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LỜI TỰA CUỐN SÁCH 

 

Trong khuôn khổ kỷ niệm 57 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao giữa hai nước Ma-rốc và Việt Nam 

(27/03/1961 - 27/03/2018), Đại sứ quán Vương Quốc Ma-

rốc tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung 

Đông (IAMES) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam (VASS) đã cùng nhau hợp tác để ra mắt bản 

dịch tiếng Việt tác phẩm “Chuyện Anh Mã” của Giáo sư 

Abdallah SAAF nhân dịp tổ chức tại Hà Nội hội thảo quốc 

tế “Đa dạng văn hóa trong thống nhất dân tộc: Chia sẻ 

kinh nghiệm giữa Việt Nam và Ma-rốc”. 

Cuốn sách kể về hành trình của M’hamed Ben 

Aomar (tức Anh Mã) - người đã được Đảng Cộng sản Ma-

rốc cử sang Việt Nam theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh để tập hợp đội ngũ các hàng binh và lính đào ngũ  

gia nhập lực lượng Việt Minh.  

Tác phẩm này là kết quả của sự kết hợp giữa các 

điều tra, nghiên cứu và tìm hiểu của Giáo sư Abdallah 

SAAF về sự trải nghiệm và những hành trình khác biệt của 

nhân vật chính trong chiến tranh giải phóng ở Việt Nam.  

 
Azzeddine Farhane 

Đại sứ Vương quốc Ma-rốc  

tại Việt Nam 

PGS. TS. Lê Phước Minh 

Viện trưởng  

Viện NC Châu Phi và Trung Đông 
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CÁC TÁC PHẨM KHÁC CỦA TÁC GIẢ 

 

Các bài viết về Ma-rốc (1860-1925) theo quan điểm 

của K. Max, F. Engels và K. Luxemburg ; Đệ tam Quốc tế 

và Ma-rốc. Nhà xuất bản Le Contact. Salé. 1986. 

Những biểu tượng chính trị của Ma-rốc, Nhà xuất 

bản Okad, Rabat, 1987. 

Tri thức và chính trị ở Ma-rốc, Nhà xuất bản SMER, 

Rabat, 1992. 

Theo dòng hồi tưởng, Nhà xuất bản L’Harmattan, 

Những bài viết bằng tiếng Ả Rập, Paris, 1993.  

  



 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ANH MÃ Ở VIỆT NAM 

 

 

 

Première photo: plantation d’un arbre dans la coopérative dont 

il fut responsable après la guerre de libération contre la 

colonisation française. 

Ảnh thứ nhất: Trồng cây trong hợp tác xã, mà ông làm chủ 

nhiệm, sau cuộc chiến đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại 

thực dân Pháp. 
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Deuxième photo: Ben Aomar Lahrech, alias Anh Ma, en 

compagnie de son épouse Camille. 

Ảnh thứ hai: Ben Aomar Lahrech, tức Anh Mã, và vợ của mình, 

bà Camille. 

 

Troisième photo: Anh Ma, en compagnie de cadres vietnamiens 

longtemps après la bataille de Bien Dien Phu. 

Ảnh thứ ba: Anh Mã và các cán bộ Việt Nam sau trận chiến 

Điện Biên Phủ 



 

 

 

Quatrième photo: Anh Ma en compagnie de cadres et de 

combattants vietnamiens après la fin des combats. 

Ảnh thứ tư: Anh Mã cùng các cán bộ và chiến sĩ Việt Nam sau 

trận chiến. 

 

Cinquième photo: Un cadre supérieur du parti décore Anh Ma 

pour son courage et sa réussite dans sa mission. 

Ảnh thứ năm: Một cán bộ cấp cao của Đảng trao huy chương 

cho Anh Mã vì lòng dũng cảm và công tác tốt. 
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Sixième photo: Anh Ma avec des officiers et des combattants de 

l’armée vietnamienne  lors d’une commémoration de la bataille 

de Dien Bien Phu 

Ảnh thứ sáu: Anh Mã cùng các sĩ quan và chiến sĩ  Quân đội 

Việt Nam tại lễ kỷ niệm trận chiến Điện Biên Phủ. 
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Theo hồi ức của Albert Ayache 
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Tôi xin chân thành cảm ơn Albert Ayache quá cố, 

người đã đưa ra những lời khuyên nghiêm túc, nhiệt tình 

và luôn quan tâm đến tiến trình xuất bản cuốn sách này, kể 

từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.  

Tôi xin cảm ơn bà Camille Lahrech, vợ ông Ben 

Aomar, nhân vật chính của câu chuyện, đã gửi cho tôi 

những thông tin quan trọng, những hồi ức, tranh ảnh, tư 

liệu và thư từ. Bà đã dành thời gian đọc bản thảo và đưa ra 

những góp ý cho nội dung cuốn sách từ những công đoạn 

chuẩn bị đầu tiên cho đến khi cuốn sách ra đời. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Georges Boudarel. 

Ấn phẩm này, đặc biệt là những thông tin về Việt Nam, 

chủ yếu được hoàn thành là nhờ công sức của ông: Ông đã 

không ngần ngại cho tôi xem thư viện, tài liệu, giấy tờ lưu 

trữ và thư từ cá nhân của riêng ông.  

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những 

cựu chiến binh Ma-rốc từng tham gia chiến tranh Đông 

Dương đã giúp đỡ tôi hoàn thành tác phẩm này. Tôi muốn 

được gửi lời cảm tạ đến Ali Yata, Abdallah Layachi, 

Abdeslam Bourqia, Fqih Mohamed Basri, Abraham 

Serfaty, Ahmed Benjelloun, Rachid Skiredj, Abdallah 

Rochd, Abderrahmane Zeghloul, Jo Bendelac, Mustapha 

Znasni và El Hachemi Taud… 

Tôi xin cảm ơn Renée Claisse và Michèle Zirari đã 

dành thời gian đọc bản thảo cuối cùng của tôi, Mohamed 

Zeroual đã giúp tôi bổ sung thông tin, phát hiện và loại bỏ 

các lỗi diễn đạt và chỉnh sửa câu từ… 
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Đi dọc theo đại lộ Brune, tại nơi giao thoa với đại lộ 

Jourdain, trong lúc đi tìm địa chỉ nhà ở Paris của giáo sư 

Albert Ayache, chuyên gia nghiên cứu lịch sử xã hội của 

Ma-rốc trong thời kỳ thuộc địa, một tâm trạng lo lắng bao 

trùm lấy tôi. Từ trước đó khá lâu, hồ sơ về một con người 

đặc biệt đã thu hút sự quan tâm của tôi: đó là M’hamed 

Ben Aomar Lahrach, một nhà hoạt động chính trị và công 

đoàn nổi bật của Ma-rốc, người được nhắc đến tại một chú 

thích trong tác phẩm của nhà nghiên cứu mà tôi đang 

mong muốn được gặp mặt trong lúc này (0). Ngay từ 

những dòng đầu tiên của phần trích dẫn này, chỉ riêng 

chuyện tên gọi Ben Aomar đã mang lại cho tôi một cảm 

giác bí ẩn. Đúng như mọi người hình dung: đó là một cựu 

chiến sĩ Đảng Cộng sản Ma-rốc, Ủy viên Trung ương 

Đảng, một chiến sĩ được chỉ định tham gia phong trào 

cách mạng Việt Nam, theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và sau này như người ta gọi, là một “vị tướng” của 

lực lượng cách mạng Việt Minh. Trở lại quê hương Ma-

rốc đầu những năm 60, ông đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. 

Điều khiến tôi thấy khó hiểu là một anh hùng như vậy lại 

có thể thoát khỏi tầm mắt của giới báo chí nước nhà.  

Hành trình cuộc đời của ông không chỉ đặc biệt, mà 

cả riêng những lối rẽ ông chọn lựa cũng đã để lại trong 

lòng mọi người một ấn tượng sâu sắc. Tôi cũng đã rất tò 

mò về cuộc đời của ông. Có phải tôi đã quá kỳ vọng vào 

cuộc gặp gỡ này chăng? Albert Ayache, nhà nghiên cứu 

lịch sử đấu tranh xã hội, đã khiến tôi phải ngạc nhiên khi 
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từ từ lấy ra trong ngăn kéo, một cách rất chuẩn xác cứ như 

thể ông làm theo thói quen một tập hồ sơ mỏng manh đã 

nhuốm màu thời gian. Vừa hài hước nói rằng, vì là nhà sử 

học nên ông chẳng có tâm trạng và vừa ngán ngẩm ông 

nói với tôi một cách chân thành, với tư cách là bạn bè: 

“Đấy ông bạn, ông đã vô ích khi mong ngóng tìm hiểu về 

người anh hùng của ông, ông thấy chưa, tư liệu về ông ấy 

chỉ có từng này thôi…” 

Khi nhập mã bảo vệ trên cửa ra vào tòa nhà chung 

cư nơi nhà sử học đang sinh sống và bước vào trong cabin 

thang máy tôi đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ phải thất vọng 

ra về, mặc dù trước đó tôi đã cố gắng thu thập những mẩu 

thông tin về Ben Aomar: liệu ông có thực sự là người đã 

được Đảng Cộng sản chỉ định để đáp ứng nguyện vọng cá 

nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Đảng Cộng sản 

Ma-rốc cử một cán bộ đại diện sang Việt Nam thực hiện 

nhiệm vụ tập hợp tất cả những người lính Ma-rốc, những 

người đào ngũ khỏi đội quân viễn chinh của Pháp hay 

những tù binh bị quân Việt Minh giam giữ, và đảm nhiệm 

công việc tuyên truyền vận động đối với những người lính 

Bắc Phi đang phục vụ trong quân đội Pháp? Đó có phải là 

người đã bí mật rời khỏi quê hương Ma-rốc để sang hoạt 

động tại Việt Nam với tư cách là Ủy viên trung ương 

Đảng Cộng sản Ma-rốc? Con đường chính trị của ông có ý 

nghĩa như thế nào khi được cử sang Việt Nam, dẫn đầu đội 

quân tình nguyện người Ma-rốc trong hàng ngũ Việt 

Minh, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ, và cá 
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nhân ông cũng có thể tham gia vào việc bắt sống tướng De 

Castries của Pháp? Liệu có phải những việc làm thầm lặng 

của ông đã được Việt Nam công nhận và trao cho ông cấp 

vị Tướng cao quý của quân đội Việt Minh? Rất nhiều nhân 

chứng biết đến ông và mô tả ông như một con người giản 

dị, có tri thức và quan điểm chính trị rất rõ ràng. Nhưng có 

những người chỉ biết đến ông vào những năm cuối đời, khi 

cuộc sống của ông chìm đắm trong men rượu và nghi ngờ 

rằng một kẻ nghiện rượu như ông mà cũng từng có một sự 

nghiệp chính trị và quân sự vẻ vang, đảm nhiệm một chức 

vụ cao đến thế. Có những người đã mỉa mai quá khứ của 

ông khi thốt lên rằng: “Ah, đại nguyên soái kia ư!...” 

Trên thực tế có một con người như vậy đã tồn tại 

thực sự. Khi tôi lục tìm càng nhiều thông tin trong báo chí 

về phong trào công nhân cộng sản thời thuộc địa (báo Hy 

vọng, báo Hành động Công đoàn…) thì tư liệu về ông 

càng đầy đủ. Không còn là những mẩu thông tin vụn vặt 

nữa mà đây là một kho dữ liệu về hành trình cuộc đời và 

sự nghiệp đầy ý nghĩa của ông, gắn liền với những cuộc 

đấu tranh, những thách thức thực sự, những mốc lịch sử 

quan trọng,… Nguyên nhân tạo nên những cột mốc đáng 

nhớ trong sự nghiệp của ông là do ông đã thấm nhuần tư 

tưởng chủ nghĩa Mác và mang sẵn trong mình cốt cách 

của một người chiến sĩ đầy nhiệt huyết. Thông qua những 

thông tin đăng tải trên báo chí, tôi đã phát hiện ra rằng ông 

từng bước được thăng cấp trong tổ chức chính trị, nhiều 

lần bị bắt giam và là phát ngôn viên đại diện cho Đảng 

Cộng sản tại địa phương trong những sự kiện lớn của 
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Đảng. Tâm trạng phấn khích của tôi càng lên cao hơn khi 

tìm thấy những văn kiện của Đảng Cộng sản có chữ ký 

của M’hamed Ben Aomar (1). Không tin vào mắt mình, 

tôi đã phải tự mình kiểm tra, tự mình hỏi, tự mình chứng 

thực và tự mình kết nối các thông tin. Sau đó, tôi đã chắc 

chắn rằng đó chính là ông. Cuộc đời của ông gắn liền với 

sự nghiệp của Đảng Cộng sản trong vai trò là một chính 

khách quan trọng. Những việc ông đã làm, khi thì mang 

tính chất cá nhân rõ ràng với vai trò là mắt xích quan trọng 

trong một bộ máy chính trị khổng lồ, khi thì mang tính 

chất khách quan với tư cách là thành viên của các tổ chức 

vô danh.  

Trước khi tôi được bà Ayache mời uống trà, thì hồ 

sơ về Ben Aomar của ông Albert Ayache vẫn còn tương 

đối mờ nhạt và mang đầy tính chuyên môn. Nhà sử học 

này là người luôn có sự cẩn trọng trong công việc, đã 

khiêm nhường thừa nhận rằng những thông tin mà ông thu 

thập được rất hạn hẹp: mặc dù phải tập hợp từ những cuộc 

điều tra, giải mã các tư liệu, kết nối thông tin, huy động 

mọi nguồn thông tin xã hội - khoa học, nhưng những dữ 

liệu về cuộc đời, sự nghiệp và những kinh nghiệm từng 

trải của Ben Aomar chưa được mọi người biết đến còn rất 

nhiều. Giọng nói của ông Albert Ayache trở nên bình tĩnh, 

lạnh lùng và xa cách khi ông đọc cho tôi trích đoạn chú 

thích về M’hamed Ben Aomar Lahrach: “Ông là thành 

viên của Văn phòng Công đoàn của công nhân vùng Bine 

El Ouidane, sau đó ông giữ chức bí thư của tổ chức công 

đoàn vùng Kasbah Tadla, nơi ông đã tập hợp những người 

công nhân nông trại, sau đó ông đã bị bắt giữ và cầm tù.Về 

sau, ông đảm nhiệm vai trò bí thư của Liên hiệp công đoàn 
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vùng Casablanca, nơi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của 

mình: từ việc đảm đương chức vụ bí thư thành ủy 

Casablanca, ông đã được bầu làm Ủy viên Trung ương 

Đảng Cộng sản tại Đại hội II tháng 4 năm 1949. Ông tham 

gia chiến đấu trong hàng ngũ quân Việt Minh, và trở thành 

Tướng Omar, còn đối với những người lính Ma-rốc dưới 

quyền chỉ huy của ông thì họ gọi là là Tướng Maarouf. 

Sau khi trở về Ma-rốc, ông lại tiếp tục đi đến các nước 

phương Đông khác” (2). 

Tôi rất hứng thú với phong cách chuyên nghiệp và 

nghiêm túc của Giáo sư Ayache khi nghiên cứu về một 

con người, mà theo tôi, điều đó có thể khơi dậy trí tò mò 

của những người khác. Điều ông nói với tôi, tôi cũng đã 

biết. Tôi đã thầm trách ông vì không thể nói thêm với tôi 

về nhiều điều khác nữa. Bởi không muốn cho rằng những 

gì giáo sư nói chỉ có vậy, tôi thường xuyên đến gặp ôngvà 

trong một thời gian dài, vừa là những buổi nói chuyện trực 

tiếp, vừa qua cả những bức thư xin ông phỏng vấn các cựu 

chiến sĩ cộng sản Pháp vẫn đang còn sống: “Tôi đã hỏi 

ông Prudhomme: ông ấy không nhớ gì cả. Còn André 

Leroy (4) đã nói với tôi những điều mà tôi đã trao đổi với 

anh. Tôi cũng đã hỏi Edmond Amrane Maleh, người vừa 

mới nhận được thư của anh. Đáng lẽ ra anh đã nhận được 

thư trả lời của ông ấy để kể cho anh những gì ông ấy biết 

nhưng ông ấy cũng sẽ không nói với anh nhiều hơn những 

điều mà tôi đã nói với anh đâu” (5). 

Albert Ayache đã nói với tôi những điều có thể biết 

được chỉ khi tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Tôi đã không 

nhận được thư của Edmond Amrane El Maleh, nhưng khi 
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tình cờ gặp được ông, ông lại thừa nhận rằng những hiểu 

biết của ông về Lahrach là hạn hẹp. Tôi đã gửi rất nhiều 

thư đến khắp mọi nơi, trong đó có cả Việt Nam, nhưng tôi 

đã không nhận được hồi âm. Rất nhiều hứa hẹn sẽ trả lời 

và gửi tài liệu sớm nhất có thể, rất nhiều lời khẳng định 

vào phút chót sẽ gặp gỡ trao đổi, thổ lộ tâm sự, tiết lộ 

thông tin,… đã không thể thực hiện. Tò mò mà nói, dù sai 

hay đúng, tôi luôn có cảm giác rằng những người tôi từng 

gặp gỡ, tiếp xúc là những người đã chứng kiến hành trình 

của Ben Aomar nhưng họ đã nói ít hơn những gì họ biết. 

Tôi không hiểu và luôn luôn không hiểu vì lý do gì mà họ 

lại làm như vậy. 

Mặc dù luôn trong tâm trạng bị ức chế do thiếu bằng 

chứng, thiếu thông tin và ít chi tiết cụ thể, nhưng tôi lại 

được an ủi phần nào khi nhân vật của tôi lúc nào cũng gìn 

giữ hình ảnh bản thân đầy uy tín và đáng tin cậy. Thành ra 

một cách vô ý thức, tôi để tất cả những điều không tốt về 

ông ấy ra ngoài lề. Đã bao giờ chúng ta mơ ước được gặp 

một người Ma-rốc từng tham gia cách mạng Việt Nam 

trong hàng ngũ đặc biệt của cuộc cách mạng đó? Liệu 

chúng ta có thể nhận thức một cách đầy đủ ý nghĩa cuộc 

sống của người công dân đặc biệt này khi góp phần xây 

dựng một trong những bài học quý báu về ảnh hưởng của 

phong trào giải phóng dân tộc gắn liền với thay đổi xã 

hội? Con đường ông chọn lựa được thừa nhận như thế nào 

khi bất chấp mọi quan điểm bi quan nhất về tính bất biến, 

bất di bất dịch và sự trì trệ của các thiết chế tạo nên xã hội 

chúng ta?  

Tôi đã quyết định lần tìm những bước đi, những dấu 

vết ông để lại, tái tạo lại hành trình của ông và tìm hiểu về 
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con người ông: ở Ma-rốc, nơi cân bằng xã hội tồn tại từ 

bao đời nay, nơi mà những dân tộc, những dòng tộc và các 

bộ lạc luôn đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau…, thì cuộc đời của 

M’hamed Ben Aomar Lahrach không thể khiến cho chúng 

ta bỏ qua được, bởi người chiến sĩ cộng sản ấy đã được 

nếm trọn niềm vui đến từ những chiến công cách mạng 

vang dội nhất của thời đại chúng ta.  

Vào tháng 7 năm 1984, tại Baghdad, nhân dịp tham 

gia Hội nghị chuyên đề quốc tế về hòa bình trong khu vực 

vùng Vịnh, tôi đã có cơ hội gặp gỡ người phụ trách quan 

hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không 

thu được kết quả gì. Sau đó, tôi vẫn kiên trì ý định tiếp xúc 

với nhiều cán bộ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 

những người có quan hệ với Ben Aomar. Nhưng vẫn 

không thành công. Những người lãnh đạo Việt Nam trong 

chế độ mới sau chiến tranh vẫn còn đang phải tái thiết đất 

nước, giải quyết vấn đề với Trung Quốc và Căm-pu-chia, 

thì làm sao có thời gian để cung cấp thông tin về một 

người Ma-rốc vô danh cho tôi. Hơn nữa, từ giờ trở đi, với 

tư cách là người chiến thắng quân xâm lược, họ không có 

nợ ai bất kỳ điều gì.  

Do những quy định của luật pháp, tính nhạy cảm của 

chủ đề và tình hình hiện thực cả từ phía Việt Nam lẫn Ma-

rốc, nên những tư liệu liên quan đến ông khó có thể tiếp 

cận được. Một số tài liệu dường như đã bị thất lạc. Những 

thông tin chính thức về thời học sinh của Ben Aomar vẫn 

còn nằm ngoài tầm tay của tôi. Ngay cả những thông tin 

về việc ông thi đỗ và làm việc tại Cơ quan Bưu chính quốc 

gia và Cơ quan Phốt phát quốc gia cho đến tận bây giờ vẫn 

khó có thể tiếp cận được.  
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Nghiên cứu của tôi không có phương pháp cụ thể, vì 

thiếu thông tin chi tiếtvà không thể chủ động kiểm soát 

thông tin. Những thông tin quan trọng trong sự nghiệp của 

ông không được khẳng định một cách chắc chắn do những 

bằng chứng không đầy đủ hay trái ngược nhau, và các tài 

liệu còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, nhiều thông tin mới đã 

xuất hiện, mặc dù là rải rác và không đồng nhất: đó là bởi 

vì tôi thường xuyên tự tìm được lời giải đáp một cách 

ngẫu nhiên khi đi tìm hiểu, gặp gỡ những người có liên 

quan và đọc nhiều tài liệu khác nhau… 

“Tôi chưa bao giờ nghe nói về ông Lahrach. Điều 

này chứng tỏ không phải là tôi không quan tâm, mà là tôi 

không biết. Chúc anh tiếp tục công việc một cách tốt 

đẹp…” Ông Jean Lacouture, một người bạn thân thiết của 

Ma-rốc và Việt Nam trong những năm 50, đã trả lời tôi 

một cách ngắn gọn như vậy (7).  

Cuộc đời của M’hamed Ben Aomar Lahrach đã 

được nói đến một cách chi tiết trong cuốn sách mang tựa 

đề “Chuyện thức thời” của ông Jean Lacouture: Vậy phải 

cần những điều kiện như thế nào để câu chuyện này vừa 

có thể truyền tải được nhiều thông tin, đồng thời vừatổng 

hợp được nhiều chi tiết từ những nhân chứng có cùng 

điểm tương đồng với nhân vật chính của câu chuyện (8). 

Phải đưa ra và tiếp nhận phát ngôn của các nhân chứng 

sống và phải viết chuyện như thế nào từ những người có 

số phận gắn liền với số phận của Ben Aomar? Nghiên cứu 

của tôi về Lahrach có phương pháp thực hiện như trên, đó 

là sự kết hợp giữa thông tin báo chí và nghiên cứu lịch sử, 
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đồng thời mang tính xây dựng hình ảnh cá nhâncủa một 

thời kỳ. Thời kỳ này được đánh dấu bẳng những yếu tố tạo 

nên sự “chậm trễ” đáng kể, đó là mong mỏi được biết sự 

thật và mong muốn xác nhận sự tồn tại thực sự của một 

người anh hùng như vậy.  

Giáo sư Germain Ayache, đảng viên Đảng Cộng sản 

Ma-rốc, đồng thời là tác giả của những bài báo được đăng 

trên tờ Hy vọng, cũng là tờ báo đăng tải những bài viết của 

Ben Aomar, đã không đưa ra thêm thông tin nào liên quan 

nữa (9). Mặc dù ông đã nhận ra Ben Aomar qua một trong 

số những bức ảnh mà tôi đưa cho ông xem, nhưng ông cũng 

nói với tôi rằng vào thời kỳ đó không gì có thể xác định một 

cách rõ ràng. Hơn nữa, ông cũng tiết lộ cho tôi biết rằng 

chính ông cũng đã bị Tướng Juin trục xuất khỏi Ma-rốc vào 

năm 1950, và chỉ được trở về vào năm 1956. Đó cũng là 

khoảng thời gian Ben Aomar được cử sang làm nhiệm vụ 

tại Việt Nam.Theo quan điểm cá nhân, tôi đã rút ra kết luận, 

cho dù mức độ thân thiết có đến đâu đi chăng nữa nhưng 

khi cùng hoạt động trong một tổ chức chính trị như Đảng 

Cộng sản vào những năm 40, thì các thành viên đã hoạt 

động bên cạnh nhau mà không hề biết nhau. Tính biệt lập 

và bí mật của cán bộ lãnh đạo là tất yếu. Tuy nhiên, 

Abraham Serfaty đã nhớ lại rằng, có một bức thư được gửi 

cho tôi đến từ nhà tù, nơi giam giữ ông, với những ngôn từ 

chính xác, cứng rắn, chứa đựng nhiều thông tinquí giá và 

giả thuyết về cuộc đời của Ben Aomar (10).  

Các nhà sử học Pháp chuyên nghiên cứu chiến tranh 

Việt Nam lần thứ nhất đã tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ đến 
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kỳ lạ đối với những hy sinh, đau khổ, tù đày và mất mát 

của những người lính Bắc Phi đào tẩu khỏi quân đội 

Pháp.Những người lính đó chỉ là chủ đề để chế giễu.Là 

đội quân bổ sung cho cuộc chiến tại Việt Nam, họ hiểu 

được thân phận nhỏ bé của mình trong thời khắc đó của 

lịch sử thuộc địa và thật khó để xuất hiện trong những chủ 

đề về chiến tranh. Các nhà sử học chỉ coi những người lính 

đó như những nhân vật phụ của cuộc chiến, những nhân tố 

ngoài lề của các chiến dịch quân sự, hay thậm chí chỉ là 

những thành phần phục vụ cho những câu chuyện phiếm 

về chiến tranh. Đôi khi, một số tác giả Pháp, cả quân nhân 

lẫn dân thường, đã nhắc đến họ trong những câu chuyện 

kể về những biến cố trong chiến tranh của quân đội Pháp 

tại Đông Dương, được nói đến khi muốn nhấn mạnh đến 

sự yếu kém của những mắt xích bé nhỏ này trong quân đội 

viễn chinh Pháp ở vùng Viễn Đông… 

Tuy nhiên, những bằng chứng lại cứ thế xuất hiện 

nối tiếp nhau. Tôi đã tập hợp toàn bộ nội dung các cuộc 

phỏng vấn những người gần gũi với Ben Aomar, những 

cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Maroc như A. Yata, A. 

Bourqia, M. Ferhat… Sau khi kiểm tra lại tất cả những 

điều được tổng hợp lại từ hơn mười buổi nói chuyện, tôi 

nhận thấy rằng, nhìn chung những dữ liệu đã được tập hợp 

đều khẳng định vai trò quan trọng của nhân vật chính.  

Tuy nhiên, giai đoạn ông công tác ở Việt Nam vẫn 

còn khá ít thông tin. Tại một cuộc hội thảo lớn quy tụ rất 

nhiều nhà nghiên cứu ở Milan năm 1987, tình cờ tôi lại 

được sắp xếp ngồi gần với Colotte Pischel, nhà sử học 
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chuyên nghiên cứu về châu Á và châu Phi. Tôi đã nói 

chuyện với bà về trường hợp của Ben Aomar. Bà khuyên 

tôi nên liên hệ với Georges Boudarel, người đã từng gia 

nhập hàng ngũ Việt Minh và sau đó đã giải ngũ khi chiến 

tranh kết thúc. Bà cho tôi địa chỉ của ông ấy ở Paris. Tôi 

đã viết thư cho ông ấy. Ban đầu tôi không nhận được hồi 

âm của ông ấy. Nhưng nhờ có hội thảo được tổ chức bởi 

một đồng nghiệp của ông ấy tại trường đại học, và thông 

quangười tổ chức hội thảo này, tôi đã gặp được ông ấy.  

Tôi đã gặp Boudarel nhiều lần sau đó. Đó là một con 

người thân thiện và tận tình. Ông đã chỉ cho tôi rất nhiều 

cuốn sách hữu ích cho nghiên cứu của tôi. Dù là người sở 

hữu một lượng kiến thức khổng lồ nhưng ông cũng chỉ nói 

khái quát, với một giọng rất ý tứ và giữ khoảng cách nhất 

định khi nói đến những sự việc xảy ra ở Việt Nam. 

Tôi đã phải mất một thời gian khá lâu để có thể hiểu 

rằng ông ấy luôn luôn muốn đảm bảo mình không bị theo 

dõi. Ông luôn đề xuất những địa điểm khác nhau cho cuộc 

gặp mặt của chúng tôi: “Anh hãy dừng tại bến tàu điện 

Republique, trên đường theo hướng Porte des Lilas. Tôi sẽ 

ở phía đướng đối diện…”. Ông cũng rất thận trọng khi 

chọn quán cà phê là địa điểm để chúng tôi trao đổi. Khi tôi 

yêu cầu những thông tin cụ thể như địa danh hay tên của 

người hoặc sự việc, có liên quan trực tiếp hay gián tiếp 

đến Ben Aomar, ông đều nóivòng vo. 

Nhiều tháng sau, vào khoảng tháng 3 năm 1991, tôi 

đã nhận được nhiều bức thư của Boudarel: đó là bản sao 

các bài viết trên báo hay tạp chí, nhiều loại văn bản khác 
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nhau, những tờ truyền đơn, những lời kêu gọi đoàn kết dân 

tộc, sau khi ông được coi là trung tâm của sự cố diễn ra tại 

một cuộc họp của Thượng viện (11). Georges Boudarel có 

vẻ như ngầm nói với tôi: “Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao 

tôi lại giữ im lặng rồi đấy!”. Sau đó ông cho tôi biết rằng 

trước đó ông đã nhận được nhiều bức thư nặc danh đe dọa 

tính mạng.   

Nhờ có Boudarel, cuối cùng tôi đã có thể gặp bà 

Camille Lahrach, vợ của Ben Aomar Lahrach. Ông 

Boudarel đã giúp tôi hiểu được những điều ông không nói 

ra và cả ba chúng tôi thống nhất với nhau sẽ gặp nhau ở 

hiệu sách Sud Est Asie, trên phố Cardinal Lemoine. Mặc 

dù bà ấy có thái độ nghi ngờ, nhưng vào những lần gặp 

sau, bà đã tỏ ra rất dễ mến và cởi mở hơn nhiều. Tôi hiểu 

được sự im lặng của bà Camille: bà chỉ nói sơ qua một vài 

điều nhạy cảm trong quá khứ của Ben Aomar; bà đã cố 

gắng gìn giữ hình ảnh của chồng mình; bà đã nói chừng 

mực về thái độ bất mãn của chồng mình lúc cuối đời, bà 

đã xây dựng một vỏ bọc im lặng đối với sự nghiệp của 

Ben Aomar mà trước đó tôi đã nghiên cứu. 

Tôi thấy cần thiết khôi phục vai trò quan trọng thực 

sự của Ben Aomar trong lịch sử. Lần này tôi lại xoay ra 

nghiên cứu những người đã từng tham gia chiến tranh 

Đông Dương: đó là lính biệt kích, lính mộ, lính kỵ binh… 

Nhưng chính họ phải là người tự lên tiếng nói về hoàn 

cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ. Cũng cần phải chú ý rằng 

trí nhớ con người cũng có giới hạn: do vậy làm cách nào 

để khơi gợi lại những hồi ức về Việt Nam trong họ để 

những cuộc nói chuyện có thể thu được nhiều thông tin 
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nhất?... Tuy nhiên, vẫn còn những cựu chiến binh chỉ lắng 

nghe và im lặng, một số khác lên tiếng và tự khiển trách 

bản thân… Nhưng tôi luôn có cảm giác vẫn chưa hoàn 

thiện, vẫn chưa nhanh chóng thu thập tất cả thông tin, vẫn 

thấy thiếu những nhân chứng quan trọng. Do đó, tôi đã 

chuẩn bị đi gặp bác sĩ Abdellatif Mansouri, người bạn thân 

của Ben Aomar trong những năm cuối đời. Khi Ben 

Aomar vẫn còn bị lưu đày ở An giê ri thì người bạn của 

ông đã qua đời trong một tai nạn giao thông ở Tây Ban 

Nha. Djillali, viên trung úy từng dưới sự chỉ huy của Ben 

Aomar ở Việt Nam, đã đi đâu? Còn những người bạn như 

Ilse, Isou, biệt danh Viet Nguyen Nhu, mà Jacques Doyon 

nhắc đến trong tác phẩm “Những người lính da trắng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh” (12), đang ở đâu trong vùng Midi? 

Liệu có quá muộn để viết lên câu chuyện này? Liệu tôi 

còn có thể chờ được? Rất nhiều tài liệu đã bị mất và có 

những tài liệu không thể tiếp cận được.  

Liệu những chi tiết trong câu chuyện này có mô tả 

chính xác chủ đề cần khai thác? Nhưng có vẻ như phần 

lớn các nhân vật trong câu chuyện vẫn còn đắn đo và 

không muốn nhắc đến những sự kiện có sự góp mặt của họ 

(13). Thực sự là tính chất trực tiếp không chỉ có mặt trái 

mà còn có nhiều điều tốt đẹp. 

Từ Việt Nam trở về, Ben Aoman đã ở lại quê hương 

một thời gian, rồi sau đó sang An-giê-ri để gia nhập quân 

kháng chiến Ma-rốc.  

Khi những vùng tối trong suy nghĩ được kích động 

thì phần lớn con người đều tìm cáchbiện hộ bằng mọi giá. 

Bất kỳ nhóm, cá nhân hay thể chế nào cũng có những 
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vùng tối đó trong suy nghĩ và muốn bảo lưu nó, muốn 

chống lại việc đưa vùng tối đó ra ánh sáng bằng cách che 

giấu nó (14). Có rất nhiều nhân chứng giữ lợi ích sống còn 

bằng việc bảo vệ những điều họ biết trong bí mật, không 

đưa ra ánh sáng. Hiểu được thực tế này tác giả đã phải sử 

dụng ngôn từ rất thận trọng trong tác phẩm của mình.  

Khi càng đi sâu nghiên cứu, tôi càng hiểu rõ vai trò 

mà vô hình chung tôi gắn cho nhân vật chính: ông trở thành 

chủ đề chính của một cuộc tranh luận lớn nhất. Nếu chỉ viết 

điểm qua những nét chính, tập hợp vàloại bớt các sự việc 

thì liệu đối với người đã từng sống ở Việt Nam như ông, vai 

trò kết nối giữa phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh 

giải phóng xã hội còn có ý nghĩa nữa không? Liệu vai trò 

này có thể được thực hiện ở Ma-rốc hay không? 

Một trong những ý kiến phản bác thế hệ thanh niên 

tham gia quân ngũ cuối những năm 1960 và đầu những 

năm 1970, được giác ngộ chủ nghĩa Mác xít như những 

chiến sĩ cách mạng là họ có biết ở Ma-rốc nói riêng, và 

khu vực các nước Ả-rập nói chung, liệu phong trào giải 

phóng dân tộc có phải gắn liền với phong trào giải phóng 

xã hội hay không? Liệu những phản bác đó có sai lầm 

không (15)? Hình tượng lịch sử chân thực của Ben Aomar 

đã đặt lại vấn đề về những sai lầm chủ đạo của phong trào 

dân tộc, đặc biệt là sai lầm của phe cánh tả. Đối với Ben 

Aomar, tức Maarouf, chính như Việt Nam và Trung Quốc 

là hai nơi ông đã từng trải qua thời gian sống, đã từng trải 

qua mối quan hệ cùng chung sống hòa bình, thân thiết, 

không chỉ đơn thuần được nói đến trong sách vở, với các 
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mô hình lý thuyết, các cung bậc cảm xúc và quan điểm 

thẩm mỹ… 

Nhưng tầm quan trọng và sự tồn tại của M’hamed 

Ben Aomar Lahrach không chỉ dừng lại trong các hoạt 

động cách mạng Việt Nam: liệu trước đó ông có phải là 

một trong những nhân vật nòng cốt đầu tiên của Đảng 

Cộng sản Ma-rốc? Liệu ông đã kinh qua một trong những 

bài học lớn của chủ nghĩa xã hội trong nội bộ Đảng? Liệu 

ông đã trải qua một quãng thời gian lâu dài hoạt động tại 

các nước xã hội chủ nghĩa phương Đông? Có phải đến lúc 

cuối đời, ông đã không còn gắn bó với những tổ chức ông 

gia nhập trước kia? Người đồng chí cấp vị tướng này đã 

trở thành một trong những tượng đài vĩ đại vận dụng thành 

công chủ nghĩa Mác xít trong khu vực. Đồng thời ông 

cũng là một hiện tượng xã hội mang tính cá thể cao, một 

chân dung điển hình, một mẫu hình chiến sĩ đấu tranh của 

thế giới thứ ba, là gương mặt điển hình đại diện cho giai 

cấp nông dân, là người anh hùng, nhà lãnh đạo chính trị và 

quân sự tài ba, cho dù ông phải trải qua những ngày cuối 

cùng của cuộc đời trong nghèo khổ, men rượu, bị coi 

thường và bị người đời lãng quên.  

Nếu bạn chưa từng trải qua cuộc sống của một người 

chiến sĩ, một vị tướng, chắc chắn sẽ khó để xây dựng hình 

ảnh bạn như một người anh hùng của một thời đại huy 

hoàng, đáp ứng những mong mỏi, kỳ vọng của những 

người công nhân, nông dân, và như một hình ảnh đối lập 

với bức tranh xã hội u ám với những con người bảo thủ 

như trong các thiết chế nhà nước của chúng ta. Từ những 
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suy nghĩ còn mơ hồ về điều không tưởng vẫn còn tồn tại 

trong tư duy con người, chân dung của bạn sẽ được khắc 

họa, xây dựng và thần thoại hóa nếu sự tồn tại của bạn là 

không có thực, là giản đơn và bình dị.  
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Theo các nguồn tin thì M’hamed Ben Aomar 

Lahrach sinh ra vào năm 1914-1915, tại Mzirig, gần 

Khouribga, nơi sinh sống của những bộ tộc Oulad 

Abdoun. Ông xuất thân từ gia đình nông dân. 

Có rất ít thông tin chính xác về thời thơ ấu của ông. 

Ở Việt Nam, ông rất tự hào khi giới thiệu bản thân là một 

người con của một trong những bộ lạc sinh sống trên dãy 

Atlas, luôn đấu tranh kiên cường chống lại sự xâm lược 

của quân Pháp. Ông giải thích rằng sở dĩ ông có màu da 

ngăm đen là do bà của ông là một người da đen và ông rất 

tự hào về điều này.  

M’hamed Ben Aomar lớn lên trong bối cảnh đặc biệt 

của xã hội dưới thời thuộc địa khi mà những ngôi làng của 

thợ khai thác mỏ quặng đua nhau mọc lên. Những ngôi 

làng này được dựng lên kể từ khi những mỏ quặng phốt 

phát của bộ tộc Ouad Abdoun được khai thác, kéo theo 

một số lượng lớn công nhân đến làm việc tại đây (17). 

Khu nghỉ ngơi dành cho các công nhân tại những ngôi 

làng xây dựng tăng theo cấp số nhân, với nhiều kiến trúc 

đa dạng, nằm rải rác khắp nơi. Công nhân làm công việc 

khai thác khoáng sản lâu dài, cũng nhờ đó lợi nhuận thu 

được ngày càng nhiều và cơ sở hạ tầng của các hầm mỏ 

ngày càng được nâng cấp, các mối quan hệ kinh tế được 

đa dạng hóa, điều này đã tạo nên một động lực kinh tế đặc 
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biệt, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Cơ quan phốt phát 

quốc gia (18).  

Cách tổ chức công việc ở đây đã tạo nên lối sống tập 

thể độc đáo, tập hợp những cá nhân độc lập làm việc trong 

một môi trường mới dựa vào khai thác khoáng sản và 

được nhà máy quản lý. Cuộc sống mới diễn ra trên nền 

tảng của các loại xung đột, ví dụ như mâu thuẫn giữa nông 

thôn và khu mỏ, xu hướng liên kết được thiết lập giữa các 

làng bản và ban quản lý nhà máy, giữa tính lâu đời của các 

làng bản với tính tạm thời của việc khai thác mỏ.  

Mọi người đều biết rằng Cơ quan phốt phát quốc gia 

đã có quyết định khai thác quặng phốt phát từ những năm 

1920. Các bộ lạc ít người sống trên cao nguyên Ouled 

Abdoune luôn duy trì cuộc sống bán du mục. Họ chăn 

nuôi các loại gia súc nhỏ, do đó thường xuyên thay đổi 

chỗ ở,chuyển đến những vùng đất có nhiều đồng cỏ và khí 

hậu mát mẻ. Đất đai của các bộ lạc được canh tác rất ít, 

ngoại trừ vùng cao nguyên Gouffaf.  

Vào thời kỳ đó, duy chỉ có một bộ phận rất nhỏ dân 

số đã tụ hợp lại để sinh sống cùng nhau, mà theo thuật ngữ 

thống kê, đó là “quần cư”. Tình hình dân số ở đây luôn 

dao động, tạm thời và không ổn định. Do đó, khu vực này 

thiếu mạch máu giao thông quan trọng. Ban đầu, những 

công nhân làm việc ở đây chủ yếu có xuất thân từ tầng lớp 

nông dân và tù nhân. Số lượng công nhân đến từ phía Nam 

xa xôi của Ma-rốc đã tăng lên rất nhiều.  
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Liệu Ben Aomar có xuất thân từ một trong những 

gia đình nông dân sinh sống bằng nghề chăn nuôi và trồng 

trọt trong điều kiện khí hậu thảo nguyên bán khô hạn hay 

không? Liệu những gia đình này có bị ảnh hưởng bởi hiện 

tượng “quần cư” tại những khu mỏ ở Khouribga trong 

những năm 1920- 1930, và thu hút những người nông dân 

từ những khu vực lân cận đến làm việc tại Khouribga, 

Boujniba hay Boulanoir hay không? Năm 1986, ba mỏ đã 

được khai thác nhờ sựcó mặt và công sức của lực lượng 

lao động nói trên.  

Ben Aomar được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh 

xã hội với những dự án xây dựng nhà ở mới của Cơ quan 

Phốt - phát quốc gia mọc lên như nấm kể từ những năm 

1920. Kiến trúc của kiểu nhà mới này khác hẳn với kiểu 

nhà ở tạm bợ trong các khu ngoại thành: được gọi là 

karyan, một kiểu nhà ở có giá cả thấp, đó là một sự kết 

hợp giữa nhà lán gỗ, túp lều cỏ,… pha trộn giữa kiến trúc 

nhà ở nông thôn và thành thị.  

Vào những năm 1929-1930, khi ở tuổi 14, 15, 

M’hamed đã làm gì? Đến năm 1942, ông đã làm gì khi ở 

tuổi 27? Có làm ở khu mỏ không? Hay là làm những công 

việc lặt vặt như bán hàng? Hay làm việc trên các công 

trường xây dựng? Ông hiếm khi kể với vợvề gia đình, thời 

tuổi trẻ và các hoạt động của mình, nếu có thì cũng chỉ là 

đại ý chung chung. Ông đã thi đỗ kỳ thi tuyển của Cơ 

quan bưu chính nhà nước. Đó là một kỳ thi rất khó, bao 

gồm thi viết chính tả, giải các bài toán đại số, kiểm tra 

kiến thức về địa lý và lịch sử nước Pháp. 
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Khi còn thanh niên, ông có lựa chọn gia nhập quân 

ngũ hay không? Liệu ông có bị bắt buộc tham gia không? 

Chắc chắn là có, bởi vì cũng giống như hàng nghìn thanh 

niên Ma-rốc, ông tham gia chiến tranh chỉ vì kiếm sống: 

“Chúng tôi tham gia quân ngũ chỉ vì miếng cơm manh áo” 

(19). Liệu ông có tham gia Thế chiến thứ hai, đặc biệt 

trong thời kỳ chế độ bảo hộ, kể từ khi quân Đồng minh đổ 

bộ lên khu vực Bắc Phi trong chiến dịch Bó Đuốc tháng 

11 năm 1942. Sau này, ông đã thuật lại những câu chuyện 

chiến tranh cho bạn bè, trong đó có cả việc cướp bóc trên 

mảnh đất Tobrouk, nơi dấu chân ông đã hằn sâu vào cát 

đen: “Những câu chuyện ông kể về khu mỏ phía Nam 

Tobrouk vẫn còn vang vọng bên tai tôi”, Abdallah 

Layache đã khẳng định như vậy. Dưới sự chỉ huy của 

Leclerc, ông đã tham gia chiến dịch sa mạc tại Li-bi, trận 

đánh tại Tuy-ni-di và có mặt tại những giai đoạn quan 

trọng nhất của chiến dịch nước Ý năm 1943.  

Ông đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trận 

chiến Monte Cassino tại Ý khi tiểu đội lính Ma-rốc đã phá 

được chốt quân sự này, trong khi quân Mỹ đã không thành 

công trước đó.  

Hồi ức chiến tranh luôn ám ảnh ông như là một trải 

nghiệm khắc sâu trong tâm trí. Sau này, tại Việt Nam, ông 

đã lợi dụng ảnh hưởng của chiến thắng tại trận chiến 

Cassino và Carigliano như một thứ vũ khí tuyên truyền 

chống lại quân viễn chinh Pháp tại Viễn Đông. 

Ben Aomar có rất nhiều câu chuyện thú vị về chiến 

dịch nước Ý, đặc biệt về thái độ kiểu nhà binh của lính 
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Ma-rốc. Trong tiểu thuyết “La Ciociara” của Alberto 

Moravia, tác giả lên án chuyện lính ta-bo cưỡng hiếp 

những người phụ nữ Ý trong đó cóRosetta là con gái ông. 

Đây là tác phẩm không chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng 

lãng mạn của tác giả, mà còn dựa trên sự thật lịch sử. 

Những câu chuyện như vậy có lẽ đã xuất hiện ngày càng 

nhiều tại những nơi mà đội quân lính người Ma-rốc và 

nước khác hành quân qua. Trong tiểu thuyết “Hai nghìn 

năm hạnh phúc”, tác giả Maria Antonietta Macchiochi đã 

tái hiện lại khung cảnh in đậm dấu vết của lính Ma-rốc 

dưới sự chỉ huy của tướng Pháp: “Sư đoàn người Ma-rốc 

của tướng Guillaume đã gieo rắc mầm bệnh giang mai tại 

thành phố Pouilles, Basilicate và Latium. Malaparte kể với 

tôi rằng Giáo hoàng đã gửi một thông điệp đến Ban chỉ 

huy quân Đồng minh yêu cầu “không để những người lính 

Ma-rốc bước vào các cửa của thành phố Vĩnh cửu Roma”.  

“Tại Vatican, có khoảng 3000 phụ nữ lưu vong. 

Những chỉ huy người Ma-rốc rất tôn kính Giáo hoàng bởi 

vì Giáo hoàng thu hút một số lượng lớn phụ nữ tín đồ mà 

họ tưởng tượng rằng đó là hậu cung ba nghìn mỹ nữ của 

Giáo hoàng, tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực. 

Những người phụ nữ Ý bị lính Ma-rốc cưỡng bức thời kỳ 

đó đã có một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời 

của tôi…” 

“Lính Ma-rốc cũng cưỡng bức cả những bé gái 6,7 

tuổi được mẹ bán cho quân lính của tướng Guillaume: sau 

khi thỏa mãn, họ thưởng cho chúng 5 hoặc 10 đô la” (21). 

Những câu chuyện trên có thể đã được M.A. 

Macchiochi cường điệu hóa. Song một tài liệu của 
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M’hamed Ben Aomar đã minh chứng thuyết phục cho 

những câu chuyện trên: “Lịch sử quân đội trong nhiều 

cuộc chiến tranh đã cho chúng ta thấy rằng nguyên nhân 

chủ yếu làm nên chiến thắng của đội quân lính đánh thuê 

là nhờ được trang bị vũ khí chiến đấu hiện đại và nghệ 

thuật sử dụng vũ khí. Nói về lòng dũng cảm của họ thì họ 

cảm thấy thất bại mỗi khi không cướp được chiến lợi 

phẩm! Lấy ví dụ như trong Chiến tranh thế giới thứhai, 

trên chiến trường Monte Cassino (Ý), chúng ta đã thấy đội 

lính mộ nổi tiếng hiếu chiến và can đảm lại rụt đầu như 

những con rùa trước sức mạnh của quân Đức. Sau đó, lính 

biệt kích Ma-rốc đã được điều động đến, mang theo những 

khẩu súng đại bác khủng và đã chiếm đóng những chốt 

quân sự của quân địch bị “đội lính mộ dũng cảm” bỏ qua. 

