi Minh T}n của Ngũ 

chi Minh đạo),... 

Đại h ội đâ mời chƣ́c sắc các chi phái tham gia th|nh l ập Ban 

Điều động Cao Đài Thống nhất có chức năng nhƣ l| Ban Cố vấn đ ể 

hỗ trợ cho hoạt đ ộng cũa Ban Chƣỡng qu ản Cao Đ|i Thống nh}́t . 

Năm 1954, ông Nguyê̂n Trung H ậu v| một số chƣ́c sắc l ập ra Ủy 

ban liên lạc chi phái nằm trong Cao Đ|i Thống nh}́t chũ y ếu để 

thiết lập mối quan h ệ với Cao Đ|i Tòa thánh T}y Ninh , Cao Đ|i 

Ban Chĩnh đạo v| Cao Đ|i Minh Chơn đạo ... Đồng thời , ông Phan 

Khắc Sƣ̃u đƣ́ng tên thay mặt cho Cao Đ|i Thống nh}́t l ập ra Đoàn 

Thanh niên đạo đƣ́c . Tuy nhiên, cả hai tổ chƣ́c mới l ập ra n|y chĩ 

tồn tại trên danh nghîa “không thu hoạch đƣợc k ết quả gì”1. Cuối 

năm 1954, sau lê̂ Phục nguyên (lê̂ có sƣ̣ tham gia cũa các chi phái 

với ý nghîa đ ể quy nguyên phục nh}́t ), ông Phan Khắc Sƣ̃u giƣ̂ 

chƣ́c Chƣỡng qu ản Cao Đ|i Thống  nh}́t thay ông Nguyê̂n Bƣ̃u T|i 

về Bến Tre tái l ập Hội thánh Cao Đ|i Tiên thiên với chƣ́c Giáo 

tông cũa phái đạo n|y . Đầu năm 1955, Cao Đ|i Thống nh}́t lại cho 

lập ra Ủy ban Thƣợng h ội với ý định thu hút các chƣ́c sắc Cao Đ|i 

cao c}́p cũ a các chi phái tham gia . Cũng thời gian n|y , c{c Ban 

Chƣỡng qu ản các mi ền Tiền Giang, Trung Giang, Hậu Giang đổi 

th|nh Ban Đại di ện miền. 

___________ 

1. Bài toán quy hiệp, Sđd, tr. 6, 7, 10, 12. 
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L| một tổ chƣ́c đƣợc l ập ra để tiến h|nh vận động thống nh}́t 

Cao Đ|i , nhƣng các hoạt đ ộng để thƣ̣c hi ện mục tiêu n|y ít đƣợc 

chú trọng m| lại quan t}m qu{ nhi ều đến v}́n đ ề tổ chƣ́c v| nh}n 

sƣ̣. Điều đó đâ g}y ra sƣ̣ băn khoăn , nghi ngờ trong m ột số tín 

đồ, chƣ́c sắc các phái Cao Đ|i . Có ngƣời cho rằng thống nhất Cao 

Đ|i hay lập thêm phá i Cao Đ|i mới , động cơ vì đạo hay vì m ột số 

c{ nh}n ! 

Năm 1956, Cao Đ|i Thống nh}́t đổi tên th|nh Ban Vận động Cao 

Đài Thống nhất để chu}̃n bị một chƣơng trình vận động tiến tới  

thống nh}́t Cao Đ|i. Cũng trong năm 1956, ông Phan Khắc Sƣ̃u trỡ  

th|nh nghị sĩ Quốc hội chính quyền S|i Gòn đa ̂ tạo thế cho Ban 

Vận động Cao Đ|i Thống nh}́t hoạt động sôi nổi hơn. Nhƣ̂ng năm  

1956, 1957, 1958 Ban Vận động Cao Đ|i Thống nh}́t mỡ c{c lớp tập 

hu}́n nghiệp vụ vận động ngắn hạn, tổ chƣ́c “nhiều chuyến đi tƣ̀ Sài 

Gòn xuống các tỉnh miền Tây, tƣ̀ Nam ra Trung với đôi ba, có khi năm bảy 

xe ô tô nối đuôi nhau, thật sƣ̣ đa ̂ gây đƣợc phong trào hƣỡng ứng thống 

nhất, một vài chi phái mỡ cƣ̃a rộng hơn để tiếp đón và  hợp tác”1. Tuy 

nhiên, cũng có đợt vận động thống nh}́t không phải chỉ bằng vận 

động theo tinh thần tƣ ̣nguyện m| cả bằng {p lực. Năm 1956, ông Lê 

Hƣ̂u Đông - Gi{o sƣ Cao Đ|i Việt Nam Bến Tranh tham gia Cao Đ|i 

Thống nh}́t, l| ch{u của tƣớng Lê Văn Tỵ (Tổng Tham mƣu trƣỡng 

của qu}n đ ội chính quy ền Ngô Đình Di ệm) - đa ̂đến vận động Cao 

Đ|i Minh Chơn đạo bằng qu}n đội v| với nhƣ̂ng lời lẽ mang tính ép 

buộc2. Sau đó, ông Phan Khắc Sƣ̃u  phải mời ông Ngô T}m Đạo, 

Chƣỡng quản Hội th{nh Cao Đ|i Minh Chơn đạo lên S|i Gòn để 

thanh minh3. 

Chính s{ch đ ộc t|i gia đình trị cũa Ngô Đình Di ệm đâ d}̂n đ ến 

sƣ̣ ph ản ƣ́ng cũa các t ầng lớp nh}n d}n ở miền Nam , trong đó có  

___________ 

1, 3. Bài toán quy hiệp, Sđd, tr. 6, 7, 10, 12. 

2. Xem: Nguyên Hùng: Đạo đời hai vai - Hồi ký của Ngô T}m Đạo, 

Nxb. Văn học, H| Nội, 1997, tr. 85, 87, 88, 95.  
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lƣ̣c lƣợng các tôn giáo . Ông Phan Khắc Sƣ̃u l| th|nh viên cũa 

“nhóm Carev elle” trong cuộc đảo chính Ngô Đình Di ệm b}́t th|nh 

v|o ng|y 11-11-1960. Sau khi bị đ ảo chính hụt , Ngô Đình Di ệm ra 

tay đ|n áp , khủng bố c{c tôn gi{o , c{c đ ảng phái đối l ập. Ông 

Phan Khắc Sƣ̃u bị Ngô Đình Di ệm bắt đ|y đi Côn Đ ảo. Trong hai 

năm 1961, 1962, cơ quan Ban Vận động Cao Đ|i Thống nh}́t h ầu 

nhƣ không triển khai một hoạt đ ộng n|o . Tƣ̀ cuối năm 1962, khi 

tình hình chính trị ở miền Nam tạm lắng xuống , Ban Vận động Cao 

Đ|i Thống nh}́t trỡ lại hoạt đ ộng nhƣng nội bộ lại có sự ph}n hóa . 

Một số ngƣời đƣ́ng ra l}́y Tam giáo đi ện Minh T}n l|m trung t}m 

vận động th|nh lập Giáo h ội Cao Đài Thống nhất . Mặc dù không 

th|nh công nhƣng danh xƣng n|y v}̂n t ồn tại thêm m ột thời gian 

nƣ̂a. Cuối cùng, năm 1963 tổ chƣ́c Cao Đ|i Thống nh}́t tan râ, chỉ còn 

lại cơ quan trực thu ộc l| Ban Điều động Cao Đài Thống nhất nên đâ 

đổi tên th|nh Ban Phổ thông Giáo lý v| chuyển hƣớng hoạt đ ộng 

nhằm “khai hóa tinh th ần thống nhất bằng con đƣờng ph ổ thông phổ 

truyền giáo  lý”. Th{ng 4-1968, tổ chƣ́c n|y xin chính quy ền S|i Gòn 

công nhận tƣ cách pháp nh}n với danh xƣng l| Cơ quan Phổ thông 

Giáo lý. Đƣợc sự hỗ trợ cũa ông Phan Khắc Sƣ̃u , ng|y 7-4-1968, Tổng 

Trƣỡng Nội vụ chính quyền S|i Gòn ký Nghị định số 288- BNV/KS.12 

ch}́p thu ận tƣ cách pháp nh}n Cơ quan Ph ổ thông Giáo lý do ông 

Nguyê̂n Tri ệu Kha đƣ́ng đ ầu, hoạt động ở S|i Gòn v| có ch}n r ết ở 

một số địa phƣơng . Cơ quan Phổ thông Giáo lý t ồn tại cho đ ến 

ng|y giải phóng mi ền Nam. 

Trong qu{ trình t ồn tại tƣ̀ năm 1963 đến năm 1975, ngo|i việc 

nghiên cƣ́u ph ổ biến giáo lý Cao Đ|i , Cơ quan Phổ thông Giáo lý 

tiếp tục đƣ́ng ra l|m đ ầu mối giao lƣu giƣ̂a các chi phái Cao Đ|i . 

Ng|y 9-5-1964, sau nhiều cuộc họp tại Nam th|nh Thánh th}́ t, một 

ph{i đo|n Liên hi ệp các chi phái do ông Tr ần Văn Quế l|m trƣỡng 

đo|n đâ đến Tòa thánh T}y Ninh . Sau hai ng|y l|m việc, hai bên đâ 

đi đến một thõa hi ệp gồm 5 điểm để tiến đến việc thống  nh}́t. 
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Tiếp theo, đầu năm 1969, ông Phan Khắc Sƣ̃u lại d}̂n đầu một 

ph{i đo|n lên Tòa th{nh T}y Ninh thƣơng thuyết về v}́n đề thống 

nh}́t Cao Đ|i. Cuộc thƣơng thuyết không có gì tiến triển thêm, họ chỉ 

thống nh}́t với nhau về mặt tinh thần l| chủ yếu. 

Bă̂ng đi m ột thời gian , nh}n dịp kỹ ni ệm lần thƣ́ 48 ng|y khai 

đạo, Tòa th{nh T}y Ninh có thƣ mời c{c chi ph{i Cao Đ|i v ề dƣ̣ v| 

b|n việc thống nh}́t . Đáp lại lời mời cũa Tòa thánh T}y Ninh , ng|y 

22-11-1972, một phái đo|n có sƣ̣ tham gia cũa chƣ́c sắc 9 chi phái 

do ông Trần Văn Quế hƣớng d}̂n đâ đi đ ến Tòa thánh T}y Ninh 

b|n kŷ ti ến trình thống nh}́t v| nh}́t trí th|nh l ập Hội đồng vận 

động thống nhất . Tiếp theo , ng|y 21-1-1973, ph{i đo|n của Tòa 

th{nh T}y Ninh do B ản đạo H ồ T}́n Khoa d}̂n đ ầu đến Tam giáo 

điện Minh T}n thiết kế một chƣơng trình đi các chi phái v ận động 

thống nh}́t . Ngay sau đó , một phái đo|n H ội đồng vận động thống 

nh}́t g ồm đại di ện Tòa thánh T}y Ninh , Hội thánh Truy ền giáo 

Cao Đ|i, Cơ quan Phổ thông Giáo lý , Gi{o hội Cao Đ|i Thống nhất 

đâ đến thăm các H ội thánh Cao Đ|i Ban Chĩnh đạo Đô Th|nh (S|i 

Gòn), Ban Chĩnh đạo (Bến Tre), Cao Đ|i Tiên thiên (Ch}u Minh ) v| 

Cao Đ|i Tiên thiên (Minh Đƣ́c). 

Trƣớc tình hình lãnh đạo Tòa th{nh T}y Ninh có ý định chi 

phối các chi phái Cao Đ|i qua chƣơng trình v ận động thống nh}́t, 18 

tổ chƣ́c chi ph{i Cao Đ|i đa ̂tổ chƣ́c cuộc gặp gơ̂ tại T}y Th|nh Thánh 

th}́t (Cần Thơ của Cao Đ|i Thƣợng đế), ng|y 11-11-1972, để mỡ rộng 

tổ chƣ́c Liên giao I (1955) th|nh tổ chƣ́c Liên giao II. Cụ th ể c{c chi 

ph{i Cao Đ|i nhƣ sau: 

1. Hội th{nh Cao Đ|i Minh Chơn đạo (C| Mau) 

2. Hội th{nh Cao Đ|i Ban Chỉnh đạo Đô Th|nh (S|i Gòn) 

3. Hội th{nh Cao Đ|i Tiên thiên (Ch}u Minh - Bến Tre) 

4. Hội th{nh Cao Đ|i Tiên thiên (Minh Đức - Mỹ Tho) 

5. Hội th{nh Cao Đ|i Minh Chơn lý (Mỹ Tho) 

6. Hội th{nh Cao Đ|i Bạch y (Rạch Gi{) 
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7. Hội th{nh Cao Đ|i T}n Chiếu minh (Cần Thơ) 

8. Hội th{nh Cao Đ|i Chiếu Minh Long Ch}u (Cần Thơ) 

9. Gi{o hội Cao Đ|i Thống nh}́t (S|i Gòn) 

10. Cao Đ|i Nam Th|nh Th{nh th}́t (S|i Gòn) 

11. Hội th{nh Truyền gi{o Cao Đ|i (Đ| Nă̂ng) 

12. Hội th{nh Cao Đ|i Trung ƣơng Việt Tam quan (Bình Định) 

13. Hội th{nh Cao Đ|i Việt Nam Bến Tranh (Mỹ Tho) 

14. Hội th{nh Cao Đ|i Việt Nam Bình Đức (Mỹ Tho) 

15. Hội th{nh Cao Đ|i L}m Huyền (Ch}u Bạc Liêu) 

16. Hội th{nh Cao Đ|i Thƣợng Đế (Cần Thơ) 

17 Hội th{nh Cao Đ|i Cao Thƣợng Bƣ̃u Tòa (Bạc Liêu) 

18. Hội th{nh Cao Đ|i Tiền Giang (Gia Định). 

Liên giao II ra đời một mặt chủ trƣơng liên kết ủng hộ v| 

tham gia c{ch mạng, mặt kh{c b|y tỏ lập trƣờng thống nh}́t Cao Đ|i 

không cùng theo quan điểm cũa Cao Đ|i T}y Ninh . Liên giao II đa ̂

tuyên bố “không thể thống nh}́t với Cao Đ|i T}y Ninh vì T}y Ninh 

đi ngƣợc lại tôn chỉ, mục đích cƣ́u khổ nh}n sanh của Đại đạo Tam 

kỳ Phổ độ”1. Hoạt động của Liên giao II đƣợc duy trì đến ng|y giải 

phóng miền Nam. 

Việc thống nh}́t các chi phái Cao Đ|i trƣớc năm 1975 l| một 

công việc khó khăn vì nhi ều nguyên nh}n tôn giáo , chính trị , xã 

hội. Trƣớc h ết, l| do quá trình t ồn tại , c{c chi ph{i đã hình th|nh 

t}m lý v| tình c ảm riêng , trong đó có vi ệc hình th|nh t}m lý phái 

lớn, ph{i nhỏ . Thƣ́ đến l| sƣ̣ sai khác v ề luật lệ, lê̂ nghi , c{ch thức 

h|nh đạo hình th|nh trong quá trình hì nh th|nh các chi phái nhƣ 

trƣờng hợp Cao Đ|i Minh Chơn lý thờ trái tim (T}m nhân ) trong 

khi các phái Cao Đ|i thờ con mắt (Thiên nhân ). Đặc bi ệt l| sƣ̣ 

chênh lệch về ph}̃m tr ật v| thể thƣ́c phong chƣ́c sắc giƣ̂a các chi 

ph{i. Có những ph {i lớn nhƣng duy trì phẩm chức sắc lânh  đạo 

___________ 

1. Nguyên Hùng: Sđd, tr. 129. 
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lại th}́p hơn nhƣ̂ng ph{i nhỏ, có nhƣ̂ng ph{i để vô vi đối với chƣ́c sắc 

lớn nhƣ Hộ ph{p, Gi{o tông nhƣng có ph{i v}̂n duy trì nhƣ̂ng ph}̃m 

trật n|y. Cuộc vận động thống nh}́t còn gặp khó khăn do thái  độ 

chính trị kh{c nhau của một số chi ph{i. C{c ph{i Cao Đ|i Minh Chơn 

đạo, Cao Đ|i Tiên thiên, Cao Đ|i Ban Chỉnh đạo,... tuy số  lƣợng tín 

đồ chƣ́c sắc không đông, nhƣng c{c ph{i đạo n|y cùng đi theo 

hƣớng tiến bộ nên đa ̂gạt bỏ nhƣ̂ng kh{c biệt về chi phái để tập hợp 

nhau lại trong một tổ chƣ́c chung, vƣ̀a hoạt động tôn giáo vƣ̀a hoạt 

động yêu nƣớc . Trong khi đó , Cao Đ|i Tòa Thánh  T}y Ninh mặc dù 

l| ph{i gốc, có đông tín đồ, chƣ́c sắc nhƣng khi đƣ́ng ra vận động 

thống nh}́t lại không đƣợc ủng hộ. 

Nhƣ vậy, có thể nói c{c hoạt động vận động thống nh}́t Cao Đ|i 

đƣợc triển khai tƣ ̀r}́t sớm đối với qu{ trình chia rẽ của đạo Cao Đ|i 

v| kéo d|i cho đến năm 1975. Cho dù c{c cuộc vận động thống nh}́t 

Cao Đ|i trƣớc năm 1975 đạt đƣợc nhƣ̂ng k ết quả kh{c nhau v| xu}́t 

ph{t tƣ ̀ c{c động cơ hoặc tình cảm tôn gi{o kh{c nhau , hoặc chịu 

sƣ ̣t{c động của c{c hoạt động chính trị, xã hội khác nhau, nhƣng đa ̂

phản {nh một mặt trong qu{ trình hoạt động cũa đạo Cao Đ|i m| c{c 

nh| nghiên cƣ́u lịch sƣ,̃ tôn gi{o cũng nhƣ  nhƣ̂ng nh| quản lý cần 

lƣu t}m. 
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PHỤ LỤC 55 

HIỆP NGHỊ GIƠNEVƠ* 

HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHỈ CHIẾN SƢ̣ 

Ở VIỆT NAM 

Chƣơng I 

GIỚI TUYẾN QU]N SƢ ̣TẠM THỜI  

V\ KHU PHI QU]N SƢ ̣

 

Điều 1. Một giới tuy ến qu}n sƣ̣ tạm thời sê đƣợc quy định rô , 

để lƣ̣c lƣợng cũa hai bên , sau khi rút lui , sẽ tập hợp ở bên n|y v| 

bên kia giới tuy ến }́y : lƣ̣c lƣợng Qu}n đ ội nh}n d}n Việt Nam ở 

phía Bắc giới tuy ến, lƣ̣c lƣợn g Qu}n đội Liên hiệp Pháp ở phía 

Nam giới tuy ến. 

Giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời quy định nhƣ trong bản đồ kèm 

theo (xem bản đồ số 1). 

Hai bên đều đồng ý có một khu phi qu}n sƣ ̣ hai bên giới 

tuyến, mỗi bên rộng nh}́t l| 5 c}y số kể tƣ ̀giới tuyến trỡ đi. Khu phi 

qu}n sƣ ̣ n|y dùng để l|m khu đệm v| để tr{nh nhƣ̂ng việc xung 

đột có thể l|m cho chiến sƣ ̣xảy trỡ lại. 

Điều 2. Thời hạn c ần thiết để thƣ̣c hi ện việc di chuyển ho|n 

to|n các lƣ̣c lƣợng cũa hai bên v ề vùng tập kết cũa họ ở hai bên  

___________ 

* Chúng tôi giƣ̂ nguyên c{ch phiên }m danh tƣ̀ riêng của t|i liệu 

trích d}̂n - Ban Biên soạn. 
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giới tuyến qu}n sƣ ̣tạm thời không đƣợc qu{ ba trăm (300) ng|y, kể 

tƣ ̀ng|y Hiệp định n|y bắt đầu có hiệu lƣ̣c. 

Điều 3. Khi giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời trùng với mép dòng 

sông, thì thuyền bè của d}n đều có thể đi lại trên nhƣ̂ng khúc 

sông n|o m| mỗi bờ sông do mỗi bên kiểm soát. Ban Liên hợp sê quy 

định thể lệ đi lại trên nhƣ̂ng khúc sông ấy. 

C{c t|u buôn v| c{c loại thuyền bè kh{c của d}n ở mỗi bên đều 

có quy ền cập bến trong khu vƣ̣c bên mình ki ểm soát m| không  bị 

hạn chế gì. 

Điều 4. Giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời giƣ̂a hai vùng tập hợp  

kéo d|i ra ngo|i hải phận theo một đƣờng thẵng góc với đƣờng  

ven biển. 

Lƣ̣c lƣợng Liên hiệp Ph{p sẽ rút khỏi t}́t cả c{c hải đảo ven bờ 

biển thuộc phía Bắc giới tuyến ấy, Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam 

sẽ rút khỏi t}́t cả c{c hải đảo thuộc phía Nam. 

