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HOAøNG quOáC vieäT
NGöôøi THôÏ - NHAø CAÙCH mAÏNG lOÃi lAÏC

(Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, 1905-2015)

Đặng Hòa*

Thế kỷ 20 đã kết thúc được hơn một thập kỷ, lịch sử đã có độ lùi cần thiết để bình 
giá các dòng chảy chính trị của dân tộc trong thế kỷ. Các dòng chảy thực dân (cũ và mới), 
phong kiến, tư sản và vô sản đều đã hiện diện và để lại dấu ấn (ít-nhiều, đậm-nhạt) trong 
lịch sử dân tộc thời cận-hiện đại. Nhìn lại 100 năm, dân tộc Việt Nam đã khẳng định dòng 
chảy vô sản là dòng chảy chính, dòng chảy xuyên suốt tạo nên diện mạo Việt Nam thế kỷ 
20. Một trong những nhân vật có tên tuổi của dòng chảy lịch sử này là Hoàng Quốc Việt 
(28/5/1905 - 25/12/1992).Về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông, chúng ta ít nhiều đã 
biết qua các thiên hồi ký Nhân dân ta rất anh hùng (Thép Mới 1960), Chặng đường nóng 
bỏng (Hoàng Quốc Việt 1985), Con đường theo Bác (Hoàng Quốc Việt 1990)…cùng các 
bài diễn văn, báo cáo, bài viết của ông từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến thập kỷ 80 
của thế kỷ trước. Trong bài viết nhỏ này, tôi xin được lưu ý ba điểm - theo tôi là đặc biệt, về 
thân thế và sự nghiệp Hoàng Quốc Việt.

1. Từ người thợ trở thành nhà cách mạng
Trong những nhân vật chủ chốt của các thế hệ chiến sĩ cộng sản thuộc dòng chảy cách 

mạng vô sản, Hoàng Quốc Việt là một trong số rất ít người xuất thân từ người thợ (đúng 
nghĩa đen) đến với ý thức hệ vô sản và tham gia vào việc thành lập Đảng, tổ chức Đảng, xây 
dựng Đảng, lãnh đạo Đảng.

Xin được trích ngang tiểu sử của ông:
- Trước 1923: Học Cao đẳng tiểu học tại quê nhà (Đáp Cầu, Bắc Ninh). Thi lấy bằng 

tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học (Certificat) ở Lạng Sơn.
- 1923-1925: Học nghề tại Trường Bách nghệ Hải Phòng (Trường Kỹ nghệ Thực hành). 

Cuối 1925 đầu 1926 tham gia phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu bị đuổi học.
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- 1926-1927: Làm thợ sửa máy bơm nước dưới hầm lò than mỏ Cẩm, mỏ Phấn Mễ 
(Thái Nguyên), thợ sửa chữa máy ở Xưởng cơ khí mỏ than Mạo Khê (Quảng Ninh).

- 1928: Làm thợ nguội trong Sở máy Ca Rông (Hải Phòng), giác ngộ cách mạng, được 
kết nạp vào Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng. Cuối năm, vào Sài Gòn làm thợ tự do, 
thợ đẩy xi măng ở cảng Sài Gòn, thợ nguội xưởng cơ khí Bađê, Phaxi… để hoạt động cách 
mạng.

- 1929: Cuối năm, làm thợ nguội trên tàu thủy chở hàng của Pháp chạy đường Sài Gòn 
- Marseille để hoạt động.

….
Từ một học sinh lớn lên ở một vùng quê văn hiến rồi theo học nghề tại một trường kỹ 

nghệ lớn, đối với Hoàng Quốc Việt, ba năm học nghề là ba năm được mở rộng tầm mắt, tiếp 
xúc với “trăm nghìn cái mới” và sớm “nhạy cảm với thời cuộc”(Hoàng Quốc Việt 1985: 10). 
Ông cùng các bạn học nghề khâm phục hành động anh hùng của Phạm Hồng Thái, chung 
nhau đọc những mẩu tin ngắn về “cánh én báo hiệu mùa xuân” đăng trên các báo xuất bản 
công khai của chính quyền thống trị. Đối với lớp thanh niên, những người thợ kỹ thuật 
tương lai lúc đó, theo như lời Hoàng Quốc Việt: “Nguyễn Ái Quốc đối với chúng tôi là một 
điều gì kỳ ảo, một kỳ vọng ẩn hiện đâu đây khó nắm bắt được. Còn Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh là thần tượng” (Hoàng Quốc Việt 1985: 10). Vì vậy, năm 1926, với bầu nhiệt 
huyết của tuổi trẻ, ông đã cùng các bạn học nghề bất chấp hiểm nguy đưa đơn đòi chính 
quyền thực dân ân xá Phan Bội Châu. Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Quốc Việt 
là bị đuổi học. Con đường trở thành một người thợ áo xanh như các bạn học nghề của ông bị 
chặn lối. Những năm tiếp theo, để đỡ gánh nặng cho gia đình, ông rời quê bươn chải kiếm 
sống bằng những vốn liếng nghề nghiệp đã được học tại trường Kỹ nghệ: làm thợ cơ khí ở 
các mỏ than và xưởng máy tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong thời gian này, 
cuộc sống cơ cực của người công nhân xứ thuộc địa đã giúp ông sớm hình thành ý thức 
đấu tranh chống áp bức, bất công. Trải nghiệm bằng chính cuộc sống bản thân, tiếp cận với 
những thông tin hàng ngày về các phong trào chính trị và yêu nước, người thợ Hoàng Quốc 
Việt dần từng bước đã thấy “Nguyễn Ái Quốc không còn là một hy vọng mơ hồ trong tôi 
nữa. Cụ Phan lùi lại sau. Cụ Phan bây giờ như ngọn đuốc. Còn ông Nguyễn thì lấp lánh như 
ngôi sao, hoặc là gần gụi hơn, sáng chói như ngọn lửa hải đăng mà tôi đã được trông thấy 
trên cửa biển Hải Phòng” (Hoàng Quốc Việt 1985: 32).

