


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG TIN KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ 
Ra thường kỳ hàng tháng 

Số 05/2016 (280)  
THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 

Tổ 8, phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La 
Điện thoại: 022.3859418 & 022.3852044 

 
 
 
 
 
 
 

Ảnh bìa 1: baotanghochiminh.vn 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   HỒ CHÍ MINH  

        CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA THỜI ĐẠI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC 
NĂM 2016 

 
 
 
 
 
 
 



 

LỜI GIỚI THIỆU 
 

“Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi 
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác” 

                                               (Người đi tìm hình của Nước - Chế Lan Viên) 
Yên ả và thanh bình là ước mơ ngàn đời của người dân Việt Nam. Trong suốt chiều dài 

lịch sử của mình, dân tộc Việt Nam luôn kiên cường chống giặc ngoại xâm bảo vệ non sông 
gấm vóc. Cũng như bao đời, đất nước luôn có những người con ưu tú, những vị anh hùng: Ngô 
Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Họ là niềm tự hào, là vẻ đẹp, 
là khúc tráng ca trong bản hợp xướng bi hùng về sự trường tồn và bất tử của dân tộc. 
 Cuối thế kỷ XIX, cả phương Đông chìm trong cơn đại hồng thủy của chủ nghĩa thực dân 
đế quốc. Sự bất công, sự điêu tàn, uất hận bao phủ lên cả bầu trời của quê hương Việt Nam. Lần 
này, người anh hùng không phất cờ từ trong dân dã hay từ chốn cung đình mà là bắt đầu từ một 
chuyến ra đi, không phải để cầu cứu ngoại bang mà là để tìm chân lý, mong trả lại sức mạnh, sự 
tự do vốn có của dân tộc - Đó là Hồ Chí Minh. Cuộc hành trình dài 30 năm của người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Tất Thành là thiên anh hùng ca huy hoàng và vĩ đại nhất trong lịch sử 
dân tộc. Theo dòng thời gian, nó hòa vào ký ức dưới hình ảnh con tàu Đô đốc Latusơ Tơrêvin 
rời bến cảng Sài Gòn ngày 5.6.1911 mang theo chàng trai 21 tuổi quả cảm dưới tên gọi Văn Ba, 
vượt trùng dương bao la, quyết đi tới những chân trời xa lạ với một trái tim nồng nàn, một tâm 
hồn cao cả, một quyết tâm cháy bỏng là giành “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc 
tôi”. Cuộc hành trình đã đi qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia và hàng trăm thành phố 
lớn, nhỏ. Được tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa đã đưa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam - con 
đường cách mạng vô sản. 
 Sau 30 năm bôn ba nước ngoài, rời xa Tổ quốc, mùa xuân năm 1941, Người đã về nước 
trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đưa đến thành công của Cách mạng tháng 
Tám năm 1945, ngày 2.9.1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông Nam Á đã đánh dấu một mốc son chói lọi, chứng minh sự lãnh đạo tài tình, 
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện. 
 Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc ra đi 
tìm đường cứu nước vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại. Ngày nay, đất nước ta 
bước vào một kỷ nguyên mới, khoác trên mình diện mạo mới, đổi thay, hội nhập và phát triển, 
toàn Đảng, toàn dân ta nguyện vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã 
lựa chọn, xây dựng  một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh “sánh vai 
với các cường quốc năm châu” như mong ước giản dị của Người. 

Hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 
5.6.2016), Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Hồ Chí Minh - 
Cuộc hành trình của thời đại”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 
                                                                                          BAN BIÊN SOẠN 
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 Người đi tìm hình của nước. 
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Chế Lan Viên
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     BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC 

                         KHI NGUYỄN TẤT THÀNH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 
 

Đầu thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam diễn ra cuộc khủng hoảng về đường lối cứu 
nước, về giai cấp lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vượt qua sự hạn chế của điều 
kiện lịch sử xã hội Việt Nam lúc đó, vượt lên những hạn chế của các sĩ phu yêu nước 
đương thời, bằng thiên tài trí tuệ và bằng hoạt động thực tiễn của mình, Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi bức thiết đó, đã tìm ra giải pháp mới cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.   

Vào giữa thế kỷ thứ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thống trị ở Anh, 
Pháp, Đức và một số nước khác ở Tây Âu. Ở các nước này, giai cấp tư sản tăng cường áp bức, 
bóc lột giai cấp công nhân. Và cũng tại đây, phong trào công nhân phát triển từ “tự phát” đến 
“tự giác”, mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản trở nên gay gắt. Cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân đối với chủ nghĩa tư bản đòi hỏi phải có lý luận tiên phong 
dẫn đường. Để đáp ứng đòi hỏi đó, chủ nghĩa Mác ra đời với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 
Lý luận của chủ nghĩa Mác khẳng định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là 
lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Đến cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản thế giới chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa. Các nước đế quốc tranh giành nhau xâm chiếm thuộc địa và đã căn bản hoàn thành việc 
phân chia thế giới, áp đặt ách thống trị thực dân ở khắp các nước Á, Phi và Mỹ Latinh. Thế giới 
bị chia cắt làm hai: Một khu vực gồm các nước tư bản, có nền công nghiệp phát triển, thường 
được gọi là phương Tây, còn khu vực còn lại gồm các nước thuộc địa và phụ thuộc, nền kinh tế 
còn lạc hậu, thường được gọi là phương Đông. Vấn đề đặt ra cho các nước thuộc địa và phụ 
thuộc là làm thế nào để được giải phóng. Thế giới hình thành mâu thuẫn mới: Mâu thuẫn giữa 
các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Nó trở thành điều kiện khách quan cho 
phép phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa gắn bó với phong trào cách mạng quốc tế, đặc 
biệt là với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản. 

Sang đầu thế kỷ XX, nhiều sự kiện lịch sử diễn ra dồn dập, báo trước sự chuyển biến của 
tình hình quốc tế. Cuộc xung đột, tranh giành quyền lợi giữa các nước đế quốc đã dẫn đến cuộc 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), làm cho các mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa đế 
quốc trở nên gay gắt. Cùng với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước đế 
quốc, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc bùng lên 
mạnh mẽ, điển hình là Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ápganixtan, Inđônêxia v.v… 
Bão táp cách mạng với “phương Đông thức tỉnh” là nét đặc sắc của tình hình quốc tế trong giai 
đoạn này. 

Trong bối cảnh lịch sử ấy, Lênin đã phân tích tình hình cụ thể, tiếp tục phát triển chủ 
nghĩa Mác trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, đề ra lý luận cách mạng vô sản có thể thành công 
ở một số nước, thậm chí trong một nước tư bản phát triển trung bình; đồng thời nêu lên nguyên 
lý về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, về sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân ở các 
nước tư bản và các dân tộc ở các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế 

  THEO DẤU CHÂN NGƯỜI 
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quốc, thực dân. Thực tiễn chứng minh lý luận của Lênin là đúng với thắng lợi của cuộc Cách 
mang Tháng Mười năm 1917 dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga. Thắng lợi đó là nguồn 
cổ vũ lớn lao đối với cách mạng thế giới, nhất là cách mạng ở thuộc địa. Năm 1919, Lênin cùng 
các nhà cách mạng chân chính ở các nước thành lập Quốc tế Cộng sản – một tổ chức quốc tế 
của phong trào cách mạng thế giới. Quốc tế Cộng sản ra đời đánh dấu bước phát triển mới về 
chất của phong trào cách mạng vô sản và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên phạm vi 
thế giới. 

Trong bối cảnh chung của tình hình quốc tế, Việt Nam cũng bị chi phối bởi những điều 
kiện lịch sử đó. Việt Nam là một quốc gia hình thành sớm. Ý thức quốc gia, dân tộc, làm chủ 
đất nước của cộng đồng người Việt có từ ngàn xưa. Cuộc đấu tranh chống thiên tai và giặc 
ngoại xâm trong hàng ngàn năm lịch sử đã hun đúc cho dân tộc Việt Nam những truyền thống 
tốt đẹp: Yêu nước nồng nàn, độc lập tự chủ, kiên cường bất khuất, đoàn kết thống nhất… Dân 
tộc Việt Nam không ngừng giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó. 

Vào giữa thế kỷ thứ XIX, đế quốc Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta, giữa lúc chế độ 
phong kiến Việt Nam đang trên đà suy tàn, mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa 
chủ phong kiến trở nên gay gắt. Trước hành động xâm lược của đế quốc Pháp, chế độ phong 
kiến mà đại biểu là triều đình nhà Nguyễn đã chọn con đường quỳ gối đầu hàng, dâng nước ta 
cho Pháp. Chế độ phong kiến Việt Nam trước đây đại biểu cho dân tộc, đến nay bộc lộ rõ sự 
thối nát, bất lực và phản động. Mặc dù vậy, ngay từ khi đế quốc Pháp xâm lược nước ta, các 
phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta với truyền thống kiên cường bất khuất đã liên 
tiếp nổ ra khắp Bắc, Trung, Nam. Cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của nhân dân ta đã gây cho 
bọn xâm lược rất nhiều khó khăn, thiệt hại. Phải mất một phần ba thế kỷ, đế quốc Pháp mới đặt 
được ách thống trị lên đất nước ta. Tuy nhiên, các cuộc kháng chiến anh dũng đó đều không 
thành công, đều bị dập tắt trong máu lửa. Năm 1885, phong trào Cần Vương dưới sự lãnh đạo 
của các sỹ phu yêu nước phát triển rầm rộ, nhưng cũng chỉ kéo dài được đến năm 1896. Tuy các 
sỹ phu giàu lòng yêu nước, nhưng không có khả năng vạch ra được giải pháp mới phù hợp với 
hoàn cảnh lịch sử và xu thế phát triển của thời đại. Đến cuối thế kỷ thứ XIX, các phong trào yêu 
nước chống Pháp đều bị thất bại. Bởi kẻ thù mới này có tiềm lực kinh tế, có đội quân xâm lược 
nhà nghề với ưu thế về vũ khí, kỹ thuật và phương tiện chiến tranh. Nhận định phong trào 
chống Pháp của nhân dân ta thời kỳ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này có viết: “Cuối thế kỷ 
XIX chủ nghĩa đế quốc Pháp xâm lược Việt Nam. Bọn vua quan và phong kiến đê tiện và hèn 
nhát đầu hàng và câu kết với bọn đế quốc để tiếp tục nô dịch nhân dân Việt Nam nhiều hơn, 
khiến nhân dân Việt Nam khổ cực không kể xiết. Nhưng đại bác của bọn đế quốc không thể át 
tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt Nam… Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt 
Nam không ngừng phát triển, kẻ trước ngã, người sau đứng dậy. Nhưng tất cả những cuộc khởi 
nghĩa yêu nước ấy đã bị dìm trong máu. Những đám mây đen lại bao phủ đất nước Việt Nam”. 

