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Nhản dịp kỳ niêm 39 năm cách mạng Thảng s  p<i 
mQuổc khánh 2 — 9, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tính 
Lảm Đồnq xuất bản cuốn «Sơ thảo Lịch sử Đảng bỗ 
tĩnh Lảm tìồng, thời kỳ Í9Í5 — Í954». '

Cuỉỉn sách nhằm giới thiều quá trình đấu tranh cich 
mạng vẻ vang của cán bộ, đảng viên và nhân dán các 
dán tộc tỉnh nhà trong 9 năm kháng chiển chổng thực 
dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh Sạo của Đảng bộ 
Lám Đồnq, nhân dân các dân tộc trong tĩnh đã cùnq 
nhau đoàn kết, vượt qua mọi khỏ khăn qian khò, tiển 
hành cuộc kháng chiến, góp phần váo thắng lợi chung 
của cả nườc.

Trong quá trinh nghiên cứu oà biên soợn, Ban Nghiin 
cứu Lịch sử ĐảỉìCỊ đã được sự quan tâm cìiĩ đạo trực 
tiếp của Ban Thường vạ Tình ủìj, sự hướng dẫn của 
Viên Lịch sử Đủnq, sự giúp đỡ của các cơ quan Trung 
ương lỉà địa phương, vièc cưng cắp tư liêu • và đóng 
góp ỳ kiỉn của nhiầu cán bộ, đảng viên, nhất ỉà những 
đồng chi đă tham gia hoạt động ở địa phương.

Theo yêu cầu cuốn Sơ thảo Lịch 'sử Đảng bộ địa phương, 
Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tuy đã có nhiêu cố gắng
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ir»ñfi việc »ưa tầm tư tíềã, nghỉért cứa và hiền »ÔỘLÚ, 
nhưng do trinh độ cổ hạn', iư  liêu cồn thiều nên cuốn 
sách cỏn hạn chí. Chúng tôi mong rằng các đồng chi 
cán bộ, đảng viên, nhán dân tronơ tình và eác- bạn đọc 
tiíp  tục cung cấp tư liệu, góp ý kiến đ ’ê cuốn Sơ thảo 
được hoàn chỉnh hơn.

Đ i  L ift, I t fà g  2  tháng  9  năm  1984  
»A * i r e i I tA  c ư u  LỊCH s ử  »ẢNO TỈNH LẤM »ỒNC
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PHẦN THỬ NHẮT'

LẪM VIÊN VÀ BỒitíG NAI THỮỢNG 
TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO cuộc KHÁNG CHIẾN 

CHỔNG THỰC DÂN PH Á P

Cách mạng thầug Tảm thắng lợi đinh dẩu một bượe 
ngoặt vĩ đại, mỏ’ ra một kỷ nguvên mói trong lịch sử 
dân tộc ta — kỷ nguyên độc lập tự đo và chù nghĩa xã 
hội. Nhàn dân ta từ ngưòi nô 10 trở thành người chủ 
âăt.nước, đóvlà «Một cuộc đồi đời 'chirn tửng cỏ đối 
vòi ngưòi Việt Nam» (J). Đảng ta từ inột Đảĩìg không 
hợp pháp trở thánh một Đảng lãnh đạo cĩnnh quyền 
trong cả nưóc. Nưỏc ta từ một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, 
một nước dân chủ nhàn dàn đằu tiên ờ Đỏng Nam Á.

Nước Việt Nam dàn chủ cộng hòa vừa rhỏi ra đòi, 
chỉnh quyền nhân dàn còn non tre đã phải điTcmg đầu 
vỏi nhiều khó khăn phức tạp. Clnru bao giừ trên đất 
nước ta Jại có nhiều kẽ thù nhiĩ vặy, bọn phản động 
trong nitởc đang tìm cách ngóc đầu dậy chổng phá 
cách mạng, ám mưu lẠt đồ chỉnh quyền. Chế độ phong 
kiến mấy nghìn năm,, chinh sách cai trị, xồm lirợc của 
thực dán Pháp, phát xít Nhật còn đê lại hậu quẳ rất

(!) Lc Đuỉn — Yiếa lền dtf6i »gọn cừ  vA vtag CÙI s>sa* . K ẳ s  Sự ĩk ặ t 
16fe, t [ |> |  13.
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nạng nề, nền kinh tể đang gặp những khó khẵn thiếu 
thổn nghiốm trọng.

Nhưng 4P‘ó'i »ự ỉẳnh đạo tài tinh, sáng suốt củ» 
Đảng, ngay sau khi giành được chỉnh quyền nhàn dàn 
ta đã nhanh chóng khắc phuc Và vượt qua mọi khỏ 
khăn từng biróc ồn định đời sống, giữ vững chỉnh 
quyền, chuần bị bước vảo cuộc kháng chiến chổng 
thực dàn Phảp xám lược.

Hòa nhịp vửi thăng lọi (‘hung của cả nưởe, nhấn dần 
các dàn tộc anh em ờ  Lầm Viên Tà Đồng Nai Thượng 
dưới sự lãnh đạo củ» Đảng đã đứng lẻn giành chỉnh 
quvền và tập trung mọi sửc lực đề xẩy dựng chế độ 
moi. Từ đây ngirừi Kinh và người Thượng là những 
người làm chủ thật sự đát ntrỏc, không khí tự hào, 
phấn khải bao trùm mọi tầng lóp nhàn dàn.

Sau khởi nghĩa,‘Mặt trận Việt Minh và chỉnh quyền 
cách mạng ở Lảm Vièn và Đồng Nai Thượng đẵ nd 
lực răt cao, thực hiện từng bước chương trình Việt 
Minh nhẳm phuc vụ nhân dán, củng cố chỉnh qụyền 
cách mạng. Những chủ trương và cổng tác đS thực 
hiện:

1) Giải tản toàn bộ chỉnh quyèn tav sai của địch, 
thành lập chính quyèn cách mạn3  từ Tĩnh đến cơ sở, 
sỉr dụng một sổ công chức, trí thức tình nguyện tham 
gia cách mang. Thirc hiện chỉnh sách đoàn kết dân tộc 
của Đảng, trong ỦY ban và Mặt trận Việt Minh Tỉnh, 
có một số đại biếu dân tộc it người và nhân sĩ trí thửc. 
Ông Ta -tion-B ổiiO  là ủy viên ủy ban nhân dàn cách 

ĩ
(1) Ngưừỉ áín tộc Chu Ru, nguyAn thừ« ịshắi & dinh Quàn 0 |S  Tình 

Um Viền t*ì Bk Lạt, nỉm í966 11 phó chủ tịch ủy ban nhìn dln 
Cáah nặng Itia tkèrỉ tỉnh Tay ta  ®ức. Chết kim 1977 tệi Bi Lệt
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mạng lâm thời tỉnh 'Lảítt Viên. Ềy ban nhân đản cách 
mạng lâm thời tỉnh Đòng Nai Thưọng cũng cỏ một đại 
biều dân tộc ít người. Nhiều buôn làng tự động thành 
lập ủy ban nhân dân cách mạng. Tỉnh Lám Viên mở cuộc 
họp bao gồm cãc giới tại rạp Lang-biang (nav là 
rạp Giải phỏng — đường Phan Đinh Phùng — Đà Lạt) 
đễ thành lập Uv ban Việt Minh Tỉnh; sau đó cảc tS 
chức công nhân, phụ nữ, thanh nién, hội phv lão cửu 
quốc được, thành lập. Ở Đả Lạt, công nhàn cảc nganh 
nghề đặt trự sở tại nhà Nga, dường Lò Gạch (nay 
lả nhà sổ 3 — đường Hoàng Diệu) và coi đày là trụ 
sờ «Tông công hội», ủy ban níiàn dân tĩnh Lâm Viên 
quyết định bắt giam và giải ra Trung bộ đễ xẻt xử tèn 
Tràn Văn ]Lv (nguyên Tông đốc O) Ninh Thuận — Bình 
Thuận — Lâm Viên và Đổng Nai Thượng), Ưng Án 
(nguyên Quản đạo (2) Lảm Vièn) và một số tên taỷ sai 
đắc lực của Pháp, Nhật như Cò Nồng, mật ỉhảm Kế, 
một số tên cha cổ,đội lốt tồn giáo chống phả cáeh mạng,

Trong thòi gian này ở  Đồng Nai Thượng cũng thành 
lập Mặt trận Việt Minh Tỉnh và các đoàn thề cửu quốc, 
ủy ban nhân dân Tỉnh đổng Ỷ cho Cao Minh HiệUi 
(nguyên Quẫn đạo Đồng Nai Thượng) về quê.

Ở hai tĩnh các đoàn thê cứu quốc tích Cực tham gia 
các hoạt động xã hội như: Ban Hồng thập tự, tuần lỗ 
vàng, tuần lề đồng, tuyẻn truyền các chủ triroui», chinh 
sách <củ» chỉnh phủ trong các tầng lớp nhùn dâiì.

2) Giải tán các đội bảo an, tồ òhứe các đon vị vệ quổc 
«loàn và dàn quân, tự vệ'; thu nhận những sĩ quan,

(1) Tồng đlfc ià chđrc Tụ c*o chất về hành chinh cùa một tinh  lárn h«7
kiêm nhiều tinh . '

(2 ) Lk chức vụ dề phy trách hành chính ở một ểja phu-rng ắưọrc xtm
oh» một tỉnh  #hò * * .
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ỉ>ình ỉinh, bầo an tinh ĩiguyện theo Cách mạng. Tĩĩiố 
‘ Lâm Viên sử dung Đội (Ịy bảo an thèo Cách mạng lào» 

cản bộ chĩ huy cẵp trung đội. Trong số 200 súng trường»
4 sủng mảv thiu được, Lâm Viên đa chi viện cho lĩnh  
Đồng Nai Thượng và tỉnh Ninh Thuận 100 sủng 
trường. Tĩnh Đồng Nai Thượng dùng Quản (2), Đội 
theo cách mạng làm huấn luyện viên. Giải tảri các tS 
chức cảnh sát, mật thám của Pháp, Nhật, thành ỉập cơ 
quan cóng an và cảnh sát nhản dàn. Đưa một sổ cản 
bộ đi .họe trường quân chính đo Trung ương mở ở  Hà 
Nội đẽ đào tạo cản bộ quân sự, chuần bị phát triền lực 
lượng quân đội. Hoan nghênh và thu nhận một số hạ 
sĩ quan và binh lính quân đội Nhật tình nguyện ỉham 
gia lực lượng vũ trang cách mạng và sử dụng làm huẩn 
luyện viên quân sợ. Hầu hết những anh em nàv đèu 
tham gia quân'đội'và hoạt động tich cực.

3) Tịch thu và sung công tài sản của chinh quyền 
thực dán và chủ tư ban Pháp. Thành lập các Ban tư 
quản của công nhán đẽ quản lý các xí nghiệp, đồn đièn 
này và tiểp tục sản xuất. Phát động phong trào tăng 
gia sản xuất lương thực. Những công tác trên đẵ' được 
thực hiộn tốt.

Đồng bào các dân tộc ờ  hai tĩnh đẵ tich cực hường 
ửng phong trào tò chửc « Quỹ độc lập », «Tuần lễ vàng » 
«Tuàn lễ đồng», đã quyên gỏp đirực một sổ lớn vàng 
đồng và tiền, riêng Lâm Ýiênđẵ thu được 10 ỉ<*g vàng 
có ngiròi đẫ hiến cả những tư trang kỷ niệm cua đời 
mình cho cách mạng.

4) Thi hành sắc lệnh bãi bò thuế thân (8), ủy ban
(1) Bội là cíp  trung sĩ.
(2 ) Quần là cấp thượng sĩ. s
(3 ) Sắc lệnh kỷ ngìy VSn kiện M n *  1945 — 1154, tập n ,  B u

iM ta  cứ« lịch t i  Bảng Truag urvng—Mà Nội 1978, tiếng n i .
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nhân dân cáeíi mạng íám tỉĩòi hại tính đă thi hànìt triệt 
đề, vi đầy là một thứ thuế đã man cốathực dân Phảp. 
Tụyên bo ngày làm 8 giờ, đáp ửng nguyện vọng tha 
thiết của giai cẫp côhg nhân. Thành lập Ban cửa tể và 
trại cứu tổ, nuôi dưỡng người già, người tàn tật không v 
nơi nương tựa. Thực hiện sắc lệnh giảm tức, hoãtỉ nợ 
cho Rgirời nghèo, ủy ban nhàn dân Đòng Nai Thứợng 
tuvên bố xỏa nợ người Thượng còn nợ người Kinh. V

Tô chức phong trào lạc quvên vả hũ gạọ tiết kiệm 
giúp đỡ đồng bào miền Bắc bị nạn đỏi. Gảc tầng iởp 
nhân dân của hai tỉnh đã nhiệt liệt tham gia với tinh 
thần « Ngirời trong một nưỏc phải thương nhau cùng », 
tinh thần «Nhường cơm xẻ áo». *

5) Thực hiện sắc lệnh thanh toản nạn mù chữ (*), mỗi 
tĩnh đều thành lập cơ quan bình dân học vụ, tố chức 
các lóp học ban đêm. Phát động phong trào thê dục, 
thê thao, văn nghệ. Ở Đồng Nai Thượng đã dịch các 
bài hảt Cách mạng ra tiếng dân tộc đễ đưa vào các 
vùng dân tộc ít người. Các trường học tiếp tuc mỏr 
cửa, số học sinh đi học đông hơn trước. Chưong trinh 
Việt Minh được đưa vào nội dung giảng dạy, xỏa bố 
những nội dung giáo dục trải vói đường lối cách mạng 
cua Đảng.

Tuv chinh quyền đã về tay nhân dân, nhưng Ờ 
Đà Lạt quân Nhột vẫn còn chiếm giữ những vị tri quan 
trọng như nhà máy Điện, Ngản hàng, Bưu điện, viện 
Pát-xtơ và đỏng quân trong một số đồn. Lúc này 
chủng vẫn thực hiện những điều quy định côa chinh 
quyền cách mạng. Trưở.c ngày 6-9-1945 một số làn

0 )  Sắc lệnh ký  agky 8-9-Ỉ945. Vẫn kiện w » g  1945 — 1954, tập II, £*>
N CLS9 Ĩ ĩtia g  vVag  — Hấ N ệí 1&7S, trs» i 114 “  1ỈS.
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quản Nhật đẳ rút, aỗ còn lại tạp trung ở  cư xá B&-. 
no* (tức Chi Láng hiện nay), một số gác ĩf cư xả 
Đờ-cu (hiện nay & Trựờng Trần Hưng Đạo) và cư xả 
Ben-lơ-vuy (hiện nay ở  Đom Dirong). Tại Đà ĨẠtchl 
còn một sổ ít lính Nhật canh gác. Ở Đồng Nai Thượng 
một so it quân Nhật đỏng tại xưởng Đuv-vi-nhỏ 
(Dimgnauđ). Quản Nhật chuằn bị rút khòi hai tĩnh và 
định giao trại giam người Pháp cho ta. Thay vi đề 
làm việc đỏ, quân Nhật bị thực, dàn Pháp dựa vào thể 
lực quản Ành, buộc Nhật giao các vùng đất ờ miền 
Nam Việt Nam đồng thời với việc giẳi giáp. Nhật đẵ 
rút khỏi vùng nào, phải quav lại chiếm giữ đẽ bàn giao 
cho Pháp. Vì vậy, quàn Nhật ở Làm' Viẻn và Đồng Nai 
Thượng chẳng những không rút, mà còn đira số quân 
đẳ đi quay lại Đà Lạt, chiếm đóng thêm nhiều ắồn 
bót, trạm gác.

Ngày 24-9-1945 quàn Nhật ở Đà I.ạt mời đại biều 
Uy ban nhân dân tỉnh Lâm Viên đến, buộc phải 
chẩp nhận hai điều kiện : một là, dán khắp nơi trong 
tình bản thòng cáo của Gra-zAv (Gracev)í1) Tông chỉ huy 
quân đội Anh <y Nam Đông Dương ; hai là, giải tản 

cac lực lirựng vũ Irang của ta, nộp vũ khi chìo Nhật. 
Đoản đại biêu la bị Nhật giữ lại hai ngày đềm uy hiếp 
tinh thần, ta đẵ nhượng bộ và chấp nhận hãi điều 
kiện, nhưng cỏ sửa đôi là ta được giữ 200 súng đè 
thanh niên canh gác. Đoàn đại biễu ta về bảo cảo, ủy

(1 Mội éu tg  chìi yếu củ* bict,ttiỗnjỊ cáo l ì :  Ï — khíỉag ổưựe phép 
cÂdrc nhừug cuội bỉ;» tình ; 2— Không dược hội họp b ít CÍT. chỗ 
nào ; 3— Không đirực raaag ¥Ũ khí bất cứ thứ  ( ì ,  dù ỉh gậy, dao, 
tầm Tông vót nhọn... ; 4— Khóíig đa-ợc ra úur.Vng từ  21h30 đến 5k 
fing. Theo sách : C afe kháng chiỂa thi'B th ính  cừ« uhâa á iu  VN, Tệp 1 
XB lỉu  2. NXÜ5T, trang l ĩ
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ban nhần dân tỉnh IÁm  Viên khỉổng đồng ỳ vòi sự thỏ* 
thuận ăy, gửi thư cho Nhật bác bò các yêu sècb. Tuy 
vậy, ta cũng phải giao cho Nhậì một sổ súng đ i tinh
kình bởt căng thẳng.

Ở Đồng Nai Thượng. au&n Nhật cũng yêu íấcis nhữrỉg 
điều tưomg tự vòi ủv ban nhân dần Tinh. Nhơng ta đ l 
tranh thỏ và thuyết phục được quân Nhật ở  Đòng Nai 
Thượng nên chĩ giao sủng hông cố tỉnh chốt lấy lệ. 
Trong lúc giao vũ khí, lực lượng vũ trang ta phỗi rút 
khỏi đồn nhưng sau đỏ vẵn trử vê ò  lại trong đdn vồ 
không mang sủng công khai đi ngoài đường.

Tinh hình chinh trị ờ Lầm Viên và Đồng Nai Thượng 
trợ nén căng thẳng, quân Nhật thirờng xuyên.kiểm  
«huyệri gây rắc rối. Mặt khác, đê thực hiện ỷ đồ đánh 
chiếm cảc tĩnh Nam Trung bộ, thực dần Phảp đã dùng 
quàn Nhật từ sái Gòn lên đảnh chiếm Blao, Di Linh, 
Đà Lạt (11-1945) và chủng thả tất cả những người Pháp 
bị giam giữ.

Phát hiộn cao nguvên Lang-Biang và cao nguyên 
Dịiỉinh (1893), nhất là từ sau chiến tranh thế giỏi lần 
thứ nhất thực dân Pháp ra sức xây dựng, khai thác 
£>à I>ạt thành nơi nghỉ dưỡng nôi tiếng ỉr Đòng Dirơng. 
Giai cẩp tir sàn thực dân Pháp độc quvền kinh doanh 
hầu hết các ngành kinh i ế : Công nghỉệp, xây dựng, 
thương nghiệp, khách sạn và đồn điền,.. Đến năm 1945 
các đường giao thồng quan trọng đã hoàn thànb như 
đường 8 nối liền từ; Phan Thiậi lên LH Linh, đường II 
tứ Thảp Chàm đến Đà Lạt, đường 20 nối Liên Sồi Gòtt 
Vói Đà Lạt, đưòng sốt Tháp Chàm — Đà Lạt, sân bay 
4ốn dung Liên Khàng; xây dựng xong độp và nhả mảy 
Ihủy điệu Ankroét vỷi công Sttắt 3.500 KVVA, một ềứ
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ükà mảy cưa, ga ra sửa chữa ố tô, xưỗmg sửa chữa X* 
lửa, tnột 8Ố ẹơ BỜ khi tơợng thủy văn, nhà mảy nưởc, 
xây dựng hàng ngàn biệt thự, ba cư xả lỏn: Đờ-cu, 
Bờ-noa, Đa-vít và khách sạn Palace nồi tiếng, đã có 
trên 70 đồn điền trà, cà phố và nhiều cơ iỉr trồng rau, 
hoa, có đun điền lỏn như Trà cầu Đất diện tich hơn 
900 ha, cỏ ỉủe công nhốn lên tởi trén 1.600 người ; về 
giảo duc đỗ cỏ nhiềa trường trung, tiêu học.

Nẳra trên độ cao khổng chế và địa hình rừng Rủi, 
Lâm-Viên và Đồng Nai Thượng cỏ vị trí chiến lược 
quan trọng đối vùi Cực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và 
Nam Đông Dijvmq. Đà I«ạt chẳng nhừng cỏ nbiềũ cảnh 
đẹp, là nơi nghi dưỡng, cỏ vị Iri chiến lược quàn sự, 
mà còn có mối quan hệ chặt chẽ về đời sống và dir luận 
chinh trị, xâ hội đối với Sài Gòn, Miền Đông Nam bộ, 
cảc tỉnh miền Trung Trung bộ và ngược lại.

Tnrởc khi thựe dân Pháp đến, ờ  Lâm Viên và Đông 
Nai Thượng chỉ có đồng bào các dàn tộc it ngưừi, trình 
độ chậm phát triên, sống theo lối du canh, du cư, chưa 
phán Ịìóa giai cấp. Đi đôi vói yẻu cầu XÛV dựng và khai 
thảc, thực dản Pháp đã bắt ép, lựa chọn người Kinh từ 
miên Bắc, miền Trung và cùng một sổ người & cAc tỉnh , 
đỂn đày làm ăii sinh sống. Từ đỏ tình bình dản cư Cf 
Lâm Viên cỏ sự thay đồi, người Kinh sổng tập trung ở  
Đà Lạt, các thị trấn và dọc theo các điròng 11,20. Tỉnh 
Đồng Nai Thượng đản cư hầu hết ỉà đồng bào dân tộc 
ít người, phần đỏng là các dán tộc như Châu Mạ, K' Ho. 
Do biến đổi về cơ cấu dârv cư, tình hình các giai cẩp 
cfmg có nhiều biến động. Vùng dông bào dần tộc ít 
ngirời ở gần thị xã, thị trăn, trục giao thông biện tưựng 
bóc lột kinh tế đã xuỗt hiện, xã hội dã bát đầu phản hóa 
giai căp, có kả giàu người nghèo và ổă có một số làm
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f òng nbân b  cảc đồn điền. Vùng ngựời Kinh tại Đà Lạt 
cỏ giai cãp công nhâns giai cẫp tiễu tơ. fiẫn, giai eâ'p nông 
đẳn là nỉìữag ngưốl làm vơira và một 30 ít tư sấn Việt 
Nam, khồng có giai cấp địa chù. Triròc năm 1945 giai 
cẩp công »hân h Lâm Viên vồ Đồng Nai Thirựng có 
khoảng 15.000 người, chiếm 1/4 tỷ lệ dân sổ, không k í  
những người làm thuô theo thờỉ vụ. Đây là giai cấp 
chiếm sổ lượng đông và cổ mặt ở  cảc ngành xây dựng,

. đồn điền, thương nghiệp, công nghiệp là lực lượng sản 
suất, lực lượng cách mạng chù yếu ở địa phương. Trirởc 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 dần sổ Dà Lạt cỏ 
khoảng 25.000 ngươi, Đồng Nai Thượng cỏ khoảng 35.000 
ĩigười, trong đỏ người Kinh ẹỏ khoảng 3.000 (*).

Đồng bào các dân tộc ít người có truyèn thõng đấu 
ỉranh chổỉỉg giặc ngoại xâm. Thực dân Phỏp tìm mọi 
thủ đoạn vừa đàn ảp, vừa dụ dỗ, mua chuộc nhưng 
$íhỏng khuẩt phục được những vùng đồng bào Châu Mạ, 
chúng phải coi đó là «vùng chưa hề biết đ ến » .(a). 
Phong trảo «Mộ Cọ» (3) trong những năm 1937 — 1938 
írở thành phong trào quàn chúng rộng rai thu hút hàng 
■vạn ngiròi đửng lén cliổng thực đân Pháp xâm lưạc. 
Mặc dù ỵ  «làn áp nhưng phong trào này mãi mãi là bản 
anh hùng ca bất diệt, là niêm tự hào của đồng bào cảc

(Ị)  DSn »5 lâm  Viên chỏ yếu & 9k L«t, trong ể t  Phíp kitn cd khoỉng 
5.000, Him Lilt! kboảag 5.000, Việt khoẴíiS iO.OOO, Bgưồri Thưọrcg 
880. B íu  »ti« ĨỈMtí » ã  Phấp trỏ- ỉyi ch)Ểin ấèũg ngaĩn  Kinh ir LSm 
Viên chỉ còn 5.200. Ở  Bòog Nai ĨỈ3«fng đầsg bèo Kmb đi
t ia  cư khoảug 2.800 ngưỉri. (Tbeo tư hệu tháng kê cửa Ban Dghiío 
cửu lịch »ừ B ỉng Lỉm  Đồng).

(8) Theo bỉo cí« cử* CỗDg «ứ Bbng Nai Thượng aim 1925 c La Rigies 
Incoaatic >.

& ) 7& « Mộ Cọ » tbeo tiếng K 'H »  ỉ ì  hí T ĩio g  M  B ịíh  là  ỉk
n*w&i ải* tộ* K' ừ  bvỗa Bầng Bỉ), Isisyện Di tie h .
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¿An tộc ỉỉ người trong tinh. Bồng bảo Kinh hằu hết l& 
ngưỉri Uto động, vi bị áp bức bòc lột, khóng thè Bổng if 
quê nhà, đến đáv sinh sổng. Tuy ờ nhiỉhì địa phương 
khác nhau họp lại nbưng đều là những nơi cỏ truvền 
thông đốu trạnh cảch mạng. D irỏ ị. sự lãnh đạo của Bing  
Cộng sản, cảc tăng ỉởp nhân dân đã cùng nhau đoàn kết 
đău tranh chổng kẻ thù chung và làm thẩt bại ôm mưu 
cbia rẽ dân tộc Kinh — Thượng, chia rẽ địa phưưng và 
vân sống chanvhòa, đoàn kết cung nhau làm cách mạng.

Sau khi đảo chinh Phốp (9-3-1945), Nhật đả tuyén 
truyền thuyết « Đại Đỏng' Á » thuyết « Đòng chủng da 
vàng » đề cao cổng om của Nhật đã cho Viộl Nam « Độc 
lập». Tại Lâm Viên oỏ một số người xu ữ ò i hoặc nhẹ 
dạ v& một sổ tay sai đẵ đứng ra tồ chức diễu hành hoan 
bổ NhẠt và lập Đan liên lạc vỏi Nhật. Các t& chức chỉnb 
trị cơ hội đẵ xuất hiện như Tản Việt Nam, Đoàn thanh 
m¿n tiền tuyến... Lúc đồù Gỏ nhiều thanh niên bồng,bột, 
chưa nhận rõ bẳn chất chỉnh trị của tõ chức, đẵ ngây 
thơ tham gia phong trào thanh nién tiên tuyến ; nhièu 
công chức, trí thức,'một số tư sản gia nhập Tần Việt 
Nam. Nhưng trirởc ngày khởi nghĩa, do anh hưỏ-ngrộng 
rãi của Một trộn Việt Minh và sự hoạt động của cán bộ 
tọi chỗ đã làm cho nhiều người thức tinh và hiêu r5 
tỉnh chăt chinh trị của các tồ chức-nảy, đã rủt ra khòng 
tham gia, do đỏ tồ chức Tán Việt Nam bị tan rS. Lực 
lirựng thanh niên tham gia Đoàn thanh nién tiền tuyến, 
câh bộ Mặt trận Việt Minh đã tim cách gia nhập vả vận 
động dề chuvềìi .sang hoạt động theo các chủ trương củ» 
Việt Minh’ và tuyên chọn đè kết nạp vào đoàn thỉT hanh 
niên Cứu quổc. Qua đó huy động được đông đỉò thank 
nién cũng như các tang lớp áẫ tích cực tham gi« TÒ Eg
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kh&ỉ nghĩa, gia nhập vko ấấỉi quần tự bộ độỉ Ỵầ chtìằn 
|?ị tiến hồnh cuộc khảng chiến.

Nhin lại quâ trình cốch mạng & Lâm Viên và Đồng Nai 
Thượng, các tàng lứp nhân d&n Kinh— Thượng đẫ tich 
cực tham gia eảc cụộc đấu tranh dán sinh dân chỏ và 
cẩch mạng tháng 8-1945, chuần bị tiến hành khảng chiến, 
đă thồ hiện lòng ”éu nưức và sửc mạnh vĩ đại của cẻc 
dàn tộc anh em tại địa phưang. Sau kfcỏi nghĩa thắng 
lợi, V chính quyền tồn tại khồng được bao lâu nhưng 
ảnh hiràng cùa cách mạng tháng Tám và những ngày 
»Ổng dưỏi chể độ mói đă đề lại cho các tầng lóp nhân 
dàn nhiều ồn tirựng sảu sắc. Mặt khác, do thời gian sống 
trong đột lập — tự do và hòa bình chưa đirợc bạo lâu, 
vi(x tuyen truyền giáo dục chưa được nhiều nên nhận 
tlỉửc vè Cách mạng, về Đảng, về chế độ mỏi cùa nhán 
dàn lao động còn những một hạn chế.

Tố chức Đảng ờ  địa phương ra đòri sớm, liền sau khi 
cỏ Đảng cộng sản Việt Nam, tuy nhiều làn bị đựt quãng 
nbirng vân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối vói 
Cổch mạng ờ Lâm Viên và Đồng Nai Thượng từ năm 
1930 đến tháng 9-1945. Trong thời gian khời nghĩa giành 
chỉnh quyên ờ Đà Lạt tuy cỏ hai chi bộ nỉurug vì trình 
độ nhản thức và riăng lực cồti hạrt chế nên chưa trực 
tiếp lãnh đạo nhàn dàn khời nghĩa. Một số cán bộ, đảng 
vĩủn được điều íìr các nơi khác đến Làm Viện hoạt động 
trirỏc khởi nghĩ« do chưa thật nhất tgJLvúi nhavn 
chậm hỉnh thành tồ Ẩ̂ ụrc lãnh
phương mà chỉ cả nhànjổưng ra vận độngabảrtvồânkhặi
n^liĩa. Ớ Đồng Nai TH ừcM ptm ỏcp^
tbrtng TAtn chưa có dầỊỊy Viffi’W itÌjỊ''cfSfoĐả&gĩtại-*jrfp
ủ i trực tiếp lănh đạo phong trảo,

ì
»
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Cảch mạng tháng Tám tìĩẳng lợi, nhiều đềng chí cản 
bộ, đảng viên raỏỉ cùng nhau đứng ra thành lập chỉnh 
quyền, tS chửc cảc đoàn thề và XÃy dựng lực lượng vũ 
trang nhưng chỏ yểu là ơ vùng Kinh, Sự ỉãnh đạo củ» 
Đẵng trong thòi gian nàv vẫn do. cả nhân cản bộ, đẫng 
viên thông qua tồ chức Việt Minh va chinh quyền Tỉnh. 
Hầu hết cản bộ chủ chổt của Việt Miníi và chính quyền ỉà 
công chửc, ti'i íhửc, họ có ỉòng yêu nưóc, nhiệt tỉnh cách 
mạng nhưng chim có kinh nghiệm lãnh 4ạo, chỉ đạo 
phong trào cách mạng. Đẫ thế, Lâm Viên và Đồng Nai 
-Thượng là chiến trivờng xa Trung ương, xa cáp trên, 
nằm sàu trong lòng địch, lại phải chiến đấu trước toàn 
quốc khảng chiến ( í 9-12-1910) nên cỏ nhiều khó khăn, 
lúng túng, do vậy có lúc chưa đe ra được những chủ 
trương đúng đẳn kịp thơi,

Đâv ỉà những đặc điếm chủ yếu của tình hình Lâm 
Viên và Đồng Nai Thtrọng trước khi bước vào cuộc 
kháng chiến chống thực dàn Pháp xâm lirợc, đã chi phổi 
đến thuận lọi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo chỉ 
đạo đỗ tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dản tộc.
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PHẰN THỨ HAI

ĐẲNG B ỡ LẲM ĐỒNG LẪNH DẠO NHẤN DẲN 
CÁC DẲN , TỘC TIỄN HANH KHẢNG CHIỂN

CHỐNG T h ự c  d â n  p h á p  x â m  l ư ợ c

(TỪ THẢNG 10 -  1945 0 ỂN THÁNỘ 7  -  195/)



CHƯƠKG I .

ÍẰM V ÎN . »ỒNG n a ị  t h ư ợ n g  CHUẦN bị v à  
Tiến  HÀNH KHÁNG CHỉế^l CKốNỠ  PHÁP

(Từ ỊO— 1945 đến 10— 1950}

I. BẢO VỆ CHÍNH- QUYỀN CÁCH MẠNG, RÚT LUI 
ĐÈ GIỠ GÌN LỰC LƯỢNG 

(Từ 10 — 1915 đến 1 — 1916) ' \

Khàn trương chuĩln bị chiện đău : \

Đirợc quân Anh chc chở, ngày 23-9-1945 thực đân 
Pháp nồ súng đánh chiếm Sài Gòn và mở rộng ra các 
tỉnli Nam bộ. Chủng đu phoi bày âm mưu xâm lirợe 
nước ta một lần nữa.

Ở Lâm Viôn và Đồng Nai Thượng thực dáa Pháp 
bắt 'ép quán Nhật ¡Miai chiếm lọi 'những vị tri đẵ Iĩiẩt 
đề bủn giao Lã cho chúng. Trước tình hình, đó ù}' ban 
nhản dim hai tịnh Làm \ic n  va Đồng Nai Thượng chả 
tnrong cap rút xàv dựng hr.- lượng vũ trang và tự vệ 
chiến đấu, tích cực chuàn bị mọi mặt dẽ, bào vệ chính 
qirvền cách mạng, bảo vệ nhàu dàn.

Ờ Lâm Viêff, các đon vị vê quốc đoàn đựọc thành 
lập, thành phần chù yếu là thanh nién, còng nhàn, cú 
một số họ sĩ quan, binh lỉnh quán đội Khật và các đỏi 
bảo an .tinh nguyện tham gia cảch mạng. Đại đội ỉ ự 
vệ Đa Thảnh khoáng 40 ngưòi chủ yếu lù tha d i ui én
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lâm vườn, ¿ội tự vệ Tả Nung hơn 70 ngirờỉ hẫu hểt 
lã anh em công nhân sờ Canh ki na, bộ sữa, cảc đồạ 
điền cùa Pháp ờ  vùng Cam I.y. Trung đội tự vộ ,nữ 
Đâ Lạt, các đội viền đỄu cắt tỏc ngắn, mặc đồng phuc 
và đirọc trang bị vũ khí thô sơ.

Ở Đồng Nai thượng một số nơi ổẵ thành lập các 
dem vị tự vệ, riêng ờ La Ba đại đội tự vệ cỏ trên 100 
người đưực tồ chức thành 4 trung đội, trong đó có 1 
trung đội nữ. Cảc đơn vị. vộ quốc đoàn, tự vệ chiến 
đấu vỏi một sổ sủng thuvđược trong thời gian khỏi 
nghĩa giành chính quyền và vũ khi thô sơ đã‘ tích cực 
luyện tập quân sự, tuẫn tra canh gác đề bảo vộ thinh 
quả cách mạng.

Tại Di Linh ban đồm ĩực lượng tự vệ vào ngủ trong 
âềa  vói tinh thần sẵn sàng chiến ,dấu. ủv ban nhân dàn

I tình Lâm Viên tô chức xưởng đồ sản xuät íựụ đạn. '
' '• -C _ ■ . ■ • .
Theo sự thúc ép của thực dân Pháp, quân Nhật ợ  

Lâm Viên vậ Đồng Nai Thượng đã vi phạm độc lập 
chủ quyền của ta và có những hành động khiêu khích.’ 
Trưỏc tỉnh hình đó Ưy ban nhàn dân tỉnh Lảm Vién 
chủ trirơng dùng lựổ hrợng quần'chủng nhân dân đấu I  

tranh đòi quân Nhật trả iụi nliững công sử mù chúng 
đang chiêm giữ. ‘ ■

"•> ị  X» .i

Sảng ngày 3-10-19-45, nhản đân từ cảc nơi trong thị 
xẵ Bà Lạt tập trung tại khu chợ Đà Lạt mit tinh hirỡng 
ừng lời kéu gọi của Chù tịch HÖ Chí Minh ùng hộ Nam 
bộ kháng chiến chống thực đàri Pháp. Boùn biễu tinh 
từ Trại Mát lên Đa Lạt đẽ dự lỗ mit tinh, khi đẾn Ga 
ra Mạoti-nét (nay là xưởng sửa chữa ô tò ờ tìirờng 
Tràn Hưng Đạo) bị quân Nhật bắn bị thirơng một 
ngưủã. Dòng chỉ chủ tri cuộc mít tiah búo ỉin cho nhau



dồn biết. Nhừ iửa đồ thêm đằu, hàng ngàn cảnh tay 
giơ lên hô to khằu hiệu; «Đả đảophảt xít Nhật, trẫ 
thù cho 4ồng bào». Vòi VÖ khí thô sa, nhản dản chia 
thành các đoản đến bao vây cảc cổng »ở, đòi quản Nhật 
giao lại chủ quyền cho ta.

Đoàn thử nhẩt kẻo đến bạo vây Viện Pảt-Xtơ (nay ò  
ềườngLè Hdng Phong). Đoàn thử hai kẻo đến khách sạn 
Paỉace, ngân hàng, bưu điện. Đớàn thử Ba kẻo xu ổng nhà 
ga xe lửa, khi đến cuối sân vận động gặp quàn Nhật 
trênđôi bẳn xuống, ta tồ chức chiến đấu cầo đến ngày 
hộm sau.

Tại nhà mảy Biện (nay ở đường 3-Ồ Đà Lẹt), theo chỏ 
irựơng của Uy ban nhân dân Tỉnh, lực lượng tự  vệ nhà 
m$ỵ đẵ nồi dậv chiếm giữ và kẻo ra bâo vảy bót h  ngẵ 
ba nhà máy điện. Quằn Nhật ờ bồn trong bắn ra, một 
số đong bào và tự  vệ hy sinh, trong đỏ có đồng chí 
Nguvễn I.ượng (tức Tư Phì). Tuy vũ khỉ thồ sơ, nhưng 
vói tinh thần chiến đấu dũng cảm, lực lượng tự vệ nhà 
máy điện đã tiốu diệt một số quân Nhật.

Tại khảch sạn Palace,'dinh toàn quyền Đông Dương 
(nay là dinh 2 ở đưừng Trần Hựng Đạo), ngàn hàng, 
bưu điện và Viện Pát-Xtơ, ta đã xiết chặt vòng vàý, 
cuộc’chiến đáu diễn ra vô cùng ác liột. Mặc đù anh Vu 
Hòa Hốt công nhân nhà tnảv điện hy sinh, bị thương 
vong nhiều, trời mưa tầm tã nhưng không một ai ròi 
vị tri chiến đáu. Khí thế .ổánh Nhật lan ra khắp nơi, ỏ- 
các ngả đường nhân dân truy lùng, -vây bắt và tước 
súng quân Nhật, có nơi đẩ bắt gọn một tiều đội Nhật, 
cỏ chị càm gỹio đâm chết một tên NhẠt trẽn dường

* phố. Nhân dàn tự động nấu c t r a u n g  xe tiếp tế đến 
cảc vị trí chiến đấu, các hội viện iỲỒtỉg Ban Hông thập 
tự ngày ềệm tận tinh ch&ovỊÓC aầững ỉìặVfỉri bị tbirorngi
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ẫang ngày thử hại, h Viộn Pảt-xíơ nhân dân đẵ baở 
vây bắt gọn toán lỉnh Nhật trong đỏ pỏ một sĩ quan. 
Thông qua tôn nàv, ta và Nhật đồng ỷ đinh chiến và 
trao'trả những người bị thưcrag, bị bẳt, quy định những 
vùng đóng quân của Nhật.

Qna bai ngày chiến dấu ta đã tiêu diệt 28 tên Nhật, 
bẵa bị. thượng nhiều tên khác, thu nhiêu súng. I.ực 
lượng cỉia ta cỏ 40 người đẵ anh dũng hy sinh, 80 
người bị thương. Vói tinh thần yêu nirỏe và lòng cặm 
thứ giặc sâũ sẳc, chỉ bằng vũ khỉ thô sơ, nhân dàn Đà 
Lạt đã anh dũng chiến đấu chống quân Nhật đế bảo 
v ệ‘độc lập chủ quyền. Trận đảnh Nhật ngày 3-10-1945 
mãi mãi là một tầm gưong si n ị  ngòi, một bản anh hùng 
ca bất diệt, Ngày 11-10-1945, Uy ban nhân dàn tỉnh' Lâm 
Viên tồ chức lễ truy điệu nhîrag đồng bảo và chiến sì 
đẫ anh dũng hv sinh. Hàng ngàn ngưòi đến dự lễ vỏ 
cùng xủc động tỏ lòng thương tiếc và biết ơn những 
hgưòi đẫ hy sinh, nguyện noi gương chiến đáu đễ bảo 
vệ Tố quốc, bảo vộ thành quả cách mạng. .

Cuối thảng 10-1945 thực dân Pháp tiếp tục mở rộng 
đảnh chiếm các tỉnh Nam bộ và chuẫn bị tiến cồng ra 
cảc tĩnh Cực Nam Trung bộ. Trirỏc tình hìnn khấn cap 
đỏ, Chính phủ lâm thòi chỉ thị cho các tỉnh tích cực 
xây dựng lực-lượng và tỗ chức chiểỉi đấu. ủy ban nhân 
dân tỉnh Lâm Viên qxiýct định đưa các CO’ quan, đoàn 
thê, người già, phu nữ, trẻ em tản cư xuống càu Đẫí. 
ơ 'Đ à Lạt chỉ còn một bộ phận tKírờng trực do một 
đồng chí ủy viên Uy ban nlỉân dân Tỉnh phụ trách. Lực 
lượng thanh niên, tự vệ thường xuyên tuần tra cành 
gác, sẳn sàng chiến đẩu. Công nhân nhà mảy điện đậ 
[háo gỡ những thiết bị quaú trọng mang tbeọ, do đó 
nhà mảy ngừng hoạt động.
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ưy ban nhâĩí dân tinh Đồng Nai Thượng chu írirơtìg 
cho nhân dân và các đoàn thê tồn cư xuống Bình Thuận. 
Tại Blao, ỗv ban nhân dân huyện quyết địhh mở kho 
lẫỵ vải, trà, thuốc chữa bệnh phân phát cho nhảĩi dán. 
Một bộ phận theo đường phía Nam rút xuống Xa Lôn, 
Bàu Nước, một bộ phận theo sông La Ngà xuống Tánh 
Linh. Ở Di Linh, cảc cơ quan của tỉnh và đồng bào theo 
đưòng số 8 rút xuống cây số 31 và Phan Thiết, Tỉnh 
chì đè lại một bộ phận trinh sảt *nẳm tình hình và bi 
mật chuyền tài liệu, hàng hóa xuổng nơi tản cư.

Do yêu cầu của sự chỉ đạo, ctíối thảng 10-1M5 ỦY 
ban nhân dàn tĩnh Lâm Viên cử đồng chí Trần Xuần 
Biền làm Chủ tịch, cốc đồng*'chí Trương Văn Hoàn, 
Chung'Văn Năm, Nghiêm Nghị sang công tác bên quân 
đội. ủy ban nhàn dàn Đồng Nai Thượng cử đồng 'chi 
Nguyễn An làm Chủ tịch Tỉnh và bồ sung thêm một 
SỐ ủy viên.

Chiến đấu và rút lui giữ gìn lực lượng:
Đầu tháng 11-1945, sau khi đảnh chiếm cảc tỉnh Nam 

bộ, thực dân l^háp dùng lực, lượng quân Nhật đè chiếm 
đóng Nam ’Trung bộ nhưng không thực hiện được, lại gặp 
nhiều tốn thất vá khỏ khăn. Trunơ tuân tháng 11-1945 
tReo lệnh của Pháp, qviàn Nhật cố chiếái giữ Phan Thiết, 
Phan Rang nhưng bị lực hrọ-ng vũ trang ta đánh bật. Ờ  
Nha Trang quân’ Pháp đưa 6 tàu chiến đến bẳn phả và 
đồ bộ đễ phoi hợp vói lực lừợng quân Phảp đóng ờ  Nha 
Trang nhưng bị quán ta đánh trả quyết liệt vả ta giự 
vững trận tuyến được một tuần, không cho địch bung ra 
khỏi Nha Trang. Ngày 29-11-1945 cạc chiến hạm của 
'Pháp phải rút đi. Tại Quy Nhơn Ịưc lượng vũ trang ta 
bao vây quán Nbật, đến ngày 12-12-1945 chủng đầu hang.

I
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Ở mặt trận Ềửttg ÍLả (Bìỗn Hòa) ta cung đầy iùi nhiều 
4ựt tán còng, gâý cho chúng nlũềụ thất bại nặng nề.

Không thirc hiện đươc chủ trương đánh nhanh, thắng 
nhanh đối vói Nàm Trung bộ quân Pháp tiến quản đánh 
chiếm Cao Mién (Cam-pu-chia), Hạ Lào và tự đường 
ba ranh giói Việt-Miôn-Lào đảnh chiếm Ban Mẻ Thuột 
đề tiỂn quá« xuống NhaTrang. Mặt khác, chửng dùng 
lực lượng quân đội Nhậttừ Sài Gỏn theo đường 20 đảnb 
chiếm Đồng Nai Thượng và Lâm Viên.

Như vậy, Lầm Viên và Đồng Nai Thượng là mục tiéu 
ehiến lược quân sự đổi với quân Pháp và cuộc kháng 
chiến cục bộ của quân dân Nam Trung bộ bắt đầu. Đưực 
quân NhẬt che chờ, những tên mật thám Pháp nhự Sô- 
ũ-nhông (Solignon), Đuỳ-vi-nhô (Duvignauđ), Lút-X« 
(Loussert), Mô-ri-dông( Môrizon)... đẫ lẻn lút hoạt động 
điều tra nắm tình hình hai tỉnh đẽ báo cát) cho Xé-đin 
(Xêđiie) chỉ huy quân Pháp ở  Sài Gòn.

NhẠn rõ âm mưu và hành động của địch, ủy ban 
nhâu dân hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng 
đã chủ trương gồp rủt xây dựng các phòng tuyến 
đánh địch ờ  đèo Bláo, đèo Prenn, Liên Khàng, Phi 
Nôm, Dran, Trặi Mát. Đồng chí Trương Văn Hoàn 
chịu trách nhiệm tồ chức chỉ huy phòng thủ từ đèo 
Blao đến Prenn, dồng chỉ Nghiêm Nghị chịu trách 
nhiệm tô chức chỉ huy tuyến phòng thủ từ Trại Mát 
đến Dran. Nhàn dàn các/địa phương cùng với thanh 
niên, tự vệ, cồng nhàn hăng hái tham gia xảy dựng 
phòng tuyến và làm chướng ngại vật tréa đirờng 20, 
đường l i .

Ngày 18-10-1945, Bộ chi huy mặt trận Nam Trung 
b<ỉ tăng cường cho Lảm Viên một trung đội Vộ quốc



quàn Ham tiến, trung đội này được đưa xuắng pliỏng 
tuyến đèo Blao. Từ miền Đông Nam Lộ, một trang 
đội Vệ quổc quân ra cùng phõi họp vói trung đội 
Nam tiến. Hai trung đội Vệ quốc quân*V’ói trên 100 
cản bộ, chiến sĩ, cùng vói nhân dân Kinh, Thượng, 
cỏng nhân các đồn điền khần trirơng xáy dirng phỏng 
tuyến phía Đông đèo Blao. Ở tuvến sau, một đơn vị 
phần ĩứn là phụ nữ lo tiếp tế, tải thương. Các đồng 
chí Chỏ tịch ủy ban nhân dân tĩnh Đồng Nai Thượng, 
Chủ tịch huyện Blao và đại biẽu các đoàn thè thường 
xuyên đến phòng tuyến thăm hòi, cồ vũ động viên bộ ,  
đội, dân quân tự vệ.
v Ngày 9 và 10 tháng 11 năm 1915 quân Nhật tiến theo 
đường 20 đề thăm dò lực lượng ta, nhưng chủng đều 
bị đánh lui ờ  chân đèo Blao. 15 giờ ngày 11 thảng 11 /  
năm 1945 một đoàn xe quản sự Nhật hơn 40 chiếc chử 
gần 300 linh tiến từ Sài Gòn lên. Khi doàn xe lọt vào 
vị trí phục kỉch tại đèo Chuối, quân ta đồng loạt nố 
sủng, đoàn xe dừng lại, quàn Nhật bắn trả dử dội. 
Cuộc chiến đấu kéo dài đến gần tối nhưng quân Nhật 
vẫn không tiến lên được, nhiều tên chết và bị thương, 
chủng phải quay vẽ ngủjđẻm tại^đồn Đi-đi-ê (Didier). 
Trong trận chiến đẩu này đồng chí trung đội trirởng và 
một số tự vệ hv sình. Sáng ngày hôm sau, quân. Nhật 
lại tô chức tấn công cuộc chiến đấu diện ra ác liệt, 
địch tô chức một mũi đánh vu hồi sau lưng trận địa 
ta. Vi lực lirựng quá chênh lệch, bộ đội và lực lượng 
tự vệ phải rủt khỏi phòng tuvến.

Cuộc chiến đẩu ỉr đèo Blao tuv khồng cận sửc nhưng 
bộ đội và lực lượng tự vệ đẩ chiến đấu rất dũng cảm, 
đánh lui nhitu đợt tỗn công của địch, tiêu diệt và làm 
bị ihương gàu 30 tên, phá hủy 1 xe quân sự. Nhân
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ềần Lâm Vỉên và feồng Nai Thượng rẩt tự hào và ghi 
nhỏ cộng on của găn 20 cán bộ, chiếĩl sĩ đã anh 
dũng hy sinh trong những cuộc chiến đấu này.

Dọc đường từ đèo Blao đến Đà Lạt, vì nlìân dân ta 
làm nhiều chưỏng ngại vật nên đến ngày 15 tháng 11 
băm 1945 quản Nhật mỏi lên đến Đà Lạt. Được tăng 
cường thêm lực lượng, ngàv 16 thán£Ị 11 năm 19-15 quản 
Nhật chiếm lại hầu hết các CÔÏ1Ç sở, nhà máy, đóng thêm 
nhiều đồn bót, bắt gia:n một số đồng chí trồng ủy ban 
nhàn dân tỉnh Làm Viẻn và hàng trám cán bộ, đồng bảo 
ta. Tại Di Linh quàn Nhật chiếm tất cà công sờ, nhưng 
ngưừi và tài sản chúng ta đă di chuyền. Ngày Í7 tháng
11 năm 1945, quân Nhật xuống chiếm đỏng Blao và bẳjt 
các đồng chỉ trong Uy ban về giam ờ Di Linh. Chiếm 
dưạc Đà Lạt, Di Linh chủng thả hết những người Pháp 
đang bị giam giữ, bọn nàvnhir bay thú sồ chuồng, chúng 
ửã điên cuồng chống phá cách mạng.

Khi lực lượng vũ trang fut lui, ủy ban nhân dân Đồng 
Nai Thirợng feổ tri một bộ phận trinh sát gòm 20 đồng 
chỉ ờ lại hoạt động quanh thị xã Di Linh, nhưng sau‘đó 
các đồng chi đă hy sinh, chỉ còn một em ỉiên lạc.