Năm 1928, trong thời gian làm thợ nguội tại Sở máy Ca Rông (Hải Phòng), Hoàng 
Quốc Việt được Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng - kết nạp vào Hội Việt Nam 
cách mạng thanh niên. Từ đây, Ông - một người thợ, chính thức trở thành nhà hoạt động 
chuyên nghiệp của cách mạng vô sản. Cuối năm 1928, theo sự phân công của tổ chức, 
Hoàng Quốc Việt vào Sài Gòn hoạt động. Ông lại tiếp tục làm thợ để tuyên truyền, giác ngộ 
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công nhân, xây dựng tổ chức và tham gia lãnh đạo các cuộc đấu tranh của thợ thuyền Nam 
kỳ. Năm 1945, sau khi cách mạng thành công, Nhà nước dân chủ nhân dân được thành lập, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao Hoàng Quốc Việt phụ trách (về mặt Đảng) công tác mặt 
trận, công tác công vận và công đoàn. Từ đó cho đến cuối đời, ông dành hết tâm sức để giúp 
Đảng chăm lo xây dựng và lãnh đạo công tác công vận và tổ chức công đoàn.

2. là nhà cách mạng suốt cuộc đời tham gia các cương vị lãnh đạo chủ chốt của 
Đảng ngay từ khi Đảng mới thành lập

Vào khoảng tháng 4/1930, sau chuyến đi công tác sang Pháp làm việc với Đảng bạn 
(lúc này Hoàng Quốc Việt làm việc trên tàu hàng Săng-ti-y của Pháp chạy đường Sài 
Gòn-Marseille), ông trở lại Sài Gòn. Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Ngô Gia Tự cử ông ra Bắc với 
tư cách đại diện cho Đảng bộ Nam kỳ cùng Trung ương lâm thời chuẩn bị cho Hội nghị 
Trung ương Đảng lần thứ nhất họp vào cuối năm. Ra đến Hải Phòng được khoảng một 
tháng, Hoàng Quốc Việt bị bắt và bị địch kết án tù khổ sai chung thân, đày ra Côn Đảo từ 
1931 đến cuối 1936.

Như ta đã biết, khi Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1930 kết thúc, Nguyễn Ái Quốc 
trực tiếp cử Trịnh Đình Cửu đại diện của Quốc tế Cộng sản về nước bàn bạc với các nhóm 
Cộng sản lập Ban chấp hành Trung ương lâm thời để tổ chức, điều hành thực hiện các công 
việc hợp nhất Đảng trong toàn quốc và chuẩn bị cho việc họp Hội nghị Trung ương lần thứ 
nhất thông qua Cương lĩnh và bầu Ban chấp hành chính thức càng sớm càng tốt. Như vậy, 
ngay từ khi Đảng mới được thành lập, Hoàng Quốc Việt với tư cách đại diện của Đảng bộ 
Nam kỳ đã là một trong sáu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng 
sản Việt Nam. Ông không tham dự được Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 
tháng 10/1930 tại Hương Cảng vì tháng 5/1930 ông đã bị bắt. Sau khi được trả lại tự do vào 
cuối năm 1936, trở về đất liền, Hoàng Quốc Việt ra Bắc. Đảng phân công ông cùng Trường 
Chinh phụ trách các báo chí của Đảng xuất bản công khai trong thời kỳ vận động dân chủ 
tại Hà Nội.

Năm 1937, Hoàng Quốc Việt là Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ của Đảng cộng sản Đông 
Dương.

Tháng 9/1937, tại Hội nghị Trung ương họp ở Bà Điểm (Hoóc Môn, Gia Định) Hoàng 
Quốc Việt được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ đây cho đến những 
năm 80 của thế kỷ trước, liên tục trong gần 50 năm ông đều tham gia Ban chấp hành Trung 
ương của Đảng.

