
LỜI MỞ ĐẦU 

Sau khi Cộng sản chiếm trọn Miền Nam vào ngày 30-4-1975, mọi con bài của cả kẻ thắng lẫn 

người thua đều lần lượt được lật ngửa. Các tác giả của hai bên đã công bố hầu như tất cả mọi hoạt 

động công khai cũng như bí mật của mình. 

Riêng về những hoạt động của giới sinh viên thời chiến tranh, phía Cộng sản cũng đã công 

khai hoá các hoạt động của họ. Thật vậy, trong công tác mà người Cộng sản gọi là Thanh vận, tức 

là Thanh niên, Sinh viên, Học sinh vận, phía Đoàn (tức Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hay 

Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và Thành 

đoàn Cộng sản (tức Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ vận động 

thanh niên nội thành Sài Gòn - Gia Định) đã phổ biến rộng rãi trong nước nhiều cuốn sách, như: 

Phong Trào Đấu Tranh Chống Mỹ Của Giáo Chức Học Sinh Sinh Viên Sài Gòn (Hồ Hữu Nhựt. 

NXB Thành Phố HCM, năm 1984, 226 trang), Theo Nhịp Khúc Lên Đàng (Nhiều tác giả. NXB 

Trẻ, năm 1999, 1066 trang), Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Và Phong Trào 

Thanh Niên Việt Nam (Nhiều tác giả. NXB Thanh Niên, 616 trang), Trui Rèn Trong Lửa Đỏ (Nhiều 

tác giả. NXB Trẻ, năm 2005, 504 trang), Huỳnh Tấn Mẫm Một Đời Sôi Nổi (Diệu Ân. NXB Lao 

Động, năm 2008, 290 trang)... Hầu như tất cả đều viết với giọng điệu khoe khoang hoặc tâng công 

cho nhau trong tư thế kẻ chiến thắng. Một điều dễ nhận thấy là họ chỉ thi nhau thuật lại thành tích 

“làm cách mạng lật đổ” tức là chuyện “đánh cho Mĩ cút, đánh cho Nguỵ nhào”. Đang khi đó, họ 

không nói họ có làm được cuộc cách mạng chính trị hay không và làm ra sao, tức là sau khi người 

Mĩ đã ra đi và Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) sụp đổ rồi, thì họ có “xây dựng đất nước bằng mười”, 

có làm cho dân giầu nước mạnh, có bảo vệ văn hoá, bảo vệ thuần phong mĩ tục, bảo vệ danh dự 

dân tộc hay không; rồi chuyện giáo dục tụt hậu, mất phương hướng, chuyện quốc nạn tham nhũng 

và những chuyện xài luật rừng, hèn với giặc, ác với dân, v.v....; nhất là chuyện có bảo vệ được sự 

toàn vẹn lãnh thổ hay không. 

Tuy nhiên, trong mấy năm vừa qua, người ta thấy xuất hiện một số cán bộ Thành đoàn Cộng 

sản, xưa đã đấu tranh tích cực chống “Mĩ, Nguỵ” trong Đại học, nay từ úp mở tới công khai, bắt 

đầu tỏ thái độ bất mãn, phản kháng chế độ hoặc tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản phản bội lại “lí 

tưởng tốt đẹp” thời tuổi trẻ của họ. Tuy mỗi trường hợp còn ẩn chứa những vấn đề riêng, nhưng 

có thể kể ra một số tên tuổi quen thuộc như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Đào Hiếu, Hạ Đình 

Nguyên...; mạnh miệng nhất là Lê Hiếu Đằng, mới đây đã công khai xé thẻ Đảng Cộng sản, đòi 

lập ra đảng mới! 

Về phía những người Quốc gia từng có liên quan tới môi trường trường Đại học ở Miền Nam 

trước 1975, mới chỉ có một ít bài viết về các phong trào sinh viên tranh đấu ngày xưa, số và lượng 

chưa phơi bầy được nhiều sự thật còn ẩn dấu trong những phong trào sinh viên này. 

Nhận thấy những thế hệ sống dưới thời VNCH, nhất là giới cựu sinh viên xuất thân từ các 

trường Đại học Miền Nam, sắp qua đi, nhưng họ và những ai quan tâm, đặc biệt là các thế hệ mai 

sau cần có cơ hội nghe biết một tiếng nói thứ hai về các phong trào sinh viên tranh đấu trước 1975, 

nhất là trong khoảng thời gian 1966 tới 1971. 

Để góp phần nhỏ nhoi trong việc gióng lên tiếng nói thứ hai ấy, chúng tôi gom lại trong cuốn 

sách này những bài viết của chúng tôi liên quan tới các phong trào sinh viên tranh đấu, mục đích 

là để chứng minh thật sự đã nổ ra một Mặt Trận Đại Học trước 30-4-1975, giữa một bên là Thành 

đoàn Cộng sản, bên kia là Lực lượng Sinh viên Quốc gia, và kết quả trận đánh này ra sao.  