Ngược lại, ở chiến trường Siena, sau ba lần thử nghiệm 

thất bại thảm hại, quân Đồng minh đã phải huy động quân 

đội của tướng Juin. Hiểu rõ tâm lý quân lính của mình, vị 

tướng này đã hứa với họ rằng sau khi thành công chiếm 

đóng Siena, ông sẽ cho họ 24 giờ tự do không cần tuân 

theo quân lệnh! Hiển nhiên, ngay sau đó chưa đầy một 

ngày, Siena đã bị thất thủ hoàn toàn (…). 24 giờ tự do  đã 

được thực hiện tức thì (…), đội lính mộ đã thể hiện “lòng 

can đảm” khi thực hiện hàng loạt những hành vi cướp bóc, 

cưỡng hiếp và tàn sát những người dân vô tội!” (22). 

Những hành động này của họ cũng không làm thay 

đổi nhận xét của ông về công cuộc đấu tranh cho tự do dân 

tộc của nhân dân Ma-rốc. Ông tin tưởng rằng những câu 

chuyện về phong trào đấu tranh sẽ được những đồng đội 

của ông kể lại cho đến tận bây giờ. Ông đã viết rất rõ ràng 
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rằng: “Chúng ta quên rằng dân tộc Ma-rốc đã chiến đấu 

một cách dũng cảm chống lại Đức quốc xã tàn bạo, từ dọc 

biên giới Tuy-ni-di đến nước Đức, không chỉ vì quyền tự 

do của những dân tộc khác, mà còn là quyền tự do của 

chính mình” (23) 

Khả năng quân sự tài tình của Ben Aomar đã được 

minh chứng qua tài bắn súng thiện xạ khi gia nhập quân 

đội Pháp. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã được phong 

hàm chuẩn úy và được trao tặng huân chương chiến tranh 

sau đó.  

Liên quan đến tiểu sử của Ben Aomar, không hề có 

thông tin xác nhận việc ông đã gia nhập đội ngũ nòng cốt 

của Đảng Cộng sản Ma-rốc. Tuy nhiên, là “công nhân 

được đào tạo chuyên môn”, ông đã hoạt động tích cực cho 

phong trào công đoàn và sau khi “chiến tranh kết thúc”, 

ông “lại tìm cách liên hệ với Đảng Cộng sản”. Bà Camille, 

vợ ông, còn khẳng định rằng ông đã gia nhập Đảng Cộng 

sản từ trước chiến tranh. Điều này cũng chưa có cơ sở 

chắc chắn lắm. Liệu ông có chịu ảnh hưởng của phong 

trào cộng sản ở Ý hay không? Trong ấn bản tháng 3 năm 

1944 của tờ báo “Hành động công đoàn”, tuần san chuyên 

về phong trào công đoàn dưới thời kỳ Bảo hộ (Tổng hội 

Công đoàn Ma-rốc), thấy có một đề mục viết rằng: 

“Chúng tôi đã nhận được một bức thư của Ban chỉ huy 

thông tin (của quân đội) thông báo rằng tờ báo của chúng 

tôi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của những người lính 

khi gia nhập quân viễn chinh ở Ý, vì vậy chúng tôi có ý 

định đặt báo với số lượng 20 bản… Ban chỉ huy thông tin 

còn yêu cầu được giảm giá, thậm chí là đặt mua với giá 

gốc… Chúng tôi sẽ tặng báo miễn phí. Trưởng ban chỉ huy 
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thông tin vừa mới gửi đến tòa soan một loạt danh sách các 

địa chỉ nhận báo…. Chắc chắn người nhận báo là các chỉ 

huy trung đoàn, họ sẽ rất vui mừng khi thấy tờ báo được 

đưa đến tận tay những người lính” (24). 

Khi chiến tranh kết thúc, Ben Aomar đã trở về quê 

hương sau năm 1945. Dường như chiến tranh đã tạo điều 

kiện cho ông trau dồi được nhiều kiến thức. Những người 

bạn của ông nói rằng chiến tranh đã đóng một vai trò quan 

trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị của con người 

đặc biệt nhanh nhạy và cởi mở như ông. Mọi người nhận 

định rằng ông đã được kết nạp Đảng thời kỳ sau chiến 

tranh, khi đó ông đã được giác ngộ lý tưởng cộng sản và 

đạt trình độ cao về lý luận chính trị. Chính trình độ lý luận 

chính trị cao cấp và khả năng quân sự xuất sắc đã thúc đẩy 

ông lựa chọn Việt Nam là nơi thực hiện sứ mệnh của mình 

sau này.  

Những người bạn thời đó đánh giá rất cao trình độ lý 

luận chính trị của Ben Aomar. Trong số những công nhân 

trưởng thành trong Phong trào công đoàn Ma-rốc, 

M’hamed Ben Aomar được xếp ngang hàng với những 

nhân vật xuất sắc như Tahar, Haddaoui, Alaoui Mamou, 

Lahcen Ben Maati, Taib Bouazza.Ông có khả năng nói 

tiếng Pháp và Ả Rập lưu loát, tham gia tích cực các phong 

trào chủ nghĩa xã hội và phong trào công đoàn trong giới 

công nhân. Ông lĩnh hội thêm nhiều tri thức chính trị kể từ 

khi gia nhập Đảng Cộng sản Ma-rốc và tham gia các khóa 

học đào tạo chuyên ngành của Đảng. Haddaoui được cấp 

chứng chỉ chuyên ngành điện, M. Alaoui và T. Bouazza 

được cấp chứng chỉ học nghề. Những người khác thì rời 

trường học sớm hơn (25).  
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M’hamed Ben Aomar đã học hết năm đầu tiên của 

chương trình đào tạo nghề (26). Ít nhất ông đã theo học tại 

trường học Hồi giáo của Pháp ở Khouribga và cũng có thể 

ông đã nhận được chứng chỉ học nghề của trường này với 

những môn học khác và khó hơn rất nhiều so với chương 

trình đào tạo ở châu Âu.  

Ben Aomar trở thành viên chức của Cơ quan bưu 

chính quốc gia, nhưng sau một thời gian ngắn, ông đã 

được điều chuyển công tác đến Tadla. Do thiếu tài liệu và 

hồ sơ liên quan nên cuộc sống của ông trong giai đoạn này 

vẫn còn khá bí ẩn.  

Người đầu tiên được Cơ quan bưu chính quốc gia 

tuyển dụng ở Tadla năm 1931 nhớ lại rằng: có lẽ Ben 

Aomar đã làm việc khoảng bảy ngày ở Cơ quan bưu chính 

quốc gia với vị trí là người đưa hàng. Ông có nhiệm vụ 

vận chuyển hàng hóa. Trong bảy ngày làm việc đó, ông đã 

bị chính quyền thực dân giam giữ ba đêm trong tù bởi thái 

độ “không chịu phục tùng”. Đó là một người đàn ông có 

vóc dáng vạm vỡ và có tài hùng biện. Ông không hề giấu 

giếm thiện cảm của mình với phong trào cộng sản. Thậm 

chí rất nhiều nhà lãnh đạo phong trào cộng sản còn đến 

gặp ông tại nơi làm việc (27).  

Cho đến bây giờ rất khó có thể tìm thấy những thông 

tin chính xác liên quan đến lý do ông rời bỏ Cơ quan bưu 

chính quốc gia. Vào thời kỳ này, tên tuổi của Ben Aomar 

bắt đầu được biết đến trước tiên là từ các phong trào công 

đoàn và sau đó là các hoạt động chính trị. Ông đã tích cực 

tham gia các phong trào đấu tranh cho giai cấp công nhân 

và giác ngộ sâu sắc lý tưởng cộng sản. 
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Liệu ngày nay chúng ta có thể thu thập những thông 

tin cụ thể về hành trình của một người đấu tranh tích cực 

cho phong trào công đoàn trong những năm 40? Những 

thông tin đó cũng đã bắt đầu xuất hiện mặc dù còn hiếm 

và không chắc chắn. Có phải ông đã có mặt vào tuần cuối 

cùng của tháng 9 năm 1945 khi Ali Yata, Bí thư Đảng 

Cộng sản Ma-rốc, đã đích thân đến Casablanca để chủ trì 

buổi lễ khai trương báo Hy vọng? (28). Hiện tại, ông Ali 

Yata đã không còn nhớ được chính xác địa điểm lần đầu 

tiên gặp Ben Aomar (29). Có thể là ở Tadla hoặc cũng có 

thể là ở Khouribga chăng?... 

Sau này, khi Ủy ban lâm thời Mặt trận quốc gia được 

thành lập, tiếp nối bước chân của Bourqia, Ahmed El 

Mahdi và Si Benm Barek, ông trở thành đại diện công đoàn 

của giai cấp công nhân nông trại với cái tên “Si Ben 

Aomar” theo cách gọi của báo chí, và tiếp tục đảm nhiệm 

“vai trò là người phát ngôn của những cựu binh của phong 

trào đấu tranh vùng Tadla" (30). Sự quan tâm đối với các 

cựu binh cũng chính là một trong những chính sách quan 

trọng của Đảng Cộng sản thời đó, bởi lẽ họ chính là đối 

tượng quan trọng giúp Đảng Cộng sản mở rộng ảnh hưởng.  

Mặt trận Quốc gia, nơi Ben Aomar từng làm việc, là 

một tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản, được thành lập sau khi sức ảnh hưởng của Đảng Cộng 

sản Ma-rốc bị suy yếu do các yếu tố khách quan. Chúng ta 

đều biết rằng phần lớn các tổ chức chính trị của Ma-rốc 

đều lấy khẩu hiệu coi "độc lập cho đất nước” làm mục 
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đích hoạt động, trong khi đó với việc thông qua một nghị 

quyết nội bộ của Trung ương Đảng (tháng 2 năm 1946), 

Đảng Cộng sản Ma-rốc chỉ kêu gọi nhân dân Ma-rốc đoàn 

kết "để cải thiện điều kiện sống và giành các quyền tự do 

dân chủ" (31). Nhưng ngay sau khi công bố bản Tuyên 

ngôn vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 8 năm 1946, Đảng 

Cộng sản đã tiến một bước xa hơn trong các yêu cầu đấu 

tranh của mình khi yêu cầu hủy bỏ Hiệp ước Fès và Thỏa 

thuận Pháp -Tây Ban Nha năm 1912 (32).  

Ngày 28 tháng 8, Quốc Vương Ma-rốc đã tiếp một 

phái đoàn của Đảng Cộng sản (33). Vào thời điểm đó, sự 

hiện diện của những người Ma-rốc trong đội ngũ lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản rất quan trọng. Nguyên nhân lí giải 

cho điều này là do số lượng đảng viên người Pháp bị giảm 

và số lượng người châu Âu gia nhập Đảng giảm đi đáng 

kể sau khi chính phủ của Thủ tướng Pháp Ramadier đã 

loại bỏ các thành phần Đảng Cộng sản ra khỏi bộ máy 

chính quyền. Sức ảnh hưởng của Đảng Istiqlal ngày càng 

được củng cố, trong khi đó, sức mạnh của Đảng Cộng sản 

bị suy yếu từng ngày. Điều này phải chăng như phân tích 

của một số học giả, là do Đảng Cộng sản chủ động rút lui, 

tự đâm thủng tàu của mình? Có phải Đảng Cộng sản Ma-

rốc đã áp dụng điều mà mọi người gọi là "thuyết bảo toàn 

gián tiếp"?. Ít ai tin rằng Đảng Cộng sản Ma-rốc đã tự 

nguyện hủy hoại mình để không làm ảnh hưởng đến sự 

phát triển của Đảng Istiqlal.  

Sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Ma-rốc bị suy 

yếu là do một số lượng lớn công nhân đã gia nhập Đảng 



 

39 

Istiqlal. Trước tình hình trên, Đảng Cộng sản Ma-rốc đã 

thành lập Mặt trận Quốc gia năm 1947 (34). Những kết 

quả thu được sau khi thành lập tổ chức này tương đối khả 

quan (35). Tuy nhiên, tại một số vùng, Đảng Cộng sản 

Ma-rốc vẫn duy trì được vai trò quan trọng của mình. Cụ 

thể như ở Tadla, Đảng Cộng sản Ma-rốc đã gặt hái được 

nhiều thành công đáng kể nhờ những hoaṭ động tích cực 

của các đảng viên.  

Abdeslam Bourqia, một trong những người tiên 

phong của Đảng Cộng sản Ma-rốc, hiện đang là Ủy viên 

Bộ chính trị của Đảng Tiến bộ và Xã hội, vẫn còn nhớ như 

in các phong trào đấu tranh của Đảng Cộng sản thời đó, 

đặc biệt là ở vùng Tadla: “Các phong trào do Đảng Cộng 

sản lãnh đạo diễn ra sôi nổi, Đảng Cộng sản đã đặt nền 

móng vững chắc tại đây”. Tadla là vùng có vai trò quan 

trọng phát triển tổ chức Đảng. Tổ chức chính trị này đã 

lãnh đạo phong trào nông dân chống lại thực dân và chế 

độ phong kiến, đòi chấm dứt sự bất bình đẳng và giảm đói 

nghèo cho tầng lớp nông dân. Ngày nay, những người 

nông dân và lao động nông trại vẫn còn nhớ đến những 

hoạt động của Đảng Cộng sản phản đối chế độ nô dịch mà 

thực dân áp dụng: ép buộc những người nông dân làm 

những công việc nặng nhọc như gieo trồng và thu hoạch 

nhưng không trả lương cho họ…” (36). 

Ben Aomar thấu hiểu những nỗi đau khổ của người 

nông dân và sự áp bức của thực dân đối với công nhân 

nông trại. Trong một bài viết đăng trên thời báo Hy vọng, 

ông nhấn mạnh: “Họ bị đánh đập, bị lăng mạ, chửi bới, bị 
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tống giam một cách vô lý. Không được quên sắc lệnh nổi 

tiếng cho phép giữ công nhân tiếp tục làm việc cho đến 

khi thanh toán hết nợ nần. Khi những người công nhân bắt 

buộc phải vay nợ để duy trì cuộc sống hàng ngày, có nghĩa 

là họ bị lệ thuộc và không có khả năng rời bỏ công việc họ 

đang làm” (37). Ben Aomar đã mỉa mai quyền tự do tìm 

kiếm việc làm khi số nợ phải trả không ngừng tăng lên.  

Tuy nhiên, sức chiến đấu của Đảng Cộng sản vẫn 

được bộc lộ rõ nét ở các phong trào công đoàn cho dù số 

lượng công nhân tham gia công đoàn giảm đi đáng kể vào 

năm 1946. Phong trào công đoàn lan rộng chủ yếu là nhờ 

những nỗ lực của Đảng Cộng sản (38). Kể từ năm 1945, 

đầu năm 1946, người lao động Ma-rốc có thể tự do gia 

nhập các tổ chức công đoàn, thậm chí có thể tham gia 

quản lý, điều hành và lãnh đạo các tổ chức đó. Số lượng 

những người tham gia phát biểu ý kiến tại các cuộc họp 

công đoàn ngày càng nhiều. Hơn nữa, đại diện của họ 

được đích thân Thống chế và Văn phòng Thống chế tiếp 

đón: những thay đổi này đã được thực hiện dưới thời 

Thống chế Erik Labonne. Theo quan điểm chủ nghĩa dân 

tộc cấp tiến, ông là người tương đối ôn hòa và cởi mở, 

nhưng ông không thể tự đưa ra quyết định hủy bỏ Sắc lệnh 

ngày 24 tháng 5 năm 1938 cấm người Ma-rốc tổ chức 

công đoàn (39).  

Được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 

12 năm 1946, Hội nghị lần thứ tư của Hiệp hội công đoàn 

đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình Ma-

rốc hóa phong trào công đoàn. Người Ma-rốc chiếm gần 
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66%, tức 2/3 số lượng 55000 người tham gia công đoàn. 

Theo thời báo Lao động công đoàn, hơn 200 đại biểu được 

cử từ 459 ứng viên của 148 tổ chức công đoàn đã nhóm họp 

tại hội trường Djenan El Harti ở Marrakech. Trong báo cáo 

được trình bày tại hội nghị, Henri Prudhomme, Tổng thư ký 

Hiệp hội đã nêu ra những vấn đề đang tồn tại. Cụ thể là: các 

tổ chức cơ sở hoạt động thiếu tích cực, báo chí công đoàn 

còn nhiều hạn chế, tệ nạn quan liêu, quan hệ giữa các tổ 

chức cơ sở và tổ chức lãnh đạo còn thiếu biện chứng, ngân 

sách chậm giải ngân…”. Ông đã kêu gọi các nhà hoạt động 

phong trào công đoàn nhanh chóng kết nạp thêm nhiều 

công nhân Ma-rốc. Ông Labonne khẳng định: “Chúng tôi sẽ 

không chỉ dừng lại ở con số 33.000 thành viên Ma-rốc, mà 

có thể lên đến 50.000 người, thậm chí 80.000 vào một ngày 

nào đó. Đây là mục tiêu của chúng tôi” (40). Năm 1946, số 

lượng thành viên đã vượt qua con số đầu tiên. Trong đó, 

điều đáng chú ý nhất là sự hiện diện của số lượng lớn các 

nhà đấu tranh cho phong trào công nhân.  

Trong số 33 diễn giải phát biểu tại hội nghị thì có 

đến 12 người Ma-rốc. Ví dụ như Kacem, công nhân xây 

dựng đập nước Infout đã trình bày ý kiến bằng tiếng Ả 

rập, sau đó bài phát biểu đã được dịch ngay sang tiếng 

Pháp. Ông đã chỉ ra tính thiếu pháp lý của các phong trào 

công đoàn Ma-rốc và sự thiếu vắng nghiêm trọng các qui 

định về an sinh xã hội dành cho công nhân Ma-rốc. Tổ 

chức công đoàn độc lập do ông tổ chức vài tuần sau đó đã 

bị giải tán ngay lập tức và sau đó ông đã bị bắt giam.  

Tất cả các diễn giả Ma-rốc đều nhấn mạnh đến 

quyền tổ chức công đoàn. M’hamed Tahar đã trình bày 
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tham luận sôi nổi nhất: “Chúng ta cần phải giữ đúng lời 

hứa. Các nhà đấu tranh cho phong trào công nhân luôn 

đánh mất vai trò của mình, do thiếu hoạt động công đoàn. 

Cần phải chấm dứt vấn đề này. Nếu như Thống chế vẫn 

còn giữ nguyên thái độ đó, chúng ta cần phải tiến hành 

hành động ở Paris, và nếu cần thiết, sẽ cử một phái đoàn 

sang gặp chính phủ mới của Pháp” (41). Giống như các 

đại biểu tham gia hội nghị, Tahar đã gia nhập công đoàn 

thông qua Đảng Cộng sản. Tahar được coi như là gương 

mặt điển hình của công nhân Ma-rốc được đào tạo về các 

phương pháp tổ chức hoạt động của đảng và công đoàn 

công nhân Pháp. M’hamed Tahar không phải là trường 

hợp duy nhất. Ông là đại diện của Công đoàn bến cảng và 

kho bãi, còn có Chouffani, đại diện cho Công đoàn giao 

thông, Naciri trong lĩnh vực hàng hải, Kacem trong lĩnh 

vực xây dựng, Tayeb Bouazza trong lĩnh vực bưu chính,… 

còn M’hamed Ben Aomar đại diện công đoàn công nhân 

nông trại vùng Tadla.  

Hội nghị của Hiệp hội công đoàn Marrakech được tổ 

chức dưới sự chủ trì của Đảng Cộng sản. Đảng đã đưa ra các 

định hướng, trong đó có kiến nghị triển khai giai đoạn mới 

cho sự phát triển của phong trào công đoàn Ma-rốc. Đây là 

lần đầu tiên một số người Ma-rốc đã được chỉ định cho các 

vị trí lãnh đạo trong các tổ chức công đoàn. Năm 1945, 

Mekki Abdenbi là Ủy viên người Ma-rốc duy nhất trong Ban 

chấp hành. Năm 1946, có thêm bảy người Ma-rốc là Ủy viên 

ban chấp hành và ba người trở thành thành viên của Văn 

phòng Tổng hội. Hơn thế nữa, một người Ma-rốc còn được 

chỉ định cùng giữ chức vụ Tổng thư ký của hội.  
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So với những nước Bắc Phi khác, quá trình Ma-rốc 

hóa phong trào công đoàn diễn ra với tốc độ chậm. Ở An-

giê-ri và Tuy-ni-di, đã có rất nhiều chiến sĩ cộng sản tham 

gia phong trào công đoàn, giữ vai trò tiên phong từ khi Mặt 

trận nhân dân được thành lập. Ngược lại ở Ma-rốc, Sắc lệnh 

năm 1938 đã làm chậm tiến trình bổ nhiệm cán bộ cộng sản 

Ma-rốc vào các vị trí lãnh đạo tổ chức công đoàn. Sự xuất 

hiện của các cán bộ Tổng hội công đoàn Ma-rốc và Hội lao 

động Ma-rốc, là đảng viên Đảng Cộng sản hay của Đảng 

Istiqlal, chỉ được bắt đầu sau thời kì hậu chiến. 

Abdeslam Bourqia đã trở thành cán bộ công đoàn 

vùng Tadla. Thông qua các hoạt động công đoàn, ông đã 

gia nhập Đảng Cộng sản. Cũng giống như ông, Maâti El 

Youssifi cũng trở thành nhân vật nòng cốt của Đảng Cộng 

sản sau này. Ông sinh ra ở Oulat Youssef thuộc vùng 

Tadla, và là đảng viên Đảng Cộng sản từ khi tổ chức này 

mới được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 1946. Cũng 

không thể không nhắc đến Marcel Lamoureux, người đóng 

vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động của 

Đảng ở Tadla và những vùng miền khác trên cả nước, tổ 

chức nhiều hội nghị dành cho nông dân từ năm 1947 đến 

1948, người đã triển khai các cách thức tiếp cận đầu tiên 

trong vấn đề nông dân thời kỳ đô hộ thực dân.  

Ben Aomar đã phát triển những hoạt động đầu tiên 

của mình chủ yếu trong tổ chức công đoàn trong bối cảnh 

các phong trào công đoàn chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của 

phong trào cộng sản. Ben Aomar hoạt động với tư cách là 

thành viên Văn phòng công đoàn của công nhân đập nước 
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Bine El Ouidane. Henri Prudhomme sau khi được bầu làm 

Tổng thư ký của Tổng hội công đoàn Ma-rốc tại đại hội 

lần thứ ba (42) đã đích thân đến khu vực bị chính quyền 

cấm hoạt động chính trị và công đoàn. Aomar nhanh 

chóng trở thành một trong những thành viên năng nổ nhất 

của Văn phòng và là một trong những người phụ trách 

Công đoàn tại đập nước Bine El Ouidane đang được xây 

dựng, với số lượng công nhân lên đến 7000 người (45). 

Quả thực, rất nhiều công trình thủy lợi quan trọng đã 

được thực hiện tại đây. Năm 1946, trước tình hình khủng 

hoảng cây bông, khu vực tưới tiêu đã nảy sinh vấn đề 

nghiêm trọng, nguồn nước ngầm dâng lên cao do tác động 

của hệ thống công trình thủy lợi, khiến cho phần lớn bề 

mặt đất biến thành đầm lầy. Lượng nước tưới tiêu dư thừa 

quá nhiều là nguyên nhân trực tiếp làm mạch nước ngầm 

dâng cao. Dòng chảy nước ngầm không tốt do những điều 

kiện địa lý tự nhiên của vùng này tác động có thể là 

nguyên nhân cơ bản. 

Do đó, trong hai năm 1947-1948, công việc lắp đặt hệ 

thống ống dẫn nước trên bề mặt đất đang có nguy cơ bị biến 

thành đầm lầy đã được tiến hành khẩn trương. Điều này đã 

mang lại kết quả tốt đẹp, bởi lẽ cần phải ổn định lượng 

nước ngầm ở mức phù hợp bằng cách đẩy bớt lượng nước 

dư thừa ra sông. Rất nhiều biện pháp được áp dụng vừa dựa 

vào kinh nghiệm vừa kèm theo những thay đổi quan trọng 

trong quản lý, chuyển giao và thay đổi cán bộ (45). 

Diện tích đất tưới tiêu đã được mở rộng đến 1600 ha 

vào năm 1947. Năm 1949, diện tích đất tưới tiêu được xây 
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dựng hệ thống kênh mương thoát nước đã tăng từ 2.800 ha 

lên 17.800 ha, trong đó có 2.000 ha đất thuộc sở hữu tập 

thể, được khai thác trực tiếp bởi Văn phòng Hiệp hội.  

Ngoài ra, còn phải kể đến những rối loạn trong xã 

hội khi áp dụng các biện pháp như: xây dựng công trình 

tưới tiêu, khởi công xây dựng đập nước Bine El Ouidane 

năm 1946, xây dựng nhà máy của Hiệp Hội Thương mại 

Bắc Phi (S.O.C.O.M.A.N), một chi nhánh của công ty 

Pont-à-Mousson.  

Những công trình thủy lợi được xây dựng với tiến 

độ khẩn trương và được nhắc đến nhiều trong các tư liệu 

lịch sử thuộc địa như là một trong những công trình lớn 

của thời kỳ này, là “điều kỳ diệu” của chế độ Bảo hộ (46), 

đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào công 

đoàn trong giới công nhân nông trại tại những vùng được 

xác định là “vùng không an toàn” (47). 

Hai tờ báo “Hành động công đoàn” và “Hy vọng” đã 

gây tiếng vang trong các vùng nông thôn Ma-rốc khi nói 

đến những bất công đối với giai cấp nông dân. Trong báo 

cáo trình bày tại Hội nghị lần thứ tư của Tổng hội công 

đoàn Ma-rốc, ông Prudhomme Tổng thư ký Tổng hội, đã 

nhấn mạnh cần phải tăng cường sự hiện diện của thành 

phần người Ma-rốc trong các tầng lớp lao động nông 

nghiệp chịu tác động lớn từ phong trào công đoàn. Ông 

nhận định rằng: “Vùng Fès và Tadla đã chuẩn bị sẵn sàng 

hành động….”(48). Nhiệm vụ này được thực hiện trong 

những điều kiện khó khăn, khi đã minh chứng ngay cả đối 

với trường hợp của M’hamed Ben Aomar, mặc dù dưới 
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chính sách cởi mở thời Erik Labonne, giai cấp công nhân 

nông trại vẫn cứ bị đào thải. 

Vì vậy, phong trào công đoàn đã thực hiện nhiều 

biện pháp hành động. Theo Mahjoub Ben Seddik, Tổng 

thư ký sau này của Liên đoàn Lao động Ma-rốc, hàng 

nghìn công nhân nông trại và lâm trại đã liên kết để thành 

lập công đoàn ngành xây dựng”(49). 

Dù có phải trả giá bằng mạng sống, làm việc trong 

những điều kiện khó khăn, những người công nhân nông 

trại vẫn tiếp tục công tác tổ chức công đoàn. Các tài liệu 

về thời kỳ đó vẫn còn ghi chép lại việc M’hamed Ben 

Aomar bị bắt và bị nhốt trong nhà giam kín.  

Báo “Hành động công đoàn” đã có bài phỏng vấn 

Ben Aomar và mô tả thái độ của ông như sau: đối với ông, 

hành động bắt bớ, giam giữ là để đè bẹp phong trào công 

đoàn. Các tổ chức công đoàn là đích nhắm đầu tiên của 

động thái này. “Bằng chứng rõ nhất là khi họ bắt tôi, họ đã 

tịch thu luôn cả 500 thẻ đảng viên, hàng nghìn tem thu và 

ba quyển sổ kế toán của tôi. Họ đã ép tôi khai ra danh sách 

công nhân tham gia phong trào công đoàn để sau đó tiến 

hành trả thù. Họ đe dọa chúng tôi. Chúng tôi biết họ chẳng 

đạt được điều gì ngoài cuộc đấu tranh, công cuộc đấu 

tranh vì nhân dân của chúng tôi có ý nghĩa sống còn đối 

với cuộc sống chúng tôi” (50).  

Bị bắt giam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 5, 

M’hamed Ben Aomar đã gửi cho các đồng chí của mình 

một bức thư được viết bằng bút chì, trên tờ giấy ố vàng, để 
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kể lại hoàn cảnh trong tù. Tờ báo “Hy vọng” đã đăng tải 

nội dung bức thư này (51). Chuyện kể rằng sau khi có giấy 

phép lưu trú, M’hamed Ben Aomar đã đến Bine El 

Ouidane để tham gia các hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, 

ông đã quyết định thông báo hành động của mình cho viên 

đại úy cảnh sát để tránh hiểu lầm.  

Bởi vì viên đại úy cảnh sát đi vắng, M’hamed Ben 

Aomar đi tìm xe để đi đến đập nước sau khi đã thông báo 

cho một sĩ quan cảnh sát rằng ông sẽ quay lại trong hai 

ngày tới. “Đêm hôm đó khi tôi đang đi bộ, bỗng nhiên 

viênđại úy cảnh sát và phụ tá của ông ta đã chặn tôi lại và 

gọi tôi lên xe jeep của họ để hỏi chuyện. Tôi lại phải giải 

thích lại với họ. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhìn thấy bốn 

sĩ quan cảnh sát mang súng chạy theo sau xe jeep chở viên 

đại úy và phụ tá của ông ta cùng với một sĩ quan cảnh sát 

khác. Viên đại úy nói với tôi: “Mày hãy lên xe ngay, 

chúng tao đưa mày đi làm bạn với nhà giam. Ít nhất mày 

sẽ ăn cơm tù ba tháng! Ở khu quân sự này, mày không 

được phép đi lại tự do. Khi một sĩ quan cảnh sát đi qua, 

mày phải chào như kiểu nhà binh”. 

“Tôi bị bỏ tù, bị cách ly hoàn toàn với những bạn tù 

khác. Tôi bị nhốt cả ngày lẫn đêm, không có cơ hội được 

hít thở khí trời… Ba ngày đầu tiên, tôi bị bỏ đói, sau đó thì 

họ phát cho tôi một mẩu bánh mì đen khoảng 150gam, 

chẳng cần biết tôi đang bị đau dạ dày… Nhà tù đầy chấy 

rận, rệp, chuột… Trong một góc phòng có hàng tá lá cọ 

biến thành nơi làm tổ của bọ cạp, ở một góc chỗ khác có 

túi lúa mạch đang thu hút lũ chuột, còn chỗ kia là đống 

quần áo của bạn tù cùng phòng đã chết…” (53). 
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Dưới ngòi bút của Ben Aomar, bài viết về tình hình 

trong tù được kết thúc bằng một đoạn văn viết với phong 

cách khác thường: “Điều tôi muốn các đồng chí biết, đó là 

chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ mất niềm tin. 

Sự nghiệp đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa và tất cả 

nhân dân sẽ đồng hành cùng với chúng ta!” (54) 

Sau hàng loạt những cuộc phản đối do Liên hiệp 

công đoàn thế giới tổ chức ở Casablanca và Paris, Ben 

Aomar đã được thả tự do. 

Vài ngày sau đó, M’hamed Tahar đã đến tận nơi 

xem xét tình hình đang diễn ra tại đập nước. Ông chứng 

kiến sự khiếp sợ khó có thể che giấu của những người dân 

tại đây. “Dọc con đường gập ghềnh đến đập nước Bine El 

Ouidane”, ông đã gặp được những người nông dân thật thà 

chất phác. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô con hay xe 

quân sự chạy qua, họ luôn nhường đường hoặc đứng 

nghiêm giơ tay chào theo kiểu nhà binh” (55). M’hamed 

Tahar dự tính sẽ trông cậy vào ảnh hưởng của Ben Aomar 

vì ông hiểu tầm ảnh hưởng của Ben Aomar đối với người 

dân trong vùng là rất lớn (56). 

Ali Yata lại nhớ đến một sự kiện khác khi những 

người công nhân có mâu thuẫn với ông chủ và có ý định 

làm nổ đập nước. Sau khi được nghe tin về kế hoạch này, 

Đảng Cộng sản đã cử Ben Aomar và Maâti El Yousfi đến 

thuyết phục họ không nên hành động như vậy.  

Trong thời kỳ này, M’hamed Ben Aomar đã có rất 

nhiều bài viết trên các báo của Đảng Cộng sản và của 
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Công đoàn. Vậy vì lý do gì mà ông lại có thể viết báo 

nhiều như thế? Có phải là khả năng bẩm sinh không? Hay 

là một nhiệm vụ thường thấy dành cho các chiến sĩ cộng 

sản biết đọc và viết? Trong tòa sạn của các tổ chức công 

đoàn và Đảng Cộng sản, thường xuyên diễn ra các cuộc 

họp: “Đó là những cuộc họp hàng tuần tại thời báo “Hy 

vọng”, được diễn ra theo các chủ đề, lĩnh vực khác nhau. 

Các bài viết được gửi đến từ khắp mọi miền đất nước theo 

nhiều cách khác nhau và được gửi thẳng cho Tổng biên 

tập. Những đảng viên Đảng Cộng sản Pháp giúp đỡ những 

người bạn Ma-rốc chỉnh sửa bài viết về mặt ngôn ngữ…” 

(58). Các cựu chiến binh cộng sản Pháp khẳng định rằng: 

chính từ giai đoạn này, Ben Aomar đã viết báo. Ông vẫn 

tiếp tục công việc viết báo ở Việt Nam sau này và sau khi 

trở về quê hương.  

Chủ đề được nói đến nhiều nhất trong các bài viết 

đầu tiên của ông, đó là sự quan tâm dành cho giai cấp 

nông dân. Tình hình ở các vùng nông thôn được miêu tả 

rất rõ ràng như sau: “Những người nông dân Ma-rốc bị 

làm cho gần như sạt nghiệp. Họ bị ép buộc giao nộp hạt 

giống để quyên góp. Rất nhiều người đã phải bán gia súc 

đang nuôi để mua lúa mì với giá 3600 francs một tạ, trong 

khi ba tháng trước đó, họ đã bán chúng với giá rẻ mạt. Có 

những người lại phải bán đất với giá 14000 francs một ha” 

(59). Ông lên án Thống chế Pháp đã áp dụng chính sách 

áp bức những người nông dân thay vì hỗ trợ họ (60). Ben 

Aomar đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoàn cảnh 

của những người nông dân. 
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Dưới góc nhìn của Ben Aomar, trong tầng lớp công 

nhân, đối tượng bị bóc lột nhiều nhất chính là công nhân 

nông trại: “Cho dù thời tiết như thế nào đi chăng nữa, họ 

vẫn phải làm việc quần quật, quần áo đầy bụi bặm, người 

để trần, và được trả một mức lượng bèo bọt là 30 francs 

một ngày. Nếu như theo qui định và như những gì Thống 

chế hứa hẹn, 30 francs là mức lương tối thiểu một ngày 

của người lao động nông trại, nhưng đối với các ông chủ 

của họ thì đó là mức lương cao nhất, không bao giờ được 

vượt quá; thêm vào đó, các ông chủ còn tìm cách trừ 

lương khi họ mắc lỗi” (61).  

Vậy tại sao các ông chủ nông trại lại phản đối tăng 

lương cho những người công nhân làm việc cho họ? Theo 

nhận định của Ben Aomar, có thể gắn các lý do giải thích 

câu hỏi trên vào bản chất thực của các ông chủ. Bọn chúng 

giải thích rằng: “Lương của lao động nông trại rất cao nhờ 

vào những lợi ích tự nhiên. Vậy những lợi ích tự nhiên này 

là gì? Liệu có phải là 1 kg bột mỳ thường ngày được bán 

với giá bao gồm thuế? Hay là rau củ quả bán tại chỗ cũng 

bằng giá bán tại các khu chợ? Rồi cũng chung tình trạng 

như vậy đối với trứng gà, gia cầm….” (62). Thực dân đã 

viện dẫn hàng loạt cớ như: cho phép đi mót lúa, miễn phí 

lá bạc hà, cho phép dựng túp lều để ở mà không cần trả 

tiền thuê đất, v.v…” (63). 

Trong những phân tích về quá trình bóc lột của thực 

dân, Ben Aomar đã đưa ra những quan sát thực tế của 

mình: “Tại một khu chợ ở Casablanca, chúng tôi đã trả 

tiền một mẩu bánh mì (64) và hai cốc trà với giá 60 francs, 
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trong khi công nhân nông trại được trả lương với 30 francs 

một ngày (65). 

M’hamed Ben Aomar thường xuyên nhắc đến nỗi 

thống khổ của lao động nông trại. Cụm từ “quần quật” 

được nhấn mạnh nhiều lần để miêu tả sự vất vả của họ: 

“Những lao động nông trại phải làm việc quần quật dưới 

nắng nóng thiêu đốt, mình để trần, người bám đầy bụi đất. 

Không có giờ nghỉ giải lao, chỉ có 30 phút buổi trưa để có 

thể ăn hai mẩu bánh mì khô khốc” (66). Ông cũng nhấn 

mạnh đến những yêu cầu của người lao động về tiền 

lương: “Họ được trả lương rất thấp: 30 francs cho một 

ngày làm việc. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là một ngày 

làm việc, bởi vì nếu một người lao động bị ốm hay nghỉ 

làm vì một lý do gì đó, họ sẽ không được trả lương ngày 

hôm đó. 30-40 francs một ngày cũng chỉ đủ để mua bánh 

mỳ và vài cốc trà. Rất nhiều người trong số họ còn phải 

nuôi và chăm sóc cho bố mẹ, vợ con. Nhưng quan trọng là 

họ và gia đình phải sống một cách rất bản năng như con 

vật”. M’hamed Ben Aomar rất băn khoăn khi tự hỏi rằng: 

khi mùa đông đến, họ sẽ sống như thế nào trong những 

điều kiện khắc khổ như vậy (67). 

M’hamed Ben Aomar đã miêu tả nhiều lần điều kiện 

khó khăn của lao động nông trại: “Họ làm việc 14 giờ một 

ngày trong nhiều ngày liên tục mà không được trả thêm 

tiền ngoài giờ. Họ không bao giờ có ngày nghỉ phép, thậm 

chí không có cả ngày nghỉ cuối tuần. Họ dùng số tiền 

lương ít ỏi 40 francs một ngày để mua thức ăn và quần áo 

cho gia đình đông người của mình” (68). 
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Những lao động nông trại góp phần làm giàu cho đất 

nước khi làm việc liên tục trên cánh đồng. Ngay từ lúc 

bình minh, họ đã phải có mặt trên cánh đồng để làm việc. 

Người cuốc đất, người tưới nước cho vô số các loại cây ăn 

quả. Một số người sử dụng máy móc” (69). Thế nhưng họ 

là những người lao động được trả lương thấp nhất thế giới 

và chính quyền không hề có hành động giúp đỡ họ. Hơn 

nữa, chính sách thực dân còn tìm cách khoét sâu sự bần 

cùng của họ: “Mới đây, Thống chế đã có bài phát biểu trên 

sóng phát thanh dành cho tầng lóp thực dân và tầng lớp 

nông dân, nói về hỗ trợ của chính phủ khi thông qua các 

khoản vay cho hạt giống, giãy cỏ, mùa gặt, v.v… Thật là 

tốt đẹp, nhưng hiện tại đang là tháng 11, và công việc cày 

cuốc sẽ kết thúc vào tháng 12… Vậy chính phủ hy vọng 

điều gì khi đồng ý hỗ trợ cho hàng nghìn nông dân đang 

chờ đợi trong vô vọng khoản vay này? Chẳng có gì được 

thực hiện ngoài lời hứa và lời hứa vẫn sẽ chỉ là lời hứa mà 

thôi. Nếu cả nước bị mất mùa năm 1948, đó là lỗi của 

chính quyền” (70). 

Theo nhận định của Ben Aomar, những cuộc nổi 

loạn chống lại sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân đều liên 

quan đến yêu cầu tăng lương cho lao động nông trại. “Phát 

ngôn viên đại diện cho chính quyền thực dân đều là những 

kẻ nói lời sáo rỗng, được báo chí tận tâm phục vụ, các thủ 

đoạn thực dân ngày càng tăng theo cấp số nhân…” (71). 

Trong khi đó, hoàn cảnh bần cùng của nông dân Ma-rốc 

ngày càng thêm trầm trọng. Là một chiến sĩ cộng sản, Ben 

Aomar đã chứng kiến những kẻ cai trị thuộc địa thu được 

lợi nhuận ngày càng nhiều. Ví dụ như Công ty quản lý 
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Sidi Larbi, dưới sự điều hành của Seguret đã tăng lợi 

nhuận từ 5.837.000 francs năm 1945 lên 6 triệu 949 francs 

năm 1946. Lợi nhuận của Tổng công ty Ma-rốc tăng từ 

4.409.000 năm 1945 lên 8.093.000 năm 1946, trong khi 

quỹ dự phòng để tái sử dụng khoản thặng dư tăng từ 1.5 

triệu lên 34 triệu francs. Còn đối với công ty đất đai và 

nông nghiệp Ma-rốc, lợi nhuận năm 1946 đã lên đến 

4.320.000 francs với tổng số vốn là 10 triệu francs, chiếm 

khoảng 43% (72). 

M'hamed Ben Aomar đã có phân tích sâu sắc về thái 

độ của những kẻ cai trị thực dân như sau: “Những kẻ cai 

trị thực dân đồng ý cho công nhân vay tiền, nhưng không 

phải để xoa dịu họ mà muốn biến họ thành nô lệ. Trên 

thực tế, có hẳn một sắc lệnh bắt buộc công nhân khi nhận 

tạm ứng của ông chủ thì phải ở lại nhà chủ cho đến khi trả 

hết nợ, mà thường thì tổng số tiền nợ hay bị làm khống 

lên. Ông chủ của họ có thể đến Tòa giám sát hoặc khu an 

ninh Indigènes và nói rằng lao động (…) đang nợ ông ta 

một khoản tiền (…), sau đó họ sẽ bị bắt giam dù có cố 

gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, chỉ do câu nói “thần 

thánh” đơn giản của “ngài cai trị thực dân” (73). Ông đã 

chỉ trích thái độ lật mặt nhanh chóng vì lợi nhuận của 

những kẻ cai trị thực dân. “Ở Kasba Tadla, vào thời điểm 

mùa vụ, những kẻ khai thác thuộc địa luôn cảm thấy lo 

lắng khi công nhân muốn rời đi. Bằng cách viện dẫn nguy 

cơ mất mùa, họ đã trì hoãn trả lương 40-60 francs một 

ngày cho người lao động. Khi mùa màng được thu hoạch, 

lương của người lao động cũng chỉ được trả ở mức 40 

francs một ngày” (74). 
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M’hamed Ben Aomar đã kết thúc bài phân tích của 

mình bằng việc đưa ra những yêu cầu cụ thể, ví dụ như 

yêu cầu tiền lương mỗi ngày là 80 francs (75): “Chính phủ 

cần phải có những hành động cụ thể như phân phát hạt 

giống ngay lập tức, thông qua các khoản vay cho phép hỗ 

trợ nông dân kịp thời mua trâu bò phục vụ công việc đồng 

áng” (76). Theo ông, chính quyền tuyệt đối “không tiếp 

tay cho những ông lớn cai trị thuộc địa hám lợi…” (77). 

Hơn nữa, người lao động cũng phải có quyền tham gia 

công đoàn và thành lập thanh tra lao động …” (78). Một 

trong các biện pháp để chấm dứt mọi sự lạm dụng, đó là 

“công nhận quyền tham gia công đoàn cho tất cả các đối 

tượng mà không có bất kỳ hạn chế nào” (79). Những 

người lao động đã bắt đầu tổ chức phong trào đấu tranh. 

Ông kêu gọi họ tham gia thành lập tổ chức công đoàn 

“Các bạn hãy đoàn kết lại để giành lại quyền lợi của 

mình” (80). “Các bạn có nhiệm vụ tổ chức, tập hợp, củng 

cố đội ngũ trong tổ chức công đoàn, hãy sát cánh với đồng 

đội và đấu tranh không mệt mỏi để phá tan hệ thống nô lệ 

thuộc địa” (81).  

Đại hội lần thứ Vcủa Tổng hội Công đoàn Ma-rốc đã 

diễn ra vào tháng 3 năm 1948. Trong báo cáo được trình 

bày trước Đại hội, Henri Prudhomme đã thừa nhận sự lộn 

xộn của tổ chức nhưng cũng khẳng định rằng điều này sẽ 

không kéo dài: “Hiện nay, có thể nói rằng hầu hết các tổ 

chức công đoàn đều có sự phát triển về lượng” (82). Ông 

tố cáo các thành viên của tổ chức Lực lượng lao động đã 

có những “hành động gây chia rẽ”, mặc dù không nêu rõ 

tên tuổi, nhưng lại chỉ rõ là những người hoạt động tại 
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Khouribga, Merad và Im’fout. Họ có ý định xây dựng 

phong trào công đoàn bằng cách “chia tách để tự quản lý”. 

Henri Prudhomme đã chỉ rõ rằng: “Đừng quên rằng chỉ có 

bằng hành động cụ thể chúng ta mới tiến tới thành công và 

thành công thì không đến từ những điều dễ dàng”. Trong 

lần đại hội sau, ông đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là sẽ có 

100.000 thành viên trong tổ chức công đoàn. Ông đã kết 

thúc bài phát biểu bằng cách chức mừng và hứa sẽ “trung 

thành và gắn bó với Tổng hội và Liên đoàn lao động vinh 

quang” (83). Bản báo cáo đã được đồng chí M’hamed Ben 

Aomar dịch sang tiếng Ả Rập.  

Ít lâu sau đó, tại Đại hội tổ chức tại Marrakech vào 

tháng 5 năm 1948, Ben Aomar đã xuất hiện với tư cách là 

thành viên Văn phòng Công đoàn vùng Casablanca. Tại 

sao xuất phát điểm của ông ở Tadla mà ông lại gia nhập tổ 

chức công đoàn ở Casablanca? Các nhân chứng cũng chỉ 

có thể giải thích là do yêu cầu của tổ chức và do áp lực của 

chính quyền. Như vậy, tính chất các hoạt động của ông đã 

nhanh chóng chuyển sang hướng chính trị.  
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Tên tuổi của M’hamed Ben Aomar gắn liền trước tiên 

với phong trào công đoàn, sau là các hoạt động chính trị. Từ 

góc độ này cho thấy sự nghiệp của ông không đi theo lộ 

trình quen thuộc của các chiến sĩ cộng sản Ma-rốc.Hành 

trình của rất nhiều công nhân đã minh chứng sự biến đổi 

chậm chạp từ những sự việc cụ thể của đời sống hàng ngày 

đến những điều quan tâm của Đảng Cộng sản (84).  

Ali Yata kể lại rằng, năm 1948, lãnh đạo Đảng Cộng 

sản Ma-rốc đã đề nghị Ben Aomar chuyển đến sinh sống ở 

Casablanca. Do đó, ông đã đến thành phố này với tư cách 

là cán bộ công đoàn, bởi vì vào năm 1948 ông đã trở thành 

thành viên của Hội công đoàn thành phố Casablanca (85). 

Sau đó, trọng trách của ông đã chính thức mang tính chất 

chính trị.  

Trong cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Ma-rốc, 

thành phố Casablanca và các vùng lân cận tạo thành một 

khu vực tổ chức, gồm có thành phố Casablanca, 

Mohamedia, Settat, El Jadida, Khouribga. Ban đầu, Ben 

Aomar giữ chức vụ Thư ký Văn phòng Đảng Cộng sản tại 

vùng Casablanca, phụ trách các vấn đề của thành phố 

Khouribga (86). Trong số báo ra ngày 12 tháng 6 năm 

1948 của tờ “Hy vọng”- cơ quan ngôn luận của Đảng 

Cộng sản, có đăng tin thông báo rằng ông đã bị trục xuất 

khỏi Khouribga sau khi ông thể hiện sự ủng hộ của mình 

đối với phong trào đấu tranh của công nhân mỏ ở thành 

phố.Các nhà lãnh đạo phong trào công đoàn khác như 

Pierre Hervé, nhà báo chuyên viết xã luận cho tờ “Nhân 
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đạo” và là đại biểu Quốc hội Pháp, hay như Abdeslam 

Bourqia, người có thời gian đảm nhận vị trí Bí thư vùng 

Casablanca, cũng đã từng tham gia phong trào đấu tranh. 

Ali Yata người lãnh đạo Đảng Cộng sản Ma-rốc, 

người luôn phải hoạt động bí mật đã nhớ lại khoảng thời 

gian sống chung trong 2, 3 ngày với Ben Aomar và nhận 

thấy Ben Aomar là một người thích kể truyện, rất lạc quan 

yêu đời và xem nhẹ những khó khăn hàng ngày (88). 

Abraham Serfaty cũng từng gặp Ben Aomar trong thời kỳ 

đó, khi ông trở về từ Pháp vào tháng 7 năm 1949. Chính 

ông cũng rất nổi tiếng trong Đảng Cộng sản như là cựu 

cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Ma-rốc từ năm 1944 

đến năm 1945, và như một chiến sĩ hoạt động đấu tranh tại 

Pháp từ năm 1945 đến năm 1949. Sau đó, Serfaty chịu 

trách nhiệm liên lạc riêng với Ali Yata, người lui vào hoạt 

động bí mật từ năm 1948 và tham gia các hoạt động đấu 

tranh của Đảng Cộng sản Ma-rốc ở vùng Casablanca (89). 

