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Cây bút chống bạo quyền áp bức 

 
Cuộc đời tranh đấu chống cường quyền thuộc địa của Trần Văn Thạch gắn liền 
với nhóm La Lutte (Tranh Đấu), thành lập vào năm 1933 tại Sài Gòn. La Lutte là 
phong trào hàng đầu công khai chống chánh sách thuộc địa của Pháp tại Đông 
Dương. Nhóm rất nhỏ với vài trí thức trẻ tuổi theo Tây học, có lý tưởng chính trị 
khác nhau (Đệ Tam, Đệ Tứ, Quốc gia, tả khuynh); nhưng mọi khác biệt được bỏ 
qua để cùng tạo một chiến tuyến chung: chống chế độ thực dân, đòi hỏi cải cách 
và các quyền dân chủ cơ bản, củng cố phong trào công nhân, chống bóc lột, truyền 
bá tư tưởng cách mạng, khơi dậy ý thức chính trị nơi quần chúng. Vũ khí chính 
của họ là tờ báo Pháp ngữ La Lutte. Nhóm cũng chủ trương tham chánh bằng cách 
ứng cử vào Hội Đồng Thành Phố và Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. 

Năm 1937, sau khi người Đệ Tam ly khai nhóm Tranh Đấu theo lệnh Đệ Tam 
Quốc Tế, nhóm Tranh Đấu ra mặt chọn khuynh hướng Đệ Tứ và được giới lao 
động cũng như thành phần tiểu tư sản ủng hộ rộng rãi. Tháng tư năm 1939, các 
lãnh tụ Đệ Tứ là Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và Trần Văn Thạch thắng cử vẻ 
vang vào Hội Đồng Quản Hạt. 

Quyển sách này ghi lại thân thế và sự nghiệp báo chí, cách mạng của Trần Văn 
Thạch. Ngoài những bài viết chủ chốt tố cáo chế độ thực dân, ông còn giữ mục 
“Những mũi đinh nhỏ” rất được nhiều độc giả ngưỡng mộ. Ông chẳng chừa một 
ai: từ quan Thống Đốc đến viên cò Tây; từ thượng lưu, điền chủ đến ông huơng cả 
trong làng, đều bị ông châm chích thật đau.  

Dĩ nhiên, Trần Văn Thạch trả giá cho hành động can đảm này bằng những năm tù 
tội dưới thời chánh phủ thuộc địa. Nhưng giá đắt nhất sau cùng là chính sinh mạng 
ông, vào thời kỳ đại đa số dân Việt Nam cùng đứng lên giành độc lập. Chua cay 
thay, những kẻ sát nhân không phải là những người từng bị ông tố cáo.  

Chỗ đứng xứng đáng thật sự của ông cũng như nhiều người yêu nước bị giết vào 
thời kỳ cuối năm 1945 và sau đó, cần được xác định rõ lại trong lịch sử cận đại 
nước Việt Nam. Chúng tôi ước mong quyển sách này là một trong những bằng 
chứng trả lại sự thật cho lịch sử đã bị bóp méo từ lâu. 
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