Điều 5. Để tr{nh nhƣ̂ng sƣ ̣ xung đột có thể g}y lại chiến sƣ,̣ t}́t 

cả lƣ̣c lƣợng, vật liệu v| dụng cụ qu}n sƣ ̣đều phải đƣa ra khỏi khu  

phi qu}n sƣ ̣ trong thời hạn hai mƣơi lăm (25) ng|y kể tƣ ̀ng|y Hiệp 

định n|y bắt đầu có hiệu lƣ̣c. 

Điều 6. B}́t cƣ ́ ngƣời n|o, hoặc qu}n nh}n, hoặc ngƣời thƣờng, 

đều không đƣợc vƣợt qua giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời, nếu không 

đƣợc phép rõ r|ng của Ban Liên hợp. 

Điều 7. B}́t cƣ ́ ngƣời n|o, hoặc qu}n nh}n, hoặc ngƣời thƣờng, 

đều không đƣợc v|o trong khu phi qu}n sƣ,̣ trƣ ̀ nhƣ̂ng ngƣời có 

tr{ch nhiệm về h|nh chính d}n sƣ ̣ v| về tổ chƣ́c cƣ́u tế, v| nhƣ̂ng 

ngƣời đƣợc phép rõ r|ng của Ban Liên hợp. 

Điều 8. Việc h|nh chính v| t ổ chƣ́c cƣ́u t ế ở trong khu phi 

qu}n sƣ̣, mỗi bên giới tuy ến qu}n sƣ̣ tạm thời thu ộc vùng cũa bên 

n|o thì do T ổng Tƣ lệnh cũa bên }́y phụ trách . Số ngƣời , qu}n 

nh}n v| ngƣời thƣờng cũa m ỗi bên đƣợc phép v|o trong khu phi 

qu}n sƣ̣ đ ể đảm bảo việc h|nh chính v| vi ệc tổ chƣ́c cƣ́u tế đều  
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do Tƣ lệnh cũa m ỗi bên }́n định , nhƣng b}́t k ỳ lúc n|o cũng không  

đƣợc qu{ số ngƣời m| Ban qu}n sƣ ̣Trung Giã hay Ban Liên hợp sẽ 

quy định. 

Ban Liên hợp sẽ ấn định số nh}n viên cảnh s{t h|nh chính, số vû 

khí của những nh}n viên c ảnh sát }́y . Không ai đƣợc mang vû khí  

nếu không đƣợc phép rõ r|ng của Ban Liên hợp. 

Điều 9. Không có một khoản n|o trong chƣơng n|y có thể hiểu 

theo ý nghĩa l|m m}́t quyền ho|n to|n tƣ ̣ do ra v|o hay đi lại 

trong khu phi qu}n sƣ ̣ của Ban Liên hợp, của nhƣ̂ng To{n Liên 

hợp, của Ban Quốc t ế th|nh lập nhƣ quy định dƣới đ}y , của những 

Đội kiểm tra, cùng t}́t cả nhƣ̂ng ngƣời kh{c v| vật liệu, dụng cụ đa ̂

đƣợc phép rõ r|ng của Ban Liên hợp cho v|o khu phi qu}n sƣ.̣ Khi 

cần đi lại tƣ ̀một điểm n|y đến một điểm kia trong khu phi qu}n sƣ ̣

m| không có đƣờng thủy hay đƣờng bộ nằm hẵn trong khu phi qu}n 

sƣ,̣ thì đƣợc phép dùng nhƣ̂ng con đƣờng thủy hay đƣờng bộ nối hai 

điểm ấy đi ngang qua vùng đặt dƣới quyền kiểm so{t qu}n sƣ ̣ của 

b}́t cƣ ́một bên n|o. 

Chƣơng II 

NGUYÊN TẮC V\ C[CH THƢ́C  

THI H\NH HIỆP ĐỊNH N\Y 

 

Điều 10. C{c Tƣ lệnh qu}n đội đôi bên, một bên l| Tổng Tƣ 

lệnh qu}n đội Liên hiệp Ph{p ở Đông Dƣơng, một bên l| Tổng Tƣ 

lệnh Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam, sẽ ra lệnh ho|n to|n đình chỉ 

chiến sƣ ̣ở Việt Nam cho t}́t cả lƣ̣c lƣợng vũ trang đặt dƣới quyền cũa 

họ, kể t}́t cả c{c đơn vị v| nh}n viên lục, hải, không qu}n, v| bảo đảm 

thƣ̣c hiện đình chỉ chiến sƣ ̣đó. 

Điều 11. Theo nguyên tắc ngƣ̀ng bắn đồng thời khắp to|n cõi 

Đông Dƣơng, sƣ ̣ đình chỉ chiến sƣ ̣ phải đồng thời trên to|n cõi 

Việt Nam, tại t}́t cả c{c chiến trƣờng v| cho t}́t cả mọi lƣ̣c lƣợng cũa 

hai bên. 
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Tính theo thời gian thƣ̣c sƣ ̣ cần thiết để chuyển lệnh ngƣ̀ng 

bắn tới nhƣ̂ng c}́p th}́p nh}́t của lƣ̣c lƣợng chiến đ}́u đôi bên, hai bên 

đồng ý sẽ thƣ̣c hiện ngƣ̀ng bắn ho|n to|n v| đồng thời, theo tƣ̀ng  

khoảnh lãnh thổ, trong nhƣ̂ng điều kiện sau đ}y: 

- Ở Bắc Bộ Việt Nam, đúng 8 giờ (địa phƣơng) ng|y hai mƣơi 

bảy (27) th{ng bảy (7) năm 1954. 

- Ở Trung Bộ Việt Nam, đúng 8 giờ (địa phƣơng) ng|y mồng 

một (1) th{ng t{m (8) năm 1954. 

- Ở  Nam Bộ Việt Nam, đúng 8 giờ (địa phƣơng) ng|y mƣời 

một (11) th{ng t{m (8) năm 1954. 

Giờ địa phƣơng nói trong đi ều n|y l| giờ kinh tuy ến Bắc Kinh . 

Kể tƣ̀ khi thƣ̣c hi ện ngƣ̀ng bắn thƣ̣c sƣ̣ ở Bắc B ộ Việt Nam, mỗi 

bên cam đoan không mỡ nhƣ̂ng cu ộc t}́n công lớn trên to|n th ể 

chiến trƣờng Đông Dƣơng , không huy động lƣ̣c lƣợng không qu}n 

ở c{c căn cứ mi ền Bắc B ộ Việt Nam ra ngo|i địa hạt Bắc B ộ Việt 

Nam. Hai bên cam đoan gƣ̃i cho nhau đ ể biết nhƣ̂ng k ế hoạch 

chuyển qu}n cũa mình tƣ̀ vùng t ập hợp n|y sang vùng t ập hợp 

kh{c, trong thời hạn hai mƣơi lăm (25) ng|y kể tƣ̀ ng|y Hi ệp định 

n|y bắt đ ầu có hiệu lƣ̣c . 

Điều 12. T}́t cả nhƣ̂ng h|nh động v| vận chuyển trong việc 

đình chỉ chiến sƣ ̣ v| việc thƣ̣c hiện c{ch tập hợp phải tiến h|nh 

trong trật tƣ ̣v| an to|n. 

Trong thờ i hạn m ột số ng|y sau khi thƣ̣c hi ện ngƣ̀ng bắn thƣ̣c 

sƣ̣ do Ban qu}n sƣ̣ Trung Giâ định , mỗi bên có trách nhi ệm c}́t dọn 

v| l|m m}́t hi ệu lƣ̣c nhƣ̂ng địa lôi v| thũy lôi (kể cả sông v| biển), 

nhƣ̂ng cạm b}̂y , nhƣ̂ng ch}́t n ổ v| t}́t c ả nhƣ̂ng ch}́t nguy hi ểm 

kh{c m| bên ấy đã đặt trƣớc . Trong trƣờng hợp không kịp c}́t dọn 

v| l|m m}́t hi ệu lƣ̣c các loại nói trên , thì ph ải đặt nhƣ̂ng d}́u hi ệu 

rõ rệt. T}́t cả nhƣ̂ng nơi phá hoại , nhƣ̂ng nơi có địa lôi , nhƣ̂ng lƣới 

d}y thép ga i v| nhƣ̂ng v ật chƣớng ngại khác cho sƣ̣ đi lại tƣ̣ do 

của nh}n d}n Ban Liên hợp v| c{c to{n Liên hợp m|  
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ngƣời ta tìm ra sau khi bộ đội đâ rút đi, thì Tƣ lệnh các lƣ̣c lƣợng cũa 

hai bên phải b{o cho Ban Liên hợp biết. 

b) Trong thời kỳ kể tƣ ̀ khi ngƣ̀ng bắn cho đến khi tập hợp 

xong qu}n đội ở hai bên giới tuyến: 

1. Ở nhƣ̂ng khu định giao cho bộ đội của một bên tạm đóng thì 

bộ đội của bên kia tạm rút ra ngo|i nhƣ̂ng khu đó; 

2. trong khi lƣ̣c lƣợng của một bên rút theo một đƣờng giao 

thông (đƣờng đ}́t, đƣờng xe lƣ̃a, đƣờng sông hay đƣờng biển) đi 

ngang qua địa hạt của bên kia (xem Điều 24) thì lƣ̣c lƣợng của bên kia 

phải tạm thời lùi xa hai bên đƣờng giao thông mỗi bên 3 c}y số , 

nhƣng tr{nh l|m trỡ ngại cho sƣ ̣đi lại của thƣờng d}n. 

Điều 13. Trong thời kỳ kể tƣ ̀ ng|y ngƣ̀ng bắn đến khi chuyển 

qu}n xong tƣ ̀vùng n|y sang vùng kia, c{c phi cơ thƣờng v| phi cơ 

vận tải qu}n sƣ̣ ph ải bay theo h|nh lang nh}́t định nối li ền các khu  

đóng qu}n tạm thời của qu}n đội Liên hiệp Ph{p ở phía Bắc giới  

tuyến với biên giới L|o v| vùng tập hợp d|nh cho qu}n đội Liên 

hiệp Ph{p. 

Nhƣ̂ng h|nh lang trên không , bề rộng cũa các h|nh lang }́y , 

h|nh trình an to|n m| các phi cơ qu}n sƣ̣ m ột động cơ phải theo 

trong việc chuyển về phía Nam , v| nhƣ̂ng th ể thƣ́c tìm ki ếm v| 

cƣ́u nạn nhƣ̂ng phi cơ bị nạn sê do Ban qu}n sƣ̣ Trung Giâ }́n định 

tại chỗ. 

Điều 14. Nhƣ̂ng biện ph{p chính trị v| h|nh chính trong hai 

vùng tập hợp, ở hai bên giới tuyến qu}n sƣ ̣tạm thời: 

a) Trong khi đợt tổng tuyển cƣ ̃ để thƣ̣c hiện thống nh}́t nƣớc 

Việt Nam, bên n|o có qu}n đội của mình tập hợp ở vùng n|o theo quy 

định của Hiệp định n|y thì bên ấy sẽ phụ tr{ch quản trị h|nh chính ở 

vùng ấy. 

b) Một địa hạt thuộc quyền cũa bên n|y sắp chuy ển giao cho 

bên kia theo kế hoạch t ập hợp thì v}̂n do bên n|y ti ếp tục qu ản trị 

cho đến ng|y t}́t c ả bộ đội cũa mình đâ rời khõi địa hạt đó đ ể  
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giao cho bên kia. Tƣ ̀ng|y đó, địa hạt n|y coi nhƣ chuyển giao cho bên 

kia chịu tr{ch nhiệm quản trị. 

Phải thi h|nh nhƣ̂ng biện ph{p để tr{nh sƣ ̣ gi{n đoạn trong 

v}́n đề chuyển giao tr{ch nhiệm n|y. Để đạt mục đích ấy, bên rút đi 

phải kịp thời b{o trƣớc cho bên kia để bên kia có nhƣ̂ng sƣ ̣sắp xếp 

cần thiết, nh}́t l| việc cƣ ̃nhƣ̂ng nh}n viên h|nh chính v| cảnh sát đến 

để chu}̃n bị tiếp nhận nhƣ̂ng tr{ch nhiệm về h|nh chính. Thời hạn 

b{o trƣớc sẽ do Ban qu}n sƣ ̣ Trung Giã ấn định. Sƣ̣ chuyển giao 

ấy sẽ tiến h|nh lần lƣợt theo tƣ̀ng khoảnh đ}́t đai. 

Sƣ ̣ chuyển giao quyền h|nh chính H| Nội v| Hải Phòng cho 

nh| đƣơng cục của nƣớc Việt Nam D}n chủ Cộng hòa phải ho|n 

to|n thi h|nh xong trong nhƣ̂ng thời hạn đa ̂ấn định ở điều khoản thƣ ́

15 về việc chuyển qu}n. 

c) Mỗi bên cam kết không dùng c{ch trả thù hay ph}n biệt đối xƣ̃ 

n|o đối với nhƣ̂ng c{ nh}n hoặc tổ chƣ́c, vì lý do hoạt động cũa họ 

trong lúc chiến tranh, v| cam kết bảo đảm nhƣ̂ng quyền tƣ̣ do d}n 

chủ của họ. 

d) Trong thời gian kể tƣ ̀ khi Hiệp định n|y băt́ đầu có hiệu lƣ̣c 

đến ng|y ho|n th|nh việc chuyển qu}n, nếu có nhƣ̂ng thƣờng d}n ở 

một khu thuộc quyền kiểm so{t của bên n|y m| muốn sang ở vùng 

giao cho bên kia, thì nh| chƣ́c tr{ch của khu trên phải cho phép v| 

giúp đơ̂ sƣ ̣di chuyển ấy. 

Điều 15. Việc t{ch rời bộ đội chiến đ}́u, việc rút qu}n, việc 

chuyển qu}n v| vật liệu, dụng cụ qu}n sƣ ̣ phải tiến h|nh theo 

nhƣ̂ng nguyên tắc sau đ}y: 

a) Việc rút qu}n v| chuyển qu}n, vật liệu v| dụng cụ qu}n sƣ̣ cũa 

hai bên phải l|m xong trong thời hạn ba trăm (300) ng|y nhƣ đa ̂định 

ở điều khoản thƣ ́2 của Hiệp định n|y. 

b) Nhƣ̂ng cuộc rút qu}n tuần tƣ ̣phải tiến h|nh trong mỗi địa hạt, 

theo tƣ̀ng khu vƣ̣c, tƣ̀ng ph}n khu vƣ̣c, hoặc tƣ̀ng tỉnh. 
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Nhƣ̂ng cuộc chuyển qu}n tƣ ̀ vùng tập hợp n|y sang vùng tập 

hợp kh{c sẽ tiến h|nh liên tiếp tƣ̀ng đợt h|ng th{ng v| tính theo tỹ 

lệ số qu}n phải chuyển. 

c) Hai bên phải đảm bảo sƣ ̣thƣ̣c hiện rút v| chuyển t}́t cả c{c lực 

lƣợng theo đúng mục đích nói trong Hiệp định, không dung thứ 

một h|nh vi đối địch n|o, không đƣợc l|m b}́t cƣ ́ việc gì có thể trỡ 

ngại cho việc rút qu}n v| chuyển qu}n của nhau. Hai bên phải giúp 

đơ̂ l}̂n nhau trong phạm vi có thể đƣợc. 

d) Hai bên không dung thƣ ́ b}́t cƣ ́ h|nh động n|o hủy hoại 

hoăc̣ ph{ hoại t|i sản công cộng v| x}m phạm đến sinh mệnh v| t|i 

sản của thƣờng d}n. Hai bên cũng không dung thƣ ́ b}́t cƣ ́ sƣ̣ can  

thiệp n|o v|o nội chính địa phƣơng. 

e) Ban Liên hợp v| Ban Quốc tế theo dõi việc thi h|nh nhƣ̂ng 

biện ph{p đảm bảo an to|n của bộ đội trong khi rút v| trong khi 

chuyển. 

f) Ban qu}n sƣ ̣ Trung Giã v| sau n|y Ban Liên hợp sẽ cùng 

nhau ấn định nhƣ̂ng thể thƣ́c cụ thể về việc t{ch rời bộ đội chiến 

đ}́u, việc rút qu}n v| chuyển qu}n, căn cƣ ́trên nhƣ̂ng nguyên tăć đâ 

kể trên v| trong khuôn khổ sau đ}y: 

1. Việc t{ch rời bộ đội chiến đ}́u, bao gồm sƣ ̣tụ họp tại chỗ c{c 

lƣ̣c lƣợng vũ trang b}́t cƣ ́ thuộc loại n|o, sƣ ̣ vận chuyển tới nhƣ̂ng 

khu đóng qu}n tạm thời của một bên, v| sƣ ̣ tạm rút của qu}n  đội 

bên kia, phải l|m xong trong một thời hạn không đƣợc quá  mƣời 

lăm (15) ng|y, sau ng|y thƣ̣c hiện ngƣ̀ng bắn. 

Đƣờng vạch những khu đóng qu}n tạm thời đƣợc ấn định trong  

phụ bản (địa đồ kèm theo). 

Để tr{nh mọi việc xung đột, không bộ đội n|o đƣợc đóng dƣới 

1.500 thƣớc c{ch giới hạn của nhƣ̂ng khu đóng qu}n tạm thời. 

Trong thời kỳ kể tƣ ̀ ng|y Hiệp định bắt đầu có hiệu lƣ̣c đến 

ng|y chuyển qu}n xong, t}́t cả nhƣ̂ng đảo gần bờ biển ở phía T}y con 

đƣờng định sau đ}y, đều thuộc khu chu vi Hải Phòng: 
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- Kinh tuyến của mỏm phía Nam cù lao Ké B|o. 

- Bờ biển phía Bắc của đảo Rousse (không kể hòn đảo ấy) kéo d|i 

tới kinh tuyến C}̃m Phả mỏ. 

- Kinh tuyến C}̃m Phả mỏ. 

2. Nhƣ̂ng cuộc rút qu}n v| chuyển qu}n sẽ tiến h|nh theo thƣ́ tƣ̣ 

v| nhƣ̂ng thời hạn (kể tƣ ̀ ng|y Hiệp định n|y bắt đầu có hiệu lƣ̣c ) 

định sau đ}y: 

- Quân đội Liên hiệp Pháp: 

Chu vi H| Nội t{m mƣơi (80) ng|y. 

Chu vi Hải Dƣơng một trăm (100) ng|y.  

Chu vi Hải Phòng ba trăm (300) ng|y. 

- Quân đội nhân dân Việt Nam: 

Khu H|m T}n - Xuyên Mộc t{m mƣơi (80) ng|y. 

Đợt thƣ ́ nh}́t của khu tạm đóng qu}n ở  Trung Bộ Việt Nam 

t{m mƣơi (80) ng|y. 

Khu Đồng Th{p Mƣời một trăm (100) ng|y. 

Đợt thƣ ́ hai của khu tạm đóng qu}n ở Trung Bộ Việt Nam một 

trăm (100) ng|y. 

Khu Mũi C| Mau hai trăm (200) ng|y. 

Đợt chót của khu tạm đóng qu}n ở Trung Bộ Việt Nam ba trăm 

(300) ng|y. 

Chƣơng III 

C]́M ĐEM THÊM QU]N ĐỘI, NH]N VIÊN QU]N SƢ,̣  

VŨ KHÍ ĐẠN DƢỢC MỚI, CĂN CƢ ́QU]N SƢ̣ 

 

Điều 16. Kể tƣ ̀ khi Hiệp định n|y bắt đầu có hiệu lƣ̣c: c}́m 

không đƣợc tăng thêm v|o nƣớc Việt Nam mọi bộ đội v| nh}n 

viên qu}n sƣ.̣ 

Tuy nhiên , sẽ cho phép vi ệc thay thế nhƣ̂ng đơn vị , nh}n 

viên, sẽ cho phép những qu}n nh}n riêng lẻ đ ến Việt Nam l|m một  
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công việc nh}t́ thời, nhƣ̂ng nh}n viên riêng lẻ trỡ lại Việt Nam sau một 

thời hạn nghỉ phép ngắn hay một công vụ nh}́t thời ở ngo|i nƣớc  

Việt Nam. Sƣ ̣cho phép ấy phải theo điều kiện sau đ}y: 

a) Sƣ ̣ thay thế đơn vị (định nghĩa ở đoạn c của điều n|y) v| 

nh}n viên, không đƣợc phép thi h|nh đối với qu}n đội của Liên 

hiệp Ph{p đóng ở  phía Bắc giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời định ở  

điều 1, trong thời kỳ rút qu}n nói ở điều 2 của Hiệp định n|y. 