Khi đó, Ben Aomar là Bí thư của Văn phòng khu vực, làm 

việc bên cạnh Tổng bí thư Driss Alaoui, người được bầu 

làm Ủy viên Bộ chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ 2 năm 

1948: Driss Alaoui là một nhà lãnh đạo năng động, một 

cán bộ có tầm nhìn xa trông rộng.  

Dù hoạt động tích cực, hăng hái, nhưng Ben Aomar 

lại hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của 

Đảng.Trong tất cả các hoạt động của Đảng Cộng sản Ma-

rốc trong sáu tháng cuối năm 1948, ông không đóng vai 

trò tiên phong. Ông xuất hiện trong những sự kiện nhỏ lẻ, 

nhưng mang tính quyết định cao. Tuy nhiên, Ben Aomar 
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vẫn duy trì thói quen viết báo thường xuyên. Ngòi bút của 

ông phản ánh chân thực đời sống của Đảng và những mối 

quan tâm đương thời. Thật vậy, Ben Aomar đã viết thư 

yêu cầu đòi thả tự do cho những đồng chí của mình là 

M’hamed Ben Barek đến từ Tadla, Martino đến từ 

Casablanca, đang bị giam giữ ở Safi và bị truy tố vì hành 

động rải truyền đơn: “Thời đại của Vichy không còn xa 

nữa. Hôm qua và hôm nay, họ bắt giữ và tống giam rất 

nhiều người vô tội chỉ với cái cớ đó là đảng viên Đảng 

Cộng sản… Ở Safi, rất nhiều đồng chí tâm huyết với 

phong trào của Đảng Cộng sản đã bị bắt giam theo lệnh 

của chính quyền, bởi họ là người của Đảng Cộng sản. Họ 

bị bắt giam bởi vì họ không muốn bị giới chức chính 

quyền lạc hậu mua chuộc. Điều này không chỉ diễn ra ở 

Safi, mà còn trong tất cả các thành phố khác của Ma-rốc, 

nơi các đảng viên đấu tranh không ngừng nghỉ, đưa ra các 

yêu cầu chính đáng của công nhân, nông dân, người nghèo 

(90) và khát vọng của dân tộc…” (91).  

Ben Aomar còn viết thư đòi thả tự do cho đồng chí 

của ông là Abbes Ben Mohamed, người bị bỏ tù bởi là 

đảng viên Đảng Cộng sản. Ông đã yêu cầu: “Cần phải trả 

tự do cho ông ấy ngay lập tức. Gia đình ông ấy cần người 

để thu hoạch mùa màng… Đây không chỉ là sự quan tâm 

riêng đối với gia đình anh ấy, bởi lẽ khi chính sách áp bức 

bóc lột của thực dân đối với nông dân Ma-rốc được đẩy 

mạnh vào thời điểm mùa vụ, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thu 

hoạch. Vì lợi ích chung, họ phải dừng những chính sách 

này” (92).  
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Nhờ phong cách viết theo lối tu từ rất sắc bén của 

Ben Aomar, các văn bản của Đảng Cộng sản đã gây rung 

động lòng người: vào tháng 7 năm 1948, M’hamed Ben 

Aomar, đại diện cho Văn phòng Đảng Cộng sản Ma-rốc đã 

cùng với Gaston Delmas ký vào một bức thư phản đối hành 

động bắt giam vô lý hai đồng chí chỉ vì lý do bởi “họ là 

đảng viên cộng sản” (93). M’hamed Ben Aomar và Gaston 

Delmas đã cùng nhau ký vào thư gửi Tổng đốc Casablanca, 

phản đối việc lục soát trụ sở chính của Đảng “và yêu cầu” 

hủy truy tố Bí thư Đảng ủy, yêu cầu thả tự do cho Mediouri. 

Trên một trong những mục báo liên quan đến vấn đề quản 

lý thường nhật, Ben Aomar đã kêu gọi sự ủng hộ của độc 

giả yêu nước và những người theo chủ nghĩa dân chủ đối 

với việc tăng thuế in báo “Hy vọng” (94). Bị ảnh hưởng sâu 

sắc bởi “quan điểm dân chủ”, các nhà sử học của Đảng 

Cộng sản Ma-rốc đã viết rất nhiều về vấn đề dân chủ và coi 

đây là vấn đề cơ bản cho tiến trình hoạt động. Việc làm này 

cho thấy đấu tranh chính trị và công đoàn của những người 

cộng sản Ma-rốc thời đó không được chính quyền Bảo hộ 

cũng như những người theo chủ nghĩa dân tộc của Ma-rốc 

hoan nghênh. Sức chiến đấu của Đảng Cộng sản đã vấp 

phải thái độ thù địch của Thống chế và của những người 

theo chủ nghĩa dân tộc.  

Các bài viết của Ben Aomar không chỉ làm nổi bật 

hình ảnh người chiến sĩ đấu tranh để bảo vệ quyền tự do 

và phản đối mạnh mẽ chế độ độc tài thực dân, mà còn đưa 

ra phương pháp tiếp cận cụ thể trong việc giải quyết 

những vấn đề của nông dân. Vào tháng 6 năm 1948, Ben 

Aomar đã có bài viết trên báo “Hy vọng” về việc làm 
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trong ngành trồng rau: “Trồng rau là ngành sinh lợi nhiều 

nhất. Tuy vậy, tình hình của lao động trồng rau không khá 

hơn là bao so với công nhân nông trại”.  

Ở khu vực phụ cận của thành phố Casablanca, nơi 

ngành trồng rau rất phát triển, các công nhân được trả 

lương ở mức dao động từ 70 đến 90 francs một ngày. Để 

che đậy mức lương thấp, họ viện dẫn đến những “lợi ích 

tự nhiên” như vẫn thường nói, song phần lớn những người 

công nhân trồng rau không được hưởng lợi ích tự nhiên 

nào cả.  

“Phụ nữ chỉ được trả lương 40 francs một ngày. Họ 

chiếm đa số trong lực lượng lao động trên cánh đồng. Các 

chủ nông trại cũng không ngần ngại thuê trẻ em làm việc, 

bất chấp chúng còn nhỏ tuổi, và trả lương cho chúng chỉ 

100 francs/tuần.  

Mức lương thật bèo bọt. Ai cũng hiểu không thể 

sống với 80 francs một ngày khi một chiếc bánh mì nhỏ 

cũng có giá ít nhất là 25 francs; thêm vào đó, những điều 

kiện làm việc lại rất khắc nghiệt”. 

Một ngày làm việc của công nhân Ma-rốc bắt đầu từ 

5h sáng và kết thúc lúc 8h tối, trong đó có 1 giờ để nghỉ ăn 

trưa. Thêm vào đó, hệ thống hình phạt được áp dụng khiến 

lương thấp đã khó khăn, nay họ lại càng túng bấn hơn”… 

Ben Aomar đã thẳng thắn kết luận: “Lao động trồng rau 

muốn chấm dứt tình trạng này. Họ đã quyết định đấu tranh 

đòi tăng lương ngang bằng với công nhân xây dựng, xóa 

bỏ hệ thống hình phạt, tôn trọng giờ làm việc và công 

nhận tổ chức công đoàn”. Thấu hiểu điều này, Đảng Cộng 
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sản đã liên tục phân tích hoàn cảnh bần cùng của lao động 

nông trại và thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với họ” (95).  

Báo chí dùng các bài viết để làm công cụ đấu tranh, 

thông qua đó M’hamed Ben Aomar đã thể hiện sự quan 

tâm cụ thể đối với hoàn cảnh thực tế của nông dân. Ông đã 

có những phân tích về các vấn đề liên quan đến hình thức 

lao động, tái sản xuất sức lao động, giá trị thặng dư…. 

Si Ben Aomar viết báo, đảm nhận công việc quản lý, 

theo dõi các vấn đề của vùng, - những trách nhiệm thường 

thấy của người lãnh đạo vùng. Ông dần dần trở thành một 

trong những gương mặt điển hình của Đảng Cộng sản ở 

vùng Casablanca và từng bước bộc lộ khả năng thông qua 

các hoạt động chính thức của Đảng. Đối với các sự kiện 

quan trọng của Đảng, ông đều không thể hiện vai trò đứng 

phía trước. Theo như báo cáo của các cuộc họp quan trọng 

của Đảng Cộng sản, ông không để lại dấu ấn tại Hội nghị 

vùng Casablanca diễn ra ngày 11, 12 tháng 12 năm 1948 

(96), tại cuộc họp của Trung ương Đảng vào ngày 21, 22 

tháng 8 năm 1948 (97), rồi đến cuộc họp tháng 11 năm 

1948 (98), cũng như hội nghị tuyên truyền, phổ biến điều 

lệ Đảng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 2 (99). Với 

tư cách là một trong những người phụ trách trụ cột cho các 

hội nghị này, ông không có sở thích làm nổi bật bản thân 

bằng các phát ngôn hay bài viết đặc biệt. 

Ngày 30 tháng 4 năm 1949, tờ “Hy vọng” đã liệt kê 

tên tuổi của tất cả các Ủy viên Trung ương mới được bầu 

năm 1949, trong đó có M’hamed Ben Aomar, Germain 

Ayach, Ben Mahdi Mohamed, Ben Mohamed Abdellah, 

Gaston Delmas… (100).  
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Hoạt động của các đảng phái chính trị ở Ma-rốc thời 

kỳ chế độ Bảo hộ, thời kỳ quan trọng tạo tiền đề cho sự 

phát triển của phong trào đấu tranh dân tộc đã xoay quanh 

những quan hệ mâu thuẫn giữa Đảng Cộng sản và Đảng 

Istiqlal của những người theo chủ nghĩa dân tộc. Các đảng 

viên Cộng sản không do dự khi ủng hộ các cuộc bãi công 

diễn ra vào năm 1948. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, 

Ben Aomar vẫn luôn luôn tích cực hoạt động. “Các nhà 

hoạt động tiến bộ và dân chủ” đã được Đảng Cộng sản kêu 

gọi “phát huy mọi nỗ lực”(101). Do đó, Đảng Cộng sản đã 

kêu gọi với Đảng Istiqlal và Đảng Dân chủ Lập pháp phối 

hợp cùng nhau hành động. Trong khi Đảng Dân chủ Lập 

pháp đã hành động một cách rất tích cực (102) thì Đảng 

Istiqlal lại tỏ thái độ do dự. Theo quan điểm của Đảng 

Istiqlal, sự thay đổi hành động sẽ phải do người đứng đầu 

quyết định chứ không phải do các lực lượng quần chúng. 

Đảng Cộng sản đã chỉ trích quan điểm này của Đảng 

Istiqlal. Các đảng viên Đảng Istiqlal đã nhanh chóng hiểu 

ra sai lầm xuất phát từ quan điểm này đối với phong trào 

công nhân Ma-rốc (103). Khả năng kết hợp và liên minh 

giữa các đảng đã không được triển khai. Yêu cầu đòi độc 

lập được Đảng Cộng sản nhắc lại vào tháng 8 năm 1946, 

sự ủng hộ phong trào đấu tranh dân tộc, sự thay đổi đột 

xuất trong nội bộ Tổng hội Công đoàn tại Đại hội được tổ 

chức ở Marrakech năm 1946 đã khiến Đảng Cộng sản phải 

xem xét lại quan điểm của mình trong việc tập hợp các tổ 

chức công đoàn độc lập và thúc đẩy các tổ chức này tham 

gia vào Tổng hội Công đoàn Ma-rốc. Vị trí lãnh đạo của 

Đảng Istiqlal đã có nhiều biến động: những người đứng 
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đầu không còn là người Hồi giáo, mà là người Do Thái 

hoặc Thiên chúa giáo. Tờ báo “Hành động công đoàn” 

buộc tội tờ báo “Công luận”, cơ quan ngôn luận của Đảng 

Istiqlal, đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy thực 

dân và cố tình không thừa nhận những người lãnh đạo có 

quan điểm theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tập trung 

thống nhất của Tổng hội Công đoàn Ma-rốc (104).  

Câu hỏi đặt ra là, liệu Đảng Istiqlal có bị ảnh hưởng 

hay không khi vấp phải sự phản đối kế hoạch về công 

đoàn của Tổng hội Người lao động Tuy-ni-di (U.G.T.T), 

khi họ muốn thay thế thiên hướng chủ nghĩa công đoàn 

bằng thiên hướng chủ nghĩa dân tộc trong hoạt động của 

phong trào công đoàn (105). Hơn nữa, dường như Đảng 

Istiqlal không muốn để Đảng Cộng sản trở thành một tổ 

chức lớn mạnh hơn mình. Nhưng những cuộc bãi công 

năm 1948 đã chứng minh cho Đảng Istiqlal thấy rằng 

phong trào công nhân đã vượt khỏi tầm tay của tổ chức 

này. Đảng Istiqlal đã yêu cầu một số lượng đông đảo đảng 

viên của họ gia nhập Tổng hội Công đoàn Ma-rốc, các 

lãnh đạo của Đảng bắt đầu tiếp xúc với Đảng Cộng sản kể 

từ năm 1948 để phối hợp hành động trong các phong trào 

công đoàn. Như vậy, ngay cả khi tỏ thái độ do dự thì sự 

quan tâm của họ đã thay thế cho thái độ phê phán trong 

quá khứ. Đảng Istiqlal đã bắt đầu đối thoại cởi mở với 

Đảng Cộng sản. Nhờ vậy, tờ “Hy vọng” đã có thể đúc kết 

rằng: nhờ có “sự giải thích kiên nhẫn của Đảng chúng ta 

nên các chiến dịch chống lại Liên Xô đã phải ngừng lại. 

Bây giờ họ không dám vu khống Đảng ta như họ đã từng 
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làm cách đây chưa lâu” (106). Một sự kết hợp giữa thực 

tiễn và chương trình hành động đã được thực hiện. Có thể 

nói rằng Đảng Cộng sản đã có những tiến triển trong việc 

giải quyết vấn đề dân tộc, trong khi đó những người theo 

chủ nghĩa dân tộc lại phát triển theo hướng xử lý các vấn 

đề xã hội. 

Tuy nhiên, những bất đồng quan điểm giữa hai đảng 

này vẫn tiếp tục xảy ra. Cụ thể là, Đảng Cộng sản Ma-rốc 

có quan điểm phản đối sự tham gia của Ma-rốc vào Hiệp 

ước Đại Tây Dương, đối lập với quan điểm nước đôi của 

Đảng Istiqlal về vấn đề này. Tuy nhiên, những bất đồng 

này có vẻ đã giảm đi nhiều từ thời kỳ trước năm 1949. Hai 

bên có xu hướng hợp tác thực sự và liên tục. Sự thống nhất 

hành động là chủ đề thời sự của Tổng hội Công đoàn Ma-

rốc, được thực hiện mạnh mẽ ở cấp địa phương hơn là trên 

phạm vi cả nước. Những cuộc gặp gỡ cấp cao giữa các cán 

bộ chủ chốt luôn đi kèm với những cuộc tiếp xúc thường 

xuyên giữa đảng viên của hai Đảng. Đảng Cộng sản rất coi 

trọng các cuộc tiếp xúc và trao đổi với lãnh đạo Đảng 

Istiqlal. Kể từ năm 1949, mặc dù những sáng kiến đa dạng 

được đưa ra rất nhiều, nhưng mong muốn của Đảng Cộng 

sản là thành lập Mặt trận dân tộc vẫn chưa được thực hiện.  

Trong dòng chảy sự kiện đó, M’hamed Ben Aomar 

từ lâu đã lên án quá trình thực dân hóa. Ông đã tham gia 

những hoạt động quan trọng của Đảng liên quan đến vấn 

đề này. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng duy nhất có mặt 

trong phái đoàn của Đảng Cộng sản, bao gồm Driss 

Alaoui, Henri Bonnet, Amran El Maleh đã đi gặp mặt với 
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các đại diện của Đảng Istiqlal như Tổng bí thư Si Ahmed 

Balafrej, rồi Mehdi Ben Barka, Abdejlil Kebbaj và 

Abdekrim Benjelloun vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 

1949. Edmond Amran El Maleh nhà báo chuyên viết xã 

luận, đã tỏ ra tiếc nuối rằng, sau cuộc gặp gỡ đó, mawch 

dầu Đảng Istiqlal đồng ý với những phân tích của Đảng 

Cộng sản về tính chất nghiêm trọng của tình hình chính trị, 

nhưng đã từ chối đề nghị cùng nhau hành động của Đảng 

Cộng sản đưa ra (107). 

Rõ ràng là Đảng Istiqlal không mong muốn hợp tác 

quá chặt chẽ và quá gò bó với Đảng Cộng sản, bởi lẽ họ cho 

rằng điều này sẽ khiến họ có nguy cơ mất hết sự ủng hộ từ 

bên ngoài, đặc biệt là từ nước Mỹ. Tổ chức này đã cố gắng 

giới hạn phạm vi hợp tác với Đảng Cộng sản trong lĩnh vực 

hoạt động công đoàn. Istiqlal nhận thấy rằng Đảng Cộng 

sản là tổ chức tốt hơn bất kỳ tổ chức nào để lãnh đạo công 

đoàn. Đồng thời, Đảng Istiqlal rất chú trọng đến việc mở 

rộng cơ sở và nối lại phong trào công nhân.  

Tháng 6 và tháng 7 năm 1949, M’hamed Ben Aomar 

đã đề cập đến những quan điểm về tình hình thành thị: ông 

tạm thời gác lại các vấn đề của nông thôn để lên án 

“khủng hoảng giá thuê nhà trong các khu phố nghèo” trên 

báo “Hy vọng” (108).  

Với nhan đề “1500 francs cho một căn nhà ở khu ổ 

chuột” Ben Aomar đã viết: “Sắc lệnh mới đây về tăng giá 

thuê nhà chỉ được áp dụng theo nguyên tắc ở các khu phố 

châu Âu, nhưng nó lại có những ảnh hưởng đáng kể ở khu 

phố Ả rập và các khu ổ chuột”.  
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Sắc lệnh này còn khiến mọi người tin tưởng rằng giá 

thuê nhà ở khu phố Ả Rập sẽ không bị tăng lên, nhưng 

trên thực tế, việc tự do tăng giá thuê nhà đã diễn ra rất sôi 

nổi tại đây. Mỗi khi giá thuê nhà ở các khu phố Châu Âu 

tăng lên thì lập tức giá thuê nhà ở khu phố Ả Rập và ở các 

khu ổ chuột cũng tăng lên. Một người công nhân ở khu 

Carnaud kể lại rằng: “Tôi sống từ hai năm nay ở số nhà 

30, phố Derb Tolba, Casablanca. Đầu năm ngoái, tôi đã trả 

350 francs một tháng cho căn hộ một phòng duy nhất. Giá 

thuê nhà đã bị tăng hai lần trong năm nay. Lần tăng giá 

cuối cùng là 1200 francs/tháng. Vẫn chưa hết, cách đây 

một tuần, chủ nhà đã thông báo với tôi về việc tăng giá 

thuê nhà lên 1500 francs một tháng và nói với tôi rằng, 

nếu tôi không chấp nhận giá thuê mới này thì ông ta sẽ 

đuổi tôi đi, vì như mọi người đều biết, công lý ở đất nước 

này là do những kẻ mạnh tạo ra.  

Chỉ cần bỏ vài nghìn francs cho chủ nhà là họ có thể 

đuổi người đang thuê nhà ra khỏi phòng trọ. Đó là kết quả 

của việc tự do tăng giá ở khu phố Ả Rập.  

Trong số rất nhiều ví dụ, ví dụ này chứng minh rằng, 

trái với điều được quy định trong sắc lệnh, giá thuê nhà ở 

Ma-rốc đã tăng lên đáng kể. Chủ nhà tự cho mình cái 

quyền tăng giá thuê nhà theo ý thích. Cho nên, trách 

nhiệm của chính quyền địa phương và chính quyền Bảo hộ 

là phải ngăn chặn hiện tượng này.  

“Đấu tranh chống lại việc tăng giá thuê nhà, đó là 

trách nhiệm của tất cả những người lao động” (109).  
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Vào tháng 9 năm 1949, trong một hoạt động quan 

trọng để truyền bá và khuấy động phong trào nông dân ở 

vùng Berrechid, M’hamed Ben Aomar đã quay trở lại với 

phong trào đấu tranh của nông dân. Sau sự kiện này, 

M’hamed Ben Aomar và Driss Alaoui đã bị bắt giữ tại văn 

phòng của giám sát viên dân sự ở Berrechid, nơi họ đến 

tham gia phản đối việc bắt giữ những nông dân là đảng 

viên Đảng Cộng sản hay đang trong quá trình học cảm 

tình Đảng (110). Tờ “Hy vọng” đã đăng tải thông tin các 

đảng viên Đảng Cộng sản như Lhachimi, Mohamed, 

Ahmed Ben Tahar, Ahmed Ben Taibi đã bị kết án ba tháng 

tù giam và những người đi cùng với họ bị kết án một tháng 

tù giam. Những người nông dân đó bị xử kín và không có 

luật sư biện hộ.  

Theo những báo cáo ở thời kỳ này, Ben Aomar đã 

mắc bệnh lao nghiêm trọng và bắt buộc phải tuân theo một 

phác đồ điều trị liên tục để tránh bị tràn khí màng phổi. Vụ 

xét xử nói trên diễn ra trong vòng một ngày tại khu chợ 

truyền thống Trung Đông ở Berrechid, Đảng Cộng sản đã 

vận động các đảng viên khuấy động phong trào của nông 

dân. Kết quả là, trong suốt thời gian diễn ra vụ xét xử, một 

cuộc biểu tình lớn của những người nông dân đã diễn ra 

ngay tại trung tâm Berrechid.  

Cuộc vận động được thực hiện ở mức cao nhất. 

Đảng Cộng sản đã phản đối hành động của Thống chế và 

chính phủ Pháp. Thêm vào đó, Ủy ban bảo vệ quyền con 

người, dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch Liên minh vì 

quyền con người Beauvieu cũng “đã lên tiếng phản đối 
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một cách mạnh mẽ”. Các đại biểu đại diện cho các khu 

phố khác nhau của thành phố đã yêu cầu đòi thả tự do cho 

những người bị bắt giữ. Trong thời gian này dù trong tình 

trạng sức khỏe không ổn định, M’hamed Ben Aomar và 

Driss Alaoui, đã yêu cầu chính quyền vùng Berrechid 

quyền lợi chính trị, phát động phong trào tuyệt thực (111). 

Từ 10 đến 16 nông dân bị bắt giam đã được thả tự do sau 

hành động phản đối của họ.  

M’hamed Ben Aomar là đảng viên Đảng Cộng sản 

đầy nhiệt huyết, chín chắn, tích cực, một nhân tố quan 

trọng trong nhiều hoạt động của Đảng Cộng sản tại vùng 

Casablanca. Ông thực sự trở thành nhân vật tối quan trọng 

trong các phong trào của Đảng Cộng sản. Điều này đã 

được Abraham Serfaty khẳng định khi nhắc đến sự kiện 

gặp mặt vào những tháng cuối năm 1949, sau khi ông trở 

về quê hương sau chuyến du học Pháp. Đó là một kỷ niệm 

được ông lưu giữ đến ngày nay. Ông rất yêu quí Ben 

Aomar, ngay cả khi ông ấy không phải là người có tầm 

ảnh hưởng rộng như Driss Alaoui. Đó là một con người 

nghiêm túc, tận tâm, tích cực, khiêm tốn và có tài ngoại 

giao tuyệt vời. 

Ở thời kỳ này, Ben Aomar mới chỉ khoảng ngoài 

30 tuổi.  
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Kể từ sau lần gặp gỡ với Ben Aomar, Ali Yata đã 

mất liên lạc với ông trong suốt một năm. Lần gặp tiếp theo 

diễn ra tại Rabat vào năm 1949 khi đó M’hamed Ben 

Aomar đã trở thành lãnh đạo “thường trực” ở đây. Việc 

ông chuyển đến Rabat có thể đơn giản là sự điều chuyển 

công tác. Do một số chiến sĩ cộng sản người Pháp chưa 

thấm nhuần với khẩu hiệu độc lập dân tộc xuất hiện ngày 

càng nhiều ở thành phố này, nên Ben Aomar được cử đến 

đây để tăng cường các hoạt động của đội ngũ chiến sĩ cộng 

sản, trong đó một số là người Ma-rốc hoặc mang quốc tịch 

khác nhằm đấu tranh vì một đất nước Ma-rốc độc lập. Có 

thể coi sứ mệnh của ông là thúc đẩy quá trình Ma-rốc hóa 

tổ chức Đảng tại đây (112). Do vậy, lý do ông đến Rabat 

chính là với mục đích chính trị đó. 

Năm 1948, Đảng Cộng sản Ma-rốc vẫn có cái nhìn 

rất lạc quan về khả năng xây dựng, mở rộng tầm ảnh 

hưởng và sự đúng đắn về đường lối chính trị của tổ chức 

Đảng. Tuy nhiên, Đảng cũng tự nhận thấy có mắc một số 

sai lầm trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1948. Đảng 

không ảo tưởng về tham vọng trở thành Đảng chính trị 

đứng đầu và mang tính dân tộc cao nhất trong các đảng 

phái chính trị ở Ma-rốc. Các báo cáo tự phê bình liên quan 

đến quan điểm sai lầm trên đã được trình bày tại ba hội 

nghị của Trung ương diễn ra vào năm 1948. Các tài liệu 

trong thời kỳ này còn đề cập đến việc Đảng Cộng sản chỉ 

chú ý đến những khó khăn trong hoạt động tổ chức chính 

trị. Năm 1948, Đảng bắt đầu xem xét lại tình hình và các 
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triển vọng dưới một góc nhìn khác, sau khi đã nhận thấy 

sự kém hiểu biết của mình về vấn đề dân tộc và môi 

trường hoạt động.  

Đảng Cộng sản đã tìm cách giảm bớt tầm quan trọng 

của các cán bộ người châu Âu, tuy nhiên không loại trừ họ 

ra khỏi tổ chức, điều này không chỉ xuất phát từ quan điểm 

chống phân biệt chủng tộc đang lan rộng trong đội ngũ cán 

bộ Đảng, mà còn do công tác thay thế nhân sự của Đảng 

cho phù hợp với từng hoàn cảnh.  

Những Đảng viên người châu Âu còn lại đã rời khỏi 

khán đài chính trị hoặc đảm nhận những vị trí thứ yếu. Sự 

thay đổi này đã được thực hiện tại kỳ họp của Trung ương 

Đảng diễn ra vào tháng 2 năm 1950, khi đó Henri Lafarge 

đã được Đảng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bí thư 

Đảng, để ông tập trung vào hoạt động công đoàn. Mazella 

được giao nhiệm vụ phụ trách tài chính và G.Delmas đã 

được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng.  

Trước đó, tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến điều lệ 

Đảng diễn ra ở Casablanca năm 1949, G.Delmas đã đề 

nghị Đảng Cộng sản quan tâm đến định hướng đề ra trước 

kia và xem xét lại một cách nghiêm túc chính sách dân tộc 

của Đảng. Tuy nhiên, các đảng viên ở Casablanca lại chỉ 

trích định hướng cải cách hoạt động của Đảng trong khu 

vực (113). Hội nghị đã kêu gọi các đồng chí người châu 

Âu tiến hành “nhổ cỏ tận gốc những tàn dư” của chủ nghĩa 

thực dân và chủ nghĩa gia trưởng gây cản trở sự phát triển 

các hoạt động của Đảng: do đó, các đảng viên phải “đặt 

công cuộc đấu tranh tư tưởng lên hàng đầu để có thể nhận 
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thức và thực hiện đường lối chính trị một cách đúng đắn 

và mang tính dân tộc đậm nét” (114). 

Trên trường quốc tế, hoạt động của Đảng không chỉ 

giới hạn ở việc tố cáo chủ nghĩa đế quốc Mỹ mà còn lên 

án chế độ thực dân của Pháp. Trong các hoạt động công 

đoàn, phong trào công nhân cần phải được kết nối phong 

trào đấu tranh đòi quyền lợi với cuộc đấu tranh dân tộc 

chống lại xu hướng cải cách, chủ nghĩa cải lương và chủ 

nghĩa thực dân… Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản đã lên 

tiếng phản đối chính sách bầu cử và chủ nghĩa dân chủ, 

đồng thời từ chối sử dụng các cuộc bầu cử hội đồng chính 

phủ như là một phương tiện hoạt động chính trị.  

Hành động của Đảng Cộng sản ngày càng trở nên 

kiên quyết hơn, triệt để hơn và Đảng đã triển khai một 

hoạt động quan trọng liên quan đến việc xem xét lại chế 

độ Bảo hộ. Đảng ưu tiên những người có quốc tịch Ma-rốc 

gia nhập tổ chức, bởi tổ chức này không có ý định trở 

thành một đảng chính trị đại chúng lớn nhất. Nội bộ bị suy 

yếu do hàng loạt cán bộ Đảng bị bắt giữ và bởi sự ganh 

đua của Đảng Istiqlal tại Tổng hội Công đoàn Ma-rốc 

(115), do đó Đảng Cộng sản cũng bị hạn chế nghiêm trọng 

khả năng sáng tạo và mở rộng hoạt động cơ sở.  

Sự thay đổi trong đường lối đã làm sáng tỏ lý do 

điều chuyển công tác của M’hamed Ben Aomar. Tại 

Rabat, ông đã tăng cường các hoạt động để giải quyết mâu 

thuẫn đang diễn ra giữa các đảng viên người Ma-rốc tán 

thành xu hướng độc lập quốc gia và một số lượng lớn đảng 

viên người châu Âu có thái độ miễn cưỡng với xu hướng 
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trên. Bên cạnh đó, do sự theo dõi sát sao của cảnh sát nên 

ông buộc phải thay đổi nơi hoạt động. Ông đã ở lại nhà 

của Lucette Lupet tại số 38, đại lộ Cộng hòa, nay là phố 

Allal Ben Abdellah. Ngôi nhà đã trở thành trụ sở của Đảng 

Cộng sản tại thủ đô hành chính của Ma-rốc - một thành 

phố hiện đại. Ben Aomar đã ở đó cho đến khi ông sang 

Việt Nam. 

Một chi tiết được phát hiện nhưng không quá quan 

trọng: Ben Aomar có vẻ đã nhận được sự hỗ trợ ít ỏi 

nhưng không thường xuyên. Thực tế cũng hay xảy ra 

trường hợp có những người làm việc thường xuyên nhưng 

lại không được đền đáp đầy đủ.  

Đối với M’hamed Ben Aomar, thời kỳ này được coi 

là thời kỳ của những chuyến đi liên tục, của những xáo 

trộn, của những nhiệm vụ khẩn cấp và nhiều biến động. 

Tuy nhiên, khát quát cả hành trình của ông, đây chỉ là thời 

kỳ quá độ.  

Abraham Serfaty đã đến làm việc tại một công 

trường khai thác mỏ trên dãy Atlas vào giữa tháng 11 năm 

1949, sau đó đã xin thôi việc, bởi vì ở đây ông cảm thấy 

quá cô đơn. Ông cũng đã trở về hoạt động tại Casablanca 

vào cuối tháng 1 năm 1950 và đảm nhận vai trò mà trước 

kia M’hamed Ben Aomar nắm giữ tại Văn phòng của 

Đảng Cộng sản ở vùng Casablanca.  

Abdallah Layachi - một trong những lãnh đạo hiện 

nay của Đảng Cộng sản Ma-rốc sau này, Đảng Tiến bộ và 

Xã hội, đã biết rõ Ben Aomar từ năm 1949 ở Rabat khi 

ông còn là giáo viên của một trường tiểu học tư thục 
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Guessous. Ông đã liên hệ với Ben Aomar trước khi trở 

thành đảng viên Đảng Cộng sản Ma-rốc. Trước đó, 

Layachi là thành viên của Đảng Istiqlal và lãnh đạo một 

trong những cơ sở của Đảng này. Sau nhiều bất đồng, ông 

đã rút lui khỏi Đảng và bị Balafrej đuổi khỏi trường học.  

Ben Aomar là chiến sĩ cộng sản đầu tiên mà Layachi 

biết. Ông đại diện cho Ban Trung ương Đảng tại Rabat, 

nơi ông sống trong những điều kiện khó khăn cả về an 

ninh lẫn tài chính. Ben Aomar bắt đầu thường xuyên gặp 

gỡ Layachi tại cơ sở mà ông tham gia xây dựng nên.  

“Vào một buổi tối, tôi đã đề nghị anh ấy cấp thẻ đảng 

viên cho tôi. Hiển nhiên, là anh ấy không ngờ đến yêu cầu 

này của tôi. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại nhà anh 

ấy. Anh ấy đã không nói về việc này trong thời gian dài. Và 

rồi ít lâu sau đó, trước khi anh ấy sang Việt Nam, anh ấy đã 

đưa cho tôi thẻ đảng viên và tôi đã trở thành một thành viên 

của một cơ sở phụ trách về tổ chức đảng tại thành phố. Đó 

là vào khoảng tháng 10 năm 1950”.  

Abdallah Layachi nhớ lại vai trò tích cực của một kỹ 

sư nông nghiệp người Mác-ti-nic đối với Ben Aomar, 

người này đến Rabat để làm thí nghiệm trên cây củ cải 

đường. Anh ấy đã có nhiều bài thuyết trình giới thiệu chủ 

nghĩa Mác với chúng tôi. Ngoài ra, anh còn trình bày các 

bài phát biểu về lý luận và lý thuyết của Germain Ayache, 

Abdelaziz Bellah… (116).  

Bên cạnh những nhân vật đó, Ben Aomar cũng không 

phải là một gương mặt tầm thường. Layachi mô tả ông là 

một người nghiêm túc, xuất sắc và thông minh. Ông ấy 
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không phải là người tiếp thu tri thức từ trường học, cũng 

không phải là người xây dựng lý thuyết trừu tượng và phân 

tích các thuật ngữ khái niệm. Ông tiếp thu tri thức từ những 

hoạt động thực tiễn. Ông có trình độ học vấn vững chắc, 

một phần là do tự học hỏi để áp dụng vào các hoạt động 

chính trị. Layachi đã kể lại với những người bạn thân của 

mình về lần gặp đầu tiên với Ben Aomar: “Tôi vừa mới làm 

quen với một đảng viên Cộng sản, một con người của giai 

cấp công nhân có tri thức”. Tiếng Ả rập của ông rất khá và 

tiếng Pháp của ông rất tốt. Ông ấy biết những thứ mà người 

ta học tại trường học bản địa Pháp-Ma-rốc thời kỳ đó. Ông 

không nói chuyện ba hoa chích chòe mà biết cách trình bày 

vấn đề chính trị. Ông tham gia vào đội ngũ những người 

chiến sĩ sinh ra để làm lãnh đạo. Ông cũng không phải là 

người sai khiến các chiến sĩ cộng sản hoạt động ở cơ sở làm 

thay công việc của một lãnh đạo.  

Layachi thấy ông luôn giữ được bình tĩnh: “Tôi 

thường xuyên nổi nóng và tôi luôn nghe anh ấy nói với tôi 

rằng: “Này anh bạn Abdallah của tôi, hãy bình tĩnh đi 

nào!”. “Anh ấy rất kiên nhẫn, kiên định và thân thiện, tôi 

nghĩ anh ấy là một con người có trái tim nhân hậu”.  

Layachi đã tham gia nhiều hoạt động khuấy động và 

tuyên truyền chính trị cùng với Ben Aomar trong phong 

trào đấu tranh vì độc lập dân tộc. Họ thường xuyên đi 

cùng nhau vào buổi tối, viết những khẩu ngữ hoặc khẩu 

hiệu lên tường và rải truyền đơn. Ayachi nói: "Tôi đã nhìn 

thấy ở anh sự tự tin và lòng dũng cảm đến nhường nào". 

Sau khi A. Yata bị bắt giữ vào năm 1949-1950, lúc đó 
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Layachi chưa phải là đảng viên mà đang trong thời kỳ thử 

thách. Chuyện đó diễn ra vào cuối tháng Ramadan khi Ben 

Aomar thông báo về hành động sắp tới trong đó ông có 

tham gia. Layachi đã đến gặp ông vào một buổi tối. Họ 

cùng nhau đến Liên đoàn Lao động. Thông cáo của Bộ 

chính trị liên quan đến việc Ali Yata bị bắt giữ đã được in 

ra tại đây. Cùng đi với họ còn có một chiến sĩ cộng sản 

người Pháp - công nhân ngành đường sắt, tên là Fernand. 

Họ lên chiếc xe Juva bé nhỏ của anh ấy để đi đến Fes. Họ 

đến nơi ngay trong đêm. Tại đó, họ phân phát truyền đơn 

và trên đường quay về, họ đã phân phát thông cáo của Bộ 

chính trị tại các thành phố mà họ đi qua bao gồm Meknes, 

Khemisset, Tiflet... "Tôi nhớ rằng ở Tiflet, chúng tôi đã 

đến nhà của Ben Hammoun một trong những lãnh đạo của 

Đảng Istiqlal. Trước đó, tôi đã nghĩ rằng, là đảng viên 

Đảng cộng sản, chúng tôi không thể nói chuyện với một 

người thuộc Đảng Istiqlal. Ben Aomar lại không lo lắng về 

chuyện đó. Anh ấy đã đưa cho ông ta những tờ truyền đơn 

của chúng tôi. Ben Hammoun đã phân phát chúng. Chúng 

tôi đã đi qua rất nhiều ngôi làng vào ban đêm: mọi thứ đều 

im lặng như tờ. Tôi còn dỏng tai lên nghe tiếng chó sủa 

suốt quãng đường đến Sale. Nhiệm vụ kiểu như vậy còn 

lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó. 

Layachi đã gặp Ben Aomar vài ngày trước khi ông 

đi châu Á. Ben Aomar đã thông báo cho ông biết mục 

đích đến Việt Nam của ông ấy là tập hợp tất cả những 

binh sỹ người Ma-rốc rời bỏ quân đội thực dân Pháp và 

xây dựng một đội quân chiến đấu người Ma-rốc. Tuy 

nhiên, Ben Aomar không hề biết sứ mệnh thực sự đang 
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chờ đợi ông ở Việt Nam và thực tế cho thấy đây là một 

sứ mệnh rất quan trọng. 

Trên thực tế, nhiệm vụ này vẫn được giữ bí mật. Rất 

nhiều cán bộ cộng sản tỏ ra ngạc nhiên khi biết được 

những trải nghiệm của Ben Aomar ở Việt Nam nhiều năm 

sau khi ông trở về quê hương và thậm chí rất lâu sau khi 

ông qua đời. Duy chỉ có một vài lãnh đạo cao cấp biết rõ 

nhiệm vụ cụ thể được giao cho ông. Đó là theo đề nghị của 

Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn có một cán bộ cộng 

sản Ma-rốc có thể làm công tác chính trị cho tù binh và 

hàng binh người Ma-rốc. Các đảng viên Đảng cộng sản 

Việt Nam gửi thông báo cho các đồng chí cộng sản người 

Ma-rốc với nội dung là “rất nhiều người lính đào ngũ đã 

gia nhập hàng ngũ của họ. Họ đề nghị phía Ma-rốc cử một 

đồng chí sang Việt Nam để làm nhiệm vụ tập hợp và giáo 

dục tư tưởng chính trị cho những người này”. 

Ali Yata còn chỉ ra ngày tháng chính xác của sự kiện 

này: "Chuyện này diễn ra vào tháng 9 năm 1950. Luật sư 

Bonnet đến thăm tôi trong tù để hỏi tôi về vấn đề này". 

Bonnet được coi là một trong những chiến sĩ cộng sản 

người Pháp đầu tiên của Ma-rốc. Ông được Sở cảnh sát 

thả tự do sau năm 1932. Ông có nhiệm vụ biện hộ cho các 

đảng viên Đảng Cộng sản trước toà, ông làm việc chủ yếu 

ở Meknes, nhưng đồng thời là luật sư của Bouhmida ở 

Casablanca. Ông cũng là bí thư tạm thời của Tổ chức công 

đoàn Jerrada, thay cho El Ouala Mohamed, rồi sau đó là 

Lanoux - người cũng bị trục xuất và cuối cùng là 

Foucherreau. 
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Theo các nguồn tin, đề nghị của phía Việt Nam đã 

được Uỷ ban phụ trách các vấn đề thuộc địa của Trung 

ương Đảng cộng sản Pháp chuyển đến Đảng Cộng sản 

Ma-rốc. Đảng Cộng sản Pháp là tổ chức có quan hệ 

thường xuyên và thân thiết với lãnh đạo Đảng Cộng sản 

Ma-rốc. 

Tuy nhiên, có những đảng viên Cộng sản người 

Pháp làm việc trong chính phủ cho đến tận năm 1947 

(118). Chúng ta có thể chia ra nhiều giai đoạn về sự thay 

đổi thái độ của họ về tình hình ở Đông Dương. 

Từ năm 1944 đến năm 1947 tình hình có nhiều thay 

đổi. Trong thời gian đầu, các đảng viên ủng hộ cuộc đấu 

tranh chống chủ nghĩa phát xít ở vùng Cận Đông. Họ càng 

thêm tin tưởng vào quan điểm của mình khi các lãnh đạo 

của Việt Nam đồng ý với Dự thảo của Liên hiệp Pháp 

ngày 6 tháng 3 năm 1946.  

Đối với các đảng viên Cộng sản đang làm việc trong 

chính phủ, Hiến pháp tháng 11 năm 1946 là khó chấp nhận. 

Chiến tranh Đông Dương bị lên án là chiến tranh thực dân, 

nhưng việc rời khỏi chính phủ chỉ vì cuộc chiến tại Việt 

Nam dường như đối với họ là một lựa chọn khó khăn. 

Từ năm 1945 đến năm 1947, Đảng Cộng sản Pháp tỏ 

thái độ không muốn phá vỡ sự đoàn kết trong chính phủ vì 

những quan điểm bất đồng về chiến tranh Đông Dương. 

Tuy nhiên, các sự kiện liên tiếp diêñ ra đã khiến họ 

thay đổi thái độ: thứ nhất, đó là sự phê chuẩn Hiệp ước 

Bắc Đại Tây Dương vào tháng 7 năm 1949, thứ hai, đó là 
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chiến thắng của cách mạng Trung Quốc đã tạo nên một làn 

gió cho phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Chiến tranh 

Nam Bắc Triều Tiên đã kết thúc với sự can thiệp của Liên 

Hợp Quốc. 

Đầu tiên là Trung Quốc, rồi đến Liên Xô đều lên 

tiếng công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào 

tháng 1 năm 1950. 

Phe chống đối đã có những bài báo phản đối chính 

phủ, tuy nhiên sau đó vào năm 1949, họ đã thay đổi thái 

độ. Các đảng viên Cộng sản người Pháp ủng hộ sự độc lập 

của Việt Nam nhưng không đồng ý việc rời khỏi Liên hiệp 

Pháp, trong khi đó Việt Nam lại không muốn bị phụ thuộc 

vào tổ chức này nữa. Tháng 2 năm 1949 đã đánh dấu sự 

tiến triển trong công cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản ở 

chính quốc. Maurice Thorez đã đưa ra lời kêu gọi cho một 

cuộc đấu tranh triệt để hơn: "Bây giờ chúng ta cần phải 

hành động nhiều hơn nữa". Nhiều cuộc biểu tình đã diễn 

ra trên đường phố. Các phong trào vận động các tổ chức 

phụ nữ và thanh niên dưới hình thức ủy nhiệm và kiến 

nghị đã diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, các hình thức đấu tranh 

này sau đó được đánh giá là chưa đầy đủ. Ngày 8 tháng 5 

năm 1949, trên báo xuất hiện một bài xã luận kêu gọi tiến 

hành chiến dịch chống lại "chiến tranh bẩn thỉu". Tháng 11 

năm 1949, công nhân cảng Marseille đã phản đối chính 

sách trả lương theo hiệu suất lao động và công việc 

chuyển các trang thiết bị lên tàu phục vụ cho chiến tranh 

Đông Dương. Sự kiện Henri Martin bị toà án quân sự 

Pháp kết án 5 năm tù cũng tạo nên làn sóng phản đối trong 

dư luận (119). 
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Nhìn một cách tổng quát, sự phát triển mạnh mẽ của 

"phong trào đấu tranh vì hoà bình" giai đoạn 1949-1954 đã 

chứng minh rằng các phong trào đấu tranh chính của 

người Pháp đều xoay quanh các vấn đề ở châu Âu, quan 

hệ giữa các nước Đông Âu, Tây Âu và Liên Xô. Mục đích 

chính là làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc Mỹ, đồng thời 

ngăn chặn quá trình tái vũ trang của Đức. Do đó, phong 

trào phản đối chiến tranh Đông Dương được xếp ở vị trí 

thứ hai. 

Chính vì thế khi Đảng Cộng sản Pháp đưa ra lập 

trường cứng rắn đối với chính phủ năm 1952, họ đã không 

có cơ sở để phổ biến rộng rãi những ý kiến của mình về 

chiến tranh Đông Dương. Do vậy, không hề có phong trào 

quần chúng nào liên quan đến chiến tranh Đông Dương, 

bởi lẽ phong trào chống chủ nghĩa thực dân không được 

quan tâm nhiều nhất. Việc thiếu truyền thống đấu tranh 

chống chủ nghĩa thực dân chắc chắn ảnh hưởng tới các 

hoạt động đoàn kết với nhân dân Việt Nam.  

Bonnet đã chuyển lời đề nghị của phía Việt Nam và 

trao đổi với Ali Yata về việc cử một đồng chí sang làm 

nhiệm vụ lâu dài ở Việt Nam (120). Họ đã chọn M'hamed 

Ben Aomar, bởi vì ông từng là binh sỹ trong quân đội 

Pháp và có nhiều tài năng quân sự. Ông nổi tiếng là một 

tay bắn súng cừ khôi. Hơn nữa, ông đã từng tham gia Thế 

chiến thứ hai, đó là những lý do mà hai người lựa chọn 

ông. Không chỉ có vậy, ông còn là một chiến sĩ cộng sản 

đầy nhiệt huyết. M'hamed Ben Aomar đã chứng minh 

những phẩm chất phù hợp với yêu cầu của công tác tuyên 
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truyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong thư 

đề nghị. 

Đối với một chiến sĩ cộng sản Ma-rốc đầy nhiệt 

huyết như ông thì việc chuyển sang công tác ở Việt Nam 

vào cuối những năm 1940 có ý nghĩa như thế nào? Những 

hình ảnh nào về Việt Nam và công cuộc đấu tranh của 

nhân dân Việt Nam đang được truyền bá ở Ma-rốc?  

Trong tờ “Hy vọng”, cơ quan ngôn luận của Đảng 

Cộng sản Ma-rốc, nhiều bài báo đã nói đến chủ nghĩa Mác 

tại châu Á. Các đảng viên Đảng Cộng sản Ma-rốc không 

thể thờ ơ trước việc Việt Nam và Trung Quốc đã gắn kết 

thành công quan điểm của chủ nghĩa cộng sản và chủ 

nghĩa dân tộc trong các phong trào đấu tranh. Do đó, đã có 

rất nhiều bài viết khác nhau của Maurice Thorez, André 

Martin và Jean Jaurés về việc này. Có nhiều gương mặt 

điển hình mới của Châu Á bắt đầu xuất hiện. Sự hưởng 

ứng của Đảng Cộng sản Ma-rốc đối với công cuộc đấu 

tranh của Trung Quốc, sau đó là của Việt Nam, xuất phát 

từ sự thay đổi trong nhận thức chủ nghĩa Mác sau năm 

1949, từ nước Pháp sang các nước châu Á. Chúng ta có 

thể kể đến Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Hồ Chí Minh. 

Đảng Cộng sản Ma-rốc đã có nhiều bài báo cáo về tình 

hình châu Á và xuất bản nhiều tài liệu lí luận của các lãnh 

đạo Trung Quốc liên quan đến vấn đề quốc gia (121).  

Tài liệu được đăng trên báo “Hy vọng” đã nói đến 

những nguyên nhân tạo nên chiến thắng vĩ đại của Trung 

Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo, đó là “kết quả của sức 

mạnh đoàn kết dân tộc” (122). Cùng với những bằng 
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chứng khác, nó chứng minh rằng mô hình Trung Quốc 

đóng góp một phần quan trọng trong quá trình xây dựng 

trình độ văn hóa chính trị non trẻ cho những chiến sĩ cộng 

sản Ma-rốc thời kỳ đó.  