Sang đầu thế kỷ XX, sau khi đã cơ bản hoàn thành giai đoạn vũ trang xâm lược nước ta, 
đế quốc Pháp tiến hành kế hoạch “khai thác thuộc địa”, nhằm bóc lột, vơ vét sức người, sức của 
ở Việt Nam. Dưới chế độ khai thác, bóc lột và thống trị của đế quốc Pháp, xã hội Việt Nam có 
nhiều thay đổi quan trọng: 

Về kinh tế, để thu được lợi nhuận tối đa, đế quốc Pháp thi hành chính sách kinh tế thực 
dân rất bảo thủ và phản động, đó là duy trì phương thức sản xuất phong kiến kết hợp với việc 
thiết lập một cách hạn chế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới hình thức thực dân được 
du nhập vào Việt Nam. Thực hiện chính sách trên, đế quốc Pháp thực hành thủ đoạn độc quyền 
kinh tế và thủ đoạn bóc lột phi kinh tế, đó là chế độ thuế khóa vô cùng nặng nề và hết sức vô lý. 
Chính sách kinh tế trên của Pháp đã tước hết khả năng phát triển độc lập của nền kinh tế Việt 
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Nam, làm cho nó ở trong tình trạng lạc hậu, phải hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế Pháp. Nhân 
dân Việt Nam bị bần cùng hóa, nông dân, thợ thủ công phá sản, ngày càng nghèo đói. 

Về chính trị, đế quốc Pháp thực hành chính sách chính trị chuyên chế. Chúng dùng lối 
cai trị trực tiếp bằng bộ máy công chức chuyên nghiệp người Pháp, thâu tóm mọi quyền hành. 
Đứng đầu bộ máy cai trị ở Đông Dương là một tên toàn quyền người Pháp. Mỗi kỳ có một 
thống đốc, hoặc thống sứ, khâm sứ. Mỗi tỉnh có một công sứ. Triều đình nhà Nguyễn chỉ đóng 
vai trò bù nhìn. Với bộ máy nhà nước thuộc địa như vậy, chúng thẳng tay đàn áp, không cho 
dân ta một chút tự do, dân chủ nào. Cùng với chính sách đàn áp dã man phong trào cách mạng, 
chúng còn dùng chính sách chia để trị. Chúng chia nước ta thành ba kỳ với ba hình thức cai trị 
khác nhau nhằm chia rẽ và gây hằn thù dân tộc. Chúng còn chia rẽ nhân dân ba nước Đông 
Dương. Nhận định về chính sách “chia để trị”, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Chủ nghĩa 
thực dân Pháp không hề thay đổi cái châm ngôn “chia để trị” của nó. Chính vì thế, mà nước An 
Nam, một nước có chung một dân tộc, chung một dòng máu, chung một phong tục, chung một 
lịch sử, chung một truyền thống, chung một tiếng nói, đã bị chia năm xẻ bảy”. Đối với nhân dân 
ba nước Đông Dương thì sau khi đẩy họ chống lại nhau, chúng “lại ghép một cách giả tạo các 
thành phần ấy lại”, lập nên xứ “Đông Dương thuộc Pháp”. Chúng còn bóp nghẹt quyền tự do, 
dân chủ, đàn áp dã man mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta. 

Về văn hóa, xã hội, đế quốc Pháp thi hành chính sách ngu dân, truyền bá văn hóa nô 
dịch, phản động, khuyến khích đồi phong, bại tục, gây tâm lý tự ti, vong bản. Chúng tước hết 
mọi quyền sống của con người, lập nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng tìm mọi cách để ngăn 
chặn ảnh hưởng của các trào lưu văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam. Đúng như đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Làm cho dân ngu để dễ trị, đó là chính sách mà các nhà cầm 
quyền ở các thuộc địa của chúng ta ưa dùng nhất”. 

Cũng vào thời điểm đó, các trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản trên thế giới dồn dập dội 
vào nước ta: Tư tưởng của Cách mạng Nga năm 1905 dưới tác động của nước Nhật duy tân, chủ 
nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, tư tưởng dân tộc, dân quyền của Lương Khải Siêu và Khang 
Hữu Vi, tư tưởng của Cách mạng tư sản Pháp v.v… Dưới ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng 
trên, phong trào yêu nước Việt Nam chuyển sang khuynh hướng mới mà ta thường gọi là cuộc 
vận động dân tộc dân chủ tư sản, tiêu biểu là các phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, 
Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, cải cách dân chủ của Phan Châu Trinh, phong trào 
chống thuế ở Trung Kỳ v.v… Sau một thời gian phát triển rầm rộ, các phong trào trên cũng nối 
tiếp nhau tan rã trước sự đàn áp man rợ của đế quốc Pháp. Mặc dù còn thụ động, ấu trĩ, chưa tin 
vào sức mạnh của chính dân tộc mình, mà nặng về cầu viện, cải cách, nhưng giải pháp mới theo 
khuynh hướng dân chủ tư sản chí ít cũng đặt vấn đề của dân tộc Việt Nam trong mối quan hệ 
quốc tế và thời đại nhất định. 

Những thay đổi về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên đây dẫn đến những thay đổi về 
tính chất và mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam, về đối tượng và lực lượng của cách mạng 
Việt Nam. Cơ cấu giai cấp xã hội cũng thay đổi: Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản hình 
thành cùng với sự phân hóa của các giai cấp cũ, rồi kéo theo sự thay đổi về ý thức xã hội và đời 
sống. Bị đế quốc Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến chuyển thành xã 
hội thuộc địa, nửa phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là: Mâu thuẫn giữa 
dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp xâm lược; mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam - chủ yếu là 
nông dân – với giai cấp địa chủ phong kiến. Đối tượng cần phải đánh đổ của cách mạng Việt 
Nam là đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ phong kiến. Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và 
trong nước như vậy, giải phóng dân tộc là yêu cầu căn bản của xã hội Việt Nam, là nhiệm vụ 
của cách mạng Việt Nam, là nguyện vọng thiết tha của cả dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, đến đầu 
thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam diễn ra cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, về giai cấp 
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lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cách mạng Việt Nam ở trong “tình hình đen tối như 
không có đường ra”. 

Vượt qua sự hạn chế của điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam lúc đó, vượt lên những hạn 
chế của các sỹ phu yêu nước đương thời, bằng thiên tài trí tuệ và bằng hoạt động thực tiễn của 
mình, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi bức thiết đó, đã tìm ra giải 
pháp mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Người tổng công trình sư, vừa thiết kế 
vừa thi công công trình này, trước hết là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lúc đi học có tên là Nguyễn Tất Thành, 
sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, 
nơi có truyền thống yêu nước và cách mạng. Hoàn cảnh gia đình, quê hương, đất nước có ảnh 
hưởng sâu sắc đến Nguyễn Tất Thành. Thân phụ anh là ông Nguyễn Sinh Sắc, người giỏi Nho 
học, đỗ Phó bảng, nhưng không chịu hợp tác với Pháp. “Thái độ bất hợp tác, ngầm chống đối 
thực dân, yêu nước của thân phụ có ảnh hưởng tốt đến nhân cách của anh”. Quãng đời niên 
thiếu đèn sách, được sự dạy dỗ của thầy Vương Thúc Quý, một “sỹ tử Cần Vương” và với tư 
chất thông minh, Nguyễn Tất Thành được bồi đắp vốn kiến thức Nho học và chịu ảnh hưởng 
chí hướng yêu nước, thương dân của thầy dạy. 

Năm 1904, ở Nghệ Tĩnh, bọn thực dân Pháp bắt phu đắp con đường Cửa Rào đi Trấn 
Ninh. Do đói khát và làm việc quá nặng nhọc, nhiều người đã phải bỏ xác, gây cảnh tang tóc 
đau thương. Thảm kịch “Cửa Rào” gây ấn tượng mạnh, khơi dậy mối thương yêu sâu sắc với 
đồng bào trong tâm trí Nguyễn Tất Thành. Những năm sau theo cha vào Huế và đi nhiều nơi 
trong vùng, Nguyễn Tất Thành được chứng kiến cuộc sống khổ cực của người dân, sự áp bức, 
bóc lột dã man của bọn thực dân, phong kiến đã hình thành ở anh lòng yêu nước, thương dân, 
căm thù giặc. “Người thiếu niên ấy đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước cảnh thống khổ của 
đồng bào. Lúc bấy giờ, anh đã có chí đuổi thực dân, giải phóng đồng bào”. Cái nôi gia đình, quê 
hương đã hun đúc cho Nguyễn Tất Thành sớm có tinh thần yêu nước, căm thù giặc và ý chí 
đánh đuổi bọn thực dân. 

Năm 1906, Nguyễn Tất Thành vào học ở Trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba, năm 
sau vào học Trường Quốc học Huế. Tại đây, anh có điều kiện bổ sung vốn kiến thức Nho học, 
tiếp thu văn hóa phương Tây. Vốn văn hóa đó giúp anh có khả năng suy xét và hoạt động có tư 
duy. Vào những năm này, ở kinh thành Huế như một dòng nước xoáy, cuốn hút mọi tầng lớp 
tham gia hưởng ứng các phong trào yêu nước. Năm 1908, ở Huế và Trung Kỳ bùng nổ phong 
trào kháng thuế rầm rộ. Nguyễn Tất Thành cùng số đông học sinh Trường Quốc học tích cực 
tham gia phong trào. Thực dân Pháp đàn áp dã man. Thất bại của phong trào chống thuế ở Huế 
cũng như ở Trung Kỳ cùng các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX, làm cho 
Nguyễn Tất Thành nhận rõ hơn bản chất dã man của bọn thực dân và cũng làm cho anh sớm 
thấy được sức mạnh đấu tranh của quần chúng khi được tổ chức. 

Từ các sự kiện trên, Nguyễn Tất Thành suy nghĩ, cân nhắc đến con đường cứu nước, giải 
phóng dân tộc. Anh khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh 
và Phan Bội Châu, nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào. Anh phân 
tích đúng đắn những điều kiện khách quan và chủ quan trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX 
để đi đến kết luận: Cụ Phan Châu Trinh chủ trương chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải cách, 
điều đó chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương”; Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để 
đuổi Pháp, chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”; Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực 
tế hơn, trực tiếp đấu tranh chống Pháp, nhưng “còn nặng cốt cách phong kiến”. Vì vậy, Nguyễn 
Tất Thành chọn cho mình hướng đi mới, đó là tìm cách đến các nước phương Tây, nơi có trào 
lưu tự do, bình đẳng, bác ái để tìm cách làm mới, phương pháp mới, rồi trở về nước giúp Tổ 
quốc, giúp đồng bào. Quyết định này về sau Người có nói: “Nhân dân Việt Nam, trong đó có cụ 
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thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống trị của 
Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác lại nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thì thấy 
phải đi ra nước ngoài để xem cho rõ”. Như vậy, quyết định của Nguyễn Tất Thành có mục đích 
rõ ràng và có định hướng cụ thể. Với ý định đó, sau khi rời Huế vào Phan Thiết dạy học một 
thời gian, đầu năm 1911, anh vào Sài Gòn xin vào Trường Bách nghệ. 