Trưỏ c tình hình và nhiệm vụ của cách mạng trong giai 
đoạn mỏi, ngày 25 tháng 11 hăm 1945 Trung ương Đảng 
ra chỉ thị « Khảng chiến, kiến quốc ». Sau khi phân tích 
tinh hình thế giói và trong niróc, .bản chỉ tlĩị hêu rõ : 
Guộc cách mạng mróc ta lúc nàv vẫn là cách mạng giải 
phỏng dân tộc ; kẻ thù chính của nhân dân ta lúc này là 
Ihực dân Pháp xâm lirọc. Khẫu hiệu vẫn là : « Dân tộc 
trén hết», «Tò quốc trên hết». Nhiệm vụ chủ vếu của 
chủng ta là kháng chiến. Nhiệm vụ tnrỏc tnẵt của nhân 
d&n tã ỉủc này là củng cố chỉnh quyên, chống thực đản



Pháp xẩm lược, bải ỉrừ nội phẩn, cấi Ihiện đòi sống chở
nhân dân. V

Quán trịệt chì thị « Khảng chiến, kiến qiiổc » cùa Trung 
ưcrn£ Bảng, Lảm Viên và Đong Nai Thượng dà tự thùnh 
lộp Uv ban kháng chiến (*) gồm cỏ đại biễu Uy ban nhán 
dân, Việt Minh, quàn đội đễ động viên, tồ chức'nhân 
dốn chuẵn bị khảng chiến chổng thực dô-n Phảp, bảo vộ 
chỉnh quyền cảch mạng. Đơn vị Vệ quốc đoàn cr Đà Lạt 
xuống tăng cường cho phòng tuyến Trại Mát. Lực lượng 
tự vệ Đ« Thành tô chức một bộ phận bí mật chuyên 
lương thực, thực phầm, vũ khí vào núi Bà dự định l$p 
chiến khu, một bộ phận khác tiếp tục canh gác, theo dõi 
quản Nhật ôr khu vưc Xi-tê-đờ-ou (Citéđecoux). Lực 
lượng tự vệ vùrig Cam Ly tăng cư?rag một bộ phận vào 
bảo vộ kho tàng b  Tà Nung, số còn lại hoạt động ngăn 
chặn quản Nhật đi cirớp phá.

Sau khi được tăng cưòng lực lượng, quân Nhật or 
Đà Lạt đỏng thêm nhiều đồrt4)ót, hoạt động ráo riết. Đầu 
tháng 12 năm 1945, lực lượng tự vệ Đa Thành, Cam Ly 
nhận lệnh rủt vào Tà Nung dễ bảo vệ hộ thống kho tàng, 

'íỉirợc bọn tay sai dẫn đường, quàn Nhát nhiều làn tố 
chức tẩn còng vào hộ thống kho tàng b  Tà Nung nhưng 
đều bị đảnh lui. Cuối tháng 12 năm 1945, lực lirợng tự 
vệ ò  Tà Nung lại được lệnh rút vào La Ba đễ thành lập 
một đơn vị tự vệ chiến đẩu. Nhiệm vu của đơn vị này 
là lập phòng tuyếr» ờ khu vực cây số 42 trên đường 
21 Bis (thúộc liỏn tỉnh lộ 18) đễ ngăn chặn qưàn địch từ 
Liên Khàng vào và từ Ban Mê Thuột xuổng, đồng thời 
vân chuyên hrongthực, thực phàm từ kho Tù Nung vào. 
Bộ phận trinh sát hoạt động tích cực, nắm chắc tình hình

( ỉ )  Tekn kháng ch iít ( 19-12*1946), chinh phỉ mói ra íẨe lỊnà tkằák 
lập ủy Ma khắng ebịlaTìah, Quyịa



lịch  vố thường xuyén bốo cảo về cơ quan chí huy quả» 
«ự đỏng ò  Dran, Quèn Nhật cho bọn tãv sai bỉ mật titira 
46 lựt lượng tc và tố ehửe hành quân vào La Bả. 01  
ttg&n chặn địch tiến quân cảe .chiến sĩ ta đS phá cằu Đạ
Đờn và kịp thời bảo động đễ đồng bào lảnh vào rừng. 
Sau hai giở cướp phả tài sàn của đồng bào nhưng khổng 
phát hiện được lực lượng ta chủng đã phải rủi liỹ.

*úy ban kháng chiếir tỉnh Lâm Viên tiếp tục chi đạo 
vịộc đưa nhâu dủn tản cử khỏi Đà Lạt, tò chức lực ỉượng 
trinh sảt ờ lại hoạt động đê nắm tĩnh hình địch, diột tề 
trừ gian. Đồng bào tân cư gặp nhiềiTkhố khăn, nhirng 
tinh than vẫn tin tirờng và lạc quan cách mạng, hăng hái 
phục vụ chiến đâu. Những nơi địch cl)ira chiếm đóng ta 
đầy mạnh luyện tập quàn sự, mả những lởp đào tạo cẩp 
tốc cán bộ trung đội.,Một số trí íhửc, phu nữ được học 
tập chỉnh trị và công tác tuyên truyền trong vùng địch 
đê trả về Đà Lạt hoạt động.

Ở những thị xS, thị trăn quân «Nhật chiếm đóng phổ 
xá yẫng người, nhiều nlià hàng dóng cửa, chợ họp thư* 
thốt, cỏng nhân các nhà máy, còng sở, đôn điền thiếu 
viộc làin, nhiều người bò về quê. .tực lượng trinh sát 
ở  Đà Lạt tícĩì. cực hoạt động, thảng 12 năm 1915 tên VÜ 
Đinh Hải cùng vói hai tẻn thàn cận đâ bị trừng trị.

Từ tháng 12 năm 1945, Vộ quốc đoàn được tố chức 
theo ngành dọc., các đơn vị trước đày thuộc Tỉnh nay 
thuộc hệ ọhĩ huy (Ịuân đội. ủy ban khảng chiến Tỉnh 
lồ chức đon vị cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ cor quan' 
và nắm tình hình địch.

Đè đổi phó vòi âm mưu và hành động lẩn chiếm 
cùa thực dàn Pháp, Bộ Tồng tư lộnh tăng cirờng chl 

các tĩnh Nam Trung bộ. Khu 6 được thành ỈẶp



I&m bẲy tinh từ Phủ Yên ỈTỈr vào. tự c  líTợng vô 
trang ba tinh Lâm Viéri, Đồng Nai Thirợng và Ninh 
Thuận thốọg nhăí thành một chi đội (tirong đương 1 
trung đoàn). t)ồng chí Cao Thanh Trà làm chi đội 
trirỏ-ng, đồng chí Chung Văn Năm chi dội phó, đồng' 
chi Lò Tự Nhiên chinh trị viỏn, Ban chỉ líuv chi dội 
đỏng Ở Phan Rang. Chi đội tồ chửc thành 3 đại đội 
(dại <ỉội tirợiiỉỊ (lương vòi tiễu đoán) và phụ trai b các 
noi : Cam Ranh, Đà Lạt và Phi Xôm.

Đâu tháng 12 năm 1945, sổ cán bộ Làm Viên học ỉt 
trưòng quân chính Hà Nội vỗ đư:/c tăng cường cho 
các phòng luyến Trại Mát, Phi Nòm, Liên Khàng. Phòng 
tuvển Trại Mát được bố tri từ cày số Ü đến cày số 8 trên 
đường 11 đễ ngăn chặn quản địch từ Đà Lạt xuống, bào 
*ệ vùng đất còn lại của tỉnh Làm’Viền, bảo vệ các cơ 
quan, đoàn thê và đồng bào tản cư ờ  cầu Đất. Lực 
lượng bảo vệ phòng tuyến hao gồm 1 đại đội của chi 
đội, trong đỏ cỏ một phàn đội (-tương đirong-trung đòi) 
Nam Tiến* lực lirọ-ng tự vệ, thanh niên địa phương (cỏ 
một số Ihanh niên dùn tộc il ngiròi) và còng nhàn nhà 
máy Trà cầu Đất, công nhàn xe lưa. Phòng tuvến bố 
trí thành nhiễu tuvến khác nhau có hăm hào, công sự 
chiến đâu và vât chirỏng ngại trên đirờng. Các cơ quan 
đoàn thẽ, Ban Hồng thập tự tliirờng xuyên đến động 
vièn thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ.

Trong thòi gian nàv, phái đoàn của Chính phủ lAm 
thời do Bộ trường Lê Văn Iĩjến dẫn đầu và phái đoàn 
Bộ Tồng tư lệnh do đồug chí Đàm Minh YienJanh đạo 
đến kiễra tra và động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dần a  phòng tuyến Trại Mát.

Ở Đông Nai Thượng, ủv ban kháng cìũến Tình ehĩ 
ầạo lập phòng tuyến ở  cáy số 42 trên đường sổ 8; bổ . 
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t r i  t r ậ n  đ ị a  v à  đ ặ t  c h w frn g  n g ạ i  v ậ t  t ĩ è »  t i iy Ể n  đường 
Liêu Khàng —>■ Phi Nỏm Dran.

Sau khi chiếm đổng cảc thị Siẵ, thị trín quần NTbật 
tăng cường khủng bố, bắt bử những người chủng chó 
là Việt Miặh hòng UY 1 i  'P tinh thăn nhàn dân. Nhưng 
quăn chúng nhàn dàn vùn một lòng tin tưởng và hirúng 
vồ cách mạng, lực hrợng tự vộ bí mật hoạt động. Đềm 
ngày 2 rạng ngày 3 tháng 1 “hăm 1916, tự vệ Đà Lạt đẵ 
ném hai quà lựa đạn vào trạm phát điện Ang-Krỏ-Oét 
phả hòng một số thiết bị làm cho trạm phái ngừng 
hoạt động mấy íígàv. Dèm ngày 3 Iháng 1 có 30 »ù nhân 
ở  nhà. tù Đà Lạt bi mật vơợt ngục.

Tại Cổng Hinh (nay là Blao) đồng bào các dân tộc 
vô cùng khảm phục tinh thàn băt khuất, anh đìing hy 
sinh của ông K‘Klú. Sinh ra và lởn lèn'trong một gia 
đình nghèo ttìnộc dàn tộc K‘ Ho ở tyuỏn Kon- ? Srv rea 
(ở  xa Lộc Sơn), ông sỏm có tinh thần chống np Ybức 
bóc lột, không đi xàu, di linh cho Pháp. Hai lăn bị bắt 
giam, thực dàn Pháp tìm mọi cách đê dụ dỗ, mua 
chuộc nhưng không khuẩt phục được òng. Mãn hạn tù 
trờ về buôn làng, ỏng tiểp tục vận động đồng bào đấu 
tranh chống địch. Cách raạng thảng Tám thắng lợi, 
ôn* tích cực tuyên truyền, vận động đòng bào tham giá 
xây đựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, tô chức 
lực lượng thanh niên tham gia xây dựng và chiến đấu 
tại phòng tuyến đèo Blao. Quân Nhật chiếm lại Đồng 
Nai Thượng, ông cùng một,sổ cản bộ ờ lại~vìmg địch 
đế tuyên truyền, tồ chức nhản dân tham' gia khảng 
chiến. Ông và một số cán bộ huyện Blao bị bắt. Biết' 
không khuãt phục được ông và đê uy hiếp tinh thần 
đông lỉào, ngày 5-1-1946 địch đưa ông đi bẩn. Trước
mũi £'?ủng quần thù ỏng vẫn ỉũêa ngang và nòi



những ỈM đanh thép cuổi còng làm quàn địch kbiểp 
»7 : «Tao khỏng sộr chếí, tao chít yì nhân dân tạo, vi 
nủi rừng của tao... Tao chết nhưng nhâu tao 
tiếp tục đánh mày, tao chết trước, mày chết sau, oải 
chết của bọn mày mang theo tội lỗi... ».

ồng K‘Kíu không cùn nữa, líhirng đồng bào các dàn 
tộc vặn nhắc đến ông, noi gương ông cùng nhau đoàn 
kết giữ vững buôn làng, tìỏ là nguồn sức mạnh tinh 
thần to lởn cồ vũ lòng yêu ntrỏe'và quvết tâm kháng 
chiến chống thực dàn Pháp xâm hrợc cùa đòng- bào 
các dần tộc trong Tỉnh.

Đễ thực hiện quyền làm chủ thật sự cửa nhàn dân, 
ngày 6 tháng 1 năm 1946 nhản dàn cả .nước từ 18 tuồi 
trờ Lên đẵ tham gia Tồng tityền cử bầu Quốc hội và 
lập chỉnh phủ chỉnh thức. Ở Lâm Viên và Đồng Nai 
Thirợng tuy hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng cuộc 
bàu cử được tồ chức, tiến hành khần trương và đảm 
bảo. nguyên tắc, trong những vùng địch kiêm soát ta 
tồ chức những hỏm phiếu bỉ mật mang đến từng nhà 
đẽ cử tri bỏ phiếu. Mặc đù địch tìm mọi cách tuyên 
truyền, xuyên tạc, khủng bố nlurng cuộc bầu cử đã 
thành công tốt-đẹp. Nhàn dàn pliấh khởi, tự hào lần 
đàu tiên được thực hiện quyền làm chủ của mình 
trong một nirỏc độc lập, thễ hiện sự'đoàn kẾt nhất tri, 
tin tường b  cách mạng. Kềt quả bầu cử: ờ Làm Viên 
đồng chí Ngỏ Huy Diễn và ờ Đồng Nai Thượng đồng 
ehí HỒ Nhẵ Tránh (tức Hòng Nhật) trúng cử đại biẾu 
Quốc hội.

Cao nguyên Lâm Viên và Đồng Nai Thượng cỏ vị tri 
quan trọng vè quân sự, cỏ đưirag giao thông thuận tiện, 
Đà I-ạt là nơi thực dàn Pháp có nhiều cơ sờ chính trị, 
kinh tế và xẫ hội. Do đỏ, quyết tấm đánii chiếm CAO
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nguyén này ch&ng những lố raực tiêu ehiển lược c&a 
qnân Phốp, mà thực dản Phảp CÒQ cổ âm mưu xâv dựng 
LAm Viên v4 Đồng Nai Thượng ửong ý đồ xây dựng Tảy 
nguyên và dùng lực lirợng đồng bào dán tộc it ngưửi ở 
đây đê tiếp tực cuộc chiến tranh xâm lược. Trong nhữnp 
tháng cuối nỗm 1945, quân Nhật theo lệnh quàn Pháp 
đã nhiẽu lần tán công vào phòng tuyến Trại Mát đều bị 
đẵy lui. Trên đường 8 địch bắn J)há phòng tuyển tại cầy 
8Õ 42 và các khu vực tản ctr.

Thực hién kế hoạch đánh chiếm các tĩnh Cực Nam 
Trung bộ, ngày 27 tháng 1 năm 1916, từ Sài Gòn thực 
dàn Pháp đưa một lực lượng khoảng 140 xe chở quân 
lẻn Đòng Nai Thượng và I-âm Viên. Phối hựp vói quàn 
Nhật tại chỗ, ngày 28-1 chúng chia làm 3 hướng tấn 
công vào các phòng tuyến của ta.

HưỏngTrại Mát, từ sảng sỏmđịch cho pháo binh bắn 
dọn đường cho bộ binh tiến lên. Vói hệ thống phòng 
ngự trận địa và vật chướng ngại quản địch đã nhiều lằn 
bị đầv lùi. Sau khi củng cố lực lượng và tăng cường hỏa 
lưc, địch tiếp tục mỗr nhiều đợt tan công vào phòng 
tuyến. Cán bộ chiến sĩ quàn đội và lực lirợng tự vệ đả 
chiến đấu dùng cảm, gày cho địch nhiều thiệt hại nặng. 
Chiều hòm đó lực lirọng ta rút khỏi phòng tuỳưn Trại 
Mát và đưa đổng bào tản cư xuống Đá Trắng (Ninh 
Thuận).

Hướng Phi Nôm — Dran, sau một ngày chiến đẩu ác 
liệt, lực lượng ta cũng tạm thòi rút xuống Ninh Thuận.

Sau khi phả vỡ được phỏng tuyến trên đường 11 và 
đường 21 kéo dài, hai cánh quân cửa địch theo đường 
t l  xuống đảnh chiếm Tháp Chàm, Phan Rang. Trong 
ngày hòm đó đồng chí Ngổ Húy Diễn và đòng chỉ Chung
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Văn Năm xuổng họp ban chí huy chi đội & Pluut Ráng, 
lúc trờ về đển đèo Kr jng Pha gặp quân dịch từ trèft 
xuống, chủng bẳn hai đồng chí hy sinh.

Ở hưỡng đường sổ 8, sau một ngày chiến đẩu ả«* liột 
ỉ/ phòng tuyến câv sổ 42 đẵ diệt đưực nhiều tên địch trong 
đó cỏ tên linh mục Sô-ven (Chauvel). Sau đó lực 
lượng vũ trạng và đồng bào rủt xuống vùng Suối Hệ, 
Suối Nha Đam (Bình Thuận).

Như vậy, đến ngày 28 tháng 1 nãm 19-46 thựr đốn 
Pháp đà hoàn toàn chiếm liai tỉnh Lảm Viên vá Đong 
Nai Thượng. Các cơ quan của tĩnh, lực hrựng vù lvan<Ị 
và một số đồng bào đà rút xuống Ninh Thuận và lìinh 
Thuận đẽ xây dựng căn cử, chuẳn bị lự.', lirợng trờ về 
hoạt động ở tĩnh nhà. Từ đủy lực lượng ờ La Ba mất 
liên lạc vói cấp trên, một sổ cán bộ, chiến sĩ hoan^ 
mang bò đơn vị. Số còn lại gan GO đong chi rút vào 
căn cứ đóng ở Pro-teng tiếp tực hoạt động và tìm 
cách Bên lạc vói cấp trỏn.

Từ khi khởi nghĩa giành đirọc chinh quyền đến khi 
thực dàn Pháp trỏ* lại chiếm đóng, vái khoảng thời gian 
hơn 5 tháng vừa củng cổ, xủv dựng, vừa tỗ chức chiến 
đỗu đễ bảo vệ chinh quyền, nhân dàn hai tỉnh Lâm Vièn và 
Đồng Nai Thượng đă vượt qua biết bao khó khln, thử 
thách, ủy ban nhán dàn và các đoàn tliẽ hai tinh đa 
f,ỏ nhiều cố gắng nhẳm nhanh chóng ồn định đời sống 
nhản dàn, giữ gìn trật tự trị an, bảo vộ thành quả cách 
mạng. Khi thực dàn Pháp có àin miru và hành động 
trở lại xâm hrơc, đồng* bào các dần tục và lực lirọng 
vũ trang hai tỉnh đã cùng nhau đoàn kết, xày đirng 
cốc phòng tuyến chiến đáu, nhiều cán bộ, chiến sĩ và 
đồng bào đã anh dũng hy sinh đề bảo vệ nền độc lập, 
tự do vừa m6i giành được.

u



khoảng thời gian hơn 5 thảng ẩy đã đề lại trong kỷ ứe V

nhân dân eảc dản tộc hai tĩnh niềm phạn khỏi, tự hào, 
mội lòng tin tưfrng vảo sự lành đạo của đảng, cfia cách 
mạng. Tuy nhiẻn, do thời gian gấp rửt nên việc xẠy 
dựng chinh quyền cách mạng và tố chửc các đoàn thê 
cửu quốc ò  cấp cơ s(V clura đều khắp, nhất là clnra 
kịp mả rộng đến các vùng (làn lộc xa xôi, lại phải lo 
đổi phỏ vói tình hình địch hết sứt' căng thdiiíỊ và khẫn 
trirơng, đồng thò*i cfing do chưa nhận thức hết tỉnh hình 
nên việc chuần 1)Ị kháng chiến lâu dài ở địa phương chưa 
có kế hoạch đầy đủ và kịp thời đẽ chù động đối phó 
vòi địch. Do đỏ khi quàn Pháp trờ'lại xám lược, các 
cơ quan, đoàn thề và lực lirọng vũ trang hai tỉnh đều 
rút lủi quả xa ra hết khôi tỉnh mà chưa -:hú ỷ lập căn 
cứ, xâv dựng bàn đạp, chỗ đứng chân s trong tình dè 
các cơ quan lãnh đạo và lực lirợw£ VÜ trang »bám lại 
tiếp tục khảng chiến.

cQo

II. CỦNG CỐ LỰC LƯỢNG, XẨY DỰNG CÃNCỨ. LẦXH 
ĐẠỌ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DẲN 
PHÁP ( 2 - 1 9 1 6 - 4  - 194«)

Đấu tranh (¡innq'co quụỉt ìièt ở Lâm Viên: *

Chùtrưong tàn cir, thực hiộn «vườn khòng. nhà trống», 
không hợp tác vói địch, được nhân dàn Đà Lạt và các 
cơ quan của tỉnh thi hành triệt dề. Mặc dù gặp nhiều khỏ 
khăn, thiếu thốn, đau ốm, bệnh lật..., nhưng khô,ng một 
ai nản chí, chỉ cỏ một số ngiròi khi đến Trà Kho (Ninh 
ThuẠn) vl cuộc sống quá khỏ khăn buộc phải trờ vè 
Lâm Viẻn nhưng cũng chỉ bám trụ trèn tru« đường 11, 
ồ  ngoại ỏ l)à Lạt đề tiện việc làm ăn sinh sống.
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'Chiếm đirực Lâm Viồn, thựcdân Hỉiáp thửa nhận Dồ Lạt 
\k € Thảnh phố hiu quạnh »(*). Đê cảo hoạt động kình 
tổ, xẵ hội trỗr lại binh thưởng, chủng kêu gọi nhân đốn, 
cống nliAn hồi cư, nhẩt là eòng nhân nhà mỉlyđiộn, Đồng 
thời chúng thẳng tay đàn áp những ngiròi chủng tinh 
nghi ỉù cản l)ộ hoỊỊc c ’> nhũng t ành động phá hoại, 
lìộ máv ngụv quyền tav sai đirọc x;‘iv (ỉựng củng cố, chúng 
thành lập «Hội đồng kỳ mục » *7 các phường xẵ. Trong 
thời gian này, ủv ban kháng chiến Tinh chủ trương đira 
một số cán bộ, công nhỉin cùng nbi\n dàn trờ về Đà Lạt 
đẽ xôv dung và phát triễn cơ sử cách mạng trong vùng 
địch kiêm soát. Bầu năm 1946, người'kinh ở Đà Lạt cỏ 
5.000 người.

Ở Ninh Thuận, địch thưòng xuyẻn càn quét, đảnh phá 
vảo các vùng cơ quan và đồng hào Đà Lạt tản cir làm 
cho đời sống đồng bào lản cư Qặp rất nhiều khỏ khăn. 
Trưòc tinh hình đỏ, ủy ban kháng chiến tỉnh Lâm Viên 
cử cản bộ đi sát đồn»* bào tản cư đẽ động viên, ôn định 
chỗ ăn ở. Lực lirọng vĩi Irang Lốm Viên đirực củng cố và 
đã phục ):ích đánh dịch nhiều trận trên tuyến đưòng 
11. Do c-ich thirờng xuyên (tánh phá ác liệt, cuối tháng 
3-1946 cơ quan Ưv ban kháng chiến Làm Viên phải đòi 
ve Ma Nương (Ninh Thuận) sau đó xuống Phương C‘V.1. 

á Tri Thủy, Mỹ T;vờng (Ninh Thuận).

Các đội trinh sát v i < ãn bộ được cử lẻn hoạt động ĩr 
Đà Lạt, cằu Đất, Trạm Hành và Dran (trên đường 11 
thường xuyèn bám sát đòng bào đễ tuyên truyền, vận 
động chống mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cảr. 
địch. Đội công tác của đồng chi Hoàng Phi Hô cỏ 7 đòng

(l)T h eo  Mo cío eft« t tn  pV4 cSnV »ẩt BV ?ạt gửi e ỉah  »ẩt Trung kỳ 
agby 25-2-1946. Tki liệu liru tiữ  tí» ỉỉ»8 N ghiín  cứu Lịch tù  tũ ữ Ị  
tỉn k  LCn BSaf.
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chl đâ xây đựng mật khu ở Trại Mát và quanh thị xẵ Đả 
Lạ% chuẫn 1»Ị mọi điều kiện đễ đón cán bộ lẻn hoạt động. 
Uv ban kháng chiến và Mặt trận Việt Minh tỉnh chi đạo 
việc tô chức cảc đường dây liên lạc theo đường hợp 
pháp đỗ đưa tài liệu, truvền đon và cản bộ lên công 
tác ở  Đà Lạt. Hoạt động của các đội công tác đs có 
ảnh hưởng rất lỏn trong nhân dân, do đỏ bọn địch tim 
mọi cách ngăn chặn. Chinh tên cỏng sử Pháp đã phải 
thừa nhận: «Hoạt động của Việt Minh lảm cho tinh 
hình trờ nên trầm trọng. Cán bộ Việt Minh đém đêm 
đến cảc làng đẽ tuyên truyền giáo dạc và tố chức ỦV ban 
Việt Minh » (*). fc.

• Tình hình đất nưỏc lúc bấv cũng giò' đang diễn ra TÔ 
cùng khỏ khăn phức tap. Bọn Tưởng Giói Thạch và tay 
sai ờ miền Bắc tìm mọi cách đẽ chống phá cãch mạng, 
lật đồ chinh quyền. 0' miền Nam thực dân Pháp đă chiếm 
Nam Bộ vàCực Nam Trung Bộ. Ngày 28-2-1946, Iliệp iróc 
Hoa-Pháp lại đirợc kỹ kết tại Trùng Khảnh. Đó là sự 
cấu kết hết sức trắng trợn giữa Pháp và Trung Quốc 
hòng ngăn chặn plionq trào giải phỏng dân tộc, hạn chế 
sự phát triền của chù nghĩá xã hội ở Bông Nam Chảa 
Ả và cửu văn quvần lọi của chủ nghĩa đê’ quốc. Hành 
động này làm cho nhàn dàn ta vò cùng căm phẫn, tnrộc 
tình hình đỏ, ngày 3-3-1916, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng ra chì thị : «Tình hình và chủ tnrơng». Chỉ thị đãph&n 
tich tình hinh trong và ngoài nước, so sánh lực lirựng giữa 
ta và địch, từ đỏ đe ra chủ trương đúng đắn nhSmphân 
hóa và cô lập kẻ thù. Nj?ày 6-3-1946 chính phủ ta và 
chính phủ Pháp kỹ hiệp định SO' bộ, nưỏc Pháp phải thừa

(1) Theo báo cáo tìnb hìah chu.ig cSs Sư ì« ?Ỉ»1 Tliirợng từ  ngếy 3-5-1944 
đta  31-7-1947 của tín  Công sứ B ứi-'.íaù (ửousuu?, tòi liệu h ra  ỉậi B ia 
NghiỂa cửu l ịc h  từ  Sàng Lỉm yồng



nhẬir Việt Nam ỉả mọt mvưc độc ÌẬp, cổ chu quyền, cổ 
Nghị viện, quàn đội và tài chính riêng.

Nhẳm làm cho cán bộ, đàng vién và nhàn dàn nhận 
thức đúng đắn và quán triệt chủ trương k\'- hiộp định sơ 
bộ, ngàv 9-3-19-16 Ban Thưởng vu Trung ương Đảng ra chì 
thị « Hòa đễ tiến ». Chỉ thị nhăn mạnh việc không ngừng 
cảnh giác, đề phòng khả năng thực dàn Pháp hội irò'Ễ,
vi vậy tihân dân ta vẩn phải chuần bị kháng c.hiến
làu dài.

Tại các tỉnh Cực Nam Trung bộ sau khi kv hiệp định sơ 
bộ thực dàn Pháp ra sức tuvên truyền, xuyên tạc hiệp 
định đòi kỹ hiệp định sơ bộ ờ địa phương. Do chưa 
quản triệt đầy đủ các chù trươúg cùa Ban Thường vụ 
Trung irong Đảng và nội dung hiệp định sơ bộ ngày 6-3 
nên ’ban chỉ huy chi đội 2 lúc bấv giờ đỏng căn cử tại 
Ninh Thuận đã ký hiệp định địa phương, mất cảnh 
giác nghiêm trọng nên bị quàn Pháp lợi dụng đánh úp 
một số nơi đóng quàn cùn lực lirọngvũ trang tỉnh Ninh 
Thuận và tỉnh Lủm Viên đỏng tại Ninh Thuận. Rièrig 
đại đội 2 do đong chi Trương văn Hoàn chi huy 
đỏng ở Trà Dum không cho quàn địch vào khu vực 
đóng quàn và tuyên bố : « Nếu quàn Pháp vào thì 
kiồn quyết đánh trả». Tháng 6-1946, sau khi chiến khu 
Đá Trắng (Ninh Thuận) bị quàn Pháp bội ưỏc tân công 
đánh phá, chi đội 2 đirọc lệnh giâi tản, đại đội 2 rút 
về Phương Cựu (Ninh Thuận) tạm thời chòn sủng, phân 
tán lực lượng đê hoạt động bi mật.

Trong thời gian này lực lượng vũ trang bị kẹt lọi ỏr 
La Ba cũng đang gặp nhiều khỏ khăn, thiếu thổn. Sau khi 
các phòng tuyến bị vỡ, lực lirợng quàn đội và các cơ 
quan cùa tỉnh Lâm Yiên rút xuống tỉnh Ninh Thuận 
thi đơn vị này hoàn toàn mốt liền lạc, nhiều cản bộ
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àirợc. cư về Đà ĩ,ạt đê bắt liên lạc vỏ'1 cơ sơ nhirng đều 
bị địch bắt, đơn vị thiếu ngirời lẫnh <!ạo. Mặt khác, địch- 
thường xuyẻn lùng sục đễ ngăn chặn các đưcmg tiếp 
tế do đỏ đơn vị phải tự giải tán, mỗi người tim cách 
về địa phương làm ăn sinh sổng.

Tuy thời gian hoạt động không đivợc bao làu nhưng 
cản độ chiến sĩ lực lirọng vũ trang ợ  La Ba đã thẽ hiện 
tinh thần yêu nưỏc, cùng nhau đoàn kết đễ bảo vệ quê 
hương, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong thời gian 
đứt liên lạc vói cấp trên, đơn vị vẫn tiếp tục tự động 
công tác, tìm cách bắt liên lạc. Sau khi đơn vị giải tán, 
nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục mỏc hồi vói các cơ 
EỠ cách mạng và hoạt động tích cực.

Đề tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân về nội đung 
hiệp định sơ bộ, ngày 3-4-1946 một số cán bộ hoạt động 
ở Dran đã tranh thủ được bọn Pháp ở địa phương tồ 
chức cuộc mít tinh quăn chủng công khai. Hơn 600ugười 
tham gia cuộc mít tinh trong đó có một số người Pháp 
đã mang cờ đỏ sao vàng diễu hành qua thị trän. Đại 
biêu la đọc diễn văn tại cuộc mít tinh tố cảo thực dân 
Pháp là xâm lưọc, là kẻ thủ của nhân dân Việt Nam và 
nhấn mạnh Việt Nam là một nirỏc độc lập cỏ chủ quyền... 
Cuộc mít linh đã gây ẩn tượng tốt đẹp và làm cho nhân 
dàn vùng Dran càng phán khởi tin tưởng ỡ cách mạng, 
Bọn Pháp hết sức tức tối và bực dọc, chúng phải thím 
nhận là « Diễn bien buỗi lê có ỷ đề cảng cố địa vị củá 
chúng (tức Việt Minh), đã không cỏ lọi cho chính sách 
của chúng ta (tức Pháp) » (*). Sau đó chủng đã bắt nhiău 
cán bộ, đồng bào tham gia cuộc mỉt tinh.

0 )  Theo báo cáo côa tên công «ư Kuy-giê (Ruget) b  Đăng N*i Thtrợng 
ngày 9-4-hM6 gửi ủy  viên Cộng hòa miền N*ra Trung kỳ t*i Nh« 
Trang. Tài li{u ltru tfi Ban Nghiên cCrự Lịch »ử Hing Lỉm öiss*
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ộuản triệt các ctó thị cua Man Thường vụ Trung ứớíìg 
Đảng, ngày 12-4-1946, EÍan chãp hành Việt Minh tỉnh 
Lâm Viên đâ họp tại Đá Trắng (Ninh ThuẬfl)đê kiêm điềm 
tình hinh, đề ra những chủ trương và kế hoạch hoạt 
động, cùng cố cơ quan lảnh đạo của Tinh. Hội nghị đã 
quvẾt định tăng cường cán bộ lên hoạt động ở các địa 
bàn trong Tinh, quyên gồp và trích 2.000 đồng tiền quỹ 
đễ cứu tế cho đồng bào tản cư. Uv ban khảng chiến Tinh 
được củng cố gồm 13 đồng chi, đồng chi Nguyễn Thí 
Tính đưọc bàu làm chủ tịch.

Thi hành quyết định cùa hội nghị, nhiều cản bộ đã 
được đưa lên các địa bàn của tỉnh I-àm Vièn đề xAy 
dựng cơ sờ và chỉ đạo phong tráo. Hoạt động ỏr các nơi, 
nhất là Đà Lạt đừợc đSv mạnh. Đêm ngày 9 rạng ngày 
10-5-1946, hàng loạt truvền đơn xuát hiện ở nhièu nơi 
trong thị xã Đà I.ạt. Các loại truyền đơn đều mang 
nội dung: « Phản đối mọi thủ đoạn bi mật nhẳm tách 
Nam bộ ra khỏi Việt Nam », « Phản đổi những biện pháp 
khủng bổ thực dàn », « Phản đối việc phục hòi chủ quyền 
cùa Pháp trẻn đất Lảm Viên », « Nước Việt Nam dàn 
chủ cộng hòa muỏn năm ». Ngoài ra, truyền đơn còn 
kêu gọi nhản dàn tuvột đối không đirợc sử dụng và tàng, 
trữ loại giấv bạc do Ngàn hàng Đông Dương phát hành 
sau ngày 6-3-1916. Truyền đơn cũng giải thích hình dạng, 
khuổn khố. loại giăv bạc cám lưu hành í1).

Chuun bị cho cuộc đàm phán & Phông-ten-bờ-lổ 
(Fontainebiau), chính phủ ta và chinh pliu Pháp đẵ 
tô chúc hội nghị Irù bị tại Đà Lạt. Phái đoàn chinh 
phù ta đo đồng chí YS Nguyên Gịáp lảnh đạo. Hội nghị 
họp từ ngày 17-4 đếri 12-5-1916 nhưng thực dân Phảp

( l )  Saa ngày 6-3-1946 Ngtn hkng &6n* Dương cfia thực din Fh ip  phắt 
kành loại Ị i i y  bậc nà/ khOng eé kia Um ri bi* ¿ỈN.
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vin khống tử bỏ âm mvra xầm hrợe nưởc ta, tảch Kam 
bộ ra khỏi Viijl Xam.., nẻn hội nghịđẵ không đạt đơợố 
một Ihôa thuận nào. Trong những ngàv đỏ, thực dân 
Pháp đă tìm mọi cách ngăn cản nhưng phải đoàn ta 
vẫn gập gữ cản bộ, nhân dAn dế nói rổ tình hình đ ít 
turón, chủ trượng và đường lối của đảng, động viên 
nhàn dàn tich cực tham gia khảng chiến.

Tiếp tục tăng cường dù đạo và đẫv mạnh phong trả® 
cảch.inạng ở thj xẩ tìà Lọt. Uy ban khảng chiến tỉnh 
Lốm Viéu cử đông chi Tnro-ng Văn Hoàn về hoạt động 
bi mật .tại Phan Rang (Ninh Thuận) đê tô chức đường 
dày lièn lạc theo đường hợp pháp đế đưa truyền đơn 
tài liệu, bổ tri cán bộ, cơ sở lên hoạt động tại Đà Lạt. 
Nhiều (to.’ig chỉ <tă tìm cách vào làm việc & nhà máy 
điện, Nha địa dư, khách sạn Palace ...Ngoài ra còn 1>Ổ 
trí một số cor sở nắm bộ mảv tề ở phường xã. Từ đáv 
hoạt động của công nhản, phụ nữ thanh niên khá sộỉ 
nôi. Đêm 19-10-1946 nhiều truyền đơn xuất hiện tại 
Đà Lạt, Cầu Đất, Dran và M‘Lọn. Đêm 25-10 nhiềixtruvền 
đơn rải trong các làng và trưòng học ở Dran. Hoạt động 
của công nhân nhà máy điện và các tố công tác có sự 
phổi hợp rat chặt chẽ, những nơi nào cần rải truyền đơn 
thì nơi đó sẽ cắt điện từ 20 đến 30 phút. Hoạt động 
diột tề trừ gian được đẫy mạnh, nhiều tên mật thám 
thi điếm đã bị Irùng trị.

Ở các tỉnh Cực Nam Trung bộ, lúc đău lực lượng 
vũ trạng tập họp lại còn hoại động phân tán, chưa cỏ 
»ự chỉ đạo tập trung. Do đó, cuối năm 1946 đại diện 
Bộ chỉ huv khu 6 vào Ninh Thuận thành lập Trung đoàn 
81, lực Urọng chủ yểu là những cản bộ, chiến sĩ thuộc 
chi đội 2 trước. <iàv. Trung đoàn có 2 tiêu đoàn, tiều 
đoàn 1 đóng ờ chiến khu 19, tiễu đoàn 2 đỏng ở chiín
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ithu 7. Ngoàỉ ra còn cỏ một đại đội trực thuộc ‘Trung 
đoàn gộm những cán bộ, chiến sĩ đã hoạt động ờ Lâm 
Viên trong những ngày đầu cuộc kháng chiến.

Những hành động khiêu khich, lẩu chiếm ỉr Hải Phỏng, 
Hà Nội và một sổ nơi khác, chửng tò thực dân Pháp 
đả hoàn toàn xẻ bô hiệp định sơ bộ 6-3-1946, tạm ước 
14-9 vả thực tế chủng đang mờ rộnổ chiển tranh xâm 
íược ra cả nựỏc ta. Trưỏc tình hình đỏ, ngày 18 vả 
19-12-1916 Ban Thường vụ Trung ương Đảng đâ họp 
Mội nghị mỏ1 rộng và quyết định phát động nhân dân 
cả niróc tiến hành cuộc khảng chiến chống thực dàn Pnnp 
trên quý mô cả nước. Hội nghị khẳng định : Cuộc kliỉíng 
chiến của ta là cuộc khảng chiến trường kỳ, gian khô 
uhưng nhất định thắng lợi...Đường lối chung CỈ1Ĩ đạo 
to ấn cuộc kháng chiếu là : « Toàn dàn, toàn diện, tnrừng 
kỳ, tự lực cánh sinh ».

Đêm 19-12-1948, Chủ tịch Hò Chí Mi nh ra Lòi kỏu gọi 
toàn quốc kliáng chiến. Nhàn dàn cả nước lại đứng lC'n 
vỏ i tinh thần «Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định khong 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô ]ệ ». I

Đễ tăng cirờng chỉ đạo cuộc kháng chiến iỳ các tĩnh 
miền Nam Trung bộ, Trung ương Đảng và chính phũ cử 
đồng chí Phạm Văn Đồng làm đại diện. Các ìỊiặt công 
tác đẽ chuần bị kháng chiến được tiến hành tích cực, 
nhất là sắp xếp về tô chức, về chĩ đạo cho phù hợp vói 
đặc đièm tình hình và nhiệm vụ mỏi. Thảng 1-1947, ủy 
Ban Khảng chiến miền Nam Việt Nam cải tô đạị đoàn 27 
thành khu 6; phạm vi phụ trách từ đèo Cù Mông đến 
Phan Thiết; xử ủy Trung bộ íhàuh lập Phân ban cán sự 
Cực Nam do đồng chỉ Nguyện cỏn  làm bí thư ,cỏ sự 
lanh đạo trực tiếp của đảng ơ  Cực Nam, mọi xnặí cỏng 
tác được xủc tiến mạnh. Nhiều eán bộ, chiến sĩ đưyc



lắng cưồrng vào hoạt động ở Lâm Viên và Đong Nai 
Thượng. Phong trào cách mạng ờ địa phirong bắt đầ« 
cỏ chuyền biến mỏi.

Chiếm lại Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thực dftn 
Pl;áp đày mạnh các hoạt động quủn sự, tăug etrợng lựfi 
oityng cảnh sát, thám bảo, rảo riết khủng bố, bắn giết, 
bát nhiều cản bộ và cơ sờ cảch mang. Mặt khác, chủng 
lợi dụng sự mê tín, phong tục tập quản cùa đồng bào 
dân tộc ít ngxrừi đẽ dụ dỗ mua chuộc, gày hSn thự giữa 
lác dân tộc, chia rẽ người Kinh vửi người Thượng. 
Trong các ngành kinh tế, giáo dũc và y tế chúng đào tạo 
cản bộ dân tộc đề thay thế ngưòi Kinh, nhẳm thực hiện 
Am mứu « Biến cao nguvên thành một vùng hoàn toàn 
thuộc quyền cai trị của Pháp'... chăm dứt sự du nhập cù* 
người Việt» í1). Bộ máy ngụv quyền được tồ chức ỉại, 
tliav thế và tăng cưÒTig một số ten cầm đầu trong các 
tò chức. Ở Đà Lạt địch bồ nhiệm chức Đốc LỶ(2) đễ cai 
quản thị xã Đà Lạt và kiêm chức đại diện cao ủỵ Pháp ờ  
Tây nguvên, đưói phường, xa có bọn Lý hương, tri 
huvện Cam Ly là người Thượng. Ngoài ra còn có cơ 
quan mật thám {trực tiếp dirỏi quyền mật thám Nha 
Trang), cảnh sát, tòa án đệ nhị cấp và các cơ quan 
chuyên môn của Cao ủy phủ.

Sau khi củng cố tồ chức và tăng cường thêm cản bộ, 
tháng 1 năm 1947 đong chí Nguyễn Thế Tính cùng một 
số cán bộ và một tiễu đội vii trang lên Lâm Viên hoạt 
động. Ở mỗi địa bàn ngcài số cơ sở tại chỗ còn được

(1 ) Thông tr i Công sứ Đồng Nai Thượng, ngày 8-7-1647. Tài !ỈỊu lưa tjt 
Ban Nghiên cứu Lịch sử ©ẳog lâ m  Bồng.

(2 ) Bốc Lý ỉà chức vụ phụ trách hành chính 9  th ìn h  phổ, th ị x l ,  * •
Pháp ẩảra nhận.
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tảng cỊTÒrng tử một đỄn hai cản i)ộ,.sự liên lạc giưạ 
thị xẵ Đà ỉ<ạt vởi các vùng xung quanh đirợc duy trì 
thường xuyôn.

Cuối thảng 1 năm 1947, do cỏ tên phản bội, đồng chi 
Nguyễn Thẽ Tinh cùng một số cán bộ, cơ sở bị bắt, 

. địch đưa về giam tại bót nhà thờ Đà Lạt (nay là trụ sớ 
phòng cảnh sát bảo vệ thuộc sờ  Còng an Làm Đồng 
ơ đường Trần Phủ Đà Lạt). Sau 15 ngày bị địch ira tẵn dã 
man, eảc đồng chỉ cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững khi 
tiết cảch mạng, chủng định đem xử bắn đẽ uv hiếp 
tinh thàn nhân dân. Nhưng vói tịnh thần dùng cảm và 
thồng minh, được sự phôi hợp chặt chẽ vói lực lượng 
bên ngoài, hàu hết các đồng chí trong nhà lao đâ vượt 
ngục an toàn, tiếp tục hoạt động.

Với aự phát triẽn cùa phong trào, giữa năm 1917 Phân 
ban cảo sự Cực Nam-tiếp tực tăng cường đồng chí Phan 
Như Thạch cán bộ từ Phủ Yên vào, đông chi Trương 
▼ăn Hoàn và 3 cán bộ Thị ủy Phan Rang lên Lâm Viên. 
Tut CJÓ U'C cỏ cấp ủy hay Ban cán sự Đảng ở địa phưong 
nhirng các đồng chi chủ chốt đều là đảng viên, ủy ban 
kháng chiến và Mặt trận Việt Minh tỉnh Làm Viên là cơ 
quan trực tiếp lãnh đạo phong trào. Các địa bàn hoạt 
động được chia làm 3 khu : khu 1 từ Đà Lạt đến đèo 
Dúc La, khu 2 từ đèo Dúc La đến Trạm Hành, khu 3 
thuộc vùng Dran. ủy ban khảng chiến Tỉnh đỏng ở chiến 
khu Danh thuộc khu 2, cách cầu Đất 10 cày số vỗ phía 
Đồng Bắc.

Tuy sự liên lạc vói Phân ban nản sự Cực Na,m và xử 
ủy‘Trung bộ gặp nhiều khỏ khăn, nhưng Uv ban kháng 
oírỊ/. 0 T’n-h van ườĩ g xuvên quản triệt vồ vận dụng các 
chủ trương, đường lối kháng chiển của Đãng vào tình 
MjQft thực t í  ờ  địa phương. Do đỏ, phong trào cảch



m ạ n g  ừ o n g  n h ữ n g  n ă m  1947— 1048  ổ ậ i  đ v rợ e  n h ữ n g  k í t  
quả đảng ke.

Tại thị xẵ Đà Lạt, cảc tố chức quàn chúng và hội biến
Urớng đưực củng cố vả phảt triến đều khắp & các 
phường, xã. Tò chức còng đoàn ờ  nhà mảy điện được 
thành lập vỏi khoảng 20 đoàn viên đo đông chí Đinh 
Văn Hội phụ trách. Nhiệm vụ của công đoàn là tuyên 
truyền, vận động công nhân nhà máy Iham gia và ủng 
hộ kháng chiến, phối bợp cắt điện đễ các lực hrựng bồn 
ngoài vào Đà Lạt rải truyền đon, treo cờ,lay tin qua 
máy thu thanh đê tuyên truyền, giáo đục quần chúng. 
Hoạt động của công đoàn nhà máy đà có ảnh hư&ng rät 
lớn, kết nạp thẻm được nhiều đoàn viên. Tháng 10 năm 
1917 trong buoi lỗ kết nạp đoàn viên tại nhà số 36 
đường I-ò Gạch (nay là đuởng Hoàng Diệu), địch phát 
hiện và vây bắt, một cản bộ đẵ kịp thời đem lá cờ 
Đảng và cờ Tô quốc dan trẻn trần nhà (J), sau đó bị địch 
bắt cùng một Eố đồng chi khả.:. Trước tình hinh đỏ một số 
cán bộ đến hoạt động vùng cây số 4,tí, tô chức cống đoàn 
chia ra từng bộ phặn nhỏ và hoạt động phàa tản.

Hoạt động của công nhân Nha địa dir được tồ chửc 
theo từng nhóm, từng phân xưởng. Tuy địch kiếm soảt, 
theo dõi chặt chẽ, nhưng các đồng chi cán bộ vẫn tim 
cách gặp gỡ anh em công nhàn đẻ tuyên trnyèn khảng 
chiến. Tại phòng mạ kẽm cứ mỗi buồi sáng trước giờ làm 
việc đều tồ chức bí mật chào cờ Tồ quốc, mỗi lằn có từ 
7 đến 10 ngưòi dự, hình thửc tuy còn đơn giản nhưng 
cỏ ỷ nghĩa rát lớn và được duy trì trong nhiều năm.

( 1> Đồng ch í cán bộ đó ỉà T răn  NgO (G iáta  đ íc  ch i nhánh  đ íf  a  B io  Lộc 
D« Liah. chết năm 1984). Sau khi miềa Nata bcàa toko «iii ÿà fe f 
đồng chỉ txừ l?i ngôi ahầ 44 lấy w  u  tệmg t U  pM »« t u
iiu g  tỉnh i-ĩm  tföiig.
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Mhfrng. cơ bi mật thường xuyên cung cẵp bẫn đồ, tồi 
liệu và tin tửc có ỷ nghĩa quan trọng vê chiếri lược cho 
cảc chiến trường toàn quốc, góp phan làm thất hại Am 
mưu và hoạt động quàn sự của quân Pháp. Ngoài ra íinh 
em công rú-ìn còn lẩy thuốc chữa bộnli, giấy, mực giVi 
ra  chiến khu. Đôm 13 tháng 3 nám hai CO' sở đã
lciv súng và 1 sổ đồ đùng trong kho của Nha địa dư đem 
ra th át ly kháng chiến. Một só cơ sở khảc làm ở khách 
sạn Xẹc (Íĩolel-Cercle, nay là nhà sổ 2 điròng Nguyên 
Da — Đà Lạt) lẩy 10 khẫu súng và 2 kg thuốc chữa bặnh 
đem yề chi'in khu.

Còng nhàn xe lru trên tuycii đtròMít Tháp Ch'V" —  
Đà Lạt thường xuyên giữ vững đường cày lien *ạc, bầp 
đảipantoàn việc chuvẽn lircmgthực, tai liệu và đira đón 
cản bộ lên hoạt động tại Làm Viên. Giữa năm 1917 địch 
phát hiện và bắt Ö đồng chi giam tại lao Đà .Lạt, sau đó 
trục xuát-về Sài Gòn, các đồng chi còn lại vẫn ..ép tực 
bí mật hoạt động. •

Vận dụng hình thức còng khai họp pháp, Tinh CÒ.J ",bủ 
' triro'ng củng cố hội « Phô hiếu ». Đàv là một tô clrVs từ 

thiện đirợc thành lập từ nám 1930 đề lo việc ma. Ciiav, 
chôn cát và giúp đớ những ngirM khàng gia đinh khi 
qua đòi. Vòi hình thức hoạt động công khai của Hội, 
mõi con đưòng trong thị xă-đircrc bò trí hai ngiròi có 
nhiệm vụ theo dổi, nám tình hình địch vã -.he (láu cán 
bộ, do đó hoạt động của cán bộ được dè dang Hàu hết 
những người tham gia hội là công nhân xhợ'.ùổ., toợ mộc 
và ngirừi nghèo. Phương thức hoạt động cua Hộ: cò <:#t 
quả tốt, qua đó nâng cao thêm trình độ hiễu bi?' VÉ 
kháng chiến cho hội viên, nhiều ngưùi đã Irở thiLnh tơ  
sở  cách mạng.

Trirủc sự chuyẽn biến mạnh m i cũa phong trào cách 
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m a tiff , P h f tn  b a n  cAn s ợ  C ự e  N a m  c ĩt  đ ồ n g  r h l  HÎ5 Nfg p e  
N’nm (hỉr: Sam HAn) iừ NinhTlinận l('n trực titfn >'hì đạo 
'phung Irào công nhAn Đà I-ạt. Tháng 7 năm 1917, nhản 
ngày khai mọc hội chợ, đong chi đã gặp gở'mội số cán
l)ộ, cơ sờ cách mạng tại một gian hàng (lo cơ sở phụ 
trách đê phò biến tình hĩnh và irột sổ rhủ tricơng c. nrỊ 
tác của Tình. Tháng 9 năm 1947 đong chỉ Hồ Xgọo Xam 
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ngà}' 10 thảng 10 
nam 1947 các đồng chỉ Trưong Văn Hoản, I.Ô Trực là 
những cán bộ lănh đạo của Tỉnh bị địch phục kích bắn 
bị tlnrơng và sau ció chúng đem thủ tiêu. Ngày 16 thảng
1 i năm 1947 trong khi làm nhiệm vụ trên đường càu 
Quço (nay là đưìniịĩ Phan Đinh Phùng) đồng chi Đinh 
Văn Hội bị tên Sáu Thcrm, mật lhúm khét tiếng gian ác 
bắn bị thirong, chủng đưa vào bộnh viộn nhưng không 
khai thác đưọc tin tức, đồng chi đẵ anh dũng hy sinh.