Trung Quốc và Việt Nam là những ví dụ điển hình 

đối với Ma-rốc, nhất là kinh nghiệm kết hợp những yếu tố 

cấu thành phong trào dân tộc. Đảng Cộng sản Ma-rốc đã 

gửi một đề xuất mới đến Đảng Istiqlal về việc thành lập 

một mặt trận dân tộc, dựa trên những bằng chứng chân 

thực và cụ thể. Đảng Istiqlal - một trong những lực lượng 

chính trị của Ma-rốc, đã tán thành quan điểm này sau khi 

biết Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền 

vào năm 1949.  

Mối quan hệ trực tiếp hơn đã được thiết lập giữa các 

nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến Việt Nam và lãnh tụ người 

Ma-rốc, Abdelkarim - người mới quay trở lại hoạt động tại 

Cai-rô không lâu thông qua việc trao đổi thư từ giữa ông 

với Phạm Ngọc Thạch - một trong những lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam. Dưới đây là bức thư của Phạm Ngọc 

Thạch gửi tới Abdelkarim:  

“Kính thưa Ngài Tôn trưởng Abd el-Krim, 

Tôi được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ủy nhiệm gửi đến Ngài Tôn 

trưởng những lời chào nồng nhiệt nhất và những lời 

chúctốt đẹp nhất nhân dịp Ngài Tôn trưởng trở lại đất Ả 

Rập. Nhân dân Việt Nam theo dõi sát sao và rất ngưỡng 

mộ cuộc đấu tranh của Ngài chống lại đế quốc Pháp từ 

năm 1922, đánh giá cao lòng dũng cảm và đức hy sinh 



 

82 

của Ngài; nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng việc Ngài trở 

lại sẽ châm ngòi cho tư tưởng giải phóng cho tất cả các 

người anh em Hồi giáo của chúng ta ở Bắc Phi. 

Thưa Ngài, Chính phủ cũng như nhân dân chúng tôi 

cương quyết theo đuổi cuộc đấu tranh vũ trang cho đến 

khi giành thắng lợi giải phóng Việt Nam, mặc dù kẻ thù có 

ưu thế vũ khí, mặc dù không thể chạy đua với kẻ địch về 

quân số và trang bị. Nhưng phần lớn lãnh thổ đất nước 

đang trong quyền kiểm soát của chúng tôi, trong khi Pháp 

chỉ còn kiểm soát những thành phố chính. 

Chúng tôi tin vào chiến thắng cuối cùng vì nhân dân 

chúng tôi đã xây dựng mặt trận đoàn kết hậu thuẫn cho 

Chính phủ Hồ Chí Minh. Cuộc đấu tranh của chúng tôi 

cũng là của Ngài và cuộc đấu tranh của Ngài chẳng khác 

gì cuộc đấu tranh của chúng tôi. Vì vậy, sự đoàn kết giữa 

các phong trào giải phóng dân tộc của chúng ta có khả 

năng chấm dứt chủ nghĩa đế quốc Pháp. 

Thưa Ngài, Chính phủ Hồ Chí Minh trân trọng đề 

nghị Ngài sử dụng uy tín, tinh thần lớn lao của Ngài để 

kêu gọi binh lính Bắc Phi từ chối bị điều động sang Việt 

Nam, kêu gọi những công nhân khuân vác bến tàu tẩy 

chay các tàu Pháp sang Việt Nam. 

Với lời chúc tốt lành nhất của nhân dân Việt Nam về 

sự giải phóng Bắc Phi và thắng lợi vĩ đại của dân tộc Ngài 

trong cuộc đấu tranh thiêng liêng chống đế quốc Pháp, 

mong Ngài hãy nhận từ chúng tôi lời chào kính trọng. 

Phạm Ngọc Thạch”. 
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Điều này chứng tỏ giữa lãnh đạo Việt Nam và lãnh 

tụ Abdelkarim đã có những trao đổi thư từ. Trước lời đề 

nghị trên, từ thủ đô Ai Cập, Abdelkarim đã kêu gọi các 

dân tộc Bắc Phi đoàn kết với các dân tộc Đông Dương 

đang chiến đấu chống lại thực dân Pháp, nội dung lời kêu 

gọi như sau: 

“Cũng những ngày này năm ngoái, thực dân Pháp đã 

đem một đội quân gồm các con em người Bắc Phi Ả Rập để 

đương đầu với phong trào giải phóng Đông Dương. Nhiệm 

vụ dân tộc của tôi đã buộc tôi phải đưa ra lời kêu gọi vạch 

rõ kết cục bi thảm đang chờ họ và nhắc họ rằng tôn giáo 

Đạo Hồi của chúng ta và những truyền thống Ả Rập của 

chúng ta không cho phép chúng ta ủng hộ cái sai chống cái 

đúng và sự bất công chống lại công lý.  

Thời điểm này là lúc mà các dân tộc đã thức tỉnh 

sau giấc ngủ say và đứng lên đấu tranh để bảo vệ quyền 

lợi của mình, chính phủ Pháp vẫn còn duy trì vị thế của 

mình trong cuộc chiến chống lại phong trào giành độc 

lập. Trong quá khứ, chính phủ Pháp đã tập hợp một đội 

quân khác bao gồm con em Bắc Phi để đương đầu với một 

dân tộc đang đấu tranh giành tự do. Với tất cả lòng tận 

trung cho sự nghiệp đấu tranh giành tự do, tôi khẩn thiết 

kêu gọi và nhắc nhở những người con Bắc Phi rằng chủ 

nghĩa thực dân Pháp đã mang đến sự nghèo đói cho dân 

tộc chúng ta và sử dụng nó để cưỡng bức những người 

anh em của chúng ta đầu quân cho quân đội thực dân. 

Thực dân Pháp đáng để chúng ta căm ghét và ghi hận.  
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Nhiệm vụ của những người anh em, đó là biết quý 

trọng và bảo vệ tính mạng và tinh thần vì công cuộc đấu 

tranh bảo vệ tự do và giành lại chủ quyền của dân tộc 

chúng ta. Thắng lợi của chủ nghĩa thực dân, dù nó ở phía 

bên kia của địa cầu, là sự thất bại của chúng ta và là thất 

bại trong sự nghiệp của chúng ta. Thắng lợi của tự do ở 

bất kỳ nơi nào trên thế giới là dấu hiệu cận kề của nền độc 

lập chúng ta. Vì vậy, hãy giúp đất nước của các bạn, hãy 

chống lại chủ nghĩa thực dân. Nếu các bạn bị bắt buộc 

phải đứng trong hàng ngũ kẻ thù, hãy lựa chọn thái độ 

phù hợp với niềm tự hào và danh dự của các bạn, hãy 

đứng về phía tổ chức của những người đang đấu tranh để 

bảo vệ tự do và hy sinh để giành độc lập, cho đến khi nào 

các bạn được giải thoát khỏi cái mà chính các bạn đang 

phải hứng chịu từ chủ nghĩa thực dân. 

Điều này sẽ khiến Thánh Allah và tổ quốc tự hào về 

các bạn. Các bạn đang chứng tỏ niềm tự hào về quá khứ 

huy hoàng của ông cha ta và niềm tin vào một tương lai 

rực rỡ hơn đang chờ đón các bạn.  

Người anh em của các bạn 

Abdelkarim Khattabi (124) 

Dường như họ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi các 

dự định và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Một số tư 

liệu còn nhắc đến hoạt động tình báo của đội quân 

Abdelkarim có lợi cho lực lượng Việt Minh (125).  

M'hamed Ben Aomar đã đặt chân đến các nước như 

Pháp, Ba Lan, Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam... Đảng 
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Cộng sản Pháp đã xoay chuyển thái độ từ bất đồng thành 

tán thành với Liên Xô. 

Năm 1950, Ben Aomar đã bí mật rời Ma-rốc đến 

Pháp. Khi ông đến Paris, ông ở tại nhà của một cặp vợ 

chồng đảng viên Pháp. Trước khi Ben Aomar đến đây, họ 

vẫn nghĩ những người Bắc Phi đang sống trong thời kỳ 

nguyên thủy: vì thế, khi đến bữa ăn, họ đã giải thích tận tình 

cho ông phải dùng dao và dĩa ăn như thế nào. M'hamed Ben 

Aomar cũng tỏ ra hào hứng tiếp thu hướng dẫn của họ. Sau 

này, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm này, ông đều cười ngặt ngẽo. 

Ông đi tàu đến Anvers (Bỉ), rồi sau đó lên một con tàu chở 

hàng của Ba Lan. Suốt chặng đường, ông chỉ ở trong buồng 

lái của thuyền trưởng và ăn sô-cô-la để tránh việc đi vệ sinh 

nhiều nhất có thể, với mục đích không gây ra chú ý. Sau khi 

đặt chân đến Ba Lan, ông đã bị nhân viên an ninh theo dõi 

cả ngày lẫn đêm. Có một thời gian, ông đã phải nhập viện. 

Ông đã miêu tả hệ thống an ninh ấn tượng được lắp đặt tại 

các tầng của bệnh viện. Việc đi lại trong bệnh viện đều bắt 

buộc phải có giấy thông hành. Toà nhà bệnh viện được xây 

dựng như một bàn cờ bất khả xâm phaṃ. Ben Aomar đã 

nhắc lại câu chuyện này rất nhiều lần với thái độ thán phục. 

Còn bà Camille luôn ngưỡng mộ khi lắng nghe chồng mình 

kể chuyện. 

Ngày 21 tháng 11 năm 1990, tại một hội thảo về 

Tướng De Gaulle được tổ chức tại Paris, tôi đã nghe phát 

biểu của Philippe de Villiers về chiến tranh Đông Dương. 

Trong giờ nghỉ giải lao, ông đã cho tôi biết ông từng có 

mặt tại Matignon vào năm 1950. Khi đó, ông là tuỳ viên 
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báo chí và đã nhận được một bức điện báo của Đại sứ 

quán Pháp tại Mát-cơ-va. Bức điện chỉ có vẻn vẹn 20 

dòng, hiện vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quai 

d'Orsay. Đại sứ hoặc đại biện của Đại sứ quán Pháp tại 

Mát-cơ-va đã gửi bức điện cho ông để thông báo rằng một 

trong những đồng nghiệp của ông - một nhà ngoại giao 

Anh đang làm việc tại thủ đô của Liên Xô, đã làm quen 

với một thanh niên người Ma-rốc trên chuyến tàu đi từ 

Vác-xa-va đến Mát-cơ-va. Người đó đã nói với ông rằng 

anh ta sẽ đến Mát-cơ-va, sau đó sẽ đến vùng giải phóng 

của Việt Nam để tham gia phong trào chống lại chủ nghĩa 

thực dân Pháp và tìm hiểu chiến tranh cách mạng. Philippe 

de Villiers tâm sự: "Khi đó tôi tự nhủ rằng chiến tranh đã 

mang tầm vóc quốc tế..." Sau đó, ông còn viết thư cho tôi 

để khẳng định những thông tin này. Chỉ có điều, ông 

không còn nhớ ngày tháng chính xác của bức điện.  

Từ Mát-cơ-va, Ben Aomar đã đến Trung Quốc bằng 

tàu hỏa. Ít lâu sau, ông đã có mặt ở Việt Nam. 
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Liệu Ben Aomar có thể thu hút sự quan tâm của mọi 

người nếu như ông không đến Việt Nam thực hiện nhiệm 

vụ? Kinh nghiệm từng trải ở Việt Nam đã tạo ra sự khác 

biệt giữa hành trình của ông với hành trình chỉ gắn liền với 

đấu tranh đơn thuần của nhân dân thuộc địa. Tính chất của 

cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam hoàn toàn khác biệt 

so với những cuộc đấu tranh mà ông đã tham gia trước đó 

và sẽ góp mặt sau này. Thời gian ở Việt Nam có ý nghĩa 

quyết định đối với cuộc đời của ông.  

Cho dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng các nguồn 

thông tin từ phía Việt Nam vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt 

đối... Tuy vậy, tôi vẫn tìm được những nhân chứng sống. 

Họ là những người lính từng tham gia chiến tranh Đông 

Dương. Họ kể cho tôi nghe cuộc sống của họ ở đất nước 

có tên là An Nam. Tại đây, họ đã trải qua những tháng 

ngày nặng nề của một chuyến phiêu lưu đầy đau thương 

mà không từ ngữ nào có thể miêu tả được, bởi lẽ họ luôn 

bị ám ảnh khi phải tận mắt chứng kiến thường xuyên sự 

chết chóc. Họ kể về những khó khăn, nỗi sợ hãi, về cuộc 

sống với các mốc thời gian và bằng trí nhớ có hạn của 

mình... Chẳng còn gì khiến họ bất ngờ hay bối rối nữa sau 

hành trình này.  

Hơn nữa, tôi còn có tư liệu sống là Georges 

Boudarel, một người không chỉ có trình độ chuyên môn 

cao mà còn rất nhân văn, độ lượng và nhiệt tình. Cả bà 

Camille nữa, cũng là một người phụ nữ cởi mở: bà đã đưa 

cho tôi nhật ký của bà, trong đó có kèm theo nhiều tài liệu 
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và vài bức ảnh. Nhưng có đôi khi, giữa bà và tôi vẫn tồn 

tại những khoảng lặng riêng tư, ví dụ như tôi không thể 

hỏi bà đã yêu người đàn ông này từ khi nào và như thế 

nào. Còn có cả những thông tin được Jacques Doyon tổng 

hợp trong cuốn sách có tiêu đề «Những người lính da 

trắng của Bác Hồ» (127). Phía Việt Nam đã tiết lộ một vài 

thông tin quý giá cho các chính trị gia Ma-rốc mà họ gặp 

mặt. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiều phần trăm sự thật trong 

mối quan hệ chính thức giữa các Đảng Cộng sản anh em. 

Dưới đây là thế giới quan qua hồi ức của những người lính 

Pháp: các nước ở Bắc Phi bị phân biệt một cách sâu sắc, 

sự phân biệt này được mô tả bằng những từ ngữ tiêu cực 

và thái độ không khuất phục của nhân dân các nước này 

chính là nguyên nhân thất bại của quân đội thực dân (128). 

Thu thập thông tin quả thực là một công việc rất 

gian nan, nhất là phải tìm hiểu những cuốn sách liên quan 

đến chiến tranh Đông Dương, về những người lính Bắc 

Phi, một bộ phận của quân đội Pháp trên chiến trường, 

trong trại tù binh và trại lính hàng binh (129).  

1. Tôi tên là Ali Ben Abdelkrim Adnaoui, sinh năm 

1927 tại Marrakech, số hiệu 2301, pháo thủ. Tôi đã đi từ 

Marrakech đến Kénitra vào tháng 6 năm 1946. Từ Kénitra, 

trung đoàn chúng tôi đến Marseille năm 1947, sau đó 

chúng tôi thẳng tiến đến Đông Dương. Trước đây, tôi chưa 

bao giờ rời khỏi mảnh đất Toubkal quê hương tôi. Khi 

chúng tôi đi qua Marseille, tôi đã làm quen với một binh 

sỹ đồng hương, đến từ Sidi Bennour, mọi người gọi anh là 

Blanchette. Anh gia nhập trung đoàn công binh của chúng 
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tôi. Anh rất dũng cảm. Tôi nhớ đến việc anh được cấp trên 

giao nhiệm vụ cướp lá cờ “Đông Dương” ở vùng 

“Tungri”… Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh đã được 

thăng cấp lên hạ sĩ nhất. Anh cũng được phân công làm 

thủ kho. Sau này, trong lúc xảy ra tranh chấp với chỉ huy 

người Pháp, “Blanchette” đã cướp một khẩu súng trường 

và hàng trăm viên đạn, sau đó anh đã gia nhập đội ngũ 

quân giải phóng Đông Dương.  

2. Tôi tên là Tahar Ben Said (131). Tôi đã gia nhập 

binh đoàn công binh thứ 31 của đội quân viễn chinh tại 

Đông Dương. Từ xuất phát điểm chỉ là một binh sỹ không 

cấp bậc, tôi đã trở thành chính đội chỉ huy. 

Tôi đã gia nhập nhóm quân dịch đầu tiên gồm lính 

biệt kích, kỵ binh và lính mộ. Chúng tôi mất 16 ngày để 

đến Việt Nam. Chúng tôi đã đi qua cảng Said. Chúng tôi 

mất một ngày để qua kênh đào Suez. Nhân dịp tàu dừng 

lại để tiếp nhiên liệu, chúng tôi nghỉ một ngày ở Dji-bu-ti. 

Chỉ có hạ sĩ quan mới có thể đi xuống đất liền với sự hộ 

tống của 5 binh sỹ. Chúng tôi rời Dji-bu-ti ngay trong đêm 

đó. Chúng tôi đi qua biển Đỏ và sau ba ngày lênh đênh 

trên biển, chúng tôi dừng lại ở một cảng ở Ấn Độ, mà tôi 

không nhớ tên gọi. Bảy, tám ngày sau đó, chúng tôi đến 

Xing-ga-po, đất nước của chính phủ Xu-các-nô. Chúng tôi 

ở lại đây một thời gian ngắn, sau đó lại khởi hành vào một 

buổi chiều đẹp trời, lúc đó khoảng 4 hay 5 giờ gì đó. Ba, 

bốn ngày sau, chúng tôi đã đến Sài Gòn. Vì chúng tôi bị 

xếp lên xà lan nên mất khá nhiều thời gian để xuống tàu. 

Người cuối cùng xuống tàu cũng là ba ngày sau khi tàu 
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cập bến. Các trung đoàn trên tàu có thành phần đa dạng, 

gồm kỵ binh, biệt kích và lính mộ.  

Tôi thuộc tiểu đoàn công binh, chính xác hơn là 

thuộc đại đội phụ trách giao thông, tiếp nhiên liệu và quân 

dụng. Chúng tôi được đưa lên tàu đến Hải Phòng ở Bắc 

Bộ. Đại đội chúng tôi đã đặt chân đến ngôi làng có tên 

(Aijon?) (một địa danh chưa được xác định rõ) (132) và 

xây dựng một bốt quân sự ở đó. Các lực lượng khác nằm 

rải rác ở các cứ điểm quân sự khác nhau. Chúng tôi cắm 

chốt ở đó trong hai năm. Trong kỳ nghỉ phép kéo dài ba 

tháng, tôi đã trở về Ma-rốc. Tôi đi từ Đông Dương qua 

Oran, rồi đến Pháp. Từ Pháp, tôi đến U-di-đa và 

Casablanca.  

Một ngày nọ, tôi nhận được lệnh gia nhập tiểu đội 

thuộc binh đoàn công binh thứ 31 ở cảng Li-ô-tây vào năm 

1950. Tại thời điểm đó, tôi đã có 14 năm 7 tháng phục vụ 

trong quân đội. Họ cho phép tôi lựa chọn: một là tiếp tục 

đến Đông Dương làm nhiệm vụ, hai là hủy bỏ hợp đồng. 

Tôi đã chọn tiếp tục tham gia quân ngũ thêm một năm nữa.  

Tôi đã trở lại Việt Nam vào khoảng tháng 7 hoặc 

tháng 8 năm 1951. Tôi đã gia nhập tiểu đoàn thứ 31 ở ngôi 

làng trước đây (Aijon). Tôi phụ trách quản lý quân dụng và 

khu để xe quân sự đến năm 1952. Tôi bị ốm vì nhiễm 

khuẩn lị. Tôi được đưa đến bệnh viện Hải Phòng. Sau đó tôi 

được đưa đi điều trị khoảng ba tháng tại trung tâm Datchai 

dành cho binh sỹ dưỡng bệnh, gần với (Bidaillons) (133). 

Sau đó tôi quay trở lại đại đội và nhận nhiệm vụ thượng sĩ. 

Tôi đảm nhiệm chức vụ này đến tháng 6 năm 1953. Tôi lại 
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bị ốm lần nữa. Tôi đi khám bác sỹ, họ chuẩn đoán tôi bị 

nhiễm khuẩn lị. Một lần nữa, tôi lại nằm viện ở Hải Phòng. 

Bác sỹ khuyên tôi nên quay về nước.  

Năm 1951, tôi bắt đầu nghe nói về Tướng El Hamri. 

Tôi nghe nói rằng ông ấy đã sang phe bên kia cùng với 

toàn bộ quân đội và mang theo tất cả vũ khí và quân trang. 

Phân đội của ông có 36 lính biệt kích. Ông đã tiến hành 

các cuộc tấn công có vũ trang chống lại quân Pháp và cảnh 

báo cho những binh sỹ người Ma-rốc thông qua những tờ 

truyền đơn được viết bằng tiếng Pháp và tiếng Ả rập. Nội 

dung của những tờ truyền đơn đều nhấn mạnh một điều 

duy nhất:“Hãy quay trở về nhà của các bạn, những con 

người đó cũng như chúng tôi ở Ma-rốc, sẽ đấu tranh đến 

cùng để giành độc lập”.  

Mọi người còn kể rằng ông đã từng là trung sĩ, và 

vì một lý do nào đó, ông có mâu thuẫn với chỉ huy của 

mình. Chỉ huy người Pháp đã rất lo lắng và e ngại những 

binh sĩ khác sẽ hành động tương tự. Vì thế, từ sau mâu 

thuẫn đó, các chỉ huy sĩ quan hay hạ sĩ quan được chỉ 

định đều là người Pháp. Chỉ huy Pháp đã giám sát chặt 

chẽ mọi hành động của chúng tôi với sự giúp sức của 

binh sỹ người Xê-nê-gan. Hiển nhiên là họ không còn tin 

tưởng chúng tôi nữa. Lý do là vì những binh sỹ Ma-rốc 

thường xuyên đào ngũ. Một số lượng lớn binh sỹ người 

An-giê-ri cũng đào ngũ.  

Khi tôi đang trên đường trở về Ma-rốc, ở cảng Said 

tôi đã nghe tin trận chiến Điện Biên Phủ đã chấm dứt vào 

ngày 7 tháng 5 năm 1954.  
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3. Tôi tên là Amzil Moha (134). Tôi từng là thượng sĩ 

nhất trong quân đội Ma-rốc, sau đó được chuyển đến làm 

việc cho đội hiến binh hoàng gia, rồi tham gia chiến đấu 

cho quân đội Pháp. Hiện giờ, tôi đã nghỉ hưu và sống tại 

Téémara, gần thủ đô Rabat. Tôi đã tham gia chiến tranh lần 

thứ nhất ở Đông Dương và tôi biết rõ về M’hamed Ben 

Aomar. Tôi biết ông với cái tên Maarouf. Ông là thông dịch 

viên cho tù binh người Pháp và Ma-rốc, đồng thời cho cả 

quân đội Việt Nam. Ông nói tiếng Ả rập, tiếng Pháp và 

tiếng Việt. Ông luôn đứng lên bảo vệ những tù binh người 

Ma-rốc. Sau đó, tôi được biết rằng ông đã có liên hệ với 

quân đội Việt Nam từ trước chiến tranh. Tôi đã nhờ ông 

giải quyết việc cá nhân khi tôi là tù binh. Ông có vóc dáng 

không cao và để râu ngắn. Tôi quen biết ông vào năm 1952. 

Ông đã chỉ cho tôi những công việc ông làm như: nói 

chuyện với tù binh người Ma-rốc và đôi khi còn gợi ý họ 

cần phải trả lời như sau: “Các bạn phải nói là người ta ép 

buộc các bạn đến đây”. Ông là người Ma-rốc. Nghe giọng 

nói của ông, tôi nghĩ ông đến từ vùng Sous. Tôi tin là ông 

đã tham gia một số hoạt động quân sự. Ông là người viết tờ 

truyền đơn bằng tiếng Ả rập để gửi tới những binh sỹ Ma-

rốc của đội quân viễn chinh Pháp. Chúng tôi đã thấy những 

tờ truyền đơn rải rác khắp nơi trên đường đi. Ông cố gắng 

thuyết phục chúng tôi rằng sẽ chẳng có lợi ích gì khi bảo vệ 

lá cờ Pháp. Ông cảnh báo những tù binh được thả tự do: 

“Lần tới, các bạn sẽ bị giết”. 

4. Tôi tên là Mohamed Ben Abdallah (135). Tôi sinh 

năm 1932 ở xã El Haouzia (Rabat), nằm giữa xã Oulad 

Mimoun và Akrach. Tôi đã gia nhập quân đội Pháp vào 
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khoảng tháng 4 năm 1951, phục vụ trong trung đoàn biệt 

kích người Ma-rốc thứ 6 trong bốn năm ở Casablanca. 

Chúng tôi đã đến Việt Nam vào đầu năm 1952, lên tàu Le 

Pasteur ở Oran và đi qua kênh đào Suez. Chuyến đi kéo 

dài khoảng 19 ngày. Chúng tôi đi qua mũi Saint Jacques 

rồi đến Hải Phòng. Chúng tôi đi tàu từ Hải Phòng đến Hà 

Nội khoảng một ngày. Chúng tôi qua đêm ở Hà Nội. Vào 

đầu giờ chiều ngày hôm sau, chúng tôi được điều đi nhiều 

điểm khác nhau trong thành phố sau khi được trang bị đầy 

đủ vũ khí. Chúng tôi đã gia nhập trung đoàn lính biệt kích 

người Ma-rốc thứ tư đến từ Taza.  

Từ sau đêm chiến đấu đầu tiên của chúng tôi, rất 

nhiều trận đánh đã diễn ra ác liệt. Nhiều người trong số 

chúng tôi đã bị giết. Tôi nhớ là quân Pháp đã phải nhờ đến 

sự hỗ trợ của lực lượng không quân. Họ ném bom rất dữ 

dội, trên một khu vực rộng lớn để mở đường cho chúng 

tôi. Tất cả những hoạt động gây rối, tấn công không ngừng 

nghỉ…kéo dài khoảng 6 tháng… Tiếp đó, tôi đã hành quân 

khắp nơi ở Đông Dương, Bắc Bộ, Sài Gòn, Hà Nội… 

Chúng tôi tiến quân rất chậm, đi từ làng này đến làng 

khác… 

Tôi nhớ rằng sau đêm đầu tiên ở bốt quân sự, tôi 

được nghe mọi người nói về El Hamri và cách thức ông 

tấn công các vị trí quân sự của quân đội Pháp. Năm 1952, 

tiếng tăm của ông đã vang xa. Người Việt Nam biết đến 

ông và nói về ông với một vẻ đầy ngưỡng mộ. Họ bắt đầu 

nói chuyện với chúng tôi, và nói với chúng tôi về Luc 

(Lực?). Ông có thể đi khắp nơi mà không gặp trở ngại nào, 

đến tất cả các vùng miền và đi đến đâu thì mọi người đều 

biết rõ về ông.  
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Năm 1953, lúc ấy tôi đang ở gần một kho chứa xăng 

ở Sài Gòn. Tôi nhớ là chúng tôi đang tổ chức “Tết Cừu” 

thì kho chứa xăng bị ném bom. Tôi đã có mặt ở đó. Vụ 

ném bom này do El Hamri thực hiện. Từ đó, lúc nào 

chúng tôi cũng chỉ nói đến ông.  

Tôi cũng nhớ đến hình ảnh của một tù binh người 

Ma-rốc bị Việt Minh giam giữ và đã được thả tự do sau 

đó. Tôi không biết là anh ta được thả tự do với những điều 

kiện gì. Anh ấy đến làm báo cáo về El Hamri. Mọi người 

kể rằng ông ấy làm việc cho quân đội Pháp, rồi có một 

ngày, ông ấy cùng những người khác đã rời bỏ quân Pháp 

cùng với nhiều vũ khí. Chúng tôi rất đồng cảm với ông. 

Rất nhiều binh sỹ người Ma-rốc đã đào ngũ để đi theo 

ông. Ông đã trở thành chủ đề chính trong tất cả các câu 

chuyện của lính Ma-rốc. Quân đội Pháp dần dần mất lòng 

tin với binh sỹ Ma-rốc. Tôi đã chứng kiến thái độ nghi ngờ 

của các sĩ quan Pháp. 

Tôi được chuyển từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ. El 

Hamri cũng ở đó, nhưng là ở phía bên kia chiến tuyến.  

Sau sự kiện Quốc Vương Mohamed đệ ngũ bị lưu 

đày, số lượng tờ truyền đơn của El Hamri rải đã tăng lên 

gấp bội. Tôi đã nhặt được một tờ rải truyền đơn được viết 

bằng tiếng Ả rập và đã cất giữ nó” (136).  

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, dữ liệu về hoạt 

động của Ben Aomar ở Việt Nam, tôi đã sưu tầm được rất 

nhiều câu chuyện từ những cựu chiến binh Ma-rốc đã từng 

tham gia chiến tranh Đông Dương, về một người anh hùng 

nổi tiếng khắp châu Á.  
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Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần băng ghi âm 

hàng tá các cuộc nói chuyện với những người lính. Sau 

nhiều lần kiên trì thuyết phục và giải thích với họ, phần 

lớn trong số các cuộc ghi âm đó được thực hiện rất khó 

khăn bởi do bị trì hoãn, và sau nhiều lần kiên trì thuyết 

phục và giải thích với họ. Trong số những người được 

phỏng vấn, một số còn nhớ rất ít về chiến tranh Đông 

Dương và chỉ có thể nhớ được một số sự kiện. Ngược lại, 

có những người lại bị ám ảnh sâu sắc và luôn ghi nhớ 

chuỗi ngày tháng đó ở Việt Nam như một vết thương 

chiến tranh không thể lành sẹo. Một mặt là những bằng 

chứng cụ thể và máy móc với giọng kể như trình bày báo 

cáo. Mặt khác là những câu chuyện mang đậm chất thơ, 

ngắt quãng bởi những khoảng lặng, hay những mảng trống 

lớn do bị lãng quên.  

Một vài người kể về những nhân vật khác chứ không 

phải là Ben Aomar, nhưng họ đều được nghe nói về ông. 

Có những người chưa từng biết ông và còn nhầm ông với 

người khác.  

Qua những câu chuyện của họ, có vẻ như Maarouf 

bị nhầm lẫn với những nhân vật có thật ngoài đời thực 

hoặc hư cấu: một số người nghĩ rằng đó là một binh sỹ 

người Ma-rốc rời bỏ đội quân viễn chinh Pháp để gia nhập 

lực lượng Việt Minh, người khác lại cho rằng ông cũng 

giống như Jilali, người Trung Đông, hay Hadji Salah… là 

binh sỹ giải ngũ. Tên tuổi El Hamri thường xuyên lặp lại 

trong lời kể của họ (137). Những người lính còn sống sót 

thường kể lại câu chuyện như sau: một binh sỹ bình 
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thường hoặc là hạ sĩ quan bị coi là kẻ phản bội chỉ vì đã 

lấy cắp một bao cà phê để giải trí. Họ nghĩ rằng, ở Việt 

Nam, chỉ có vật chất mới giữ được bên mình một người 

phụ nữ. El Hamri có lẽ đã lấy cắp vài cân cà phê để tặng 

cho một người phụ nữ. Ông bị giam tám ngày trong ngục 

tối. Vì hình phạt vô lý này, ông đã bỏ trốn.  

Câu chuyện này được các cơ quan tình báo của Pháp 

mô-đi-phê để tuyên truyền với mục đích sốc lại tinh thần 

của đội quân thực dân. Nói cách khác, đối với họ việc giải 

thích tại sao một thường dân Ma-rốc, một nhà đấu tranh 

chính trị cao cấp lại đứng trong hàng ngũ quân đội Việt 

Minh là một việc làm rất khó. Những nguy cơ gây ảnh 

hưởng tới tâm lý binh sỹ người Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-

di và những người lính thuộc quốc tịch khác trong quân 

đội viễn chinh ngày càng trở nên nghiêm trọng (138).  

Tuy nhiên, có thể do có quá nhiều binh sỹ gia nhập 

trước và sau khi trở thành tù binh, hoặc cũng có thể do số 

lượng những binh sỹ đào ngũ gia tăng mà nhiều câu 

chuyện đã bị lẫn lộn và nhầm lẫn sau đó. Đối với một số 

người, tên tuổi của Ben Aomar gắn liền với những cuộc 

tấn công vũ trang thành công. Còn đối với những người 

khác, ông là một nhân vật nổi tiếng trong hoạt động tuyên 

truyền. Nhân vật bị lẫn lộn với nhau do trí nhớ của các cựu 

chiến binh đã bị thời gian bào mòn.  

Một vài người trong số họ đã được phỏng vấn tại 

chỗ: ‘‘Một thượng sĩ đã kể với tôi rằng El Hamri là một 

thường dân’’. Hồn ma người thượng sĩ đó đã hiện về từ 

địa ngục Đông Dương yêu cầu tôi ‘‘phân biệt rõ El Hamri, 
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người đã gia nhập lực lượng Việt Minh với Maarouf, một 

thường dân và là một trong những phụ tá của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Maarouf chính là tác giả của những tờ truyền 

đơn. Anh ta cũng nói đến một nhân vật thứ ba’’ (139).  

Tuy nhiên có một sự thật không thể chối cãi, đó là 

rất nhiều binh sỹ đào ngũ chạy sang hàng ngũ của lực 

lượng Việt Minh và đã được thăng cấp sau này, họ hoạt 

động dưới sự chỉ huy của Ben Aomar. Dường như Ben 

Aomar đã hoạt động dưới vỏ bọc của nhiều thân phận 

khác nhau. Đầu tiên, ông có tên là Marcel. Bà Camille, 

người đã trở thành người bạn đời sau này của Ben Aomar 

cho tôi xem bức ảnh chụp gia đình Tướng Giáp được bà 

Bích Hà, vợ của Tướng Giáp, gửi tặng như một tấm bưu 

ảnh với dòng chữ: «Gửi các đồng chí Marcel và Camille. 

Thân ái» do chính tay bà Bích Hà viết. Bà Bích Hà là con 

gái của ông Đặng Thai Mai nhà phê bình chính trị nổi 

tiếng theo chủ nghĩa Mác của Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 

80. Bà Bích Hà là người vợ thứ hai của Tướng Giáp, có 

với ông năm người con. Bà Bích Hà và bà Camille từng là 

bạn học thời trung học, bà Hà học trên bà Camille một lớp. 

Tấm bưu thiếp có ghi ngày 27 tháng 11 năm 1956. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên tiếng Việt cho 

M’hamed Ben Aomar Lahrach là Anh Mã (mã có nghĩa là 

ngựa). 

Tuy nhiên, đối với những người lính Bắc Phi ở Đông 

Dương, Ben Aomar lại rất nổi tiếng với cái tên Maarouf. 

Cũng không loại trừ khả năng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

đặt tên này cho Ben Aomar, để tưởng nhớ đến Maarouf 
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Ben Kaddour sinh ra tại El Asnam (An-giê-ri) và di cư đến 

Pháp từ đầu những năm 1920. Ông là người được Tổng 

liên đoàn Lao động thống nhất giao trách nhiệm tổ chức 

công đoàn cho những người lao động Bắc Phi. Ông là 

thành viên của Ủy ban thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp. 

Do đó, có thể Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quen biết ông khi 

còn là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp từ năm 1920 đến 

năm 1923, sau đó tham gia Quốc tế cộng sản từ năm 1923 

đến năm 1924 và có thể là thời gian sau này nữa (140).  

Maarouf Ben Kaddour giữ một vai trò quan trọng 

trong các cuộc bãi công ở Saint-Etienne diễn ra vào tháng 

3 năm 1942, sau khi Đảng Cộng sản Pháp bắt đầu tỏ ra lo 

ngại về những mâu thuẫn lao động ở các nước thuộc địa. 

Maarouf hình như xuất hiện ở Loire từ năm 1923, tại đây 

ông đã thành lập một nhóm người Hồi giáo. Vào tháng 4 

năm 1926, ở Paris, ông được Doriot đề nghị liên kết với 

Ủy ban thuộc địa để thành lập một tiểu ban thuộc địa nằm 

trong Liên đoàn Lao động thống nhất. Trong các cuộc 

tranh luận của Ủy ban thuộc địa diễn ra tháng 9 năm 1926, 

Maarouf Ben Kaddour đã có ý kiến bất đồng với ban lãnh 

đạo về việc thành lập Chương trình Ngôi sao Bắc Phi với 

chủ đề độc lập dân tộc. Maarouf là một trong những người 

sáng lập ra tổ chức này và trở thành thành viên của Ủy ban 

chỉ đạo vào tháng 1 năm 1929. Trọng tâm nhiệm vụ của 

Maarouf người An-giê-ri là tổ chức hệ thống công đoàn. 

Năm 1929, khi đang ở An-giê-ri ông bị bắt và bị đi đày ở 

phía Nam. Sau khi được thả tự do, ông quay lại Pháp vào 

tháng 5 năm 1930 để tiếp tục phụ trách công tác thuộc địa 

trong Liên đoàn Lao động thống nhất. Là người phụ trách 

tờ El Amel, một ấn phẩm được đánh giá là mang tính chất 
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“chủ nghĩa công nhân bè phái”, ông phản đối sách lược 

của mặt trận chung về mọi hoạt động kết hợp với tổ chức 

Ngôi sao Bắc Phi. Đó là lý do khiến ông bị mất việc. Sau 

đó ông đã tiến hành phong trào đấu tranh công đoàn ở 

Chétif vào năm 1937 và trở thành người lãnh đạo công 

nhân mỏ.  

Điều gây ấn tượng nhất ở Maarouf là ông có tất cả 

các đặc điểm giống với M’hamed Ben Aomar: hai người 

cùng là người đấu tranh cho phong trào công đoàn, luôn 

quan tâm đến những vấn đề của nông thôn và là chiến sĩ 

cộng sản đấu tranh cho độc lập dân tộc. Hơn nữa, Maarouf 

người An-giê-ri còn là nhà lãnh đạo công nhân mỏ.  

Chắc chắn Chủ tịch Hồ Chí Minh biết rõ về Maarouf 

đầu tiên. Liệu có phải người luôn tưởng nhớ đến người 

chiến sĩ cộng sản Bắc Phi này nên đã quyết định lấy tên 

của ông để đặt cho Ben Aomar. Chỉ có một điều khác biệt 

duy nhất giữa Maarouf Mohamed Ben Kaddour, người 

con của vùng đất El Asnam, An-giê-ri và M’hamed Ben 

Aomar Lahrach, người con của mảnh đất Khouribgui, Ma-

rốc, đó là ông ấy chưa từng đến Việt Nam.  
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Nói chung, các cuộc nói chuyện với các cựu quân 

nhân Ma-rốc, những người đã từng tham chiến tại Đông 

Dương đã tạo thành một mẫu câu chuyện về những điều 

bất biến cho dù nhận thức ra sao, thậm chí trong con mắt 

những người Ma-rốc thì đó là hình ảnh tiêu biểu về Việt 

Nam và nhân dân Việt Nam. Câu chuyện này còn được 

nhân rộng bởi một số lượng lớn những người dân Ma-rốc 

được chiêu mộ để phục vụ chiến tranh thuộc địa vì nhu 

cầu về nhân lực và chiến lược của quân đội Pháp. Các câu 

chuyện còn lại được thay đổi rất nhiều trong giai đoạn từ 

năm 1947 đến cuối năm 1954. 

Những đội lính mộ, kỵ binh và lính biệt kích của 

quân đội thực dân xâm chiếm Đông Dương được sử dụng 

để làm những công việc lao động nặng nhọc vì mục đích 

bảo vệ khu vực này cho Mẫu Quốc. Quân đội Pháp đã 

không thể khiến cho những binh sỹ Bắc Phi cảm thấy đây 

là nghĩa vụ cần phải thực hiện.  

Thông qua các chặng đường hành quân xa của lính 

biệt kích, chúng ta thấy lại những cột mốc địa lý và những 

chặng dừng chân đó: những địa điểm phải hành quân qua 

bao gồm Marseille, Toulon, Oran, Suez; Djibouti hay 

Aden; cảng Bomby của Ấn Độ; Singapore- quốc đảo được 

miêu tả như một góc thiên đường và là nơi bạn được tận 

hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, để rồi sau đó họ 

phá vỡ những phút giây vui vẻ của bạn bằng cách đẩy bạn 

đi thật xa, đến tận An Nam khổ ải.  
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Những yếu tố đầu tiên về vị trí địa lý của Việt Nam 

được xem xét dựa theo quan điểm và kiến thức của những 

người lính đất nước Mặt trời lặn. Quá trình giải mã những 

miền đất xa xôi của nước An Nam bắt đầu bằng việc định 

vị địa lý: từ miền đất của Cap Saint Jacques (Vũng Tàu - 

tỉnh cũ được tách ra từ Bà-Rịa), Tungri (?), Hải Phòng, Hà 

Nội, Aijon (?), Sài Gòn, Les Sept Pagodes (thị trấn Phả 

Lại)….đến những nơi hẻo lánh giữa rừng rậm của miền 

Bắc Việt Nam, hay những nơi gần biên giới Trung Quốc. 

“Này anh bạn, anh xem bản đồ Việt Nam qua sách vở, còn 

tôi lại mang bản đồ bên mình, nó được khắc ghi trong tim 

tôi, trong da thịt tôi”. Đó là lời tâm sự của một trong 

những binh sĩ còn sống sót của trung đoàn lính thiết giáp 

số 4 sau trận chiến ở Cao Bằng và những nơi khác. Tôi đã 

cảm thấy rất ngạc nhiên về những tình cảm tha thiết của 

ông dành cho Việt Nam (141). 

Họ miêu tả liên tục về đặc điểm của một ngôi làng 

nhỏ của Việt Nam và so sánh nó với khu phố truyền thống 

của đất nước mình. Khi tôi hỏi thông tin về lý do Ben 

Aomar đã trở thành Maarouf như thế nào, họ đều xoay 

sang kể chuyện về hành trình của họ tại một đất nước xa 

xôi, kỳ lạ, dữ dội và mê hoặc bằng cách đồng hóa thành 

phong cảnh, cây cỏ, đất và nước, thú vật và con người của 

Ma-rốc.  

Các binh sỹ Bắc Phi đều bị hấp dẫn bởi những buổi 

chiều của châu Á, chìm đắm trong không gian trầm mặc 

của thành phố, thị trấn và là nơi những người dân nghèo 

khổ sống chen chúc trong những con phố mà nước và đất 
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hoà lẫn với nhau. Những đội lính mộ, kỵ binh và lính biệt 

kích dễ dàng hòa mình vào đầm lầy và bùn đất trải dài vô 

tận. Thậm chí, họ còn không thèm ngoảnh đầu đi ở những 

nơi bốc mùi hôi thối. Hàng ngày, họ vùi mình vào các 

quán rượu, trong sự ồn ào náo nhiệt của những buổi khiêu 

vũ, trong quán bar và nhà thổ, họ sống trong một môi 

trường với những thành phần phức tạp như: chủ chứa, gái 

bán hoa, cảnh sát, những tên “chỉ điểm”. Những người phụ 

nữ lao vào họ, níu kéo họ như những con mồi an toàn, 

giữa bao kẻ buôn lậu tiền, những quý ông thuộc tất cả các 

màu da và quốc tịch khác nhau…. 

Ngược lại, khung cảnh rậm rạp, u ám của những 

cánh rừng đã tạo nên một bức tranh tương phản. Những 

người lính Bắc Phi lấy làm kinh ngạc trước những thân 

cây quái quỷ cao chót vót với những tán lá xòe rộng. Họ 

nghẹt thở vì không thể nhìn thấy được bầu trời xanh vô 

tận. Những bóng cây lớn bao trùm họ và cùng với chúng là 

“kẻ địch” vô hình, có mặt khắp nơi, nhắc nhở cho bạn biết 

về sự tồn tại của họ ở lãnh địa này thông qua những trận 

đánh úp, những cuộc tấn công tiêu diệt chớp nhoáng, 

truyền đơn, phát loa phóng thanh hay chỉ đơn giản là 

những tiếng rầm rì của cây cối… Rồi giữa rừng bỗng 

nhiên xuất hiện những mảnh đất trơ trụi không cây cỏ. 

Rừng thưa bỗng nhiên hiện ra và tạo nên những ốc đảo 

trong sa mạc rừng rậm. Bạn không những phải chịu đựng 

sự cô đơn, nỗi nhớ nhà, những mệt mỏi về thể xác và suy 

sụp về tinh thần, cây cối hoang dại còn bao vây bạn, cô lập 

bạn, hàng nghìn hình dáng kỳ lạ, hàng nghìn cách thể hiện 

kỳ lạ của thiên nhiên tấn công bạn.  
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Binh sỹ Bắc Phi chìm đắm trong một trạng thái tinh 

thần đặc biệt. Đối với họ, việc khám phá ra châu Á không 

giống như khám phá ra phương Tây. Phương Tây được 

miêu tả thông qua bản sắc và sự khác biệt, mà trong đó họ 

là một trong những thành phần cấu tạo. Đối với lục địa 

châu Á xa xôi, thì đó là một thế giới xa lạ, nằm ngoài tầm 

tay họ, bởi bao điều bí ẩn, là một xứ sở mà họ đã phát hiện 

ra và coi đó là mảnh đất của sự hằn thù, bất công, tàn bạo 

vô hình hòa lẫn với nhau. Đặc biệt dưới cái nhìn của họ, 

những con người đến từ phương xa với tư cách là kẻ phục 

vụ người nước ngoài cho những ông chủ nước ngoài thì 

cảm giác đó càng rõ rệt. Ranh giới bạn bè/kẻ thù được 

phân định một cách rạch ròi. Dễ nhận ra sự khác biệt rõ 

ràng giữa các nước Hồi giáo phương Đông và các nước 

châu Âu phương Tây, nhưng ở nơi đây mọi thứ bị mờ nhạt 

đi rất nhiều. Xứ sở châu Á chứa đựng nhiều điều trái 

ngược nhau, chẳng hạn như: khiến họ suy sụp thể xác và 

tinh thần, khiến họ bị mê hoặc và chìm đắm trong niềm 

vui. Một Châu Á nổi giận và nguy hiểm.  

Maarouf và những binh sĩ Ma-rốc không giống như 

những người lính hàng binh châu Âu bị coi là những kẻ 

chỉ biết hưởng thụ, luôn đầu hàng trước những ve vuốt 

khéo léo và kinh nghiệm tình trường của phụ nữ châu Á. 

M'hamed Ben Aomar, tức Anh Mã hay Maarouf, đến Việt 

Nam từ quê hương Ma-rốc là để hoàn thành nhiệm vụ 

cách mạng. Đối với ông, lực lượng Việt Minh không phải 

là đội ngũ gồm những đảng viên già nua dưới sự lãnh đạo 

của ông già Hồ Chí Minh, chỉ ngồi vuốt râu cằm và giảng 
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dạy đạo lý (142). Ông đã gia nhập đội ngũ Việt Minh theo 

mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Ma-rốc. Ông thực hiện sứ 

mệnh theo yêu cầu.  

Các binh sĩ Ma-rốc thể hiện một thái độ không hề 

thù địch đối với những người lính Việt Minh. Họ cảm thấy 

mình đang phải miễn cưỡng chiến đấu bảo vệ đế chế thực 

dân, khác với những cuộc chiến trên thế giới mà họ đã 

từng tham gia trước đó. Hơn nữa, họ nhìn thấy trong ánh 

mắt của những người châu Á sự mong đợi được cảm thông 

và đồng tình. Ở góc phố dưới chân đồi một buổi chiều tối 

sau trận đánh, qua những câu chuyện các binh sĩ Bắc Phi 

đã nhận thấy tư tưởng cách mạng của Mao Trạch Đông 

được coi như là điểm tựa cho niềm tự hào kỳ lạ của những 

người châu Á, là nguyên tắc sống, là hy vọng của các giai 

cấp và tầng lớp nghèo khổ tại đây. Bên cạnh đó, họ cũng 

có thái độ kiên quyết, không chỉ chống lại thực dân, đế 

quốc- những giai cấp áp bức, bóc lột đã khiến họ phải chịu 

đau khổ, mà còn phải đứng lên chiến đấu giành chiến 

thắng áp đảo.  

Văn học Pháp nói về chiến tranh Đông Dương với 

những hình ảnh đầy cảm xúc: một bên là những người lính 

Pháp đóng vai nhân vật chính, chủ thể của chiến tranh; còn 

một bên là những lực lượng vô danh thực hiện tội ác với 

đại diện là quân đội Việt Minh. Nhân vật tiêu biểu, người 

anh hùng thường là quân nhân Pháp, sĩ quan, lính công 

binh, một vài người Việt Nam hay Trung Quốc.  

Đối với binh sĩ Ma-rốc, lính mộ Bắc Phi chỉ là lực 

lượng bổ sung, là bia đỡ đạn và là người phục vụ (lái xe, 

cận vệ...), là hệ thống thế mạng tiềm năng, là một loại 
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nguyên liệu trong bộ máy thực dân Pháp khổng lồ. Họ bị 

coi như công cụ, vật dụng tuỳ theo khả năng chiến đấu. 

