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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nhằm thiết thực hưống tới ngày kỷ niệm sinh nhật lần 
thứ 118 của Bác Hồ (19-5-1890 -  19-5-2008) đồng thòi, tích 
cực hưỏng ứng cuộc vận động Học tập và lầm việc theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền 
thống Nhân • Trí - Dũng Việt Nam  của tác giả Nguyễn 
Khắc Nho, nguyên giảng viên Khoa Lịch sử Đảng, Trưòng 
Nguyễn Ái Quốíc 5 (trưốc đây).

Bằng tất cả tấm lòng và tình cảm kính yêu sâu sắc đối 
vối Bác, dựa trên nguồn tư liệu quý được chắt lọc, vối cách 
diễn đạt giản dị và súc tích, thông qua sáu chương cuốn sách, 
tác giả đã giối thiệu hết sức sinh động cuộc đòi và sự nghiệp, 
nhân cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - những tinh 
hoa trong truyền thông Nhân - Trí - Dũng của dân tộc Việt 
Nam. Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức sáng ngồi 
của Bác, chúng ta càng tự hào và thấm thìa về những truyền 
thống cao đẹp của dân tộc, mà Bác Hồ là sự hiện thân hoàn 
hảo nhất.

Xin trân trọng giới thiệu cuôh sách cùng bạn đọc.

\  Tháng 4 năm 2008
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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LỜI Mỏ ĐẨU

ở  đất nước Việt Nam, đả từ lâu nay, cốc em nhỏ hát 
vang lời ca: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi 
đồng!". Có mấy ai trên trái đất này đã để lại muôn vàn 
tình thân yêu cho dân tộc mình và bạn bè trên thế giới, 
cả lúc đương thời lẫn lúc chuẩn bị đi xa, như Đác Hồ!

Cả cuộc đời của Bốc gắn bó với dân tộc, vượt qua 
biết bao khó khản, thử thách hiểm nguy đưa cả dân tộc 
thoát khỏi kiếp đời nô lệ, giành được độc lập tự do, và 
đang vươn tới đỉnh cao của vinh quang và hạnh phúc.

Từ những cử chỉ, lời nói, việc làm, chuyện ăn, ở, đi 
lại, sống, chiến đấu, lao động và học tập; đến đạo đức, 
nh&n cách, tư tưỏng của Bác đã để lại nhũng dấu ấn rất 
sâu đậm mà giản dị, th&n quen; đã được các thế hệ cán 
bộ và các tầng lớp nhân dân kể lại, truyền tụng cho 
nhau nghe như nhũng huyền thoại, nhũng kỷ niệm 
không thể nào quên.

"Trong lịch sử đấu tranh lâu dài dựng nước và giũ 
nước, ông cha ta đã tỏ rõ khí phách anh hùng, phát 
huy cao nhất lòng yêu nước, trí thông minh và tinh 
thần dũng cảm, xây dựng nên truyền thống Nh&n, 
Trí, D ũ n g  của dân tộc ta. Đây là phẩm chất toàn vẹn 
mà Bốc Hồ thường xuyên chăm lo giáo dục cán bộ, 
đảng viên vắt nhân dân ta. Chính Người là bậc Đại



nhân, Đại trí, Đại dũng, biểu hiện tập trung của truyền 
thống đó"1.

Đã có biết bao nhiêu chuyện kể, sách báo, thơ ca và 
các công trình khoa học nghiên cứu về Bác Hồ, nhưng 
vẫn còn là chưa đủ vể cuộc đời và con người của Bác. 
Những thành tựu và cả những yêu cầu bức xúc của 
cuộc sông đổi mới hôm nay, khiến cho chúng ta càng 
hiểu và nhớ Bác hơn.

Tôi muôn tìm hiểu bức chân dung con người và cuộc 
đời của Bác gắn liền vói lịch sử và vận mệnh của đất 
nước, để qua đó hiểu biết hơn nữa những phẩm chất 
truyền thông quý báu của dân tộc mà Bác là tiêu biểu, 
là đỉnh cao.

Tôi còn mong ước được hiểu thấu những điều bình 
dị mà vô cùng cao đẹp về Bác, để góp phần hoàn thiện 
bản thân mình, để mọi người học tập và làm theo tấm 
gương của Bác.

Là một người bình thường đã nghỉ hưu, viết về Bác 
chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hạn chế và sai 
sót. Tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đổng góp, để 
chúng ta hiểu về Bác ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn các tác giả của những 
cuốn sách đã giúp tôi nguồn tư liệu, tạo cảm xúc để viết 
nên cuốn sách này.

Hà Nội 2007 
NGUYỄN KHẮC NHO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần, thứ 
hai Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị 
quốíc gia, Hà Nội, 1997, tr.17.



Chương I

NHÂN VĂN HỒ CH Í MINH

Tìm hiểu, học tập Bác Hồ, trước tiên bắt đầu từ đâu?
Điều đầu tiên Bác dạy các cháu thiệu niên và nhi 

đồng là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Trong bài nói 
chuyện với cán bộ và học sinh trường Đại học Nhân dân 
Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 1956, Bác mượn câu 
chuyện rấ t đơn giản, với câu đầu tiên trong Tam tự 
kinh : "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Bác nói:

"Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu tròi không có 
gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh 
bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.

Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội 
không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích 
của nhân dân"1.

Theo Bác, đó là hạt nhân bé nhỏ đầu tiên. Sau này, 
các bạn sẽ tiếp tục săn sóc, vun xới, làm cho hạt nhân 
ấy mọc thành cây và dần dần nở hoa, kết quả. vẫn  điểu



ấy, Bác còn căn dặn: "Các chú dạy các cháu rất nhiều 
điều, nhưng có một điều phải thật rõ: Làm cán bộ tức là 
suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân. Mấy 
chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học 
mãi, học suốt đòi mới thuộc được"1.

Những điều Bác dạy chính là những điều cuộc đời 
Bác đã trải qua. Do vậy, tìm hiểu về Bác cũng bắt đầu 
từ những điều đơn giản, nhỏ bé ấy.

1. TRÁI TIM YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN

Yêu nưốc, thương dân là truyền thống đặc sắc nhất 
của người Việt Nam. Từ xưa đến nay người Việt Nam 
vốn gắn bó đất với nước, làng với nước, quê hương với 
đất nước, nước với nhà, nước với dân. Cho nên nước mất 
thì nhà tan, nợ nước gắn vối thù nhà. Từ ngàn đời nay, 
người Việt Nam đã khuyên nhau: "Thương người như 
thể thương thân", "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người 
trong một nưóc phải thương nhau cùng". Trong truyền 
thông dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm, ông cha 
ta đã khẳng định nước lấy dân là gốc, yêu nước gắn liền 
với thương dân, khoan thư sức dân là kế giữ nước bền 
vững nhất.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đó là tình yêu, là đạo lý 
của người Việt Nam, là giá trị văn hoá đúc kết hàng ngàn 
năm, là cội nguồn của mọi tình yêu thương con người.



Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình, ở 
miền quê giàu truyền thống yêu nưóc và văn hoá. Lớn 
lên trong hoàn cảnh nưóc mất nhà tan, nhân dân sông 
lầm than, nô lệ. Các phong trào khởi nghĩa chổng Pháp 
liên tiếp, sôi sục, nhưng đều bị dìm trong máu lửa. Các 
bậc anh hùng, hào kiệt của đất nưóc, các bậc cha chú 
của mình đã tìm nhiều con đường để cứu dân, cứu nước, 
nhưng đều chưa thành. Hoàn cảnh ấy đã sớm hình 
thành và bồi đắp cho Anh một chí hướng, thôi thúc Anh 
ra đi tìm đường cứu nước vào tháng 6 năm 1911. Một 
thanh niên học sinh mới hai mươi mốt tuổi, con quan 
Phó bảng, ra đi một mình, với hai bàn tay trắng, sẽ làm 
bất cứ việc gì để sông và để đi.

Bắt đầu từ trá i tim yêu nước thương dân, Anh 
Nguyễn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, làm đủ mọi 
nghề để tự kiếm sông, đi khắp thế  giới để tìm hiểu, 
học tập. Trái tim ấy đã giúp Anh sớm đồng cảm, hoà 
nhập với đòi sông và phong trào đấu tranh  của những 
người lao động nghèo khổ các màu da, các dân tộc; sự 
nhạy cảm rọách bảo Anh tìm ra chân lý. Con đường 
học tập ấy sau này đã được Bác chân thành kể lại 
ngày 2 tháng 3 năm 1959, nhân dịp Bác đến thăm và 
được trao bằng "Tiến sĩ danh dự luật học" của trường 
Đại học Băng Đung (Inđônêxia). Người nói: "Tôi 
không có điều kiện học tập khi cồn trẻ, nhưng đã học 
tập trong xã hội, trong cuộc sông và đã học tập để 
biêt yêu nhân'dân, yêu Tổ quốc, yêu hoà bình và ghét



chủ nghĩa để quốc, ghét áp bức và chủ nghĩa vị kỷ"1.
Sau tám năm bôn ba ở các thuộc địa và các nước tư 

bản lớn, bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" đã được 
gửi Hội nghị Vécxây năm 1919 với bút danh Nguyễn Ái 
Quốc. Đây là văn bản Bác viết chung với cụ Phan Châu 
Trinh và luật sư Phan Văn Trường. Anh Nguyễn đã 
dũng cảm nhận đứng tên, vì là người đề xướng nội dung, 
thay mặt nhóm những người yêu nước An Nam. Bản yêu 
sách đã được đăng trên báo Nhân đạo ò Pari ngày 18 
tháng 6 năm 1919 và gửi tới trưởng đoàn các nước tham 
dự hội nghị Vécxây. Với tám nội dung khiêm tôn, lời lẽ 
ôn hoà, t r̂ông cậy, tin tưởng vào lòng độ lượng cao cả của 
các đại biểu cho tự do công lý và tình bác ái toàn thế giới. 
Nhưng bản yêu sách đó không được các nước đế quốc 
chấp nhận, đếm xỉa. Bọn thực dân còn lồng lộn, lo sợ, đe 
doạ và bắt đầu theo dõi Nguyễn Ái Quốc. Anh Nguyễn 
đã phải chuyển chỗ ở và cảnh giác đối phó. Tuy vậy, bản 
yêu sách là quả bom chính trị nổ giữa thủ,đô Pari đòi 
quyền tự do cho xứ An Nam thuộc địa, làm chấn động dư 
luận Pháp. Nội dung tám yêu sách đã được bí mật 
truyền về Việt Nam. Từ đó, cái tên Nguyễn Ái Quốc trở 
thành sự thức tỉnh, niềm cổ vũ và lòng tin cho những 
người Việt Nam yêu nước hướng tới, và cũng để nhắc 
nhở anh Nguyễn luôn vì quê hương đất nước thân yêu 
của mình.

----------------  *

1. HỒ Chí Minh ■ Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2006, t.7, tr.245.



Anh Nguyễn bắt đầu tham gia các tổ chức xã hội và 
cách mạng ở Pari, vì một lẽ duy nhất là các tổ chức đó 
đã ủng hộ và bênh vực cho các thuộc địa. Anh gia nhập 
Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Quốc tế  thứ ba và trở thành 
một trong những người tham gia thành lập Đảng Cộng 
sản Pháp. Đọc lại lời phát biểu tại Đại hội toàn quốc 
lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, tại thành phô" Tua 
tháng 12 năm 1920, thật cảm động vì những lòi lẽ 
thông thiết từ trái tim anh Nguyễn:

..."Với một nỗi đau buồn sâu sắc, tôi đến đây với tư 
cách là đảng viên xã hội, để phản kháng những tội ác 
ghê tởm trên quê hương tôi... Chúng tôi không những 
bị áp bức và bóc lột một cách nhục nhã, mà còn bị hành 
hạ và đầu độc một cách thê thảm... "đầu độc" bằng 
thuổíc phiện, bằng rượu... Nhà tù nhiều hơn trường học, 
lúc nào cũng mở cửa và chật ních người... Chúng tôi 
không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngay 
cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có... 
Chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt tối tăm vì 
chúng tôi không có quyền tự do học tập”1.

Kết thúc lời phát biểu anh Nguyễn kêu gọi: "Nhân 
danh toàn thể loài người, nhân danh tấ t cả các đảng 
viên xã hội, cả phái hữu lẫn phái tả, chúng tôi kêu gọi: 
Các đồng chí, hãy cứu chúng tôi"2.

Chủ tịch đại hội kết luận: "Qua những loạt vỗ tay 
tán thành, đại biểu Đông Dương có thể thấy rằng toàn

' V



thể Đảng Xã hội đều đứng về phía đồng chí để phản đối 
những tội ác của giai cấp tư sản"1.

Đối vối anh Nguyễn, đi làm cách mạng trước hết 
là vì tình yêu thương con người, vì mục đích để giải 
phóng những con người bị áp bức, nghèo khổ. Vì việc 
tốt nhất ở thế  gian này không gì bằng cứu người nguy 
cấp, thương kẻ khôn cùng. Trái tim Anh đã mách bảo: 
không chỉ kêu cứu mà phải tự mình giải phóng cho 
mình, trước khi kêu gọi mọi người đến cứu giúp. Anh 
đã tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (tháng 
7-1921), sáng lập báo Le Paria (Người cùng khổ) là cơ 
quan tuyên truyền của Hội. Trong lời kêu gọi đăng 
báo Le Paria, sô' 1, ngày 1 tháng 4 năm 1922 có viết:

"Thực vậy, trong lịch sử phong trào quần chúng bản 
xứ ở các thuộc địa của Pháp, chưa bao giò có một tờ báo 
được lập ra để nói lên nỗi đau khổ và tình trạng cùng 
khôn chung của họ, bất kể là họ thuộc đất nước và 
giông nòi nào.

... Báo kêu gọi họ, tổ chức họ, nhằm mục đích giải 
phóng những người bị áp bức khỏi các lực lượng thông 
trị, thực hiện tình yêu thương và bác ái.

...L e  Paria đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, 
mục đích của báo chắc chắn sẽ đạt được: đó là giải 
phóng loài người"2.

Cuộc chiến đấu mà anh Nguyễn cùng Hội liên hiệp



thuộc địa đã sẵn sàng bưốc vào ấy, trước hết là cuộc 
chiến đấu của các dân tộc nhỏ yếu giành lấy nhân 
phẩm làm người. Nhà báo Pháp G.Môngtarông viết: 
"Cụ Hồ Chí Minh là một trong những chiến sĩ đầu tiên 
của thế giới thứ ba, của các dân tộc nghèo đói, thèm 
khát cuộc sống cho ra người. Cụ dạy rằng: Cuộc chiến 
đấu vì nhân phẩm và tự do phải đặt lên trên mọi cuộc 
chiến đấu khác"1.

Nhà triết học Anh B.Rútxen viết: "Cụ Hồ trước hết 
là một người nhân văn chủ nghĩa. Chủ nghĩa nhân văn 
Hồ Chí Minh đặc biệt trong sáng và cao cả. Người là 
một người vì nghĩa quên mình, suốt đời tận tuỵ mà 
không nghĩ đến bản thân danh lợi"2.

Từ trái tim yêu nước thương dân, Bác của chúng ta 
đã tìm thấy con đường cứu dân, cứu nước. Trái tim 
nhân văn ấy, suốt đời, "Trưốc hết là lo cho con người", 
đã bao lần làm xúc động lòng Bác, và thôi thúc chúng 
ta hành động vì tình, vì nghĩa.

2. NƯỚC MẮT CHỨA CHAN TÌNH NGHĨA

Lúc đương thời Bác Hồ thường hay nói về tình 
nghĩa, "tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm 
châu bôn biển một nhà". Chuyện tình nghĩa của Bác đã 
nhiều khi làm^ho chúng ta và cả Bác xúc động, không 
cầm được nước mắt.

1, 2. "Nhân văn Hồ Chí Minh", Báo Nhân dân, số 61-5/2002.



Theo giáo sư Trần Văn Giàu: "Trong ngôn ngữ 
Việt Nam, chữ “Tình” là tiếng của những sợi tơ lòng 
quý báu, chữ “Nghĩa” nói lên các nhiệm vụ cao cả 
không thể không làm xuất phát từ đạo lý làm người 
đối với con người"1.

Mới mười một tuổi, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã 
phải mồ côi mẹ. Do cuộc sống quá thiếu thôn, kham 
khổ, bị ốm đau luôn, trưa ngày 10 tháng 2 năm 1901 
(ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý), bà Hoàng Thị 
Loan đã trú t hơi thở cuối cùng, khi vừa bước sang tuổi 
ba mươi ba. Giữa lúc cha và anh chị đang ở quê, chỉ có 
cậu bé Nguyễn Sinh Cung và đứa em trai mói sinh là ở 
bên mẹ. ở  khu thành nội Huế cấm không được khóc, vì 
là nơi gần cung vua. Bà con láng giềng đã đưa thi hài 
bà Loan ra khỏi thành nội, vượt sông Hương lên an 
táng tại chân núi Ngự Bình. Cậu Nguyễn Sinh Cung đã 
phải bồng bế, nuôi nấng em, nhờ bà con hàng xóm giúp 
đỡ, đón tết Tân Sửu trong nỗi buồn đau, cô đơn vô hạn. 
Suốt đời cậu bé Nguyễn Sinh Cung gìn giữ trong tâm 
trí hình ảnh người mẹ hiền, chân đi dép mo cau, gồng 
gánh, một bên là con nhỏ, một bên là tấ t cả gia tài 
mang theo, cùng chồng con đi bộ, vượt qua hơn 400km 
với bao SUỐI bao đèo, từ quê vào kinh đô Huế, suốt năm 
năm tần tảo giúp chồng con ăn học; ân tình của bà con

1. Trần Văn Giàu: "Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, 
đặc điểm và cội nguồn", Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, 
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Hà Nội, 2005, tr.288.



láng giềng, bạn bè và tình thương yêu đứa em út bé 
bỏng mồ côi, đói sữa, phải đi bú chực, bà con thường gọi 
là bé Xin. Tuổi niên thiếu, Nguyễn Sinh Cung đã phải 
chịu bốn đám tang, mất đi những người thân yêu, để lại 
nhiều công ơn và kỷ niệm trong gia đình, đó là ông 
ngoại, mẹ, em trai và bà ngoại.

Lớn lên, những năm bôn ba ở nước ngoài, đã nhiều 
lần Anh Nguyễn Tất Thành phải khóc. Cảnh những 
người da đen ở cửa biển Đaca khi bị chủ bắt phải bơi ra 
liên lạc vói tàu bị sóng biển cuốn đi. Cảnh tượng ấy mọi 
người coi là thường, nhưng Anh Nguyễn hết sức cảm 
động và Anh đã khóc. Anh nhố tối chuyện như thế xảy 
ra ở ta, ở biển Phan Rang: "Bọn Pháp cười sặc sụa tr-ỡíig 
khi đồng bào ta chết đuối vi chúng nó. Đối vối bọn thực 
dân tính mạng của người-thuệe-dỊaT 4 a -vàng-hay da đen 
cũng không đáng mi t xu'kf Q ^  1. -

T  . « Ễ É l l i ỡ ĩ  V  •Trong bài báo Sy-qu&ì-d&neứa:-eêĩỊg-cuọe-khai phá 
đăng trên báo Le Lil erícE/4 ,MgkyìỉÓỉthMgJ9 năm 1921, 
Nguyễn Ái Quốc đã ghĩTại đoạn trích từ một cuốn nhật 
ký du lịch của một người lính thực dân, kể lại cảnh 
hành hạ dã m an và cái chết quá đau thương của ông 
già, em bé và thiếu nữ ở một vùng làm muối ven biển. 
Cuối bài báo Anh viết:

"Khi chép đến đoạn này, tôi run lên, mắt mò lệ,



nước mắt chảy xuống hoà với mực. Tôi không thể nào 
viết được nữa. Ôi! nước Pháp đau khổ! Đông Tây đau 
khổ! Nhân loại đau khổ"1.

Kể đến đây, tôi chợt nhớ chuyện cụ Nguyễn Du đi 
sứ sang Trung Quốc cũng đã chứng kiến bao cảnh đau 
lòng, về ông già mù đi hát rong, cảnh người mẹ dắt ba 
đứa con đi ăn xin, rồi họ sẽ bỏ thây nơi ngòi rãnh. Khi 
đó, trong thuyền đầy gạo thịt ăn uống thoả thê, thừa 
vứt đổ xuống sông. Nguyễn Du đau đốn trông lên mặt 
trời như thấy vì người mà vàng úa. Khi đến sông Mịch 
La, nơi Khuất Nguyên, nhà văn hoá nổi tiếng của 
Trung Hoa, đã trẫm mình vì bị bọn thượng quan xu 
nịnh làm hại, Nguyễn Du cảm động khóc: "Đời sau ai ai 
cũng đều là thượng quan, mặt đất đâu đâu cũng là sông 
Mịch La". ■'

ở  đây, hai hoàn cầnh mà Ạnh Nguyễn và cụ 
Nguyễn Du gặp phải là khác nhau, nhưng đều là nước 
mắt của những mạch nguồn nhân iđạo Việt'Nam không 
biên giới. Nó như báo trước những việc nhân nghĩa lỏn 
lao phải làm của các bậc vĩ nhân.

Nhớ lại hồi làm bếp ở khách sạn ở Luân Đôn nước 
Anh, anh Nguyễn cầm tờ báo và chảy nước mắt vì tin 
tức về ông thị trưởng Coóc, một nhà đại ái quốc Ái Nhĩ 
Lan bị bỏ tù, đã tuyệt thực hơn bôn mươi ngày, và chết 
can đảm, dũng cảm. Anh nhớ tới chuyện cụ Tông Duy 
Tân ở nưốc ta, một nhà đại trí thức, chông Pháp, bị

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l, tr.52.



nhốt trong cũi vẫn làm thơ yêu nước. Anh Nguyễn nói: 
“Tôi tôn kính tấ t cả những Tông Duy Tân. Tôi sùng 
kính tấ t cả thị trưởng Coóc. Cái chết của họ làm cho Tổ 
quốc họ sống lại, lòng can đảm của họ là bất diệt"1.

Tôi lại nhớ tới chuyện cụ Phan Bội Châu, trong 
“Ngục trung thư", cụ kể: "Lúc còn bé đọc sách của cha 
tôi, mỗi khi đến những chỗ nói người xưa chịu chết để 
thành đạo nhân, nước mắt lại dầm đìa nhỏ xuống ướt 
đẫm cả giấy".

Đó là nước mắt của những tâm hồn giàu tình cảm, để 
rồi cái gì sẽ xảy ra với cậu bé họ Phan và Anh Nguyễn?

Trong những năm bôn ba, có lẽ niềm vui lớn nhất 
đốì với Anh Nguyễn là khi được đọc Luận cương của 
Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bác kể lại:

"Luận cương của Lênin làm cho tôi rấ t cảm động, 
phấn khỏi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng 
đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi 
nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: 
"Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ ! Đây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”

... Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 
phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin 
theo Quốc tê thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu 
tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, vừa làm công 
tác thực tế, dầrl dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa Xĩộng sản mới giải phóng được các dân



tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi 
ách nô lệ”1.

Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa chủ nghĩa yêu 
nước - tinh hoa của dân tộc Việt Nam, với những tư 
tưởng tiên phong của thời đại, để giải phóng các dân 
tộc bị áp bức, giải phóng con người. Theo cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng, đó là cuộc gặp gỡ lịch sử, một cuộc 
hẹn gặp rấ t đẹp, vì nó khai hoa kết quả biết bao thắng 
lợi cách mạng.

Thật vậy, sau chiến thắng Việt Bắc oai hùng Thu 
Đông 1947, ngày 20 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký sắc lệnh sô" 110/SL, phong quân hàm Đại 
tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đầu 
tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Phùng Thế Tài đã kể lại buổi lễ trọng 
thể phong quân hàm đại tướng: Đúng 13 giờ ngày 28 
tháng 5 năm 1948, Bác và cụ Bùi Bằng Đoàn, Trưởng 
Ban thường vụ Quốc hội đứng hai bên bàn'thờ Tổ quốc. 
Toàn thể thành viên chính phủ đứng xếp hàng ở phía 
trước. Bác bước ra trước bàn thò, tay cầm bản sắc lệnh, 
gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp ra đứng bên cạnh. Mọi 
người chờ đợi Bác cất tiếng, nhưng sao chẳng thấy Bác 
nói gì mà chỉ thấy Bác cầm mùi xoa lau nước mắt. Ai nấy 
đều xúc động. Những giây phút im lặng thiêng liêng.

Mãi sau Bác mới cất tiếng, giọng trầm trầm:
"Các cụ ta qua bao thế hệ chiến đấu cho độc lập mà



không thành, nhắm mắt mà chưa thấy được dân tộc tự 
do. Chứng ta may mắn hơn nhưng còn phải bao nhiêu 
hy sinh cố gắng. Hôm nay việc phong tướng cho chú 
Giáp là kết quả của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của 
đổng bào, đồng chí, chúng ta phải quyết giành được độc 
lập, tự do để thoả lòng những người đã mất"1.

Bác giao bản sắc lệnh cho đồng chí Võ Nguyên 
Giáp và nói: "Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà, Bác trao cho chú hàm Đại tướng để chú 
điều khiển binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó 
thác cho"2.

Lời Bác đã khiến tôi chạnh lòng nhớ lại lời than 
của cụ Phan Bội Châu: Đời tôi "trăm thất bại mà không 
một chút thành công". Tôi cũng nhớ tới lời điếu của cụ 
Huỳnh Thúc Kháng trước mộ cụ Phan Châu Trinh: 
"Thôi đất vàng một nắm, giấc mộng nghìn thu, sự 
nghiệp anh hùng, ngày nay hết cuộc. Chúng tôi chỉ 
mong mai sau này những ngưòi kế chí tiên sinh, làm 
cho vẻ vang dân tộc Việt Nam ta. Thì linh hồn tiên sinh 
sẽ được yên ổn mà ngậm cười nơi chín suốỉ vậy"3.

Liên tưông lại những chuyện như thế, tôi thấy càng 
tự hào về dân tộc mình, tự hào về vị đại tưống huyền

1, 2. Thượng tướng Phùng Thế Tài: "Vị Đại tưâng đầu 
tiên của Quân dội nhân dân Việt Nam", Báo Nhân dân, ngày
25-8-2001.

3. Thế Nguyên: "Phan Châu Trinh1, một chí sĩ giàu lòng 
nhiệt huyết", mành nhăn Việt Nam, Nxb. Văn hoá - Thông 
tin, Hà Nội, tr.<52.



thoại của dân tộc Việt Nam, Đại tướngVõ Nguyên Giáp!
Nhiều người Việt Nam đều biết hình ảnh Bác Hồ lấy 

khăn lau nưốc mắt khi viếng nghĩa trang liệt sĩ và khi 
Người báo cáo trưốc Quốc hội về những sai lầm trong cải 
cách ruộng đất. Từ xưa đến nay, có vị nguyên thủ quốc 
gia nào đã phải khóc trước mọi người vì những sai lầm 
của chính mình. Đó phải là nước mắt của ngưòi cách 
mạng chân chính, đau xót thật sự trước sai lầm trách 
nhiệm của mình, để rồi kiên quyết sửa chữa.

Hồi thực hiện chính sách kinh tê mới ở nước Nga 
năm 1920, Lênin đã từng nói: Tất cả các đảng cách 
mạng xưa nay đều đã bị tiêu vong, vì họ không biết 
những sai lầm của mình và không sửa được những sai 
lầm đó.

Ngay từ trong kháng chiến chống Pháp, trong "Sửa 
đổi lối làm việc " tháng 10 năm 1947, Bác đã sớm nhận 
thấy và chủ động ngăn ngừa căn bệnh của đảng cầm 
quyền. Bác viết: "Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm 
khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có 
gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những 
cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh 
sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa 
chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, 
mạnh dạn, chắc chắn, chân chính"1.

Trong thực tế, bài nói chuyện tại Hội nghị giảm tô 
và cải cách ruộng đất ngày 31 tháng 10 năm 1955, Bác



căn dặn cán bộ: "Phải đi sâu, xét kỹ; phải luôn luôn kiểm 
tra công tác; chấp hành chính sách phải coi trọng từ việc 
to đến việc nhỏ; phải nhớ rằng "sai một ly đi một dặm"1.

Đến Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất Bắc - Bắc 
ngày 17 tháng 12 năm 1955, Bác chỉ rõ khuyết điểm: 
"Chưa nhận thật rõ ai là địch, ai là ta... Bác đã nhiều 
lần nhắc: dùng nhục hình là dã man... cán bộ nào có sai 
lầm phải giúp đỡ sửa chữa ngay, không nên để đến cuối 
đợt mới phê bình sửa chữa"2.

Tiếp đó Đảng ta đã tổ chức thêm nhiều hội nghị, Bác 
đã có nhiều bài nói bàn về cải cách ruộng đất và chấn 
chỉnh tổ chức, để tiếp thu phê bình. Tại Hội nghị Trung 
ương lần thứ 10 (khoá II) ngày 25 tháng 8 năm 1956, 
Bác đã tiếp thu phê bình của Bộ Chính trị và đề nghị:

- "Hội nghị xét sai và sửa sai cấp tốc, không được 
cầu toàn.

- Trên cơ sở thi hành kỷ luật nghiêm minh mà bảo 
vệ Đảng ..."

Tuy không phụ trách trực tiếp, nhưng Người đã tự 
phê bình một cách nghiêm túc: "vì ta thiếu dân chủ, 
nên nghe ÍỊ, thấy ít, nên bây giò ta phải dân chủ. Tôi 
nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này; tấ t cả Trung 
ương phải nghe, thấy, nghĩ, làm như thế. Bài học đau 
xót này sẽ thúc đẩy chúng ta"3.

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.78, 87, 88, 90.
3. HỒ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốic 

gia, Hà Nội, 2007, t.6, tr.334.



Đến hội nghị của Bộ Chính trị tiếp tục thảo luận 
về tổng kết công tác cải cách ruộng đất (ngày 8 tháng 
8 năm 1958), Bác nhận định: "Cương lĩnh đưa ra đúng 
nhưng không biết cụ thể hoá, đảng có chủ quan, giáo 
điều, máy móc... quan liêu, không sát quần chúng, 
không sát thực tế, chỉ xem báo cáo, tin vào người báo 
cáo"1. Người yêu cầu bản tổng kết phải rõ ràng, nêu 
được những bài học kinh nghiệm, sao cho tăng thêm 
lòng tin tưởng phấn khởi trong Đảng, trong nhân dân, 
tăng cường khối đoàn kết.

Bác đã nêu tấm gương trung thực, dũng cảm, đầy 
trách nhiệm và tình nghĩa trong lúc Đảng ta có sai lầm, 
sóng gió.

Sau hơn 50 năm đi khắp bôri phương trời, ngày 14 
tháng 6 năm 1957 Bác đã về thăm quê hương lần đầu 
tiên với bộ quần áo kaki và đôi dép cao su quen thuộc. 
Bác không vào nhà tiếp khách. Vì Người có phải là 
khách đâu. Đến cổng tre có tấm biển nhỏ đề "Nhà Bác 
Hồ", Bác cười vui: "Đây là nhà cụ Phó bảng". Bác nhẹ 
tay vạch rào râm bụt đi thẳng vào sân và nhắc cán bộ 
địa phương: "Các chú mở lối đi đằng ấy sai rồi. cổng 
nhà cụ Phó bảng ở hướng đông này chứ!” Bác vào nhà, 
nhìn thấy bàn thờ mẹ đơn giản, đồ thờ làm bằng gỗ 
mộc, Người xúc động nói với bà con: "Xưa nhà Bác 
nghèo, bàn thờ chỉ làm bằng tre, không có chân mà chỉ

1. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2007, t.7, tr. 126, 127.



dùng hai miếng gỗ đóng gá vào hai bên cột đỡ bàn thờ 
lên, liếp bằng nứa, trên chải chiếu mộc". Chính ở gian 
ngoài tiếp khách này, các nhà Nho yêu nước đã từng 
đến đây như Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý, Đặng 
Nguyên cẩn, Đặng Thái Thân... cậu Nguyễn Sinh 
Cung thường được cha cho đứng bên cạnh để lấy nước, 
lấy thuốc giúp cha tiếp khách.

Bác ra sân, ra cổng, nhố lại cảnh cũ, Người nói: 
"Ngày trước ở ngay cổng ra vào có cây ổi đào nhiều quả 
và rấ t ngọt, trước sân là cây bưởi, bên hồi nhà có cây 
cam và sau nhà có hàng cau đẹp". Bác lại đi ra qgõ và 
hỏi bà con bên cạnh: "Trong này có lò rèn cô' Điền, bấy 
lâu nay còn tiếp tục rèn nữa không". Vừa lúc đó ông 
Hoàng Xuân Điền từ ngõ đi ra. Bác lên tiếng hỏi ngay: 
"Có phải ông Điền không?" rồi Bác nhanh nhẹn bước 
tới, nắm tay ông cụ đang run run vì cảm động, Bác hỏi: 
“Anh Điền, anh vẫn khoẻ chứ!". Đó là người bạn thời 
niên thiếu của Bác, đã từng cùng nhau đi câu cá, thả 
diều. Bác lại hỏi bà con: "Giếng Cốc nay còn nữa không" 
và Bác nói tiếp: "Nước Giếng Cốc trong và ngọt, nấu chè 
xanh và lànr tương ngon nổi tiếng cả vùng". Khi Bác hỏi 
thăm gia đình cô' Phương nay có đủ ăn không, thì mọi 
người đều nghẹn ngào. Vì ai nấy đều biết gia đình cô' 
Phương là gia đình nghèo nhất làng Sen thuở Bác từ 
giã quê hương ra đi tìm đường cứu nước.

Ngày 9 năm 12 năm 1961, Bác về thăm quê lần thứ 
hai. Ngôi nhặ tranh ba gian, nơi Bác cất tiếng khóc 
chào đời và sông những năm đầu của tuổi thơ, còn giữ



những kỷ vật quen thuộc của gia đình. Người vô cùng 
xúc động, hai bàn tay Bác run run sờ lên chiếc rương gỗ 
đặt ở gian thứ hai, phía trước chiếc giường nơi Người ra 
đời. Bên cạnh là nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà gỗ năm 
gian này đã chứng kiến bao chuyện nặng nghĩa nặng 
tình của ông bà ngoại, đã dạy dỗ, gây dựng cho cha mẹ 
Bác. Nhớ lại chuyện cụ Hoàng Đường đón cậu bé 
Nguyễn Sinh sắc, mồ côi nghèo khổ, nhưng cần cù và 
hiếu học về nhà nuôi dạy, sau lại gả con gái cho. Cụ bà 
đã mấy lần bán ruộng cho con rể ăn học. Phía sau nhà 
ông bà ngoại là ngôi nhà thò họ Hoàng Xuân. Trong 
nhà thờ có đôi câu đối:

Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ,
Chung Cự hùng thanh chấn ức niên.

(Nghĩa là: Hoàng Vân khí tốt lành truyền từ xưa 
lại, Chung Cự tiếng hùng vọng đến vạn năm sau).

Bác vào thăm viếng ngôi nhà thò họ, thấy bàn thờ 
vẫn được giữ nguyên vẹn, Bác hỏi bà con cùng đi: "Ngôi 
nhà này được lợp ngói từ bao giờ?" Vì nhà thờ xưa vẫn 
là ngôi nhà gỗ lợp tranh, mãi đến năm 1930, bà con họ 
Hoàng mới tu sửa lợp ngói như hiện nay. Bước ra khỏi 
nhà thờ thấy cây mít xanh tốt, Bác nói: "Chà cây mít 
ngày xưa nay vẫn còn. Cây mít này thường nhiều quả, 
cùi mỏng nhưng rất ngon".

Trong cả hai lần về thăm quê hương, Bác đểu hỏi 
thăm gia đình cử nhân Vương Thúc Quý. Bác nói: 
"Thầy Cử Vương là thầy học của Bác hồi niên thiêu".

Dưdi gốc cây đa ở sân vận động làng Sen, Bác Hồ đã



nói chuyện thân mật với nhân dân xã nhà và đại biểu 
các xã lân cận. Bác nói với bà con dân làng:

"Tôi xa quê hương đã năm mươi năm rồi. Thường 
tình người ta xa nhà, lúc trở vê' thì mừng mừng tủi tủi. 
Nhưng tôi không tủi, mà chỉ thấy mừng. Bởi vì khi tôi 
ra đi, nhân dân ta còn nô lệ, bị bọn phong kiến đế quốc 
đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về thì đất nưốc đã được giải 
phóng, nhân dân ta đã được tự do".

Bác căn dặn mọi người phải sản xuất tốt, đoàn kết 
thật tốt, đưa xã nhà trở thành xã kiểu mẫu. Bác đọc 
câu thơ:

"Quê hương nghĩa trọng tình cao,
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình".

Câu chuyện "Nghĩa trọng tình cao" cảm động nhất 
là những ngày trước lúc Bác đi xa. Bác nói: mẹ mình 
mất ở Huế, cha mất ở Cao Lãnh, rồi Bác muốn được 
nghe một khúc dân ca. Cô y tá chăm sóc sức khoẻ cho 
Người là Nguyễn Thị Oanh cô" gắng hát một bài dân ca 
quan họ. Nghe xong, Người cảm động và tặng cô một 
bông hồng. Câu chuyện đúng như giai điệu và lời ca của 
nhạc sĩ Trần Hoàn trong bài hát: "Lời Bác dặn trước lúc 
đi xa". Nỗi nhố miền Nam, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ quê 
hương xứ sở, đã hoà cùng làn điệu dân ca ngọt ngào, da 
diết từ thuở ấu thơ, đến lúc Người đi xa.

Ngày tiễn đưa bác ngày 9 năm 9 năm 1969, hơn 10 
vạn chiên sĩ, đồng bào và 34 đoàn đại biểu quốíc tế  đứng 
chật quảng ứường Ba Đình. Nhiều lần, cả rừng người



oà lên khóc nức nở. Cả dân tộc cùng loài người tiến bộ 
đã khóc thương Bác, "Đời tuôn nước mắt, trời tuôn 
mưa".

Nước mắt tiễn đưa Bác đã thôi thúc mãnh liệt cả 
đất nước thực hiện năm lời thề khi vĩnh biệt Người, 
"mang lá cò bách chiến bách thắng của H ồ CHỦ TỊCH 
tới đích cuối cùng"1.

Nhất định là như vậy, vì đó là niềm tin của một 
dân tộc giàu tình nghĩa. Những người cách mạng thật 
sự, chân chính, bao giờ cũng là những người giàu tình 
nghĩa nhất. Đúng như lời căn dặn và mong muôn của 
Bác: Mọi người sống vối nhau sao cho có tình, có 
nghĩa. Từ tình nghĩa gia đình, quê hương, đến "tình 
nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn 
biển một nhà". 3

3. MUÔN VÀN TỈNH THÂN YÊU

*
Trong buổi lễ kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 1970, Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng nói:

"Hồ Chủ tịch là điển hình mẫu mực của mốì quan 
hệ giữa lãnh tụ và quần chúng.

... Hồ Chủ tịch là vị chỉ huy cao nhất và gần nhất, 
đem lại tin tưởng cho chiến sĩ và đồng bào. Đôi với mỗi 
nhà Việt Nam, Bác là một người trong gia đình, thân



thiết như cha với con. Đổì với mỗi người Việt Nam, Bác 
là lương tâm tuyệt vời trong sáng, luôn luôn thấu hiểu 
từ bên trong mọi ý nghĩ và nguyện vọng của mình".

Nhà báo Bớcsét, người Ôxtrâylia đã viết: "Nói tới một 
người mà cả cuộc đòi mình để lại ân tình sâu nặng trong 
nhân dân thì không có ai ngoài chủ tịch Hồ Chí Minh".

Trong cuộc đòi hoạt động của mình, ở đâu và lúc 
nào Bác cũng quan tâm sâu sắc tới con người, trước hết 
là những người cùng khổ. Mang trong mình truyền 
thống nhân ái của dân tộc, ra đi tìm đường cứu nưốc, 
cứu dân bằng con đường lao động cực nhọc để tự kiếm 
sống, đi tối đâu anh Nguyễn cũng thấy người dân thuộc 
địa bị áp bức tàn bạo, bị khinh rẻ. Ngay cả khi đến 
chiêm ngưỡng tượng nữ thần Tự do ở nước Mỹ cuối năm 
1912, anh Nguyễn nhận thấy: ánh sáng trên đầu thần 
Tự do toả rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng 
thần Tự do thì người da đen đang bị chà đạp, sô phận 
ngưòi phụ nữ bị chà đạp. Rồi tại Pari, thủ đô văn hoá 
của châu Au, nơi đã sinh ra những tư tưởng vĩ đại: tự 
do, bình đẳng, bác ái, anh Nguyễn đã tham gia sáng lập 
hội liên hiệp thuộc địa và báo Người cùng khổ. Đây là 
một trong những tổ chức và tờ báo đầu tiên của các dân 
tộc bị áp bức.

Nhớ lại Đại hội quốc dân Tân Trào tháng 8 năm 
1945, trước các đại biểu toàn quốc Bắc - Trung - Nam, 
khi tiếp đoàn đại biểu nhân dân địa phương đến chào 
mừng đại hội, Bác đã đến bên các cháu bé rách rưới gầy 
còm và nói với các đại biểu:



Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao cho các em 
bé có cơm no, có áo ấm, được đi học, không lam lũ mãi 
thế này.

Cử chỉ và lời nói cảm động của Bác, trong những giờ 
phút rất khẩn trương và trọng đại của đất nước, như 
nhắc nhở động viên các đại biểu quốc dân, vì mục đích 
cao cả của cuộc chiến đấu giành độc lập cho đất nưóc.

Theo phong tục truyền thông của dân tộc, những 
ngày Tết Nguyên đán Bác thường đến thăm và chúc tết 
một số gia đình và địa phương. Tết năm 1962, đêm giao 
thừa, sau khi đến thăm các gia đình đã có sự chuẩn bị 
từ trước, Bác đã đến thăm một gia đình công nhân thực 
sự còn nghèo ở ngõ phô" Lý Thái Tổ - Hà Nội. Đó là gia 
đình chị Chín, có năm con, chồng là công nhân nhà máy 
đèn đã qua đòi, một mình phải đi làm phu khuân vác 
và gánh nước thuê lấy tiền nuôi con. Nhìn gian nhà lụp 
xụp vách đất lợp lá, cái giường gỗ cũ kỹ, trên bàn thờ có 
nải chuối xanh duy nhất và mấy tăm hương toả khói, 
Bác lặng đi thương cảm. Bác bế đứa bé nhất, hôn vào 
má cháu, cài chiếc cúc áo ngực vừa tuột ra và hỏi chị 
Chín chuyện gia đình, ăn tết ra sao. Chị Chín run run 
nói trong nước mắt: "Đến giờ này, cháu vẫn phải đi 
gánh nước để đổi gạo cho các cháu có miếng cơm trong 
ba ngày tết". Chị cảm động trước sự ân cần chăm sóc 
của Bác và nói: "Thưa bác, cháu không ngờ Bác lại...". 
Bác hiểu ý nói luôn: "Bác không đến thăm những gia 
đình như cô thì thăm ai?".

Ngay tốì hôm đó, khi Bộ Chính trị tập trung đến



chúc tết, Bác đã nói ngay chuyện thăm nhà chị Chín và 
kết luận: Ta có chính quyển trong tay, nhưng một số 
lãnh đạo địa phương còn nặng hình thức, chưa sâu sát 
dân nên phục vụ nhân dân chưa tốt. Sau đó Bác đã trực 
tiếp phê bình lãnh đạo thành phô'. Ngay sau khi Bác vể, 
bà con trong ngõ và thành phố đã kịp thời giúp đỡ trợ 
cấp khó khăn cho gia đình chị Chín. Cũng từ đó, nhiều 
gia đình gặp khó khăn đã được chính quyền và nhân 
dân giúp đỡ mỗi dịp tết đến.

Người Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn giành sự 
quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn. 
Nguyễn Trãi đã tâu lên vua hoài bão của mình: "Xin bệ 
hạ yêu nước, yêu dân, sao cho trong thôn cùng xóm 
vắng không có tiếng hờn giận oán sầu", coi đó là cái gô'c 
của nhạc vậy. Trong Văn tế  thập loại chúng sinh, 
Nguyễn Du thương xót mười loại người xấu sô' nhất 
trong xã hội: "Văn chiêu hồn thấm ưót giọt mưa rơi". 
Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ham muốn tột bậc của 
Người là: "Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
được học hành". Trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập 
Đảng, Bác nói: "Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc 
lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì 
mình chưa làm tròn nhiệm vụ"1.

Đó là những khát vọng nhân văn vĩ đại, của nhiều 
thê' hệ các daÀh nhân văn hoá Việt Nam, khát vọng 
ngàn đời của cả dân tộc!
________________■



Bác đã dành muôn vàn tình thương yêu cho đổng 
bào, đồng chí, đả chiến đâu, hy sinh cho những khát 
vọng ấy. Giờ đây đọc lại thư gửi các chiến 81 cảm tử 
quân Thủ đô ngày 27 tháng 1 năm 1947, tôi vẫn thấy 
cảm động sâu sắc vể tấm lòng của Bác. Bác viết:

"Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và 
nhân viên Chính phủ vì nhớ đến các em cho nên cũng 
không ai nõ ăn Tết...

Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc 
quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập 
của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật 
cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, 
Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình 
Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay 
các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để 
truyền lại cho nòi giông Việt Nam muôn đời vể sau...

Các em hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng Chính 
phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn.ỏ bên cạnh 
các em"1.

Cũng trong tháng 1 tháng 1947, khi biết tin con 
trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác đã gửi lời chia 
buồn trong đó có đoạn ghi:

"Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không 
có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả 
thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một
thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột"2.• • • »



Đọc lại bài điếu đồng chí Hồ Tùng Mậu, ngày 1 
tháng 8 năm 1951, chỉ hơn một trang giấy mà vô cùng 
cảm động, chân thành và mẫu mực. Bác viết:

"Chú Tùng Mậu ơi!
Lòng ta rấ t đau xót, linh hồn chú biết chăng?
Về tình nghĩa riêng-. Tôi với chú là đồng chí, lại là 

thân thiết hơn anh em ruột. Khi hoạt động ở đất khách 
quê người, khi bị giam ở lao tù đế quôc, khi đấu tranh ở 
nước nhà, hơn 25 năm, đã bao phen chúng ta đồng cam 
cộng khổ, như tay với chân.

Ve công việc chung-. Từ ngày Cách mạng Tháng 
Tám thành công, chính quyền nhân dân thành lập, đến 
thòi kỳ kháng chiến cứu nước, tôi đã thay mặt Chính 
phủ và Đoàn thể, giao phó cho chú những trách nhiệm 
nặng nề. Khi lãnh đạo Liên khu rv, khi giữ chức Tổng 
thanh tra và kiêm Hội trưởng Hội Việt - Hoa hữu nghị, 
chú không quản khó nhọc, luôn luôn vui vẻ làm tròn 
nhiệm vụ...

Mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tuy, 
Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện; Đoàn thể 
mất một người đồng chí trung thành, và tôi mất một 
người anh em chí thiết. Mấy nguồn thương tiếc, cộng 
vào trong một lòng tôi!...

Tôi lại hứa vối chú: toàn thể đồng sự và đồng chí sẽ 
cố gắng noi gương đạo đức cách mạng của chú, noi 
gương chú đã tận trung với nước, tận hiệu với dân.

Tôi xin gửi lời thân ái an ủi gia quyến chú Tùng 
Mậu và thưa vối Bà Cô": xin Bà Cô" chố quá độ đau



thương. Dù mất chú Mậu, tấ t cả chúng tôi đều là như 
con cháu của Bà Côi"1.

Chính tấm lòng cao cả của Bác, đã cảm hoá các bậc 
tài danh của đất nước, vì mến phục mà sẵn sàng hy 
sinh chiến đấu dưới ngọn cò của Người. Cụ Huỳnh Thúc 
Kháng, một sĩ phu lão thành, từng trải, đã ngoài 70 
tuổi, vẫn hăng hái tận tuỵ giúp cách mạng dân tộc tới 
tận hơi thở cuổi cùng. Cụ nhận xét: "Dân ta có cụ Hồ 
quả là hồng phúc!". Trước khi mất, cụ đã viết cho Bác 
Hồ những dòng đầy xúc động mà chỉ những tri ân, tri 
kỷ đích thực trên đời mới dành cho nhau:

"Tôi bệnh nặng chắc không qua khỏi: Bốn mươi 
năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước nhà đã được 
độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả. 
Chỉ tiếc không được gặp Cụ lần cuối cùng. Chúc Cụ 
sông lâu, để dìu dắt quốíc dân lên đường vinh quang 
hạnh phúc. Chào vĩnh quyết".

Ong Hoàng Minh Giám, một trí thức nổi tiếng, mới 
chỉ làm việc với Bác một thời gian ngắn, đã trầm trồ nói 
với người bạn học cũ: "Cụ nhạy cảm vô cùng, thông 
minh tuyệt vời và có những hiểu biết cực kỳ sâu rộng. 
Tôi mới làm việc với Cụ một tuần lễ mà đã học tập được 
không biết bao nhiêu điều bổ ích".

Các đồng chí được làm việc gần Bác kể rằng Bác 
không chỉ yêu quý trẻ em mà còn có tình cảm đặc biệt 
với trẻ em. Có một hôm, trời gió rét rất lạnh, mới 4 giờ



sáng đã có tiếng một em nhỏ rao hàng dưới đường phố 
vọng lên. Bác mở cửa ngó xuống nhìn theo em cho đến 
khi em bé đi khuất mới từ từ khép cửa lại.

Khi đang trò chuyện hay đọc báo mà nghe trên đài 
có tiếng hát của các cháu thiếu niên, nhi đồng là Bác 
dừng lại nghe. Đã nhiều lần Bác thi với đồng chí phục 
vụ đoán xem em bé vừa hát xong mấy tuổi. Khi hỏi lại 
bên đài phát thanh thì thường là Bác đoán đúng.

Có một lần Bác hẹn đồng chí phục vụ đưa đứa con 
nhỏ năm tuổi đến chơi vối Bác. Cháu bé mừng lắm. Bác 
cầm sẵn mấy bông hoa cho cháu, rồi hỏi chuyện cháu 
và hai bô' con. Thấy đồng chí phục vụ chưa dám lấy kẹo 
bánh đã bày sẵn, Bác bảo: "ở nhà, cháu nó là con của 
cô chú, nhưng đến đây cháu là khách của Bác, chú có 
nhiệm vụ giúp Bác đãi khách chứ".

Nhà thơ Tú Mỡ kể lại trong đại hội thi đua năm 
1952, sau buổi chiếu bóng, mọi người lục tục đứng dậy 
ra về, Bác vội đứng lên đưa tay yêu cầu trậ t tự và nói 
to: "Hãy khoan đã, để cho các cháu bé ra trước, kẻo lộn 
xộn các cháu sẽ lạc đấy". Nhà thơ thốt lên: "Chao ôi! Óc 
sáng suốt của Bác thực lạ lùng, hiếm có! Bác chăm lo 
hàng vạn việc lớn mà không quên sót một việc nhỏ 
người thường lại không nghĩ tới! Ai chú ý chăm sóc các 
cháu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh"1

Kể lại đến'đây, tôi nhớ tới hình ảnh Bác chia kẹo,
________________



cùng nhảy múa với các cháu thiếu nhi; Bác bế một cháu 
nhỏ và cháu âu yếm vuốt râu Bác; một em bé dang tay 
chạy xà vào lòng Bác; hình ảnh các cháu trường Trưng 
Vương Hà Nội, tấ t cả đều cười rất tự nhiên và rạng rõ 
xung quanh Bác; hình ảnh các cháu học sinh và dũng sĩ 
miền Nam nhiều lần tới thăm Bác, để vơi đi nỗi nhớ 
miền Nam ở trong trái tim Người... Đúng là "Ai yêu 
Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Bác đã đáp 
lại: "Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh".

Điểm nổi bật trong muôn vàn tình thân yêu của Bác 
là lòng khoan dung rộng lớn. Theo Bác, bàn tay có ngón 
dài ngón ngắn, nhưng cả năm ngón tay đều hợp nhau lại 
nơi bàn tay. Hàng triệu người Việt Nam có người thế 
này, người thê khác, nhưng đều cùng là nòi giống Lạc 
Hồng, ai cũng có ít hay nhiều lòng yêu nước. Do vậy, 
Người đã bao dung và tập hợp quanh mình vì lợi ích tối 
cao của đất nước những vị vốn là đại thần của chế độ 
phong kiến cũ như cụ thượng thư Bùi BằQg Đoàn, cụ 
khâm sai đại thần Phan Kế Toại và nhiều người khác. 
Điều đó đã làm thất bại âm mưu chia rẽ của kẻ thù, và 
cảm hoá được nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, những 
người đã một lòng một dạ đi theo cách mạng đến cùng.

Đối với tù binh Pháp, Bác đã căn dặn mọi người: 
"Phải chăm sóc hết sức chu đáo, đối xử thật nhã nhặn 
để tỏ rõ sự ân cần của ta đối với người Pháp, để cho họ
thấy rõ ta chiến đấu là vì tiền đồ của quốc gia và dân*
tộc Việt Nam chứ không có ý ghét bỏ người Pháp. Khẩu 
phần của họ phải hơn người Việt Nam. Tổ chức việc



nấu ăn và chăm nom họ cho kỹ lưỡng". Bác đã chỉ thị 
cấp cho một người Pháp 200 đồng một tháng, trong khi 
mức ăn của bộ đội ta chỉ 150 đồng một tháng.

Khi đến thăm trại tù binh trong chiến dịch biên 
giới, thấy một đại uý quân y Pháp ỏ trần, đang run lên 
vì lạnh, Bác đã cỏi chiếc áo đang mặc trao cho anh ta. 
Viên sĩ quan Pháp giơ tay nhận chiếc áo mà cảm động 
trào nước mắt. Hàng ngàn lá thư của tù binh Pháp đã 
gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, có người gọi là Bác Hồ, là 
Cha già, họ cảm ơn, hốì hận, và thức tỉnh dân tộc họ...

Sự cảm hoá lớn lao ấy, bắt nguồn từ truyền thống 
hòa hiếu của dân tộc, từ tấm lòng khoan düng độ lượng 
vĩ đại của Bác Hồ.

Đối vối đồng bào, đồng chí, có người lầm đường lạc . 
lối, có người đã từng làm khổ Bác, nhưng Bác không có 
oán trách cá nhân. Trong cuộc đời hoạt động, Bác đã 
hai lần bị bắt, bị tù  đầy, có thòi gian bị tổ chức cấp trên 
hiểu lầm, Người đã bình tĩnh vượt lên tấ t cả. Năm 1929 
chính quyền thực dân phong kiến đã kết án tử hình 
vắng mặt Nguyễn Ái Quốc, sau giảm xuốhg thành án 
chung thâĩívắng mặt. Nhưng đến khi cách mạng thành 
công, Bác đã đối xử nhân hậu với cựu hoàng Bảo Đại và 
hoàng tộc nhà Nguyễn. Bác đã mòi Bảo Đại ra làm cô" 
vấn tối cao cho Chính phủ, cử một phái đoàn đặc biệt 
do ông Lê Văn Hiến dẫn đầu vào Huế, trợ cấp cho bà 
Thành Thái và bà Duy Tân mỗi tháng 500 đồng.