Về phía Thành đoàn Cộng sản, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược các tổ chức của Cộng sản trong 

trường ốc, kèm theo là các cán bộ cốt cán phụ trách các tổ chức này. Sau đó, chúng tôi lựa chọn 

để khắc hoạ chi tiết về 3 nhân vật có thể coi là tiêu biểu cho 3 loại cán bộ Thành đoàn Cộng sản: 

Một là Trần Bạch Đằng, người chỉ huy trực tiếp và cao nhất bên phía Cộng sản trong mặt trận đô 

thị, bao gồm mặt trận Đại học; hai là Huỳnh Tấn Mẫm, tiêu biểu cho loại sinh viên Việt Cộng nhiệt 

tình tranh đấu, lập nhiều thành tích, nổi đình đám, nhưng cuối cùng bị bỏ rơi; ba là Nguyễn Đăng 

Trừng, tiêu biểu cho loại cán bộ trung kiên, vừa khôn khéo thâu đạt địa vị, vừa có dư thủ đoạn để 

bám giữ lâu dài vị trí quyền hành.  

Biết rõ về 3 cán bộ tiêu biểu này, quý độc giả sẽ có sự hiểu biết chung chung về các cán bộ 

Thành đoàn Cộng sản khác. 

Về phía Lực lượng Sinh viên Quốc gia, chúng tôi đánh giá cao sự hi sinh dấn thân của các sinh 

viên Quốc gia, vừa miệt mài trả nợ đèn sách vừa ý thức bổn phận người sinh viên Quốc gia, hăng 

hái tham gia các hoạt động nhằm loại bỏ ảnh hưởng của các cán bộ Thành đoàn Cộng sản ra khỏi 

môi trường trường Đại học, đồng thời tích cực tham gia các sinh hoạt học đường lành mạnh, các 

chuyến đi công tác cứu trợ đồng bào tị nạn Cộng sản, đồng bào nạn nhân bão lụt, đi thăm các chiến 

sĩ trấn đóng tiền đồn…  

Hoạt động của Lực lượng Sinh viên Quốc gia trong Mặt trận Đại học từ cuối năm 1971 được 

lợi thế hơn nhờ có sự nhập cuộc của Ban A 17 thuộc Phủ Đặc uỷ Trung ương Tình báo; đây là đơn 

vị đặc biệt tinh nhuệ, có khả năng biết rõ đối phương và biết cách đánh thắng đối phương. 

Ngoài ra, cuốn sách còn có một số bài về những nhân vật liên hệ xa gần với các phong trào 

sinh viên tranh đấu trong chủ đề Mặt trận Đại học. Đời tư của những nhân vật này không quan 

trọng, hành động chính trị của các nhân vật này mới là chủ đích của bài viết, bởi vì những hoạt 

động công khai của họ đã gây ảnh hưởng khá lớn tới nhiều người, tới số phận của Miền Nam tự 

do.  

Chủ đề Mặt trận Đại học cũng là cơ hội thúc đẩy chúng tôi tìm hiểu thêm về những cuộc đấu 

tranh của giới sinh viên thời Nho học và thời Pháp thuộc. Từ đó, cho thấy mối liên hệ, điểm tương 

đồng và điểm dị biệt giữa những cuộc đấu tranh của các thế hệ sinh viên Việt Nam. Những sự việc 

trong các bài tìm hiểu thêm này xẩy ra trước thời điểm của chủ đề Mặt trận Đại học Thời VNCH, 

vì thế chúng tôi sắp xếp các bài ấy vào phần Phụ bản. Riêng bài cuối cùng, GS. Nghiêm Thẩm Vị 

Giáo Sư Anh Hùng Nhà Khoa Học Chân Chính, là để tưởng niệm và tri ân vị giáo sư bảo trợ luận 

văn của chúng tôi. 

Mặt trận Đại học diễn ra tại Thủ đô Sài Gòn, vì thế, nội dung đa số các bài viết cũng hạn chế 

trong phạm vi Sài Gòn – Gia Định. 

Vì các bài được viết trong những thời điểm khác nhau, từ 2009 tới 2013, cho nên đôi khi có 

một vài chi tiết cần lặp lại để độc giả tiện theo dõi từng bài viết hơn, và có một số bài đã được phổ 

biến cũng cần nhuận sắc, trước khi đưa vào sách này. 

Đồng thời, chúng tôi xin minh xác 4 điểm:  

Thứ nhất, chủ đề này khá rộng lớn, còn cần sự đóng góp của nhiều người nữa mới tạm đầy đủ 

được.  