Đối với những sử gia chuyên nghiên cứu chiến tranh Đông 

Dương như Lucien Bodard, binh lính Ma-rốc nói riêng và 

binh lính Bắc Phi nói chung là nguồn gốc của những cảm 

xúc trái ngược: họ tốt hay xấu còn tuỳ thuộc tâm trạng của 

tác giả, tùy theo quan niệm "chán nản" hay tư tưởng cấp 

tiến; hoặc tuỳ theo kết quả, theo ảnh hưởng của thành công 

hay thất bại, hoặc sự tự ái về thất bại nhục nhã của Mẫu 

Quốc (143). Sau mỗi một trận đánh, họ chỉ là những vết 

máu trên mặt đất, những con người đang hấp hối, những 

xác chết nằm rải rác trên đường xe đi. Họ là những cái 

bóng lặng lẽ đang cầu nguyện hay đọc kinh Coran trong 

một góc rừng, hoặc xuất đầu lộ diện để đầu hàng. Họ hiếm 

khi trở thành những binh sỹ dũng cảm nhất. Bằng cái nhìn 

của một vị lãnh chúa, các tác giả đó lướt qua những con 

người được gửi đến Việt Nam; thể hiện cách nhìn chung 

của quân đội thực dân Pháp, từ binh sỹ cấp thấp tới lãnh 

đạo cấp cao (144).  

Binh sỹ Ma-rốc có mặt ở khắp mọi nơi, từ những 

khu phố Sài Gòn tới các đồn quân sự biên giới. Họ tham 

gia công tác chuẩn bị cho chiến tranh và hiện diện trên 

khắp các mặt trận: vào tháng 6 năm 1950, họ giám sát quá 

trình bốc dỡ hàng của tàu Mỹ ở Đông Dương. Khi tàu 

Steelhover hạ neo ở bến cảng, mỗi một phu bốc vác được 

hộ tống bởi một sỹ quan đeo súng lục và một binh sỹ 

người Ma-rốc mang theo súng đạn (145). Họ có mặt ở 
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trung đoàn thiết giáp số 4 đóng quân tại các khu vực giáp 

với biên giới Trung Quốc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc 

Cạn... Đó là những vùng đất kì lạ với hệ thống sông ngòi 

chằng chịt, rừng rậm đan xen, ao hồ vô số, giao thông 

ngoằn nghèo, điều này khiến họ cảm thấy sự cô đơn như 

trải dài đến vô tận. Không chỉ có vậy, họ còn có vấn đề cả 

với cuộc nội chiến ở Trung Quốc (146). Lính lê dương và 

các binh sỹ Ma-rốc trực chiếntại những trạm gác là những 

ngôi nhà tranh vách đất. Ở vùng biên giới mặc dù rất lo sợ, 

nhưng họ vẫn giữ thái độ im lặng, cho  dù hàng đêm, loa 

phóng thanh của quân đội Việt Nam vang lên, kêu gọi họ 

"Hãy quay trở về! Chúng tôi sẽ tấn công... Bất hạnh sẽ 

dành cho những kẻ xâm lược và phản bội..." Người ta tìm 

thấy loa phóng thanh được đặt xung quanh các xe quân sự 

kết nối các trạm biên giới.  

Chính phủ mới đầu còn tỏ thái độ do dự, nhưng sau 

đó đã quyết định rút các đội quân Bắc Phi ra khỏi cuộc 

chiến. Chính phủ đã giải tán 11 tiểu đoàn bộ binh, 3 trung 

đoàn xe thiết giáp, 4 tổ pháo binh (147). Số lượng lính Bắc 

Phi tham chiến lên tới 36.628, trong đó có 3.646 người bị 

giết, 1.355 người chết, 7.255 người mất tích (148). 

Bên kia chiến tuyến, lực lượng Việt Minh đang thực 

hiện cuộc chiến bằng nhiều cách: phá hủy xe quân sự, sử 

dụng chiến tranh du kích, tấn công trực diện, chiến tranh 

tâm lý và tổ chức hoạt động tuyên truyền. Quân đội của họ 

tìm cách phá hủy xe quân sự, áp dụng linh hoạt chiến tranh 

du kích và chiến tranh trực diện, dùng bóng những người 
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dân mặc áo đen khiến kẻ thù tưởng bị bao vây, kêu gọi 

tuyên truyền qua loa phóng thanh, rải truyền đơn thông 

báo về những trận chiến chết chóc. Trong chốt quân sự 

của những tiểu đoàn lính Ma-rốc, khắp nơi được rải những 

tờ truyền đơn viết bằng tiếng Ả rập, kêu gọi chống chủ 

nghĩa thực dân và đoàn kết các dân tộc bị áp bức, bóc lột. 

Một số người Ma-rốc rất đau khổ khi kể lại những 

câu chuyện khủng khiếp diễn ra trong cuộc chiến đấu của 

trung đoàn lính thiết giáp số 4. Nhiều cái tên của Trung 

đoàn này và của Đồn quân sự Cao Bằng vẫn còn được nhắc 

đến như một bi kịch. Việc kiểm soát các tuyến giao thông 

sẽ quyết định số phận của khu quân sự chiến lược ở vùng 

thượng du. Việc kiểm soát này sẽ khai thông biên giới 

Trung Quốc. Nắm giữ được các thành phố và khu vực miền 

núi có nghĩa là sẽ kiểm soát được tất cả khu vực phía đông 

của miền thượng du Bắc Bộ, từ Trung Quốc đến Thái 

Nguyên. Cuộc chiến đã được quyết định và triển khai. 

5.000 binh sỹ bị mất tích, tử vong, bị thương hoặc bị bắt 

làm tù binh... Những binh sỹ thoát chết đến nay vẫn còn 

cảm thấy bị sỉ nhục (149). Sau khi các trận đánh kết thúc, 

vô số lính đào ngũ và hàng binh đi thành hàng dài nối tiếp 

nhau. Những binh sỹ của quân đội nhân dân Việt Nam 

thuộc Sư đoàn 308 và 312 đã giăng một cái bẫy lớn dành 

cho hàng ngàn quân lính của kẻ địch, giết chết nhiều lính lê 

dương, lính nhảy dù, trong số đó, có rất nhiều binh sỹ Ma-

rốc... Bảng tổng kết sơ bộ của cuộc chiến được thông báo 

trên đài phát thanh của Việt Minh: 441 người chết, 500 

người bị thương, 966 người bị bắt làm tù binh (150).  
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Bảng liệt kê tù binh rất chi tiết: đội đầu tiên bao gồm 

những quân nhân có cấp bậc cao, bị chuyển đến khu vực 

phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, tạo thành nhân số chủ 

yếu của trại số 1; đội thứ hai bị đưa đến vùng núi phía 

Nam của Bắc Cạn và Pho Binh Giang (?), nơi phát động 

phong trào kháng chiến của Việt Nam. Tại hai khu vực 

này, hệ thống giám sát an ninh rất chặt chẽ khiến cho các 

cuộc đào tẩu trở nên khó khăn. Không cần đến dây thép 

gai hay lầu quan sát, khu dân cư và rừng núi đã tạo nên 

những vòng đai bảo vệ tự nhiên.  

Những tù binh người Đức và Ma-rốc chiếm một số 

lượng lớn. Chỉ có hai đội tù binh đã thoát khỏi tai họa 

chiến tranh. Đó là quân của viên chỉ huy De Cherge, người 

đã sơ tán thành công cùng với đơn vị của mình. "Những tù 

binh Ma-rốc này vừa mới được sơ tán về vùng đồng bằng, 

nhưng họ bị lên án mãi. Bởi lẽ, khi họ kể về điều mà họ đã 

phải chịu đựng và chứng kiến, họ đã làm giảm nhuệ khí 

của binh sỹ Bắc Phi trong đội quân Viễn Dương, hơn thế 

nữa họ đã tham gia cách mạng sau khi trở về quê hương. 

Chính tại biên giới Trung Quốc, những binh sỹ Bắc Phi đã 

nảy sinh những ý tưởng và chiến thuật mà sau này họ vận 

dụng để đấu tranh giành độc lập ở các nước Tuy-ni-di, 

Ma-rốc và An-giê-ri" từ việc học hỏi kinh nghiệm khi tiếp 

xúc với những người lính Việt Minh (151). 

Ban đầu, khi mới đổ bộ vào Đông Dương, binh sĩ 

Ma-rốc đã từng là một cỗ máy chiến tranh hãi hùng. Họ 

khiến quân đội Việt Minh phải dè chừng và những con số 

thống kê đã chỉ ra tầm quan trọng của họ trong bộ máy 
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quân sự Pháp, song cũng cho thấy khả năng rất khiêm tốn 

của họ trong việc đẩy mạnh phong trào dân tộc tại chính 

đất nước mình trong thời kỳ này(152).  

Việt Minh đã quyết định sẽ tập trung tác động mạnh 

đến tư tưởng của họ (153). Bởi vì số lượng tù binh người 

Bắc Phi không ngừng tăng lên sau các trận chiến ở vùng 

thượng du Cao Bằng, và vì bị quá tải nên chính phủ của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Đảng Cộng sản Ma-rốc 

gửi sang Việt Nam một cán bộ người Bắc Phi đã giác ngộ 

tư tưởng mác-xít để giáo dục tư tưởng cho những tù binh 

đồng hương và lính hàng binh (154). Maarouf có nhiệm vụ 

giáo dục chính trị cho những tù nhân Bắc Phi. Đề nghị của 

phía Việt Nam đã được truyền đi thông qua Tiểu ban 

thuộc địa của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Tiểu ban 

này duy trì các mối quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với 

các lãnh đạo Đảng Cộng sản Ma-rốc. Quyết định cử đồng 

chí Maarouf sang Việt Nam để tư vấn cho hoạt động chính 

trị của Việt Minh liên quan đến tù binh Bắc Phi, đã được 

xác nhận từ cuối năm 1951 đến đầu năm 1952 (155). 

Khi đến Việt Nam, ông được một phái đoàn tiếp đón 

chính thức, sau đó được dẫn đến gặp Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Có rất ít thông tin về cuộc gặp gỡ này. Ben Aomar 

thực hiện một chuyến đi vòng quanh các trại tập trung 

người Bắc Phi. Tình trạng của họ có vẻ thảm hại. Những 

người Ma-rốc, cũng như tất cả những lính Bắc Phi, châu 

Phi hay châu Âu đào ngũ khỏi quân đội viễn chinh của 

Pháp tại Đông Dương, được lựa chọn và phân thành từng 

nhóm: họ được ghi tên, đánh giá và gửi đến các trại đặc 
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biệt, gần giống với các trại tù binh chiến tranh (156). Họ 

uể oải thức dậy mỗi buổi sáng với cơ thể đầy những vết 

thương ngoài da do mụn mủ và gãi ngứa đến chảy máu da 

vì bị ghẻ (157), họ bị trì trệ bởi thiếu hoạt động. Hơn nữa, 

tâm trạng họ còn tràn ngập những lo lắng, buồn tủi và 

phiền muộn.  

Cuộc sống rất nặng nề, không giải trí, không trà và 

luôn tuân theo những kỷ luật khắt khe. Tuy nhiên, quần áo 

của họ tốt hơn quần áo của những tù binh chiến tranh 

khác: ngoài hai bộ trang phục, sơ mi và quần dài, họ được 

nhận thêm một áo vét Canadien. Cuộc sống của họ là 

những ngày dài vô tận làm việc trên cánh đồng cùng với 

nông dân Việt Nam. Họ bị cấm tiếp cận với phụ nữ.  

Jilali Ben Said, lính biệt kích Ma-rốc bị Việt Minh 

bắt sống ngày 28 tháng 6 năm 1954 tại Hải Dương. Ông 

gia nhập lực lượng Việt Minh và được gửi đến trại Kim 

Ton tại Thanh Hóa. Quân đội nhân dân miền Bắc Việt 

Nam đã trao trả ông cho quân đội Pháp vào ngày 5 tháng 4 

năm 1955 theo yêu cầu của họ. Ông kể lại rằng Chỉ huy 

trưởng các trại tập trung Việt Nam luôn áp đặt kỷ luật thép 

và trừng phạt nặng những người có ý định bỏ trốn (158). 

Ngay lập tức, Maarouf cảm thấy phải có trách nhiệm 

với những người lính Bắc Phi này. Ông cho rằng mình 

phải quan tâm tới họ. Vì thế, ông đã cho xây dựng những 

ngôi nhà tranh biệt lập trong các ngôi làng dành cho tù 

binh và phân chia họ theo quốc tịch. Đầu tiên ông cố gắng 

tập hợp lại những binh sĩ Bắc Phi bị quân đội Pháp biến 

thành bia đỡ đạn, những con người đang mất phương 
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hướng tại đất nước châu Á này. Mục đích của ông rất rõ 

ràng là cho họ hồi hương càng sớm càng tốt, để: “họ trở 

thành các cán bộ tham gia phong trào giải phóng dân tộc 

của chúng tôi” (159). 

Là người đại diện của Đảng Cộng sản Ma-rốc ở Việt 

Nam, ông giữ vai trò là người cố vấn, cán bộ cấp cao đối 

với những binh sỹ này, nhất là khi số lượng ngày càng 

tăng lên đáng kể.  

Ông thường xuyên liên hệ với Bộ Tham mưu và các 

sĩ quan của quân đội Việt Minh. Ông hay được gặp Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Tướng Giáp. Trước mỗi chiến dịch, 

Maarouf đều đến trao đổi với Bộ tham mưu. Chắc chắn 

ông không phải là người đưa ra quyết định nhưng được 

tham gia vào công tác chuẩn bị. Họ thảo luận với ông và 

lắng nghe tư vấn của ông. Bởi lẽ ông là một trong những 

người chịu trách nhiệm “thực hiện công tác địch vận” 

trong Ban địch vận (160). Ban địch vận được so sánh như 

một cơ quan của Bộ, theo cách nói của người Việt Nam là 

Cục, và sau được sáp nhập vào Bộ Quốc phòng. Ban địch 

vận do một cán bộ cấp cao của Việt Nam và các trợ lý phụ 

trách điều hành và được tổ chức theo mô hình quản lý 

truyền thống, phân cấp rõ ràng. Ban chia thành ba bộ 

phận. Mỗi bộ phận đều có một cố vấn là cán bộ nước 

ngoài hỗ trợ lãnh đạo người Việt Nam: André phụ trách bộ 

phận liên quan đến lính Pháp, Maarouf phụ trách bộ phận 

liên quan đến lính Bắc Phi và Borchers phụ trách bộ phận 

lính Lê Dương gồm nhiều người mang quốc tịch Đức. Có 

ba cán bộ cấp cao giám sát hoạt động của các hàng binh 
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trong trại tập trung. Công việc của họ diễn ra liên tục. Họ 

phải đi kiểm tra các trại, lúc đầu là bằng việc cưỡi ngựa và 

sau khi chiến tranh kết thúc, họ đi bằng xe com-măng-ca - 

một phương tiện di chuyển dành riêng cho các lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Đông Dương; họ đi những đôi bốt đặc 

biệt (161). Họ cũng có nhiệm vụ lập lại trật tự trong 

trường hợp có mâu thuẫn xảy ra tại các trại tập trung. Họ 

có trách nhiệm giám sát việc ăn uống, chăm sóc của các tù 

binh và bảo vệ họ tránh bị những hình phạt nặng.  

Boudarel có dịp tận mắt chứng kiến sự khác biệt của 

Maarouf so với các “cố vấn” nước ngoài khác của Việt 

Minh: “Hoàn cảnh của ông khác với hoàn cảnh của André. 

Từng là hạ sĩ quan của quân đội Bắc Phi, ông đã tham gia 

chiến dịch nước Ý, giành được huy chương khi chiến dịch 

kết thúc. Điều này khiến  binh lính Ma-rốc và lính biệt 

kích cảm mến ông bởi vì những hành động ông làm đều có 

ý nghĩa. Ông có nhiều lợi thế hơn so với André, bởi ông là 

người dân của nước thuộc địa, ông có thể gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến những tù binh, khiến họ quay sang chống lại 

cường quốc thực dân. Hoạt động của ông đã góp phần 

quan trọng trong việc gắn kết những con người vốn đã có 

mối liên hệ với nhau trong thói quen và suy nghĩ (162). 

Cũng giống như những cán bộ khác, bản thân 

Maarouf đã lãnh đạo một tổ chức được phân cấp bao gồm 

các sĩ quan và hạ sĩ quan.  Ông luôn có một phụ tá trực tiếp 

người Việt Nam ở bên cạnh như: Si Lah Sen, phiên dịch 

Huon, Khalifa, Brahim là người Al-giê-ri. Cả hai đều được 

đơn vị phụ trách vũ khí quân dụng trang bị xe skoda và 
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súng trường sản xuất tại Séc từ thế chiến thứ hai (163). 

Theo Bonnafous, “ông là người có tiếng nói quan trọng đối 

với các đại diện của Việt Minh. Ông có tư cách ngang hàng 

với các cán bộ Việt và chỉ huy của các trại tù binh” (164). 

Ben Aomar cố tìm cách tránh cho những người đồng 

hương của mình khỏi bị suy sụp về tinh thần, buồn chán, 

trơ lì cảm xúc, thiếu thốn vật chất. Quân đội Pháp còn lưu 

giữ những thông tin tình báo về các hoạt động của ông 

như thường xuyên đến thăm những trại lính Bắc Phi, ví dụ 

như các trại số 11, 115, 144, 44 và 39; thỉnh thoảng ông đi 

thị sát các trại xa xôi nhất như trại số 123; ông hay đến 

bệnh viện số 128; quan tâm đến những điều kiện vật chất ở 

mọi nơi, đi thăm nhà bếp, khu bệnh xá, bệnh viện; ông 

thường xuyên cho cải thiện bữa ăn hàng ngày và cung cấp 

dụng cụ y tế cho bệnh viện. 

Maarouf rất xúc động trước các quyết định liên quan 

đến những binh sỹ Ma-rốc. Ông được chính phủ Việt 

Minh cho phép thành lập một trạm y tế trong trại tập trung 

và chỉ định một tù binh làm bác sĩ tại bệnh viện này. Đại 

úy Armstrong là bác sĩ của trại tù số?, được ông chọn là do 

có kiến thức sâu rộng về các loại bệnh tật của binh lính ở 

đây. Đại úy đến làm việc tại trại lính Bắc Phi số 115, tại 

đây có rất nhiều người Ma-rốc. Sau đó, một trạm xá bằng 

tre nứa đã được xây dựng lên.  

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, số lượng các tù binh 

tăng lên trong các trại binh sĩ Bắc Phi và Đức, Armstrong 

có thêm sự trợ giúp của hai bác sĩ khác của trại số 1 là đại 

úy Perot và Weber. 
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Bác sĩ đại úy Perot đã gặp gỡ Maarouf khi ông đi thị 

sát trạm y tế ở trại 123. Khi bác sĩ phàn nàn về việc thiếu 

thốn thuốc men, Maarouf đã yêu cầu Chính trị viên của 

quân đội Việt Minh cấp thêm thuốc cho trại. 

Để trấn an việc thay đổi chỗ ở của những người anh 

em, Ben Aomar đã cố gắng tái hiện lại bầu không khí Bắc 

Phi như cải thiện bữa ăn, điều chỉnh các xưởng sản xuất, 

thành lập những hợp tác xã nhỏ, tổ chức các cuộc thi đấu 

bóng chuyền. Hơn nữa, những tù binh mù chữ sẽ có cơ hội 

được giáo dục tư tưởng chính trị khi tham gia các khóa 

học và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ông đã thành 

công khi tổ chức lại cuộc sống tại các trại tập trung theo 

hướng nhân đạo. Ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

mình, đó là giám sát quá trình thực hiện đúng các chỉ thị 

của Bộ Tham mưu thông qua chỉ huy của các trại (165).  

Việc giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Mác cho các tù 

binh để họ trở thành những chiến sĩ tiềm năng sau này của 

Đảng Cộng sản ở các nước Bắc Phi đã đạt được nhiều kết 

quả khả quan.Tuy nhiên đối với trường hợp của Ma-rốc, 

quá trình đào tạo này không có nhiều kết quả rõ rệt. Chỉ có 

một số ít người Ma-rốc, tiêu biểu như C.B - người làm 

việc tại đảo Corse, được gia nhập Đảng Cộng sản Ma-rốc 

trong thời gian ở Việt Nam, bởi vấn đề này còn liên quan 

đến sự kiện Quốc Vương Mohamed V bị phết truất. Trong 

tài liệu tình báo của quân đội Pháp có một số thông tin 

được các tù binh Bắc Phi cung cấp và được đại úy Happe - 

Giám đốc Cơ quan tình báo về các vấn đề Hồi giáo thu 

thập: đó là thông tin liên quan đến một hội nghị do Ben 
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Aomar tổ chức tại trại 44. Ông tuyên bố đã cùng với 700 

sinh viên Ma-rốc rời quê hương để chiến đấu chống lại 

Pháp và chủ nghĩa thực dân. Vậy những sinh viên này 

đang ở đâu? Ở Matxcơva chăng? Dù sao cũng không tìm 

thấy dấu vết gì của họ ở Việt Nam.  Ben Aomar kết thúc 

hội nghị bằng một lời kêu gọi: “Hãy trở về quê hương của 

các bạn và hãy sử dụng khả năng chiến đấu của các bạn để 

giải phóng đất nước mình” (166). 

Có nhiều thông tin liên quan đến việc huấn luyện 

chiến đấu cho đội lính đào ngũ. Một trong những mục tiêu 

chính có lẽ là để đào tạo cán bộ cách mạng nguồn cho các 

nước Bắc Phi. Jilali Ben Said, người được nhắc đến dưới 

đây là người đã báo cáo cho Cơ quan tình báo của quân 

đội Pháp biết những cái tên như Abdelkader, Meghrour, 

Salah, Mustapha, Larbi, Taibouni và Ouadj là những 

người đã được trả tự do, và hiện họ đang làm nhiệm vụ tại 

Bắc Phi (167). 

Có rất nhiều tin tức quan trọng xuất hiện vào khoảng 

thời gian này. Trong một bài báo đăng trên tờ Paris-Match 

vào tháng 7 năm 1954 đã công bố nội dung bức điện của 

Chính phủ Tuy-ni-di với tiêu đề: “Bạo lực phản kháng đến 

từ xa”. Theo bài báo này, các cơ quan tình báo của chính 

quyền nhiếp chính nhận định rằng “các nghĩa quân được 

các cựu binh sĩ Bắc Phi, từng bị lực lượng Việt Minh bắt 

làm tù binh, tập hợp lại để truyền bá tư tưởng chính trị ở 

Tiệp Khắc và được huấn luyện tại khu vực Tripolitania”. 

Cũng theo nguồn tin này, ý định ban đầu của lực lượng 

Việt Minh là cần thiết phải thành lập các tổ chức vận động 
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quần chúng tại các nước Bắc Phi. Hai trăm người, phần 

lớn là người Ma-rốc, được lựa chọn để thực hiện mục tiêu 

này bằng cách tập hợp các “nghĩa quân”. Vì vậy, việc duy 

trì phong trào vận động quần chúng có vũ trang tại châu 

Phi dường như là một kế hoạch chiến lược của Bộ tham 

mưu quân đội Việt Minh. Bởi vì quân đội Việt Minh hy 

vọng việc thành lập một mặt trận cách mạng thứ hai sẽ thu 

hút sự tham gia của các nước thuộc địa Pháp. Theo Cơ 

quan tình báo của Chính quyền Nhiếp chính, các cựu tù 

binh chiến tranh được chọn lọc và được đưa đến Trung 

Quốc, sau đó đến trại Svaltyakla tại Tiệp Khắc, ở đó họ 

được tập huấn trong nhiều tháng. Từ đó họ đến Cai-rô, sau 

đó đến Lybia, nơi có nhiều căn cứ được xây dựng. Cuộc 

phản kháng bạo lực ở Tuy-ni-di sẽ là bước chuẩn bị cho 

cuộc tổng diễn tập phản kháng bạo lực quy mô lớn, sẽ 

được phát động trên phạm vi toàn đất nước” (168).  

Bà Camille cũng đã nói một cách chính thức như 

vậy. Điều này thật khó tin. Nhân dân Việt Nam đang trong 

thời kỳ chiến tranh chống xâm lược của thực dân Pháp. Vì 

vậy, quân đội của họ hiện đã có quá nhiều điều phải bận 

tâm, còn đâu thời gian để tính đến việc tổ chức các trại 

huấn luyện phục vụ cho cuộc chiến tranh cách mạng trong 

tương lai. Có thể, trong khi tranh luận họ đã bày tỏ mong 

muốn huy động được sự ủng hộ từ những mặt trận khác. 

Theo họ, trong việc này những người lính Bắc Phi là 

những nhân tố có sẵn tốt nhất sẽ khiến những lo lắng của 

họ nhanh chóng vơi đi. Rất khó để thay đổi quan điểm của 

họ vì họ cho rằng hoạt động chính trị luôn tốt hơn hoạt 

động vũ trang.  
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Tuy nhiên, một số lãnh đạo cấp cao của chính phủ 

Việt Nam đã đề nghị thành lập một đội quân vì độc lập 

của các nước Bắc Phi bằng cách mở lớp đào tạo cán bộ “vì 

tương lai Châu Phi” (thư của Lu Mien* nguyên bộ trưởng 

phụ trách biên giới, nguyên chính trị viên chiến dịch Điện 

Biên Phủ, người bạn lớn của Ben Aomar…- ngày 6 tháng 

4 năm 1994) 

Theo nhiều nguồn thông tin, hiệu quả làm việc của 

Maarouf được thể hiện rõ nhất thông qua công tác đưa 

hàng trăm người An-giê-ri hồi hương. Họ lẽ ra đã trở 

thành những cán bộ quân sự xuất sắc của Mặt trận Giải 

phóng dân tộc An-giê-ri (F.L.N) trong những năm 1954-

55. Đó là những đảng viên Đảng Cộng sản An-giê-ri đáng 

tin cậy, nhưng họ lại không nhận được sự tin tưởng của 

Mặt trận Giải phóng dân tộc An-giê-ri, bởi lẽ tổ chức này 

cho rằng chủ nghĩa Mác là một mối nguy hại. Do đó, họ bị 

cách chức hoặc bị thủ tiêu trong các cuộc thanh trừng nội 

bộ diễn ra trong chính quyền địa phương (169). 

Camille nói: “Ở thủ đô Alger năm 1974, tôi đã gặp 

các hàng binh Al-giê-ri, những con người đáng thương đã 

được trở về quê hương. Vì biết họ đã tham chiến tại Đông 

Dương, tôi nói với họ tôi là vợ của Maarouf. Thế là họ đón 

tiếp tôi cứ như thể tôi là một nữ thần. Họ đã xin tôi một 

bức ảnh của Maarouf và treo nó trong phòng khách…” 

                                                           
* Lời người dịch: Trong số các chính trị viên của chiến dịch Điện Biên 

Phủ không có ai có tên thật và biệt danh là Lu Mien, đây có thể là sự 

nhầm lẫn của tác giả). Tuy nhiên, đây là một vấn đề từ trước khi 

Maarouf đến. 
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Về nguyên tắc, những trại tù binh Pháp không thuộc 

thẩm quyền của ông. Trong cuốn “Tự truyện” của mình, 

Boudarel khẳng định ông chưa từng đến thăm những trại 

tù binh đó. Khi Boudarel hỏi ông về tình hình của những 

tù binh Pháp thì Ben Aomar đã trả lời một cách ngắn gọn 

và lặp lại “một câu rất nguyên tắc” là “phải đáp ứng nhu 

cầu của đám đông”. Tuy nhiên, ông nói rất nhiều về tình 

hình trong các trại hàng binh, điều đó khiến câu trả lời của 

ông “thực sự rối rắm”. Chỉ huy trưởng người Việt Nam vì 

lúng túng bởi những vấn đề «không hiểu nhau nói gì» của 

lính hàng binh thuộc khoảng hai mươi quốc tịch khác 

nhau, nên đã bị chịu tác động từ những cố vấn người Ý 

muốn áp đặt sự độc tài của họ. Maarouf nói với tôi rằng đã 

đạt được thỏa thuận với phía Việt Nam về việc chỉ định 

Đại úy người Pháp Ribera thay thế chỉ huy trưởng người 

Việt nói trên (170). 

Sau này, Boudarel cũng báo tin cho Ben Aomar về 

tình hình trại 113: “Tôi đề nghị anh ấy cùng với tôi yêu cầu 

đòi trả tự do cho toàn trại bởi vì theo tôi đó là phương án tối 

ưu nhất trên mọi phương diện. Về mặt chính trị, ông ấy thấy 

tôi nói có lý, nhưng đồng thời nhắc nhở tôi về khía cạnh 

chiến lược của sự việc. Quân đội Pháp đã không nhận ra 

được sự yếu kém của mình trong khi quân đội Việt Nam 

đang chuẩn bị lên kế hoạch tác chiến quan trọng, chuyển 

trọng tâm về khu vực Tây Bắc. Một lực lượng lớn lính nhảy 

dù đã vừa mới đổ bộ xuống Điện Biên Phủ …” (171). 

Một nữ đồng chí người Đức tên là Isoi, còn được gọi 

tên Việt là Việt Như, là một trong những trợ lý của 
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Maarouf (172). Là một người gốc Âu, bị bắt trong chiến 

tranh song cô gái tóc vàng xinh đẹp này đã được người 

Việt quý mến, cô đã trở thành một cán bộ địch vận và đi 

sâu vào nghiên cứu các vấn đề giáo dục chính trị. Được 

xếp vào trại 114, cô đã gặp Maarouf, người chỉ huy sau 

này của cô. Từ năm 1952 đến 1954, cô sinh sống ở đây 

trong một ngôi nhà tranh khá tiện nghi, hỗ trợ công việc 

cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Ma-rốc. Cô tham 

gia vào việc giáo dục chính trị và đạo đức cho những tù 

binh Bắc Phi với tư cách là một y tá, đồng thời là người 

làm công tác văn hóa, tổ chức các trò chơi, và hoạt động 

văn nghệ. Cô dạy họ những bài hát của người Việt, những 

điệu múa dân gian và tổ chức các buổi biểu diễn. Ở gần 

những tù binh này, Việt Như vừa là người chăm sóc, vừa 

là người hỗ trợ nhân đạo. Đặc biệt, sự có mặt của cô còn 

thể hiện rằng nơi đây có sự hiện diện của phụ nữ. 

Isou sống tại trại 114 với chồng, trung úy Ang Phen, 

trại trưởng. Các trại được xây dựng liền kề nhau. Với vai 

trò người cố vấn, Maarouf thường đi khắp tất cả các trại 

lính. Isou làm việc cố định tại trại nên Maarouf cũng tiện 

thể gặp cô luôn. Mỗi khi ông ghé qua nói chuyện, cô đều 

bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn và vẻ quyền quý của ông. Sau 

này Maarouf đã kết hôn với bạn của cô là Camille. 

Tại Pháp, trong một quán cà phê trên phố Cardinal 

Lemoine, Camille, người bạn đời của Ben Aomar - người 

mà cuối cùng tôi cũng được gặp, đã kể cho tôi nghe về 

hoàn cảnh cô biết người đàn ông sau này là chồng cô. 
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“Tôi sinh ra tại Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 1929. 

Mẹ tôi là con lai Á-Âu, bố tôi là người Pháp và bà ngoại 

tôi là người Việt Nam. Bà cũng có một phần tư dòng máu 

con lai… Bố tôi là nhạc sĩ gốc tư sản. Ông ấy tên là 

Poincignon (173) và là người sáng lập Trường Nhạc tại Hà 

Nội. Là một nhạc trưởng, một nghệ sĩ piano, ông rất nổi 

tiếng tại Hà Nội và đặc biệt ông được biết đến vì sự hào 

phóng với người nghèo. Mẹ tôi cũng là con gái của một 

Đại úy quân đội Pháp, người đã đem lòng yêu một phụ nữ 

Việt Nam. Ông ngoại tôi mất vì tai nạn giao thông, nhưng 

trước khi mất ông đã thừa nhận mẹ tôi là con gái ông và 

nhờ một sĩ quan làm người đỡ đầu cho bà. Vì thế, mẹ tôi 

mang họ của ông Charles Joseph Celestin Sigonney và 

được đưa về sống cùng các chị em gái. 

Tôi sống tại Hà Nội cùng với mẹ tôi. Tôi tốt nghiệp 

bằng tú tài tại đây. Những binh lính Pháp của sư đoàn xe 

thiết giáp thứ 2 của Tướng Leclerc và Massu vừa mới đến. 

Họ thông báo tuyển người làm việc. Những cô gái trẻ có 

thể dễ dàng tìm được một công việc cho mình. Tôi biết 

đánh máy chữ nên tôi đã được tuyển cùng với chị gái của 

mình vào vị trí nhân viên đánh máy chữ cho phóng viên 

chiến tranh tại Cơ quan Báo chí Pháp. 

Tôi đã chứng kiến cuộc tổng tiến công chống lại 

quân Pháp của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc 

chiến này, các trận đánh đều diễn ra rất ác liệt, trên từng 

con phố, từng mái nhà. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, tôi bị 

áp giải đi như một con tin cùng với nhiều người khác nữa. 

Cuộc áp giải diễn ra ở vùng ngoại ô Hà Nội. Tôi nhớ lại 
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ngày mà nơi ở của chúng tôi bị ném lựu đạn. Binh lính tấn 

công đã buộc phải đốt trụi nhà của chúng tôi. Các trận đấu 

diễn ra trên các tuyến phố và những vùng lân cận. Thời 

gian chúng tôi dừng chân tại một địa điểm rất ngắn. Chúng 

tôi di chuyển liên tục và được cấp một cái chiếu và ba cái 

xoong. Hơn nữa, có nhiều doanh trại tập hợp vài trăm 

người. Chúng tôi đã ở lại đây tới năm 1951. Sau khi các 

con tin được phóng thích, chỉ có hai người chúng tôi muốn 

ở lại: tôi và Isou. 

Isou, ban đầu là hộ lý tại trại 113, sau đó cũng rời đi 

cùng với quân đội, hai hay ba tháng sau khi bị giam giữ. Cô 

ấy đã lấy một cán bộ người Việt Nam. Về phần tôi, vì còn 

độc thân và nhận được tin cha dượng tôi đã bị bắt tại miền 

Nam nên tôi quyết định ở lại như một tình nguyện viên.  

Tôi được giao nhiệm vụ làm hộ lý và sau đó được 

gia nhập vào Quân đội nhân dân. Tiếp đó, cùng với đơn vị, 

tôi đã nhận lệnh công tác ở vùng thượng du, giữa núi rừng 

Thái Nguyên.  

Tôi đã gặp và lấy Maarouf sau những lần làm việc 

cùng nhau ở thời kỳ đó” (174). 

Trong lúc Camille kể cho tôi nghe về cuộc đời thăng 

trầm của bà với vai trò là điều dưỡng viên trong Quân đội 

nhân dân, về cuộc sống trong trại lính đào ngũ và tù binh 

chiến tranh, về cuộc gặp gỡ của bà với Maarouf, những 

điều đó khiến tôi nhớ tới một đoạn trong tác phẩm của 

Herbert Marcuse. Hình như nó nằm ở đoạn mở đầu hay 

kết thúc của cuốn “Tình ái và văn minh”? Dù thế nào đi 
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nữa, đoạn văn này đề cập đến vấn đề tình yêu ở Hà Nội. 

Kể từ đó, tôi đã tìm kiếm và thấy một đoạn trong tác phẩm 

“Sự kết thúc chủ nghĩa không tưởng”. Trong cuốn sách 

này, Marcuse dựa vào một tin tức nhỏ mà ông đã đọc 

trong một bài báo viết về miền Bắc Việt Nam và mẩu tin 

đó đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với ông: “Đây là một bài 

báo miêu tả chi tiết về những chiếc ghế dài được đặt trong 

công viên của Hà Nội, chúng đều có cùng một kiểu thiết 

kế là chỉ dành cho hai người ngồi, tránh việc những người 

không mời mà đến làm phiền bạn” (175).  

Tôi nghĩ mình không có quyền hỏi Camille rằng hai 

người đã nhìn sâu vào mắt nhau như thế nào ngay từ lần 

gặp đầu tiên, bằng cách nào hai người bị cuốn hút lẫn 

nhau, hay như thế nào mà cuối cùng Camille lại yêu người 

đàn ông đến từ vùng sâu vùng xa của dãy núi Atlas, người 

tuyên truyền cách mạng, một kẻ du cư đơn độc, một người 

lính biên phòng... Tôi biết đó không phải là những đặc 

điểm có sức hấp dẫn đối với phụ nữ sinh ra và lớn lên ở 

châu Á, nhưng với tôi, đôi mắt sáng màu xanh dương của 

người đàn ông con lai, mang trong mình “một phần tư 

dòng máu người da màu” như ông nói, là điều cuốn hút tôi 

(178). “Đó không phải là “Đông Dương” Camille đã kết 

thúc bằng việc trả lời câu hỏi mà cô ấy đọc được từ trong 

ánh mắt tôi. “… Nhưng tôi yêu Mohamed vì anh ấy sống 

nhiệt huyết, đầy đam mê. Anh ấy rất hay cười …” 

Camille cho tôi xem những tấm ảnh của bà với Ben 

Aomar. Bà đẹp giản dị. Ông đang trong tuổi trai tráng, 

vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi môi nổi bật, một vẻ cao 
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ngạo toát lên trên khuôn mặt cân đối. Từ cái nhìn, từ đôi 

mắt sắc của ông ánh lên vẻ thượng lưu. Các tông màu đều 

trầm. Làn da tối màu. Ông tạo cho mình một vẻ ngoài đế 

vương. Mọi cử chỉ đều mang nét quý phái, sang trọng. 

Maarouf có một vẻ bề ngoài oai vệ. Ngôn ngữ của ông rất 

linh hoạt. Ông nói tiếng Pháp một cách thuần thục. 

Maarouf cũng có thói quen nói với bạn bè bằng thứ tiếng 

Ả Rập chau chuốt. Ông yêu thích sự sang trọng và một 

cuộc sống đầy phấn kích. Nhưng người đàn ông năng 

động, thông minh và đầy trí tuệ này đã học cách trở thành 

người châu Á. Ẩn dấu dưới vẻ ngoài hiền lành của ông là 

một tính cách quyết đoán. Ông biết cách không thể hiện 

mọi thứ ra bên ngoài và luôn giữ thái độ trầm tĩnh. 

Đôi khi, dù trong một núi công việc gấp rút thì nỗi 

nhớ nhà, nhớ quê hương vẫn ùa về trong ông. Một ngày 

nọ, ông bị ốm nặng vì mắc bệnh sốt rét. Nỗi đau đớn dày 

vò ông. Ông tưởng mình sắp chết. Ông được cứu sống 

ngay sát ngưỡng cửa tử thần may vì trại lính Ma-rốc gần 

với Bệnh viện Trung ương Việt Nam, chỉ mất khoảng tám 

giờ đi bộ. Boudarel nhớ lại: «Khi chúng tôi đi dọc theo bờ 

trái sông Claire (sông Lô) để đóng quân tại một trại vừa 

được dựng tạm, tôi lấy một cái móc và đến gặp Maarouf. 

Anh ấy vừa bình phục sau trận sốt rét ác tính, căn bệnh đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của anh. Sự may 

mắn cộng với cơ thể cường tráng của anh mới giúp anh 

hồi phục. Trại lính chỉ cách bệnh viện Chiêm Hóa hai 

mươi hay ba mươi ki lô mét. Trong mấy tiếng đồng hồ 

những người lính Ma-rốc đã chạy liên tục, thay phiên nhau 
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để đưa anh ấy đến bệnh viện bằng cáng. Nhờ thế mà anh 

ấy được cứu sống trong gang tấc» (177). Bác sĩ Anh Tùng, 

Giám đốc bệnh viện, là một bác sĩ phẫu thuật có tiếng. 

Georges Boudarel đã đến thăm Maarouf rất nhiều lần. Ben 

Aomar nói chuyện với ông về quê hương Ma-rốc với một 

tình cảm nhung nhớ day dứt. Ông ấy khiến cho người 

nghe cảm nhận rằng ông luôn nắm bắt được mọi tiến triển 

mới nhất của tình hình quê hương. Ông cũng thường 

xuyên nhắc đến “Bàn tay đen”, một tổ chức cộng sản có 

vũ trang của Ma-rốc. Ông luôn cập nhật những tin tức mới 

nhất trên các báo Le Monde, L’Express, Bản tin của 

Thông tấn xã Việt Nam chuyên tập hợp tất cả các tin tức 

của các hãng thông tấn báo chí, thêm vào nữa là cả những 

tin tình báo của Đảng Cộng sản Ma-rốc dành cho những 

cán bộ như ông (178)… 
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Những báo cáo tích cực về cách ứng xử, công việc 

và thành công của BenAomar kể từ khi ông rời Ma-rốc 

cho đến lúc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đã được 

gửi từ Việt Nam cho Ali Yata, Tổng thư kí Đảng Cộng sản 

Ma-rốc. 

Điện Biên Phủ là một dấu mốc quan trọng trong quá 

trình hoạt động của Ben Aomar tại Việt Nam. Ngay từ đầu 

tháng 12 năm 1953, Maarouf cùng với những cán bộ của 

Ban địch vận cấp cao khác như Borchers (179), Ribera 

(180)....đã được Tướng Giáp triệu tập. Toàn bộ cán bộ của 

lực lượng Việt Minh đã được huy động, bao gồm cả các 

cán bộ nước ngoài để hỗ trợ cho chiến dịch lớn đang được 

chuẩn bịtheo nhiều cách khác nhau. 

Vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trước đó, 

Maarouf còn được huy động cho chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Cũng giống như lính Lê Dương, binh sỹ Bắc Phi giữ một vị 

trí quan trọng trong lực lượng quân đồn trú của Pháp. 

Binh sỹ Bắc Phi có mặt ngay trong các vị trí tiền 

tiêu, phải hứng chịu dồn dập những loạt đạn pháo của đối 

phương. Tại sao họ lại được bố trí ở các cứ điểm 

Dominique và Eliane? Dù thế nào thì áp lực rất lớn luôn 

đè lên họ. Ban địch vận gửi thông điệp tới họ qua loa đài 

phát thanh và truyền đơn: “Hỡi những người lính, các bạn 

hãy đầu hàng, các bạn sẽ được đối xử tử tế, đừng chần chừ 

để rồi đi đến chỗ chết” (181). 
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Tất cả những hình ảnh thường xuyên về cuộc chiến 

Đông Dương dù đã được đơn giản hóa đi qua ghi chép lịch 

sử của quân đội Pháp lại xuất hiện trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ. “Những binh sỹ Bắc Phi đào ngũ và chịu đựng 

được đều xuất phát từ cảm nhận về sự cô đơn, khổ hạnh, 

nỗi sợ hãi và sự chết chóc, họ không có khái niệm về giai 

cấp” (182). 

Giữa thời điểm ác liệt của trận chiến Điện Biên Phủ, 

vẫn xuất hiện những kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy, 

được đặt biệt danh là “bầy chuột” sông Nam Yam. Đó là 

những binh sỹ đào ngũ không đi theo Pháp cũng chả đi 

theo Việt Nam. Họ sống chui lủi trong những bãi bồi của 

sông Nam Yam, địa điểm thuận lợi cho việc ẩn náu ngay 

tại nơi dòng sông uốn khúc có những hố và chỗ nấp phía 

dưới chân đồi Eliane. Mới đầu, số lượng loại lính này 

không nhiều, nhưng sau đó ngày càng gia tăng, lên tới 

1.500 người thuộc đủ mọi quốc tịch. Trong số họ có một 

số lượng đáng kể binh sỹ Bắc Phi (183). Họ đi nhặt nhạnh 

những phần ăn, đồ hộp được thả dù, lấy đồ ăn của những 

người lính đã chết. Khi quân Việt Minh tấn công vào ngày 

7, ngày 8 tháng 5, những lính đào ngũ này tự động giơ cờ 

trắng xin hàng, thể hiện thái độ vui sướng bằng cách tự 

xếp thành hàng, chấp nhận làm tù binh. Một số binh sỹ 

Bắc Phi khác còn sử dụng từ “các đồng chí” khi giơ tay 

hàng, từ mà họ đã học được khi đọc các tờ truyền đơn 

được viết bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Pháp (184). 

                                                           
Sông Nam Yam tiếng Việt có thể là sông Nậm Rốm 
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Không thể phủ nhận rằng, chiến thuật gây áp lực tâm 

lý và chính trị được áp dụng với binh sỹ Bắc Phi đã thu 

được kết quả. Các binh sỹ đến từ xứ sở Mặt trời lặn này đã 

nhận thấy rằng người Việt Nam chiến đấu để giành tự do 

cho họ. Xuất hiện ngày càng nhiều thông tin liên quan đến 

việc những người dân các nước Bắc Phi tham gia đấu 

tranh tích cực để giành độc lập tự do dân tộc. Mặt khác, họ 

có những cảm nhận khác nhau về yêu cầu trung thành và 

gắn bó đối với những đồng đội người Pháp. Những vấn đề 

về tâm lý mà binh sỹ Bắc Phi đã trải qua không dễ gì giải 

quyết được. Tuy nhiên, lòng dũng cảm, sự dấn thân, thậm 

chí cả khi đã bị bắt làm tù binh vẫn diễn ra thường xuyên 

khiến người ta coi như những việc bình thường. 

Maarouf đã chứng kiến tất cả thời gian diễn ra chiến 

dịch Điện Biên Phủ, từ những ngày đầu cho đến khi kết 

thúc. Ông còn nhớ mãi trận chiến này cho đến tận lúc trút 

hơi thở cuối cùng. Từ lúc chuẩn bị cho chiến dịch, đến khi 

các trận đánh diễn ra, cho tới cuộc tổng tấn công cuối 

cùng. Theo nhiều nhân chứng, ông thực sự là một người 

anh hùng. Có thể, ông đã tham gia đơn vị phụ trách bắt giữ 

Tướng De Castries. 

Bà Camille kể lại rằng: “Ông ấy đã mang về cho tôi 

một chiếc khăn choàng của Tướng De Castries. Sau này 

tôi đã tặng lại nó cho Roman Karmen, một nhà làm phim 

người Liên Xô…” Ali Yata cũng nhớ lại: “Trong khi phân 

phát những đồ vật còn sót lại của Tướng De Castries, ông 

ấy đã lấy ra một chiếc bút chì tặng tôi khi ông trở về Ma-

rốc. Tôi vẫn còn giữ chiếc bút đó cho đến bây giờ. Ông ấy 
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giữ lại con ngựa của De Castries”(185). Ông cũng nhận 

nuôi con chó của De Castries. 

Sau này, Maarouf được chính phủ Việt Nam trao 

tặng những huân chương cao quý nhất và cả cấp hàm 

tướng, một cấp bậc đặc biệt, bằng chứng cho sự kính trọng 

và ghi nhận ông như một người anh hùng. Tất cả các phần 

thưởng đều đã được trao cho ông vào năm 1955. Một thời 

gian dài sau đó, trong hội nghị phong trào Cộng sản năm 

1960 tại Mát-cơ-va và sau đó tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đều khen ngợi những thành tích của Maarouf với Ali 

Yata (186). 

Không có một bài báo nào viết về ông cũng như về 

những cố vấn khác trong quá trình họ hoạt động ở Việt 

Nam vì nhiệm vụ của họ được lưu giữ trong hồ sơ bảo mật. 

Trong thời kì này, Maarouf và Camille đã trải qua 

cuộc sống với nhiều nhiệm vụ trong các trại tập trung: họ di 

chuyển liên tục giữa các khu trại, không cố định ở bất kì nơi 

nào, cuộc sống của họ kéo dàinhư thế cho tới tận khi chiến 

tranh kết thúc. Trong cả cuộc đời, họ rất ít khi định cư ở 

một nơi nào cố định. Nhìn chung, họ luôn ở cùng nhau 

nhưng luôn phải thay đổi chỗ ở và nơi làm việc (187). 

Năm 1954, Maarouf và các trợ lý của mình có nhiệm 

vụ đưa tù nhân Bắc Phi di chuyển đi nơi khác. Camille nhớ 

lại: “Nhiệm vụ này được thực hiện ở Tuyên Quang, một 

khu vực có nhiều đồi núi. Đó là một thị trấn bên bờ sông 

Claire (có thể đây là sông Lô), với những di tích còn sót lại 

của thành Cổ. Quân Pháp đã từng bị bao vây ở khu vực này 
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vào năm 1882. Một trung sĩ có tên là Bobillot đã chiến đấu 

rất kiên cường. Bây giờ, việc giải phóng tù nhân được thực 

hiện tại đây. Chúng tôi đưa tù nhân xuống phía dưới hạ lưu 

sông. Sau đó chúng tôi quay trở về Hà Nội”(188). 

Tù nhân được chuyển đi, song hàng binh vẫn ở lại. 

Khi chiến tranh chấm dứt, vấn đề hàng binh trở nên khó 

khăn hơn. Chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì phía 

Việt Nam còn phải chăm lo cuộc sống cho họ. Do những 

hàng binh này không thể về quê hương ngay được nên 

phải bố trí chỗ ăn ở cho họ, chăm lo cuộc sống cho họ cho 

tới khi họ rời đi. 