Trong Bậc luôn có niềm tin vào tinh thần đại nghĩa 
của dân tộc và lòng hướng thiện của con người. Đại



tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, của chủ 
nghĩa nhân văn cộng sản; là một người nhân ái, vị tha; 
con người mà trái tim yêu thương luôn dành cho đồng 
bào mình và cho nhân loại cần lao. Người có niềm tin 
không bò bến vào nghị lực sáng tạo và lương tri của con 
người, khơi dậy ở mỗi người khả năng, tự giải phóng và 
hoàn thiện mình"1.

Mọi người Việt Nam còn nhớ mãi hình ảnh Bác Hồ 
trước lúc đi xa. Trong Di chúc Bác viết: “Cuối cùng, tôi 
để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn 
Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và 
nhi đồng".

Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, tâm trí của 
Người vẫn hướng về cuộc sông và chiến đấu của nhân 
dân hai miền Nam Bắc. Mỗi lần các đồng chí trong Bộ 
Chính trị vào thăm, Người đều hỏi: "Hôm qua miền Nam 
thắng ở đâu?". Trên tường cạnh giường Bác vẫn có treo

A.

tấm bản đồ miền Nam với các mũi tên chỉ tình hình
I

chiến sự trong những ngày gần nhất. Khoảng một tuần, 
trước khi Người mất, nước sông Hồng lên cao, Hà Nội 
trong tình trạng báo động. Bộ Chính trị quyết định 
chuyển Người đến địa điểm mới đã được chuẩn bị sẵn. 
Bác nói với đồng chí Phạm Văn Đồng: "Bác không thể bỏ 
dân mà đi được. Các chú phải làm sao để đê không vỡ,



chứ không phải là lo riêng cho Bác". Người đã ở lại với 
nhân dân Hà Nội mùa mưa bão ấy. Đốì với các bác sĩ, y 
tá đang chữa bệnh cho Bác, Ngưòi luôn động viên, an ủi, 
không muốn mọi người lo âu, phiền muộn vì mình. Ngày 
31 tháng 8, nghe tin bộ đội ta bắn rơi máy bay Mỹ, Bác 
bảo Văn phòng tặng lẵng hoa cho các chiến sĩ sư đoàn 
tên lửa 361, đó là lẵng hoa cuối cùng của Bác Hồ. Tối 
ngày 1 tháng 9, Bác nói với hai đồng chí Phạm Văn 
Đồng và Võ Nguyên Giáp cô' gắng để Người ra gặp đồng 
bào chừng 5 phút nhân ngày Quốc khánh. Khi được biết 
buổi lễ đã được tổ chức tôi qua rồi, Bác lặng đi, thế là hy 
vọng gặp đồng bào lần chót đã không thành. Sáng ngày 
mồng 2, các đồng chí trong Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng túc trực bên cạnh Người. Đến phút CUỐI cùng, 
Người không còn nói được nữa, chỉ cô' gắng nắm tay từng 
đồng chí với ánh mắt tràn đầy tình thương yêu.

4. TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN,

HIỆN THỰC VÀ CAO CẢ

Nói về đặc điểm chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, 
trong hội thảo khoa học nhân dịp kỷ' niệm 100 năm 

• ngày sinh của Người, giáo sư Trần Văn Giàu đã nói: Cụ 
Hồ là người hiền triết, lấy con người thật đang sông 
trên quả đất này "làm trung tâm của mọi sự suy tư và 
chủ đích của mọi hành động".

"Hồ Chí Minh chưa hề viết hay nói một bài riêng có 
hệ thông về chủ nghĩa nhân văn. Chủ nghĩa nhân văn



của Cụ toát ra từ toàn bộ cuộc đòi liên tục đấu tranh 
không biết mỏi, không lúc nghỉ, đã gặt hái nhiều thành 
quả và gửi lại nhiều kỳ vọng ở đời sau. Hành động và 
hành động trước sau như một...".

Đúng như vậy, tình cảm và ý chí thôi thúc chỉ đạo 
mọi hành động của con người. Vì yêu nước thương dân 
mà Bác ra đi tìm đường, đi làm cách mạng để cứu dân 
cứu nước. Vì tình vì nghĩa cao cả mà Bác đã đấu tranh 
không biết mỏi, không lúc nào nghỉ. Vì muôn vàn tình 
thân yêu mà Bác đã tạo ra sự cảm hoá kỳ diệu và 
nguồn sức sống mãnh liệt cho cả dân tộc hành động và 
chiến đấu.

Cội nguồn sức mạnh của chủ nghĩa nhân văn hành 
động và chiến đấu ấy xuất phát chính từ tư tưởng 
thương dân. Đặc biệt là từ lòng thương dân sâu sắc của 
người cha đã có ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách 
của Nguyễn Tất Thành. Sau này bắt gặp các trào lưu tư 
tưởng nhân văn của thời đại, Bác đã nâng cái lẽ sống vì 
dân trở thành tư tưởng cốt lõi về đạo đức và đường lối 
chính trị của mình.

Trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của Bác, chúng ta 
thấy lấp lánh tinh hoa nhân văn của nhân loại. Đó là 
đạo Nhân của Khổng Tử với triết lý hành động, tu 
thân, hiếu học để hành đạo giúp đời. Đó là tư tưởng vị 
tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, "ta là Phật đã 
thành, chúng sinh là Phật sẽ thành" của đạo Phật. 
Nhất là Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, chủ trương 
gắn đạo với đời, gắn bó đạo với dân tộc và đất nước. Đó



là tư tưởng nhân quyền, dân quyển và dân chủ trong 
các tuyên ngôn nổi tiếng của phương Tây. Đặc biệt là tư 
tưởng giải phóng các dân tộc thuộc địa của Lênin. Tư 
tưởng của Mác vể cải tạo thế giới, về sự phát triển tự do 
của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của mọi 
người, cùng học thuyết cách mạng của mình mà Mác 
gọi là "Chủ nghĩa nhân đạo hiện thực". Bác Hồ là tượng 
trưng cho sự kết hợp hài hoà của văn hoá - nhân văn 
Đông - Tây!

Những giá trị nhân văn hiện thực và cao cả của 
Bác Hồ chính là ở chỗ Người đã chỉ ra nguồn gốc sự 
cùng khổ của con người, có ở ngay trên  th ế  gian này, 
ngay trong cuộc đòi này. Trước hết, đó là chủ nghĩa 
thực dân.

Người đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội và con người, rằng trước hết phải giải 
phóng dân tộc vì không có gì quý hơn độc lập. tự do. Song 
đất nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do 
hạnh phúc, thì độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì. Do vậy, 
ngay khi đất nưóc mới giành được độc lập, Bác đã đề ra 
nhiệm vụ lớn" cấp bách là phải chống giặc đói, giặc dốt và 
giặc ngoại xâm. Phải xây dựng một nhà nước kiểu mới 
thật sự của dân do dân và vì dân. Trong suốt ba mươi 
năm chiến tranh và xây dựng đất nước, con đường Bác 
chỉ ra là: Hễ CÒẠ một tên xâm lược trên đất nước ta, thì 
ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sậch nó đi. Đồng thời, 
hễ còn một ngựời Việt Nam bị bóc lột bị nghèo nàn thì 
lòng Bác vẫn đau thương, coi đó là vì mình chưa làm



tròn nhiệm vụ. Để giải phóng triệt để cả xã hội và con 
người, Bác đã chỉ rõ còn phải chông thứ giặc nội xâm, đó 
là chủ nghĩa cá nhân đã đẻ ra các bệnh tật: quan liêu, 
lãng phí, tham ô, và nhiều bệnh xấu xa khác. Bác đã dầy 
công giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đến cuối đời Bác 
còn chắt chiu, chăm lo xây dựng phong trào người tốt 
việc tốt với mong ước: đẩy lùi cái xấu trong mỗi con 
người, để mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa 
đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.

Bác đã dẫn dắt và thực hiện tới tận cùng con 
đường: độc lập, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình. Đó 
là con đường nhân văn hiện thực phải do hàng triệu 
quần chúng đứng lên tự giải phóng cho mình, phải do 
nhiều thế hệ liên tục mới thực hiện được.

Chúng ta hiểu vì sao, sau chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất, "Nguyễn Ái Quốc là ngòi bút viết nhiều nhất 
tố cáo chế độ thực dân, bênh vực mạnh nhạt quyền của 
các dân tộc bị áp bức giành’lại nhân phẩm tự do, hoạt 
động tổ chức nhiều nhất để tập hợp", đoàn kết các dân 
tộc chông chủ nghĩa thực dân, như lòi Giáo sư Trần 
Văn Giàu đã kể.

Nhà báo Pháp Lacu Tuya viết: "Trong ngót nửa thế 
kỷ, ông Hồ lãnh đạo một cuộc chiến đấu chưa từng có 
về chuyển biến của chiến thuật và tình huống, về tính 
đa dạng của cách xử trí, về những hy sinh phải chấp 
nhận, về sức mạnh yếu khác nhau một tròi một vực ở 
mặt vũ khí...



Ông Hồ phải liên tiếp đương đầu với hai đế quốc 
phương Tây. Thời này, có nhà cách mạng nào đủ gan, 
lớn mật để chông đối trậ t tự của liệt cường với một 
quyết tâm bền bỉ như thế? Ông Hồ hồi sinh một dân 
tộc, tái tạo một quốc gia, lãnh đạo hai cuộc chiến tranh 
về cơ bản là chiến tranh của những người bị áp bức".

Bác thương dân quá, nên dân thương Bác lắm. 
Sinh tiền, mà cho đến khi qua đời hãy còn, Bác 
thương người, quý người và giúp xây dựng con ngưòi. 
Một nhà quan sát bảo không sai: "Cụ Hồ là một người 
xây dựng lương tri, xây dựng nó khi nó thiếu, tái tạo 
khi nó mất; Cụ thức tỉnh kẻ mê, ân cần đỡ dậy người 
trượt ngã, biến vạn ức người dân bình thường thành 
anh hùng vô danh và hữu danh trong lao động, trên 
chiến trường, trong ngục tối, trước máy chém. Để 
hiểu tại sao sức mạnh kỹ thuật của Mỹ có giới hạn 
trưốc con cháu Cụ Hồ".

Suốt 30 năm chiến tranh vô cùng khủng khiếp và 
ác liệt, không bao giờ Bác Hồ để cho cuộc chiến tranh 
đó ảnh hưởng đến bản chất nhân văn, nhân đạo trên 
đất nước mình. Trái lại, càng chiến đấu lâu dài và 
quyết liệt, mọi người Việt Nam càng quyết tâm và tin 
tưởng ở thắng lợi cuối cùng. Nhân dân thế giới càng 
sáng tỏ và tôn vinh Việt Nam là lương tâm của thời đại, 
Hà Nội là thủ đô của phẩm giá con người. Một lần nữa 
trong cuộc đụng đầu thử thách lớn lao ở thế kỷ XX này, 
lịch sử dân tộq lại khẳng định: Đem đại nghĩa thắng 
hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.



Nhân văn của Bác Hồ là nhân văn hành động, 
chiến đấu, hiện thực đến triệt để, vô cùng trong sáng và 
cao cả.

Sự trong sáng và cao cả ấy xuất phát từ bên trong 
cõi lòng chân thực, từ những mục đích rấ t cụ thể, cấp 
bách và thiết thực của dân tộc. Ngày 21 tháng 1 năm 
1946, trên báo Cứu quốc, Bác đã trả lời các nhà báo 
nước ngoài, công bô" để đồng bào và các nhân sĩ đều 
biết cho rõ ràng là:

"Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú 
quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì 
đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như 
một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước 
mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rấ t vui 
lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muôn, ham muôn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng,phần tôi thì 
làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc 
để câu cá, trồng hoa, sốm chiều làm bạn với các cụ già 
hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng 
danh lợi"1.

Lý tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức và lý tưởng 
nhân văn thông nhất trong con người của Bác. Lời công 
bô" đó đã được minh chứng toàn vẹn trong cả cuộc đời và 
sự nghiệp của Người.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.161.



Đúng như trong lòi giới thiệu bộ Hồ Chí Minh toàn 
tập đã ghi: "Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được biểu 
hiện vô cùng đa dạng và phong phú, nó thấm đậm 
trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Người, được tỏa 
sáng trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng mốì quan 
tâm ân cần đối với mỗi con người; tấ t cả đều toát lên 
tình yêu thương, sự tôn trọng, thái độ bao dung và 
niềm tin vào khả năng cải tạo của con người, dù cho họ 
có nhất thời lầm lạc. Bằng hành động và ứng xử của 
mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền lại cho chúng ta 
một đạo lý làm người là phải biết yêu thương và sống 
với nhau có tình nghĩa"1.

Nhân văn là kết tinh, là bản chất cốt lõi của văn 
hoá. Có người nói văn hoá là cái còn lại, sau khi mọi cái 
khác qua đi. Cái còn lại lâu dài mãi mãi đối với dân tộc 
Việt Nam là văn hoá về niềm tin yêu con người. Đó là 
niềm tin yêu vô bờ bến của Bác vối đồng bào mình. Đó 
là niềm tin yêu mãnh liệt, thủy chung của cả dân tộc 
với Bác. Cả hai niềm tin yêu ấy đều rất kỳ diệu. Nhờ có 
niềm tin yêu ấy, dân tộc ta đã sáng tạo ra, những trang 
sử vẻ vang nhất của mình trong thế kỷ XX. Giờ đây 
niềm tin yêu ấy đang soi đường, khơi dậy trong mỗi con 
người Việt Nam lòng tự hào, ý chí và nhiệt tình cách 
mạng, để tự hoàn chỉnh mình, để tự mình làm ra tấ t cả 
trong thế kỷ XXI.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l, tr. XIX.



Chương II

TR Í TUỆ ở  THỜI Đ Ạ I H ồ  CHÍ MINH

Thời đại là thời gian lịch sử dài có chung đặc điểm, 
đánh dấu cắm mốc sự phát triển tiến bộ lớn lao trong 
toàn bộ chiều dài của lịch sử dân tộc.

Người Việt Nam muôn đời tự hào về thòi đại Hùng 
Vương dựng nước. Các vua Hùng đã có công xây dựng 
nước Văn Lang, là nhà nước đầu tiên của người Việt. Suốt 
mấy ngàn năm nay, nhân dân ta vẫn nhắc nhở nhau:

Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.

Hàng năm, cứ đến ngày giỗ Tổ, cả 'dân tộc lại 
hướng về đền Hùng, như trở về với tổ tiên cội nguồn, 
càng tự hào mình là con Rồng, cháu Tiên, càng thấu 
hiểu tình nghĩa đồng bào và càng lưu giữ mãi những 
truyền thuyết cao sang, những phong tục truyền 
thông tốt đẹp. Lịch sử đã qua tưởng như xa xăm mà 
có sức sông kỳ lạ.

Năm 938, với chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền 
đã chấm dứt hơn nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu thời kỳ 
độc lập tự chủ, xây dựng kỷ nguyên văn minh Đại Việt.



Từ bản Chiếu dời đô ra Thăng Long của Lý Thái Tổ, 
đến bài thơ "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" của Lý 
Thường Kiệt; từ ba lần quân dân nhà Trần đánh thắng 
đế quốc Nguyên Mông, đến Bình Ngô Đại Cáo thời Lê 
Lợi - Nguyễn Trãi; từ Quang Trung đại phá quân 
Thanh đến Truyện Kiều bất hủ của Nguyễn Du; đó là 
kỷ nguyên độc lập, tự cường, rực rõ văn trị và chói lọi 
võ công.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 đã mở 
ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, mà chúng ta 
thường gọi là thòi đại Hồ Chí Minh. Rồi đây các nhà 
lịch sử sẽ tổng kết đầy đủ. Song như Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng đã khái quát: "Tất cả những gì tốt đẹp của 
dân tộc trong 4000 năm lịch sử đều sông dậy tràn  đầy 
sức mạnh hơn bao giờ hết trong thời đại Hồ Chí 
Minh”. Lần đầu tiên dân tộc ta phải chống lại các đế 
quốc xâm lược hùng mạnh nhất của thế  giới hiện đại. 
Lần đầu tiên cách mạng Việt Nam hoà nhập với xu thế 
của cách mạng thế giới. Lần đầu tiên chúng ta xây 
dựng một nhà nước kiểu mới, thật sự là của dân, vì tự 
do hạnh phúc cho dân.

Người đi tìm đường, dẫn dắt từng bước tới thắng
lợi. Người là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của thời đại đó,
Người là Chủ tịch Hồ Chí Minh.'%

Chúng ta hãy trở lại từng trang lịch sử để tìm 
hiểu quá trình hình thành và thắng lợi của thời đại 
Hồ Chí M inh.v



1. BỐI CẢNH ĐẤT NƯỚC

Từ khi Pháp xâm lược đất nước ta, triều đình nhà 
Nguyễn lúc đầu có chống cự yếu ớt, sau đã từng bước 
nhân nhượng, cầu hoà và CUỐI cùng là đầu hàng để giữ 
lấy ngai vàng vì lợi ích riêng của hoàng tộc. Trong khi 
đó, phong trào chông Pháp ngày càng dâng cao trong cả 
nước với những tấm gương sáng như: Trương Định, 
Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện 
Thuật... Sự thất bại của phong trào cần Vương đánh 
dấu sự bất lực của vua quan phong kiến trước nhiệm vụ 
lịch sử.

Những năm đầu của thế kỷ XX, đất nước lại sôi 
động các phong trào mới, tiêu biểu cho tinh thần yêu 
nước và trí tuệ của dân tộc lúc này là Phan Bội Châu 
với phong trào Đông Du và Phan Châu Trinh với phong 
trào Duy Tân. Nhưng rồi phong trào Đông Du bị tan rã, 
Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi nước Nhật tháng 2 
năm 1909. Các lãnh tụ của phong trào Duy Tân bị đàn 
áp: Trần Quý Cáp bị xử tử, Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên cẩn... bị đày 
ra Côn Đảo. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa 
tháng 12 năm 1907. Cuộc biểu tình chống sưu thuế ở 
miền Trung bị đàn áp vào tháng 4 năm 1908. Vụ Hà 
Thành Đầu Độc bị thất bại và bị tàn sát. Khởi nghĩa 
Yên Thế bị bao vây và đánh phá...

Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã từng đánh thắng 
những kẻ xâm lược mạnh hơn mình gấp bội. Nhưng lần



này tri thức đánh giặc và chủ nghĩa yêu nưổc Việt Nam 
đứng trước thử thách sống còn là kẻ thù mới, với phương 
thức tư bản cao hơn. Lịch sử dân tộc đang đặt ra vấn đề 
là phải tìm ra còn đưòng nào để cứu dân, cứu nưốc.

Anh Nguyễn Tất Thành* * sinh năm 1890, trong một 
gia đình nhà Nho yêu nước, sống gần gũi vói nhân dân. 
Anh lớn lên giữa lúc các phong trào yêu nước đầu thế 
kỷ XX đang sôi sục, nhưng đau thương và đang ở thòi 
kỳ khó khăn nhất.

Anh Thành sinh ra ỏ một miền đất giàu truyền 
thống, quê hương của Mai Hắc Đế, Nguyễn Biểu, Đặng 
Dung, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Phan Đình 
Phùng, Phan Bội Châu; đây cũng là quê hương của 
Trần Phú, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Nguyễn 
Thị Minh Khai. Miền quê này "là trung tâm hoạt động 
của các phong trào chống Pháp từ Văn Thân qua Đông 
Du, đến Xô Viết Nghệ Tĩnh".

Từ thời thơ ấu, anh Thành được sống trong sự chăm 
sóc đầy tình thương yêu của ông bà ngoại và cha mẹ. Là 
một cậu bé ham hiểu biết, hay hỏi những điều mới lạ. 
Khi thấy trồi mưa có tiếng sấm, anh đã hỏi người lớn 
sấm ỏ đâu, khi biết sấm ở trên trời lại hỏi: "Thế ở trên 
tròi có còn gì nữa không, có ngưòi ta không?".

Phụ thân của anh Thành là ông Nguyễn Sinh sắc, 
mồ côi cha mẹ*từ nhỏ, sống cần cù, vất vả và rấ t ham 
mê học tập. Sau này các con ông vẫn thường hỏi vì sao

-  '

* Tên khai sịnh của Bác Hồ khi Người học ở Huế (BT).



hồi nhỏ cha khổ thế. Lớn lên, ông đã dùi mài kinh sử 
ngót ba chục năm để đền ơn công lao ông bà ngoại và 
người vợ hiền thảo. Đã hai khoa thi hương, ba lần thi 
hội, nhưng khi đỗ đại khoa là phó bảng, ông lại không 
muốn ra làm quan, vì cái cảnh nhốn nháo nơi quan 
trường, vì cái nhục mất nước. Để ghi nhớ và răn dạy các 
con, ông đã viết lên xà nhà của mình câu: "Vật dĩ quan 
gia vi ngô phong dạng", nghĩa là: "chố lấy phong cách 
nhà quan làm phong cách nhà mình". Ồng đã sống và 
làm gương cho các con về điều đó. Trong buổi bình văn 
ở trường Quốc Tử Giám ở Huế, ông đã bộc lộ tâm trạng 
của mình: "Quan trường thị nô lệ trung chi nô lệ hựu nô 
lệ", nghĩa là: "Quan trường là nô lệ trong đám người nô 
lệ lại càng nô lệ hơn". Ông thường phê phán lối học 
thuộc làu kinh sử của các nhà Nho thủ cựu là "chi diệp 
chi văn", nghĩa là học điều trên cành trên lá, xa rời cuộc 
sống, không có ích gì. Khi vua quan Nam triều làm tôi 
tớ cho giặc thực dân, năm 1904 Phan Châu Trinh đã 
gọi vua là "dân tặc" (giặc của dân). Ông phó bảng 
Nguyên Sinh sắc cũng đã phủ nhận cái thuyết trung 
quân của đạo Nho, trung quân không phải là ái quốc. 
Ái quốc phải là ái dân, vì nước là của dân.

Gia đình và cuộc sông của ông Nguyễn Sinh sắc đã 
có ảnh hưởng rất sâu sắc tới việc hình thành chí hướng 
và nhân cách của anh Nguyễn Tất Thành.

Từ nhỏ anh Thành đã được giúp cha việc chè nước 
tiếp khách. Lớn lên anh được theo cha đi nhiều nơi tiếp 
xúc với các nhà Nho yêu nước khắp Nghệ An, Hà Tĩnh,



Thái Bình. Đã hai lần anh Thành được sống cùng cha ở 
kinh đô Huế gần 10 năm. Anh Thành được cha gửi theo 
học các thầy giáo có tiếng về yêu nước, thương dân, 
được học vốn cơ bản về Hán học, và bước đầu được học 
những kiến thức mới ở trường tiểu học Vinh và Quốc 
học Huế. Ông Nguyễn Sinh sắc muốn gửi gắm cho con 
trai mình những hiểu biết và tầm nhìn để đi tới thành 
đạt, như cái tên ông đã đặt cho con: Nguyễn Tất Thành.

Từ lúc 10 tuổi, anh Thành đã được nghe Phan Bội 
Châu, khi rượu say, thường ngâm hai câu thơ của 
Viên Mai:

"Mỗi phạn bất vọng duy trúc bạch,
Lập thân tối hạ thị văn chương".

Nghĩa là:
"Mỗi bữa (ăn) không quên ghi sử sách,
Lập thân hèn nhất ấy (là) văn chương".

Lúc 13 tuổi, ở trường tiểu học Vinh, lần đầu tiên 
anh Thành được nghe những từ Tự do, Bình đẳng, Bác 
ái. Đó là khẩu hiệu nổi tiếng của Đại cách mạng Pháp 
năm 1789. Anh đã nảy ra ý muốn tìm hiểu những gì ẩn 
giấu đằng sau những từ ấy.

Tuổi trẻ của anh Thành đã được chứng kiến tâm 
trạng trăn trở day dứt của các bậc sĩ phu yêu nước. Sau 
này, có lần Bác nhắc lại: Nhân dân Việt Nam, trong đó 
có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau 
ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống trị của 
Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, 
có người lại cho là Mỹ.



Anh Thành sống ở kinh đô Huế, nơi trung tâm 
chính trị, văn hoá và phong trào Duy Tân lúc bây giờ. 
Cuộc vận động "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân 
sinh" của Phan Châu Trinh đã đi vào quần chúng, đã 
dấy lên phong trào chông sưu thuế ở Trung Kỳ năm 
1908, làm rung chuyển cả bộ máy cai trị của thực dân ở 
Đông Dương. Lần đầu tiên ở Việt Nam đã xuất hiện 
những tư tưởng dân chủ, cải cách giáo dục, như một 
tuyên ngôn làm "đảo lộn ngai vàng, đảo lộn quý tộc, đảo 
lộn Khổng - Mạnh, đảo lộn đặc quyền, đảo lộn phương 
thức sinh hoạt, phong tục tập quán"1.

Anh Thành đã tham gia cuộc biểu tình chống thuế 
ở Huế tháng 4 năm 1908. Anh đã chứng kiến cảnh thực 
dân Pháp đã thẳng tay đàn áp người nông dân tay 
không có vũ khí. Chúng chém đầu những người cầm 
đầu cuộc biểu tình, bỏ tù những sĩ phu yêu nước trong 
đó có cả thầy giáo ỏ trường Quốc học Huế. Vua Thành 
Thái cũng bị phế truất, rồi đưa đi đày. Bản thân anh 
Thành cũng bị cảnh sát Pháp theo dõi. Bọn thực dân đã 
khiển trách ông Nguyễn Sinh sắc về việc con trai ông 
phát ngôn bài Pháp.

Đang học ở Quy Nhơn, tháng 1 năm 1910, anh 
Thành biết tin ông Nguyễn Sinh sắc bị "triệt hồi" chức 
tri huyện Bình Khê, bị triều đình gọi về kinh đô để xem 
xét. Anh Thành không theo cha về Huế mà đi tiếp

1. Nguyễn Văn Xuân: Phong trào Duy Tân, Nxb. Đà 
Nẵng, 1995, tr.33.



xuống phía nam. Đi đến Phan Thiết thì tiền nong dành 
dụm đã cạn, anh phải nghĩ đến việc tìm cách vừa sinh 
sống, vừa dành dụm tiền đi tiếp. Nhờ gặp ngưòi quen 
với phụ thân, anh được giới thiệu vào làm trợ giáo ở 
trường Dục Thanh, ở  đây, qua những sách tân thư, lần 
đầu tiên anh Thành có dịp tiếp cận vối những tư tưỏng 
của những văn hào và triết gia Pháp đã khởi xướng các 
thuyết nhân quyển, dân quyền, tự do, bình đẳng, bác 
ái. Điều đó càng thôi thúc anh phải học hỏi để tìm hiểu 
nước Pháp.

Tháng 2 năm 1911, anh Thành vào Sài Gòn, càng 
thấy rõ hơn hai cảnh sống đối lập giữa bọn thực dân và 
những ngưòi lao động mất nước. Anh đã làm quen với 
các thuỷ thủ trên tàu  của Pháp ỏ cảng Nhà Rồng để xin 
việc làm trên tàu. Anh nói: "Tôi muôn đi ra ngoài, xem 
nước Pháp và nưóc khác. Sau khi xem xét họ làm như 
thế nào, tôi sẽ trỏ về giúp đồng bào chúng ta". Hôm 
trước khi lên đường, anh Thành chưa yên lòng vì sức 
khoẻ của cha. Anh đã được cha động viên: Cứu nưốc tức 
là hiếu với cha rồi đó, cha chỉ ỏ quanh quẩn đất Sài gòn 
này để trông'chờ tin tức của con...

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, anh Nguyễn Tất Thành 
ra đi, trên tàu Latusơ Tơrêvin rời cảng Nhà Rồng đi 
Mácxây. Như lời Các' Mác: Khi lịch sử đã đặt ra vấn đề 
gì thì điều kiệm tiền đề để giải quyết đã sẵn sàng. Anh 
Thành ra đi một mình với hai bàn tay trắng, nhưng đất 
nước, gia đìnt^ và quê hương đã trao cho anh những 
hành trang cần thiết làm tiền đề, để tìm hiểu nước



Pháp và tìm hiểu thế giới. Ai trả lòi được những đòi hỏi 
của lịch sử sẽ là anh hùng, vĩ nhân.

2. BA MƯƠI NĂM BÔN BA TÌM ĐƯỜNG cứu NƯỚC

(1911-1941)

Làm phụ bếp trên tàu, xưng tên là Ba, điểu trước hết 
với tuổi trẻ của anh là công việc vất vả cực nhọc để tự 
kiếm sông, để đi và để biết. "Suốt ngày, anh Ba đẫm nước, 
hơi và mồ hôi, mình đầy bụi than". Làm việc từ bốn giò 
sáng đến chín giờ tối mới xong, mệt lử, nhưng anh Ba vẫn 
thức để đọc và viết đến nửa đêm. Anh siêng năng, nhẫn 
nại, ngoan ngoãn, rất dễ yêu và không bao giờ nói tục, 
nên được mọi người trên tàu yêu mến, giúp đỡ.

Đến Mácxây, mỗi nhân viên Việt Nam được lĩnh 
lương từ một đến hai trăm quan, còn anh Ba là phụ bếp 
chỉ được mười quan. Lương ít nhưng anh Ba đã học 
được nhiều điều mới lạ: Tiếp xúc với hai người lính trẻ 
giải ngũ về Pháp, họ đã cho anh mượn những quyển 
sách nhỏ và dạy anh đọc và viết, và anh Ba ngạc nhiên 
thấy "cũng có những người Pháp tốt", ở  Mácxây anh lại 
ngạc nhiên: "ơ, ở Pháp cũng có người nghèo như bên 
ta!". Trông thấy những gái điếm, anh suy nghĩ: "Tại sao 
người Pháp không "khai hoá" đồng bào của họ trước khi 
đi khai hoá chúng ta". Khi vào tiệm cà phê, lần đầu 
tiên người Pháp gọi anh bằng "ông". Tóm tắt cảm tưởng 
đầu tiên của anh là: "Người Pháp ở Pháp tốt, lễ phép 
hơn người Pháp ở Đông Dương".



Anh Ba là một thanh niên mảnh khảnh nhưng lanh 
lợi, can đảm, chịu được khổ, muôn đi xem các nưốc. 
Năm 1912, anh đã nhận làm bồi cho các sĩ quan trên 
một chuyên tàu chỏ hàng đi vòng quanh châu Phi. Mỗi 
lần tàu cập bến, thế  nào anh cũng tìm cách đi thăm 
thành phố. ồ  đâu anh cũng thấy bọn thực dân rấ t tàn 
ác. Anh đã khóc trước cảnh những ngưòi da đen bị sóng 
cuốn đi ở biển Đaca. Từ đây anh lại rú t ra nhận xét: 
"Đối vói bọn thực dân, tính mạng của người thuộc địa, 
da vàng hay da đen cũng không đáng một xu".

Anh Ba rấ t tốt với mọi người và không bao giò cãi 
cọ với ai. Nhưng anh Ba hơi khác thường. Mỗi ngày anh 
dậy thật sốm để xem mặt trời mọc. Và trong những 
đêm trăng, anh hầu như không ngủ, anh đi đi lại lại 
trên tàu, ngắm tròi ngắm trăng.

Cuối năm 1912, anh Thành theo con tàu dừng lại ở 
nước Mỹ. ở  đây, anh có dịp tìm hiểu bản tuyên ngôn 
độc lập nổi tiếng của nhân dân Mỹ, chiêm ngưỡng 
tượng thần Tự do, xem những ngôi nhà cao chọc trời ở 
Niu Oóc. Anh cũng chứng kiến những ngôi nhà ổ chuột, 
cuộc sông cơ*cực, nạn phân bỉệt chủng tộc với người da 
đen ỏ khu Hấclem.

Ngày 15 tháng 12 năm 1912, từ Niu Oóc, anh có 
viết thư cho Khâm sử Trung Kỳ nhờ cho biết tình hình 
và địa chỉ củẩ ^ha anh. Trong thư anh nói đã gửi cho 
cha ba ngân phiếu* nhưng mới chỉ nhận được một lần 
trả  lòi. . '«v -

Thời gian này, anh Thành nhận thấy phải quyết



tâm học tiếng Anh. Khoảng từ giữa năm 1913 đến 
1917, anh đã sông ở Anh. Ngày đầu anh nhận việc cào 
tuyết trong một trưòng học, tuyết trơn, mình đẫm mồ 
hôi, tay chân rét cóng, mệt lử và đói bụng. Vì quá sức, 
anh đành phải bỏ việc. Hai ngày sau, anh nhận việc đốt 
lò. Trong hầm hết sức nóng, ngoài tròi hết sức rét, 
không đủ quần áo, anh bị cảm, phải nghỉ việc hai tuần 
lễ. Sô" tiền để dành, phải trả tiền phòng ở, tiền ăn, và 
sáu bài học chữ Anh, chỉ còn sáu hào rưỡi. Đó là những 
ngày tháng chỉ lo làm khỏi đói, song anh vẫn ước ao sẽ 
sớm nói và hiểu được tiếng Anh nhiều hơn. Anh phải 
đến sở tìm việc và được giới thiệu đến làm thuê ở khách 
sạn Cáclơtơn ở Luân Đôn. Anh Thành làm việc rất cẩn 
thận. Anh đã thu dọn sạch sẽ những miếng ăn thừa còn 
ngon lành đưa lại nhà bếp, để có thể cho người nghèo. 
Ông "vua bếp" Excôpphiê mến anh nên không để anh 
phải rửa bát nữa, chuyển anh sang chỗ làm bánh, lương 
cao hơn. Anh càng có nhiều thì giờ để học tiếng Anh. 
Hàng ngày, vào giờ nghỉ buổi sáng sóm và buổi chiều, 
anh Thành ngồi trong vườn hoa Hayđơ, tay cầm quyển 
sách và cái bút chì. Hàng tuần vào ngày nghỉ, anh đi 
học tiếng Anh vối một giáo sư người Italia.

ở  nước Anh, có lần báo đưa tin về cái chết của ông 
thị trưởng Coóc, nhà đại ái quốc Airơlen, anh Thành rất 
cảm phục và đã khóc. Anh thường có thư gửi Phan 
Châu Trinh lúc đó đang ở Pari. Trong thư nói về sinh 
hoạt, học tập, tình hình Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
cuối thư anh thường ghi: "Cuồng diệt Nguyễn Tất



Thành" (Người cháu hăng say Nguyễn Tất Thành). Anh 
đã tham gia Hội những người lao động hải ngoại, là tổ 
chức bí mật của những người lao động châu Á tiến bộ 
trên đất Anh. Năm 1915, anh gửi bức thư cho toàn 
quyền Đông Dương để nhò chuyển tối phụ thân của 
mình. Cuối năm 1917, anh Thành trở lại nưóc Pháp. 
Khi gặp nhà ái quốc Phan Châu Trinh và luật sư Phan 
Văn Trường, anh nói: "Trong khi vua Duy Tân nổi dậy 
ở Huế, nhân dân Thái Nguyên và nhiều nơi khác khỏi 
nghĩa, thì chúng ta phải làm gì chứ?".

Anh Thành muốn tìm hiểu nước Pháp từ lúc niên 
thiếu. Lúc này Pari có hàng vạn người Việt Nam, phần 
đông là binh lính và vài trăm dân sự. Pari là trung tâm 
văn hoá của châu Âu, trung tâm liên minh của các đế 
quốc. Ở đây có thuận lợi trong việc tìm hiểu tình hình ở 
Việt Nam. Mới đến Pari, anh Thành được sự giúp đỡ 
của Phan Châu Trinh, cụ dạy cho anh nghề làm ảnh. 
Anh học thêm tiếng Pháp ở luật sư Phan Văn Trường. 
Nơi ở chung của ba người đã trở thành điểm hội tụ của 
nhiều người Việt Nam sinh sông trên đất Pháp.

Năm 19Ĩ9, đã xuất hiện những pháo hiệu đầu tiên 
của những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp. 
Nguyễn Tất Thành và 79 người Việt Nam nữa đã tham 
gia Đảng Xã hội Pháp. Ngày 20 tháng 4 năm 1919, 
người thợ máy Việt Nam Tôn Đức Thắng đã dũng cảm 
tham gia kéo cờ trên chiến hạm Phrăngxơ của hải quân 
Pháp ở Biển Đen kêu gọi cả hạm đội quay tàu trở về, 
góp phần bảo vệ hoà bình và Chính quyền Xô Viết non



trẻ. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, Bản yêu sách của nhân 
dân An Nam do Nguyễn Tất Thành soạn thảo và ký tên 
Nguyễn Ái Quốc đã được gửi hội nghị các nước đế quốc 
họp ở Vécxay với những yêu sách khiêm tôn sau đây:

"1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án 
tù chính trị;

2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho 
người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về 
mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các 
toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bô" và áp bức 
bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;

3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận-,
4. Tự do lập hội và tự do hội họp-,
5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;

/

6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và 
chuyên nghiệp ở tấ t cả các tĩnh cho người bản xứ;

7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các 
đạo luật;

8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do 
người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho 
nghị viện biết được những nguyện vọng của người 
bản xứ..."1.

Bản yêu sách tám điểm trên đã được đăng trên báo 
Nhân đạo và báo Dân chúng ở Pari. Nguyễn Ái Quốc đã 
sống rất nghèo khổ để có thể bỏ tiền thuê và in yêu 
sách thành hàng ngàn tờ truyền đơn bằng tiếng Pháp,



bằng chữ quốc ngữ theo thể văn vần, và cả chữ Hán để 
phân phát trong các cuộc họp, mít tinh, gửi qua bưu 
điện, qua các thuỷ thủ, chuyển về trong nước.

Chương trình Uynxơn ở hội nghị Vécxay đã được 
Quốc tế  Cộng sản đánh giá "chỉ làm thay đổi cái nhãn 
của chế độ nô lệ thuộc địa". Anh Nguyễn tuy chưa biết 
được nhận định quan trọng này, nhưng thực tế đã rèn 
luyện cho anh sớm tự nhận ra điểu đó. Ngay trong năm 
1919, Nguyễn Ái Quốc đã có những bài báo đầu tiên 
đáp lại thái độ của bọn thực dân đối với bản yêu sách, 
vạch trần cái "Tâm địa thực dân" muốn giữ dân bản xứ 
"vĩnh viễn trong cảnh nô lệ". Bài học sâu sắc rút ra là: 
"Muôn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy 
vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình".

Sáu năm sông ở Pháp là thời kỳ hoạt động sôi nổi, 
oanh liệt, xuất sắc, đánh dấu sự chuyển biến tư tưởng, 
sự trưởng thành và khẳng định con đường cứu nưốc của 
Nguyễn Ái Quốc. Thực tê hoạt động trong phong trào 
công nhân Pháp đã giúp anh tiếp thu luận cương của 
Lê nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, để rồi trở 
thành người bản xứ duy nhất tham gia thành lập Đảng 
Cộng sản Pháp ở đại hội Tua năm 1920. Vượt qua cuộc 
sống kham khổ, luôn bị bọn thực dân theo dõi, thù ghét, 
Nguyễn Ái Quổíc đã tham gia sáng lập Hội liên hiệp 
thuộc địa năm 1921. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một 
tổ chức liên minh các dân tộc bị đê quốc áp bức, để đấu 
tranh giải phóng cho mình, ra đòi ngay tại trung tâm 
chính trị của chính chủ nghĩa đế quốc. Năm 1922,



Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tò báo Người cùng 
khổ; anh là chủ nhiệm kiêm chủ bút, giữ quỹ, kiêm cả 
phát hành, đôi khi trực tiếp đi bán báo, đồng thời là cây 
bút chính của tờ báo. Những bài báo của Nguyễn Ái 
Quốc trong thời gian từ 1919 đến 1924 đã tô" cáo, lên án 
chế độ thực dân tàn ác ở các thuộc địa; kêu gọi các đảng 
cộng sản ở chính quốc phải giúp đỡ phong trào đấu 
tranh giải phóng ở các thuộc địa; đã xuất hiện những 
luận điểm mới sáng tạo như: Ví chủ nghĩa tư bản như 
một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một 
vòi bám vào thuộc địa, muốn giết con vật ấy phải đồng 
thòi cắt cả hai vòi. Cách mạng ở thuộc địa cần phải chủ 
động và' có thể giành thắng lợi trước cách mạng ở chính 
quốc, lúc đó sẽ giúp lại anh em ở chính quốc nhiệm vụ 
giải phóng hoàn toàn. Anh cho rằng châu Á với các đặc 
điểm lịch sử như chế độ "tỉnh điền", ruộng công, Thuyết 
đại đồng của Khổng Tử, tư tưởng "dân vi quý" của 
Mạnh Tử... là những cơ sở để châu Á dễ tiếp thu chủ 
nghĩa cộng sản hơn ở châu Âu.

Nguyễn Ái Quốc đã góp phần hoàn chỉnh Đề cương 
về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, trở thành người 
đồng chí thân thiết và tin cậy, là người đã dẫn đầu cuộc 
đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa.

Ngày 13 tháng 6 năm 1923, Đảng Cộng sản Pháp tổ 
chức cho Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pari sang Nga để 
dự hội nghị Quốc tế và phát biểu về vấn để thuộc địa. 
Với bao kỷ niệm sâu sắc và lưu luyến, chắc anh cồn nhớ 
mãi những người bạn ở Pháp đã giúp anh từ bước đi



đầu tiên đến lúc trưởng thành, từ tập viết báo, rồi đõ 
đầu, cho mượn phòng làm trụ  sở, để ra đời báo Người 
cùng khổ. Các nghị sĩ và luật sư của Đảng Xã hội, 
phong trào công nhân Pháp sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ, 
nếu có ai xâm phạm tới anh. Trong bức thư chia tay gửi 
các bạn cùng hoạt động ở Pháp, anh đã bàn giao công 
việc thật chu đáo, với lòi lẽ thân thiết, cảm động:

"Mặc dầu chúng ta là những người khác giông, khác 
nước, khác tôn giáo, chúng ta đã thân yêu nhau như 
anh em"1. .

"Đối với tôi câu trả lời đã rõ ràng: Trở về nưốc, đi vào 
quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn 
luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập"2.

Riêng đối với hai cháu nhỏ là con gia đình luật sư 
người Ảngti, anh viết:

"Có lẽ rất lâu, các cháu sẽ không được thấy chú 
Nguyễn, không được leo lên đùi, lên lưng chú như các 
cháu thường làm và cũng rấ t lâu chú sẽ không thấy cô 
Alitxơ (Alice) và cậu Pôn (Paul) của chú. Khi chú cháu 
mình gặp nhau, có lẽ chú đã già, các cháu đã lớn bằng 
ba và má... *

Các cháu ngoan. Học thuộc bài. Vâng lời cha mẹ. 
Đừng đánh con chó nhỏ Mariúyt (Marius) của các cháu. 
Khi các cháu đã hơi lốn, các cháu sẽ đấu tranh cho Tổ 
quôc của các cháu cũng như ba má, chú Nguyễn và 
những chú khác.



Các cháu nhỏ thân yêu của chú, chú hôn các cháu 
rất kêu. Các cháu hôn mẹ hộ chú.

Chú Nguyễn"1.
Qua hơn một năm ở Mátxcơva, nơi trung tâm phong 

trào cộng sản quốíc tế  (tháng 7 năm 1923 - tháng 10 
năm 1924), Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của 
nông dân thuộc địa được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc 
tế  nông dân; là người Việt Nam đầu tiên vào học trường 
Đại học Phương Đông cùng đại diện của hơn 60 dân tộc 
anh em. Rất tiếc là không được gặp Lênin, anh Nguyễn 
đã vào viếng thi hài của Người, lặng lẽ trầm ngâm, trời 
lạnh giá âm 30 độ, chân tay tê cóng, rớm máu. Ngay 
hôm ấy, anh đã viết bài: "Lênin và các dân tộc thuộc 
địa", với niềm tin: “Khi còn sổng, Người là người cha, 
thầy học, đồng chí và cô" vấn cho chúng ta. Ngày nay, 
Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới 
cuộc cách mạng xã hội"2.

Tại Đại hội lần thứ V Quốc tế  cộng sản năm 1924, 
Nguyễn Ái Quốic đã tận dụng mọi cơ hội có được để bổ 
sung, gợi ra vấn đề và nếu cần sẽ thức tỉnh các đồng chí 
về vấn đê thuộc địa. Anh đã được mời đến Hồng trường 
để nói chuyện nhân ngày 1 tháng 5 năm 1924; được mời 
tham dự Đại hội Quốc tế  Công hội đỏ, Đại hội Quốc tế 
cộng sản thanh niên và Tổ chức Quốc tế  Cứu tế  đỏ.

Trong một lần gặp gỡ, phỏng vấn Nguyễn Ái Quốíc, 
nhà thơ Liên Xô Ôxíp Manđenxtam đã viết: "Đó là một



thanh niên gầy gò, linh hoạt, mặc cái áo len đan... Từ 
Nguyễn Ái Quốic đã toả ra một thứ văn hoá, không phải 
văn hóa Âu Châu, mà có lẽ là một nền văn hoá tương 
lai... Dân An Nam là một dân tộc giản dị và lịch thiệp. 
Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của 
Nguyễn Ái Quốic, chúng ta như nghe thấy ngày mai, 
như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn 
thế giói"1.

Chính tại nơi trung tâm phong trào cộng sản quốc 
tế, Nguyễn Ái Quốc đã có đóng góp sáng tạo và dũng 
cảm, để bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng 
thuộc địa. Trong "Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và 
Nam kỳ” gửi Quốc tế  cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã 
nêu vấn đề:

- Cần bổ sung "cơ sở lịch sử" của chủ nghĩa Mác, 
"củng cô' nó bằng dân tộc học phương Đông", điều mà 
thòi Mác không thể có được, vì "Mác đã xây dựng học 
thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, 
nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? 
Đó chưa phải là toàn thể nhân loại"2.

- "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lốn", "động lực vĩ 
đại và duy nhất" của đất nước. Phải "phát động chủ 
nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh quốc tế  cộng sản", để 
"biến thành chủ nghĩa quốic tế".

Dự báo về khả năng cuộc khởi nghĩa vũ trang ở 
Đông Dương thắng lợi, Người viết: "Phải có tính chất



một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải là một 
cuộc nổi loạn"... "Phải được nước Nga ủng hộ"... "Phải 
trùng hợp với cách mạng vô sản ở Pháp"... "Sự nghiệp 
của người bản xứ gắn mật thiết với sự nghiệp của vô 
sản toàn thế giới"1.

Đó thật sự là một tư tưởng ở tầm cao mới của 
Nguyễn Ái Quốc, đã vượt lên so với các nhà cách mạng 
tiền bốì của mình, trên con đường truy tìm chân lý, là 
sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - linh hồn sông 
của chủ nghĩa Mác.

Sau nhiều lần đề đạt, ngày 11 tháng 11 năm 1924, 
Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu, với tư cách là uỷ viên 
Ban Phương Đông của Quốc tế  cộng sản. Hồi đó, Quảng 
Châu là địa bàn cư trú hoạt động của nhiều thế hệ yêu 
nước và cách mạng của Việt Nam. Quảng Châu là 
trung tâm cách mạng của đất nước Trung Hoa, là 
"Mátxcơva của Phương Đông".

Sau khi liên lạc, trao đổi vối các nhà cách mạng 
Việt Nam ở Quảng Châu, hình thành nhóm trung kiên 
làm chỗ dựa là Tâm Tâm Xã, tháng 6 năm 1925, 
Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên, mở các lớp huấn luyện cho Hội và ra báo 
Thanh niên ngày 21 tháng 6 năm 1925. Đây là tổ chức 
quần chúng tập hợp những thanh niên yêu nước, theo 
khuynh hướng mácxít, thích hợp và vừa tầm, để dần 
dần trở thành người cộng sản, gần như con đường



Nguyễn Ái Quốc đã trải qua. Đó là tổ chức cách mạng 
đầu tiên, tổ chức tiền thân của Đảng. Kết thúc mỗi lớp 
huấn luyện, cán bộ được cử về nước gây dựng cơ sở. 
Trước khi về, các anh đến nghĩa trang Hoàng Hoa 
Cương để viếng mộ Phạm Hồng Thái. Nguyễn Ái Quốc 
còn cử người sang học trường Đại học Phương Đông ở 
Mátxcơva và Trường Quân sự Hoàng Phố ở Quảng 
Châu. Trong những năm 1925 - 1927, Nguyễn Ái Quốc 
đã đào tạo cho đất nước trên dưới 200 cán bộ cách 
mạng, sau này đã trở thành những tên tuổi tiêu biểu 
như: Ngô Gia Tự, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn 
Đức Cảnh, Hà Huy Tập, Lê Hồng Sơn, Phạm Văn 
Đồng, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Sơn...

Thời gian này đã xuất hiện hai tác phẩm là: "Bản 
án chế độ thực dân Pháp" xuất bản năm 1925 và 
"Đường kách mệnh" gồm những bài giảng của Nguyễn 
Ái Quốc ở các lớp huấn luyện Quảng Châu từ 1925 - 
1927. Đây là bộ đôi tác phẩm, là sự phát triển tấ t yếu 
của lịch sử và cách mạng. "Bản án chế độ thực dân 
Pháp" là sự thức tỉnh về nguồn gốc mọi áp bức bóc lột 
ở các thuộc địa, là lời cáo chung chủ nghĩa thực dân - 
vết nhơ của nhân loại, bằng những sô' liệu không thể 
chối cãi, không cần bình luận. "Đường kách mệnh" là 
sách giáo khoa, sách gối đầu giường của người cách 
mạng. Các vấn tìề cụ thể như: tư cách của người cách 
mạng, vì sao phải làm cách mạng?; vì sao trước hết 
phải có đảng eách mạng, thế nào là cách mạng đến nơi 
- cách mạng triệt để, phương pháp tổ chức vận động



quần chúng...; các nguyên lý cơ bản của cách mạng vô 
sản được trình bày một cách dễ hiểu, sâu sắc, thiết 
thực và tài tình, bằng cả trí tuệ, kinh nghiệm và tâm 
huyết của Nguyễn Ái Quốíc.

Hai tác phẩm trên cùng với báo Thanh niên và các 
tổ chức cách mạng, Nguyễn Ái Quôc đã gieo những hạt 
giông đỏ đầu tiên để cho cách mạng Việt Nam nở hoa 
kết trái sau này.

Sau cuộc đảo chính phản cách mạng tháng 4 năm 
1927 của Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Ái Quốíc phải rời 
Quảng Châu trở lại Mátxcơva. Từ thực tế  cách mạng 
của Trung Quốc và Nga, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài 
học về vai trò của nông dân và chiến tranh du kích:

"Cuộc cách mạng vô sản không thể thắng lợi ở các 
nưốc nông nghiệp và nửa nông nghiệp nếu như giai cấp 
vô sản cách mạng không được quần chúng nông dân 
ủng hộ tích cực"1.

"Sức mạnh của du kích không nằm ,trong phòng 
thủ, mà nằm trong những hành động tiến công táo bạo 
và bất ngờ"2.

Đó là những tài liệu đầu tiên bàn về quân sự, là cơ 
sở quan trọng cho những tư tưởng về chiến tranh cách 
mạng sau này.

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, lịch sử đã có
sự chuyển giao thế hệ. Trong thư gửi Nguyễn Ái Quốc
năm 1922, Cụ Phan Châu Trinh tự ví mình "như con ' *



ngựa già hết nước kiệu", còn Nguyễn Ái Quốc "như cây 
đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hành, lý 
thuyết tinh thông", và cụ tin rằng không bao lâu nữa, 
cái chủ nghĩa mà Nguyễn Ái Quốc tôn thờ sẽ thâm căn 
cô' đế trong đám dân tình chí sĩ nước ta. Năm 1926, cụ 
qua đời ở Sài Gòn. Trong báo cáo gửi Quốc tế  cộng sản, 
Nguyễn Ái Quốc đã nói vể đám tang này vói 20.000 
người đi theo linh cữu, khắp nước tổ chức truy điệu nhà 
chí sĩ. “Người An Nam chưa hề được chứng kiến một 
việc to lớn như vậy bao giò trong lịch sử".

Cụ Phan Bội Châu trong thư gửi Nguyễn Ái Quốc 
năm 1925, vối bao tình cảm thân yêu và tin tưởng, đã 
viết: "... bác cảm thấy vừa buồn vừa mừng. Buồn là buồn 
cho thân bác, mà mừng là mừng cho đất nước ta. Việc 
thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi 
trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh sáng ban 
mai". Năm 1925, thực dân Pháp bắt Phan Bội Châu ở 
Trung Quốc đưa về nưốc để kết án tử hình. Sau này, 
Nguyễn Ái Quốc viết: "Tất cả nhân dân Việt Nam nổi 
dậy chống lại vụ án này và yêu cầu thả cụ Phan. Chưa 
bao giờ có một phong trào quần chúng rộng rãi như vậy".

Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm (Thái 
Lan) để về gần quê hương, nơi có trên ba vạn Việt kiều 
sinh sống. Người đã củng cố Hội thân ái, mở lớp huấn 
luyện ngắn hạn bho chi hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên, giáo dục truyền thống và tuyên truyền về nưóc.

Lúc này, -ở^hắp trong nước đã có chi bộ hội Việt 
Nam thanh niên cách mạng hoạt động. Bọn thực dân



Pháp rất lo sỢ làn sóng cách mạng. Ngày 10 tháng 10 
năm 1929, toà án Vinh - Nghệ An đã xử 45 chiến sĩ Việt 
Nam thanh niên cách mạng, trong đó đã kết án tử hình 
Nguyễn Ái Quốc tức Nguyễn Tất Thành, hiện đang 
sông ở nước ngoài, kèm theo lời phán của thông sứ 
Trung kỳ: "Sẽ thi hành án ngay sau khi bắt được 
Nguyễn Ái Quốc".

Hai việc quan trọng khiến Nguyễn Ái Quôc phải từ 
giã nước Xiêm là: Quốc dân Đảng đang chuẩn bị cuộc 
bạo động, và ở Việt Nam có ba tổ chức cộng sản đang 
cần phải thống nhất lại. Nhận thấy cuộc bạo động ấy 
quá sớm và khó thành công, Nguyễn Ái Quốc muốn bàn 
lại kế hoạch với anh em Quốc dân Đảng, nhưng đường 
đi xa xôi, cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã nổ ra rất dũng 
cảm nhưng đã thất bại. Đúng như lời nói của Nguyễn 
Thái Học: “không thành công cũng thành nhân"!

Cùng dịp này, ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Hồng 
Công, với tên tuổi, uy tín, trí tuệ và đạo dức của mình, 
Nguyễn Ái Quốc đã chủ động hoàn thành sứ mệnh lịch 
sử trọng đại là: hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành 
lập ra đảng cộng sản Việt Nam. Với Chính cương vắn 
tắt, Sách lược vắn tắt cùng Lời kêu gọi, cách mạng Việt 
Nam đã chấm dứt thòi kỳ bế tắc, khủng hoảng về 
đường lối. Các đảng cộng sản trên thế giới ra đòi là sản 
phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, phong 
trào công nhân. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là 
sự kết hợp của phong trào yêu nước với phong trào công 
nhân với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là đặc điểm sáng



tạo và cũng là cội nguồn của những người cộng sản Việt 
Nam, mà tiêu biểu là con người và con đường Nguyễn 
Ái Quổc đã đi qua. Đảng ra đời là kết quả tấ t yếu của 
sự vận động lịch sử. Các văn kiện của hội nghị thành 
lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là Cương lĩnh 
cách mạng đầu tiên của Đảng. Bước ngoặt vĩ đại, tấ t 
yếu và sáng tạo ấy là kết quả của công lao và vai trò 
cực kỳ to lớn của Nguyễn Ái Quốc.