Ở La Ba, Gia Thạnh tuv xa sự chi đạo của Tình, 
nh-irng cơ sờ I ách mạng vẫn phát triền mạnh, kê cà 
trong vùng đồng bào dân tộc ít người. Tháng 10 năm 
19-17 đồng chí Nguyễn Thế Tính cùrig một số cún bộ 
vào clủv đế xAv dựng và chỉ đạo phong trào.

Cuộc phán công Thu — Đông năm 1947 tháng lợi Ở 
Việt rắc, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xám 
lirọ-c đã chuvèn sang giai đoạn mỏi phong trào luyện 
quân, láp công khả răm rộ trong cà nirỏc, lực lượng 
vũ trang trường thành và cỏ nhiều tiến bộ, phong trào 
Ở vùng tạm bị chiếm được củng cổ. Ở miền Nam chiến 
thắng La Ngà của quàn khu 7 (ngày 1 tháng 3 năm 
1948) chçn đánh đoàn xe quân,sự Pháp từ Sài Gòn lên 
Đà Lạt, diệt 150 tên, trong đó cỏ tên đại tá Pa-Rirvt 
Tôrg tham mưu phó quân đội viễn chinh Pháp và bắt 
sống tên đại tá Xê-ri-nhê (Sẻrigné). Những chiến thắng
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nốy đ ĩ tác động vỉ» ẵnh bư&ng nhiều đến tinh tbằa 
bỉnh linh và ngưM Pháp b  Đh Lọt hoang mang ì9 sợ, 
quân dủn LAm Viẻn và Đồng N«i Thượng càng íhôn» 
tin tir&ng vả phăn kh&í.

Không thực hiộn được chă trương đánb nhanh, 
thắng nhanh, thực đủn Phảp lui về th í phòng ngự, lo 
củng cổ cử đi5in vàcảc vùng đã chiếm được, ơ  Cực 
Nam Trung bộ, chúng thi hành chỉnh sách dồn dân, 
váy làng, mờ nhưng cuộc hành quân, càn quẻt nhấm 
ngăn chận mọi hoạt động của ta.

Tại Lảm Viên, địch tăng cirờng hoạt động ĩt Đà Lạt 
và khu vực huyện Chịến Tliắng (*) nhẫm cắt đường 
dâv liên lạc từ íĩnh Ninh Thuận lẻn. Chúng mở nhiều 
cuộc hành quủn vào đảnh phá cảc chiến khu, phảt 
triên màng Ịirói giản điệp ờ  nội ngoại ô thị xã Đà Lạt. 
Tháng 3 năm 1918, địch tố chức càn qui-t vào La Ba; 
đảnh chiến khu, bắt nhiều cán bộ, cơ sở củch mạng. 
Trong cuộc chiến đấu chống dịch càn quét vào chiến khu, 
một đồng chi cán bộ tuy bị Ihirơng nhưng vẫn đũng cảm 
đánh ngăn chặn địch đỗ đồng dội rút lui. Tháng 8 và 
thảng 9 năm 19-18, địch thưòng đánh phá chiến khu và 
các vùng bàn đạp vào thị xã Đà Lạt. Ngàv 25 ỉháng 
9 năm 1918, chúng lại đánh úp chiến khu của Tỉnh, một 
số đồng chí hv sinh, một số bị bốt, trong đó có đồng 
chi Phan Như Thạch phó chủ lịch Uy ban kháng chiến 
Tỉnh. Đồn« chi Nguyễn Thể Tính và một tiễu đội vũ 
trang rút xuống Ninh Thuận. Từ đáy sự liên lạc của 
cản bộ còn lại đang hoạt động ờ Lâm Viôn vói Phàn 
ban cản sự Cực Nam và tỉnh Ninh Thuận bị giản đoạn, 
phong trào cách mạng tỉnh Làm Viện đang gặp những 
khó khăn vù tòn thất.

(1) Khu vực Tf*i M ít đến Cầu B ít  ấư ợt t» gọi u  huyệ* Chiln Thắng.
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N g à y  2 3  t h á n g  s  n ă m  1 9 4 8 , B ộ  T ố n g  tiT  i ệ n h  r a  h u ắ n  
lệnh ve nhỉệm vụ chiến lược cùa miền Nam Trung bộ, bản 
huín iệnh nhấn mạnh sự quan trọng về chiến lứực 
của miền Nam Trung bộ, ¿ủa Tây nguyên, của các 
thành phổ, hổi cầng và cảc đường giao thông quan 
trọng trong miền. Về nhiệm vụ cụ thè, bản huấn lệnh 
chỉ rỗ : « Phẳi xây dựng căn cử địa vùng sau lưng địch 
ờ  Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, mở rộng hoạt động sang 
Đồng Mi£n. Hậ Lào. Phương thức hoạt động là : thành 
lập các Ban Xung phong bí mật đi sâu vào hoạt độrig 
trong lòng địch, phát triền lực lirọng trong đồng bào 
dàn tộc ít Hgirời, phá vờ co- sở ngụy binh, I.iên trung 
(ìoồn 812 tiến lẻn hoạt động ở Đà Lạt, Di Linh và vùng 
sau Đà Lạt ».

Đề thống nhất chĩ đạo và phổi hợp hoạt động trôn 
chiến trường miền Xam Trung bộ, thảng 10 năm 19-18 
kliu 5, khu 15 và khu Ö thống nhát thành Liên khu 5.

Tuy địch đảnk phá, khùng bố liỗn tục nhííi phcng 
t ào cách mạng ở  Lâm Viên v \n  được giữ vững, nhiêu 
cư sở cách mạng đả chịu đựng gian khô, hv sinh đè 
bảo vệ cán bộ cách mạng. Hoạt động diệt ác trìr gian 
dă làm chc địch hcảng sợ, đèm 22 thảng 3 năm 1948 
tên Lé Hội clủ điếm viên bị trừng trị tại làng Đu Thành. 
Ngày 12 tháng 8 năm 1918 ti ên 'đirừậg từ  Đà Lạt đi 
Đáng Kia, lên lỹ tnrỏng xã Phước Thành đã bị đền tội.

Dồn Công an cầu Đất là nơi địch giamgiĩr nhiều cản 
bộ, cơ sở cách mạng, tháng 7 năm 1948 một tiều đội VÜ 
trang fia bí mật tập kích đốt cháy đồn, hàng chục người 
đưọc giải thoát và trờ vê địa phương hoạt động.

Mặc dù đửi liên lạc, không được sự chỉ đạo trực tiếp 
của căp trên nhưng cản bộ, cơ SỞ cách mạng ở  Làm 
Viên vẫn tích cực công tác, bám sát quàn chúng nhận dAn
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đế ttiyên truy&n kháng chiến, giữ vững phong trào tlm 
mọi cách đê nối lại liên lạc vôi hhân ban cản sự Cực 
Nam. Tại Đà Lạt, huyện Chiến Thắng số cán bộ còn Ị.i 
1'ẩt ỉt (*) nlnrng vẫn vưọtqua mọi khỏ khăn gian kho, ác 
liệt,vừa xây dựng mật khu,vừa bảm quần ohúng,giữ vững 
phong trào và lòng ỉincủa nhân dânđốivởi cách mạng. 
Cán bộ, chiến sĩ, cơ sở cách mạng được rèn luyện thử 
thách trong đấu tranh nhưng công tác phát triền đảng 
vân chira dược chủ ỷ. Ngoài số đảng viên đã cỏ từtrirởc 
và được điều đến, chỉ kết nạpđưọcm ột đảng viên trong 
phong trào (2).

Thành lập khu căn cứ, tiẽn lẽn xây dựng phong trào 
cách mạnq ở tìSrig Nai Thượng:

Sau khi rút. khỏi phòng tuyến ờ câv số 42, ủy ban 
nhân dân và các cơ quan Tỉnh xây dựng chiến khu ờ 
Suối Hộ, suối Nha Đam thuộc tĩnh Bình Thuận. Cuộc 
sống ở các khu tản cư và các cơ quan trong những 
ngày đầu của cuộc kháng chiến đẵ gặp nhiều khó khăn, 
thiếu thốn, lại chưa chuân bị chu đáo nẻn phần lỏ n cún 
bộ chiến sĩ và đồng bào tản cư bị đau ốm, thiếu thuốc 
chữa bệnh và plnrưng tiện làm việc. Mặt khác, địch 
tăng cường lùng sục bắt b;V, bẳn giết cán bộ và những 
người tham gia kháng chiến, một số đồng chí cản bộ 
Ụv ban nhàn dân Tỉnh hy sinh (3). Trirởc tình hình đó, 
một số cán bộ, nhản dán hoang mang, giao động đẳ bf»

(1 ; Đà Lyt 3, huyện ChiỂn Thắng 3 và 1 cán bộ hoạt động ĩr ihành 
Sà' Còn bị lộ lên B í.L ộ t côag tác, tấ t cả là 7.

(2  Chưa có sỗ liệu đầy đủ VÈ tồ chức Đ ảig vi đảng viên của âm viên lúe
bấy giòr có khoảng 10 Đảng viên, đă hy sinh 3.

(3 ) Hai đồng chí trong ủ v  ba 1 D b â n  dán T ỉnh  ià Trần Thiện Thuần Yằ 

Nguyễn b ĩn h  0ạm  bi địch bắt và bắn chét, ha! ủ y  vi*n khác bị địch
i b ít , luột ủ /  viện quSs »ự đả s6ag tie  ra Bắc khổog u i '  v i.
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¿i nơi khác làm ăn «inh «ổng. Cuộc đấu ữanh trong
nội bộ các «ơ quan Tình gay gắt, cỏ ngirừi cho rằng 
trong điều kiện nhtt vậy khòng thè tiếp tục hoạt động . 
được. Nhưng nhiều đồng chi đã quyết định phải tiếp 
tục bám dân, bám địa bàn, củng cổ tồ chức, xây dựng 
lực Urợng đế tiếp tục hoạt động, ủy ban Việt Minh và' 
ủy ban nhân dán Tỉnh <juvết đĩnh cử đồng chí Nguyễn 
An, chủ tịch Tỉnh ra ủy ban kháng chiến miên Nam 
Trung bộ Mo cáo tinh hình và xin giúp đỡ. Đồng thời 
đê ra một số chủ tnrơng:

1) — Kiện toàn tồ chức cảc cơ quan căp Tĩnh và các 
khu tản cư của nhàn dàn.

2) — Đầy mạnh sản xuẩt tự túc đè bảo đảm đời sống 
c.ho cún bộ, bộ đội và ntàn dân.

3) — Chú ỷ về cỏng tác giáo dục.

Thực hiện chủ trirong trên, ủv ban nhân dân Tĩnh 
đa kiện toàn tô chức, bồ sung thêm một số ủy viên, các 
tồ chức thanh niên, phụ nữ cứu quốc đvrực củng CÖ. 
Thành lập Ty Công an trên cơ sờ sut 'nhập lực lirọng 
trinh sát và cành sát đê bảo vộ trật tự trị an.

Đồng bào Kinh ờ Đồng Nai Thirựng tản cư xuổngTinh 
Thuận trêu t .(MK) người tò chức thành 3 khu : khu 1 gôm 
đồng bào ỏ' B’ Lao, khu 2 gồm đồng 1 ào ở Di Linh, khu 3 
güín đồng bào ồ  Đại Ninh, Lang Hanh, ủy Lan nhân 
dàn 'l ỉnh cử cán hộ xuống các khu đê tò chirc và ôn định 
đời sổng đồng bào khắc phục tir tirờiig tạm thòi. Chỉ 
sau một thời gian ngắn đồng bào đã làm r?.v, ruộng, 
chán nuôi, tồ chức đời sống phù hụp vái c.úe khu lùn 
cư, trao đối hàng hóa với clồỉig bao dàn tộc tr- ng vùng, 
çhî một số ríit it ngirớimứi trơ về Di Linh, L' Luo. Các
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khu tẳn cư đẫy mạnh các mật họạt động, nhtkỉg khỏ 
khăn từng birức dirợc giải quyết.

Cùng vói việc &11 định đòi sổng, Tĩnh còn chủ trọng 
công tác vằn hóa, giáo dục, thành lập Phòng bình dàn 
học vụ, mờ hai lớp bồi đứờng giảo viêri binh dàn học 
vụ ở  khu 1 và khu 2r hầu hết thanh niêií và những 
ngirời lửn íuôi đề« thara gia học bô túc văn hóa,

Đong bào ở  các khu tản cư 'đ ã  thật sự yên tâm bám 
trự đm bàn vừa tư  giải quvết đòi sống, vừa cung cấp 
sức người, sức của cho kháng chiến. Ở một số nơi địch 
càn quét bắt một sổ đong bào, chúng tra  tấn đã man 
đỗ truv tìm căn cứ kháng chiến Tỉnh, nhưng không mộl 
ai khui báo.

Sail khi tbưe dân Pháp chiếm lai Đông Nai Tlnrcmg, 
ủy han nhân dân Tỉnh bố tri một sổ cán bộ trở  về Di 
Linh hoạt động, đã tập hợp đirợc một số quìín chúng cỏ 
cảm. tình VÓI cách mạng, ủng hộ khảng chiến, nhưng sau 
đó địch đánh phá và mat liên lạc. Mặt khúc Tỉnh tích cực 
to chức một số co- sở bí mật tại Phan Thiết, làm nơi liên 
lạc theo dlvô'ng hợp pháp đẽ móc nối CO’ sỏ’ và mua liàng 
cho chiến khu. Đirìmg dày liên lạc theo đường họp pháp 
đirợc tô chức chu đáo, ]các loại .hàng hóa, thuốc chữa 
bệnh, tin lức từ  Di Linh, B' I.ao được chuvện theo đưừng 
họp pháp vồ Sài Gòn, rồi ra Phan Thiết và đira đến chiến 
klui Tỉnh và các khu tân cư. Ngoài ra, ban liên lạc, tiếp 
tế của Tỉnh tồ chức một số chị e*m vào vùng địch tạm 
chiếm đề mua hàng móc nổi cơ sở, ìấy tin tức...

Tháng 5 tìăm 1947, Iheo quyết định của Phân ban cán 
sự Cực Nam, đồng chí Nguyễn An trở về cùng vói một 
#ố cán bộ đưọ-c tăng cường cho Đồng Nai Thượng. Tỉnh 
tô chức hội nghị cún bộ đễ quán triệt chủ trưcmg, đường



Íổi khảng chiển cìm Đẳng và hàn một sổ cống tác của địa 
phương. Văn đề cần phải giải quyết'là tìm nguyén liệu 
đè làm công cụ sản xuất, vfl khi đễ đánh' giặc. Cuối 
thảng 5 truhg đội tự vệ chiến đấu của Tỉnh .lirực thành 
lập đẽ bảo vộ cư quan và hoạt động tuyên truvền trong 
các khu tản cư.

^Cùngvỏi việc củng cổ, xảy dựng các đoàn thề qiừln 
chủng và cảe khu tản cư, Tỉnh còn chú trọng viộc tuỵèn 
chọn thanh niên bồ sung vào lực lượng vũ trang Tinh, 
chuẫn bị điền kiện đế đưa lực lirợng lên nội địa hoạt 
động. Thảng tl năm 1947 cơ quan Tỉnh chuyèn đến Bàu 
Nước (Bình Thuân) đễ trực tiếp chì đạo phong trào iiội 
địa và các đội vũ trang tuỵèn truyền.

Do điều kiện^khó khăn và ác liệt cùa chiển ínrỉrag Eốn 
cản bộ cúc cơ quan Tỉnh thường không ồn định, ehĩ 
trong vòng 6 tháng (từ thảng 5 đến tháng 10 năm 1947) 
đă cỏ 4 lần thay đôi chủ nhiệm Việt Minh Tinh í1). 
Nhưng khó khăn lỏn nhất của Tỉnh là chira có tồ chức 
Đảng đễ lãnlì đạo, do đó việc (ĩnán triệt cúc chủ trương, 
đườn{T lối kháng chiến của Đảng và quá trình vận dựng 
vào địa phương cồn nhiều mặt hạn chế. Với một đảng 
vién tụi chỗ, tháng 12 năm 1917 tĩnh Đồng Nai Thượng 
đirợc tăng cường hai đảng viên, chi bộ Đảng đằu tiên 
của Tình đirọ-c thành lập, trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận.
Sự kiện này đánh dấu một bựửtí phát triễn về tố chức chi 
đạo, là tiền đề cho việc xây dựng tô chửc Đảng ờ  địa 
phương ngàv càng vững mạnh.

Sau gần hai năm củng cố và xây đựng, cảc khu tẵn cư - 
d? trờ thành các khu căn cứ và là những đơn vị hàah

(1 ) Một đồng chí bị ¿tịch bắt, 1 đồng ch! bị bệnh «hết, 1' đbiìS chỉ 
địck bím bi tkverag rà i  éỒBg cki bị ky «iah.
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chỉnh, mỗi kim thành iập i đội vổ trang tuyển truyền. 
Cơ quan lẫnh đạo Tỉnh, cảc đội côn£ tác và các đội vũ 
trang tuyôn Iruyền đvrợc kiện toàn. Uv ban kháng chiến 
miền Nam Trung bộ và tỉnh Binh Thuận tăng cường lực 
lirợng, giúp đở về vật o.hẫt đẽ tỉnh Đồng Nai Thượng 
có đu điều kiộn tồ chức lực lượng lèn hoạt động tại Tỉnh 
nhà. Thảng 1 năm 1918, cợquan Tỉnh chuyễn lèn Xa Lồni 
(đất. Đồng Nai Thượng) đê trực tiếp chỉ đạo phong trào, 
đơn vị tự vệ cùa Tinh cùng phối hợp hoạt động vởi các 
đội vũ trang tuyên truyền. Các đơn vị vũ trang tuyên 
truyền tiến lên hoạt động ả  ba Huyện, đội ả  kha 1 lên 
hoạt động tại B’ Lao,- đội ờ  khu 2 lên liuyện Di Linh, 
đội’ ở khu 3 lên huyện tìại Ninh.

Nhiệm vu của các đội vũ trang tuyên truyền lù đi sâu 
vào vùng đồng bào dân tộc ít ngircri đê tuyên'truyền xàv 
dưng cơ sở cách mạng trong quần chúng, vận động nhàn 
dản chống xâu thuế, không đi linh cho địch, ơ  những 
nơi phong trào phát triẽn khá sẽ thàih lập chinh quySn 
và cac đoàn the quần chúng.

Sau hơn 1 năm hoạt động, đến thảng 4 năm 19-19 
phong trào cách mạng ờ  tìồng Nai Thượng có những 
chuyẽn biến đảng kê các đội vũ trang tuyên truyền đắ 
xây dựng cơ sờ chính trị ở 95 buôn trong vùng đồng 
bào dân tộc it người. Huyện Di Linh thành lập được 
chỉnh quyền cách mạng ờ 3 xã Thuýyng sơn, Trũng sờn 
và Lam sơn (*); Huyện Đại Ninh thành lập (ĩirợc chính 
quyền ớ 2 xẫ Bắc sơn, Đông Tỉ yán (2). Ở huyện B’ Lao, 
đội công tác đã vượt qua đưòag 20 lên xáy dựng ca sờ

(1) XI Thtrírnt cố 16 x i Lam Sơn cổ ro buân, thuộc Tồ»f
0 # u  *1 Trong Sơn c4 10 buOn thuộc tồn f K 'D òn.

(2 )  X í Bát cổ 12 b sín , u y  là l i  BI* T huta huyện Di L in k ; x i  
Btag  Tbaậa t i  s buta n»ĩ thuộc x l Gi« Hiệp huyện Đi LiQh.
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trong đồng 1'ào Mạ. Ở những nơỉ đẵ thành lập chinh 
quvền cách mạng, các tồ chức quần chúiiịỉ ĩihir thanh 
niên, phụ nữ được hình thành và lioạt dọng, tích cực. 
Qua thực l í  rèn ltiyộn, và thu thách, nhiêu cán bộ lại chỗ 
đã trường thành nhiều mặt, một đồng chí cáu bộ «làu 
tộc đirợc l)ồ sung làm Phó <;fiủ tịch ủy ban khảng chiến 
Tình, hai đồng chi phụ nữ ilàn tộc đưực bồ sung làm 
cán bộ phu nữ tinh.

Cùng với việc xảy đựng cơ sờ chinh trị trong quằn 
chủng, tại Di l.iíih thành lậjj đội du kích địa phương vữi 
trên 30 đội viên, các em ihiếu niên đư<rc. tũyổn truyền I 
giáo duc và đưa vào tò chức thành lập đội tuvên truvèn 
xung phong Lain-Bd vời găn 40 em, hoạt động rất tich 
cực. Nhịều em sau nàv đirực đào tạo và trờ thành cán 
bộ lanh đạo ở địa phương.

Trong thời gian hoạt động ở nội địa đội tự vệ chiến 
đấu của Tinh đã phục kich một toán địch ờ  ỉ H Dầy «lo inột 
tén Pháp chỉ huv, diệt một số tẻn. Thắng lọi này đà làm 
cho đồng bàu các dàn tộc, trong vùng rất phấn khơi, cán 
bộ chiến sĩ trong đơn vị đả trưởng ỉhànb thêm một birởc.

Ở các khu căn cứ, tinh hĩnh kinh tế gặp nhiSu khó 
lchăn, nhăt là về tài chính vi địch bao vẠy kinh tế, đồng 
bạc bị mat giá, đồng bạc Đòng Dirơng lòại 5ụơ đòng bị 
cấm lưu hành. Trưỏi; tình hình đó, ủy híin kháng chiến 
Tỉnh chù trương phát hành tín phiếu riêng cùa .Tỉnli đề 
mua bán, trao đoi Irong các khu tản cư và đồng bào 
địa phirong trong vùng. Do tuvên truyền chu đáo và 
phát hành, quản lý chặt chẽ nên đồng bào tin tường tiêu 
dùng. Đen giừa năm 1950 Liènkhu 5 phát hành tín phiếu 
thống nhất, loại tin phiếu của Tình mời thu hồi. \

Các hoạt động văn hóa, giáo dục đtrợc đẫy mạnh vả 
đ̂ it ktì quâ tốt. Các ngày lè lùn trong năm như ỉ  thảng



ế v à  ủ tháng ô đều tố chức mít tinh ký niệm S$ 11  nsĩé 
1ÍM8, Tỉnh phát hành báo «tíọiig Tiến * (tiến về Bồng 
Nai Thượng) tuAi tháng xuut bản ii*.i kv. Nội dung chủ 
yếu của tờ báo là tuvè.ií «rủypii cAc chủ trirờng, đường 
lối kháng chiến của Đâng vận động phong trào thi '*ua 
ải quuc, đóng góp sức ngirơỉ, sức của cno khủng chiến.
f  ■ ' ■ - : ,.. . ■■■ • ' : ' V ' Ị’ ; .. :

Thực hiên chính sách «lân tộc của Đàng Tĩnh đẵ vhành
lập Phòng quốc dàn thiều số do đong chí Mai Huv Hoang 
phụ trách. Ngoài việc tuvén truyền chù trưong, chinh 
sách của Đảng trong đong bào dàn tộc ít người, cơ quan 
còn tò chức đưa thanh thiểu niên người dán tộc xuống 
học trường, văn hỏa của Tình ả  Hàm Tân (Hình Thụân), 
phan 1ỎI1 eác em sau này trờ thành cán bộ, đảng viêa 
trong câc đội công tác.

Tại thị xã Di Linh, ngoài hệ thổng đồn bót và cúc cơ 
quan đầu não cùa tỉnh tìồng Nai Thưựng, địch còn xàv 
dựng một nhà tù đè giam giữ những cán bộ và cơ sở 
cảch mạng. Chế độ hà khắc của nhà tù đã bắt tù nhản 
làm việc hết sức nặng nhọc, điều kiện sinh hoạt rất thiếu 
thốn. Trước tinh'hinh đó, tô chức bí mật trong nhà lao 
đã vận động anh ein đẫu tranh tuvột íhực và đưa 4 
yêu sảch :

— Tù nhân phải đirợc tắm rửa sau một ngíYv lao động.
— Thực hiện làm việc mỗi ngày 8 giờ.
— Không được đảnh đập tù nhân.
— Phải đê cho tù nhàn tự lo đời sống cùa minh.
Ngày đầu giám thị nhà lao không chap nhận, anh em 

tiếp tục tuyệt thực và khỏng chịu đi làm, cuối cùng 
chüng phải chẫp nhận 4 vêu sách, cuộc đãu tranh thắng 
lợi. Từ <ỉỏ đòi aống của »uh «m bứt phần căng thẳng.
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Mhưng ngàv lễ iỏn anh ém trong nhà !ao bi m ịt tằ 
chức kỷ niệm. Vì thiếu phương tiện và đẽ tăng thêm 
ý nghĩa của buỗi lễ, có lằn anh em tự  láv máu và ký 
ninh vàng de nhuộm vải làm cờ đô sao yàng...

Hâu hết tù nhàn ở nhà lao Di Liab sau khi mãn 
hạn tù đều bị địch trục xuất xuổng Sài Gòn, nhiều 
đông chí đa tìm cảch lién lạc với'tố chức, thoát ly 
ra chiến khu và trở  về hoạt động tại các tỉnh Cực Nam.

Những năm đau của cuộc lihán.g chiến chống thực 
dân Pháp xâin lirợr, nhản dán hai tình Lâm Viên và 
Đồng Nai Thượng đã vưộ-t *jua mọi khó khăn, gian 
khồ cùng nhau đoàn kết đấu tranh từng biróc làm thất 
bại Iihững Ara mưu và hành động của địch. Tuy tồ 
chức Đản JT ở bai địa phương còn yếu và chưa đóng 
vai trò lanh-dạo trực tiếp, nhưng các đồng chi chủ 
chốt của Việt Minh và ủy ban T ỉnhđẫ tiếp thu dược chù 
trương, đường lối của Đảng đố vận dụng vào tình 
hình thực tế của địa phương. 0

Ở Lâm Viẻn, sau khi các cơ quan Tình và lực krọng 
vũ trang rút xuống Ninh Thuận, đă sớm bố trí cán bộ, 
quăn chúng tốt trở  về hoạt động,, từ  đớ việc xây dựng 
cơ sở chính trị trong nhàn dân'được phát trien, nhất 
là trong công nhân, phự nữ, thanh niên tạo điều kiện 
cho Uy ban và Việt Minh Tỉnh cùng các đội vũ trang 
lên hoạt động. Mặc. dù địch thn mọi cách đối phó khủng 
bố phong trào nhưng hầu hết cản bộ, chiến sĩ, cơ sỏr 
cách mạng vẫn kiên trì bám địa bàn, tận dụng các hình 
thức công khai họp pháp đễ hoạt động, nhàn dàn hết 
lòng ủng hộ và tin tirởng cácli mạng, nhưng về mặt 
chỉ đạo vẫn clìira chú Ỷ vận động, xây dựng cơ sở 
chính trị trong vũng đồng bào dân tộc ít người và 
còng tảo phát trien đảng viin  còn chậm»



Ơ lg Naỉ Thirợng, nhanh chỏng cùng cổ, kiện 
toàn các ca quan lành đạo của Tỉnh và xày dựng khu' 
căn cứ là vấn đề có ỷ nghĩa hết sức quan trọng. Hầu 
hết cán bộ, chiến sĩ đều cỏ quyết tàm trờ lại địa bàn 
Tinh hoạt động. Nhân/ dàn ờ các khu tản cư đẫ nêu 
cao tinh thần đoàn kết cùng nhau khắc phục khỏ khăn, 
thiểu thổn, từng birỏc ốn định đời sống. Quả trinh 
củng cổ và xảy đựng các khu tản cư trờ thành khu căn 
cứ đã tạo điều kiện thuận lợi đê đưa ủy ban và Việt Minh 
Tỉnh cùng các đội VÜ trang tuyẻn truyen lèn xây dựng 
cơ sở chỉnh trị trong vùng đồng bào dân tộc ít ngừời, 
đổng thời chủ ý công tác phát triền đảng viên, xày 
dựng lực lirẹmg tại chõ, đưa một số thanh niên dàn 
tộc it ngirời đi học văn hỏa, đào tạo cản bộ... Tuy 
nhiôn việc xâv dựng cơ sờ* chinh trị trong cảc đồn 
điền, thị xã, thị trấn vẫn chưa được chủ trọng và 
công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều khuyết nhựợc 
đièm nén phong trào cách mạng ở địa phương cò 
những mặt hạn chế. *

Do vậy, đê đira phong trào cách mạng hai lình Lâm 
Viốn và Đồng Nai Thirọng phát triễn theo yêu cău 
của nhiệm vu mỏi, một vấn đề cơ bản là phải cỏ tô 
chức Đảng ítề trực tiếp lãnh đạo.

III. THÀNH ỊLẬP BAN CẢN s ự  ĐẲNG LÂM VIÊN 
VẢ BAN CÁN Sự ĐẲNG ĐỒNG NAI THƯỢNG 
TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO cuộc KHẢNG CHIẾN

• HAĨ TÍN1I LẢM VIÊN VÀ [ĐỒNG NAI TẢIƯỢNG. 
(Từ tháng 4-19Ì9 đến tháng 10-1950):

Cuộc kháng chiển chổng thực dân Phảp xâm lược 
cùa nhâu dàn ta đã giành được nhiều thẳng lọi và



.ang bưoc sang gỉai áoạn mỏi. Hội ngSị cản bộ Trung 
ương lần thử 6 đẵ họp từ ngày 14 đèn 18 tháng 1 
năm 1949. Hội nghị đánh giả thắng lợi trong ba năm 
qua là «Ta càng đánh càng inạnh» trong khi đỏ «Pháp 
càng đánh càng thua to ». Hội nghị đồ ra phirang 
chàm chiến lirờc trong giai đoạn mói là « Đánh mạnh 
hơn nữa vào hậu phương địch, đánh vào các vị tri 
chiến lược và kinh tế quan trọng mà địch đang ra sức 
củng cố, đồng thời mở rộng mặt trận Lào — Mièu »(!) 
nhẳm tiêu diệt, tiêu hao thật nhiều sinh lực địch, bồ 
sung lực lircmg ta về mọi mặt và xây dựng lực lirọng 
khảng chiến trong vùng tạm bị chiếm.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị, bộ đội chu lực trên 
chiến trường Bắc hộ và Liên khu 5 đã mở nhiều chiến 
dịch (a) gây cho địch nhỉồu thiệt hại và, làm thay đối 
tương quan lực lượng trên chiến, tnrờng ngày càng cỏ 
lợi cho ta.

Trong các vùng địch tạm chiếm, phong trào đãu 
tranh cua công nhân, học sinh, sinh viên ngày càng 
mạnh mẽ tiêu biêu là phong trào công nhân, học sinh 
Sài Gòn — Chợ Lòn. Những cuộc đổu tranh đỏ (tẵ ảnh 
hưởng tốt đến phong trào cách mạng Lâm Viên và 
Đồng Nai Thượng.

Khòng thực hiện được chữ írirơng đảnh nhanh, 
thắng nhanh, thực dân Pháp chuyên sang chiến lược 
đánh làu dài, thực hiện chính sách « Dàng người Yiệt 
đánli ngưòi Việt, lẩy chiến tranh nuôi chiến tranh»

(1) Vãn Kiện Bàng tận 2, quyền 2 Ban N ghiỉn cứu Lịch »ử B iữg Trung 
ương xuất bin, H i Nội, năm 1979 — trang 5.

(2 )  Bó là chiến dịch Lao Hà (2-1949), chiến dịch Sững Lo (4-1949), ehiếa 
dịch HỒ Chi Minh (6-'949) ir T'ây ngu; ỉn , eàiến dịch N«m Khánh 
HỒI (tháng n-1949) 4 Liỉa kku s.



và cung cổ cẳc vùng chỉếiĩi đỏng. Ờ Tây nguyên địch 
tăng cưòng bắt linh nhất là người dàn tộc đê bồ sung 
cho các dồn, đầy mạnh các cuộc hành quản, cồn quét.

Tháng ị  năm 1949, đại hội Đại biêu đảng bộ Liên khu
5 đẵ kiểm điẽm tình hlnh và thông qua nghị quvết về tinh 
hình và nhiệm vu quào sự trong giai đoạn mởi. Hội 
nghị đã đồ ra 3 nhiệm vu lớn là : Bảo tồn lực lượng, 
tiêu hao địch và giìr vững vùng đất tự do rộng lờn. Về 
nhiệm vu cụ thễ, nghị quyết chỉ rõ : Phối hợp với chiến 
trircmg Bac bộ và chiến trường chinh, phá ầm mưu củng 
cố Tây nguvén, cửa biên ĐàNảng, Cam Ranh, Hạ Lào... 
Đánh thật mạnh vào khối ngụy binh, tập trung lực lượng 
nhằm hướng chính của Tày nguyên, Đà Lạt, Ban Mê 
Thuộc, Hà Láo; đánh mạnh và tảo bạo vào sau lưng địch 
giành cho được những thẳng lợi quyết định, tỉch cực 
bồi dưõ ng và tăng cirờkìg lực hrợng ta về mọi mồt.

Đề tăng ctrờng sự lãnh đạo cùa Đảng và đằy mạnh 
phong trào cách mạng ở các tĩnh Cực Nam, ngày 10 thảng
2 năm 1949 .thường vụ Liên khu ủy 5 đã họp đẽ xem xét 
tình hình và đề ra nhỉộm vự của các tỉnh Cực Nam. Hội 
nghị Ihay rẳng «Giữa các tình Cực Nam với nhau không 
Cỏ sự liên lạc mật thiết, khống cỏ sự phối hợp hành động 
trao đồi kinh nghiệm. Mỗi tĩnh đều do hoàn cảnh đia 
phương mà định chủ trương riê ng cho mình» và « Sự chi 
đạo của Miền Nam, vì liên lạc khó khăn không được sảt 
phân ban Cực Nam cũng không đủ điều Ịdện thành một 
cấp chỉ đạo. Do đỏ từ công tác đàng đến các mặt kháng 
chiến hành chinh, chuvên môn, các tỉnh đều tùy tiện 
chủ trương» Ọ). Trong thòi giantnrớc mắt, nghị quyết 
néu rộ : « Lập một ban chì đạo chung cho các tinh NĨnh

(X), B'*« bin Hội Bgkị cíe f l a k  Cực Nam ngky 10 thing 2 nim 1940. 
ĩ ầ i  1 ệu ltru iặi B i»  KfH-ís cứa LịcÀ «ừ Ü B J  Lắm y * a t
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Thuận, Bìrh Thuận, tám  Vién vấ Bbng Nai Thượng ». 
VÉ chinh quvín, thành lận « Phản ban kháng chiến hàĩih 
chỉnh Cực Nam a. Nhiệm vụ chiến lirọc của các Tỉnh 
Cực Nam là « Hoạt động ở Nha Trang, Cam Ranh cắt 
đirờng giao thông Nha Trạng — Sài Gòn và uy hiếp 
Đà ỉ,ạ t» (J).

Hội nghị quyết định tiếp tụe tăng ctrờng cản bộ, lực 
lượng, giúp đỡ về mọi mọt và đề ra kế hoạch hoạt động 
của 2 tỉnh Lảm Yiẻn và Đồng Nai Thượng. Phương 
châm chủ yếu là « Đưa cảc đội Vũ trang tuvẻn truyền 
lên hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc ít người 
đễ xây dựng cơ RỜ cách mạng, phát triẽn chính quyền, 
tồ chưcdân quân và tiến dần đến thành lập bộ đội địa 
phương hoạt động theo «Đại đội độc lập» (2)

Thực hiện tinh thần Nghị quyết, tháng 3 năm 1949 
Ban Cản sự Cực Nam thành ìập đế chỉ đạo các tỉnh 
Xinh Thuận, Bỉnh Thuận, Lầm Viên và Đồng Nai 
Thưọng. Tháng 4 năm 1919 thành lập Ban Cán sự đảng 
Lâm viên gồm đồng chỉ Lê Tự Nhiên, ủy viên Ban 
Cán sự Cực nam làm bí thư, đồng chi Lê Đình Cương 
ủv viên. Ngày 24 tháng 4 năm 1919 thành lập Ban cán 
sự Bảng lĩnh Đồng Nai Thượng gồm đồng chí Thu Lâm 
(tức Tran Ngọc Trác) bí thư, đống chi Mai Huy Hoàng 
phó bí thư va đổng chi Lê tìình Nam ủy viên.

Đây ỉà một sự kiện quan trọng, đánh dấu iurửc phát 
triễn mỏi của phorig trào Cách rnạng hai'l ĩnh. Lầnđầụ 
tiẻn Lâm Vièn và Đồng Nai Thirợng có tỗ chức Đảng 
:ao nhất đê trực tiếp lanh đạo phong trào, tiếp thu các 
•-hủ trirơnsỊ đưòng lối của Đảng đẽ vận dựng vào tình 
hình thực lế ờ  địa phương.

1)  Tăng cường chì đạo, khôi phục tò chức vù phong 
trào Cich mang ở Lảm Viiíi:

(I )  0 0  Ktiv  trang 60,

«I



ThAng 9 năm 1018 chiển khu của Tình ĩ-ồní Viên 1)| 
địch đánh ủp, một 8Ố đồng chí bị bắt, sự lien lạc giữa 
Lâm Viôn vửi phân Ban cán sự Cực Nam hoàn toản 
bị đứt. Những cán bộ còn lại hoạt độnsỊ ở  Đà Lạt y& 
huv(*n Chiến Thắng tự động công tảc tiếp tục bám sát 
cơ sở và quần chủng đễ tuyên truvền giáo đục giữ vững 
phong trào. Các địa bàn thường xuyên liên lạc tcao 
đòi tính hình và phối hợp hoạt động.

Sau một thời gian bị giam ỉr nhà lao Di Lì nì* địch 
dira đồng chi Phan Như Thạch về Xanh - bờ - noa 
(Saint - Benoit, tức Chi Lărig) ờ đây đổng chi đù bi 
mật liên lạc vời cơ ST- bên ngoài đễ nắm tinh hình và 
có Ỷ kiến chỉ đạo. Trên đưìmg đi khám bệnh lọi dụng 
sự so- h ’v của địch đồng chỉ đâ đùn* còng đánh ngã tên 
lính và chạy xuống Trại Mát bắt liên lạc" vói CO’ sờ huvộn 
Chiển Thắng (khoảng thảng 9 năm 19Í9). Đồng chi đẵ 
triệu tập những cản bộ đang hoạt động ờ Đà I.ạt và 
huyện Chiến Thẳng về họp tại Trại Mát đễ liiẽm điễm 
tình hình và bàri kế hoạch công tác. Lúc này cảc địa bàn 
của Tỉnh chỉ c.ỏ 8 đồng chi cán bộ hoạt động nhưng chưa 
liên lạc được vói ban cán sự Tỉnh và Ban cán sự Cực 
Nam. Vi vậv đê tiếp tục tuyên truyền và vận động nhản 
dân tham gia kháng chiến, Hội nghị đã phàn còng mỗi 
đòng chi giữ nhiều chửc vụ khác nhau và trên danh - 
nghĩa đă thành lập các cơ quan lanh đạo của Tỉnh, thị 
xã Đà I-ạt và huyện Chiến Thắng như: ủy Ban khAng 
chiến hành chinh, Ty cóng an, thông tin.. .(*)

ỈD ĐỒ Ig chl Phan N h’.r TI-ạch g 'ữ  chức cViíi tich UBKC 'C  và iy  viên 
quâi. »ự tinh  Lâm Viên k í  lín  Nuở Văn Nhân — Đ ồní ih í * o»rg Phi 
H i ị r  c lức 'h ủ  tjcb UB<CHJ kiím  th ị cộ trướng Đà 9 ký 
tén L í Trịệu Th«nh, đ ồ i í  c i l  Hồng Việt lì  trường ly Côn* » t i  líy  
t#n I* Nguyỉn Trung Lüntr, g y t  a»v‘ tii! Uy t i r  lt l-r>»nR Phi 
Bìng 91 Bồng chi i-t Duy Ván «hù tịett UBK.CHÇ hujện Cb.ỂB Thắng.
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Vởi tinh thần kiỀn trì l ảm địa bàn, bám *At quằn 
chủng và vói phruiig thức hoạt động thich hợp nên 
phong trào cảch mạng ở Lâm Viẻn nhanh chỏng khôi 
phục, ảnh hi« >ng của cách mạng ngày càng sủu rộng 
trồng quần chúng.

Ban cản sự Lâm Viên tuy mỏi được tbành lập và 
chưa liên lạc được vói những cán bộ đang hoạt động 
ờ nội địa nhirng đã tỉch cực chuần bị lực hrợng,. chuằn 
bị điều kiện trở về địa phương trực tiếp chĩ đạo phong 
trào. Thang 9 năm 1919 Ban cán sự Cực nam quyết „ 
định bồ sung đònơ chi Trần Oanh vào ban Cán sự lỉnh 
Làm Viên.Khoản í tháng 8 nă n 1943 trung đoàn 81 thành 
lập đại đội Như Hổ (!) tại núi Đồng ỉìò (Ninh Thuận). Vói 
phương thức hoạt động vũ trang tuyên truvền, đơn vị 
đi sâu vào vùng đồng bào dủn tộc ít người dọc theo 
trục đường xe lửa Tháp Chàm Kròng-Pha và vùng 
La Bả... đễ xây dựng cơ sở chinh trị vận động nhàn 
dán tham gia khàng chiến. Cuối năm 1919 đon vị chuyên 
xuống công tác vùng Lệ Nghi — Bá Ghe (Bảc Bình 
Thuận) nhằm xảy dựng bàn đạp-đễ đưa lực hrọng lẻn 
hoạt động tại Làm Viên. Trong thời gian này hai đòng 
chí trong Ban cún sự Tỉnh và đơ!»g chỉ Nguyễn Thạnh - 
trung đoàn phó trung đoàn 81 đến Lộ Nghi— Bá Ghe 
đẽ trực tiếp chỉ đạo đại đội Nhir Hô. Sau một thời gian 
tuvên truyền vận động, phong trào cách mạng ờ  đây 
phát triền khá, chinb quyền cách mạng và các đoàn 
thễ quần chúng được thành lập ờ  ba xã: Anh Dũng 1, 
Anh Dũng 2 và Hạnh Phúc. Vùng bàn đạp này được 
gọi là huyện Anh Dũng (Tày Nam Ninh Thuận).

Cuổi tháng 12 năm 1949 một mũi của đại đội Như Hô

(1 )  N hir HU tì. bl danh củ* iầữg ch i N h ị t  T à ía g  trurfrag đ i
«»hi
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xot tên b£j. liên lạc được với sổ cản bộ đang boạt động 
ở  Đả Lẹt. Sau đó đồng chỉ Phteù Như Thạch xuống 
Bĩnh Thuận đê báo cáo tinh binh vỏi ỉỉun cán 8ự Cực 
Nam và Bạn cán sự LâĩỊi Viên đưửng dây Uốn lạc được 
nõi liền, phong trào cách mạng của Lảm Viên đà khắc 
phục đưực khò khãn về tô chức và chỉ đạo.

Bị thầt bại trên chiến tnrờng Bắc bộ, ỉhực dân Pháp 
tập trung củng cố Tủy Nguvên, trong vùnsỊ đồng bào 
đân tộc ít người chúng đằvmạnh xây dựng và tô chửc

• các ô vũ trang (gọi là Gum) í 1) đè ngăn chặn các hoạt 
động của ta.

ỏ' Lủm Viên, địcli tâng cường các hoạt động quân 
sự, hệ thống đon bói đuọc táu-' Iirờiiị» va mờ  rộng. 
Thị xã Đà Lạt và dọc đường 11 có naiig chục đồn bốt, 
trong đỏ có những đồn lỏn Iihir Xanli-bừ-noa (tửc Chi 
Lăng) có trên 500 lính, Ăng-ph‘mg-từ-vúp (Enfant-Ironpe
— khu vực Trường đại học hiện nay) có 20Ü linh, đồn 
Trạm Hành có trên 200 lính Thirọng. Các đồn Phi-An 
(Fian) Liên Khàng, Đại Ninh đều được tăng cường lực 
lượng. Năm 1950 trường đào tạo sĩ quan ờ Huế đirọc 
chuyền lêrt Đà Lạt và được đỏi thành trưởng Võ bị 
liên quàn Đà Lạt. Đây là trung tâm đào tạo sĩ quan 
chì huv, kv thuật lỏn nhất của địch.

Về chinh trị địch ra sức tuyên truyền xuvẻn tạc chủ 
trương đường lồi kháng chiến của Bủng, dùng kinh tế

a '
(1) Cuín 14 m ột tè  Ả rập cỏ 1 nghĩa là th ị tộc, bộ ¡ẠC. Thực dân Ph4p 

sâm lurte C h ia  Phi, ním  1918 b  Ma RÄC chí ng đã tồ chức lực 
hrợng YÜ tr in g  địa ‘pnirơng iấy t í a  li GOUM'MANEAIN)
Bục đíc*t lì  biín  Dgirừi Mi rfctH ành lực luyng vũ trang ¿i» phương 
và dùng dòng ¡19 củ» lựe lưựDK n ì y trong v iíc  f  Bình định ầ lịnh 
c h ít  eủâ Gum It một đon vị ¿ịa phương, (T a to  U i iifu s4» Litm 
khu iỵ V iiru tậi BNCLSÖ Ltm Đìog)

u



B ồ n g  chí Lê Tự N hiên ,  ủ y  v iên  Ban c á n  sự  C ực N am , Bi thỉT 
Ban cđn  sự- B-àng t ính  Lâm Vìén (từ th á n g  4-1949 đ ế n  Thống 
10-1950). Ảnh chụp trong th ỳ i kỳ kháng chiến chống Pháp,



âầ mua chuộc, lối kẻỏ ứồng bào (ton tộc it ugttMt phv 
chia rẽ Kinh — Tlurưng bầng cách nẠng cỉừ ỉigirửi Tlurọng 
•« tri'*w người Kinh. Lining ,»:òr» »iữa i)à xớ (*)1 vâf* 
ỉliồn CịUỎ phát tliuric chừa bựũh cho nbár> liá.ì qua 
đó tuy«11 truvền «lè cao liáo tìại. Ở một số nơi địch 
tun«; l.‘c lvĩợng gián điệp ịỊiả danh cán bộ cách mụn g 
len lỏi trong nhàn đàn vie 1UUU tinh hình hoijíc có 
những hành động lửa gạt líịp bợm nhâm làn) mu» uy 
tín cán bộ cách mạng.

Được Rtr thỏa thuận cùa chỉnh T>hù lJháp, ngày 15 
tháng 4 năm 195u bù unit) iỉào fc»ai quyết định tách 
Tày Nguyên ra khỏi tồ chư*- hanh chinh của Việt Xam, 
thành inột tồ chức hành minh riêng gọi là ỊíoàngTriỉu 
Cưong Thồ do Bảo Dại nil 111 quyền tôi cao. Đễ đối phỏ 
vòi nhfrng àm mưu xu liânh động của địch, lian cán 
sự Cực Nam liếp tục tărií» mrử ìg lực lirọn ; 1 n hoạt 
độn<Ị ờ  Làm Viên. Cuối thán » 1 nám 1950 sau khi bảo 
cáo Ü11Î. hình và nhận chỉ tt Ị mỏi, đòng chí 1 han Nhir 
Thạch lùng một tiêu đội vũ trarig trong đó có .đồng 
chi I.Ề 'l riì-1 Thái, Đinh Sỹ uần lcn Đà Lạt công tác. 
Ban cân sự Cực Nam quyết định bố sung đồnặ chí Phan 
Nhir Thạch vào Ban cán sự tỉnh Lâm Viên và thành 
lẠp thị ùv Ỉ3à Lạt gom các đòng chi : Phan Nhir Thạch 
bí thư, đong chỉ Lê Mỹ và «tòng chi Hoàng Phi Hố 
thị ủy viên. Thị ủy Đà Lạt được- thành lập có _Ỷ nghĩa 
quan trọng vệ tô chức và chỉ đạo đối vửi phong trào 
c.áeh mạng ở thị xã Đà Lạt.

Vưọt qua thòi kỷ khó khăn trong những rTm đứt 
lieu lạc, phong trào cách mạng ở Lâm Vién đư<;c cảng 
«ố vù ( ó nhiều, lien bộ.

0) fuco từ  u ín g  Pháp ( J02+,) u  e h -c  d iüh  lùa ßfr t j  *1 Thiỗn ch ia  g io.
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b  Đà Lạt, lực iữợng cản bộ đứợc ỉăôg cường và hoạt 
động cỏ kết quâ, tố chửc được trén 400 cơ sở cảch 
mạng trong và ngoài thị xẵ. Đè tuvỗn truyền rộng rãi 
chủ trương, đường lối khảng chiến củạ Đảng trong 
quần chủng, tại mật khu Suổi Tia (Nam Đà Lạt) thị ủy 
Đà Lạt chủ trương xuẵt bân tờ «Tin Đà Lạt ». Tuy hình 
thức còn đơn giản nhưng nội dung tờ Tin khá phong 
phú, gây được án tượng tot trong nhân dàn, mỗi tháng 
tờ Tin ra hai kỳ vói 80 ỉirợng mỗi kỳ trên 100 tờ được 
phản phát rộng rãi' trong cơ sở cách mạng và quần 

^chúng. Hinh thức hoạt động công khai hợp pháp cũng 
được tô chức và chỉ đạo chặt chẽ, điròng hành lang tư 
mật khu vào nội Thị được bổ trí mi/. can bộ nữ lìoạt 
động vùng £am Ly đẽ xây dựng cơ sờ chinh trị nắm 
tình hình và tranh thủ bọn công án địch. Do đò việc đi 
lại và tiếp tể cho chiến khu đirọ-c thuận tiện.

Dọc đường 11 từ Trại Mát đến Dran, Krôn’g-Pha ca 
sở cảch mạng phát triẽn mạnh, nhiều nơi thành lập 
được Ban Việt minh xã và các tỗ công tác, ngoài ra còn 
tranh thù và lôi kẻo phần lởn_số lỷ liưong cỏ cảm tinh 
vôi kháng chiến,-

Vùng bàn đạp Lệ Nghi — Bả Ghe và huyện Anh Dũng, 
phong trào được củng cổ và cỏ nhiều tiến bộ, nhiễu nơi 
c h í n h  quyền và các đoăn thê ở địa phương đã thirờng 
xuyên vận động nhàn dân tich cực tham gia sản xuất đề 
cung câp lirang thực, thực phẵin cho bộ dội, đồng bào 
bò dàn các hủ tục mê tin dị đoan. Ngoài lực hrợng đại 
đội Như Hồ, trung đoàn 81 còn tăng cưòng 4 đội vũ 
trang tuyên truyền đến hoạt động và xây dựng phong 
trào. Tuy nhiên do đĩa bàn quả rộng nên ở một số nờí 
địch vẫn lén lút hoạt động, kích động và lòi kẻo 
đõng bào

m



Từ “khi cỏ t i  cbửc Đẳng trựư Hển iSnh đạo, cAng tie  
phAt triỉn vả xảy ■'/"» ' Bùi ’ itir re đầy ri m’î. Bi'.i th \r»’
6 năm 1950 cỏ 182 đảng vièn sinh hr-ạt trong 6 chi bộ 
trong đó cỏ 8 đàng viên là nữ, hfli đáaịỊ viôn dốn tộc ít 
người, 115 đảng viên trong lực lirựng vĩí trang, 38 đâng 
vi?n cơ quan và 29 đàng viên ở cơ sở. Công tác phát 
triễn Đảng tuy cỏ nhiều tiến bộ nhưrìí» số đậng viên được 
phát Iriên ở các địa bàn 1-hira đều, nhỗt là số đẵng vi ôn 
tại chỗ nôn cỏ nơi phong trào phát trièn mạnh nhưng 
vẫn thưa cỏ tố chức Bâng hoặc đản3 viên trực tie;) lành /  
đạo.