Binh sỹ Bắc Phi cũng như những binh sỹ khác được 

trở về quê hương theo nhiều đợt liên tục. Năm 1966 diễn 

ra một đợt hồi hương lớn các hàng binh người Bắc Phi, 

gồm khoảng 100 người An-giê-ri trở về quê hương bằng 

con đường đi qua Bun-ga-ri. 

Lính đào ngũ và tù binh chiến tranh cũng bắt đầu trở 

về nước. Đại úy Brua, Trưởng Ban Trung ương về các vấn 

đề Hồi giáo, phụ trách việc đón tiếp binh sỹ trở về, đã 

nhận ra những ảnh hưởng từ tác động của Maarouf và các 

trại cải tạo của Việt Minh nơi các tù binh từng sinh sống ở 

đó một thời gian. Đại úy Brua nhận thấy sự thay đổi trong 

tư tưởng của lính biệt kích và đã bày tỏ sự lo ngại của 

mình với các cấp trên. Ông đã cảm nhận được thái độ tiêu 

cực của những binh sĩ tiểu đoàn số hai và trung đoàn biệt 

kích số ba An-giê-ri. Một người trong số họ đã nói thẳng: 

“Hãy nhìn những người Trung Quốc này mà xem (thực ra 
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anh ta đang nói đến người Lào), họ đã giành được độc lập 

dù thậm chí họ còn không có khả năng cầm súng” (189). 

Đại úy Brua kêu gọi binh lính cần thận trọng và nhắc 

nhở rằng binh sỹ Bắc Phi đang phục vụ nước Pháp là những 

người được chiêu mộ từ các lực lượng dân sự, họ sẽ phục 

vụ trong quân ngũ một thời gian nhất định và sau đó họ lại 

được trở lại làm người dân bình thường… Tuy nhiên, hoàn 

cảnh trải qua đã khiến họ có tu tưởng chống đối.  

Các báo cáo của sĩ quan Pháp không nêu rõ những 

diễn biến xảy ra trong đời sống tinh thần, chính trị của lính 

biệt kích. Trong một tài liệu tổng hợp về việc phóng thích, 

tiếp đón, thời gian ở lại trong các trại tập trung của Việt 

Minh, đại úy Brua nhấn mạnh đến những phương pháp đã 

được các cán bộ của Quân đội nhân dân miền Bắc Việt 

Nam sử dụng để chấn chỉnh tư tưởng và tinh thần các tù 

binh Bắc Phi: “Vào một đêm tháng Ba năm 1954, một 

nhóm tù binh đã được đưa lên một chiếc xe quân sự R.C 7. 

Trên đường đi, viên sĩ quan Việt Minh giải thích: “Dưới 

con đường này là nơi đã chôn xác của biết bao binh lính đã 

hy sinh vô ích khi từ chối đi theo chúng tôi trong cuộc đấu 

tranh giành tự do và độc lập cho đất nước chúng tôi. Các 

anh hãy nhìn những tấm gương này, các anh là chiến binh 

Hồi giáo mà những đạo quân thiện chiến nhất của Đức đã 

không thể ngăn chặn trong cuộc chiến tranh trước kia. Các 

anh hãy nghĩ đến chiến thắng ở Cassino và Carigliano của 

các anh. Không có các anh, nước Pháp sẽ không bao giờ 

có thể được giải phóng. Chính vì nước Pháp mà các anh đã 

giao phó cả tính mạng mình, thế nhưng giờ đây nước Pháp 

lại đang đối xử tệ bạc với các anh” (190). 
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Trước khi cởi trói cho tù nhân, người sĩ quan Việt 

Minh cònkhuyên họ vài điều: hãy đề phòng ngay cả với cấp 

trên của mình, hãy phát ngôn thận trọng khi bị thẩm vấn và 

trong những ngày được nghỉ phép, hãy chú ý bảo vệ an toàn 

khi tiếp xúc với những người phụ trách xà lim (191). 

Thật lạ rằng, tại sao những hành động này của quân 

đội Việt Minh không to tát lắm nhưng lại có ảnh hưởng 

sâu sắc đến binh lính An-giê-ri? Trong khi đó, người Pháp 

đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để vực lại 

họ (192). 

Đại tá El Hachemi Taud, giảng viên tại Học viện 

Quân sự Hoàng gia Meknes kể lại rằng:“Vào khoảng thời 

gian cuối năm 1957 hay tầm tháng 1 năm 1958, tôi đang ở 

biên giới Xu-đăng thì được Ủy ban Giải phóng Bắc Phi 

kêu gọi tham gia vào Phái đoàn An-giê-ri sang làm việc tại 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Một phái đoàn của 

Quân đội Giải phóng An-giê-ri đã đến Trung Quốc để tiếp 

nhận sự hỗ trợ và chương trình tập huấn cho cán bộ.  

“Tôi đi cùng với khoảng 30 người là binh sỹ từng 

được tôi huấn luyện ở Cairo. Những người này làm việc 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau: cơ khí, xây dựng, hàng 

không…Với chuyên ngành về văn học phương Tây, tôi 

được coi như là thành viên của Đảng Istiqlal”. 

“Trong số những thành viên của phái đoàn chính 

thức đón tiếp chúng tôi có Tướng Maarouf vừa từ Hà Nội 

đến, ông là thành viên của Phái đoàn Việt Nam. Ông và 

những người lính Bắc Phi khác đã cống hiến mình vì sự 
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nghiệp giải phóng các nước Bắc Phi. Ông đã đưa cho tôi 

một bức thư và nhờ chuyển cho Abdelkrim Al Khattabi 

ngay sau khi tôi trở về nước”. 

“Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Ông nói cho tôi biết 

lí do vì sao ông tới Việt Nam. Chuyến đi của chúng tôi đã 

kéo dài vài ngày, trong thời gian đó chúng tôi đã đi thăm 

các trại lính và một số địa điểm quân sự. Ông thường xuyên 

đến thăm chúng tôi. Khi đó, ông đã 50 tuổi, mặc quân phục 

của quân đội Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện, tôi hay 

dùng từ “quân cảm tử” và “tử vì đạo”, ông đã phải chỉnh 

lại. Ông vừa cười vừa nói với tôi rằng: tôi thì chỉ biết đến 

những người “đồng chí” và những “chiến sĩ”…(193). 

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến tranh kết thúc ở 

miền Bắc, Maarouf không còn hoạt động quân sự chuyên 

biệt nữa. Hai năm sau đó, ông đã đảm nhiệm một công 

việc quan trọng khác là làm các bản báo cáo gửi về cho Sở 

Tình báo về những vấn đề Hồi giáo và các báo cáo này 

đều được đánh giá là “tích cực” và “nhân đạo”. Ông đã tổ 

chức những chuyến hồi hương tự nguyện cho những tù 

nhân và lính đào ngũ mà người Việt Nam không giữ lại 

nữa. Vẫn như trước, ông tiếp tục duy trì việc xây dựng trại 

cho những người Bắc Phi (gồm người Ma-rốc, An-giê-ri, 

Tunisi) ở lại vì những lý do chính trị, văn hóa và kinh tế. 

Những nhiệm vụ của ông liên quan đến kinh tế ngày càng 

gia tăng. 

M’hamed Ben Aomar đã rất quan tâm tới binh lính 

Bắc Phi trong khoảng thời gian khi chiến tranh còn đang 

diễn ra. Sau chiến tranh, người Ma-rốc, An-giê-ri và 
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Tunisi được bố trí chỗ ở và tham gia các công việc đồng 

áng tại các hợp tác xã nông nghiệp: họ được cấp đất. Họ 

được tập trung lại tại các vùng phía Bắc Việt Nam. 

Khoảng 40 người Bắc Phi đã được bố trí vào ở một trại 

vừa mới được xây dựng nằm phía Tây châu thổ sông 

Hồng. Sau lệnh ngừng bắn vào năm 1954, lính đào ngũ 

Bắc Phi đã xây dựng một ngôi làng của mình dưới chân 

núi Ba Vì, dưới sự chỉ đạo của người trợ lý cũ của 

Maarouf ở trại số 114. Sau đó, những người này đã chuyển 

đến Sơn Tây, mang theo vợ con, nói tiếng Việt chưa sõi, 

vẫn lơ lớ giọng của người Bắc Phi và làm việc trong hợp 

tác xã. Những người Bắc Phi đã hòa đồng hoàn toàn với 

hoàn cảnh khác hẳn với người Châu Âu. 

Năm 1960, tại cuộc họp của phong trào Quốc tế 

Cộng sản tại Mát-cơ-va, Ali Yata và Abdeslam Bourqia 

tham dự với tư cách là đại diện của Đảng Cộng sản Ma-

rốc. Họ đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được nghe nói rất 

nhiều về lòng dũng cảm của những người lính Ma-rốc, 

những người đã chiến đấu cùng với nhân dân và quân đội 

Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khen ngợi 

M’hamed Ben Aomar và đề nghị đưa hai người đến Việt 

Nam để gặp Ben Aomar cũng như những người Ma-rốc 

khác vẫn còn ở lại Việt Nam. Hành động này mang lại hy 

vọng cho những người lính Ma-rốc đang chờ chính quyền 

Ma-rốc bật đèn xanh để có thể hồi hương. Bourqia và Yata 

đã đi cùng máy bay với Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Chúng tôi 

đã bay qua Bắc Kinh, Hồng Kông. Khi sắp về đến Hà Nội, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo trước cho chúng tôi rằng 
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ông sẽ được chào đón chính thức như Nguyên thủ Quốc 

gia”. Những vị khách mời ở lại chờ trong máy bay cho tới 

khi nghi lễ đón tiếp kết thúc. Sau đó, tất cả họ cũng đã có 

cơ hội gặp lại nhau (194). 

Trước đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư 

tới Quốc Vương Mohamed Đệ ngũ để thông báo rằng một 

nhóm người Ma-rốc đã tham gia chiến đấu cùng Việt 

Minh, đã giúp đỡ người dân Việt Nam và đến nay nhiệm 

vụ của họ đã kết thúc (195). Nay những người này muốn 

quay trở lại quê hương mình. Vì lí do gì mà đất nước Ma-

rốc độc lập lại có thể từ chối đón họ trở về? Có vẻ như 

trong thời gian đầu, chính quyền Ma-rốc cảm thấy lo ngại 

khi thấy một lượng lớn binh sỹ - những người đã quen với 

cuộc chiến cách mạng và có một thời gian dài chịu sự 

“giáo dục tư tưởng” của các chính ủy viên trong các trại 

Việt Minh, nay sẽ ồ ạt trở về. Không có bất cứ phản hồi 

chính thức nào được đưa ra đáp lại. Hơn nữa, Đảng Cộng 

sản Ma-rốc lúc đó cũng đang gặp nhiều khó khăn cho dù 

đó là đảng chính trị hoạt động hợp pháp. 

Nhân chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo chính phủ 

Việt Nam một lần nữa lại đặt ra câu hỏi về sự trở về của 

Ben Aomar và toàn bộ hàng binh Ma-rốc. Họ đã dự tính 

tất cả mọi thứ để chuyển giao binh sỹ Ma-rốc, trong đó có 

chuẩn bị sẵn cả tàu vận chuyển. 

Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Ma-rốc được dẫn đến 

gặp Ben Aomar và các cộng sự của ông. Chúng tôi đã trao 

đổi về các vấn đề của họ và việc họ trở lại Ma-rốc. 

“Chúng tôi đã ăn cơm với họ. Ben Aomar cũng đã có mặt 
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ở đó. Ông sống rất giản dị. Cuộc sống của ông cũng giản 

dị như cuộc sống của các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đó. 

Chúng tôi đã nói chuyện về vợ và con cái của ông, về khả 

năng họ có thể tìm thấy việc làm. Do điều kiện kinh tế đã 

thay đổi từ khi ông rời Ma-rốc, vợ chồng ông có thể sẽ 

được sống trong một biệt thự, sẽ có một chiếc xe ô tô để đi 

lại và một chiếc xe Jeep để đi săn bắn, cũng như có người 

phục vụ riêng (196). 

Dù không chắc chắn nhưng Maarouf có cảm giác 

rằng những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Ma-rốc không 

quá hào hứng đối với việc trở về của ông. Bà Camille 

khẳng định với tôi rằng ông ấy đoán chắc là họ sẽ mãi 

hoãn chuyện ông quay trở về quê hương. 

Album ảnh gia đình Lahrech có những bức ảnh về 

các thời điểm khó quên trong suốt hành trình mà họ đã trải 

qua thời chiến tranh tại Việt Nam, cũng như sau khi cuộc 

chiến kết thúc. 

Đây là hình ảnh Sapa một địa danh nổi tiếng của 

Viêt Nam ở gần biên giới Trung Quốc và gần Điện Biên 

Phủ, nằm ở độ cao trung bình 1.500m với ngọn núi cao 

nhất cao hơn 3.000m. Ben Aomar đã ở đó vài ngày. 

Những bức ảnh về thời kì kháng chiến sát cánh cùng 

những người lính, sống cùng nhữngngười nông dân, đi 

ngựa, đi bộ và vượt sông…; những hình ảnh về cuộc sống 

hàng ngày trong các trại tù nhân và hàng binh khi họ đang 

làm việc hoặc khi đang nghỉ ngơi thư giãn…; những 

chuyến thăm quan tại Điện Biên Phủ ; buổi lễ tưởng niệm 
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những người đã hi sinh...; những chiếc huy chương  của 

Mohamed Ben Aomar ; những cuộc trò chuyện riêng với 

Bộ trưởng Nội vụ ; ảnh Ben Aomar chụp tại Tử Cấm 

Thành, Bắc Kinh bằng chiếc máy ảnh của ông ; những 

phong cảnh với vẻ đẹp chưa từng thấy…, tất cả đều được 

ông chụp lại với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc 

đáng nhớ tại Việt Nam khi một ngày nào đó phải sống xa 

đất nước này.  

Trở lại những khu phố nhỏ quanh Hồ Gươm của 

Hà Nội 

Ở Hà Nội, ông sống trong một biệt thự nằm cạnh 

một Trường Dòng lớn tại một khu phố xinh đẹp. Biệt thư 

nằm không xa nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần đó là 

Trường cấp ba, Bộ Ngoại giao, Cột Cờ và Hoàng thành. 

Sau đó, ông đã đổi sang một biệt thự khác, nhưng vẫn nằm 

trong cùng khu phố. Biệt thự mới đẹp hơn với một khoảng 

sân lớn phía sau, nơi tổ chức tiệc ngoài trời của gia đình 

ông. Khách mời gồm có Grigorov Đại sứ Bun-ga-ri tại Hà 

Nội cùng với gia đình, vợ chồng nhà bác sĩ cũng tên là 

Grigorov thuộc Đoàn Y tế của Bun-ga-ri. 

Trong thời gian này, họ đã quen với Tuỳ viên báo 

chí Wilfred Burchett tại Việt Nam. Ông này hay ở nhà và 

cũng là người thường xuyên uống rượu. Ben Aomar đã 

thành lập một nhóm bạn vui vẻ,bao gồm các cố vấn khác 

như Andre và Borchers, cả Boudarel là lính hàng binh và 

những người khác. Rồi sau có thêm Roman Karmen, nhà 

làm phim người Liên Xô đã đến Việt Nam để thực hiện 

một bộ phim về Điện Biên Phủ. Ông đã khẩn trương tái 
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hiện lại bối cảnh của những trận đánh khi mọi thứ vừa mới 

vẫn còn y nguyên.  

Ngoài ra còn có các khách đến thăm khác bao gồm 

các nhà báo vãng lai, chính khách, trong đó có cả các lãnh 

đạo Đảng Cộng sản Ma-rốc, nhà văn, nhà thơ… 

Tuy nhiên, câu hỏi về sự ra đi của ông cuối cùng 

cũng được đặt ra. Tại sao ông phải hay là ông muốn rời 

khỏi đất nước mà ông đã sống ở đó mười năm, nơi vợ 

chồng ông đã gặp gỡ và kết hôn, nơi các con ông đã được 

sinh ra? Một đất nước chỉ có thể đã trở nên quá thân thiết 

với ông. 

Một số người chỉ trích ông mắc bệnh hình thức, suy 

nghĩ hãnh tiến khi khoác trên mình bộ quân phục cấp 

tướng của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngựa, xe ư? Bà 

Camille quay lại câu hỏi về cuộc đời Maarouf với những lí 

lẽ của bà: “Ngựa và xe đều là của quân đội. Đó không phải 

là đồ xa xỉ mà là những phương tiện để làm việc. Ông ấy 

sống trong biệt thự công vụ giống như tất cả các cán bộ 

khác. Chúng tôi được ăn uống đầy đủ nhưng không có gì 

khác biệt lớn với những người khác, dù là người Việt hay 

người Ma-rốc” (197). 

Ở thời kì đó, Camille cho biết Maarouf rất thích 

rượu vang, nhưng không hề nghiện rượu: ông dùng vừa 

phải và không bao giờ đòi hỏi. Theo một số nhân chứng 

khác, những người Việt Nam cánh tả cho rằng ông đã vượt 

quá những giới hạn chuẩn mực đối với một nhà cách 

mạng, ông không được phép cư xử như vậy.  
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Maarouf có một sở thích là say mê những điều vĩ đại, 

sự tráng lệ và một cuộc sống đầy phấn khích. Một vài chi 

tiết nhỏ trong hành trình đáng nhớ của Ben Aomar: ông đã 

yêu cầu một thợ xây người Ma-rốc xây một cái cổng với 

phong cách Ả Rập ở lối vào của trại tập trung. Ông cũng 

thích các loại vũ khí và tổ chức nhiều cuộc đi săn lớn. Con 

mồi là một loại trâu hoang dã to lớn. Nó có tài đánh hơi rất 

giỏi và thường tấn công các loài khác. Ngoài ra, ở đó còn có 

rất nhiều voi. Ben Aomar rất say mê các cuộc đi săn. 

Camille nhớ lại, có lần, ông còn hạ gục một con hổ. 

Boudarel hồi tưởng: “Xét về khía cạnh quý ông của 

Maarouf, tôi tin rằng đó là một nhà quý tộc trong một gia 

đình danh gia vọng tộc, một thủ lĩnh Hồi giáo (199). 

Sở thích của ông với những thứ  tráng lệ càng ngày 

càng thể hiện rõ, nhưng ông lại là người đầy phấn khích, 

một tính cách bộc trực thể hiện rõ ràng tình cảm của mình 

đúng kiểu dân Địa Trung Hải, trong khi người Việt Nam 

luôn kìm nén cảm xúc ngay cả khi họ phấn khích. Ông tỏ ra 

cực đoan. Cuối cùng, ông khiến nhiều người quay lưng lại 

với mình. Tính khí của ông như sự phun trào của núi lửa. 

Liệu có phải ông đã xen vào cuộc chiến chính trị nội 

bộ giữa nhóm hàng binh và các công chức Hà Nội? Vào 

đầu thập niên 1960, đã có một cuộc họp quan trọng về vấn 

đề hàng binh, liên quan đến việc họ hồi hương. Maarouf 

có thể đã có những bất đồng với các lãnh đạo Việt Nam về 

vị thế của người Bắc Phi. 

Dù thế nào đi chăng nữa thìvết rạn nứt đã xuất hiện 

trong quan hệ vào năm 1959. Sau đó, Maarouf đã quyết 



 

141 

định trở về nước. Boudarel khẳng định với tôi với vẻ bí 

hiểm rằng, một trong những vấn đề băn khoăn của Tướng 

Giáp đó chính là về trường hợp Maarouf. Boudarel không 

muốn nói nhiều hơn về việc này. Maarouf đã trở về Ma-

rốc. “Bouda thân mến”, ông viết cho Boudarel từ Ma-rốc 

vào năm 1964, một thời gian lâu sau khi trở về: “…Hãy 

cảm thấy hạnh phúc, bạn của tôi ạ, vì đã mang theo và 

nhận được hành lý của mình! Tôi cảm thấy rất vui sướng 

vì mình đã quay trở về nhà gần như “nguyên vẹn”! Chắc 

chắn là, dù điều gì xảy ra, trong bất kì hoàn cảnh nào, 

cũng không thể làm bạn quên đi dân tộc anh dũng này. Dù 

thế nào tôi vẫn giữ mãi những kỉ niệm tốt đẹp nhất của 

cuộc đời mình…”(200). 

Năm 1959, tại Ba Lan, đã diễn ra Đại hội của Đảng 

Công nhân Thống nhất Ba Lan; Abdallah Layachi đã tham 

dự với tư cách là đại diện cho Đảng Cộng sản Ma-rốc. 

Ông đã gặp Tướng Giáp ở đó, được nghe Tướng Giáp 

khen ngợi Maarouf và bày tỏ lòng biết ơn của Việt Nam 

đối với Maarouf. Song Tướng Giáp nói thêm “Bây giờ cần 

tạo điều kiện thuận lợi để ông ấy trở về quê hương”, 

Layachi tiếp lời: “Tôi hiểu rằng người con của nhân dân, 

của Đảng này là một người lính bình thường, người đã trải 

qua những điều kiện khó khăn ở đất nước Ma-rốc thuộc 

địa, người đã có cơ hội để thể hiện khả năng chính trị cũng 

như quân sự của mình, người từng nhiều lần ngồi cùng 

bàn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhận một mức lương 

lớn, những chế độ đãi ngộ về vật chất, có người bảo vệ, 

người phục vụ,... có thể đã thay đổi…”. Tướng Giáp đã đề 
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nghị một cách rất lịch sự việc triển khai hồi hương cho 

Maarouf. 

Dù thế nào Ben Aomar cũng ra đi. 

Thời điểm này bắt đầu xảy ra mâu thuẫn trong 

phong trào cộng sản quốc tế. Chẳng hạn, trong Liên đoàn 

Công đoàn Thế giới (F.S.M) ở Praha, những cuộc đấu 

tranh đầu tiên đã nổ ra liên tiếp giữa phe thân Liên Xô và 

phe thân Trung Quốc. 

Đúng là Maarouf thường xuyên đi đến Bắc Kinh và 

Matx-cơ-va. Sự đối đầu giữa xu hướng thân Liên Xô và xu 

hướng thân Trung Quốc vẫn tiếp diễn song còn lâu mới 

diễn ra giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Matx-cơ-va. Tuy nhiên, 

có thể Maarouf thân Trung Quốc cho dù các mối quan hệ 

của ông thể hiện điều ngược lại (201)… 

Camille đôi khi vẫn cho rằng quyết định ra đi 

của ông là một hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ông lại 

cho rằng, người dân Việt Nam có lòng tự hào vô tận. Cuộc 

chiến tranh vừa mới kết thúc này là cuộc chiến của họ 

(202). Người Việt Nam muốn nhận sự hỗ trợ vật chất của 

Trung Quốc, của Liên Xô nhưng lại không muốn có nhiều 

cố vấn nước ngoài ở đây. Có thể vì họ muốn xóa mọi dấu 

vết khiến họ nhớ lại sự có mặt của người nước ngoài trong 

cuộc chiến (203). 

Maarouf là con người của hành động. Khi chiến 

tranh kết thúc, ông không còn đảm nhiệmvai trò gì ở đây 

nữa. Trong chiến tranh, ông đã tham gia hoạt động chính 

trị. Rồi sau đó ông chỉ phụ trách những hàng binh mà 
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không có quyền đưa ra quyết định chính trị. Một thời gian 

trước khi ông ra đi, ông đã chuẩn bị viết một tác phẩm 

bằng tiếng Ả rập về lịch sử kháng chiến của Việt Nam. 

Người Việt Nam đã giao lại nhiệm vụ này cho một vị chỉ 

huy hoặc một thiếu tá khác và để ông dịch các tài liệu từ 

tiếng Việt sang tiếng Pháp. Khi Boudarel đến chào từ biệt 

ông thì thấy ông đang soạn các tài liệu. Một bộ hồ sơ gốc 

đã được ông lưu lại.  

Năm 1960 Maarouf rời Hà Nội và mang theo thanh 

kiếm do quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rèn và 

được chính tay Tướng Giáp trao tặng cho ông. 

Từ đây trở đi số phận của ông sẽ tách rời khỏi số 

phận của Đông Dương. Nhưng liệu điều đó có phải là vĩnh 

viễn hay không? 
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Liệu người ta có thể thực sự rời bỏ Việt Nam khi đất 

nước này đã để lại trong họ những dấu ấn sâu đậm đến vậy 

hay không? 

Khi cùng các con rời Việt Nam, Ben Aomar đã đến 

Bun-ga-ri trước tiên, nhưng thời gian ông lưu lại đây 

không lâu. Camille đã rời đi trước ông, bà đã đến Pháp để 

thăm mẹ của bà. Ở Việt Nam, ông có quan hệ bạn bè thân 

thiết với các thành viên của nhóm bác sĩ phẫu thuật người 

Bun-ga-ri, đặc biệt là với gia đình Grigorov, bác sĩ Gricha 

và Dora vợ ông ấy. 

Ông còn có quan hệ rất thân thiết với một người 

cộng sản khác cũng tên là Grigorov - Đại sứ Bun-ga-ri tại 

Hà Nội. Ông Grigorov có con gái là Svelta. Đó là một 

người đàn ông dễ gây ấn tượng, mang phong cách của 

những trí thức Đông Âu đúng nghĩa. Ở tuổi 35, Grigorov 

đã là luật sư bào chữa của Dimitrov trong các phiên tòa từ 

năm 1934 đến 1935. Ông này đã sống ở Hà Nội từ năm 

1954 đến 1960. 

Gia đình nhỏ của Ben Aomar đã sống một thời gian 

tại nhà của Grigorov ở Plovdiv, sau đó chuyển đến Sofia 

sống trong một ngôi nhà chuyên để tiếp đón các vị khách 

là thành viên của các đảng anh em. Nhà khách khá đầy đủ 

tiện nghi nhưng khó có thể được xem là một cung điện 

lộng lẫy. 

Khi sống tại thủ đô của Bun-ga-ri, M’hamed Ben 

Aomar chủ yếu gặp gỡ các sinh viên Ma-rốc, trong đó có 
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Mustapha Znasni - một đảng viên cộng sản trẻ tuổi phụ 

trách các vấn đề về sinh viên và đang theo học chuyên 

ngành xã hội học tại đây: “Tôi đã gặp M’hamed Ben 

Aomar Lahrach tại Bun-ga-ri hai lần. Cuộc gặp đầu tiên 

diễn ra vào mùa hè, song tôi không nhớ chính xác vào 

tháng mấy, chỉ nhớ lúc đó mới bế giảng năm học tại 

trường. Là sinh viên tại Sofia, các đồng chí người Bun-ga-

ri đã xem xét tư cách Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản 

Ma-rốc của tôi và đã mời tôi tới gặp ông. Đích thân 

Gontchev, người phụ trách quan hệ đối ngoại của Đảng 

Cộng sản Bun-ga-ri đã liên hệ với tôi để thông báo rằng 

một đồng chí người Ma-rốc có tầm ảnh hưởng lớn, người 

đã trải qua những biến cố thăng trầm nhất của bản anh 

hùng ca Việt Nam, đang có mặt tại Sofia và tôi có thể gặp 

ông nếu tôi muốn. Tôi đã không hề lưỡng lự một giây phút 

nào vì tôi đã nghe nói đến câu chuyện về Ben Aomar. Đối 

với những cán bộ trẻ của Đảng, ông đã trở thành một 

huyền thoại. Đối với chúng tôi, những người đang mang 

trong mình mặc cảm tội lỗi như việc Ma rốc tham gia ủng 

hộ chế độ Franco trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. 

Trong mắt chúng tôi, Ben Aomar là hiện thân của một 

người anh hùng - người đã góp phần xoá bỏ một phần quá 

khứ không mấy hào hùng của đất nước chúng tôi. Ông đã 

mang một tầm ảnh hưởng rộng lớn đến cho Chủ nghĩa 

quốc tế, một trong những tôn chỉ vĩ đại, để tinh thần chiến 

đấu hăng say của chúng tôi được cụ thể hoá bằng những 

lời nói và hành động.  
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Tôi đã gặp Maarouf khi ông đang nghỉ ngơi tại Sofia, 

tại khu nhà tắm công cộng Gorna Bania. Tôi đã gặp ông hai 

lần trong thời gian ông lưu lại đây. Lần đầu tiên, ông có vẻ 

thân thiện, thoải mái. Tuy nhiên tôi nhận thấy ông uống rất 

nhiều rượu. Ban đầu, ông có vẻ là một người khó tính, tỉ mỉ, 

đòi hỏi những người chủ nhà Bun-ga-ri những đồ uống theo 

ý mình và điều kiện sống phải tiện nghi…Ông có vẻ là 

người thích đòi hỏi, yêu sách. Ông không ngừng uống rượu, 

yêu cầu những phòng tốt nhất, có cử chỉ, hành vi của ông 

chủ lớn...Tôi nghe thấy người Bun-ga-ri phàn nàn về ông, 

thậm chí gọi ông là kẻ tự cao tự đại. Nhưng thật trái ngược, 

với tôi, ông lại có vẻ không nói nhiều. Ông rất ít kể về bản 

thân mình. Ông đã kể lại trải nghiệm của mình tại Việt 

Nam, nhấn mạnh rằng mình chỉ là một người tham gia gián 

tiếp cùng với những người khác và đề cao việc làm của 

những người đồng chí khác đã hỗ trợ ông, xác định nhiệm 

vụ của ông tại Việt Nam là tham gia công tác địch vận đối 

với binh sỹ Bắc Phi (tiểu đoàn quân Ma-rốc, lính biệt kích, 

kị binh) và tổ chức tái hòa nhập cho những tù binh được trả 

tự do, những người sẽ tiếp tục công việc bí mật ngay trong 

tiểu đoàn quân Ma-rốc sau khi được quay trở lại hàng ngũ 

của quân đội Pháp” (204). 

Trong lần gặp đầu tiên này, chúng tôi đã nói chuyện 

về tình hình chính trị quốc tế, đặc biệt là sự khác biệt giữa 

Trung Quốc và Liên Xô. Chủ đề đặc biệt này luôn khiến 

các quân nhân thời kì này quan tâm. Bao trùm xung quanh 

họ, đó là việc truyền bá quá mức của Liên Xô về chủ 

nghĩa cánh tả của Mao Trạch Đông, lúc thì được khuấy 

động trực tiếp bởi chính người Liên Xô, lúc thì bởi người 
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Bun-ga-ri, những người tán thành các luận điểm của Liên 

Xô. Thái độ của Ben Aomar cho thấy sự khác biệt với 

những gì họ thường được nghe nói.  

Nhiều câu hỏi xuất hiện trong tôi: Như vậy liệu có 

phải ông đang bày tỏ những lo ngại của lãnh đạo Đảng 

Cộng sản Việt Nam về sự suy yếu của phe xã hội chủ 

nghĩa và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Liên Xô? Hay đó 

là quan điểm của một trong những thành viên của ban lãnh 

đạo của Việt Nam? Hay chỉ đơn giản là quan điểm cá nhân 

của ông? 

Ngoại trừ những câu hỏi xã giao (sức khỏe thế nào, 

công việc ra sao), người nói chuyện với Ben Aomar đã 

nhận ra rằng “nhà cố vấn” thực sự không muốn tìm hiểu 

xem chuyện gì đang diễn ra ở Ma-rốc hay ở An-giê-ri. 

“Tóm lại ông khiến người khác có cảm giác ông đã cắt đứt 

với mọi việc như thể ông vẫn còn ở Việt Nam, không hoàn 

toàn vĩnh viễn rời khỏi nơi đó. Tôi có cảm giác rằng ông 

đã cắt đứt mọi mối quan hệ với quê hương mình. Rõ ràng 

ông không hạnh phúc… Cá nhân tôi cảm thấy ở ông là con 

người đang sống trong quá khứ, chứ không phải sống cho 

hiện tại và tương lai…” (205). 

Camille bình luận về việc này: “Điều đó không có ý 

nghĩa gì lớn. Ông ấy đang nghi ngại. Con cáo già đang nói 

chuyện với những thanh niên mà mình không biết mấy về 

họ. Hơn nữa, chỉ mới ba tháng từ khi ông rời Việt Nam, 

làm sao ông ấy có thể nói chuyện cởi mở với những người 

xa lạ về những điều ông ấy đã trải qua ở đó. Ông ấy là một 

người cực kỳ kín đáo”. 
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Giữa lần gặp thứ nhất và lần gặp thứ hai, Mustapha 

Znasni đã kể lại một tình huống mà anh đã trải qua và có 

liên quan đến Ben Aomar. Khi đó anh này đang ở ven biển 

Đen, cùng với nhiều đồng chí trong Đảng, trong đó có 

Paul Pascon, Omar El Ghali, Latif Lahlou (206)….Họ 

đang ăn uống cùng nhau trong một ngôi nhà nghỉ của Ủy 

ban Trung ương nằm ở Vorna, một số người Việt Nam 

ngồi bàn bên cạnh đã ra dấu thân thiện với họ, tiến lại gần 

và cuối cùng nhập hội cùng họ. Họ đã mở tiệc cùng nhau. 

Mustapha Znasni đã nhìn thấy trên cơ thể của một người 

trong số họ: không còn hình dáng của con người bình 

thường, vết thương khắp nơi, với những vết sẹo kì lạ đến 

mức người ta có thể nghĩ rằng cơ thể của người đàn ông 

này xứng đáng được đưa vào trưng bày trong một bảo tàng 

chiến tranh. Tự nhiên, những người Việt Nam nhắc đến 

Ben Aomar: “Quan hệ giữa chúng tôi với Ma-rốc là quan 

hệ máu thịt chứ không phải là quan hệ giữa đảng với đảng. 

Trong số các thành viên của chúng tôi luôn có một người 

cán bộ cấp cao gốc Ma-rốc.” 

“Cuộc gặp thứ hai diễn ra vào đầu những năm 1960 

tại Sofia - lúc đó Maarouf chỉ ghé qua một thời gian ngắn. 

Tôi nghĩ là ông sẽ đến Mát-cơ-va qua Praha. Chúng tôi gặp 

nhau ở khách sạn Trung tâm Rila, một trong những khách 

sạn tốt nhất ở đó. Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay 

quanh nhiều vấn đề chính trị trên thế giới. Còn hơn cả ấn 

tượng lần đầu, tôi có cảm giác như Maarouf đã cắt đứt hoàn 

toàn với mọi thứ. Tuy nhiên có vẻ ông đã yếu hơn. Tôi 

cũng thấy ông có vẻ uống nhiều hơn so với lần gặp đầu tiên. 

Rõ ràng ông đang đau khổ và chán chường…”(207). 
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Ben Aomar ở lại Bun-ga-ri chỉ trong một quãng thời 

gian ngắn, nhiều nhất là hai đến ba tháng. Những người kể 

lại thường nhắc đến những đêm trắng, những đêm đỏ của 

Ben Aomar ở đây: cuộc sống buông thả, rượu, gái, những 

trò lập dị… Một không khí trụy lạc, sự phóng túng vô độ 

tạo nên nhiều câu chuyện. Vào những lúc đủ tỉnh táo, ông 

lại lao mình vào thú vui săn bắn... Mohamed Ferhat, một 

người đồng đội cũ của ông trong các phong trào Công đoàn 

ở Ma-rốc thuộc địa những năm 1940 vẫn còn giữ những kỉ 

niệm sống động về ông: tôi gặp ông ấy ở Bun-ga-ri ngay 

khi ông ấy từ Việt Nam trở về. Sau đó vài tuần chúng tôi lại 

gặp nhau ở Tiệp Khắc và một lần nữa ở Liên Xô (208). 

Trên cuốn sổ căn cước mà Maarouf mang theo trong 

những lần đến Đông Âu, tên của ông là Nguyễn Anh 

Maarouf. Trong đó ghi ông là khách của Ủy ban Trung 

ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Quyển sổ cũng ghi rõ ông 

được phép mang theo vũ khí cá nhân, theo qui định về lực 

lượng dân quân tự vệ. Thời gian Ben Aomar ở lại Mát-cơ-

va được những người thân ông miêu tả như một giai đoạn 

đen tối: “Tôi không có một kỉ niệm tốt đẹp nào về thời 

gian đó. Chúng tôi đã bị đối xử như những kẻ không được 

chào đón.” Camille kể. Họ đã sống trong điều kiện khó 

khăn như những người tị nạn. Tư cách thành viên Ủy ban 

Trung ương Đảng của ông không còn được xem trọng nữa 

hay sao? Hơn thế, ông cũng không còn được coi trọng nữa 

khi tham gia vào các hoạt động. Thế nhưng, với cấp bậc 

của mình, ông thường xuyên bị xác minh lai lịch. Tuy 

nhiên, ông cũng đã nhận được một khoản hỗ trợ nhỏ và 
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sống trong một căn hộ của Tòa nhà Đại hội thanh niên. 

Sau đó, ông đã chuyển đến một khách sạn ở khu vực loại 

hai, nằm ở ngoại thành Mát-cơ-va và tại đây, Camille nhớ 

lại, gia đình ông đã sống theo kiểu tự cung tự cấp của Nga 

thời kì đó (209). 

Ben Aomar đã tìm cách trở về quê hương trong 

những nỗ lực vô vọng. Ông có cảm tưởng Đảng đã khai 

trừ ông. Ông nghĩ rằng người ta đã không làm gì để đưa 

ông trở về. Ông đã kêu gọi, nhắc đi nhắc lại, cầu khẩn, nằn 

nì. Ông cố gắng nhiều lần nhưng vô ích. Ông tìm cách liên 

hệ trực tiếp với Đại sứ quán Ma-rốc tại thủ đô Liên Xô để 

có thể trở về quê hương, một ý tưởng mà cho đến hiện nay 

vẫn còn bị một lãnh đạo cao cấp của Đảng xem là không 

thể tha thứ được. Phần lớn hàng binh Ma-rốc ở Việt Nam 

đều đã trở về nước. Còn Ben Aomar, ông đã hết lần này 

đến lần khác bị chính quyền Ma-rốc từ chối.  Đáng ngạc 

nhiên là ngay chính người Nga có vẻ cũng phản đối sự trở 

về của ông bằng cách gây khó dễ về mặt pháp lý. 

Rồi đột nhiên chính quyền Ma-rốc lại bật đèn xanh 

cho ông: ông được cấp hộ chiếu và giấy phép trở về cùng 

gia đình qua đường biển. Thậm chí ông còn được trang bị 

một khẩu súng bắn tỉa. Việc cấp phép của chính quyền 

Ma-rốc đột ngột được đưa ra, gây ra những thắc mắc lớn 

từ nhiều đồng đội của Ben Aomar. Còn với Camille, bà 

hiểu rằng Ben Aomar đã phải mua visa từ chính quyền, 

bằng cách hối lộ một viên chức nào đó của đại sứ quán. 

Một số bạn bè người Việt Nam của ông đã giúp nguồn tài 

chính cần thiết để ông làm việc đó. 
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Gia đình Ben Aomar lên tàu ở cảng Riga. Con tàu 

chở họ là tàu vừa mới xuất xưởng. Trên tàu chỉ có một số 

người bị thương trong chiến tranh thuộc địa ở An-giê-ri. 

Đó là những người lính thuộc Quân đội Giải phóng An-

giê-ri được chăm sóc tại Liên Xô. Họ là những người rất 

tốt bụng. Nhờ có họ mà chuyến đi có vẻ ngắn hơn và dễ 

chịu. Họ trở về An-ge-ria theo con đường đi qua Ma-rốc. 

Con tàu sẽ phải đưa họ tới Tanger (210). 

Tàu cập bến vào một ngày tháng 2 năm 1961. 

Camille nhớ lại “Không có ai chờ đón chúng tôi”. Họ đến 

một khách sạn trong thành phố, gần cảng và ngay sáng 

sớm hôm sau lên đường đến Casablanca. 

Đã 11 năm đã trôi qua kể từ khi Ben Aomar rời quê 

hương vào năm 1950 đến khi ông trở về vào năm 1961. 

Tại Casablanca, Ben Aomar đã gặp lại những người 

đồng chí, và bạn bè cũ của mình. Ông đã được đón tiếp 

một cách chính thức, không chính thức và thân mật tại nhà 

A.Layachi, nhà A Yata và nhà một số người khác…. Rõ 

ràng, ông rất vui khi trở về nhà, nhưng đồng thời ông cũng 

cảm thấy lo lắng.  

Daniel Hadjez, một người Do Thái gốc Thổ Nhĩ Kỳ, 

đảng viên Đảng Cộng sản Ma-rốc cũng đã tổ chức thêm 

một lễ tiếp đón tại phố Đông Dương, Casablanca. Những 

người tham dự phần lớn là đảng viên Đảng Cộng sản ở 

Casablanca: Bourqia, Layachi, Belal, Bendelac, Haim 

Zafrani,… A. Layachi đã có bài phát biểu chào mừng và 

ca ngợi những việc làm cao quý của người đồng chí 

M’hamed Ben Aomar Lahrach (211). 
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Ben Aomar cùng vợ và các con chuyển đến ở tại gia 

đình của một đảng viên. Người đó là nhân viên bưu điện, 

từng là người đồng chí trong Đảng mà Camille không còn 

nhớ nổi tên. Bà nhớ là những thành viên của gia đình đó 

độ lượng, thân thiện và tinh tế. Tuy nhiên, gia đình 

Lahrach cảm thấy không thoải mái trong ngôi nhà này. Họ 

đã trải qua tháng Ramadan một cách đầy khó khăn ở đây. 

Sau một thời gian, A. Layachi khi đó đã trở thành 

một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản 

Ma-rốc đến gặp Ben Aomar và quan sát ông tỉ mỉ. Layachi 

nhận thấy người chiến sĩ mà ông từng ngưỡng mộ trước 

đây và đã rất gần gũi với ông trong một khoảng thời gian, 

cũng chính là người đã hướng ông đến với chủ nghĩa Mác, 

đã thay đổi biết bao theo chiều hướng xấu đi. Đặc biệt, 

ông nhận thấy Ben Aomar đã có thói quen uống rượu rất 

nhiều: “Khi ông ấy bắt đầu uống, ông ấy không thể dừng 

lại nữa” (212). Layachi bắt đầu nghĩ rằng Ben Aomar sẽ 

không tìm thấy ở Ma-rốc điều ông ấy chờ đợi và rằng ông 

đang đối mặt với những khó khăn rất lớn. 

Một hôm M’hamed Ben Aomar trở về ngôi nhà nơi 

gia đình ông đang sống sớm hơn thường lệ. Hôm đó ông 

đi cùng Driss Alaoui. Ông đã quyết định chuyển đến sống 

tại một trong những ngôi nhà của Mamoun Alaoui, anh 

trai của Driss Alaoui, đảng viên Đảng Cộng sản Ma-rốc và 

là cán bộ Công đoàn nổi tiếng của Cơ quan Bưu chính 

quốc gia trong những năm 1940 và đầu những năm 1950. 

Người này đã chết một thời gian trước đó trong một vụ tai 

nạn giao thông, bị ô tô đâm phải ở Ain Diab, ven biển 

Casablanca. 



 

154 

Họ chuyển đến sống trong ngôi nhà của người quá 

cố này. Ở đó không có nước, không có điện nhưng chí ít ở 

đó họ cũng cảm thấy thoải mái hơn trong ngôi nhà trước 

đó. Họ ở lại đó một thời gian cho tới khi Driss Alaoui tìm 

thấy một công việc cho Ben Aomar ở Cơ quan phốt phát 

Quốc gia (O.C.P) ở Khouribga. Driss Alaoui đã làm việc 

tại cơ quan này trong những năm 1950 và có nhiều mối 

quan hệ thân hữu ở đó… 

Driss Alaoui đã giúp ông tìm được công việc và đưa 

cho ông thẻ tín dụng của cửa hàng tạp hoá. Ông chuyển 

đến làm việc ở Khouribga và chỉ về nhà vào thứ bảy để 

thăm gia đình và trả tiền cho cửa hàng tạp hoá. Ông 

thường xuyên ở với Driss Alaoui, một người rất đau khổ 

vì bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản. 

Như vậy, Ben Aomar đã trở lại Khouribga, thành 

phố nơi ông sinh ra. Lúc đầu ông ở với người thân trong 

gia đình mình, tại nhà một người cháu, một công nhân đúc 

đồng cũng làm việc tại O.C.P. Người cháu này có một 

ngôi nhà công vụ ở đó. M’hamed Ben Aomar đảm nhận 

công việc quản lý và giám sát công nhân tại khu vực này. 

Ông không muốn gia nhập các hoạt động công đoàn 

nữa bởi ông không muốn để Camille bị dính líu. “Ông ấy 

cứ đi rồi về. Rất nhiều người đến nhà chúng tôi. Còn tôi thì 

phục vụ trà cho họ. Họ chỉ nói chuyện khi tôi đi khỏi. Họ 

trao đổi với nhau bằng tiếng Ả Rập và tôi không hiểu họ nói 

gì. Chồng tôi không nói gì với tôi về những vấn đề này. Có 

thể ông cố gắng giữ tôi tránh xa những vấn đề có thể xảy ra. 

Năm 1961, tôi sinh Assaad. Sau đó tôi được tuyển vào làm 

thư ký tại Cơ quan Phốt phát quốc gia …” (213). 
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Như vậy, Ben Aomar đã quay trở lại với các hoạt 

động công đoàn trước đây. Ông tiếp tục những hoạt động 

này ít nhất đến năm 1965. 

Ở Khouribga, thế giới được chia ra làm hai: một là 

thế giới của O.C.P, đó một thế giới tách biệt, trung tâm thế 

giới này là một quốc gia trong lòng một quốc gia, hai là 

thế giới ngoài O.C.P và những phần thứ yếu còn lại. Trong 

nội bộ của O.C.P, có sự phân biệt rõ rệt: một bên là tầng 

lớp công nhân với mọi thành phần, một bên là đội ngũ cán 

bộ với những đãi ngộ về vật chất, những đặc quyền riêng 

và nơi ở riêng. Sự phân biệt này lại chồng lên một sự phân 

biệt khác: giữa người Ma-rốc và người Pháp. Một không 

khí căng thẳng bao trùm lên các mối quan hệ giữa người 

Ma-rốc và người nước ngoài. Trong số những người nước 

ngoài, những người đầu tiên đến sống ở Khouribga là 

người Pháp, người Nga da trắng và một số thủy thủ Pháp 

đã về hưu. Phong trào lên án chủ nghĩa thực dân vẫn diễn 

ra thường xuyên. Trong nhóm người Pháp, một số người 

muốn tiếp tục chính sách của thời kỳ thuộc địa. Một số 

người đã thích nghi với hoàn cảnh mới, hoàn cảnh của một 

nước thuộc địa đã giành được độc lập: họ phải chấp nhận 

tuyển dụng người Ma-rốc làm kỹ sư, bác sĩ, kỹ thuật viên 

có chuyên môn. 

Bác sĩ Bendelac là một trong những người Ma-rốc 

được tuyển vào năm 1959 và là người trung gian giữa tầng 

lớp bác sĩ và các tổ chức công đoàn mà đứng đầu là một 

bác sĩ người Pháp. Trong bộ máy cai trị thuộc địa còn tồn 

tại, chỉ cần người nào phạm lỗi cho dù nhỏ nhất cũng sẽ 
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phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, ví dụ nghỉ việc 

một thời gian. 

Các tổ chức công đoàn có mặt ở khắp nơi và can 

thiệp vào tất cả các hoạt động. Arslane Al Jadidi từng là 

giáo viên tiểu học, nay là Tổng thư ký của Chi hội Liên 

minh Lao động Ma-rốc đầy quyền lực tại Khouribga. Tổng 

thư ký Công đoàn là một nhân vật lớn của thành phố, một 

người có danh tiếng. Tầm quan trọng của chức vụ này đã 

vượt ra khỏi phạm vi thành phố. Nó mang tầm quốc gia do 

vai trò quyết định của O.C.P trong nền kinh tế đất nước. 

Ông tham gia vào tất cả các vấn đề trọng điểm và là mưu 

sĩ của phong trào xã hội ở thành phố bằng cách tổ chức 

các cuộc đình công, các cuộc xung đột lớn, nhỏ, các cuộc 

mặc cả và đàm phán… Ông sở hữu một chiếc ô tô công 

vụ, thời đó là một chiếc 2 C.V. Ngoài ra, Liên đoàn Lao 

động Ma-rốc còn bố trí cho ông chỗ ở trong mỗi làng và 

các cán bộ dưới quyền ông đều hưởng chế độ đặc biệt. 

Ban giám đốc của O.C.P e sợ các tổ chức công đoàn. Năm 

1961, một cuộc đình công đã kéo dài trong ba tuần. 

Mahjoub Ben Seddik - lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn đã 

đích thân đến thành phố hoan nghênh thành quả và tổ chức 

mừng chiến thắng. 