Từ 1930 đến 1941 là thời gian Nguyễn Ái Quốc đã 
vượt qua các khó khăn, thử thách hiểm nghèo, để bảo 
vệ đường lối đúng, đồng thời theo dõi chỉ đạo các phong 
trào ở trong nước và tìm thời cơ về nước.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp tháng 10 năm 1930 ỏ Hồng Công đã thông 
qua Luận cương cách mạng tư sản dân quyền, đổi tên 
đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương và bầu đồng chí 
Trần Phú làm tổng bí thư. Hội nghị đã thông qua án 
nghị quyết "Thủ tiêu chánh cương sách lược và điều lệ 
cũ của Đảng" ở hội nghị hợp nhất, vì lý do chỉ lo đến 
việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh là 
một sự rấ t nguy hiểm. Các văn kiện của hội nghị hợp 
nhất không được Quốc tế  cộng sản chấp nhận. Nguyễn 
Ái Quốc không hoàn toàn bất ngờ, đã thấy được những 
nhược điểm, hạn chế của Luận cương, và quyền lực của 
Quốc tế  cộng sản íúc bấy giờ là tuyệt đối. Thái độ của 
Người là lắng nghe mà không tranh cãi. Đó là ý thức tổ 
chức, khiêm tôn, và tinh thần trách nhiệm rấ t cao.

Cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô



Viết - Nghệ Tĩnh đã khẳng định vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong thực tế. Lúc này Nguyễn Ái Quốíc đã chỉ rõ 
điều kiện chưa chín muồi để tiến hành cuộc khởi nghĩa 
địa phương. Nhưng khi phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 
bùng nổ, Người đã biểu dương tinh thần đấu tranh kiên 
cường, bất khuất: "Nghệ Tĩnh thật xứng đáng vối danh 
hiệu "đỏ"!"

Tiếp đó là vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công giai 
đoạn 1931 - 1933. Đây thật sự là huyền thoại về việc 
vượt qua nanh vuốt chủ nghĩa thực dân đế quốc, huyền 
thoại về sự giúp đỡ hào hiệp của bạn bè và những người 
chính trực trên thế giới đốì với Người. Báo Nhân đạo 
(Pháp) ngày 16 tháng 6 năm 1931 đăng tin bọn đế quốc 
liên kết với nhau để bắt Nguyễn Ái Quốc. Bài báo viết: 
"Nguyễn Ái Quốc là một trong những chiến sĩ tiên 
phong xuất sắc của phong trào cộng sản thê giới.

Từ mùa hè 1934, Nguyễn Ái Quốc trở lại Mátxcơva. 
Người vô cùng phấn khởi vì đã tìm thấy trong nghị quyết 
Đại hội VII Quổc tê cộng sản năm 1935 bước chuyển 
hướng mới phù hợp với những suy nghĩ tìm tòi của mình 
về đường lối, đặc biệt là vấn đề mặt trận dân tộc rộng rãi 
chống đế quốc, đòi dân chủ cơm áo và hoà bình.

Do vậy, trong cao trào mặt trận Dân chủ ở trong 
nước 1936-1939, Người đã truyền đạt những chỉ thị 
quan trọng về tổ chức mặt trận dân tộc dân chủ rộng 
rãi, về thái độ khéo léo, mềm dẻo với tư sản dân tộc, về 
lột mặt nạ bọn Tơrôtkit, vê liên hệ chặt chẽ với mặt 
trận nhân dân Pháp, về kiểm soát các báo chí. vể



Đảng, Người căn dặn: "Đảng không thể đòi hỏi mặt 
trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ 
ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và 
chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng 
ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách 
đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới 
giành được địa vị lãnh đạo"1.

Mong ước lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong 
thời gian này là sớm trở về tổ quốc. Trong khi chờ 
thời cơ về nước, năm 1936, Người đã hoàn thành 
chương trình  tối thiểu của nghiên cứu sinh. Trong 
thư gửi một đồng chí ở Quốc tế  cộng sản ngày 6 tháng 
6 năm 1938, Người viết:

"Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ bảy việc tôi bị 
bắt giữ ồ Hồng Công. Đó cũng là ngày mở đầu năm thứ 
tám tình trạng không hoạt động của tôi. Nhân dịp này, 
tôi viết thư gửi đồng chí để xin đồng chí giúp đố tôi thay 
đổi tình cảnh đau buồn này"2.

Ngày 29 tháng 9 năm 1938, Nguyễn Ái Quốc rời viện 
nghiên cứu, bỏ lại bản luận án đang viết dở, từ Mátxcơva 
đi về phương^Đông. Với tên mới là Hồ Quang, cấp bậc là 
thiếu tá Bát lộ quân, Người đã tới Diên An, "đất thánh 
cách mạng'’ của Trung Quốc lúc bấy giò. Người đã làm 
phiên dịch các tin tức thế giới, làm bí thư chi bộ, chủ 
nhiệm câu lạc bộ của Bát lộ quân. Năm 1939, Người tới 
Côn Minh, bắt được liên lạc với Đảng và phong trào cách



mạng trong nước. Ngày 15 tháng 6 năm 1940, phát xít 
Đức tấn công Pháp, chính phủ Pêtanh đầu hàng. Người 
nhận định: Đây là thòi cơ thuận lợi cho cách mạng Việt 
Nam. Ta phải tìm mọi cách về nưốc để tranh thủ nắm 
thòi cơ. Chậm trễ lúc này là có tội vối cách mạng. Sớm 
mồng hai tết, ngày 28 tháng 1 năm 1941, Người trở vể 
nước. Cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà, huyện Hà 
Quảng, tỉnh Cao Bằng là nơi chứng kiến những giây 
phút đầu tiên Người đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng 
của tổ quốc thân yêu, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường 
cứu nước. Sau này, Người kể lại: "Bao nhiêu năm thương 
nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bưốc chân về nơi non sông 
gấm vóc của mình. Khi bưốc qua cái bia giới tuyến, lòng 
Bác vô cùng cảm động".

3. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Nguyễn Ái Quốc về nước giữa lúc các cuộc khởi 
nghĩa và binh biến đã nổ ra, như những phát súng đầu 
tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh mới. Khởi nghĩa Bắc 
Sơn (27-9-1940), khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940), cuộc 
binh biến Đô Lương (13-1-1941).

ở  Pắc Bó, nơi đầu nguồn của cách mạng, cuộc sông 
thật gian khổ, nhưng những hình ảnh của đất nước 
thân yêu đã bắt đầu ngân vang trong tâm hồn thơ của 
Người. "Non xa xa, nưóc xa xa... Đây suối Lênin, kia 
núi Mác". Với phong thái ung dung, thanh thản, lạc 
quan của người cách mạng:



"Sáng ra bờ SUÔI, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng".

Sau ba tháng nắm tình hình và chuẩn bị, lấy danh 
nghĩa Quốc tế  cộng sản, Nguyễn Ái Quốíc triệu tập và 
chủ trì Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng, từ 
ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941 họp tại Khuổi 
Nậm (Pắc Bó). Hội nghị đã tập trung vào nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, đặt quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn 
hết thảy và đã thành lập mặt trận Việt Minh. Hội nghị 
nhận định: Cuộc chiến tranh đế quốc lần này sẽ đẻ ra 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng nhiều nưốc 
sẽ thành công. Với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo 
khởi nghĩa từng phần ở từng địa phương để mở đường 
cho cuộc tổng khởi nghĩa to lớn.

Hội nghị Trung ương tám đã giải quyết đúng đắn, 
sáng tạo mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, đã hiệu 
triệu hết sức thống thiết để đánh thức mãnh lực tinh 
thần dân tộc ta xưa nay. Đây là hội nghị hoàn chỉnh sự 
chuyển hướng chiến lược và sách lược của Đảng, thực 
chất là sự trở về với chính cương và sách lược vắn tắt 
1930 một cách đầy đủ sâu sắc hơn, đã mở đường cho 
thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Ngay từ khi mới về Pắc Bó, Nguyễn Ái Quốc đã trực 
tiếp chỉ đạo tổ chức thí điểm các hội cứu quốic ở Cao 
Bằng, rồi mỏ hội nghị tổng kết từ cuối tháng 4 năm 
1941, làm cơ sở thực tế  cho mặt trận Việt Minh ra đời 
ngày 19 tháng ộ năm 1941. Đến năm 1942, khắp chín 
châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốíc, trong đó có ba



châu "hoàn toàn", nghĩa là mọi người đều gia nhập mặt 
trận Việt Minh, xã nào cũng có uỷ  ban Việt Minh. Sang 
năm 1943, u ỷ  ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng 
thành lập.

Báo Việt Nam Độc Lập là cơ quan tuyên truyền của 
mặt trận Việt Minh do Nguyễn Ái Quốic sáng lập. Mục 
đích của tờ báo là: "Báo Việt Nam Độc Lập cốt làm cho 
dân ta hết ngu hèn, biết các việc, biết đoàn kết, đặng 
đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam độc lập, bình 
đẳng, tự do". Nguyễn Ái Quốc vừa chỉ đạo trực tiếp, vừa 
tham gia duyệt bài, viết bài, có khi cả trình bày, minh 
hoạ và in báo. Những bài báo, bài ca tuyên truyền của 
Người, đến hàng chục năm sau, nhiều hội viên cứu quốc 
vẫn còn nhớ.

Chương trình, chính sách của mặt trận Việt Minh 
đã được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, đoàn kết rộng 
rãi, xưa nay chưa từng thấy. Các tổ chức cứu quốc ngày 
càng mở rộng: "Nông dân cứu quốc hội", "Thanh niên 
cứu quốc hội", "Phụ nữ cứu quốc hội", "Nhi đồng cứu 
quốc hội", "Công nhân cứu quốc hội", "Binh lính cứu 
quốc hội", "Việt Nam cứu quốc hội". Cơ sở hội cứu quốc 
lan tới đâu là ở đó thành lập đội tự vệ, yêu cầu lực 
lượng vũ trang đặt ra.

Để giáo dục tinh thần yêu nước, Nguyễn Ái Quốc 
viết tác phẩm Lịch sử nước ta, xuất bản tháng 2 năm 
1942. Đây là tập diễn ca lịch sử gồm 236 câu lục bát, 
trình bày từ thời Hùng Vương đến năm 1942. Mỏ đầu, 
Người viết:



Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Tập diễn ca lịch sử này làm tài liệu học tập cho cán 
bộ trong các lớp huấn luyện, và được phổ biến rộng rãi 
trong nhân dân ta, có người đến nay vẫn còn thuộc lòng.

Để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân cả nông 
thôn và thành thị, cả sinh viên, học sinh, trí thức, tư 
sản dân tộc vào mặt trận cứu nước, năm 1943, Đảng 
đưa ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam, vận động 
thành lập Hội văn hoá cứu quốc Việt Nam (cuối 1944), 
và Đảng Dân chủ Việt Nam (tháng 6-1944).

Lấy tên là Hồ Chí Minh để sang Trung Quốc nhằm 
thực hiện sự liên minh quốc tế  chông phát xít, Người bị 
bắt giam ở Quảng Tây. Hơn một năm bị giam cầm, đoạ 
đầy, hành hạ nặng nề, (từ 27-8-1942 đến 10-9-1943), 
Người bị giải đi hơn 30 nhà giam, khắp 13 huyện của 
tỉnh Quảng Tây, và Người đã viết 134 bài thơ bằng chữ 
Hán. Trong bài Khai quyển Người viết:

Ngâm thơ ta vôn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây;
Ngày dài ngâm ngợi cho khuây,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Làm thơ trong hoàn cảnh như thế, nhưng khi đọc 
Nhật Kỷ trong từ, một nhà thơ nước ngoài đã nói: 
"Chúng ta bắt gặp một tâm hồn vĩ đại của một bậc đại 
trí, đại nhân, đại dũng. Tôi cảm thấy trái tim vĩ đại ấy 
đã toả ánh sán^ chói ngòi trong hoàn cảnh khó khăn".



Đọc cả 134 bài thơ rất chân thật về tình cảnh trong 
tù, chắc nhiều người cùng có cảm nhận:

Vần thơ của Bác vần thơ thép,
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình.

Ngục Trung Nhật Ký được đánh giá như là một 
viên ngọc quý trong nền văn hoá dân tộc, một tác phẩm 
cổ điển của thi ca cách mạng, một tập thơ đã làm "xáo 
trộn tâm hồn nhân loại", như lòi bình luận của một nhà 
xuất bản nước ngoài.

Sau ngày được trả tự do, sức khoẻ của Hồ Chí Minh 
bị giảm sút nghiêm trọng: mắt bị mờ, chân đi không 
vững. Người tập nhìn vào bóng tối để luyện mắt, tập đi, 
tập leo núi để luyện chân. Người đã tham gia cải tổ Việt 
Nam cách mạng đồng minh hội. Cuối tháng 9 năm 1944 
Người về đến Pắc Bó.

Để chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám, từ năm 
1942 đến 1945, Việt Minh đã lần lượt xuất bản "Chiến 
thuật du kích". Đây là một trong những tác phẩm đầu 
tiên của Hồ Chí Minh viết về quân sự. Lời viết ngắn gọn, 
giản dị nhưng đầy đủ, phù hợp với việc huấn luyện quân 
sự thòi kỳ này. Mười ba chương của tác phẩm là cẩm 
nang quý giá, kết tinh nghệ thuật quân sự của tổ tiên 
với chiến tranh nhân dân cách mạng. Không ít các tướng 
lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam đã từng được khai 
tâm bằng cuốn sách giáo khoa quân sự vỡ lòng này.

Sau khi về nưốc, Hồ Chí Minh đã kịp thời quyết 
định đình hoãn chủ trương phát động chiến tranh du 
kích của liên tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng, vì chưa phù



hợp với tình hình cả nước. Chính nhò vậy mà ta đã 
tránh được các tổn thất. Để đáp ứng tình hình và phát 
triển một cách vững chắc, Người quyết định thành lập 
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, với bản 
chỉ thị ngắn gọn, súc tích, đầy đủ, có tính cương lĩnh 
quân sự của đảng ta. Cuối bản chỉ thị đã khẳng định: 
"Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ 
của nó rấ t vẻ vang, nó là khởi điểm của giải phóng 
quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước 
Việt Nam"1.

Ngày 22 tháng 12 năm 1944 Đội Việt Nam truyên 
truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng 
Trần Hưng Đạo ở Cao Bằng, gồm 34 đội viên, do đồng 
chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Chỉ vài ngày sau khi 
thành lập, đội đã lập hai chiến công đầu oanh liệt: hạ 
đồn Phai Khắt ngày 25 tháng 12 năm 1944 và đồn Nà 
Ngần 26 tháng 12 năm 1944.

Tháng 2 năm 1945 Việt Minh xuất bản: "Phép dùng 
binh của ông Tôn Tử". Đây là bộ binh thư sớm nhất thế 
giới, từ thế kỷ VI trước Công nguyên, được dịch ra 
nhiều thứ tiếng và được đánh giá rấ t cao. Mở đầu cuôn 
sách Hồ Chí Minh viết: "Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng 
những dùng về quân sự đúng, mà dùng về chính trị 
cũng rất hay". Cuối cuốn sách Người khẳng định:

"Kết luận vần tắ t 13 chương của ông Tôn Tử là:
Muốn thành công: thì phải biết trước mọi việc"2.



Những người cán bộ Việt Minh, cả quân sự và 
chính trị, đã được chuẩn bị huấn luyện như thế.

Tháng 2 năm 1945, Hồ Chí Minh lên đường sang 
Trung Quốc tiếp xúc với các lực lượng Đồng minh, để 
đặt đúng cuộc chiến đấu của dân tộc trong bối cảnh 
quốc tế. Đêm 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính 
Pháp, độc chiếm Đông Dương. Đảng ta ra chỉ thị lịch sử 
và kịp thời: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta". Một cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới 
tổng khởi nghĩa dâng lên trong cả nước. Các cuộc đấu 
tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị và khởi 
nghĩa từng phần phát triển khắp nơi. Phong trào "Phá 
kho thóc cứu đói" đã lôi cuốn hàng triệu người. Đảng đã 
thống nhất Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân, và 
xây dựng bảy chiến khu trong cả nước. Khu giải phóng 
Việt Bắc ra đời (4-6-1945), trở thành căn cứ địa của cả 
nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Viật Nam mới. 
“Đại bản doanh” của cách mạng chuyển từ Pắc Bó (Cao 
Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang) là nơi có chính 
quyền cách mạng, lại thuận tiện liên lạc với cả nưốc.

Chiến tranh thế giới thứ hai đã đi tới những ngày 
cuối. Phát xít Đức đã bị tiêu diệt (5-1945), Liên Xô 
chuyển quân vê phía đông, chuẩn bị tuyên chiến với 
Nhật. Tình hình chuyển biến rất nhanh chóng, Đảng ta 
phải tranh thủ từng giây, từng phút, không thể để lỡ cơ 
hội. Lúc đó, Hồ Chí Minh bị ốm nặng, Người dặn dò 
công việc và nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Lúc này



thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho 
được độc lập".

Chúng ta quyết giành chính quyền trước khi quân 
Đồng minh vào Việt Nam. Hội nghị toàn quốc của Đảng 
họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ 13-15 tháng 8 năm
1945. Đại hội quốíc dân Tân Trào họp ngày 16 và 17 
tháng 8 năm 1945 đã quyết định tổng khởi nghĩa, lập 
uỷ  ban dân tộc giải phóng Việt Nam do cụ Hồ Chí 
Minh làm chủ tịch, u ỷ  ban dân tộc giải phóng Việt 
Nam, trước lá cờ thiêng liêng của tổ quốic, xin thề: "Dù 
phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi 
bước”, để giành lại độc lập cho tổ quốc. Trong thư của 
uỷ ban kêu gọi tổng khởi nghĩa đến đồng bào cả nước có 
đoạn: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. 
Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta... Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt 
Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!"1.

Ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn đồng bào Hà Nội 
mít tinh, chiếm lĩnh phủ khâm sai bù nhìn. Ngày 23 
tháng 8, 15 vạn đồng bào Huế khởi nghĩa chiếm dinh 
thự của triều, đình Huế và bọn tay sai. Ngày 25 tháng 
8, một triệu đồng Sài Gòn - Chợ Lốn biểu tình thị uy 
buộc viên khâm sai bù nhìn phải từ chức, uỷ ban nhân 
dân lâm thời Nam Bộ ra mắt đồng bào. Ngày 30 tháng 
8, Bảo Đại thoái vị, tự nhận là người dân một nước độc



lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Chế độ thực dân 
hơn 80 năm, chế độ phong kiến hàng ngàn năm đã bị 
lật nhào. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám chỉ diễn ra 
trong vòng hơn 10 ngày, nhưng Đảng và nhân dân ta 
đã chuẩn bị tới 15 năm, qua ba cao trào cách mạng: Xô 
Viết - Nghệ Tĩnh 1930-1931, mặt trận Bình Dân 1936- 
1939 và mặt trận  Việt Minh 1941-1945.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông Á. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi 
đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc 
địa nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, với "Quốíc kỳ mới, 
Quốc ca mới, Quân đội mối, Nhân dân mới, Chính phủ 
mới, Chế độ mới".

Bản Tuyên ngôn độc lập là kết quả của những bản 
yêu cầu gửi cho hội nghị Vécxay mà Cụ Họ đã viết năm 
1919 và chương trình Việt Minh Cụ Hồ đã viết năm 
1941. Hơn nữa bản Tuyên ngôn độc lập là kết quả của 
những bản tuyên ngôn khác của các tiền bốì như các cụ 
Thủ khoa Huân, Pharí Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, 
Phan Bội Châu và của nhiều người khác, của bao nhiêu 
sách báo, truyền đơn bí mật viết bằng máu và nước mắt 
của những nhà yêu nước từ hơn tám mươi năm nay.

Bản tuyên ngôn độc lập là hoa là quả của bao nhiêu 
máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của 
những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù,



trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên 
máy chém, trên chiến trưòng".

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 
Cách mạng tháng Tám, ngày 19 tháng 8 năm 1947, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:

"Noi gương Cách mạng 1776 của Mỹ, Cách mạng 
tháng Tám tranh tự chủ chống ngoại xâm.

Cũng như Cách mạng 1789 của Pháp, Cách mạng 
tháng Tám thực hành lý tưởng: Bình đẳng, Tự do, Bác ái.

Theo gót Cách mạng 1911 của Tàu, Cách mạng 
tháng Tám thực hiện chủ nghĩa: dân tộc, dân quyền, 
dân sinh"1.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, hàng năm cứ đến dịp 
kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, người dân làng tôi đểu 
họp mặt truyền thống. Có những cụ bà đã tám, chín 
mươi tuổi vẫn đứng lên hát vang những bài ca: "Bao 
chiến sĩ anh hùng" ..."Mười chín tháng Tám quốc dân 
là ngày khởi nghĩa, cờ bay muôn nơi...". Cả hội trường 
vỗ tay hát theo, xúc động, như sông lại, những năm 
tháng hào hùng. Cách mạng thật sự là ngày hội của 
quần chúng.

Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mới ra đời đã phải 
đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo, ở  miền Bắc, 20 
vạn quân Tưởng ồ ạt kéo vào, theo sau là các đảng phái 
phản động, nuôidã tâm tiêu diệt cộng sản và phá tan 
Việt Minh, ở  miển Nam, quân Anh dọn đường, theo sau



là quân Pháp trở lại xâm lược. Cộng với sáu vạn quân 
Nhật còn lại, nưóc ta đứng giữa vòng vây của trên 30 
vạn quân xâm lược. Hậu quả chính sách vơ vét của thực 
dân Pháp và phát xít Nhật đã gây ra nạn đói khủng 
khiếp, làm chết hơn 2 triệu người, 9 tỉnh ở Bắc Bộ vỡ đê 
gây ra nạn lụt lớn, hơn 90% dân sô" không biết chữ, ngân 
sách quốc gia lúc này chỉ có 1.230.000 đồng, trong đó gần 
một nửa là rách nát, không lưu hành được.

Ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hội đồng chính phủ họp 
phiên đầu tiên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ, đã 
nhất trí đề nghị của Người về sáu vấn đề cấp bách là: 
giải quyết nạn đói; thanh toán nạn dốt; tổ chức càng 
sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử; giáo dục lại nhân dân 
theo tinh thần cần, kiệm, liêm, chính; bỏ ngay ba thứ 
thuế vô nhân đạo là thuế thân, thuế chợ và thuế đò; 
thực hiện tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.

Để khắc phục nạn đói, '■hình phủ phát động một 
chiến dịch tăng gia sản xuất à mở cuộc lạc quyên cứu 
đói, coi chông nạn đói như chống ngoại xâm. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đề nghị đồng bào cả nước cứ 10 ngày nhịn ăn 
một bữa, để lấy gạo cứu dân nghèo, và Người xin thực 
hành trước. Các đội lạc quyên được tổ chức trên khắp 
phố xá, làng quê. Có những cụ phụ lão xung phong kéo 
xe, thanh niên nam nữ đẩy xe trang hoàng biểu ngữ và 
cờ. Mỗi tuần nhân dân cả nước đã quyên góp được hàng 
vạn tấn gạo cứu đói. Cả nước thực hiện "không một tấc 
đất bỏ hoang", "tấc đất là tấc vàng". Ngay cả bộ trưỏng 
và nhân viên chính phủ cũng tăng gia sản xuất trong



những giờ rảnh. Nhò vậy chiến dịch chốhg đói đã chấm 
dứt khi lúa đã chín và khoai đã to củ.

Hưởng ứng Tuần lễ vàng ủng hộ Chính phủ, nhân 
dân cả nước đã tự nguyện đóng góp được 370 kg vàng, 
20 triệu đồng vào quỹ Độc lập, 40 triệu đồng vào quỹ 
Quốc phòng. Nhiều gia đình đã đóng góp những vật kỷ 
niệm, thân thiết nhất: đôi khuyên của cụ bà sắm từ hồi 
con gái, nhẫn cưới của cặp vợ chồng, một cụ 80 tuổi đã 
hiến tặng nén vàng gia bảo nặng 17 lạng, có gia đình 
góp toàn bộ tư trang của những người trong nhà.

Ngày 6 tháng 9 năm 1945, chính phủ đã thành lập 
Nha bình dân học vụ để cấp tốc xóa nạn mù chữ trong 
nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chỉ trong một năm sau ngày độc lập đã có tám 
vạn giáo viên, dạy sáu vạn lớp học bình dân học vụ, để 
hơn bốn triệu người Việt Nam đã biết đọc biết viết. 
Thật là kỳ diệu, vì: "Không có đủ bút viết, mặc kệ, 
người ta viết với mảnh gỗ, viên gạch, mảnh tre. Không 
đủ giấy, thì đã có cát, tro, đất, lá chuôi có thể thay giấy. 
Mỗi nhà là một lớp học, mỗi đình, mỗi chùa có thể là 
một lốp học".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng, tập trung 
xây dựng bản chất nhà nước kiểu mới đầu tiên ở nước ta. 
Trong hơn một tháng đầu sau ngày độc lập, Người đã có 
hàng chục bài nói, bài viết và thư để hướng dẫn, phê 
phán rất kịp thời và sâu sắc về bản chất của người cán 
bộ nhà nước, góp phần rất quan trọng để nâng cao lòng 
tin của nhân dâp với chính quyền mới. Trong thư gửi uỷ



ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, đăng báo Cứu 
quốc, ngày 17 tháng 10 năm 1945, Người viết: "Ngày 
nay, chúng ta đã xây dựng nên nưốc Việt Nam dân chủ 
cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Chính phủ ta đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho 
ai nấy đều có phần hạnh phúc"1.

Để làm được điều đó Người chỉ rõ: "Chúng ta phải 
hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho 
đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh 
việc chung của dân, chứ không phải để đè đầu dân như 
trong thời kỳ dưới quyền thông trị của Pháp, Nhật.

Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu 

ta, kính ta"2.
Cũng trong tháng 10 năm 1945, trong lòi phát biểu 

tại lễ tốt nghiệp trường Quân chính Việc Nam, Người 
đã nói về bốn đức tính mà đã là cán bộ cần phải nhớ, 
cần phải có là:

"1. Không tự kiêu, không có cái bệnh làm "quan 
cách mạng".

2. Phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, 
siêng nghĩ, siêng nóí, siêng làm.

3. Cầu tiến bộ luôn luôn không lúc nào ngừng 
nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm.



4. Trung thành với mục đích cách mạng: giữ gìn cho 
nước nhà được độc lập, nòi giông được tự do"1.

Để tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền cách mạng, 
với niềm tin vô bờ bến vào nhân dân, ngày 6 tháng 1 
năm 1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta được 
tổ chức trên cả nước, bất chấp bom đạn và sự phá hoại 
của thực dân Pháp và bọn phản động. Hơn 90% cử tri 
cả nước lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc đi bầu cử. Có 
333 đại biểu được bầu vào Quốc hội. Tại Hà Nội, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với sự tín nhiệm cao nhất 
là 98,4%. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội họp 
phiên đầu tiên đã cử Người làm chủ tịch chính phủ liên 
hiệp kháng chiến, thành lập chính phủ mới và uỷ ban 
dự thảo hiến pháp. Tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội thông 
qua Hiến pháp mới.

Để tăng cường và mở rộng khôl đoàn kết toàn dân, 
theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một sô' cán bộ 
đảng và Việt Minh trong chính phủ lâm thòi đã tự 
nguyện rú t ra khỏi danh sách để nhường chỗ cho những 
người không phải Việt Minh. Người còn đề nghị và được 
Quốc hội chấp nhận mở rộng thêm 70 ghế không qua 
bầu cử (Việt Nam quốíc dân đảng 50 ghế và Việt Nam 
cách mạng đồng minh hội 20 ghể).

Ngày 29 tháng,.5 năm 1946 Hội liên hiệp quốc dân 
Việt Nam, gọi tắ.t là Liên Việt, được thành lập để thu 
hút rộng rãi hơn tấ t cả các tổ chức, các đảng phái và cá
-------------------------------------  - ' V  '



nhân yêu nưốc chưa tham gia mặt trận Việt Minh. Tiếp 
theo là sự ra đời của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 
Đảng Xã hội Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nũ Việt Nam. 
Chính phủ đã mời Bảo Đại và giám mục Lê Hữu Từ 
tham gia cô" vấn tốĩ cao của chính phủ. Với tầm nhìn xa, 
trông rộng và tấm lòng độ lượng khoan dung, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã không bỏ một lực lượng nào sẵn sàng 
phụng sự quốc gia; không muốn để một ai đứng ngoài 
có thể để cho kẻ thù lợi dụng, lối kéo. Tất cả là để xây 
dựng nền móng của chế độ mới, để bảo vệ độc lập toàn 
vẹn của đất nưóc.

Trên mặt trận ngoại giao, chúng ta đã kiên trì sách 
lược mềm dẻo, hoà hoãn với Quốc dân đảng Trung Hoa, 
để tập trung chống Pháp ỏ Nam Bộ. Khi Pháp - Hoa đã 
hoà ước với nhau, chúng ta lại ký hiệp định ngày 6 tháng 
3 năm 1946, hoà ước với Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng 
ra khỏi đất nưóc. Chuyến thăm chính thức nước Pháp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho chính phủ và nhân 
dân Pháp cùng thế giới hiểu rõ và ủng hộ vấn đề độc lập 
của Việt Nam. Khi hội nghị Phôngtennơblô thất bại, để 
cứu vãn tình hình, Ngưòi đã ký bản Tạm ước Việt - 
Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946, tranh thủ thòi gian 
hoà bình tương đốì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến 
mà ta biết là không thể tránh khỏi. Con thuyền cách 
mạng Việt Nam đã luồn qua những mỏm đá ghềnh để 
lướt tới. Đó là mẫu mực tuyệt vời về sách lược lợi dụng 
mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch và sự nhân nhượng 
có nguyên tắc.



Ngay từ  trước khi sang thăm  nước Pháp, tháng 5 
năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho đăng một loạt 
bài về Binh pháp Tôn Tử trên báo Cứu quốc. Khoảng 
18 bài báo bàn về chiến lược, chiến thuật quân sự, rấ t 
cơ bản, cụ thể và th iết thực, nhằm giảng giải về nội 
dung và phương pháp cuộc chiến tranh  nhân dân, toàn 
diện và trường kỳ, chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc 
chiến đấu.

Chỉ sáu ngày sau khi Người về nước, Quốc hội đã 
họp kỳ thứ 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội 
tặng danh hiệu "Ngưòi công dân thứ nhất" và được uỷ 
nhiệm thành  lập chính phủ mới. Ngày 9 tháng 11 
năm 1946, Quốc hội thông qua hiến pháp chính thức, 
đó là bản hiến pháp dân chủ đầu tiên trong khu vực 
Á Đông này.

Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, Thường vụ 
Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc quyết định 
đường lốỉ kháng chiến toàn dân, toàn diện, trưòng kỳ. 
Sáng 19 tháng 12, quân Pháp gửi tốì hậu thư lần thứ 
ba đòi tước vũ khí tự vệ Hà Nội. Chiều ngày 19, tại làng 
Vạn Phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến. Khoảng 20 giờ ngày 19 ngày 12 năm 
1946, hàng loạt đại bác của Pháo đài Láng và Xuân 
Canh đã mỏ đầu cuộổ kháng chiến toàn quốc. Mùa đông 
năm ấy, năm'mươi sáu tuổi, vối chiếc gậy trúc và đôi 
dép cao su, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên đường kháng 
chiến, cùng yớị eả dân tộc Việt Nam đã đứng lên theo 
tiếng gọi thiêng liêng của Người.



Cách mạng tháng Tám, và 16 tháng xây dựng và 
bảo vệ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã mở đầu thòi 
đại lịch sử mới của dân tộc. Những người dân lao động 
bình thường đã nhận thấy rõ chính quyền nhà nước 
hôm nay đúng là nhà nước của mình. Đồng bào cả nưóc 
nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là tượng trưng cao 
đẹp nhâ't của dân, của nưóc, của chế độ mói. Chính sức 
sống của nhà nước kiểu mới ấy, cùng thiên tài Hồ Chí 
Minh, đã giúp nước cộng hoà non trẻ đơn độc giữa vòng 
vây trùng điệp của kẻ thù vượt qua được thử thách 
hiểm nghèo, "ngàn cân treo sợi tóc".

4. KHÁNG CHIẾN CHỐNG THựC DÂN PHÁP 

XÁM LƯỢC (1946-1954)

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cùng bản chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của 
Ban thường vụ Trung ương và tác phẩm "Kháng chiến 
nhất định thắng lợi" của đồng chí Trường Chinh, là 
đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự 
lực cánh sinh với tinh thần: "Chúng ta thà hy sinh tất 
cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ".

Chiến tranh đã bùng nổ, nhưng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn kiên trì tìm kiếm khả năng cứu vãn hoà bình. 
Người đã hơn 10 lần gửi thư chính thức kêu gọi chính 
phủ, quốc hội và nhân dân Pháp chấm dứt chiến tranh:

"Chúng tôi muốn hoà bình ngay để máu người Pháp



và Việt ngừng chảy. Những dòng máu đó chúng tôi đểu 
quý như nhau".

"Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến 
cùng để giải phóng hoàn toàn đất nước. Nước Việt Nam 
có thể bị tàn phá, nhưng nước Việt Nam sẽ lại hùng 
mạnh hơn sau cuộc tàn phá đó".

Mở đầu kháng chiến là cuộc chiến đấu trong các đô 
thị. Các chiến sĩ trung đoàn Thủ Đô đã chiến đấu dũng 
cảm, ngoan cường, giành nhau với địch từng căn nhà, 
góc phô', với tinh thần "Quyết tử cho tổ quốc quyết 
sinh". Hà Nội đã giam chân địch trong 60 ngày đêm, 
bảo toàn chủ lực để kháng chiến lâu dài. Quân và dân 
Huế đã giam chân địch 50 ngày, ở  Nam Định, quân và 
dân ta đã bao vây giam chân địch 83 ngày, ở  Đà Nẵng 
chúng ta đã dựa vào đồi núi lập thành vành đai bao vây 
thành phô'. Cuộc chiến đấu trong các thành phô' đã thực 
hiện được nhiệm vụ tiêu hao và giam chân địch một 
thời gian, để cả nước có điều kiện chuyển sang thòi 
chiến. Khi kẻ địch phát hiện ra điểu đó, thì thế trận cả 
nước đã dàn xong, chúng ta sẵn sàng đi vào cuộc kháng 
chiến lậu dài.

Để bồi dưỡng, động viên những nhân tô' bảo đảm 
cho kháng chiến thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
viêt nhiều lá thư, bàỉ nói, bài viết rấ t cảm động và sâu 
sắc, tới các chiếri sĩ, cán bộ, các giới đồng bào. Tháng 3 
năm 1947, Người viết xong cuốn sách "Đòi sông mới". 
Cuốn sách có <sậch hỏi đáp thiết thực, rấ t cụ thể, ai 
cũng hiểu được,, ai cũng làm được, không tôn kém gì,



miễn là có chí là làm được. Sách gồm 19 phần, cô đọng, 
chặt chẽ, thuyết phục, rõ việc từng người, từng đơn vị, 
mà chỉ trong 18 trang giấy. Cuốn sách tiếp tục xây 
dựng phong trào đời sống mới từ sau khi nưốc nhà độc 
lập, với hai nhiệm vụ vẻ vang to lớn là: phá tan những 
xiềng xích cũ và xây dựng những tương lai mới để dân 
tộc ta  cùng con cháu muôn đòi sau được sung sướng, 
tự do, thiết thực đóng góp cho cuộc kháng chiến toàn 
dân, toàn diện. Mỗi ngưòi, mỗi nhà, mỗi làng, mỗi 
trường học, công sở, đều tìm thấy những giá trị văn 
hoá sâu sắc từ lòi căn dặn của Người. Trong Lời tựa, 
Người viết: "Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một 
quyển "Đời sống mới” để xem, để hiểu, để thực hành 
đời sống mới. Như thế, chúng ta  nhất định sẽ tiến bộ 
lớn"1. Kết luận cuốn sách, Ngưòi lại viết: "Mong toàn 
thể đồng bào gắng sức theo đòi sông mới, xây dựng 
một bước Việt Nam mới phú cường"2.

Tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 
xong cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc". Đây là tác 
phẩm quan trọng về xây dựng đảng cầm quyền, sách 
"gối đầu giường" cho cán bộ để tu  dưõng tư tưởng, đạo 
đức, phương pháp và phong cách công tác. Sách gồm 
sáu phần: phê bình và sửa chữa, mấy điều kinh 
nghiệm, tư cách và đạo đức cách mạng, vấn đề cán 
bộ, cách lãnh đạo, chông thói ba hoa. Mới hai năm kể 
từ ngày độc lập, Ngưòi đã sớm nhận thấy và chủ động



ngân chộ!\ sửa chữa những c&n bệhh của đảng cầm 
quyển. Cuốn a&ch đả phân tích, phẻ phán rất cụ thể, 
thiết thực, khoảng 20 c&n bệnh của cán bộ ỉúc bấy 
giờ. Những nguyên ỉý cơ bản vể xây dựng đẫng cồm 
quyến dẵ trỏ thành những việc làm hàng ngày cho 
cán bộ, để nftng cao nấng lực ỉầnh đạo và súc chiến 
đấu cho cuộc kháng chiến. Trong hệ thống tác phẩm 
cùa Người: từ "Bản ốn chế độ thực dân Pháp" là lời 
thúc tỉnh giác ngộ lòng yêu nước cách mạng; đến 
"Đường kốch mệnh" và “Chính cương Bốch lược vắn 
tát" là đường lối, cương lĩnh. Tuyên ngôn độc lộp là 
mỏ đầu kỷ nguyên mới vẻ vang. "Đời sống mới" vả 
"Sửa dổi lối làm việc" thật 8ự là để "kiến quốc", để 
x&y dựng đất nưóc phú cường và đảng vững mạnh, 
bảo đảm cho cuộc kháng chiến thắng lợi.

Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông nốm 1947, quân 
dân ta đả đập tan hoàn toàn kế hoạch dốnh nhanh, tiến 
nhanh của địch, bảo đảm an toàn trung ương Đảng và 
chính phủ, phát triển lực lượng, giữ vững căn cử khống 
chiến cùa cả nước. Việt Bắc anh dũng có Sông Lô oai 
hùng. Như tòi thư của Người gửi đồng bào Việt Bắc: 
"Cách mộnh đã do Việt Bác mà thành công thì kháng 
chiến Bẻ do Việt Bắc mà thắng lợi".

Những vần thơ của Người vể Việt Bắc năm 1947, 
chẳn thực mà thanh cao.

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
TrÃng lổng cổ thụ bóng lồng hoa..."

(C ảnh khuya)



"Cảnh rừng Việt bắc thật là hay,
Vượn hót chim kêu suổt cả ngày,
Khách đến thì mòi ngô nếp nướng,
Săn về thường chén thịt rừng quay,
Non xanh, nước biếc tha hồ dạo,
Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say,
Kháng chiến thành công ta trở lại.
Trăng xưa, hạc cũ với xuân này".

(Cảnh rừng Việt Bắc)1.
Năm 1948, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

phát động kêu gọi phong trào thi đua ái quốc, để kháng 
chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công. Hội 
nghị văn hoá toàn quốc và báo cáo quan trọng: "Chủ 
nghĩa Mác và vấn đề văn hoá Việt Nam" của đồng chí 
Tổng bí thư Trường Chinh đã đẩy mạnh phong trào văn 
hoá văn nghệ phục vụ kháng chiến và quần chúng công 
nông, binh.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Cách mạng Trung 
Quốc thành công, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 
ra đòi. Ngày 2 tháng 1 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh bí mật sang Bắc Kinh rồi sang Liên Xô. Trong 
tháng 1 năm 1950, Chính phủ Trung Quốc và Liên Xô 
công nhận Chính phủ ta, tiếp theo các nưốc dân chủ 
Đông Âu lần lượt công nhận và lập quan hệ ngoại giao 
vối nước ta. Đó là thắng lợi to lớn về ngoại giao, là 
"chuyến đi phá vỡ vòng vây đế quốc".



Đến Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 thắng lợi, 
chúng ta đã tiêu diệt và bắt sông hơn 8.000 tên địch, 
giải phóng một dải biên giói Việt Trung dài 750km, nốì 
liền nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Cuộc 
kháng chiến bước sang giai đoạn mối, phản công và tiến 
công. Trong chiến dịch này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
trực tiếp lên đường tham gia chiến dịch. Chỉ trong 
tháng 10 năm 1950, Người đã bốn lần gửi thư, điện, 
động viên nhắc nhở quân dân Cao - Bắc - Lạng. Mọi 
người Việt Nam đều biết tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ngồi trên cao điểm theo dõi mặt trận Đông Khê 
và bài thơ Đăng Sơn (Lên Núi) của Người.

"Chông gậy lên non xem trận địa,
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây.
Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu,
Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy"1.

Tháng 2 năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II của Đảng họp ở Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Đây 
là đại hội đẩy kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và 
xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội quyết định 
Đảng ta ra hơạt động công khai với tên mối là Đảng Lao 
động Việt Nam. Hai nước Lào và Campuchia xây dựng 
mỗi nước một đảng thích hợp với hoàn cảnh của mình.

Trong báo cáo chính trị tại đại hội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói "Đảng Lao động Việt Nam ìà một đảng to lớn, 
mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để...



... Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó 
phải là Đảng của dân tộc Việt Nam"1.

Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động 
Việt Nam, Người nói: Mục đích của Đảng gồm trong 8 
chữ là: "Đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc". Nhiệm 
vụ của Đảng là: "Kháng chiến thắng lợi, kiến quốíc 
thành công". Chính sách của Đảng là: "Độc lập - thống 
nhất - dân chủ - phú cường", "Đoàn kết chặt chẽ, đoàn 
kết lâu dài, cùng nhau tiến bộ".

Người giải thích rõ ràng là: "Đảng Lao động Việt 
Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày, và lao 
động trí óc kiên quyết nhất, trong sạch nhất, tận tâm 
tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người 
mà: Giàu sang không thể quyến rũ; Nghèo khó không 
thể chuyển lay; Uy lực không thể khuất phục”2.

Người còn giải nghĩa câu thơ của vărr hào Lỗ Tấn 
(Trung Quốc): "TrỢn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, cúi 
đầu làm ngựa các nhi đồng". ""Nghìn lực sĩ" có nghĩa 
là những kẻ địch mạnh, thí dụ: lũ thực dân Pháp, bọn 
can thiệp Mỹ. Cũng có nghĩa là những sự khó khăn 
gian khổ. "Các nhi đồng" nghĩa là quần chúng nhân 
dân hiền lành, đông đảo. Cũng có nghĩa là những công 
việc ích quốc, lợi dân... Đảng Lao động Việt Nam sẵn



sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tố trung thành của 
nhân dân"1.

Cũng dịp này, trên báo Nhân Dân trong bài "Người 
đảng viên Đảng Lao động Việt Nam phải thế nào?" 
Người đã chỉ rõ: "Muôn cho quần chúng nghe lòi mình, 
làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói 
cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, 
dân yêu...

...Đảng viên nào không được dân tin, dân phục, dân 
yêu thì chưa xứng đáng là một người đảng viên của 
Đảng Lao động Việt Nam"2.

Đó là những lời thật rõ ràng, chân thành, sâu sắc, 
và khí phách, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng ta, 
khi ra hoạt động công khai.

Năm 1952, cuộc vận động sản xuất và tiết kiệm đã 
trở thành phong trào quần chúng sôi nổi. Bài nói 
chuyện: "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, 
chông bệnh quan liêu" của Người thật sâu sắc và kinh 
điển. Phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng. 
Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 
nhất ngày 1 tháng 5 năm 1952 đã biểu dương 7 anh 
hùng: Cù Chính Lan, La Văn cầu, Nguyễn Quổíc Trị, 
Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, 
Hoàng Hanh. Với bút danh C.B, Người đã viết 5 bài báo 
về đại hội anh hùng ấy. Để thiết thực bồi dưỡng sức 
dân, nhất là nông dân, từ năm 1953 chúng ta đã phát



động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức 
và cải cách ruộng đất.

Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 
1954, cả ta và địch đều chấp nhận cuộc quyết chiến 
chiến lược tại Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là trung 
tâm của Kế hoạch Nava, sẵn sàng “nghiền nát” bộ đội 
chủ lực của ta. Ngày 1 tháng 1 năm 1954, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh 
đạo, chỉ huy chiến dịch. Khi trao nhiệm vụ cho đại 
tưống Võ Nguyên Giáp, Người nói: "Trao cho chú toàn 
quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho 
thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không 
đánh"1. Sau này đại tướng kể lại trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ đã có chuyện kéo pháo vào rồi kéo pháo ra vì 
phải thay đổi cách đánh, từ đánh nhanh thắng nhanh 
sang đánh chắc thắng; đó là quyết định khó khăn nhất 
trong cuộc đòi làm tướng của mình.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ "Quyết chiến, 
quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấp phới 
tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy của địch. Tướng Đờ 
Caxtơri và toàn bộ ban tham mưu bị bắt sống. Hơn một 
vạn quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã ra hàng. Tin đó 
cùng ngày tối Pari, nước Pháp treo cò rủ. "Cả thế giới 
xôn xao".

Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị Giơnevơ về

1. HỒ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr.443.



Đông Dương khai mạc. Đồng chí Phạm Văn Đồng, 
trưởng phái đoàn của ta bước vào hội nghị trong tư thế 
của người chiến thắng. Hiệp định Giơnevơ đã cam kết 
tôn trọng quyền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ của nhân dân ba nước Đông Dương. Chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hoà bình, hai bên tập kết, lấy vĩ 
tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Việt Nam sẽ 
thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do 
trong cả nước sau hai năm.

Tiếp theo Cách mạng tháng Tám, cuộc kháng chiến 
chống Pháp thắng lợi, đã mở đầu cho sự sụp đổ của chủ 
nghĩa thực dân. "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nưốc 
thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân 
hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt 
Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng 
hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn cuộc kháng chiến 
thần thánh của nhân dân ta. Từ đây cái tên: "Việt Nam, 
Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ" đã trở thành niềm tự hào 
đôi với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

' i  .

5. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

Ngay từ khị đất nước mới tuyên bô' độc lập ngày 2 
tháng 9 năm 1945, thì ngày 23 tháng 9 năm 1945, nhân



dân Nam Bộ đã phải cầm súng đứng lên kháng chiến, 
chông thực dân Pháp trở lại xâm lược. Những đoàn quân 
Nam tiến ủng hộ đồng bào Nam Bộ kháng chiến, thực 
hiện lời son sắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đồng bào 
Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có 
thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Từ đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 
nhiều bài nói bài viết vê một đối tượng mới của cách 
mạng Việt Nam là can thiệp Mỹ. Khi nghe đại tưống Võ 
Nguyên Giáp báo cáo vể chiến thắng Điện Biên Phủ, 
Người nói: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu”, 
“Tuyệt đốì chớ khinh địch, chố chủ quan. Nhiều Điện 
Biên Phủ khác đang chò đợi chúng ta". Trong báo cáo 
về tình hình mới ngày 15 tháng 7 năm 1954, Người đã 
chỉ rõ: "Mỹ không những là kẻ thù của nhân dân thế 
giới, mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp 
của nhân dân Việt, Miên, Lào"1. Trong việc tập kết cán 
bộ theo Hiệp định Giơnevơ, chúng ta đã tổ chức các 
trường học sinh miền Nam trên miền Bắc, chuẩn bị đào 
tạo hàng vạn cán bộ miền Nam sau này.

Đó là ý chí thống nhất đất nước và tầm nhìn xa của 
cách mạng Việt Nam khi bước vào giai đoạn mới.

ở  miền Bắc, tại Đền Hùng ngày 19 tháng 9 năm 
1954, Bác Hồ đã nói với Đại đoàn quân tiên phong 
trước khi vê tiếp quản thủ đô: "Các vua Hùng đã có 
công dựng nưốc, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy



nước". Bác căn dặn các đơn vị bộ đội, công an và cán bộ 
trưóc khi vào thủ đô phải thực hiện đúng 8 chính sách 
và 10 điều kỷ luật. Người đã lường trưóc rấ t cụ thể ở 
thành phô' có nhiều sự quyến rũ làm cho người ta mê 
muội hủ hoá, truỵ lạc, "cho nên bom đạn của địch 
không nguy hiểm bằng “đạn bọc đường”, vì nó làm hại 
mình mà mình không trông thấy"1.

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị quân 
đội ta tiến vào Hà Nội, dẫn đầu là Trung đoàn thủ đô. 
Sáng ngày 1 tháng 1 năm 1955, tại quảng trường Ba 
Đình, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội mít tinh chào 
mừng Trung ương Đảng, chính phủ và Bác Hồ trở về 
thủ đô. Trong bầu không khí hân hoan, phấn khởi, trào 
dâng của ngày về thủ đô sau chín năm kháng chiến, cả 
Hà Nội lại rực rõ cò hoa. Đúng như lời ca và nhạc điệu 
hùng tráng của bài hát Tiến về Hà Nội, mà Văn Cao đã 
sáng tác từ năm 1948: "Trùng trùng quân đi như 
sóng... Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ 
ngày nào tung bay trên phô'".

Từ năm 1954 đến 1960, miền Bắc hoàn thành cải 
cách ruộng đất và khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Cải cách ruộng đất đã thực hiện triệt để khẩu 
hiệu "Người cày có ruộng", đánh đổ hoàn toàn giai cấp 
địa chủ, phong kiến, đưa nông dân lên địa vị làm chủ 
nông thôn. Trong thực hiện cải cách ruộng đất, chúng 
ta đã phạm một sô' sai lầm nghiêm tçong, phổ biến, kéo

--------------------- '

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.346.



dài về đả kích tràn lan vào nội bộ của đảng, xử trí 
nhầm, tỷ lệ xử trí quá cao và còn dùng nhục hình. Đảng 
ta và Bác Hồ đã nêu tấm gương trung thực, dũng cảm 
về tự phê bình và phê bình, có kế hoạch sửa chữa ngay, 
cụ thể và kiên quyết. Công tác sửa sai được tiến hành 
trong cả năm 1957. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn miền 
Bắc sau cải cách và sửa sai đã thay đổi hẳn, nông dân 
dần dần ổn định, hăng hái sản xuất để khôi phục kinh 
tế. Giữa lúc cải cách ruộng đất long trời chuyển đâ't, 
nhiều cán bộ đảng viên đang bức xúc lo lắng về thành 
phần giai cấp và gia đình, bài báo "Hoa Sen" trên báo 
Nhân Dân (30-3-1956) là lòi giải đáp rất kịp thời. Theo 
Bác, người ta không thể lựa chọn sinh ra ở giai cấp nào, 
gia đình nào. Thành phần giai cấp có ảnh hưởng tới con 
người nhưng không phải là quyết định. Điều quyết định 
là do bản thân cán bộ đảng viên đó phấn đấu để được 
đảng và nhân dân tin cậy. Các Mác là con nhà quý 
phái, Ảnghen là con nhà tư bản, nhưng hai ông đã hoàn 
toàn hiến dâng mình cho cách mạng và là người sáng 
lập ra chủ nghĩa cộng sản. Gốc rễ cây sen ở dưới đất 
bùn hôi hám, nhưng hoa sen lại tươi đẹp, thơm tho, 
"gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Bằng lời lẽ nhẹ 
nhàng, ý tứ rõ ràng dứt khoát, tạo nên sự thuyết phục 
bất ngờ và chính xác. “Hoa Sen” lạ bài báo đặc sắc, có 
giá trị kịp thời và muôn thuở1.

Đến cuối năm 1957, công cuộc khôi phục kinh tế  đã



căn bản hoàn thành. Tổng sản lượng công nghiệp và 
nông nghiệp đạt xấp xỉ năm 1939, sản lượng lương thực 
đạt trên bốn triệu tấn thóc, vượt mức trước chiến tranh.

Từ năm 1955 đến 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
lần lượt đi thăm nhiều nước anh em. Người đã được đón 
tiếp nồng nhiệt và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn. 
Người đã mở rộng hoạt động quốc tế  và khẳng định 
đường lối quốc tế  của Đảng ta bao giờ cũng thuỷ chung, 
trong sáng. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam không thể 
tách rời với chủ nghĩa quốc tế  vô sản.

Ngày 1 tháng 1 năm 1960, bản hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta ra đòi. Đến cuối năm 
1960, hơn 85% sô" hộ nông dân đã vào hợp tác xã, sản 
lượng công nghiệp năm 1960 tăng 4,9 lần so với năm 
1955. Tuy vậy, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa lúc 
này đã mắc khuyết điểm phổ biến là nóng vội, chủ quan 
duy ý chí, muôn xoá bỏ ngay các thành phần kinh tế  tư 
hữu cá thể. Song con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc đã dần dần sáng tỏ và khẳng định. “Miền Bắc 
nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội”. ; Đó là con 
đường chung của thòi đại, con đường xoá bỏ nghèo nàn 
lạc hậu, để miền Bắc làm “cơ sở vững chắc cho cuộc đấu 
tranh thống nhất nước nhà”.

ở  miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ, Mỹ hất cẳng 
Pháp nhảy vàotĐông Dương, lập chính quyển bù nhìn 
Ngô Đình Diệm, ra sức phá hoại hiệp định, biến miền 
Nam thành càỊữ. cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới, ngăn 
chặn làn sóng cách mạng ở khu vực Đông Nam Á. Mỹ -



Diệm tiến hành chiến dịch tô" cộng, diệt cộng, đàn áp dã 
man cuộc đấu tranh vì hoà bình và thống nhâ"t, gây ra 
các vụ thảm sát đẫm máu ở Chợ Được, Vĩnh Trinh, 
Hướng Điền, Mỏ Cày, Phú Lợi... Hàng vạn cán bộ và 
đồng bào yêu nước bị giết hại, giam cầm. Từ thực tế  
máu lửa, đau thương ấy, bản Đề cương cách mạng miền 
Nam  ra đời, do đồng chí Lê Duẩn khởi thảo ở Sài Gòn 
từ tháng 8 năm 1956. Đề cương ghi rõ: "Để chông lại 
Mỹ - Diệm, nhân dân miền Nam chỉ có con đường cứu 
nước và tự cứu mình, là con đường cách mạng. Ngoài 
con đường cách mạng không có một con đường khác". 
Trong bốì cảnh quốc tế  các nước anh em đều gợi ý hai 
miền Nam - Bắc cùng đi đua hoà bình, trường kỳ mai 
phục, chờ đón thời cơ, Đảng ta đã nêu cao độc lập tự 
chủ chỉ đạo chuyển hướng cuộc đấu tranh yêu nước của 
đồng bào miền Nam. Lúc này, trong thư gửi đồng bào 
cả nước, Bác Hồ khẳng định: "Thông nhất nước nhà là 
con đường sông của nhân dân ta". Người đã căn dặn các 
đồng chí Xứ uỷ  Nam Bộ: "Xứ Ưỷ còn phải chịu trách 
nhiệm với nhân dân miền Nam nữa. Bất kỳ tình hình 
như thế nào cũng không được để địch tàn sát dân, tiêu 
diệt cơ sở cách mạng"1. Đó là những cơ sở thực tế của 
nghị quyết Trung ương 15 (tháng 1-1959), chỉ ra con 
đường cách mạng tiến công, tạo bước ngoặt lịch sử cho 
cách mạng miền Nam. Phong trào "Đồng khởi" bắt đầu

1. "Đề cương cách mạng miền Nam", Tạp chí Xưa và nay 
số 266, tr.17.



từ Trà Bồng (Quảng Ngãi) tháng 8 năm 1959, đến Bến 
Tre tháng 1 năm 1960. Cách mạng miền Nam đã 
chuyển từ  thế bảo tồn lực lượng sang thế  tiến công. 
Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận  dân tộc giải 
phóng miển Nam ra đời. Đây là thất bại lớn đầu tiên 
của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ỏ miền Nam.