Đễ đưa phong trào cả ch mạng ờ thị xã D a Lạt 'uỊn 
kịp vói linh hinti chang, tháng Ü năm 1950 đồng chí Lii 
,Tự Nhiên ủy viên lian cún sự Cực Nam, bí 111ư Ban <‘án 
sự tinh Làm Viôn cùng một sổ cán bộ iên kiêm' tra tinh 
hình. Boàn lén đến Trại Mát thl được tin đong chi Phan 
Như Thạch vừa mỏi hy sinh tụi Suối Tia (ngày 12 thảng
6 năm 1950) trong khi địch đánh úp vào mật khu. Trirúc 
lình hình đó, đồng chi Lô Tự Nhiên cr lại Đà 1st tiếp 
tục chỉ đạo phong trào. Qua kiễiiĩtra thực tế ở Đà Lạt * 
và Làm Viên, Ban cán sự Cực Nam đă cỏ những chủ 
r í ơng và kế hoạch hoạt độn Ị cụ thê nhẫ n đira phong 
tráo cách mạng ờ I.ảm Viên tiếu lên một bưỏc mói.

2) Tích cực xay dựng Bảnq và đầy /nạnh phong trào 
Cách mạng ở tìòng Nai Thượng:

Tứ đầu năm 1 uts Tinh Đổng Nai Thirọng đã đira cảc 
ban Xung phong va các đội YÜ trang tuvỏn íruyèn lỏn 
hoạt động ờ các huyện bại Ninh, Li I.iiih va ßlao. Cũng 
vôi vi^c xây dựng cơ sờ Cách mạng trong quan chủng, 
nhiều nơi đã Ihành lập đưọc chỉnh quyền cảcb rarig và 
các tô chức quàn chủng. Nhưng từ tháng 5 nä 1 1 j J do 
tutôu cành giác nen dịch láy đưọ-c một »ó <*1 iíýU và
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nầm được chû trương hoạt động côá ta. Chủng tố chức 
lực lirọng đành vào căn cứ đốt Ịihả kho tàng. Chỉnh 
quyền thôn xa. ờ một sổ nơi bị địch khủng bổ, "lột sổ 
cán bộ và đong bào bị bắt. Traỏc tinh ninh đỏ, Uy bari 
kháng chiến vỉ» các cor quan Tình từ Đạch rút xuóng 
Tiên Son, Bầu ốc, Giếng Oẳp (Bình Thuạn).

Tĩirùt VỂU cầu nhiệm vụ mỏi, Liên khu ảv 5 và Ban 
CÚ11 sự Cực Natn liếp tục chỉ đạo và tàng cường lực 
lượng đỗ đưa phong lrào cách mạng ả  Đỏi.g Nai Thượng 
phát tríen thèm một birừc.. Ban cán sự Tìuh mói được 
thánh lịkp nhirng (tă nhanh chóng kiện toàn cúc co quan, 
tồ chức qirần chủn t cua Tỉnh, cử một đong cíii ủy viên 
lcn hoạt động và trực liếp chì đụo phong trào ờ huyộn 
Di Liaỉi. Ngày 23 tháng 7 nám 1949 Ban cán sự tồ chức' 

/. Hội righị Quản Dàn Chinh đễ kiêm điễm tinh hình,rút 
kinh mjhiçin chì đạo bùn kế hoạch hoạt động vùng địch 
tạm chiếm vù công tác vũ trang tuyên truyền.

Đ3 đáuh giá toàn'diện phong tr̂ io cách mạng của địa 
phương và đề ra nhîmg chủ trương phù hợp vòi thực tế 
tình hình, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 1950 Hội 
nghị cún bộ Đàng.bộ Dont» Nai Thượng ưù đirọc tồ chức. 
Đạrbieu các cơ quan, đoàn the cap Tỉnh và các đội vũ 
trang luyen truyền đang hoạt động tren các địa bàn 
trong Tmh đă về họp/Hội nghị đá nghe báo cảọtình hinh 
thé giỏi, trong nưóc vá địa phương, báo cáo tông kết 
tìnn hình chung và một sổ công tác trọng tâm trong thòi 
gian tỏi, báo cáo dự án còng tác của các ngành, đảng vụ, 
tuyên huân, thi đua, tài chinh, kinh tài, dủn vận và
chính quyầr>.

t
Đánh gi l ira, khuyết diêm ti’ong những năm qua, bảo 

cảo chỉ rõ « Ngoài những thắng lọi phá lề, trừ gian gây cơ 
sở chính quyên, gieo tin tuửng tháng lọi cho đông Ẳmo



ầÍỉếu số, nhưng còn khnyểt điêm là : cơ sơ chỉnh quyền 
còn nhỏ hçp ] ộ mí'iy chira thích họp hoàn cảnh đềog ào, 
clura gủy được cơ sở quàn cluing rộng rãi, chưa phát 
động nhân dân chiến tranh, thiếu cán bộ, lực lirọ-ng 
quản sự chưa đủ nhu cău chiến hrọc » í 1). Ilội nghị đa 
đề ra những công tác trọng tâm trước mắt là : « Phát 
triền củng cố Đảng trong quần chúng mạnh mẽ (chú 
tx‘ọng thiễu số) củng cổ gây cơ sờ chinh quyên nhân dán 
rộng rãi, tich cực trong vấn đề vận động thành lập các 
đoàn the cửu quốc, phát triền gáv cơ sở kinh tẽ nhàn 
dân, cải thiện sinh hoạt, phát trien phong trào dàn quàn 
du kích, phát động phong trào nhản dủn chiến tranh, 
tăng cườrig quân lực đào tạo và căp dưỡng cản bộ, chú 
ý cán bộ thiêu số » (a).
* Trong thòi gian này, Ihực hiộn chú trưong củng cổ 

Tỉ.y Nguyên và đối phó vùi các hoạt độr»fỊ cùa ta, địch 
tăng cưòng các hoạt động quân sự, cliỉnh trị, kinh IỂ, 
văn hỏa, xã hội...

Về quân sự tiếp tục bắt lính tron« đòng bào dân í ộc 
it người đẽ bồ sung cho các dồn, kỉễm soát chặt chè 
các trục đường giao thông. Chủng chia các khu vực 
phụ trách kịẽm soát, hàng tháng tò cliửc các cuộc tuần 
tiễu đễ bất xâu, bắt lính, phá cúc kho làng: Sau khi bị 
ta tiêu diột các đôn L út-xe (Loussert) ngàv 25 Ihảhg 
10 năm 19-19, đồn Gia Bát ngày (i tháng 1 năm 1950, 
địch càng đẫy mạnh íác hoạt động và đỏng thêm đồn 
bót. Toàn tình Đồng Nai Thượng địch đóng quân ở 9 
đồn và 4 bỏt gác, vói lực lượng 1 liẽu đoàn (trong đỏ 
có 96% là ngưừi dân tộc, 3% là người Pháp và Bắc Phi).

Bitn bản Hội ngiiị cán bộ Đ àrg bộ Đồng Na! T hơợng từ  nglỵ 
ỉ  đến ngày 4 tháng 2 năm 1949. ĩ à i  liệu ltru tạ i Bsa N gniín 
cứu lịch lử  &ảng Lâm Bông,



•Ve chính trị, địch chù trirong cilia rề ngữời Kỉnh vóì 
người Thượng, củng cố và thành lập thêm cúc tồ ọhửc 
bù nhin, chú trọng đào tạo cán bộ đân tộc ít người và 
tich cực dồn làng đễ phả cơ sả chinh quyền ta. Cơ 
quan chĩ huy cao nhát ả  Đồng Nai Thượng là Tòa sử, 
tên cỏng sử í1) ngiròi Pháp nắm toàn quyền cai trị cả 
người Kinh lẫn ngưòỉ Thượng, tên ph(S Sứ người 
'1 ĩ.ượng cai quân đồng bào đản tộc ít ngtròi. Hệ thống 
tố chức ngụv qnvền giũa người Kinh và người ( ẩ \ tộc 
khảc nhúụ. ơ  vùng clân tộc, cấp huyện cỏ chức tri 
huvện và cẩp đưỏi ỉà Bang Tá, Chảnh ĩ'hó Tông, khỏng 
cỏ tồ chức xã mà ở mỗi buôn đều cỏ lỷ Irirơng, phố 
1Ỷ cai trị. Trohg ba hnỵện Đại Ninh, Di Linh, Blao có 
hai tri huyện, một Bang t i ,  20 Chảnh Phò Tỗn-t và 
hàng chực Lý triĩông, phó lý. Đối vòi nịTirừi Kinh 
địch chỉ tô chửc từng xà, có xã trirợng và Ban hội tề. 
Ngoài ra ờ  cấp Tỉnh còn cỏ rác f ồ chức trực thuộc như 
mật thám, tồ chức phònj nhì, tS «hức cảnh sát và tô 
chức bảo an.

Về kinh tế: Địch chú trọng mờ mang các đôn điền, 
thường xuyên bắt xàu vào làm các (tön điín, các sỏ" 
Đổi voi vùng đùn tộc it irrưòù, mỗi nấm inột bài chỉ 
phài nộp 70 đung và 5 ihúng thóc, mỗi living rhâi đi 
xâu 20 ngày. Ngoài ra chũn^ còn dừng nhieu hình thức 
bóc lột đè thực hiện âm mưu « Lẩy chiến tranh nuôi 
chi&í tranh ».

Về văn hỏa x*í hội, chủ trương địch khỏngMhav đối 
nhưng chúng tích cực lựa chọn đội ngũ tay sai trong 
đồng 'bào dân tộc, các trường học đều đ-ạv chữ K'Ho 
và chữ Pháp, ơ  cảc vùng kiềm noát chửiìi» dùng mọi 
thủ đoạn đe dụ dỗ mua chuộc dồng bào, tích cực tuyôn 
truyền đè cao vai trò bù nhin Bảo Đại,

Cl) CMrc vụ iiBg ểầu Tỉnh 4ư*l thú r u *
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(ịuẩn triệt các chu trương, đưốrng lổi cùa đẵng, xuik 
phá tìrtình hình thực tế của địa phương, đảng 1)6 
Đồng Nai Thượng đă đỊ r* những chù trurưng đúng * 
đẫn thích họgp.

Trưởc hết táp trung củng cổ vẳ kiện toàn cát' eòr 
quan đoàn thê của Tình. Thành lập ủy ban khảng cliiển 
bành chỉnh 3 lni\ện Đại Ninh, Di Linh và ỉỉ'Lao rnỗi -  
huyện cỏ 5 ủy vièn trong đỏ 2 ủy viên là người dàjỉ 
tộc. -Hoạt động của các cơ quan ban ngành đằ cỏ 
nhiều kết quà lốt, gỏp phàn tuy en truyền vận động 
nhản dàn tham gia kháng chiặn vả phực vự tổt sự clil 
đạo của Ban cản đự Tĩnh.

Sự tbống nhất ỷ chi và hành động giữ* Quản Ọân 
Chỉnh đễ thành lập các ban Xung phong, đội Yíì trang 
tuy ôn truven lèn hoạt động ở YÙng địch lạm chiếm đả
cố kết quả tốt. ,\

' Trung đoàn 812 cử đưn VỊ 220 lồn Đồng Nai Thượng 
đê phối hợp hoạt động. Các đội còng tác vừa tuyén 
truyền vận động nhãn dàn, vừa xây dựng cơ sơ rách 
mạng, vừa hoạt động diệt ác trừ gian thành lập cbinli 
quyền cách mạng. Hirórtg hoạt động cũa các dội là đi 
sâu vào các đon điền, thị xã và phát triền lên phía tâv, 
nhất là cliú Ỷ vùng đồng bào Mạ, qua đường 20 lien 
lạc vói bộ phận ở Đạ Dờn, đỗ cỏ điều kiện liên lạc 
vói lực lượng khu 7 và liuòn Ạlè Thuộc, tiến tỏi xây 
dựng căn cứ Nam Đỏũg Dương. Ngày 19 tháng 8 năm 
1949 Tỉnh tò chức lô xuất quan cho các ban Xung phong, 
đội Vữ trang tuvên truyền lèn hoạt động ờ nội địa.

Từ tháng 9 năm 19-19 hoạt động quàn sự tiểp tục 
duyc ctĩìv mạnh. Ngày 25 Iháng 10 năm 1919 lực lirọng 
va trang đánh đồn Lút-xe iu nvi địch dư trừ lượng
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/ (ỈỊực, qnản cụ đ l tiếp ỉ i  cho cấc đồn. Kết qua Ai Mếị 
ĩ  trưng'đội tronr* đố cỏ một sĩ quan Ph ip chì huy,

0 làm bị thương nhiều tèn, bắt 8 tù binh, thu một sủng 
. mảv, nhiều tiẽư liện, sún.rị trưcrag và quí\n trang, quản 
dung. Thẳng lợi này đă làm cho địch hoaĩig n.ang dao 
động, nhân dàn các dàn tộc trong tĩnh càng tin ttrừng 
vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Ở nhiều nơi !hanh 
niên đàn tộc ít người đă thoát ly tham gia các iìội 
cỏng tác.

Thẵng lọi về’ mặt quần sự đã cỏ tác đụng hỗ trợ cho 
các ban Xung phong và đội Vũ trang tuyên truvền hoạt 
động cỏ kết quẵ. Đến thảng 2 năm 1950 trong vùng 
tạm bị địch chiếm ta đu thành lập lại chính qnyền 
eácỊỉ mạng ờ  6 xă thuộc 3 Huvện, giải tán 25 % hội tề 
nguy quyền, xây dựng đựợc cơ sở cách mạng ở 50 
buôn, Ốp, bắt 24 tên tê điệp phản động đưa đi cải tạo, 
lôi kéo đưộc 10 tên, hàng chục tên tề điệp khác 'tự ra 
đầu thú cách mạng. Hưỏng phía Tảy điròng 20 ta đã 
xâv đựng được cơ sở cách mạng trong đồng bào Mạ, 
một vùng mà thực dàn Pliảp chưa bao giừ chinh phục 
được.

Ở những nơi phong trào phảt triên mạnh, lực 1 trọng 
thanh niên địa phương đa hăng hái tham giạ dàn quàn 
đu kích, chỉ tỉnh trong 6 xã đẩ cỏ 1.110 đội viên, mỗi 
huyện cỏ một tiễu đội tập trung và tuyên một trung dội 
bồ sung clio các đội Vũ trang tuyên truyền, ơ  các buòn 
A Ra, Quao, Sa Lộn, Đạch;., du kích địa phương đă cỏ 
khậ năng độc lập tác chiến, đồng bào có ỷ thức lánh 
tránh chống địch càn tịuét. Những nơi này về sau trở 
thành vùng du kích của Tỉnh.

Hoạt động cùa các ngành kinh tế, tài chỉnh đa góp 
phần giải quyết khỏ khan cho đổng bào ờ các klìU căn



cử, cung cấp cho cắc cơ quan và cảc đơn vị hoạt dẬng 
ở.nội địa. Näm Í9W riêng các cơ qnan của tỉnh đã làm 
đựợc 29 m&u lúa, thu hoạch gần 110 tấh thỏc (*), Đã đặt 
một trạm mậu dịch or hnvện Di Linh đê ínua bán, trao 
đồi với đồng hàò dân tộc ỉt người và cung cẩp cho cảr. 
đội công tác. ơ  các khu căn cử và những vùng chung 
quanh, đồng bào đã sử dụng đồng bạc 'Việt Nani và tin 
phiếu của Tỉnh, hạn chế việc tiêu dồng bạc Đông dương. 
Hội nghị cản bộ tỉnh Đâng bộ thảng 2 năm 1950 chu 
trưomg : a Tích cực phả hoại kinh tể địch, phảt triên rẫy 
khảng chiến, gây cơ sờ và bảo vệ kinh tế quổc dân, đầy 
mạnh việc tăng gia sẵn xuất» (*)... Các cơ quan kinh tế 
của Tỉnh đưực kiện toàn và tăng thêm lực lượng đề bảọ 
đảm hoạt động cỏ hiệu quà hơn.

Cỏn g tác tuyên truyền giáo dục được đầv mạnh với 
nhiều hình thức phong phú và có hiệu quả. Ngoài tờ báo 
Đồng Tiến ngày 1 tháng 10 năm 1919 Ban Cán sự Tỉnh 
cho xuất bản tờ thông tin Đồng Nai Thirợng, đè tuyên 
trụvền các chủ trương chính sách của Đảng, trao đôi 
kinh nghiệm công tác cùng đồng bào dàn tộc, phố biến 
tài liệu bình dàn học vụ. Ngoài ra, còn in nhiều tài liệu, 
tranh ảnh đẽ tuyên truyền các ngày lễ trong năm nlnr 
ngày 1 tháng 5, ngàv 19 tháng 5, ngày 2 tháng 9. Tỏr 
thông tin Đồng Nai Thượng đưực phát hành rộng rãi 
trong Tỉnh, ở các tĩnh Cực Nam, Nam bộ và Đông Nam 
bộ. Trường quốc dàn thiểu sổ tiếp tục mờ các khỏa bình 
dàn học vụ cho thanh thiếu nién dân tộc, sau mỗi khỏa 
học 8 tháng các học viên đều biết đọc, biết viết chữ quổc

(1) (2) Đó là tính sổ thu từ  5.497 giạ lúa, mõi ( i f  20 kg tất cà là 109.940 ítg 
(theo biín bàn hội nghị cán bộ Ẹ ing  bộ ĐSngN*i Thtrợng từ  Bgfcÿ
1 đến ngày 4 thắng 2 năm 195ởl Tài liệu liru tại b u  Nghiên «fr« 
lieh sử (Ung Lỉm
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ftgư, átrợc gỉáo dục và nâng cao thêm nhận thirc tu 
tường. Trong các vùng dàn tộc đồng-bào đà lìrttg bưỏc 
thực hiện nếp sổng mới nlnr làm chuồng phàn xa nhà, 
ăn r.ơm bâng đủa, cắt tỏc ngắn, bò dân các hủ tục mê 
tin dị đoan.

♦

Công tảc xâv đựng và phảt triền Đảng đã cỏ birơô 
chuvên biến'n»ạiih mẽ, ban Cán sự Tỉnh liiy mỏi thành 
lập và còn thiếu cản bộ nhirng đỏ L» tò chức Bảng cao 
nhẩt vậ đóng vai Irò trực tiếp lanh đạo phong trào caeh 
mạng ờ địa phượng. Đirợc sự chì đạo của I.iên k!i!i ủv 5 ' 
và bàn Cán sự. Cực Nan;, đảng bộ Đồng Nai Thuọng đẵ 
quán triột và vận dung các chủ trương chinh sách của 
Bảng và tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời đề 
ra một sổ chủ tnrơng nhir : Tồ chức các đọi còng tác lèn 
hoạt động ở nội địa, đặc biệt chú trọng vùng đong bào 
dàn íộc ít người, phat động phong Irào tăng gia sản 
xuăt đăy ìnạnỉì các hoạt động văn hỏa, giáo dục...

Đàng bộ cũng đă ehú trộng việc đàù tạo đội ngũ cán 
bộ tự Tình đến cơ sở, đira một sổ đông chi đi hoc ờ  xử 
ủ}' Nam bộ, Tỉnh mở lứj> bồi dưỡng tồ trirờng Bảng. Ở 
các ccr quan đoàn thS cáp Tỉnh và các đon vị cón¿ tác 
trên các địa bàn Huyện đêu* có đảng viêa trực tiểp lănh 
đạo. Đầu năra 1919 toàn lỉnh cỏ 20 đàng viồn sinh hoạt 
trong 4 chi bộ (ba chi bộ cơ qtiĩựi và 1 chi bộ chung cho 
cả 3 huýện) đến đầu năm 195Ơ đã cỏ 44 (tảng viên sinh 
hoạt tròng 4 chi bộ ( í chi bộ CO’quan, 3 chi bộ ở 3 huyện) 
trong đó có đảng viên dàn tộc ít người và 1 đảng vièn 
nữ. í)ỏ là chưa kè sổ đàng vieil ơ cảc đơn vị thuộc 
trung đoàn 812 hoạt động trên địa bàn Tỉilh. Ngoài ra, 
Can cản sự Tỉiih còn mờ ụaột lóp học cho 30 cán bộ cap* 
huyện chưa phải đảng viên-,, Kít thúc khỏa học 10 đông 
chí đ i  được kết nạp vào Đảng. Tất cả cáii bộ đảng viôn
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cua Tiuh ttược rèn iuyện thư thách đã phát huy vaỉ trố 
tiền phong girơng mẫu trong công tác, có tinh thần chịu 
đựng hỳ sinh, gian khố.

Công tảc phát triền Đảng tuy cỏ nhiều tiến bộ nhưng 
cũng chưa đáp ửn^ vói yêu cầu và nhiệm vự trong giai 
đoạn mới. Việc giáo đực cho cán bộ, đảng viên và quần 
chủng nhận thức đàv đủ các chù trương, đơờng lối cùà . 
Sảng còn nhiều mặt hạn chế. Cồng tác phát triền Đảng 
chưa «hủ trọng đủng mức đai vói những cản bộ, quần 
chúng ã được rèn 1 iyện thử thách nhai là trong vùng 
đcng ».ào dàn tộa ít ngưòi.

Từ khi có Bỉin eán sự Lâm Viên và Ban cán sợ Đồng 
Nai Thượng trực tiếp lẵnh đạo và đã kịp thời quán triệt 
vận dụng chủ tnrong đường lối của Đảng vào tình hình 
thực tỂ ờ địa phương, phong trào cách mạng của hai Tĩnh 
đẫ cỏ những birồc chuyền biến mỏi. Birợc Liên khu ủy 5, 
cảo tỉnh Cực Nam tăng cường lực lirọ-ng, giúp đỡ về vật 
chăt và phương tiện, ì .ậm Viên và Đồng Nai Thượng đã 
nhanh chỏng-xảy dựng lực lượng, tỗ chức các ban Xung 
phong, đội Vũ trang tuvên truyèn, xây dựng vùng bàn 
đạp và tiến lên hoạt động ỏ- Tỉnh nhà, đẵ biết yận đựng 
nhùng hình ihức công khai hợp pháp như ở Đà Lạt. 
Công tác phút .triền Đảng, xây dựng chi bộ bưửc đầu đã 
có kết qua tốt khắc phục được tình trạng thiếu sự lãnh 
đạo trực tiếp của tô chức Đảng. Hàu hết cận bộ, đáng 
viên, chiến sĩ ctẫ chịu đựng mọi gian khô, ác liệt, hy 
sinh, quyết tâm hám trự địa bàn bám nhùn đản hoạt 
động. Các đồng chí ở  Đà Lạt có lúc bị đứt liên lạc vói 
lỉan cán sự Tỉnh đã tự động công tác và có nhiều hình 
thức hoạt động sáng tạo. Ban cán sự Đồng Nai Thvrọng 
đã quan tủm việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viẻn, 
nbiít là đối vói cáu bộ dán tộc lt người.
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Tuv nhiẻn, phong trậo vằn còn nhiều khuyểí nhược 
điếm, Õ6 là phong trảo cách mạng phát trien không đều 
giữa các địa bàn, thi xă Di I.inh và các đồn điền còn yếu 
hoặc chưa có cơ sở. Ở một sổ nơi phong trào cách mạng 
vẫn còn tính chất hình thức bề nôi, ít thiết thực, công* 
tác bí mậl còn kém do đỏ có lúc địch đổi phó gtVv khỏ 

' khăn và thiệt hại cho ta. Cóng tác xây dựng Đảng chưa 
được quan tàm đủng rnức, chít lượng cán bộ đảng viên 
còn yểu và chưa đảp ứng được yêu cầu.

0 O0

Lảm Viên và Động Nai Thượng là một trong những 
tĩnh miền Nam Trung bộ sóm bước vào cuộc kliáng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lirợc. Nhìn lại chặng 
đirờng 5 năm đau tranh cách mạng (từ thảng 10 năm 
1945 đến tháng 10 năm L950) dưới sự lành đạo của 
Đảng, nhân dân các dàn tộc hai tình.Làm Vịèn và Đồng 
Nai Thượng đã đạt dược những thành tích đáng tự 
hào. Phát huy thắng lợi và khỉ 'thế cách mạng của 
quần chúng trong Cách mạng tháng Tám năm 1915, ủy 
ban nhân dần hai Tình đã kịp thời đề ra những chủ 
trương, biện pháp nhằm ôn định đò’i sống nhân dàn, - 
giữ vững an ninh chính trị và thực hiện quyền í ự do 
dân chủ của nhân dân. Cuộc liieu dương lực lựọng và 
tinh ‘thần chiến ựấu dũng cảm của nhàn dân Đà Lạt 
ngàv 3 tháng 10 năm 1915 mãi mãi là bản anh hùng ca 
bẩt diệt, một tẩm gương sáng ngời về iòng yêu nước, 
ỹ chí bảo vộ độc lập chủ quyền dàn tộc,

Nhận ro âm mưu xâm lược của kẽ thù, ủy ban nhản 
dồn hai Tỉnh chủ trương gấp rút xâv dựng lực lượng 
vũ trang, dân quân tự vệ, khần trưong chuần bị chiến 
dẩu, äößg tlỉừi tô chửc cho nhân jảàă và một số CQf



■k
quan ỉắn cư, một sổ mồy mòc thiết yểu được thảo 
di chuyền. Từ đèo Bìao đến &àỉ<ạt h àng ngàn nhào dà4 
cùng lực lirựng vũ trang, dặn quàn tự vệ xảy dựng cáẹ 
phòng tuyển đánh địch. Khỉ quàn Nhật Iheo lệnh thực 
dàn Pháp đánh chiếm đèo Blao, Di Linil, Đà Lạt, công 
cuộc chuần bị khảng chiến càng khẫn trương, các hoạt 
động đirực tich cực triến khai nhir tố chứẹ các đội

* công tác, tuvên truyền gỉải thích cho nhân dân không' 
hựp tác vứi địch, đay mạnh công tác diệt ác trừ gian. 
Những cuộc chiến đílu chổng quán Nhật và quàn Pháp 
đã diên ra vô cùng ãc liột, nhàn dàn và lực lượng VÜ 
trang đã đánh lui nhiều đợt tẩn công cùa địch, gày cho 
chúng nhiều thiệt hại nặng. Nhưng vì 'lực lưọng quả 
chênh lệch nên cảo lực lirọng VÜ trang ta tạm Ihừi vút 
lui đễ gifr gìn lực lưọng.
« \  

Đưực sự chỉ đạo của I-iên khu ủy 5 và Phân Ban 
Cán sự Cực Nam, được sự chi viện lực. lượng và giủp 
đờ về mọi mặt của các ỉnh bạn{ Ưv ban nhàn dân và ' 
ủy ban Việt Minh hai Tinh đặ nhanh chóng òn định tô 
chức, củng cố và xày dựng lựr. lirựng vữ trang, tich cực 
chuẫn bi raoi mặt đễ trờ về đia phirơng hoat động.

• r  *

Ở Lảm Viên, ủy bari rỉhâa dủn và Mặt trận Việt Minh 
Tĩnh cử cán bộ xuống từng địa bàn đê tuyên truyền 
vận động nhàn dân tham gia kháng chiến, xây dựng cơ 
sự cách mạng. Tuy bị địch kìm kẹp đàn áp dẵ mạn 
nhưng phong'trào cách mạng ở Đà Lạt vẫn phảt triền 
mạnh, tiêu biều là công nhân nhà máy Điện, Nha địa dir, 
ngành xe lửa, phụ nữ chạ... Ở ngoại ô, co sỏ- cách mạng 
dược phát triền rộng rãi ả  Trại Hầm, cây số 4, 6 và dọc 
đường 11. Tỉnh đã tập trung xây dựng vùng Anh Dũng, 
Lộ Nghi, Bủ Ghe thành bàn đạp vững chắc đễ giữ vững 
liên lục vòi Phàn Ban cán sự Cực Nam. Cóng tác vận
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ầộngbho đần ỉộe ỉt ngttMbưòc ổằtì dtrợe quan tam« Lựệ
lượngvă trang đã tô chức đảnh địch trốn các trục-đưởng 
giao thông và rác cuộc lùng 'sục của địch, đột nhập vảo 
nhà lao Cầu Đất đề giải thoát số cán bộ chiến sĩ và nhân 
dân bị địch giam giữ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn gian 
khố, ảc liệt có khi đứt Ịiên lạc vói cấp trên nhưng cản 
bộ-chiến sĩ hoạt động trên các địa bàn vẫn bảm sát 
quần chủng đễ vững phong trào. Điề n nồi bật của 
phong trào cách mạng ở Làm Viên là cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân có tinh thần tự động công tác, biết tận dụng 
và phát huv nhir'g hình thửc hoạt động công khai hợp 
pháp có hiệu quả, vì vậv phong trào phát triễn đêu 
khắp, kễ cả những nơi có vị trí chiến lirọc quun trọng. 

»

Ở Đồng Nai Thượng, cùng vỏi việc ôn địnhcảc cơ quan, 
tô chức quần chúng, Uy ban nhàn dàn và Mặt trận \ iệt 
Minh Tĩnh đã tập t ru n g  chỉ đạo đễ nhanh chóng ôn định 
đời sống nhân dân ở các khu tản cư, từng birỏc xày 
dựng trở thành khu căn cứ của Tỉnh. Sau một thời 
gian xây dựng và chuần bị, các ban Xunç phong và đội 
Vũ trahg tuyên truyền đã tiến về hoạt động trên địa 
bàn Tình. Xây dựng hàng 'trăm cơ sử cách mạng trong 
vùng đông bào dân tộc it người, đũ thành lập đityc chính 
quyăn cách mạng, tô chức các đoàn thẽ quần chúng 
và lực hrợng dàn quñn du kich trên Irục điròng 8 Di 
Linh, một số thôn xã ở huyện Ỉ3ại Ninh, vtrự) qua dường 
20 bắt liên lạc với đồng bào Mạ vùng Đạ Đòn, tiến sát 
vào thị xã Di I.inh và thị trán Blao. Lựclirọng VÜ trang 
đã đánh đon Lút-xe và đáy là lần đầu líèn lực lirọng 
vũ trang của Tỉnh liêu diệt gọứđồn địch.,Thực hiẹn 
chính sách dàn tộc của Bang, Tỉnh đă chủ trọng, việc 
bồi dirẩng, đào lạo đội ngũ cản bộ người (lấn tộc, I..Ờ 
trưòng học dành riêng ẹhò con em đung bùo dàn tộc,



vận động đồng bàọ tích eực tham gia khảng chiếạ, đằy 
mạnh tănggỉa?ân xuất. Hoạt động của các tồchửc^quằn 
chủng, các ngành trong Tỉnh đẵ từng birớc khắc phục 
mọi khỏ khăn, góp phần đira phong trào cách mạng <v 
địa phương không ngừng phảt tviễn.

Công tác xảv dựng và phát triền Đảng có nhiều tiến 
bộ, từ chỗ eỉnra cỏ đảng viên, chưa có tô chức Đảng 
cao nhãt đẽ lănh đạo, đến cuối năm 1950 mỗi Tĩnh ítèu 
cỏ Ban cán su* vá hàng trăm đàng viên, trong đó có 
đảng viên là dAn tộc ít ngiròi. ơ  Lảm Viên từ vài đồng chí 
đảng viên, đến thảng 5 năm 1950 (lã có 182 (tàng vié-n 
sinh hoạt Irong () chi bộ, riêng Dủn Chỉnb Đảng có 07 
đảng viên, ợ  Đồng Nai Thirợng từ chõ chira cỏ đảng 
viên đến cuối năm 1947 thành lập đirợc chi bộ, đến 
tháng 12 năm 1919 có 49 đàng viên sinh hoạt trong 4 
chi bộ. Ban cán sự Tỉnh là tô chức cao nhất ờ  địa 
phưong đónự vai trò trực tiếp lành đạo phong trảo. Tuv 
sự liên lạc gịíp nhiều khó khán nhưng các chu trương 
đường lối của Đẳng đcu đirọc qnán triệt và vủn dung 
vào tình hình Unrc tế ờ  mỗi địa phương.

Bôn cạnh những thành tich đa đạt đưọc, phong trào 
cách mạng ờ hai Tỉnh còn có những khuvết điễtn và 
ton tại.

Về chỉ đạo lnroc vào cuộc kháng chiến cơ quan lùnh 
đạo hai Tỉnh chưa nhân thử« hết lình hình và dự kiến 
các tinh huống đễ có kế hoạch clíunn bị đối phó. Các 
phòng tuyến chinh địch còn mang tỉnh chát phòntỊ n-Ịự 
trận địa, chưa xây dựng lực lượng đánh lảu dài, (tánh 
phục kich đồ tiồu hao lực lirợng địch, hoạt độn« diệt 
ác trử gian chưa kết hợp vùi xây dựng cơ sở chính trị 
trong quàn chúng, còng túc bí một còn yếu.
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b  Làm Vién, phong trào phảt triền mạnh ỏ- 0Ồ Lạt, 
các làng ngơôri, Kinh chưa chủ ý xây đựng phorg trào 
trong đồng bảo dân tộc ỉt người, chưa xây dựng được 
các khu căn'cứ vững chắc trên địa bận Tĩnh.

Ở Đồng Nai Thượng, phong trào tuy phảt triền mạnh 
nhưng chưa xây dựng .đirợc cơ sở cảốk mạng ở  thị xã, 
thị trấn, các đồn điSn và vùng đòng bào Kinh. Các 
hình thức hoạt độirg công khai hợp pháp chưa đựợc 
tận dung nên giữa các địa bàn trong Tỉnh chưa lién 
lạc và phối họ-p chặt chẽ vùi nhau.

Hoạt động Irẻn đia bàn cỏ nhiễu khỏ khăn &e. liệt 
nhưng cán l)ộ, chiến sĩ vẫn kiôn trì bảm sát quần 
ẹhủng, chịu đựng mọi hy sinh, gian khố đễ xốv dựng 
phong trào. Nlnrng ờ một số nơi chưa chủ trọng việc 
tuyện truyền giáo duc nhân tiân hiều được chỏ trương, 
đường lói khảng chiến cùa Đảng cỏ khi cỏn mang tinh 
phò trựơng hình thửc. Một số cún bộ, chiến sĩ chưa 
nắm vững chỉnh sách dân tộc của Đảng, phong lục tập 
quản từng địa phirơng nên bị địch lợi đụng kich động 
nhân dàn gày khỏ khăn ỉốn-thẩt.

Công tác xây dựng và phát triễn Đảng tuy cỏ birờc 
tiến bộ nhưng còn chậm chira đáp ứng với yêu cầu. 
Ở một số noi phong trào phát triẽn mạnh nhưng vẫn 
chira có đảng yiên tại chỗ đè trực liếp lãnh đạo. Việc 
giáo dục chính trị tir tirỏng cho đảng viện chira đtr<ỵc 
thường xuvên nên năng lực lãnh đạo còn nhiềù hạn chế.

Những ựu điềm và khuvết (tiềm Irên đày được 1 út ra 
từ thực tiên phong trào cách mạng ở địa phirơng. Đó 
là những bài học kinh nghiệm đề Đảng bộ Lám Đồng 
lãnh đạo nhí\n dản đira phong trào cách mạng phát triễn 
lên một bưóc mùi, góp phầù cùng nhàa dản cả nưức
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I chí Lê Tự Nhìéri (ngiròl ?hứ n h ắ t  từ  trói sa n g  phổi)  ũ y  viên Bon cân  
yc Nom đ a n g  ohồ  b iến  tình hình và  chủ t r ư o n g  cô n g  tóc VÓI một số 
Ị th í  cỏn bộ  Thị ủy B ò  Lạt.
I hụỊ> hfi i hìĩn khu Suốt T ía  (ngoại 5 Ịĩà  Lạt cuối năm 1850").



glíuih Ihổng lọi hờàn toẵn trong cuộc khảng chiến chống 
thực dấu Pháp xâm lược.

CHƯƠNG I I

THÀNH LẬP TỈNH LÂM » Ồ n g / B Ầ Y  m ạ n h  
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHONG THỰC DÃN PHÁP

(T ừ  t h á n g  ! 0  n â m  1 9 5 0  đ ế n  t h á n g  7  n ã m  1954)

I— BẢNG Bộ LÂM ĐỒNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠQ 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG ở  ĐỊA PHƯƠNG 
(từ 10-1950 đến 12-1951) :

Bữổx phảỉ tríìn  mởi của phonq trào:

Phảt huy Ihắng lọi Đòng Xuân 1949 — 1950 và những
lli/ỉng lọi về chỉnh trị, ngoại giao trong những tháng
<1 IU năm 1950, thảng 9 năm 1951 quân và dân ta m ở  
< 11jí:n ilịi‘h Biên giói giải phỏng một vùng đẩt đai rộng 
lò'», 1'i'ín cử Yiật Bắc được củng cố và mỏ’ rộng, nối 
«liròng giao Uiôrrg liên lạc với quốc tế. Cục diện chiến 
!r;mli giữa Việt Nam và Pháp có sự thay đồi, quân đội 
tn I rương thành \ề  mọi mặt, liên tiếp mở những chiến 
«lịch lún. đày địch vào thế ngày càng bị động, cuộc 
kliáug rliit'0 của nhân dân ta đã ỉnrửc sang giai đoạn mởi.

/•s
l lah hình quốc tể và trong nirỏc cờ nhiều chuvẽn 

liirn ló 11, Dại hội đại biêu toan quốc lần thử hai của 
<1.1 họp từ ngày 11 đến ngày 19 thảng 2 năm 1951. 

Uni hội J 'ân{Ị ílĩi đc ra đường lối, chủ trượng nhẳm đáp 
ửng nlúi n  ̂ycu càu tnròc mắt và lâu dài, đưa cuộc kháng
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chiển chống thực ậũn Pháp đến thắng ìợi. Ỷ nghía quaÍỊ 
trọng của Đại hội Đảng như Chù tịch Hồ Chí Minh đẵ 
«hì rõ «Đỏ là đại hội'đẫy mạnh khảng chiến đến thẳng 
lợi và xây dựng Đẳng lao động Viột Nam » (1).

Thực hiện chinh sách Mặt trán dân tộc thống nhát 
của Đảng và không ngừng củng cố mở rộng khối đoàn- 
kết toàn dàn, Đại hội hợp nhất Mặt trận Việt Minh và 
Mặt trận Liên Việt đă họp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng
3 năm 1951. Đụi hội Mặt trận thòng crua chỉnh cương 
điều lộ và tuvên ngôn của Mặt trận. Tiếp đến IỊội nghị 
liên minh nhán dàn ba mrỏ c Việt Nam, Lảo, Cam Pu Chia 
(họp ngày l i  thảng 3 năm 1951) đã củng cố khối đoàn 
kết giữa ba đản tộe cùng chiến đấu chống kẻ thù chang 
là thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Việc mờ rộng 
Mặt trận đại đoàn kết toàn dàn và đoàn kết ba đàỉi tộc 
trên bổn đảo Đông Dương là một trong những 
yếu tổ đễ bảo đảm thống lợi trong cuộc kháng chiến.

ĐỖ giải quyết những khó khăn về kinh tế và "ìàỉih ỉạ1 
nlidrng vị trí quốn sự đã mất, thực dàn Pháp phái tiếp 
tục xin viện trợ  và ngày càng lệ thuộc vào đế quốc Mỹ. 
Ngân sách chito tranh và quân đội viễn chinh Pháp ở 
Đông Dương được tăng thêm, do đó tống số quản (gồm 
quân đội Pháp và tay sai) từ  gần 30 vạn cuối năm 1950, 
đến tháng 12 năm. 1951 đã lên tởi 33 vẹn. Thảng 12 
năm 1950 Chkih phô Pháp đưa thống chế-Tát-xi-nhi, Tư 
lệnh lực quân Tây Âu sang làm Tồng chỉ huy quàn đội 
viễn chinh, kiêm chức Cao ủy Phép Ễr Động Dương,

(1) T hư Kồ Cfcu Tịch gửi Bại hội trù bị. (V in  kiện Bại hội đại biều toàn 
quốc Ỉiỉn thứ  h*i của Đẵng. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đẫng Trung ương 
xuấỉ y .a  B i n  19S5, t ĩa a g  ê ) .



Tát-xi-nhi đưa ra kể hoạch gồm 4 đicm (?)yđẫ chuằa 
bị phân cAng giành lại qr.vền chỏ động trên chiến trường.

Ờ Liôn khu 5, địch ra sức cìỉng cổ và kiềm soái các 
tliÀnli phố, hải cẫng có vị tri chiến lixợc quan trọng/như
i)i\ NSng, Nha Trang, Cam Ranh, đầy mạnh chiêu an, 
dồn dản ơ những vùng chúng kiêm soát. Đồng thời tập 
trung củng cổ Tây Nguyên, một địa bàn chiến lược 
quan trọng .về quân sự, chính trị và kinh tế; Đê tiện 
viộc kiềm soát địch dồn dân về dọc các đường giao thông 
hoặc đỏng quanh đồn, tô chức c;ic đội Hương dũng 
nh8m thay thế Lrc ỉirợng đóng ờ  những tháp canh, cử 
điềm, chiế;<i giữ cả một vùng rộng lim. Lực lirọng Việt 
binh đoàn phát ùũèn nhanh chóng đễ thay thế cúc đon 
vị Ụ nil Au Phi diva ra chiến trirờng chính. Trong vùng 
đồng Mo dtn vỏc ít ngưòi, địch thi hành một chỉnh-sách 
nguy !'i'*m ỉà tồ ỉ li ừ ĩ  các ồ vũ írang (Gom) thành một 
hệ thống rộng khắp, đồng thời ra sức mua chuộc gáy 
h A n thù chia rẽ gỉừa các dàn tộc.

LAm Vién và Đồng Nai Thường nằm Iron/5 i ia  bàn 
liiến lirọc Tãv Ịĩguýén và Nam Đông PirơniỊ, uo ìó 

II. ực (lân Pháp lập trung củng cố, táng cường lực lượng 
<l£ dối phó vói các hoạt động của ta.

( i )  K í  hoọch đổ là : « I — Cắp rút tập t rung binh lực xây đựng lực ĩirợng 
r ơ  dộng chiến lược vâ ra sức phát triền quân pgụy ; 2— Xây dựng 
tn y ín  pl'(Vig íhù cắt ngang m iền Bắc bằng con đitỉrng  số 18 dựng "ỉiệ
• Ming lioong-ke (bằng xi m ăng cílt sắ t) thủ con đ ư ờ n g  ấy, bên n£OẴỈ 
M tlirfns này !à một vành đai trắng bao quanh vùng trung đu v ì 
•íhiiK bing B -C bộ ; 3— T ập tru n g  lực lirợ ng  bình định vũng sau 
í t ị i l i  ; ( ' õ  > ? i i  !à v u n f  ổ ề n g  b ẳ n g  B ắ t - b d  VÎ đ â y  l à  t  c ấ i  e h S t  ir B O n g  

+'nni C hiu  Á » ; 4—  P h í hoội các vb ĩìỊ  tự  do vầ eỉ-MỈn bị mỉr cuộ i 
I l l ' l l  cOn« ra V'"irrg tự  đo cỏa ta . (T r íc h :  Lịcỉi s i  Đẵng cộng sẵn V iệt 
N*m, So iliào l}o 1, Ban N ghiln etru Ljck sỉr Trung ttơng, 1981,
I r tn g  h41. i i i ) .
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n  quân sự, cỗ tiều khu Đồng Nai Thư./Iìg (S*£töur 
Haut-Donnai), thuộc sư đoàn 4 Cao nguvén, »ự» I<rợng 
cỏ hai tièu đoàn đỏng ờ các chi khu Đà Lạt, Dran, Di 
Linb và Blao. Trcn các đường giao thông quan trọng, 
các thị xã, Ihị trấn và đọc ranh giói vói hai tỉnh Ninh 
Thuận và Binh Thuỳn địch đỏng thêm nhiều đôn bổt. 
Hệ thăng s vũ trang được .phát triền rộng rãi,trong 
vùng (ĩồug bù'o dán fộr. ít người nhầm-'tạo ra một mạng 
lưỏi kiềm soát ờ tăt cá cảr \*ng. ^

Tại thị xã Đà Lạt, ngoài hai tiởu đoàn íhuộc sư ứoản
4 Cao ngnyên, còn có n;ộ! đai (ìội Com-măng-độ 
(Commandos) do Pháp chì .hu V, hr.' Iwnj» công an ngụy 
khoảng 150 tẻn, 1 tiễu đoùn Viót binh đoàn (trong đó có 
ngự làm quân, lính của hũ r-hln Bfii). Trong nội ô 
thị xẫ địch đỏng 17 đồn vói 1 -200 quản, thường xuyên 
tồ chức các cuộc hành quftn, ein quót vào. chiến khu. 
Chúng ban hành thiết quàn li:ặt 21/24 gier đổi với nội 
ô và 18/21. giờ đối vói vùng ngoại ô. 1

^  Khu vực huyện Chiến Đấu với dân số gần 10.000 người 
thuộc 4 tòng, địch đỏng 5 đồn với gần 200 quân chử 
yểu là người dán tộc, mỗi đồn cỏ từ 1 đến 2 sĩ quan 
Pháp chỉ huy. Ngoài ra còn cỏ hai toán quân lưu động 
do quận Dran và đồn Di Linh đảm nhiệm việc tuần tiễu 
các làng Phi Tách, Kon-Rang. Iloạt động của địch ờ vùng 
này nhâm ngăn chặn các đội VÖ trang tuyèn truyền của 
ta từ Krăng-gọ lên, đồng thời kiềm soát vùng ngoại 
ô thị xã Đà iiạt.

Yùng bàn đạp Anh Dũng (Ninh ThviẠn) địch tồ chức 
nhiều cuộc hành quán càn qaét đẽ ngấn chặn lực lượng 
ta từ Ninh Thuận, Bình Thuận lên Lâm Viẻn, chủng 
eòn tồ chức lire lirợng bán vũ trang vả tề bỉ mật đễ gảy
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rổi Ịô tn, chia rẽ cản bộ Kỉnh và cản bộ Thưựng vởi 
«Muß bào dàn tộc ít người, chia rể giữa đ ồ n g  bào 
Tlurợng vói đồng bào Kinh.

Ví! hánh chinh, hệ thống nguy quyền được íố chức 
tìiv theo đặc điein từng vùng nhầm thực hiện àm rniru 
chin rẽ các dãn tộc đồng thòi cũng đe tiện việc kiếm 
soát, đich đã to chức hộ thống riêng cho đồng bào Kinh , 
và (lổng hào dàn tộc. ỉt ligỉròũ. Ớ Đung Nai Thượng cỏ 
Cõng sứ ngưừi Pháp, Phó sử ngirời Thượng. Những 
tí̂ nịỊ, làng nếu có đồng bào dân tộc ít ngirời đều 
do Dgười Thưựng cai quẫn. Riêng thị xã Đà Lạt dàn 
sổ khoảng 20.000 ngưòi được tồ chirc,thành 9 phiròng, 
đửng đau .thị xã có Chinh phó Đốc lý là người Phảp 
vù Hội đồng thị xã.

V« clìtnh trị, địch phát triên đạc thiêa ch;’.& v i tin lành 
nhtit là trong đồng bào dản tộc it lỉgiròi, mờ trường 
đào tạo thầy giảng người địa phương, lập các nhà giảng 
đno, tim mọi cách lôi kéo những ngirửi chưa vào đạo 
ÍÌỂII nghe giảng, cỏ khi dùng kinh tổ đẽ mua chuộc hoặc 
thúc ỏp về chính trị. Chủng điing phim ảnh, phát thanh 

luyén truyền đề cao chinh 4 'vyến bù nhin Bẳo Đại, 
cu ngựi thực dân Pháp, xuyên tạc chủ trương và đường 
lòi kháng chiín của Đàng nhẳm gieo rắc tir tirờng cầu 
Mil, tliiỂu tin tường càciì mạng trong nhân đản. Mạng 
lirói gián cîjçp mật ihám đirọc tăng cưừng hơn trirửc, 
tố nơi chúng lợi dur.g phong trào thanh nién thoát ly 
ra chiến khu đề cài gián điệp vào nắm tình hình. Ngoài 
ra (V Bà Lọt còn có đạo cao đài, Ilội PhẶt bọc, Ilirửng 
đụo sinh, lĩoạl động của một sổ hội mang tinh chất 
liến bộ nCn địch chủ ý theo dõi và lim cái.h ngăn cân.

Tìr đ?iu năm 1951, địch bắỉ đìiu dồn làng ở một số 
tibi, hui lùng Gia Thạnh vù Phũ Hội đồn vé Trọi Mát,
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eie làng dản tộc bị dồn ra dọc đưỉmg 21. Chủna triệu 
tập Chánh phỏ Tòng và LỶ Hương về Dran đề nhồi 
nhỏt việc Ihực hiện những âm mưu thù đoạn, khuyến 
kbich về vật ch.ăt, biến bọn này thành bọn ta}’ sai đắc lực. 
Trong vùng dàn tộc ít người bọn giản diệp thường nắm 
những già làng cỏ uy tín và kiễm tra hoạt động cùa 
hội lề,

Vầ kinh tí ,  ngoài hỉnh, thức bỏc lột Lẳng các thử 
Ihuế, chủng còn đặt thèm các thử thuế mói nhir thụế 
an ninh, thuế chợ, thuể Bảo ôại... Trong vím¿ đồng Lào 
dàn tộc, chúng tăng cường bắt xâu, phạt vạ, bẳt nạp kìa, 
việc vận chuyên và thu hoạch lương thực bị kièm soát 
chặt chỗ, hàng thảng chủng hạn chế viộc bau gạo? thực 
phầm cho dòng bào, đề phờng tiếp tổ cho chiên Khu.

Những âm mưu và thủ đoạn của địch làm cho nhân 
dân hết sức căm phẫn, đời sống gặp nhiều khô khăn, 
thiếu thốn.

Đễ phối hợp hoạt động vói cảc chiến trưỉmg, Liên 
khu ủy 5 đã kịp thời chỉ đạo và tăng cirờng lực lưọrtg 
cho các tĩnh Cực Nam. Giựa năm 1950 Liên khu ủy cử 
đoàn cán bộ vào kiêịTX Ira tình hình ở các tỉnh Cực 
Nam. Sau khi nghe đoàn kiềm tra bão cáo, Liên khu 
ủy 5 nhận định «Làm Viên và Đồng Nai Thirr/ng có vị 
tri cbiến lược quan trọng, là chiến triròỉig chinh của 
Cực Nam nhưng là chiến li-iròVig gây cơ sở » và quyết 
định sát nhập hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng 
thànb tỉnh Lám Đồng, đong thời tiếp tực tăng cường 
cản bộ, lực lượng vũ trang, cung cẵp thồm vũ khi, tài 
chinh đẽ Lâm Đong nhanh chỏLig kiện toần ih chức, 
đẳy mạnh hoạt động ở nội địa.
- Thực biện chù trương của Lièn khu ủy 5, tháng 10



năm 1930 Hội ngìaị sất nhập ha! tĩnh LẪte Yìê» t á Đồng 
Nai Thượng đtrợc ịỗ chửe ỉạỉ Ô Hỏ thuộc chiếíi khu Lé 
ỉirtng Phong (Bình thuận) (J). Thara đự Hội nghị cổ 
Ban cán sự, đại bièn các cơ quan Quấn-Dán-Chính 
của hni Tỉnh và dại điện Ban cán sự Cực Nam. Hội 
nj(hị đẫ nghe báo cảo tinh hình Lầm Viên vả Đông Nâì 
Thượng, thảo luận chưong trình hoạt động và một sổ 
cliủ trircrng của Liên khu ủy về công tác vùng địch hậu. 
llội nưhi đề ra mốt số nhiệm-vu tnrỏc mắt :

0, ' 3
TSĨỘÍ là : Đầy mạnh các hoạt động vùng địch hậu, 

chú trọng thị xã Đà Lạt. Công tảc diệt ác trừ gian làm 
mĩít trật tự trị an trong vùng dịch phải được tăng cường.