Trong lúc đất nước đang cơn khủng hoảng, thế giới bắt đầu bước vào thời kỳ sôi động, 
tháng 6/1911, Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba từ bến cảng Nhà Rồng trên tàu Latútsơ 
Tơrêvin rời Tổ quốc thân yêu vượt trùng dương đi tìm chân lý cách mạng. Hành trang của anh 
mang theo không có gì ngoài tấm lòng yêu nước, đôi bàn tay lao động và ý chí quyết tâm tìm ra 
con đường cứu dân, cứu nước. Có thể nói, đây là sự kiện lịch sử quan trọng, là bước mở đầu 
cho cách mạng Việt Nam chuẩn bị đi vào con đường cách mạng vô sản, nhịp bước với thời đại, 
kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân một cách 
hữu cơ từ trong bản chất giai cấp và trên tinh thần đấu tranh vì lợi ích dân tộc và của toàn nhân 
loại. 

Trên đường hành trình cứu nước, Nguyễn Tất Thành chấp nhận cuộc sống của người lao 
động làm thuê. Đối với anh, đó chỉ là phương tiện nhằm thực hiện mục đích đã đặt ra. Động cơ 
thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra đi là tìm một giải pháp mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 
Việt Nam, trước hết là nước Pháp, nước có cuộc Cách mạng 1789 điển hình, nhưng cũng là 
nước đẻ ra chế độ thực dân đang thống trị Tổ quốc của anh. Ý nghĩ này xuất hiện ở Nguyễn Tất 
Thành rất sớm, như sau này Người nói: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba 
chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là người Pháp. 
Người Pháp đã nói thế. Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm 
xem những gì ẩn dấu đằng sau những chữ ấy. Nhưng trong những trường học cho người bản xứ, 
bọn Pháp dạy người như con vẹt. Chúng giấu không cho người nước tôi xem sách báo. Không 
phải chỉ sách của các nhà văn mới, mà cả Rútxô và cả Môngtexkiơ cũng bị cấm. Vậy thì phải 
làm thế nào bây giờ? Tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài”. Đó là mục tiêu trực tiếp của 
chặng đầu cuộc hành trình của Nguyễn Tất Thành. Muốn “trở về giúp đồng bào” thì trước hết 
phải hiểu thật đầy đủ kẻ thù đang áp bức dân tộc mình, nhất là từ trên mảnh đất đã sản sinh ra 
nó, đồng thời phải tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn theo đường hướng 
mới. Sự khác biệt giữa Nguyễn Tất Thành với những người sang Pháp hồi ấy là ở chỗ đó. 

Trước lúc ra đi tìm đường cứu nước, tìm chân lý cách mạng, Nguyễn Tất Thành đã tiếp 
thu sâu sắc truyền thống yêu nước của dân tộc, am hiểu vốn văn hóa phương Đông, một phần 
văn hóa phương Tây. Đó là vốn quý, là cơ sở quan trọng để Nguyễn Tất Thành tiếp thu chân lý 
cách mạng, là nhân tố đầu tiên của quá trình hình thành con đường cách mạng giải phóng dân 
tộc Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 
 

                                                                                                              PGS,TS Lê Văn Yên  
(tennguoidepnhat.net) 

 

 
 

Đặc điểm con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin 
 

Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin hoàn toàn không 
phải ngẫu nhiên, đó là hành động đáp ứng nhu cầu  của lịch sử  dân tộc và xu thế thời đại, một 
tất yếu lịch sử. Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tư chất khoa học, trí tuệ sắc sảo và bản lĩnh 
độc lập, tự chủ, sáng tạo, Nguyễn Tất Thành đã đến tận nước Pháp và các nước Âu, Mỹ nơi có 
bọn thực dân đang chà đạp lên quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của đồng 
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bào để khám phá và làm quen với các nền văn minh, dùng nó làm vũ khí để chống lại thực dân. 
Với tư duy toàn cầu và phương pháp chắt lọc tinh hoa, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đã tìm được 
con đường giải phóng chúng ta: Giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Con 
đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin mang sắc thái, dấu ấn, diện mạo Hồ Chí 
Minh. 

1. Nhiều tâm trạng, nhiều ngả đường khác nhau trước sự bành trướng xâm lược 
của thực dân phương Tây 

Từ giữa thế kỷ XIX, từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đến đầu thế kỷ XX, trước 
kẻ thù mới là chủ nghĩa đế quốc Pháp giàu về kinh tế, mạnh về vũ khí, trong hàng ngũ quan lại 
triều đình Huế, các sỹ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam có sự phân tâm. Trong triều nổi lên 
tư tưởng chủ chiến, chủ hòa, có bộ phận sợ nền văn minh và sức mạnh Pháp. Có lực lượng ghét 
Pháp, lực lượng khác muốn dựa vào các nước khác như Nhật, Anh, Mỹ để thoát khỏi ách thống 
trị của người Pháp; lại có bộ phận quyết tổ chức lực lượng, thủ hiểm chờ Pháp đến tiêu diệt. 
Các lực lượng đó, xét dưới góc độ mục đích, tôn chỉ, hình thức, biện pháp có khác nhau, tựu 
trung xoay quanh hai đường lối: Quân chủ hay dân chủ, hai phương pháp: Cách mạng hay cải 
lương. 

Xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX được Tú Xương mô tả: “Nào có ra gì cái chữ Nho/ Ông 
nghè ông cống cũng nằm co”. Việc Toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me (Paul Doumer) từ 
năm 1905, ký lệnh thành lập trong phạm vi cả nước trường Tiểu học gọi là Trường Pháp - bản 
xứ, đặt ở các thành phố và các tỉnh lớn để dạy tiếng Pháp kèm thêm quốc ngữ và chữ Hán, đưa 
tới nhiều tâm trạng khác nhau của các nhà nho. Một số nhà nho bảo thủ thì kịch liệt phản đối, 
không cho con cháu học chữ quốc ngữ và chữ Pháp, cho đó là chữ của giặc. Số tán thành cải 
cách giáo dục thì nhiều quan niệm khác nhau, có người “thức thời” vì danh lợi, muốn tìm một 
chỗ đứng cho con cháu mình trong chính quyền “bảo hộ” với vị trí thông ngôn, ký lục. Có một 
số học sinh lại theo đòi cái hào nhoáng của văn minh phương Tây, nói dăm ba chữ Pháp bập bẹ, 
tỏ thái độ miệt thị nền văn hóa lâu đời của dân tộc. Lúc bấy giờ, việc nên học thứ chữ nào là vấn 
đề bàn luận sôi nổi không kém gì vấn đề nên nhờ ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống 
trị của Pháp. 

Trong khoảng thời gian đó, nhiều người Việt Nam đi Pháp với nhiều mục đích khác 
nhau. Phan Văn Trường sang Pháp vào cuối năm 1908 trong bối cảnh: “Năm 1908 lưu lại một 
ký ức tang thương đối với quê hương tôi. Máu người Việt Nam chảy lênh láng ở tỉnh Quảng 
Nam và các nơi khác tiếp theo sau những cuộc biểu tình của nhân dân… Tôi vừa lòng vì có thể 
đi xa để khỏi phải chứng kiến những cảnh đau lòng trong đời sống ở thuộc địa”. Phan Văn 
Trường là một học giả uyên bác, tinh thông văn hóa kim cổ Đông Tây, đỗ cử nhân luật khoa và 
cử nhân văn khoa. 

Đầu năm 1911, Phan Châu Trinh sang Pháp cư trú, mang theo người con trai là Phan 
Châu Dật 14 tuổi. 

Nguyễn An Ninh, khi đang học dở đại học, sang Pháp học tiếp và đỗ cử nhân luật năm 
1920… 

Năm 1912, Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh gặp nhau tại Paris, và hai chí sỹ họ 
Phan đã khai sinh Hội Đồng bào thân ái để tập hợp những người Việt Nam sinh sống, học tập 
và lao động tại Pháp. Theo đánh giá của mật thám Pháp, Hội là một tổ chức yêu nước chống 
Pháp theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa rõ rệt. Đến khoảng cuối năm 1914 khi Phan Văn Trường 
và Phan Châu Trinh bị bắt thì Hội phải ngưng hoạt động.  

Trong thời gian chiến tranh (1914 - 1918), số người Việt Nam ở Pháp lên đến khoảng 10 
vạn người. Khoảng cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp để tham gia thành 
lập Hội Những người Việt Nam yêu nước. 
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2. Được trang bị vốn văn hóa Đông phương và Tây phương, vốn chính trị, vốn sống 
thực tiễn phong phú trên một nền quốc học vững chắc 

Điểm qua một số sự kiện tiêu biểu để thấy rằng việc Nguyễn Tất Thành ra đi ngày 
5/6/1911 sang Pháp có mục đích rõ ràng và đáp ứng đúng nhu cầu của lịch sử dân tộc và xu thế 
của thời đại. Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đòi hỏi phải có một đường lối cứu nước 
đúng đắn. Phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa đang cần vỹ nhân có khả năng đoàn kết, 
tổ chức những người bị áp bức vùng lên thực hiện sự nghiệp giải phóng. 
  Hoài bão cứu nước cứu dân bắt đầu xuất hiện ở Nguyễn Tất Thành lúc trạc 13 tuổi khi 
lần đầu tiên được nghe những từ Pháp tự do - bình đẳng - bác ái. Trong khoảng thời gian đó, 
Nguyễn Tất Thành hội tụ được nhiều điều kiện và tố chất cần thiết để mưu nghiệp lớn. Anh là 
một con người thông minh, thích khám phá, tìm hiểu những điều mới lạ, không chấp nhận tư 
duy bị trói buộc theo kiểu “tầm chương trích cú” trong sách vở “Thánh hiền”. Nguyễn Tất 
Thành được dân tộc, quê hương, gia đình trang bị cho một vốn học vấn chắc chắn, một năng lực 
trí tuệ sắc sảo, từ đó có thể phân tích một cách khoa học nguyên nhân thất bại của các phong 
trào cứu nước. Những cuộc trao đổi bàn luận của ông cha về con đường cứu nước càng thôi 
thúc mạnh mẽ ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào của Nguyễn Tất Thành. Anh 
ngày đêm trăn trở, suy nghĩ về những điều mà các bậc sỹ phu đang bàn luận. 