Trong khí thế  thắng lợi ở cả hai miền, Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ III đã khai mạc ngày 5 tháng 9 năm 
1960 tại Hà Nội. Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có nêu rõ: "Đại hội lần này là; đại hội xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ỏ miền Bắc và đấu tranh thốhg nhất 
nước nhà”. Đây là lần đầu tiên Đảng lãnh đạo nhân 
dân ta  cùng một lúc tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược 
ỏ hai miền để nhằm một mục tiêu chung là: Hoà bình, 
thống nhất đất nước trên nền tảng độc lập và dân chủ.

Sau đại hội, cả miền Bắc là cao trào thi đua thực 
hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Các lá 
cò đầu tiêu biểu là: "Đại Phong", "Duyên Hải", "Thành 
Công", "Ba Nhất", "Hai Tốt", và các tổ đội “lao động xã 
hội chủ nghĩa”. Tại Hội nghị chính trị đặc biệt (tháng 3- 
1964), Bác Hỗ đã nói: "Trong 10 năm qua, miền Bắc 
nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong 
lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con ngưòi đều đổi 
mới"1. Trong hội nghị 'này, Người đã kêu gọi đồng bào 
miền Bắc ra sức tthí đua "Mỗi ngưòi làm việc bằng hai 
để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam,ruột thịt". Trong

------------------  ■ 'V  '
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.ll, tr.224.



phong trào thi đua ở miền Bắc, Bác Hồ đã nhiều lần đi 
thăm các cơ sở, địa phương. Người đã có nhiều bài nói, 
bài viết sâu sắc về xây dựng Đảng; về “muôn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã 
hội chủ nghĩa”; về cuộc vận động "ba xây, ba chống" tức 
là "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản 
lý kinh tế  tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, 
lãng phí, quan liêu".

ở  miền Nam, thắng lợi của phong trào Đồng khởi 
đã đánh bại cuộc "chiến tranh đơn phương" của địch. 
Mỹ - Nguy dùng “chiến tranh đặc biệt”: tăng cường 
quân nguy do cô" vấn Mỹ chỉ huy, lập ấp chiến lược, cắt 
đứt nguồn chi viện từ miền Bắc, để bình định miền 
Nam trong vòng 18 tháng.

Tháng 3 năm 1961, các lực lượng vũ trang cách 
mạng miền Nam hợp nhất thành quân giải phóng miền 
Nam Việt Nam. Tháng 5 năm 1961, Bác Hồ tiếp các 
đồng chí lái tàu mở "đường Hồ Chí Minh, trên biển" và 
trưởng đoàn vận tải quân sự 559. Người căn dặn: "Phải 
làm tốt và nhiều hơn nữa nhiệm vụ tiếp sức cho cách 
mạng miền Nam". Ngày 20 tháng 10 năm 1962, trong 
dịp đón đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam, Người đặt tay lên ngực mình và nói: “Hình ảnh 
miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi". . 
Chiến thắng Ap Bắc (1-1963) báo hiệu sự phá sản của 
“chiến tranh đặc biệt”. Trong kỳ họp thứ 6, tháng 5 
năm 1963, Quốc hội có ý định trao tặng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh Huân chương Sao Vàng. Người đã cảm ơn



Quốc hội và khiêm nhường nói rằng: "Chờ đến ngày 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà bình 
thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ 
cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương 
cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui 
mừng"1. Tới chiến thắng Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài 
1965, "chiến tranh đặc biệt" đã bị phá sản hoàn toàn.

Bác theo dõi từng bước đi thắng lợi, đánh giá kịp 
thòi vối niềm tin chắc chắn và dự báo xu hưống bằng 
những hình tượng chính xác, tài tình. Nhân dịp kỷ 
niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1964), Bác viết: 
"Thiên hạ đang dự đoán sẽ có một Điện Biên Phủ mới ở 
miền Nam". Đến chiến thắng ở Biên Hoà (31-10-1964), 
Người đã nhắc lại lời thú nhận của cựu phó tổng thống 
Mỹ Níchxơn: "Cuộc thất bại ở Biên Hoà là một tai hoạ 
to lốn cho Mỹ từ sau cuộc thất bại to lốn ở Trân Châu 
Cảng", và Bác có thơ rằng: "Điện Biên, Mỹ chẳng phải 
chờ lâu". Rồi tới chiến thắng Bình Giã, Bác viết bài 
"Điện Biên nhỏ" và "Nhịp cầu vàng" (7-1-1965), chỉ ra 
con đường tấ t yếu cho Mỹ ru t khỏi miền Nam mà 
không mất «lặt.

Để cứu vãn nguy cơ thấ t bại hoàn toàn, từ đầu 
năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển sang "chiến tranh cục 
bộ": phát động chiến tranh phá hoại miền Bắc với lòi 
tuyên bố: "đẩy ỉừi miền Bắc trở về thòi kỳ đồ đá"; ào ạt 
đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, đưa cuộc



chiến tranh xâm lược tới mức độ cao nhất. Cả dần tộc 
ta đứng trước thử thách nghiêm trọng - một cuộc đụng 
đầu lịch sử!

Một lần nữa trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc lại 
được thể hiện ở các nghị quyết Trung ương 11, 12 
(1965) và những lời nói lịch sử của Bác Hồ. Tại Quốc 
hội, Bác tuyên bô': "Lúc này, chông Mỹ cứu nước là 
nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi ngưòi Việt Nam 
yêu nước". Nói về thế và lực của địch, Bác ví như 
hành động của con thú dữ bị thương nặng, "tiến thoái 
lưỡng nan", như người cưỡi trên lưng cọp. Nói về 
niềm tin của chúng ta, Người khẳng định: Phải có 
quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám đánh và dám 
thắng. “Dù chúng có B.57, B.52, hay "bê" gì đi chăng 
nữa ta cũng đánh”. Dù phải chiến đấu 5 năm, 10 
năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng cũng kiên 
quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, "không có gì 
quý hơn độc lập tự do". Hai điểm cốt lõi qua các nghị 
quyết Trung ương 11, 12 là: Ta quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược và ta nhất định thắng. Chính 
trong những ngày tháng quyết liệt của chiến tranh, 
Bác đã về thăm Nguyễn Trãi ở Côn Sơn (15-2-1965), 
thăm quê hương của Khổng Tử (19-5-1965), và đã 
viết mấy lời để lại. Người muôn tìm về cội nguồn, để 
gặp lại các bậc vĩ nhân, trong sự thanh thản của tâm 
hồn, với cả xưa nay và mai sau.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, cả miền Bắc thi 
đua: "Tay cày, tay súng", “Tay búa, tay súng”, “Ba sẵn



sàng”, “Ba đảm đang”, "Thóc không thiếu một cân, 
quân không thiếu một người", các em học sinh vẫn "đội 
mũ rơm đi học đường dài” và thi đua làm nghìn việc tốt. 
Quân dân miền Nam đã tiến công đánh phủ đầu quân 
Mỹ ở các trận thắng Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme. 
Tiếp theo là thắng lợi đánh bại cuộc phản công chiến 
lược của địch ở hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. 
Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
1968, địch đã choáng váng, hoảng sợ, lung lay ý chí 
xâm lược của đế quốc Mỹ, dẫn tới phá sản chiến lược 
“chiến tranh cục bộ” của chúng. Cuối năm 1968, miền 
Bắc đã bắn rơi hơn 3.200 máy bay Mỹ. Ngày 1 tháng 11 
năm 1968, chính phủ Mỹ phải tuyên bô" chấm dứt ném 
bom miền Bắc, chấp nhận hội nghị bôn bên ở Pari. 
Ngày 3 tháng 11 năm 1968, trong lòi kêu gọi cả nước 
tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Bác căn dặn: 
"Đó mới chỉ là thắng lợi bước đầu", "Hễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến 
đấu, quét sạch nó đi".

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Bác 
vẫn thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, bồi dưỡng 
thê hệ cách mạng cho đời sau. Ngày 14 tháng 5 năm 
1966, Bác đã đến thăm và trực tiếp giảng bài ở lớp 
huấn luyện đảng viên mới của thành uỷ Hà Nội. Giờ 
đây xem lại bài nói của Bác, tôi càng thấy thật sự là 
một bài giảng toàn diện, cụ thể, sâu sắc và rất mẫu 
mực! Bác nói: "Các cô, các chú cần luôn luôn ghi nhớ: 
Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý



tưởng cao cả của mình". Bác nhắc nhỏ "có đồng chí mới 
40 tuổi đã cho mình là già nên ít chịu học tập.... Bác đã 
76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học 
và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sông thì còn phải 
học, còn phải hoạt động cách mạng"1.

Trong đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ 
cứu nước cuối năm 1966, đầu năm 1967, Bác đã nhiều 
lần căn dặn: "Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. 
Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân 
tộc anh hùng, Đảng anh hùng"2. Bác mong có nhiều 
anh hùng nữa, mãi mãi là anh hùng. Lời Bác thật 
khiêm tôn, chan chứa tình thân yêu và tự hào. Bác còn 
có một ý kiến bây giò mới nói ra là: có một tập thể xứng 
đáng anh hùng mà ban thi đua không đề nghị, đó là 
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Một chính 
phủ lâu bền, vững vàng, đặc biệt, đã lãnh đạo nhân dân 
hơn hai mươi năm kháng chiến thắng lợi, mà lương của 
chủ tịch và bộ trưởng, thứ trưởng lại ít nhất so với các 
chính phủ trên thế giới. “Bởi vì Chính phủ ta là một 
chính phủ làm đày tớ của nhân dân, một lòng một dạ 
phục vụ nhân dân. Nếu ai ở trong Chính phủ mà muôn 
làm quan thì không ở được trong Chính phủ ta"2.

ở  lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện (18-1- 
1967), Bác nhắc nhở: "Các cô, các chú phải đi sâu, đi sát 
cơ sở, nằm ở cơ sở để chỉ đạo phong trào. Không nên’ 
xuống cơ sở theo lối chuồn chuồn đạp nước". Sau khi



nêu các sự việc cán bộ không gương mẫu, nêu gương 
xấu, Bác chỉ rõ: "Sở dĩ có tình trạng đó là do không dân 
chủ. Đảng viên không dám nói, dân không dám nói". 
Khi nói về đánh giá cán bộ, chi bộ, Bác chỉ rõ: "Đảng 
viên "bôn tốt”, chi bộ “bốn tốt”, thì phải cho thật tốt, 
nếu không là tự mình lừa mình". Bác nêu kinh nghiệm 
đến nơi nào thấy đòi sông nhân dân được nâng cao, 
đoàn kết, làng xóm sạch sẽ, hủ tục giảm dần... thì ở đó 
chi bộ vững mạnh, còn ngược lại thì chi bộ chưa tốt. Bác 
đã khẳng định: "Thực hành dân chủ là cái chìa khoá 
vạn năng để giải quyết mọi khó khăn"1.

Những điều Bác chăm lo, vừa để đáp ứng yêu cầu 
của cuộc kháng chiến, vừa để xây dựng nền móng vững 
bền lâu dài cho đất nước say này.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân 
dân ta đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của cả 
nhân loại tiến bộ. Đó là một hiện tượng chưa từng có 
trong lịch sử. Chưa bao giờ sô" phận của một dân tộc lại 
gắn bó chặt chẽ với sô" phận chung của loài người đến như 
thê". Điều đó trước hết là do tính chất yêu nước, sáng ngời 
chính nghĩa cũng như ý nghĩa quốc tê cao cả của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, đồng 
thời cũng là do sự chỉ đạo sáng suốt, khôn khéo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại, một nhân tô" mà Mỹ không lường hết 
được khi lao vào cuộc đụng đầu lịch sử ở Việt Nam.



Mở đầu năm 1969, quân dân cả nước phấn khởi thực 
hiện bài thơ chúc tết của Bác Hồ. Những vần thơ đuổi 
giặc, chỉ rõ phương hướng kết thúc cuộc chiến tranh là: 
"Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Trong những 
năm tháng cuối cùng, Bác vẫn chăm lo nhiều hơn cho 
rằng việc: nâng cao đạo đức cách mạng, xuất bản sách 
"người tốt, việc tốt" và công việc sau ngày chiến thắng... 
Cho đến ngày Bác đi xa, trong niềm thương tiếc vô hạn 
của nhân dân cả nước và nhân dân thế giới, Người đã đi 
vào cõi trưòng sinh thật nhẹ nhàng, thanh thản, ung 
dung bình tĩnh lạ thường, trong lời di chúc thiêng liêng. 
Di chúc của Bác là kết tinh những tinh hoa đạo đức và 
tâm hồn cao đẹp, những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ 
Chí Minh, và những phương hướng xây dựng phát triển 
đất nước sau ngày chiến thắng. Trong hồi ký của đồng 
chí Vũ Kỳ, là thư ký của Bác, đã viết: "Ngày nay, đọc lại 
đoạn di chúc trên đây chúng ta càng thấy rõ thiên tài Hồ 
Chí Minh vẫn toả sáng rực rỡ cho đến những năm tháng 
cuốỉ cùng của cuộc đòi".

Thực hiện lời di chúc của Bác, quân dân ta đã đánh 
thắng cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B.52 vào 
Hà Nội và Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 
1972. Đây là điều Bác đã dự báo từ đầu năm 1968: Sớm 
muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B.52 ra đánh Hà Nội, 
rồi có thua nó mối chịu thua. Trong trận "Điện Biên 
Phủ trên không", Hà Nội đã được nhân dân thế giới ca 
ngợi là thủ đô của phẩm giá con người. Hiệp định Pari 
(27-1-1973) đã mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng



chiến. "Mỹ cút" là thắng lợi lịch sử, tạo thời cơ để quân 
dân ta tiến lên đánh cho "Nguỵ nhào".

Đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, 
kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. 
Cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi 
vào lịch sử dân tộc ta như là một trong những trang 
chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời vể sự toàn 
thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con 
người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ 
đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc 
tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Đó là thắng lợi kết 
thúc 21 năm chống Mỹ cứu nước, 30 năm chiến tranh 
giải phóng dân tộc kể từ Cách mạng tháng Tám 1945, 
chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ 
phong kiến, rửa sạch cái nhục và nỗi đau mất nước hơn 
một thế kỷ (117 năm). Trong những ngày vui lớn lao ấy, 
mọi người Việt Nam đều hát "Như có Bác Hồ trong 
ngày vui đại thắng"!

6. TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM THỜI ĐẠI Hồ CHÍ MINH

Đặc điểm của một thời đại là vấn đề lớn lao, cần có sự 
nghiên cứu tổng kết của nhiều người. Lịch sử đã chứng 
minh có một thời đại Hồ Chí Minh rất vẻ vang ở Việt 
Nam, lịch sử cũng đang diễn ra sáng tỏ sức sống và tương 
lai của thời đại đó. Bước đầu chúng ta có thể khái quát 
những đặc điểm cơ bản của thời đại Hồ Chí Minh là:



1. Lần đầu  tiên  cách m ạng Việt Nam hoà 
nhập, gắn bó với cách m ạng th ế  giới. Công lao lớn 
đầu tiên của Bác Hồ là tìm thấy con đường giải phóng 
dân tộc thật sự triệt để là cách mạng vô sản. Người đã 
đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng 
vô sản, đi theo xu thế tất yếu của thời đại. Đó là con 
đường giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân phong 
kiến, tiến tới xoá bỏ áp bức giai cấp và áp bức dân tộc, 
để đem lại tự do hạnh phúc thật sự cho nhân dân lao 
động. Ngày nay chúng ta có thể nói là độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Từ đó, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của 
cách mạng thế giới, sức mạnh của dân tộc được nâng 
lên tầm cao mối, kết hợp với sức mạnh của thời đại. 
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, chưa bao 
giờ nhân dân Việt Nam đã được cả loài người tiến bộ 
ủng hộ giúp đỡ to lớn và cảm động đến thế.

Chúng ta hoà nhập gắn bó với cách mạng thế giới 
bằng chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ 
nghĩa quốc tế  vô sản trong sáng; bằng tinh hoa của dân 
tộc kết hợp với tinh hoa của thòi đại; bằng tinh thần 
dân tộc tự lực tự cường, tự giải phóng cho mình, kết hợp 
vối sự giúp đỡ quan trọng của các nước anh em bạn bè. 
Do vậy, Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ 
thế giới đã có vị trí tầm vóc xứng đáng.

Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta một lần nữa lại 
hội nhập với thế giới hiện đại trong xu thế toàn cầu 
hoá. Đây là một thử thách mới, là con đường tất yếu, và



cũng là tiếp tục thực hiện điều mong mỏi của Bác để 
Việt Nam muốn là bạn với tấ t cả các nưốc, để dân tộc ta 
bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc 
năm châu.

2. Thời dai Hổ Chí Minh là thời đai cả dân tôc• • •
Việt Nam đã vùng dậy oanh liệt, vẻ vang nhất 
trong lịch sử. Đó là Cách mạng tháng Tám, lật đổ ách 
thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, cả dân tộc 
đã "rũ bùn đứng dậy sáng loà". Đó là 30 năm kháng 
chiến thần thánh, đánh thắng những đế quốc hùng 
mạnh nhạt thời đại. Một cuộc chiến tranh quy mô lốn 
nhất, ác liệt nhất, tàn bạo nhất, dài ngày nhất; một 
cuộc đụng đầu lịch sử mang tính thòi đại.

Cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam có đặc điểm: 
Do một đảng lãnh đạo, một lãnh tụ dẫn đường, một nhà 
nước động viên toàn dân kháng chiến kiến quốc, một 
mặt trận thống nhất toàn dân, một quân đội làm nòng 
cốt cho toàn dân và cả nưóc đánh giặc; một cuộc tiến 
công toàn diện của cách mạng; một cuộc chiến tranh 
yêu nước chông xâm lược, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch 
nhiều, dựa vào sức dân làm chủ để chiến thắng.

Vậy điều gì đã dẫn tới thắng lợi? Nhà sử học Pháp 
Pierisaphêray viết: "Những tên lửa SAM được sử dụng 
bởi lý tưởng tropg sáng, bởi nền văn hoá Việt Nam, bởi 
"tư chất Việt Nam", theo chúng tôi chính là chìa khoá 
mở cửa thắng lợi của Việt Nam".

Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định:



"Quyết định thắng lợi là con người Việt Nam yêu nước, 
dũng cảm, thông minh"1.

Một cuộc chiến tranh cách mạng đã để lại trên 
khắp đất nưốc những dấu ấn lịch sử sâu sắc. Trong mỗi 
gia đình Việt Nam, ở mỗi miền quê, từ một ngọn núi 
dòng sông, đến căn nhà góc phô" hay đảo xa, đều có thể 
tìm thấy những kỷ niệm về những năm tháng đau 
thương nhưng oanh liệt và rất đỗi tự hào. Trên dải đất 
Việt Nam, ở đâu cũng là đất thiêng của ngàn năm, đất 
thép của chiến tranh cách mạng, đất nghĩa tình của 
đồng chí, đồng bào.

Một trong những điều kỳ diệu nhất của thời đại là, 
trong mưa bom bão đạn, tới tận cùng của tàn bạo, người 
Việt Nam vẫn có niềm tin mãnh liệt vào Bác Hồ, vào 
đất nước, vào ngày chiến thắng. Đến khi chiến thắng, 
dù là vĩ đại tới đâu, vẫn không say sưa chủ quan. Đại 
tưống Võ Nguyên Giáp viết: "Mỗi lần thắng lợi, như 
thành thói quen, lại nhớ tới lời dạy Bác Hồ: "Thắng lợi 
tuy lớn, nhưng mới chỉ là bước đầu, các chú không được 
chủ quan, khinh địch"".

3. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo 
và tô chức mọi thắng  lợi của cách m ạng Việt 
Nam. Đó là điều đã được lịch sử và toàn dân khẳng 
định. Từ năm 1930 đến nay, mỗi mốc son của lịch sử 
dân tộc đều gắn liền với đường lối lãnh đạo của Đảng,

1. Võ Nguyên Giáp: Tổng hành dinh trong mùa xuân 
đại thắng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.350.



gắn liền với những tấm gương hy sinh vô bò bến của cả 
dân tộc, mà người Cộng sản luôn đi tiên phong, có mặt 
ở những mũi nhọn của cuộc chiến đấu.

Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
Đảng, Bác Hồ nói: "Với tấ t cả tinh thần khiêm tốn của 
người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: 
Đảng ta thật là vĩ đại!"... "Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi 
ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta 
không có lợi ích gì khác". Đảng vừa lo tính công việc 
lớn, đổi nền kinh tế  văn hoá lạc hậu thành nền kinh tế  
văn hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến 
những việc nhỏ như tương cà, mắm muối cần thiết cho 
đòi sống hằng ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ 
đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận 
trong lòng của mỗi đồng bào ta. "Đảng ta là đạo đức, là 
văn minh... Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho 
lịch sử bằng vàng"1.

Lịch sử của đảng gắn liền vối công lao sáng lập, 
giáo dục và rèn luyện của Bác Hồ. Đảng đã lãnh đạo cả 
dân tộc thông qua hệ thống chính trị là Đảng, nhà nước 
và các đoàn thể quần chúng. Trong lịch sử lâu dài của 
dân tộc, chưa từng có một tổ chức tiên phong nào đã 
gắn bó với dân tộc, tiêu biểu cho tinh hoa của dân tộc 
như Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác Hồ là lãnh tụ tối 
cao của Đảng vầ của cả dân tộc. Bác là người Việt Nam 
đẹp nhất và cũng là người cộng sản Việt Nam được thế
__________________________  V  '

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.2-5.



giới tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh 
nhân văn hoá.

Trong sự nghiệp đổi mối do Đảng khởi xướng và 
lãnh đạo đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch 
sử. Đảng đã có công lãnh đạo dân tộc rửa sạch cái nhục 
mất nước, nô lệ. Đảng đang tiếp tục lãnh đạo dân tộc 
thoát khỏi cái nhục nghèo đói và lạc hậu. Đảng cũng 
đang xây dựng chỉnh đốn mình, để chiến thắng bản 
thân mình, với quyết tâm chiến lược chống tệ nạn tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu. Những người cộng sản Việt 
Nam nhất định sẽ vượt qua thử thách mới, để viết tiếp 
những trang sử vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh.

4. Chủ tịch  Hồ Chí M inh đã sáng lập và xây 
dựng m ột nhà  nước kiểu mới của dân, do dân  và 
vì dân. Đây là kết quả của Cách mạng tháng Tám 
1945, sau khi lật đổ ách thống trị thực dân phong kiến, 
lập ra một nhà nước kiểu mới mà quyền lực thuộc về đa 
sô" nhân dân lao động. Đây cũng là sự tiếp Jihận những 
tinh hoa của thế giới, qua các tuyên ngôn nổi tiếng về 
Nhân quyển, Dân quyền, về chủ nghĩa Tam Dân của 
Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc. Chính quyền nhà nước 
phải thật sự của nhân dân, thì mới đem lại tự do hạnh 
phúc cho nhân dân, và cuộc cách mạng mối không phải 
làm lại một lần nữa. Đây thật sự là mục đích và nội 
dung cốt lõi của một cuộc cách mạng triệt để, mà trước 
đây Bác Hồ nói là một cuộc "cách mạng đến nơi”.

*

Suốt 24 năm là Chủ tịch nước, Bác đã dày công xây 
đắp những nền móng vững chắc cho nhà nưốc Việt Nam



dân chủ cộng hoà. Trước hết là giáo dục, để cao, khẳng 
định vai trò vị trí cao quý và sức mạnh vô địch của 
nhân dân. Bác đã trực tiếp tham gia xây dựng những 
bản hiến pháp dân chủ đầu tiên ỏ Việt Nam, để làm 
đạo luật gốic cho nhà nước pháp quyển. Đặc biệt là Bác 
đã thưòng xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện rấ t sâu 
sắc và có hiệu quả để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự 
là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của 
nhân dân. Chiến tranh là thử thách lốn đối vối một chế 
độ và một nhà nưốc. Qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại 
của dân tộc đã chứng minh sức mạnh và tính ưu việt 
của chế độ mối và nhà nước kiểu mối.

ở  phương Đông và ỏ Việt Nam, từ  xa xưa, dân 
chúng vẫn ước mơ có được những ông vua hiền đức 
như vua Nghiêu, Thuấn, Vũ. Trong thòi đại Hồ Chí 
Minh, nhân dân Việt Nam lần đầu tiên đã có một nhà 
nưốc đúng là của dân, do dân và vì dân. Tấm gương 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đã 
vượt xa những ước mơ xưa.

Chúng ta  đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, quyết tâm chống tham nhũng "lãng phí" 
quan liêu, cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công 
sở...chính là tiếp tục thực hiện lòi Bác dạy về xây dựng 
một nhà nước kiểu mới của dân trong thế giới hiện đại.

5. Thời đại Hồ Chí Minh đã mở đầu xây dựng 
m ột xã hội mới, m ột nền văn hoá mới phát triển  
rực rỡ. Hình ảnh một xã hội mới đã được xây dựng từ 
các căn cứ địa các khu giải phóng của cách mạng, từ



những năm đầu đất nước mới độc lập. Ưỷ ban vận động 
đời sống mới trung ương ra đời ngày 3 tháng 4 năm 
1946, để vận động phong trào cả nưốc. Bác nói dân chỉ 
biết rõ giá trị của độc lập tự do khi được ăn no mặc đủ. 
Do vậy cuộc vận động để phá tan xiểng xích cũ, xây 
dựng cuộc sống mới, phải thiết thực cụ thể về: ăn, mặc, 
ở, đi lại, học hành, làm việc. Ngày nay, đọc lại cuốn 
sách "Đòi sống mói" của Bác viết từ tháng 3 năm 1947, 
chúng ta thấy cảm động sâu sắc, cụ thể như là Bác viết 
cho hôm nay vậy. Phần nói về đời sống mới trong các 
công sở, Người viết: "Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến 
người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, 
đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, 
phải được dân tin cậy. Vì vậy những người làm trong 
các công sở càng phải làm gương đời sống mới cho nhân 
dân bắt chước.

Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít 
quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính 
thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân"1.

Chính đất nước, xã hội và con người đều đổi mới đã 
là cơ sở cho nền văn hoá phát triển rực rỡ, phục vụ cho 
hai cuộc kháng chiến thắng lợi. Những tác phẩm văn 
hoá, nghệ thuật ca ngợi đất nước, ca ngợi cuộc chiến 
đấu vĩ đại của dân tộc, ca ngợi Bác Hồ, đã thôi thúc 
mạnh mẽ nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ 
để tiến lên giành thắng lợi. ở  Việt Nam, “Tiếng hát át

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.104.



tiếng bom”, “Ra ngõ gộp anh hừng”. Người Việt Nam đã 
đem tinh thần lịch sử hàng ngàn năm vào trận đánh. 
Chưa bao giờ đời sống tinh thần của dân tộc, các tác 
phẩm văn hoá nghệ thuật lại phong phú, nỗ rộ và tràn 
đầy niềm tự hào lạc quan đến thế. Nhũng bài hát vang 
động một thời đang còn đi cùng nảm tháng. Những bài 
thờ là tiếng lòng của hàng triệu con người. Những cuốn 
nhật ký như: Nhật ký trong tù của Bác, nhật ký của 
Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc... tưởng như đã 
mất đi vĩnh viễn, nhưng khi được công bấ đã làm xúc 
động biết bao ngưòỉ vể những giá trị tâm hồn người 
Việt Nam.

Chủ tịch Hổ Chí Minh là linh hổn của thòi đại mới. 
Nhũng tác phẩm vân hoấ của Bác vừa chỉ đường cho 
cách mạng, vừa mỏ đầu đặt nền móng cho một nền văn 
hoá mới, và chính Người là biểu tượng cao đẹp của văn 
hoá Việt Nam và danh nhân văn hoá thế giới. Thòi đại 
Hổ Chí Minh đã để lại những giá trị văn hoá đặc sắc, 
mãi mãi đáng tự hào của lịch sử dân tộc.

6. Thời đại Hổ Chí Minh đã sinh  ra những th ế  
hệ vàng củầ. dân tộc. Đó là nhũng anh hùng, liệt sĩ, 
đã tận trung-với nước, tận hiếu với dân. Hàng triệu 
những người con ưu tú ấy được cả dân tộc đời đòi biết 
ơn và tôn thò ỏ những nơi trang nghiêm của đất nước 
và ỏ trong từng gia đình Việt Nam. Từ anh Lý Tự 
Trọng vẫn đọc Nguyễn Du trong khám tử hình, đến chị 
Võ Thị Sáu chật hiên ngang nơi địa ngục trần gian Côn 
Đảo. Từ anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu



mai, đến chị ú t  Tịch, người mẹ năm con vẫn cầm súng, 
"còn cái lai quần cũng đánh". Từ mẹ Suốt chèo đò, đến 
anh Hồ Giáo hai lần anh hùng về chăn nuôi bò, rồi đến 
mẹ Nguyễn Thị Thứ ỏ xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam có chín con trai đều là liệt sĩ... một 
đất nước là triệu phú về chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Một thời đại "mỗi con người lấp lánh một vì sao".

Đó là thòi đại của những nhà lãnh đạo nổi tiếng 
của cách mạng Việt Nam như: Trần Phú, Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn 
Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh... những đồng chí gần 
gũi, những học trò xuất sắc của Bác Hồ, mà mỗi cuộc 
đời hoạt động có thể viết‘thành những cuốn sách quý 
của lịch sử.

Thời đại của những anh bộ đội Cụ Hồ, cái tên thân 
yêu mà chỉ có ở Việt Nam, nhân dân ta mới gọi người 
lính của mình như vậy. Đó là những anh bộ đội sông có 
lý tưởng một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; với đồng 
đội thương yêu nhau như ruột thịt, đồng cam cộng khổ; 
với nhân dân nghĩa nặng tình sâu, như cá với nước; với 
bản thân giản dị trung thực, chịu đựng gian khổ, khắc 
phục khó khăn; với nhiệm vụ có trách nhiệm cao, hy 
sinh dũng cảm, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thòi đại của những nhà trí thức lớn, những nghệ sĩ 
lớn, mà đất nước đã tôn vinh là những anh hùng, 
những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, và trao giải 
thưởng Hồ Chí Minh. Điểu đáng quý là nhiều người đã



từ bỏ cuộc sống giàu sang, từ nước ngoài trở về, để cống 
hiến tài năng cho đất nước như: Trần Đại Nghĩa, Phạm 
Ngọc Thạch, Lương Đình Của...

Thời đại của những tấm lòng vàng, của biết bao gia 
đình có công với nước, đã giúp đỡ, bảo vệ cách mạng. 
Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh 
Hồ ở nhà số 48 Hàng Ngang Hà Nội đã nhiều lần đóng 
góp cho cách mạng tổng cộng 5147 lạng vàng.

Dân tộc ta  đã sinh ra những thế hệ vàng như vậy. 
Chính thế hệ ấy, cùng với cả dân tộc đã sáng tạo ra thòi 
đại. Họ đang là những tấm gương sáng cho những thế 
hệ vàng tiếp theo.

7. Thời đại của tình  đoàn kết, hữu nghị thắm  
th iết giữa các dân tộc. Cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người đã 
đoàn kết tấ t cả các dân tộc trên thế giới để chống kẻ 
thù chung, làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cuộc 
sông mới, bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương về bốh 
phương vô sản đều là anh em, Việt Nam muốn là bạn 
với tấ t cả cáénưóc, các dân tộc không gây thù oán với 
ai. Người kêu gọi "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 
thành công, thành công, đại thành công". Người là biểu 
tượng của "nền văn hoá tương lai", là "sự yên tĩnh 
mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới" - như lòi 
nhận xét của một nhà thơ Nga.

Trong lịch sử chưa bao giờ nhân dân ta đã được các 
dân tộc yêu chuộng hoà bình và tiến bộ trên toàn thế



giói đoàn kết ủng hộ một cách chí tình, vô tư và cảm 
động đến thế. Đó là nguồn cổ vũ to lớn, là sức mạnh tạo 
nên chiến thắng mà dân tộc ta đời đòi biết ơn. Dù cho 
thòi thế thay đổi, dân tộc ta vẫn mãi mãi biết ơn Cách 
mạng tháng Mười Nga đã soi sáng con đưòng giải 
phóng dân tộc, Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam hàng 
vạn cán bộ ưu tú, đã xây dựng cho Việt Nam những 
công trình thế kỷ. Với Trung Quốc láng giềng, vừa là 
đồng chí, vừa là anh em, tình hữu nghị Việt - Trung 
như lòi của Bác thật là: "Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn 
tình". Với các dân tộc Lào anh em, tình hữu nghị với 
Việt Nam là đặc biệt, là hạt gạo chia đôi, là "Tình sâu 
hơn nước Hồng Hà - Cửu Long". Nhân dân Cuba tận 
bên kia bán cầu vẫn là người bạn cùng chiến hào, "vì 
Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của 
mình"... Tình hữu nghị với các dân tộc đã làm cho Việt 
Nam mạnh lên về vật chất về vị thế, giàu có hơn về trí 
tuệ và nâng cao lên vê' tâm hồn con người. '

Chúng ta thật sung sướng tự hào sông trong thòi 
đại mở đầu việc chấm dứt hiện tượng dân tộc này đi áp 
bức dân tộc khác. VI các dân tộc sinh ra không phải để 
đánh nhau, mà để hợp tác giúp đõ nhau cùng tiến bộ, 
để học tập, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp văn hoá và tâm 
hồn của nhau.

Điều đó càng thuận lợi trong xu thê hội nhập toàn 
cầu hiện nay, để Việt Nam muốn là bạn, là đốỉ tác tin 
cậy với tấ t cả các nước, trong làm ăn kinh tế, trong sự 
tương đồng, trong đốĩ thoại, giao lưu văn hoá, tấ t cả



những tinh hoa, bản sắc lâu đời của mỗi dân tộc, phong 
phú đa dạng, muôn hình muôn vẻ, đang bộc lộ nhũng vẻ 
đẹp rực rỡ của loài người...; để các dân tộc phát huy thế 
mạnh của mình và vươn tối đỉnh cao, trong tình hữu 
nghị mãi mãi xanh tươi, đòi đời bền vững và phát triển.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường 
độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Bác Hồ là 
lãnh tụ tối cao dẫn đường của cách mạng Việt Nam. 
Người là linh hồn của thời đại, là niềm tin, là ngọn cờ 
đại đoàn kết cả dân tộc.

Từ thuỏ các vua Hùng dựng nước đến nay, đã có ai 
để lại những dấu ấn lịch sử sâu sắc như Bác Hồ? Đã có 
ai cả cuộc đời gắn bó vói dân tộc, với Đảng, vối cách 
mạng và thế giới như Bác Hồ?

Bác là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản 
Việt Nam, là người khai sinh ra nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà, là người sáng lập ra mặt trận  đoàn kết 
dân tộc, là người cha thân yêu của Quân đội nhân dân 
Việt Nam, là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của thế hệ trẻ 
Việt Nam được mang tên Hồ Chí Minh để mãi mãi 
xứng đáng là con cháu của Người. Bác không chỉ là 
người sáng lập, mà còn là người đã suốt đòi chăm lo, 
xây dựng và là tấm gương cao đẹp nhất của các tổ chức 
cách mạng ấy.

Mỗi thời đại đều mở ra một giai đoạn phát triển mối 
của lịch sử dân tộc. Thòi đại Hồ Chí Minh đã mở ra một 
kỷ nguyên mối của dân tộc Việt Nam, đó là con đường 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Con đường



đã đưa dân tộc ta giành được độc lập, tự do. Con đưòng 
ấy nhất định sẽ đưa nhân dân ta tới ấm no và hạnh 
phúc. Đường còn dài, còn lắm cản trở khó khăn, nhưng 
đã được nhân dân ta kiểm nghiệm qua hơn nửa thế kỷ 
và mục tiêu đi tới đã rõ ràng. Đó cũng là con đường, là 
xu thế, là chân lý lốn của thờ đại ngày nay.

Một trong những điều quý giá nhất mà Bác Hồ đã 
để lại là tư tưỏng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
là một hệ thông quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh soi đưòng cho cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn 
của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh đang 
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
chúng ta. Đó là những giá trị bền vững, lâu dài của dân 
tộc, tiếp tục soi sáng con đường đổi mới hiện nay. Trong 
thế kỷ XX, thời đại Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra những 
mốc son thắng lợi là: Cách mạng tháng Tám, hai cuộc

A

kháng chiến thần thánh và công cuộc đổi mới có ý 
nghĩa lịch sử. Thế kỷ XXI, lịch sử dân tộc đang đòi hỏi 
phải sóm đưa đất nước ra khỏi địa vị nước nghèo và lạc 
hậu, để trở thành một nước phát triển trong thế giới 
hiện đại. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh chính là bước tiếp con đường 
của thời đại Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu về hệ thông một sô" tác phẩm tiêu biểu của 
Bác trong thời đại, chúng ta hình dung ra cori đường 
Bác đã đi, cũng là con đường phát triển của cách mạng



Việt Nam, đưa dân tộc tới độc lập, thống nhất, tự do và 
hạnh phúc. Từ bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" 
năm 1919, đến "Bản án chế độ thực dân Pháp" năm 
1925 là sự chuyển biến tư tưỏng, thức tỉnh và trưởng 
thành để khẳng định con đường đúng. Từ đó tấ t yếu 
dẫn tới con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ 
"Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ" năm 1924, 
đến "Đường kách mệnh" năm 1927, rồi "Chánh cương 
sách lược vắn tắ t của Đảng" năm 1930 là bước tiến 
quan trọng, sáng tạo và độc đáo, soi sáng dẫn tới đường 
lối của Mặt trận Việt Minh năm 1941 và thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám mà đỉnh cao là Tuyên ngôn độc 
lập 1945. Từ "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" năm
1946, đến lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự 
do" năm 1966 là kết tinh đường lổì, khí phách chông 
ngoại xâm của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến thần 
thánh. Từ "Đòi sống mới" và "Sửa đổi lối làm việc" năm
1947, đến những bài viết về đạo đức cách mạng: từ 
"Cần kiệm liêm chính" năm 1949 đến "Nâng cao đạo 
đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" năm 1969 
và đến bản Di chúc thiêng liêng, là những tinh hoa tư 
tưởng của Bác về xây dựng cuộc sống mới, xây dựng 
Đảng và đạo đức cách mạng. Đó là hệ thống các tác 
phẩm chỉ đường cho cách mạng Việt Nam mà xuyên 
suốt cốt lõi là con đường độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hôi.'Ngày nay những bài nói, bài viết của 
Bác đã trở thành tác phẩm kinh điển, vẫn đang có sức 
sổng mãnh liệt, có giá trị cao nhất về lý luận và thực
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tiên của cách mạng Việt Nam.



Đi tiên phong và ồ vị trí tuyến đầu, cách mạng Việt 
Nam đã phải vượt qua những thử thách to lớn. Bác đã 
trải qua nhiều năm kiên trì bảo vệ đường lối đúng, 
nhiều năm sông vượt lên "tình cảnh đau buồn". Nói vậy 
là vì lúc đó Quốc tế  chỉ nhấn mạnh một chiều giai cấp 
mà coi nhẹ mặt dân tộc. Cách mạng Việt Nam đã vượt 
qua những năm tháng cực kỳ hiểm nghèo trong vòng 
vây của chủ nghĩa đế quốc từ 1945 đến 1950. Trong hai 
cuộc kháng chiến, dân tộc ta đã chấp nhận cuộc đụng 
đầu lịch sử, đã chiến thắng những thế lực cản trở hùng 
mạnh của thế giới hiện đại. Sức mạnh tổng hợp của dân 
tộc và thời đại đã đánh thắng cả giặc ngoại xâm và giặc 
nội xâm.

Thiên tài Hồ Chí Minh là đỉnh cao trí tuệ, bản lĩnh 
và sáng tạo của cách mạng Việt Nam, là thiên tài tổ 
chức thực tiễn để phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân 
tộc, giành thắng lợi trọn vẹn.

Từ thời đại các vua Hùng dựng nước, trải qua ngàn 
năm Bắc thuộc, đến kỷ nguyên độc lập, tự chủ xây dựng 
nền văn hiến Đại Việt, đến ngày nay là thời đại Hồ Chí 
Minh, dân tộc ta đang vững vàng vươn tới những đỉnh 
cao của thế giới văn minh hiện đại, bằng tấ t cả bản sắc 
truyền thông tốt đẹp nhất của mình.



Chương III

Đ Ạ O  Đ Ứ C  B Á C  HÓ

Trong Lòi giới thiệu, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập và 
trong Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh đều khẳng định: 
Bác Hồ là lãnh tụ đã bàn nhiều nhất về đạo đức. Giáo sư 
Trần Văn Giàu cũng khẳng định: “Đạo đức và nhân 
cách, đặc điểm sô" một của tư tưởng Hồ Chí Minh”. Trong 
thực tế cuộc sống, Bác đã suốt đời kiên trì giáo dục, rèn 
luyện đạo đức cách mạng cho cán bôjdang viên. Toàn bộ 
cuộc đòi của Người là tấm gương trọn vẹn toả sáng về 
đạo đức cách mạng. Những điều Bác đã nói về đạo đức là 
những điều Bác đã làm, và làm nhiều hơn thế.

Bác Hồ coi đạo đức là cái gốc của con người. Thiếu 
đạo đức thì không thể thành người. Cũng như cây phải 
có gốc, không có gốc thì cây héo; sông phải có nguồn, 
không có nguồn thì sông cạn. Con người cần có cả đức 
và tài, nếu thiếu tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng 
nếu thiếu đức thì vô dụng, thậm chí có hại.

Nói về đạo đức, Bác thường gắn liền vối việc chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân. Đã có lần Bác còn đặt vấn đề: quét sạch chủ



nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Vì đạo đức 
của Bác là đạo đức cách mạng, đạo đức hành động. Xây 
phải đi đôi vối chống, nếu không chỉ là nói suông, nói 
mà không làm.

Đạo đức Bác Hồ là đạo đức của toàn dân, song 
Người đặc biệt quan tâm tới đạo đức của cán bộ, đảng 
viên. Đây là nội dung chiếm phần chủ yếu nhất trong 
đạo đức của Người. Vì cán bộ, đảng viên là những người 
đại diện cho Đảng, cho dân, ăn lương của dân, làm việc 
cho dân, được dân trao cho ít hoặc nhiều quyền lực, nên 
nếu không giữ gìn đạo đức thì rất dễ bị tha hoá. Đạo 
đức của cán bộ đảng viên phải là tấm gương cho dân noi 
theo, có vai trò quyết định tới nền đạo đức của một chế 
độ, một đất nưốc và cả xã hội.

1. CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CỒNG VÔ TƯ

Ngay từ những bài giảng về "Đường ,kách mệnh" 
năm 1925 cho lốp cán bộ thanh niên, bài đầu tiên của 
Bác là: "Tư cách một người cách mạng". Những lời đầu 
tiên là: "Tự mình phải: cần kiệm", "Nhẫn nại (chịu 
khó)", "Vị công vong tư", "Nói thì phải làm"1.

Đến khi cách mạng mới thành công, ngày 3 tháng 9 
năm 1945, trong sáu nhiệm vụ cấp bách của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà, ở nhiệm vụ thứ tư, Bác viết: "Tôi 
đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân



dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH"’.
Ngày 19 tháng 5 năm 1946, nhà văn Nguyễn Huy 

Tưởng kể lại chuyện uỷ  ban vận động đòi sông mối đến 
chúc thọ Bác và xin ý kiến về nội dung cuộc vận động. 
Khi nhà văn nói về mấy chữ cần, Kiệm, Liêm, Chính là 
rất hay, nhưng nghe có vẻ cổ, xin Bác có thể thay bằng 
mấy chữ khác. Bác nói: "Thế cơm ông cha ta đã từng ăn 
hàng ngàn năm trước, hiện nay chú và tôi hằng ngày 
vẫn ăn, chú thấy có cổ không? Không khí ông cha ta đã 
từng hít thở, ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục hít thở, 
chú thấy có cổ không?". Buổi chúc thọ Bác trở thành 
cuộc thảo luận về đòi sống mới. u ỷ  ban vận động nêu ra 
ba nguyên tắc về đòi sống mới là: dân tộc, dân chủ, 
khoa học. Bác tỏ ra ngạc nhiên trước những danh từ to 
lớn. Người nói dân quê đã mấy người hiểu rõ thế nào là 
dân chủ, khoa học. Đi vận động đời sổng mới, trước hết 
phải ăn đã. Mà muốn ăn thì phải làm gì? Phải làm việc, 
phải siêng năng, thế là "cần" đấy. Điều cốt yếu là phải 
thiết thực.

Câu chuyện đã hơn 60 năm rồi mà đến nay vẫn còn 
nhiều người chưa hiểu đầy đủ, chưa thấm nhuần và 
thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Họ vẫn cho cần, 
Kiệm, Liêm, Chính là đạo đức cũ, từ thời phong kiến. 
Hoặc cần kiệm chỉ là lấy cần cù bù khả năng. Hoặc 
ngày xưa vì nghèo đói cho nên phải cần kiệm... Hoàn 
toàn không phải như vậy. Bác đã sử dụng những từ nói



vể đạo đức rất quen thuộc với nhân dân từ lâu đời, đưa 
vào đó những nội dung mới. Do vậy, đạo đức của Bốc đã 
nâng đạo đức truyển thống lên tầm cao mới, rất gần gũi 
với mọi người Việt Nam.

Vậy vì sao Bác Hồ để ra khẩu hiệu: Cần, Kiệm, 
Liêm, Chính? Đây là phẩm chất gắn liền với hoạt động 
hàng ngày của mọi người, là điều tự mình phải có, là 
cái đức tự nhiên vốn có của con người. Theo Bác, Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính là nển tảng của đời 8ống mới, nển 
tảng của thi đua ái quốc. Người viết:

"Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành tròi.
Thiếu một phương, thì không thành đất.
Thiếu một đức thì không thành người"1.

Bác giáo dục về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, luôn gắn 
với nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ cách mạng, luôn 
thiết thực vói từng đối tượng con người, do vậy nội dung 
thường dễ hiểu và sâu sắc. Hãy ôn lại bốn bài báo của 
Bác, viết từ giữa năm 1949 về thế nào là Cần, Kiệm, 
Liêm, Chính.

Theo Bác, cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng 
dẻo dai. "Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì 
hay có sáng kiến. Siêng làm thì nhất định thành công". 
Chữ cần còn có nghĩa rộng là mọi người đều phải cần,



cả nước đều phải cần. "Người siêng năng thì mau tiến 
bộ. Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no. Cả làng siêng 
năng thì làng phồn thịnh. Cả nước siêng năng thì nưóc 
mạnh giàu". Muốn cho chữ cần có nhiều kết quả thì 
phải có kế hoạch cho mọi công việc, tính toán cẩn thận, 
sắp đặt gọn gàng. Vậy siêng năng và kế hoạch phải đi 
đôi với nhau. Kế hoạch lại đi đôi với phân công, để việc 
gì gấp làm trưốc, việc gì hoãn làm sau. Để sử dụng 
nhân tài: người nào có năng lực làm việc gì, thì đặt vào 
việc ấy. Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên là 
dẻo dai, bền bỉ. Cho nên cần là luôn cố gắng, luôn chăm 
chỉ, cả năm cả đồi, nhưng không làm quá trớn, phải 
biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để 
làm việc lâu dài. "Lười biếng là kẻ địch của chữ cần". Vì 
vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc. Một người 
lười biếng, có thể ảnh hưởng tai hại đến công việc của 
hàng nghìn hàng vạn người khác.

Kiệm là thế nào? "Là tiết kiệm, không xa xỉ, không 
hoang phí, không bừa bãi", cần  với kiệm phải đi đôi với 
nhau, như hai chân của con người, cần  mà không kiệm, 
thì làm chừng nào xào chừng ấy, cũng như cái thùng 
không có đáy. Kiệm mà không cần, thì không tăng 
thêm, không phát triển được, sẽ khô kiệt. "Thời giờ 
cũng cần phải tiết kiệm như của cải". Thời giờ đã qua 
rồi, không bao giò kéo nó trỏ lại được. Tiết kiệm thòi giờ 
của mình, lại phải tiết kiệm thời giò của người. "Thời 
giờ tức là tiền bạc". Ai đưa vàng bạc vứt đi là người điên 
rồ. Ai đưa thòi giờ vứt đi là ngưòi ngu dại. Tiết kiệm



động của một ngưòỉ trong xã hội có thể chia ỉàm ba 
mặt: mình đấi với mình, mình đấi vói người, mình đấi 
với công việc. "Đối vối mình: chố tự kiêu, tự đại. Tự 
kiêu, tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều người 
hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều ngưòi giỏi hơn 
mình. Tự kiêu, tự đại tức là thoái bộ". Phải luôn luôn 
cầu tiến bộ, tiến bộ không giới hạn, luôn tự kiểm điểm 
phê bình, đồng thời hoan nghênh ngưòi khác phê bình 
mình; "Cụ Khổng tử nói: Mình có đứng đắn, mới tề được 
gia, trị được quốc, bình được thiên hạ". "Tự mình phải 
chính trưốc, mói giúp được ngưòi khác chính. Mình 
không chính, mà muốn người khác chính là vô lý". "Đối 
với người: chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ 
hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đổng bào cả nưổc. Rộng 
nữa là cả loài người". Trừ bọn Việt gian bán nước, bọn 
thực dân phát xít, là những quỷ ác phải kiên quyết 
đánh đổ, còn đốì với tấ t cả những người khác thì phải 
yêu quý, kính trọng, giúp đổ. "Chớ nịnh hót người trên. 
Chớ xem khinh ngưòi dưối. Thái độ phải chân thành, 
khiêm tốn, phải thật thà, đoàn kết. Phải học ngưòi và 
giúp người tiến tới. Phải thực hành chữ Bác Ái". "Đối 
với việc: phải để công việc nướẹ Ịên trên, trước việc tư, 
việc nhà. Đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ 
được". "Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, có kế 
hoạch, cẩn thận, quyết làm cho thành công. Việc thiện ■ 
dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh. 
Việc gì dù có lợi cho mình, mà có hại cho nước thì quyết 
không làm". "Mỗi ngày cô' làm một việc có lợi cho nước 
(lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, nhiều



lợi nhỏ cộng thành lợi to". "Cả 20 triệu đồng bào đều 
làm như vậy, thì nước ta nhất định mau giàu, dân ta 
nhất định được nhiều hạnh phúc".

"Có cần mới kiệm. Có cần, kiệm mới liêm. Có cần, 
kiệm, liêm mới chính", cần, Kiệm, Liêm, Chính sẽ dẫn 
đến chí công vô tư. Đã chí công vô tư, một lòng vì nước, 
vì dân, thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, 
chính. Bác nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối vói 
người, với việc".

Rõ ràng là, cần, kiệm, liêm, chính của Bác không 
phải là cũ. Những lời Bác đã nói từ năm 1949 đến nay 
cần phải học lại, để cả nước phấn đấu thật sự cần, kiệm, 
liêm, chính theo lời tâm huyết ngàn năm của Người.

Bác rấ t quan tâm tối cán bộ và đời sống mới, vì cán 
bộ là gốc của phong trào, nền tảng của đời sông mới là 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công vô tư. Người căn dặn: 
"Những ngưồi ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ 
trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của 
chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân... Vì vậy, những 
người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu"1, về  
chữ chính, Người căn dặn: "Việc gì cũng phải công bình, 
chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư 
oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những 
người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, 
mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà 
dìm những kẻ có tài năng hơn mình"2. Người khẳng



định: "Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ 
phải tự mình làm đúng đời sông mới. Nghĩa là phải 
siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu 
không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng dân, 
thì cũng như bắc giây leo tròi"1.

2. TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN

Trong các mối quan hệ đạo đức mà nhân dân ta 
thường nói là: đạo cha con, đạo vợ chồng, đạo thầy trò, 
đạo nghề nghiệp, thì đạo với dân, với nước là mối quan 
hệ đạo đức lớn nhất. Trung với nước, hiếu với dân là 
phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất. 
Trung, hiếu là những khái niệm đã có từ lâu trong đạo 
đức truyền thống của Việt Nam và phương Đông, đã 
được Bác Hồ sử dụng với những nội dung mới, rộng lớn 
và cách mạng.

Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra 
đòi, với tư cách là chủ tịch nước, trước mùôn vàn khó 
khăn sông còn của đất nước, Bác đã có nhiều bức thư, 
bài báo, bài nói để giáo dục và xác định mối quan hệ 
mới giữa chính phủ với nhân dân, giữa cán bộ với 
nhân dân.

Trong bài báo: "Chính phủ là công bộc của dân", 
trên báo Cứu quốc ngày 19 tháng 9 năm 1945, Bác đã 
xác định rõ nội dung mới của chữ công bộc, khác hẳn



chính quyền cũ. Người viết: "Người xưa nói: quan là 
công bộc của dân, ta cũng có thể nói: Chính phủ là công 
bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm phải 
nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do, hạnh 
phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao 
giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc 
gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải 
tránh... Bao nhiêu những cái xấu xa, thối nát, bâ't công, 
áp bức của chế độ cũ, của các hội đồng kỳ mục trước sẽ 
không thể tồn tại trong các u ỷ  ban nhân dân bây giờ"1.

Cũng trên báo Cứu quốc, ngày 12 tháng 10 năm 
1945, vối tiêu đề: "Sao cho được lòng dân", Bác đã phê 
bình những u ỷ  ban nhân dân còn bị dân phàn nàn oán 
thán, "còn bị dân khinh, dân ghét". Vì cán bộ có "cái tậ t 
ngông nghênh cậy thế cậy quyển". "Thậm chí có ông tư 
pháp khi xử kiện bắt tội nhân quỳ trước thềm đánh 
đập, chửi mắng tội nhân, hách dịch đúng như những 
"ông quan", "ông thanh tra" dưới thời Pháp thuộc, Nhật 
thuộc!"2. Bác khuyên cán bộ: "Đối với tấ t cả mọi người 
trong các tầng lóp dân chúng, ta phải có mệt thái độ 
mềm dẻo, khôn khéo, biết nhân nhượng, biết trọng 
nhân cách người ta"3. Bài báo kết luận: "Nói tóm lại, 
muốn được dân yêu, muôn được lòng dân, trước hết 
phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, 
phải có một tinh thần chí công vô tư"4.

Trong bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khoá V



trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, cuối năm 1945, 
Bác đã căn dặn cán bộ lúc sắp cbia tay lên đường Nam 
tiến. Sau khi nói rõ hai nhiệm vụ của đất nước là phải 
giúp cho cuộc kháng chiến Nam Bộ và nhiệm vụ cứu 
đói, Bác căn dặn tiếp về mốì quan hệ của cán bộ với 
chính phủ và với dân: "... điểu thứ ba là anh em phải 
hết sức nghe mệnh lệnh Chính phủ, vì chính phủ ngày 
nay là Chính phủ của nhân dân mà anh em là cán bộ 
của Chính phủ, anh em phải hết sức thận trọng, phải 
hết SÛC giữ gìn, chớ đi quá tả mà cũng đừng quá hữu. 
Điều thứ tư là anh em phải làm sao cho dân yêu mến. 
Phải nhố rằng dân là chủ. Dân như nước, mình như cá. 
Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải làm cho dân 
mến, khi 8ắp tối dân mong, khỉ đi dân tiếc, chớ vác mặt 
làm quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh, dân 
không ủng hộ. Điều thứ năm là mình phải làm gương 
cho đồng bào, phải siêng năng, hăng hái"1.