— Hai là: củng cố vùng bàn đạp bẳng cách xôy (lựng 
vỉt phát triền các tồ chửc quần chúng, dân quân du 
lclch, hướng dẫn nhàu dàn và Cff quan tích cựỹ tăng 
gia sản xuất, tô chức tráo dồi hàng hóa giữa đồng bào 
kinh vói đồng bảo dàn lộc.'

— Ba là: Thành lập các đội VÜ trang tuyồn truyền 
]<Jn hoạt động ở nội địa, hình thức tô chức phải gọn 
»hẹ, cảc đội cống tác cần được học tập chinh sách dân 
tộc của Bảng, bôi dirỡng công tác vận động quân chủng,

— Bổn là: Xâv dựng củng cố lực lượng vũ írang. 
ki{u loàn cơ quan chính quyèn và chuyên môn của 
Tinh đễ phục vụ cho sự chỉ đẹo phong trậo cách mạng 
iV dịu phương.

Hội nghị bàu Ban cốn sự tỉnh Lảm Đồng, đồng chi 
S i  uyỄn Xuân ủy vièn Ban cán sự Cực Nam được bầu 
I/4111 bí tlnr Ban CỔI1 sự  kièrn chủ iịch ủy l>an kháng 
chiốn hùnh chinh Tỉnh, chính trị vién Tĩnh đội, ôồng

U ) IXii V&I á ịc t vẫn giữ nguyên ỉiai tinh Lâm V ìSt. v i Bằr.g Nai 
Thirọ.ic AỈkư «& «be á£a ngty 19 tháng 5 a ỉia  I9CS.
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chi Tràn Chảu phỏ bl thir Ban cần sự kiêm phố chũ tịch 
ủy ban khung chiến hành chinh Tĩnh và 11 đồng chi ủy 
viên phu trách quÃn sự, kinh tài, gỉao lhòng liên lạc ..

Thành lập tĩnh Lâm Đồng là một sự kiện cỏ ỷ nghĩa 
quan trọng đối với sự lãnh tạo, chỉ đạo phong trào 
cách mạng ở địa phương nhâm đáp ứng yêu cầu của 
giai đoạn mỏi, tạo nên sửc mạnh tồng hợp trong chiến 
đấu và phối hạp hoạt động trẻn chiến trường Nam 
Đông Dương.

Đẽ thực bìộn các chủ trương và nhiệm vụ do Hội nghị 
hợp nhãt đề j a, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 nám 
1950, Ban cản sự Tĩnh mở Hội nghị kiếm điẽm công 
tác gày cơ sò ờ  Đồng Nai Thượng trong thòũgian qua. 
Dự Hội nghị cỏ các đồiiịị chí thay mặt B m cán sự, cán 
bộ Dốn Chinh, một số cán bộ và đội vièn các đội Vũ 
trang tuyẻn truyền của ba huvện Đại Ninh, Di Lịnh và 

. Iỉlao. ỉlội nghị đẫ I'.hAn th'.h những âm mưu và thủ 
đoạn của địch, kiễm diễm tinh hình hoạt động của các • 
đội vũ trang tuyên truyền, biêu dương những thành 
tích đà đạt đirợc, nhẩt là cồng tác xây dựng CO’ sở 
trong đồng bồo vùag dân tộc lt Rgiròũ, rút kinh 
nghiệm về eỏng tác xày dựng cơ sở trong thời gian 
qúa. Hội nghị đâ đồ r?t nhiệm vụ chung và những nhiệm 
vụ cụ thề. Nhiệm vụ chung nỏu rõ: «Đẵv mạnh rơ ' 
sậr địch hậu ờ Đồng Xai Tlurọug nhất là hướng chinh 
đè phối h</p vởi chiến địch Đỏng Xuẩn nliSm vào viộc 
xảy đựng cơ sờ mọi inặf, kiềm chế tiéụ hao phá lioụi 
địch và chuằn bị chiến trường cho chủ Jực hoạt 
động ». 0)

c o  Biên bân Hội nghị kiềm thẵo cững t íc  xí>* đựng ctr sỗr Ạch hệu ờ  
Bồng N«! Thupngi ngày 2i đến ngỉy 2? th ín í 10 níra IvũO. T ìỉ !<{« 
Itfik-tfflr ịặi Ban N ịh iln  cúu Lịch từ  B in s  Lim Bfctifl.
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Khững nhiệm vụ cạ thề triróf« mẳt là :
1) Diệt t ì  trừ gian, plỉả agụy quyồn làm tan rfi ngay

liai» : o

Muốn diệt t ỉ  trừ gian cẫn dựa v&o nhân dân đế 
điều tra nắm rổ tình hinh, phân biệt tề đè ìranh thủ, cò 
]Ạp yà xử lỹ. Chù Ỷ cóng tảe ìuvên truvền, giáo dục 
cbiah trị, chính sách khoan hồng cỉia Chinh phù trong 
nhán dán, trong các ]oại tề, vạch rõ âm mưu tội ác của 
địch, có biện pháp ly gián, gieo nghi ngờ giữa chủng 
vứi nhau. Đổi vởi những tên ngoan cố có nhiều nợ máu ị 
vói nliâi} dân đẵ đirợc giáo dục nlnrng khổng tiến bộ Ị 
thì kiên quyết trừng trị, nhưng phải giăi tbich cho quần 
chủng rõ.

Phá ngụy quyền khổng có nghĩa là diệt hết hội tề 
mà phái tìm cách giáo dục thuỵẾt phục, cô lập, cẫnh
cáo. Đối vói những gia đình cỏ người đi lính phải tim 
cách gần gũi giúp đỡ, giáo dục đê họ kêu gọi con em 
trờ về vói gia đỉnh.

2) Củng cố phái triẽn chinh quvằn đoàn thề, đào tạo
cán bộ : ộ

Ờ nhũng nơi đá xây đựiĩg cơ sờ chính trị cần tồ ehửc 
IJy ban kháng chiến hành chính xẵ, với Bổ lirçmg từ 3 
đến 5 ngưòi, chủ trọng người địa phương. Ngoài sổ cản 
bộ hoạt động công khai, tồ chức một sõ t in  bộ hoạt động 
bi một đề đề phòng tình hình gặp kb6 khSn. củng c6 
các đoản thề quẫn chủng như hội nông dftn, phu nữ, 
hlnh thức tô rhửc phẵi đơn giỗn, phù bợp YỞi trình 
độ quần chủng. Thành lập cỏ« nhỏra trung kịên gồm 
những người hoạt động tich cực đề lùm nòng c6t cho 
pho ng trỉio địa phirơng. Tiếp tục Irở các lỏp học ngắn 
ũgiy cho cán Lộ dán tộc, mở trường dạy văn hỏa
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chỉnh tel t ử nàột đến ba năm, phần côn©1 mồi; cán .bd 
Kinh kèm cặp 2 cán bộ dân tộc.

y *.* -X
3) Phá chính sách gián điệp của địch :
Tăng cường công tác tuyên truyền đỗ nhân đản nhận

rô Ồm mưu và thủ đoạn cùa địch tiếp tục điều tra theo 
dổi đê phân loại và chính sách đối xử, bố tri một số 
trung kiên vào làm trong cảc tồ chức của địch đê Xìỗna 
tình hình.

4) Chổng địch đồn lảng, cản 'Ịuẻt bfit xôu :
Thường xuyên nắm tình hình địch ờ ẹác đồn, tồ chức 

tanh gác, báo tin đê.nhản dân cal dấu tài sản, tố chức 
tránh lảnh dịch. Cùng vói việc làm này, cằịi củng cổ 
huấn luyện dán quán, các đội vũ trang tuyên truyền đè 
đánh địch càn quét. Giáo dục và iô chức nhản dồn đău 
tranh chổng dồn làng, những noi đẩ bị dồn dáu tranh 
đê trở  về làng CÜ. ỏ' những noi địch bái xảu, phạt vạ, 
bỏc lột nặng nồ, phầi tuy.ốn truyền đe nhản đản hiếu 
được âm mưii íhủ đoạn của địch, đẩu tranh đẽ bào vệ 
quyền lụi thiết thực cửa mình. Qua đáu tranh đễ xây 
đựng cơ sở, có kế hoạch chì đạo phù, họp vửi trinh độ 
«ịuăn chứng đê từ đổ nâng dần lẻn.

5) Phái trien đán quân, xảy dựng bộ đội địa phương:

Vận động những ngiròi tuỗi từ  16 đến 40 tham gia 
lực lirọng dân quân thành lập từng tiêu đội, tồ chiến 
đẩu, lặy lực lirợng trung kiên làm nòng cốt. Tồ chức 
huăn luyện và phảt huy khả năng đảnh du kích bằng' 
các hình thức như; hầm chòng, bẫv đá, cung tên cờ 
thuổc độc. Từ trong lực lirọng dàn quân, tuyên chọn, 
thanh niên bố sung vào bộ đội địa phương hoặc đi 
huân luyện một thời gian rồi trồ vồ địa plurong hoạt
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động, Bộ đội địa phượng phẩi thưừng xayên gỉđp dê 
kèm cặp dân quân tác chiến. v

6) Khuvến khich hưửng dấn tăng gia sẴn xuít, tiết 
kiệm, bảo vệ mùa mầng :

Ngoài việc hướng dẫn đông bào tăng gia sẵn xufit» 
Tình còn lo giống, nông cụ, tố chức các tồ vần cỏng. 
Giáo dục cản bộ dân tộc girơng mẵu làm trước đề nhản 
dAn làm theo. Vận động nhàn dân chi tiẻu tiết kiệm, 
khóng nấu rượu bẳng gạo và hựớng dãn nau rượu bỉng 
mì, bắp... • .

7) Bao vây phố hoại kinh tế địch :
Tuyén [truyền và giảo đục nhân dân phá hoại giao 

thông đẽ bao vây kinh tế địch, đỏ là biện phảp cỏ bìệ» 
quả nhất.

8) Phát triễn, củng cổ tố chức đẵng, đề đằy mạnh
cồng tốc xảy dựng cơ sở địch hậu:

Chú ỷ kiêm tra tình hình xây dựng và phảt triên 
đàng trong các đội VÜ trang tuvên truyền, cơ quan dân 
chinh và ở các địa phương. Tăng cưừng công tác giảo 
dục chinh trị lãnh đạo tir tưởng, đưa ra khỏị đảng những 
dàng viên không đủ tư cách, kém phầm chất. Quan tâm 

’ hơn nữa đến cống tác xây dựng và phát triễn đảng, kết 
nạp đảng viên ph ài đủng điều lệ, thù tục. Những nơi 
phong Irào cơ sờ vững cần xúc tiến mạnh cổng tảc 
phát triên đảng viên và thành iập chi bội cảc ỉàng ít 
đủng viôn thì to chức chi bộ ghép. Mỗi đội Vũ trang 
tuyên truyền thành lập chi bộ đễ lãnh đạo. Ban cán »ự 
Tinh sẽ trực tiếp chì đạo việc thành lập các chi bộ.

Ngoài những nhiộm vụ cụ thè trên, Hội nghị còn đề 
ra nhi<¿m vụ cho 3 huyện Đại Ninh, Di Linh, Blao là

01



phii củng, cổ vùng bàn đẹp đê đưa lựữ lượng lên hoạt 
động ò  thị xẫ, thị Irẫn, đôn điền và chuằn bị chiỉn 
trường cho bộ đội chủ lực hoạt động. Tiếp tục đưa 
thanh niên dân tộc xuống Bình Thuận đẽ học văn hỏa 
và bố sung cho quản đội, cỏ kế hoạch kèm cặp cản bộ 
địa phương người dân tộc. Hội nghị còn nêu yôu cầú 
cụ thê cbo các huy n, ở B 'lao  tiến hành điều tra tình 
hình liên lạc vói các đồn điền và thị trấn B 'lao. Huyện 
Di Linh chú trọng việc củng cố xã Lam Sơn tiến lên liên 
lạc vói đồn <!iền và thị xa Di Linh. Huyộn Đại Ninh 
chú ỷ giải quyết nạn đỏi cho nhản dàn, điều tra tình 
hitth t*ường 20 và xã Loan, nghiên cửu việc trủ quân« 
lộp kho dự trữ đê khi càn thiết có thề sử dụng.

Sau Hội nghị, Ban cản sự Tĩnh đẵ tập trung chĩ đạo 
Viộc xáy dựng và củng cố các đội VÜ trang tuyên truyền, 
giảo dục cho cản bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức về 
cộng tảc xâv dựng CO' sở vùng địch hậu. Các đội Vii 
trang tuyên iruyềiì đều lồ chức học tập dường lõi và 
chỉnb sách dân tộc của Đảhg, nắm vững 5 bước công 
tác vùng địch hậu.

Qua một thòi gian củng cổ và chuằn bị, Tỉnh đă thành 
lộp 6 đội Vũ trang tuvên truyền, mỗi đội từ 20 đến 30 
ng ời và phân cỏng hoạt động trên các địa bàn :

Đôi thứ nhăt: Hoạt động ở  Ạnb Dũng ỉ  (Bẩc Bình 
Thuận).

Đội thứ hai: Hoạt động b  Anh Dũng 2 (Vùng Cayan 
-Xữan Ninh Thuận).

Đội thứ ba: Tiến lên Tây Bẵc Đà Lạt \ k  bát liên lạc 
vởi tìắc Lắc.

Đội thứ tư : Hoạt động vùng M ' Lọn, Liốn Khàng, I.a 
Ba.
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Đội thứ năm : XAv đựng xẵ Mkng Yệu, lốn hoạt động 
vùng Châu Trưug và tạo bàn đạp lên Di Linh. g

Đội thử sáu: Hoạt động hướng B 'lao lẻn vùng Con
Ó, Tà Bỏ, đồn điềỉi Lửt-xe, tiến iên thị trẫn B 'lao.’ ệ ì ’

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết của I.iên khu ủy 5;
và Ban Cán sir Cực Nam, Ban cán sự tĩnh Lậm Đồng
đã tạp trung chì đạo, xâv dựng phong trào cách mạng
thị xa Đà Lạt và huyện Chiến Đẩu. Nhiều cản bộ đirợC
cấp trên tăng cường đến hoạt động cho Đà Lạt, đường
dây }iên lạc từ chiến khụ Lê Hồng Phong (Bình Thuận)
4(’u vùng bàn đạn huyện Anh Dũng lên Dran đã được
cùn« cố và thống suốt. Đề sâu sát việc chỉ đạo, đồng
chí Lê Tự Nhièn, Uy viên Ban Cán sự Cực Nam lên Đà
Lạt Idềm tra, qua tỉm hiếu lình hình đồng chi đã đề ra
viộe "ủng cổ các íS chức Và sự chỉ đạo của thị-xã Đà
Lạt. Do đó Ban cán sự Lảm Đổng qirvết định củng cố
thị ửy Đà Lạt gồm 7 đồng chỉ, đồng chí Trần Oanh
lồm bí thư, Đề khắc phục nhược diêm về cán bộ yếu
v i thiếu, Thị ủy tô chức học tập cho cán bộ chiến sĩ
vữa mới bố sung, nội dung chủ vếu là xây đựng cơ
sừ và 5 bưỏc công tác, từ đó các hoạt độr.g của cản bộ
có nội dung tuyên truyền và hình thức tS chức phù
họp nên đã cỏ ỗnh hưỏTig kết quả tốt trên Ttừng địa
bàn. Chĩ trong một thòi gian ngắn, nhiều nơi trong thị

Đà Lạt đã móc nối với cơ sỉr, xây dựng đưọ-c
phong trào trong cồng nhân, thanh niên, phu uữ. Tại
Nha địa dư, nhà máy điện, công nhân xe lựa, lục lộ,
những cơ số' bỉ ỉĩiẠì vẫn tích cực hoạt động, bảo đảm
lií'n lạc thường xuỵÊn YÓi chiến khu, tố chức. thêm
đu'i«T. nhiều cơ sở mời.

(.
Lực lưọng thanh niên Đà Lạt tích cực tham gia công 

tác lú II. Ạ í vả đội tụ vệ thành làm nhiệm vụ tuyên



truyền, vận động nhấn đần ủng hộ khểĩig chiếu, tiểp tắ 
cho cảc chiến khu. Nhiều thanh niên đẵ tình nguyện 
thoảt ly vào chiến khu tham gia các đội công tác.

Phong trào phự nữ Đà Lạt được khỏi phục, nhát là 
,chị em ở chợ, tồ chức phụ nữ «Minh Khai» của. chợ 
đưọc thành lập. Nhiệm'vu của tố chức này là tuyên 
truyền vận động chị em buôn bán h chợ Đà Lạt tham 
gia và ủng hộ kháng chiến tiếp tế cho chiến khu. Cuộc 
vân độntị quyên góp « Ảo mùa đông chiến sĩ » đưọc 
đỏng đảo chị em này tham gia nỏn rhỉ trong một thời 
gian ngắn hàng trăm áo len, quần ảo đẵ đưọc bỉ m ậ t  
chuyền ra chiến khu. Chị em ở chợ đẫ đẩu tranh chổng 
Ihuế chỗ ngồi và một số thử thuế khác. Đường dàv liên 
lạc giữa Đà Lạt vói Phan Rang, Sài gòn đưọc giữ vững 
vói nhiều hình thức hoạt động công khai họp pháp. 
Phong trào của phụ nữ Đá Lạt đã có ảnh hưửng rất ỉóri 
trong các từng lop nhân dồn, nhiều gia đình đa bẳt đầu 
có cẫm tình vả ủng hộ khảng chiến.

Trong thài gian này, Thị ủy và ủy ban kháng chiến 
hành chính thị xã Bà Lạt dỏnỹ tại chiến khu 300, chiến 
khu Suối Tia, chiến khu Suối Cát vùng ngoại ô. Đòi 
sống của cản bộ chiến íit bứt gặp khó khăn vì được cỡ  
sở và nhàn dân tiếp tế tư ong (lối đày đủ. Tại chiến khu, 
Thị ủy phát hành lò' «Tin tửc Đà Lạt » đẽ tuyên truyền 
kháng chiến. Tờ iín ra mỗi thdng 2 lần, mỗi lần 60 — 
70 bản được bi mật phân phát trong nhản dân. Tuv nộỉ 
dung và hinh thức còn đơn íỊÌản nhưng đẵ gầy được 
khồng khí phán khỏi, tin tưỏiìg cách mạng trong quàa 
chúng

Tại khu vực huyện Chi en Đấu, sau khi củng cố cư 
Ò Gia Thạnh. La Bá, đội vũ tỉang tuy n Iruyền tiíp  tục 
mở rộng Ị>ham vi hoạt động trong vùng đồng bào dâu



tộọ ỉt ngưòi ở Đạ Quay, Phỉ Liéft, Prơ-Teng, nẳm được 
hội tề và những người cỏ uv tín íroiìg đồng bào, lôi 
kéo và tranh thủ được một số Gom. Ngoài ra còn xây
dựng được một số cơ sỏ' làm việc tại sân bay Liên, Khàng 
đẽ nắm tình liình hoạt động của dịch. «"*

Cơ sờ cách cách mạiig ờ huyện Chiến Thắng tiếp tục 
được phát trica và hoại độnị» cỏ hiệi! quả, bào vệ được 
điròng dây liên lạc tử Bình Thttận len Đá Lạt.

’Vùng bàn đạp huỵv-i Anh Dũng được cùng cố vững 
chic, đại đội Như íiồ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến 
bàn đạp vừa tỉch cực vận động uhân dân tăng gia sàn 
xuất, ủng hộ kbả-n;? ciñen và thực hiện nếp sổng mỏi.

Đến cuối nấm 1950 phpiìữ í rào cách rnẹng tĩnh Lâm 
Dồng đã có sự chuyền biến mạnh rnẽ trên các địa bàn. 
cỏng tác xâv (lirn'f .í  phát triền Đàng cỏ nhiều tiến bộ. 
Ờ nội ô thị xã Đá I.ạt kết nạp đưẹrc 9 Đảng viên và 
thành lập hai chi hộ. chi ]»ộ cơ quan Thị ủy ở chiến khu 
«ta cỏ 37 Đẵng viên, đặc biệt í'r Gia Thạnh hũyộn Chiến 
Dấu dã kết nạp đưọc một đảng viên người dân tộc. 
Các chi híộ đã’ giữ đxrọc nề nếp và chííl lượng sinh hoạt, 
cán bộ đảng viên nâng cao thêm nhận thức, phát huy 
vai trò tiền phong gưưng mẫu.

Đi đỏi vói việc tích cực xây dựng cơ sờ cách mạng, 
Thị »V Bà Lạt thực hiện chủ trương đằỵ mạnh diệt ác 
trừ  gian, kiên quyểt trừng trị những tên cỏ nhiều .nợ 
máu vói nhàn dán tuy đà dirọ-c qiáo dục nhưng không 
tiến bộ. Thi hành bân ÚĨI của ủy ban kháng chiến hành 
chính Tỉnh Lâm Bồng, các chiến sĩ an ninh đẩ đột nhập 
vùo thị xã trừng trị tên điềm chĩ viên Lê Đình Hiộu 
ngỉiy 14 thả ng 12 năm 1950. Tình hình đỏ làm cho bọn 
địch 1« sọ, Đa Lạt không CÒ11 là hậu phirong an toàn



Hihẩt của chủng nên chủng tlm moi cách đ ỉ agẵn ữhặn 
đổi phỏ nhữỉig hoạt động của ta. Phong ti'ào cách mạng 
phát triền và lên cao, nội bộ địch lục đục mâu thuẫn 
từ chỗ nói xấu đi đến bẳn giết, thanh trừng lẫn nhau.

Thực hiện chủ trương của Liên khu ủy 5 và Ban Cản 
sự Cực Nam về việc đầy mạnh công tác vùng địch hậu 
nhẳra phối hợp vói cầc chiến trường trong giai đoạn 
mởi, Ban cán sự Lâm Đồng cử đồng chỉ Trần Châu, 
phó bỉ thư Ban cản sự và một số cản bộ lén kiềm tra 
tình hình/, cbĩ đạo phong trào ờ Đà Lạt và khu vực 
huyện Chiến Đấu. Chủ trương của Ban cản sự là tích 
cực xây dựng cơ sờ, đẫy mạnh hoạt động diệt tề trử 
gian với quyết tâm làm cho « Hồ Đả Lạt dậy sóng ».

Cuối năm 1950. phong trào cách mạng ờ  Lẳm .Đuỉíg 
cỏ bước chuyễn biến mới. Tại Đà>Lạt trong các nhà 
máy, XX nghiệp, cơ qtian dịch vụ... Cơ sỗ' hoạt động bf 
mật được tồ chức rộng khắp, thanh niên học sinh va 
công nhản có phong trào thoát ly ra chiến khu gia nhập 
bộ đội, trong và ngoại ô thi xã đã xây dựng được trẻn 
2.000 cơ sờ cách mạng, vỏ ikh í thế sỏi nôi và khằn trương, 
Thị ủv đá mở lớp huấn luyện obo hơn 200 thanh niên, 
công nhân, học sinh mới tboát ly ra chiến khu. Sau khóa 
huấn luyện, Thị ủy thành lộp « Đội cảm lử Phan. Như 
Thạch » gồm 36 cảu bộ chiến sĩ và tồ chức 13 tồ cảm tử 
hoạt động trong nội ô và ngoại ô Đà I.ạt. Sau khi 
đirọe tăng cường lực lượng các đội vũ trang tuj-én 
truyền được củng cố và phân công địa bàn hoạt đọng. 
Nhiệm vụ của các đội là xây dựng cơ sở cách mạng và 
diệt tề 'trừ  gian. Đội 58 hoạt động ử Xuân An, Tản Lạc, 
Nam -Thiên. Đội 76 hoạt động trong nộì thị. Đội 77 
hoạt động & cây số 4,fi, Đội 135 hoạt động & cải^áỉT 
7,9. Đội 86 hoạt động vùng Trại Ham, Tâv Hd, Trại
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Một đ |o  đ lèm  íạì C am  Ly (9Ỏ Lọt), naỉ địch thòm sd l  20 tù n h â n  đ ẻm  ! ỉ 
thrtng 5 nỏm 1951. Trong á n h :  Chị N guyễn  thị Lan, n g ư ô ỉ  duy  n h ấ t  còn
• Ang lố t  »rong vụ  »hèm sét .



MAI. Bộí eirs tử  Phan a h a  Thạch hoật ẩộ'Sí ti-cng thj 
ul «tu thec dõi và phân loại đổi tu-çmg có nhiều nợ 
mầu V(Vi nhân đàu. Đầu thảng 2 năm 1951 têu Hành ỉnật 
thủm ác ôĩi díi bị trừng trị tại chửa sư.nữ (Trại ĩỉằm).

I.Ạp lliítnh tích kỷ niệm ngày sinh nhật Bác ííồ, ngày II 
thrtnn 5 năm 1951 tố cảm tử  gồm 7 đồng chi, trong đỏ 
cứ «liïng chi đội tnrờng và đổng chi chính trị viên đẵ 
(lộl nhập vào nhà tồn Haasz — mật thảm Đà Lạt lại 
l»iột thự Hoa Hồng (nay là nhà số 17 dường Huỳnh 
Tluìc Kháng). Lúc 17 giờ tên Haasz về phát hiện thấy* 
Iiiiiíu người định bỏ chạy. Một loạt tiều iiên nồ, tên 
lliuisz đã chết ngay tại sân. Tố còng tác đẵ thu tài liệu, 
một số đô dùng và dùng xe tên Haasz chạy về chiến 
k III. Bọn địch trong thị xẵ t)áo động' đê váy bỗt 
n urng các chiến sĩ đẵ về đến chiến khu ao. toàn. Tò 
ckm tỉr hoàn thanh xuế.t sẳe nhiệm vụ trừng trị tén 
inột thám cáo già của thực dân Pháp. Đễ trả thù và trấn 
■II tỉnh thần binh lính, lúc 19 gìờ cùng ngày hôm đó, 
(lịch đfi đưa 20 nsnrời đang bị giam tại nhà lao Đà Lạt 
dư« <ti xử bắn tại một khu rừng gần sân bay Cam Ly, 
10 n^uroi đã hv sinh chỉ còn chị Nguyễn'Thị Lan sổng 
«6t vil 1>Ị thương nặng.

I nrõc hành động tàn bạo.dẫ man của địch, Thị ủv Đầ 
t .1.1 • .< lúi trương phát động quào chủng đău tranh. Ngày 
ì 2 . Iiitntf 5 hàng ngàn nhAn ỏần Đà Lạt bieu tình lên án 
linn'i động <iâ yyiãn. và hèn mại của địch, đòi trừng trị 
nliừii|Ị tên gfty tụi ác, đòi bồi thường tinh mạng cho 

n^ười (ìâ hy sinh và chị Nguyễn Thị Lan. Trưỏc 
mVh iMAiili của r;hàn dân, bọn địch không dám đàn Ép 
l»At l)(r, chủng j)'.ải ehỗp nhận vêu sách của đòng bào 
V* đưa nbững 'tủn thực hiện vụ thẳm sảt lên Ban Mê

m



Thuộí. Tổi hổm đỏ lực lượng cảm íử  đã đột nhập vkọ 
thị xẫ viết khẫu hiệu, rải truyền đơn kêu gọị đồng bàa 
đấu tranh, lên án tội ảc dã man của địch, sáng hôm sau, 
bọn địch đi nhặt truyền đơn xóa khầu hiệu và nhìn 
mọi ngirời bẳng thải độ hẳn học, íức giận. Tại Pháp, 
Đảng cộng sản Pháp đã đừa vụ thảm -sát này ra chất vẩn 
tại quốc hội, tố cầo chính phù Pháp và đòi chăm dứt 
nguy nhũ.ig hành động tội Ắc đổi với các nưỏc thuộc địa.

Khi thế cách mạng của nhấn dân Đà Lạt ngày càng 
phát triền mạnh mẽ, hàng trăm ngưòi đã thoát ly ra 
chiến khu, nhiều người trưỏc đâv còn lưng chừng nav 
đã cỏ thái độ rõ ràng và nhận rổ bộ mặt tàn bạo của 
đich. OAi cảm tử hoai động tíeh cưc, trừng trị những 
tẻn cỏ nhiều nợ máu vứi nhân dân. Npày 16 tháng 5 
tên Hươug Kiềm làng Phước Thành bị trừng Irị và bắt 
một sổ Un đi cải tạo. Ngày 25 tháng 5 diệt tèn mật thám 
Hồ Minh trước rạp Lang - Biang ( nay là rạp Giải Phóng). 
Ngàv 14 tháng 6 trừng trị tén mật thảm khét liếng 
Nguyễn v*.n Thom ( tức Sáu Thơm) và hắn bị thương 
một tên linh Pháp trirớc ch ọ- Đà Lạt, Những ngàv sau 
đó các clriß sĩ đội cảm tử còn diệt tên Ngự ở cầu ông 
Đạo và nliiẻụ tía  knác.

Phát huy truvền thống cách mạng của nhân dán và 
nhân ngày sinh nhật Bác Hồ, Thị ủv Đà Lạt quyết định 
vân động nhân đàn bãi thị, ngừng di lại trong ngày 19 
thảng 5. Đêm ngày 18 tháng 5 đội cảm tử và các tố - 
cứng tác đã vào thị xã rải Iruyền đon, dán áp phích, 
treo cò. Lủc 4 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 các chiến 
*ĩ cẳm tử đội đẫ cho nồ ba quả lựu đạn ở những 
đường phố lớn trong thi xã và gai 3 quả không nỗ 
trơớc chợ Đà Lạt đế cánh cáo địch. Các tàng 16p 
nhàn dán thị xẵ đã tỉch cực hưởng ứng lòi kêu gọị cùa
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T h ị c ỉ  n ; ỉằ f  Víffi đ ổ  ch ợ  Ííbộtig  ^ ộ p , â tr ỉm g  p h S  
▼Au« ngưừi eue ruf. hiẹu đỏng cứa, đến 19 giờ mọi 
hoạt (lộng mói trở lại bìnb thưòng. Cuộc bãi thị đã đề lại 
In tirụng sâu sắc doi với nbân rìầ!ì Đà I<ạt và tuv sống 
dirói 8ự kim kẹp của địch nbưng nhàn dân vẫn tin tưửng 
vh hirỏng về Hổ Chủ Tịch, luróng về kháng chiến.

Như vẠy, chỉ trong vòng 10 ngày của tbáng 5 năm 
1951 nhiều loại truyền đơn (J) đã xuất hiện tại Đà Lạt. 
Nộl dur g truyền đon kêu gọi nhân dân phối hợp vói 
lực Iirợng câm tử đề làm suy yếu lực ỉượng địch, gây 
rrtl Irột tự trị an trong thị xã, lên án những hành động 
(1S man cùa địch và kêu gọi những binh lính địch trở 
về veri nhân dán.

n ỉ  phối hợp -vòi phong trào cách ixiạng đang phát 
trlỉn mạnh, địch diều độr.g 1 tiều đoàn Com-m ăng-đô 
(Commandos) do tên thiếu tá Pháp chỉ huy từ Sài gòn 
Un l)à I .ạt. Đưọc tăng cưòng thêm lực lưọng, địch bắt 
đũn khủng bổ và bắt nhiều cơ sả cách mạng. Thị ủy 
glnu cho đội cảm từ đột nhập vâo thị xã Đà Lạt nắm 
tluh lilnh hoạt động và có kế hoạch tiêu diệt bọn náy. 
D în 27 llỉáng 6, Bong chí Lổ Trần Thái, chính trị vièii 
«Am tìr (tội cùng một tiều đội vào thị xã và dấu quân 
lụi Iilià xác bệnh vlén. Sáng hỏm sau đồng chí Lê Trăn 
'lliAl đín nhà một cơ 8Ở (nay là nhà số 9 đtrờng
I Int Hiỉ Tnrng, Đá I.ạl) và gặp đồng chí Hoàng Xuân 
Sinh, c:\ii bộ tình báo đang làm nhiệm vụ. Khoảng 9 
(UÍ»'r »Ang, do bị lộ một đại đội Com -m ăng-đô đến bao 
vAy, liai đồng chí đóng chặt cửa và rút lốn tằng trên

(  ) Ci.tr» !íic ¿lịnh cụ thề sá lần vie thj x i B I Lạt rải truyì?« ¿on. 
Tn«o I i liệu ìiru trử  của địch dâ «ưu tệp 4 ìoẹi truyền đ ơ a  á í  
4uực <'|ch Ti til tiếng PMp- Những truyền Ểơn n\y hiệa ỉtru trữ  
1,1 I t . ,  N«l Ha Lịca sỉ>- 3éữg Lim, B<8pg. W
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t íĩ ’ỉệ i , «Oft ổẩu, w« ổ'("» cữ*, sỉ' ném lựu ềạn,- 
dừng lúng Iiííắn (coi •«> Utí liftn dich, bau 30 phút chiến 
đấu h»ị đồng chí đã diệt tẻn quan 1, tên đội x#p và 5 tên 
lỉnh Com -m ăng-đô. Quyết không đê địch bắt, hại 
đồng chi đã anh dũng hy sinh bằng hai viên đạn mối 
ding của minh. Bọn địch vừa căm tức vìra hoàng S<T 
tnrỏc tinh thần chiến đấu và hv sinh dũng câm củ» l)»i 
đòng chí. Sau lỉhi đưa hai thi hải về nhà xấc, dịch to 
chúc lùng 3ỤC xung quanh bệnh viện, đến 11 $iò’ so 
phút cuộc chiến đấu lần thứ hai diễn ra, tiều đội câm 
tử nấm trong thế bị bao vây. Nhưng CẴ tiều đội đã 
dũng cảm vưọt ra khỏi nhả xác, vừa chiến đẵn, vừa 
rủt lui, đồng chí Ngựyễn Lại tiêu đội trưởng đẵ hv sinh. 
Cuộc chiến đấu tuy không cân sức nhưng %ảc chiến sĩ 
đội cảm tử đ i tịéu diệt một 'lén dội và 3 tén Unh Com- 
măng - đò.

Trước $ự kiện đau thương và đê tổ lỉmg thương tiếc 
ba đồng chi đà anh dũng hv sinh, Thị ủv Đồ Lạt vộn 
động nhân dẳn đếiĩ thăm viếng. Tuv địch tỉm mọi cách 

' ngăn cản nhưng quằn chúng vửa dùng lỹ le đấu tranh 
họp pháp và kiên quyết đòi được \ko  nhà xác, trước sửc 
mạnh' cỉia quần chúng địch phẵi chăp nhận đă đong bào 
đến viếng »uốt ba ngày liền. Qunnh thi hài ba đồng chí, 
đồng hào mang đến những bó hoa tưoi và các loại nước 
hoa dắt tiền. Bọn địch rat căm tức nhirng không dám } 
đàn áp, vì sợ nồ ra bìều tinh lờn. Đến ngày thử ba đồng 
bào quvén góp tiền mua quan tài, vải líộm và chổn cốt 
La chiến »ĩ. Với lỏng thương tiếc và khâm phực, hàng 
ngàn nhân đán tìà Lạt đẵ tiễn đira ba đdag chl đẾn nơí 
an nghĩ cuối cùng.

Tinh thần chiến đ íu  đũng cảm vầ hy sinh anh dũng 
của các chiến sĩ đội câm tử đ l đề lại trong lòng nhân 
dán niềm tụ- kằo và biít ra sắc. Nhft» dAn èàng fewfcng
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•I  eấeh mạng bftng những hành động ỉhọc tè' và tin íưồTỉg 
•uột kháng chiến nhẵt dịnh thẳng lợi. Câr đội V3 trang 
luvi'i) truyền trong tĩnh tồ chức học tập tinh thíĩn chiến 
rinu ki('n cirờng-hv sinh anh dung của các chiên sĩ đội 
('Am lỉr và biến ỉhành hành động thực, tiễn '.rong đau 
fI'll nil cách mạng.

Tliòi pian nảy, các đoàn thỉ quồn chúng hoạt động 
tl< li arc nhẵt là cúng nhân, phụ nữ, thanh niên. Bề 
phòng địcli khùng bổ, các tồ chức quần chúng đirọc chia 
tlii.nl. nhiè« khu vực khác nhau. Khu vực 20 cỏ Hội 
«1ỎIIJỊ Cỏ/Ig nhân vùi 20 hội viên chia thành 9 tô, 1 to 
I1ỎI)|4 hội có 18 hội viên, 1 tố phự nữ cỏ 10 hội viên. 
Khu vực 21 có Hội đòng cóng nhản vói 14 hội viên, 1 tố 
phụ nữ cỏ 39 hội viên... Thị ủy còn phản cống các đòng 
chiJThi ủy viên và cán bộ xuõng từng địa bồn Mm sái 
tơ KỜ đè chỉ dạo phong trào.

<;Ang túc xây dựng và phảt triễn Đảng cỏ nhiều tiến 
bộ, đến giữa năm 1951 tại Đà Lạt đã cỏ gần 100 đảng 
vién iinh hoạt ờ 5 chi bộ: nội ỏ, chợ Đà Lạt, nhà Ga 
xe lửa, Trại Hầm và cây số 4, 6, 7,9, một tồ đảngờlrĩrừng 
Vỗ l>j Bồ Lạt. Đỗ tiện việc chỉ đạo, Thị ủy chia Đà Lạt 
111 A nil hai khu vực: Nội thị gồm các vùng nội ò và ẫp 
Ilà Dỏng, Nghệ Tĩnh, vùng cây số 4, 6, 7, 9. khu vực Phản 
tlij giliu Trại Hàm, nhà Ga xuỗng đến Tây Hồ, Trọi Mát.

Thfing lọi C|ùa ta írên các chiến trường đã làm cho 
Lụn <!jch hít sức hoang mang lo sợ. Bọn địch bị thirơng 
¿r r.itc nơi đirọc đưa vè điều trị ờ Đà Lọt đa tỏ ra chán 
gliít chiến tranh, khỏng tin tường vao thấng lọi íủa 
«IIỘC chiến tranh mồ thực dán Pháp đang tiến hỉir.h. 
Trong tinh hlnh đó, Thị ìiy chú trọng công túc Linh vủn 
lidn gọi binh linh trờ về vỏi gia đinh, những ilg’.rM :òn 
Um Irong cAc tò chức của địch lìm mọi cách tic vt:ra vũ
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khi tki lỉộu quan trọng e’no lực lượng khảng ebtén. Ngày 
28 tháng 6 tại trường Võ bị Đồ Lạt phối hợp chặt chl 
giữa cơ »àr và lực hrợng bôn ngoài đẵ đirt được 11 mảy 
bộ đà:n PRG — 25 r» chiến khu.

Phfíi l]ạj* với phong Irào cách mạng tại thị xẵ Đà Lạt,
các đội Vu irang tuyẻa truyền hoạt động ở khu vực huyện 
Chiến Đẵu tiđ» cực xúy dưng cơ sớ cách mạng và hoạt 
động diệt tề trù gian, ơ  các buôn đồng bào đôn tộc it 
ngiròi ta đã nẵm được, phần lỏn hội lề, qua tuyên truyÊn 
giáo duc nhiẽu tên thẩy đirợc tội lỗi của mình nên cỏ 
nhừng hành động càu an lưng chừng. Tuvvậy lực lirợng 
G um vẫn còn hoạt động ờ những làng bị địch kìm kẹp. 
Được sự ủng hộ của nhốn dản, ngàv 10 tháag 2 năm 1951 
đội VÜ trang tuyên truyền đă trừng trị tên Bang tá 
K' Xuồng tại buỏn R'Lơm và bắt 1 tên xếp đưa ra chiến 
khu giáo duc, sau này tiến bộ trả thành cơ sở cách mọng.

Tiếp tục hỗ trợ cho phong trào, ngày 27 tháng 2 nãm 
1951 đội Vu trang tüvfn Ỉriỉvền đọ đông chí Đinh Sĩ Uíín 
chỉ huy đã đánh đồn ĩỉa-đi-ô-pha Công-trắc-tria, trung 
tâm thông till phục vụ sồn bay Liên Khàng, diệt hai tồn 
Pháp, một số tên ngụy, thu một số vũ khi và tài liệu. 
Hoạt động của các đội Vu trang tuyên truyền đã làm cho 
đồng bào các dân tộc trong vùng rất phăn khởi và tin 
tưởng kháng chiến. Đến giữa năm 1951 cơ sờ cách mạng 
đẵ xáy dựng đưọc b  36 buỏn, làng, nhẵt là các làng đọ6 
đưòng 21.

Thảng 8 năm ỉ 351, ổan eán sự Tĩnh cử đồng chl M*i 
Huy Hoàng ủy vièn Ban iìản »ự và một số eảh bộ, chiến 
sĩ lẻn tăng cường cho httyện daiến bâu. Đè mor rộng 
địa bàn hoạt động, huyện thành lập 3 đội VÜ trang 
tuyên truvền, mỗi đội cỏ 1 chi bộ, đồng chỉ đội trưỏ-ng 
kiêm bí thir chi bộ. Bịa bàn hoạt động chủ vếu là trong
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vfmg đăng bẳô đán tộc ít rigiĩ&ì. Một ấồỉ  phu trảch vùng 
Đn Dờn, Phi Lỉén, Đầm Roòng... một đội xoi sang K'Long
đí bít liên lạc với Đổc Lắộ, một đội hoạt động ờ  vũng 
n^ạị, Nam Ban, Ri-ỏnÉ$-Tô.

Sau inộl thời gian kiềm tra linh hình ở  Đả Lạt và 
huyện Chiến Đẩu, Ban cán sự Tỉnh đánh giá cao những kết 
quà (ÌS đạt dược và bưỏc phát trien mỏi cùa phong trào. 
Tuy nhiên các cấp chỉ đạo ở quá xa, liên lạc lại chậm 
(21 ngày 1 chuyến) nên sự chỉ đạo trực- tiếp.cùa Ban cán 
«ự Cực Nam và Ban cánsựTỉnb CÒ11 ạặpnhiềù khỏ khăn.

Đề giữ vững đường đâv liên lạc và bảo vệ vímg bàn 
dạp, lliảng 3 năm 1951. Đại đội độc lập miền Bắc Lâm 
Dòng được thành lập vửi gần 200 cán bộ, chiến sĩ. Lực 
hrợng nòng cốt của đon vị là những cán bộ chiến sĩ 
thuộc Dụi đội Như Hò Irưùc đâv. Nhiệm vụ chủ yếu 
■tím đơn vị là huấn luyện quân sự, giáo dục chinh trị, 
lini dưỡng cóng tác xàv dựng cơ sở đỗ mõi cún bộ, 
rhiíu sĩ khi được tăng cường cho các đội Vỡ trang 
liiyOn truyền đều cỏ trình độ quàn sự, chính trị, nấm 
đưọT. phương thức xảy dựng cơ sỏ’. Đơn vị còn phối, 
liợị» vói lực lượng địa phưong tỉnh.Bình Thuận đảnh 
địch đè bảo vệ mùa màng, bảo vệ chính quvền cách 
Tiling, vận động nbần dân đầy mạnb tăng gia sản 
H1?Í1. Thảng 4 năm 1951 đại 'đội đẵ đánh đon Ma-S'ra 
giAp ranh giữa Lâm Đồng và Bình Thũận tiêu diệt nhiều 
tén địch íhu nhiều ĩhiến lọi plsầm, trong đỏ cỏ 1 sổ 
vũ khi, phá -vỡ thế kìm kẹp và kiêm soảt một vùng rộng 
l6n cùa dịch, giữ vững đường đày liên lạc lên. Đà Lạt.

1 xAy (lựng lực lượng vũ trang địa phương ngày 
í (iii  ̂ lon mạnh, Ban cán sự Tình mo' trường huấn luvện 
(Al) Jtinli tụi Tàn Bìnb (Bình Thuận) ròn gọi là đơn vị 
213. Nhk trưòng đã mỏ' đưọc 4 kh¿* >vt’ía  luvện mỗi



khốa từ 3 đển 4 thảng, sau khi kết thủo khỏa huín 
luyín CÁC chiến sĩ đưo-c bồ sung cho cảc đội VÜ trang 
iuỹẻn truyền đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và đậỉ 
đội Độc lập miền Bue Lâm Bông.

V..

Xây đựng vùng bán đạp là một trong những nhiệm 
■VM quan trọng và cấp bách mà Hội nghị họp nhất tỉnh 
Lâm Đông đa đề ra. Sau một thời gian xảy dựng và 
củng cổ, liai xä Mang Yệu và Chi Lai đa trở thành khu 
'căn cứ của Tỉnh, là địa bàn quan trọng cùa các đội YÜ 
trang tuvẻn truvền tiến lên hoạt động ở Di Linh, lilao. 
Học tập kinh nghiệm của huvộn Tánh Linh (Bình Tliuận) 
về xây dtrnjJ phong trào du kỉch chiến tranh, ờ hai xẵ

V đã thanh lập đưọc dýnh quyền cách mạng và các đoàn 
thề quần chúng, hầu hểt cán bộ là người fcại 
thỗn đồu có lực lưọng da kích đề giữ trật tự trị an. Từ 
khu căn cử này các đội Vũ trang truyên truvền tiến lên 
xây dựng cơ sở cách mạng ở Tỗng K/Dòn và Tồng Tố 
La. Đirọc sự hướng ÒA il của đội vũ trang tuyên truyền 
đồng bào các xã. TỊjirừng Sơn, Trung Sơn, Lam Sơn 
ờ  huvộn Di Linh đă nhiều lần dpi buỏn hoặc sơ tán 
vào rừng đễ chống chinh sách dồn đản, chiẻu an và 
bắt linh của địch, ơ  hưửng Blao, ca sở cách mạng đã 
được xâv dựng ở bai xẵ Bắc Sơn, Đinh Sơn và một số 
bũôn Ờ cáo xã xung quỉiỉih. Ở Đại Ninh đội Yù trang 
tuyên truyền đã xảy dựng điis/c cơ sor ờ  cảo xã Bố TlmẶn, 
Đỏng Thuận, tránh thủ đưực bọn Lội tëj chỉ còn một 
sỗ tên ng'.an cố chạy vào đồn địch.

Nhìn chung cồng tác xây dựng cơ sờ vủng dịch hậu 
eỏ nhiều tiến bộ, nhiều nơi đu xây dựng được chính 
quyền cách và đoàn thè quàn chủng cơ sở  cách
mạng phút triỉ.i I’ộng rẵi, tranh thủ đưực bọn hội tề 
Nhtrng phơng trào chưa thật vững chắc, có nơi niang
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tỉnh chất binh tbửẹ n&n bọ» địch rẫn tìra mọi cảth đ l
chống phả và xây dựng cảc tồ chức hoạt động bi mật.

2) Chốnq địch phần kích, giữ vững phong trầo cách 
mạng (từ  tháng 7 đến tháng 12 năm ỊJ)5Ỉ):

« Sau gằn một nám ¡hực hiện kể hoạch Tát-xi-nhỉ, 
địch đa tập trung xáy dựng đưọc một sổ đơn vị chồ 
lực cơ động và bộ máy ngụy quyền các cấp, xây dựng 
thống Boong-ke đễ giữ trung du và đồng bằng Bắc 
bộ. ơ  vùng tạm chiếm địch ra sức càn quét dề bẵt 
ngưìri, cưỏp của, chúng tập Irung lực lượng mỏr chiến 
dịch Hừa Binh nhẳm giành lại thế chủ động trên chiến 
trường. Thế nhưng mọi cố gẫng cao nhát của chủng 
vẫn khàng tránh khỏi sự thất bại, ngằv 23 thống 2 
năm 1952 địch phải rút khỏi tỉnh iỉòa Bìĩíh.

Ở Liên khu, 5, ám mưu và thù đoạn của địch tập 
trung ờ hai điễm: Bình định vùng tạm chiếm và xóa 
vùng tự do của ta. Sau những thẩt bại trên chiến trường 
nốc bộ, địch tập trung củng cố Tây Nguyên, biến Tâv 
Nguvên thành khu tự trị thuộc I3ộ tống tư lệnh Phổp5 
xAv dựng sư đoàn bộ binh miền núi, phát triền lực 
lưựng Gum. Chúng tăng cirờng bắt lính đẽ thay thế 
đưn lính Au Phi ra chiến Irirừng chính, lực lượng ngụy 
binh chiếm 75%. Riêng Tây Nguyên lực lưọng ngụv 
Itinh chiếm 90%, hộ thống phòng ngự đã củng cố thêm, 
hộ thống tháp canh được phải triền nhiều.

Iloạt động của địch & cảc tĩnh Cực Nam ngàv càng 
<lfiy inụnh hơn. Cuối năm 1951 sau khi có lệnh Tồng 
<1Ộ||JỈ viên của bù nhìn Bảo Đại, địch tièn hành bắt 
linh một cách ồ ạt, nhũng người từ 17 đến 60 tuồi 
(trnim n6 (lố cỏ cả phụ nữ) đều phải vào lính. Mạng 
hròi gián điệp phát triền rộng khắp và hoạt, động tinh
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TỈ harn, chứng gàì gián ổìệp >ào Từng tự đo và eả® 
chiến khu đề nắm tình hỉnh và kích động nhân dần.

Trưởc sự phát triÊn mạnh mẽ cùa phong trào, từ 
thảng 7 năm 1951 địch ra sức đối phó và tăng cưỏTig 
các hoạt động ờ Đà Lạt và khu vực lìinện Chiến Đấu. 
Vùng ngoại ô thị xã Đà Lạt địch đỏng them đồn bót ơ 
Xuân An, TAn Lạc, Ang-krô-oẻt, Trại Mil, Đa Lợi,
Trại Hàm... mỗi nơi từ 1 đến 2 tiễu đội. Lực lưạng 
Com-mắng-đô, Việt binh đoàn, Sơn qiuìn phối hợp càn 
quẻt vùng ngoại ô thị xã. Từ tháng 7 đến tháng 9 mỗi 
tháng cỏ từ 5 đến 7 cuộc hành quân càn quét vào chiến 
khu, có lăn chúng huy động một tiêu đoàn càn quét 
suốt 5 ngày liền ở vùng Xuân Thành, Tản Lạc. Ở nội 
ô, địch nặng về hoạt động chính trị, hệ thíkig thông tin 
tuvên truyền xuvtn tạc chủ trương đường lối kháng chiến 
của Đảng <*!<? cae i'ù nhìn, tuyỏn truyền viện trợ Mỹ...