Nhân cách của thân phụ Nguyễn Sinh Sắc đã ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hoạt động 
của Nguyễn Tất Thành. Tuy chưa thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của tư tưởng Khổng giáo và tôn ti 
trật tự phong kiến, nhưng người cha thân yêu của Nguyễn Tất Thành đã rất quan tâm tới việc 
giáo dục con cái đạo làm người có ích cho nước cho dân. Ông quyết tâm vượt mọi khó khăn để 
học và thi đỗ cử nhân, phó bảng nhưng không phải để ra làm quan như suy nghĩ phổ biến lúc 
bấy giờ, mà để khẳng định một tư chất, một bổn phận. Khi buộc phải vào Huế làm quan thì 
không phải để vinh thân, mà để che thân. Quan điểm của Nguyễn Sinh Sắc rất tường minh trong 
khi dạy con cái: “Đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình”. Buộc phải vào 
Huế làm quan, ông giãi bày tâm trạng: “Tôi đi chưa chắc đã làm quan, nếu có làm quan, chưa 
chắc đã làm quan lâu”. Bằng cuộc sống thực tế trong đám quan trường và với những gì bản thân 
phải chịu đựng, ông rút ra kết luận: “Quan trường là nô lệ trong đám người nô lệ, lại càng nô lệ 
hơn”. 

Tác động lớn nhất của Nguyễn Sinh Sắc đối với con cái là giáo dục định hướng làm 
những việc có ích cho đời. Sau khi đậu Phó bảng, làm lễ vào làng, đặt tên cho hai con là 
Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành cũng xuất phát từ suy nghĩ đó. Trong buổi giao thời giữa 
Nho học và tân học và theo trào lưu, người ta ca ngợi, cổ súy cho chữ “Thánh hiền”, vì biết đọc 
chữ “Thánh hiền” là trở thành hạng người “quân tử”, thì việc Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tất 
Đạt được cha xin cho theo học lớp dự bị (préparatoire) Trường Tiểu học Pháp - bản xứ ở thành 
phố Vinh là một việc làm hiếm thấy lúc bấy giờ. Thời kỳ ở Huế (5/1906 - 5/1908), Nguyễn Tất 
Thành tiếp tục được cha cho vào học Trường Tiểu học Đông Ba và Trường Quốc học. Không 
phải chỉ một mình Nguyễn Tất Thành vào học Trường Tiểu học Pháp - bản xứ hay Quốc học, 
nhưng Anh là một trong số rất ít xác định rõ ràng mục đích học chữ Pháp là để  hiểu văn hóa 
Pháp, “làm quen với nền văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ Pháp tự 
do - bình đẳng - bác ái”, nắm lấy “vũ khí’ đó để giải phóng đồng bào. Xác định rõ mục đích giải 
phóng đồng bào, Nguyễn Tất Thành học không phải để biết dăm ba chữ Pháp, để trở thành 
thông ngôn, ký lục; ra nước ngoài không phải mang tư tưởng cầu viện hay tiếp tục học để lấy 
bằng cử nhân mà là thực học, thực nghiệp. Học chữ Pháp là để khám phá, khai thác, nắm lấy cả 
một nền văn hóa, văn minh nhân loại, từ đó trở về phụng sự Tổ quốc, phục vụ đồng bào. 
  Trước khi đi ra nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã được trang bị một vốn học vấn chắc 
chắn, một năng lực trí tuệ sắc sảo, một tâm lý của người đi tìm hiểu, khám phá nền văn minh 
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Pháp và phương Tây. Tác giả Trần Dân Tiên kể lại rằng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người 
thiếu niên mười lăm tuổi, tuy rất khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan 
Châu Trinh, Phan Bội Châu, nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào. 
Anh đã phân tích cách nghĩ và cách làm của các bậc cha chú dẫn tới thất bại, và lúc đó “anh 
thấy rõ và quyết định con đường nên đi”. 

Nguyễn Tất Thành ra đi không phải “bác bỏ một nước bởi vì đó là một nước thực dân đô 
hộ, mà Người bác bỏ mối quan hệ bất bình đẳng và bất công, điều mà Hồ Chí Minh đã tố cáo 
trong cuốn sách xuất bản tại Pháp mang tên Bản án chế độ thực dân Pháp”. Rõ ràng là Hồ Chí 
Minh ra đi là để tìm đường cứu nước chứ không phải để chống nước Pháp, quay lưng lại với các 
nền văn minh. Ngược lại, Người nghiên cứu văn minh Pháp, làm quen và tiếp thu nhiều trường 
phái tư tưởng, nhiều học thuyết, nhiều chủ nghĩa và con đường khác nhau, xem rõ các nước họ 
làm ăn ra sao, rồi trở về giúp đồng bào. Người có một nhận xét tinh tế khi tìm thấy ưu điểm của 
Khổng Tử là tu dưỡng đạo đức; ưu điểm của tôn giáo Giêxu là lòng nhân ái cao cả; ưu điểm của 
chủ nghĩa Mác là phép biện chứng. Thật kỳ lạ là một người như Hồ Chí Minh, hiện thân của 
cuộc đấu tranh quyết liệt chống thực dân phương Tây, lại sớm học chữ quốc ngữ và chữ Pháp là 
hai thứ chữ mà người đương thời cho là chữ của Tây, tức là chữ của giặc; hướng tới phương 
Tây để đi tìm đường cứu nước, rất gần với văn hóa, văn minh phương Tây. Người thâm nhập 
phương Tây dễ dàng, tự nhiên, tự tôi luyện những lý tưởng cách mạng, tiến bộ, tự do, dân chủ, 
bình đẳng, bác ái và trưởng thành ở châu Âu, nhất là những năm tháng ở Pháp, nhưng vẫn hết 
sức Việt Nam và Á Đông. Nếu tư duy phương Đông, một tư duy được đánh dấu bởi hoài bão 
tìm kiếm tính thống nhất của vũ trụ, sự hài hòa giữa những mâu thuẫn, trực giác và tính tổng 
hợp, thì khi đào luyện ở phương Tây, Nguyễn Tất Thành đã tiếp nhận được phương pháp tư duy 
lý tính và khoa học như là tiêu chuẩn của chân lý; học được phương pháp phân tích, nhất là 
phân tích duy vật biện chứng mácxít. 

3. Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin qua lăng kính đoàn kết với các dân tộc thuộc địa 
và giải phóng dân tộc 

Từ khi ra nước ngoài, mối quan tâm của Nguyễn Tất Thành đối với vấn đề giải phóng 
dân tộc càng lớn hơn nhất là sau Đại chiến thế giới thứ nhất, khi Anh nhận ra rằng Hiệp ước 
Vecxây không đề cập đến quyền tự quyết của các dân tộc thuộc địa, “chủ nghĩa Uynxơn chỉ là 
một trò bịp lớn”. Khi đến Pháp, Anh đã đổi tên là Nguyễn Ái Quốc, tức là người yêu nước. 
“Lúc bấy giờ ông Nguyễn là một người yêu nước quyết tâm hy sinh tất cả vì Tổ quốc; nhưng 
ông Nguyễn lúc đó rất ít hiểu biết về chính trị, không biết thế nào là Công hội, thế nào là bãi 
công và thế nào là chính đảng”. Lòng yêu nước và quyết tâm giải phóng đồng bào là động lực 
lớn thúc giục Nguyễn Ái Quốc tìm mọi cơ hội tiếp nhận vốn văn hóa, vốn chính trị ở ngay sào 
huyệt của kẻ thù. Anh học làm báo và vào làng báo; đọc sách của các tác giả nổi tiếng bằng 
tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Pháp, tiếng Nga… Anh đi nhiều nơi, đến thư viện, dự những 
buổi nói chuyện chính trị, tới Câu lạc bộ ngoại ô Pari - Câu lạc bộ Phôbua (Faubourg). Anh 
cũng vào Hội Nghệ thuật và Khoa học, Hội du lịch… Ở những địa điểm trên, được tiếp xúc với 
nhiều hạng người: Bác học, cựu bộ trưởng, nghị viên, nhà văn, thợ thuyền, người đi buôn, 
người già, người trẻ…, Anh được trang bị một vốn văn hóa, chính trị và vốn sống thực tiễn vô 
cùng phong phú: “Ở đây có một không khí thân mật và dân chủ, giống như ở những câu lạc bộ 
Gia-cô-banh (Jacobins) thời Đại cách mạng Pháp. Ở đây người ta có thể học nhiều chuyện và 
nhận xét mọi người. Thật là bổ ích”. Anh đi du lịch không phải chỉ vì thích du lịch. “Điều ấy 
cũng có, nhưng nhất là ông muốn biết những nước ấy tổ chức và cai trị như thế nào. Ông 
Nguyễn bắt đầu tổ chức, hoặc đúng hơn là bắt đầu học tổ chức”. 

Nhưng điều quan trọng nhất là Người tiếp nhận những tri thức ấy qua lăng kính đoàn kết 
các dân tộc thuộc địa và giải phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp vì đó là tổ 
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chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái. 
Và từ đó Anh chứng kiến những cuộc tranh luận sôi nổi, kịch liệt vấn đề nên ở lại trong Đệ nhị 
Quốc tế, hay là theo Đệ tam Quốc tế, hay là tổ chức một Quốc tế Đệ nhị rưỡi. Lắng nghe tất cả 
nhưng không hiểu rõ lắm, Anh nêu vấn đề: “Tại sao tranh luận nhiều thế. Trong khi các bạn 
tranh luận ở đây, thì đồng bào chúng tôi đang rên xiết ở Việt Nam”. Trả lời phỏng vấn của 
Sáclơ Phuốcniô, phóng viên báo L’Umanité, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng “lúc bấy giờ tôi 
càng lúng túng vì trong cuộc bàn cãi, người ta rất ít nói đến sự đoàn kết với các dân tộc thuộc 
địa. Nhưng đó lại là vấn đề mà tôi quan tâm hơn hết và do đó mà tôi đã tìm ra được con đường 
đúng”. Ngay cả đến khi bỏ phiếu cho Đệ tam Quốc tế, Nguyễn Ái Quốc vẫn trả lời một cách rất 
đơn giản: “Tôi không hiểu chị nói thế nào là chiến lược, chiến thuật vô sản và nhiều điểm khác. 
Nhưng tôi hiểu rõ một điều Đệ tam Quốc tế rất chú ý đến vấn đề giải phóng thuộc địa. Đệ tam 
Quốc tế nói sẽ giúp đỡ các dân tộc bị áp bức giành lại tự do và độc lập… Tự do cho đồng bào 
tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi 
hiểu”. Hồi tưởng lại con đường đến với chủ nghĩa Lênin, Người viết: “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ 
Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử 
của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình. 
Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” ấy - (hồi đó tôi gọi các đồng chí 
của tôi như thế) - đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như 
đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì thì tôi chưa hiểu”. 