Thứ hai, chúng tôi chỉ chú trọng tới tính chiến đấu chống lại Thành đoàn Cộng sản trong Mặt 

trận Đại học cho nên chúng tôi không đề cập tới những sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và xã hội nổi 

bật thời đó của giới trí thức trẻ nói chung, của tập thể sinh viên Sài Gòn nói riêng. Chẳng hạn như 

Chương Trình Phát Triển Quận 8, Chương Trình Công Tác Hè 1965, Giỗ Tổ và Hội Tết Làng Văn 



Khoa, Ban Trầm Ca (1965), Phong Trào Du Ca, Đoàn Văn Nghệ Sinh Viên Học Sinh Nguồn Sống 

(1966), Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường (CPS, 1966), Phong Trào 

Học Đường Phụng Sự Xã Hội... Những tổ chức và những sinh hoạt ấy chủ trương “phi chính trị, 

phi tôn giáo, phi ý thức hệ, phi mọi thứ cạnh tranh của cái thời giao động, đấu đá...”, cho nên không 

mang tính chiến đấu trực diện với Thành đoàn Cộng sản.  

Thứ ba, trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ xoay quanh chủ đề Mặt trận Đại học, chưa bàn 

những chuyện liên quan tới các trường Trung học. Thực ra, tổ chức mật của Thành đoàn Cộng sản 

gồm có Đoàn uỷ Sinh viên và Đoàn uỷ Học sinh. Còn những tổ chức công khai mà họ muốn nắm 

lấy là Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn... Tổng đoàn Học sinh phát triển 

được tới 16 chi đoàn, nhưng chưa gây được tiếng vang bởi vì thủ lãnh Lê Văn Nuôi, một đảng 

viên, bị bắt ngày 3-10-1971 và bị đưa ra toà án xét xử ngày 23-3-1972. Đàng khác, vào khoảng 

thời gian 1971- 75, phía Lực lượng Sinh viên Quốc gia cũng đã có nhiều hiểu biết về Tổng đoàn 

Học sinh và đang tiếp tục theo dõi các hoạt động của tổ chức này.  

Thứ tư là về hình ảnh. Những tấm hình chụp các sinh hoạt của hàng ngũ sinh viên Quốc gia 

trước ngày 30-4-1975 nay rất hiếm và rất quý. Tiếc rằng những tấm hình này cũng đã phải chịu 

chung số phận bầm dập như thân phận của tất cả mọi người Việt tị nạn Cộng sản, cho nên nhiều 

tấm không còn rõ nét.   

Các phong trào sinh viên tranh đấu không là lực lượng giải quyết dứt điểm một cuộc cách 

mạng, một cuộc đổi đời chính trị, nhưng nó luôn luôn có thể đóng vai trò mũi nhọn tiến công tiên 

phong. 

Hiểu biết và rút tỉa những bài học từ các phong trào sinh viên tranh đấu là điều giới sinh viên, 

học sinh, gia đình, học đường và nhất là những nhà lãnh đạo đất nước cần quan tâm. 

Dù sao, đây mới chỉ là một nỗ lực cá nhân, chắc chắn còn thiếu sót rất nhiều. Chúng tôi thành 

thực mong mỏi nhận được sự chỉ giáo hữu ích của quý độc giả. 

Nhân đây, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các tác giả mà chúng tôi đã trích dẫn để làm sáng tỏ luận 

điểm trong từng bài viết. Chúng tôi xin cảm ơn Gs. Đỗ Khánh Hoan đã viết Lời Giới Thiệu, bào 

huynh là Bs. Trần Hoành đã đọc bản thảo và góp ý tổng quát. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Ts. Trần 

An Bài, Giám đốc Nguyễn Trần Quý, Chủ tịch Tổng hội SVSG Lý Bửu Lâm đã viết nhận xét; các 

thân hữu Trần Văn Huyến, Nguyễn Long Thao, Trần Mạnh Trác, Bửu Uy, Nguyễn Hữu Tâm, 

Trương Văn Banh, Nguyễn Thế Viên, Lê Anh Kiệt, Phạm Minh Cảnh, Đỗ Hữu Phương, Biện Thị 

Thanh Liêm… đã đóng góp cho chúng tôi những ý kiến, những tài liệu và hình ảnh quý báu. Chúng 

tôi xin cảm ơn hoạ sĩ Huỳnh Ngọc Điệp đã bỏ nhiều công sức để thiết kế trang bìa và trình bày 

sách. 

Sau hết, xin đặc biệt cảm ơn bà xã Thu Lan, các con Mandy - Quốc Tuấn, và Tommy đã luôn 

luôn khuyến khích và giúp đỡ chúng tôi trong việc thực hiện và ấn hành cuốn sách này. To my 

beloved grandchildren Teresa, Annie, and Emily. 



 
 

 

 

 
Lý Bửu Lâm 

Chủ tịch Tổng hội SVSG 1970-71 

Trưởng tràng SV 

Kiến trúc, 1969-72 

(Hình 2011) 

 

 
Bửu Uy 

Chủ tich Tổng hội SVSG 1972-73 

Chủ tịch BĐD SV 

Văn khoa, 1972-73 

(Hình 1973) 

 

 
Phạm Minh Cảnh 

Chủ tịch Tổng hội SVSG 

1973-75 

Chủ tịch BĐD SV 

Khoa học, 1973-74 

(Hình 2011) 

 

Viện Đại học Sài Gòn trước 1975 