Những thảng cuối năm 1951, địch điều động lực 
lượng từ Ban Mê Thuột xuống, từ Dran, Di Linh lén 
và phôi hợp với lực lượng Việt binh đơàn ừ thị xã Đà 
Lạt, tồ chức hành quấn càn quét vào vùng Nam Ban, 
Hoạt, Ri-ỏng-tò', Phi-sua... Sau mỗi lăn càn quét chủng j  
đề lại khoârjg một tiều đội thường xuyên đột nhập vào 
xóm và phục kích các ngả đường. Thực hiện chủ trương 
bao vây và cô lập lực lưọng kháng chiến, địch tiếp tực 
dồn làng từ Nam Ban, Cbil Gia về Tà Nung, làng 
Ghil-phi-sua, Ban Thiên về K'Du, làng Pii-ống-tó và 
Phi Sua về Cọhia, làng Chil-Kủt về Phi Đang... Tháng 8 fj 
nàm 1951, ờ Tống Đinh Văn địch thành lập một trung 
đội địa phương quân và trang bị 30 súng trtròng, sau 
đó tiếp tục phát súng cho lính địa phưcmg ờ xồng 
Lang-Bi*u.¿. Ngoải ra ckiĩiiỊt còn phất iúến  tôn Jïèo
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♦rông đồng bảo đân tộc ítngưàrỉ, lặp 9 nhà gtăng đạo
và chủ ý dào tạo thầy giảng người địa phương.

Tỉnh bình địch ờ ba huvện Di Linh, Bại Ninh và 
Blao trong năm 1951 kbỏiìg cỏ gì thay đồi lứn. vềquồn 
•ự, chúng đỏng quân Ihêm 1 sổ dồn bốt írén các đoạn 
đirờng giao thống quan trọng như đưòng 20, đư^ng 8, 
tồ chức các cuộc càn quét nhò. Lực lưọ-íỉg Gurn lìgày 
càng phát triền mạnh, nhSt là cảc làng xung quanh 
đSn. Chúng dùng mọi thủ đoạn đề lừa plủnh, mua 
chuộc nhân dân phái triỉn tôn giáo, nhất là trong dồng 
bào dân tộc ít ngườỉ. về kinh tế hình Ihức phố biến 
vẫn là thu thuế, bắt xâu, hàng tháng mối « bài chỉ » phẳi 
đi xâu từ 15 đến 20 íigày, chúng còn dùng biện pháp 
kinh tế đê mua chuộc khuyến khich bọn íny sai từ 
lồng đến làng, xã.

Ờ  vùng bản đạp huyện Ành DQng, địch phái triền tề 
bi mật, mõi làng tồ chức 1 đến 2 tiỉu đội địa phương 
quân. Bế chặn đirờng tiếp tế của ta từ Bình Thuận lên 
Dà Lạt, địch tô chức nlĩững cuộc hồnh quân càn quét 
vùng Binh Sưn (Bắc Bình Thuận) đốt phú kho tàng, 
ị)lín giết nhiều trAu hò của đồng bào. Chúng còn tỗ 
clnrc lực lượng nhi từ 2 đến 3 trung đội phối hợp yửi 
địa phương quán 1uằn tiễu trong Cík làng K' Chung 
K'Giai, Cayan, vỉ vậy hoat động của cổc đội Vũ trang 
tuyCn tri>yfcn gặp nbièu khố khán hơn trưòc.

Cuộc kháng chiến chống ihực đản Pháp xâm lược 
tĩiR quản và đ;\n ta đ i giằnb được nhiều tháng lọi về 
quAn sự, chính trị và ngoụi giao. Hội nghị Trung ương 
1ÌỈI1 thứ hai (tháng 10 nfim 1951) đã nhận định «Trén 
chiến trường chinh, sau chiín dịch Biên giỏi, chúng 
ta dii liứn tiếp mỏ’ 4 chiến địch thắng lợi, giữ đirợc 
qựyỉn chủ động, Nhưng chúng ta chưa giành được ưu
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thể quán sự, chưa phá đuựù phòng tayẽn củá địỉih, 
chưa thay đồi được tỉnh thế ờ đồng bẳng Bầc bộ » {*). 
Vố phía dịch tuy phỉi « BỊ động đổi phó vói cảc cuốc 
tăn cống lỏn của ta. Nhưng chủng táng cường chiến 
tranh mọi mặt ở vùng tạm bị chiếm-và vùng dư kiehị 
làm cho chiến tranh du kích của la gặp nhiều khỏ khìin 
mói» (’): Hội nghị còn đề ra nhiệm vụ và 'phương 
châm cổng tác trong vùng tạm bị ch irai và vùng du kích, 

<
Quan triệt Nghị quyíít T i l i n g  ương Đẳng, Liên khu 

ủy V đẩ thường xuyỏn chi đạo công tác vùng tạm 
chiếm và đê ra 6 nhiộin vụ chủ yếu nhằm tích cực tranh 
thủ nhản dân vùng dịch hậu, kiến trì xâv dựng cơ S&, 
tạo điêu kiện phát triền du kích chiến tranh, phá chính 
«ách bình định của địch.

Được sự chĩ đạo của Liên khu ủy V, Ban cản sự Cực 
Nam đã triền khai thực hiện các chì thị nghị quyết 
của I îỏa khu và đề ra những chủ trương hoạt động phù 
hợp vói tình hình mỗi tinh. Từ ngày 5 đến ngày 10 
tháng 9 năm 1951, Ban cán sự Cực Nam và cá'c Tỉnh 
irong Cực Nam đã họp đê kiêm điễm tình hình trong
9 tháng đầu nấm 1951 vù đề ra những nhiệm vụ chủ 
yếu trong Dông Xuủn 1951 — 1952. Hội nghị nhất tri 
(tánh giá « Lủm Bồng đã chú ỷ hoạt động vùng Tâv 
Bẫc là hướng chính và oống tác trọng tàm cỏ thắng lợi* 
vùng bàn đạp chưa được tiến bộ» (3).

Căn cử vào tình hỉnh các tình Cực Nam, Hội nghị 
đì* ra những nhiộm vu chủ yếu:

{ !),(? )' Văn kiện Đàng tập 3, <juyln 1, Ban nghiln cứ|a lịch s& © Ỉỉỉf
Trung irơnỉ xuất bàn năm '1980, trang 51.

(3 ) Biín bản hộ' ngỉiị riềm thảo chù trương công tác cfia Ban cán
sự các Tĩnh Cực Nam từ  đìu nỉm  rfến nay (tìr ngìy 5 ¿Ểnngằỵ
10 9 -1951) Ui li vu lire tại Ban NCLSB Lim  ôòíi*.
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— Một lằ tích cạte xây dựng Lâm ; Đồng, phải XÊm 
đây'ĩà nhiộm vu chính và trọng tâm của Ban cán sự, 
trung đoàn 812 và các tình ủy Ninh Thuận, 13ình 
Thiụn có nhiệm vự đỏng góp phàn sức, san bót cản bộ 
đe xây dựng bàn đạp tiến lèn.

— Hai là ra sức chống dồn dân, chiều an và gây cơ 
địch hậu, kỊp thòi xảy dựng Bình Thuận thành căn

cừ địa Cực Nam.

— Ba là đằy mạnh tăng gia sần xuất, hảo vệ mùa 
màng và thực hiện tiết kiệm đ ỉ tiếp tế tại chỗ.

— Bổn là đề cao Mặt trận dần tộc thống nhất, đề 
eao công tác dàn vận.

— Năm là xây dựng chính quyền nhân dânf đặc biệt 
cliính quyền địch hậu và thượng du.

— Sảu là ra sức củng cố Đảng. (*)
Ớ vùng địch hậu sễ thực hiện phương châm «Kiẽn 

tri vận động cách mạng và phương thức vũ trang tuyên 
truyền, xây dựng Đại đội độc lập Yà bộ đội tập trang».

Hội nghị đề ra những nhiệm vụ cu th ỉ của Lầm Đông 
trong giai đoạn trước mắt:

— Một là đẫy mạnh tăng gia sản xu$í & các vùng bàn 
đụp và nội địa, đặc biệt chủ trọng hưóng chính là 
vùng Tây Bắc và vùng La Ba. Lực lượng vũ írang phải 
coi nhiộm vụ sân xuẫt như nhiệm vụ tác chiến. Tích cực 
vận <!ộng đồng bào đản tộc ít người lao động, sản xuẵt, 
đồng thời phải giúp đỡ công cự và hướng dẫn việc cải 
liến thuật canh tác. Riêng cơ quan đóng ò  Bình 
ThuẠn pnải tự túc đưọc lương thực.

U) Nha (3) ư»m 109.
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— H&í là: Tích «ực. x ịv  đựng cơ uĩf, nâng cao tinh 
thằn cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt chú Ỷ viộc 
đào hầm hỉ mật đề hoạt động và chĩ đạo địch hậu, 
phii bảo tyn cho đưực cgr số' ngày càng lớn mạnh.

Vói quyết tâm khắc phục khó khăn và nỗ lực phẫn 
đấu, Đảng bộ và nhân dAn Lăm Đồng đẵ giành đưựe 
thắng lợi trén một sổ mặt.

Ở các địa bàn trong Tỉnh địeh đánh phá ác lièt, nhẫt 
là những tháng cuối năm 1951, nhiều cơ bờ cách mạng 
bị vữ, nhất là câv số 4, cây số 6, Trại Iỉầm, Tây Hồ, 
Tản Lạc, hàng trăm cỏng nhán Nha địa dư, các Nghiệp 
đoàn công nhân bị bắt. Địch tô chức nhiều cuộc càn 
quét, đánh úp vào các chiến khu gầy cho ta nhiều khỏ 
khăn tồn Ihất, đời sống gặp nhiều khỏ khăn thiếu thốn, 
thế nhưng hầu hết cán bộ chiến sĩ cáo đội công tốc vẫn 
bám trụ địa bàn, bám sát cơ sỉr đẽ củng cố và xây dựng 
phong trào cách mạng ờ địa phương. Thị ủy Đà Lạt 
thường xuyên quan tâm đền đời sống cùa cáu bộ và 
đông bào mới íỉioát ly ra chiến khu. Hoạt động quần 
sự vẫn được đầy mạnh. Ngày 7 thảng 7 năm 11)51 một 
đoàn xe lửa từ Đà Lạt xuống Tháp Chàm, khi đến 
hầm sö 1 cách KRông-Pha 2 km đã bị trúng min, một 
đầu máv bị phá hủy. Ngày 14 thống 8 năm 1951 một 
công nhân xe lửa đa giết tôn Trần Nhã trên đường Go- 
rổp-phơ(nay là đirờng Nguyên Viết Xuân Đà I.ạt). 
Đêm 27 tháng 10 nấm 1951 đội cảm tử đã thi hành bàn 
án của Uy han kháng chiến hành chính thị xã Đà Lạt 
trừng trị tên Hoàng Đình (tức Năm Đinh) cỏ nbiẽu nợ 
máu vói nbân dấn.

Cảe đội công tác củ* huyện Chiến Đíu gặp nbièu 
khỏ khăn, vì địch hoạt động mạnh và tăng cường kiềm 
âoát các lảng cơ »ử cách mạng trong, nhân dân tuy
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khống i)i vỡ nhang tậra thời liỉm  ịm, một Aổ t a  SÃ vẵa 
tiếp íuc liôn ĩạc và tiếp tè' cho các đội Vũ trang tuyôn 
truvền. Riéng ờ Bịnh An một cơ sờ chống Phảp’ đã 
íícli cực cuiỊg c ip  nhiồu lương thực thực ph&m, thuốc 
chữa bộnh, do đỏ đời sống của cán bộ chiến sĩ hoại 
động trong vùng này được bảo đảm hơn. Ở một số 
buôn đồng bào dân tộc vimg Tầy Bắc Đà Lạt lợi dụng 
sự sơ hờ của địch, đội Vũ trang tuvên tru}rền đã xảy 
dựng CO' sở  cách m ạng, nắm  được m ột só hội tề.

Phong trào thi đua tăng gia sản xuít birủc đầu đẵ 
giải quyết được khỏ kbăn, các cơ quan Tĩnh và lực 
lượng lượng vũ trang đóng ở Bình Thuận đã trồng 
dirựe 100.000 gốc mi (sắn) 25.000 m3 khoai lang và 
nhiều loại cAv lương thực khác. Đồng bào dán tộc íi 
người được hướng dẫn về kỹ thuệtcailh tác, được-tiếp 
t2 một sổ nống cụ nền kết quả thu hoạch khá hơn trước 
tửng bưỏc khác ¿>hục được khỏ khăn về lương thực. 
Rifng ỏ' Di Linh, năm 1951, đồng bào đẫ thu hoạch 
trên 30 tốn lúa và trên 100 tấu bắp. Lưc lượng vũ 
traiiị* của tỉnh Bình Thuận đánh địch bảo vệ mùa 
máng, làm thắt bại «chiến dịch cướp lứa của địch». 
Vói những kết quà đạt được về sản xuất lương thực, 
rỉnh đẵ một phần bảo đảm cung cấp cho các cơ quan 
và tiếp tế cho các đội Y8 trang tuvên truvín hoạt động 
trong vùng địch hậu.

Stu lion một năm hợp nhít Tinh Lâm Bồng (từ tháng
10 nấm 1950 đến thảng 12 năm 1951) đựợc sự chỉ đao 
\k  chi viện của Liên kh a ồv V và Ban cáu sự Cực Nan?, 
IIhii cán *ự Tĩnh Lâm Đồng <Ji có nhiều cố gắng đề 
dim phong trào cách mạng địa phương phát triền lốn 
một bước mòi. Những iháng cuối năm 1950 và 6 tháng 
(1?1 II nflrn 1951 phong trào phát triên toàn diện ở các 
dịu hàu trong Tỉnh, nbiít là ở thị xẵ Đầ L |t và kbu vực
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kmyện Chiến Đíu. Vử» xây đựng ta  tb  cich mạng vừa 
đằy mạnh hoạt động diệt tè trừ gian đẵ làm cho địch 
Ỉỉết sức hoang mang lo sợ, chúng phải tập trung mọi 
iực lượng đễ đối phó. Đà Lạt khỏng còn là hậu phương 
an toàn nhẫt của chúng. Cơ sờ cách mạng phát triẽn 
rộng khắp nbẵt ỉà trong vùng đồng bào dàn tộc íí 
người, ơ  huyện Chiến Đáu, Di Linh, nhiều nơi đã thành 
lập chính quvền Cách mạng và đoàn thê, xây dựng lực 
lượng dàn quản du kích, cáo đội Vũ trang tuyên truyền, 
Đại đội độc lập Miền Bẫc Lâm Đòng thường xuyèn chủ 
trọng cdng íác giáo đực tư tưởng, nâng cao trình độ 
về mọi mặt cho cản bộ, chiến sĩ, lực ỉượng đội cảm tử 
Đà Lạt đẵ hoàn thành xuẵt sắc nhiệm vụ, được nhân 
dân tin tường, cảm phục, Trong thời gian này công tác 
xâv dựng và phát triền Đảng cũng được chú trọng, vai 
trò của chi bộ, đảng viên được phảt huy và thực sự làm 
nòng cốt cho phong trào.

Tuy nhiên, đó chưa quản triệt đìỉy đủ fcác Nghị quyết 
chủ trương của Đảng nẻn việc chỉ đạo của Ban cán sự 
Tỉnh còn nhiều thiếu sót, việc tổ chức thực hiện củ* thị 
ủy Đà Lạt, các chi bộ và các đội Vũ trang tuyên íruvẾn 
cồn nhiều khuyết nhược điềm. Cổng tác bí mật còn yếu, 

.nhiều nơi phò trương hình thức, chưa kết hợp chặi. chẽ 
giữa hoạt động quân sự với đấu íranh chỉnh trị vá. xây 
dựng cơ sỏ' cách mạng. Vì yậy 6 tháng cuối năm 1951 
địch tập trung đảnh phá nên pbong trào cách mạng ở 
địa phương gặp nhiều khỏ kầán, tồn thất. Trtróc ti ni) 
hình' đỏ, Đảng bộ Lâm Đồng cằn vận dụng phư ng 
châm, phương thức hoạt động thích hạp đế giữ vừng 
Tà đưa phong trảo cách mạng ò  ẩịa plr.r \íìg không 
ngừng pMt triền.



BẰng chi Lê Trân T hái,  Chính tri v i i n  độ i  C âm  tử  € P h an  
Nhu- T hạch » ,  d đ  a n h  d ũ n g  ch iắn  đ à u  và  hy t inh  n g â y  
TU th án g  6  näm  1951 tọl n h à  số 9  đ ư ờ n g  Hal Bà T rư ng  
(l>ò Lọt). Ánh chụp tháng 7 năm 1950.



II, VẬN DỤNG PHƯƠNG CHẲM, PHƯƠNG THỨC 
11( »ẠT DỘNG GÓP PHẦN VÀO THẲNC Lợ i  của  CẰ 
N ư ứ c (từ tháng 1 năm 1952 đến tháng 7 năm 14)5-4)

í. Sáp xỉp tồ chức, bám địa bàn, kiên trì xây dựng 
cơ liừ:

Cuộc kháng chiến chổng thực dân Pháp xâm lược 
cfi« nhủn dân ta đang giành được những tliẫng lợi to 
lỏn, nau chiến dịch Hòa bình, quân đội ta đã trưởng 
tliímh thém inột bước, địch ngày càng bị thát bại nặng 
nS VÍI tìm mọi cách đối phó. Đầu năm 1952, Xa Lăng 
đirựo đifiu sang Việt Nam và tiếp tục «sự nghiệp» cùa 
TiH-Xi-Nhi. Trên chiến trường Bắc bộ, địch Ỉ11Ờ nhiồu 
cuộc hanh quàn càn quéỉ nham chiếm lại những vị tri 
«in uiKt, chỉ tinh từ tháng 3 đến thảng 5 năm 1952 đã 
eù 'jỉO cuộc hành (Ịuàn, trong đó cỏ 4 cuộc hành quàn 
v6l (|UV mỏ lón. Ở những vùng kiễm soát, địch ra sức 

định, tăng cường bắt lỉnh, bóc lột kinh tế nhẳm 
Ui ực hiộn b?íng đ irọc ầm mưu «Dùng ngừời Việt đảnh 
|l^li‘(Vl Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh ». về  chính 
«ri chủng nhồi nhét 15' tưỏTig quốc gia giả hiệu, đề cao 
Mi lilỉllt, <1ÌÌU (tộc binh lính hẳng cách irụy lạc hỏa, lưu 
linnili hổn.

Tnuiu CHC vùng tạm chiếm ở Liên khu 5 địch tiến hành 
Itoạl 'lộng vói quy mỏ lỏn và xảo quyệt hơn trưóc. Sau 
klil (•,(’» lộnh Tông động viên của bù nhìn Bảo Đại, chủng 
i>At linh một cách ào ạt, năm 1952 bắt 10.000, năm 1953 
ItAl 11.000 linh, tỷ lệ ngụv binh lên tỏi 88% riêng Tây 
Nguyồn tin chiếm tỏi 95%. Trong vùng đồng bào dán tộc, 
ilỊrli Ị)hủt íriôn mạnh lực lượng Guni, lòi kẻo những 
limrM cỏ uy tin trong làng và kiềm soát chặt chẽ bọn hội 
19, Chủng CÒI» thành lập các tồ chức lộn sòng với những 
li) «li'Vo cú« la như: « PỈ1U nữ cửu quốc», «Thanh niên
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«ứu quổc », nhẫm lừa bịp và lôi kỏo nhân đản. Ở  vùng 
tự do địch tích cực phả hoại kinh tể, tung gián điệp (te 
gủv rối, mở những cuộc hành quân càn quét vào chiếỉi 
khu, thực hiện âm mưa lán chiếm.

Thực hiộn nghị quyết Đại hội Đảng toàn quổc lần thử
II và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 
«au đại hội, quàn và dàn ta đã hòàn thành tốt 3 nhiệm 
vự chiến lược: Tiêu cliệt sinh lực địch, bồi dirổng lực 
lượng ta và phá tan kế hoạch bình định của địch. Chiến 
thắn« Tàv Bắc cuối năm 1952 da phú tan âm mưu thành 
lập «Xử Thải tự trị» của thực đản Pháp và đến giữa 
năm 1953 kế hoạch Tát-Xi-Nhi hoàn toàn bị phá sản, 
Tồng.chĩ huv Xa Lăng bị triệu hòi về Pháp.

VẾ còng tác vùng sau lưng địch, Nghị quyết lằn thứ 
hai (thảng 10 năm 1951), lần thử 3 (tháng 4 nấm 1952) 
của, Trung ương Đàng đã đề ra phương chốm hoạt động 
và những nhiệm vự cu thỗ nhằm đira'phong trào phảt 
triền thẻm 1 bưỏc mới. Nghị quyết nêu rõ : « Chia vùng 
sau lưng địch thành 2 vùng vói phương châm hoọỉ 
động khác nhau. Vùng tạm bị chiếin láy xày dựng cơ 
aỉr, đáu tranh chỉnh trị và kinh tế làm nội dung chính 
vùng du kích lìíy đấu tranh vũ trang làm chỉnh, kết 
hợp đáu tranh vũ trang vói đấu tranh chinh trị và 
kinh tế (*). Đỗ thực hiộn tốt nhiệm vự và phirơng chảra 
đỏ cán bộ vùng địch phải nắm cho thật vững phirơng 
châm đọàn kèt dàn tộc kháng chiến lâu dài, lấy công 
tác dàn vận làm gốc ! » (2).

Quán triột các nghị quyết của Trung ương Đảng,

(1 ) Lích sử Đảng Cộng sàn Việt Nam, sơ thào, tập I (1920-1954) trang G47
(2) V ín kiện Đảng quyền III tập 1, Ban Nghiẽn cứu lịch sử í)âng Trung 

uorng xuất bàn năm 1930, trang 15,3.
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Mén khu ủy 5 đã mở 3 lần hội nghị (lần thứ nhất thing
2 nfim 1952, lần thử haj tháng 10 năm 1952, lần thứ ba 
tbiVng5năm 1955) đề kienađiễm tình hình và đè ra chủ 
trương, nhiộm vụ cụ thẽ của Liên khu. Các nghị quyết 
cùn l.iCn khu ủy đều chủ trọng công tác vùng sau lưng 
địcli nhâm xAy dựng cơ sở cách mạng, mờ  rộng và 
củng cố vùng du kích, phát triền du kỉch chiến tranh.

iỉoụt động quản sự U’ong toàn Lién khu được đẳy 
mọnh. Tử đầu'năm 1952 đến thảng 4 năm 1953 ờ  các 
tinh Quảng Nam, Đắc Lắc, Khánh Hòa đẵ tiéu diệt và 
làm bị thươ ng  gằn 10.000 tên, bắt Bổng trốn 1.000 tẻn 
thu nhiều vũ khi, cùng cố và bảo vệ được nhiều lvhu du 
klcli. Phong trào đấu tranh chinh trị bắt đàu phát íriến 
ò  nhiều noi, tiêu biêu là cuộc biễu tình của 6.000 nhân 
drtn Nha Trang trước dinh Tĩnh trưởng chổng địch bắt 
Ịlnh vố 2.600 thanb niên bị bẳt lập trung ờ  Suối Dầu 
nĩkl dẠy đău tranh đòi giải ngũ. ơ  vùng tự do nhờ đằy 
niụnh tííng gia sản xuẵt và từng bưỏc thực hiện chính 
■ách thui nông nghiệp nên những khỏ khăn về kinh 
If, tài chinh được giải quyết.

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác 
*Ay «lựng Đàng, Liẻn khu ủv r.hi đạo các tỉnh tồ chức 
thò đùng viỏa thum gia cảc lóp chỉnh huăn đè nâng cao 
nli/)n lliírc tư tưỏng, lập trưòng cách mọng.

Nhfiin tạo sự chuyền biến mạnh mẽ phong trào cồch 
ĩt cAc tĩnh Cực Nam, Ban cán sự Cực Nam chủ 

trương: riiAn tán nhỏ lực lượng, đi sôu vào hoật động 
địch, tập trung lực lượng đễ bẫo vộ mùa 

ni/mu, chỉnh tyuăn cán bộ chiến sĩ nhằm bồi dương tư 
|ir<Vii|( killing chiến lảu dM nhưng nhất định thắng lợi. 
Ti.yí.. íỉliụn cán bộ, chiến sĩ có Ịphẳm chẩt, sức khộe 
vấ dưyc tipng bị vũ khi lốt đễ bám địa bàn, bám quẫn
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chửng hoạt động, đưa SÖ cản bộ, chiến sĩ sức khỏe yểu 
ra vùng tự đo chữa bệnh, học tâp. Ban cản sự Cực Natu 
còn tập trung chì đạo các Tỉnh đằy mạnb du kich chiếii 
tranh, làm tốt công tảo xây dựng Đảng. Qua cảc lớp 
chỉnh huấn, cán bộ, đảng viên đã cỏ chuyến biến về 
nhận thức, nắm vững chù trương, đường lối kháng 
chiến của Đảng.

Cuối năm 1951, các tĩnh Cực Nam tiến hành Đại hội 
đảng bộ, riêng Lảm Dưng vì điều kiện khó khăn nên chĩ 
tồ chức Hội nghị tại Tân Bình (Bình Thuận) đề kiềm điềm 
tình hỉnh, bàn kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của 
Liên khu Uy và Ban Cán sự Cực Nam.

Hoạt động cùa địch ờ  Làm tíỏng trong irăm 1952 tuy 
khỏng cỏ những cuộc hàrh quân lòn như ờ Ninh Thuận, 
Bình Thuận, nhirng chúng tích cực nSm đàn, ra sức bóc 
lột kinh tế. Lực hrợng Guin phát triền rộng khắp và trô? 
thành linh làng, lính đon, dirói sir chỉ huy củà các đồn 
B'Lao, Tà' XỊ, La Dày, Gia Bát. Ở vùng TAv Bắc Đậ Lạt 
địch phát triến mạnh đạo Thién Chúa, Tin Lành. Các 
mục sư, thằy giảng được coi íà những người có quyền 
lực trong làng, có khi còn can thiệp vào Cổng việc của 
bọn hội tề. Sau Hội nghị thầy giảng toàn Tày nguyên 
(tháng 3-1932), địch mở thêm 30 nhà giảng đạo, mờ 
trường đào tạo thầy giảng ờ Đà Lạt, íồ chức lễ « trờ vă 
vói Chúa ». Địch đẵ sir dụng đạo Tin lành làm công cụ 
chiéu au  đắc lực đối vỏi đồng bào dàn tộc ít người.

Chỉnh sách vơ véi bỏc lột kinh tế được tiến hành tích 
cực hơn. Đỗ ¿iải quyết thiếu hụt về tài chính, địch ban 
hành thém thuế « Bàm phụ xa hội an ninh » đổi vòi tát 
cả những ngưòi có nghề nghiệp, kê cả ngụy quân, công 
chức, ngoại kiều, mỏi năm (tùy từng đối tirợng) phải 
nộp từ 120 đến 8Ỉ0 dồng. Đặc biệt thuế gián thu đối vãi
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«Ao loại hàng hóa rát cao nỏn giả cả thị trirờng tăng 
vọt. Hiêng đối vòi đồng bào dân lộc ít ngirời còn phải 

thỏm hai loại: Thuế nuôi lính và thuế vua « Mọi» 
hùng (háng đòng bào vẫn l)ị bổt xâu đè làm Irong các 
đrtn (lien, sở ruộng của Bảo Đại và ờ các đồn. Bọn quận 
tnrmij», tlìỉn trưởng còn bắt 'tồng hào ở  lại làm công 
kliỏn^ cho chựng. Ngoài ra ilịc.h cỏn bẵt nhân dân đỏng 
lỉíu mua sô sách, xây bót, giãv phép làm ăn...

Tìít cả những hình thức bốc lột trên đă làm cho đời 
nrtng rác tầng lúp nhản dân trong tỉnh vò cùng cực khồ. 
MiUi thuẫn giữa nhân dàn vùi bọn Đố quốc và tav sai 
|>HÌIV càng táng, nhiều noi nhản  dàn đã  đấu  t ran h  chống 
l(ìil lính, bóc lột kinh vé của địch.

(JỊuán triệt phirong cliảm công tác vùng sau lưng địch, 
llọi llalli Ban Cán sự Cự« Nỉưn (tháng 9 nặm 1951) đã 
xAo định : « Làĩn đong la chiến trường chính của Cực 
Num, nlnrng là chiến tr ư ờ n x ả y  dựng cơ sờ. Vì vậy, 
pliùi vạu (lựng phương chùm, phượng thức hoạt 
«lộu^ mỏi, kế hoạch hoạt động được tập trung theo hai 
hưóng: íhrỏng chính gồm Đà Lạt, vùng TAy Bắc và bàn 
<](,||> Anli Dũng, hưỏng phụ là Di Linh, B' Lao. Ban Cản 
•ự < lực Nam, trung đoán 812 và các tỉnh Ninh Thuận, 
lllnli ’J luiậu tập trung chỉ đạo và clii viện cho Lâan 
lliỉnn 0 (*).

c.uổi nỉlm 1951, đòng chí Nguyễn Xuân, ủy viên Ban 
C.IÌII M,r Cực Nam và dồng chí Thu Lâm (tức Trần Ngọc 
Tnlc) tiV viên thường vự Ban Cán sự lĩnh Lâm Đồng lên 
l(A I.ọt (ỉ? phô biến chả trưong chuyên hiróng hoạt động

0 )  T rti li : l)ÍO:i ban Hội nghị kiềm thỗo chủ trưo^níĩ côỉĩg tác của Ban 
C4n *ự v?i cííc tỉnti ủy trong Cự-c Nam t r  đầu năm ẽếií nay (họp 
lừ .» tiếu ngày 10 tháng y năm 1951). Tài liệu liru tại Ban
NCI.SIJ l.dm ĐỈ3nt.
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ỉheo tlnb thằn Hội nghị Ban Cán sự Cực Nam. Thị ủy 
Đà Lạt, các đội VQ trang tuyẻn truyền tồ chức học tộp 
chủ trương, đưdrng lối kháng chiến cùa Đảng, các Nghị 
quyết của Lién khti ủy và Ban đán sự Cực Nam. Trong 
tìnhiiình mỏi, nội dung cơ bản của chủ trưong chuyên 
hường boạt động là «Thực hiện phirong chàm kièn tri 
vận động cách mạng, tiếp tục gảy cơ sờ ». Đễ làm tốt 
cổng tác xảy dựng cơ sờ và bảo tồn lực lượng, tẩt cả 
cảc địa bàn trong tỉnh không được hoạt động diệt ác 
trừ gian ồ ạt, lan tràn như trước, giải tản các đội Vũ 
trang tuyên truyền,, đội câm tử đẽ thành lập các đội xây 
dựng cơ sở. Tích cực f'iàni biên chế, đơn vị của Tỉnh, 
phấn đău đến tháng 4 năm 1952 toàn Tỉnh phải giảm 
trên 500 người. Do đỏ, các cơ quan Tinh đội, Ban giao 
liên, Ban íịếp tế... tuy không tuyên bổ tlịay đồi tồ chức 
nhưng trên thực tế đẫ thu hẹp dần. Ban cán sự Tỉnh eử 
cốc đồng chi ủy viên xuống từng địa bàn đd trực tiếp 
ch! đạo.

San một thời, gi an được học t'Ập chủ trương đường lối. 
của Đảng, cản bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Tỉnh đẫ nán¿\ 
cao nhận thửc tư tưừng, quán triệt chủ trưong chuyền 
hướng hoạt động. Các đội Xây dựng cơ sơ được thành 
lập và hoạt động trên các địa bàn của Tỉnh, nhiệm vu 
của các đội là tiếp tục móc nổi, cùng cố những cơ sở 
cữ, phát tíiễn thêm nhiều cơ sờ mỏi, đặc biệt quan tâm 
xây dựng cơ sở trong đồng bào dân tôç ít ngirừi, tranh 
thủ cảc. tin đồ tôn giáo, hội tề và lôi kéo lực lirợng Guru. 
Vận dụng phương thức « cầu chuyền », dùng cơ sờ cũ đê 
phát triẽn cơ sở mỏi, đứng chân ở các làng ngưòi Kinh 
đè tuyên truvền, vận động và xậy dựng cơ sờ trong đồng 
bào d&n tộc it ngiròi.

Trong tình hinh thực tế ờ địa phương việc vận dụng
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t'.ln'i Irirơng ohuycn hiróng phirong chảm, phương thức 
hont động là hoàn  toàn  T>liù hợp . T hế  nh im g  t rong  quả  
trliili phố biốnvì quá nhấn mạvh phương châm kiên trì 
VỘII ilẠiiị» Cíich mạng, tránh hoạt độnơ bề nồi, diệt tề trừ 
«lun Ồ ạt nén đã làm cho một sổ rán bộ, chiến sĩ băn 
khoỉln trong việc quán triệt và vận dụng chủ trương.

Tọi thị xã Đà Lạt, các đội Vũ trang tuvên truyền và 
CAm tử dội giải tán đẽ thành lập các đội Xàv dựng cơ 
•(V. Dội 76 hoạt động trong nội thị, đội 58 chia thành 2 
ilộl <12 và (II hoạt động ở Xuân An, Tàn Lạc và ấp Ảnh 
NAng, Dội 80 tách thêm đội 22 hoạt động ở  phân thị 
(vùng Trại Hàm, Xanh-bừ-noa,Tâv Hồ. Trại Mát). 
lliỏD Ị̂ độỉ 135 và đội 77 về sau bị tồn thất nên nhập lại 
tli/iiilidội 77 hoạt động từ cây số 4 đến cây số 9.

Shu một thòi gian vận dụng phương châm, phương 
illửo mỏi và tinh thần hoạt động tích cực, đến thảng 4 
nrt'11 1!)Õ2 à  Đù Lạt đã xây dựng đưọc 92 cơ sở và 207 
fll(i illnl) kháng chiến, nhiều nhát la ở  vùng Cam Ly, cây 
»ri (I, y. Sau những lần bị địch khủng bố, nhiều cơ sử
1)1 vir đã dần dần được củng cố, phần lỏn nhàn dân 
4*u cổ câm tình vói lcháng eliiếny Ở một số nơi 
nliAii drtn (ìáu tranh chống việc thành lập «Hợp tác 
an ({(,10 », « Họp tác xã rau » cùa địch.

ở  huyộn Chiến Đấu, các đội Vũ trang tuvẻn truyền 
ttirựr, tồ chức thành 4 đội Xảy dựng CO’ sở hoạt đỏng 
Iron# vùng đồng bào dàn tộc và đội 122 hoạt động 
trong các làng Kinh dọc đưìnig 20 vù đirờng 11. Vặn 
«lunj{ phương thức hoạt đòng mới, ta đã xàv dựng 
đirực cơ sờ ơ 2 1  làng, các co* sỡ đều giữ vững liên lạc, 
tilín trtt mọi nhiệm vu lìirợc giao trong các làng kinh 
ilục »lirừng 20 Xí\y dựng được 120 CO' sờ, có hai cản bộ 
dịu Ịilỉuromg đã tnrởng thành vè nhiều mặt.
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Do yêu cẫu của sự chì đạo, cuối năm 1951 lian cán 
sự Tĩnh quyết định thành lập phân Ban cản sự miền 
Tây Bắc Lâm Đồng đỗ chĩ đạo thị aã Đà Lạt và huyện 
Chiến'đấu. Phùn ban cán sự cỏ các đồng chỉ: Thu Làm 
(bí thư), Mai Huy Hoàng, Đinh Sĩ uằn, Nguyễn Tự 
sau đó cỏ thêm đồng chi Tống Viết Khánh. Đồng ehí 
Trăn Oanh về chiến khu Lê Hồng Phong (Bình Thuận) 
dự chinh huấn, đông chí Thu Lâm kiêm bi thư thị ủy 
Đà Lạt.

Vùng bàn đạp Anh Dũng có hàng frăm cơ 8ĩr cách 
mạng xâv dựng từ trước nhưng chưa được cùng cổ, 
bọn tề, Gum bí mật hoạt độn« mạnh nên có một số cơ 
sở giao động, nằm im. Cuối nám 1951 Ban cán sự Tỉnh 
cử một đồng chi ủv viên đến trực tiếp chỉ đạo phong 
trào và thành lập một sổ đội xây dựng cơ*sở.

Ở hưỏng Di Linh, Blao từ khu căn cử thuộc hai xã 
Mang Yệu, Chí Lai, cảc đội xây dựng cơ sờ tiến lên 
hoạt động ở các Tòng K'Dòn, Nộp, Tố La. Đội xây 
dựng cơ sở Chiến Thắng đo đồng chi Tám cảnh (tức 
Nguyễn Xuân Du) làm đội trưởng líiỏm bi thư chi bộ 
hoạt đ>nr? ở Tỗng K.'Dòn, đội cỏ 3 đảng viên và hầu 
hết đợi viên là cán bộ dàn tộc ít ngưòi ở địa phương. 
Vận dung phương châm, phương thức hoạt động, đội 
đã kiên trì bám dân đê xâv dựng cơ sở cách mạng. 
NhQ'ng cor sở công tác tích cực, vững vàng được tô 
chức thành lực lượng trung kiên làm nòng cổt cho 
phong trào, vận động đồng bào đầy mạnh tăng gia sẵn 
xuất, chống bắt xáu bắt lính và tiếp tế cho các đội công 
tác. Ngoài ra đội còn tranh thủ nắm già làng, qua đó 
đẽ nắm tề và dùng tề đễ nắm Gum. Đổi vứi sổ tề 
đă được tuvên truyền giáf> dục cỏ nhiều tiến bộ, mYng 
cao giác ngộ sẽ đưọc giao một số công viộc như đấu
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tranh  VỔ1 tÍỊch đề không bẵ td ân  đi s â u í r o n g n g è y  m úa, 
khỏng bắt linh.

Vởi qụvết tâm hám địa bàn, bám dân thực hiện 4 cùng 
(cùng ăn , cùng ờ, cùng làm, cùng tiếng nói), đội còng 
tíicđã xàv dựngđirọc phong trào cách mạng trong quần 
chủng, tăng cưừng đoàn kết giữa cán bộ kinh vòi đồrìg 
bào dân tộc it ngiròi, giải quyết được hrơng thực’ lại 
chỏ đê đội cỏ điều kiện hoạt động. Cuối năm 1952, đội 
đa tò chức và phát triẽncơ sở cách mạng trong 13 buôn 
thuộc Tông K’ Dòn, nắm đưọc phần 1Ỏ11 hội tề và lạrc 
lượng Gum.

Đội xây dựng cơ sử Nước sỏng thành ỉập cuối năm 
1951 gòm 14 cán bộ, chiến sĩ, đơng chi Huỳnh Phi Long 
đội trưởng, đồng chi H à. Ngọc Bích chinh trị viòn 
kiêm bỉ thư chi bộ, đội cỏ i đảng viên. Từ bàn đ?p xã 
Mang Yệu, đội lên hoạt động xây dựng cơ sở Ờ t.&ng 
Châu Trưng. Cuối năm 1952, đội đă xây dựn<ĩ ítirọ-c. cơ 
sở cách mạng ờ  các buôn Kon -Hai, Tà -2 6 , K'Liêng, 
Bạ Nghịch...

Nhìn lại một năin vận dụng phương châm và chuyền 
hiróng hoạt động, tình hình Lâm Bòng cỏ nhiều chuyên 
hiến tốt. Cảc-đội công tác đă vận đụng phưoTig châm, 
plnrơng thức công tác vùng sau liriig địch theo tinh 
tliíĩn các Nghị quyổt của Trung ương oảỉig và Liên khu 
i'iy V. Đồng thời khắc phục nhữnsị thiếu sót trước đây 
nlur nặng hoạt động diệt tề trừ gian, chira tôn trọng 
phong tục tập quán của đồng bào các dàn tác ít ngưòi. 
Tuv địch tăng cường càn quét, khủng bố nhưng cán bộ, 
chl^nsĩ vẫn bám trụ địa bàn, bám sát quần chúng đễ 
lioụt động. Giữa năm 1952, tại Đại hội chiến sĩ thi đua 
toAn I.iỏn khu 5, ủy ban kháng chiến hành c>! ih miền 
Num Trung bộ đã tặng cờ cho đội công tảc La Ba vói
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dòng ch&: « Kiốn trì bám cơ sb, mò rộng phong ir io
vận động cách mạng trong đồng bào dán tộc ».

Tuy nhiôn phong trào phát triền còn chậm, rời rạc 
và chưa đcu khắp ở các địa bàn trong Tĩnh. Còng tác 
giáo đục chinh trị tir tường chưa được thường xuyén 
nén m ột số cán bộ, chiến sĩ chưa qu án  tr iệ t  đầy  đủ  tư  
tưởng kháng chiến làu dài nhưng nhãt định thẳng lợi 
▼à phương chàm kiên tri vận động cách mạng.

Công tác xây dựng và phát triền Đảng có nhièu tiến 
bộ, mỗi đội Xày dựng cơ sờ đều cỏ một chi bộ và ở  
Đà Lạt, Anh Dũng, Di Linh đã kết nạp được một sổ 
đảng viổn tại chỗ, trong đỏ cỏ đảng viôn dân tộc ít 
người.

Đẽ tập trung sự chỉ đạo và phối hợp «hoạt động giữa 
cảc tinh Cực Nam, cuối năm 1952 Ban cản sự Cực Nam 
quyết định giao vùng Anh Dũng cho tĩnh Ninh Thuận, 
giao huyện Bỉao, Đi Linh cho Bình Thuận. Ban cán sự 
Lảm Đồng tập trung chĩ đạo Đù Lạt và vùng Tây Bắc. 
Ban cận sự Cực Nam sẽ trực tiếp chỉ đạo cảc hướng 
của Tỉnh Làm Đồng.

2) Phát huy thắng lợi, góp phan kết thúc cuộc khảng 
chiến chống thực dân Pháp:

Thắng lợi cùa Quân và Dán ta ở  Hòa Đình, Tâv 'Bắc 
và cảc chiến trirờng trong cả nước đã làm thay đồi so 
sảnh lực lượng ngàv càng cỏ lọixho ta. Thực dán Pháp 
càng dấn sâu vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, càng bị 
thất bại nặng nề, nước Pháp đang gặp khó khăn nhiều 
mặt, nhẩt là chi phí cho cuộc chiến tranh ờ Dòng Dirong. 
Lực lượng quân Viễn chinh và quân ngụy tăng lồn rẩt 
nhiều, nhưng đỏ là một đội quân chán ghét chiến 
tranh, sa sút tinh thần. Trước ỉìuh hình đỏ, Chính phủ

122



1’hAp đang tính một giải pliáp danh dự là tiến hành 
tlitrơng lirợng với Chính phủ ta, nhưng thương lirợng 
tí^n thế mạnh.

Tháng 5 năm 1953, tirỏng Na-Va Tồng tham mưu 
Iri Vng lục quàn khối quân sự Bẳc Đại Tây Dương đirọc 
r.iì «ung làm Tông chĩ huy quân đội Viễn chinh Pháp ỡ 
I» >ng Lhrơng và được giao trách nhiệm tạo ra những 
lliế mạnh về qhủn sự đê làm cơ sờ cho giải pháp chinh 
trị. Sau khi nghiên cứu tinh hìnhj Na-Va thấy cần- phải 
cửu miền Trung, chặn đirờng bộ từ Tày Bác sang Thượng 
Lào, xuổng Hạ Lào và vùng Nam Đông Dircrng. Kế 
lioụch Na-Va ra đời chia làm hai bước, mà trọng tâm 
dìu kế hoạch là tồ chức khối chủ lực tác chiến. Đông 
Xuân nám 1953—1954 lực lượng chủ lực đă tăng lên 100 
Ipu đoàn bộ binh, chúng tập trung 50 % lực lượng và 
hơn 90 % các lựo lirựng cơ động trên chiếu trường 
Dỏng Dương đưọc điều ra Bắc bộ. *

Bổi vói Liên khu Y, trong suổt năm 1953 địch tích cực 
oùn  ̂cố vùng chúng kiêm ốoát, nhất là vùng Tây Nguyên. 
I.ựe lirợng nguy quán phát triễn mạnh đẽ thay thế lực 
ltrọiig cơ động điều ra chiến trường chinh, chủng còn 
Uì]> trung lực lượng  đẽ  thực  hiện  âm  m ư u  chiếm toàn  
hộ vùng tự do Liên khu V.

ơ  các Tỉnh Cực Nam địch đầy mạnh các hoạt động quản 
»ự, chinh trị, kinh tế. Bằng những cuộc hành quân càn 
qiuH chủng, bắt lính ồ ạt, chỉ tính b  các tỉnh Ninh, 
'I liuẠn, Binh Thuận đã cỏ trên 3000 thanh niên bị bắt 
VỈIO linh. Lực lircmg ng.iy quàn đirực tổ chúc thành 
lihlVng đơn vị khinh quân, biệt kích đê thay thế cho 
lực lirựng cơ động, lực lượng Gụm tiếp tục phát triẽn 
trong vùng đồng bào dân tộc ít người, về  chinh trị, 
oliửug ra sức tuyên truyền đê mua chuộc, lừa bịp nhân
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đán nhir « bẫt linb cho Bảo Đại chử không phẫi bãi 
lính cho Tày; T.\y đẵ trả độc lập cho Bảo Đại, hoặc 
Việt Minh và Bào Đạj là một ».

Hoat động cùa đich et Làm Đồng đã gãv cho ta nhiều 
khỏ khăn, trờ ngại. 0 ’ ngoọi ô Đà Lạt và vìmg Tày Bắc, 
lực lirựng G um đa trở thành địa phuơng quân, ctirợc 
bố trí chiếm đỏng ở một sổ đon bốt. Chúng ra sức gày 
chia rẽ, hẳn thù giữa các dán tộc, giữa Kinh và Thượng 
nhâm ngăn chặn mọi hoạt động của ta và num quySn 
kiêm soái các làng. Linh ở các đôn và lực. lirựng địa 
phirong quán phổi hợp tồ chức ẹác cuộc hành quàn, 
trung bình mỗi tháng cỏ lí) cuộc hành quân lỏn nhỏ. 
Hàng tháng địch tập trung Jực lượng G um về các đồn 
đễ luyện tập quàn sự.

Hộ thống ngụv quyền các cấp tiếp tục đirợc củng cố 
và bò nhiệm thêm các chức vụ mỏi. Điều hành bộ mảy 
hành chỉnh, thị xã cỏ Thị trưởng và hai phó thị trưởng, 
Đà Lạt đirực chia ra thànli 10 khu phố. Ngoài ra còn cỏ 
Hội đồng thị xã, nhirng thành phần đa số là tư sản nên 
mâu thuẫn nội bộ của bọn tay sai ngày càng gay gắt 
giữa bộn thân Pháp và bọn thàn Mỹ.

Chỉnh sách bóc lột kinh tế bằng các hình thức xâu, 
thuế ngày càng nặng nề hơn, các thừ thuế đều táng từ 
30 đến 50%.^Trong vùng đồng bào dân tộc ít ngirời thuế 
Ịhân tăng từ Í00 đông lỏn 5UÜ đồng (riêng trẻ em cũng 
phải đóng 50 dồng). Mỗi tháng mõi « bài chỉ » phải 
nộp thêm 20 đồng đẽ lay giây chứng nhận'của Bảo Đại 
và đi xâu từ 15 đến 20 ngày. Ngoài ra chúng còn đặt 
ra thuể rẫv, thuế đốt than và đóng tiền xe cho bọn tề 
mõi lần đi lên hu vện, lên đòn, cỏ khi chúng còn vu 
khống cả làng làm Việt Minh để phạt vạ. Nhũng hìuh
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(Intv i)Ac lột, áp bửc của địch đã làm cho đời Kổng 
nliAu dàn các dán tộc trong Tính vô cùng klìò cực.

I’hát huy nhữní* kết quả đã đạt được trong quả trình 
vẠn (iung phương châm, phương thức cỏng tác, cán. bộ 
I hiến sĩ các đội xày dựng cơ sở vẫn kiên trì bám trự 
itịn J>àn, bám sát quần chúng đề hoạt động. Năm 1953 
lA tlxVi kỳ gặp nhiều khó khăn vì địch đảnh phá ác Tiệt, 
cảo đội còng tác phải tự giải quyết van đề lương thực, 
cồ khi phẫi ăn các loại rau rừng (!) đẽ tiếp tục hoạt 
(tOug, móc nối cơ sở. Đội 77 gặp nhiều khò khăn trong 
viộc xây dựng cơ sở vùng đồng hào dán tộc ít người 
nỏn dã đứng chân trên địa bàn ngiròi kinh và thỏng 
qua những cơ sỏ* người Kinh trong việc mua bán, trao 
(lòi vói đồng bào dân tộc đề xâv dựng cơ sở, tranh thủ 
lìng lớp trên và bọn Gura ở các làng, cỏ  đội công tác 
)>Ị hy sinh chĩ còn lại đồng chí đội trưởng vẫn tiÊp tục 
liíím tru dịa bàn, xây dựng cơ sở. Cúc chiến khu cùa 
Thị ủy Đà Lạt và nơi đóng quàn của các đội công tác 
tlurừng xuyên di chuyỗn vì địch lủng sục, càn quét.

Virọt qua mọi gian khố, ác liệt cán bộ chiến sĩ cúc 
«lội xảy dựng cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động 
nliAn dân đẩu tranh chống địch bẳng nhiều hình thức. 
Tụi thị xã Đà Lạt phong trào đấu tranh chống bắt lính 
J)hát triền mạnh, nhiều chị em cỏ quyết tám « nếu chồng 
l>ị bốt đi linh thì sẽ áổt nhà và bồng con đi theo », một 
•fi tlmnh niên cổ tình gây thương tật đẽ khỏi bị bắt 
linh. Trong tháng 7 nắm 1953 địch dự định bắt 105

(1) VI đói pliẵi ăn rau nhưng đã hết cẩc thứ  rau ăn dươc, sau cùng cổ 1 
lnợi cHy hỏi đồng bầo khổng biết, đổi quá đành phải ăn. Lần đầu đ/c Thanh 
Vân ìín thủ’ dề dề phòng rigộ độc sau đổ cà đại dội cùng ăn. Hết lá dó 
lọi ăn th ứ  lá khác, do đ /c  T h an h  Phát ăn th ử .,., từ  đó ổặt tên rau T hanh  
Vân, Th»nh Phát
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người »hirrig chì bát được ỖO ngưồri, khi đưa xuổng 
Sài Gòn đă bò trốn chỉ còn 17 ngiròi. Trong khi đó 
những binh lính bị thương ờ  các chiến trường được 
đưa về điều trị tại Đà Lạt đã bộc lô tư tưởng «bản 
ghẻt chiến tranh, hoang mang giao động, ảnh hưởng 
đến tinh thần quân lính đang huấn luyện tại đây, có 
ngirừi liên lạc vói cơ sở và thoát ly ra chiến khu, hoặc 
cố vi phạm kỷ luật đê khỏi ra mặt trận. 0' các làng phần 
đống'hội tẽ cỏ íir tirờng lưng chừng, cố tinh làm chậm 

trễ hoặc kliông thi hành một số chủ tíương của địch.

Chiến thẳng của quân và dàn ta trên các chiến trường 
đà có tác động lỏn đến tinh thần cùa các tầng lóp nhân 
dán Đà Lạt, nhiều hình thức đẩu tranh đã đưực đòng 
đi’.o nhấn dàn hưởng ứng. Đối vởi luận điệu tuyên 
truyền « độc lập » già hiệu của địch, đồng bào thường 
mỉa mai « độc lập gì mà CÒ11 Tày », « độc lập gì mà còn 
sưu cao thuế nặng». Nhiều thủ đoạn bóc lột kinh tế 
đả bị nhân dân kịch liệt phân đối như đóng Ihuế chợ, 
góp tiền làin đình (150 đồng/1 người), hoặc chống lại 
việc but mỗi gia đình phải mua ba tò’ khai in sẵn (9 đồng). 
Ở một số vùng tròng rau, đồng bào đấu tranh khồng 
mua phân viện trợ Mỹ. Trong các kỲ bàu cử hội đồng 
thị xã, khu phố, nhiều người không chịu đi bỏ 
phiếu hoặc bầu cử không họp lệ. Nlũrng nơi địch dồn 
dân, đồng bào đấu tranh đòi trả chi phi, cuối cùng địch 
phài nhượng bộ.

