
Nguyễn Ái Quốc Đã Chết trong Nhà Tù Hương Cảng Năm 1932 
 
 
Tờ báo L’Humanité của Pháp đã đăng ngày 9/8/1932 tin về cái chết của Nguyễn Ái Quốc trong nhà tù 
Hongkong với cái tựa: “Le vaillant fondateur Du Parti communiste indochinois est Mort emprisonné” (Người 
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chính sách sắt máu, để đoàn kết giai cấp công nông cho mục tiêu giải thực. 
 
Ông ta đã thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương, là tổ chức lãnh đạo đấu tranh của giai cấp công nông, và 
ông ta, dù bị thực dân cực lực khủng bố, sẽ lãnh đạo họ, với sự hỗ trợ tích cực của giai cấp vô sản Pháp, sẽ 
dẫn họ đến chiến thắng. Thực dân Pháp đã giết Nguyễn Ái Quốc, nhưng thực dân sẽ không thành công trong 
nỗ lực ngăn cản người Đông Dương đấu tranh giải thực. Thực dân đã cấm trồng lúa để "giải quyết" khủng 
hoảng kinh tế, một hành động không có kết quả gì ngoại trừ làm cho tình trạng chết đói thêm tồi tệ. Thực dân 
đã đốt làng Sơn Dương, khiến cho sáu gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Và 2,000 cu li đồn điền đã bị 
đuổi việc và đang biểu tình tuyệt thực ở Sài Gòn. Thực dân Pháp đã giết Nguyễn Ái Quốc, cộng vào sự bắt bớ 
hàng ngàn người, gồm cộng sản kiên định lẫn những công nông đấu tranh cho quyền sống và tự do của họ, 
Đảng Cộng Sản anh em của chúng ta ở Đông Dương đang kiên cường chiến đấu ở tuyến đầu. Hàng tá người 
lính và những người làm cách mạng khác đã đứng lên và tiếp tục công việc của Nguyễn Ái Quốc. 
 
Cùng thời gian mà thực dân Pháp giết Nguyễn Ái Quốc trong nhà tù, Đảng Cộng Sản Đông Dương anh hùng 
đã khởi động một chương trình hành động hướng dẫn hàng triệu công nông trong công cuộc đấu tranh chống 
thực dân Pháp. Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Pháp, kính cẩn nghiêng mình trước di hài của lãnh đạo 
cộng sản Nguyễn Ái Quốc, và nhiệt liệt tán thành chương trình hành động của Đảng Cộng Sản Đông Dương, 
đã được ủy ban lâm thời phê duyệt, chương trình này sẽ tiếp tục và khuyến trương cuộc chiến đấu được 
Nguyễn Ái Quốc khởi xướng. Văn bản đó chứng minh được sự trưởng thành vững mạnh của đảng anh em 
của chúng ta. Nó chứng minh rằng mặc dù bị chủ nghĩa thực dân đàn áp dã man ngoài sức tưởng tượng, dù 
có những cuộc tàn sát đẫm máu ở Nghệ Tĩnh và Nghệ An, năm 1930, thực dân Pháp đã không ngăn cản 
được sự lớn mạnh của Đảng Cộng Sản Đông Dương anh em chúng ta, càng càng vững mạnh, ngày càng 
kiên định với cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Dương, và của giai cấp vô sản nói chung. 
 
Thực dân Pháp vừa giết chết đồng chí Likvey, thư ký Đảng Cộng Sản của chúng ta trong nhà tù Sài Gòn và 
tống ngục người thành lập đảng này. Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương sẽ trả lời cho sự mất mát này 
bằng một chương trình hành động để giải phóng Đông Dương khỏi ma cà rồng hút máu gọi là thực dân và 
những kẻ ủng hộ chúng, cái đám xã hội chủ nghĩa Pháp và giai cấp phong kiến cũng như giai cấp tiểu tư sản. 
 
Tờ L'humanité sẽ cho xuất bản bản tóm tắt của chương trình hành động của Đảng Cộng Sản Đông Dương. 
Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Pháp kêu gọi tầng lớp công nhân Pháp tích cực liên minh ủng hộ nhân 
dân Đông Dương, những người đang đói khát và bị tra tấn, để gia tăng đấu tranh chống lại kẻ thù chung,  
thực dân Pháp. Đảng Cộng Sản Pháp kêu gọi nhân dân Pháp cùng lính thuộc địa và lính lê dương cũng như 
giai cấp công nông đừng quên rằng công nhân, cu li, tay sai thực dân ở Đông Dương là anh em của mình và 
kẻ thù thật sự chính là những kẻ áp bức dân Đông Dương. những liệt sỹ đã bỏ mình chỉ vì thực dân muốn bảo 
vệ quyền lợi của tài phiệt Pháp, vua cao su, công nghiệp, ngân hàng. 
 
Ngay khi anh em Đông Dương cho ra mắt chương trình hành động, thì chúng ta nên theo gương của họ để 
ủng hộ họ trong công cuộc đấu tranh giành tự do và khởi xướng cuộc đấu tranh của chúng ta bằng một cuộc 
cách mạng chống lại thực dân của chính chúng ta." 
 

 



                
 

 
 
 
 