Ôn lại những bài báo, bài nói, bức thư Ỷà cả những 
việc làm của Bác về mấi quan hệ với dân, chúng ta sẽ 
hiểu cụ thể và sâu sắc hơn thế nào là trung với nước, 
hiếu vói dân. Từ đó càng hiểu được vì sao nhân dân ta 
đã kính yêu và tin tưỏng ỏ Bác đến thế.

Khi đến thăm trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh 
ngày 7 tháng 1 năm 1946, Bác nói: "Đạo đức, ngày 
trưóc thì chỉ trung với vua, hiếu vái cha mẹ. Ngày nay, 
thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với



nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào". Người còn 
căn dặn: "Lúc này, chúng ta không cần nói nhiều, mà 
phải làm cho thật nhiều... Nói miệng, ai cũng nói được. 
Ta cần phải thực hành"1.

Qua những lời dạy của Bác, mọi người Việt Nam 
đểu có thể hiểu là: Thời đại mới ngày nay, đất nước là 
của nhân dân, mà nhân dân lại là chủ nhân của đất 
nước. "Bao nhiêu quyền hạn đều của dân", "bao nhiêu 
lợi ích đều vì dân", "bao nhiêu quyền hành và lực lượng 
đều ở nơi dân". Đảng và Chính phủ là "công bộc", là 
"đày tớ nhân dân", chứ không phải là "quan nhân dân 
để đè đầu cưỡi cổ nhân dân". Ngày xưa chỉ hiếu với cha 
mẹ mình thôi, ngày nay phải hiếu với nhân dân. Bác 
nói: "ta thương cha mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ 
người, phải cho mọi người đểu biết thương cha mẹ".

Nhân dân ta vốn đã gắn bó với nước, với nhà, yêu 
nước với thương dân, thương người như thể thương 
thân. Hai tiếng đất nước, Tổ quốc đã là tên gọi chung 
của những gì thiêng liêng nhất, "để ta yêu vi Người mà 
sống, dũng cảm vì Người mà chết, vì Người mà mãi mãi 
tiến lên". Cuộc sống của mỗi người luôn gắn bó với vận 
mệnh của đất nưốc. Cả đất nước Việt Nam là một gia 
đình, mỗi người con dân đất Việt là những thành viên, 
là những người con trung hiếu của gia đình lớn ấy. Đạo 
đức trung hiếu của Bác Hồ đã kế thừa truyền thống đạo 
lý của dân tộc, trở thành những chuẩn mực giá trị đạo



đức bao trùm và cao nhất của thời đại ngày nay. Vì đã 
trung với nước, hiếu với dân thì càng biết yêu thương 
tôn trọng con người, cùng các dân tộc anh em và các 
nước bạn.

Trong lễ khai trường Trường võ bị Trần Quổíc Toản 
(Trường đào tạo sĩ quan đầu tiên của nưốc Việt Nam 
dân chủ cộng hoà), ngày 25 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ 
đã căn dặn học viên: "Những người thanh niên tốt 
muốn làm việc to chứ không muốn làm quan lớn"....

"Mong rằng anh em ở đây, bao giò cũng phải làm 
theo hai khẩu hiệu mà nó là cái mục đích của anh em: 
Trung với nước, hiếu với dân"1.

Trong thư gửi Trường Trần Quốc Tuấn nhân dịp khai 
giảng Khoá rv, tháng 5 năm 1948, Bác viết: "Tôi vui lòng 
tặng trường 6 chữ: Trung với nước, hiếu với dân"2.

Ngày xưa, cụ Khổng Tử nói: "Ta chưa thấy ai yêu 
đạo đức như yêu sắc đẹp". Tình cảm đạo đức của Bác
Hồ đã hoà làm một vói tấm lòng yêu nưốc thương dân%
của Người, và đã trở thành mục đích lý tưởng cao đẹp 
nhất, mà suốt đời Bác không một phút giây nào xa rời.

Bác nói: "Người kiên quyết cách mạng nhất lại là 
người đa tình, chí hiếu nhất. Vì sao? Nếu không làm cách 
mạng thì chẳng những bô" mẹ mình mà hàng chục triệu 
bô" mẹ người khác cũng bị đê" quốc phong kiến giày vò.

Mình không những cứu bô" mẹ mình mà còn cứu bô" 
mẹ người khác, bô' mẹ của cả nước nữa.



Phải hiểu chữ hiếu của cách mạng rộng rãi như vậy"1.
Trong bài báo "Người cán bộ cách mạng", đăng trên 

báo Nhân Dân, ngày 3 tháng 3 năm 1955, Bác đã chỉ 
rõ: "Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách 
mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người 
cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có 
thể nói tóm tắ t là:

Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường.
Tận trung với nước. Tận hiếu với dân.

Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có 
thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không"2.

Sau khi nói về các tấm gương anh hùng, liệt sĩ, Bác 
viết: "Họ cũng có xương thịt như mọi người, cũng có gia 
đình như mọi người, cũng biết đau đớn như mọi người. 
Nhưng vì họ đã nhận rõ phải, trái và giữ vững lập 
trường, cho nên họ đã hy sinh cá nhân cho lợi ích chung 
của nhân dân, của Tổ quốc và làm cho kháng chiến 
thắng lợi"3. Cuối bài báo, Bác viết:,"Phải hiểu rằng bổn 
phận của ngưòi cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng, 
hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải cố 
gắng thực hiện cho kỳ được: cần, kiệm, liêm, ibhính, chí 
công vô tư. Phải gần gũi nhân dân, học tập nhân dân"4.

Bác đã kịp thời phê phán những nhận thức sai lệch 
về đạo đức. Về việc phải học hỏi quần chúng, "có người 
cho là "dân ngu khu đen". Nói thế là tầm bậy. Dân rấ t

1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.60; tr. 480;
tr. 482. '■



thống minh. QuẦn chúng kinh nghiệm, «Ắng kiến rất 
nhiểu". Bốc còn nói rỗ: "Khống phải chúng ta ham 
chuộng khô' hạnh và bẩn cùng. Trái lại, chúng ta phấn 
đấu hy sinh, vi chúng ta muốn xAy dựng một xả hội ai 
cũng ấm no, Bung sướng... Trước phải nâng cao múc 
sống của nhản dồn, rồi mới n&ng cao mâc sống của CẤ 

nh&n mình. Tức là: "Lo, thì trước thiẻn hạ; hưòng, thi 
sau thiên hạ"1.

Những khái niệm xa xưa của thánh hiển, rất quen 
thuộc với nh&n d&n, đă được Bác đưa vào những nội 
dung mới, rất chột chẽ, nhuẦn nhuyễn và thiết thực. 
Đạo đức của Bác Hồ đã nốì liển quá khứ với hiện đại, 
kết hợp cả cổ kim, Đông T&y, ai cũng hiểu được, nhưng 
thực hành thì phải suốt đời rẻn luyện phấn đấu. Đạo 
đức Bác Hổ là đạo đức nhân dân, là chân, thiện, mỹ của 
thời đại ngày nay.

3. CHỐNG THAM Ổ, LẢNG PHỈ, QUẬN U ÊU  

VÀ QUẾT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHẢN

Tìm hiểu đạo đức Bác Hồ, chúng ta thấy ỏ đâu và 
lúc nào Bác cũng nói đi đôi với làm, xây đi đôi vói 
chống, khen ngợi gắn liền với phê phán nhắc nhỏ rất cụ 
thể và thiết thực.

Đạo đức Bác Hổ là đạo đức thực hành. Muốn có cẦn, 
kiệm, liêm, chính phải chống lười biếng, lãng phí, tham



lam, giả dối. Muốn trung với nưốc, hiếu với dân phải 
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và chủ nghĩa cá 
nhân. Muốn thiện phải chống ác, muốn chính phải 
chống tà. Theo Bác Hồ, đó là cuộc đấu tranh gay gắt, 
trường kỳ và gian khổ, nhưng nhất định cái tốt sẽ 
thắng cái xấu, cái đúng sẽ thắng cái sai, cái thiện sẽ 
thắng cái ác. Vì đó là ý chí nguyện vọng ngàn đời nay 
của nhân dân ta, là xu thế  hướng tối tấ t yếu của con 
người, là chân, thiện, mỹ.

Chống tham ô, lãng phí, quan liêu và chủ nghĩa cá 
nhân, không chỉ là nguyên tắc hay phương pháp đạo 
đức, mà còn là tình cảm đạo đức, hành động đạo đức, tư 
cách đạo đức của con người. Càng biết yêu cái thiện, cái 
tốt bao nhiêu thì càng biết ghét cái ác, cái xấu bấy 
nhiêu. Đọc lại những lời phê bình, nhắc nhở, căn dặn 
của Bác lúc đương thời, liên hệ, đối chiếu với hiện nay, 
chúng ta càng thấy thấm thìa những giá trị và sức sống 
đạo đức của Người.

Nói về tư cách một người cách mạng, Bác như lường 
trước con đường cách mạng lâu dài gian khổ, khó tránh 
khỏi những khuyết điểm, những cám dỗ và hy sinh. Do 
vậy, ngay từ những năm 1925 - 1927, trong bài giảng 
đầu tiên cho lớp cán bộ tiền thân của Đảng, Bác yêu 
cầu: "Tự mình phải: "Cả quyết sửa lỗi mình", "Không 
hiếu danh, khôìig kiêu ngạo", "Hy sinh", "ít lòng tham 
muốn về vật chất"1.



Ngay trong tháng đầu tiên khi nước nhà độc lập, 
trước bộn bề công việc, Bác đã kịp thời phát hiện và chủ 
động phê bình, sửa chữa các khuyết điểm của bộ máy 
chính quyền mới. Đã có hàng chục lá thư, bài báo về 
vấn đề này. Trong thư gửi các đồng chí tỉnh nhà ngày 
17-9-1945, Bác khẳng định: "Lực lượng toàn dân là lực 
lượng vĩ đại hơn hết, không ai chiến thắng được lực 
lượng đó". Để đoàn kết toàn dân, ở khắp các địa phương 
phải sửa đổi những khuyết điểm to nhất là: "Khuynh 
hướng chật hẹp và bao biện", "Lạm dụng hình phạt", 
"Kỷ luật không đủ nghiêm", "Đề phòng hủ hoá". Sau 
khi phân tích cụ thể các khuyết điểm đó, Bác chỉ rõ: 
"Chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay. Chúng ta không 
sỢ có khuyết điểm. Chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm 
sửa đổi. Chúng ta phải lấy lòng chí công vô tư"1. Tiếp 
theo là những bài viết sâu sắc của Bác về: "Muôn thành 
cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích". (Báo Cứu 
quốc ngày 26 tháng 9 năm 1945).

%

Trong những năm đầu kháng chiến chông Pháp gian 
khổ, những lá thư của Bác gửi các đồng chí Bắc Bộ và 
Trung Bộ đều yêu cầu phải kiên quyết tẩy sạch những 
khuyết điểm sau đây: địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, 
óc quân phiệt, quan liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hình 
thức, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không 
nghiêm, ích kỷ, hủ hoá. Sau khi phân tích cụ thể tác hại 
của các khuyết điểm ấy, chỉ ra cho thấy chúng đang cản



trở việc thực hiện đạo đức mới, ảnh hưởng tói niềm tin 
của nhân dân vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
Bác thiết tha: "Mong các đồng chí mang toàn bộ tinh 
thần cách mạng mà khắc phục các khuyết điểm, phát 
triển các ưu điểm, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nội bộ, 
mở rộng hàng ngũ, chấn chỉnh công tác để lãnh đạo toàn 
dân hăng hái kháng chiến để đi đến thắng lợi vẻ vang".

Trong cuốn sách "Đời sông mới" (tháng 3 năm 
1947), Bác yêu cầu mọi người phải làm gương để người 
khác làm theo. Vì nếu miệng thì tuyên truyền bảo 
người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; 
bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, 
thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích.

Trong cuốn sách "Sửa đổi lốì làm việc" (tháng 10 
năm 1947), Bác đã phân tích những khuyết điểm, sai 
lầm vì sao mà có và từ đâu mà đến, cùng những tác hại 
và cách sửa chữa của các căn bệnh: bệnh chủ quan, 
bệnh hẹp hòi, bệnh khai hội, bệnh nể nang, bệnh tham 
lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, 
thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, 
bệnh "hữu dầnh, vô thực", kéo bè kéo cánh, bệnh cận 
thị, bệnh "cá nhân", bệnh ba hoa, bệnh cẩu thả (gặp sao 
hay vậy), bệnh xa quần chúng, bệnh hình thức, bệnh 
ích kỷ, bênh hủ hoá..'. Bác đã chỉ rõ: "Nếu không kiên 
quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu 
giếm tậ t bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để 
bênh ngày càng năng thêm, nguy đến tính mênh". 
Người khẳng định: "Đảng không che giấu những



khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải 
nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ 
và để dạy bảo cán bộ và đảng viên"1.

Trong bài báo: "Phải chữa cái bệnh cấp bậc" (Báo Sự  
Thật ngày 15 tháng 7 năm 1950), Bác nói rõ hình trạng 
của bệnh ấy là: cán bộ ở cấp tỉnh, được phái đi làm cấp 
huyện thì hậm hực bực tức, coi bị "giáng" chức, "trai hữu 
tài vô duyên", đâm ra chán nản, tiêu cực. Cán bộ cấp 
huyện, được phái làm cấp tỉnh thì tỏ ra rụ t rè, khúm 
núm đối với cán bộ cũ cấp tỉnh; còn đối với cấp huyện lại 
tỏ vẻ tự kiêu, tự đại. Kết quả là cán bộ không đoàn kết, 
công việc không trôi chảy. Nguyên nhân bệnh cấp bậc là: 
"Vì cán bộ chưa gột sạch óc quan liêu, ngôi thứ. Vì còn 
mang nặng chứng "quan cách mạng". Theo Bác, trong 
công việc cách mạng, không có việc sang, việc hèn, mọi 
việc đều quan trọng. Cả nước như một bộ máy, từ vị chủ 
tịch cho đến anh em giao thông, chỉ một việc nhỏ không 
ăn khớp, cũng đã ảnh hưỏng xấu đến cả bộ máy. Bác còn 
nói rõ: cán bộ cấp dưới nhất định phải phục tùng cán bộ 
cấp trên. "Đó là phục tùng Chính phủ và Đoàn thể, chứ 
không phải phục tùng cá nhân ai". Cuối bài báo, Bác cho 
rằng: thang thuốc hay nhất để chữa bệnh cấp bậc là:

"1. Dùng cách phê bình và tự phê bình để rửa sạch 
đầu óc ngôi thứ, địa vị, và chủ nghĩa cá nhân.

2. Đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết,' 
trước hết"2.



Vào giữa năm 1950, Bác được nghe báo cáo về việc 
các xã ở Liên khu IV đã xảy ra những việc ép uổng dân, 
Người đã có thư gửi đồng bào Liên khu IV, trong thư có 
đoạn viết: "Nghe các ông thanh tra  báo cáo lại những 
việc đó, tôi rấ t đau lòng! Dù Chính phủ đã ra lệnh 
trừng trị nhũng cán bộ đó, tôi phải thật thà xin lỗi 
những đồng bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức. 
Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của tôi - là giáo 
dục và lựa chọn cán bộ chưa được chu đáo"1. Trên đầu 
bức thư còn ghi: "Thư này phải đưa đọc tận các xã trong 
Liên khu... Khi đọc khắp rồi, phải báo cáo dư luận của 
đồng bào thế nào. Không được đăng báo". Ngày 22 
tháng 7 năm 1950, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
ta đã ra "Chỉ thị về việc kiểm thảo để sửa đổi nề nếp 
vận động nhân dân theo thư Hồ Chủ tịch".

Vụ án Trần Dụ Châu, đại tá, nguyên giám đốc nha 
quân nhu, cán tội ăn cắp công quỹ, nhận hối lộ, chuyên 
quyền, độc đoán, sông sa đọa, đồi trụy, đã bị toà án binh 
tối cao xử tử hình. Bác Hồ rất đau lòng về việc này, 
nhưng Người đã bác đơn xin giảm tội. Xã luận báo Cứu 
quốc ngày 27-9-1950, nhân vụ án Trần Dụ Châu, đã viết: 
"Cái chết nhục nhã của Trần Dụ Châu còn là một lời cảnh 
cáo nhũng kẻ lén lút đang tính chuyện đục khoét công 
quỹ của Chính phủ,-trục lợi của nhân dân. Tất cả những 
bọn ấy hãy coi chung dư luận sắc bén của quần chúng và 
luật pháp nghiêm khắc của Nhà nước nhân dân!".



Đúng vào ngày Quốc khánh, hai năm liền, Bác cho 
công bô' bài: "Phải tẩy sạch bệnh quan liêu" (Báo Sự  
Thật ngày 2 tháng 9 năm 1950). Bài: "Cần tẩy sạch 
bệnh quan liêu mệnh lệnh" (Báo Nhăn Dân ngày 2 
tháng 9 năm 1951). Bài thứ nhất, Bác nói rõ bệnh quan 
liêu là thế  nào. "Nguyên nhân của nó vì xa quần chúng, 
không hiểu biết dân chúng, không học hỏi dân chúng, 
sợ dân chúng phê bình". "Các cán bộ ấy, người thì cả đòi 
chỉ loanh quanh trong trụ  sỏ. Có ngưòi thì bao giờ "sấm 
ra đá kêu" mới gặp dân chúng một lần. Khi gặp dân 
chúng thì đút tay vào túi quần mà "huấn thoại" nói 
hàng giờ, nói bao la thiên địa", còn những việc thiết 
thực cần kíp thì không nói đến. Những cán bộ ấy, đối 
vối ngưòi: chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải 
thích, tuyên truyền; đối với việc: chỉ biết khai hội nghị, 
viết nghị quyết, ra  chỉ thị. Không biết điều tra, nghiên 
cứu, giúp đd, khuyến khích, kiểm tra. Đối với mình: nói 
một đường làm một nẻo, chỉ biết lo cho mình, không 
quan tâm đến nhân dân, đồng chí; tham ô, hủ hoá, lên 
mặt "quan cách mạng". Đến bài thứ hai, Bác lại chỉ rõ 
nguyên nhân bệnh quan liêu mệnh lệnh là: "xa nhân 
dân", "khinh nhân dân", "sỢ nhân dân", "không tin cậy 
nhân dân", "không hiểu biết nhân dân", "không yêu 
thương nhân dân". "Có nơi, bệnh quan liêu mệnh lệnh 
trầm trọng đến nỗi cán bộ lừa phỉnh dân, doạ nạt dân!" 
Cả hai bài báo đều chỉ ra thang thuốc chữa bệnh quan 
liêu là:

Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hệt, trưốc hết.



- Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
- Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
- Phải làm kiểu mẫu: cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí 

công vô tư"1.
Đến năm 1952, Bác đã rú t ra và quy tụ vào ba tệ 

nạn chính, đang cản trở phong trào thi đua ái quốc và 
sản xuất tiết kiệm là phải chống: quan liêu, tham ô, 
lãng phí.

Theo Bác, đứng về phía cán bộ thì tham ô là: "ăn 
cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân. Ăn 
bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của 
chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương 
mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. Đứng vể phía nhân 
dân mà nói, tham ô là: ăn cắp của công, khai gian, lậu 
thuế".

Lãng phí là gì? Theo Bác, có nhiều cách lãng phí:
"Lãng phí sức lao động", "Lãng phí thòi giờ", "Lãng 

phí tiền của". Bác nêu thí dụ: các cơ quan xí nghiệp dùng 
vật liệu phí phạm, không hợp lý, để hao hụt, hư hỏng. 
Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để ứ đọng, 
không bổ ích cho sản xuất. Làm kế hoạch không thiết 
thực, để lỗ vốn. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng 
mã, bán trâu, cầm ruộng để làm đám cưối, đám ma... 
"Tham ô là trộm cướp'. Lãng phí tuy không lấy của công 
đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho 
chính phủ, có khi tại hại hơn nạn tham ô"2.

--------------------  '
1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.88-90; tr.489.



Bác đã nhiều lần khẳng định là: Tham ô và lãng 
phí đều do bệnh quan liêu mà ra. "Vì những người và 
những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không 
sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, 
không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng 
hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào 
sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo 
trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn.

Nói tóm lại: Vì những người và những cơ quan lãnh 
đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy 
suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ 
đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những 
người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí.

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho 
nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy muốn trừ sạch nạn tham ô, 
lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu"1.

Bác coi "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ 
thù của nhân dân". Nó phá hoại đạo đức cách mạng, tội 
lỗi của nó cũng nặng như Việt gian, mật thám. Bác đã 
vạch ra các bước cụ thể để chống tham ô, lãng phí, quan 
liêu. Bác chỉ rõ: "Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là 
cách mạng", vì nó ngấm ngầm, ngăn trở, phá hoại sự 
nghiệp xây dựng của cách mạng, vì còn nó thì cách 
mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công. Có những người 
có công với cách mạng, đến khi có ít nhiều quyền hạn 
trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham



ô, lãng phí quan liêu, mà biến thành người có tội với 
cách mạng. "Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu 
xa của xã hội cũ. Nó do lòng tự tư tự lợi, ích kỷ hại 
nhân mà ra". "Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân 
chủ", "ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới 
thành công". "Quần chúng tham gia càng đông, thành 
công càng đầy đủ, mau chóng". "Nhiệm vụ của quần 
chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu", để vừa sản xuất, tiết kiệm, 
đánh giặc, cứu nước, vừa chống thứ "giặc ở trong lòng", 
"chống giặc nội xâm"1.

Bác đã theo dõi sát sao việc tự phê bình và phê 
bình. Trong bài: "Chống quan liêu, tham ô, lãng phí", 
đăng báo Nhân Dân ngày 31 tháng 7 năm 1952, Người 
đã nhận xét và nhắc nhở: "Gần đây, nhân dân và báo 
chí đã bắt đầu (tuy còn e dè, thưa thớt) phê bình. Song 
những tổ chức hoặc cơ quan bị phê bình thì im lìm, 
không đăng báo tự phê bình, không tìm cách sửa chữa. 
Đó là thái độ "bưng mắt, bắt chim", thái độ "giấu bệnh 
sợ thuốíc", một thái độ không thật thà, không đứng đắn. 
Mong những ai, những cơ quan nào đã được nhân dân 
hoặc báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước 
nhân dân, trên báo chí"2.

Những lời dạy của Bác về đạo đức luôn thiết thực 
vối phong trào cách mạng từng thời kỳ và ngày càng 
sâu sắc hơn. Trong lớp chỉnh huấn Đảng đầu năm



1953, Bác đã chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân sinh ra nhiều 
bệnh khác. Người nói: "Vì cá nhân chủ nghĩa nên đặt 
lợi ích riêng lên trên lợi ích chung, rồi sinh ra vô kỷ 
luật, vô tổ chức, tham địa vị, tham danh vọng, bè phái, 
tham ô, lãng phí, quan liêu, v.v..."1. Trong lời bế mạc 
Hội nghị lần thứ 9 Trung ương Đảng (24-4-1956), phần 
nói về chống sùng bái cá nhân, Bác đã rút ra bài học 
phê bình và tự phê bình rất dũng cảm của các đảng anh 
em và nhận định: "Chúng ta phải nhận rằng: hiện 
tượng sùng bái cá nhân có trong một chừng mực nào đó 
ở trong Đảng và ngoài Đảng; tuy nó chưa gây ra tệ hại 
nghiêm trọng, nhưng nó cũng hạn chế sáng kiến và 
tinh thần tích cực của đảng viên và của nhân dân"2. 
Trong bài "Đạo đức cách mạng" (Tạp chí Học tập, số 12 
năm 1958), Bác viết: "Vết tích xấu nhất và nguy hiểm 
nhất của xã hội cũ là chủ nghĩa cá nhân", "chủ nghĩa cá 
nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ 
dành người ta đi xuống dốíc. Mà ai cũng biết rằng xuống 
dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà nó càng nguy hiểm". 
Bác chỉ rõ ba loại kẻ địch của chủ nghĩa xã hội là: chủ 
nghĩa tư bản đế quốc, thói quen truyền thống lạc hậu, 
và chủ nghĩa cá nhân là bạn đồng minh của hai kẻ địch 
kia. Người khẳng định: "cho nên thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội không thể tách ròi thắng lợi của cuộc đấu 
tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân". Người còn nói rõ: "Mỗi
người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống

*



riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những 
lợi ích cá nhân đó không trái vối lợi ích của tập thể thì 
không phải là xấu"... "Không có chế độ nào tôn trọng 
con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng 
đắn và bảo đảm cho nó được thoả mãn bằng chế độ xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa"1. Trong cuộc vận 
động "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường 
quản lý kinh tế  tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham 
ô, lãng phí, quan liêu", gọi tắ t là "Ba xây, ba chống", 
Bác nói tại Hội nghị cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà 
nước là: "Phải phát động tư tưởng của quần chúng, làm 
cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan 
liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác 
của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng 
khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan 
liêu còn chỗ ẩn nấp"... "Phải dựa vào lực lượng của 
quần chúng, phải lắng nghe ý kiến của quần chúng, 
phải thật sự mở rộng dân chủ. Nếu quần chúng nói 
mười điều mà chỉ có một vài điều xây dựng, như thế 
vẫn là quý báu và bổ ích"2.

Đồng chí "Vũ Kỳ là thư ký của Bác đã kể lại câu 
chuyện về bài báo: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên trang nhất báo Nhân 
Dân ngày 3 tháng 2 năm 1969. Lúc đầu Bác giao cho 
ban tuyên huấn chuẩn bị bài viết với chủ đề và cũng là

1, 2. Hồ ChĩMinh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.283-291; t.10,
tr.576, 578.



tên của bài báo là: "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng 
cao đạo đức cách mạng". Bài viết đã được Bác sửa lại và 
cho đánh máy thành nhiều bản gửi đến từng đồng chí 
uỷ  viên Bộ Chính trị đề nghị tham gia ý kiến. Đây hẳn 
không phải là một việc ngẫu nhiên. Trong buổi gặp, Bác 
xin bản thảo chính thức, đồng chí phụ trách tuyên huấn 
và cán bộ văn phòng đề nghị Bác sửa lại đầu đề: Đưa vế 
"Nâng cao đạo đức cách mạng" lên trước, chuyển vế 
"quét sạch chủ nghĩa cá nhân" ra phía sau, vì cán bộ 
đảng viên ta nói chung là tốt, ưu điểm là cơ bản. Bác im 
lặng suy nghĩ, thấy cũng có lý, nhưng còn phân vân điều 
này: "Gia đình các chú tiết kiệm mua sắm được bộ bàn 
ghế, giường tủ mới. Vậy trước khi kê vào phòng, các chú 
có quét dọn nhà cửa sạch sẽ hay cứ để rác rưởi bẩn thỉu 
mà khiêng bàn ghế, giường tủ vào". Rồi Bác nói tiếp: "Vì 
cả hai chú đã đề nghị, là đa sô', Bác đồng ý nhượng bộ, 
đổi lại tên đầu bài: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân". Nhưng ở trong, bài thì dứt 
khoát phải để nguyên ý của Bác: "Quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng".

Ý tứ ấy của Bác, cho mãi đến hôm nay càng thấy vô 
cùng sâu sắc". 4

4. SUỐT ĐỜI TU DƯỠNG ĐỂ t h ấ m  n h u ầ n  v à  

THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
*

Mang trong mình truyền thống yêu nước thương 
dân và cần kiệm liêm chính, ngay từ những ngày đi tìm



đường cứu nước, tuổi trẻ của Bác đã phải cần kiệm để 
tự kiếm sống, để đi tìm hiểu thế giới. Từ lòng yêu 
thương con người đã thôi thúc Bác hoạt động, đấu 
tranh để tìm ra chân lý. Rồi suốt đòi tận trung với 
nước, tận hiếu với dân đã là nguồn động lực mãnh liệt 
để Người hoàn thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại của 
mình. Tự trong con người của Bác, ở đâu và lúc nào đạo 
đức cũng là gốc, là nguồn, là nền tảng cho mọi hoạt 
động trí tuệ và tình cảm. Đạo đức Bác Hồ bao giờ cũng 
thống nhất với đường lối chính trị của Người.

Khi Lênin mất, Bác đã viết những lòi đầy xúc động 
trên báo Người cùng khổ  (tháng 7-1924): "Không phải 
chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự 
xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp 
sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của 
người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á 
và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không 
gì ngăn cản nổi".

Ngày 13 tháng 7 năm 1955, trong chuyến thăm 
Liên Xô, khi đến thăm nơi làm việc của Lênin, Bác đã 
ghi cảm tưởng vào sổ lưu niệm: "Lênin, người thầy vĩ 
đại của cách mạng vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất 
cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt"1.
Một lần nữa*Bác lại ca ngợi đạo đức của Lênin và 

cần, kiệm, liêm, chính, đâu có phải chỉ là đạo đức của



người Việt Nam. Lòi dạy của Khổng Tử từ xa xưa đã 
thành lời dạy của Lênin thời nay.

Để suốt đòi tu dưõng đạo đức, Bác thường hay nhắc 
nhở cán bộ trước hết phải: Chính tâm tu thân. Nghĩa là 
phải giữ cho lòng mình ngay thẳng, trong sáng. Phải tu 
dưõng đạo đức từ nội tâm mình. Theo lời Khổng Tử: Sự 
học của mọi người là cốt ở sự sửa mình, ai cũng phải lấy 
sự sửa mình làm gốc. Nếu như lòng mình không giữ 
được ngay thẳng, thì có nhìn cũng không thấy, có nghe 
cũng không hay. Có chính tâm tu thân mới tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ được.

Trong tác phẩm: "Sửa đổi lối làm việc" (tháng 10 
năm 1947), phần nói về đạo đức cách mạng, Bác đã 
viết: "Người đảng viên, người cán bộ tốt muôn trở nên 
người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. 
Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ 
biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến 
đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì 
khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt..., 
ngày càng thêm"1.

Trong bài nói tại Lớp chỉnh đảng Trung ương khóa 2 
(tháng 3 năm 1953), Bác đã nói rõ thế nào là chính tâm:

"Ai cũng thấy siêng năng, trong sạch là tốt. Điều đó 
không ai chối cãi được. Thế mà vì sao vẫn không làm 
hay không làm được? Chẳng những không làm được mà 
còn làm trái lại. Đó là vì cái tâm mình không chính"...



"Làm không phải chuyện dễ. Nó khó như trèo núi, 
rấ t gay go và có khi nguy hiểm là đằng khác.

Như hồi trước, làm cách mạng mất đầu là thường.
Nhưng biết là phải thì làm. Mình bị hy sinh thì 

người khác sẽ làm. Người khác bị hy sinh thì người 
khác nữa lại làm.

Kiên quyết làm, chính tâm là như vậy"1.
Đồng chí Đình Chương đã kể lại câu chuyện sau 

Đại hội quốc dân Tân Trào. Khi đồng chí thưa với Bác 
là tuy tham gia cách mạng nhưng tôi chỉ biết chữ Hán, 
còn chữ quốc ngữ chỉ nghe và nói tạm, chưa viết được. 
Bác đã nói: "Không lo, chú thạo như Nho giờ ghi lại 
mấy câu này để nhố và làm việc". Rồi Bác đọc cho đồng 
chí chép bài thơ:

"Cách mạng tiên cách tâm.
Cải tạo xã hội tiên cải tạo tự kỷ.
Kiểm túc thâm tâm.
Lệ hành tự thừa phê bình.
Tiên chi dĩ tự kỷ tu thân.
Kế chi dĩ giáo hoá bộ thuộc.
Kế chi dĩ cảm ứng dân chúng.,
Dịch ý: Làm cách mạng trước hết cách mạng tấm 

lòng. Cải tạo xã hội trước hết cải tạo bản thân. Kiểm 
điểm cho sâu sắc. Tự phê bình thật nghiêm khắc. Trước 
tiên tự mình tu sửa. Kế đó mới chỉ bảo cấp dưới. Sau 
nữa mới vận động quần chúng nghe theo".



vẫn chuyện về chính tâm, trong bài nói chuyện tại 
lớp nghiên cứu chính trị khoá I, Trường Đại học Nhân 
dân Việt Nam (ngày 21 tháng 7 năm 1956), Bác nói: 
"Những điều các bạn nghiên cứu được ỏ đây có thể ví 
như một hạt nhân bé nhỏ. Sau này, các bạn sẽ tiếp tục 
săn sóc, vun xới, làm cho hạt nhân ấy mọc thành cây và 
dần dần nở hoa, kết quả.

Theo ý riêng của tôi, thì hạt nhân ấy có thể tóm tắ t 
trong 11 chữ: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại 
thân dân".

Nói tóm tắt, minh minh đức tức là chính tâm. Thân 
dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân 
lên trên hết...".

"... Chúng ta hoặc ít hoặc nhiều đều mắc phải tư 
tưởng, tập quán, tác phong của xã hội cũ. Cho nên thực 
hiện hai chữ chính tâm không phải dễ dàng.

Phải kinh qua cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới 
trong bản thân mình: Một cuộc đấu tranh,gay go, gian 
khổ và liên tục. Nhưng ta kiên quyết thì cái mới nhất 
định thắng cái cũ và chính tâm nhất định thành công"1.

Đạo đức bắt đầu từ lòng người, nhưng đạo đức được 
hình thành và phát triển chủ yếu qua thực tế  cuộc 
sống. Bác nói: "Đạo đức cách mạng không phải trên tròi 
sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày 
mà phát triển và củng cô'. Cũng như ngọc càng mài 
càng sáng, vàng càng luyện càng trong"2.



Thực tế  cuộc sống lại luôn thay đổi, vô cùng phong 
phú, phức tạp, có nhiều thứ quyến rũ, cám dỗ, thử 
thách. Trong bài nói chuyện vói bộ đội, công an và cán 
bộ trước khi vào tiếp quản thủ đô ngày 5 tháng 9 năm 
1954, Người đã ví dụ rấ t cụ thể và sinh động những thứ 
quyến rũ ở thành phô, rồi căn dặn:

"Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải 
vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân 
một cái là nhào xuống vực sâu"...

... "Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá, 
thì phải luôn thực hành bốn chữ mà Bác thường nói. Đó 
là: Cần, kiệm, liêm, chính"1.

Đối với mỗi con người, theo Bác: "Ngưòi ta ai cũng 
có tính tốt và tính xấu". "Mỗi con người đều có thiện và 
ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong 
mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu 
bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng"2. Do 
vậy, Bác rấ t chú ý tới việc tặng huy hiệu của Người và 
loại sách "người tốt, việc tốt". Còn muốn sửa tính xấu 
phải làm thê*'nào? Bác nói với cán bộ rằng: "Tự phê 
bình rồi lại phải phê bình người khác nữa. Ví dụ: Tôi 
làm điều xấu, các đồng chí trông thấy, phải phê bình 
cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các 
đồng chí trông thấy, lại lấy cớ "nể Cụ" không nói, là tôi

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.346-347; t.12,
tr.558.



mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, 
nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà không 
nói cho người ta sửa tức là hại người"1.

Bác coi việc phê bình thường xuyên như ta phải rửa 
mặt hàng ngày. Người khẳng định: "Muốn thành cán bộ 
tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích". (Báo Cứu quốc ngày 
26 tháng 9 năm 1945). Trong bài báo này, Bác viết: 
"Phải biết rằng tình hình khách quan thay đổi hàng giờ 
hàng phút, một chủ trương của ta  hôm nay đúng, hôm 
sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm 
điểm những tư tưỏng và hành vi của ta  để bỏ đi những 
cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp 
tình thế, ta  sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh nhẹn 
hơn vượt đi trước. Muốn được thích hợp vói tình thế, 
muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác ta cần phải 
nhận thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự 
thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm, để 
bồi bổ và sửa đổi đi. Sau khi làm xong một công tác gì,

ỉ

hay sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm 
điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào chưa đầy đủ, có 
được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý 
đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ "xong việc thì thôi". 
Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ 
tấn tới được"2.

Đối với mỗi ngành, mỗi giới, Bác đều có lời dạy phù 
hợp, thiết thực và sâu sắc. Trong bức thư gửi đồng chí



Hoàng Mai lúc đó là giám đốc sở công an khu XII 
(tháng 3 năm 1948), Bác nhắc nhở anh em rèn luyện tư 
cách đạo đức. Tư cách người công an cách mạng là:

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đổi với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối vối nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tuỵ.
Đốì với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người 

công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng. Những 
điều đó, chẳng những nên luôn luôn nêu trên báo mà 
lại nên viết thành ca dao cho mọi người công an học 
thuộc, nên viết thành khẩu hiệu dán tại những nơi các 
anh em công an thường đến (bàn giấy, nhà ăn, phòng 
ngủ, v.v..)" .

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, Bác đã có những lời căn dặn, kết luận khái quát 
về đạo đức:

"Từ nay về sau, nhân dân ta và Đảng ta  phải giữ 
gìn và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng ấy. Một 
dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là 
vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay 
và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, 
nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ 
nghĩa cá nhân. Cho nên trong khi ta  kiên trì và đẩy



mạnh cuộc chiến đấu chông Mỹ, cứu nước, làm cho văn 
minh chiến thắng bạo tàn thì đồng thời phải loại trừ 
những cái xấu xa do chế độ cũ để lại trong xã hội và 
trong mỗi con người"1.

Về lời căn dặn trên đây của Bác, Giáo trình tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã viết: "Đó là điểu chúng ta vẫn 
thấy diễn ra trong cuộc sông hàng ngày. Có những 
người đã phấn đấu gần hết cuộc đời, có nhiều công lao, 
nhưng cuối đòi lại không giữ được tấm lòng trong sáng, 
nên sự nghiệp đã đổ võ. Kết luận của Hồ Chí Minh 
cũng đúng với sự đổ vỡ của một sô" đảng ở cuối thế kỷ 
XX. Điều này cũng đúng như Lênin trước kia đã nhận 
định: Cái chết về đạo đức nhâ"t định sẽ dẫn tới cái chết 
về chính trị".

Đạo đức cách mạng còn là nguồn gốc sức mạnh của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong bài 
báo: "Anh hùng giả và anh hùng thật", (báo Nhân Dân 
ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 1953), Bác. đã chỉ rõ cái 
giả và cái thật chính từ đạo đức. Người viết: "Anh hùng 
giả là những người có độ lượng nhỏ bé, như cái vỏ hến, 
một giọt nưốc cũng đủ đầy tràn. Khi có chút ít thành 
tích thì họ liên ra mặt "anh hùng"... Họ tự cao tự đại, 
xa rời quần chúng, xa rời thực tế, không cầu tiến bộ 
nữa. Tiếp đến, việc to họ không làm được, việc nhỏ họ 
không muốn làm. Rồi họ than phiền "Đại tài, tiểu 
dụng", quần chúng quên "ơn" họ, đoàn thể quên "công"



họ. Họ đâm ra uất ức, bất mãn. Họ không biết rằng: So 
vối thành tích của toàn đảng, toàn dân, toàn giai cấp, 
toàn thế giói thì thành tích của họ khác nào một hạt cát 
trên bãi bể Đông.

Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc 
nhỏ, luôn luôn cô' gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn 
nhiệm vụ. Khi có thành tích, họ càng kiêm tôn, càng cô' 
gắng, càng gần gũi quần chúng - như cây càng to thì rễ 
càng ăn sâu xuống đất. Họ không vểnh mặt lên tròi. Họ 
không "kể ơn" vối nhân dân, vói đoàn thể. Trái lại họ 
càng làm cho có thành tích hơn nữa, đặng đền ơn nhân 
dân và đoàn thể đã bồi dưỡng và giúp đỡ họ thành công. 
Tiền đồ của họ rộng thênh thang, họ tiến bộ mãi. Quần 
chúng và đoàn thể quý trọng họ mãi, tin cậy họ mãi... 
Ai mà có quyết tâm phụng sự nhân dân, phụng sự 
kháng chiến, thì đều có thể trở nên anh hùng thật"1.

Đạo đức Bác Hồ là thông nhất giữa đạo đức vói 
chính trị, đạo đức với tài năng, đạo đức cách mạng với 
đạo đức đòi thường, giữa nói và làm. Đó là những 
chuẩn mực đạo đức cơ bản của người Việt Nam, là lý 
tưởng đạo đức cao đẹp và ý chí nguyện vọng ngàn đòi 
của nhân dân. Đạo đức Bác Hồ có sức sông mãnh liệt, 
được nhân dân tiếp nhận, nêu cao, trở thành một bộ 
phận của văn hóa dân tộc, là vũ khí của nhân dân đấu 
tranh chông lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức. Đạo 
đức Bác Hồ cùng cuộc đời và tấm gương trọn vẹn của



Người, là một cống hiến đặc sắc cho sự phát triển của 
văn hóa đạo đức cách mạng Việt Nam.

Dân tộc ta từ xưa đến nay, thời nào cũng đề cao đạo 
đức. Thời nào cũng phê phán, lên án mạnh mẽ những 
việc làm thiếu đạo đức, những người vô đạo đức, thất 
đức. Nhân dân ta thường nói đức tại tâm, nghĩa là đức 
tại lòng mình. Ai cũng kính trọng những người có tâm 
đức. Ai cũng mong được gặp, được sông với người có 
tâm, có đức. Kết thúc truyện Kiều, cụ Nguyễn Du cũng 
viết: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".

Bác Hồ đã suốt đời nêu gương đạo đức, suốt đời 
chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân. Người coi việc trau dồi đạo đức cách 
mạng là việc làm "sung sướng vẻ vang nhất trên đòi 
này". Cuối cùng, trong Di chúc của mình, Bác căn dặn: 
"Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán 
bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tố thật trung thành của nhân dân".

Lời dặn của Bác không thể thay thế một chữ nào. 
Cuộc sông hôm nay khiến chúng ta càng hiểu sâu sắc 
hơn vì sao trong một đoạn văn ngắn Bác đã nhắc lại tới 
bôn lần chữ: "thật", "thật sự".



Chương IV

NHÂN C Á C H  B Á C  H ổ

Nhân cách là tư cách và phẩm chất con ngưòi, là 
đặc điểm riêng của mỗi con ngưòi, được thể hiện qua 
lốì sống hàng ngày, vói bản thân mình, vối con người, 
với công việc, với phương pháp sống. Nhân dân ta 
thường khuyên nhủ nhau: Phải biết giữ gìn nhân cách 
tốt đẹp, phải tôn trọng nhân cách con người, đừng để 
mất nhân cách.

Có cốt rồi mới có cách. Cái cốt đó chính là đạo đức, 
là mục đích sống, còn cái cách là những phương pháp, 
quyết tâm để thực hiện cái cốt. Nhân cách thường là 
biểu hiện rấ t phong phú, riêng tư, đời thường, tạo 
thành thói quen, phong cách củạ con ngưòi.

Sự nghiệp vĩ đại, đạo đức cao đẹp, cuộc đòi trong 
sáng và từng trải đã tạo nên nhân cách Bác Hồ - một sự 
cảm hoá đặc biệt, rấ t Việt Nam, rấ t người, không gì 
cưõng lại được. Nhân cách Bác Hồ là giá trị văn hoá của 
con người Việt Nam. Bước đầu chúqg ta  hãy tìm hiểu 
để rú t ra nhữọg -điều tâm đắc về tấm gương nhân cách 
của Bác.



Theo Bác, muốn làm cách mạng trước hết phải có 
con người cách mạng. Con người cách mạng trước hết 
phải có tư cách đạo đức cách mạng. Muốn vận động, 
giáo dục, lãnh đạo người khác thì trước hết tự mình 
phải có tư cách và phẩm chất tốt. Suốt đời Bác đã sồng 
như thế.

1. BÁC SỐNG GIẢN DỊ, GƯƠNG MẪU VÀ LẠC QUAN

Trong đòi sông sinh hoạt hàng ngày, từ việc ăn, 
mặc, ở, đi lại, đến nơi làm việc của Bác đều bình dị, phù 
hợp vối hoàn cảnh của đất nước và đòi sông của nhân 
dân. Từ khi ở nước ngoài đến khi về nưốc, từ ở chiến 
khu đến khi về Hà Nội làm chủ tịch nước, Bác vẫn sống 
như vậy. Nếp sông giản dị làm cho Bác có điều kiện gần 
gũi vối quần chúng và quần chúng cũng dễ đồng cảm 
vối Người. Cuộc sống vật chất càng giản dị thì càng phù 
hợp vối đòi sống tâm hồn phong phú của Bát.

Đồng chí Hoàng Kháng được chuyển nơi ở với Bác 
nhiều nơi, đã kể lại việc sắp xếp lựa chọn địa điểm theo 
gợi ý của Bác thành bài văn vần:

“Trên có núi. Dưói có sông. Có đất ta trồng.
Có bãi ta vui. Tiện đường sang Bộ tổng.
Thuận lối tới Trung ương.
Nhà thoáng gió, kín mái.
Gần dân không gần đường". »

Ai đã đến thăm nơi ở của Bác ở Pắc Pó, Cao Bằng, ở 
lán Nà Lừa Tuyên Quang, ở nhà sàn Hà Nội, ở núi đá



Chông Hà Tây, sẽ được nghe kể chuyện vê' nơi ở của 
Bác, ngắm nhìn địa thế nơi đây, để suy ngẫm về đời 
sống giản dị, thiết thực và thanh cao của Người.

Cũng như đôi dép lốp, chiếc quạt lá cọ, bộ quần áo 
kaki, những bữa cơm thanh đạm mang đậm đà mùi vị 
quê hương, đó chính là một tấm gương cho mọi thế hệ 
vê' đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tut”, điều 
cơ bản cần có trưốc hết của một cán bộ cách mạng”.

Đồng chí Phạm Văn Đồng, một trong những người 
học trò xuất sắc nhất, một trong nhũng người bạn chiến 
đấu gần gũi nhất của Bác đã viết vê' Người từ năm 1948:

“Đôi với người giản dị và lão thực ấy, một câu nói 
là một việc làm và có làm thì mới nói. Giản dị và lão 
thực trong sự ăn ở, tính tình, trong lòi nói, viết, Người 
cũng giản dị và lão thực trong chủ trương chính trị 
nữa. Dân tộc Việt Nam bây giò muôn gì? Muôn thông 
nhất, độc lập, muốn ấm no, muôn biết chữ, muốn đời 
sống bớt tối tăm ”.

Trong thư trả lời ông H.(Thượng Huyền) ngày 9 
tháng 4 năm 1925, Bác đã nói quan niệm của mình về 
viết văn: “Tôi nghĩ rằng một tác phẩm văn chương không 
cứ dài mới hay. Khi nào tác phẩm ấy chỉ diễn đạt vừa đủ 
những điều đáng nói, khi nó được trình bày sao cho mọi 
người ai cũng hiểu được, và khi đọc xong độc giả phải 
suy ngẫm, thì tác phẩm ấy mới xem như là một tác 
phẩm hay và biên soạn tôt”... Để ai cũng hiểu được nên 
dùng những từ “tiếng ta” hay “tiếng nước ta”... “Một lối 
hành văn giản dị, chính xác hơn hẳn các lốì hành văn



rườm rà, hoa mỹ”... Một câu nói hay đến mức: “Tôi thách 
ai có thể thêm, bốt một chữ nào trong câu ấy. Đó là lốĩ 
hành văn thật sự trong sáng và cao xa”1.

Bác sông giản dị, tự nhiên, dễ hiểu, nhưng sâu sắc 
là như thế. Có người nói: Giản dị là sự vươn tới cuối 
cùng để hoàn chỉnh của các vĩ nhân. Nhà thơ Tố Hữu 
viết: “Bác sông như trời đất của ta”. Xanvađo Agienđê 
(Tổng thống Cộng hoà Chile) nói: “Rất khó mà nhân 
loại có thể sản sinh ra một con ngưòi có chí khí kiên 
cường, trí thông minh và tài ba lỗi lạc, đức tính giản dị, 
phi thường như Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Từ xưa đến nay, những tư tưởng tiến bộ và cách 
mạng thường yêu cầu con người phải đi tiên phong. 
Mác nói cách mạng là đầu tàu của lịch sử. Các nhà triết 
học không chỉ giải thích thế giới mà phải cải tạo thế 
giới. Nhà giáo dục cũng phải biết tự giáo dục. Lênin thì 
cho rằng chỉ có lý luận cách mạng tiên phong mới có 
phong trào cách mạng, mới làm được nhiêm vụ tiên 
phong. Người cộng sản phải vận động lôi kéo được quần 
chúng, nếu đi tiên phong một mình là dại dột. ở  Việt 
Nam và phương Đông, theo lời Khổng - Mạnh, phải tu 
thân để tề gia trị quốc. Phải biết khổ trước thiên hạ, vui 
sau thiên hạ. Còn Bác Hồ của chúng ta thì cho rằng 
người cán bộ trước hết phải chính tâm, phải tự cải tạo 
mình trước, rồi mới cải tạo được xã hội. Bác nói thanh 
niên là đầu tàu, nghĩa là đầu tàu phải kéo được toa,



không kéo được toa thì không phải là đầu tàu. Nếu 
thanh niên chỉ chạy trước mà không kéo được quần 
chúng cùng tham gia mọi hoạt động thì không hoàn 
thành nhiệm vụ đầu tàu. Bác nhắc lại và khẳng định 
lời khen chân thành của nhân dân với đảng viên và cán 
bộ là: Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trưóc, làng 
nước theo sau.

Bác sinh ra và lớn lên trong gia đình Nhà nho yêu 
nước ở xứ Nghệ, rồi vào kinh thành Huế. Hồi đó nơi này 
là trung tâm sôi động của phong trào yêu nưóc chống 
Pháp. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đã 
sông và hoạt động ỏ thủ đô của nước Anh và nước Pháp, 
là trung tâm của châu Âu và chủ nghĩa đế quốc hồi đó. 
Tiếp đến, Bác đã hoạt động và tham gia lãnh đạo tại 
trung tâm của phong trào cách mạng thế giới và 
phương Đông là nưốc Nga và Trung Quốc. Bác về nước, 
liên tục gần 30 năm, Người là linh hồn của Cách mạng 
tháng Tám và hai cuộc kháng chiến thần thánh, đã đưa 
dân tộc ta đứng trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong 
đánh thắng chủ nghĩa thực dân, đế quốc và xây dựng 
một xã hội mới. Hoàn cảnh đó cùng với ý chí tiến thủ 
của Bác đã tạo ra một cốt cách tiên phong, một tấm 
gương nhân cách lớn Hồ Chí Minh.

Hơn 30 năm ở nước ngoài, Bác đã phải làm nhiều 
nghề khó nhọc để tự kiếm sống và hoạt động. Người 
Việt Nam thường nói: đi mỗi bưốc đàng, học một sàng 
khôn. Còn báo chí nước ngoài nói: Trên đường đi tìm 
hiểu thế giới, ở mỗi nơi tàu dừng lại, đốì vối anh Ba,



đểu là một trường đại học. Bác đã sông chan hoà với 
bạn bè của các dân tộc, các màu da trên thế giới. Bác đã 
vượt qua hai lần bị tù đày. Bác đã kiên trì bảo vệ đường 
lối đúng của mình, để vượt qua nhiểu năm khó khăn bị 
tổ chức và cấp trên hiểu lầm. Chuyện học viết báo và 
làm báo “Người cùng khổ” và báo “Thanh niên” của Bác 
là tấm gương cảm động, mẫu mực cho các thế hệ nhà 
báo hiện nay. Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thôn, 
Bác đã nêu tấm gương lớn về ý chí tự học ngoại ngữ, 
công cụ giao tiếp quan trọng nhất của nhân loại. Bác đã 
viết báo và truyện ký bằng tiếng Pháp, làm thơ bằng 
chữ Hán, viết báo bằng tiếng Anh và tiếng Nga, nói và 
sử dụng được nhiều thứ tiếng khác nữa.

Từ khi về nước, Bác là người có uy tín lón, làm chủ 
tịch nước. Trên đỉnh cao nhất của quyền lực, Bác vẫn 
sống giản dị, thanh bạch, khiêm tốn, gương mẫu trong 
mọi lời nói, việc làm, rất gần gũi thân thiết với đồng chí, 
đồng bào, Bác không bao giờ tự coi mình là quan, là vua. 
ở  Bắc Bộ Phủ năm 1945-1946, sáng nào Bác cũng dậy từ 
năm giờ tập thể dục. Đến bữa ăn Bác xuống nhà ăn cùng 
anh em và các chiến sĩ cảnh vệ, Bác ngồi cùng bàn, có gì 
ăn nấy. Việc hô hào nhân dân mười ngày nhịn ăn một 
bữa để cứu đói, Bác gương mẫu làm trước. Mỗi tháng ba 
lần, đến bữa không ăn, Bác lấy phần gạo của mình, tự 
tay đổ vào hòm gạo chông đói. Một hôm, đúng vào bữa 
nhịn ăn có khách mòi Bác dự chiêu đãi. Khi về anh em 
báo cáo đã đem góp phần gạo của Bác rồi, Bác vẳn quyết 
định nhịn ăn một bữa vào ngày hôm sau.



Trong bài “Tự phê bình” đăng trên báo Cứu quốc 
ngày 28 tháng 1 năm 1946, vói bút danh Hồ Chí Minh, 
Bác đã viết: “Còn tôi thì lo lắng đêm ngày để làm tròn 
nhiệm vụ của mình, sao cho khỏi phụ lòng đồng bào 
toàn quổíc. Chỉ vì tôi tài hèn đức mọn, cho nên chưa làm 
đầy đủ những sự mong muốn của đồng bào... Tôi phải 
nói thật: Những sự thành công là nhò đồng bào cố" gắng. 
Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”1. Năm 1950, 
đã 60 tuổi, Bác đi chiến dịch biên giới. Anh em làm sẵn 
một chiếc cáng định bụng sẽ võng Bác đôi đoạn trên 
đường đi. Bác bảo: “Thôi các chú cất nó đi”. Anh em lại 
chuẩn bị một con ngựa mòi Bác đi. Bác nói: “Chúng ta 
có tám người, ngựa chỉ có một con, Bác cưỡi sao tiện. 
Hãy để nó chở ba lô, gạo nước, thức ăn. Trên đường đi 
ai mệt thì cưỡi. Bác mệt Bác cũng sẽ cưỡi”, ở  trận Đông 
Khê, Bác đã ngồi trên đài quan sát rấ t gần trận địa. 
Bác đến thăm bệnh viện dã chiến, Người nén xúc động 
thăm hỏi từng người, còn nước mắt thì không sao cầm 
được. Bác đã hoá trang làm cán bộ mối bị thương đến 
hỏi chuyện ba tên sĩ quan địch bị giữ trong hang đá. 
Bác cũng hoá trang là chiến sĩ bộ đội già, vui vẻ đi cạnh 
nhiều toán bộ đội, dân công. Trong hơn một tháng đi 
chiến dịch, Bác đã bốn lần gửi thư và điện động viên 
chiến sĩ, đồng bào. Người đã đi bộ cả tháng tới mấy 
trăm cây số. Cũng trong năm 1950, Bác làm bài thơ: 
Sáu mươi tuổi.



“Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán,
So vối ông Bành vẫn thiếu niên.
Án khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế kém gi tiên”!.