Tuy lúc đó là một đảng viên Đảng Xã hội, nhưng căn bản Nguyễn Ái Quốc vẫn là một 
người dân thuộc địa mất nước, đứng trên lập trường của một người yêu nước, khát khao đi tìm 
đường cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc mình và các dân tộc khác. Điều Người trăn 
trở và muốn biết hơn cả lúc bấy giờ là “cái quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước thuộc 
địa?”. Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đã chỉ ra mối quan hệ gắn bó 
mật thiết giữa sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản với sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc 
địa. Điều đó làm cho Người “rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng”. Với lòng yêu nước 
và khát vọng giải phóng dân tộc, cộng với vốn tích lũy kiến thức và hoạt động thực tiễn mười 
năm, được Luận cương của Lênin soi sáng, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được “cái cần thiết cho 
chúng ta, con đường giải phóng chúng ta”, đó là giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng 
vô sản. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam, được trang bị một vốn văn hóa, 
vốn chính trị và vốn sống thực tiễn, một tầm nhìn rộng mở, một tinh thần độc lập, tự chủ, sáng 
tạo, suy nghĩ, trăn trở trong khoảng mười năm, cuối cùng Hồ Chí Minh rút ra được kết luận bổ 
ích: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”. Rút ra được kết luận đó lúc bấy giờ hoàn toàn không 
đơn giản. Đó là sự kết tinh của lòng yêu nước và tư chất khoa học, trí tuệ và bản lĩnh, tầm nhìn 
và cách nhìn, nhưng trên hết, trước hết là hoài bão cứu nước cứu dân, xác định mục đích giúp 
đồng bào thoát khỏi gông cùm nô lệ. 

Tóm lại, như Hồ Chí Minh đã viết: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 
phải chủ nghĩa cộng sản đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”. Đó chính là con đường 
dẫn Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đến với chủ  nghĩa Mác - Lênin, tìm được con đường 
cứu nước đúng đắn, khoa học, cách mạng, vừa đáp ứng nhu cầu lịch sử dân tộc, hợp lòng dân, 
vừa phù hợp xu thế của thời đại mới được mở ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 1917. 

 

PGS,TS Bùi Đình Phong  
   (nxbctqg.org.vn) 

 



“Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình của thời đại”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 05/2016 10 

TỪ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH ĐẾN BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba 
Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, chính thức tuyên bố 
với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền 
hưởng tự do và độc lập và sự thực đã 
thành một nước tự do và độc lập”. Chặng 
đường kiếm tìm độc lập cho dân tộc Việt 
Nam là một cuộc hành trình đầy thử 
thách, gian khổ, hy sinh, mà người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã trải 
qua để mang lại nền độc lập, tự do cho 
một đất nước đã hơn 80 năm dưới ách áp 
bức của thực dân, đế quốc. 

1. Đi tìm đường cứu dân tộc Việt 
Nam 

Những năm cuối thế kỷ XIX, nước ta 
bị thực dân Pháp thống trị. Không cam chịu 
kiếp sống nô lệ, nhân dân đã liên tiếp đứng 
lên chống quân xâm lược, nhưng các phong 
trào yêu nước chống Pháp, giải phóng dân 
tộc chưa giành được thắng  lợi. Cách mạng 
Việt Nam lâm vào khủng hoảng, bế tắc về 
đường lối giải phóng dân tộc. Thực tiễn thất 
bại của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ 
XX đã đặt ra nhiều câu hỏi và tác động đến 
lựa chọn của người thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành, thôi thúc anh quyết định 
xuất dương tìm đường cứu dân tộc “Nhân 
dân Việt Nam trong đó ông cụ thân sinh ra 
tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người 
giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp, 
Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là 
Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho 
rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ 
trở về giúp đồng bào tôi”. 

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn và ý 
chí quyết tâm tìm con đường mới cứu dân tộc 
Việt Nam thoát khỏi ách xâm lược, ngày 
5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng 
Nhà Rồng trên con tàu Amiran Latusơ 
Tơrêvin bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm 
độc lập, tự do cho dân tộc. Người đi qua 
nhiều nước tư bản, đế quốc, thuộc địa, phụ 
thuộc ở các đại lục Á, Âu, Phi, Mỹ, phải làm 

nhiều nghề để sống và hoạt động (phụ bếp 
dưới tàu, làm bánh trong các khách sạn, cào 
tuyết, đốt lò, chụp ảnh...), nhưng trong lòng 
vẫn luôn nung nấu một hoài bão là làm sao 
tìm được con đường cứu nước, cứu dân và 
nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do 
cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, 
đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất 
cả những điều tôi hiểu”. Đi đến đâu Người 
cũng quan sát xã hội và tìm hiểu về chủ 
nghĩa tư bản, đế quốc, chính sách thực dân ở 
các thuộc địa và tình cảnh của nhân dân các 
thuộc địa. Cuộc hành trình vĩ đại đến với các 
dân tộc, chủng tộc ở các châu lục, đặc biệt là 
trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng ở 
nhiều nước, đã nâng cao tri thức, làm giàu 
văn hóa và mở rộng thế giới quan cho Người. 
Trong những năm đầu của cuộc hành trình 
tìm đường cứu nước, Người đã dành nhiều 
thời gian, tâm sức để nghiên cứu, tìm hiểu về 
tình hình kinh tế - xã hội ba nước tư bản là 
Pháp, Mỹ, Anh, Người đã nhận thấy sự trái 
ngược giữa thực tiễn đời sống khổ cực của 
nhân dân  lao động với lý tưởng tự do, bình 
đẳng, bác ái được nêu trong các cuộc cách 
mạng tư sản. Từ đó, Người đã rút ra những 
nhận xét sát thực hơn, sâu sắc hơn về tính 
chất không triệt để của các cuộc cách mạng 
tư sản, Người cho rằng: “Mỹ tuy rằng cách 
mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, 
nhưng công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn cứ lo 
tính cách mệnh lần thứ hai. Ấy là vì cách 
mệnh Mỹ là cách mệnh tư bản, mà cách 
mệnh tư bản là chưa phải cách mệnh đến 
nơi”. Còn “Cách mệnh Pháp cũng như cách 
mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách 
mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và 
dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công 
nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách  
mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp 
hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới 
hòng thoát khỏi vòng áp bức. Cách mệnh An 
Nam nên nhớ những điều ấy”. Có thể nói 
rằng, lá cờ dân chủ tư sản của các nước 
phương Tây đầu thế kỷ XX với sự hấp dẫn 
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của khẩu hiệu: “Tự do, bình đẳng, bác ái” đã 
góp phần thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi 
tìm đường cứu nước. Nhưng cũng chính quá 
trình hoạt động thực tiễn ở các nước tư bản 
đã giúp Người nhìn nhận ra những mặt trái 
của xã hội tư bản và bản chất của những lời 
lẽ hoa mỹ mà giai cấp tư sản thường ra sức tô 
vẽ, lừa bịp nhân dân lao động với thực tế phũ 
phàng của xã hội phương Tây lúc đó. Vì nền 
độc lập dân tộc giành được từ các cuộc cách 
mạng tư sản chỉ mở đường cho sự phát triển 
và lợi ích của giai cấp tư sản, chứ không giải 
phóng con người và xã hội loài người ra khỏi 
sự áp bức bóc lột. Do đó, chủ nghĩa tư bản, 
giai cấp tư sản và cách mạng tư sản chỉ thực 
hiện vấn đề dân tộc một cách có giới hạn. 
Độc lập dân tộc của chủ nghĩa tư bản không 
những không thủ tiêu áp bức bót lột mà còn 
duy trì và phát triển ở trình độ cao hơn, tinh 
vi hơn. Không tán thành con đường cách 
mạng tư sản, Nguyễn Tất Thành tiếp tục cuộc 
hành trình đi tìm con đường cách mạng đúng 
đắn cho dân tộc mình. 

Năm 1917, một sự kiện quan trọng 
trong lịch sử nhân loại: Cách mạng Tháng 
Mười Nga thành công. Cách mạng Tháng 
Mười Nga có ảnh hưởng rất lớn đến tình 
cảm, nhận thức và hành động của Nguyễn Ái 
Quốc: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách 
mệnh Nga là thành công đến nơi, nghĩa là 
dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, 
bình đẳng thật. Cách mệnh Nga đã đuổi được 
vua, tư bản, địa chủ rồi lại ra sức cho công, 
nông các nước và dân tộc bị áp bức các thuộc 
địa làm cách mệnh để đập đổ tất cả đế quốc 
chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”. Phấn 
khởi và tin tưởng, Người quyết tâm lựa chọn 
con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga. 
Người tích cực hoạt động trong phong trào 
công nhân Pháp, tham gia Đảng Xã hội Pháp, 
phong trào của những người Việt Nam yêu 
nước tại Pháp và tìm hiểu về Cách mạng 
Tháng Mười Nga. 

Tháng 6/1919, các nước thắng trận và 
bại trận đã họp Hội nghị tại Vécxây (Pháp), 
để ký kết các hòa ước chính thức, cũng như 
phân chia các quyền lợi cho các nước thắng 

trận. Với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, 
Người thay mặt những người Việt Nam yêu 
nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Vécxây Bản 
yêu sách tám điểm đòi Chính phủ Pháp phải 
thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, bình 
đẳng của dân tộc Việt Nam. Những yêu sách 
tối thiểu và cấp thiết đó không được Hội nghị 
đáp ứng, nhưng đã vạch trần bản chất giả dối 
của các cường quốc thống trị, đồng thời cũng 
đem lại cho Nguyễn Ái Quốc một nhận thức 
tỉnh táo là các dân tộc muốn được giải phóng 
chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân 
mình. 

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc 
bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương 
về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin 
đăng trên báo L’Humanité (Nhân đạo). Luận 
cương giải đáp cho Người con đường đấu 
tranh giành độc lập, tự do thật sự cho dân tộc, 
trả lòi câu hỏi ai là người lãnh đạo, lực lượng 
tham gia và mối quan hệ giữa cách mạng giải 
phóng ở các nước thuộc địa với cách mạng 
vô sản ở chính quốc: “Luận cương của Lênin 
làm cho tôi cảm động, phấn khởi, 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 đọa đầy đau khổ! Đây là 
cái cần thiết của chúng ta, đây là con đường 
giải phóng chúng ta!”. Tràn đầy niềm tin về 
con đường cứu nước đúng đắn, Người khẳng 
định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ”. Cũng từ đây, Người đã đến 
với chủ nghĩa Mác - Lênin, hoàn toàn tin 
theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Tháng 
12/1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã 
hội Pháp họp ở thành phố Tua, Người bỏ 
phiếu tán thành thành lập Đảng Cộng sản 
Pháp và trở thành một trong những người 
sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là một 
mốc lịch sử quan trọng trong hành  trình tìm 
đường cứu nước của Người, đánh dấu bước 
chuyển biến quyết định trong nhận thức tư 
tưởng và lập trường chính trị của Người. Từ 
một nhà yêu nước chân chính - Nguyễn Ái 
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Quốc trở thành chiến sỹ cộng sản Việt Nam 
đầu tiên, tìm ra con đường cách mạng đúng 
đắn cho nhân dân Việt Nam, đánh dấu bước 
ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, 
mở đầu quá trình kết hợp đấu tranh giai cấp 
với đấu tranh dân tộc, độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, tinh thần yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Sau khi tìm thấy con đường giải 
phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lại 
tiếp tục cuộc hành trình đầy khó khăn, gian 
khổ qua Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan… 
để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam, chuẩn bị mọi mặt về lý luận, 
tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Khi điều kiện thành lập 
Đảng đã chín muồi, từ ngày 6/1/1930 đến 
đầu tháng 2/1930, dưới sự chủ trì của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc, tại Hương Cảng (Trung 
Quốc), Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng 
sản đã họp, nhất trí thành lập một đảng thống 
nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội 
nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ỷ 
nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Sự 
ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản 
phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin 
với phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong 
cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng 
hoảng về đường lối chính trị, về con đường 
cứu nước, cứu dân, thoát khỏi ách áp bức của 
thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, 
lạc hậu. Từ người đi tìm đường, Người trở 
thành người dẫn đường đấu tranh giải phóng 
dân tộc. 