Tuy nhiên, đối với nhƣ̂ng qu}n nh}n riêng lẻ mới đến hoặc trỡ 

lại vùng phía Bắc giới tuyến qu}n sƣ ̣tạm thời, vì một công vụ nhất  

thời, hoặc sau một thời hạn nghỉ phép ngắn hay có công vụ nhất  

thời ở  ngo|i Việt Nam, thì không đƣợc cho phép v|o mỗi tháng  

qu{ năm mƣơi (50) ngƣời, kể cả nh}n viên sĩ quan. 

b) Danh tƣ ̀ “thay thế” có nghĩa l| thay nhƣ̂ng đơn vị hoặc 

nh}n viên bằng nhƣ̂ng đơn vị ngang c}́p hoặc nh}n viên đ ến Việt 

Nam để l|m nhiệm vụ hải ngoại thuộc phiên mình. 

c) Nhƣ̂ng đơn vị thay thế không bao giờ đƣợc lớn hơn một tiểu 

đo|n, nếu l| không qu}n v| hải qu}n thì cũng không đƣợc lớn 

hơn một đơn vị tƣơng đƣơng với tiểu đo|n. 

d) Sƣ ̣ thay thế phải l| một ngƣời thay một ngƣời. Nhƣng số 

ngƣời đƣợc đƣa v|o Việt Nam để thay thế trong mỗi khoảng thời 

gian ba tháng không đƣợc quá một vạn năm nghìn năm trăm (15.500) 

ngƣời thuộc ng|nh qu}n sƣ.̣ 

e) Nhƣ̂ng đơn vị (định nghĩa ở đoạn c của điều n|y) v| nh}n 

viên thay thế cùng nhƣ̂ng qu}n nh}n riêng lẻ nói trong điều n|y chĩ 

có thể v|o v| ra nƣớc Việt Nam theo nhƣ̂ng cƣ̃a kh}̃u kể ở  điều 

20 sau n|y. 

f) Mỗi bên phải b{o trƣớc, ít nh}t́ l| hai ng|y, cho Ban Liên hợp v| 

Ban Quốc tế, t}t́ cả nhƣ̂ng việc vận chuyển có thể đến: vận chuyển 

nhƣ̂ng đơn vị, nh}n viên v| qu}n nh}n riêng lẻ đến Việt Nam hoăc̣ 

tƣ ̀ Việt Nam đi. Nhƣ̂ng việc chuyển vận đơn vị, nh}n viên v| qu}n 

nh}n riêng lẻ đến Việt Nam hoăc̣ tƣ ̀Việt Nam đi phải đƣợc b{o c{o 

h|ng ng|y cho Ban Liên hợp v| Ban Quốc tế biết. 
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Mỗi một bản b{o trƣớc hoặc b{o c{o kể trên đ}y phải nói rõ địa 

điểm v| ng|y th{ng đi đến v| số ngƣời đi hoặc đến. 

g) Ban Quốc tế dùng nhƣ̂ng Đội kiểm tra để gi{m s{t v| kiểm tra 

ở nhƣ̂ng cƣ̃a kh}̃u kể ở điều 20 sau đ}y, sƣ ̣ thay thế c{c đơn vị v| 

nh}n viên, sƣ ̣ đi hoặc đến của nhƣ̂ng qu}n nh}n riêng lẻ đƣợc  

phép ra v|o nói trên đ}y. 

Điều 17. a) Kể tƣ ̀ khi Hiệp định n|y băt́ đầu có hiệu lƣ̣c, c}́m 

tăng viện v|o nƣớc Việt Nam mọi thƣ ́ vũ khí, đaṇ dƣợc, v| nhƣ̂ng 

dụng cụ chiến tranh kh{c, ví dụ: phi cơ chiến đ}́u, đơn vị thủy qu}n, 

kh}ũ đaị b{c, khí cụ v| súng ống phản động lƣ̣c, khí cụ thiết gi{p. 

b) Tuy nhiên, c{c dụng cụ chiến tranh, vũ khí v| đaṇ dƣợc bị 

ph{ hủy, hƣ hỏng, mòn hoăc̣ hết sau khi đình chỉ chiến sƣ ̣ có thể 

đƣợc thay thế một đổi một, cùng một loại v| với đăc̣ điểm tƣơng tƣ.̣ 

Đối với nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng của Qu}n đội Liên hiệp Ph{p đóng ở 

phía Bắc giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời định ở điều 1, trong thời hạn 

rút qu}n đa ̂định ở điều 2 của Hiệp định n|y, thì không đƣợc phép 

thay thế dụng cụ chiến tranh, vũ khí v| đạn dƣợc. 

C{c đơn vị hải qu}n có thể thƣ̣c hiện việc vận chuyển giƣ̂a c{c 

vùng tập hợp. 

c) Nhƣ̂ng dụng cụ chiến tranh, nhƣ̂ng vũ khí v| đạn dƣợc để 

thay thế nói ở đoạn b của điều n|y chỉ có thể đƣa v|o Việt Nam qua 

nhƣ̂ng cƣ̃a kh}̃u kể ở điều 20 sau đ}y. Nhƣ̂ng dụng cụ chiến tranh, 

vũ khí v| đạn dƣợc cần đƣợc thay thế chỉ có thể đƣa ra ngo|i 

nƣớc Việt Nam qua nhƣ̂ng cƣ̃a kh}̃u kể ở điều 20 sau đ}y. 

d) Ngo|i sƣ ̣ thay thế trong phạm vi định ở  đoạn b của điều 

n|y, c}́m không đƣợc đƣa v|o nhƣ̂ng dụng cụ chiến tranh, vũ khí v| 

đạn dƣợc c{c loại, dƣới hình thƣ́c tƣ̀ng bộ phận rời rạc, để sau đem 

lắp lại. 

e) Mỗi bên phải b{o trƣớc ít nh}́t hai ng|y cho Ban Liên hợp, Ban 

Quốc tế, t}́t cả nhƣ̂ng vận chuyển ra v| v|o của c{c dụng cụ chiến 

tranh, vũ khí v| đạn dƣợc thuộc c{c loại. 
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Để chƣ́ng minh nhƣ̂ng yêu c ầu đƣa v|o Việt Nam nhƣ̂ng vû 

khí, đạn dƣợc v| dụng cụ chi ến tranh khác (định nghîa trong đoạn 

a của đi ều n|y) để dùng v|o việc thay thế, cần phải trình Ban Liên 

hợp v| Ban Quốc t ế một bản báo cáo , mỗi lần có v ận chuyển v|o. 

Bản báo cáo }́y nói rô vi ệc sƣ̃ dụng các dụng cụ đâ đƣợc thay th ế 

nhƣ thế n|o. 

f) Ban Quốc tế dùng nhƣ̂ng Đội kiểm tra để gi{m s{t v| kiểm tra 

sƣ̣ thay thế đâ cho phép trong nhƣ̂ng điều kiện nói trong điều khoản 

n|y tại nhƣ̂ng cƣ̃a kh}̃u kể trong điều 20 sau đ}y. 

Điều 18. Tƣ ̀ ng|y Hiệp định n|y có hiệu lƣ̣c, c}́m không đƣợc 

th|nh lập, trong to|n cõi Việt Nam, nhƣ̂ng căn cƣ ́qu}n sƣ ̣mới. 

Điều 19. Kể tƣ ̀ ng|y Hiệp định n|y bắt đầu có hiệu lƣ̣c, c}́m 

không đƣợc lập một căn cƣ ́qu}n sƣ ̣ngoại quốc n|o trong vùng tập 

hợp của đôi bên; hai bên cam đoan rằng vùng thuộc về họ không  

gia nhập một liên minh qu}n sƣ ̣n|o v| không bị sƣ ̃dụng để g}y lại 

chiến tranh hoặc phục vụ cho một chính s{ch x}m lƣợc. 

Điều 20. Nhƣ̂ng ngƣời thay thế, v| dụng cụ thay thế phải đi 

qua nhƣ̂ng cƣ̃a kh}̃u ra v|o Việt Nam quy định nhƣ sau đ}y: 

Vùng phía Bắc giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời: L|o Kay, Lạng 

Sơn, Tiên Yên, Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Mƣờng Sén. 

Vùng phía Nam giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời: Tourane1, Quy 

Nhơn, Nha Trang, Ba Ngòi, S|i Gòn, cƣ̃a Ô C}́p, T}n Ch}u. 

Chƣơng IV 

TÙ BINH V\ THƢỜNG D]N BỊ GIAM GIƢ̂ 

 

Điều 21. Việc thả v| cho hồi hƣơng nhƣ̂ng tù binh v| thƣờng 

d}n bị giam giƣ ̂ khi Hiệp định n|y bắt đầu có hiệu lƣ̣c, sẽ tiến 

h|nh theo nhƣ̂ng điều kiện sau đ}y: 

___________ 

1. Tên cũ của Đà Nă̂ng (B.T). 
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a) T}́t cả tù binh v| thƣờng nh}n bị giam giƣ,̂ quốc tịch Việt 

Nam, Ph{p hoặc quốc tịch kh{c, bị bắt tƣ ̀ đầu chiến tranh ở Việt 

Nam trong nhƣ̂ng cuộc h|nh qu}n hoặc trong t}́t cả nhƣ̂ng trƣờng 

hợp chiến tranh kh{c, ở trên to|n cõi Việt Nam, sẽ đƣợc thả trong một 

thời hạn l| ba mƣơi (30) ng|y, kể tƣ ̀ ng|y thƣc̣ hiện ngƣ̀ng bắn  

thƣ̣c sƣ ̣trên mỗi chiến trƣờng. 

b) Danh tƣ̀ “thƣờng nh}n bị giam giƣ̂” có nghîa l| t}́t c ả nhƣ̂ng 

ngƣời đâ tham gia b}́t cƣ ́dƣới hình thƣ́c n|o v|o cuộc đ}́u tranh võ 

trang v| chính trị giƣ̂a đôi bên, v| vì thế m| đa ̂bị bên n|y hay bên 

kia bắt v| giam giƣ ̂trong khi chiến tranh. 

c) C{ch thả sẽ tiến h|nh nhƣ sau: Mỗi bên trao trả cho nh| 

chƣ́c trách có th}̃m quy ền cũa bên kia to|n th ể tù binh v| thƣờng 

nh}n bị giam giƣ.̂ Nh| chƣ́c tr{ch bên nhận sẽ giúp đơ̂ họ bằng mọi 

c{ch có thể có đƣợc để họ về sinh qu{n, nơi cƣ trú thƣờng xuyên  

hoặc về vùng họ lƣ̣a chọn. 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN LINH TINH 

 

Điều 22. Tƣ lệnh hai bên chú trọng trƣ̀ng phạt thích đáng nhƣ̂ng 

ngƣời thuộc quyền mình m| l|m trái b}́ t kỳ một điều khoản n|o của 

Hiệp định n|y. 

Điều 23. Trong trƣờng hợp bi ết rô nơi chôn c}́t v| có m ồ mả rõ 

r|ng, Bộ Tƣ lệnh mỗi bên sê cho phép nh}n viên trông coi vi ệc 

chôn c}́t cũa bên kia đƣợc v|o trong vùng thu ộc lânh th ổ Việt 

Nam đặt dƣới  sƣ̣ ki ểm soát cũa mình , trong một thời hạn nh}́t 

định , sau khi Hiệp định đình chĩ chi ến sƣ̣ bắt đ ầu có hi ệu lƣ̣c , để 

l}́y thi h|i cũa nhƣ̂ng qu}n nh}n ch ết cũa bên kia , kể cả nhƣ̂ng tù 

binh chết. Ban Liên hợp sê }́n định phƣơng thƣ́c thi h |nh việc n|y 

v| thời hạn c ần phải l|m xong . C{c B ộ Tƣ lệnh mỗi bên sê cho 

nhau biết t}́t c ả nhƣ̂ng t|i li ệu, tin tƣ́c m| họ có v ề mồ mả của 

qu}n nh}n bên kia. 
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Điều 24. Hiệp định n|y áp dụng cho t}́t cả mọi lực lƣợng vũ trang 

của đôi bên . Lƣc̣ lƣợng vû trang cũa m ỗi bên sê tôn trọng khu phi 

qu}n sƣ̣ v| lânh thổ đặt dƣới quyền kiểm soát qu}n sƣ̣ cũa bên kia v| 

sẽ không có h|nh đ ộng hoặc hoạt đ ộng gì chống bên kia , hoặc một 

hoạt động phong tõa b}́t cƣ́ bằng cách n|o ở Việt Nam. 

Danh tƣ ̀“lânh thổ” nói đ}y bao gồm cả hải phận v| không phận. 

Điều 25. Trong khi thi h|nh nhiệm vụ định trong Hiệp định 

n|y, Ban Liên hợp v| c{c To{n Liên hợp, Ban Quốc tế v| c{c Đội 

kiểm tra của Ban Quốc tế cần đƣợc sƣ ̣ bảo vệ, giúp đỡ v| cộng tác  

của c{c Tƣ lệnh lƣ̣c lƣợng hai bên. 

Điều 26. C{c phí tổn cần thiết cho Ban Liên hợp v| c{c To{n 

Liên hợp, Ban Quốc tế v| nhƣ̂ng Đội kiểm tra cũa Ban Quốc t ế sẽ do 

đôi bên chia đều nhau m| chịu. 

Điều 27. Nhƣ̂ng ngƣời ký Hi ệp định n|y v| nhƣ̂ng ngƣời k ế 

tiếp nhiệm vụ cũa họ sê có nhi ệm vụ đ ảm bảo sƣ̣ tôn trọng vi ệc 

thƣ̣c hi ện các đi ều khoản cũa Hi ệp định n|y . C{c Tƣ l ệnh hai bên, 

trong quyền hạn cũa mình , sẽ thi h|nh mọi bi ện pháp v| mọi đi ều 

khoản cần thiết để t}́t c ả nhƣ̂ng ph ần tƣ̃ v| nh}n viên qu}n sƣ̣ 

dƣới quy ền họ tôn trọng ho|n to|n nhƣ̂ng đi ều khoản cũa Hi ệp 

định n|y . 

Nhƣ̂ng th ể thƣ́c thi h|nh Hi ệp định n|y , mỗi khi cần thiết, sẽ 

do Tƣ lệnh đôi bên nghiên cƣ́u v| n ếu cần, do Ban Liên hợp định  

rõ thêm . 

Chƣơng VI 

BAN LIÊN HỢP V\ BAN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 

 
Điều 28. Tr{ch nhiệm thƣ̣c hiện Hiệp định đình chỉ chiến sƣ ̣ l| 

thuộc về hai bên. 

Điều 29. Việc gi{m s{t v| kiểm so{t sƣ ̣ thƣ̣c hiện ấy do một Ban 

Quốc tế bảo đảm. 
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Điều 30. Để l|m dê ̂d|ng cho việc thƣ̣c hiện c{c điều khoản cần đến 

sƣ ̣hoạt động phối hợp của hai bên, trong nhƣ̂ng điều kiện quy định 

dƣới đ}y, sẽ th|nh lập một Ban Liên hợp ở Việt Nam. 

Điều 31. Ban Liên hợp gồm một số đại biểu bằng nhau của Bộ Tƣ 

lệnh hai bên. 

Điều 32. C{c Trƣỡng đo|n đại biểu trong Ban Liên hợp l| c}́p 

tƣớng. 

Ban Liên hợp th|nh lập nhƣ̂ng Nhóm Liên hợp, số lƣợng bao 

nhiêu do hai bên thỏa thuận quy định. C{c Nhóm Liên hợp gồm 

một số sĩ quan bằng nhau của hai bên. Hai bên sẽ căn cƣ ́ v|o 

nhiệm vụ cũa Ban Liên hợp m| quy định nơi đóng cũa các Nhóm }́y  

trên giới tuyến giƣ̂a c{c vùng tập hợp. 

Điều 33. Ban Liên hợp b ảo đảm sƣ̣ thƣ̣c hi ện nhƣ̂ng đi ều khoản 

sau đ}y của Hiệp định: 

a) Ngƣ̀ng bắn đồng thời v| to|n diện ở Việt Nam, cho t}́t cả c{c 

lƣ̣c lƣợng vũ trang chính quy v| không chính quy của hai bên. 

b) Sƣ ̣tập hợp lƣ̣c lƣợng vũ trang của hai bên. 

c) Sƣ ̣ tôn trọng giới tuyến giƣ̂a c{c vùng tập hợp v| khu phi 

qu}n sƣ.̣ 

Ban Liên hợp giúp hai bên theo phạm vi th}̃m quyền của mình 

trong việc thƣ̣c hiện c{c điều khoản kể trên, bảo đảm việc liên lạc giữa 

hai bên để khỡi thảo v| thi h|nh nhƣ̂ng kế hoạch {p dụng c{c điều 

khoản ấy, cố gắng giải quyết c{c m}u thu}̂n có thể nảy ra giƣ̂a hai 

bên trong khi thƣ̣c hiện c{c điều khoản ấy. 

Điều 34. Nay th|nh lập một Ban Quốc t ế phụ tr{ch gi{m s{t v| 

kiểm soát sƣ̣ áp dụng các đi ều khoản cũa Hi ệp định đình chĩ chi ến 

sƣ̣ ở Việt Nam . Ban }́y g ồm một số đại bi ểu bằng nhau cũa các 

nƣớc sau đ}y : Ấn Đ ộ, Ba Lan , Canađa . Ban }́y do đại bi ểu ]́n Đ ộ 

l|m Chũ tịch . 

Điều 35. Ban Quốc tế đặt nhƣ̂ng Đội kiểm tra cố định v| lƣu 

động, gồm một số sî quan bằng nhau do m ỗi nƣớc trong các nƣớc 

trên đ}y đề cƣ ̃ra. 
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Nhƣ̂ng Đội cố định đóng tại c{c điểm sau đ}y: 

Vùng phía Bắc giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời: L|o Kay, Lạng 

Sơn, Tiên Yên, Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Mƣờng Sén. 

Vùng phía Nam giới tuyến qu}n sƣ ̣ tạm thời: Tourane, Quy 

Nhơn, Nha Trang, Ba Ngòi, S|i Gòn, cƣ̃a Ô C}́p, T}n Ch}u. 

Sau n|y , nhƣ̂ng đi ểm đóng đó có th ể thay đổi theo sƣ̣ yêu c ầu 

của Ban Liên hợp , hoặc cũa m ột trong hai bên , hoặc chính cũa Ban 

Quốc t ế, do sƣ̣ thõa thu ận giƣ̂a Ban Quốc t ế v| Bộ Tƣ lệnh cũa bên 

hƣ̂u quan . 

Khu hoạt động của c{c đội lƣu động l| nhƣ̂ng nơi gần c{c 

biên giới thủy, bộ của Việt Nam, đƣờng giới tuyến giƣ̂a c{c vùng tập 

hợp v| khu phi qu}n sƣ.̣ Trong phạm vi đó, c{c đội lƣu động có  

quyền tƣ ̣do đi lại, v| đƣợc c{c nh| chƣ́c tr{ch h|nh chính v| qu}n 

sƣ ̣ địa phƣơng cho mọi sƣ ̣ dê ̂ d|ng m| họ cần đến để l|m tròn 

nhiệm vụ (cung c}ṕ nh}n viên, t|i liệu cần thiết cho việc kiểm so{t, 

triệu tập nhƣ̂ng ngƣời l|m chƣ́ng cần thiết cho c{c cuộc điều tra, bảo 

vệ sƣ ̣an to|n v| sƣ ̣tƣ ̣do đi lại của c{c đội kiểm tra, v.v.). C{c đội lƣu 

động dùng nhƣ̂ng phƣơng tiện vận chuyển, quan s{t v| thông tin tối 

t}n m| họ cần đến. 

Ngo|i nhƣ̂ng khu hoạt động quy định ở trên, c{c đội lƣu động có 

thể, với sƣ ̣đồng ý của Bộ Tƣ lệnh bên hƣ̂u quan, đi lại ở nhƣn̂g nơi 

kh{c, trong phạm vi nhiệm vụ m| Hiệp định n|y giao cho họ. 

Điều 36. Ban Quốc tế phụ tr{ch gi{m s{t việc hai bên thi h|nh 

nhƣ̂ng điều khoản của Hiệp định. Nhằm mục đích đó, Ban Quốc tế 

l|m nhƣ̂ng nhiệm vụ kiểm so{t, quan s{t, kiểm tra v| điều tra có liên 

quan đến việc thi h|nh nhƣ̂ng điều khoản của Hiệp định đình  chỉ 

chiến sƣ,̣ v| nh}́t l| phải: 

a) Kiểm so{t nhƣ̂ng việc đi lại của c{c lƣ̣c lƣợng vũ trang của hai 

bên, tiến h|nh trong phạm vi kế hoạch tập hợp. 

b) Gi{m s{t giới tuyến vùng tập hợp v| vùng phi qu}n sƣ.̣ 

c) Kiểm so{t nhƣ̂ng việc thả tù binh v| thƣờng d}n bị giam giƣ.̂ 
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d) Gi{m s{t, tại c{c cƣ̃a biển v| s}n bay cũng nhƣ trên c{c 

biên giới của Việt Nam, việc thi h|nh nhƣ̂ng điều khoản của Hiệp 

định đình chỉ chiến sƣ ̣ quy định việc đƣa v|o trong nƣớc c{c lƣ̣c 

lƣợng vũ trang, nh}n viên qu}n sƣ ̣v| mọi thƣ ́vũ khí, đạn dƣợc v| 

vật dụng chiến tranh. 