Bác sống lạc quan, bình tĩnh, ung dung, chủ động, 
gần gũi đời thường. Giặc đến bên cạnh vẫn bình thản 
để vượt khỏi gian nguy. Có lần ở Cao Bằng, khi di 
chuyển địa điểm, đi đêm, bị lạc, anh em lủng củng gắt 
nhau. Bác cười và bảo: Lạc càng biết thêm nhiều đường 
chứ sao. Tây nó có đuổi càng lắm lối chạy. Thế là mọi 
người lại vui. Khi mới ra tù, Bác tập leo núi để chữa 
chân tê thấp, tập nhìn bóng tối để chữa mắt mờ, sáng 
dậy rất sớm để tập thể dục, rồi xuống sông tắm. Bác có 
hòn cuội, tròn như quả quít, luôn cầm ở tay, bóp vào lại 
xoè ra, để luyện cơ tay. ở  rừng, có đêm, Bác vào ngồi 
bên bếp lửa mới biết bị vắt cắn, máu chảy từ mắt cá 
chân. Trong khi chờ bác sĩ chạy lấy thuốc, Bác đã lấy 
tro nóng đắp vào chỗ vắt cắn để sát trùng. Bác chơi 
bóng cùng anh em cơ quan, mỗi lần sân bển kia truyền 
bóng cho Bác, Người nói vui: Nó bỏ tủ. Khi bơi lội, anh 
em bơi xung quanh, Bác bảo tàu bay khu trục bảo vệ 
“bà già”. Ngày 25 tháng 5 năm 1948, Bác trả lời phỏng 
vấn của báo Freres D'armes:

“- Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất?
Trả lời: Điều ác.
- Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất?
Trả lồi: Điểu thiện.
- Hỏi: Chủ tịch mong gì nhất?



Trả lời: Nền độc lập của nước tôi và của tấ t cả các 
nước trên toàn cầu.

- Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ gì nhất?
Trả tòi: Chẳng sợ gì cả, một người yêu nước không 

sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì ”l.
Ngày 1 tháng 12 năm 1967, khi tiếp đoàn các giáo 

sư, nhà văn, nhà báo của Mỹ, Bác nói: “Tôi chưa có thời 
gian nào để lấy vợ và lập gia đình. Tôi nói với thanh 
niên Việt Nam rằng họ là con cháu tôi, vì vậy tôi sống 
rất bình yên và giản dị. Tôi ngủ rấ t ngon, ngay cả khi 
có việc ném bom của các ông”.

“Các ông hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ rấ t sung 
sướng được đón tiếp Tổng thống Mỹ đến đây một cách 
hoà bình”2.

Từ xưa, cha ông ta đã có truyền thống vừa đánh giặc 
vừa làm thơ, ở trong tù không rượu, không hoa Bác vẫn: 

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.

ở  chiến khu Việt Bắc, Bác có thơ tặng cụ Bùi Bằng 
Đoàn:

»

“Xem sách, chim rừng vào cửa đậu,
Phê văn, hoa núi ghé nghiên soi.
Tin vui thắng trận dồn chân ngựa,
Nhớ cụ, thơ xuân tặng một bài”3.

1. Hồ Chí Minh; Toàn tập, Sđd, t.5, tr.428.
2,3. HỒ Chí Minh ■ Biên niên tiểu sử, Sđd, t.10, tr.19-21;

t.4, tr.174-175.



ị
Từ tâm hồn thơ ấy, Bác đã truyền tới cả dân tộc ta 

niềm tin yêu, qua những bài thơ đuổi giặc, những bài 
thơ chúc tết đêm giao thừa.

Trải qua một cuộc đời đầy gian lao sóng gió, vượt 
qua mọi thử thách hiểm nguy, không bao giờ thấy ở Bác 
có điều gì phải kêu than, mà chỉ thấy ở Người niềm tin 
mãnh liệt vào nhân dân, vào dân tộc mình, niềm tin 
chắc chắn vào công việc đang làm, và niềm tin yêu tha 
thiết vào con người và đất nước.

2. LUÔN QUAN TÂM TỚI MỌI NGƯỜI,

SỐNG TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG,

KHÔNG QUÊN KHÔNG SÓT MỘT AI

Trong bài giảng "Tư cách một người cách mạng" từ 
năm 1925, Bác viết:

"Đối người phải:
Với từng người thì khoan thứ.
Với đoàn thể thì nghiêm.
Có lòng bày vẽ cho người.
Trực mà không táo bạo.
Hay xem xét người”1.

Lời giảng ngắn gọn, cô đúc ấy là bài học rút ra từ 
thực tế hoạt động của Bác. Để giải phóng cho con người 
thì phải khoan thứ, bày vẽ chỉ đường cho con người. Đó 
cũng là đạo nhân, đạo làm người và vì con người. Sức



mạnh của con người là ở tổ chức, cho nên với đoàn thể 
thì phải nghiêm. Song điểu khó là phải biết mình, biết 
người để trăm trận trăm thắng. Muôn vậy phải “Hay 
xem xét người”, để biết đúng và cư xử đúng với các 
hạng người. Khổng Tử nói: “Không sợ người không hiểu 
ta mà chỉ sợ ta không hiểu người”. “Không hiểu sở 
trường của người líhác thì không thể biết được điểu cần 
để học tập người. Không hiểu sỏ đoản của người khác sẽ 
không biết được điều cần để giữ mình. Không hiểu 
người sẽ không biết dùng người, sẽ xảy ra sai sót làm 
hỏng việc. Đây là điều đáng sợ nhất”. Bác đã yêu cầu 
người cán bộ cách mạng phải có tư cách là hay nghiên 
cứu, hay xem xét người, để hiểu người. Bác căn dặn: 
mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng 
đúng. Mình học thêm được điều hay lẽ phải thì cư xử 
với con người càng tốt đẹp. Bác chính là tấm gương 
sáng như vậy.

Trưốc hết, tuổi trẻ của Bác là những năm tháng đi 
khắp thế giới, để tìm hiểu nghiên cứu, để xem xét 
người. Với quyết tâm, sự nhạy cảm và tư cách đặc biệt, 
Bác đã sớm hiểu ra ai là bạn, ai là thù. Thế giới có 
nhiều học thuyết, có nhiều loại cách mạng, nhưng chỉ 
có cách mạng vô sản là triệt để nhất. Từ đó xác định 
con đường cứu nước, biện pháp cách mạng, tình cảm 
yêu ghét và thái độ cư xử với con người. Chỉ nói riêng 
về đối tượng cách mạng, những năm Cách mạng tháng 
Tám và giai đoàn 1945-1946, nước ta có nhiều kẻ xâm 
lược. Do xem xét kỹ tình hình và đánh giá đúng từng



kẻ xâm lược, Đảng và Bác Hồ đã có chủ trương, sách 
lược đúng đắn, kịp thòi để cách mạng giành thắng lợi. 
Từ đầu những năm 1950, Bác đã có những bài nói, bài 
viết, đánh giá về đối tượng mới của cách mạng Việt 
Nam là đế quốíc Mỹ. Thực tế  lịch sử thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam đã chứng minh rõ ràng là Đảng và 
Bác Hồ đã vận dụng đúng con đường cách mạng vô 
sản, thực hiện việc biết mình, biết người, biết thiên 
thời, địa lợi, nhân hoà.

Hiểu biết đúng để cư xử đúng, hiểu biết càng nhiều 
thì cư xử càng cao đẹp. Trong các mối quan hệ giữa con 
người với tự nhiên và xã hội thì quan hệ vĩ đại nhất là 
quan hệ giữa con người với con người. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp viết: “Hồ Chí Minh là tượng trưng cho 
những giá trị cao đẹp trong quan hệ giữa con người với 
con người: kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, người 
quan tâm không sót một ai, hy sinh cho tất cả, nhưng lại 
không màng chút danh lợi nào cho bản thân. Suốt đời 
Người sống khiêm tôn, giản dị, thanh bạch, tao nhã”.

Bác luôn quan tâm tới mọi người vì Bác tôn trọng 
yêu thương con người, tin ở con người, thấu hiểu con 
người. Niềm quan tâm ấy không hề phân biệt địa vị cao 
hay thấp, người sang hay hèn, không quên không sót 
một ai, nhưng trước hết Người dành cho đồng bào, đồng 
chí đang chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh. Lời Bác 
dạy thường phù hợp và sâu sắc với mỗi hạng người, mỗi 
ngành nghề, mỗi lứa tuổi. Nhân dân ta thường nói lạt 
mềm buộc chặt. Bác không thích cái gì thái quá. Theo



Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Người hạ mình cho vừa 
tầm mọi người Việt Nam để nâng đỡ mọi người Việt 
Nam lên đến tầm Người”. Bác lấy tình yêu thương con 
người, sự công hiến cho con người là niềm vui, là thăng 
hoa của tâm hồn, là mục đích cao nhất để làm người. 
Do vậy, cũng như Các Mác, không có điều gì thuộc về 
con người lại xa lạ với Bác. Vì giàu tình cảm vói con 
người mà đi làm cách mạng. Theo Bác, nếu đọc bao 
nhiêu sách Mác - Lênin, mà sống với nhau không có 
tình có nghĩa thì chỉ là giáo điều, sách vở.

Đồng chí Vũ Kỳ kể lại chuyện Bác Hồ trong Tết độc 
lập đầu tiên ở Hà nội. Tết Bính Tuất (1946), Bác có ý 
định tối ba mươi Tết sẽ bất ngờ đến thăm một số' gia 
đình Tết nghèo, Tết vừa, Tết khá và Tết sang, để nhìn 
thấy sự thật. Nhà đầu tiên trong ngõ tối om, là người 
làm nghề kéo xe, đang ốm, gia đình không có ở Hà Nội. 
Bác bảo kéo chiếu kín cho người ốm nằm nghỉ và nói 
khẽ: “30 Tết mà không thấy Tết”! Nhà thứ hai là một 
viên chức nghèo. Tiếp đến là một nhà giàu, nhà buôn 
bán, nhà quan lại cũ. Gần đến giờ giao thừa, Bác cải 
trang thành một cụ đồ quê, cùng các cháu ra đền Ngọc 
Sơn, chen giữa đám đông, khói hương nghi ngút. Bác 
chăm chú xem, cháu thì lo Bác lạc. Giữa những trai gái 
thanh lịch vui xuân, Bác cháu nhà quê chẳng thấy 
khấn lễ và cũng không hái lộc. Không ai biết đêm giao 
thừa Tết độc lập đầu tiên, Cụ Hồ đã chung vui với đồng 
bào thủ đô giữa hồ Hoàn Kiếm.

Tháng 9 năm 1945, cả nưốc đang thực hiện lời kêu



gọi của Bác Hồ cứ mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy 
gạo giúp đồng bào đói. Tại trụ sở Bắc Bộ Phủ, trong 
dinh Thống sứ Bắc Kỳ cũ, chế độ ăn uống hằng ngày 
“cơm đủ hai bát lưng, cá chỉ vài khứa mỏng, canh trong 
vắt”. Đồng chí Trần Văn Giàu đứng đầu uỷ  ban cách 
mạng Nam Bộ, đến Hà Nội từ tháng 9, không chịu được 
chế độ ăn uống đó, đã đến ăn ở nhà một người bạn giàu 
có. Hôm sau nghe chuyện đó, Bác hỏi nhỏ đồng chí 
Trần Văn Giàu: “ở  Phủ Chủ tịch chú chê cà muối hả? 
Lúc này đồng bào đang đói, chú không chia cái khổ với 
đồng bào được à?". Từ đấy bữa nào đồng chí Giàu cũng 
ăn ở Bắc Bộ Phủ.

Đồng chí Hoàng Quang Bình kể lại chuyện Bác Hồ 
ở Vân Nam. Lúc gia đình anh bận rộn, Bác đã cùng anh 
em ra vác gạo. Lần đầu tiên anh cắt tóc cho Bác. Bác 
bảo: “Chú nên năng giặt cái vải khoác này đi, khách sẽ 
vào hiệu ta đông hơn”. Bác rất tiết kiệm. Thuốc thơm 
hồi đó rất sẵn nhưng Bác chỉ hút thuốc cuốh lấy như 
sâu kèn. Thỉnh thoảng có ít tiền, anh mua lẻ vài điếu 
thuốc thơm biếu Bác. Sau đó đến lần thứ hai gặp Bác, 
Bác bắt tay anh, cười và hỏi anh có khoẻ không, có 
đánh vợ nữa không. Bác nói: “Tôi ở nhà chú nhiều, hôm 
nay tôi thết chú một bữa”. Anh tưởng sẽ có một bữa ra 
trò, nhưng chỉ là một bữa cháo hoa ăn vói chầu quẩy - 
một thứ đậu rán thường ăn với cháo. Sau Cách mạng 
tháng Tám, anh lại được gặp Bác ở Bắc Bộ Phủ. Bác 
hỏi: “Chú về đã có chỗ ở chưa, đã ăn chưa, quần áo đã 
có đủ mặc chưa”. Rồi Bác móc túi lấy ra một gói thuốc



lá thơm, bóc lấy một điếu hút, còn thì tự tay Đác bỏ vào 
túi áo ngực của anh. Bác cài khuy túi lại cho. Ánh Đình 
cảm động, thấy Bác vẫn giản dị thân mật như cũ. Bác 
không phải là lãnh tụ, không phải là chủ tịch nước, mà 
như người cha, người chứ trong gia đinh.

Khoảng giữa tháng 5 năm 1946, Bác đến thăm đoàn 
cán bô miền Nam, đươc cử ra Bắc để báo cáo tình hình 
Nam Bộ sau Hiệp định sờ bộ 6 tháng 3 và xin chi viện cho 
Nam Bộ. Khi biết chiến trường rất cần súng, Người nói: 
“Thế nào Trung ương và Chính phủ cũng có súng gửi về 
Nam. Nhưng nước ta còn nghèo, các cô các chú về, phải 
đánh Pháp cho giỏi, cướp lấy súng của nó dùng thì cái vôh 
đó mới nhiều”. Bác hỏi chuyện từng người và căn dặn 
đồng chí Nguyễn Thi Định: “Cô ồ ngoài này học tập một 
thòi gian rồi lại về tiếp tục kháng chiến vối bà con. Ngưòi 
cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, 
học thực tế. Ngưòi không học thì như đi ban đêm không 
có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”1.

Ngày 20 tháng 1 năm 1948, tại Việt Bắc, Bác Hồ ký 
sắc lệnh sô' lll.S L  phong hàm thiếu tướng cho Nguyễn 
Sơn - Khu trtíỏng Chiến khu 4. Các tướng được phong 
lần này còn có: Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong 
đại tướng, tổng chỉ huy quân đội quốc gia; Đồng chí 
Nguyễn Bình, trung tướng, chỉ huy quân sự miền Nam. 
Vì đồng chí Ngụyễn Sơn ở xa nên Chủ tịch uỷ ban 
hành chính liên khu 4 được uỷ nhiệm làm lễ thụ phong,



nhưng không hiểu vì sao, Nguyễn Sơn chần chừ không 
chịu nhận quân hàm tướng. Nhận được tin này, suy 
nghĩ một lát, Bác lấy một tấm thiếp nhỏ vẫn thường 
dùng, viết luôn trên giấy mấy chữ Hán:

Tặng Sơn đệ:
Đảm dục đại 
Tâm dục tế 
Trí dục viên 
Hạnh dục phương 

Đại ý: Tặng chú Sơn:
Cái gan cần phải to lớn,

(nhưng) Cái tâm thì nên tế  nhị, chín chắn,
Cái trí phải suy nghĩ cho toàn diện,

(và) Đức hạnh phải vuông vắn, ngay thẳng. 
Bác Hồ trao tấm thiếp cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 

và cử bác sĩ làm phái viên chính phủ từ Việt Bắc vào khu 
4 chủ trì lễ đọc sắc lệnh, trao quân hàm cho Nguyễn Sơn. 
Nhận được tấm danh thiếp với 12 chữ đề tặng của Bác Hồ 
gửi cho, Nguyễn Sơn bỗng hiểu ra tất cả. Nguyễn Sơn là 
một chiến sĩ cộng sản kiên định, có khí phách, có chút 
ngang tàng. Ồng đã học ở trường Hoàng Phố', đã tham gia 
Vạn lý trường chinh của Hồng quân Trung Quốc, sau này 
là lưỡng quốc tướng quân - người duy nhất được cả Việt 
Nam và Trung Quốc phong hàm cấp tướng1.

1. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.4, tr.»186. "Hồ 
Chí Minh - sự hình thành một nhân cách lớn", Tạp chí Xưa 
và nay, số 296 (10-2006).



Vào mùa luyện quân năm 1949 ở chân đèo Khế 
(Việt Bắc), có lần bà mế người Cao Lan bắt gặp một anh 
bộ đội vô ý để tuột nửa bao ruột tượng gạo trắng xuống 
đường. Mế đã hót hết sô" gạo lẫn cùng đất sỏi vào chiếc 
khăn đội đầu và mang đến nhà chủ tịch xã, yêu cầu 
mang bọc gạo ấy đến tay Cụ Hồ. Sau khi tìm hiểu cặn 
kẽ sự việc, Bác đã khen chủ tịch xã đã kịp thời phản 
ánh nguyện vọng của nhân dân lên chính phủ. Người 
đã cùng chủ tịch xã tới thăm nhà bà mế. Sau khi hỏi 
chuyện sức khoẻ, làm ăn, Bác trân trọng trả  lại chiếc 
khăn chàm và nói: “Cảm ơn mế đã cho tôi biết việc làm 
sai của bộ đội. Bộ đội, cán bộ có lỗi thì Đảng cũng có lỗi, 
tôi cũng có lỗi. Tôi đến đây là để xin lỗi và cảm ơn mế”.

Năm 1957, Bác sang thăm nưốc Cộng hoà dân chủ 
Đức. Trong buổi đón tiếp tại sân bay ở Béclin, Bác cùng 
đồng chí Grôttơvôn đi chào những người có mặt. Đến 
chỗ quần chúng, Bác nhận ra một phụ nữ trên đầu đã 
hai thứ tóc. Bác đã bước nhanh lại, thân mật chào hỏi: 
“Cô đấy à, cô Rôdơ?”. Người phụ nữ đáp: “Vâng, xin 
kính chào đồng chí Chủ tịch”. Người phụ nữ ấy chính là 
cô thợ khâu trẻ đẹp ghi tốc ký ở Đại hội Tua 37 năm về 
trước. Đồng chí Rôdơ đang là phóng viên ở Béclin, được 
Bác Hồ nhận ra mình vừa hạnh phúc, vừa xúc động nói: 
“Bác Hồ có trí nhớ thật đặc biệt”.

ĐỐI vối các đồng chí lãnh đạo Đảng ta, Bác thường 
nhắc nhở, chân tình. Ngày 9 tháng 1 năm 1951, trong 
buổi chuẩn bị, .Hội nghị trung ương 2, cuối buổi họp, 
Người nói với dồng chí Trường Chinh: Trong các buổi



họp, nên nhắc các đại biểu đối đãi tử tế, thân mật với 
các anh em giúp việc, tiếp tế, tự vệ, liên lạc, v.v... đó là 
một điều quan trọng1. Ngày 12 tháng 7 năm 1963, trong 
hội nghị Trung ương 9 khoá III, kết thúc phần thảo 
luận về tình hình quốc tế, Bác nhắc nhở tính “bốc như 
ống lửa” của một sô" đồng chí. Người nói: Người làm 
chính trị cương vị càng cao thì càng phải bình tĩnh. 
Tranh đấu để đi đến đoàn kết chứ không phải nói xấu 
ai. Sự bất đồng giữa các đảng anh em không phải là 
chuyện lạ. Phải làm sao cho trong Đảng và trong nhân 
dân giữ được lòng yêu mến và biết ơn các nước bạn anh 
em, đó là “Thiên kinh địa nghĩa” (Điểu vô cùng chính 
xác, không thể nghi ngờ)2.

Đốì với anh em văn phòng, phục vụ, hàng ngày gần 
Bác, có biết bao điều hạnh phúc, ân tình. Đêm giao 
thừa, ngày 28 tháng 1 năm 1949, Bác đến thăm và chúc 
tết cán bộ, nhân viên văn phòng Phủ Chủ tịch. Người 
lấy cam mừng tuổi mỗi đồng chí một quả và nói: “Quà 
tết của đồng bào tặng Bác, Bác biếu các chú”. Ngày 2 
tháng 9 năm 1949, Bác đến thăm anh chị em cán bộ, 
nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng. Các cán bộ 
thanh niên khoẻ mạnh, nhanh chân đến trước vây xung 
quanh Chủ tịch. Các chị, các cô vì có các cháu nhỏ đi 
theo không chen kịp, đành ngồi phía cuối hội trường. 
Khi được báo cáo anh chị em đã đến đủ, Người nói: “Các

1, 2. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.5, tr.101;
t.8, tr.490.



cỏ các chú phải ngồi đúng vị trí của minh. Riêng diễn 
giả được phép thay dổi vị tr f . Bác đứng dậy đi xuếng 
cuối hội trưòng hô: "Đằng sau, quay". Rổi bắt đầu nói 
chuyện ngay. Thế l à  CÃC chị, các cô, các cháu nhỏ lại 
được g&n Người nhất1.

B&c đả dành nhiều tinh thương với các cụ, các cô, 
các cháu đft phải chịu nhiểu gian khổ hy sinh vì miển 
Nam th&n yêu. Chiếu ngày 5 thống 5 n&m 1968, Bác 
mời cơm cụ thân sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh và 
chị Cúc (vợ đổng chí Nguyễn Chí Thanh). Chiều ngày 8 
tháng 5 năm 1968, Bác mời cơm vợ và con gái đồng chí 
Phạm Hùng (lúc này đồng chí Phạm Hừng đang chỉ đạo 
cÃch mạng ò miền Nam). Sáng ngày 9 tháng 5 năm 
1968, Bác gặp và mời cơm với dũng sĩ diệt Mỹ Tạ Thị 
Kiều và Hồ Vản Mên. Buổi trưa ngày 12 tháng 5 nảm 
1968, Bác mời cơm thân mật cháu Hồng Minh, con gái 
của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 
19 tháng 5 năm 1968, bác cùng Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng tiếp các chị Phan Thị Quyên (vợ liệt sĩ Nguyễn 
Văn Trỗi) và Nguyễn Thị Ch&u. Sau đó, Ngưòi mời hai 
chị dự bữa dim trưa cùng Thủ tướng Phạm Vản Đổng 
và một 8ố chiến sĩ bảo vệ, phục vụ, lái xe, nhân ngày 
sinh của Người. Trước đó, Bác bảo đổng chí cẩn nấu 
món &n theo kiểu Nam Bộ để hai cháu miền Nam ăn 
cho ngon miệng8.



Trong một bữa cơm chỉ có hai Bác cháu, đồng chí Vũ 
Kỳ thưa với Bác: “Cháu làm việc vói Bác đã lâu, nhưng 
chưa một lần nào cháu thấy Bác nặng lời với cháu. Thế 
mà đốỉ với mấy anh em, có lúc cháu lại cáu gắt. Anh em 
phê bình, cháu tự phê bình nhưng sửa chưa được”. Bác 
vừa ăn và ôn tồn bảo: “Chú làm việc vối Bác lâu, thì Bác 
làm việc với chú cũng lâu, thế mà Bác có thấy bao giờ chú 
cáu gắt với Bác đâu. Theo Bác, sở dĩ chú chưa sửa chữa 
được khuyết điểm cáu gắt với anh em là do chú chưa thật 
sự tôn trọng anh em đúng mức”. Suy ngẫm về lời dạy của 
Bác, đồng chí Vũ Kỳ càng thấm thìa. Nếu là cá tính thì 
tại sao chỉ nóng tính với cấp dưới chứ không bao giờ dám 
cáu gắt với cấp trên. Bác dạy phải tôn trọng con người. 
Bác mong mọi người sống với nhau sao cho có tình có 
nghĩa. Đến di chúc điều trước tiên vẫn là con người. Đồng 
chí Vũ Kỳ viết: “Bộ quần áo nâu gụ, mái tóc bạc phơ bay 
bay trong gió, khuôn mặt hồng hào với đôi mắt hiền từ và 
chòm râu trắng, làm cho Bác Hồ bước vào tuổi 75 đẹp như 
một ông tiên trong các truyện cổ tích. Và chính trong 
những ngày này, Bác Hồ bắt đầu viết những lời dặn lại 
cho mai sau”. “Điều lạ lùng là hầu như không thấy một 
nếp nhăn nào trên khuôn mặt của một con người đã từng 
bôn ba khắp năm châu bôn biển, dầu dãi gió sương”.

3. NHÌN XA TRÔNG RỘNG, COI TRỌNG

NHỮNG CÔNG VIỆC NHỎ HÀNG NGÀY ,

Tư cách một người cách mạng, làm việc phải: “Xem



xét hoàn cảnh kỹ càng, quyết đoán, dũng cảm, phục 
tùng đoàn thể”. Đó là việc làm vừa khoa học, vừa có tổ 
chức, vừa thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao. Lòi 
Bác căn dặn thế hệ thanh niên cách mạng đầu tiên của 
Đảng ta ngắn gọn như vậy.

Trước hết mọi việc làm đều phải "xem xét hoàn 
cảnh kỹ càng". Nghĩa là tìm hiểu, nghiên cứu, hoàn 
cảnh bên trong, bên ngoài, để hiểu hết lý tận cùng của 
sự vật, để đạt tới đỉnh điểm của nhận thức. Với Bác, để 
hiểu hết, phải đến tận nơi, để hiểu đến tận cùng sự 
việc. Bác vừa thành ý, chính tâm để tìm hiểu mọi việc; 
vừa thực hiện "cách vật trí tri" (cách là nghiên cứu, vật 
là sự vật, trí là tận cùng, tri là nhận thức) của người 
phương Đông; vừa thực hiện phép biện chứng trong 
nhận thức. Đó cũng là cơ sở nhận thức để người cách 
mạng có tầm nhìn xa trông rộng.

Theo Bác, người cách mạng không được phút giây 
nào xa rời mục đích lý tưởng. Đồng thời, “từ việc lớn 
đến việc nhỏ, cán bộ đều phải làm kiểu mẫu”. Muốn ăn 
quả phải trồng cây, muôn có độc lập tự do phải vận 
động giáo dục quần chúng để: “Mỗi một người dân phải 
hiểu: có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”1.

Nhố lại chuyện tờ báo Người cùng khổ  xuất bản ở 
Pari hồi tháng 4 năm 1922. Nguyễn Ái Quốc vừa là 
người sáng lập, tà  chủ nhiệm kiêm chủ bút của tò báo. 
Các cộng tác viên phải bỏ tiền túi ra  để xuất bản thay



cho tiền nhuận bút. Ngày 18 tháng 3 năm 1923, ngày 
kỷ niệm Công xã Pari, Nguyễn Ái Quốc tự tay viết 
truyền đơn, mang đến bức tường chiến sĩ kỷ niệm công 
xã, phát cho những người đi viếng mộ, kêu gọi người 
Pháp đọc báo Người cùng khổ. Năm 1941, báo Việt Nam  
độc lập ra đòi, chính xác là ngày 1 tháng 8 năm 1941, 
tại Pắc Bó. Dù bận nhiều công việc, Bác Hồ vẫn làm 
chủ bút, duyệt bài, in báo. Bác không hề phân biệt bất 
cứ việc gì trong nghê' làm báo, để tờ báo đem lại hiệu 
quả cho cách mạng. Đó chính là tầm cao trong những 
việc nhỏ bình thường hàng ngày của Bác - người sáng 
lập, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam,

Bác là người coi trọng công việc, suốt ngày suốt đời 
làm việc, không thích ngồi không. Thấy đồng chí lái xe 
ngồi chờ, Bác bảo lấy báo ra đọc. Thấy các đồng chí tự 
vệ không có việc gì làm, Bác bảo cách luyện tập võ. 
Bác viết: “Bất cứ một người lao động nào, dù thông 
minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có 
những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. 
Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm 
mà khoanh tay ngồi không!1”

Nói về vai trò chủ động, dũng cảm và chắc chắn của 
cách đánh du kích, Bác viết: “Sức mạnh của du kích 
không nằm trong phòng thủ, mà nằm trong những 
hành động tiến công táo bạo và bất ngờ”2. Muôn vậy: 
“Không thể có tác chiến mà thiếu sự hiểu biết trước một

1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.165; tr.431:



cách kỹ càng. Thông tin chính xác vể quân địch, về các 
vị trí của nó, về điểm mạnh, yếu của nó, vể địa thế, 
đường xá, phương tiện giao thông, cư dân, V .V .. Trước 
một cuộc tác chiến, các chiến sĩ du kích cần phải có 
những hiểu biết đặc biệt về mục tiêu, phải chú ý tới 
những chi tiết cực kỳ nhỏ bé” \

Để chuẩn bị xây dựng lực lượng vũ trang, ngay từ 
năm 1927, Bác đã có bài giảng về quân sự ở Đức, bài 
học về chiến tranh du kích và phát động nông dân của 
cách mạng Nga, Trung Quốc, Công xã Quảng Châu. 
Nhất là các bài học từ trong nước: Khởi nghĩa Yên Bái 
1930, đến Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, Khởi 
nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ... Khi về nước, để chuẩn bị cho 
Cách mạng tháng Tám, từ năm 1942 đến 1944, Bác cho 
xuất bản sách “Chiến thuật du kích”. Tháng 2 năm 
1945, Bác cho xuất bản sách “Phép dùng binh của ông 
Tôn Tử”. Bác dịch 13 chương, gắn với thực tế  và vận 
dụng vào thời đại ngày nay. Đây là tinh hoa quân sự 
của Trung Hoa. Sau Cách mạng tháng Tám, năm 1946 
khi Bác sang Pháp, ở trong nước báo Cứu quốc đã đăng 
một loạt bài về binh pháp Tôn Tử, với bút danh Q.Th. 
Thực chất đó là sự chuẩn bị của Bác cho cuộc kháng 
chiến. Bác muốn vũ trang cho cả chiến sĩ, cán bộ và 
toàn dân biết những tri thức tinh hoa nhất của thời đại. 
Bác viết: "(Cán lìộ là tướng của đoàn thể. Cán bộ làm 
đúng kế hoạch của đoàn thể, có mưu trí, được quần
__________________ ' V



chúng tin yêu, kiên quyết, gan góc, giữ đúng kỷ luật, 
biết làm cho dân chúng cùng đoàn thể sông chết mà 
không sỢ nguy hiểm, như thế mới là tướng giỏi của 
đoàn thể. Như thế thì cách mạng nhất định chóng 
thành công)"1.

Mùa Thu năm 1944, sau khi thoát khỏi sự quản 
thúc của chính quyền Quốc Dân Đảng ở Trung Quốc, 
Bác đã rời Liễu Châu về ở Cao Bằng. Nghe tình hình và 
nghị quyết của Liên Tỉnh uỷ, Bác đã kịp thời quyết 
định hoãn cuộc khởi nghĩa Cao - Bắc - Lạng. Vì lúc này 
thời kỳ hoà bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ tổng 
khởi nghĩa toàn dân chưa đến, cần phải tìm hình thức 
đấu tranh thích hợp thì mới có thể đi tới thành công. 
Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân ra đòi. Đến khi Nhật đầu hàng 
Đồng minh, khi thời cơ đã tới, nằm trên giường bệnh, 
Bác đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: Lúc này dù 
phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho 
được độc lập. Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo toàn dân 
tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trước khi quân 
Đồng minh vào nước ta. Nhớ lại buổi văn nghệ mừng 
thành công của Đại hội Quốc dân Tân Trào, đồng chí 
Nguyễn Đình Thi, đại biểu ngành văn hoá hát bài 
"Thanh niên cứu quốc ca" vừa mới sáng tác, trong đó có 
lòi: “Gươm đâu, súng đâu thời cơ đã đến. Tiến lên, tiến 
lên theo cờ Việt minh”. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ



tay hoan hô nhiệt liệt. Bác cũng vỗ tay rồi vừa cười, vừa 
nói: “Tốt lắm, nhưng để nghị sửa ngay một câu. Lúc 
này mà còn hỏi "gươm đâu, súng đâu" thì chậm đấy. 
Bây giờ là lúc "gươm đây, súng đây, thời cơ đã đến" thì 
mới kịp”.

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Bác nghe đồng chí Võ 
Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh báo cáo vê' tình hình 
khởi nghĩa ở Hà Nội, về chủ trương của Ban Thường vụ 
Trung ương định tổ chức sớm lễ ra mắt của Chính phủ 
lâm thòi. Ngày hôm sau, Bác đã mở phiên họp đầu tiên 
của Ban Thường vụ Trung ương tại Hà Nội. Người đề 
nghị: phải mở rộng hơn nữa thành phần chính phủ, bao 
gồm đại biểu các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu 
nước và các nhân sĩ không đảng phái. Phải thảo ngay 
một bản Tuyên ngôn độc lập và tổ chức một cuộc mít 
tinh lớn ỏ Hà Nội để Chính phủ lâm thời ra mắt quốc 
dân. Đó là ngày Việt Nam chính thức tuyên bô" độc lập 
và thiết lập chính thể dân chủ cộng hoà. Bác nhấn 
mạnh những việc đó phải làm ngay, trước khi quân 
Tưởng vào Việt Nam tước vũ khí quân đội Nhật. Thực 
hiện chủ trưống của Bác, một sô" cán bộ Đảng và Việt 
Minh trong Chính phủ đã tự nguyện rút ra khỏi danh 
sách để nhường chỗ cho những người không phải Việt 
Minh. Kêt quả là gần một nửa sô" bộ trưởng là nhân sĩ, 
trí thức không đảng phái trong Chính phủ. Sáng ngày 
31 tháng 8 năm 1945, Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ về dự 
định cuộc mít tinh ở Quảng trường Ba Đình, vẽ phác 
thảo bản đồ cho Bác xem. Khi biết Quảng trường có thể



chứa được hàng chục vạn người, Bác lại hỏi: "Thế các 
chú định bô" trí để đồng bào đi vệ sinh ở đâu?" Bác còn 
căn dặn ban tổ chức nếu trời mưa thì kết thúc mít tinh 
sớm hơn, tránh cho đồng bào khỏi bị ướt, nhất là đối với 
các cụ già và các cháu nhỏ.

Mỗi bước thay đổi to lớn của lịch sử, mỗi khi có chủ 
trương lớn của Đảng, Bác đều chủ động lo tính trước 
cả về đường lốỉ và những việc làm cụ thể. Trước những 
hành động khiêu khích, lấn chiếm của thực dân Pháp, 
đoán trước được cuộc chiến tranh xâm lược của thực 
dân Pháp sắp lan rộng ra cả nước, ngày 5 tháng 11 
năm 1946, Bác đã viết bản chỉ thị quan trọng: "Công 
việc khẩn cấp bây giờ". Người chỉ thị cho toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh 
công cuộc kháng chiến trên các mặt: quân sự, chính 
trị, kinh tế, giao thông... để sẵn sàng đối phó khi thực 
dân Pháp cô" tình gây ra chiến tranh. Những công việc 
khẩn cấp về "kháng chiến kiến quốc", về "trường kỳ 
kháng chiến", và niềm tin nhất định kháng chiến đến 
thắng lợi trong bản chỉ thị, cùng với các văn kiện của 
Đảng ta trong thời kỳ này, đã đặt cơ sở vững chắc cho 
đường lối kháng chiến sau này. Bác đã phân công đồng 
chí Nguyễn Lương Bằng, chuẩn bị việc di chuyển cơ 
quan và một sô" trang thiết bị kỹ thuật về căn cứ địa 
để Trung ương trở lại chiến khu Việt Bắc. Đặc biệt là 
việc đưa muôi từ các vùng duyên hải lên Việt Bắc, 
Đông Bắc và Tây Bắc, vì miền duyên hải sẽ bị địch 
chiếm giữ, ở chiến khu có lúc muôi quý hơn vàng. Kết



quả là hai vạn tấn muôi từ kho Văn Lý (Nam Định) và 
bốn trăm tấn muối của ngành quân nhu đã được đưa 
đầy đủ lên căn cứ.

Nói về việc lớn việc nhỏ, đã nhiều lần Bác lấy ví dụ 
cả cơ quan, cả đất nước như một bộ máy, như một cái 
đồng hồ. Bất kỳ một chức vụ nào, cao hay thấp, to hay 
nhỏ, tấ t cả mọi người làm thành một bộ máy. Thiếu 
một người nào hay €Ó một người làm không tròn nhiệm 
vụ là hỏng cả.

Trong bài báo: “Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến” 
(Báo Nhân Dân ngày 10 tháng 2 năm 1954), Bác viết: 
“Trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, bất kỳ việc 
to việc nhỏ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụng sự nhân 
dân, phụng sự Tổ quốc. Cho nên việc gì cũng quý, việc 
gì cũng cần. Công cuộc cách mạng là do nhiều việc nhỏ, 
nhiều bộ phận mà xây dựng nên. Nếu không có những 
việc nhỏ, những bộ phận nhỏ cộng lại, thì không 
thành việc lốn. Công việc xã hội cũng giông như cái 
đồng hồ, nếu thiếu một cái đinh nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng 
đến cả cái đồng hồ” 1.

Báo Hà Nội mới ngày 21 thống 5 năm 1980 đã kể 
lại câu chuyện, một lần phôi hợp với Sở Y tế  Hà Nội, 
báo đăng bài phê bình trường Đại học Kinh tế  kế hoạch 
vì giữ gìn vệ sinh bếp ăn chưa tốt nên, cùng một lúc, 
hàng trăm người bị đi ỉa chảy. Ngay từ đầu giò làm việc 
buổi sáng, Bác đã bảo Văn phòng điện xuống, hỏi cặn



kẽ sự việc nêu trong báo do ai cung cấp, hậu quả có như 
báo nêu không. Cũng buổi sáng ấy, báo Hà Nội mới 
nhận được sự phản ứng gay gắt của lãnh đạo nhà 
trường, yêu cầu báo cải chính, nếu không ban biên tập 
phải trả lời đơn khiếu tô". Ngay chiều hôm ấy Bác về 
thăm trường. Bác vào nhà ăn, Bác lên nhà ở của sinh 
viên, Người động viên sô" anh em đang bị đau bụng vì 
hôm trước nhà ăn đã tiếc cái món cá kho bị ôi. Bác vào 
hội trường, mọi người cảm động, mới vỡ lẽ vì sao Bác 
đến. Bác không vui nhưng vẫn thân tình nói: "Báo đăng 
bài phê bình, các chú có thấy trách nhiệm của mình 
trước Đảng, nhà trường và nhân dân không?". Đồng chí 
bí thư đảng uỷ nhà trường đã nhận lỗi và xin hứa với 
Bác tích cực sửa chữa khuyết điểm. Thế là công việc 
được giải quyết kịp thời.

Bác luôn xem xét mọi việc cụ thể, kỹ càng, nắm
được xu thê phát triển tấ t yếu của sự vật và lịch sử, cho
nên đã có nhiêu tiên đoán chính xác tài tình. Đó là tầm

»

nhìn xa trông rộng và niềm tin có cơ sở khoa học và 
cách mạng của Người. Ngay từ năm 1921, viết về Đông 
Dương đang bị thực dân đầu độc, tăm tối, Người đã 
khẳng định: "Không: người Đông Dương không chết, 
người Đông Dương vẫn sông, sông mãi mãi". "Đằng sau 
sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái 
gì đang sục sôi, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách 
ghê gớm, khi thời cơ đến". Năm 1942, tại căn cứ Cao 
Bằng, Bác viết "Lịch sử nước ta" bằng thơ lục bất. Cuối 
sách, Bác kể những năm quan trọng trong lịch sử có



ghi: "1945 - Việt Nam độc lập". Đây là năm Bác đã đoán 
trước. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác 
nói đây là thắng lợi bước đầu, sẽ còn nhiều Điện Biên 
Phủ khác nữa. Bác cũng đã dự báo trước việc máy bay 
B.52 đánh phá Hà Nội. Trận "Điện Biên Phủ trên 
không" cuối năm 1972 đã chứng minh điều dự đoán của 
Bác. Trong Di chúc viết từ năm 1965, Bác đã khẳng 
định ngay từ đầu về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của nhân dân ta còn phải kinh qua khó khăn, gian 
khổ nhiều hơn nữa nhưng nhất định thắng lợi hoàn 
toàn, đó là điều chắc chắn. Những dự đoán của Bác là 
tầm nhìn của bậc vĩ nhân, đã tạo ra niềm tin mãnh liệt 
cho cả dân tộc đi tới chiến thắng.

Đầu tháng 6 năm 1968, Bác làm việc với một sô' cán 
bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng về việc xuất bản 
loại sách "Người tốt việc tốt". Theo Bác: Nhân dân ta 
rấ t anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng. Điểu đó rấ t đúng. 
Có thể nói trong mỗi nhà đều có anh hùng, như thế  ra 
ngõ mới gặp anh hùng chứ! Những anh hùng, chiến sĩ 
được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là sô' ít so 
với hàng triệu con người hằng ngày góp gió thành bão 
đang gánh vác mọi việc nước. Có tập thể vĩ đại ấy mới 
có Đảng ta vĩ đại, mới có Cách mạng tháng Tám thắng 
lợi và kháng chiến thành công. Hình như một sô' cán bộ 
ta mải làm công tác hành chính, sự vụ hơn là để nhiều 
tâm sức xây dựng con người. Hình như cán bộ còn coi 
thường những việc nhỏ, bình thường nhưng ích nước lợi 
dân. Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất rồi chảy ra



mới thành suối, thành sông, thành biển cả. Một pho 
tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nển vững chắc 
mới đứng vững được. Người ta dễ nhìn thấy pho tượng 
và lâu đài mà không chú ý đến cái nển. Như thế là chỉ 
thấy cái ngọn mà quên mất cái gốc. Bác nhắc nhở chớ 
bỏ qua những việc tưởng là tầm thường. Một người phải 
biết học nhiều người. Anh hùng chiến sĩ phải học những 
người bình thường, cán bộ đảng viên phải học nhân 
dân, cấp trên phải học cấp dưới. Những gương người tốt 
việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để xây dựng 
con người, giáo dục lẫn nhau. Những gương thánh hiển 
ngày xưa chỉ có mấy chục, là chuyện tưởng tượng ra. 
Còn thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người 
có thật trong nhân dân ta, ở trong nhà hay ra ngõ đều 
có thể gặp được1.

Đó chính là cuộc đòi của Bác, đã chắt chiu từng giọt 
nước nhỏ, dày công vun đắp nền móng, chăm lo xây 
dựng con người, nên mới có biển cả, lâu đài - đội ngũ cả 
dân tộc hôm nay. Đó cũng chính là sự thấu hiểu của 
Bác về sự thành bại của mọi công việc.

4. PHƯƠNG PHÁP HÀNH ĐỘNG:

"DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN"

Sáng sớm ngày 31 tháng 5 năm 1946, trưóc khi lên • 
đường sang Pháp, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào Nam



Bộ. Người khẳng định: "Đồng bào Nam Bộ là dân Việt 
Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó 
không bao giờ thay đổi". Đúng 6 giờ, Bác và phái đoàn 
Việt Nam đến sân bay Gia Lâm. Trong lúc lên máy bay, 
Bác nắm tay cụ Huỳnh Thúc Kháng và nói: "Tôi vì 
nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà 
trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng anh em giải quyết 
cho. Mong cụ "dĩ bất biến ứng vạn biến" (lấy cái không 
thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi). Sau đó, Bác 
nói với các thành viên trong đoàn sang Pháp trưốc 
những đại biểu đưa tiễn: "Anh em chúng ta mang trọng 
trách quốc gia, trước mặt quốic dân đồng bào, chúng ta 
phải thê' dù gặp gian lao thế nào, chúng ta cũng phải 
nhất tâm đoàn kết để làm tròn nhiệm vụ đối với tổ 
quốc". Tất cả đồng thanh hô: "Xin thể"! 7giờ 45, chiếc 
máy bay Dakota 356 chở Bác và phái đoàn Việt Nam 
cất cánh1.

Vậy điều "dĩ bất biến" là gì? Đó là nền độc lập thống 
nhất của đất nước và tự do hạnh phúc của nhân dân. 
Đã có biết bao nhiêu các thế hệ người Việt Nam đã 
phấn đấu hy-sinh cho điều thiêng liêng ấy. Điều mà kết 
thúc bản Tuyên ngôn độc lập, Bác đã khẳng định như 
một lời thề: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất 
cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vững quyền tự <ậo, độc lập ấy". Đến khi thực dân Pháp 
trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, trong lời kêu gọi



toàn quốc kháng chiến, lời thề ấy lại vang lên: "Không! 
Chúng ta thà hy sinh tấ t cả, chứ nhất định không chịu 
mất nưốc, nhất định không chịu làm nô lệ". "Giờ cứu 
nưốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, 
để giữ gìn đất nước". Các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô 
đã mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với lời thề: 
"Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Suốt 30 năm kháng 
chiến gian khổ, cả dân tộc phải chịu đựng sự hy sinh vô 
bờ bến để thực hiện chân lý "không có gì quý hơn độc 
lập tự do"! Tất cả các hội nghị quốc tế  về Việt Nam đều 
phải ghi nhận điều khoản sô" 1 bất di bất dịch là: Công 
nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của Việt Nam.

Để hình thành điều bất biến đó, trưóc hết là hoàn 
cảnh gia đình, quê hương, đất nước, đã sớm giúp Bác có 
lòng yêu nước, thương dân. Từ đó đã thôi thúc Người ra 
đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Cuộc đấu tranh lâu dài 
và gian khổ vì dân, vì nước đã đúc kết và hình thành 
trong Bác điều bất biến thiêng liêng cao cả, trở thành lẽ 
sống, chân lý, lời thề chung của cả dân tộc.

Bác đã hành động "dĩ bất biến ứng vạn biến" như 
thế  nào? Ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước là 
ba mươi năm đi khắp thế  giới để tìm hiểu, khảo 
nghiệm, học tập những tinh hoa của nhân loại. Ba 
mươi năm hoạt động, đấu tranh, tự lực tự cường, xây' 
dựng chuẩn bị lực lượng, để chủ động thúc đẩy và chò 
đón thời cơ đến. Ba mươi năm đó, biết bao cảnh ngộ 
khó khăn nguy hiểm, nhưng điều bất biến vì quê



hương đất nước chỉ càng sâu đậm hơn và ngày đêm 
thôi thúc Ngưòi trỏ về.

Với sự chuyển hưống chỉ đạo chiến lược là tất cả tập 
trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, lấy sức ta để tự 
giải phóng cho ta, đồng thời tận dụng thời cơ Nhật đầu 
hàng Đồng minh, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân 
dân ta làm Cách mạng tháng Tám thành công.

Tin tưởng vào lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc, với đường lối và sách lược linh hoạt mềm 
dẻo, dân tộc ta đã vượt qua được những khó khăn hiểm 
nghèo, để bảo vệ nền độc lập non trẻ và chuẩn bị cho 
cuộc kháng chiến lâu dài.

Vổi đưòng lối kháng chiến toàn dân toàn diện, đã 
phát huy cao độ sức mạnh cả dân tộc, chúng ta đã vượt 
qua muôn vàn gian khổ, hy sinh và thử thách, để lần 
lượt đánh thắng hai đế quốc to, giành lại độc lập thống 
nhất toàn vẹn cho đất nước, đi tiên phong trong phong 
trào giải phóng dân tộc,

Điều dĩ bất biến quý giá của Bác là niềm tin mãnh 
lịệt vào dân tộc, đất nưốc, nhân dâni Trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào và ậ đâu, tấm lòng son sắt của Bác luôn 
hướng về vì dân vì nước, không thay đổi. Nhất là những 
lúc khó khăn thử thậch, mọi ngưòi nhìn về Bác thấy 
sáng lên niềm tịn!yí(theo ý nói của đồng chí Phạm Văn 
Đồng). Chính nhờ có niềm tin ấy, dân tộc ta mối có đủ 
sức mạnh để thực hiện lòi thề độc lập, tự do của đất 
nước mình.



Điều ứng vạn biến của Bác là đường lối đúng đắn, 
sáng tạo, kịp thời, để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
vượt qua những khó khăn, thử thách. Đồng thời, đó là 
tấm gương tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên 
để lãnh đạo, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng 
và Bác. Lịch sử cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với 
cuộc đời hoạt động của Bác, là bài học vô cùng phong 
phú và sâu sắc về điều này.

Trong bức thư đầy tâm huyết gửi cuộc hội thảo 
khoa học "60 năm ngày toàn quốc kháng chiến", Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Phát động toàn quốc 
kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 thể hiện sự lãnh 
đạo của Bác Hồ và Đảng ta hết sức sáng suốt: đã bám 
sát tình hình thực tiễn, nắm vững thời cơ, chọn đúng 
mặt trận chính, tính toán thời điểm nổ súng chính 
xác, biến bị động thành chủ động, tạo nên thế trận 
mới cho mặt trận  Hà Nội có điều kiện giam chân 
quân địch hai tháng, để cả nước chuyển vào kháng 
chiến trường kỳ. Nổ súng phát động toàn quốc kháng 
chiến ngày 19 tháng 12 giữa Thủ đô là một trường 
hợp hiếm thấy trong lịch sử, thể hiện một nghệ thuật 
khởi đầu cuộc chiến tranh cách mạng đúng đắn, quả 
cảm, sáng tạo".

"Đó là bài học vê niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu . 
nưóc của nhân dân ta và có đường lối cách mạng đúng 
đắn, đoàn kêt toàn dân tộc, động viên toàn dân, dựa 
vào sức mạnh to lớn của toàn dân, của cả dân tộc; đồng



thòi Đảng ta phải luôn tiên phong gương mẫu để giữ 
vững niềm tin của nhân dân ta với Đảng"1.

Tìm hiểu nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của 
Bác Hồ, chúng ta thấy có sự tổng hoà nhuần nhuyễn các 
phương pháp luận. Đó là phép biện chừng xem xét mọi 
việc theo quan điểm: lịch sử, cụ thể, toàn diện và phát 
triển. Đó là vận dụng nguyên tắc của binh pháp Tôn Tử: 
biết mình, biết người, biết thiên thòi, địa lợi, nhân hoà. 
Đó còn là sự vận dụng phép ngũ tri của phương Đông: 
biết mình, biết người, biết thời thế, biết chừng mực, biết 
biến đổi. Vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp trên 
đây để chủ động tận dụng mọi thời cơ và chọn đúng được 
những công việc cần phải làm trong mỗi thời điểm lịch 
sử, đó chính là thiên tài Hồ Chí Minh!

Phép biện chứng của Bác Hồ cho chúng ta  một 
niềm tin, có lúc tưởng như kỳ lạ, nhưng đó là niềm tin 
vững chắc, có cơ sỏ khoa học. Ngày đầu kháng chiến 
chống Pháp, lực lượng ta  và địch quá chênh lệch. 
Chúng ta đã vượt qua âm mưu đánh nhanh, thắng 
nhanh của địch, tạo ra thế trận  mới cho cả nước, tạo ra 
chuyện "Nay tuy châu chấu đá voi. Nhưng mai voi sẽ bị 
lòi ruột ra". Khoảng thời gian năm 1965, quân Mỹ ào ạt 
vào miền Nam, và đánh phá miền Bắc, cả nước bị xâm 
lược. Đứng trước tình thế  nghiêm trọng, Đảng và Bác 
Hồ phân tích kỹ tình hình cả thế và lực giữa ta và đich,

1. "Phải làm cho nước ta vừa anh hùng, vừa giàu mạnh", 
Tạp chí Xưa và Tiay, số 274 (tháng 12-2006), tr.3, 28.



để đi tới quyết định: dám đánh và quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược.

"Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Bác là để bảo vệ, giữ 
gìn, củng cô" và phát triển điều bất biến. Đồng thời phải 
linh hoạt sáng tạo, biết biến hoá, biết thích ứng, hoà 
nhập với cuộc sống luôn thay đổi, phát triển. Người 
cách mạng phải xác định được điều "bất biến", nhưng 
phải luôn biết "ứng vạn biến", để thực hiện bằng được 
điều "bất biến".

Đó là cốt cách truyền thống của những người Việt 
Nam yêu nước. Không sợ gì hết, không sợ khó khăn, 
gian khổ, không sợ bất cứ kẻ thù nào. Đó chính là bản 
lĩnh trí tuệ, là khí phách của Bác Hồ: giàu sang không 
quyến rũ, nghèo khó không chuyển, lay, uy vũ không 
khuất phục. Tất cả vì độc lập của đất nước, vì tự do 
hạnh phúc của nhân dân!

Tìm hiểu về nhân cách Bác Hồ, chúng ta thấy 
nhiều lần Bác căn dặn cán bộ là phải chính tâm và Bác 
là tấm gương về chính tâm tu thân. Khổng Tử nói, 
muốn chính tâm tu  thân, trước hết phải giữ cho lòng 
mình ngay thẳng. Nếu như lòng mình tức giận, lo sợ, 
quá vui vẻ, buồn phiền thì không thể giữ ngay thẳng 
được. Vì như thế có nhìn cũng không thấy, có nghe cũng 
không hay. Điều kỳ diệu trong cuộc đời đầy gian khổ hy 
sinh của Bác là lúc nào, làm gì và ở đâu, Người luôn tạo 
lập được cho mình sự bình tĩnh, cân bằng vững chãi 
trong tâm hồn.

Trong cuốn sách: "Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp



nhất", đồng chí Hà Huy Giáp viết: Bác luôn luôn nhất 
quán đến mức đi vào tiềm thức, thể hiện trong bốn 
phương diện:

Trong tư duy tư tưởng: suốt đời chiến đấu vì độc 
lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, yêu thương nhân dân, lo 
toan đến hạnh phúc của nhân dân...

- Trong chiến đấu, lao động và học tập: dũng cảm, kiên 
cường, quyết chiến quyết thắng, hy sinh quên mình...

- Trong quan hệ xã hội: hết lòng săn sóc đồng bào, 
đồng chí, đối xử bình đẳng, thân ái, chân tình...

- Trong sinh hoạt cá nhân: cần  kiệm liêm chính, 
giản dị khiêm tốn, lạc quan yêu đời...

Bác Hồ là một người Thầy, người Cha, người Bác, 
người Anh... của chúng ta, nhưng lúc nào Bác cũng chỉ 
nguyện làm người đầy tớ trung thành của nhân dân". •

• M '



Chương V

NGOẠI G IA O  HO À BÌNH VÀ  NHÂN NGHĨA

Trong lịch sử lâu dài của dân tộc ta, chưa bao giờ 
cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc lại được 
cả thế giới ủng hộ rộng lớn như trong thòi đại Hồ Chí 
Minh. Chưa có người Việt Nam nào có quan hệ hữu 
nghị với nhiều dân tộc, nhiều đất nước, với tình bạn 
quốc tế  trong sáng, thuỷ chung và cảm động như Bác 
Hồ. Ngoại giao thời Hồ Chí Minh là nét đặc sắc trong 
lịch sử cách mạng của dân tộc và cuộc đòi của Bác.

1. BÁC HỒ - NGƯỜI CHIẾN s ĩ  QUỐC T Ế  Lỗ l LẠC

Ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, từ năm 
1911 đến năm 1941, là thời gian Bác sông chan hoà với 
các tầng lớp lao động, các màu da, các dân tộc trên thế 
giối. Mang trong mình truyền thông yêu nưốc thương 
dân, đi tìm hiểu quê hương xứ sở của tự do, bình đẳng, 
bác ái, Bác đã sớm hiểu được bản chất của chủ nghĩa đế 
quôc, thực dân trên thế giới. Đặc biệt, Người dã sớm 
được gặp gõ và gắn bó với lực lượng cách mạng tiến bộ



trên thế giới. Vì thế giới sau Cách mạng tháng Mười 
Nga 1917 đang chuyển mình sang thòi đại mói, theo 
khẩu hiệu vĩ đại: Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị 
áp bức đoàn kết lại, nên, từ người dân thuộc địa, đi tìm 
đường cứu nước, Bác đã trở thành người chiến sĩ quốc 
tế, hoạt động ngay tại chính quốc, nơi trung tâm của 
chủ nghĩa đế quốc thế  giới thời bấy giò.