Phong trào đấu tvúnh củ« €‘ông nhân tại thị xS Đà 
Lạt cũng thu được nhiều kỂt quả eòng nhàn ngành xt 
lửa đáu'tranh đòi tăng lirơng 13%, thực hiện ngày lùm
8 giờ, cồng nhân ở  ga ra Mác-ti-nét-sừ (Martinèche) đòi 
tăng lương 20%, một số thọ- máy đera tuâ thẻ môn bài 
cho địch.
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Cuối nSm 1933 b  Đằ Lạt, Dran, M'Lon đ t  tố chứ«
Th củng cố đirọc 294 hội viên cứu quốc, thàrih phàn 
cổng nhán chiếm 30%, nông dAn 52%, phụ nữ '10%. 
CAc đội xây dựng cơ sờ  đã vận dụng nhiều hình thức 
lu chức thich hợp đẫ iuvên truyền, giảo dục, vận động 
nliỗn dủn tham gia và ủng bộ khủng chiến. Tại thị xã Bà 
Ijit đũ cỏ trên 200 hội viên cứu quốc, trong đỏ có những 
hội viên là tin đồ tôn giáo, ngụy quân nguv quyền và 
J>hát triền đưực 11 đảng viên. Các tồ chức công khai 
hợp phãp như hội thự mộc, thợ hồ, hội phò hiếu, hội 
VM1 Cồng..., đã tập hựp đông đảo quần chúng tham gia. 
Nội ỏ Đà Lạt và vùng Trại Hầm, Xuân An, Tân Lạc, cây 
»rt 4,6, 7, 9 phong trào phát triền mạnh. Ở Dran, M'Lọn, 
phong trào tuy phát triền chậm nhưng bảo đảm chất 
lirựng. Tại Lạc Lâm, Lạc Nghĩa, Trạm Hành cơ sờ CÜ 
được củng cố và phát triền thêm cơ'sở mứi.

Nlỉỉim gịữ vững chỗ đứng chân ò  Tày Bắc, Thương 
ĩ./io và cắm «chốt» qnan trọng ờ  một vùng chiến lược 
ỉr Dông Nam Chán Ả, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tập 
tẠ]> trung lực lượng xâv dựng Điện Biên Phủ thành một 
tẠj> đoàn cứ điễm kiên cố nhất của chúng ở Đông Dircmg, 
vl vẠy ôiện Biên Phủ trở thành điễm trung tâm của kế 
hoạch Nar-Va.

Quyết tâm đảnh bại âm mưu và hành động của địch, 
ßWinii thẳng lọi quyết định trôn chiến trường, ngày 6 
tháng 12 năm 1953 Bộ Chinh trị quvết định mỏ1 chiến 
dịch Diện Biên Phủ. Ý nghĩa của chiển dịch như Chủ 
lịch Hồ Chi Minh đã chì rõ: « Chiến dịch có ý nghĩa rất 
«junn trọng không những về quân sự mà cả về chinh trị, 
kliỏng những đối với trong nước mà đối vời thế giói. 
Vi vẠy, toàn quản, toàn dân, toàn Đảng phải tập ỉrung
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hoàn thành cho kỳ được » (*). Qua ba đợí tấn cồng, đến 
17 giờ 30 phủi ngày 7 tháng 5 Bấm 1954, chiểiídịch Điện 
BỊẻn Phủ toàn thắng, tưỏrig Đờ-cảt-tơ-ri yà hàng ngàn 
sĩ quan, binh linh bị bắt sống. Cuộc tiến công chiến lược 
Đông Xuân 1953 — 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện 
Biên Phủ kết thúc đă đập tan toàn bộ kế hoạch Na-Va, 
mờ ra một khả năng giải phóng hoàn toàn đất niróc ta. 
Trong thời gian này quân đội giải phỏng Lào đà tiến 
công giải phóng Phông-Sa-Lỳ, phổi họ-p vói quân giải 
phóng Cam-Pu-Chia tiêu diệt một bộ phận quân địch ở 
Trung Lào, Hạ Lào và Đông Bắc Cam-Pu-Chià mơ rộng 
vùng giải phỏng đến sau lưng Sài Gòn, đường chiến 
hrợc Bắc Nam Đông Diron« đưọc thông suổt, tạo bàn 
đạp chiến lược Tây Nguyên.

Phối hợp vửi chiến địch Điện Biên Phủ, quân và dán 
liên khu 5 đã mở nhieu chiến dịch giành thổng lợi to lởn. 
Ngày 15 thảng 2 năm í 954 ĩặải phóng hoàn toàn tỉnh Kon- 
tum. Ngày 21 tháng 3 nám 1954 quân ta tập kich lần thử 
hai vào tb ị 'Xẩ Plây-ku ngày 24 tháng 5 phục kích đánh tiêu , 
diệt binh đoàn cơ động 100 binh đoàn thiện chiến của 
Pháp vừa điềụ từ mặt trận Triều Tiên về, giải phóng 
một phân tỉnh Gia Lai và đang trên ẵà phát triền chiển 
íhắng xuống phía Nam. Quân và dân các tĩnh duyên hỗậ 
miền Trung đẫ bỗ gẫy cuộc hành quân Át-Lăng của 
địch (2). Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 1954, toàn Liên 
khu V đã tiêu diệt và làm tan 1’ã trên 22.000 tên địch.

0 )  T h ư  Hồ Chủ Tịch gửi đồng chí Vữ N guyên Giáp tháng 12-1933,
(2) Đề chiếm đ óng  vùng tự  đa Liên  khu V ,  kế hoẹeh hành Sn Ấ t-lẵng 

côa địch có 3 bu-óx: Buó-C 1 đánh chiếm T uy Hòa, Ph Yên. Bướe 
hai, đánh chiếm Quy N,hon, N a m  Bình Đ ịnh. B ưửc ba, plìối hợp  hai 
cánh quẵn từ  Quáng Nam  vào và tù' B ình B ịn h  ra  hợp diềra tặi 6 h ị  

xS Quầng Ngãi.
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• 4» 4ệ I V0 t r ong tuytn truyền của Tinh làm  lê xuât quân lền hoọt động
»lt«K tAr  IAi f>6 Lọt. Ả nh chụp ngày 5 tháng i  năm 1952 tạ i Sụđì Sâu^xđ. 
Hế n l u , h ; y f ' i  IIAm Thuận, tỉnh Bình Thuận,
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Tni c.&c, vùng bị cMtfm, 1'hong trào fían tranh chổng J>8t 
lililí, dổu tranh chinh trị lên cao.

Thang 1'i «Ion C. [) trên khắp các chiến trường trong 
r i nưóc Iir» c'» Ucùộng mạnh mẽ đến tình hỉnh Cực Nam 
vù l.ant Dòng. Bê phoi hợp hoạt động giữa cúc Tỉnh' 
Cực Niiin xiì cliuần bị mờ chiến dịch, dầu năm 1954 Ban 
rủ» Hự Cực Nu: 11 chủ trướng thành lập Ban chuan bị 
chlfu tnrt’; UỊỊ gom có đại diện Tỉnh ủy J5ình Thuận, Ban 
flủn Kự I.Am Dong, trung.đoàn 812. Han này có nhiệm 
VM theo (lõi tinh binh địclí, làm kế hoạch chiến dịch, và 
íihl đọo các Tỉnh gấp rút có kế hoạch và đẳv mạnh các 
hoQt động.

Ở Ninh Thuận, bộ đội địa phương đa liôu điệt hàng 
trrtiTi tôn địch, bức rút nhiều đồn bốt, giải phóng trèn 
50 thổn.

Hình Thuận, lực IượntỊ vũ trang địa plnrong phổi 
liọrp vói (rung đoàn 812 mử chiến dịch giải phóng lả n h  
I.inli, mờ rộng hành lang phia Tàv Tỉnh Binh Thuản và 
viniị,» f*iảp ranh vói lỉnh Lâm Đồng, tiêu diệt hàng ngàn 
tín tỉịch, giải phóng hùng vạn dàn, chiến khu Lè Hồng 
l’linntf đirực mở rộng.

Dìiu Iiílm lílfí i, Ban cán sự Cực Nam quyết định thành 
1Ạ]> lỉnn II Xự lnivìn Di Linh (bao gom cả Blao), đồng 
chi I.ê TÜI1 Tliỉlqg ủy viên Ban cán sự Lâm Đồng làm 
l)i llur lỉtin (•An sư huvộn. Các đội Xày dựng cơ sở ở  
Dụi Ninh, Di I.ỉnli, Blao tiếp tực mở rộng địa bàn hoạt 
động.

Virợt qua những khỏ khăn, gian khồ và ác liệt, cảc 
đội Xủy dựiiỊ» ca 8Ỏ” <1 ĩi kiên trì bám trự địa lìàii, bám sát 
quân chủng dcdirn Ị)hongUùo cách mạng ỏr địa phương 
Lhỏng ngừng pliảt trien.
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Cóng táe xâv đựng cơ sơ đã được chú írọng trong 
đồng bào dân íộc ít ngưòi ờ  ngoại ô thị xẩ và vũng Tây 
Bac Đà Lạt. Vùng Đăng-Gia-Rỉt, Bò-Nơ trước (tủy có 
nhiều khỏ khăn phức tạp, clến cuối năm 1953 đà xủy 
dựng đirợc nhißu cơ sở, phun lốn đông hào đã tiến xúc' 
vởi cán bộ. Trong quá trinh vận dụng phương chàm, 
phương thức hoạt động , các đội công tác đã cỏ nhiều 
linh hoạt, sáng tạo vì vậy ừ một số noi như Prơ-Teng, 
Tòng I.ạch, Bò-Nơ... đẫ tranh thủ được tầng lcYp trên, 
lực lưọng Gum và hội tề. Tuv vậv các đội vẫn kièn trì 
tuyí-n truyền vận độỉíg và thuyết phục, nói rõ chính sách 
âm mưu và thủ đoạn của địch đổi vói đồng bào các đàn 
tộc ít ngiròi.

Tại thị xã Đà Lạt, cơ sờ cách mạng íich cực đirọ-c 
. phát triền trong các tầng lqp nhân dàn, lực ỉưọng 
thanh niên thị xã được tỗ chức thành những đon vị 
nhỏ hoạt động bi mật và hỗ trợ cho phong trào đẩu 
tranh chính' trị của nhân dân. Triróe sự phát trien của 
phong trào, địch lại tìm cách đổi phó và có những 
hành động lchủng bố, đàn áp dã man. Cuổi năm 1953, 
địch bắt bả Xu Nguvên, một cơ sỡ cách mạng rất irung 
kiên, đã nhiều năm tiếp tế cho chiến khu, chứng tra 
tấn đánh đập dẫ man nhưng bà vẫn klióng khai và giữ 
vững khí tiết đến hoi thờ cuối cùng. Trưức hành động 
dã man tàn bạo củạ địch, cơ sở cách mạng tại thị xã 
đã vận động nhản dân biến đám tang thành một cuộc 
biêu tình đáu tranh chinh trị, cỏ sự hỗ trợ của lực 
lượng thanh niên, lự vệ. Các ca quan, đội cống tác 
đă tồ chức lễ truy điệu lỏ lòng khâm ]jhục trirỏc tinh 
thần hv sinh anh dũng của một CO’ sờ cách mạng.

Đề tạo bàn đạp vững í-.bSc cho các đội công tác lên 
hoạt ở  Di Linlĩ, 13ìao, khu du kích Mung Yệu — Chỉ Lai
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i f  ế y r fcng t roc f.ñnp cổ, mỗi xẵ cỏ 1 trung đội đukich tép 
ll'it'ri (') 'ì' li;iu mỗi buồn đều có ỉ tiêu đòi. Nhitin 
ặụ lùn lực lirụng du kỉch địa phương ỉà tiiiTỜrtịị xuyén 

mAI liAin tinh hlnh địch kịp thòi bóo cho nhán 
ểAii li) drti phó, tố chức tác chiến đánh (lịch cản quét 
vkit « lililí khu. Cãc đội xây dựr.^ cư sô ở các Teng 
k ‘lMn, Nộp đă vào ở hẳn trong MC lang vả đirợc nhftn 
aAii miỏi dirẽng, che chờ. Qua luyen iruyín giáo duc, 
•Ai' dội d í tranh thủ được tầng Jứp tren, lực lượng 
(him yấ liVỉ t ỉ  Cf nhiều buôn. Trong vùng đồng l)ào 
ểAli tộ«! it »¿iríri ờ  Di Linh, lilao, cơ sở cách irạng

{hết Irlền rộng khắp, các chi bộ đà kết nạp three 4 
Aiijf vli'n lù ngiròi dân tộc, đỏ là lực lirọng nòng cGt 

và llồii Itiỉu cho p! ong trào cách mạng địa phương.

* 1'ịlrtl vòi i chiến trirờnậ trong I.iên khu V và 
ậặ« ili.il < .ựr Num, lực 1-rợng vũ trang Trung đoàn 812 
vit lựu lirự’ig vũ trang Lủm Đong mở trận tập kích 
vào nie đt)n La Dày, Gia Bát, Tánh Linh trong đèm 
Hệ|Av <1 lụiiịỊ Ngày "ẩ thàng 4 năm 1954. Vòi sự phối họp 
tli<l chi', cù ba đôn đều bị tiêu diệt gọn, giải plióng 
ttlột viing rộng lỏn gồm hàng ngàn dân và nổi liền vói 
%íh»j( |{lí>i phỏng phía Tây Binh Thụậii. Sáng ngàv 7 
lbAiij( I, <1 ội cỏn g tác và lực lượng du kích xẵ đu chặn 
dAiili I trung dội đi tuần tại buönß'Ran, diệt 1 số tên, 
ItlitViiK tín còn lại chạy toán loạn nhưng mốy ngàv sau, 
dỏ rlirtnß <15 lrinh diện và nộp sủng.

1'hiH Ihiv thắng lọi, các đơn vị tiếp tục tiến lên tiêu 
Í'|\<: »liỉn Tà-XỊ, Suối Kiết, Lút xe... và mở rộng địa 

trim lií*ụt «lộng ở huyện Di Linh. Các đội xây dựng cơ

( I )  t'imitf ilf*( ỏr xlí Chí Lsỉ cổ 4 tiều đội òf 4 thôn mỗi tiều đội cổ từ  
|I | tiến 15 du lách. T uina i í ¡  ừ  x ĩ  Mang Yệu 60 2 tiồu đội với  32 
4u Aiful«.
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t& chuyến «ang hoạt động trong các lùng phía Bắc 
huv<Ti ru r.inh, lẻn đển vùng Loan, Tà in, ĩ.a Hõan... 
(giTra ìiuvện Don Dương và hnvẹn Bức Trọng hiện 
nav). Nlur vậv YÌing du kích đirọc mờ rộng bao gồm 
khu căn'cứ Mang Yệu — Chi hai và toàn bộTống K'Dòn. 
Tông Châu Trưng và lỉâo Thuận ; phía Tánh Linh đả 
nối liền vói Tồng La Dạ và Tố I.a. Trong thòi gian này, 
do i)ị bọn xấu kích động, tuyên truyền nên một số đồng 
bào dân tộc đã chạv đến Di Linh, cán bộ chiến sĩ các 
đội công tác đĩi nêu cao Ỷ thức tỗ chức kỷ luật, bảo vệ 
tốt tài sản cùa nhâu dủn, iiếp tục ỗn định đòi sống của 
dòng bào còn lại trong các buôn. Những việc làm đỏ 
cổ tác dung và ảnh hưởng rất lửn, nhiếu bà con đa trơ 
về ỉàng CÖ làm in.

Thắng lọi Đông Xuàn 1953 — í 954 mà đỉnh cao là 
chiến dịch lịch sừ Đièn iỉiên Phù đà làm cho CO' sờ cho 
Hội nghị Giơ-ne-vơ về vãn đồ Đông Dirơng đi đến 
thắng lọi. Ngày 20 thúng 7 năm 1951 Hiệp định 
Giơ-nẹ-vơ được ký kết, quv định các nưỏc tôn trọng 
các quvền tlùu tộc cơ bản cảu nhản dàn Việt Nam, 
Lào, -Cam-pu-ẹhia ngừng bắn ờ Việt Nam và trên toàn 
ehiếu„triròng Bùng Dương; Pháp phải rút quàn v ì 
nước,vĩ tuyến 17 là giỏi tuyến quàn sự tạm Ihòi... Tiến 
tỏi Tông tuyễn cử thóng nhát niròc nhà.

Cuộc kháng chiến chống thực dàn Pháp xâm lirợc 
cùa nhân dàn ta đâ kết Ihúc thắng lợi, Đỏ là 
cuộc kháng chiến đăv hy sinh gian khồ nhưng vò cùng 
oanh liệt của quản và dán ta dưứi sự lănh đạo tài tinh, 
đủng đắn và sáng suốt của tìảng.

Trước. khi hiệp định Giơ-ne-VO’ đirợc kỷ kết, Ban 
châp hành Trung ương Đảng đa họp Hội nghị lần thứ 
6 mờ rộng (từ npàv i õ đ£n ngàv 18 tháng 7 năm 1951)
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Hộl n#hị nhận định Để quốc Mỹ là kS thù chính cAa
iihAn dAn thế giỏi và cũng là kẻ thù của nhân dàn Việt 
Num. VI vẠy trong giai đoạn nội nhân đàn ta chĩa mili 
nhọn it.íu tranh và■) Bế quốc .M V và bọn hiếu •hiến Phảp 
dà l>ảo vệ độc lạp, chủ quyền dán tộc, thực hiện thống, 
nltrtl mrức nhà. Hội nghị đề ra n  :ỎTi'g í/ic trước-mắt 
Hin loiin Đàng, toàn quàn và toùe d:'m ta dễ hoàn thành ~ 

l(/i nhũng nhiệm vu
Cùng vói nhấn dủti cả mrỏ-e, 'nhũn đủn Lốm Đồng 

phrtll kliởi trirức những í hắng lọ i lảm quân và dán ta 
ĩt'1'11 fiVc chic 11 trường, Ihiròng xuyên, theo dõi nhũng 
tllni folírn ờ ỉíội nghị G iơ-ne-vơ. Trong lúc nAv bộ 
IJirty HfMiv quán, ngụy quyền đă mất tinh thần và liOíing 

cực (lộ, nhiều tên bỏ ngũ hoặc nằm im.
|)ir</r. sự chỉ đọo của Liên khu ủy V và Ban cán sư 

Cựo Nnin về việc thi hành lliệp  định G iơ-n e-vơ , tát 
rd nin hộ, chiến sĩ Tỉnh Lâm Đồng táp truiiiỊ V« Binh 
TllU^n (lồ học tập tinh thììn Iliộp định và thực hiện 
ttluiy1"1!! quán iập kết.

Smii khi học tập tinh thần Hiệp định và quản triệt 
(Inh tliìln Hội ngiiị lần thử 6 của Ban chấp hanh Tr>mg 
Wiriijj Dàng, Ban cán sự Cực Nam đã cử một số cản bộ, 
rlltl̂ n sĩ ờ lại bám địa bàn tiếp tực hoạt động, ch’.ùm bị 
(tlhi kiộn tle bưức sang giai đoạn các‘1 mùi, giai
tliiợu đáu tranh ttiốní» nhát nirức nhà.

Still li <ni hai năm vận dung plnrơng chủm, phương 
thlVo lioụt động thực hiộn Nghị quyỉ‘1 Hội nghị lun thứ 
Ịliil CIIII 'IVuiìịỊ irưr.g Đảng (Ihỉing ỉ) năm  1951) về công 
|*lt> vimtf HUII liriig địch và các Nghị quvct của Liỏu khu 
fty V V? còng lác VÙI1« tạm bị chiếm, Đảng bộ Lảm 
|M||J{ ilil IẠị) trung chi đạo, thra phong trào cách uiạng 
(n tlịtt plurưrig không »gừng phát triền. » V
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Do vận dung đủng phương châm, plurơng ỉhửc hoạt 
động nên đẵ từng bưửc virợt qua đưực tuọi khó khăn, 
gian klìô lĩiỗr rộng thêm địa bàn hoạt ctộng. Ban cản sự 
Tinh dã lập trung chi đạo các đội Xày dựng cơ sờ, thực 
hiện tốt phương châm «kiên trì vận động :á¿h mạng, 
tích cực xáv dựng cơ sớ » và trên từng địa bàn đã có 
»ự vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Việc thành lập Phân 
Ban cán sự Miền Tâv Bắc Lâm Đồng đã kịp thời 
thổng nhất sự cliỉ đạo và phối hựp hoạt động giữa Thị 
xã Đà Lạt và vùng Tây Bắc, đặc biệt li» írong đông bào' 
đân tộc ít ngirừi. Tuv còn nhiều mặt hạn chế nlnrng ổó 
lả sự phối họp hoạt động giữa thành thị vói nông thôn, 
giữa vùng Kinh và vùng đồng bao dàn tộe ỉt ngirời, 
đánh J>ại mọi âm mưu và hành động củk địch nhầm chia 
rẽ, gây thù hằn giữa các dân tộc.

cỏng tảc xây dựng và phảt triẽn Đảng đượ£ tiến hành 
thường xuyên. Ban cán sự Tỉnh chỉ đạo các đội xây 
dựn*Ị cơ sở chú trọng công tác giảo dục chỉnh trị tir 
tưởng, nâng cao nhận thức. Cán bộ chiến sĩ được rèri:/ 
luyện, thử thảch và trirờng thành về mọi mặt đã kién 
trì bám trự địa bàn, bám sát quần chúng đề hoạt động. 
Từ phong trào cách mạng của quần chúng, các chi bộ 
ịlẵ bồi dưỡng và kết nạp đirợc nhiều Đảng viên tại chỗ, 
trong đó cỏ một số Đẫng viên người dân tộc.

Tuy nhiên phong trào cảcl» mạng ở địa phương phảt 
triền còn chậm vù còn nhiều mặt hạn chế. Một SÖ cản 
bộ chiến,sĩ chưa thật quán triệt đầv đủ pbirong chùm, 
phương thức hoạt động, tự tường khảng chiến lâu dài 
nhirng nhất định thắng lợi, ỷ thức bình đẳng dân tộc 
và tôn trọng phong tục tập quản trong công tác vận 
động đòng bào dàn tộc ỉt ngưòi. Phong trào có phát 
tviên nhung chua đêu khắp và chưa cò sự phối hợp



tfcft «M flViiitt ( |d  lliftnlt (thou# trfto đấu tranh rộng
IMM III lA I'llo II I ộ I ( lliti Ill'll mọi tiìng lứp nhản đi\n 

MHHM ậ|ÌM t ống trtfl »Ay chi l)ộ và pliát triên Đang  
«Mh »liifa |V|||( vúl nlilộm vụ cliiiih trị, số  lư ợ n g
•én II« *ế»il l«rvi>u <’»*»»> y*'"'

oOo

ftftw u>n 4 iiAim l»«.rp lỉIiAt, đirợc sự chỉ đạo của Lién - 
kllM Ay V, IImii ci\ u  »ự Cự<í Xam và sự giúp đơ về mọi 
«tiệl «'rtti <'Ao Ttnl) bọn, phong trào cách mạng ỉ/ Lôm 
ếlrtiiệỊ rik «’ỏ Iilili!» ch uy <'11 biến mạnh mễ và đạt được 
»tllOltậ( tli/illh til’ll (láiiỊ̂  tự hào.

I là một Tinh cỏ vị tri chiến ltrợe quan trọng ỉr Tây 
Nguyền \t\ Nam Dỏng Dirưng, từ làu thực đàn Pháp đẵ 
Un irimn xAv dựng Lùm Đòng và nhät là thị xã Đà Lạt 
I«1»|||| luriVc tr<v thùnh trunsỊ tân chinh trị, quản sự, một 
Innig tAm n^lil chrỡug lỏn nhất của thực dân Pháp ớ  
IKiIIK IlirơHK, vi vậy thực dán Pháp coi Làm Đồng ỉà 
liẠu plnrưiiỊỊ nil toàn nliất của chúng. Quyết tâm đánh 
liụl mọi Am mưu, hành động của địch, Liên khu ủy V, 
Hull uAii M.r Cạv. Nani đá iộu trung chỉ đạo vả xác định
■ I rtm là chiến trirừng chính của Cực Nam, nhưng
lit rlilíri tnròn<4 gảy cư sớ». Từ cuối năm 1951 Ban cản 
Hự Tinli I.Am Dồng lập trung chỉ đạo các hoạt động Ở 
II()| (1ịu, nhỉít là phong trào diệt tề, trử giari ờ  thị xa 
|>/t l.ạl, Iiliiiui tên ác ôn có nhiều nợ máu vói nhân dán 
đít l»ị Irímg trị. Phong trào phát triên mạnh, hàng trăm 
tlliiul' niỏM, cỏng nhân, hđt* sinh thoát lv ra chiến khu 
Ilium ỊIMU kháng «hiến. Tại thị xã Đà Lạt nhiều*tồ chửc 
«IIIìi11 cliủng hoạt động tích cực, tiêu biễu là phu mr chợ, 
th*nl) nlín, học sinh... thu hủt hàng ngàn ngirô'i tham 
gilt, Nhừii^ cuộc bĩii thị, l>iẽu tình ngúy cùng phát trien,
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tử chỗ đẩu trãnh <tò! quvền lợi về kinh tế đẵ cỏ nhiều 
cuộc đấu IrarilỊ chính trị rộng , lỏn thế hiện lòng yêu 
nưóc và côm thù giặc cũa cảc tống lỏp nhân dồn 
Đà Lạt.

Đối phỏ vòi sự phát triễn cữa phong trào, địch đă 
tập trung mọi lực lượng đê đàn áp, khủng bố đẵ man. 
Phong trào cách mạng có khi tạm lắng xuống nhưng cán 
bộ chiến sĩ vẫn kiên trì bảo trụ địa bàn, bám nhàn dản 
đễ hoạt động, co- sô’ cách mạng vẫn tìm cách liên lệc, 
tiếp tế cho chiến khu.

Quá trình vận đụng phương chàm, phương Ihửc hoạt 
động vùng sau lưng địch đă cỏ nhiều kết quả, nhất là 
vùng đổng bào dân tộc ỉt ngưòi. Trong khi địch tìm mọi 
cách đề mua chuộc, lôi kẻo đồng bào dàn tộc ít người, 
tồ chức các tố vũ trang và phát triền tòn giáo nhẳm 
ngăn chặn mọi hoạt động của ta thì các đội Vũ trang 
tuyên truyền* xâv dựng cơ sở đẫ dùng địa bàn người 
Kinh đế vận động, tuyồn truyền và Ẩàv dựng cơ lỡ  
trong đồng bào dàn tộc. cùngvứi việc xàý dựng cơ sở 
chỉnh trị, các đội công tác còn tich cực vận động và 
tranh thủ các Già làng, bọn Hội tề và tranh thủ đirực 
lực lirọng Gum Vửi sự phát triên của Ị.hong trào, 
nhiều noi đã xây dựng đĩrọc lực hrợng du kích địa 
phirơng, chú ỷ bồi dường đội ngũ cản bộ tại chỗ làm 
lire lượng trung kiên và nòng cốt của phong trào. Ờ 
một sổ địa bàn, cán bộ chiến sĩ các đội cống ‘tác đẫ 
thực hiện 4cùng vói đồng bào đẽ xây dựng phong trào, 
vận động nhản dân khòng 4iợp tác với địch, không đi 
xAii đi lính,; nộp tbuế và vận động binh lính ử các đồn 
trả về vơi gia đình.

 ̂ Cổng tảc xây dựng và phát triền Đảng được chú trọng 
từ Tỉnh đến cơ sở, tô chức Đảng và. lực lượng Đảng
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1 •ktf* nhlltt Iihmtg rtlt thực sự đỏng val trò 
N ItllMitu lifcu rrti I» rniiMf' «V »lịa phirơng. Nhièu 

Ị » « M ' 11*11,1 I' Ih/tnli )rt|> (V Iihirng noi cỏ phong 
lpè§ yiHAI ItỈPit Iiiụnli Iilur riu/ Dà I fit, Trại Hầm, nhà 

m  tflffrtljl VA III Ijiifir k'i.v |)i<n cuói năm 1953 đă phảt 
triln Hlíụ«' II vlín tội cliò, trong đỏ cỏ 7 đảng
ỊiéH lấ «IAii lột1 It njjirirl. Dội ngũ cán bộ, đỗng viên 
tlmftlitf Hlijfii <1 »»■»/<■ liọr. tflp và quán Iriệt cồc chủ trương 
4hffrtt|( ỉrtt khiWi|ỉ < hi' II cùa Bãng, do đỏ đã nâng cao 
nllậtt IhlVc, ({Ilk nnO li mọng. Những lúc địch đảnh 
(ill* *1' !l<?t, dlí’u ki<‘H hoạt động gặp nhiều khó khăn 
nltUHK *'̂ n I"). «I'ilifí viỏn Ví\n kiên tri bám địa bàn, bảm 
4||lHvi t'liüny «1«' lioụl (lộng, giữ vững phong trào. ,

Tuy vậy. Ịilioii# tríio cách mạng ờ địa phương vẫn còn 
Itặlt rlií vA llura «lúp ứng được yèu càu chung của cuộc 

niọi)fỊ. JMiong trào phảt Iriễn chưa đều trẻn các' 
41« bd« rùu 'l ỉnh và clura có sự phối hợp cồặt chẽ vói 
hHimi ơ  Ilij Vi» I)i Linh, các đồn điền và các làng Kinh 
ilụ.» «IirôtipỊ w  chưa xùv đựng đựợc cơ sỏr cách mạng.
I)<I <v K(1 Nir « hỉ dạo cùa Trung irong và Liẻn khu,ủy V, 
liền lililí1» < lùi tnrong đường lối của Đảng đến vời địa 

« liẠm, chua phối hợp được vởi cảc chiến trường
tllểkr.

Troutf quá trinh vẠn đụng cảc phương châm, phương 
111 (V <*. hoụt dộng, nhiều noi phong trào còn mang 'tinh 
«liííl lilnli thírc phô'trương lực lưọng. Hoạt động diệt 
l í  trừ (Ịian đẵ tiến hành ồ ạt, lan tràn khổng kết hựp 
vM vl<Jo xAy dựng, cùng cố và bâo vệ cơ sứ chinh trị,
lio <16 phong trào cỏ khi gặp khỏ khăn, tốn thát. Hoạt 
ttộnn Irong vùng đồng bào dân tộc ít ngiròi nhưng một 
•ó rAn hộ, chiến sĩ chưa hiễu được phong tục tập quán 
«bu đòug bùo dịa phương nên đẵ dùng mộnh l>,ah đ i



bSt đồng bào thực hiện một sổ chủ trương. Công tảc 
xftv dựng cơ sở, chinh qu-yền cách mạng ở thôn xẵ còn 
mang binh thửc, xem nhẹ việc công cố, chạy theo số 
lượng mà cbura chủ trọng bảo đẫm chất lượng.

Cồng tác phát triên Đẳng còn chậm so vói sự pỉiát 
triền cùa phong trào cách mạng ờ địa phương, nhiềa 
noi phong trảo phổt irièn mạnh 'nhưng chưa cỏ đảng I
vién tại chỗ đề làm nòng cốt và trực tiếp lãnh đạo. Do 
đó & một số nơi klii cán bộ, chiến sĩ các đội công tảc 
rút đi ỉàm nhiệm vự ở noi khác thì phong trào lại sút 
kém, cơ sỉr nẳm im. Việc phát triên Đảng chira chú 
trọng đến những nơi có phong trào cảch mạng khả như 
công nhán, phụ nữ và trong đồng bào dân tộc it ngưòi. ĩ

Cản bộ, chiến sĩ cúc đội công tảc íuv đã được quán 
triệt và bọc tập phirơng chàm, phirơng thức hoạt động 
nhưng trong quá trình vận đyng còn máy mỏc, lúng 
túng, chưa thật sự thấm nhuSn quan điỗm khảng chiến 
lâu dải, phương chàm kiên trì vận động cách mạng của 
Đảng và cống tác bỉ mật, công tác hoạt động cổng khai 
hợp pháp. .ạ

Những m$ỉ còn tồn tại trén đẫ làm ảnh hưỏ-ng đến 
sự phát triền của phong trùo cách mạng ỗr địa phưưng.
Đỏ cững là những bài học cần được rút ra từ thực tiễií 
của một giai đoạn cách mạng, làm phong phủ thêm 
kinh nghiệm lãnh đạo cũa Đảng bộ Làm Đồug trong 
các giai đoạn cách mạng aau này.
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PHẦN T H Ứ  BA

KỄT LUẬN

Ọun chín năm kháng chiến chổng thực dân Phảp xâm 
hrực, (lưới sự lãnh đạo của Đảng, nhán dàn các dôn 
iộiỉ LAm Đồng đâ tiến hảnh cuộc khảng chiến đằy hy 
nlnli ¿ian khồ nhưng vò cúng anh dũng, gỏp phần thing 
lọl vảo sự nghiệp giải phỏng dàn tộc.

CÀch mạng thảng Tảm năm 1945 thắng lợi, chỉnh 
qiiyt'1) cáo c.ííp trong Tỉnh được thành lập. Đỏ là chỉnh 
lịiiyni (lốn chủ. nhân dàn đầu tiên thật sự đem lại quyền 
M  clio nhân đàn lao động. Phấn khởi và tự hào vời 
liliỉhip; thành íich đã đạt đirợc, nhủn dân cảc dần tộc 
null cin trong Tỉnh cùng nhau đoàn kết đế xôy dựng vả 
PÌUIK cổ chế dộ mỏi. Cuộc chiến đău chổng quân Nhật 
ll'iiilg những ngày đầu cùa chính quyền Cách mạng đẽ 
liiln v<; độc lập, chủ quỵền của đất nước, đã thề hiện ỷ chí 
vít tniyồn thổng yêu nước, sức mạnh cùa các tàng lỏrp 
till An <IA|| (V cụa phương. Tinh thần đ'ỏ tiếp tục được 
ậllít vừng và phát huy trong những năm tiến hành cuộc 
killing chiến chống thực dân Pháp.

Tr<v lụi xâm cHiếm nước ta một lần nữa, thực dAn 
|*lu\p f'ờ ý đồ xảy dựng Lâm Đồng thành hậu phương 
Mil lo/ui, là nơi cố thũ cuối cùng của chủng b  Nam Đổng 
IhrmiK vỉ» Dà Lạt trở thành trung tảm nghỉ dưỡng cho 
RUftiili Mu Thực dùn, nhưng ám mưu đỏ đ i bị thát bại.
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Đề chuằii bị kháng chiển bộ đội vộ quổc đoản, lực lượng 
dân quân tự vệ và các tòng lởp nhàn dàn trong Tỉổh 
tiến hành xủy dựng nhiều phòng tuyến đè ngăn chặn 
và đánh dịch. Cuộc chiến đau giữa tá và địch đã diỗn 
ra vô cùng ác liệt, nhưng yì lực lượng vũ trang củ ch 
mọng còn quá ít,' vù khỉ thô sơ, trình độ tác chiến còn 
non kém nên phải tạm thời rút lui đế gifr gìn lực lượng 
và ehuằn bị điều kiện tiến hành kháng chiến làu cỉà-i. 
Bưỏc vào cuộc kháng chiến, cản bộ, chiến sĩ còn nhiều 
lúng túng, bỡ ngữ chưa có kinh’ nghiệm, nhưng nhờ 
cỏ đirờng lối chủ trương, đúng đổn của Đảng, lại cỏ sự 
chĩ đạo trực tiếp của cấp trên nên những hạn chể đỏ 
dần đần được khắc phục, tửng bưỏc đề ra những chủ 
trương, nhiệm vu và biện pháp cồng tác thích hợp.

Là chiển tnròng chính của Cực Nam, nhiệm vụ chả 
ỷểu cùa Lâm Đồng là xâv dựng cơ sở chính trị trong 
quàn chúng, đẫv mạnh các hoạt động đề kìm chế địch, 
phổi hợp vói các chiến trường. Trong quá trình kháng 
chiến nhiều cản bộ, chiến sĩ đẵ ldén trì bám địa bàn, 
phảt độtìg phong trào cách mạng của quần chủng. Ở thị 
xã Đà Lạt và các làng người Kinh đọc các đườpg giao 
thỏng phong trào cách mậng có lúc lên cao, sôi nổi 
rầm rộ, lôi cuổn cả tầng lóp trên, những ngưòi lirng 
chừng và trong hàng ngũ địch tham gia hoạt động diệt 
tề trừ gian của đội cảm tử và các đội Vu trang tuyèn 
truỵền đã gầy cho , địch nhiều khó khăn khốn đổn, thị 
xã Đà Lạt không còn là noi an toàn của chúng.*

Đẽ chuấn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, tĩnh Đồng 
Nai Thượng đã sớm ồn định các cơ quan cấp Tỉnh; xây 
dựng các khu tản cư trở thành căn cứ, thành lập các 
đội Vũ trang tujrên truyền tiến về nội địa hoạt động. 
Tuy gặp nhiều'khó khán, thiếu thốn nhưng lãnh đạo
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đfi líịp thòi đề ra ehíí trương và biện pháp đê đÂv mụnh 
IAiijị gia sàn xuất, Ị)liát hành tin phiếu, mớ cảc lúp hinh 
«JAm Iuk: vụ, tồ dúrc các hoạt động tuyên truvẽn văn hóa 
VMII nghệ có nhiều kết quả. Hoạt động trong vùng đòtiịí 
hiio «làn tộc it người, các đội Vfi trang tuyẻn truvền dà 

dure được hàng ngán cơ r-ở chinh trị và xủy dựng 
1'llinh quyền cách mạng trong gàn Î00 buòn, đưa trẽn 
MO thanh thiếu niên xuống Binh Thuận (vùng căn cử) 
lifti (lường văn hóa, đào tạo đỗ ti‘ở thánh cũn hộ địa 
nlurơng. Xày chrng hai xã Mang Yệu, Chỉ Lai Thành 
Ului da kích và đà cỏ í ác. dụng lich cực. NhÌH lại phong 
Ir/to cách mạnư của tìc-ng Nai Thượng tuy chưa đều 
khrip, nhưng ttã ơỏp phan là:n thất bại Am mưu chia rẽ, 
num chuộc <ìò?ig hì\ > các dân tộc it ttgưòi cù» Ihực %
«lAu 1’hãp.

* Trong quá trình hình đạo cách mạng, íồ chức Đảng 
tt dịu plnrơng không ngừng được cúng cố và phát trie lì.
Từ »■liô chỉ có một sổ đong chi ỉa rUmo viên hoạt động 
|»||A|1 tán đến tháng 4 năm 19-19. mỗi tĩnh đều cỏ Ba» 
l'Ail »ự, sau khi hợp nhất Bảng bộ Làm Đồng (thảng 
to na 111 1950) đã có hàng trăm đảng viên, trong đó cỏ 
liliiìMi »liìní» «¡viôn là đản tộc it ngưòú. tíội ngũ cán bộ 
M|||< viòn xứng đáng vỏi lòng tiu cậv củà nhỉìri òân 
«!.’* lụi trong nlu\n dàn niềm tự hào. sự kỉnh vêu và lòng 

pluie-, đà hoàn thành nhịộm vụ củ* Đảng. Đó là 
liltAii to cơ bản đè phong trào cách mạng địa phirơng 

Iiróc lỏn mạnh và gòp pliìỉĩi vào thắng lơi chung.
11*11 r.ụnli những thành tích, tiến bộ là cơ bản, là chủ ■ 

ylu Iilunig lành đạo, chỉ đạo cò lúc chưa thật quán triệt 
ÌtlrimK loi khrtng chiếu, phương châm vùng sau l:rng 
4). li. tnrong chuvẽn mạnh sang giai đoan mới cìia 
Tlting 'rơ.-  ̂ Dỉing và câp trên, do đõ đẵ hạn chế phong
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tr&o r.ảch mạng, thậm chỉ có nơi, cỏ Ịủc bị tồn thỉt' 
Những ngàv đnu của cuộc kháng chiến clura dự kiến 
được diện biếii của tình hỉnh, chtranhận thức và có k ỉ  
hpạch xây dựng căn cử,chỗ đứng chân cùaTInh đễ chĩ đạo 
nén đã bỏ địa bàn và phải chịu Ithiều tồn thất khi trỗr về 
địa phương hoạt động. Trtrớc thảng 10 năm 1950 Lâm 
Viẻn chưa chủ trọng xày dựng vùng bàn đạp ở nông 
thồnvà vùng đồng bảo dân tộc ít ngiròi; ©ồng Nai thượng 
chưa tập trung sửc xảy dựng phong trào đô thị và công 
nhản đồn điền. Công tác vận động đồng bào dần tộc ít 
ngiròi, nhiều cán bộ, cbiến sĩ chưa chấp hành tốt chỉnh 
sốch dân tộc càa Đẳng. Địch lợi dụng khuyết điềm này 
gây khó khốn tbốm icho ta. Sau khi hợp nhất Lâm Đồng 
do chưa năm vững phircn.g châm hoat dỏng vùng tạm 
chiếm, lại thêm tư tirơng nỏn nóng nên trong cóng tác 
diệt ảc trứ gian đã gủv một 8Ố tòn thãt cho phong trào 
cốch mạng địa phươiig. liirỏc vào cuộc kháng chiến I .âru 
Đồng chưa cỏ tồ chức Đảng. Khi cỏ ban cán sự thi số 
chi bộ và đảng vĩen còn ít vê số lượng, Yà yếu về chát 
lượng, đã- ảnh hưởng nhát định đến phong trào cách 
mạng cùa địa phương. '

Nhân dân Lâm Đồng đã giành được thắng lợi trong 
9 nặm kháng chiến chống í bực dân Pháp là do những 
yếu tổ sau đày:

— Nhờ cỏ đirờng lổị, chủ ,triroTỊg đúng đ.1n, sủng suốt 
và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Trung ương Đảng 
và chủ tịch Ho Chí Minh. Đảng đă tích lũy được những 
kinh nghiệm quý báu và kịp thòi đề ra đường lối, chả 
trương chính sách, phirơng chồm về chiến tránh cách 
mạng, chiến tranh nhản dảnphù hợp vói đi cu kiộn, hoàn 
cảnh nước ta. Do vậv, nhân dàn ta đẵ phát hm* *,!ầy đả 
sức mạnh vũa minh, đưa cuộc kháng chiến chống thực
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ề

•Um Phảp iừng htĩờc tiến lên* ttr yểu đến mạnh, từ tháng 
lựi nhô đến thắng lợi lởn và dồn dập, cuối, cùng đánh 
Ihiln/Ị thực dân Pháp và cun thiệp MỸ. Bén cạnh đổ cồn 
íỏ »ự quan tảm thirờng xuyên củ» Liên khu uy 5 vầ Han 
«'An Hự Cực Nam trực tiếp chĩ dạo, đs tăng' cưòng cAn 
Im>, chiến sĩ, cung cẫp phương tiện tạo điều kiện cho 
lilin Dồng đẫy ’nạnh các hoạt động; Sự chủ ỷ củn Hên 
trung đoàn 812 <ÌS góp phần bồ sung cốn bộ, chiẽn sĩ 
uỏp phần xây dựng /\ốc đội Vũ trang tuyên truyèn, eác 
dội ÓAng tác và tố thửc phổi hírp chiến đáu trèn đị* 
|)kn LAm Đồng.

bàng bộ Lâm Đòng không ngừng được cõng c6 vế 
|)hAt triỉn trong quả trình kháng chiến, đã trà thành 
nlirtn lố quyết định đira phong trào cách mạng địa 
pltirơng ngày càng phát triền. Đồng thời Đẵng bộ từng 
lurức quán triệt đường lối, chủ trương của Đàng và vận 

vào tình hỉnh thực tế của địa phirơng sát họp, do 
<tn ( ộ !g viên được các tầng lớp nhAn dân tham gia 

khán;* chiến. Đội ngữ cán bộ, đảng viẻn được ròn ỉuyện 
tllìr thách trong đẩu tranh cách mạng đă trưởng thành 
VÍ mọi mặt, là những hạt nhân nòng cốt trong trong 
■liong trào. Nhiều cán bộ, đảng viên như các đồng ch í; 
rtyô Hiiv Diễn, Trương Văn Hoàn, Phan Như Thạch, 
Dinh Vổn Hội, Lé Trần Thái đẵ anh dũng hy sinh cho 
•ự Iif{lúộp cách mạng của Tỉnh nhà, đề lại trong nhấn 
dAil nlím tự hào và mến phục.
Ui I >

Thrtng lợi này còn đo Đảng bộ I.âm Đồng đ& biết phjit 
huy truyền thổng đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn 

OÌIH nhốn đùn CÁC dân tộc anh em trong Tĩnh. Là 
lạm bị chiếm nằm sâu trong lòng địch suốt 9 năm, 

lụy ilịrli Um mọi cách mua chuộc, chia rẽ, khủng bố 
41 ninn, nhưng các tầng lóp nhân dân Kinh-Thượng ,

m



vSn tin iư&ng vào sựlỉtìh <Sẹo eỗa Đẵng, tích eực ông 
hộ và tham gia khỉtng chiến. Nhân dản các dán tộc anh 
em đẫ từng chịu đựng mọi hy sinb gian khò đề nuôi 
đir&ng, che dấu cốn bộ và tiếp tế chò chiến khu. Bẳng 
nhiều hỉnh thức đỗu tranh thích hợp, từ những cuộc 
đẩu tranh đồi quyền ìợi vồ kinh tế, chống bắt xâu, 
bắt lỉnh đến những cuộr. biều tình, bãi thị đã thu hút 
hàng ngàn người tham gia. Tiêu biễu cho phong trào 
cách mạng của quần chúng trong 9 năm kháng chiến 
ỉà phong trào của cả« tằng lóp nhàn dàn Đà Lạt, 
đồng bào các dàn tộc it người cùa Di Linh, Bỉao, ỏ* 
vùng Tây Bắc Đà Lạt, ờ  La Ba, Gia Thạnh. f

f- Thắng lựi này còn thè hiện tinh thăn đoản kểt, hợp 
đồng chiến đáu trong một chiến trường, trên một địa 
bàn hoạt động giữa Lâm Viẻrĩ với Ninh Thuận, giữa 
Đồng Nai Thượng với Bình Thuận từ những ngày bưỏc 
vào cuộc kháng chiến cho đến khi khống chiến thắng 
lợi. Sự giúp đơ chí tình của hai Tình Ninh Thuận và 
Bình Thuận, tạo điều kiộn cho Làm Đổng xây dựng khu 
căn cứ, vùng bàn, đạp, đã tích cực san sỗ cản bộ, lực. 
lượng, tài chinh, lưong thực đễ Lảm Đồng cò điều 
kiện tiến hành cách mạng. Nhiều B.ảng viên, cán bộ, 
chiến sĩ và cơ sờ cách mạng của hai Tỉiìrì Ninh Thuận, 
Bình ThuẶnđã hy sinh tính mạng, tài sản cho sự nghiệp 
giải phóng nhân dàn các dàn tộc JLârai Bồng, càng tỏ 
đậm mối tình đoàn kết ỳ'gân bố keõ sơn, chết sổng rô 
nhau giữa Đảng bộ và nhàn đàn hai Tình Ninh ì  huận, 
và Bình Thuận vởi Lâm lì>ồng. Sư giủp đở đó đẵ tạo 
điều kiện cho Lảm Đổng khắc phục mọi khó khăn góp 
phạn đảnh thống thực đùn pháp.

Qua thực tiễn đấu tranh eárh mạng cùa Đảng bộ và 
nhãn dồn ẹảcdàn tộc Làm Đông trong chia nám kháng



I

ÍIIIKII chổng thực đản Phảp, cố'thS rvií ra đtrợ* nhữnfl 
||/|| học kinh nghiệm về lẵnh đạo, chĩ đạo hoạt độiiỹ 
•Avh mạng ở địa phưcngnhư sạu:

í ) — Xàc định vị tri, tính chất chìển trường đề kịp 
ttiàl đ i ra những chủ trương đúng đắn:

|,Ain Đồng nẳm trôn độ cao, khống chế cốc lin h  
Éliyítt liải Cực Nam Trung Lộ,-lại là đàu mối giao ihỏng 

trọng nối liền Sài Gòn và Nam Bộ vói TâvNguyên, 
liAI lltn đòng bẳng Cực Nam Trung bộ vởi Lâm tìồng. 
I ừ lAu Bà Lạt là noi nghĩ mát nên là hậu phương tương 
ÌAI «n loàn của thực đàn Pháp, chúng cố ỹ đò xây 
lựng Đà Lạt từng birởc thành trung tâm chinh trị ở 
(Inih Bòng Dưcmg. Do đỏ chiếm được các Tĩnh Nam bộ, 
ỊtiAn PhAp phải đúnh chiếm vùng Cao Nguyên nàv đề 
ndỏ ti?i> tục đánh chiếm các Tình Cực Nam Trung bộ. 
4U mỏi chiếm đỏng, địch tập trung lực lirựng và dùng 
R|,|| blộn pháp kiêm soát gắt gao ờ  nội thị Đà Lạt, cỏn 

ỏ và các vùng xa cỏ nhiều sơ hờ. Mặt khác, chúng 
lệ*t mọi c:\ch đế ồn định tình hình, tiếp tuc xây dựng 
lộ titrty ngụy quvền, từng bưỏc nống ra đánh vùng ven 
kl l i ,  (iiị trấn, càn quét các vùng bàn đạp và ra sức 
J)itilrih, l>At lính, lửp các ố vũ trang (Gum) trong vùng 

li/io dủn tộc it người hòng tiẻu diệt lực lượng 
(triliư cliiín, ngăn chặn các đội Vữ trang tuyên tru3'ền 

ví linnt động." Đi đổi vói hành động đànảp, khủng 
lfl, M111 HÍit nhân dân, tiêu diệt chiến sĩ và cản bộ cách 
ItặHUi nhrtng còn dùng mọi thủ đoạn vè chinh trị, kinh
■ dế imtii chuộc, dụ đỗ nhân dàn nhất là đốivởị đồng 
Mu (lAit tộc il ngirời, rỳiẳm ly gián chia rẽ giữa các tằng 
B|| liliAu <1ikn, Aệc biột là giũa ngưòi Kinh vởi người 
Uih-ug li| thất họi nặng nề ở biẻn giỏi, chiến trường 
MHg uu liầc bộ, Thưọng Lào, thực dàn Pháp ra sức
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xầy đựng Lâm Đồng troñg căn cứ Tây nguyên thành Ị 
nơi cố thủ cuối cùng Ễf Nam Đông Dirơng.

Trong quả trinh kháng chiến, Đảng bộ Lim Đồng 
đẵ được sự chỉ đạo của Trưng ương Đàng và Chính phủ, 
cỏ chĩ thị khảng chiến, kiến quốc, chì thị về điròngỉổị I 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu đài, đtrợc các 
phái đoàn của Chính Phủ, Bộ Tống tư lệnh đến kiễm I 
tra, thăm mặt trận và chỉ đạo cụ.tliẽ, đirực sự chỉ đạo 
của Phân Ban cán sự Cực Nam ( sau này là Ban cán sự I 
Cực Nam) vả Liên khu ủ}’ V; đo ỵậy những ngày đầu 
của cuộc khống chiển, chính quvền Cách mạng ở Lâm 
Đồng đẵ tích cực chuần bị về mọi mặt đề chiến đấu. 
Sau khi chả động rứt lụi đẫ tich cực xây dựng khu tản 
•ư thành khu căn cứ đế làm chỗ đứng chân, xAy đựng ] 
bàn đạp, tố chức cơ sở trên các trục đường giao thông 
đẽ trỏ1 v ỉ địa phương đầy mạnh các hoại động cảch| 
mạng.