Điều 37. Ban Quốc tế hoặc tƣ ̣ý của mình, hoặc theo yêu cầu cũa 

Ban Liên hợp hay của một trong hai bên sẽ dùng nhƣ̂ng Đội kiểm 

tra nói trên tiến h|nh trong thời hạn ngắn nh}́t nhƣ̂ng cuộc điều tra 

cần thiết trên văn bản v| tại chỗ. 

Điều 38. C{c Đội kiểm tra sẽ chuyển lên Ban Quốc tế nhƣ̂ng kết 

quả về việc kiểm so{t, điều tra v| quan s{t của mình; ngo|i ra, c{c 

Đội ấy l|m nhƣ̂ng bản b{o c{o đặc biệt m| tƣ ̣họ nhận th}́y cần thiết, 

hoặc do Ban yêu cầu. Trƣờng hợp có sƣ ̣b}́t đồng ý kiến trong c{c Đội, 

kết luận của mỗi một th|nh viên sẽ đƣa lên Ban. 

Điều 39. Nếu một Đội kiểm tra không giải quyết đƣợc m ột 

việc hoặc nh ận th}́y có sƣ̣ vi phạm hay nguy cơ có m ột vi phạm 

nghiêm trọng đe dọa , thì sẽ b{o c{o với Ban Quốc t ế; Ban Quốc t ế 

nghiên cƣ́u báo cáo v| k ết luận cũa các Đ ội kiểm tra v| báo ch o 

c{c bên đƣơng sự bi ết nhƣ̂ng bi ện pháp c ần thi h|nh để giải 

quyết việc đó hay đ ể ch}́m dƣ́t sƣ̣ vi phạm hay tiêu trƣ̀ nguy cơ 

vi phạm . 

Điều 40. Khi Ban Liên hợp không đi đ ến thõa thu ận trong việc 

giải thích m ột điều khoản hay việc nhận định m ột sƣ̣ vi ệc, thì sẽ 

b{o c{o Ban Quốc t ế biết sƣ̣ b}́t đ ồng đó . Nhƣ̂ng kiến nghị cũa Ban 

Quốc t ế sẽ chuy ển thẵng cho hai bên đƣơng sƣ̣ v| thông tri cho 

Ban Liên hợp . 

Điều 41. Nhƣ̂ng kiến nghị của Ban Quốc tế thông qua theo đa số, 

trƣ ̀ đối với nhƣ̂ng điều khoản ở điều 42. Trƣờng hợp số phiếu hai 

bên ngang nhau, thì phiếu của Chủ tịch l| quyết định. 

Ban Quốc t ế có thể đề ra nhƣ̂ng ki ến nghị sƣ̃a chƣ̂a v| b ổ sung 

c{c đi ều khoản cũa Hi ệp định đình chĩ chi ến sƣ̣ ở Việt Nam nhằm  
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đảm bảo việc thi h|nh có hiệu quả hơn Hiệp định nói trên. Nhƣ̂ng 

kiến nghị đó phải đƣợc to|n thể đồng thanh biểu quyết. 

Điều 42. Khi có nhƣ̂ng v}́n đề có quan hệ đến nhƣ̂ng sƣ ̣ vi 

phạm hay những nguy cơ vi phạm có th ể l|m cho chiến sƣ̣ lại x ảy 

ra, nhƣ: 

a) Lƣ̣c lƣợng vũ trang của một bên không chịu thi h|nh nhƣ̂ng 

cuộc vận chuyển đa ̂định trong kế hoạch tập hợp. 

b) Lƣ̣c lƣợng vũ trang của một bên phạm v|o vùng tập hợp v|o 

hải phận hay không phận của bên kia, thì nhƣ̂ng kiến nghị của Ban 

Quốc tế phải đƣợc to|n thể đồng thanh biểu quyết. 

Điều 43. Nếu một bên không chịu ch}́p h|nh kiến nghị của 

Ban Quốc tế thì c{c bên hƣ̂u quan hoặc tƣ ̣ Ban đó b{o c{o cho c{c 

nƣớc dƣ ̣Hội nghị Giơnevơ. 

Nếu Ban Quốc tế không đi tới đƣợc một kết luận đồng thanh 

trong nhƣ̂ng trƣờng hợp nói trong điều 42, thì Ban đó sẽ đệ trình cho 

c{c nƣớc dƣ ̣ Hội nghị một b{o c{o của đa số, v| một hay nhiều 

b{o c{o của thiểu số. 

Ban Quốc tế b{o c{o cho c{c nƣớc dƣ ̣Hội nghị biết mọi việc trỡ 

ngại cho hoạt động của mình. 

Điều 44. Ban Quốc tế sẽ đƣợc th|nh lập ngay khi ngƣ̀ng băń ở 

Đông Dƣơng để có thể l|m tròn nhƣ̂ng nhiệm vụ nói trong điều 36. 

Điều 45. Ban Quốc tế gi{m s{t v| kiểm so{t ở Việt Nam hợp t{c chặt 

chẽ với c{c Ban Quốc tế kiểm so{t v| gi{m s{t ở Miên v| L|o. 

Một cơ quan gồm một số đại biểu bằng nhau của t}́t cả c{c 

nƣớc có ch}n trong c{c Ban Quốc tế sẽ đặt ra để phối hợp hoạt 

động của ba Ban mỗi khi cần thiết trong việc thƣ̣c hiện nhƣ̂ng 

Hiệp định đình chỉ chiến sƣ ̣ở Miên, L|o v| Việt Nam. 

Điều 46. Căn cƣ ́v|o tình hình ph{t triển ở Cao Miên, ở L|o v| ở 

Việt Nam. Ban Quốc tế có thể, với sƣ ̣thỏa hiệp của cơ quan phối hợp, 

đề ra nhƣ̂ng kiến nghị về việc giảm bớt dần nhƣ̂ng hoạt động cũ a 

mình. Nhƣ̂ng kiến nghị ấy phải đƣợc đồng thanh biểu quyết. 
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Điều 47. T}́t cả nhƣ̂ng điều khoản của Hiệp định n|y, trƣ̀ 

đoạn 2 của điều 11, sẽ bắt đầu có hiệu lƣ̣c tƣ ̀24 giờ ng|y 22 th{ng bảy 

năm 1954 (giờ Giơnevơ). 

L|m tại Giơnevơ ng|y 20 th{ng bảy năm 1954, lúc 24 giờ, bằng 

tiếng Ph{p v| tiếng Việt Nam, cả hai bản đều có gi{ trị nhƣ nhau. 

 

Thay mặt Tổng Tƣ lệnh 

Quân đội Liên hiệp Pháp 

 ở Đông Dƣơng 

Thiếu tƣớng DELTEIL 

Thay mặt Tổng Tƣ lệnh 

Quân đội nhân dân Việt Nam 

TẠ QUANG BƢ̃U 

Thƣ́ trƣỡng Bộ Quốc phòng 

Nguồn: Bộ Ngoại giao: Hiệp định Giơnevơ 50 năm 

nhìn lại, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 

2008, tr. 339-356. 



 

 
898 

 

PHỤ LỤC 56 

TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG  

CỦA HỘI NGHỊ GIƠNEVƠ* 

 

Ng|y 21 th{ng 7 năm 1954 Hội nghị Giơnevơ về v}́n đề lập lại  

hòa bình ở  Đông Dƣơng, với sƣ ̣ tham gia của đại biểu Cao Miên, 

quốc gia Việt Nam, Mỹ, Ph{p, L|o, Việt Nam D}n chủ Cộng hòa , 

Cộng hòa nh}n d}n Trung Hoa, Anh v| Liên Xô1. 

1. Hội nghị chƣ́ng nh ận nhƣ̂ng b ản Hiệp định đình chĩ chi ến 

sƣ̣ ở Cao Miên, L|o v| Việt Nam, v| tổ chƣ́c sƣ̣ ki ểm soát quốc t ế 

v| sƣ̣ giám sát vi ệc thi h|nh nhƣ̂ng đi ều khoản cũa các Hi ệp 

định đó . 

2. Hội nghị h|i lòng về việc ch}́m dƣ́t chiến sƣ ̣ở  Cao Miên, L|o 

v| Việt Nam. Hội nghị tỏ lòng tin tƣỡng rằng việc thi h|nh nhƣ̂ng 

điều khoản ghi trong bản tuyên bố n|y v| trong nhƣ̂ng Hiệp định 

đình chỉ chiến sƣ ̣sẽ l|m cho ba nƣớc Cao Miên, L|o v| Việt Nam tƣ ̀

nay có thể đảm nhận với độc lập v| chủ quyền ho|n to|n vai trò của 

mình trong tập thể hòa bình của c{c nƣớc. 

3. Hội nghị chƣ́ng nh ận nhƣ̂ng lời tuyên bố cũa hai Chính 

phủ Cao Miên v| L|o v ề việc hai Chính phũ đó nguy ện thi h|nh 

nhƣ̂ng bi ện pháp đ ể cho t}́t c ả mọi ngƣời công d}n đ ều có  đƣợc  

___________ 

* Chúng tôi giƣ̂ nguyên c{ch phiên }m danh tƣ̀ riêng của t|i liệu 

trích d}̂n - Ban Biên soạn. 

1. Tên c{c đoàn đại biêũ sắp theo thƣ́ tƣ̣ a, b, c,< trong bản tiếng Ph{p. 
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địa vị cũa mình trong t ập thể d}n tộc, nh}́t l| bằng cách tham gia 

cuộc tổng tuyển cƣ̃ sắp tới . Cuộc tổng tuyển cƣ̃ n|y sê ti ến h|nh 

trong năm 1955 căn cƣ́ v|o hi ến pháp cũa m ỗi nƣớc , theo phƣơng 

ph{p bỏ phi ếu kín v| trong sƣ̣ tôn trọng nh ững quy ền tƣ̣ do  

căn bản. 

4. Hội nghị chƣ́ng nhận nhƣ̂ng điều khoản trong Hiệp định 

đình chỉ chiến sƣ ̣ở Việt Nam về việc c}́m đem v|o Việt Nam qu}n đội 

v| nh}n viên qu}n sƣ̣ ngoại quốc, cũng nhƣ tất cả c{c thứ vũ khí đạn 

dƣợc. Hội nghị cũng chƣ́ng nhận nhƣ̂ng lời tuyên bố của hai Chính 

phủ Cao Miên v| L|o tỏ lòng kiên quyết sẽ chỉ yêu cầu viện trợ của 

nƣớc ngo|i về trang bị qu}n sƣ,̣ nh}n viên hoặc hu}́n luy ện viên 

trong phạm vi cần thiết để bảo vệ lãnh thổ một c{ch có hiệu quả, v|, 

đối với nƣớc L|o, thì chỉ đến mƣ́c độ đa ̂ quy định trong  hiệp định 

đình chỉ chiến sƣ ̣ở L|o. 

5. Hội nghị chƣ́ng nhận nhƣ̂ng điều khoản trong Hiệp định 

đình chỉ chiến sƣ ̣ở Việt Nam định rằng không đƣợc th|nh lập một căn 

cƣ ́ qu}n sƣ ̣ n|o của một nƣớc ngo|i trong nhƣ̂ng vùng tập hợp  

của đôi bên. Đôi bên có nhiệm vụ không để nhƣ̂ng vùng đƣợc  

trao cho mình tham gia b}́t cƣ ́ một khối liên minh qu}n sƣ̣ n|o  v| 

dùng v|o việc g}y lại chiến sƣ ̣ hoặc phục vụ cho một chính  s{ch 

x}m lƣợc. Hội nghị cũng chƣ́ng nhận nhƣ̂ng lời tuyên bố  của hai 

Chính phủ Cao Miên v| L|o nói rằng hai Chính phủ đó  sẽ không 

ký kết b}́t cƣ ́ một hiệp định n|o với nƣớc kh{c nếu hiệp định đó 

buộc họ phải tham gia v|o một khối liên minh qu}n sƣ̣  không phù 

hợp với nhƣ̂ng nguyên tắc của hiến chƣơng Liên hợp  quốc, hoặc 

riêng đối với nƣớc n|o, không phù hợp với nhƣ̂ng nguyên  tắc của 

Hiệp định đình chỉ chiến sƣ ̣ở L|o, hoặc nếu Hiệp định  đó buộc họ 

phải lập nhƣ̂ng căn cƣ ́cho nhƣ̂ng lƣ̣c lƣợng qu}n sƣ̣ của nƣớc ngo|i 

trên lãnh thổ Cao Miên hoặc L|o, khi m| an ninh của hai nƣớc 

không bị đe dọa. 

6. Hội nghị chƣ́ng nh ận rằng mục đích căn b ản cũa Hi ệp định  
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về Việt Nam l| giải quyết các v}́n đ ề qu}n sƣ̣ đ ể đình chĩ chi ến sƣ̣ , 

v| giới tuy ến qu}n sƣ̣ chĩ có tính ch}́t tạm thời , ho|n to|n không 

thể coi l| một ranh giới v ề chính trị hay v ề lãnh th ổ. Hội nghị tin 

tƣỡng rằng vi ệc thi h|nh nhƣ̂ng đi ều khoản định trong b ản tuyên 

bố n|y v| trong nhƣ̂ ng Hiệp định đình chĩ chi ến sƣ̣ tạo ra cơ sỡ 

cần thiết để giải quyết v}́n đ ề chính trị ở Việt Nam trong một thời 

gian ngắn . 

7. Hội nghị tuyên bố rằng đối với Vi ệt Nam, việc giải quyết 

c{c vấn đ ề chính trị , thƣ̣c hi ện trên cơ sỡ tôn trọ ng nguyên tắc đ ộc 

lập, thống nh}́t v| to|n vẹn lânh th ổ, sẽ ph ải l|m cho nh}n d}n 

Việt Nam đƣợc hƣỡng nhƣ̂ng tƣ̣ do căn b ản, bảo đảm bỡi nhƣ̂ng 

tổ chƣ́c d}n chũ th|nh l ập sau tổng tuyển cƣ̃ tƣ̣ do v| bõ phi ếu 

kín. Để cho việc lập lại hòa bình  tiến triển đến mƣ́c c ần thiết, v| 

để thƣ̣c hi ện t}́t c ả nhƣ̂ng đi ều kiện cần thiết cho nh}n d}n Việt 

Nam có th ể tƣ̣ do b|y tõ ý muốn , cuộc tổng tuyển cƣ̃ sê t ổ chƣ́c 

v|o tháng b ảy năm 1956, dƣới sƣ̣ ki ểm soát cũa m ột Ũy ban Quốc 

tế gồm đại bi ểu nhƣ̂ng nƣớc có ch}n trong Ban giám sát v| ki ểm 

so{t quốc t ế đâ nói trong Hi ệp định đình chĩ chi ến sƣ̣ . Kể tƣ̀ ng|y 

20 th{ng b ảy năm 1955, nhƣ̂ng nh| đƣơng cục có th}̃m quy ền 

trong hai vùng sê có nhƣ̂ng cu ộc gặp gơ̂ đ ể thƣơng lƣợng v ề v}́n 

đề đó. 

8. Phải triệt để thi h|nh nhƣ̂ng điều khoản trong Hiệp định 

đình chỉ chiến sƣ ̣nhằm mục đích bảo vệ tính mạng v| t|i sản của mọi 

ngƣời v| nh}́t l| ph ải để cho t}́t cả mọi ngƣời ở Việt Nam tƣ̣ do  lƣ̣a 

chọn vùng mình muốn sinh sống. 

9. Nhƣ̂ng nh| đƣơng cục có th}̃m quy ền ở vùng Bắc v| Nam 

Việt Nam , cũng nhƣ ở L|o v| Cao Miên không đƣợc dung thƣ́ 

nhƣ̂ng h|nh đ ộng báo thù cá nh}n hoặc t ập thể đối với nhƣ̂ng 

ngƣời đâ hợp tác , b}́t cƣ́ dƣới hình thƣ́c n|o , với m ột trong hai 

bên trong thời gian chi ến tranh , hoặc đối với gia đình nhƣ̂ng 

ngƣời đó . 
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10. Hội nghị chƣ́ng nh ận lời tuyên bố cũa Chính phũ Pháp nói 

rằng Chính phũ Pháp să̂n s|ng rút qu}n đ ội Pháp khõi lânh th ổ 

Cao Miên, L|o v| Việt Nam theo lời yêu c ầu cũa nhƣ̂ng Chính 

phủ có liên quan v| trong m ột thời hạn do các bên thõa thu ận, trƣ̀ 

trƣờng hợp m| do sƣ̣ thõa thu ận giƣ̂a hai bên , một số qu}n đ ội 

Ph{p có th ể ở lại những đi ểm nh}́t định , trong một thời gian nh}́t 

định . 

11. Hội nghị chƣ́ng nhận lời tuyên bố của Chính phủ Ph{p nói 

rằng Chính phủ Ph{p, trong sƣ ̣giải quyết t}́t cả nhƣ̂ng v}́n đề có liên 

quan đến việc lập lại v| củng cố hòa bình ở Cao Miên, L|o v| Việt 

Nam, sẽ căn cƣ ́ trên sƣ ̣ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nh}́t 

v| to|n vẹn lânh thổ của Cao Miên, L|o v| Việt Nam. 

12. Trong quan hệ với Cao Miên, L|o v| Việt Nam, mỗi nƣớc 

tham gia Hội nghị Giơnevơ cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, 

thống nh}́t v| to|n vẹn lãnh thổ của nhƣn̂g nƣớc trên v| tuyệt đối 

không can thiệp v|o nội trị của nhƣ̂ng nƣớc đó. 

13. C{c nƣớc tham gia Hội nghị Giơnevơ thỏa thuận sẽ hỏi ý 

kiến nhau về mọi v}́n đề do Ban gi{m s{t v| kiểm so{t quốc tế 

chuyển tới, nhằm nghiên cƣ́u nhƣ̂ng biện ph{p tỏ ra cần thiết để 

đảm bảo sƣ ̣ tôn trọng nhƣ̂ng Hiệp định đình chỉ chiến sƣ ̣ ở Cao 

Miên, L|o v| Việt Nam. 