Trong cuộc hành trình sang phương Tây từ ngày 5 
tháng 6 năm 1911, anh Nguyễn Tất Thành đã qua cảng 
Mácxây của Pháp, đi vòng qua châu Phi, qua Trung 
Mỹ, Nam Mỹ và dừng chân ở Niu Oóc cuối năm 1912. ở  
đây, anh có dịp tìm hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập 
của nhân dân Mỹ với bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng. 
Khoảng giữa năm 1913, Nguyễn Tất Thành ròi Mỹ 
sang Anh để học tiếng Anh và để xem một nước đế quốc 
tự nhận là "mặt trời không bao giòi lặn" như thế này. 
Tại Luân Đôn, Nguyễn Tất Thành đã đi những bước 
đầu tiên trong đời hoạt động chính trị của mình: Tham 
gia các cuộc biểu tình của công nhân bên bờ sông Thêm, 
gia nhập hội những người lao động hải ngoại (một tổ 
chức bí mật của những người lao động châu Á trên đất 
Anh, có xu hướng tiến bộ, ủng hộ cuộc đấu tranh yêu 
nước của các nước thuộc địa).

Những năm Nguyễn Ái Quốíc sống ở Pháp từ 1917 
đến 1923 là thời kỳ hoạt động sôi nổi, oanh liệt và xuất 
sắc, được Trung ương Đảng Cộng sản Pháp đánh giá 
cao. Đầu năm 1919, Anh tham gia Đảng Xã hội Pháp, 
vì đây là chính đảng duy nhất của nước Pháp bênh vực



các dân tộc thuộc địa, là tổ chức duy nhất theo đuổi lý 
tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: "Tự do, Bình 
đẳng, Bác ái". Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi 
hội nghị Vécxay năm 1919 là dấu hiệu mới của cuộc 
đấu tranh của nhân dân Việt Nam trên đường đi tới độc 
lập dân tộc. Viên mật thám Pháp Pôn Ácnu, chứng kiến 
cảnh Nguyễn Ái Quốc phân phát truyền đơn in bản yêu 
sách, đã phải thốt lên dự cảm: "Người thanh niên mảnh 
khảnh và đầy sức sống này có thể là người đặt cây chữ 
thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông 
Dương". Từ thực tiễn đấu tranh của phong trào công 
nhân ở Pháp, đã giúp Anh đi đến hoạt động báo chí. 
Những bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc như: "Tâm 
địa thực dân, vấn đề dân bản xứ", đã thể hiện thái độ 
căm ghét gay gắt và dứt khoát với chủ nghĩa thực dân 
và khát vọng giải phóng dân tộc cấp bách. Được rèn 
luyện trong thực tế  đấu tranh anh dũng của công nhân 
Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy chân,lý của chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Tại Đại hội Tua 1920, Nguyễn Ái 
Quốc phát biểu ủng hộ Luận cương của Lênin về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa, Người tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam 
đầu tiên. "Lần đầu tiên trong lịch sử phong trào công 
nhân và xã hội chủ nghĩa Pháp, một người bản xứ tham 
gia đại hội góp phần vào sự chuyển hướng chiến lược 
của một đảng ở chính quốc". Nguyễn Ái Quốc đã tham 
dự đại hội lần thứ nhất (1921) và lần thứ hai (1922) của 
Đảng Cộng sản Pháp, là Người giữ vai trò tích cực nhất



trong hoạt động thúc đẩy đảng đi đúng tư tưởng chỉ đạo 
của Lênin về vấn đề thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc tham 
gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa (1921). Hội liên 
hiệp thuộc địa xuất bản tờ báo Le Paria (Người cùng 
khổ) và phân công Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm 
kiêm chủ bút tờ báo. Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng báo 
chí Pháp để tiến công chủ nghĩa thực dân. Với hơn 60 
bài đăng các báo viết trong thòi gian sông ở Pháp, 
Nguyễn Ái Quốc đã tô" cáo nền "khai hoá" giết người của 
bọn thực dân; kêu gọi các đảng cộng sản ở chính quốc 
phải giúp đỡ các phong trào đấu tranh giải phóng ở 
thuộc địa; phân tích những điều kiện chỉ rõ chủ nghĩa 
cộng sản có thể áp dụng vào châu Á. Nguyễn Ái Quốc 
đã góp phần hoàn chỉnh để cương về vấn đề thuộc địa 
để hình thành truyền thông chống thực dân, làm vinh 
quang cho Đảng Cộng sản Pháp.

Lần đầu tiên đến đất nước Liên Xô (tháng 7 năm 
1923 đến tháng 10 năm 1924), tại trung tâm của phong 
trào cộng sản quốíc tế, Nguyễn Ái Quốc đã bổ sung và 
phát triển lý luận cách mạng thuộc địa. ở  hội nghị lần 
thứ nhất Quốc tế  Nông dân tháng 10-1923, Nguyễn Ái 
Quốc đã hai lần phát biểu ý kiến, đóng góp tích cực, có 
giá trị về lý luận và thực tiễn, được đại biểu các nước 
tín nhiệm. Hội đồng Quốc tế  Nông dân đã bầu Người 
vào Đoàn Chủ tịch gồm 11 uỷ viên, trong đó Nguyễn Ái 
Quổic là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa. 
Nguyễn Ái Qụôc là người Việt Nam đầu tiên vào học 
trường Đại học Phương Đông, cùng với học viên của hơn



60 dân tộc anh em khác. Trong thời gian này đã có 
những bài báo của Nguyễn Ái Quốc viết vể Lênin, 
những ý kiến tư vấn của Người khi dự Đại hội V Quốc 
tê Cộng sản; việc hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ 
thực dân Pháp để gửi về Pari xuất bản; Báo cáo vể Bắc 
Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ gửi Quốc tế  Cộng sản. Những 
văn bản đó là những đóng góp mới mẻ và dũng cảm của 
Nguyễn Ái Quốic để bổ sung và phát triển cả lý luận và 
thực tiễn về cách mạng thuộc địa. Đặc biệt và nổi bật là 
nội dung bổ sung cơ sở lịch sử của chủ nghĩa Mác bằng 
dân tộc học phương Đông. Thực tế  thắng lợi của phong 
trào giải phóng dân tộc và thất bại của chủ nghĩa thực 
dân trong thế kỷ XX, trên toàn thế giới đã chứng minh 
những đóng góp đúng đắn và sáng tạo của Nguyễn Ái 
Quốc từ đầu thế kỷ.

Với tư cách là Uỷ viên Ban phương Đông của Quốc 
tế  Cộng sản, đồng thòi là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế 
Nông dân, Nguyễn Ái Quốc được giao trách nhiệm theo 
dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một' số nước châu 
Á. Người đã hoạt động chuẩn bị các điểu kiện và sáng 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 11 năm 1924 
đến tháng 2 năm 1930). Nguyễn Ái Quốc cho xuất bản 
báo Thanh niên và tác phẩm "Đường hách mệnh". Người 
đã sát cánh chiến đấu cùng nhân dân Trung Quốc thời 
kỳ Đại cách mạng ở Quảng Châu. Người đã xây dựng lực • 
lượng cách mạng trong Việt Kiểu yêu nước ở Thái Lan. 
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Người đã hợp nhất các tổ 
chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.



Từ năm 1930 đến 1941, từ nước ngoài, Nguyễn Ái 
Quốc theo dõi và chỉ đạo cách mạng ở trong nước. Sau 
khi thoát khỏi nhà tù Víchtoria, Người trỏ lại 
Mátxcơva, tham dự Đại hội VII Quốc tế  Cộng sản, nhận 
công tác tại Viện Nghiên cứu các vấn để dân tộc và 
thuộc địa. Cuối năm 1938, Nguyễn Ái Quốc trở lại 
Trung Quốc, trong bộ quân phục Bát lộ quân ở căn cứ 
Diên An. Sau đó, Người đến Côn Minh và tìm đường về 
nước năm 1941.

Đó là những năm tháng "đầy gian khổ hy sinh, vô 
cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và 
đẹp đẽ" của Nguyễn Ái Quốc suốt 30 năm ở nưốc ngoài.

Trong gần 30 năm về nước (từ 1941 đến 1969), Bác 
Hồ đã cùng Đảng ta lãnh đạo dân tộc làm Cách mạng 
tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà. Tiếp đó là 30 năm chiến tranh đầy 
gian khổ, hy sinh để giành lại độc lập, thông nhất trọn 
vẹn cho đất nưóc. Cách mạng Việt Nam thật sự là một 
bộ phận của cách mạng thế giới. Chưa bao giò các lực 
lượng hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thê giới, kể cả 
nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ, lại đoàn kết thành 
mặt trận thế giới, để ủng hộ Việt Nam thật rộng lốn 
như thế. Thủ đô Hà Nội được thế giới tôn vinh là thủ đô 
của phẩm giá con người, là thành phô' vì hoà bình. 
Nhân dân Việt Nam đứng trong hàng ngũ tiên phong 
của phong trào giải phóng dân tộc, chổng chủ nghĩa 
thực dân, góp phần xứng đáng vào phong trào cách 
mạng thế giới.



Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trước hết là vì mục đích cao cả: giải phóng dân tộc, giải 
phóng con người khỏi ách đô hộ, áp bức của chủ nghĩa 
thực dân đê quốíc. Sông trong thời đại: vô sản toàn thế 
giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại, tình yêu đất 
nước và tình hữu nghị với các dân tộc là hai tình yêu lớn 
hài hoà trong sáng trong con người Bác Hồ. Cả thế giới 
đã khẳng định điều đó khi tôn vinh Người là anh hùng 
giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá kiệt xuất!

2. NGOẠI GIAO HOÀ BÌNH VÀ NHÂN NGHĨA

Hoà bình và nhân nghĩa là truyền thông ngoại giao 
ngàn năm của dân tộc ta. Từ lời tuyên bô': "Nam quốc 
sơn hà nam đế cư" thòi Lý Thường Kiệt, dân tộc ta đã 
khẳng định chủ quyền đất nước, núi sông này, như việc 
trời đã định, không ai có quyền xâm phạm. Đến thế kỷ 
XIII, quân dân nhà Trần ba lần đánh thắng đế quốc 
Nguyên Mông, đã phải trải qua 25 năm đấu tranh 
ngoại giao mềm dẻo, quyết liệt, nén phẫn nộ, căm hờn 
để kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Thế kỷ XV, 
khi quân ta vây thành Đông Quan với thế áp đảo, 
Nguyễn Trãi đã năm lần vào thành để thương thuyết 
với Tổng binh Vương Thông, kết quả là Hội thề Đông 
Quan 1427, Vương Thông với 10 vạn quân đã cúi đầu 
xin thề trước sông núi Việt Nam, để rút nhanh, rú t hết 
mà không bao giời quay trở lại. Đúng như lòi Phú Núi 
Chí Linh của Nguyễn Trãi: "Nghĩ vì kế lâu dài của nước



nhà/ Tha kẻ hàng mười vạn sĩ binh/ Sửa hoà hiếu cho 
hai nước/ Tắt muôn đòi chiến tranh". Tư tưởng hoà bình 
và nhân nghĩa bao trùm "Bình Ngô Đại Cáo" của 
Nguyễn Trãi: "Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa 
làm đầu", "Việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Quân điếu 
phạt trước lo trừ bạo". "Lấy đại nghĩa để thắng hung 
tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo". Đến thế kỷ XX, 
trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lòi mở đầu lấy từ các 
tuyên bố nổi tiếng của thế giói: Mọi người sinh ra có 
quyền bình đẳng, tạo hoá cho họ có quyền được sông, 
được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Bác Hồ đã nâng 
quyền của mỗi con người thành quyền của tấ t cả các 
dân tộc phải được độc lập, tự do. Đó là lẽ phải không ai 
có thể chối cãi được. Vậy là nhân nghĩa Việt Nam đã 
gặp gỡ với tự do, bình đẳng, bác ái của thời đại. Tuyên 
ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là văn kiện 
ngoại giao đa phương đầu tiên của nước Việt Nam, vừa 
kế thừa tinh hoa của thời đại, vừa thấm đượm truyền 
thống hoà hiếu, nhân nghĩa ngàn năm của dân tộc.

Để vượt qua những khó khăn hiểm nghèo sau ngày 
đất nước mối giành được độc lập, chúng ta đã thực hiện 
một đường lối ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, gắn liền 
vối việc xây dựng lực lượng nhà nưốc kiểu mới. Lúc đầu 
chúng ta hoà với quân Tưởng để tập trung chống Pháp 
ở Nam Bộ, sau đó lại hoà với quân Pháp để đẩy nhanh 
quân Tưởng về mrôc. Để tránh sự khiêu khích của địch, 
Bác nhắc cán bộ tự vệ cần ôn hoà và có kỷ luật. Người



nhấn mạnh câu: "Một sự nhịn là chín sự lành". Với Hội 
đồng Chính phủ, Bác nói: "Miễn là dàn xếp sao cho đại 
sự thì thành tiểu sự và tiểu sự thì thành vô sự". Khi trả 
lòi phỏng vấn về vấn đề ngoại giao, Bác nói: "Phải trông 
ỏ thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực 
lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to 
tiếng mới lớn"1.

Trong thư gửi những người Pháp ở Đông Dương 
đăng trên báo Cứu quốc ngày 20 và 23 tháng 10 năm 
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vói tư cách "một người 
bạn chân thật của những người Pháp lương thiện", với 
lời lẽ nhân nghĩa thiết tha và rõ ràng:

"Các bạn yêu nưốc Pháp của các bạn và muốn nó 
độc lập. Các bạn yêu đồng bào của các bạn và muốn họ 
được tự do. Lòng yêu nước, thương nòi này làm vẻ vang 
các bạn vì nó là lý tưởng cao quý nhất của loài người.

Nhưng chúng tôi cũng phải được phép yêu nước của 
chúng tôi và muôn nó độc lập chứ! Chúng tôi cũng phải 
được phép yêu đồng bào chúng tôi và muổh họ được tự 
do chứ! Cái mà các bạn coi là lý tưởng cũng phải là lý 
tưởng của chúng tôi.

Chúng tôi không ghét thù gì dân tộc Pháp. Trái lại 
chúng tôi kính phục cái dân tộc lớn lao ấy đã là kẻ đầu 
tiên truyền bá lý tưởng rộng rãi về tự do, bình đẳng, 
bác ái, và đã công hiến rất nhiều cho văn hoá, cho khoa 
học và cho văn minh.



Sự chiến đấu của chúng tôi không nhằm đánh vào 
nước Pháp, cũng không nhằm đánh vào những người 
Pháp lương thiện, mà chỉ chống lại sự thống trị tàn bạo 
ở Đông Dương của chủ nghĩa thực dân Pháp"1.

Trong khi phải đấu tranh chống thực dân Pháp trở 
lại xâm lược nước ta một lần nữa, Bác Hồ không bao giờ 
quên những người bạn quý trên đất Pháp, đã từng che 
chở, giúp dở Người trưởng thành như: nhà văn Vay ăng 
Cutuyariê, nữ sĩ Côlét, đại văn hào Bácbuýt, nhà giáo 
Mácxen Casanh, nghị viên Mác Sôgiriê, chiến sĩ công 
đoàn Mông Mútxô... Hồi ấy trên đất Pháp, bên cạnh 
Nguyễn Ái Quốc là cả một lực lượng công nhân Pháp 
hùng hậu, là nhiều trí thức, nghị sĩ nổi tiếng của Pháp, 
nhiều toà soạn báo chí ở Pari sẵn sàng lên tiếng bảo vệ 
Anh. Cảnh sát Pháp bô' trí lực lượng định bất ngờ bắt 
Nguyễn Ái Quốc ở đại hội Mác-xây tháng 12-1921. Khi 
phiên họp tan, một sô' lớn đồng chí, gồm cả các đồng chí 
là uỷ viên hội đồng thành phô' và nghị sĩ Quốc hội có 
"quyền bất khả xâm phạm" theo luật pháp quy định, 
phải đi kèm bên Nguyễn Ái Quốc để bảo vệ và đưa Anh 
về tới tận nhà trọ an toàn. Ngay hôm sau, một sô' báo ở 
thủ đô Pari đã có bài phản đôì thái độ thô bạo của cảnh 
sát Mácxây: "Giai cấp công nhân Pháp không tha thứ 
những việc làm xấu xa như thê' và sẽ nhất trí đứng lên 
phản đối kịch liệt nếu cảnh sát bất chấp pháp luật bắt 
Nguyễn Ái Quốc". Sau này Bác Hồ đã kể về những người

-



bạn Pháp với tình cảm nồng hậu, về Giăng Lôngghê, chủ 
bút báo Dân chúng, là người Pháp đầu tiên gọi Bác là 
đồng chí, là người đầu tiên gợi ý cho Bác viết báo để làm 
cho nhân dân Pháp hiểu rõ tội ác của thực dân Pháp ở 
Việt Nam. Về Gaxtông Môngmútxô, chủ bút báo Đời 
sống thợ thuyền, đã hướng dẫn tỉ mỉ từ viết ngắn đến 
viết dài và sửa lại bài để giúp Bác nâng cao trình độ viết 
báo. Mácxen Casanh, chủ nhiệm báo Luymanitê, là 
người bạn chí cốt đã giúp Bác hiểu sâu sắc về Cách 
mạng tháng Mười Nga và Lênin. Pôn Vayăng Cutuyariê, 
luôn chăm lo mọi hoạt động của Bác và đã xin cho Người 
thẻ đọc sách ở thư viện. Chính những người bạn quý ở 
Pháp đã giúp Bác hiểu rõ nền văn hoá châu Âu của "thế 
kỷ ánh sáng", và tìm ra con đường cứu nước.

Trong hai năm 1945-1946, Bác Hồ đã có nhiều công 
điện, nhiều bức thư gửi các nưốc, nói rõ nguyện vọng 
tha thiết được hoà bình xây dựng đất nước và kiên 
quyết bảo vệ độc lập toàn vẹn của tổ quốc mình. Trả lời 
các nhà báo, Bác nói: "Chúng ta hoan nghênh những 
người Pháp muôn đem tư bản vào xứ ta khai thác 
những nguồn nguyên liệu chưa có ai khai thác. Có thể 
rằng: chúng ra sẽ mòi những nhà chuyên môn Pháp, 
cũng như Mỹ, Nga hay Tàu, đến đây giúp việc cho 
chúng ta trong cuộc kiến thiết quốc gia. Nhưng nhắc lại 
rằng, điểu kiện chính vẫn là họ phải thừa nhận nền độc 
lập của xứ này"1. Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao



Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11 năm 1945, Bác bày tỏ nguyện 
vọng "được gửi một phái đoàn khoảng năm mươi thanh 
niên Việt Nam sang Mỹ để thiết lập mối quan hệ văn 
hoá thân thiết với thanh niên Mỹ"1. Trong thư gửi Tổng 
thông Hợp chung quốc Hoa Kỳ ngày 16 tháng 2 năm 
1946, Bác khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là độc 
lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ"2. Trong 
lời tuyên bô" với phóng viên báo Pari-Sài Gòn, Bác nói: 
"Đồng bào tôi và tôi thành thực muôn hoà bình. Chúng 
tôi không muôn chiến tranh. Tôi biết là nhân dân Pháp 
không muôn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng 
tôi muôn tránh bằng đủ mọi cách"3. Trong lời kêu gọi 
Liên hợp quốc, Bác nói rõ: "Chúng tôi trịnh trọng tuyên 
bô' rằng nhân dân chúng tôi thành thật mong muôn hoà 
bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến 
đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: 
toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quổíc và độc lập cho đất nước"4.

Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1946, Bác đi thăm 
Pháp, với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp. 
Bác đã được Chính phủ Pháp tiếp đãi rất long trọng, 
nhân dân Pháp tiếp đón rất thân mật. Lần đầu tiên 
Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời Pari, Quốc ca 
Việt Nam hùng tráng vang lên. Vấn đề độc lập và toàn 
vẹn lãnh thổ của Việt Nam đã được nhân dân Pháp và 
thế giới hiểu rõ ‘hơn trước, sô' đông người Pháp hết sức

1, 2, 3, 4. Hồ-Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.80; tr.177;
tr.473; tr.469.



tán thành ủng hộ. Các tổ chức thế giới như thanh niên, 
phụ nữ, lao động đã công nhận các đoàn thể Việt Nam là 
hội viên. Vì hội nghị Việt - Pháp chưa kết thúc, Bác đã 
ký Tạm ước 14 tháng 9 để dọn đường thân thiện cho các 
tiếp xúc sau này. Qua hơn bốn tháng thăm Pháp, hàng 
ngàn Việt kiều, trí thức ta ở Pháp đến chào mừng Bác 
Hồ, ai cũng náo mức muốn về ngay để giúp Tổ quốc, 
nhiều anh em cảm động ứa nước mắt. "Ai cũng nhận 
thấy rằng lần này là lần đầu mà dân Việt Nam được mở 
mặt, mở mày với người ta. Vì vậy cho nên hôm nay kiều 
bào ai cũng hốn hở, vui mừng, sung sướng"1. Trong 
chuyến thăm này, tại buổi lễ Quốc khánh, của nước Pháp 
14-7-1946, Bác đã gặp lại Anbe Xarô, người đã hai lần là 
Toàn quyền Đông Dương, là Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, đã 
nhiều năm tổ chức theo dõi, đe doạ, lùng bắt Nguyễn Ái 
Quốc. Bác chìa tay ra bắt và nói một câu: "0! Anh đấy 
hả?". An be Xarô xiết chặt tay Bác Hồ vào lòng, gọi Bác 
là "Người bạn quý", và chỉ yêu cầu một điều: "Xin vẫn để 
một trường trung học mới khánh thành ở Hà Nội mang 
cái tên là "Anbe Xarô". Những hoạt động ngoại giao của 
Bác thời kỳ này là mẫu mực tuyệt vời về sách lược mềm 
dẻo, về nhân nhượng có nguyên tắc, và về chính nghĩa 
sáng ngời của dân tộc.

Với bản chất xâm lược và hiếu chiến, kẻ thù đã láo 
xược gửi ba tối hậu thư trong hai ngày, đòi chúng tả 
phải hạ vũ khí. Chúng ta đã bắt buộc phải cầm súng



đứng lên để bảo vệ độc lập và danh dự của mình. Cuộc 
kháng chiến toàn quốc bùng nổ, với tinh thần thiết tha 
với nhân đạo và hoà bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
liên tục gửi thư và lời kêu gọi đến Tổng thống, Thủ 
tướng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Pháp. Trong 
thư gửi Chính phủ và nhân dân Pháp đầu năm mối, 
ngày 1 tháng 1 năm 1947, Bác viết: "Mong quốc dân 
Pháp hiểu rằng chúng tôi không thù hằn gì dân tộc 
Pháp. Chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu chống bọn 
thực dân phản động đang mưu mô xẻ cắt Tổ quốc chúng 
tôi, đưa chúng tôi vào vòng nô lệ và gieo rắc sự chia rẽ 
giữa hai dân tộc Pháp và Việt. Nhưng chúng tôi không 
chiến đấu chống nưốc Pháp mới và quốc dân Pháp, 
chúng tôi lại còn muôn hợp tác thân ái"1. Trong thư gửi 
Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Pháp, ngày 7 tháng 1 
năm 1947, Bác mong đợi: "Chính phủ và nhân dân 
Pháp chỉ cần có một cử chỉ công nhận độc lập và thống 
nhất của nước Việt Nam là chấm dứt được những tai 
biến này, hoà bình và trậ t tự sẽ trở lại ngay tức khắc. 
Dân tộc Việt Nam đang chờ đợi cử chỉ đó"2. Trong thư 
gửi Chính phu Pháp, Quốc hội Pháp, nhân dân Pháp, 
các nước dân chủ trên thế  giói, tháng 3 năm 1947, Bác 
khẳng định: "Chúng tôi chỉ muốn độc lập và thống 
nhất. Chúng tôi chỉ muôn hoà bình. Chúng tôi không 
muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi quyết tự vệ đến 
giọt máu cuốỉ cùng"3. Trong thư gửi Chủ tịch Lêông

------  - V .
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.3; tr.12; tr.118.



Blum, ngày 10 tháng 6 năm 1947, Bác viết: "Nhân dân 
Việt Nam chỉ mong muốn thực hiện những lý tưởng của 
nhân dân Pháp là Tự do, Bình đẳng, Bác ái"1. Cuối thư 
Bác viết: "Qua Ngài, tôi gửi tới bà Blum những lời chào 
trân trọng và gửi tới những người bạn tốt của chúng ta 
là gia đình Brắccô, Lúcxi và Rodenphen những tình 
cảm tốt đẹp nhất. Sau hết, tôi ôm hôn ngài trong tình 
anh em"2. Trả lời nhà báo Mỹ s. Êli Mâysi, tháng 9 
năm 1947, khi được hỏi về chính sách đối ngoại của 
Việt Nam, Bác nói: "Làm bạn với tấ t cả mọi nước dân 
chủ và không gây thù oán với một ai"3. Trong điện gửi 
nhân dân Pháp nhân ngày 19 tháng 12 năm 1948, Bác 
viết: "Hỡi nhân dân Pháp mà riêng tôi đã từng quen 
biết và quý mến, giờ đây tôi muôn mời các bạn dừng lại 
trước cái ngày nghiêm trọng cho lịch sử hai nước ta mà 
suy nghĩ về cuộc xung đột đang giấy vò tâm can hai dân 
tộc"... "Các bạn hãy góp sức với dân tộc chúng tôi: 
chúng ta hãy đánh quỵ bọn thực dân. Chúng ta hãy 
cùng nhau xây dựng hoà bình, dân chủ và hoà khí giữa 
hai dân tộc ta"4.

Ngay từ đầu cuộc kháng chiến chông Pháp, đi đôi 
với những thắng lợi về quân sự, Đảng và Bác Hồ luôn 
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để phá 
thế cô lập về ngoại giao, phá vòng vây của chủ nghĩa đê 
quốíc. Từ đầu năm 1947, Bác đã đích thân vun đắp tình

1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, SđcL, t.5, tr.144; 146
tr.534-535.



bạn chiến đấu với nhân dân Lào và Miên với tinh thần 
"giúp nhân dân nước bạn tức là tự mình giúp mình". 
Chúng ta đã cử nhiều đoàn đại biểu đi dự các hội nghị 
quốc tế  ở Ấn Độ, Miến Điện, Nam Dương...

Ngày 2 tháng 1 năm 1950, Bác đã bí mật sang 
Trung Quốc. Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã 
nồng nhiệt đón tiếp và hội đàm với Người. Ngày 3 
tháng 2 năm 1950, Bác ròi Bắc Kinh đi Liên Xô và được 
đón tiếp rất trọng thị. Tại Liên Xô, Bác đã tiếp xúc với 
đại diện Đảng Cộng sản Pháp, Người viết bài báo: 
"Nước Việt Nam đấu tranh cho nền độc lập của mình", 
với lòi kết luận: "Trái với tấ t cả những sự tính toán của 
lực lượng phản động quốc tế, đứng đầu là lực lượng 
phản động Pháp - Mỹ đang muốn biến Việt Nam thành 
một cái hàng rào chống cộng sản ở Đông Nam Á, nước 
Việt Nam dũng cảm đang trở thành một tiền đồn vững 
chắc của mặt trận quốc tế  chông chủ nghĩa đế quốc ở 
khu vực này của thế giới"1. Với thắng lợi ngoại giao này, 
vòng vây của chủ nghĩa đế quốc bị phá vỡ. Cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta được tiếp thêm sức mạnh của 
cách mạng thế giới. Tiếp đó Chiến dịch Biên giới cuối 
năm 1950 toàn thắng, nối liền nước ta với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em. Cuộc kháng chiến bước sang giai 
đoạn mới là "phản công và tiến công", mở đường đi tới 
thắng lợi hoàn toàn.

Trước những khó khăn, thất bại của cuộc chiến



tranh và xu thế hoà bình ở châu Á, ngày 20 tháng 10 
năm 1953, Quốc hội Pháp ra nghị quyết yêu cầu chính 
phủ làm mọi việc để đạt được hoà bình ở Đông Dương 
bằng thương lượng. Trả lời câu hỏi về việc ta có đàm 
phán không, Bác nói rõ: "Từ đầu đến nay, ta chủ trương 
hoà bình, vì Pháp xâm lược ta nên ta phải đánh". Điêu 
kiện đàm phán rấ t đơn giản: Kẻ xâm lược phải cút đi, 
Việt Nam hoàn toàn độc lập. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, 
một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hội nghị 
Giơnevơ về Đông Dương khai mạc. Đến ngày 21 tháng 7 
năm 1954, Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương được ký 
kết, các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước 
Đông Dương được thừa nhận và tôn trọng, hoà bình 
được lập lại.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu 
tranh thông nhất nước nhà, Đảng ta và Bác Hồ luôn mở 
rộng hoạt động quốc tế  và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ 
của các nước bạn. Từ giữa năm 1955 đến 1957, Bác đã 
đi thăm hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Sự 
đón tiếp nồng nhiệt, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, ấn tượng 
sâu sắc tốt đẹp về Bác Hồ, là kết quả của tình hữu nghị 
thuỷ chung, trong sáng.

Đầu tháng 2 năm 1958, Bác đi thăm Ấn Độ. Hoà 
bình và hữu nghị là điều nổi bật trong chuyên thăm 
này. Bác có đem từ Hà Nội sang một vòng hoa và một 
cây đại để đặt và trồng ở nơi kỷ niệm Thánh Găngđi. 
Bác cũng đem vòng hoa và cây đào để kỷ niệm cụ thân 
sinh của Thủ tướng Nêru, người mà Bác có dịp gặp gỡ ở



thủ đô nước Bỉ từ năm 1927, trong hội nghị quốc tế  
chống chủ nghĩa thực dân. Điểu này khiến Thủ tướng 
Nêru rấ t cảm động. Trong cuộc đón tiếp tại thủ đô Đêli, 
trên đài Chủ tịch, ỏ giữa hàng đầu có một cái ghế sơn 
son thếp vàng, bọc nhung đỏ, giống như một cái ngai 
vàng. Mặc dù ông Thị trưởng và Thủ tưóng mời Bác 
ngồi "ngai" ấy, Bác nhất định từ chối, với lý do: "Tôi 
muốn được bình đẳng vói mọi người". Quần chúng đứng 
cả dậy vỗ tay hoan hô thái độ khiêm tốn của Bác. Cuối 
cùng, phải thay một cái ghế khác, Bác mới ngồi. "Trong 
đám các em gái bé dâng hoa, có một em mù hai mắt 
được Bác ẵm lên. Em ấy sờ râu sờ má Bác, rồi ôm chặt 
lấy Bác một cách rấ t âu yếm. Mọi người trông thấy đều 
cảm động". Bác nói với các cháu học sinh: "Đối với các 
cháu, bác là Bác Hồ, chứ không phải là Cụ Chủ tịch". 
Một buổi Bác đi thăm Tháp Qutab-Minar, xây dựng từ 
năm 1199, cao 76 thước, có năm tầng, từ nền tháp đến 
chóp có 379 bậc thang đá, đứng trên đỉnh tháp trông 
thấy toàn bộ phong cảnh Thủ đô Đêli. "Ngay sau cuộc 
đi thăm, cả thủ đô Đêli đồn rằng Bác thật là anh hùng. 
Lý do là: Xưả nay các quý khách đến xem, trẻ cũng như 
già, chỉ đứng dưới sân nhìn lên, không ai trèo đến đỉnh 
tháp, nay Bác đã lên đến tầng cao nhất, cho nên Bác là 
anh hùng". Trong buổi tiễn đưa, ít-ra cũng có một triệu 
người đứng chật hai bên đường, trên các tầng lầu, các 
mái hiên, các nóc nhà, vỗ tay hoan hô. Bác thường phải 
đứng dậy trên_xe để chào lại bà con Ân. Bác hôn cô Thủ 
hiến và bác sĩ Roy, vẫy tay chào quần chúng, rồi bước



lên máy bay giữa tiếng vỗ tay lẫn tiếng dội vang trời 
của 21 phát đại bác. Một phi công Ân khen ngợi: "Một 
cuộc hoan tông thật là vĩ đại! Vĩ đại!"1.

Đầu năm 1960, Bác Hồ mời gia đình Luật sư 
Lôdơbi sang thăm Việt Nam. Nhiều người Việt Nam đã 
biết về vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công năm 1931 - 
1933. Ngày 6 tháng 6 năm 1931, cảnh sát Anh ở Hồng 
Công bí mật bắt Nguyễn Ái Quốc lúc đó lấy tên là Tống 
Văn Sơ, ở sô" nhà 186 phô" Tam Lung, Hồng Công. Chính 
quyển Pháp rất mừng rỡ, vì đã hàng chục năm mạng 
lưới thực dân, đế quốc bủa vây lùng bắt, theo dõi 
Nguyễn Ái Quốc từng ngày, từng giờ, mà vẫn không bắt 
được. Án tử hình vắng mặt Nguyễn Ái Quốc có từ năm 
1929, chỉ chờ bắt được sẽ xử. Chính quyền Pháp đã vận 
động, phôi hợp vói chính quyền Hồng Công và chính 
quyền Anh ở Luân Đôn để dẫn độ trục xuất Nguyễn Ái 
Quốc khỏi Hồng Công- thực chất là trao từ Anh cho 
Pháp. Đồng chí Hồ Tùng Mậu đã báo cho luật sư Lôdơbi 
về việc Nguyễn Ái Quốc bị bắt và nhờ luật sư bào chữa. 
Luật sư đã đến nhà lao gặp Nguyễn Ái Quốc. Sau khi 
nghe Nguyễn Ái Quốc kể lại việc đã bị Pháp ở Đông 
Dương kết án tử hình và trường hợp bị bắt, luật sư mới 
biết bọn Pháp ở Đông Dương đã nhờ nhà cầm quyền 
Hồng Công bắt người. Chính sự thuyết phục cảm hoá 
của Nguyễn Ái Quốc đã khiến luật sư và cả gia đình có

1. Dựa theo Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.84, 88, 
91, 92, 122.



cảm tình để hào hiệp giúp đỡ giải thoát cho Người. Trải 
qua ba cuộc thẩm vấn và chín phiên toà xét xử tại Hồng 
Công, với lời khai thông minh, khôn khéo và thận 
trọng, lại được sự giúp đõ của Quốc tế  Cứu tế  đỏ và các 
luật sư chân chính người Anh, toà án không thể khép 
Người vào bất cứ tội danh nào. Mặc dù vậy, chánh án 
vẫn tuyên bô' lệnh của Thống đốc trục xuất Nguyễn Ái 
Quốc vê' Đông Dương, trên một con tàu của Pháp. Luật 
sư Gien Kin được luật sư Lôdơbi uỷ nhiệm đã kháng án 
lên Hội đồng cơ mật của hoàng gia Anh (toà án cao 
nhất của nước Anh). Cuối cùng lệnh trục xuất vẫn có 
hiệu lực, nhưng Nguyễn Ái Quốíc được tự lựa chọn nơi 
đến của mình. Nguyễn Ái Quốc định đi Anh, nhưng vừa 
đến Xingapo thì chính quyền ở đây đã được điện báo 
trước, Người bị cảnh sát Hồng Công bắt lại. Nguyễn Ái 
Quốc kịp thời viết thư báo tin cho luật sư Lôdơbị yêu 
cầu giúp đỡ. Luật sư đề nghị Thống đốc Hồng Công can 
thiệp. Thông đốc buộc phải ra lệnh thả Nguyễn Ái Quốc 
và yêu cầu phải rời khỏi Hồng Công trong vòng ba 
ngày. Gia đình luật sư đã bí mật may cho Nguyễn Ái 
Quốc một bộ quần áo dài Trung Hoa để giả làm một 
giáo sư Trung Hoa. Nguyễn Ái Quốíc bí mật rời Hồng 
Công bằng một chiếc xuồng riêng của Thống đốc Hồng 
Công, đến địa điểm đã hẹn lúc 5 giờ chiều ngày 21 
tháng 1 năm 1933 để lên tàu "Anhui" như một hành 
khách đến chậm, đi Hạ Môn Trung Quốc, nơi luật pháp 
của Anh và Pháp không có hiệu lực. Cùng đi với 
Nguyễn Ái Quốic còn có thư ký của luật sư Lôdơbi.



Để đánh lạc hướng bọn mật thám Pháp, ông bà 
Lôdơbi tung tin rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh 
lao. ở  Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc đọc báo biết tin có 
đoàn nghị sĩ châu Âu chống chiến tranh đến Thượng 
Hải, trong đoàn có Vayăng Cutuyariê. Người bí mật 
viết thư gửi tại nhà riêng bà Tông Khánh Linh nhò 
giúp đõ. Cuộc gặp gổ cảm động và mong đợi với Vayăng 
Cutuyariê đã đưa Nguyễn Ái Quốíc trở lại Mátxcơva 
tháng 6 năm 1934. Câu chuyện hoàn toàn là sự thật, 
mà như là cổ tích, huyền thoại. Sau khi ròi khỏi Hồng 
Công, Nguyễn Ái Quốc hai lần viết thư cho luật sư 
Lôdơbi. Năm 1956, Người gửi thư và ảnh nhờ chuyển 
tói gia đình luật sư. Theo lời mời của Bác Hồ, gia đình 
luật sư Lôdơbi gồm luật sư, vợ và con gái sang thăm 
Việt Nam từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 
1960. Bác ra tận phòng khách sân bay Gia Lâm để đón 
gia đình luật sư. Lúc gặp, hai người ôm hôn nhau làm 
mọi người xung quanh đều cảm động. Bác ầưa gia đình 
về nhà khách chính phủ ở 58 phô' Nguyễn Du - Hà Nội 
và ngày nào Bác cũng đến thăm mà không hẹn trước. 
Bác đã đưa gia đình đi thăm Nhà máy cơ khí Hà Nội, 
thăm Trại nhi đồng miền Nam, thăm nơi ở và làm việc 
của Người. Nhân dân Việt Nam đón tiếp gia đình luật 
sư như những ân nhân của đất nước mình. Khi gia đình 
luật sư rời Việt Nam, Bác và Trung ương Đảng đã tặng 
quà cho gia đình. Buổi tiễn đưa gia đình luật sư, Bác 
ôm hôn từng người, khiến mọi người xung quanh cũng



bịn rịn, không cầm được nưốc mắt. Trong chuyên thăm 
này, cô Pát, con gái luật sư, nói về cảm nghĩ của mình: 
"Chúng tôi chưa từng được ai đón tiếp nồng hậu như 
vậy. Chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ phồn vinh vì có 
một lãnh tụ vĩ đại như Bác Hồ". Còn luật sư nói: "Pát 
nói đúng đấy. Tôi tin Việt Nam sẽ có một vị trí đặc biệt 
trên thế giới vì có người lãnh tụ tài ba". Khi về tới Hồng 
Công, ngày 19 tháng 12 năm 1960, luật sư Lôdơbi có 
thư gửi Bác Hồ: "Không thể nói hết lời để cảm ơn Ngài 
và nhân dân của Ngài về lòng tốt và hiếu khách mà 
chúng tôi không bao giò quên"..."Ngài nói rằng tôi đã 
"cứu sông ngài", điều đó có thể đúng, nếu vậy thì đó 
chính là việc làm tốt nhất mà tôi đã từng làm, và đó 
mãi mãi là một việc làm sáng suốt".

Ngày 1 tháng 7 năm 1961, nhân dịp kỷ niệm 65 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong 
bài viết: "Cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt 
Nam", Bác đã khái quát tình đoàn kết chiến đấu giữa 
Việt Nam và Trung Quốc thật là:

"Trăm ơn ngàn nghĩa vạn tình,
Tình thần hữu nghị quang vinh muôn đời."

Cũng như Bác đã viết về quan hệ Việt - Trung 
"như môi với răng, như chân với tay, như cội với cành, 
như anh vói em, chữ ân càng nặng chữ tình càng sâu”, 
“Môi tình thắm thiết Việt -Hoa, vừa là đồng chí vừa là 
anh em”. Vối Chủ tịch Mao Trạch Đông, Bác là người 
bạn chân thành, thân thiện từ hồi ở Diên An năm 1938.



Cuộc gặp gõ của hai vị lãnh tụ diễn ra thưòng xuyên, 
thân tình, như những người bạn, vượt qua cả những 
nghi lễ bình thường. Với Chu Ân Lai, tình bạn hai 
người kéo dài ngót nửa thế kỷ, từ những năm 1920 ở 
Pháp. Hồi đó Chu Ân Lai coi Bác là "ngưòi anh trai của 
tôi". Chu Ân Lai và phu nhân là bà Đặng Vĩnh Siêu, 
mỗi lần Bác có dịp qua Trung Quốc là mời đến nhà chơi. 
Khi Bác bị bệnh, Chu Ân Lai đã trực tiếp chỉ đạo đoàn 
chuyên gia y tế  sang Việt Nam để chăm sóc sức khoẻ 
cho Ngưòi. Bác còn có quan hệ thân thiết với nhiều vị 
lãnh đạo Trung Quốc như: Chu Đức, Diệp Kiếm Anh, 
Tống Khánh Linh... Cử chỉ Bác cầm mũ đội lên đầu bà 
Tống Khánh Linh khi đến sân bay lúc trời mưa, thật là 
cảm động và ấm áp tình người. Nhân dân Trung Quốc 
coi Bác Hồ là người bạn gần gũi, tin cậy và tôn kính 
như vị lãnh tụ của dân tộc mình.

Trong chuyến thăm Inđônêxia năm 1959, Bác đã 
đến thăm ông Hoàng Jogjakarta. Trong khêng khí tưng 
bừng, Bác đã ôm hôn ông hoàng và nói bằng tiếng Anh: 
"Tôi là một người cộng sản, Ngài là một vị Hoàng thân. 
Tôi tặng ngài một cái hôn. Đó là tình hữu nghị, đó là 
chung sống hoà bình". Ông Hoàng cảm động ôm hôn 
Bác thắm thiết, tấ t cả mọi người hô vang: "Hidúp- 
Panman Hồ" (Bác Hồ muôn năm).

Trong buổi lễ tiễn vua Lào, ngày 13 tháng 3 năm 
1963, Bác nói: “Thật là:

Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.



Việt Lào, hai nưốc chúng ta,
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"* 1.

Từ khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và mở rộng 
cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, cuộc kháng 
chiến chông Mỹ cứu nước trỏ thành nhiệm vụ thiêng 
liêng nhất của nhân dân cả nưỏc. Chúng ta đẩy mạnh 
cuộc tiến công ngoại giao, vạch trần những thủ đoạn 
lừa bịp của Mỹ trước dư luận thế giới, tăng cường mỏ 
rộng đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè 
khắp năm châu. Trong báo cáo ở Quốc hội và nhiều bài 
báo, Bác đã vạch trần  thủ đoạn "hoà bình" giả dối của 
đế quốc Mỹ là "Quen thói vừa ăn cướp vừa la làng", 
"Khẩu phật tâm xà; miệng là Bồ tát, bụng là Xatăng". 
Về giải pháp cho việc Mỹ rú t khỏi miền Nam Việt Nam, 
Bác chỉ rõ: "Chúng tôi nghĩ Mỹ đến như thế nào thì cứ 
việc rút ra như thế ấy. Chúng tôi sẵn sàng hoan tống 
họ", "Chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ và rắc hoa cho 
Mỹ rút. Nhưng nếu Mỹ không rú t thì phải đánh đuổi 
Mỹ đi". Ngày 24 tháng 1 năm 1966, Bác đã gửi thư tới 
nguyên thủ quốic gia và thủ tưống 60 nước, nói rõ tình 
hình ở Việt Nam và giải pháp hoà bình của chúng ta. 
Bác nói với các nhà ngoại giao: "Các ông hãy tin tôi khi 
tôi nói rằng tôi sẽ rấ t sung sướng được đón Tổng thống 
Mỹ đến đây một cách hoà bình. Chúng tôi chìa bàn tay 
hữu nghị ra .với bất kỳ quốc, gia nào thừa nhận Việt 
Nam là một nưốc tự do độc lập". Ngày 7 tháng 5 năm

" ' Y '
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t . l l ,  tr.44.



1968, Bác đã gặp gỡ, căn dặn đoàn đại biểu ta lên 
đường đi Pari: "Các chú đi Pháp, ở nhà người ta đánh 
cho các chú phát huy, nghĩa là phải tận dụng thắng lợi 
trên chiến trường để làm vốn đàm phán. Phải biết phối 
hợp quân sự với ngoại giao, vừa đánh vừa đàm mới có 
hiệu quả cao nhất".

Chưa bao giò nhân dân ta nhận được sự ủng hộ và 
giúp đỡ to lớn của bạn bè khắp năm châu như trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Liên Xô và 
Trung Quốc tuy có những bất đồng nhưng đều ủng hộ 
Việt Nam. Toà án quốc tế  xét xử tội ác chiến tranh của 
Mỹ ở Việt Nam đã họp phiên đầu tiên tại Xtốckhôm, 
thủ đô Thuỵ Điển, từ ngày 2 tháng 5 đến 13 tháng 5 
năm 1967, có 300 nhân vật của nhiều nước trên thế 
giới đến dự, theo sáng kiến của nhà triết học, chiến sĩ 
hoà bình Anh Béctơrăng Rútxen. Điều này "Có tầm 
quan trọng quốc tế  về mặt bảo vệ công lý và quyền tự 
quyết của các dân tộc. Toà án đã góp phần thức tỉnh 
lương tri của nhân dân các nước chông đế quốíc Mỹ"1. 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trưóc đây, nhiều 
nơi công nhân Pháp đã bãi công, không chịu chuyên 
chở vũ khí cho quân đội Pháp. Chị Ray mông Điêng đã 
liều chết nằm trên đường ray để ngăn cản xe lửa -chở 
đạn dược cho quân đội viễn chinh Pháp. Anh Hăngri 
Máctanh vì vận động hải quân Pháp ủng hộ Việt Nam 
mà bị bỏ tù. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đỉnh

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.167.



cao là cuộc vận động "Ngày kháng nghị khắp cả nước" 
diễn ra ở 60 thành phô' lốn, lôi cuôn hơn 10 vạn người 
tham gia trong tháng 10 năm đó (1965). Chính phủ đã 
điều nhiều lực lượng quân đội, cảnh sát tới đàn áp, 
nhưng không thể dập tắ t được phong trào. Nhiều 
chiến sĩ hoà bình Mỹ đã tự thiêu«) nêu tấm gương dũng 
cảm hy sinh để tỏ thái độ kiên quyết đòi chính phủ Mỹ 
phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 
như bà cụ Henga Hecdơ, Noman Morixơn, Rôgiơ 
Lapotơ, Xilin Giancaoxki... Đúng như nhà báo Mỹ 
Oantơ Lipman đã nhận xét: "Lương tâm người Mỹ nổi 
giận... Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là cuộc 
chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử 
Hoa Kỳ".

Ngày 9 tháng 3 năm 1965, trong bài: "Một người 
con vinh quang của giai cấp công nhân và nhân Pháp", 
Bác đã nói tới tuyên bô' nổi tiếng của đồng chí Tôrê: 
"Chính lúc này chúng ta càng thấy những lời nói sau 
đây của Mác là đúng và thiết thực: "Một dân tộc đi áp 
bức dân tộc khác thì dân tộc đó không có tự do". Tại sao 
không ủng hộ nhân dân Việt Nam đang đấu tranh 
giành độc lập, khi mà chính chúng ta cũng đang đấu 
tranh chông ách nô lệ trong nưóc chúng ta”? \

Lịch sử Việt Nam lại một lần nữa chứng minh "đại 
nghĩa thắng hung tàn". Nhưng lần này với vị thê' và 
tầm cao mới trên toàn thế giới.

---------------------------------------------------  *

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t . l l ,  tr.407;



3. BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM NHÂN DÂN TH Ế GIỚI

Ngay từ những năm tuổi trẻ bôn ba nơi "đất khách 
quê người", hoàn toàn mói mẻ, xa lạ, nhưng đi tới đâu 
anh Nguyễn cũng được bạn bè thương yêu giúp đỡ rất 
tận tình. Từ những người bạn giúp anh làm phụ bếp 
trên tàu, đến ông vua đầu bếp ở Luân Đôn đã giúp cho 
anh làm bánh để có mức lương cao hơn. Những người 
bạn, đồng chí ở Pháp đã giúp đỡ Nguyễn Ái Quốíc học 
tập, viết báo, đấu tranh để từng bước trưởng thành và 
vượt qua mọi sự theo dõi đe doạ hiểm nguy của kẻ thù. 
Rồi nhiều năm hoạt động ở Liên Xô, Trung Quốc và các 
nước là những năm tháng tình sâu nghĩa nặng đối với 
Nguyễn Ái Quốc. Hình ảnh người thanh niên mảnh 
khảnh, sống giản dị, đầy nhiệt huyết, rất giàu tình 
thương yêu, ở đâu cũng chan hoà gắn bó với bạn bè, là 
ấn tượng đẹp để lại ở những nơi anh Nguyễn đã đi qua. 
Chính sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cảm động của 
bạn bè, đồng chí đã giúp Nguyễn Ái Quốc sớm trở 
thành người chiến sĩ quốc tế  đi tiên phong trong phong 
trào giải phóng dân tộc ngay từ khi còn trẻ tuổi. Điểu 
kỳ diệu là ngay cả những người khác chính kiến, lần 
đầu gặp Nguyễn Ái Quổíc, đã có cảm tình và sẵn lòng 
giúp đỡ. Cả gia đình luật sư Lôdơbi rất quý mến 
Nguyễn Ái Quốc. Mỗi chủ nhật, gia đình luật sư thường ’ 
mua thức ăn, trái cây, sách báo đến thăm Nguyễn Ái 
Quốc ở trong nhà tù. Cháu Pát, con gái luật sư đi theo, 
ngồi vào lòng Nguyễn Ái Quốc mà đu đưa. Bà Lôdơbi



rấ t khâm phục con người thông minh, nói tiếng Anh 
tuyệt vời, yêu trẻ và yêu hoa ấy. Tại sao lại bỏ tù một 
người có văn hoá như thế? Bà đã cùng chồng và các luật 
sư người Anh bằng mọi giá để cứu giúp Nguyễn Ái 
Quốc. Thì ra tình thương yêu con người trên thê giói 
này là không có biên giới.

Lúc đương thòi, không phải chỉ có nhân dân Việt 
Nam gọi Người bằng cái tên gần gũi kính yêu là Bác 
Hồ. Trong chuyên thăm Pháp 1946, nhiều thanh niên 
thế  giới đã gọi Người là Bác Hồ. Sau này nhiều học 
sinh, thanh niên các nước cũng gọi Bác như vậy. Chính 
Người cũng muốn chỉ là Bác Hồ với các cháu thanh 
thiếu nhi, chứ không muốn gọi là Chủ tịch. Hình ảnh 
Bác Hồ đi thăm hữu nghị các nước anh em, mỗi nơi mỗi 
vẻ, nhưng đểu nồng thắm, chân tình, thân thiết, cảm 
động và sâu sắc. Những cái tên: Việt Nam, Hồ Chí 
Minh, Điện Biên Phủ đã là niềm tự hào, cổ vũ mạnh mẽ 
phong trào giải phóng dân tộc trên thê giói. Sự ủng hộ 
lớn lao của nhân dân thê giới với hai cuộc kháng chiến 
của nhân dân Việt Nam, luôn gắn liền với uy tín và sự 
khâm phục của thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần đã gây sự xúc động 
lớn đối với mọi tầng lớp nhân dân thế giới. Nữ thi sĩ 
Bungari Blaga Đimitrôva viết: "Một trái tim ngừng 
đập, cả thế giới bỗng lạnh ngắt, tái tê". Giáo sư người 
Nhật Bản Singó Sibata nói: "Có thể nói chưa có nhà 
lãnh đạo chính trị nào qua đời lại làm cho đông đảo 
nhân dân trên toàn thế giới đau buồn sâu sắc như Cụ



Hồ Chí Minh". Nhà bác học Anh Béctơrăng Rútxen nói: 
"Rất hiếm có vị đứng đầu nhà nước mà sự qua đòi của 
mình đã gây ra nỗi đau buồn khắp năm châu".

Hơn hai vạn bức điện từ hầu hết các nước trên thế 
giới gửi đến chia buồn với nhân dân Việt Nam. Ba 
mươi tư đoàn đại biểu quốc tế  tới Việt Nam dự tang lễ 
của Người. Bức điện của Đảng và Chính phủ Liên Xô 
viết: "Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và 
kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí 
Hồ Chí Minh làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân 
Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới, 
hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí". Bức điện của 
Đảng và Chính phủ Trung Quốc khẳng định: "Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vô sản lỗi 
lạc". Đảng và Chính phủ Cuba nhận định: "Cuộc đòi 
của Người là một tấm gương sáng chói những phẩm 
chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một 
nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại 
tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên 
nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy", 
"Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt 
mà cái chết là mầm mông của sự sông và là nguồn cổ 
vũ đời đời bất diệt". Đảng Cộng sản Pháp ra tuyên bô" 
ngày 4 tháng 9 năm 1969: "Đã gần nửa thế kỷ nay, 
những người cộng sản Pháp đã biểu thị lòng yêu mến 
sâu sắc đối với người đã cùng những người anh cả của 
mình thành lập Đảng của mình... Tấm gương của con 
người sáng ngời sự thông minh và khiêm tốn,'.con



người đó đối với mỗi người Việt Nam và đối vối hàng 
triệu người khác là Bác Hồ rấ t yêu quý và kính trọng". 
Bức điện của Đảng Cộng sản Mỹ viết: "Nhân loại đã 
mất đi một vị lãnh tụ  cách mạng vĩ đại, một ngưòi 
thày mácxít lêninnít xuất sắc mà tấm lòng ưu ái đầy 
thi vị mong muốn một thế  giói tốt đẹp có hương hoa 
tươi thắm và những tiếng vui cười náo nức của các trẻ 
em đã thấm vào chủ nghĩa nhân đạo toàn diện của 
cuộc đòi mà Ngưòi đã sống, thấm nhuần vào những 
việc kỳ diệu mà Người đã làm và sự nghiệp mà trọn 
đời Người đã phục vụ". Bức điện của Nhà nưốc Angiêri 
viết: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở đầu cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân các nước trong thế  giới thứ ba 
để tự giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa thực 
dân và chủ nghĩa đế quốc". Đồng chí L.A.Arông, Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Ôxtrâylia khẳng định: "Đồng 
chí Hồ Chí Minh cũng là một trong những nhà lý luận 
vĩ đại của phong trào cộng sản quốc tế".

Vói tấm lòng yêu mến và kính trọng sâu sắc, nhiều 
nước anh em đã quyết định lấy tên Ngưòi đặt cho nhiều 
công trình,iquảng trưòng, đại lộ, trường học, nhà trẻ... 
Một sô" nước đã dựng tượng đài của Ngưòi trên quảng 
trường, đường phô" lớn. Tên tuổi và sự nghiệp của Người 
đã được trân trọng ếhi vào các bộ đại bách khoa, các bộ 
từ điển danh nhân lỗi lạc của thê" giới.

Năm 1987, Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hoá của 
Liên hợp quộ"c (UNESCO) trong kỳ họp thứ 24 tại Pari 
đã ra nghị quyết công nhận Hồ Chí Minh là "Anh hùng



giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt 
Nam”, đồng thời khuyến nghị các nước thành viên tổ 
chức kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Người. 
Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO có ghi: "... Người 
là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một 
dân tộc, đã công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào 
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và 
nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hoá hàng 
ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng 
của Người là hiện thân của những khát vọng của các 
dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình 
và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau".