Họp nhẫt Tỉnh, Ban cản'Sự Lâm Đồng đã từng bưóc 
quáñ triệt tư tưởng khảng chiến lâu dài, quan đíễm I 
kiên trì vận động cách mạng cho Đảng bộ; xác định vị 
tri tính chất chiến trường từng vùng trong Tỉiựi và tậpI 
trung sư chi đạo; đẵ tò chức thị ủy Đà Lạt, Phân th ị,| 
Phân Ban cán sự Tây Bắc Lâm Đong, các đội VÜ trangI 
tuyén truvền và Đại đội miền Bắc Làm Đồng, xáy dựng " 
cơ số chinh trị và đầy mạnh cảc hoạt động cách mạngệ 
đạt nhiều thành tích.
. Thể nhưng, những năm đầu kháng chiến, các đồng 
chi lânh đạo ờ  địa phương sau này là Ban cán sự Tinh 
chưa nhận rỗ ảm mưu, hành động của địch, chirạ thäyl 
hết tầm quan trọng có ý nghía chiến lược về vị tri của| 
Lâm Đồng đối vói Cực Nam Trung bộ, đối vói TâyNguyên| 
và Nam Đồng Dương, hoặc cỏ nhận thức nhưng chư*, i



•A biện pháp tlc'.h cựỏ đề thực hiện. Tía (Sỏ, kill địch đAnh 
Pili' phòng tuvểu (thảng 1 nằm 1&46) do chưa dự klín  

diiựi' tinh hình đỗ kịp thòi cha dộng xày dựng khu eăn 
piV lioẠc. chỏ đứng nhản cho bộ phậu tiền phircmg ợ  trong 
V<Hiậ{ đtoiig hao dân {ộc ỉt ngưòi bảrn lại đề chĩ đạo, 
Im* nU xuống Ninh Thuận, Bình Thuận. Sau khi hợp 
•lliiil I.Am Bồng (ihảng 10 năm 1950) Ban cản sự Tỉnh 
*nii|( r.hira quán triệt phương chám, phương thứe hoạt 
•lộiiịị vùng sau lưng địch, cỏ lúc đă chù tnrong, biện 
|||||\|> <tííu tranh cách mạng chưa phù hợp.

(jiirt trinh tiến hành xìị qua thực tiễn,'chin năm kháng 
rlilín chống thực dìm Pháp ở  Lâm Đồng, bài học thứ 
liliíit cíln rút ra đó là từ nhận thức vị tri, tinh chăt chiến 
tfltfrng, năm vững phương chàm hoại động và quản 
trtột cAc chủ trirơng của Bảng, đổi vói chiến trường, 
tfblig tluYi tìm hiễn các ÍUII num chiến lirợc, biộn pháp
• lift y6u vù những hoạt động của địch đễ biết chỗ mạnh, 
»liA y^u của kẻ thù trên phạm vi cả niróc và tại địa 
|iliirirn ,̂ dự kiến những àm mưu, thù đoạn, biện pháp 
lUoli phả của địch đẽ có chủ trirơng, nhiệm vụ công 
lề«’, plurưng châm, phương thức đáu tranh phù hợp. 
Ilrt |A xilc định cách mạng Lảm Bồng cỏ mối quan hệ vói 
•All ehlếii triròng Cực Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 
N l̂iy^u và Nam Đông Dirơng, xác định trách nhiệm của 
IMiik ||() (lịa plnrưng chẳng những đối vói sự nghiệp 

niụiiịỊ trong Tỉnh mà còn đối vứi sự nghiệp chung 
t*fkn nì mrỏc. Nliưng vấn đề cấp thiết trirức tiên là xác 

Hự thống nhát chiến triròng và địa bàn hoạt động 
gltl" I .Am Viôn vói Ninh Thuận, gifra Đồng Nai Thượng 
irtl lilnh '1 luiiìn cỏ mối quan hệ mật thiết, tác độug lâu 
liluiti v) y<'u cầu chinh trị, về hoạt động quán sự... 
ttyuilg idling ngày dău của cuộc kháng chiến, Lâm Viên
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và Dồng Nai Thượng phẳi dựa vào Ninh Thuận vả Binh 
Thuận đề xáy dựng hậu cử, chỗ đứng chản đè tiến về 
địa phương hoạt động, cũng như cần sự chi viộn về 
mọi mặt cùa hai Tỉnh bạn. Vấn đề xây dựng hậu cứ, 
vùng bàn đạp cho cơ quan lành âạo và lực lirợng vil 
trang đê làm chỗ đứng chân cỏ ỷ nghĩa quyết định đối 
vứi cuộc kháng chiến. Do đỏ, cúc cấp ùy Đảng cần chú 
ý đến việc xồv dựng lực lưọng chính trị, xây đựng tiềm 
lực kinh tế, tằ chức lực lượng dàn quán du kích và bố 
phòng chiến đáu) tô chức cuộc sống cho cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dán vê vật chất, tinh thần đỡ bờt khó khăn 
và ngày càrìfỊ tiến bộ. Đây là những vấn đề cốt lõi đề 
xủy dựng hặu cử, xày dựng vùng bàn đạp ngày cùng 
vững mạnh và phát huy tác dụng. Ngoài ra, cần cỏ sự 
liên hệ chặt chẽ vồ' kế hoạch phối hựp vói Đảng bộ, lực 
lưọng VÛ trang, nhản dân địa phircmg, cũng như việt) 
tò chức và giừ vững đirừng dđv liên lạc đề chỉ đạo các 
đội Vũ trang tuyén truyền, các tố chức cách mạng đang 
hoạt động ở  Tỉnh nhà.

Đỏ là nghiên cửu vị trí, tính chất chiến trưởng nàv 
đổi vói địch có ỷ nghĩa ehiến lưọ’c về quản sự, kinh 
tể, chinh trị, xã hội trong thòi bình cũng như thời chiến. 
Khòng phải ngẳụ nhién sau khi phát hiện vùng đất Lâm 
Viên và Đả Lạt, thực đàn Pháp đã ra sửc xiYv đựng, 
nhất là sau chiến tranh tbế giỏi lần thứ nhất, khi đường 
giao ỉhông về nưức Pháp có nhiều trở ngại. Nhiều tên 
cáo già của thực dàn Pháp đẵ từng tuyên bổ : « Ai nắm 
được Cao Nguyên, người đó sẽ thắng ở Đông Dương». 
Trả lại xâm lirựe Việt Nam, khi bị chặn dửng ỏr phòng 
tuvến Bác Biên Hòa, quân Pháp không tiến quàn ra Cực 
Nam Trung bộ inà phải quay sang đánh chiỂm Đồng Nai 
Thượng, I.âm Viên <tè cỏ điều kiện làm bàn đạp tiến 
đánh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khủnb Hòa. Sau kbi



ằỷ hlộp định sơ bộ 6-«% (Đảc-giăng-li-ơ-Dárgenlicu) đ l 
íổ chù tnrơng xây dựngmrức «Tây Kỳ» tách khôi mrtVo 
V!«t Nam. BỊ tlìẩt bại à  Biên giỏi, đồng bẳng Bốc bộ 
(»»Il nfim 1951), địch đẵ cỏ ỷ xây dựng Tảy Nguyồn lảm 
n«r| r,fi thủ cuối cùrtg.

Nhir.vậv vị tri của Lâm Đồng chẳng những cỏ ý nghĩa 
thiến lirợc nằm trong các tỉnh Tây Nguyên, mà còn đối 
vói Cực Nam Trung bộ, mièn Đòng Nam bộ. Mặt khác, 
luv Ĩ.Ãtn Đong là một tỉnh của Tày Nguyên nhưng đặc 
411 in về vị tri quốn sự, về chính trị, xã hội. Là một tỉnh 
miền núi nlnrng lại chịu nhiều ảnh hưởng về kinh tế, 
dư lnẠn chính trị và các nguồn tin tức từ thành phố Sài 
Oôn vù các Tỉnh đồng bâng của miền Trung Trung bộ. 
Tír nhộn thức đỏ đễ dự kiến những âm Ìĩiiru, thù đoạn, 
liAlth động của địch trên các lĩnh vực, nhất là thủ đoạn 
aliln rẽ dân tộc và lừa mị của chủng. Xác định đủng 
IthQ'lig ycir cầu cơ bản của ta và địẹlì, cách mạng và 
Ịillảit cách mạng, cuộc đồu tranh ở  đâv sẽ điễn ra gay 
go quyết liệt, phức tạp thì mới cỏ kế hoạch chuấn bị 
fến bộ, chiến sĩ bám địa bàn, bám nhàn dản đê chiến 
•1AII vA hoạt động, chuằn bị véu cầu, nội dung biệù pháp

«ông tác tô chức và đău tranh phù hợp vói chủ trương, 
châm, phương thức từng vùng, nhất ìá vấn đề 

My dựng cán cư trong vùng đồng bào dân tộc. it ngừòi, 
•llrtitn lại ủm mưu chia rẽ dân tộc của địch. Điều này 
ệrt ý Itnliĩn cực kj' quan trọng với một Bảng bộ và trách 
Kbtộm rủa người lãnh đạo, có quan hệ với sự nghiệp 

lliụng thắng hay bại ờ địa phirong, gỏp phần nhiều 
Ittiy II, thẠm chỉ làm trử ngại cho sự nghiệp chung.* 
NI||V|\|J víín (lề này Đảng bộ Lâm Đồng có đựkiến nhưng 
iltìrn «líty đủ về những tình huống nhur Pháp dùng quan 
Nhệỉ Mull ('.hìếin Lâm Đồng thảng 11 năm 1945, quân 

11» 11 cỏiig đánh vở  phòng tayéa tháng 1 năm 1946,
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ẩm mira và bành động xẳo quyệt cùa Pháp kỶ hiệp định 
sơ bộ địa phương và cảc thủ đoạn chính trị, kinh tế, 
quAn sự sau này. Do đỏ, cỏ lúc có nơi cách mạng gặp 
nhiêu khó khăn, tôn tbìít. Dĩ nhièn với trình độ và xu 
thế diễn hiến phức tạp c&a tình hình khỏ cỏ thè nhận 
định đủng đắn và đày đủ được. Nhưng trên CO' sả ban 
đầu vòi dự kiến gần đúng thực tế, chúng ta sẽ hám sát 
diỗn biến eủạ tình hình, nJiîit là trong quả trình chi đạo. 
và trực tiếp đấu tranh đề bố sung và hoàn chỉnh những 
chù trương và biện pháp phù họp. Liên hộ bài học-'thứ 
nhất trong cuộc kháng chiSn chống Đế quốc Mỹ cũng như 
hai nhiệm vụ chiến hrợc hiộn nay là xáy dựng chủ nghĩa 
xẵ hội và bảo vệ Tô quổc xã hội chủ nghĩa thì vị tri của

0 Lára Đồug càng có ý nghĩa quan trọng về hậu cử chiến 
Ịược đối với cả nước. Do đó, chúng ta cần tiếp tục nghiên 
cửu đề vận dụng bài học này vào thực tiễn cách mạng I 
hiện nay. I

2) Vận dụng phương châm, phương thức hoạt độnq I  
phù hợp uởị tình hình. thực te từng vùng là vắn. đ ề  cỏ 
ỷ nghĩa quan trọng : I

Sau khi cỏ đường 16i chả trương kháng chiến cùa
Đàng, khi đă xác đinh đúng vị trí, tính chất chiến
trường và có chủ trương của địa phương phù hợp thì
Việc đĩnh rõ phương châm, phírơng thức hoạt độngtừng
vùng, từng lúc và phirorng pháp công tác là điều kiện
cần thiết đ ỉ  đira phong trào cách mạng phát trièn thuận
lợi. - '

' ‘Ể
Lâm Đồng là chiến trirờng địch chiếm đỏng suốt chỉn 

năm khảng chiến, lại xa sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
và Liên khu ủy V. Mở (tầu cuộc chiến đấu, Tỉnh chưa xây 
dựng được khu căn cử ờ  nội địa, lực lirợng Vũ trang các 
đội Vũ trang tuyên truyền đă gặp nhièu khỏ khăn, ton thíít



i lie tr& về Tĩnh nhà hoạt động. Sau đỏ vởi phương thử« 
hoạt động là đội Vũ trang tuyên iryyền, ban Xung phong 
và đại đội Độc lập, sau nãi.j 1951 là đội VÜ trang cổng 
tác, đăthổng nhẵtchỉ đạo các lực lirợngquân dân chỉnh 
Hảng trong  công tác gây cơ sỉr ở  vùng địch trong đội 
Vũ trang tuyên truyền nên đã đạt được thành tích. Từ 
r.liỏ không có cơ sở phong trào cách mạng đã tọ chức hàng 
ngàn cơ sở. chính trị, các đoàn thế quần chúng và 
chinh quyền cách mạng,trong hàng trăm buôn ấp, 
xil thôn, dán quân du kích đirợc thành lập đê chiến 
tlííu và bảo vộ chinh quyền cách mạng Ớ cơ »&. 
Qua sự lớn mạnh của lực lưựng và phong trào cách 
mạng đă lòi kéo, tranh thù phân hỏa lực lượng tề ngụy, 
có nơi đã tliành cơ sỏ’ chinh trị hoặc câm tinh vói 
khủng chiến kễ cả các ô vũ trang trong đòng bào 
«lAn tộc ít ngưởi. Phong trào cách mạng ở  vùng đản tộc 
it ngựòi gặp khỏ khăn, đội công tác đã dùng cơ SỞ, bàn 
đụp vùng ngiròi Kinh đẽ xây dụng cơ sờ chỉnh trị 
vilng dâu tộc. Quả trình kháng chiến, càng vê saunàv 
tlil nhận thức chủ trựo-ng và biện pháp xây dựng vùng 
li/m đạp, vùng cần cứ trong vùng đòng bao dân tộc ít 
»((tròi, ờ vùng nông thôn ngàv càng đưọ-c quán triệt, 
itii chR ý xày dựng tồ chức, đẫy mạnh các hoạMộng cách 
tnụng ở thị xã, thị trán, nhát là xàv dựng hai xã Mang 
Yộu, Clhí Lai thành khu du kich. Mặt khác, sau chuyễn 
Inrỏng phvrưng châm, phương thức và địa bàn hoạt 
«1ộujỊ năm 1952 đã xác định tư tirãng khảng chiến lốu 
«lúl, quan điềm kiên trì vận động cách mạng. Về hình 
IIiiU chiến trirồng đã hình thành hai vùng: tạm bị chiếm 
>ừ đu kiclĩ. Tuy quy mô khu dụ kich còn nhỏ nhưng 
drtl vói LAụi Đồng có Ỷ nghĩa rắt’ quan trọng. Việc vận 

phương châm kết hợp công tác công khai hợp 
vói cổng tốc bẫt hợp pháp và bi mật đã cỏ những
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kểt quẵ nhtf iử  dung cảc hộl ải hiTu, phS hiếu, 
hoặc diing lực lưọng quần chúng đẩu tranh vòi ctrch 
đ ỉ thăm viếng các thương bệnh binh, chỏn cát các 
liệt «ĩ...

Vận dụng phương châm, phương thức trong quả trỉnh 
kháng chiổn ờ  Lôm tìòng có nhiều diễn biến phong phú, 
đa dạng, phức tập và đẵ thu được thắng lọi, nhưng vần 
cỏn nhiều khuvết điềm, nhược diêm. Lúc đồu khảng 
chiến chưa xác định được ví’ng nào là vùng căn cứ, 
vùng bàn đẹp cần tich cực xảy dựng chỗ đứng chủn cho 
cơ quan và lực lượng vũ trang, vùng nào địch chựa eỏ

* lực lượng, hoặc chữa tập trung xây dựng, đê từ đó có 
chủ trương xây dựng và định yêu cầu chì đạo. Đến khi 
C.6 Nghị quyết Trung ương lần thứ II về nhiệm vự và 
phương clìám cỏng tác vùng tạm chiếm và vùng du kích 
(tháng 9 năm 1951) nhưng vần chưa quán triệt. Điều 
nảv thế hiện lúc phòng tuyẩn bị vỡ đs bỏ địa bàn rút 
xuống Ninh Thuận và Bình Thuận, chira cỏ chù trương 
bổ trí lực lưọng ở  lại, xâỳ dựng căn cứ trong tỉnh đỗ 
hoạt động. Thẽ hiện trong chù trương « Làm cho Ho 
Đả Lạt noi sỏng » và diệt ác trừ gian trong những tháng 
đầu năm 1951, chưa kốt h<ỵp còng tác diệt ác trừ gian vửi 
xây dựng*yà giữ gìn cơ sờ chỉnh trị, cỏ lúc chĩ chủ trọng 
hoạt động quán sự với tư tirờng nôn nóng đè chuyên 
sang giai đoạn mối. TỈ1$ hiện trong công tác to chức, 
lãnh đạo đău tranh còn bộc lộ lực hrợng; xây dựng cơ 
■ở chính trị tồ chức chính quyền cách mạng còn nặng 
hinh thức chạy theo số lương, nhẹ củng cổ và đảm  báo 
chất lượng, nhất là cản bộ ỷà CO' sơ  chinh trị ở  vùng 
bàn đạp và vùng đơng bảo dân tộc ít người. Trong khi 
chuyên h trông phương 'ứiâm, phưcmg thức (1952) một 
RỔ cản bộ cò khuv.ĩĩ) hưòBg sọ- lìộc lộ lực IưoTíg, n.c;ại 
hoạt động vũ trang đánh đicli... Những khuyết điêm nồy
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*« hận »ự phảt triằn và trường thành cò * . phontf 
If flit I til'll inụng ờ địa phirơng, thậm chi cỏ lúc còn b| 
ÌÀtl UtKI nặng nề.

NhíViirt khuyết nhược điêm này là đo trỉnh độ cõa tố 
•hlVr DAiitf và cán bộ còn nhiều hạn chế trong việc quân 
trl(l vA v£n dụng các Nghị quvết, chù trương, đường 
|AI cftn Dâng và sự chỉ đạo cũa clip trên.

Một khấc, trưỏc những thẩt bại nặng nề trên các chiến
• rtrírng nhẫt là từ sau chiến dịch Biên giới, địch ra sức 
Al\nh phả làm cho « Phong trào trong vùng tạm hị chiếm 
và vùng du kich đang trải qua thời kv khỏ khăn hơ* » (*). 
Nlurng khó Ịvhăn về mặt chủ quan như Nghị quyết đã 
|t#ii « Khỏ khăn đỏ khống phải chĩ vi địch tăng cường 
lực hrựng, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn, đưực 
Mỹ tlr.h cực giúp đỡ hon, mà cũng là vì chúng ta phạm 
nhiều khuyết điêm ...» (2) về nhiộm vụ phương chàm 
«Ang tủc vùng tạm bị chiếm và vùng du i:ích, nghị quyết 
Trung ương đã chĩ rổ thế nào là vùng bị tạm chiếm và 
vA vùng du kích và đã đề ra phương chân: nhiệm vự 
cbung, itồng thời Nghị quyết cũng đã lưu ý cho các cẩp 
fty khi « Áp dụng phương châm và thực hiện nhiệm vụ 
ràn J)hẴi linh hoạt, không mảv raỏc. Vùng du kích và 
VÍHIH tạm bị chiếm không phải cỏ ranh giói rạch ròi. 
IrếU lí.ii giời hạn của hai vùng thưởng khồng rõ rệt và 
llmy <!fti luôn theo sự phát triền của cuộc đấu tranh giữa 
Itnl Wn, Ngay trong một vùng du kích hay một vủng

(Ọ  N«l’| Ijnyit Hội ngLị Trung ¡rang iần thứ  II về nhiệm vụ và phương 
elllni, cOng tác tron« vùng tạm bị chiếm và vỉmg đu kích. V ln kiệa 

qtiyin 1 tập 3 Ban NCI.SỠ TƯ" xuất bẵn 1980. trang 74-75. 
<») N |I || qnvít ITiJf nghị Trung ương iần thứ hai về nhiệm vụ v i phư org  

tlilm  irtun tắc trong rùng bị tạm chiếm v ì vùng du kích. Sách đ i  
41«  i i to Ị  S3, u«ng Tệ, S I. 82.
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tạm bí chiếm tĩnh hình khóng ph'ẵi đâu dẫu và !ủe 
n4o cũng giống nhau cả » (*).

Theo tinh thàn và nội dung cùa Nghị quyết trung ương 
Đẵng qua íhựo tiễn đấu tranh cách mạiig của đảng bộ 
I.âm Đồng cần rút ra bài học vận đụng phương châm, 
phương thức theo từng vùng. VI vậvviệc xác định vị tri, 
thực lực của ta và định theo từng vùng, từng giai đoạn 
theo yêu cầu của cuộc kháng chiến mà đe ra phương 
châm, phương thửc hoạt động cho thích hợp là điều 
kiện rất quan trọng, nhẩt là quá trinh chỉ đạo phàipổn 
nắn kịp thòi đẽ chuyền lên hay chuyền xuống íhco 
phương chàm vùng du kích hay vùng tạm bị chiếm, 
định véu Cíìu đău tranh vữ trang hav đáu tranh chính trị là 
chinh,đồng thời sự có chỉ đạo đỗ phổi hợp, hỗ trọ' giữa lực 
lượngvà hinh thức đáu tranh chinh trị hay đáu tranh vũ 
trang và giữa các vùng vởi nhau. Nhìn lại 9 năm kháng 
chiến,Lâm Đồng đã sửm xàv dựng 3 khu tản cir thảnh 
3 khu căn cử và xảy dựng 2 xẵ Mang Yệu và Chí Lai 
thành vùng,du kích đà phát huy tác dụng đề đánh địch 
vầ tiến về Tỉnh nhà đê hoạt động. Tẹi thị xã Đà Lạt, Ị 
trục giao thông quốc lộ 11 và vùng La Ba, Gia Thạnh, 
Trại Mát những ngày đầu kháng chiến đá cỏ hai vùng rỗ 1 
rệt. Thế nhưng, chưa xác định phương châm, phương 
thức hoạt động cho tửng vùng, trong lẵnh đạo, chỉ đạo 
cỏ lúc chưa cỏ kế hoạch phổi hợp và hỗ trợ giữa hoạt động 
vf» trang và diệt ác trừ gian vói xày dựng cơ sử và 
phong trồo chỉnh trị, giữa việc hoạt động và đưa phong 
trào thị xã, thị trấn với nông thòn và vừng căn cử, 
vùng bàn đạp. Kơn nữa Lâm Đồng là iỉnh mà đong bào

(1 ) Nghị quyít T rung ơơng lằn thứ  2 v i  nhiệm vụ và phưo ng châm 
công tắc trong vùng tặra bị chỉẾm vỉ vùng du kỉch. Sách đs díu 
trang 81 — *2
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4Ah lộ« It 11 '■'trfti ĩt hầu hết cảc địa bần, cỏ nơi clilốin 
A lị urt « Ịu* Ill'll vận dung và thực hiện phương chAin, 
plltrưnn iliírc hoạt động ờ vùng tạm bị chiếm và vimtf 
âu kit'll cỏ liốn quan đến chinh sách dàn tộc, đến còng 
lết! vận độiiị» (tồng bào đân tộc ít người. Vì vậv, cổng 
lếl» VỘII động đồng bào dân tộc ít ngưòi làin cách mạng 
«ố hí*! quả nhiều hay ít, thành cồng hav tạm thòi thắt 
Itylcỏllỏn hộ mật thiết đến việc xày dựng và hoạt động 
r An vftufl tạm bị chiếm và vùng du kích càng quan trọng 
đrtl vửl cổng tác xâv dựng vùng bàn đạp và hậu cử. 
|IAy là njjli ộ thuật, là sự kết hợp giữa tinh cách mạng 

tinh khoa học trong sự chỉ đạo phong trào cách 
VRfntfft »lịa phưongphùhợp vòi phương chảm, phương 
Híửc v/> lirơng quan ta địch ở từng vùng. về  vẩn đè 
này trong khảng chiến chống Mỹ, Đảng ta đẵ phát triên 
thành phương châm 3 vùng chiên hrợc và phirơng châm 

Bl I  víiitu rliiến thuật một cách sáng tạo và tài tình, đã cỏ 
lếi’ tiling tin'll! đẳvcuộc kháng chiến phát triễn thuận lợi.

Nậ|í»/»l rn, căn giải quyết đúng đắn mổi quan hệ 
trung Cịiul trinh vặn dụng và chỉ đạo thực hiện phương  
MiAhi, pi urong thức. Đó ỉà kết hợp chặt chễ vói tinh thần 
IAm #*|SI»cách mạng vởi chủ động rủt lui đế giữ gitì 
lự« lirọiitf trong thòi kỳ đàu kháng chiến. Rút lui nhưng

ItMl rỏ kế hoạch bố trí, xâv dựng lực lượng cán bộ ò  
ụi llOột dộng.

Kít liựp giữa tốn cổng và xây đựng trong cống tác diệt 
ét* Irừ giun v ó i  tồ  ch ứ c cơ  s ở  ch ín h  tr ị, đ o à n  th ê  q u ần  
•tiitliH, chinh quyền cách mạng và lực lircrag dân quân 
dll kil l) ỉr ca sờ. Trong xây dựng lực lượng vũ trang 
»llnti thực hiộn đủiìg đắn mối quan hệ vừa chiến 
ÌAli viVh xAy «lụng kre lư ợ n g  ch iến  đ ấu  p h ải chú ý  v ề  

f  Itrụnự vít ehĩít lirựng, kễcả bộ đội địa phương, dân 
«UAII Uu Iđcb, du ỉíich mật và tự vệ mật. t
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Kểt hợp giữa cỏng tác bi mát, bẵt họp phảp vói cổng 
khai hợp pháp về mặt tồ chức lực lirợng, về yêu cầu 
phải đạt đirợc trong đấu tranh. Do đỏ, tố chức bí mật 
cần tinhg ọn, chú trọng chẩt lượng. Tố chức công khai, 
hạp pháp phâi rộng rãi, phù hợp vửi trỉnh độ đa số quẫn 
chủng và cỏ điều kiện đẽ đău tranh với địch, đồng 
thời là «cái vô» bao che cho tồ chức, lực lirọ-ng bi mật, 
bẩt hợp pháp.

3—Phát huiỊ ỷ chí cách mạng và tinh thần đoàn kcỉ 
của nhân dân các dán tộc trong Tĩnh là nguòn sức mạnh 
cùa kháng chiến : t

Dân cư Lâm Đồng triròc năm 1900 chỉ cố đồng bồo 
dân tộc ít người, sau đỏ ngiròi Kinh đến sinh sống và 
đần dần chiếm đa 80. Đồng bào đán tộc ít người ờ 
vùng rừng núi, xa xôi hèo lảnh, chỉ cỏ một số ít ở  gần 
trực lộ giao thông, đồn điền, thi trấn, thị xã. Dân'tộc Ễ 
Châu Mạ, K'Ho cỏ truyền thống đẩu tranh củch mạng. -M 
Đồng bào Châu Mạ có phong trào «bất hợp tác» với 
địch ngav từ khi thực dán Pháp đến xâm hrọ-c. Đồng 
bào K‘Ho đã kế tực truyền thống đấu -tranh chống thực 
dân Pháp của Ama Trang Lang ở Nam Tồy Nguyên, 
phong trào «Mộ Cọ» tại huyộn Di Linh (1937 — 1938) 
đã thu hút hàng vạn ngưùi tham gia. Tuy nhiên vẫn còn 
nhiều bộ tộc ở chung quanh Đà I-ạt, ờ  Tây Bắc Lâm 
Viên bị địch đầu độc hằng các hình thức tôn giáo, do 
đỏ tinh thằn chổng Pháp chưa đứọc phút huy. Đong 
bào Kinh tẠp trung sinh sống ờ  thị xã,, thị trấn, các vùng *1 
ven, dọc theo đường giao thông. Từ các tĩnh trong nưởc 
hợp lại họ mang theo truyền thống cách mọng ờ địa 
phương. Địch tìm mọi cách đế chia rẽ dàn tộc, chia rễ 
địa phương, nhưng cảc dàn tộc anh em vẫn sống chan 
hòa, đã đoàn kết và cùng nhau tham gia cách mạng«

m



Raii tlirtiiịi lí/ỉ íhảng 8 năm 19*15, các tằng lòp nhAn tiAn 
Hlull Tlurựng đã hiễu thế nào là ngưòi dàn đư(/c »rtnịỊ 
dột) lập, tự do và trách nhiệm xâv đựng đát nirỏro. Du 
ilỏ <w quyết tồin theo Đảng làm cách mạng, tiến hùuli 
kliAit|( chiến chống ngoại xâm, bảo vệ chính quyền, bào 

’rô quốc. Diều này đâ thề hiện khỉ thế đánh NhẠt 
lijjhy »1 tilling 10 năm 1945, the hiện trong việc thực hiện 
ệAis «ỉliìi trirưng tản cư, khòng hợp táa với địch, tièu 

Un phiếu, hăng hái gia nhập tự vệ, bộ đội, tham 
}(||| xAy dựng phòng tuvến và chiến đấu (tháng 11 năm 

thảng ỉ năm 1916). Trơ lại chiếm đỏng, địch đã thực 
|| |( || cliinh sú ch cổ hữu là chia rẽ Kinh—Thượng, ly 
giAn vi» fli\y hẳn thù dâti tộc, nhưng nhân dàn các dân 
lộit da đoàn kết chiến đấu bên nhau. Cán bộ Kinh — 
'niirựHK b  lại hoạt động trong những ngày đầu khảng 
vlllểlt liìivi hết đă anh dũng hy sinh, trong đỏ cỏ Ông 
K'KlulA người dàn tộc ỉv‘Ho, hay ông Tạ Tioụ Đòn dân 
lộil (¡hu ru khi đứt lién lạc vói tò chức, đẵ tim mọi 

hoụt (lộng cách mạng. Đồng bào Kinh cũng như 
(V vjing địch tạin kiếm soát đều tham íỊÌa cách 

MittHK, <1A tiếp tế nuôi đirững cin bộ, bộ đội, đào hâm
ill IIIỘI »lì! che đấu cán bộ, gia nhập các đoàn lliê quần 
fh ftlttf, rải truyền đơn, làm liên lạc, trực tiếp đấu tranh 
ollổlig địch vỉl thoát ly kháng chiến. Phong trào «công 
ttliAn Iilih im\y điện, nha địa dư, ngành xe lửa, phong 
(rào tìliị fill phụ n~rchợĐà Lạt, những ngươi làtnvirờn 
rlltlHK «ịimnh Bà Lạt đâ có nhiều thành tích đóng gỏp 
•Ịin rAoli mọng. })ào dàn tộc it ngirời trên tuy %
dtơni^ 8 không liọrp <áe vôi tlìực dán Pháp khi chúng 
ttt/rl ẽíllím «tòíig và th.vTi gĩ-i nhiều cỏr.g tác gỏp phần 
«iy  mọn!« kháng ‘'hu:;-'. Trong đỏ cỏ hai xã Mang Yệu, 
Clil Lui x«0 (lựng iliành khu du kích, bùn đạp đè vè nội
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địa. Tuy vậy, sự giảc ngộ và hành động cảch mạng 
cùa cảc tằng lửp nhàn clàn chưa đèu, nhát là cr các vùng 
xa, vùng đồng bào dán tộc ít ngirời vì hưởng độc lập 
tự do thật »ự khỏng mẩy ngàv.

Cách mạng là sự nghiệp cùa quần chúng nhưng vaĩ 
trò của quần chúng được phát huv đầv đủ chỉ khi nào 
có Đảng tuyên truyền phát động tỗ chức và lănh đạo 
đáu tranh bống nhièu hình thức thich họp mứi giành 
được thắng lọi. Trên cơ sở nủng cao trình độ giác ngộ 
của quần chúng và qua thực tiên đău tranh cách mạng 
rút kinh nghiệm đê lãnh đạo, chỉ đạo thì phong trào 
cách mạng mới phát triên đều khắp, rộng rãi và liên 
tục. Đây là nguyên lý vồ cồng tác vận động quằn chủng 
làm cách mạng, nhưng qua thực tiễn công tác ở Lâm 
Đồng căn phân tích những ớ.ặc đièm về quần chủng và 
yêu cầu, nội dung, phương pháp công tảc vận động 
quần chúng kđê rút ra bài học. Đỏ là vận động quăn 
chúng ở Lâm Đồng làm cách mạng cỏ hai khối ngiròỉ 
Thượng và ngirời Kinh, cư tíu trên các địa bàn knác 
nhau, trinh độ không đỄu nhau, từ đó liên quan đến 
công tác xây dựng căn cử, xày dựng vùng bàn đạp, chỗ 
đứng chàn đẽ tiến về Tỉnh nhà và vào đô thị hoạt động, 
Như vậy đầy mạnh phong trào cách mạng ở thị xa, 
thị tran cỏ quan hệ đến công lác vận động quần chúng 
người Kinh và xày dựng vùng căn cứ, vùng bàn đạp cỏ 
quan hệ đến ịcông tác vận động đồng bào dân tộc ỉt 
ngirời. Do đó, công tác vận động quần chủng ờ Lâm 
Đòng cần gắn vời việc nhận thức và thực hiện phương 
chàm, phương thửc hoạt động từng vùng nhir bài họe 
thứ 2 đă nêu. Vì vậv, cì?n giải quyết đúng đán các mối 
quan hệ và sự tảc động giữa việc thực hiện phirơng 
chàm," phương thức vối việo vận động cảc đối tirgrng

158



qttftti rlirinfl lAm c.ỉkh mạng. Nếu cảc từng lốrp nhắn 4An 
•lum dirợc |>hát dòng, chưa vào các tồ chức, chưn nin  
•Aiiri lảc và đấu tranh với địch thi phương chAm,
Ịtlnrmin tliirr đúng đắn đến đâu cùng không cỏ>,tAo 
tluiiật tỉilít thực. Đê còng tác vận động quăn chúng cò 
Ml cịiiA. cần liiou rõ (tặc điềm dàn cir, truyền thống  
eritỉh rủa quần chúng Kinh — Thượng, của cảc
lAlifl lò|> nliAn dàn mà có yêu cầu, nội dung và biện 
||||A|> llilch liợp. Vận (lộng quần chúng làm cách mạng, 
tồ ( litre đùii}» và cán hộ phải chú V đến'tỉnh chăt đặc 
iMl «'ù« nk ilối tirợng nlnr đong bào Kinh hay Tlnrợng, 
46 tliị hay nông thôn, lóp trên hay quần chúng cơ bản, 
Ihiỏii Imiii liav làm virờn, đồng bào các tòn giáo khác 
mIiiiii (lirợc ảnh hirỏng cách mạng nhiều hay ít. thậm chi 
tlnrn cỏ hoặc chổng dối... Hoạt động cùa dội công tác 
I ililến Tltống trong đồng bào dàn tộc it ngirời kê cả quần 
flirtiitf rơ l)àn và lóp trên, đội công tác ờ Tọng Lạch tranh 
HlA chức Gum đă cỏ nhiều'kết quả và những kinh 

ỉ)Ay cũng là kết quả vịtn dung 5 bưỏc cóng tác 
(lliặu tro, tuyỏn truycn, tô chức, huấn luyện và đẩu trauh) 
.ft N < A r (lụi công lác, nhấl là ở thị xã Bà Lạt đã nhiều 
Mit (lộng dtrực phong trào công khai, họp pháp một
•-«li'il l'ộiifỊ rũi đê đấu tranh với địch trong vu thảm sát 
ịt <!nm I.y và tô chức đảm tang cùa các liệt sĩ Lồ Tràn 
‘ềĨlAi, N^uyỗn Lại, Hoàng Xuân Sinh và bù Su Nguyỏn. 
1'lirtt clộng đ.ưực phong trào hành động cúch mạng 
Irnng quíin chủng chẳng những đầy mạnh cổng cuộc 
Miiknu cliiến, mà còn làm thất bại ủm miru chia rS các 
dAn lộc, Iihìít lá ủm mưu lô chức củc ô vũ trang (Gutn) 
«An t1j< li.



đtmg ệln*i đnhn trft rMtíry «tẩu giữa cảc đân tộc anh em.
vưi viẹc mực niẹu ciimu sácù bình đàng, đoàn kết đân 
tộv. của Đảng, chăm lo đời sống và tôn trọng phong 
tục tập quán của đồng bào. Ngoài ra, cản bộ đi sát bám 
quẫn chúng (trong đồng bào'dân tộc thực hiện 4 cùng: 
cùng ăn, cùng ờ, cùng làm, cùng tiếng nỏi) đê tuyén 
truyền, giáo dực, tô chức và lãnh đạo đấu tranh. Đâv 
là những vấn đề có tinh nguyên tắc và cũng là thực 
tiễn sinh động trong công tac vận động đồng bào dản 
tộc ỉt người làm cách mạng cỏ kết quả.

• Muốn quán triệt những điều trẻn, cản bộ, đảng vién * j  
eẫn nắm vững quan điỗm giai cấp đê phân tích và vận 
động quần chúng Kinh — Thượng làm cách mạng, '3 
nghiẻn cứu học tập đường lối, chủ tinrơng, chinh sách 
của Đàng. Một vấn đề nữa cần liru ý là muốn cỏ phong ,1 
trào, cỏ hoạt động cách nicạng trong quần chúng phải "M 
có cản bộ tại chõ, nhất là cỏ đảng viên và tồ chức 1 
đẳng. Do vậy, cằn nhanh chóng đào tạo bồi dưỡng cán bộ I 
địa phương, cán bộ dàn tộc ỉt người, đồng thời cỏ kế J 
hoạch xây dựng các tố chức quan chúng, chính quyền I 
cách rnạng thì phong trào cách mạng mói duv tri và 
phát trièn vững chắc. Những nơi chưa có phong trào 
cách mạng, hoặc còn yếu kém là do đảng chưa có cán 
fcộ, hoặc cỏ cản bộ nhưng chưa bám được quần chúng, 
cbira cỏ nội dung, hình thức đẽ tuyên truvền và tồ chức 
phù hợp. Đổi vói vùng dàn tộc ít người chưa chú Ỷ 
giảo dục cản bộ, chiến sĩ tôn trọng phong tục tập quán 
đè vận động đồng bào dản tộc ít người làm cách mạng.
Đó là những Vẩn đẽ cơ bản và thiết thực trong công 
tác vận động nhân dân các dàn tộc ờ  Lâm Đồng hoạt 
động cảch mạng mà .các cầp úy, cán bộ, đảng viên, chiến 
ũ  cằn lưu  ỷ  vận dụng.
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ậ. XAịị dựng tề chức Bảng và chủ trọng eồnff tồê 
phtU ịriìn đàng viên là nhân tó quỵit định mọi ihAiiặ 
ệợi ỉ

n  chức Đẳng ờ  Lâm Đông ra đời sởm (thảng 4 
It Am 1ÍKU)) đã xác lập được vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong thời kỳ 1930— 1945, nhưng bưỏc vào cuộc kháng 
•hiến chống thực dàn Pháp mặc dù ơ Làm Viên có 
liánự viôn nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò lãnh 
tlộo cùu Dàng vì-những đồng chí đảng viên đỏ tuy đâ 
11*11 cno tinh tiÈn phong gương mẫu nhưng do nội bộ 
thiếu đoàn kết nhất tri nên chậm chẩn ciiình lại tồ 
tllứo Dàng dỗ lãnh đạo khống chiến. Còn ả  Bồng Nai 
Tlun/Hf» clnra cỏ Đảng, Uy ban Việt Minh và Ưy ban 
Nil An dun Làm thời đà gìữ vai trò lãnh đạo. Từ vài 
diu« viỏn ờ Làm Viên và 1 đảng viên kết nọp tháng 1 
ItAlii UM 7 ở Đồng Nai Thượng tiến tới có chi bộ, có 
Itnn càn sự Tỉnh, hình thành chi bộ các huyện, đâng bộ Đà 

chi l)ộ các đội Vủ trang tuvên truvền, chi bộ các 
Ihiii njjnnh cốp Tỉnh. Ở Đồng Nai Thượng, óông tác 
ỊtlllU trien Dàng càng vồ sau càng đưọc chú ý trong các 
itộl tiồHỊỊ tác, đội Vũ trang tuyốn truyền, các đại đội 
Hội’ lộ Ị), trong cán bộ nliẩt là CÚI1 bộ tại chỗ trong đong 

«lAiầ tộc ít ngưòi. Đảng viỏn cúa Đảng bộ 
|,Am Dồng là từ nhiều nơi, nhiều nguồn, số.đảng viôn 
plnU Iriín ngtrời tại chq quá it, kẽ cà cán bộ Kinh và 
eAn bộ dftn tộc ít ngiròi, trình độ lại không đều nhau. 
V» lliimh ụjiìm giai cấp xuẩt thân cùa đẳng viên thi 

đảng viên là cán bộ lành đạo hầu hết là giai 
llfii tir sản, tỷ lệ giai cấp công nhân cỏn quá thấp, 

lum nfrn khỏng đủ đàng viên bổ trí cr các địa bàn và 
*ir qimn «lc lãnh đạo, nhất là ở các vị tri quan trọng, 
'ị uy <IA có Nghị “quyết về công tác giảo đực, rè» luyện
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học tập chứ đẵnsị vién, giữ v&ng nền nểp sinh hoạỉ chĩ 
bộ, thực hiện đẩu tranh tự phô binh, phê. bình cỏ kết 
quằ, nhưng việc làm này chưa đirợc thưởng xuyẻn, 
chiracỏ yểu cầu, nội đung phù hợp từng loại đảngviẻn. 
Nhìn lại quả trình xày dựng Đàng bộ Làm tìồng ỉrong
9 hăm khổng chiến chổng Pháp thi diễn hiến khòng 
thuận lại, tồ chức-đảng hình thành chậm, \số lirợng 
đảng viẻn không ôn định, lén xuổng hất thường, sổ 
đảng viôn sau năm 1953 ít hơn những tháng đầu năm 

' 1951, vì một số hy sinh, bị địch bắt, một số thay đồi 
cỏng tác, sắp xếp bổ tri lại địà bàn hoạt động.

Qua thực tiễn cách mạng và còng tác xây dựng Đẳng 
Ở Lâm Đồng đà chứng tỏ: «Nàng lực lanh đạo của 
một Đảng bộ chẳng những cần có sổ lưọng đảng viên 
nhất định mà còn phụ thuộc vào chut lirưng, đội ngữ 
cản bộ đảng viên » (!). Đày là nguyên tắc chung trong 
công tác xây dựng và lãnh.đạo của Đảng. Thế nhirng, 
Đàng bộ Lâm Đồng có những nét riêng cần phán tích 
đồ rút kỉnh nghiêm trong cóng tác xây dựng Đang vỗ 
tò  ch ứ c , VỒ ch ín h  tr ị và  «tư tư ở n g .

Xồy đựng Đàng về tố chức căn đặc biệt quan tâm còng 
tác pliát triền đàng viên, nhất là người tại chỗ đẽ làm 
nòng cổt và làuh đạo phong trào cách mạng địa phương. 
Đi đòi vói cỏngtãc phát triền Đảug, khần trương hình 
thành tồ chức lành đạo, từ chi bộ đến Ban cán sự hav 
các cẩp ủv Đàng đậ lãnh đạo phong trào cách mạng. 
Căn cỏ kỂ hoạch và chú ỷ phát triẽn đảng viên, nhất 
là trong thành phần giai cấp cỏnặ nhàn, xâv dựng 
tô chức Đảng ở  những vùng cổ vị trí chiến lược, các cơ,

(1 ) Hb Chi Minh « Cỗng tẩc xây dyng Đãng » N hi suất bản Sự thật, —r 
Hi Nội tĩấùỊặ 209.
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«I It* 11 q linn trọn g  của đ ịch ,  Cling n h ư  t h e o y ề u  câu n h iệm  
Mế i lilnh trị và tình hình cu thê ở địa phương thun 
Irtnu thòi kỳ lỉè định những tố chức thành lậpnlnrvl^c 
Ihếnll li)p IJhàn thị ôà  I.ạt, Ban cán sự Tây Bắc Lủm 

Cống tác xày dựng chi bộ phải cỏ kế hoạch và 
lltlựu Irtiitf cirừng chỉ đạo, thường xuj'ên sơ. kết, tống 
MI nU lúnh nghiệm đẽ làm tròn tồ chức cơ sở của Đảng.

tủc phát triên đảng viên và xây dựng chi bộ có 
lliril <|iiun hộ chặt chẽ, tác động lẫn nhau như Chủ tịch 

;iii Minh đã chỉ rổ : « tìẽ lănh đạo cách mạng, Đảng 
ịiluU inụnh, Đàpg mạnh là do chi bộ tốt, chi-bộ tốt là 
(III ddnư viôn tốt» (1). Do đó, xảy dựng Đảng về mặt tồ 
•bửo will có kế hoạch toàn diện lừ phát triền, giảo đực 
1^1» ItiyO'» đủng viên, xàv (lựng chi bộ đến việc xây dựng, 

CÍ) các cap ủy đảng và toàn Đảng bộ. Dĩ nhiên kế 
llnụoli và sự chỉ đạo phải cỏ bưỏcđi và trọng tâm theo 
dự«1 illPm tình hình theo khả náng cán bộ chỉ đạo và 
|fệu cltii nlii(‘in vụ chỉnh trị, kẽ cả sự viện trợ cán bộ, 
fMiitf vil'» cùa Tĩnh bạn và sự chỉ đạo trực tiếp của cáp 
ỊíAlli ắiối với vù n g  dán  tộ c , n h át th iế t  p h ả i p h át tr ièn  
t'rt lililí  ̂ viồn người dân tộc mời đàm bảo phong trào 
M*'ll iuụng vũng dàn tộc vững chắc được. o

I '

Xrty «lirng vồ mặt chính trị, tư tưởng cần đặc biệt chú
# Hệti ilinii của Lảm Đồng là chiến trường nẳm 'sâu 
liumư víuijj; địch, bị chiếm đỏng sửra, là .nơi cỏ nhiều 
Mlò kliUn, gian khô. Do vậy, đội ngũ đảng viên, cản bộ, 
«lilt'll »ì |)liải quán triệt đirờng lối, chù trương, phương 
tiltlliii, r.liinli sách của Đảng và Chỉnh phủ, tình hình 
Itlilÿm vu chung và địa phương, nhát là tinh thần tự  

I inYn  ̂tim cách giải quvết mợi khó khăn, thiếu

( I )  Hh ( III Minh « Cổng tic  x íy  dựng ôáỉig» N hì xuất bin tự  thật
Hi N01 tftug 209.
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thổn củ» đan vị, địa phương là vãn đỗ hết sức cỗp bách 
và cỏ ỷ nghĩa quyết định đến thắng lợi cũa cảch mạng; 
đồng íhời giải quyết kịp thời những bãn khoăn, thắc 
mẵc về nhận tliửc, tir tưởng đẽ củng cổ niềm tin, nhất là 
trong những bưỏc ngoặt của phong trào cảch mạng ở 
địa phương. Kịp thòi phát hành nhũng tờ tin, tờ bảo I 
tô chức những cuộc họp đê phô biến tình hỉnh, chủ 
trương là một vấn dề không thề thiếu được. Qua thực I 
tiễn của Đồng Nai Thượng và Đà Lạt trong tình hình 1  
bết sức khỏ khăn, địch íhường xuyên đảnh phá, nhử ị  
có tờ báo, tờ tin và tồ chức các lóp huấn luyện nên đâ 1 
giải quyết được nhiều vẩn đề về nhận thức và tư tưởng I 
cho cán bộ, quằn chúng. I

Ngoài ra, cần chú ý việc rèn luyện phầm chẩt, đạo 1 
đức cốch mạng, giảo đục mục tiêu, lý tường của Đảng I 
nhưng phải tùy theo từng đối tượng và trình độ đề có 1 
yêu càu, nội dung, biện pháp giáo dực phù hợp. Điều 1 
kiện chiến trường cỏ nhiồu ác liệt, khó khăn, trong việc 1  
mở lớp học tập thi chú trọng đến việc sinh hoạt thực 
hiện tự phô bình và phè bình, cản bộ lãnh đạo cần đi 
sát nhắc nhở, tàm tình chỉ bẫo là biện pháp cỏ hiộu i  
quả nhất. Gùng với những việc làm nàv thi vấn đề khen 
thưởng, kỷ luật kịp thời là điều không thề thiếu đtrọc I 
Đối vửi đảng viên từ các nơi đến căn giáo dục tinh 
thần quyết tàm bám chiến' trường, yêu mến nhàn dán, m  
yên tâm công tác. Đối với đẳng viên mới phát triền, 1  
nhất là đẳng viên là người tại chỗ và đảng viẻn người 
dán tộc cần chủ ỷ nâng cao trinh độ giác ngộ cách 
m ạ n g , h iêu  b iết tìn h  h ìn h  n h iệm  vu  ờ  đ ịa  p h ư ơ n g  v à  
rèn luyện tinh than quyết tâm làm cách mạng dù phải 
hy sinh tính mạng và tài sân. Trong công tác xậy dựng 
đội ngũ cản bộ quần chúng cần quan tâm giảo dực vẩn
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!ítft nhất trí, tỉnh thằn íiĩơng thân tươntf <rự, 
It̂ ọt Rẻ bùi trong chiến đẩu và công tác, trong cuộ« 

|(t|tn gian khô giữa những cán bộ đảng vièn và chtóil 
»ĩ, linh thàn bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ 
«10« ,-én ì>ộ Kinh vả cán bộ dân.tộc.

Tinh hỉnh Bâng bộ, cơ cẩu đội ngũ cán bộ đẵng viỂn 
b l.ấtai Diìng trong fhời kỳ chống'Pháp so với thời kỳ 

chiến chống Mỹ và hiện nay có những đặc điỄm 
nhí» yíu vè cơ bản giống nhau, ỉiổ là đội ngũ cán bộ, 
(tilitậl vl̂ Ti tử nhiều nơi, nhiễu nguồn hợp lại, cán bộ 

vìAii là người tạị chỗ, nhất là cún bộ, đảng viên 
l»ệjuírl dAn tộ« ít ngirời thì quá ít. Do đỏ bài học xảy 

tto chức Đảng ờ  các cấp, công tác phát íriến đảng 
VÌAlt nliỉít là người íạ i chỗ, cung như còng tác cán bộ, 

tAc Ịíiáo dục chính trị lánh đạo tur tưởng cho phù 
hựịt vói cúc đổi tượng cán bộ, đảng viên, cần phải đặc 

oliủ ý tồng kết và rút kinh nghiệm đê vận dụng vào 
•Mi»n l)ộ địa phương. Gố như vặy mỏi thực hiện đầy 
ềd H||iiyAn lý « Bảng là nhâu tố quyết ‘định cùa mọi
lllAlig lọ i». 

oOo

hầy 1A những bài học kinh nghiệm rút ra từ nguyên 
lết* vi< rỏng túc xây dựng Đảng, tư đường lối chủ trương 
Mlrtntỉ chiỂn, phương châm, phương thức công tảc; từ 
lllựn ltfn cAch mạng sinh động ở Lâỉri Đồng qua 9 năm 
kliếiiit (íhiốn chong thực dản Pháp, đế chúng ta tiếp tùc 
M lllần  n rn , bố su n g  và là m  p h o n g  p h ú  th êm  k in h  n g h iệm  
w**l* đụo, chỉ đạo của Đảng bộ Lâra Đồng trong những 

kỷ củcl» mạng tiếp theo.
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