 2. Lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam 
đấu tranh giành độc lập 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời, Nguyễn Ái Quốc lại tiếp tục vượt qua 
những thử thách gian nan của cuộc hành trình 
giành độc lập cho dân tộc. Năm 1931, bị thực 
dân Anh bắt giam tại Hương Cảng (Trung 
Quốc), sau 28 tháng giam cầm, được sự giúp 
đỡ của Luật sư Lôgiơbai, Người được trả tự 
do. Sau đó, Người trở lại Liên Xô và học tập 

tại Trường Quốc tế Lênin... Sau đó, Nguyễn 
Ái Quốc quyết định trở lại phương Đông để 
tìm đường trở về Tổ quốc 

Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn 
ba nước ngoài, rồi xa Tổ quốc, Nguyễn Ái 
Quốc bí mật trở về nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng. Tại Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc 
chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (5/1941). Hội 
nghị xác định: Nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
là nhiệm vụ bức thiết nhất của cách mạng 
Đông Dương. Nhiệm vụ trước hết của cách 
mạng Việt Nam lúc này là phải giành cho 
được độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc cho 
đồng bào: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ 
phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, 
tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc 
này, nếu không giải quyết được vấn đề dân 
tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do 
cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn 
thể quốc gia dân tộc còn phải chịu mãi kiếp 
ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp 
đến vạn năm cũng không đòi lại được” . 

Tháng 5/1945, Hồ Chí Minh từ Cao 
Bằng về Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên 
Quang) trực tiếp chỉ đạo cách mạng trong cả 
nước. Lúc này, Chiến tranh thế giới II bước 
vào giai đoạn kết thúc. Phát xít Đức, Ý đã 
đầu hàng Liên Xô và các nước Đồng minh. 
Quân Nhật vô cùng hoang mang, dao động; 
phong trào cách mạng cả nước sôi sục. Hồ 
Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết định 
tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn 
quốc: “Lúc này, thòi 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” . 

Hội nghị toàn quốc của Đảng (họp từ 
ngày 14 đến ngày 15/8/1945) ra quyết định 
tổng khởi nghĩa. Tiếp theo đó, Quốc dân Đại 
hội họp ngày 16/8/1945, dưới sự chỉ đạo của 
Hồ Chí Minh, thể hiện sự đoàn kết toàn dân, 
đã nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi 
nghĩa và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng 
Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Hồ 
Chí Minh làm Chủ tịch, đồng thời quy định 
Quốc kỳ và Quốc ca của nước Việt Nam 
mới. Từ Quốc dân Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa. Theo lời kêu 
gọi của Người, toàn dân ta đã nhất tề đứng 
dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong 
cả nước. Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từ Tân Trào trở về Hà Nội. Người chủ 
trì các cuộc họp Thường vụ Trung ương 
Đảng, quyết định các vấn đề đối nội và đối 
ngoại trong tình hình mới; xác định trước hết, 
phải sớm soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập 
và ra mắt Chính phủ lâm thời. Ngày 
2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Tuyên 
ngôn Độc lập do chính Người soạn thảo, 
tuyên bố trước quốc dân và thế giới về quyền 
độc lập và tự do của đất nước và dân tộc Việt 
Nam. 

Cuộc hành trình của Nguyễn Ái Quốc 
- Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước chân 
chính đến Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một 
hành trình vô cùng khó khăn, gian khổ. Với ý 
chí và nghị lực phi thường, với quyết tâm sắt 
đá, cùng với khát vọng cháy bỏng giành lại 
độc lập, tự do cho dân tộc, Nguyễn Tất 
Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 
biết bao gian lao, thử thách trong suốt cuộc 
hành trình bôn ba khắp các châu lục, với 
những trải nghiệm thực tiễn qua các phong 

trào cách mạng ở các nước trên thế giới và sự 
nhạy cảm chính trị cùng những nhận định và 
cách nhìn biện chứng trên cơ sở phân tích 
đánh giá khoa học, Hồ Chí Minh đã quyết 
định lựa chọn đưa dân tộc Việt Nam đi theo 
con đường Cách mạng Tháng Mười Nga và 
chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường cách 
mạng vô sản. Người không ngừng truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, 
chuẩn bị mọi mặt về lý luận, tư tưởng và tổ 
chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Năm 1941, Người đã trở về nước trực 
tiếp lãnh đạo cách mạng. Sau quá trình chuẩn 
bị lực lượng cách mạng, nhận định đúng tình 
hình, tận dụng triệt để thời cơ, Người đã 
cùng Đảng phát động tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền trong cả nước, mang lại độc lập, 
tự do cho dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH, khai 
sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở 
Đông Nam Á.  
 

                  ThS Nguyễn Anh Minh 
Phó giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh  

tại Phủ Chủ tịch 
(Tạp chí Lịch sử Đảng số 8/2015) 

 

 
 

QUÁ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA HỒ CHÍ MINH 

VỚI SỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG CHO DÂN TỘC 
 

Mỗi quốc gia, dân tộc trong tiến trình phát triển đều phải lựa chọn cho mình một con 
đường đi phù hợp. Sự lựa chọn con đường phát triển của đất nước trong mỗi thời kỳ lịch 
sử thường gắn với tên tuổi của một vĩ nhân, một anh hùng lỗi lạc của dân tộc. Hồ Chí 
Minh cũng là một vĩ nhân như vậy. Người đã có công lớn trong việc tìm ra con đường giải 
phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. Quá trình tìm đường cứu nước, 
giải phóng dân tộc của Người bắt đầu với sự kiện đầy tính biểu tượng - rời bến cảng Nhà 
Rồng sang phương Tây vào ngày 5/6/1911 trên con tàu buôn mang tên Đô đốc Latouche 
Tréville. Đó là chuyến ra đi thế kỷ, là khởi nguồn của những biến đổi không chỉ trong nhận 
thức của Người mà còn là điểm bắt đầu cho quá trình lựa chọn con đường cứu nước mới, 
giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Trở lại Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, lịch sử đã đặt ra cho dân tộc hai nhiệm vụ cấp 
bách cần phải giải quyết: Đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc và canh tân 
đất nước, đưa Việt Nam đuổi kịp các nước văn minh trên thế giới. Hai nhiệm vụ này gắn 
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bó chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau không thể tách rời. Tuy nhiên, trong quan hệ này 
giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ cấp bách, cần phải thực hiện trước tiên. Phát triển 
đất nước là nội dung quan trọng của tiến trình cách mạng nhưng mục tiêu này chỉ có thể 
được thực hiện có hiệu quả khi dân tộc được giải phóng, độc lập. 

Như một phản ứng tự nhiên, đặc biệt khi gắn với chiều dài lịch sử hàng nghìn năm 
dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ 1858 đến những năm cuối thế kỷ XIX, cả dân tộc 
Việt Nam phải đương đầu với họa xâm lược của thực dân Pháp, các cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta đã nổ ra và lan rộng khắp cả nước với tất cả tinh thần anh dũng: Từ cuộc 
khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực,... ở miền Nam; Trần Tấn, Đặng Như 
Mai, Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng,... ở miền Trung, đến Nguyễn Thiện Thuật, 
Nguyễn Ngọc Bích ở miền Bắc. Các cuộc nổi dậy đều được thúc đẩy bởi tinh thần yêu 
nước nhiệt thành và chí căm thù giặc sôi sục, trên thực tế các phong trào đấu tranh này 
đã khiến thực dân Pháp không thể thực hiện được âm mưu đánh nhanh thắng nhanh, 
nhưng cuối cùng đều lần lượt thất bại vì chưa có một đường lối kháng chiến đúng đắn. 
Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là đặc điểm lớn 
nhất của phong trào yêu nước, đã chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến và tư 
tưởng trước nhiệm vụ lịch sử của dân tộc. 

Những năm 60, 70 của thế kỷ XIX, bắt đầu hé mở một hướng mới của con đường 
cứu nước, khác hẳn những con đường đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách thống trị 
ngoại bang mà dân tộc ta đã tiến hành. Đó là những ý tưởng mới được đề xuất trong các 
bản điều trần của các nhà Nho yêu nước được tiếp xúc với văn hóa, chính trị phương Tây 
và Nhật Bản trong buổi đầu canh tân đất nước. Nội dung chủ yếu của những ý tưởng mới 
đó là mở rộng cửa đất nước để đón nhận thành tựu văn minh phương Tây, kết hợp với 
văn hóa dân tộc, xây dựng nền kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật theo 
hướng tư bản chủ nghĩa, tạo lập một nền quốc phòng vững mạnh. 

Tiếng nói của con đường cứu nước bằng cải cách như một luồng gió mới vượt lên 
sự bảo thủ, trì trệ của chế độ phong kiến lấy Nho giáo là nền tảng tư tưởng. Tuy vậy, tiếng 
nói đó chưa đủ mạnh để có thể tạo ra sự thay đổi và đã bị rơi vào lãng quên, không được 
triều đình Huế tiếp nhận và thực thi. 

Những ý tưởng của các nhà yêu nước thuộc xu hướng cải cách tiêu biểu như 
Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện được ghi nhận như những khát vọng của 
độc lập và phát triển, nảy sinh trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống chủ 
nghĩa thực dân xâm lược. 

Bước sang đầu thế kỷ XX, sau khi tạm thời dập tắt các cuộc đấu tranh vũ trang của 
nhân dân ta, thực dân Pháp bắt tay thực hiện công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 
Xã hội truyền thống Việt Nam có sự chuyển biến và phân hóa sâu sắc. Giai cấp công 
nhân, các tầng lớp tiểu tư sản và tư sản dân tộc bắt đầu manh nha. Cùng lúc đó, các “Tân 
thư” và ảnh hưởng của cuộc vận động cải cách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu tràn 
vào Việt Nam. Phong trào chống Pháp của nhân dân ta dần chuyển sang hướng dân chủ 
tư sản, với sự xuất hiện của phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, Việt 
Nam Quang phục hội... Người thì chủ trương trước hết hãy dựa vào Pháp để “Khai dân 
trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” như Phan Châu Trinh; người thì hy vọng dựa vào Nhật 
Bản để đánh đuổi Pháp như Phan Bội Châu. Cả hai cách này đều không thực tế và sai 
lầm, kết cục đã sớm bị thất bại. 