Trong Hội thảo quốc tế  về Chu tịch Hồ Chí Minh, 
M.Átmét, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á nói: "Chỉ 
có ít nhân vật lịch sử trở thành một bộ phận của huyền 
thoại ngay từ khi còn sông và rõ ràng Hồ Chí Minh là 
một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ 
là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ 
mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang một 
viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu 
tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất 
bình đẳng khỏi trái đất này". Đồng chí G.Mácse khẳng 
định: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân 
vật vĩ đại của thời kỳ vinh quang trong những năm đầu



tiên của Quốc tế  thứ ba... là một trong những chiến sĩ 
tiên phong của chủ nghĩa cộng sản, một trong những 
người đã tổ chức và phát triển phong trào cách mạng 
trong khắp năm châu, bốn biển".

Những lời đánh giá cao của các nhân vật xuất sắc 
trên các châu lục đã khẳng định sự bất tử của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại. Một con người 
"thể phách đã mất mà tinh anh muôn thuở vẫn còn".

Nhà triết học Nhật Bản Singó Sibata cho rằng: 
"Nguồn gốc thắng lợi của Việt Nam, trong một mức độ 
lớn, bắt nguồn từ trình độ cao của triết học và lý luận mà 
nhân dân Việt Nam đạt được". Báo chí Cuba coi Hồ Chí 
Minh là "một trong những nhà tư, tưởng vĩ đại nhất của 
thời đại chúng ta". Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những 
đóng góp sáng tạo lớn về nhiều lĩnh vực như triết học, 
kinh tế, văn hoá, đạo đức, lối sống... mà lĩnh vực nào 
cũng "đều nhận được ở Người những lời chỉ huấn và 
không một lời chỉ bảo nào của Người lại tỏ ra tầm thường 
hoặc thiển cận" (Giáo sư người Pháp K. KriKebéc).

William J.Duiker, nhà sử học Mỹ khi nghiên cứu về 
cuộc đòi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút 
ra kết luận: "Ông Hồ Chí Minh là một người tạo ra thòi 
thế... Bất kể lời phán xét thế nào đốỉ với di sản của ông 
để lại cho dân tộc mình, Hồ Chí Minh vẫn có vị trí trên

Ỷ
tượng đài của các vị anh hùng cách mạng đã chiến đấu 
ngoan cường cho những người cùng khổ trên thế giới, 
giúp họ nói lên, được tiếng nói đích thực của mình". Còn 
Viện sĩ V.M.Xônxép khẳng định: "Năm tháng sẽ qua đi,



nhưng toàn nhân loại tiến bộ sẽ nhớ mãi tên tuổi và sự 
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Nhũng lời ca ngợi của bạn bè khắp năm châu, đem 
lại cho chúng ta niềm tự hào vô hạn vê' vị lãnh tụ thiên 
tài của mình. Đó cũng là niềm tin và nghị lực lớn lao 
cho cả dân tộc Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới và hội 
nhập vối toàn thế giói.



Chương VI

HỔ CHÍ MINH ĐỈNH C A O  TRUYỀN THÔNG 

NHÂN TR Í DŨNG V IỆT  NAM

1. TRUYỀN THỐNG NHÂN - TRÍ - DŨNG VIỆT NAM

Từ thòi đại các vua Hùng dựng nưóc Văn Lang đầu 
tiên cho đến bây giờ, đã để lại trong nhân dân ta những 
dấu ấn vô cùng tự hào về tổ tiên, cội nguồn thiêng liêng 
của mình. Người Việt là con Rồng, cháu Tiên, cùng sinh 
ra từ bọc trứng của Mẹ Âu Cơ, nên gọi nhau thân thiết 
là đồng bào. Từ lễ hiếu thảo của Lang Liêu dâng lên 
vua cha bánh trưng và bánh dày, tượng trưng cho tròi 
tròn và đất vuông, đã trở thành tục lệ muôn đời của 
nhân dân ta trong dịp lễ tết. Thuở ấy trên dưới thuận 
hoà, vua tồi cùng tắm chung một dòng sông, cùng uống 
chung một nguồn nước. Những truyền thuyết lịch sử, 
huyền thoại như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Chử Đồng 
Tử, Thánh mẫu Liễu Hạnh, đã được nhân dân ta 
truyền tụng và tôn vinh là bốn bậc thánh - tứ bất tử. 
Trông đồng Đông Sơn là biểu tượng văn hoá rực rõ của 
người Việt Cổ và văn minh lúa nước. Hàng năm, cứ đến



ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba - ngày nay đã trở 
thành ngày lễ Quốc Tổ - con cháu bổn phương lại trở về 
đất Tổ, dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng, rước bánh 
dầy, bánh chưng, rước hạt lúa thần, để "Nước non vẫn 
nước non nhà ngàn năm". Đó là cội nguồn nuôi dưỡng 
tình yêu xứ sồ và khát vọng nhân ái, tự cường của 
người Việt Nam ta.

Tiếp theo các vua Hùng, An Dương Vương dựng
nước Âu Lạc, xây thành cổ  Loa từ thế kỷ III trước Công
nguyên, đã dựng cột đá thề trên đền Thượng ỏ đển !
Hùng. Câu chuyện xây dựng Loa Thành, với nãy nỏ I
thần, mũi tên đồng, cùng mối tình Mị Châu - Trọng Ị

Thuỷ - "Trái tim nhầm chỗ để trên đầu" - là bài học lịch 1

sử về dựng nước và giữ nước. Đến đầu Công nguyên,
Hai Bà Trưng phất cò khởi nghĩa với lời thề: Một xin I
rửa sạch quốc thù, hai xin khôi phục nghiệp xưa họ ị
Hùng. Đây là cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc vào t
loại sớm nhất của lịch sử loài người. Thế rồi hàng ngàn r
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năm Bắc thuộc, với sự cai trị và đồng hoá tàn bạo, cũng ì 
không xoá được sức sống mãnh liệt của nền văn hoá Ề 
dân tộc Việt. Nước mất nhưng làng xã vẫn còn, vẫn giữ Ị 
được các phong tục truyền thống cộng đồng của cha ông 1 
từ ngàn xưa. Đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đã i 
chấm dứt ách đô hộ hơn ngàn năm của phương Bắc, tạo I 
điều kiện xây dựng một quốc gia độc lập hoàn toàn. Ngô Ị 
Quyền chọn cổ Loa làm kinh đô nước Việt, tỏ ý nối tiếp I 
truyền thông các vua Hùng, vua Thục.

Các triều đại nhà nước từ: Ngô, Đinh, Lê, ,Lý, Trần, í



Hậu Lê, Tây Sơn, nhà Nguyễn, tuy có lúc thịnh lúc suy, 
thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng đều có công xây 
dựng một quốc gia độc lập tự chủ của nền văn minh Đại 
Việt vổi những mổic son lịch sử chói lọi. Lý Công u ẩn  
sáng lập triều đại nhà Lý, vối tư tưởng thân dân và 
thương dân, đã mỏ đầu xây dựng nền văn minh Đại 
Việt và văn hoá Thăng Long. Bài thơ "thần" "Nam quốc 
sơn hà nam đế cư" của Lý Thường Kiệt, đã vang lên 
trên phòng tuyến sông cầu  chông quân Tông, được coi 
là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Đến 
cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế 
kỷ XIII, đế quốic Mông cổ đã kéo thế giới vào cuộc chiến 
tranh khủng khiếp từ bò đông Thái Bình Dương tới 
biển Hắc Hải, nhưng đã phải ba lần thất bại trước quân 
dân nhà Trần. Trước thế giặc mạnh, cả ba lần nhà Trần 
phải rút khỏi kinh đô, khắp nơi làm vườn không nhà 
trống; lúc có việc thì toàn dân là lính, khi không có việc 
thì trở về nhà làm ruộng; vừa kháng chiến vừa đấu 
tranh ngoại giao với cả ba lần kéo dài 31 năm từ 1258 
đến 1288. Lịch sử còn nhớ mãi những lòi nói đầy khí 
phách của vị tướng già mưu lược Trần Thủ Độ: "Đầu tôi 
chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Trần Bình 
Trọng sa vào tay giặc, doạ nạt, dụ dỗ không khuất 
phục, giặc hỏi có.muốh làm vương phương Bắc không, 
ông trả lòi: "Ta thà ’àm ma nước Nam, chứ không thèm 
làm vương đất Bẳe".

Hịch tướnf*sĩ cua Trần Hưng Đạo. "Bốc cháy ngọn 
lửa căm thù giặc giục giã mạnh mẽ tướng sĩ xông lên,



đầy hùng khí của một kiệt tác lịch sử văn học dân tộc". 
Tại Hội nghị Diên Hồng, các phụ lão trong nước "vạn 
người cùng nói như từ một miệng" - đồng thanh hô 
"Đánh!". Đây là hội nghị họp mặt đại biểu rộng rãi của 
toàn dân, độc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 
Bài học lịch sử thắng lợi là: "Vua tôi đồng tâm, anh em 
hoà thuận, cả nước ra sức... phải nới sức dân, làm kế rễ 
sâu gốc bền, ấy là thượng sách giữ nước"1.

Sau chiến thắng Nguyên Mông lần thứ hai, ngày 9 
tháng 7 năm 1285, vua Trần về Thăng Long, trước kinh 
thành hoang tàn đổ nát, Trần Quang Khải có vần thơ 
khải hoàn: "Thái bình tu trí lực/ Vạn cổ cựu giang san" 
(Thái bình nên gắng sức/ Non nước cũ ngàn thu). Sau 
chiến thắng Nguyên Mông lần thứ ba, năm 1288 vua 
Trần Nhân Tông về Thăng Long đã cảm xúc trước lăng 
mộ vua cha: "Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Sơn hà 
thiên cổ điện kim âu" - (Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng). §au 10 năm 
kháng chiến chông quân Minh dưới ngọn cò của Lê Lợi, 
đã kết thúc thắng lợi, ở Hội thề Đông Quan năm 1427, 
Nguyễn Trãi viết "Bình Ngô Đại Cáo". Người đời coi đó 
là bản "Tuyên ngôn độc lập thứ hai" - một áng "Thiên 
cổ hùng văn". Rồi Nguyễn Huệ - Quang Trung đã đánh 
tan 5 vạn quân Xiêm ở phía Nam và 29 vạn quân

1. Hà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống 
xăm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Nxb. Khoa học - xã hội, 
Hà Nộij 1972.



Thanh ở ngoài Bắc, với tinh thần tiến công liên tục, 
mãnh liệt và lối đánh thần tốc bất ngờ, với tinh thần. 
"Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ".

Vậy là trong dòng chảy lịch sử liên tục bốn ngàn 
năm của dân tộc, trang sử nào cũng thấm đậm lòng 
nhân ái tự cường, yêu nước thương dân, khí phách anh 
hùng và khát vọng độc lập tự chủ vững bền. Nhân-Trí- 
Dũng, vốn là những đức tính quý, truyền thống của 
người phương Đông, đã được dân tộc ta tiếp nhận xây 
dựng bằng chính lịch sử của mình.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, những truyền thông 
tốt đẹp của dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ trên cơ 
sở mới và đạt tói đỉnh cao mới. Quần chúng nhân dân 
lao động đã làm chủ đất nước, cho nên ngày trước là 
trung với vua, hiếu với cha mẹ thì bây giò là trung với 
nưóc, hiếu với dân. Đoàn kết dân tộc đã gắn liền với 
đoàn kết nhân dân thế giới. Truyền thông yêu nước gắn 
liền với tinh thần quốc tế  cao cả. Truyền thống anh 
hùng của dân tộc trở thành chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam. Trí tuệ của dân tộc được phát huy kết 
hợp với những tinh hoa của nhân loại mà đỉnh cao là 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sức 
mạnh của dân tộc kết hợp vối sức mạnh của thời đại đã 
tạo nên những thắng lợi lịch sử.

Lịch sử đấu tranh lâu dài để dựng nước và giữ nước 
đã hình thành nên phẩm chất Nhân-Trí-Dũng Việt 
Nam. Trong 22 thế kỷ (tư kháng chiến chông quân Tần 
thê kỷ III trước Công nguyên đến cuộc kháng chiến



chống Mỹ), dân tộc ta đã phải kháng chiến chông xâm 
lược tới 12 thế kỷ. Thời nhà Lý có 4 triệu dân phải 
chống 30 vạn quân Tống. Thời nhà Trần có 5 triệu dân 
phải chống khoảng một triệu lượt quân Nguyên Mông. 
Đất nước ta hơn ồ vị trí đầu sóng ngọn gió, cửa ngõ các 
đường giao lưu từ bắc xuống nam, từ phương Đông 
sang phương Tây. Suốt hơn hai ngàn năm, chúng ta 
thường xuyên phải đương đầu với các thế lực xâm lược 
hùng mạnh nhất thời đại. Trưốc những thử thách sông 
còn của cả dân tộc, đòi hỏi vua tôi phải đồng lòng, toàn 
dân phải đoàn kết thương yêu nhau, phải vắt óc suy 
nghĩ để tìm cách "lấy ít địch nhiều", "lấy yếu thắng 
mạnh", "đem đại nghĩa để thắng hung tàn", "lấy chí 
nhân để thay cường bạo". Trong hoàn cảnh ấy, nếu 
không biết đoàn kết, không thông minh, dũng cảm, 
không là anh hùng thì cũng không thể tồn tại được. 
Cũng chính trong thử thách và giao lưu văn hoá, người 
Việt đã học tập được những tinh hoa của phương Đông 
và phương Tây, làm giàu có, phong phú hơn bản sắc 
của mình, tạo thành sức sống mãnh liệt để cứu dân, 
cứu nưóc. Từ truyền thống cộng đồng văn minh lúa 
nưốc, chống thiên tai, bão lụt, truyền thống làng xã cổ 
truyền và truyền thống chống ngoại xâm suốt chiều dài 
lịch sử, đã hun đúc tạo lập nên nét đặc sắc nhất của 
người Việt là lòng yêu nước thương dân mà biểu hiện 
tập trung ở ba phẩm chất: Nhân, Trí, Dũng.

Người Việt từ xưa đã khuyên nhau: "Thương người 
như thể thương thân". Cứu nước là để cứu dân, muốn



giữ nước bển vững phải khoan thư sức dân. ở  khắp nơi 
trên đất nước từ xưa đến nay là đền thờ các anh hùng, 
thờ những người có công lao với dân với nước. Chữ 
Nhân ở Việt Nam luôn gắn liền với nhân dân và nhân 
ái, gắn liền với chữ Trí, chữ Dũng, chữ Anh hùng. Có 
Nhân có Trí có Anh hùng. Trần Hưng Đạo luôn lắng 
nghe ý kiến cấp dưới, gia nô của mình như Yết Kiêu, 
Dã Tượng. Chính ông đã khẳng khái nêu ra chân lý 
"Thần thiêng nhờ bộ hạ". "Chim Hồng (Ngỗng trời) sở dĩ 
bay cao, bay muôn dặm xa cũng là nhờ sáu xương trụ 
đỡ cánh, nếu không thì chim Hồng cũng chỉ là chim 
thường thôi"1.

Phan Bội Châu rấ t tự hào về "nòi giống anh hùng". 
Cụ nói: "Có hàng vạn hàng ức anh hùng vô danh rồi 
mới có những anh hùng hữu danh". Đến Bác Hồ đã 
khẳng định: có anh hùng là vì có tập thể anh hùng, có 
nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng. Phẩm chất toàn 
vẹn của các anh hùng chính là truyền thông Nhân-Trí- 
Dũng Việt Nam.

Nhân là người, là vì con người, là điều có trưốc, vì 
không có Nhân thì không thành người. Nhân cũng là 
tình cảm, tình yêu, lòng nhân ái của con người. Nó thôi 
thúc ta hành động vì con người, vì dân, vì nước. Nó 
mách bảo ta nhận biết, phân biệt điều thiện, điều ác. 
Nó là cái tâm trong sáng làm ta thanh thản, không



phải lo âu, sợ hãi. Nó giúp ta tiếp nhận những giá trị 
đích thực thuộc về con người. Nó cũng là động lực, mục 
đích cao cả để ta sống cho xứng đáng là một con người.

Trí là trí tuệ, là sự hiểu biết, là tri thức. Người xưa 
đã nói không có trí, không có học thì như cảo, như 
thảo (như cỏ, như cây), không biết đạo lý làm người, 
không có hiểu biết để làm chủ, để biết sống hoà vào 
thế  giới tự nhiên, xã hội. Thiếu đầu óc, tri thức, thiếu 
tài năng sáng tạo, thì làm việc gì cũng khó, không thể 
thành đạt được.

Dũng là ý chí dũng cảm của con người, là hành 
động dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm để làm 
những việc phải làm, những điều hay lẽ phải. Đó là 
thước đo phẩm giá con ngưòi, là lao động vĩ đại của tâm 
hồn, ý chí con ngưòi. Thiếu lòng dũng cảm, con người 
chỉ là những sinh vật bình thường, nhỏ yếu. Mất lòng 
dũng cảm, con ngưòi có thể trỏ thành kẻ phản bội, đê 
hèn, có thể mất tấ t cả.

Có nhân sẽ thôi thúc để có trí, trí càng sâu rộng thì 
nhấn càng cao đẹp, và càng cần có dũng lớn lao phi 
thường để thực hiện cho được điều cao đẹp của nhân và 
trí. Có nhân mà không có trí thì lòng tốt cũng hạn hẹp 
và khó giúp được gì cho ai. Có trí mà không có nhân thì 
dễ trở thành kẻ bất nhân, xảo quyệt, ích kỷ, hại ngưòi.

Vả lại những người có việc làm với mục đích, động 
cơ xấu thì cũng khó tiếp nhận được những tri thức 
đích thực vì con người. Có nhân, có trí mà không có 
dũng thì dễ trở thành người nói suông, không dám



làm những điều hay lẽ phải. Có dũng mà thiếu nhân, 
thiếu trí có thể trở thành người liều lĩnh, quậy phá, 
ngang tàng, dễ bị người khác lợi dụng làm điều xấu. 
Nhân-Trí-Dũng không thể tách rời, có quan hệ hữu cơ 
bổ sung lẫn nhau, tạo thành phẩm chất toàn vẹn cơ 
bản của con người. Khổng Tử nói: Trí-Nhân-Dũng, ba 
thứ ấy là những đức tính quý mà xưa nay được coi 
trọng trong thiên hạ, nhưng khi thi hành thì chỉ là 
một mà thôi. Có nhân không lo âu, có tr í không do 
dự, có dũng không sợ hãi. Muôn có nhân phải rèn 
luyện, muôn có trí phải học tập, muôn có dũng phải 
hành động vượt khó khăn.

Lịch sử đấu tranh lâu dài của dân tộc đã xây dựng 
nên truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam, đã sản 
sinh ra nhũng con người tiêu biểu như: Hai Bà Trưng, 
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 
Quang Trung, nhà giáo Chu Văn An, nhà thơ Nguyễn 
Đình Chiểu, nhà duy tân Phan Bội Châu, Phan Châu 
Trinh... và ngày nay là những anh hùng trong thòi đại 
Hồ Chí Minh. Đó là những tấm gương cao cả về khí 
phách anh hùng, về nhân cách của người Việt, về phẩm 
chất truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam. 2

2. BÁC LÀ  ĐỈNH CAO TOÀN VẸN

"Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã 
sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và 
chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và



non sông đất nước ta" (Điếu văn của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam). Bác đã kế thừa 
và phát huy những truyền thông tốt đẹp của dân tộc ta 
trong thời đại mới. Người là tinh hoa của dân tộc, kết 
hợp với những tiến bộ và lương tâm của thế giới hiện 
đại. Do vậy Nhân - Trí - Dũng trong thời đại Hồ Chí 
Minh vừa kê thừa truyền thông, vừa dựa trên một cơ sở 
hoàn toàn mới.

Trước hết cần hiểu chữ Nhân của Bác Hồ như thê nào?
Từ truyền thông yêu nước, thương dân của dân 

tộc, từ vô'n hiểu biết về đạo Nhân của Khổng Tử, Bác 
đã ra đi tìm đường cứu nước. Đã bao lần Bác cảm 
động không cầm được nước mắt trưốc những đau 
thương của người dân thuộc địa, gương yêu nước 
dũng cảm của thị trưởng Coóc, và những tư tưởng 
tiến bộ cách mạng của nhân loại đang trải qua. Ngay 
từ khi mới trở thành người cộng sản, Bác đã có những 
bài báo đóng góp bằng thực tế  lịch sử và dân tộc của 
phương Đông để vận dụng thực hiện những tư tưởng 
tiến bộ về tự do, bình đẳng ở các thuộc địa. Đặc sắc 
nhất là tư tưởng trọng dân. Mạnh Tử (-372-239), đã 
phát triển triết lý của Khổng Tử lên thành Quốic giáo. 
Ong có câu nói nổi tiếng: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, 
quân vi khinh" (Lợi ích của dân trước hết, sau đó đến 
lợi ích của nhà nước, lợi ích của vua không đáng kể). 
Năm 1924, khi học tập ở trường Đại học phương 
Đông, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: "Mạnh Tử là 
một lý luận gia cách mạng của thế hệ ông bởi vì ông



là tác giả đầu tiên của câu nói: "Dân là tấ t thảy, vua 
không là gì cả"1.

Khi Chính phủ Trung Hoa dân quốc ban hành 
quyết định xoá bỏ những nghi lễ tưởng niệm và đền thờ 
Khổng Tử tại Quảng Châu, ngày 20 tháng 2 năm 1927, 
trên báo Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc viết bài "Khổng 
Tử", đặt vấn đề xem đó có phải là hành vi thật sự cách 
mạng không.

Người viết: "Đạo đức của ông, học vấn của ông và 
những kiến thức của ông làm cho những người cùng 
thời và hậu th ế  phải cảm phục. Ông nghiên cứu và 
học tập không mệt mỏi, ông không cảm thấy xâ'u hổ tí 
nào khi học hỏi người bề dưới... Công thức nổi tiếng 
của ông "Nhìn ngoài, nhìn vào việc từ chỗ nào đi đến 
như thế, xem cái người ta đi tới chỗ đó, xét cái người 
ta hoà lòng, thì người ta giấu làm sao được mình", 
biểu hiện chiều sâu về tr í tuệ của ông"... "Còn những 
người An Nam chúng ta  hãy tự hoàn thiện mình, về 
mặt tinh thần, bằng cách đọc các tác phẩm của 
Khổng Tử, và về m ặt cách mạng thì cần đọc các tác 
phẩm của Lênin"2.

Tháng 5 năm 1950, Bác đã nói về công tác huấn 
luyện và học tập là: "Người huấn luyện nào tự cho là 
mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất. Khẩu 
hiệu "Học không biết chán, dạy không biết mỏi" treo 
trong phòng họp chính là của Khổng Tử. Tuy trong học



thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng song 
những điều hay trong đó thì chúng ta nên học.

"Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu 
hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước 
để lại". Lênin dạy chúng ta như vậy"1.

Điều quý báu nhất của dân tộc ta đã được Bác 
khẳng định với niềm tin mãnh liệt là: "Dân ta có một 
lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý 
báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm 
lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn 
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy 
hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ 
cướp nước"2.

Cách mạng tháng Tám và bản Tuyên ngôn độc lập 
ngày 2 tháng 9 năm 1945 là kết quả đỉnh cao truyền 
thông độc lập tự chủ của dân tộc; là sự noi gương và 
thực hành những tư tưởng về độc lập và nhân quyền 
của Cách mạng Mỹ 1776; về tự do, bình đẳng, bác ái 
của Cách mạng Pháp 1789; về dân tộc, dân quyền, dân 
sinh của Cách mạng Trung Quốc 1911; và về tính triệt 
để của Cách mạng vô sản Nga 1917. Quan niệm mới và 
đặc sắc của Bác Hồ trong tuyên ngôn độc lập là phải 
gắn liền quyền con người với quyền dân tộc. Hai quyền 
đó thống nhất và là tiền đề cho nhau. Độc lập tự do của 
dân tộc là điều kiện tiên quyết cho quyền cá nhân mỗi 
con người. Cách mạng tháng Tám đã giải phóng đồng



bào ta thoát khỏi chế độ quân chủ chuyên chế phong 
kiến và xiềng xích thực dân, đã mỏ ra một kỷ nguyên 
mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khai sinh ra nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thành quả sự phát 
triển liên tục của lịch sử, là kết tinh những tư tưởng 
tiến bộ nhất về quyền con người và quyền dân tộc của 
tấ t cả các dân tộc trên thế giới.

Trong lịch sử lâu dài của dân tộc, chưa bao giờ vai 
trò của nhân dân được đề cao, phát huy mạnh mẽ, 
toàn diện và đầy đủ như trong thòi đại Hồ Chí Minh. 
Cũng chưa bao giò đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn 
dân được giáo dục, rèn luyện có hệ thống, liên tục và 
sâu sắc về mục đích phục vụ nhân dân như trong thời 
Bác Hồ. Những điều kỳ diệu mà cách mạng Việt Nam 
đạt được cũng bắt nguồn từ đó. Những tư tưởng cao 
đẹp về dân là gốíc, "dân vi quý" cách đây trên hai ngàn 
năm đã được thực hiện, phát triển và thăng hoa rạng 
rỡ ở Việt Nam.

Lịch sử dân tộc ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ để thực 
hiện những lời căn dặn tâm huyết của Bác Hồ nói về 
nhân dân:

"Nước ta là nưốc dân chủ.
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân...
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương
do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.



Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở 
nơi dân...
Lực lượng của dân rấ t to.
Việc dân vận rất quan trọng.
Dân vận kém thì việc gì cũng kém.
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"1.

"Cán bộ từ trên xuống dưới, từ Bác đến cán bộ xã 
đều là đầy tó của nhân dân, không phải là vua, là quan 
như ngày trước mà đè đầu cưỡi cổ nhân dân"2.

Trong những năm tháng thử thách cực kỳ nghiêm 
trọng của dân tộc, khi quân Mỹ ồ ạt leo thang đánh phá 
miền Bắc và đổ bộ vào miền Nam, Bác Hồ đã về "thăm" 
Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Người đọc từng dòng chữ trong 
bia về Nguyễn Trãi, như một cuộc hẹn gặp lịch sử vói 
người cách đây hơn năm thế kỷ, người đã từng nói: 
"Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân", "việc 
nhân nghĩa cốt ở yên dân". Trong dịp kỷ niệm ngày 
sinh lần thứ 75, Bác đã sang Trung Quốc vp. tối "thăm" 
Khổng Tử. Tại Khổng miếu và Khổng lâm (nơi thờ 
Khổng Tử), Bác kể lại bài viết của Bác về Khổng Tử hồi 
ở Pháp năm 1921, nói về "lấy dân làm gốc" và "dân vi 
quí". Người đã đọc lại lời văn bằng tiếng Pháp và hỏi 
đồng chí thư ký cùng đi: "Chú xem Bác dịch như vậy có 
được không?".

Trong niềm xúc động và tự hào mãnh liệt, đồng chí
Vũ Kỳ kể lại: "Đâu có phải là Bác dịch, đâu có phải chỉ

»



là chữ nghĩa. Đó là tấm lòng, là trái tim, là cả cuộc đời 
của Bác... Tất cả, tấ t cả sức lực và trí tuệ, nỗi lo và 
niềm vui, những ngày căng thẳng, những đêm trằn 
trọc, Bác đều hướng vào một mục đích duy nhất là "dân 
vi quý". Trong những năm tháng quân dân cả nước 
đang quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Bác đã 
viết "Những lời dặn lại" cho mai sau. Trong di chúc của 
Người ta thấy: "Trước hết nói về Đảng" "Đầu tiên là 
công việc đối với con người". Còn về việc riêng, Bác viết: 
"Suốt đòi tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế 
giới này, tôi không có điểu gì phải hối hận, chỉ tiếc là 
tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn 
nữa". Bác kính yêu của chúng ta là như vậy! Quá khứ, 
hiện tại và tương lai luôn thông nhất toàn vẹn và sâu 
xa trong tâm hồn Người.

Để đền đáp lại công lao và tấm lòng vì dân như trời 
như biển của Bác, nhân dân ta đã thực hiện 30 năm 
kháng chiến thần thánh, đi tới thắng lợi hoàn toàn. Từ 
trong lòng dân đã cất lên tiếng ca, lời khen về một thòi 
vẻ vang "ra ngõ gặp anh hùng", "Đảng viên đi trước 
làng nưốc theo sau", "Dễ trăm lần dân không cũng chịu, 
khó ngàn lần dân liệu cũng xong"!

Chữ Nhân của Bác bao giờ cũng gắn liền vói chữ 
Trí và Dũng. Vì dân vì nước mà vươn tới đỉnh cao của 
trí tuệ và dũng cảm hy sinh. Tất cả tài năng, bản lĩnh, 
khí phách anh, hùng cũng chỉ vì mục đích độc lập, tự do 
cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.



Đỉnh cao về chữ Trí của Bác là tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan 
điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của 
cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam lấy chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. "Hồ Chí 
Minh toàn tập" là bộ sách kinh điển lớn nhất, có giá trị 
lý luận và thực tiễn cao nhất của cách mạng Việt Nam.

Đặc trưng tư tưởng Hồ Chí Minh là kết hợp nhuần 
nhuyễn triết học phương Đông với triết học phương 
Tây, nắm vững nền văn hoá dân tộc và tiếp thu một 
cách sáng tạo chủ nghĩa M&c-Lênin trong điều kiện cụ 
thể của nước ta. Nội dung cơ bản cốt lõi của tư tưởng 
Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. Đó là con đường Bác đã chọn để đi tới tự do 
hạnh phúc cho nhân dân.

Đỉnh cao về chữ Dũng của Bác là chủ nghĩa anh
hùng cách mạng Việt Nam với năm nội dung Người đã

*

chỉ ra là: (1) Trung vối nước, hiếu với dân, luôn nêu cao 
tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quêm mình; (2) 
Chấp hành triệt để đường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi 
tình huống; (3) Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật 
và nghiệp vụ, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả chiến đấu; (4) Nâng cao 
ý thức tập thể, tổ chức kỷ luật, đoàn kết; (5) cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư, khiêm tôn giản dị, gương 
mẫu về mọi mặt. Những tấm gương anh hùng ở mọi lứa



tuổi là tiêu biểu cho khí phách anh hùng Việt Nam 
trong thời đại mới, mà vĩ đại nhất là tấm gương Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

Trong dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 70 của Bác, 
đồng chí Trường Chinh đã nói: "Người tiêu biểu nhất 
cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh 
những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Người đã 
phát huy truyền thong đạo đức phương Đông là Trí, 
Nhân, Dũng trên một cơ sở hoàn toàn mới".

Sự toàn vẹn của Bác thể hiện trước hết ở việc Người 
là tấm gương, là đỉnh cao truyền thống Nhân-Trí-Dũng 
của dân tộc. Tấm gương ấy là linh hồn, là nguồn động 
viên cả dân tộc, tạo ra những thắng lợi kỳ diệu cho cách 
mạng. Bác đã suốt đòi "Học không biết chán, dạy không 
biết mỏi", để giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
những phẩm chất toàn vẹn ấy. Những di sản Người để 
lại sẽ mãi mãi phát huy những phẩm chất toàn vẹn cho 
các thế hệ mai sau. Tất cả đều đạt tới đỉnh cao của dân 
tộc và thòi đại, do vậy sẽ có sức sông trường tồn. Dân tộc 
ta đã sinh ra những vĩ nhân làm hay, làm đẹp cho đất 
nưốc như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, và vị danh tướng 
được nhân dân tôn vinh là Đức Thánh Trần - linh hồn 
của Đại Việt là Trần Hưng Đạo. Đạt tới đỉnh cao thời đại 
toàn vẹn nhiều mặt như Bác thật là niềm tự hào lớn lao 
cho dân tộc, là đóng góp vẻ vang cho nhân loại.

Nếu phải tóm tắ t toàn bộ cuộc đời sự nghiệp của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói gọn trong ba chữ: Vì 
nhân dân. Tình yêu mãnh liệt, trí tuệ thiên tài của



người anh hùng dân tộc vĩ đại, tất cả chỉ vì nhân dân. 
Những tổ chức do Người sáng lập ra như Đảng Cộng 
sản Việt Nam cũng vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra 
không có lợi ích nào khác. Nhà nước cũng của dân, do 
dân, vì dân. Những anh bộ đội Cụ Hồ suốt đời "Vì nhân 
dân quên mình, vì nhân dân hy sinh". Các tổ cjiức pháp 
quyền cũng để bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Các đoàn 
thể quần chúng là tiếng nói, nguyện vọng, là tổ chức 
của các tầng lớp nhân dân. Vì nhân dân là làm sao phát 
huy sức mạnh sáng tạo vĩ đại của toàn dân, để đem lại 
tự do hạnh phúc cho toàn dân, trong đó có gia đình và 
bản thân mỗi người. Từ lời dạy của Bác với các cháu là 
"yêu Tổ quốc, yêu đồng bào", đến đạo đức cách mạng 
của Người là trung vối nước, hiếu với dân, đến lời di 
chúc dặn dò của Bác với cán bộ đảng viên phải xứng 
đáng là người lãnh đạo người đày tớ thật trung thành 
của nhân dân, tất cả chỉ vì nhân dân mà phục vụ. Bài 
học A, B, c ấy, Bác dặn phải học suốt đời mới thuộc. 
Dân là vạn đại! Bác là sống mãi! Người là tấm gương 
của muôn đời!

Từ cách đây trên hai ngàn năm, các cụ Khổng - 
Mạnh đã coi dân là gốíc, dân là quý nhất. Các Mác ngay 
từ tuổi trẻ đã chọn một nghề đem lại hạnh phúc cho 
nhiều người nhất, coi đó là hạnh phúc nhất. Bác Hồ là 
người đã nhiều lần nói: Cán bộ là người đầy tớ của 
nhân dân. Cả cuộc đời cao đẹp của Người đã khẳng 
định điểu ấy. Ngày nay nhân dân đã thật sự làm chủ 
đất nước, nhà nước đã thật sự là của dân, do dân, vì



dân thì cán bộ nhất định chỉ là người đầy tớ của nhân 
dân mà thôi. Phục vụ nhân dân đang trở thành lẽ sông 
và hạnh phúc của mọi người. Đây là quan điểm cách 
mạng nhất từ xưa đến nay về môi quan hệ giữa con 
người vối con người.

3. TẤM GƯƠNG BÁC Hồ MẢI MÃI THÔI THÚC

CHÚNG TA VƯỢT MỌI KHÓ KHẢN ĐỂ Đổl MỚI, 

SÁNG TẠO VÀ THÀNH CÔNG

Không biết đã từ bao giờ nhân dân Nam Bộ có câu 
ca dao:

"Tháp Mưòi đẹp nhất bông sen,
Nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

Bác là người Việt Nam đẹp nhất, là "tượng trưng cho 
những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách 
của dân tộc và của loài người". "Nổi bật lên trong tấm 
gương cao đẹp của Người là những phẩm chất của một 
nhà lãnh tụ kiểu mới của nhân dân: có lý tưởng mãnh 
liệt, ý chí kiên cường, có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, 
có khả năng hấp dẫn và thuyết phục đối với quần chúng, 
có tác phong gần gũi với trí, trọng dụng người tài...".

Tấm gương Bác Hồ trước hết là những sáng tạo 
vươn tới đỉnh cao trong cuộc đời sự nghiệp của Người. 
Bác là nhà hoại? động thực tiễn vĩ đại, với tư duy độc lập 
tự chủ, đã vận dụng tài tình, nhuần nhuyễn những tinh 
hoa của dân tộc và thời đại, để sáng tạo nên một hệ 
thống tư tưởng của mình, soi đường thắng lợi cho cách



mạng Việt Nam. Người đã góp phần phát triển học 
thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa, và đã giành 
thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc. Người đã xây 
dựng chính đảng vô sản ở một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến với nét sáng tạo độc đáo của Việt Nam, từ 
bài học của chính con đường Người đã trải qua. Người 
đã khai sinh và xây dựng một nhà nước kiểu mới của 
dân, do dân, vì dân để "vừa kháng chiến, vừa kiến 
quốc", "vừa chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ 
nghĩa xã hội", dẫn tới thắng lợi hoàn toàn của hai cuộc 
kháng chiến. Bác Hồ là bậc thầy sáng tạo về phương 
pháp cách mạng. Đồng chí Trường Chinh viết: "Thiên 
tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng và tính sáng tạo cách mạng của quần chúng 
nhân dân ta đã biểu hiện nổi bật trong lĩnh vực này". 
Bác đã khởi xướng phong trào đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân, chủ nghĩa đê quốíc, giải phóng các dân 
tộc thuộc địa, giành lại độc lập tự do. Đó ỉà sự nghiệp 
văn hoá cao cả, vĩ đại. Bản thân Bác là nhà thơ, nhà 
văn, nhà báo cách mạng vĩ đại, "là người mở đầu và đặt 
nền móng cho nền văn xuôi cách mạng ở nước ta". "Nhà 
văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời 
đại mới, một nền văn hoá mới trong lịch sử dân tộc Việt 
Nam". Con người bao giờ cũng là mục tiêu và động lực 
của cách mạng, là người sáng tạo ra lịch sử và cũng 
chính là sản phẩm thời đại của mình. Bác đã có .những 
cống hiến chiến lược về xây dựng con người, giải phóng 
con người khỏi thân phận nô lệ, khỏi cái đói, cái dốt,



giải phóng tiềm năng sáng tạo phát triển của con người. 
Bác đã suốt đời thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức 
cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách 
thiết thực, sâu sắc và cảm động, cả  cuộc đời Người là 
tấm gương lớn toàn vẹn và sáng tạo.

Tấm gương Bác Hồ là bài học đã vượt qua những 
khó khăn thử thách lốn lao. Hơn 30 năm ở nước ngoài, 
Người đã phải tự kiếm sổng để hoạt động; vượt qua mọi 
sự theo dõi, đe doạ, lùng bắt của mạng lưới thực dân đế 
quốc; vượt qua hai lần bị tù đày và án tử hình. Tiếp đến 
gần mười năm bị tổ chức, cấp trên hiểu lầm, phê phán, 
Người rấ t đau buồn, khổ tâm, nhưng đã kiên trì vượt 
qua. Thử thách lớn nhất là cuộc "đụng đầu lịch sử", Bác 
và Đảng ta đã lãnh đạo cả dân tộc, đánh thắng hai đế 
quốíc to. Người còn vượt qua thử thách của thời gian, 
tuổi tác, riêng tư. Suốt 24 năm ở đỉnh cao nhất của vinh 
quang và quyền lực Bác vẫn giản dị, khiêm tôn, gương 
mẫu, sáng suốt, gần gũi và muôn vàn kính yêu! Tấm 
gương của Người sẽ mãi mãi thôi thúc mãnh liệt thế hệ 
trẻ Việt Nam làm theo lời Bác, đã trở thành bài ca: 

"Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chi ắt làm nên"1.

Bài thơ tặng và khuyên thanh niên của Bác tháng 9 
năm 1950 trên đây, có khác với ý kiến có người cho



rằng tấm gương của Bác "khó ai có thể sánh kịp, khó ai 
có thể vượt hơn". Khi đương thòi, Bác đã nhiều lần căn 
dặn cán bộ phải chính tâm, tấ t cả là "do lòng mình mà 
ra", phải giữ gìn lòng dạ trong sáng.

Bác đã để lại nhiều điểu chỉ dẫn cụ thể về công tác 
huấn luyện và học tập cho cán bộ. Trong hội nghị huấn 
luyện và học tập tháng 5 năm 19501, Người nhắc nhở: 
"Việc huấn luyện còn hữu danh vô thực, làm chỉ cốt 
nhiều mà không thiết thực, chu đáo". Bác yêu cầu: 
"Người huấn luyện của đoàn thể phải làm kiểu mẫu về 
mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc". Việc huấn 
luyện phải gắn liền lý luận với thực tế, phải nhằm đúng 
nhu cầu, phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng. "Phải 
huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho 
sạch những vết xấu xa trong đầu óc", về  tài liệu phải 
thích hợp với trình độ người học. Bác đã kể lại mẩu 
chuyện hỏi anh chị em cán bộ đi học về đều khen học 
Các Mác vui lắm, hay lắm, nhưng không, hiểu gì cả. 
Người cho "thế là phí công, phí của, vô ích". Bác còn yêu 
cầu cán bộ: "Phải biết tự động học tập", "Học để sửa 
chữa tư tưởng", "Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng", 
"Họ để tin tưởng", "Học để hành", "Học ở trường, học ở 
sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân 
dân là một thiếu sót rất lớn"1.

Trong hội nghị tuyên giáo miền núi ngày 31 tháng 
8 năm 19632, ngay từ lòi mở đầu Bác đã nhắc nhở: "Cả



hội nghị hôm nay có hơn 200 đại biểu, thế mà chỉ có 5 
phụ nữ, trong 5 phụ nữ lại không có một phụ nữ dân 
tộc thiểu sô' nào". Bác đã quan tâm tối mọi mặt của 
đồng bào miền núi. Người nói: "Nói thế nào cho đồng 
bào hiểu được, đồng bào làm được, đó là nói được chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng 
chỗ mới là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin." Người mong 
mỏi: "Nếu xuất phát từ nhiệt tình cách mạng, thương 
yêu đồng bào thì nhất định sẽ làm tô't Bác là tấm 
gương đã trực tiếp vừa biên soạn tài liệu, vừa giảng dạy 
và tổ chức các lớp học đào tạo thanh niên cách mạng 
Việt Nam từ 1925 đến 1927 ở Quảng Châu, Trung 
Quốc. Khi là Chủ tịch nước, Người vẫn trực tiếp nói 
chuyện, truyền đạt các nghị quyết của Trung ương tới 
đội ngũ cán bộ. ở  tuổi 76, Bác đã đến thăm và nói 
chuyện tại lớp huấn luyện đảng viên mới của Thành uỷ 
Hà Nội - thực tế  là Bác đã trực tiếp giảng bài, một bài 
giảng^âutsắc, mẫu mực1.

Người Việt Nam có truyền thông ưa viêc làm, coi 
trọng t hực tế và tấm gương có thật. Vì việc làm cao hơn 
lời nói, thực tế  là thước đo chân lý. Một tấm gương tốt 
có sức cảm hoá thuyết phục hơn cả những lòi giáo huấn 
cao xa. Bác vừa là tấm gương, vừa là nhà hoạt động 
thực tiễn vĩ đại. Bác thường mong mỏi cán bộ và các 
đơn vị, địa phương, phấn đấu trở thành kiểu mẫu, đầu 
tàu, đi trước, để làm gương động viên người khác. Học



đi đôi với hành. Nói thì phải làm. Đồng chí Nguyễn Văn 
Linh, khi là tổng bí thư, đã có sáng kiến về "những việc 
phải làm ngay", ký tên N.V.L và giải thích bút danh đó 
là: "Nói và làm". Học tập và làm theo tấm gương của 
Bác là như vậy.

Bác thường có những lời dạy cụ thể, phù hợp với mỗi 
ngành, mỗi nghề, mỗi lứa tuổi. Thật hạnh phúc cho dân 
tộc đến ngày nay, mỗi người vẫn có thể soi mình vào lời 
dạy của Bác mà phấn đấu đi lên. Song trong thực tế, có 
người chỉ thích làm việc lớn, không muốn làm việc nhỏ 
hàng ngày. Chỉ muốn làm thầy, không muốn làm thợ. 
Điều đó trái hẳn với Bác. ở  tuổi 75, Bác nói vẫn phải học 
thêm. Ngày ba lần, Bác tự xuống nhà ăn cách nhà sàn 
khoảng 100 mét để ăn cơm. Có ngày trời mưa, anh em đề 
nghị Bác ở nhà để đưa cơm lên, nhưng Bác không chịu. 
Bác bảo, Bác tránh được mưa thì chú cần (người phục 
vụ Bác) lại bị ướt. Ngày sinh nhật, Bác vui vẻ mời mọi 
người ăn kẹo, ăn bánh, và dặn nhó để phần cho các thím 
và các cháu ở nhà nữa. Khi bàn về sách người tốt việc 
tốt, Bác căn dặn cán bộ không được coi thường những 
việc nhỏ hàng ngày. Vì có từng giọt nước nhỏ thấm vào 
lòng đất, chảy ra thành suối, thành sông, hợp lại mới 
thành biển cả. Do vậy, hãy học tập làm theo lời Bác, hãy 
bắt đầu từ những việc nhỏ bình thường hằng ngày. Điều 
đó ai cũng có thể làm được.

Học tập Bác là học cái ý chí muôn đi tới tận cùng
!*

của sự hiểu biết đích thực và không ngừng hoàn thiện 
bản thân. Tìm hiểu các cuộc cách mạng trên thế giới,



Bác muốn chọn một cuộc cách mạng triệt để, "cách 
mạng đến nơi", nghĩa là chính quyền phải trao cho sô" 
đông quần chúng, để nhân dân không phải làm một 
cuộc cách mạng lần nữa, để nhân dân ai cũng có hạnh 
phúc, phải diệt giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt và cả 
giặc nội xâm nữa. Điều Bác luôn căn dặn và mong 
muốn với cán bộ là phải xứng đáng là người lãnh đạo và 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Có như 
vậy, nhân dân mới thật sự được hạnh phúc. Bác đã trọn 
đời nêu tấm gương chính tâm, tu thân, học cốt để sửa 
mình, lấy tự sửa mình làm gốc. "Đó là ý chí không 
ngừng tự tu dưỡng, không ngừng tự rèn luyện, từ lúc 
bước vào đời, cho đến khi từ giã cuộc đời, từ người bồi 
tàu, quét tuyết, đến vị Chủ tịch nước, Người đã kiên 
cường, nhẫn nại rèn luyện để không ngừng hoàn thiện. 
Vì vậy, địa vị càng cao, uy tín càng rộng, đức độ của 
Người càng lớn, càng đẹp, càng toả sáng".

Học tập và làm theo tấm gương của Bác là tiếp 
tục thực hiện những điều mong mỏi, khát vọng lớn 
lao của Người. Chúng ta đang tập trung phát triển 
kinh tế, xoá đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Đó chính là tiếp tục thực hiện "ham muôn tột 
bậc" của Bác "là làm sao cho nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"1.



Điểu cao quý ở đây là "ai cũng có", "ai cũng được", 
chứ không phải chỉ một sô" người.

Trong thư gửi học sinh ngày khai trường đầu tiên 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Bác căn dặn và 
mong đợi: "Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên 
những người công dân hữu ích cho nưốc Việt Nam, một 
nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực 
sẵn có của các em", "Non sông Việt Nam có trở nên tươi 
đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tối đài vinh 
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được 
hay không, chính là nhò một phần lớn ở công học tập 
của các em"1. Những lời kỳ vọng thiết tha của Bác sẽ 
mãi mãi thôi thúc chúng ta: đổi mối không ngừng công 
tác giáo dục và đào tạo, hội nhập mạnh mẽ với thế giới 
hiện đại, để Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy 
với tấ t cả các nước. Cuộc sông đang đòi hỏi phải nhanh 
chóng tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại, để sớm đưa 
nước ta ra khỏi địa vị nước nghèo, chậm phát triển. Các 
dân tộc ngày càng gần nhau trong thế giới phẳng. Song 
cuộc sổng cũng đang đòi hỏi bức xúc phải giữ gìn phát 
huy những giá trị cao đẹp của dân tộc. Lúc này, càng 
nhớ Bác, càng thấu hiểu tấm lòng của Bác với đất nước. 
Bác căn dặn: "Từ nay về sau nhân dân ta và Đảng ta 
phải giữ gìn và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng".

Nói về giá trị đạo đức nhân cách của Bác, trong bài 
"Hồ Chí Minh là nhân cách thòi đại", nhà sử học Mỹ



J. Stenson đánh giá: "Thế giới đang đứng trước thảm 
hoạ tha hoá về vật chất, con người đang bị đẩy vào cuộc 
sông tiện nghi tối đa, xa dần cuộc sông thiên nhiên... 
Một sô" đông người đã tha hoá chạy theo cuộc sống 
hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức, 
coi sự hưởng thụ là mục đích của cuộc sông, nhân loại 
lại tìm về tấm gương sáng ngời nhân cách của Hồ Chí 
Minh, một tấm gương cho mọi thế hệ tiếp sau".

Nhiều chủ trương được Bác đề ra rất sớm, từ giữa 
những năm 40 và 50 của thế kỷ XX như: chống giặc đói, 
phong trào bình dân học vụ để xoá mù chữ, trồng cây, 
trồng người v.v... đến cuối thế kỷ đã được Liên hợp quốc 
đề lên thành những cuộc vận động lớn trên toàn thế giói, 
và còn trở thành những mục tiêu của thê kỷ XXI.

Học tập Bác là đi theo con đường của Bác để biến lý 
tưởng mục tiêu cao cả của Người thành hiện thực. Cuộc 
sông hiện đại đang đòi hỏi không ngừng đổi mới và 
sáng tạo. Con đưòng và sự nghiệp của Bác là tấm gương 
của "một nhà đổi mới cách mạng dũng cảm và sáng 
tạo". "Suốt cuộc đời hoạt động hết sức phong phú của 
mình, bao giờ Người cũng xuất phát từ thực tế, tránh 
những suy nghĩ bảo thủ, giáo điều; tránh lặp lại những 
giải pháp có sẵn không còn phù hợp; luôn tìm tòi để 
không ngừng đổi mới và sáng tạo". Trong bài: "Xây 
dựng những con người của chủ nghĩa xã hội" (tháng 3 
năm 1961), Người nói: "Mỗi người lao động cần có tinh 
thần dám nghĩ dám làm, vươn lên hàng đầu... cần  tin 
rằng chúng ta có đầy đủ sức mạnh, can đảm và thông



minh để xây dựng cuộc đời mới của mình"... cần "có 
tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, học tập cái mới, ủng 
hộ cái mới, thực hiện cái mới"1.

Thực tế cuộc sống đôi mới vừa qua, chúng ta đã làm 
theo tinh thần của Bác và đã đạt được thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử. Chúng ta thực hiện cơ chế thị trường định 
hưống xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập, tiếp thu những 
thành tựu mới nhất của thế giới hiện đại để giải phóng, 
phát triển sức sản xuất, để mỗi bước phát triển kinh tế 
gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội. Chúng ta xây dựng 
nhà nưốc pháp quyền của dân, do dân, vì dân là để quản 
lý tốt đất nước, xã hội và bảo đảm vững bền đất nước này 
là của dân. Thật không có công việc nào đòi hỏi toàn dân 
phải có nhiều đổi mới sáng tạo, liên tục, lâu dài, như công 
việc xây dựng "cuộc đời mới của mình". Vì chân lý bao giờ 
cũng là cụ thể, cách mạng bao giờ cũng phải sáng tạo.

Bác đã đi xa trưốc ngày đất nước toàn thắng. 
Nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, Người đã chỉ ra 
những công việc to lớn cơ bản phải làm sau ngày chiến 
thắng, để đảm bảo cho đất nước phát triển vững bền. 
Đó là việc đội ngũ tiền phong lãnh đạo phải toàn tâm, 
toàn ý phục vụ nhân dân, để làm tốt việc dẫn đường chỉ 
lối cho cả dân tộc, để phòng ngừa những sai lầm. Đồng 
thòi phải tổ chức động viên được lực lượng vĩ đại của 
toàn dân xây dựng đất nước. Trong Di chúc viết tháng 5 
năm 1968, Người xác định công việc ngay sau ngày



hoàn toàn thắng lợi: "Đó là một công việc cực kỳ to lớn, 
phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn 
sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót 
và sai lầm. Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là 
chỉnh đôn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn 
viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng 
giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. 
Làm được như vậy, thì dù công việc to lón mấy, khó 
khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi".

"Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã 
cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mối mẻ, tốt tươi. Để 
giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này 
cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn 
dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân".

Hai vấn đề đặc biệt sâu sắc trong di chúc của Bác là 
chỉnh đôn Đảng và động viên toàn dân xây dựng lại đất 
nưốc. Đó là phương hướng phát triển cho đất nước cả 
hôm nay và mai sau. cả  hai điểu đó đã được thể hiện rõ 
ngay trong tiêu chí lớn Đại hội X của Đảng.

Học tập Bác và hiểu về Bác là một quá trình ngày 
càng đầy đủ và sâu sắc. Trong cuốn sách: "Văn hoá và 
đổi mới", đồng chí Phạm Văn Đồng viết: "Tư tưởng Hồ 
Chí Minh là một kho tàng đầy của báu, là di sản chứa 
đựng bao giá trị, giá trị đó, nói cho cùng, là giá trị văn 
hoá mà chúng ta  khai thác chưa được bao nhiêu"1.

1. Phạm Vân Đồng: Văn hoá và đổi mới, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.126.



Học tập vê Bác là để biết tự sửa mình, biết yêu 
thương nhiều hơn và thành đạt cao hơn. Thực tế cuộc 
sống đang đòi hỏi chúng ta phải trở lại những giá trị văn 
hoá của Bác Hồ. Như có người đã nói, lịch sử chỉ diễn ra 
có một lần, nhưng viết sử thường được viết đi, viết lại 
nhiều lần. Mỗi người, mỗi lần suy nghĩ và viết về Bác, 
đều có thể tìm hiểu được những giá trị văn hoá từ việc 
làm bình dị mà cao đẹp của Người. Suy ngẫm lại cho kỹ, 
mỗi lời nói, mỗi việc làm của Bác, dù lớn hay nhỏ, chúng 
ta đều thấy có cả Nhân, cả Trí, cả Dũng của Người.

Sông trong thế kỷ hội nhập và phát triển khoa học 
công nghệ hiện đại, học tập và làm theo tấm gương của 
Bác là để mãi mãi giữ gìn và phát huy truyền thông 
Nhân - Trí - Dũng của người Việt Nam, tạo nền tảng 
tinh thần vững chắc, lâu dài cho mỗi người và đất nước, 
nhân lên gấp bội sức mạnh của một dân tộc ngàn năm 
văn hiến ("văn" là văn hoá, "hiến" là hiền tài). Từ đó, 
đất nước ngày càng có nhiều tấm gương ngưòi tốt việc 
tốt. Mỗi người đều có thể vươn tới đỉnh cao thành đạt 
của mình. Đất nước ta, dân tộc ta, nhất định sẽ vươn tới 
những đỉnh cao mới, phát triển vững bền, sánh vai 
cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu 
hằng mong đợi.
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- VỪA ĐI ĐUỜNG VỪA KỂ CHUYỆN

Phạm Văn Đổng
- HỌC CHÙ TỊCH Hồ CHÍ MINH - CHÚNG TA HỌC Gi

- TU TƯỞNG* NGOẠI GIAO Hồ CHÍ MINH

Vũ Kỳ
-THU KÝ BÁC HỒ KỂ CHUYỆN

GS. Trần Văn Giàu 
-V ĩ ĐẠI MỘT CON NGUỜI

TS. Phạm Văn Bính
- PHƯƠNG PHÁP DÂN CHÙ Hồ CHÍ MINH

TS. Hoàng Trang - TS. Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên)
- TU TƯỞNG NHÂN VĂN Hồ CHÍ MINH vúl VIỆC 
GIÁO DỤC ĐỘI NGŨ CÁN Bộ,ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

-CUỘCGẠPGỜĐỊNH MỆNH

- MÃI MÃI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GU0NG ĐẠO ĐỨC Hầ ÇHI MINH
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