Năm 1961, Ban lãnh đạo Công đoàn đã bổ nhiệm 

M’hamed Ben Aomar làm Tổng thư ký Công đoàn của 

O.C.P ở Khouribga, thay cho Arsalane Al Jadidi, người 

lãnh đạo chính của Tổ chức công đoàn vùng do được 

thuyên chuyển đi nơi khác. Các giám đốc đánh giá việc 

ông được bầu làm Tổng thư ký cũng tương đối tích cực. 
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Bendelac nhớ lại rằng có một trong số các giám đốc của 

O.C.P đã chỉ cho ông tờ truyền đơn đầu tiên do Ben 

Aomar soạn và nói rằng: “Nội dung được viết tốt và lịch 

sự. Chí ít là còn có thể thảo luận được với anh ta..”. 

Như vậy giữa Ben Aomar và những người tiền 

nhiệm có sự khác biệt và “về phía mình, vị bác sĩ tiếp tục 

nói - tôi thấy sự chào đón nhiệt tình này thật đáng ngờ. 

Nhiều lần tôi có cảm giác rằng M’hamed Ben Aomar đang 

theo đuổi một cuộc chơi nước đôi nào đó”. Một bản thỏa 

ước đã được thiết lập giữa Sở Y tế và Liên đoàn Lao động 

Ma-rốc để đảm bảo luôn có một dịch vụ y tế tối thiểu 

trong trường hợp đình công. Một buổi tối, từ căn phòng 

nơi diễn ra một cuộc họp lớn, M’hamed Ben Aomar đã gọi 

điện thoại cho tôi: “Công nhân đã quyết định đình 

công…”. Mọi ngành dịch vụ bị tê liệt. Tôi đã nói đến bản 

thỏa ước và việc cần thiết phải đảm bảo một dịch vụ tối 

thiểu. Ben Aomar, thay vì trả lời đã giơ điện thoại ra phía 

căn phòng để tôi có thể nghe thấy những tiếng kêu, hò hét 

của công nhân đang tức giận”(214). 

Ở Khouribga, với tư cách là Tổng thư ký Công đoàn, 

M’hamed Ben Aomar có vẻ thoải mái, được đối xử như 

một cán bộ “biệt phái”. Bác sĩ Bendelac đã có dịp đến nhà 

ông ở số 2 quảng trường Bordeaux ở Khouribga. Ông đã 

mời bác sĩ đến dùng bữa. Bác sĩ cũng đến nhà ông để 

khám cho mấy đứa con ông khi chúng bị ốm nhẹ. Vị bác sĩ 

này còn nhớ, đó là một ngôi biệt thự nhỏ có vườn rau, 

phòng ốc rộng, nội thất theo phong cách Ma-rốc. 
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Thời đó, Khouribga là một nơi đáng sống. Đi vào 

thành phố từ phía Bắc, trước rào chắn tàu hỏa, bạn sẽ thấy 

hiện lên thành phố hiện đại từ phía trái với những khu biệt 

thự, căn hộ tư nhân, những ngôi nhà có nhiều tiện ích đa 

dạng khác nhau. Đó là một phần thành phố nơi sinh sống 

của các cán bộ. Nhìn tổng thể thì đây là thành phố của 

công nhân mỏ. Tuy nhiên, vào những ngày chợ phiên 

(souk) thành phố lại mang dáng dấp nông thôn. 

Đầu những năm 1960, tất cả mọi người đều đến mua 

sắm tại cửa hàng của người Do Thái gốc An-giê-ri, ở đó 

họ có thể tìm thấy mọi thứ. Người ta cũng thường tới hai 

cửa hàng tạp hóa của người Hy Lạp. Sự có mặt của người 

Hy lạp ở Khouribga là một chuyện lạ. Một trong hai rạp 

chiếu phim của thành phố cũng do một người Hy Lạp sở 

hữu, nó nằm đối diện ngay với một quầy bán lẻ thuốc lá 

nổi tiếng của một người có tên Tanjaoui. Ở rạp chiếu phim 

này, người ta có thể thấy những bộ phim đương thời như 

“Năm ngoái ở Marienbad”… Nhà hát của thành phố là nơi 

thường xuyên dán những áp phích quảng cáo những 

chương trình mang tên Vòng quanh thế giới và tổ chức 

những buổi dạ hội âm nhạc cho thanh niên. 

Ở vành đai thành phố, có một trạm dịch vụ của một 

người Pháp mang tên Laurens, chuyên tổ chức những cuộc 

đi săn giải trí, thường là những cuộc săn lợn rừng ở 

Zaouiyet Echeikh, nằm giữa Khouribga và Bine Al 

Ouidane. Vào những ngày nghỉ, người dân cũng có thói 

quen đến hồ để tổ chức câu cá, tiệc tùng ngoài trời.. 
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Ben Aomar lại được dịp quay lại với thú đam mê săn 

bắn. Ông uống ít, chí ít là ông không bao giờ quá chén nơi 

công cộng. Bendelac, người thường xuyên gặp ông thời 

đó, chủ yếu thấy ông uống whisky. Ông hút hai tới ba gói 

thuốc lá mỗi ngày, loại thuốc lá địa phương “Casa Sport”, 

dù rằng không phải ông hút thường xuyên. Ông ăn mặc 

giản dị. Ông thường mặc áo choàng trắng. Không thể phủ 

nhận được rằng từ ông toát lên một vẻ oai vệ. Bendelac 

nhận thấy mỗi lần khi ông đề nghị được gặp giám đốc - 

người rất khó gặp nhưng đều được đáp ứng ngay lập tức 

bởi vì dường như ở Ben Aomar toát lên vẻ uy quyền buộc 

mọi người phải kính nể.  

Trong thời gian đầu khi mới từ Việt Nam trở về, Ben 

Aomar luôn khẳng định bản thân trước hết là một chiến sỹ 

đấu tranh trên mặt trận công đoàn. So với những người 

xung quanh, với các thành viên trong gia đình, với bạn bè 

và những người đồng đội có trình độ rất hạn chế, ông thể 

hiện sự nổi trội của mình một cách rất tế nhị: điều này 

chứng tỏ các trường học của Đảng đã đào tạo ông rất tốt. 

Ông đọc rất nhiều sách. Ông cho thấy mình dạn dày kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công đoàn và chính trị. Cùng với 

thời gian, ông đã mở rộng trình độ văn hóa và đã lĩnh hội 

được nhiều tri thức trên những lĩnh vực khác nhau. Thông 

minh và tràn đầy tự tin, ông đã chinh phục được các cử tọa 

của mình. 

Những hoạt động công đoàn do Ben Aomar lãnh đạo 

đã khiến ông phải ngồi tù từ một tới hai tháng vào năm 

1963. Sự việc đã xảy ra đúng lúc bầu cử. Cũng trong năm 

1963, con gái Myriam của Ben Aomar đã chào đời. 
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Tại sao Ben Aomar đã không trở về Ma-rốc và tham 

gia cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản Ma-rốc cũng như 

cuộc kháng chiến ngay từ năm 1954, sau khi kết thúc cuộc 

chiến giành độc lập đầu tiên ở Đông Dương? Có thể ông 

đã biết đến số phận mà Đảng Cộng sản Ma-rốc đã dành 

cho Driss Alaoui, người đồng đội của ông trong những 

năm 1940, cũng là một người bạn lớn, người anh em của 

ông. Trước đó, trong một cuộc họp tại Oran, Ủy ban Trung 

ương Đảng Cộng sản Ma-rốc đã quyết định khai trừ Driss 

Alaoui khỏi tổ chức vì mạo danh là cảnh sát theo báo cáo 

của Ali Yata, sự này việc diễn ra vào năm 1952  (215). 

Trong cuốn “Những chặng đường bất biến”, E.A.El Maleh 

từng là một trong những Tổng Bí thư của Đảng cũng đã 

thừa nhận sai lầm của tổ chức trong vụ việc của Driss 

Alaoui. Tuy nhiên trong cuốn sách, Driss Alaoui được biết 

đến với cái tên là Houmrani (216). 

Câu hỏi về lí do tại sao Đảng Cộng sản Ma-rốc chậm 

giải quyết vấn đề hồi hương của Ben Aomar cũng được 

đặt ra: vậy thì điều gì giải thích cho sự chậm chễ này? 

Liệu Đảng có thể làm khác đi được không? Phải chăng 

Đảng đang phải đối mặt với những khó khăn trầm trọng 

nhất? (217). 

Năm 1962 là một năm tồi tệ đối với gia đình Ben 

Aomar. Có thể thấy rõ là ông bắt đầu tuyệt vọng. Camille 

đến giờ vẫn không biết liệu điều đó có liên quan tới một 

bất đồng chính trị nào đó không, song bà nhớ lại rằng có 

một hôm cả gia đình nhỏ của bà đã đến Casablanca, nơi ở 

của Ali Yata, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ma-rốc. Tại 
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đây, họ đã nói chuyện riêng với nhau suốt cả một ngày, 

trong khi đó bọn trẻ con chơi trong vườn, còn các bà vợ thì 

lánh riêng để nói chuyện: nội dung của buổi nói chuyện 

dài này là gì? Ben Aomar không hề nói bất cứ điều gì với 

Camille. “Trong suốt quãng đường trở về Khouribga, ông 

ấy vẫn giữ im lặng, dường như không vui điều gì đó hệ 

trọng và sắp bùng nổ. Kể từ hôm đó, ông liên tục nói rằng 

các đảng viên Cộng sản Ma-rốc và những người lãnh đạo 

là những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội...”. Trong những ngày 

tiếp theo, ông đắm chìm trong men say, thể hiện một tâm 

trạng thất vọng tột độ. 

Phải nói rằng từ khi trở về Ma-rốc, khoảng cách giữa 

ông và Đảng Cộng sản ngày càng bị khoét sâu. Phải chăng 

các vấn đề bắt đầu từ những nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày 

càng đè nặng lên ông ? Ngay khi ông trở về nước, ông đã 

giữ liên hệ với tổ chức Cộng sản. Các cán bộ của Đảng 

luôn cố gắng để tìm cho ông một công việc, chỗ ở và hoàn 

cảnh thỏa đáng. Tuy nhiên, họ luôn gặp khó khăn khi 

muốn tìm một công việc theo đúng mong muốn của ông. 

Điều kiện tài chính của Đảng vẫn còn hạn chế. Ben Aomar 

đã tìm đến men say. Số mệnh như đang chống lại ông. Khi 

ông càng trải qua những khó khăn về vật chất thì ông càng 

uống nhiều rượu. Mọi việc đang dần trở nên tồi tệ và vợ 

ông cũng đã có lần đến than phiền về hành vi của chồng 

mình với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ma-rốc. (218) 

Liệu có phải trong khoảng thời gian này ông đã được 

liên hệ để thành lập một Đảng Cộng sản Ma-rốc thân 

Trung Quốc? Tin tức đã lan truyền đi và có vẻ đến giờ tin 
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tức này vẫn không được xác thực, cả với A. Yata cũng như 

với A. Serfaty (219). Có lẽ do mọi người nhìn thấy niềm 

vui của ông được thể hiện trên bức ảnh chụp ông tại Đại 

hội Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1956 tới 1957. 

Một số nhân chứng khác khẳng định rằng từ rất sớm 

ngay khi ông từ Châu Á trở về, giữa ông và Đảng đã có một 

hố sâu nào đó ngăn cách. Đảng đã cố gắng liên hệ với ông 

nhiều lần nhưng đều không được. Có vẻ như Ben Aomar đã 

thiết lập quan hệ với Liên minh các lực lượng nhân dân 

(U.N.F.P). Phải chăng ông đã gia nhập một trong những cơ 

quan của U.N.F.P? Ví dụ như, đảng phái của Fqih Basri, 

người đã từng đồng tình với quan điểm phản đối hoàn toàn 

chế độ? Layachi kể lại: “Năm 1962, Đại hội lần thứ hai của 

U.N.F.P đã diễn ra (220). Tôi là một thành viên trong phái 

đoàn Đảng Cộng sản Ma-rốc tham dự đại hội. Chúng tôi đã 

rất ngạc nhiên khi thấy Ben Aomar ở đó. Ông ấy rõ ràng 

không thoải mái khi nhìn thấy chúng tôi. Sau này, tôi được 

biết ông ấy nghĩ là mình được mời với tư cách đại biểu 

tham dự đại hội, song ông ấy chỉ được coi là quan sát viên.” 

Còn A. Serfaty thì phát ngôn một cách thẳng thừng: “Từ 

năm 1965, do có sự gia nhập vào hệ thống chính trị và 

không có một chiến lược cách mạng nên, Đảng Cộng sản 

Ma-rốc đã không thể đề đạt một cán bộ chính trị phù hợp 

vào vị trí lãnh đạo quân sự-chính trị, một người như Ben 

Aomar đã từng làm ở Việt Nam” (221). 

Dựa trên câu nói này, một giả thuyết thường xuyên 

được đặt ra: Ben Aomar trở về Ma-rốc muộn bởi vì ông 

được xem như một kẻ đào ngũ. Laghzaoui đã giúp đưa 

ông trở về và đặt ông trong tầm kiểm soát. 
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Năm 1962 hoặc có thể là đầu năm 1963, với vai trò 

là Phó Giám đốc hỗ trợ Giám đốc Kỹ thuật phụ trách hoạt 

động nghiên cứu phát triển tại O.C.P, Abraham Serfaty 

được biết rằng đằng sau hậu trường, Mohamed Laghzaoui, 

Tổng giám đốc của O.C.P, đã tìm cách kiểm soát công 

đoàn tại Khouribga thông qua M’hamed Ben Aomar, vì 

vậy ông đã được tuyển vào O.C.P từ Liên đoàn Lao động 

Ma-rốc. Về mặt kĩ thuật, Laghzaoui dựa vào các hình thức 

quản lý tập trung. Đối với những vấn đề về thương mại, 

nghĩa là hoạt động kinh doanh phốt phát và quản lý nhân 

sự, Laghzaoui đã bổ nhiệm những cộng tác viên cũ của 

mình từ Tổng cục An ninh Quốc gia, nơi ông từng là giám 

đốc. Đó là Driss Hassar, người giữ chức Tổng thư ký của 

O.C.P và Mohamed Berny, giữ chức Trưởng phòng nhân 

sự và các vấn đề xã hội ở chi nhánh của công ty tại 

Khouribga. Tuy nhiên ông đã phải đối mặt với thách thức 

lớn: Liên đoàn Lao động Ma-rốc, một tổ chức công đoàn 

đầy quyền lực tại O.C.P là do Arsalane El Jadidi lãnh đạo. 

Chính trong bối cảnh này việc tuyển dụng Ben Aomar 

chứa đầy sự “đáng ngờ” dưới con mắt của một số người. 

Sau khi phát động các cuộc tổng đình công của công 

nhân làm việc tại O.C.P, Liên đoàn Lao động Ma-rốc đã 

ban bố một lệnh áp đặt về “quy chế công nhân mỏ”(223) 

vào năm 1960. Trong suốt năm 1961, việc thực thi quy chế 

đặt trong khuôn khổ qui chế nhân sự của O.C.P đã được 

đàm phán một cách quyết liệt. Laghzaoui một chính trị gia 

theo chủ nghĩa hiện thực đã từng chấp nhận tương quan lực 

lượng này mặc dù ông vẫn để ngỏ khả năng thay đổi tình 

hình. Và ông đã cố gắng thực hiện điều này vào năm 1962. 
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Một lần nữa, Driss Alaoui lại tìm cho ông một công 

việc, lần này là ở Liên hiệp Hóa chất Safi: Ben Aomar đã 

được tuyển vào vị trí trưởng phòng nhân sự vào năm 1965. 

Còn Camille đã thuyên chuyển công tác ở Khouribga với 

vị trí là thư ký ở bộ phận hành chính. Bà vẫn còn nhớ 

những lời mà sếp bà đã nói với chồng bà ngay trước mặt 

bà, với một giọng trịnh thượng khi ông ta đón họ đến nhận 

công tác lần đầu tiên: “Ông có vợ và những đứa con, nên 

hãy ở yên đấy! Ông còn phải nuôi họ. Nếu là ông, từ giờ 

tôi sẽ tránh không tham gia vào mấy việc chính trị” (224). 

Tuy nhiên Ben Aomar vẫn tiếp tục đón tiếp các đại biểu 

công nhân tại nhà mình. Một số cuộc họp dài còn diễn ra 

ngay ở văn phòng của ông. Ông không đồng ý với nguyên 

tắc của một số cuộc đình công và đôi khi ông đã cho giải 

tán chúng. Tuy nhiên nhìn chung, ông luôn giữ thái độ của 

một chiến sĩ đấu tranh không khoan nhượng vì phong trào 

công đoàn, thậm chí ông còn là một cán bộ kiểu mẫu. 

Ngày 6 tháng 2 năm 1966, từ Safi, Ben Aomar đã 

viết cho Georges Boudarel, người đồng đội cũ tại Việt 

Nam như sau: 

“Bouda, bạn thân yêu của tôi, 

Ngày 24 tháng 1, tôi đã nhận được bức thư đề ngày 

12 tháng 1 của bạn, song hôm đó tôi đang ốm liệt giường. 

Căn bệnh nhiễm khuẩn lị của tôi lại tái phát, nặng đến nỗi 

tôi nằm liệt giường mười một ngày. Hôm qua tôi mới quay 

lại làm việc, vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn nhưng chắn 

chắn rồi cũng đến lúc tốt hơn thôi… 
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Về phần tôi, tôi không còn làm ở O.C.P nữa. Hiện 

tôi đang ở Safi, tại Liên hiệp Hóa chất. Đây đúng là một 

điều kì diệu mới hình thành tại Ma-rốc. Sau khi đã tổ chức 

việc quản lý nhân sự, giờ tôi sẽ bắt đầu tổ chức hoạt động 

kinh doanh. Chắc chắn là có rất nhiều việc cần phải làm, 

song tôi được trả lương rất hậu hĩnh. 

Safi là một thành phố nhỏ dễ thương bên bờ biển 

Địa Trung Hải. Nhiều ánh nắng, nhiều cây trái, cuộc sống 

ở đây thật tốt đẹp. Tôi sống trong một ngôi biệt thự công 

vụ với năm phòng ngủ, phòng bếp, hai phòng tắm, với một 

khu vườn mà tôi chỉ trồng hoa hồng và cỏ xanh (đúng là 

một đồ quý hiếm). Fadhil, 10 tuổi, đang học tiểu học và 

học rất giỏi. Yasmine, 8 tuổi, cũng học tiểu học, cũng là 

một học sinh giỏi. Còn về Izou, tôi đã mất địa chỉ của nó 

từ hơn một năm nay. Tôi không biết hiện giờ nó thế nào. 

Tôi không nghĩ năm nay mình có thể nghỉ phép. Tôi 

thực sự rất bận và sẽ còn tiếp tục bận sang cả năm tới. Tôi 

vẫn dự định làm một chuyến vòng quanh Châu Âu, nhưng 

hiện giờ thì bận nhiều việc quá. 

Về việc bạn sẽ chuyển đến (Ma-rốc) thì hãy tin tôi 

đi, bạn sẽ không gặp vấn đề gì cả. Hãy nhìn trường hợp 

của tôi, tôi đã phải bắt đầu lại từ con số không và tôi cam 

đoan với bạn rằng, hiện nay tôi đang sống rất tốt, có một 

ngôi nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi, ăn uống thoải mái, bọn trẻ 

không thiếu thứ gì. Lần này tôi có ô tô riêng (một chiếc 

Jaguar). Tôi đảm bảo bạn sẽ nhanh chóng ổn định, nhất là 

khi cuộc sống ở đây không hề đắt đỏ. Ví dụ nhé: đùi cừu ở 

đây giá 500 phăng trong khi ở Pháp là 3.750 phăng; thịt 
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bò beafteak ở đây là 600 phăng, ở Pháp thì phải từ 2.600 

đến 3.000 phăng; cam chỉ từ 15 tới 25 phăng, rau cỏ thì 

với 1.000 phăng, tôi mua được hai giỏ lớn. Chỉ có quần áo 

là hơi đắt hơn một chút so với ở Pháp. Thôi vậy, rồi chính 

bạn sẽ cảm nhận thấy khi nào bạn đến đây. Hẹn sớm gặp 

lại” (225). 

Một hôm, đâu đó khoảng năm 1966 hoặc 1967, một 

số công nhân đã phát động đình công. Cuộc đình công 

diễn ra rất sôi nổi và đã giành được thắng lợi. Ban Giám 

đốc đã cố tình làm cho tình hình xấu đi. Camille kể lại, 

ông Giám đốc hành chính, “một con người quyền lực”, đã 

công khai hành động như thể là “một người gìn giữ hòa 

bình”. Ở nơi làm việc, hai tổ chức công đoàn đối đầu 

nhau, một bên của phe cánh tả - Liên đoàn Lao động Ma-

rốc, một bên là phe thân chính phủ. Công đoàn cánh tả 

chiếm đa số và cuộc đình công cứ kéo dài vô thời hạn. 

Một số công nhân buộc phải tìm việc ở nơi khác. Một số 

thì kí cam kết sau này sẽ không đình công nữa. Camille về 

Pháp thăm mẹ bà vào thời gian đó. Ben Aomar đã bị cho 

thôi việc vì tham gia đình công, và cũng vì một hành động 

tai tiếng của ông không liên quan gì đến chính trị (226). 

Ông đã mua một chiếc ô tô trả góp. Ông rất tự hào về 

chiếc Fiat 1100 trắng vừa mới mua. Ông đã kí giấy nợ và 

kí tên với tư cách là Trưởng phòng nhân sự”. Thực tế, ông 

làm nhiệm vụ phụ trách nhân sự nhưng chức vụ này không 

được thừa nhận chính thức về mặt pháp lý. Những vấn đề 

với ngân hàng lại xảy ra cùng lúc với những vấn đề trong 

công việc. Ngoài ra, ông còn có một số khoản nợ ở các 
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cửa hàng trong thành phố khi mua nội thất cho ngôi biệt 

thự. Khi ông ngừng thanh toán, đó là cơ hội trong mơ để 

chính quyền đưa ông vào một tình huống khó khăn, ông đã 

bị cáo buộc giả mạo chức danh và sử dụng đồ giả, sau đó 

ông bị bắt giữ (227)… 

Tòa án đã xử trắng án cho Ben Aomar, tuy nhiên 

ông bị cho nghỉ việc. Hợp đồng lao động của Camille thì 

không được gia hạn. 

Ban quản trị nghe nói đã thu hồi ngôi biệt thự công 

vụ của ông. Kinh tế của gia đình ông đi xuống một cách 

nhanh chóng. Rồi ông quyết định ra đi ngay sau khi kết 

thúc vụ án. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ông ra đi. Ông đã 

đốt một số tài liệu ở Marrakech. Số còn lại, ông giao cho 

một vài người bạn. 

Có người nào đó đã đến trao đổi với ông về một dự 

án lớn. Người ta đã nói với ông về những triển vọng lớn 

lao trong một nhà máy mà ông không nói với vợ là thuộc 

ngành nghề gì. Ông để cho Camille đi tàu hỏa đến Pháp 

cùng với lũ trẻ và nói với bà rằng ông sẽ gặp bà ở đó. Về 

phần mình, ông đã bí mật vượt qua biên giới An-giê-ri. 

Ben Aomar sẽ biến mất khỏi chính trường Ma-rốc cho 

dù ông đã có quá trình hoạt động nổi tiếng tại Việt Nam. 

Ben Aomar, hay Alias Marcel, hay Alias El Hamri, 

hay Maarouf, hay Nguyễn Anh Mã, sẽ tái xuất trong các 

hoạt động của phe đối lập Ma-rốc tại An-giê-ri, dưới tên 

gọi Abou Fadhel. Fadhel là tên của người con trai đầu, đứa 

con mà ông đã có với Camille và được sinh ra tại khu du 

kích Việt Minh. 
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Quãng đời cuối cùng của Ben Aomar Lahrach trùng 

với thời kì phát triển của phe đối lập Ma-rốc hoạt động ở 

thủ đô An-giê. Giai đoạn này là sự trải nghiệm, thử thách, 

đấu tranh nội tâm, giằng xé, mâu thuẫn, thất vọng, thất bại 

và bất hạnh…của ông. 

Đối với những người theo dõi tình hình Ma-rốc như 

những quan sát viên, những sự kiện chính trị diễn ra tại đất 

nước Ma-rốc độc lập trong những năm 60-70 làm cho họ 

cảm thấy khó hiểu về việc ông tham gia phe đối lập Ma-

rốc ở An-giê. 

Lý do An-giê-ri ủng hộ phe chính trị đối lập Ma-rốc 

vẫn luôn được giữ kín, có thể là do liên quan đến những 

vấn đề hiện nay (228). Việc truy cứu trách nhiệm hình sự 

có thể có hiệu lực nhưng truy cứu về mặt đạo đức của các 

nhân vật chủ chốt trong một số phe phái chính trị thì 

dường như không thể. 

Ở An-giê hay Oran hoặc Colomb Bechar, việc điều 

tra dấu vết hành trình của Ben Aomar diễn ra ở khắp mọi 

nơi, không hiểu có phải do ý chí đấu tranh kiên cường mà 

ông đã có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hệ thống an 

ninh được tái thiết lập dầy đặc như vậy… 

Những người đầu tiên gia nhập phe chống đối Ma-

rốc ở An-giê-ri vào khoảng tháng 9 năm 1962 (229) đều 

có liên quan đến kế hoạch mưu phản năm 1963. Một số 

người cho rằng đây không phải là hành động mưu phản. 

Nhưng đối với một số người khác, đó chỉ là giai đoạn khởi 
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đầu. Sau khi giành độc lập, đất nước Ma-rốc đã đối mặt 

với những kế hoạch mưu phản có thể chỉ đang ở giai đoạn 

ban đầu, dưới sự chỉ đạo của những nhân vật chủ chốt 

như: Basri, Bensaid Figuigui, Mrabet, Boulahya, 

Bounailat, Jebli, Farchi, Sebbata. 

Đã có những cuộc họp nào diễn ra tại An-giê-ri? 

Liệu những cuộc họp này có thực sự có tính quyết định 

dẫn đến hành động bạo loạn lật đổ chế độ? Những người 

chống đối trong nước có thể sẽ ủng hộ và sau đó gia nhập 

tổ chức quân sự đang trong quá trình hình thành này. 

Sau nhiều diễn biến, chính quyền Ma-rốc đã cáo 

buộc An-giê-ri xây dựng doanh trại và cung cấp huấn 

luyện viên và đồng thời lên án Xi-ri cung cấp vũ khí miễn 

phí cho phe đối lập của Ma-rốc. Quá trình tuyển mộ nhân 

sự của phe đối lập đã diễn ra sôi nổi, bắt đầu từ thủ phủ 

vùng Oran. 

Trước khi An-giê-ri giành độc lập, một bộ phận của 

phe chính trị đối lập được tập trung ở Tây Ban Nha, một 

bộ phận khác ở Nam Tư. Sau khi giành độc lập vào năm 

1962, An-giê-ri là quốc gia đầu tiên công khai ủng hộ các 

hoạt động của phe đối lập Ma-rốc. Mối quan hệ gắn bó 

giữa phe cánh tả của Ma-rốc và An-giê-ri xuất phát từ sự 

hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giải 

phóng An-giê-ri. Phe đối lập Ma rốc đã xây dựng trại huấn 

luyện, cung cấp vũ khí, hậu cần và các căn cứ ẩn náu cho 

binh sĩ An-giê-ri. Giờ đây, mối liên hệ của Ma-rốc trước 

đây với Mặt trận Giải phóng dân tộc An-giê-ri đã trở nên 

hữu dụng. Như là một phản xạ tự nhiên, phe chính trị đối 
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lập đã tìm thấy nơi trú ẩn bên cạnh người anh em An-giê-

ri khi họ quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng chống 

lại chế độ. 

Giai đoạn đầu đã không kéo dài. Thông báo về việc 

«phát hiện» một âm mưu vào tháng 7 năm 1963 cùng với 

việc bắt giữ Fqih Basri đã tạo nên một bước ngoặt quan 

trọng. Những bất đồng, những mâu thuẫn và tranh chấp 

nảy sinh trong phe đối lập đã khiến họ phải rút khỏi thành 

phố Oran để chuyển về thủ đô An-giê. 

Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào khoảng năm 1964-

1965, sau khi kết thúc đã mở ra giai đoạn chia rẽ tổ chức. 

Phe đối lập đã cố gắng đánh giá lại tình hình và phân tích 

nguyên nhân thất bại: Liệu đường lối có đúng đắn không? 

Họ cần phải làm những gì? Họ đang mò mẫm những bước 

đi đầu tiên trong việc nghiên cứu tư tưởng Mao Trạch 

Đông vào thời điểm mẫu thuẫn giữa Trung Quốc và Liên 

Xô. Phần lớn phe đối lập Ma-rốc ở An-giê-ri tán thành và 

chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Mao Trạch Đông. Cần 

phải nói thêm rằng những tài liệu này có sẵn ở thủ đô 

Rabat, nơi mà chính El Figuigui đã đọc chúng từ trước khi 

ông đến An-giê-ri. 

Những người đứng đầu phe đối lập cho rằng cách 

mạng chỉ có thể được thực hiện khi một số điều kiện khách 

quan được hội tụ đủ. Vấn đề chính là đảng nào lãnh đạo. 

Vậy cần phải xây dựng đảng theo đường lối nào để thực 

hiện mục tiêu trên? Ở thời điểm đó, tất cả các quan điểm 

đều được đưa ra xem xét: tư tưởng của Tổng thống Ai Cập 

Nasser, đường lối của Đảng Phục hưng xã hội Ba’ath, chủ 
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nghĩa Mác, thậm chí cả quan điểm của chủ nghĩa hiện sinh 

và quan điểm của các nhà lý luận. Một số trí thức Pháp như 

Etienne Balibarr hay Georges Labica làm công tác truyền 

giảng lý thuyết cho cán bộ của tổ chức. Theo cách này, phe 

cánh tả của Pháp can dự mạnh mẽ vào sự phát triển của 

Ma-rốc. An-giê-ri đã xây dựng một trung tâm thông tin tư 

liệu về các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Thủ 

đô An-giê trở thành trung tâm của các nước thuộc Thế giới 

thứ Ba đang trên con đường đấu tranh giành độc lập, là nơi 

gặp gỡ của những người tị nạn chính trị đến từ nhiều nước 

châu Phi, châu Mỹ La- tinh và những nơi khác. An-giê-ri 

trở thành mô hình kiểu mẫu, là chiếc nôi mà từ đó thế giới 

sẽ được thay đổi. 

Phần lớn những người tị nạn chính trị ở An-giê-ri là 

người Ma-rốc. Xét về số lượng, người Palestin xếp ở vị trí 

khá xa sau Ma-rốc. Vấn đề của Palestin chưa thu hút được 

nhiều sự chú ý. Rất nhiều hội thảo lớn đã diễn ra, với các 

chủ đề như:“Xã hội Ả Rập”, hay “Tháng 5 năm 1968 tại 

Pháp” hoặc “Triển vọng của các phong trào giải phóng 

dân tộc”… Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng Dân 

tộc (F.L.N), một tổ chức có uy tín, đất nước An-giê-ri đã 

trở nên thịnh vượng. Đời sống trí thức ở đất nước này khá 

cao. Phe chính trị đối lập của An-giê-ri hoạt động mạnh 

mẽ cùng với đó là các phong trào sinh viên đã diễn ra sôi 

nổi dưới sự lãnh đạo của tổ chức này. 

Tuy nhiên, các nguồn dữ liệu thông tin trở nên phức 

tạp hơn, nguyên nhân không xuất phát từ thái độ của một 

cá nhân lãnh đạo cụ thể nào của phe đối lập. Mohamed 
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Basri,một trong những người đứng đầu có uy tín nhất 

trong phe đối lập Ma-rốc, đã tóm tắt ngắn gọn với tôi về 

tình hình ở thủ đô An-giê vào thời điểm đó như sau: 

“Trong giai đoạn đầu, khi Ben Bella lên nắm chính quyền, 

phe đối lập Ma-rốc đã nhận được viện trợ vô điều kiện của 

An-giê-ri. Sang giai đoạn hai khi Boumedienne lên cầm 

quyền thì mọi khó khăn bắt đầu, từ việc dừng viện trợ vật 

chất cho đến những toan tính mưu mô…”.    

Kể từ năm 1965-1966, sau vụ đảo chính của 

Boumedienne, tình hình phe đối lập Ma-rốc đã thay đổi. 

Những bất đồng nảy sinh giữa các ph phái khác nhau của 

Ma-rốc khiến cho mối quan hệ với chính quyền An-giê-ri 

ngày càng xấu đi. Chính quyền An-giê-ri không giấu giếm 

ý đồ kiểm soát toàn bộ phe đối lập Ma-rốc. Đối với họ, 

hành động này là chính đáng. Khi nhận thấy An-giê-ri 

quyết tâm thâu tóm quyền lực, rất nhiều người Ma-rốc bắt 

đầu rời bỏ tổ chức. 

Động cơ khác biệt cũng là nguyên nhân làm thay đổi 

tình hình của phe đối lập: đó là hành động chính trị với hai 

hướng trái ngược nhau. Một bên là những thành viên tiếp 

tục lựa chọn hành động đấu tranh bằng bạo lực quân sự. 

Bên kia là những thành viên quyết định đi theo con đường 

đấu tranh chính trị. Sự chia rẽ giữa các nhóm tăng lên rất 

nhanh. Vào năm 1967, sau khi cuộc tranh cãi chấm dứt, mỗi 

nhóm đã quyết định lựa chọn con đường đi cho riêng mình. 

Sau khi giành được độc lập, thủ đô An-giê trở thành 

một địa danh nổi tiếng của tất cả phe đối lập, là một địa 

điểm trọng tâm của phe đối lập Ma-rốc, cho dù những mâu 

thuẫn giữa các, nhóm phái ngày càng sâu sắc. 
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Chính trong bối cảnh này M’hamed Ben Aomar đã 

đến An-giê-ri. Ở Ma-rốc sau khi bị sa thải một cách vô lý, 

liệu ông còn lựa chọn nào khác ngoài việc quyết định sống 

lưu vong cùng với gia đình? Những người từng có quan hệ 

thân thiết với ông ở An-giê-ri đã xác nhận: chắc chắn dù 

có những lúc sa đà trong men rượu, nhưng bản lĩnh của 

người chiến sĩ trong ông chưa bao giờ bị mất. Đáp lại lời 

kêu gọi đầu tiên, cùng với các con và hành lý ông đã lên 

đường. Ông muốn áp dụng kinh nghiệm ở Việt Nam để 

chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng ở Ma-rốc. 

Gia đình Lahrach đến thủ đô An-giê vào cuối năm 

học. Bà Camille nhớ lại khi đó đã nghe trên đài phát thanh 

nói về những sự kiện tháng 5 năm 1968 ở Pháp (230). 

Cuộc sống ở đây tuy không tiện nghi nhưng khá ổn. Họ 

sống trong một căn hộ thuê giá rẻ của một chung cư. Bà 

Camille tìm được công việc tại một công ty tái bảo hiểm 

thuộc Hiệp hội bảo hiểm. Lũ trẻ tiếp tục đến trường học. 

Lahrach dường như biến thành một người bố trầm 

tính và lặng lẽ. Ông vẫn uống rượu nhưng không nhiều, vì 

không chỉ do không có nhiều tiền mà còn tình trạng sức 

khỏe của ông ngày càng xấu đi. 

Abderrahman Zeghloul, một thành viên của phe đối 

lập chuyển đến An-giê-ri trước đó từ rất lâu, đã gặp ông 

lần đầu tiên vào năm 1968: “Lúc đó ông ấy đã gia nhập 

phe Fqih. Những cuộc gặp mặt giữa chúng tôi bị hạn chế 

bởi vì tôi là thành viên theo xu hướng khác, thuộc phe đối 

lập với Basri. Lahrach hình như được Fqih giao trách 

nhiệm giám sát huấn luyện quân sự” (231). 
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Trong các cuộc họp diễn ra ở thủ đô An-giê, A.B rất 

ngạc nhiên khi nhận thấy rằng: 10 năm chiến đấu ở Việt 

Nam đã ảnh hưởng đến Ben Aomar lớn nhường nào? A.B 

đã tóm tắt đơn giản thế này. Trong thâm tâm, ông đánh giá 

trình độ kiến thức của Ben Aomar giống như của tất cả 

những người được nhận “Sổ tay chiến sỹ” của Lực lượng 

quân giải phóng Việt Nam. Cuốn sổ tay này đã đúc rút lại 

những vấn đề cơ bản về học thuyết cách mạng của Mao 

Trạch Đông, về chiến thuật chiến tranh du kích (232). 

Cuốn sổ tay được viết rất đơn giản, dễ hiểu để những 

người nông dân Việt Nam bình thường, cho dù mới thoát 

khỏi nạn mù chữ, cũng có thể hiểu được những hoạt động 

cơ bản của chiến tranh nhân dân. Khi Abou Fadhel gia 

nhập phe đối lập vũ trang ở An-giê, hình như ông cũng 

không hề biết đến những kiến thức cơ bản trong “Sổ tay 

chiến sĩ”. A.B nhận thấy Ben Aomar không biết giải mã 

bản đồ quân sự. Ông tự hỏi phải chăng cấp bậc tướng 

được trao cho Ben Aomar ở Việt Nam chỉ là cấp bậc danh 

dự ? Xem ra, ông còn không có trình độ tối thiểu của một 

sĩ quan trung bình. A.B không thể giải thích điều này theo 

cách nào khác ngoài lý do cho rằng: công tác khuấy động 

phong trào và tuyên truyền đấu tranh của Ben Aomar trên 

hết cần các hiểu biết về ngôn ngữ (233). 

Những lần gặp sau đó, A.B đã dễ dàng hiểu rằng 

Ben Aomar khác với những người khác trong phe đối lập, 

bởi vì ông có một trình độ chính trị cao cấp. Bằng khả 

năng bao quát vấn đề và trình độ phân tích sâu sắc, ông thể 

hiện trình độ cao hơn hẳn tất cả những người còn lại. 

Phòng đọc sách nhỏ của ông thu hút sự chú ý của mọi 
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người, bởi vì chỉ riêng việc xây dựng một thư viện tại nhà 

cũng đã đủ gây ấn tượng. Không người nào trong số 

những người Ma-rốc lánh nạn ở An-giê-ri lại có một niềm 

say mê với những cuốn sách như ông. 

Thông qua Tizniti Ibrahim, nguyên đại tướng của 

quân đội giải phóng và đã mất sau sự kiện ngày 3 tháng 3 

năm 1973. Ben Yahya, người phụ trách Hội sinh viên Ma-

rốc (U.N.E.M) ở An-giê-ri, đã tiếp xúc với ông vào cuối 

năm 1968 và đầu năm 1969: “Sau khi làm quen với ông, 

tôi phát hiện ông là hàng xóm của mình. Ông sống cách 

sân gôn khoảng 100m, trên khu phố sang trọng của An-

giê, nằm bên trái Hydra. Căn hộ của ông nằm ở vị trí cao 

hơn nếu đi về phía Tòa nhà Quốc hội. Vào những năm 

1968, 1969, một bầu không khí nguy hiểm bao trùm lên 

những người Ma-rốc. Có quá nhiều mâu thuẫn giữa các 

phe phái đối lập. Các nhóm thù địch được thành lập và 

không hề liên hệ với nhau. 

Một lần, tôi không biết có phải do trùng hợp hay 

không, tất cả các thủ lĩnh như Basri, Jebli, Bensaid và cả 

Brahim đều không có mặt ở An-giê. Brahim đã giới thiệu 

tôi với Abou Fadhel, người đã từng bị cô lập có một thời 

gian. Ông không tin tưởng ai và giữ khoảng cách với tất cả 

những người Ma-rốc và cả những người An-giê-ri. Tuy 

nhiên, ông lại thu thập được rất nhiều thông tin liên quan 

đến sinh viên và thỉnh thoảng ông giúp chúng tôi giải 

quyết vấn đề tài chính của Hội. Tôi thấy ông có nhiều tiền. 

Ông có nguồn thu nhập như ông mong muốn. Ông có vóc 

dáng cao to và khỏe mạnh. Ông ăn mặc rất bình thường. 
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Ông không ngừng uống rượu. Mỗi lần gặp ông, tôi đều 

thấy ông ấy đang uống whisky. Dù sai hay đúng, điều này 

thể hiện rằng ông có điều kiện vật chất đầy đủ, ít nhất là 

cho tới đầu năm 1970” (234).  

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ, số báo ra ngày 8 tháng 5 năm 1984 của tờ nhật báo của 

Đảng Xã hội Ma-rốc “Al Itihad Al Ichtiraki” đã đăng trên 

trang nhất một bài viết ngắn ở một vị trí không gây chú ý 

với tiêu đề “Người lính Ma-rốc đã trở thành tướng của quân 

đội cách mạng Việt Nam”. Tác giả bài báo đã tiết lộ rằng 

Ma-rốc và Việt Nam đều tiến hành một cuộc đấu tranh sống 

còn chống lại chủ nghĩa thực dân vào đầu những năm 1950. 

Đã có những binh lính và sĩ quan người Ma-rốc, An-giê-ri 

và châu Phi tham gia trong quân đội thực dân, nhưng phần 

lớn trong số họ đã rời bỏ hàng ngũ quân đội Pháp để đấu 

tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại của đất nước 

họ. Trong số đó có Ben Aomar Lahrach, người đã trở thành 

tướng, người đã cùng Tướng Giáp chia sẻ không chỉ những 

khổ đau, gian nan mà còn cả vinh quang chiến thắng trong 

trận chiến Điện Biên Phủ. Sau đó, ông đã trở về Ma-rốc 

cũng với vợ con và đã bị đuổi việc một cách vô lýchỉ vì 

tham gia hoạt động trong phong trào của các lực lượng 

nhân dân”. Bài viết này còn đưa ra kết luận: “Sau tất cả mọi 

chuyện, ông và ba người con đã đến An-giê-ri và đây cũng 

là nơi ông qua đời” (235). 

Bài viết dường như còn gợi mở đến chuyện Ben 

Aomar đã gia nhập Đảng Xã hội Ma-rốc (Liên minh các 

lực lượng nhân dân U.N.F.P) trong một thời gian ngắn sau 
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khi ông trở về từ Việt Nam. Bài báo không hề nhắc đến 

những hoạt động theo tư tưởng cộng sản trước kia của 

Lahrach. Vì thế, không hề có phát ngôn nào liên quan đến 

vấn đề này từ phía Đảng Tiến bộ và Xã hội, tiền thân là 

Đảng Cộng sản Ma-rốc. Tác giả bài viết còn chỉ ra rằng 

Ben Aomar từng là một trong những nhân vật nòng cốt 

của Đảng Cộng sản Ma-rốc từ khi còn rất trẻ. Là một công 

nhân được đào tạo bài bản, ông là nhân vật nổi bật trong 

các hoạt động công đoàn. Sau khi tham gia Thế chiến thứ 

hai, Ben Aomar đã trở về quê hương và trở thành một 

trong những cán bộ thường trực của Đảng vào cuối những 

năm 40. Ở thời điểm này, chiến tranh Đông Dương đang 

diễn ra ác liệt và thu hút sự tham gia của các đội quân 

thuộc địa Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xê-nê-gan,… 

Trong số đó, có rất nhiều binh sỹ đào ngũ và quy hàng đã 

tình nguyện tham chiến cùng quân đội Việt Nam, đấu 

tranh cho độc lập dân tộc của Việt Nam. 

Đáp ứng lời đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng Cộng sản Ma-rốc đã cử một cán bộ sang Việt Nam 

để làm nhiệm vụ tập hợp các chiến sĩ Ma-rốc theo tư 

tưởng chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Đồng chí M’hamed 

Ben Aomar Lahrach đã được Đảng chỉ định công việc này. 

Lúc đó, ông đang là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản 

Ma-rốc. Trong quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Việt 

Nam, ông đã được phong cấp bậc tướng của quân đội Việt 

Minh. Sau khi trở về quê hương, ông tiếp tục làm việc tại 

Cơ quan Phốt phát quốc gia ở Youssoufia. Sau đó, ông bị 

đuổi việc, phải sống lưu vong ở nước ngoài và qua đời 

trên đất khách quê người” (236). 
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Câu hỏi được mọi người quan tâm trong cuộc tranh 

luận về việc Ben Aomar tham gia hoạt động trong đảng 

phái chính trị, đó là ông đã gia nhập Liên minh các lực 

lượng nhân dân (U.N.F.P) khi nào? Liệu có phải, ông đã 

gia nhập Liên minh này hay một trong những tổ chức 

thành viên, ngay sau khi ông quay trở về Ma-rốc? Có phải 

ông đã rời Ma-rốc chỉ vì ông bị phát hiện gia nhập phe 

nhóm vũ trang của đảng? 

Sự việc xảy ra tại Đại hội Đảng năm 1962 đã được 

A. Layachi chỉ rõ và được đề cập ở phần trên là một minh 

chứng rõ ràng cho trường hợp của Ben Aomar. 

Thế nhưng, khi ở An-giê-ri, mọi điều từ con người 

ông đều hiện hữu hình bóng của một người chiến sĩ cộng 

sản năm xưa: trình độ học vấn, ngoại hình, lối sống, phong 

cách sống. Dường như ông muốn gia nhập U.N.F.P là vì 

tầm nhìn chính trị và phạm vi hoạt động thực tiễn của tổ 

chức này. 

Trong một cuộc gặp mặt ở An-giê (hoặc ở Damas ?), 

trong một cuộc tranh luận với bạn bè về vấn đề tổ chức 

của nhóm, một người chiến sĩ trẻ giác ngộ tư tưởng chủ 

nghĩa Mác, đã phát biểu đưa ra đề nghị thông qua một tổ 

chức theo kiểu Liên Xô. Khi đó, bản năng của con sư tử 

trong ông bỗng nhiên thức dậy: phản ứng của ông cực kỳ 

gây ấn tượng. Rồi ông bắt đầu nhảy múa và hát vang: 

“Chúng ta sẽ tạo nên những người Xô-Viết”. Có thể khẳng 

định rằng, bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản chưa từng 

rời bỏ ông. Các bằng chứng đều cho thấy rằng, trong 

quãng thời gian cuối đời, Ben Aomar không bao giờ từ bỏ 
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niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng Cộng sản, bất chấp tất cả 

những ý kiến chỉ trích ông về lối sống xa hoa và thực 

dụng. Ông không bao giờ mất niềm tin vào chủ nghĩa quốc 

tế cộng sản, Đảng Cộng sản, học thuyết của Mác về bạo 

lực cách mạng, ưu thế của hoạt động chính trị so với hành 

động quân sự…. Do đó, ông không quan trọng hóa bài học 

kinh nghiệm của An-giê-ri, bởi ngay từ đầu ông đã nhận 

thức được sự thất bại của nó (237). 

Đối với phần lớn những người Ma-rốc tị nạn ở An-

giê-ri, Ben Aomar là một người vô danh, một phần tử 

chống đối không tên tuổi. Họ chỉ biết ông là một người 

đến từ Khouribga, là cựu quân nhân đã từng tham gia 

chiến tranh Việt Nam, nhưng họ không hề biết ông đến 

Việt Nam trong hoàn cảnh nào và với cấ pbậc gì. Một số 

người thấy ông rất bí ẩn. Ông luôn tỏ thái độ thận trọng 

khi được hỏi về đời sống cá nhân. Ông khiến cho mọi 

người có cảm giác ông đang hoạt động bí mật. Ông che 

giấu tất cả các mối quan hệ của mình như thể ông không 

muốn mọi người biết ông đang làm việc cùng với ai. 

Ở An-giê, các mối quan hệ đều được ông chọn lựa 

cẩn thận, ông thường chỉ gặp gỡ một vài người tị nạn Ma-

rốc, Việt Nam, Xi-ri, những người phù hợp với ông. Ben 

Yahya nói rằng: “Những khách mời thường xuyên đến nhà 

ông chủ yếu là người Xi-ri, trong đó có cả tùy viên quân 

sự. Điều này giải thích cho các mối quan hệ của ông với tổ 

chức Fqih. Trong quá trình hoạt động của mình, ông đã 

từng đến Xi-ri một lần vào năm 1969 (238). 



 

181 

Ông cũng thường xuyên gặp Hoffman: thậm chí còn 

chơi thân với ông này. Hoffman là người phụ trách quan 

hệ với các phong trào giải phóng ở thành phố An-giê. Ông 

ấy thường lựa chọn địa điểm cho các cuộc họp tại nhà 

hàng “Fort de l’eau”. Chi phí cho các bữa ăn ở đây rất tốn 

kém. Hoffman đã mời các sĩ quan người An-giê-ri từng 

tham gia quân đội Pháp và Maarouf cũng là một thành 

viên trong hội. 