Ở thập kỷ đầu của thế kỷ XX, phong trào cứu nước của nhân dân ta lâm vào tình 
cảnh khó khăn nhất. Trường Đông Kinh nghĩa thục bị đóng cửa (1907), vụ Hà thành đầu 
độc bị thất bại và tàn sát (1908), cuộc biểu tình chống thuế ở miền Trung bị đàn áp 
(1908), căn cứ nghĩa quân Yên Thế bị bao vây và đánh phá (1909); phong trào Đông Du 
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tan rã, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông bị trục xuất khỏi nước Nhật (1909), các 
lãnh tụ của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ cũng bị tàn sát... 

Cùng với các chương trình khai thác thuộc địa, đến đầu thế kỷ XX, giai cấp tư sản 
Việt Nam đã xuất hiện bộ phận tư sản dân tộc, họ cũng có tinh thần yêu nước, chống đế 
quốc, nhưng do địa vị của một giai cấp tư sản ở thuộc địa, họ tỏ ra yếu đuối, không đủ 
sức lãnh đạo, đưa cuộc đấu tranh chống Pháp đến thắng lợi. Từ sau năm 1925, giai cấp 
tư sản đã lập ra một số đảng chính trị, đã có một số hoạt động, kể cả phát động khởi 
nghĩa, nhưng cuối cùng đều thất bại; nguyên nhân, một là do không tập hợp được đông 
đảo quần chúng; hai là vì yêu cầu cách mạng của nhân dân đặt ra lại vượt quá giới hạn 
của giai cấp tư sản. Từ năm 1930 trở đi, không còn một đảng tư sản nào ra đời nữa. Vai 
trò lịch sử của họ đã hết. Khả năng đóng góp của họ vào cách mạng giải phóng dân tộc 
của họ chỉ được phát huy khi có đảng cộng sản. 

Nhìn ra thế giới, cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc do Tôn Dật Tiên lãnh đạo đã 
lật đổ được triều đình Mãn Thanh, nhưng chưa giải quyết được hai mâu thuẫn cơ bản của 
xã hội Trung Quốc. Nước Trung Hoa vẫn là một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 
Nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, cũng đã nhiều lần nổi lên chống 
đế quốc Anh, nhưng kết cục đều bị đàn áp đẫm máu... 

Thất bại của cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp của nhân dân ta đầu thế kỷ XX 
đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết như: đi theo con đường nào, do lực lượng nào lãnh 
đạo để đưa công cuộc giải phóng đi đến thắng lợi? 

Lịch sử đặt ra nhu cầu bức thiết phải có một hệ tư tưởng mới, một đường lối mới 
đủ sức soi sáng, dẫn dắt con đường đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc đi tới thắng 
lợi. Nhiệm vụ lịch sử đó đặt lên vai thế hệ thanh niên lớp Nguyễn Tất Thành. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khoa bảng có truyền thống yêu nước, thân 
dân; được trang bị những kiến thức cơ bản về học vấn, lại sớm tham gia và được chứng 
kiến sự thất bại của các cuộc đấu tranh của nhân dân ở nhiều nơi đã hình thành ở 
Nguyễn Tất Thành lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Nhận thức được nguyên nhân 
thất bại của các phong trào đấu tranh, sớm ý thức và mong muốn đi tìm con đường cứu 
nước mới. Con đường đó là gì, ở thời điểm đó (trước 1911) Người chưa hình dung một 
cách rõ nét nhưng nó phải khác với những con đường mà dân tộc đã trải qua, để đưa sự 
nghiệp giải phóng dân tộc đi tới thắng lợi. Đây là nhận thức ban đầu nhưng rất quan trọng 
đối với Hồ Chí Minh trong việc tìm đường cứu nước. Trần Dân Tiên trong Những mẩu 
chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch đã ghi lại: “...Ở tuổi mười lăm, người thiếu niên 
ấy đã sớm hiểu biết và đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Lúc bấy giờ, anh đã 
có ý chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Anh đã tham gia công tác bí mật, nhận 
công việc liên lạc. Anh khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu 
Trinh và Phan Bội Châu, nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào”. 
Tâm sự với một người bạn, Người nói: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các 
nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. 

Với mục tiêu đó, anh đã ra nước ngoài để quan sát, tìm hiểu. Trả lời phỏng vấn về 
mục đích đến nước Pháp, Người khẳng định: “Để đòi những quyền tự do mà chúng tôi 
phải được hưởng”. Sau này, cắt nghĩa việc bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế thứ ba, 
Người đã nói rõ: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những 
điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. 

Cuộc hành trình gần mười năm đã đưa Nguyễn Tất Thành đến nhiều vùng đất 
thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội 
được quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó hiện 
lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và 
người nghèo, giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền uy, 
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giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với một số ít dân tộc đế quốc xâm lược và thống 
trị. Đó cũng là quá trình Người học tập, tích lũy tri thức, nghiên cứu lý luận và đối chiếu lý 
luận với thực tế, tham gia hoạt động trong một số tổ chức chính trị - xã hội. 

Ở chặng cuối của cuộc hành trình tìm đường cứu nước, năm 1919, Nguyễn Tất 
Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp, chính đảng lớn nhất và duy nhất ở Pháp bênh vực 
quyền lợi của giai cấp công nhân. Song trong chương trình hoạt động của đảng này, vấn 
đề giải phóng dân tộc chưa đề cập tới, mặc dù Hồ Chí Minh đánh giá: “Đây là tổ chức duy 
nhất ở Pháp bênh vực tôi, là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách 
mạng Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái”. 

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt 
nhóm những người Việt Nam yêu nước gửi đến Hội nghị Vécxây bản Yêu sách của nhân 
dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình 
đẳng dân tộc của Việt Nam. Đồng thời Người cũng mong nhận được sự ủng hộ của các 
nước Đồng minh. Bản Yêu sách không được chấp nhận, điều đó càng giúp Nguyễn Ái 
Quốc nhận rõ bản chất “chủ nghĩa Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm”, đi ngược lại những giá 
trị mà nó tuyên bố, ghi nhận. Người cũng đi tới kết luận: Các dân tộc muốn được giải 
phóng chỉ có thể dựa vào sức của bản thân mình. 

Cũng cần phải đề cập tới trong hành trình cứu nước của mình, Nguyễn Ái Quốc đã 
tiến hành khảo sát các cuộc cách mạng trên thế giới. Trước hết là mô hình cách mạng tư 
sản Mỹ (1776) và cách mạng Pháp (1789), và Người đã nhận thức một cách sâu sắc cả 
những ưu điểm và hạn chế của những mô hình cách mạng này. Hạn chế lớn nhất của các 
cuộc cách mạng ấy là ở chỗ, đó là những cuộc cách mạng “không đến nơi”, “không triệt 
để”, không đáp ứng được nhu cầu giải phóng các tầng lớp nhân dân lao động. Từ đây, 
Người rút ra bài học kinh nghiệm đối với cách mạng Việt Nam: “Chúng ta đã hy sinh làm 
cách mạng thì nên làm cho tới nơi...”. Như vậy, qua sự phân tích đánh giá của mình, 
Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra lý luận và mô hình cách mạng tư sản không phải là sự lựa chọn 
tối ưu cho cách mạng Việt Nam. 

Trong thời gian hoạt động ở Pháp, qua nhiều kênh khác nhau, Hồ Chí Minh biết 
đến Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) và đã tham gia vào nhiều phong trào ủng hộ 
cuộc cách mạng này. Theo đánh giá của Hồ Chí Minh “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách 
mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi”. Người cũng hiểu rằng sự nghiệp 
cách mạng của Việt Nam cần thiết phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài, trong đó có cách 
mạng Nga. 

Tháng 7/1920, một sự kiện quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của 
Hồ Chí Minh, đó là việc Người được đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất Những luận cương về 
vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Người coi đây là cái cẩm nang giải phóng cho dân 
tộc Việt Nam: “...Bản Luận cương đã làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng 
biết bao! Tôi xúc động 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 đọa đày đau khổ, đây là cái cần 
thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Câu hỏi đặt ra là vì sao 
Nguyễn Ái Quốc lại có tâm trạng như vậy khi đọc Luận cương của Lênin? 

Có thể nói Luận cương đã luận giải một cách ngắn gọn, sáng tỏ những nội dung 
chủ yếu về cách mạng giải phóng dân tộc, soi tỏ hướng đi và biện pháp quan trọng nhất 
đưa sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa giành được thắng lợi hoàn toàn. Đặt trong 
hoàn cảnh một người đã để 9 năm thanh niên của mình để đi tìm đường cứu nước mà 
chưa được, nay tìm ra “cẩm nang” để giải phóng dân tộc thì mới hiểu được tâm trạng của 
Người. 

Qua tác phẩm trên, Hồ Chí Minh đã tìm thấy cho dân tộc mình một chủ nghĩa “chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”, đóng vai trò nền tảng tư tưởng, công cụ để 
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nhận thức và giải quyết những vấn đề xã hội hiện thực. Cũng từ đây Người đã nhận biết 
một tổ chức chính trị quan trọng mà mình cần tham gia - Quốc tế III, do Lênin sáng lập và 
lãnh đạo, cũng là tổ chức rất coi trọng vấn đề giải phóng thuộc địa và tiến hành đấu tranh 
giải phóng giai cấp vô sản, nhân dân lao động, đặc biệt là nhân dân các dân tộc bị áp bức. 

Và kể từ sau khi tiếp xúc với bản luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã hình 
thành nên quan điểm về giải phóng dân tộc: Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam 
muốn thắng lợi phải theo con đường cách mạng vô sản. 

Tuy nhiên, trên thực tế không phải ngay sau khi đọc Luận cương của Lênin, Hồ Chí 
Minh đã lựa chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản mà sự lựa chọn 
ấy có được nhờ quá trình “nghiên cứu lý luận Mác - Lênin”, quá trình “làm công tác thực 
tế”. Khoảng thời gian từ lúc Hồ Chí Minh tiếp xúc với Luận cương của Lênin đến lúc quyết 
định lựa chọn con đường cách mạng vô sản không dài nhưng lại rất cần thiết cho việc 
khẳng định sự lựa chọn. Thông qua một số bài viết như: Bài phát biểu tại Đại hội lần thứ 
XVIII Đảng Xã hội Pháp diễn ra vào cuối năm 1920, đặc biệt là qua hai tác phẩm có tên 
Đông Dương (4/1921) và Phong trào cộng sản quốc tế - Đông Dương (5/1921), Hồ Chí 
Minh đã chứng minh “Chủ nghĩa cộng sản dễ dàng thâm nhập vào châu Á, dễ dàng hơn 
là ở châu Âu”. Đây là biểu hiện rõ nhất việc Hồ Chí Minh lựa chọn con đường cách mạng 
vô sản. Một sự lựa chọn dứt khoát sau khi đã được chứng minh phù hợp với điều kiện 
của Việt Nam. 