Năm 1941, Hồ Chí Minh về nước. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, Hoàng Quốc 
Việt được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Ban Thường vụ lúc đó có 3 người: 
Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt).
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Tháng 8/1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào tiếp tục bầu ông vào 
Ban Thường vụ để cùng Trung ương lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
trong cả nước.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Hoàng Quốc Việt vẫn tham gia Ban Thường vụ.
Năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng bầu ông vào Bộ Chính trị 

Ban chấp hành Trung ương. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những năm đầu sau thống 
nhất tổ quốc, Hoàng Quốc Việt vẫn được Đảng giao trọng trách tham gia Bộ Chính trị.

Hoàng Quốc Việt là một trong số rất ít các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản 
Việt Nam, suốt cuộc đời hoạt động, liên tục tham gia các cương vị lãnh đạo chủ chốt của 
Đảng ngay từ những ngày đầu Đảng mới thành lập.

3. là người trong cuộc đời đã hoạt động chung với nhiều nhân vật nổi tiếng của 
lịch sử cách mạng vô sản Việt Nam ở thế kỷ 20

Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
(1928), 1 trong 7 người của Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long (tháng 3/1929), Ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Đông Dương cộng sản Đảng (tháng 6-1929), triệu tập và chủ trì Hội 
nghị thành lập Công hội đỏ Bắc kỳ (tháng 7/1929). Sau này là Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam), một trong những người tham gia Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (tháng 2/1930), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt 
Nam năm 1930. Hoàng Quốc Việt đã được ông giác ngộ và kết nạp vào Hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên năm 1928. 

Ngô Gia Tự, nhà cách mạng nổi tiếng thời kỳ vận động thành lập Đảng, tham gia sáng 
lập Chi bộ 5D Hàm Long và Đông Dương cộng sản Đảng ở Bắc kỳ năm 1929, Bí thư Xứ ủy 
Nam kỳ Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Hoàng Quốc Việt đã tiếp xúc với Ngô Gia Tự 
tại quê nhà vào cuối năm 1925 đầu năm 1926 sau khi ông bị đuổi học ở trường Bách nghệ 
Hải Phòng. Từ cuối 1928 đến đầu 1930 trong thời gian hoạt động tại Sài Gòn, ông đã làm 
việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ngô Gia Tự. 

Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương năm 1930-1931. 
Hoàng Quốc Việt đã gặp và làm việc với Trần Phú tại Hải Phòng trong khoảng thời gian 
tháng 4, tháng 5/1930. Trần Phú đã bàn bạc với ông nhiều việc, trao đổi một số vấn đề liên 
quan đến việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương chính thức và thông báo Hoàng Quốc Việt 
sẽ đi dự Hội nghị. Rồi Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, Phan Đăng 
Lưu,Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… những nhân vật 
lịch sử nổi tiếng đó cũng đã có nhiều năm tháng hoạt động, làm việc cùng Hoàng Quốc Việt.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên Hoàng Quốc Việt gặp khi ông lên Pác Bó 
(Cao Bằng) dự Hội nghị Trung ương lần thứ Tám tháng 5/1941. Từ đó cho đến năm 1969, 
ông luôn làm việc cùng Người và trở thành một trong những cộng sự và học trò xuất sắc 
của Người.
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Hoàng Quốc Việt là một nhà cách mạng vô sản lớn của Việt Nam. Từ người thợ yêu 
nước không chấp nhận sự bất công và cảnh lầm than nô lệ của đồng bào, ông đã trở thành 
nhà cách mạng. Hoàng Quốc Việt đã xuất hiện trong lịch sử chính trị cận - hiện đại của dân 
tộc với tư cách là một thành viên của thế hệ những chiến sĩ cộng sản ban đầu, liên tục là một 
thành viên có uy tín của Bộ Tham mưu lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
kháng chiến chống các thế lực ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và khôi phục sự thống nhất 
đất nước. Cả cuộc đời ông đã gắn liền và có những đóng góp tích cực vào dòng chảy cách 
mạng vô sản Việt Nam trong nhiều khúc quanh của lịch sử dân tộc ở thế kỷ 20. Đồng thời, 
cuộc đời hoạt động chính trị của Hoàng Quốc Việt đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử chung với 
các nhân vật nổi tiếng như: Hồ Chí Minh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Tôn 
Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng…

Hoàng Quốc Việt, người thợ - nhà cách mạng mãi mãi được nhân dân ghi nhớ.
====================
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HOÀNG QUỐC VIệT
A MECHANIST, BRILLIANT REVOLUTIONIST 

Đặng Hòa

In this paper, the author makes an introduction to Hoàng Quốc Việt, a brilliant 
revolutionist of Vietnam in the 20th century. He would be trained to be a mechanist 
in the college in Hải Phòng. However, he was then expelled from school because 
he had taken part in the struggle against the French colonialists for releasing Phan 
Bội Châu. Hoàng Quốc Việt sacrificed his whole life to the revolutionary process of 
Vietnam since the Communist Party of Vietnam was established in 1930. During 
his revolutionary career, Hoàng Quốc Việt worked and fought together with other 
famous revolutionists, such as Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Lương 
Bằng, and especially Hồ Chí Minh. With his considerable contributions to the 
country, Vietnamese people will memorize Hoàng Quốc Việt forever. 