Nguồn: Bộ Ngoại giao: Hiệp định Giơnevơ 50 năm 

nhìn lại, Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 

2008, tr.312-315. 
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PHỤ LỤC 57 

 

Danh sách Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

thành lập ngày 27-8-19451
 

 

1. Chủ tịch kiêm Ngoại giao Hồ Chí Minh 

2. Bộ trƣỡng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Gi{p 

3. Bộ trƣỡng Bộ Thông tin tuyên truyền Trần Huy Liệu 

4. Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng Chu Văn T}́n 

5. Bộ trƣỡng Bộ Thanh niên Dƣơng Đức Hiền 

6. Bộ trƣỡng Bộ Kinh tế quốc gia Nguyê̂n Mạnh H| 

7. Bộ trƣỡng Bộ Cƣ́u tế xã hội Nguyê̂n Văn Tố 

8. Bộ trƣỡng Bộ Tƣ ph{p Vũ Trọng Kh{nh 

9. Bộ trƣỡng Bộ Giao thông công chính Đ|o Trọng Kim 

10. Bộ trƣỡng Bộ Lao động Lê Văn Hiến 

11. Bộ trƣỡng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch 

12. Bộ trƣỡng Bộ T|i chính Phạm Văn Đồng 

13. Bộ trƣỡng Bộ Quốc gia gi{o dục Vũ Đình Hòe 

14. Bộ trƣỡng không giƣ ̂bộ n|o Cù Huy Cận 

15. Bộ trƣỡng không giƣ ̂bộ n|o Nguyên̂ Văn Xu}n 

___________ 

1. Theo Đoàn Thêm , Chính phủ l}m thời th|nh lập ng|y 23-8-1945 

(Đoàn Thêm : Hai mƣơi năm qua 1945-1964, Nam Chi Tùng Thƣ , Saigon, 

1966). 
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Danh sách Chính phủ liên hiệp lâm thời mỡ rộng (cải tổ 

ngày 1-1-1946) 

 

1. Chủ tịch kiêm Ngoại giao Hồ Chí Minh 

2. Phó Chủ tịch Nguyê̂n Hải Thần 

3. Bộ trƣỡng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Gi{p 

4. Bộ trƣỡng Bộ Tuyên truyền cổ động Trần Huy Liệu 

5. Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng Chu Văn T}́n 

6. Bộ trƣỡng Bộ Thanh niên Dƣơng Đức Hiền 

7. Bộ trƣỡng Bộ Quốc d}n kinh tế Nguyê̂n Tƣờng Long 

8. Thƣ ́trƣỡng Bộ Quốc d}n kinh tế Nguyê̂n Mạnh H| 

9. Bộ trƣỡng Bộ Tƣ ph{p Vũ Trọng Kh{nh 

10. Bộ trƣởng Bộ Y tế Trƣơng Đình Tri 

11. Thƣ ́trƣỡng Bộ Y tế Ho|ng Tích Trí 

12. Bộ trƣỡng Bộ Giao thông công chính Đ|o Trọng Kim 

13. Bộ trƣỡng Bộ Lao động Lê Văn Hiến 

14. Bộ trƣỡng Bộ T|i chính Phạm Văn Đồng 

15. Bộ trƣỡng Bộ Quốc gia gi{o dục Vũ Đình Hòe 

16. Bộ trƣỡng Bộ Canh nông Cù Huy Cận 

17. Bộ trƣỡng không giƣ ̂bộ n|o Nguyê̂n Văn Xu}n 

Danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến 

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

2. Phó Chủ tịch Nguyê̂n Hải Thần (Việt c{ch) 

3. Bộ trƣỡng Bộ Ngoại giao Nguyê̂n Tƣờng Tam (Việt quốc) 

4. Bộ trƣỡng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kh{ng 

5. Bộ trƣỡng Bộ Kinh tế Chu B{ Phƣợng (Việt quốc) 

6. Bộ trƣỡng Bộ T|i chính Lê Văn Hiến 

7. Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng Phan Anh 

8. Bộ trƣỡng Bộ Xã hội, kiêm Y tế, 

 Cƣ́u tế v| Lao động Trƣơng Đình Tri (Việt c{ch) 

9 Bộ trƣỡng Bộ Gi{o dục Đặng Thai Mai 
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10. Bộ trƣỡng Bộ Tƣ ph{p Vũ Đình Hòe 

11. Bộ trƣỡng Bộ Giao thông công chính Trần Đăng Khoa 

12. Bộ trƣỡng Bộ Canh nông Bồ Xu}n Luật (Việt c{ch) 

 Cố v}́n đo|n do Cố v}́n tối cao Vĩnh Thụy đảm nhiệm 

Danh sách Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đƣợc 

Quốc hội biểu quyết ngày 3-11-1946 

1. Chủ tịch kiêm Bộ trƣỡng Bộ Ngoại giao1
 Hồ Chí Minh 

2. Bộ trƣỡng Bộ Nội vụ (nhƣ cũ) Huỳnh Thúc Kh{ng 

3. Bộ trƣỡng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Gi{p 

4. Bộ trƣỡng Bộ Gi{o dục Nguyê̂n Văn Huyên 

5. Bộ trƣỡng Bộ T|i chính (nhƣ cũ) Lê Văn Hiến 

6. Bộ trƣỡng Bộ Giao thông công chính Trần Đăng Khoa 

7. Bộ trƣỡng Bộ Y tế Ho|ng Tích Trí 

8. Bộ trƣỡng Bộ Lao động Nguyê̂n Văn Tạo 

9. Bộ trƣỡng Bộ Tƣ ph{p (nhƣ cũ) Vũ Đình Hòe 

10. Bộ trƣỡng Bộ Canh nông Ngô T}́n Nhơn 

——————— 

Ghi chú: Bộ Giao thông công chính v| Bộ Canh nông để d|nh cho đại  

diện Nam Bộ. Song vì đại biểu Nam Bộ chƣa ra họp đƣợc, nên c{c đ ảng 

ph{i thỏa thuận để ông Trần Đăng Khoa v| ông Bồ Xu}n Luật quản lý 

hai Bộ đo.́ Đến giƣ̂a th{ng 4-1946, Huỳnh Thiên Lộc ra nhận chƣ́c  Bộ 

trƣỡng Bộ Canh nông, Bồ Xu}n Luật giƣ̂ chƣ́c Thƣ́ trƣỡng. 

1. Thƣ́ trƣỡng Bộ Ngoại giao: Ho|ng Minh Gi{m. 

Nguồn: Lịch sƣ̃ Quốc hội. 
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PHỤ LỤC 58 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NAM BỘ  

TRONG QUỐC HỘI KHÓA I 

 

1. Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn (5 ngƣời): 

- Huỳnh Văn Tiểng 

- Lý Chính Thắng 

- Tôn Đức Thắng 

- Nguyê̂n Văn Tr}́n 

- Ho|ng Đôn Văn 

2. Chợ Lớn (5 ngƣời): 

- Lê Đình Cƣ (*)1
 

- Nguyê̂n Văn Cƣơng 

- Nguyê̂n Văn Ho|nh 

- Kiều T}́n Lập (*) 

- Vũ Văn Lƣơng (*) 

3. Gia Định (6 ngƣời): 

- Phạm Văn Khung 

- Th{i Văn Lung 

- Lê Văn Mảng (*) 

- Trịnh Thị Miếng 

- Trần Văn Nguyên 

- Nguyê̂n Oắng 

___________ 

1. Nhƣ̂ng ngƣơì có d}́u (*) trong danh s{ch n|y đâ bị tru}́t quyêǹ đại biễu. 
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4. Bà Rịa (1 ngƣời): 

- Dƣơng Bạch Mai 

5. Biên Hòa (4 ngƣời): 

- Phạm Văn Búng 

- Ho|ng Minh Ch}u 

- Nguyê̂n Văn Nghĩa 

- Siểng (Khmer) 

6. Thủ Dầu Một (3 ngƣời): 

- Nguyê̂n Văn Long 

- Nguyê̂n Đức Nh}̂n (*) 

- Nguyê̂n Văn Triết 

7. Tân An (2 ngƣời): 

- Huỳnh Văn G}́m 

- Tống Đức Viê̂n 

8. Mỹ Tho (6 ngƣời): 

- Diệp Ba 

- Nguyê̂n Phi Hoanh 

- Nguyê̂n Văn Nguyên 

- Ngô T}́n Nhơn 

- Huỳnh T}́n Ph{t 

- Nguyê̂n Thị Thập (tƣ́c Nguyê̂n Thị Tốt) 

9. Bến Tre (5 ngƣời): 

- Phạm Văn Bạch 

- Nguyê̂n Văn C{i 

- Đỗ Ph{t Quang 

- Nguyê̂n T}̃u 

- Trần Quế Tử (*) 

10. Trà Vinh (3 ngƣời): 

- Nguyê̂n Duy Kh}m 

- Dung Văn Khúc 

- Nguyê̂n Văn T}y (tƣ́c Thanh Sơn) 
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11. Vĩnh Long (3 ngƣời): 

- Nguyê̂n Văn Ph{t 

- Phan Văn Sƣ ̃

- Nguyê̂n Văn Thiệt 

12. Sa Đéc (4 ngƣời): 

- Nguyê̂n Văn Cƣ̃u 

- Nguyê̂n Văn Huê 

- Nguyê̂n Văn Kiểu (*) 

- Trƣơng Hƣ̂u Tƣớc (*) 

13. Châu Đốc (3 ngƣời): 

- Kim Chouru 

- Hồ Thiệu Ngạn 

- Trƣơng T}́n Ph{t 

14. Hà Tiên (1 ngƣời): 

- Nguyê̂n Văn Kỉnh 

15. Long Xuyên (4 ngƣời): 

- Dƣơng Văn ]n (*) 

- Ung Văn Khiêm 

- Nguyê̂n Hƣ̂u Nghi 

- Nguyê̂n Văn Hƣởng 

16. Cần Thơ (6 ngƣời): 

- Phan Lƣơng B{u 

- Trần Ngọc Danh 

- Nguyê̂n Đăng 

- Đặng Văn Quang 

- Trần Ngọc Quế 

- Đỗ Văn Y 

17. Sóc Trăng (3 ngƣời): 

- Phan Văn Chiêu 

- Dƣơng Kỳ Hiệp 

- Lê Th|nh Phiên (*) 
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18. Gò Công (2 ngƣời): 

- Nguyê̂n Văn Côn 

- Trần Công Tƣờng 

19. Rạch Giá (4 ngƣời): 

- Nguyê̂n Ngọc Bích 

- Trần Văn Lu}n 

- Huỳnh B{ Nhung 

- Nguyê̂n Văn Tạo 

20. Bạc Liêu (3 ngƣời): 

- Nguyê̂n Văn Đính (*) (tƣ́c Ho|ng Kế Ngô) 

- Ngô Thị Huệ 

- Cao Triều Ph{t. 
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PHỤ LỤC 59 

DANH SÁCH CHÍNH PHỦ  

NAM KỲ TƢ̣ TRỊ 

 

CH[NH PHỦ NGUYÊ̂N VĂN THINH 

(Ch{nh phủ Nam Kỳ tƣ ̣trị: 7-5-1946 – 9-11-1946) 

 

Thủ tƣớng kiêm Bộ trƣỡng Bộ Nội vụ Nguyê̂n Văn Thinh 

Phó Thủ tƣớng kiêm Bộ Qu}n đội Nguyê̂n Văn Xu}n 

Tổng trƣỡng Tƣ ph{p Trần Văn Tỷ 

Tổng trƣỡng Công ch{nh Lƣơng Văn Mỹ 

Tổng trƣỡng T|i ch{nh Nguyê̂n Th|nh Lập 

Tổng trƣỡng Canh nông Ung Bảo To|n 

Tổng trƣỡng Gi{o dục Nguyê̂n Th|nh Giung 

Tổng trƣỡng An ninh Nguyê̂n Văn T}m 

Thƣ ́trƣỡng phụ tr{ch Công an đô th|nh Nguyê̂n T}́n Cƣờng 

 

CH[NH PHỦ LÊ VĂN HOẠCH 

Sau khi Nguyê̂n Văn Thinh tƣ ̣ tƣ,̃ Lê Văn Hoạch lên thay l|m 

Thủ tƣớng ch{nh phủ Nam Kỳ tƣ ̣trị (tƣ ̀15-11-1946 đến 29-9-1947). 

 

CH[NH PHỦ NGUYÊ̂N VĂN XU]N 

(của Nam Kỳ tƣ ̣trị tƣ ̀th{ng 10-1947 đến 2-6-1948). 
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HỘI ĐỒNG TỔNG TRƢỠNG 

(tƣ ̀2-6-1948 đến 1-7-1949 chu}̃n bị cho giải ph{p Bảo Đại) 

 
Chủ tịch Hội đồng Tổng trƣỡng, 

kiêm Tổng trƣỡng Quốc phòng Nguyê̂n Văn Xu}n 

Quốc Vụ khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng 

Tổng trƣỡng, kiêm Tổng tr}́n Nam phần Trần Văn Hƣ̂u 

Quốc Vụ khanh, kiêm Tổng tr}́n 

Trung phần Phan Văn Gi{o 

Quốc Vụ khanh, 

kiêm Tổng tr}́n Bắc phần Nghiêm Xu}n Thiện  

Quốc Vụ khanh Lê Văn Hoạch  

Tổng trƣỡng Lê ̂nghi, Gi{o dục Nguyê̂n Khoa To|n 

Tổng trƣỡng Nội vụ Nguyê̂n Hƣ̂u Trí 

(không nhận) 

Tổng trƣởng Tƣ ph{p Nguyê̂n Khắc Vệ 

Tổng trƣỡng T|i ch{nh v| 

Kinh tế quốc gia Nguyê̂n Trung Vinh 

Tổng trƣỡng Công ch{nh v| Kế hoạch Nguyê̂n Văn Tỵ  

Tổng trƣỡng Thông tin, B{o chí, 

Tuyên truyền Phan Huy Đán  

Tổng trƣỡng Canh nông  Trần Thiện V|ng  

Tổng trƣỡng Y tế Đặng Hƣ̂u Chí  

Quốc Vụ khanh, tùng Bộ Quốc phòng Trần Quang Vinh  

Tổng trƣỡng Ngoại giao 

(không có) 

Thƣ ́trƣỡng tùng Dinh chủ tịch Đinh Xu}n Quảng 

Thƣ ́trƣỡng tùng Bộ Gi{o dục H| Xu}n Tế 

Nguồn: C{c b{o vùng tạm chiếm S|i Gòn; Đo|n 

Thêm: 1945 - 1946 Việc tƣ̀ng ngày, Nam Chi 

tùng thƣ 1966. 
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PHỤ LỤC 60 

DANH SÁCH CÁC CAO ỦY PHÁP  

Ở ĐÔNG DƢƠNG 

(Tƣ̀ 1945 đến 1955) 

Thủy sƣ Đô đốc Thierry d’Argenlieu: 

Th{ng 9-1945 – th{ng 3-1947 

Emile Bollaert: 

Th{ng 3-1947 – th{ng 10-1948 

Léon Pignon: 

Th{ng 10-1948 – th{ng 12-1950 

Tƣớng Jean de Lattre de Tassigny 

Th{ng 12-1950 – th{ng 1-1952 

Phụ t{ d}n sƣ:̣ To|n quyền Gautier Letourneau: 

Th{ng 2-1952 – th{ng 6-1953 

Maurice Dejean: 

Th{ng 6-1953 – th{ng 7-1954 

Tƣớng Paul Ely: 

Th{ng 7-1954 – th{ng 6-1955 

(Nguồn: Tạp chí Historia, Paris, 1972, sô ́ đặc biệt, 

tập I: Notre geurre d’Indochine). 

C[C TƢ LỆNH QU]N ĐỘI PH[P 

Tƣớng Leclerc th{ng 9-1945 – th{ng 6-1946 

Tƣớng Valluy th{ng 6-1946 – th{ng 2-1948 
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Tƣớng Salan th{ng 2-1948 – th{ng 4-1948 

Tƣớng Blaizot th{ng 4-1948 – th{ng 9-1949 

Tƣớng Alessandri chỉ huy lục qu}n. 

Tƣớng Carpentier th{ng 9-1949 – th{ng 12-1950 

Tƣớng Jean de Lattre de Tassigny 

 th{ng 12-1950 – th{ng 1-1952 

Phụ t{: Tƣớng Salan 

Tƣớng Salan th{ng 1-1952 – th{ng 5-1953 

Tƣớng Navarre th{ng 5-1953 – th{ng 7-1954 

Tƣớng Ely th{ng 7-1954 – th{ng 6-1955 

Tƣớng Jacquot th{ng 6-1955 – th{ng 2-1956 

Phụ t{ qu}n sƣ:̣ Tƣớng Salan 

 th{ng 7-1954 

TƢ LỆNH VÙNG: 

Bắc Kỳ: 

Tƣớng Salan th{ng 5-1947 – th{ng 2-1948 

Tƣớng Chanson th{ng 8-1948 – th{ng 9-1949 

Tƣớng Alessandri th{ng 9-1949 – th{ng 11-1950 

Tƣớng de Linares th{ng 2-1951 – th{ng 5-1953 

Tƣớng Cogny th{ng 6-1953 – th{ng 10-1954 

Nam Kỳ: 

Tƣớng Noy th{ng 12-1946 – th{ng 2-1948 

Tƣớng Boyer de la Tour th{ng 2-1948 – th{ng 9-1949 

Tƣớng Chanson th{ng 9-1949 – th{ng 7-1951 

Tƣớng Bondis th{ng 9-1951 – th{ng 6-1953 

Nguồn: Tạp chí Historia, Paris, 1972, Sô ́đặc biệt,  

tập I: Notre guerre d’Indochine.  
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PHỤ LỤC 61 

NỘI CÁC PHÁP (1945 - 1954) 

 
 



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
914 

 

* Năm 1946, đổ 3 lần; năm 1949, đổ 4 lần. Năm ngƣời l|m Thủ 

tƣớng 2 lần trong 9 năm. Nhƣ̂ng ngƣời l|m Thũ tƣớng ngắn nh}́t : 

R. Mayer - 7 ng|y (năm 1949); J. Moch - 12 ng|y (năm 1949). 

Nguồn: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh - Trƣ̣c 

thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến 

chống thƣ̣c dân  Pháp - Thắng lợi và bài học, 

Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 1996. 
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PHỤ LỤC 62 

VỀ VIỆN TRỢ CỦA MỸ CHO PHÁP  

TRONG THỜI KỲ 1945-1954 

PHAN VĂN HO\NG 

 

Trả lời c{c nh| b{o về việc Mỹ can thiệp v|o Đông Dƣơng, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “L}u nay thƣ̣c d}n Ph{p l|m chiến 

tranh ở Việt Nam, Miên v| Ai Lao l| nhờ tiền bạc, súng đạn Mỹ”. 

Bốn mƣơi lăm năm sau, nguyên Bộ trƣỡng Quốc phòng Mỹ 

Robert S. McNamara x{c nhận điều đó: “Thƣ̣c tế l| trong một thập kỹ 

sau đó [sau khi Chiến tranh thế giới thƣ ́hai kết thúc], chúng ta [tƣ́c 

Mỹ] đa ̂ phải bao c}́p cho nhƣ̂ng hoạt động qu}n sƣ ̣ của Ph{p  

chống lại c{c lƣ̣c lƣợng của ông Hồ”. 

Số tiền m| Mỹ đa ̂viện trợ cho Ph{p l| bao nhiêu? Cho đến nay 

c{c nguồn tƣ liệu - của Mỹ, của Ph{p v| của Việt Nam - không 

thống nh}́t với nhau. Chẵng hạn, khoản tiền m| Mỹ viện trợ  cho 

Ph{p ở Đông Dƣơng trong năm cuối cùng của cuộc chiến (1954) l|: 

- 815 triệu đôla theo Joseph Buttinger. 

- 905 triệu đôla theo François Joyaux. 

- 1 tỷ đôla theo c{c t{c giả cuốn The Indochina Story. 

- 1,063 tỷ đôla theo c{c t{c giả Tài liệu Lầu Năm Góc. 

- 1,1 tỷ đôla theo c{c t{c giả Tài liệu Lầu Năm Góc. 

- 1,113 tỷ đôla theo Hồ Chí Minh 

   (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10). 
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- 1,133 tỷ đôla theo Harold Stassen. 

- 1,246 tỷ đôla theo Allan B. Cole. 

- 1,518 tỷ đôla theo tạp chí Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃. 

- 1,698 tỷ đôla theo George McT. Kahin. 

Ban Lịch sƣ̃ (trƣ̣c thuộc Ban Thƣ ký chung cũa H ội đồng Tham 

mƣu trƣỡng liên qu}n Mŷ ) thƣ̀a nh ận: “Các con số do các ngu ồn 

kh{c nhau cung cấp tỏ ra m}u thuẫn với nhau m ột cách nghiêm 

trọng” . Gi{o sƣ G . Kahin nhận định : “Thật khó m| thi ết lập tổng 

gi{ trị nhữ ng đóng góp cũa Mŷ [cho chiến phí cũa Pháp ] (...) một 

c{ch chính x{c , bỡi nhƣ̂ng ngu ồn chính thƣ́c khác nhau m ột cách 

quan trọng” . 

Con số của G. Kahin g}́p đôi con số của J. Buttinger! Sỡ dĩ có sự 

sai biệt giƣ̂a c{c con số - theo tiến sĩ F. Joyaux - l| “do có sƣ̣ khác  

nhau trong phƣơng ph{p tính to{n, do sƣ ̣phƣ́c tạp của c{c thủ tục 

viện trợ của Mỹ cho nƣớc ngo|i”. Điều n|y khiến nhƣ̂ng ngƣời l|m 

công việc nghiên cƣ́u cảm th}́y bối rối, không biết nên dƣ̣a  v|o số 

liệu n|o. 

Có thể chia thời kỳ 1945 - 1954 l|m hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1945 - 1949: Mỹ viện trợ cho Ph{p, sau đó Ph{p 

trích một phần tƣ ̀ số tiền viện trợ của Mỹ để chi phí cho chiến 

tranh ở Đông Dƣơng. 

- Giai đoạn 1950 - giƣ̂a 1954: Mỹ chi phí trƣ̣c tiếp cho chiến 

tranh của Ph{p ở Đông Dƣơng. 

Giai đoạn 1945 - 1949 

Theo Peter A. Poole, tƣ ̀ th{ng 7-1945 đến th{ng 7-1948, Mỹ 

viện trợ cho Ph{p 1,2 tỷ đôla. 

Theo A. Manfred v| nhiều ngƣời kh{c, tƣ ̀ th{ng 4-1948 đến 

th{ng 10-1951, Mỹ viện trợ cho Ph{p 2,458 tỷ đôla. Con số n|y gần 

khớp với con số m| Allan B. Cole đƣa ra: 2,094.284 tỷ đôla, chia ra 

nhƣ sau: 

1948: 400 triệu đôla 

1949: 751,428 triệu đôla 
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1950: 517,142 triệu đôla 

1951: 425,714 triệu đôla. 

