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Họ ở vào tuổi từ 19 đến 20. Ngạn ,Thinh, Vy, Mười, Oanh, Cân, Định, Tùng, Thiêm,
Duyệt, Liên, Quy, San, Tề, Quý, Giao, Tiên, Nam, Khâu là những «người lính thợ không
chuyên nghiệp» của xứ Đông dương bị trưng tập vào những năm 1930-1940 làm nhân
công để hổ trợ cho nền kinh tế nước Pháp trong thời chiến, và phần lớn họ đã được
tuyển chọn trong những tỉnh nghèo khó và đông dân nhất của miền Trung và miền Bắc
nước Việt nam, hôm nay họ đứng ra làm chứng là nhờ cuộc điều tra của bà Liêm-Khê
Luguern , họ lên tiếng trước khi vĩnh viễn ra đi. Xuất bản những mẫu chuyện của họ
bằng tiếng Việt và tiếng Pháp trong cùng một tác phẩm, điều đó muốn nói lên ý chí của
chúng tôi trong việc thiết lập một chiéc cầu nối giữa 2 quốc gia mà từ lâu đã có cùng một
giai đoạn lịch sử ràng buộc lấn nhau : lịch sử những người lính thợ nầy thuộc về lịch sử
của nước Việt nam cũng như đã thuộc về lịch sử của nước Pháp. Vượt trên những sự
tàn bạo của đẳng cấp thực dân và vượt trên những đau khổ dạn dày của những người
lính thợ, ở một quốc gia đang trong thời chiến, những nhân chứng cũng cho chúng thấy
được các cuộc gặp gỡ giữa những người nông dân Việt-nam và giới thợ thuyền Pháp,
có nhiều gia đình Pháp đã mở rộng cửa nhà để mời đón họ.
Ils avaient entre 19 et 24 ans en 1939. Ngan, Thinh, Vy, Muoi, Oanh, Cân, Dinh, Tung,
Thiêm, Duyêt, Liên, Quy, San, Tê, Qùy, Giao, Tiên, Nam, Khâu sont aujourd’hui les
derniers survivants des ONS, ces « ouvriers non spécialisés » indochinois requis en
1939-1940 pour servir, en France, de main d’œuvre d’appoint pour l’économie de guerre.
Ils furent principalement recrutés dans les provinces pauvres et surpeuplées du Centre
et du Nord Vietnam. Aujourd’hui, ils témoignent grâce à l’enquête de Liêm-Khê Luguern.
Ils parlent avant de disparaître. La publication de leurs récits en vietnamien et en français
dans un même ouvrage relève d’une volonté de continuer à jeter des ponts entre
deux pays qui ont eu longtemps une histoire entremêlée. L’histoire de ces travailleurs
appartient autant à l’Histoire du Vietnam qu’à celle de la France. Et au-delà de la brutalité
de l’ordre colonial et des souffrances endurées par ces hommes, dans un pays en guerre,
leurs témoignages donnent aussi à voir la rencontre de ces paysans vietnamiens et des
travailleurs français qui leur ont ouvert leurs portes.
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