Mọi người kể lại rằng khi tổ chức Fqih biết được 

điều này, họ đã rất tức giận và thậm chí có lúc họ còn áp 

dụng các biện pháp trừng phạt ông… 

Basri đã nắm được quyền kiểm soát viện trợ tài 

chính của An-giê-ri. Mjid Laraky là anh rể của Cherif 

Belkacen (do quan hệ của họ là anh em đồng hao bởi vì họ 

đã kết hôn với hai chị em ruột người Thụy Điển) đã giúp 

đỡ ông. Ông và Mjid thường xuyên gặp mặt nhau. Mjid 

gọi ông là “vị tướng của tôi”. Ở thời điểm này, Ben Aomar 

đã trở thành một người nghiện rượu. 

Một số người cho rằng sự chia rẽ trong phe đối lập 

Ma-rốc ở An-giê-ri đến từ những chuyện không đâu. Thế 

nhưng đối với trường hợp của Ben Aomar, những lý do 

trên dường như rất nghiêm trọng: trong bài phát biểu của 

ông, người ta có thể nhận thấy đó là cách nói rất Việt 

Nam. Ông nói về tình hình Việt Nam theo cách nói của 

một nhà hoạt động chính trị chứ không phải nhà binh.  

Ben Aomar khẳng định rằng các Ủy viên cần phải 

do Đảng chỉ định và nhấn mạnh tầm quan trọng của công 
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tác đào tạo cán bộ trong quân đội. Ông cũng cho rằng 

công tác giáo dục tư tưởng quan trọng hơn huấn luyện 

quân sự, ở ông toát lên sự nhạy bén đặc biệt với những 

chuẩn mực chính trị nền tảng trong quân đội. Vậy đâu là 

nhận thức chung giữa ông và những người còn lại của phe 

đối lập cực đoan Ma-rốc ở An-giê-ri? 

Trong số tài liệu lưu trữ cá nhân, Camille đã tìm 

thấy một bài viết của Ben Aomar về thời kỳ này: 

“Tầm quan trọng của nhiệm vụ dành cho chúng ta, 

sự đa dạng trong các hoạt động cần phải thực hiểu, tính 

chất phức tạp của tình hình mà chúng ta phải đương đầu 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụlàm cho chúng ta không 

được phép quên rằng công cuộc giải phóng dân tộc là 

nhiệm vụ lịch sử, nó đòi hỏi chúng ta phải xây dựng 

những hình thức tổ chức để phát huy tối đa sức mạnh, 

giảm thiểu các rủi ro. Tổ chức này cần phải hoạt động một 

cách linh hoạt và thực tế, có tổ chức chặt chẽ và mang tính 

kỷ luật cao. Trách nhiệm này cần phải được các cá nhân 

và tập thể cùng nhau thực hiện…” 

Do đó, Ben Aomar đã đưa ra một mô hình tổ chức 

cho lực lượng quân đội nhân dân, tương tự với mô hình 

của lực lượng cách mạng hoặc lực lượng giải phóng dân 

tộc: “Chúng ta cần thiết lập một sơ đồ tổ chức dưới hình 

thức mô hình. Cần phải chú ý là sơ đồ tổ chức này chỉ 

mang tính chất tạm thời, có thể thay đổi và được cải tiến 

về hình thức tùy theo diễn biến của tình hình, còn về bản 

chất thì luôn chỉ có một”… 
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Ông còn nói nhiều về vai trò của các cơ quan tham 

mưu như ủy ban chính trị, phòng văn hóa, quản lý 

chung… 

Chúng ta còn thấy trong bài viết này, Ben Aomar đã 

nhắc lại nhiều lần kinh nghiệm cách mạng của Trung 

Quốc và Việt Nam, của Mao Trạch Đông, các nguyên tắc 

cổ điển về chiến tranh cách mạng. Đặc biệt, Ben Aomar 

còn nhấn mạnh đến bản chất các mối quan hệ giữa tổ chức 

có vũ trang và quần chúng nhân dân. Theo ông, “quân đội 

cần phải thiết lập quan hệ với quần chúng nhân dân, đó là 

tình cảm anh em, sự kính trọng và tôn trọng nhau, sự ủng 

hộ và giúp đỡ nhau, sự trao đổi thông tin và đề phòng các 

cuộc đột kích và trấn áp của kẻ thù chung. Cán bộ và chiến 

sĩ của quân đội giải phóng nhân dân không được phép 

nhận bất kì món quà hay đồ ăn nào khi chưa trả tiền.  

Chúng ta phải nhấn mạnh điểm này để tránh cho 

quân đội chúng ta rơi vào tình trạng suy đồi của tư sản và 

phong kiến, do hối lộ, tham nhũng và phải chịu sự khinh 

bỉ cùng với thái độ thiếu thiện chí của nhân dân, tất cả 

điều này sẽ là những cú đánh nguy hiểm nhất đối với một 

tổ chức. 

Chúng ta cần phải nhấn mạnh đến những vấn đề này 

thật nhiều lần, không bao giờ là đủ nếu chúng ta muốn 

quân đội được xây dựng với một mô hình kỷ luật nghiêm 

ngặt, nếu chúng ta muốn các cán bộ và quân nhân luôn 

luôn giữ gìn sự trong sạch cùng với một thái độ ứng xử 

đúng mực, nhận được sự kính trọng, tôn trọng, cùng với 

một tinh thần cách mạng đích thực. Chỉ có như vậy nhiệm 
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vụ giương cao ngọn cờ cách mạng của chúng ta mới sẽ dễ 

dàng được thực hiện…” 

Có những đoạn văn quan trọng hơn thể hiện mối 

quan tâm của ông dành cho cuộc đấu tranh của nhân dân 

Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ vào cuối những năm 

1960: 

“Tình hình tương tự cũng đang diễn ra hiện nay ở 

Việt Nam, đất nước này đang bị xâm lược bởi quân đội 

của một quốc gia có nền công nghiệp phát triển ở mức cao 

nhất thế giới, một đội quân mạnh nhất thế giới, sở hữu một 

kho vũ khí chiến tranh được trang bị tối tân trong thế kỷ 

XX - quân đội sở hữu một đơn vị hải quân lớn với hệ 

thống tàu ngầm, tàu chiến và tàu sân bay - đội đặc nhiệm 

không quân với số lượng lớn nhất và thay đổi linh hoạt 

nhất…một lực lượng không quân có khả năng tiêu diệt cao 

nhất…. 

Đối mặt với người khổng lồ của thế kỷ, một dân tộc 

bé nhỏ, chỉ gồm những người nông dân và công nhân, đã 

có ý tưởng tuyệt vời khi lựa chọn những người con trai và 

con gái ưu tú, tổ chức họ thành một đội quân nhân dân có 

trọng trách giải phóng đất nước và bảo vệ biên giới lãnh 

thổ. Lịch sử và các sự kiện đã chứng minh cho chúng ta 

thấy quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của mình. Đầu tiên, họ đã đánh đuổi thực dân Pháp ra 

khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, họ lại khiến cho quân 

đội của đế quốc hùng mạnh nhất và tàn bạo nhất của nhân 

loại rơi vào tình thế khốn đốn. Không chỉ đáp trả bằng 

những cú đánh hiểm hóc, quân đội Việt Nam còn làm chủ 

được cuộc chiến, đánh tan nhiều đạo quân của kẻ thù. 



 

185 

Mặt khác, chúng ta cũng thấy đội quân được gọi là 

quân đội quốc gia Việt Nam, tức là quân đội của chính phủ 

miền Nam, là một đội quân được tổ chức bài bản, trang bị 

vũ khí tối tân, được các chuyên gia người Mỹ ưu tú nhất 

cố vấn và huấn luyện đã phải trốn chạy trước quân đội 

nhân dân, sợ phải đụng độ. Hàng ngày, quân đội nhân dân 

đều ghi nhận sự gia nhập của nhiều binh sỹ chạy trốn từ 

những đơn vị được trang bị đầy đủ của quân đội quốc gia 

Việt Nam. 

Trong khi đó, đội quân này của chính phủ Sài Gòn 

cũng bao gồm các chỉ huy và quân lính cùng chung nòi 

giống, cùng chung màu da với những chiến sĩ của quân đội 

nhân dân Việt Nam. Họ cùng chung ngôn ngữ, cùng chung 

văn hóa. Họ cùng được sinh ra bởi một thế hệ cha ông chịu 

chung một số phận của lịch sử từ những năm tháng đánh 

đuổi quân xâm lược Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi đất nước, 

từ những thời kỳ chịu ảnh hưởng văn hóa chữ Hán, rồi tiếp 

nhận quá trình Latinh hóa chữ viết của các giáo sỹ phương 

Tây đến thời kỳ chịu sự thống trị của thực dân Pháp hơn 80 

năm, rồi của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai. Họ đã 

tham gia vào cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật trong khi đế 

chế Hitler sụp đổ. Họ tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh 

chống xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. Họ có cùng 

nguồn gốc tổ tiên, vì thế họ có chung những phong tục, tập 

quán và các tín ngưỡng tôn giáo. 

Cũng giống như vậy, đội quân của Tưởng Giới 

Thạch đã phải chạy trốn trước Hồng quân Trung Quốc, 

mặc dù có ưu thế vượt trội về số lượng trang thiết bị và tài 
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chính. Trong khi đó, họ đều là người Trung Quốc, là 

những người nghèo khổ, có cùng phong tục, tập quán, văn 

hóa, tư tưởng triết lý và tôn giáo, sử dụng chữ viết giống 

nhau và nói cùng một ngôn ngữ. 

Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt về thái độ, lòng 

dũng cảm, tinh thần hy sinh giữa những con người trong 

cùng một đất nước, của cùng một dân tộc? Câu trả lời hết 

sức đơn giản và người ta không cần phải quá thông minh 

để tìm ra câu trả lời. 

Đối với Hồng quân Trung Quốc và Quân đội nhân 

dân Việt Nam, các cán bộ và binh sỹ chiến đấu với một 

mục đích dễ hiểu và rõ ràng. Mục đích mà họ nhắm tới đã 

dẫn họ đi thẳng đến việc thực hiện lý tưởng, trước tiên là 

giải phóng dân tộc, sau đó thiết lập một chế độ theo 

nguyện vọng của quảng đại quần chúng lao động. Lý 

tưởng này nhận được sự đồng tình và là nguyện vọng của 

đại đa số người dân, những người luôn luôn ủng hộ tích 

cực quân đội nhân dân. Giữa nhân dân và quân đội nhân 

dân luôn có một sự đồng lòng, nhất trí trong quan điểm và 

tư tưởng; điều này tạo nên sức mạnh vô địch, một sức 

mạnh được gắn kết bằng những hy sinh và tình nguyện 

hiến dâng máu thịt vì sự nghiệp thiêng liêng của dân tộc, 

một sức mạnh không thể bị lung lay bởi các thế lực phản 

động cho dù là kẻ mạnh nhất. 

Quân đội nhân dân nhận thức được chân lý này nhờ 

công tác giáo dục tư tưởng chính trị của Ủy ban chính trị 

trong quân đội nhân dân và trong quần chúng nhân dân. Ở 

giai đoạn nhận thức, sự do dự biến mất và nhường chỗ cho 
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sự quyết đoán, những sự chần chờ, tránh né, hoang mang 

sẽ nhường chỗ cho sự hành động, cho sự giác ngộ; còn nỗi 

sợ hãi sẽ được thay thế bằng lòng dũng cảm, bởi vì lòng 

dũng cảm chỉ khác nỗi sợ hãi ở chỗ nó đã được chế ngự và 

được vượt qua… 

Tuy nhiên, những nguyên tắc cổ điển, những lời nói 

dập khuôn, cách diễn đạt tu từ, những giáo điều của chủ 

nghĩa cách mạng vẫn còn tồn tại đến tận cuối những năm 

60. Song tôn chỉ của chủ nghĩa Mác cơ bản vẫn sẽ còn tồn 

tại. Một thập kỷ trôi qua sau quãng thời gian hào hùng của 

ông ở Việt Nam, điều này vẫn toát lên từ phong cách và tư 

duy của ông. 

Có lẽ Ben Aomar đã đề xuất một kế hoạch hành 

động nhưng bị tổ chức Fqih bác bỏ. Ông nhận thấy rằng 

quan điểm của tổ chức Fqih về đấu tranh vũ trang, về 

chiến tranh du kích là sai lầm. Ông đã dần dần rời xa tổ 

chức. Bất đồng ngày càng trở lên sâu sắc đã khiến Ben 

Aomar cắt đứt quan hệ với tổ chức vào năm 1970. 

Ben Aomar vô cùng thất vọng. Đã hơn một lần, ông 

bị dày vò bởi những ảo tưởng tan vỡ. Rõ ràng là chương 

trình hành động chính trị phù hợp, tổ chức chặt chẽ mà 

ông mơ ước trong những hoàn cảnh truyền thống, giống 

như ông đã từng được nhìn thấy, trải qua trong quân đội 

Việt Minh, Đảng Lao Động Việt Nam, lại không thể dễ 

dàng được thực hiện dưới bầu trời Bắc Phi. Nỗi thất vọng 

của ông còn nhân lên gấp bội khi hình ảnh vẽ ra trước mắt 

ông không hề giống gì với thực tế: ông đã tin tưởng rằng 

với kế hoạch xây dựng cơ sở trong các vùng núi và làng xã 
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trên khắp đất nước, với sự tham gia của con người và đóng 

góp vật chất thì chỉ cần nổ phát súng đầu tiên sẽ khiến 

nông dân của mỗi một vùng đứng lên hành động. Nhưng 

rốt cuộc, kết quả là xa vời đối với tình hình thực tế của đất 

nước. Điều ngược lại đã xảy ra: chỉ còn lại mình ông cùng 

với một nhúm người có quyết tâm và chân thành nhưng bị 

nhồi nhét những thông tin sai lệch về tình hình thực tế của 

Đảng và về mối quan hệ thực tế giữa các lực lượng trong 

nước. Ông không có điều kiện thuận lợi giống như ở Việt 

Nam, điều kiện như thế cũng khó có thể tìm được hạt nhân 

lãnh đạo, đại diện hình ảnh của Bộ chính trị và Bộ tham 

mưu. Ông hiểu ra rằng bản thân đã bị rơi vào hoàn cảnh 

trái ngược với chủ nghĩa duy lý trong chính trị… 

Ben Aomar đã không còn trên cõi đời này nữa khi 

các sự kiện của cuộc nổi dậy vào tháng 3 năm 1973 đã 

chứng minh rằng hoạt động của phong trào du kích 

Khénifra không hề giống với học thuyết quân sự của Mao 

Trạch Đông. 

Sau những mâu thuẫn này, các đồng chí của ông đã 

ngừng hỗ trợ vật chất cho gia đình ông. Việc ông bị coi 

như là một thành viên của phái El Basri, bất chấp việc ông 

đã cắt đứt quan hệ với họ, không giúp ông thoát khỏi rắc 

rối. Chính những người An-giê-ri cũng hạn chế liên hệ với 

ông. Ông có ý định rời khỏi An-giê-ri nhưng không thể xin 

được visa xuất cảnh. 

Camille nói: “Chúng tôi đã sống qua những tháng 

ngày rất nặng nề. Tôi sẽ không bao giờ quên được lần tôi 

đã hứa với ông ý sẽ đi vay tiền của Nadia, một trong 
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những người bạn của tôi. Cô ấy đưa cho tôi 50 đồng Di-

na. Khi trở về tôi thấy ông ấy đang đứng chờ tôi. Ông ấy 

đứng đợi tôi ngay gần cửa sổ, như thể đang nghe ngóng và 

cố gắng đoán thái độ trên gương mặt tôi qua cửa kính xem 

có vay được tiền hay không. Tôi đã cầm một nửa số tiền 

đó để mua thức ăn cho bọn trẻ, nửa còn lại tôi đưa cho ông 

ấy. Ông ấy rất vui vẻ bởi vì đã có tiền đổ xăng xe ô tô… 

để đi câu cá”. 

Ông ngày càng bị bỏ rơi, cho đến lúc cảm thấy hoàn 

toàn bị bỏ mặc. Ông khiến cho mọi người xung quanh cảm 

thấy thương hại nhưng họ cũng lực bất tòng tâm trước 

hoàn cảnh của ông. Những người khác có cảm giác đây là 

một người vĩ đại nhưng lại bị biến thành “thằng hề” lúc 

cuối đời. 

A.Rochd kể lại rằng trông ông không còn dáng vẻ gì 

của một đại tướng. Khi ông kể về cuộc chiến Điện Biên 

Phủ, về Tướng Giáp và những cuộc nói chuyện của ông 

với Tướng Giáp về chiến dịch thì những người bạn cùng 

sống lưu vong đã mỉa mai châm chọc ông. Khi ông kể lại 

lý do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên Anh Mã cho ông, 

một nụ cười chế giễu đã xuất hiện trên gương mặt của tất 

cả những người nghe. 

Bi kịch lúc cuối đời của Ben Aomar là phải sống 

trong một môi trường, nơi mà ông không thể phát huy được 

hết những năng lực vốn có của mình, không thể giải thích 

hoặc khiến cho người khác hiểu ông là người như thế nào. 

Sự suy sụp của ông đã khiến mọi người nhận ra 

rằng, cuộc sống tị nạn đã làm thay đổi con người. Các bạn 

có nhớ rằng, những người cộng sản Tây Ban Nha khi phải 
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sống lưu vong trong ba mươi năm đã mơ ước đến việc giải 

phóng đất nước khỏi chế độ độc tài (241). 

Năm 1970, những thành phần khác của phe đối lập 

Ma-rốc đã nhận trách nhiệm đến hỗ trợ ông, nhưng khi đó 

ông đang mắc căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Người 

An-giê-ri đã chuyển ông đến một bệnh viện chuyên khoa ở 

Oran. Ông đã được điều trị ở đây một thời gian. 

Khi trở về nhà ở An-giê, những người đến thăm ông 

trong đó có Abderrahman Zeghloul nhận thấy sức khỏe 

của ông đã cực kỳ nghiêm trọng. Căn bệnh ung thư vòm 

họng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bạn của ông là bác sĩ 

Abdallah Mansouri đã giúp ông nhận được hỗ trợ chi phí 

từ Bộ Y tế An-giê-ri. Ông được đưa đi điều trị tại bệnh 

viện Villejuif ở Paris. Ông đã rời An-giê vào tháng 2 năm 

1971. Hussein Esseghir, một người thuộc phe đối lập Ma-

rốc và bị kết án tử hình trong vụ mưu phản năm 1963, đã 

liên lạc với ông ngay khi ông được chuyển đến thủ đô 

Paris (242). Ông ta đã đến thăm ông nhiều lần. 

Abderrahman Zeghloul đã kể lại câu chuyện sau: 

«Tôi không còn nhớ rõ ngày nào, tháng nào. Một bức điện 

thông báo ông qua đời được gửi đến nhà tôi. Tôi đã đến 

thông báo cho vợ ông. Tôi đã đến nhà bà cùng với 

Abdelmajid Laraki để chia buồn với bà. Camille đề nghị 

chuyển thi hài của chồng bà về An-giê. Chúng tôi đã 

thuyết phục bà rằng điều này là không cần thiết, hơn nữa 

chi phí lại rất đắt đỏ. Sau đó, ít nhất một tháng một lần tôi 

đã đến thăm gia đình bà để đưa bà tiền hỗ trợ. Chuyện này 

kéo dài đến tháng 7 năm 1971 (hoặc 72 ?) (243). 
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Camille nói thêm: "Tôi thường xuyên giữ liên lạc 

với bệnh viện. Nhờ đó, tôi biết được tin ông ấy đã ra đi. 

Một doanh nhân, là người tham gia phe đối lập Ma-rốc ở 

An-giê, đã mua vé máy bay cho tôi và cho tôi tiền để mai 

táng chồng. Lễ mai táng đã diễn ra ở nghĩa trang bên cạnh 

bệnh viện. Sau đó, khi tôi trở về nhà ở An-giê, người ta đã 

yêu cầu giải phóng mặt bằng ngôi nhà chúng tôi đang ở. 

Chúng tôi đã không nhận được một xu đền bù nào. Cuối 

cùng, tôi đã quyết định đến sống ở Pháp..." 

Hussein Sghir, tức Omar, đã nói với A. Rochd rằng: 

"Tôi đã đến tham dự lễ tang, nhưng khi đến nơi thì đã quá 

muộn. Chỉ có ba người tham dự là vợ ông và hai chị gái 

của bà. Thủ tục khâm liệm đã kết thúc. Ngày hôm đó, trời 

lại mưa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã đến muộn." (244) 

Camille đưa cho tôi một tờ giấy đã ố vàng theo thời 

gian: Đó là giấy chứng tử của M'hamed Ben Aomar, trên 

đó đề ngày 7 tháng 5 năm 1971.  

Chẳng lẽ đây không phải là ngày kỷ niệm chiến 

thắng của trận chiến Điện Biên Phủ hay sao? 
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dưới sự giám sát của Mazagan, Safi và Mogador; khu quân sự 

gồm các vùng như Fes, Taza, Meknes và Marrakech và những 

người quản lý khu quân sự là các sĩ quan cao cấp cộng với sự 

hỗ trợ của các sĩ quan tình báo. Các sĩ quan phụ trách các vấn 

đề bản địa chịu trách nhiệm giám sát và đào tạo nhân viên bản 

xứ. Ở khu dân sự, vai trò quản lý do các giám sát viên đảm 

nhiệm...”Trong tác phẩm Ma-rốc dưới Chế độ Đế quốc (Le 

Maroc face aux impéralismes) (1415-1956), Nxb Jeune Afrique, 

Paris, tr.110. Moghazni: phụ tá an ninh trật tự. 

(53) Báo Hy vọng, số 119 ngày 8/6/1947. 

(54) Như trên. 

(55) Báo Hành động Công đoàn, số 72 ngày 15/7/1947. 

(56) Như trên. 
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(57) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A), Tổng Bí thư 

Đảng Tiến bộ và Xã hội, tiền thân là Đảng Cộng sản.  

(58) Cuộc nói chuyện của tác giả với Ayache (A)  

(59) Báo Hy vọng, số 142 ngày 15/11/1947 

(60) Như trên. 

(61) Báo Hy vọng, số 144. 

(62) Như trên 

(63) Như trên 

(64) Kesra: một mẩu bánh mỳ 

(65) Báo Hy vọng, số 144 

(66) Báo Hành động Công đoàn, số 72 ngày 15/7/1947 

(67) Như trên 

(68) Báo Hành động Công đoàn, số 73 tháng 8/1947 

(69) Như trên 

(70) Báo Hy vọng, số 142 (15/11/1947) 

(71) Báo Hy vọng, số 144 

(72) Như trên 

(73) Báo Hành động Công đoàn, số 72 ngày 15/7/1947 

(74) Báo Hành động Công đoàn, số 74 

(75) Báo Hành động Công đoàn, số 73 

(76) Báo Hy vọng, số 142 (15/11/1947) 

(77) Báo Hy vọng, số 144 
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(78) Như trên 

(79) Báo Hành động Công đoàn, số 74 

(80) Báo Hành động Công đoàn, số 73 

(81) Như trên 

(82) Báo Hành động Công đoàn, ngày 1/4/1948 

(83) Như trên 

(84) Chakib (A), tác phẩm nói trên, kể từ trang 197 trở đi 

(85) Ayache (A), bài báo nói trên, tr.72. Và thư Serfaty (A) nói 

trên. 

(86) Cuộc nói chuyện với Yata (A) và thư của Serfaty (A) nói 

trên. 

(87) Báo Hy vọng, số 172, ngày 12/6/1948. 

(88) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A).  

(89) Thư của Serfaty (A) nói trên. 

(90) Khammes: nông dân nghèo, không có ruộng đất, thân phận 

gần như là nô lệ 

(91) Báo Hy vọng, số 149, ngày 3/1/1948. 

(92) Báo Hy vọng, số 171, ngày 5/6/1948. 

(93) Báo Hy vọng, số 178, ngày 24/7/1948 

(94) Báo Hy vọng, số 178, ngày 24/7/1948. 

(95) Báo Hy vọng, số 174, ngày 26/6/1948. 

(96) Báo Hy vọng, số 199, ngày 18/12/1948. 
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(97) Báo Hy vọng, số 183, ngày 28/8/1948. 

(98) Báo Hy vọng, số 193, ngày 6/11/1948. 

(99) Báo Hy vọng, số 216, ngày 16/4/1949. 

(100) Báo Hy vọng, số 218, ngày 30/4/1949. 

(101) Báo Hy vọng, số 172, ngày 12/6/1948. 

(102) Chakib (A), tác phẩm nói trên, kể từ trang 231 trở đi. 

(103) Tác phẩm nói trên, kể từ trang 234 trở đi. 

(104) Tác phẩm nói trên. 

(105) Tác phẩm nói trên, kể từ trang 257 trở đi. 

(106) Báo Hy vọng, số 207, ngày 12/2/1949. 

(107) Báo Hy vọng, số 223, ngày 4/6/1949. E. A. El Maleh 

viết rằng: “Trong điều kiện này, tại sao lại phản đối việc thành 

lập một mặt trận chung thể theo nguyện vọng của nhân dân? 

Liệu có phải là do chúng ta chưa tin tưởng hiệu quả của hành 

động này? Chúng ta vẫn còn không muốn nghe những thông tin 

về lịch sử và thời sự chính trị. Có ai dám khẳng định rằng chiến 

thắng vĩ đại của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch 

Đông không phải là thành quả của sự đoàn kết toàn dân? Có ai 

mà không thấy nhân dân của các nước dân chủ nhân dân có thể 

thoát khỏi xiềng xích của các nước đế quốc nếu họ không đoàn 

kết cùng với giai cấp công nhân, nếu họ không thắt chặt quan hệ 

hữu nghị với Liên Xô. Và gần với chúng ta nhất, Ma-rốc sẽ trở 

thành đất nước như thế nào nếu không thống nhất hành động. 

Vấn đề bảo vệ hòa bình đang diễn ra trong nhiều tổ chức chính 

trị của Tuy-ni-di và An-giê-ri.” 
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(108) Báo Hành động Công đoàn, số 118 và 119, tháng 6-7 

năm 1949. 

(109) Như trên. 

(110) Báo Hy vọng, số 236, ngày 7/9/1949, và số 237, ngày 

14/9/1949. 

(111) Báo Hy vọng, số 238, ngày 1/10/1949, và số 239, ngày 

8/1//1949. 

(112) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A). 

(113) Chakib (A), tác phẩm nói trên. 

(114) Như trên. 

(115) Như trên. 

(116) Cuộc nói chuyện của tác giả với Layachi (A). 

(117) Như trên. 

(118) Về mặt này, xem thêm Bajonet (A), Đảng Cộng sản 

Pháp (Le P. C. F.), Nxb John Didier, Paris, 1969; Fauvet (J), 

“Lịch sử Đảng Cộng sản Pháp" (L'histoire du P. C. F.), tập 1 và 

tập 2, Nxb Fayard, Paris, 1965; Collectif, “Lịch sử Đảng Cộng 

sản Pháp” (L'histoire du P. C. F.), Nxb Xã hội, Paris, 1964. 

(119) Vụ xét xử Henri Martin, Nxb Gallimard, Paris, 1953.  

(120) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A) 

(121) Trong báo Hy vọng, số 220 ngày 14/5/1949, có đăng 

một bài báo "Cuộc sống tuyệt vời của Chu Đức, Nguyên soái 

của Quân đội nhân dân Trung Quốc”. Báo Hy vọng, đăng hai 

bài của Lưu Thiếu Kỳ có tựa đề “Chủ nghĩa dân tộc và chủ 
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nghĩa quốc tế” (Nationalisme et Internationalisme) trong số báo 

222 ngày 28/05/1949 và “Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể 

giải phóng đất nước” (C’est seulement ainsi qu’on peut libérer 

sa patrie) trong số báo 230, ngày 6/8/1949. Cũng trong số báo 

230, cũng đăng thông tin về cuộc họp của Bộ chính trị ngày 

29/7/1949 với sự tham gia của các thành phần chủ chốt và các 

phe phái của Đảng để cùng nhau nghiên cứu bài báo của đồng 

chí Mao Trạch Đông, đăng trên số báo 231 ngày 5/6/1947 có 

tựa đề “Chế độ độc tài và chế độ dân chủ” (La dicdature et la 

démocratie), và đưa vào chương trình nghị sự của kỳ họp tới. 

(122) Xem thêm Báo Chủ nghĩa dân tộc, chính xác là tờ báo 

“El Alam”, “Sự phát triển của phong trào nhân dân ở Trung 

Quốc” (Le développement du movement populaire en Chine), 

số 13, 14, 15, 16, 20, 22, 26/7/1949. 

(123) Thư của Phạm Ngọc Thạch gửi Abdelkrim, thông qua 

lời kể của Mohamed Mohamed Ameziane: “Abdelkrim 

Khattabi và vai trò của ông trong Ủy ban giải phóng Bắc Phi” 

(Abdelkrim Khattabi et son rôle dans le Comité de libération du 

Maghreb), Đại học Baghdad, 1988, tr.132-133. 

(124) Lời kêu gọi của Abdelkrim đến tất cả các dân tộc Bắc 

Phi ngày 4/4/1949, tác phẩm nói trên, trang 134-135. 

(125) Như trên. 

(126) Thư của De Villiers (P) gửi tác giả ngày 5/8/1992 

(127) Doyon (J), tác phẩm nói trên. 

(128) Sergent (Pierre), “Tôi không hối tiếc điều gì” (Je ne 

regrette rien), Nxb Le livre de poche, Paris, 1974, số 3875 ; 
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Bigeard (Marcel), “Vì một chút vẻ vang” (Pour une parcelle de 

gloire), Nxb Presses Pocket, Paris, 1977; Fall (Bernard), “Chiến 

tranh Đông Dương, nước Pháp 1946-1954” (Guerres 

d’Indochine, France 1946-1954), Paris, “Tôi đã đọc” (J’ai lu), 

19 ; Roy (Jules) “Trận chiến Điện Biên Phủ” (La bataille de 

Dien Bien Phu), Nxb Le livre de poche, Paris, 1972, Nxb 

Presses de la Cité, Paris, 1964. Stien (Louis), “Những người 

lính bị lãng quên ở Cao Bằng”, Nxb Albin Michel, Paris, 1993. 

Bergot (Erwan), “Tầng lớp thứ hai ở Điện Biên Phủ” 

(Deuxième classe à Dien Bien Phu), Nxb Presses Pocket, 1991.  

(129) Bonnafous (R), đại tá, “Những tù binh của quân đội 

viễn chinh Pháp ở Đông Dương trong các trại tập trung của 

quân đội Việt Minh 1945-1954” (Les prisonniers de guerre du 

corps expéditionnaire français en Extrême-Orient dans les 

camps Viêt Minh 1945 -1954), Khóa luận đại học, Đại học Paul 

Valéry, Montpellier III, Khoa Văn học, dưới sự hướng dẫn của 

Anne Blanchard, tr. 360. 

(130) Cuộc nói chuyện của tác giả với Adnaoui, Ali Ben 

Abdelkrim, lính biệt kích, số hiệu 2301.  

(131) Cuộc nói chuyện của tác giả với Ben Said (Tahar), số 

hiệu 1058, chánh đội A 9135/39 

(132) Cách gọi tên địa danh “Aijon” có thể đã bị sai lệch? 

Đây có thể là vùng Đồng Tháp Mười?  

(133) Cách gọi tên địa danh “Bidaillon” có thể đã bị sai lệch? 

(134) Cuộc nói chuyện của tác giả với Amzil (Moha). 

(135) Cuộc nói chuyện của tác giả với Mohamed Ben 

Abdellah.  



 

205 

(136) Tờ truyền đơn nhấn mạnh đến sự phát triển của Phong 

trào đấu tranh dân tộc ở Ma-rốc: Quốc Vương Mohammed đệ 

ngũ bị lưu đày, sự trấn áp của chủ nghĩa thực dân, sự hy sinh 

của những người dân Ma-rốc vì nước Pháp ở Ma-rốc,… 

(137) El Hamri là người có xuất thân từ vùng Oulad Hmer, 

nằm giữa tỉnh Safi và tỉnh Chichaoua, ở phía Tây Bắc thành phố 

Marrakech. 

(138) Bonnafous (Robert), như đã nói phía trên. 

(139) Cuộc nói chuyện của tác giả với Haj Lahcen, cựu quân 

nhân người Ma-rốc của Quân đội viễn chinh của Pháp tại Đông 

Dương (C.E.F.E.O). 

(140) Jusserand (Odile), “Những chiến sĩ và người lãnh đạo 

của tổ chức Ngôi sao Bắc Phi ở Pháp” (Militants et dirigeants 

de l’étoile nord-africaine en France), tr.116-118. 

(141) Cuộc nói chuyện của tác giả với M.B.K, cựu quân nhân 

của Quân đội viễn chinh của Pháp tại Đông Dương (C.E.F.E.O). 

(142) Đoạn văn này của nhà văn người Ma-rốc Khatibi (A) có 

ý tưởng từ bài thơ có tiêu đề “20 việc vụn vặt khi bị tước đoạt 

quyền sở hữu” (Vingt bagatelles sur la dépossession) ; trong 

“Văn học mới” (Les Lettres nouvelles), tháng 3/1971, tr.127. 

(143) Trong “Chiến tranh Đông Dương” (La Guerre 

d'Indochine) của Bodard, lính Bắc Phi (chủ yếu là người Ma-

rốc) bị “lãng quên” sau những thất bại của trung đoàn lính thiết 

giáp số 4 của quân đội Pháp. Điện Biên Phủ, trong tác phẩm của 

Doyon, là một hình ảnh mơ hồ. Việc tác giả xem xét lại những 

cuộc phỏng vấn với cựu quân nhân là điều bình thường... 
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(144) Bodard (L), “Chiến tranh Đông Dương” (La Guerre 

d'Indochine), tập IV, “Chuyến viễn du” (L'aventure), Nxb Folio, 

Paris, 1947, tr. 273.  

(145) Như trên, tr. 321. 

(146) Bodard, như trên, tr. 240. 

(147) Xem bảng tổng kết dưới đây:  

Số lượng binh lính của Quân đội viễn chinh Pháp 

tại Đông Dương 

 1/1/1947 1/1/1951 5/1954 

Lính Pháp 51175 50737 59526 

Lính Lê Dương 11131 16664 16586 

Lính Bắc Phi 11000 22893 36628 

Lính Châu Phi 2000 13281 19342 

Lính bản địa 

(Trung đoàn 

quân phụ lực) 

35000 86000 60000 

Nữ quân nhân 

thuộc Binh 

chủng bộ binh 

 1018 2181 

Tổng số 110306 190592 194263 
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Những thiệt hại trong chiến tranh Đông Dương 

(1945-1954) 

 
Sĩ 

quan 

Hạ sĩ 

quan 

Quân 

đội 

Nữ 

quân 

nhân 

thuộc 

binh 

chủng 

bộ 

binh 

Lính 

Bắc 

Phi 

Lính 

Châu 

Phi 

Lính 

Lê 

Dương 

Lính 

bản 

địa 

(trung 

đoàn 

quân 

phụ 

lực) 

Bị giết 1216 2882 6269 5 3646 1229 3752 11810 

Tử 

vong 

354 1172 1897 15 1355 658 1213 3432 

Mất 

tích 

877 2269 3541 4 7255 1514 6528 18013 

Đào 

ngũ 

2 37 288 338 78 1373 30610  

Tử 

vong 

do 

bệnh 

tật 

3441 11644 16206 121 9034 2546 8616  

Bị 

thương 

3155 7261 10483 5 11407 3706 9234 26924 

Tổng 

cộng 

9045 25265 38707 150 33035 9731 30716 90809 

Tổng 237458 
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Những con số thống kê được Ferrad (Paul) và Vernet 

(J.Colonel) nói đến trong “Một cuộc chiến không hồi kết (1945-

1954)” (Une guerre sans fin (1945-1954)), Nxb Lavauzelle, 

tr.184, minh họa bài viết, lời đề tựa của Dannuad (J-P). 

(148) Như trên, De Villiers (P) và Lacouture (J), “Việt Nam: từ 

chiến tranh chống Pháp đến chiến tranh chống Mỹ” (Vietnam: 

de las guerre francaise a la guerre americaine), tr. 375. 

(149) Doyon, như trên, tr. 252. 

(150) Như trên, tr. 250. 

(151) Bodard, như trên, tr. 513. 

(152) Tăng cường điều động lính Bắc Phi trong khi các Phong 

trào giải phóng dân tộc đang phát triển ở An-giê-ri và Tuy-ni-di. 

(153) Doyon, như trên, từ trang 259 trở đi. 

(154) Doyon, như trên, tr. 386.  

(155) Boudarel, “Tự truyện” (Autobiographie), tr. 331 và 

Doyon, như trên, tr. 386, 505.  

(156) Bonnafous, như trên, tr. 161. 

(157) Như trên. 

(158) Như trên. 

(159) Doyon, như trên, tr. 392 và Bonnafous, như trên, tr. 163-

164. 

(160) Ban địch vận: cơ quan chuyên hoạt động trong lĩnh vực 

tâm lý chiến. Từ này dùng để chỉ hoạt động truyền bá tư tưởng 

chính trị và đạo đức cho quân địch, thuyết phục họ rằng đây là 
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một cuộc chiến phi lý. Đây được coi là cuộc chiến tâm lý đối 

với quân địch, tù binh của quân đội viễn chinh và các đội quân 

của Liên hiệp Pháp. 

(161) Bonnafous nhấn mạnh hình ảnh những đôi bốt. Xem 

thêm Bonnafous như trên, và thư của Bonnafous gửi tác giả 

ngày 14/1/1994. Phản ứng của Bà Camille: “Tại sao không, bốt 

dùng để đi rừng hoặc cưỡi ngựa? Tất cả các cán bộ đều đi 

bốt...” 

(162) Boudarel, "Tự truyện" (Autobiographie), tr.336. 

(163) Giáo dục thể chất cho tù binh, hồ sơ số 10H447, tư liệu 

lưu trữ tại Vincennes. 

(164) Thư của Bonnafous gửi tác giả ngày 14/1/1994. 

(165) Bộ tổng chỉ huy: Cơ quan chỉ huy Trung ương phát triển 

Chủ nghĩa Mác trong việc cải tạo tù binh và tư tưởng về bản 

chất tốt đẹp của con người và tính chất chính nghiã của sự 

nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam.  

(166) Thông tin tình báo về tù binh được quân đội Việt Minh 

trả tự do, 1954, hồ sơ 10 H 445, tài liệu lưu trữ tại Vincennes. 

(167) Bonnafous (R), như trên, trang 161. 

(168) Tạp chí Paris-Match, số 275 từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 

7 năm 1954.  

(169) Doyon, như trên, trang 388. 

(170) Boudarel, "Tự truyện" (Autobiographie), trang 336. 

(171) Như trên, trang 392. 
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(172) Stien (Louis) chỉ ra những sáng kiến và thành công của 

Maarouf trong việc chăm sóc sức khỏe cho các tù binh chính trị, 

trong tác phẩm “Những người lính bị lãng quên ở Cao Bằng” 

(Les soldats oubliés de Caobang). 

(173) Tuy nhiên, Bà Camille được Bonnefous xác định dưới tên 

gọi là Denise Levonet, tác phẩm nói trên, trang 164. 

(174) Những cuộc nói chuyện của tác giả với Bà Camille. 

(175) Marcus (H), “Cái kết của điều không tưởng” (La fin de 

l'utopie), Tuyển tập Những trận chiến (Combats), Nxb Seuil, 

Paris, 1968, tr. 40. 

(176) Thư của Bonnafous gửi tác giả ngày 14/1/1994.  

(177) Cuộc nói chuyện của tác giả với Boudarel (G), xem thêm 

“Tự truyện” (Autobiographie), tr. 392.  

(178) Cuộc nói chuyện của tác giả với Boudarel. 

(179) Doyon, như trên, tr. 396. 

(180) Như trên, tr. 401. 

(181) Pouget (J), “Chúng tôi đã từng ở Điện Biên Phủ” (Nous 

étions à Dien Bien Phu), Nxb Presses de la cité, Paris, 1964, từ 

trang 213 trở đi. 

(182) Doyon, như trên, tr. 401.  

(183) Xem Pouget (J), tác phẩm nêu trên, từ trang 233 trở đi; 

Doyon, như trên, từ trang 403 trở đi. Xem thêm bình luận. 

(184) Như trên, tr. 403. 

(185) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A). 
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(186) Cuộc nói chuyện của tác giả với Bourqia (A). 

(187) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(188) Như trên. 

(189) Bonnafous (R), như trên, tr. 165. Xem Báo cáo của Đại 

uý Brua, Trưởng ban Trung ương về các vấn đề Hồi giáo (số 

85/EMI-FT/AP/AMM ngày 6/12/1954), hồ sơ 10H445. Tài liệu 

lưu trữ ở Vincennes. 

(190) Số 6 EMI-FT/AP/AMM ngày 26/10/1954, hồ sơ 446. Tài 

liệu lưu trữ ở Vincennes. 

(191) Báo cáo của Đại uý Brua, số 85, như trên. 

(192) Bonnefous, như trên, tr.166. 

(193) Cuộc nói chuyện của tác giả với Taud (El Hachemi). 

(194) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A). 

(195) Cuộc nói chuyện của tác giả với Layachi (A). 

(196) Cuộc nói chuyện của tác giả với Bourqia (A). Nhân viên 

dưới sự quản lý của Ben Aomar không vượt quá 1 hoặc 2 người. 

Ban đầu, các cán bộ đi bộ hoặc dùng ngựa. Chỉ đến khi chiến 

tranh sắp kết thúc, khi vùng biên giới được giải phóng, thì mới 

xuất hiện phương tiện ô tô với sự viện trợ rất lớn từ Trung Quốc. 

(197) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(198) Hành động này có thể được lý giải như thế nào tại những 

khu rừng của Việt Minh? So sánh với Amato (Alain), 

(Monuments en exil), Nxb Atlenthope, 1979.  
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(199) Cuộc nói chuyện của tác giả với Boudarel. Xem thêm 

Boudarel (Georges), "Trăm hoa đua nở dưới trời Việt Nam. Chủ 

nghĩa cộng sản và sự ly khai (1954-1956)" (Cent fleurs écloses 

dans la nuit du Vietnam. Communisme et dissidence (1954-

1956)), Nxb Jacques Bentoin, Paris, 1991, tr. 302. 

(200) Bức thư của Ben Aomar gửi Georges Boudarel ngày 

9/10/1964. 

(201) Cuộc nói chuyện của tác giả với Boudarel. 

(202) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(203) Cuộc nói chuyện của tác giả với Boudarel. 

(204) Cuộc nói chuyện của tác giả với Znasni (Mustapha). 

(205) Như trên. 

(206) Các nhà trí thức đồng thời là đảng viên Đảng Cộng sản 

Ma-rốc. 

(207) Cuộc nói chuyện của tác giả với Znasni (M), như trên. 

Khi nghe ông ấy nói, trong đầu tôi xuất hiện các đoạn văn miêu 

tả trong tác phẩm "Quần đảo của những nàng tiên cá" 

(L'archipel aux sirènes) của Somerset Maugham về sự tàn phá 

của con người ở miền nhiệt đới.... 

(208) Cuộc nói chuyện của tác giả với Mohamed Ferhat. 

(209) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. Những bàn tiệc 

buffet được trải dài ra. Họ có thể chọn đồ ăn, sau đó đi qua thu 

ngân để thanh toán trước khi quay trở lại thưởng thức món ăn 

đã chọn... 

(210) Như trên. 
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(211) Cuộc nói chuyện của tác giả với Bendelac (J). 

(212) Cuộc nói chuyện của tác giả với Layachi (A). 

(213) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(214) Cuộc nói chuyện của tác giả với Bendelac (J). 

(215) Thư gửi từ tù giam của A. Serfaty cho tác giả. 

(216) Maleh (E.A), “Hành trình bất định” (Parcours immobiles), 

Nxb Maspero, Paris, Voix, 1980, từ trang 150 trở đi.  

(217) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A). 

(218) Như trên. 

(219) Thư gửi từ tù giam của A. Serfaty cho tác giả, như trên. 

(220) Menouni (A), “Phong trào Công đoàn trong giới công 

nhân Ma-rốc” (Le syndicalisme ouvrier au Maroc), Nxb 

Maghrebines, Casablanca, 1979. 

(221) Thư của Serfaty. 

(222) Trong bức thư của Serfaty nói trên, có đoạn viết: “Về 

phần tôi, tôi không có trách nhiệm phải can thiệp trực tiếp khi 

còn đương nhiệm tại Cơ quan phốt phát Quốc gia. Tôi không hề 

tham gia vào quá trình tuyển dụng Ben Aomar tại Cơ quan phốt 

phát Quốc gia. Nhưng tôi có được thông tin thông qua các cán 

bộ có tư tưởng tiến bộ trong các bộ phận của Cơ quan phốt phát 

Quốc gia, được tuyển vào vị trí này từ năm 1955-1960 (đặc biệt 

là M'hamed Aoued, trưởng bộ phận đào tạo chuyên môn của 

Ban điều hành chung và Trabelsi là người phụ trách các vấn đề 

xã hội ở Khouribga, cả hai người đều xuất thân từ Salé, có quan 

hệ thân thiết với Abderrahim Bouabid) hay một vài lãnh đạo 
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của Liên đoàn Lao động Ma-rốc (U.M.T) (đặc biệt là Hassan 

Hajbi trong Ban điều hành của U.M.T). Do đó, tôi biết được 

thông tin trên về Ben Aomar...” 

(223) "Xây dựng Văn bản luật dưới sự điều hành của Serfaty 

cho Ban lãnh đạo khu mỏ năm 1959, đệ trình vào tháng 1/1960 

nhưng sau đó không được ban hành do vấp phải sự phản đối của 

giới chủ lao động và Đảng Istiqlal về cách thức bầu chọn các 

đại diện của người lao động.  

(224) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(225) Bức thư của Ben Aomar gửi Georges Boudarel ngày 

6/2/1946. 

(226) Cuộc nói chuyện của tác giả với Yata (A). 

(227) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(228) Những thông tin này dựa vào một loạt các cuộc nói 

chuyện của tác giả với các cựu thành viên trong phe chống đối 

Ma-rốc ở An-giê. 

(229) Cuộc nói chuyện của tác giả với Mohamed Ben Yahya, 

Rachid Skiredj. 

(230) Cuộc nói chuyện của tác giả với Camille. 

(231) Thư của Zeghloul (A) ngày 21/4/1986 (An-giê). 

(232) Sổ tay chiến sĩ của các lực lượng quân giải phóng (F.A.L) 

(233) Cuộc nói chuyện của tác giả với A.B. 

(234) Cuộc nói chuyện của tác giả với Ben Yahya (Mohamed). 

(235) Báo "Al Ittihad Al Ichtiraki", tháng 5/1984. 
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(236) Báo “Al Bayane”. 

(237) Cuộc nói chuyện của tác giả với A.B. 

(238) Cuộc nói chuyện của tác giả với Mohamed Ben Yahya. 

(239) Cuộc nói chuyện của tác giả với Rochd (A). 

(240) Bản thảo của Ben Aomar được Camille gửi cho tác giả. 

(241) Xem thêm Semprum (J) "Frederico Sanchez". 

(242) Cuộc nói chuyện của tác giả với Rochd (A). 

(243) Thư của Zeghloul nêu trên. 

(244) Cuộc nói chuyện của tác giả với Rochd (A). 
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DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 

 

OCP: Cơ quan Phốt phát Quốc gia 

CEP: Chứng chỉ học nghề 

Báo Hy vọng (Espoir): Tờ báo do Đảng Cộng sản Ma-rốc 

phát hành. 

Báo Hành động Công đoàn (Action syndicale): Tuần san 

của Tổng liên đoàn Ma-rốc, Trung tâm Công đoàn quan trọng 

trong thời kỳ thuộc địa, mang tư tưởng cộng sản. 

UGSCM: Tổng hội Công đoàn Ma-rốc, Trung tâm Công 

đoàn quan trọng trong thời kỳ thuộc địa, mang tư tưởng cộng sản. 

UGTT: Liên đoàn Lao động Tuy-ni-di 

PI: Đảng Istiqlal (Đảng Độc lập) 

PDI: Đảng Dân chủ thể chế 

UMT: Liên đoàn Lao động Ma-rốc, Tổ chức Công đoàn 

quan trọng của Ma-rốc sau ngày độc lập đất nước, tiếp nối 

UGSCM. 

UNFP: Liên minh các lực lượng nhân dân 

FSM: Liên hiệp Công đoàn thế giới 

ENA: Tổ chức Ngôi sao Bắc Phi 

RDV: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

PPS: Đảng Xã hội và Tiến bộ, tiền thân là Đảng Cộng sản 

Ma-rốc 
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