Trong một t|i liệu kh{c, hai gi{o sƣ Viện Nghiên cƣ́u chính trị 

Paris - Serge Berstein v| Pierre Milza - cho biết: tƣ ̀mùa xu}n 1948 đến 

đầu năm 1952, Mỹ viện trợ cho Ph{p 2,6 tỷ đôla, trong đó 85% 

dƣới hình thƣ́c “tặng” (don) v| 15% dƣới hình thƣ́c “cho vay” (prêt) 

với lãi su}́t 2,5% trả trong 35 năm kể tƣ ̀1956. 

Cũng về thời gian n|y, Philippe Devillers đƣa ra nhƣ̂ng khoản 

tiền tính bằng phờrăng: 

1948: 140 tỷ phờrăng 

1949: 263 tỷ phờrăng 

1950: 181 tỷ phờrăng 

1951: 149 tỷ phờrăng. 

Giai đoạn 1950 - giƣ̂a 1954 

Về khoản tiền Mỹ viện trợ cho Ph{p tƣ̀ng năm trong giai đoạn 

n|y, c{c nguồn tƣ liệu đƣa ra nhƣ̂ng con số r}́t kh{c biệt nhau 

(nhƣ đa ̂trình b|y ở  phần đầu phụ lục n|y). Tuy nhiên, tổng số tiền 

Mỹ viện trợ cho Ph{p trong suốt giai đoạn n|y không kh{c nhau  

bao nhiêu: 

2,354 tỷ đôla (theo Bernard B.Fall). 

2,5 tỷ đôla (theo Stanley Karnow). 

2,523 tỷ đôla (theo tạp chí Nghiên cƣ́u lịch sƣ̃ của Viện Sƣ ̃ học 

Việt Nam). 

hơn 2,6 tỷ đôla (theo c{c t{c giả The Lessons of the Vietnam War). 

2,7 tỷ đôla (theo t{c giả Cuộc kháng chiến chống thƣ̣c dân Pháp xâm 

lƣợc 9-1945 - 7-1954). 

2,763 tỷ đôla (theo Hội đồng tham mƣu trƣỡng Liên qu}n Mỹ) v| 

(theo George McT. Kahin). 

Khoảng c{ch giƣ̂a con số cao nh}́t (2,763 tỷ đôla) v| con số 

th}́p nh}́t (2,354 tỷ đôla) l| 409 triệu đôla. 
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B. Fall đƣa ra con số th}́p nh}́t vì theo ông, trong số tiền viện trợ 

1,5 tỷ đôla m| Quốc hội Mỹ thông qua cho năm 1954, có đến 954 

triệu đôla mãi đến lúc đình chiến mới đƣợc giải ng}n. 

Theo Harold Stassen, phối hợp viên của Chƣơng trình viện trợ 

nƣớc ngo|i của Mỹ, trong 1,133 tỷ đôla của năm 1954, chỉ có 800 

triệu đôla viện trợ qu}n sƣ,̣ còn 333.000 triệu đôla còn lại l| viện trợ 

kinh tế v| kỹ thuật. 

Trong khi đó, G. McT. Kahin đƣa ra con số cao nh}́t vì theo 

ông, trong năm 1954, Mỹ viện trợ cho Ph{p 1,313 tỷ đôla, sau viện trợ 

bổ sung 385 triệu đôla nƣ̂a, n}ng tổng số viện trợ của năm 1954 

lên 1,698 tỷ đôla. 

Hội đồng Tham mƣu trƣỡng Liên qu}n Mỹ ph}n tích tổng số 

tiền 2,763 tỷ đôla viện trợ cho Ph{p nhƣ sau: 

Viện trợ qu}n sƣ:̣ 1,308 tỷ đôla 

Yểm trợ t|i chính cho ng}n s{ch của Ph{p: 1,285 tỷ đôla 

Chƣơng trình yểm trợ qu}n sƣ:̣ 75 triệu đôla 

Chƣơng trình yểm trợ phòng thủ: 95 triệu đôla. 

Ngo|i viện trợ cho Ph{p, theo Allen B. Cole, tƣ ̀5-6-1950 đến 

30-6-1954, Mỹ viện trợ kinh tế trƣ̣c tiếp cho Chính phủ Bảo Đại 96 

triệu đôla. 

Nếu cộng c{c con số nói trên, ta có tổng số viện trợ của Mỹ từ  

th{ng 7-1945 đến th{ng 7-1954 l| 4,714428 tỷ đôla*. 

Mặc dù đƣa ra nhƣ̂ng con số kh{c nhau, c{c t|i liệu đều nh}́t trí 

với nhau rằng viện trợ Mỹ trang trải ng|y c|ng nhiều chi phí chiến 

tranh của Ph{p ở  Đông Dƣơng: 33% năm 1953 v| 78% cho năm 

1954. Điều n|y cho th}́y sƣ ̣ can thiệp của Mỹ v|o chiến tranh Đông 

Dƣơng ng|y c|ng s}u. 

___________ 

* 7-1945 - 7-1948: 1,2 tỷ đôla. 

1949: 0,751428 tỷ đôla. 

1950 - 7-1954: 2,763 tỷ đôla. 
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PHỤ LỤC 63 

VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH CỦA MỸ 

PHAN VĂN HO\NG 

 

... Cho đến cuối thế kỷ XIX, Mỹ đa ̂ bắc xong “c}y cầu” xuyên 

Th{i Bình Dƣơng gồm khoảng 50 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải r{c 

trong đại dƣơng n|y với nhƣ̂ng “trạm” chính - tính từ đông sang 

t}y - nhƣ Hawaii, Midway, Wake, Guam v| Philippines. 

Sau khi Mỹ gi|nh l}́y thuộc địa Philippines tƣ ̀ tay thƣ̣c d}n 

T}y Ban Nha (1898), thƣợng nghị sĩ Mỹ Albert Beveridge tuyên bố 

trƣớc Thƣợng viện ng|y 9-1-1900: “Cƣờng quốc n|o thống trị đƣợc 

Th{i Bình Dƣơng sẽ thống trị đƣợc thế giới. Với Philippines [trong 

tay], cƣờng quốc ấy l| v| mãi mãi sẽ l| nƣớc Cộng ho| Mỹ [(1) 

trang 1]1
 Philippines vĩnh viê̂n thuộc về chúng ta. V| Trung Hoa 

đang mỡ ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ rơi nhƣ̂ng thị 

trƣờng ấy” [(2) trang 85]. Chủ tịch Liên đo|n công d}n to|n quốc 

Mark Hanna xem Philippines l| “một điểm chiến lƣợc” (a strategic 

point) m| Mỹ sẽ dùng l|m “chỗ đặt ch}n” (a foothold) để tiến v|o lục 

địa ch}u [ [(3) trang 543]. 

Theo lời hạ nghị sĩ Nhật Kashiwabara Buntaro trình b|y với 

nh| cầm quyền Nhật ng|y 29-4-1909 , Mỹ “muốn đƣa tay với tới

___________ 

1. C{c chú thích t|i liệu tra cƣ́u, tham khảo đặt ở cuối phụ lục n|y, 

đƣợc đánh sô ́thƣ́ tƣ̣ tƣ̀ (1) đến (31). 
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lục địa ch}u [. Trƣớc đó, họ muốn dùng Hồng Kông l|m căn cƣ́ để 

tiến h|nh ý muốn của mình, nhƣng trong khi thƣơng thuyết, họ 

không đƣợc nƣớc Anh đồng ý v| cuối cùng họ không thể thƣ̣c hiện 

mục đích của mình. Cho nên, nh}n cơ hội nƣớc Ph{p có chia rê, Mỹ 

tƣ̀ căn cƣ́ ở Philippines trƣớc tiên sê tới Vi ệt Nam ngay để thƣ̣c hiện 

tham vọng đa ̂có tƣ ̀trƣớc” [(4) trang 41]. 

Nhƣng Mỹ đa ̂chậm ch}n... 

... 

1. Việt Nam trong quan hệ Mỹ - Nhật 

Mỹ mượn tay Nhật để loại Pháp khỏi Việt Nam 

Sau hai cuộc chiến tranh với Trung Hoa (1894-1895) v| Nga 

(1904-1905), Nhật Bản trỡ th|nh m ột đế quốc ở [ Đông . Mỹ muốn 

xem Nhật nhƣ một “đối trọng” với các đ ế quốc T}y ]u trên địa 

b|n ch}u Á . Sau Điều ƣớc giao thƣơng v| h|ng h ải Mŷ - Nhật (ký 

năm 1894), năm 1908 Ngoại trƣởng Mỹ Elihu  Root ký với ngƣời 

đồng nhiệm Nhật Bản Takahira một hiệp ƣớc , theo đó Mŷ công 

nhận “nhƣ̂ng quy ền lợi đặc bi ệt” (special interests) của Nh ật Bản 

trong các v}́n đ ề ch}u Á [(5) trang 40], thƣ̣c ch}́t l| công nh ận 

việc Nhật Bản chiếm Đ|i Loan l|m thuộc địa , chiếm Triều Tiên 

l|m nƣớc b ảo hộ, chiếm Lƣ̂ Thu ận v| Đại Liên l|m nhƣợng địa , 

l|m chũ đƣờng xe lƣ̃a Nam Mân Ch}u , v.v.. Chín năm sau , trong 

một hiệp ƣớc khác ký giƣ̂a hai Ngoại trƣỡng Robert Lansing (Mỹ) 

v| Ishii (Nhật Bản), “Mŷ ti ến thêm một bƣớc xa hơn khi công 

nhận nhƣ̂ng “quy ền lợi đặc bi ệt” cũa Nh ật ở Trung Hoa” *(5) 

trang 40]. 

“Ngay tƣ ̀ năm 1937, Đông Dƣơng l| một trong nhƣ̂ng mục 

tiêu chính của Tokyo [vì Đông Dƣơng l|] chìa kho{ chiến lƣợc 

của to|n Đông Nam [, xƣ́ sản xu}́t lúa gạo v| c{c nguyên liệu” *(6) 

trang 77]. 
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Biết đƣợc ý đồ của Nhật, Ph{p v| Anh ba lần (v|o c{c năm 

1931, 1934 v| 1937) mời Mỹ tham gia v|o “liên minh chống Nhật” *(7) 

trang 118] để bảo vệ c{c thuộc địa của ba đế quốc n|y ở Đông Nam [, 

nhƣng Mỹ tƣ ̀chối. 

Lý do Mỹ không muốn giúp Ph{p tho{t khỏi nạn x}m lấn của 

Nhật đƣợc tƣớng Mŷ Claire L . Chennault tiết lộ: “Chính phũ Mŷ 

mong muốn th}́y Pháp bị loại khõi Đông Dƣơng đ ể v}́n đ ề t{ch 

họ ra khỏi thu ộc địa  n|y sau chiến tranh đƣợc dê̂ d|ng hơn” [(8) 

trang 342]. 

Khi qu}n Đức quốc xã hùng hổ tiến về thủ đô Paris... (1940) lợi 

dụng tình hình đó, ng|y 19-6-1940, qu}n phiệt Nhật gƣ̃i tối hậu thƣ 

đòi chính quyền Ph{p ở Đông Dƣơng đóng cƣã biên giới Việt - Trung, 

ngƣng ngay việc chỡ vũ khí v| xăng dầu cho Chính phủ Trùng  

Kh{nh trên tuyến đƣờng sắt Hải Phòng - Côn Minh, v| - nghiêm 

trọng hơn - đòi đƣa một ph{i đo|n qu}n sƣ ̣ Nhật v|o Đông 

Dƣơng để kiểm tra nhƣ̂ng việc trên. 

Tƣ ̀ ng|y 30-7-1941, lần lƣợt gần 50.000 qu}n Nhật tiến v|o 

Nam Đông Dƣơng. 

To|n quyền Đông Dƣơng Decoux thƣ̀a nhận Đông Dƣơng trỡ 

th|nh “một Mãn Ch}u Quốc mới” (un nouveau Mandchoukouo) [(9) 

trang 97], còn nh| sƣ ̃ học Bernard B. Fall nhận định: “Rô r|ng chủ 

quyền của Ph{p ở Đông Dƣơng th|nh một trò hề” [(7) trang 122]. 

Mỹ muốn trung lập hoá Việt Nam 

Th}́y “ngƣời chũ” cû cũa Đông Dƣơng bị nạn , Mỹ tìm c{ch nói 

chuyện với “ngƣời chũ” mới . Cuộc đ|m phán Mŷ - Nhật diê̂n ra 

tại thủ đô Washingt on, D.C. để b|n một số v}́n đ ề m| hai bên quan 

t}m, “trong đó Đông Dƣơng l| m ột trong nhƣ̂ng chũ đ ề chính” 

*(10) trang 14+. Để tr{nh sự ph ản đối cũa Pháp v| các đ ế quốc T}y 

]u khác có thu ộc địa tại ch}u Á , cuộc đ|m phán diê̂n ra trong 

vòng bí mật ho|n to|n. 
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Trong cuộc gặp gơ̂ ng|y 24-7-1941 (với Normura, trƣỡng ph{i 

đo|n Nhật), Roosevelt đề nghị trung lập hoá Đông Dƣơng, để Mỹ có 

cơ hội chen ch}n v|o nơi ấy, bù lại Mỹ bảo đảm l| Nhật có “quyền 

có mọi nguồn cung c}́p v| nguyên liệu tƣ ̀ Đông Dƣơng trên cơ sỡ 

ngang bằng” [(11) trang 85]. 

Tham vọng của Nhật - một nƣớc đông d}n nhƣng nghèo t|i 

nguyên thiên nhiên - l| độc chiếm c{c nƣớc Đông [, Đông Nam Á, 

Nam [ v| cả Australia, New Zealand, lập ra “Đại Đông [ cộng vinh 

khuyển” do Nhật Bản l|m chủ để biến c{c nƣớc n|y th|nh thị  

trƣờng cho h|ng ho{ của Nhật, đồng thời khai th{c ở đó nhƣ̂ng 

nguyên liệu v| sản ph}̃m m| Nhật đang thiếu (tƣ ̀lúa gạo, cao su, dầu 

khí... đến than đa,́ quặng sắt, thiếc, bauxít...). Đông Dƣơng chƣa 

phải l| bƣớc cuối cùng trong k ế hoạch “Nam ti ến” (Nanshin) đầy 

tham vọng của Nhật nên Tokyo không să̂n s|ng san sẻ Đông Dƣơng 

cho Mỹ. 

Để g}y sƣ́c ép, ng|y 26-7-1941 Roosevelt “ra lệnh cho đóng 

băng (freezing) mọi t|i sản của Nhật tại Mỹ v| c}́m xu}́t kh}̃u dầu lƣ̃a 

sang Nhật” [(7) trang 122]. Không chút sợ sệt, Nhật v}̂n tiến tới , 

buộc Ph{p ký Hiệp ƣớc phòng thủ chung (29-7). Ng|y 25-9, 

Roosevelt mỡ rộng c}́m vận đến mặt h|ng sắt v| thép vụn [(12) 

trang 784]. 

Việt Nam là một trong như̂ng nguyên nhân chính dâ̂n đến chiến 

tranh Mỹ - Nhật 

Chủ nhật, 7-12-1941, Nomura trao cho Hull (Ngoại trƣỡng Mỹ) 

công h|m của Chính phủ Nhật chính thƣ́c b{c bỏ đề nghị “trung lập 

ho{ Đông Dƣơng” của Mỹ. 

Một tiếng đồng hồ trƣớc đó, m{y bay Nhật c}́t c{nh tƣ ̀ s{u 

h|ng không m}̂u hạm, ném bom dƣ ̂dội xuống c{c t|u chiến v| các 

s}n bay của Mỹ ở  cảng Tr}n Ch}u (Pearl Harbor) trên quần đảo 

Hawaii. 
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Chiến tranh ch}u [ - Th{i Bình Dƣơng mỡ m|n. Có ý kiến cho 

rằng: “Nếu Đông Dƣơng không phải l| nguyên nh}n độc nh}́t của 

cuộc Mỹ - Nhật xung đột bằng vũ khí thì ít ra nó cũng l| một 

trong c{c nguyên nh}n chính” [(13) trang 132]... 

... 

Ng|y 17-10-1944, Roosevelt ra lệnh cho Ban Kế hoạch tham 

mƣu liên qu}n soạn th ảo một kế hoạch tấn công qu}n Nh ật ở 

miền Bắc Vi ệt Nam tƣ̀ Philippines (lúc đó vẫn còn nằm trong tay 

qu}n Nhật). Ban Kế hoạch đã gửi cho Roosevelt m ột dƣ̣ th ảo kế 

hoạch ng|y 21-10 v| một kế hoạch ho|n chỉnh ng|y 31-10 với lời 

khuyến cáo : “Cuộc t}́n công mi ền Bắc Vi ệt Nam đƣợc dƣ̣ ki ến 

không chậm hơn đầu tháng 3-1945 nhằm tránh gió mùa” [(14) 

trang 171+. Tuy nhiên, sau khi chiếm lại Manila (thủ đô của 

Philippines ) ng|y 25-2-1945, Mỹ thay đ ổi kế hoạch : thay vì t}́n 

công qu}n Nhật ở Việt Nam, ở Đ|i Loan ... , Mỹ chủ trƣơng đ{nh 

thẵng v|o lânh th ổ Nhật. 

2. Việt Nam trong quan hệ Mỹ - Pháp 

Giƣ̂a lúc khói lƣ̃a đang lan tr|n khắp thế giới, Mỹ cùng một lúc 

phải đánh nhau với Nhật ở ch}u [ - Th{i Bình Dƣơng v| đối đầu 

với Đức - Ý tại ch}u ]u, v}́n đề Đông Dƣơng luôn {m ảnh Tổng 

thống Mŷ Franklin D . Roosevelt nhƣ ông có l ần t}m sƣ̣ : “Trong suốt 

hai năm qua, tôi ƣu tƣ khủng khiếp về Đông Dƣơng” (I have been 

terribly worried about Indochina) [(15) trang 562] đến độ một nh| sƣ ̃học 

Mỹ nói “Roosevelt bị Đông Dƣơng thôi miên” (the Roosevelt fascination 

with Indochina) [(1) trang 214]. 

Theo nh| sƣ̃ học Mŷ Mark P . Bradley , “ông nhắc đi nhắc lại 

niềm tin cũa ông l| Mŷ sê giƣ̂ vai  trò trung t}m tron g tƣơng lai 

của nƣớc Vi ệt Nam hậu chiến” [(16) trang 102]. Ông chĩ thị cho Đô 

đốc William D . Leahy, đại sƣ́ cũa Mŷ ở Ph{p , chuyển đến Thống
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chế Pétain v| Đô đốc Darlan - hai nh}n vật đƣ́ng đầu chế độ 

Vichy - thông điệp của ông về tƣơng lai của Đông Dƣơng: “Nếu 

Nhật thắng, Nhật sẽ tiếp quản Đông Dƣơng thuộc Ph{p, v| nếu 

Đồng minh thắng, chúng tôi [tƣ́c Mỹ] sẽ tiếp quản” [(17) trang 44]. 

Trên đƣờng đi Casablanca (Maroc) để hội đ|m với Winston Churchill 

th{ng 1-1943, ông t}m sƣ̣ với con trai Elliott: Đông Dƣơng “đƣợc giải 

phóng phần lớn bỡi vũ khí v| qu}n đội Mỹ, sẽ không bao giờ đƣợc 

giao lại cho Ph{p” [(18) trang 296]. 

Mỹ tìm mọi cách loại Pháp khỏi Việt Nam 

- Mỹ ngăn cản Pháp có tiếng nói tại các diê̂n đàn quốc tế 

Ph{p cũng không đƣợc mời tham dƣ ̣c{c hội nghị thƣợng đĩnh ở 

Yalta (Liên Xô) tƣ ̀ 4 đến 11-2-1945 v| ở Potsdam (Đức) tƣ ̀ 17-7 đến 

2-8-1945 với Mỹ, Anh, Liên Xô để b|n việc thiết lập một trật tƣ̣ mới 

trên thế giới sau chi ến tranh, thƣ̣c ch}́t l| ph}n chia quy ền lợi  giƣ̂a 

c{c cƣờng quốc với nhau, loại Ph{p ra khỏi việc giải giới v|  hồi 

hƣơng qu}n Nhật ở Đông Dƣơng! 

- Mỹ ngăn cản Pháp tham chiến ở Đông Dƣơng 

Th{ng 10-1944, Thủ tƣớng Anh Winston Churchill đồng ý cho 

Ph{p lập ở  Kandy (trên thuộc địa Ceylon của Anh) một ph{i bộ 

qu}n sƣ ̣do tƣớng Blaizot, tƣ lệnh FEFEO, cầm đầu [(1) trang 123]. 

Một mặt, Roosevelt chỉ thị cho c{c c}́p chỉ huy qu}n Mỹ ở  

ch}u [ không đƣợc t{n th|nh sƣ ̣ có mặt của ph{i bộ qu}n sƣ̣ 

Ph{p nói trên (3-11-1944); mặt kh{c, phản đối Anh h|nh động m| 

không hỏi ý kiến của Mỹ. Mỹ lƣu ý Anh: ph{i bộ qu}n sƣ ̣Ph{p chỉ 

đƣợc hoạt động trong phạm vi Chiến trƣờng Đông Nam [ (The 

Southeast Asian Theater, do Louis Mounbatten l|m tƣ lệnh) chƣ́ không 

đƣợc hoạt đ ộng ở Đông Dƣơng , vì Đông Dƣơng nằm trong Chi ến 

trƣờng Trung Hoa (The China Theater, do Tƣỡng Giới Thạch l|m  tƣ 

lệnh v| một tƣớng Mỹ l|m tham mƣu trƣỡng kiêm cố v}́n qu}n sƣ ̣

cho Tƣỡng) [(16) trang 103]. 
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Bị ph ản đố i, Mounbatten chống ch ế: việc th|nh lập phái b ộ 

qu}n sƣ̣ Pháp đâ đƣợc c ả Churchill l}̂n Roosevelt đ ồng ý mi ệng 

với nhau . Ng|y 24-11, Roosevelt trả lời: “Cần lƣu ý các bạn Anh 

của chúng tôi rằng ông Churchill v| tôi không h ề chính thức thừa  

nhận phái b ộ qu}n sƣ̣ Pháp tại B ộ Tƣ lệnh Đông Nam Á” [(1) 

trang 130]. 

Th{ng 3-1945, Ph{p xin Mỹ cho tƣớng Blaizot, Tƣ lệnh FEFEO, 

sang l|m việc tại Trùng Khánh . Ng|y 13-3, tƣớng Albert C . 

Wedemeyer, Tƣ lệnh qu}n Mŷ ở Trung Hoa kiêm tham mƣu trƣỡng 

Chiến trƣờng Trung Hoa, trả lời rằng “ông ta nghĩ không cần thiết 

cho ông ta khi có tƣớng Blaizot tại tổng h|nh dinh của ông ta” [(14) 

trang 259]. 

Đầu th{ng 4-1945, Ph{p cƣ ̃ thiếu t{ Jean Sainteny sang Côn 

Minh (V}n Nam) cầm đầu Ph{i bộ qu}n sƣ ̣ Ph{p (mang mật danh 

M5) thuộc Tổng nha Tình b{o Ph{p (DGER). Phía Mỹ đòi “các đơn vị 

[của M5] phải đặt dƣới sƣ ̣kiểm so{t của Cơ quan tình b{o chiến lƣợc 

Mỹ OSS; mỗi đơn vị có một sĩ quan cao c}́p Mỹ chỉ huy; chỉ dùng  

mật mã vô tuyến điện của OSS; mỗi đơn vị chỉ hoạt động trong 

nhƣ̂ng sƣ ́ mệnh do OSS đơ̂ đầu nhằm chống lại c{c mục tiêu cũa  

Nhật” [(19) trang 109 - 110]. Lẽ dĩ nhiên l| phía Ph{p không ch}́p  

nhận nhƣ̂ng điều kiện khe khắt đó. 

Ng|y 18-5-1945, De Gaulle ph{i ngoại trƣỡng Georges Bidault 

sang Washington gặp tổng thống mới của Mỹ Harry S. Truman. 

Truman thuật lại cuộc gặp gơ̂ ấy trong hồi ký: “Viên ngoại trƣỡng 

Ph{p nêu v}́n đề Ph{p tham chiến chống Nhật” ở Đông Dƣơng v| đề 

nghị Mỹ “giúp chuyên chỡ qu}n Ph{p sang Th{i Bình Dƣơng”. 

Truman trả lời: “V}́n đề chuyên chỡ lệ thuộc ho|n to|n v|o việc bố 

trí chiến lƣợc các đạo qu}n dƣới quy ền viên tƣớng tƣ l ệnh cũa Mŷ  

[Arthur MacArthur] v| v|o khả năng của chúng tôi tìm đƣợc 

phƣơng tiện v| nguồn dƣ̣ trƣ̂ cho vi ệc chỡ qu}n” . Truman còn đặt 

điều kiện: “Nếu qu}n Pháp đƣợc sƣ̃ dụng , chúng tôi ph ải đƣợc 

Ph{p đ ồng ý trƣớc rằng họ ph ải đặt dƣới sƣ̣ chĩ huy cũa chúng 

tôi” , rằng họ “ph ải tu}n theo mệnh lệnh của viên tƣớng tƣ l ệnh



Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - tập I (1945-1954) 

 

 
926 

 

của chúng tôi”. Truman kết luận: “Trƣ ̀phi Ph{p đƣa ra lời cam kết 

(...) v| trƣ ̀ phi qu}n Ph{p đƣợc chỉ thị để tu}n theo mệnh lệnh cũa  

viên tƣớng m| họ phục vụ, chúng tôi có lẽ không thể cung c}́p việc 

chuyên chỡ, trang bị, m{y bay v| nhƣ̂ng vật tƣ kh{c để họ dùng” 

[(20) tập I, trang 268-269]. 

Tuy điều kiện m| Truman đƣa ra quá nghi ệt ngâ , nhƣng nếu 

Ph{p không tham chi ến ở Đông Dƣơng thì sê không có cơ h ội trỡ 

lại thu ộc địa n|y , nên ng|y 26-5, Ph{p đ ồng ý đặt hai sƣ đo|n của 

mình dƣới sự chỉ huy của B ộ Tƣ lệnh qu}n đội Mŷ ở Th{i Bình 

Dƣơng *(21) trang 147+. Để Mỹ dễ đ ồng ý , ngoại trƣởng Ph{p 

Bidault còn nói : “các sƣ đo|n }́y có th ể đƣợc sƣ̃ dụng ở b}́t cƣ́ nơi 

n|o tại Viê̂n Đông” , chƣ́ không nh}́t thi ết chĩ ở Đông Dƣơng” 

[(19) trang 118]. 

Dù cho Ph{p đa ̂ tƣ ̣ hạ mình đến thế, ng|y 21-7, Ban Tham 

mƣu trƣỡng Đồng minh viện cớ Mỹ đang gặp khó khăn về t|u bè, đề 

nghị Ph{p chờ thêm v|i th{ng nƣ̂a Mỹ mới có thể chỡ c{c sƣ đo|n 

Ph{p sang Viê̂n Đông [(21) trang 148]. 

De Gaulle nhận định: “Mặc dù Chính phủ Ph{p không ngƣ̀ng 

chạy chọt, Washington luôn đƣa ra nhiều cớ kh{c nhau để chống lại 

việc chuyên chỡ sang Viê̂n Đông đạo qu}n m| chúng ta đa ̂có sẵn ở 

ch}u Phi v| Madagascar” *(22) tập III, trang 195]. Jean Sainteny cũng 

viết: “Trong khi ngƣời Anh chiến đ}́u ở Miến Điện, đối đầu với chiến 

trƣờng cƣ̣c t}y của bọn b|nh trƣớng Nhật thì nƣớc  Ph{p lại vắng 

mặt. Nƣớc Ph{p vắng mặt (hiểu theo nghĩa vật ch}́t) do đồng minh 

có ý đồ x}́u hay không thông hiểu, đa ̂ tƣ̀ chối  giúp chúng ta c{c 

phƣơng tiện chuyên chỡ” [(23) trang 48]. 

- Mỹ không cƣ́u Pháp khi bị Nhật đảo chính 

Ng|y 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp , qu}n Mŷ đang có mặt ở 

tỉnh V}n Nam (Trung Quốc), c{ch Lạng Sơn không xa, nhƣng bị 

Washington ra lệnh {n binh b}́t động. Kết quả: to|n bộ lính Ph{p ở 

th|nh Lạng Sơn bị Nhật t|n s{t. 

Tƣớng Gabriel Sabattier trốn khỏi H| Nội, chạy lên Lai Ch}u. 

Tƣớng Alessandri cùng v|i ng|n lính Ph{p đóng ở Thông (Sơn T}y)
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cũng tho{t lên đƣợc Lai Ch}u v| Sơn La. Một mặt, De Gaulle cƣ̃ đại 

t{ Passy v| thiếu t{ De Langlade bí mật tới Điện Biên Phủ để yêu cầu 

hai tƣớng Sabattier v| Alessandri ở lại Đông Dƣơng bằng mọi  gi{ 

nhằm tổ chƣ́c cuộc kh{ng chiến chống Nhật. 

Tƣớng Albert C. Wedemeyer lúc đó đang có mặt ở Washington, 

D.C. đến gặp Roosevelt. Wedemeyer kể: “Ông ấy bảo tôi không đƣợc 

cung c}́p b}́t cƣ ́ tiếp viện n|o cho c{c lƣ̣c lƣợng Pháp hoạt đ ộng 

trong vùng” [(7) trang 132]. Tƣớng Claire L . Chennault, Tƣ lệnh Lƣ̣c 

lƣợng không qu}n số 14 của Mỹ ở Trung Hoa, viết trong hồi ký: 

“Lệnh tƣ ̀ Tổng h|nh dinh Chiến trƣờng [Trung Hoa] nói rằng 

không đƣợc cung c}́p vũ khí đạn dƣợc cho qu}n Ph{p trong b}́t kỳ 

trƣờng hợp n|o. Tôi đƣợc phép tiến h|nh hoạt động “bình thƣờng” 

chống lại Nhật ở Đông Dƣơng miê̂n l| h|nh động ấy không dính 

d{ng tới việc tiếp tế cho qu}n Ph{p. Lệnh không đƣợc giúp đơ̂ 

ngƣời Ph{p của tƣớng Wedemeyer đƣợc ban  h|nh trƣ̣c tiếp tƣ ̀ Bộ 

chiến tranh [Mỹ+” [(8) trang 342]. Tƣớng De  Gaulle ghi nhận điều 

tƣơng tƣ ̣ trong hồi ký của mình: “Ngay cả không qu}n Mỹ đóng tại 

Trung Hoa nằm trong tầm trƣ̣c tiếp với  binh đo|n của Alessandri, 

cũng không giúp đơ̂ binh đo|n n|y. Tƣớng Sabattier (...) tiếp xúc với 

Bộ Tƣ lệnh Mỹ ở Trung Hoa, bị từ  chối mọi yểm trợ” [(22) tập III, 

trang 195]. 

Tƣớng Mỹ Chennault nhận định: “Rô r|ng chính s{ch của Mỹ lúc 

đó l| sẽ không trao Đông Dƣơng thuộc Ph{p lại cho Ph{p” [(8) trang 

342]. Nh| sƣ ̃học Mỹ gốc Ph{p, tiến sĩ Bernard B. Fall, cũng có ý kiến 

tƣơng tƣ:̣ Mỹ quyết “loại bỏ Ph{p ra khỏi Đông Dƣơng bằng  mọi 

gi{” [(7) trang 133]. 

- Mỹ ngăn cản Pháp trỡ lại Việt Nam sau chiến tranh 

V|o giai đoạn cuối của Chi ến tranh thế giới thƣ́ hai , Mỹ t ập 

trung lƣ̣c lƣợng đ ể đổ bộ lên lânh th ổ Nhật, gi|nh độc quyền 

chiếm đóng qu ần đảo n|y , do đó Mŷ không nhƣ̂ng bõ k ế hoạch  
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t}́n công Bắc Việt Nam m| còn quyết định không tham gia v|o 

việc tƣớc vũ khí v| hồi hƣơng qu}n Nhật ở Đông Dƣơng. Tại hội 

nghị Potsdam (tƣ̀ ng|y 17-7 đến ng|y 2-8-1945), công việc n|y đƣợc  

giao cho Trung Hoa (đối với phần phía bắc vĩ tuyến 16o) v| cho Anh 

(đối với phần phía nam vĩ tuyến 16o). Ph{p bị loại ra khỏi Đông  

Dƣơng sau chiến tranh. 

Thiếu t{ Jean Sainteny, trƣỡng Ph{i bộ qu}n sƣ ̣Ph{p (M5), xin đi 

H| Nội, nhƣng tổng h|nh dinh của tƣớng Wedemeyer không cho 

phép. Thiếu t{ Mỹ Archimedes L.A. Patti giải thích: “Hiệp định  

Potsdam không hề ghi nhận chủ quyền của Ph{p đối với Việt Nam, 

do đó ngƣời Ph{p không còn quyền can thiệp v|o nhƣ̂ng vi ệc 

không còn quan hệ với họ nƣ̂a” [(23) trang 124]. 

Tƣớng Alessandri, đại t{ Le Porz, Léon Pignon... xin đi nhờ 

m{y bay sang H| Nội, nhƣng tƣớng Gallager (Mỹ) v| tƣớng Wang 

(Trung Hoa) trả lời rằng “v}́n đề Ph{p trỡ lại Đông Dƣơng đang 

đƣợc thảo luận tại Hội nghị năm cƣờng quốc ở  London v| giƣ̂a 

[Ngoại trƣỡng Ph{p] Georges Bidault với [Thủ tƣớng kiêm Ngoại 

trƣỡng Trung Hoa] Tống Tƣ ̃ Văn ở  Paris, do đó họ [Gallager v| 

Wang] không muốn chuốc l}́y tr{ch nhiệm trong việc chỡ c{c đại 

biểu của Ph{p tới H| Nội” [(23) trang 124]. Mãi đến ng|y 19-9, 

Alessandri v| đồng đội của ông mới đặt ch}n lên H| Nội. 

Trong b{o c{o ng|y 28-8 gƣ̃i lên c}́p trên của mình, Sainteny 

viết: “Chúng ta đang đƣ́ng trƣớc một thủ đoạn liên kết của c{c 

nƣớc đồng minh [{m chỉ Mỹ v| Trung Hoa] nhằm loại Ph{p ra 

khỏi Đông Dƣơng” [(23) trang 91]. 

Mỹ chủ trương đặt Việt Nam dưới sự ủy trị quốc tế 

- Ủy trị quốc tế (trong thƣ̣c tế, Ủy trị Mỹ - Trung Hoa) 

Mỹ quy ết t}m loại Pháp ra khõi Đông Dƣơng sau chi ến tranh, 

nhƣng liệu Mŷ sê đ ể cho các d}n t ộc Đông Dƣơng đƣợc hƣỡng độc 

lập, tƣ̣ do? Hay Mŷ sê thay thế Ph{p cai trị Đông Dƣơng nhƣ nƣ̃a thế 

kỷ trƣớc Mỹ thay thế T}y Ban Nha cai trị Philippines? “Họ
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[ngƣời Đông Dƣơng ] sẽ không đƣợc cho đ ộc lập ngay lập tƣ́c” , 

Roosevelt đâ khẵng định nhƣ v ậy tại Nh| Trắng ng|y 21-7-1943 

trƣớc các th|nh viên H ội đồng chiến tranh Thái Bình Dƣơng . Lý 

do: ngƣời Đông Dƣơng v|o giƣ̂a th ế kỷ XX giống ngƣời 

Philippines khi Mŷ gi|nh lại qu ần đảo n|y tƣ̀ tay thƣ̣c d}n T}y 

Ban Nha : “Năm 1900, ngƣời Philippines không să̂n s|ng đ ể đƣợc 

hƣỡng đ ộc lập v| không thể x{c định ng|y n|o họ mới să̂n s|ng” 

[(16) trang 76]. Một lần khác , ng|y 23-2-1945, trên đƣờng v ề nƣớc 

sau khi dƣ̣ H ội nghị Yalta , ông nói với các nh| báo : “Tình hình ở 

đó [ở Đông Dƣơng ] r}́t giống [tình hình ] ở Philippines năm 1898. 

Chúng tôi phải m}́t 50 năm để dạy họ [ngƣời Philippines ] tƣ̣ quản 

trị họ” [(16) trang 78]. 

Măc̣ dù Roosevelt muốn “Mŷ sẽ giƣ ̂ vai trò trung t}m trong 

tƣơng lai của nƣớc Việt Nam hậu chiến” [(16) trang 102] v| đô đốc 

Leahy đa ̂ nói thẵng với nhƣ̂ng ngƣời đƣ́ng đầu nƣớc Ph{p: “nếu 

Đồng minh thắng, chúng tôi [tƣć Mỹ] sẽ tiếp quản Đông Dƣơng” 

[(17) trang 44], nhƣng chăć chăń Mỹ sẽ găp̣ sƣ ̣ chống đối tƣ ̀ nhiều 

nƣớc, nh}t́ l| Ph{p v| Anh, nếu họ cai trị Đông Dƣơng một c{ch 

trƣc̣ tiếp nhƣ họ đa ̂cai trị Philippines. Do đó, Roosevelt chủ trƣơng đăṭ 

Đông Dƣơng sau chiến tranh dƣới sƣ ̣ uỷ trị quốc tế (international 

trusteeship) hay sƣ̣ uỹ tr ị của Liên hợp quốc. Ông giải thích ng|y 16-

12-1943 với c{c nh| ngoại giao Liên Xô, Anh, Trung Hoa, Iran, Ai 

Cập, Thổ Nhĩ Kỳ: “Vì ngƣời Đông Dƣơng không đƣợc chu}ñ bị để tƣ ̣

quản trị, nên xƣ ́n|y sẽ phải đăṭ dƣới sƣ ̣uỷ trị của Liên hợp quốc để 

ph{t triển xƣ ́ ấy theo đƣờng lối ở Philippines” *(1) trang 89]. Găp̣ 

nguyên so{i Stalin ở Hội nghị Teheran ng|y 28-11-1943, Roosevelt 

trình b|y: “*Chế độ uỷ trị] có nhiệm vụ chu}̃n b ị cho d}n *Đông 

Dƣơng] hƣỡng độc lập sau một quãng thời gian đƣợc ấn định, có lẽ 

tƣ ̀20 đến 30 năm” [(1) trang 81]. 

Theo nh| sƣ ̃ học Mark P. Bradley, Roosevelt có ý định đặt 

Đông Dƣơng dƣới chế độ uỷ trị quốc tế tƣ ̀đầu năm 1942, chỉ ít l}u 

sau khi cuộc mật đ|m Mỹ - Nhật tan vơ̂ [(16) trang 74].  
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Sẽ có v|i nƣớc tham gia ch ế độ uỷ trị ấy , song nƣớc giƣ̂ vai trò 

chủ c hốt ph ải l| Mŷ . Nhƣng lúc đó Mŷ đang lo đối phó với diê̂n 

biến phƣ́c tạp cũa Chi ến tranh thế giới ở cả ch}u ]u l}̂n ch}u Á - 

Th{i Bình Dƣơng nên Mỹ c ần đến một đồng minh m| Mŷ tin c ậy 

nh}́t đ ể giƣ̂ vai trò thƣ́ hai sau Mŷ : đó l| Trung Ho a d}n quốc cũa 

Tƣỡng Giới Thạch . Vì vậy, nh| sƣ̃ học Pháp Philippe Devillers cho 

rằng “uỹ trị quốc t ế, trong thƣ̣c t ế l| uỹ trị Mŷ - Trung Hoa” (une 

tutelle internationale , en fait sino - américaine ) [( 21) trang 116]. Nh| 

sƣ̃ học Mŷ Walte r LaFeber nhận định : “Kế hoạch của Roosevelt v ề 

giải pháp uỹ trị cho Đông Dƣơng đặt cơ sỡ trên vi ệc Mŷ cho rằng 

Trung Hoa có th ể thay Pháp l|m m ột đại cƣờng quốc ở ch}u Á” 

[(24) trang 116]. 

Trong nhƣ̂ng năm đầu thập niên 1940, Mỹ viện trợ đôla v| 

súng đạn cho Trung Hoa một c{ch dồi d|o, cƣ ̃ Phó Tổng thống 

Henry A. Wallace sang tận Trùng Kh{nh gặp Tƣỡng Giới Thạch, cƣ ̃

c{c tƣớng Joseph W. Stilwell rồi Albert C. Wedemeyer sang l|m cố  

v}́n qu}n sƣ ̣kiêm tham mƣu trƣỡng cho Tƣỡng Giới Thạch. 

Wallace đâ thông báo cho Tƣỡng Giới Thạch ý kiến cũa Roosevelt 

muốn “trao cả Hồng Kông l}̂n Đông Dƣơng lại cho Trung  Hoa” [(25) 

trang 97]. 

Tại Hội nghị Québec (8-1943), Roosevelt đƣa Đông Dƣơng v|o 

phạm vi “Chi ến trƣờng Trung Hoa” (the China Theater) do Tƣỡng 

Giới Thạch l|m tƣ l ệnh. Th{ng 11 năm }́y , tại Cairo , Roosevelt b|n 

bạc với Tƣởng Giới Thạch v ề việc đặt Đông Dƣơng dƣới sƣ̣ uỹ trị 

quốc t ế. Tƣỡng Giới Thạch tán th|nh ý ki ến cũa Roosevelt vì chũ 

trƣơng đó phù hợp với tham vọng b|nh trƣớng cũa Tƣỡng Giới 

Thạch, ngƣời luôn xem Vi ệt Nam nhƣ l| một thuộc quốc cũa thiên 

triều bị rơi v|o tay Pháp tƣ̀ năm 1885. Philippe Devillers kể: trên 

một bản đồ treo tại Trƣờng qu}n sƣ̣ Th|nh Đô lúc đó , Bắc Vi ệt 

Nam đƣợc vê nằm trong biên giới cũa Trung Hoa v| th|nh phố H| 

Nội đƣợc đánh d}́u bằng m ột lá cờ Trung Hoa [(21) trang 116]. 

Trùng Khánh lên ngay k ế hoạch “Hoa qu}n nh ập Việt”, lập “Việt 

Nam chĩ đạo th}́t” (do trung tƣớng Tiêu Văn  l|m chũ nhi ệm) để
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chỉ đạo việc “th|nh lập ở Việt Nam một quốc gia “độc lập” nhƣng 

trong thƣ̣c tế l| một nƣớc chƣ hầu của Trung Hoa” [(21) trang 109]. 

- Pháp, Anh phản đối chủ trƣơng đặt Đông Dƣơng dƣới sƣ̣ uỷ trị 

quốc tế 

Lẽ dĩ nhiên Ph{p phản đối kịch li ệt chũ trƣơng nói trên cũa 

Mỹ. Tại h ội nghị b|n v ề v}́n đ ề thuộc địa t ổ chƣ́c ở Brazzaville 

(Congo thuộc Pháp ) tƣ̀ ng|y 30-1 đến ng|y 8-2-1944, uỷ viên 

thuộc địa René Pleven tuyên bố : “Trong khuôn khổ đế quốc Pháp , 

không hề có vấn đ ề c{c d}n t ộc để giải phóng , cũng nhƣ không 

hề có vấn đ ề ph}n biệt chũng t ộc để thủ tiêu (...). C{c d}n t ộc ở 

hải ngoại [tƣ́c nh}n d}n các thu ộc địa cũa Pháp + đều nên biết 

rằng không có v}́n đ ề độc lập n|o khác , m| chĩ có v}́n đ ề độc lập 

của nƣớc Ph{p m| thôi” . Hội nghị cûng nh}́n mạnh : “Các mục 

đích cũa sƣ̣ nghi ệp thƣ̣c d}n m| nƣớc Pháp thƣ̣c hi ện tại các 

thuộc địa đâ loại bõ ý định tƣ̣ trị , mọi kh ả năng tiến hoá ngo|i 

khuôn khổ đế quốc Pháp . Cơ c}́u m ột chính trị tự trị có th ể có tại 

c{c thu ộc địa , dù cho còn l}u mới đƣợc thƣ̣c hi ện, phải bị loại 

trƣ̀” [(26) trang 73-74]. 

Không chĩ Pháp , m| cả Anh cûng ph ản đối . Trong tuyên bố 

ng|y 8-9-1944, Bộ Ngoại giao Anh khẳng định : “Mọi ý đ ồ can thiệp 

đến chũ quy ền cũa Pháp ở Đông Dƣơng ... sẽ bị Ph{p kịch li ệt b}́t 

bình v| có những h ậu quả khôn lƣờng không chĩ ở Viê̂n Đông m| 

còn ở ch}u ]u nƣ̂a ... Nó cũng sẽ đặt lại vấn đ ề tƣơng lai cũa các 

thuộc địa khác ở Viê̂n Đông b ị Nhật gi|y xéo” [(1) trang 110]. Một 

viên chƣ́c B ộ Ngoại giao Anh , Geoffrey Hudson , còn nói thẳng 

rằng “K ế hoạch uỷ trị không th ể thƣ̣c hi ện đƣợc , nó sẽ dẫn đ ến 

việc Trung Hoa g}y ảnh hƣỡng v| cuối cùng thống trị *Đông 

Dƣơng+” *(1) trang 78]. 

- Mỹ điều chỉnh chủ trƣơng uỷ trị quốc tế ở Đông Dƣơng 

Sau khi đánh đu ổi qu}n Đƣ́c quốc xâ ra khõi lânh th ổ Liên Xô, 

tƣ̀ tháng 7-1944, Hồng qu}n tiến về phía t}y , phối hợp với  lƣ̣c
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lƣợng kh{ng chiến của Ba Lan, Rumani, Bungari, Nam Tƣ, Tiệp 

Khắc, Anbani, Hunggari giải phóng c{c quốc gia Đông ]u n|y 

khỏi {ch thống trị của Đức v| tay sai, sau đó tiến thẵng về Berlin, 

hang ổ cuối cùng của tập đo|n Hitler. Ng|y 1-5-1945, quốc kỳ 

Liên Xô tung bay trên nóc to| nh| Quốc hội Đức. Hitler tƣ ̣ s{t, 

Đức quốc xã đầu h|ng không điều kiện. 

Một văn kiện của Mỹ nhận định: “Chiến tranh đa ̂ph{ vơ̂ sƣ̣ c}n 

bằng lƣ̣c lƣợng ở  ch}u ]u, v| Liên Xô trỡ th|nh đại cƣờng quốc  

duy nh}́t trên ch}u lục đó” [(27) trang 215]. Sau khi kẻ thù Quốc xã 

bị đánh quỵ, Mỹ xem Liên Xô l| nguy cơ chính trƣớc mắt. 

C{c viên chƣć Vụ ch}u ]u Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến c{o: “Mŷ 

phải cổ vũ cho tình đo|n kết của phƣơng T}y để l|m cho ch}u ]u 

vƣ̂ng v|ng, chống lại ảnh hƣỡng của Liên Xô” [(1) trang 125]. 

Đầu năm 1945, Cơ quan tình báo Mŷ OSS (tiền th}n cũa CIA ) 

lập luận: “Quyền lợi cũa Mŷ đòi hõi ph ải duy trì các cƣờng quốc 

ch}u ]u ở ch}u Á ; nếu không thì Liên Xô sê b|nh trƣớng ảnh 

hƣỡng cũa họ có hại cho phƣơ ng T}y” *(1) trang 125+. Ng|y 2-4-

1945, cơ quan n|y ra một giác thƣ nhan đ ề Nhƣ̂ng vấn đ ề và nhƣ̂ng 

mục tiêu của chính sách đối ngoại Mỹ : “Lúc n|y , chúng ta không có 

lợi l ộc gì trong vi ệc l|m suy yếu hay thũ tiêu các đ ế quốc n|y [tƣ́c 

Ph{p, Anh, H| Lan ...] hay đ}́u tranh cho các k ế hoạch uỷ trị quốc 

tế, c{c kế hoạch n|y có th ể g}y ra sƣ̣ xáo tr ộn v| d}̂n đ ến sƣ̣ tan râ 

của c{c thu ộc địa v| đ ồng thời có th ể khiến các nƣớc ch}u ]u xa 

l{nh chúng ta trong khi chúng ta c ần sự giúp đỡ của họ đ ể l|m c}n 

bằng với sƣ́c mạnh cũa Liên Xô ... Chúng ta ph ải tránh b}́t k ỳ chính 

s{ch n|o có th ể l|m suy yếu vị th ế của Anh , Ph{p hay H| Lan ở 

Nam Á hay t}y nam Thái Bình Dƣơng ... Không có cƣờng quốc 

ch}u ]u n|o có m ột vị th ế mạnh ở Viê̂n Đông . Điều tối thi ểu m| 

chúng ta có th ể l|m l| tránh mọi h|nh đ ộng l|m cho họ y ếu hơn 

nƣ̂a; quyền lợi cũa chúng ta trong vi ệc triển khai một sƣ̣ c}n bằng 

với Nga khi ến chúng ta ph ải h|nh động theo chiều ngƣợc lại” [(1) 

trang 125-126]. 



Phụ lục 

 

 

 
933 

 
 

933 

 

Ngo|i nhƣ̂ng khuyến c{o tƣ ̀ trong nội bộ, Roosevelt còn gặp 

nhƣ̂ng sƣ́c ép tƣ ̀bên ngo|i. 

Trong một lần gặp đại sƣ́ Mŷ ở Ph{p Jefferson Caffery th{ng 

3-1945, Chủ tịch Chính phủ l}m thời C ộng ho| Pháp De Gaulle 

tr{ch Mỹ : “Nhƣ các anh bi ết rô , Nga đang tiến nhanh ... Chúng tôi 

không hiểu chính sách cũa các anh . C{c anh đang nhằm c{i gì ? 

C{c anh có muốn chúng tôi trở th|nh , chẵng hạn , một trong 

nhƣ̂ng bang liên hi ệp dƣới sƣ̣ b ảo hộ của Nga ?... Nếu công chú ng 

ở đ}y [ở Ph{p ] hiểu đƣợc rằng các anh đang chống lại chúng tôi ở 

Đông Dƣơng , họ sẽ thất vọng khủng khi ếp v| không ai biết điều 

đó sê d}̂n tới cái gì . Chúng tôi không muốn trở th|nh c ộng sản; 

chúng tôi không muốn rơi v|o quỹ đạo của Nga , nhƣng tôi hy 

vọng c{c anh không đẩy chúng tôi v|o ch ỗ đó” [(14) trang 259; 

(28) tập II, trang 7]. 

Trƣớc đó m}́y th{ng (cuối th{ng 11 - đầu th{ng 12-1944), De 

Gaulle đâ sang Moscow v| ký với Liên Xô Hiệp ƣớc liên minh v| 

tƣơng trợ. 

Về phía Anh, trong một văn kiện về chính s{ch đối ngoại, Bộ 

Ngoại giao Anh cũng cảnh b{o: “Việc m}́t Đông Dƣơng sẽ t|n ph{ nền 

kinh tế cũng nhƣ tinh thần d}n tộc của Ph{p, có thể d}̂n họ đến chỗ 

liên kết với Nga để chống lại Mỹ v| Anh [(1) trang 143]. 

Trƣớc tình hình đó, Roosevelt buộc phải điều chỉnh chủ trƣơng uỹ 

trị quốc tế ở Đông Dƣơng của ông ta. 

Ng|y 23-2-1945, nói chuyện với c{c nh| b{o, Roosevelt cho 

biết ông sẽ mỡ rộng th|nh phần tham gia uỷ trị quốc tế ở Đông 

Dƣơng, không chĩ có Mŷ v| Trung Hoa , m| còn có c ả Ph{p, 

Philippines v.v.. 

Hai ng|y sau khi nhận đƣợc báo cáo (đề ng|y 13-3-1945) của 

đại sƣ́ Mŷ tại Pháp gƣ̃i Ngoại trƣỡng Mŷ (trong đó trích lời cũa De 

Gaulle nói với Caffery nhƣ đâ d}̂n ở trên), Roosevelt nói với 

Charles Taussig , cố v}́n cũa t ổng thống : “Nếu chúng ta đƣợc chính 

nƣớc Pháp cam k ết tƣ̣ mình gánh vác mọi nghîa vụ cũa sƣ̣ uỹ  trị
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thì lúc đó tôi sẽ đồng ý để cho Ph{p giƣ ̂lại nhƣ̂ng thuộc địa n|y [tƣ́c 

Đông Dƣơng v| Nouvelle Calédonie+” [(14) trang 259]. 

Ng|y 3-4, đƣợc sƣ̣ đồng ý cũa Roosevelt , Ngoại trƣởng Stettinius 

tuyên bố: “Cơ c}́u về sƣ ̣uỷ trị... phải đƣợc x{c định nhƣ thế n|o để 

cho phép đặt dƣới sƣ ̣uỷ trị nhƣ̂ng lãnh thổ l}́y tƣ ̀kẻ thù trong cuộc 

chiến tranh n|y... v| nhƣ̂ng lânh thổ kh{c tự nguyện đặt dƣới chế độ 

uỷ trị” [(19) trang 119]. 

Khi tuyên bố nhƣ thế, ngƣời đƣ́ng đầu Bộ Ngoại giao nƣớc 

Mỹ biết chắc rằng Ph{p không bao giờ có ý định tƣ ̣ nguyện đặt 

thuộc địa Đông Dƣơng của họ dƣới chế độ uỷ trị. Do đó, chủ 

trƣơng đặt Đông Dƣơng dƣới sƣ ̣uỷ trị quốc tế đa ̂bị ngƣời cha đẽ cũa 

nó - Tổng thống Franklin D. Roosevelt - khai tƣ ̃9 ng|y trƣớc khi ông 

ta chết một cách đột ngột vì bệnh xu}́t huyết nâo v|o lúc 15 giờ rƣơ̂i 

chiều 12-4-1945. 

Phó Tổng thống Harry S . Truman lên thay , có lập trƣờng chống  

Liên Xô còn gay gắt hơn ngƣời tiền nhiệm. Vƣ̀a mới bƣớc ch}n v|o 

Nh| Trắng, ng|y 23-4, Truman đa ̂ tuyên bố: “Tôi chủ trƣơng phải 

có sƣ ̣ cƣ́ng rắn trong chính s{ch của mình đối với nƣớc Nga” [(27) 

trang 215]. Do đó, ông ta tỏ ra ho| hoãn với c{c nƣớc  đế quốc T}y 

]u nhằm tranh thủ sƣ ̣ủng hộ của họ đối với chính s{ch chống cộng 

sản của Mỹ. 

Quan hệ giƣ̂a Mỹ với Ph{p trỡ nên đầm ấm hơn trƣớc. 

Gặp Ngoại trƣỡng Ph{p Georges Bidault tại hội nghị Liên hợp 

quốc ở San Francisco (25-4 - 26-6-1945), Ngoại trƣỡng Mỹ Stettinius 

muốn chối bõ chũ trƣơng cũa Mŷ đối với Pháp dƣới thời R oosevelt 

nên tuyên bố một c{ch quả quyết rằng “Mŷ chƣa bao giờ đặt th|nh 

v}́n đề - kể cả có ngụ ý - về chủ quyền của Ph{p đối  với Đông 

Dƣơng” [(29) tập VI, trang 307]. 

Giƣ̂a tháng 5-1945, Bidault tới Washington , D.C. đƣợc 

Truman v| Stettinius đón m ột cách n ồng nhiệt, trong khi Đô đốc 

William D . Leahy (cố v}́n qu}n sƣ̣ cũa Truman ) v| đại tƣớng 

George C . Marshall (Tham mƣu trƣỡng Lục qu}n Mŷ ) niềm nỡ  
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tiếp đại tƣớng Alphonse Juin (Tổng tham mƣu trƣỡng Bộ Quốc 

phòng Ph{p). 

Ng|y 7-6-1945, Truman “quyết định tán th|nh việc Pháp quay trỡ 

lại Đông Dƣơng” sau chiến tranh [(14) trang 257]. 

Ng|y 22-6, đƣợc sƣ ̣chu}̃n y của Tổng thống, Bộ Ngoại giao Mŷ 

chính thƣ́c ra tuyên bố: “Mŷ công nhận chủ quyền của Ph{p ở Đông 

Dƣơng” [(14) trang 274]. 

Tuy nhiên, sợ phản ứng của c{c viên chƣ́c v| tƣớng t{ Mỹ ở 

Trung Hoa, Truman giƣ̂ thái độ lập lờ, “c}̃n thận tránh thƣ̀a nhận có 

thay đổi hay v}̂n tiếp tục chính s{ch” [(14) trang 273] về Đông 

Dƣơng của ngƣời tiền nhiệm. Trong thƣ gƣ̃i đại sƣ ́ Mỹ tại Trung 

Hoa, thiếu tƣớng Patrick J. Hurley, quyền Ngoại trƣỡng Joseph 

Grew viết: “Tổng thống yêu cầu tôi nói rằng không có thay đổi căn 

bản n|o trong chính s{ch” của Mỹ đối với Đông Dƣơng [(14) trang 

273]. Vì vậy, c{c viên chƣ́c chính trị v| qu}n sƣ ̣ của Mỹ ở  Viê̂n 

Đông nhƣ “Wedemeyer v| Hurley v}̂n tiếp tục nỗ lƣ̣c thi h|nh 

chính s{ch của Roosevelt một thời gian d|i sau khi Washington  đa ̂bỏ 

rơi nó” [(30) trang 50]. 

* 

*     * 

Tƣ̀ giƣ̂a th ế kỷ XIX , thƣ̣c d}n Pháp x}m chi ếm nƣớc ta . Nghị 

quyết Hội nghị Ban Ch}́p h|nh Trung ƣơng Đ ảng lần thƣ́ tám (5-

1941) v| Luận cƣơng chính trị trình b|y tại Đại h ội đại bi ểu to|n 

quốc l ần thƣ́ II cũa Đ ảng (2-1951) nhận xét : Ph{p muốn “bi ến Việt 

Nam (...) th|nh thị trƣờng riêng cũa tƣ b ản Pháp” [(31) tập 12, 

trang 66+, “chiếm hẵn đ ộc quyền, cơ hội l|m gi|u cho bọn tƣ b ản 

Ph{p” [(31) tập 7, trang 103]. Mỹ không có bao nhiêu cơ h ội l|m ăn 

ở Việt Nam. Do đó , khi Nhật tiến v|o Việt Nam, Mỹ từ chối lời kêu 

cƣ́u cũa Pháp , đề nghị Nh ật “trung lập hóa” Đông Dƣơng đ ể Mỹ 

có dịp chen ch}n v|o Vi ệt Nam. Nhật không đồng ý . Thế l| chiến 

tranh diê̂n ra giƣ̂a hai nƣớc . Mỹ vừa đ{nh Nh ật vƣ̀a tìm  
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c{ch loại Ph{p ra khỏi Việt Nam bằng chủ trƣơng “ũy trị quốc tế”. 

Anh v| Ph{p chống lại chủ trƣơng đó. 

Nghĩ rằng “trong cuộc chiến đ}́u giải phóng cho ta, cố nhiên l| 

phải kiếm bạn đồng minh dầu rằng tạm thời b}́p bênh có điều kiện” 

[(31) tập 7, trang 244], Đảng quyết định “lợi dụng sƣ ̣ m}u thu}̂n  

của Trung Quốc - Mỹ v| Anh - Ph{p Đờ Gôn để tranh thủ ngoại  

viện, ký hiệp ƣớc với c{c nƣớc Đồng minh [chống ph{txít+, v| để họ 

thƣ̀a nhận nền độc lập của d}n tộc ta” [(31) tập 7, trang 390]. Đối với 

Mỹ, Đảng chủ trƣơng “cần tranh thủ sƣ ̣ đồng tình của  (...) Mỹ 

chống lại mƣu mô của Ph{p định khôi phục địa vị cũ ở Đông 

Dƣơng” [(31) tập 7, trang 427]. Mỹ lúc n|o cũng h|nh động theo 

quyền lợi ích kỷ của họ, nên Đảng nêu hai khả năng:  

Một là “nếu họ chịu giúp c{ch mạng Đông Dƣơng, thì ta có thể 

nhận cho họ hƣỡng một phần quyền lợi ở Đông Dƣơng”; 

Hai là “nếu họ giúp cho bọn Đờ Gôn, Catờru khôi phục lại 

chính quyền cũa đế quốc Pháp ở Đông Dƣơng, chúng ta phải cƣơng 

quyết cƣ ̣tuyệt v| tiếp tục chiến đ}́u gi|nh quyền độc lập” *(31) tập 7, 

trang 243 - 244]. 

Trong thƣ̣c tế, có một thời gian ngắn ta hợp t{c với Mỹ để 

chống lại kẽ thù chung l| phátxít Nh ật. Nhƣng khi Nhật đầu h|ng, 

Mỹ quay sang chống Liên Xô, lôi kéo Ph{p v|o phe chống Cộng sản. 

Hội nghị to|n quốc của Đảng (8-1945) nhận định: “Sƣ̣ m}u  thu}̂n 

giƣ̂a Anh, Mỹ, Ph{p v| Liên Xô có thể l|m cho Anh, Mỹ nh}n 

nhƣợng với Ph{p v| để cho Ph{p trỡ lại Đông Dƣơng” *(31) tập 7, 

trang 427]. Đúng nhƣ dƣ ̣ đo{n của Hội nghị, Mỹ tƣ ̀ bỏ chủ  trƣơng 

loại Ph{p ra khỏi Việt Nam, ngƣợc lại công nhận “chũ quyền” của 

Ph{p ở Việt Nam. 

Chú thích: 
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của Shiraishi Masaya v| Ho|ng Ngọc Biên), 1999, Nghiên cƣ́u 
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Nxb. Chính trị quốc gia, H| Nội, 2000. 
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15.  B{o c{o của Ủy ban kh{ng chiến h|nh chính Nam Bộ năm 1953. 
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THÀNH VÙNG ĐẤT NAM BỘ 37 

I. Nền văn minh sông Hồng 37 
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I. Thƣ̣c d}n Ph{p x}m lƣợc Nam Kỳ lục tỉnh 55 
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cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 70 
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Chương năm: TÍNH CÁCH CON NGƢỜI VI ỆT NAM Ở 

NAM BỘ 185 

Phần thứ nhất  
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