Với việc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận thức rõ con đường cách mạng Việt 
Nam, trong những năm đầu thập kỷ 20 của thế kỷ XX, hoạt động của Hồ Chí Minh được 
triển khai trên một phạm vi rộng lớn, trong nhiều lĩnh vực rất đa dạng và phong phú. Qua 
thực tiễn, Hồ Chí Minh đã xác lập hệ thống các luận điểm cách mạng đặt nền móng cho 
con đường cách mạng Việt Nam, đó là: Cách mạng Việt Nam vận động theo quỹ đạo của 
cách mạng vô sản, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, về vai 
trò của cách mạng thuộc địa trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động trên thế giới... Những vấn đề cơ bản của con đường cách mạng Việt Nam được 
Người xác định trong nhiều tác phẩm như: Đường cách mệnh (1927), Chính cương vắn 
tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng (1930) và được tiếp tục cụ thể hóa, phát triển sâu sắc 
hơn trên những chặng đường, những nấc thang hướng tới các mục tiêu của cách mạng 
Việt Nam. 

Lựa chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, Nguyễn Ái Quốc 
đã đặt cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam trong quỹ đạo của cách mạng vô sản. 
Từ đây “giải phóng dân tộc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là “giải phóng dân 
tộc theo con đường cách mạng vô sản”, tức là hướng cách mạng giải phóng dân tộc theo 
những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội; không chỉ dừng lại ở giải phóng dân tộc, mà cuộc 
cách mạng của Việt Nam còn hướng tới những nội dung quan trọng tiếp theo là giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người. 

Lựa chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, thực hiện mục 
tiêu giải phóng “dân tộc, giai cấp, con người”, đồng thời Hồ Chí Minh đã xác định một 
cách tổng quát lộ trình của cách mạng Việt Nam trải qua 3 giai đoạn: Giải phóng dân tộc, 
xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội (gắn độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội). Lộ trình đó đã được Người khái quát trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đảng: “nên chủ trương làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội 
cộng sản”. Và trên thực tế cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua đã vận động theo lộ 
trình này đã chứng minh cho sự lựa chọn của Người. 

Có thể khẳng định rằng 10 năm hoạt động không mệt mỏi trên một địa bàn rộng 
lớn, trong những trách nhiệm cực kỳ đa dạng và khó khăn nhưng lại có vai trò rất quan 
trọng đối với Hồ Chí Minh. Qua thực tiễn hoạt động Người đã tìm kiếm và lựa chọn con 
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đường giải phóng cho dân tộc. Đúng như nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 
“Những điều mắt thấy tai nghe và những hoạt động chính trị xã hội trong 10 năm đi khắp 
các nước, đã giúp cho Nguyễn Ái Quốc từ tinh thần yêu nước gắn một cách tự nhiên với 
tinh thần quốc tế; từ tình cảm yêu thương thông cảm với những người “cùng khổ”, ý thức 
giai cấp từng bước được nảy nở, hình thành. Chính đó là cơ sở tư tưởng để người phấn 
khởi tiếp thu bản “Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I. Lênin; và 
đến Đại hội Tours vào năm 1920 thì kiên quyết đứng về phía Quốc tế thứ III. Đây là một 
bước ngoặt, một sự chuyển biến về chất trong tư tưởng và cuộc đời của Người. Trở 
thành người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, vừa là người yêu nước chân chính vừa là 
người cộng sản Việt Nam đầu tiên”. 

Tóm lại, Quá trình tìm đường cứu nước gắn với tìm ra con đường giải phóng dân 
tộc của Hồ Chí Minh diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm kể từ 1911. Có thể xem đây là 
quá trình Hồ Chí Minh “gặp gỡ” lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời đã thể hiện 
sự sáng tạo của Người trong việc tiếp thu, vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin để 
đề ra con đường cách mạng Việt Nam. 

                                                                                                    Đặng Anh Dũng 
                                                                             Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 
                                                                                                    (nxbctqg.org.vn) 
 

 
 

HÀNH TRÌNH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC HỒ 
 

Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 120 năm 
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2010), do Ðại sứ quán 
Việt Nam tổ chức ở Pháp, ông  Han đơ-vi-
lơ,  Phó tổng Giám đốc UNESCO đã  phát 
biểu: “Các cuộc hành trình trong cuộc đời đã 
khiến Bác Hồ trở thành công dân của thế 
giới, đồng thời là đại sứ của Việt Nam trên 
khắp toàn cầu”. Thật vậy, cả cuộc đời của 
Bác Hồ kính yêu là một cuộc hành trình 
không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày 
05/6/1911 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt 
quan trọng, không chỉ trong cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Bác, mà còn đối với 
lịch sử của cả một dân tộc. Bác Hồ, lúc đó là 
người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 
Thành, với tên mới là Văn Ba đã rời Sài 
Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) ra đi 
với một hoài bão lớn, nung nấu một quyết 
tâm cháy bỏng đó là giành “tự do cho đồng 
bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất 
cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những 
điều tôi hiểu”. Cuộc hành trình qua 3 đại 

dương, 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ và gần 30 
quốc gia, hàng trăm thành phố lớn, nhỏ, tiếp 
xúc với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa đã 
đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc 
Việt Nam - con đường cách mạng vô sản. 

Từ đầu thế kỷ XX, dưới ách thống trị 
của chế độ thực dân phong kiến, chứng kiến 
nền độc lập của dân tộc bị xâm phạm, cảnh 
nhân dân ta “một cổ hai tròng” chịu nhiều lầm 
than, cực khổ, bị chà đạp, áp bức, bóc lột tàn 
bạo, đã có rất nhiều phong trào yêu nước của 
các văn thân sỹ phu yêu nước nổ ra như phong 
trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa của nghĩa 
quân Yên Thế, phong trào Duy Tân của Phan 
Chu Trinh, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 
của Phan Bội Châu… nhưng tất cả đều thất 
bại. 

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 
Thành rất ngưỡng mộ và kính trọng lòng yêu 
nước dũng cảm, kiên cường của các bậc tiền 
bối, nhưng với tấm lòng yêu nước sâu sắc, sự 
trăn trở về vận mệnh dân tộc, bằng sự hiểu biết 
của bản thân, Nguyễn Tất Thành sớm nhận ra 
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con đường do những người đi trước mở ra 
sẽ không giải phóng được dân tộc mà cần 
thiết phải có con đường mới phù hợp với 
quy luật phát triển của lịch sử để giành lại 
độc lập, tự do cho dân tộc; phải ra nước 
ngoài xem nước Pháp và các nước độc lập 
phát triển như thế nào để trở về giúp đồng 
bào ta, đất nước ta thoát khỏi cảnh áp bức, 
nô lệ. Nung nấu quyết tâm đi tìm một con 
đường cứu nước mới, chàng thanh niên 
Nguyễn Tất Thành đã đi bộ từ Phan Thiết, 
vượt qua những khó khăn khắc nghiệt của 
thời tiết, nhiều khi lả đi vì đói, vì mệt, vì 
khát để tới Sài Gòn, tìm cơ hội thực hiện ý 
định cháy bỏng đó. Đây chính là bước ngoặt 
quan trọng, một sự lựa chọn lịch sử có ý 
nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho quá trình 
tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 

Đến Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành 
nhanh chóng tìm được một trường kỹ thuật 
do Pháp quản lý, ở đó thủy thủ Việt Nam 
được dạy về hàng hải, về giao thông vận 
chuyển hàng,… Trong con mắt của các viên 
chức nhà trường, người thanh niên dù gầy 
gò, có giọng nói Trung Bộ nhưng lại tỏ ra 
thông minh, nói được tiếng Pháp thành thạo, 
có thể phù hợp để đào tạo thành một thủy 
thủ. Nguyễn Tất Thành phải học 3 năm để 
hoàn thành khóa học. Trong những ngày đó, 
anh thường xuyên đến bến cảng Sài Gòn. 
Hình ảnh những chiếc tàu neo bến làm lòng 
anh không yên. Và ngày 5/6/1911, trên con 
tàu Amiral La Touche De Tréville từ cảng 
Sài Gòn, tự giới thiệu là Văn Ba xin làm 
phụ bếp, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, 
bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con 
đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất 
nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng 
vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền 
với quyết định ra đi của một con người mà 
lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường. 

Đối với những người trên tàu, anh 
thanh niên Văn Ba trông giống một học sinh 
hay một sinh viên hơn là một công nhân. Vị 
thuyền trưởng hỏi anh có thể làm được gì 
trong nhà bếp, anh chỉ có một câu trả lời 
duy nhất: “Tôi có thể làm tất cả những gì 

ông cần!”. Ngay ngày hôm sau, anh đã bắt đầu 
một công việc mà trước đó hoàn toàn xa lạ với 
anh. 

Anh tất bật từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối. 
Một ngày làm việc của anh bắt đầu bằng việc 
rửa sạch khu bếp, phục vụ cho gần 800 hành 
khách và thủy thủ trên tàu. 

- Văn Ba, lấy than! 
- Văn Ba, quạt bếp! 
- Văn Ba, mang rau! 
- Văn Ba,… 
Ngày nào anh cũng nghe những câu nói 

ấy và thoăn thoắt làm việc: Lấy than, quạt bếp, 
mang rau, khoai tây, thịt, cá từ kho lên bếp… 
Và có một công việc gần như ngoài sức tưởng 
tượng của anh là phải rửa sạch những chiếc 
nồi đồng to, nặng không thể nhấc lên được. 
Công việc của anh luôn tất bật, lại thường 
xuyên đi giữa căn bếp nóng nực và phòng kho 
lạnh buốt, hoặc khuân vác đồ nặng trên con tàu 
chòng chành, lên những bậc thang chật hẹp từ 
kho lên nhà bếp. Nhưng, người thanh niên gầy 
gò ấy luôn hoàn thành công việc, kể cả những 
việc hoàn toàn mới mẻ như gọt củ cải, khoai 
tây, những thứ mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. 

Thủy thủ và đầu bếp đã bắt đầu nể phục 
anh không chỉ anh đã hoàn thành công việc hết 
sức nặng nề mà họ đã khám phá ra một điều 
rằng, người thanh niên ấy là một người thông 
minh, hiếu học. Mặc dù đã mệt lả sau một 
ngày làm việc nhưng anh Ba vẫn không chịu 
đi ngủ mà còn thức đến 23 giờ khuya hoặc lâu 
hơn nữa để đọc sách hoặc viết lách. Một số 
người thủy thủ và phụ bếp mù chữ đã nhanh 
chóng kết thân với anh. Họ vui mừng khi được 
anh sẵn sàng viết hộ những bức thư gửi cho 
người thân và gia đình. Anh còn dạy họ học 
tiếng Việt. Họ giúp anh rửa rau củ, nói chuyện 
với anh về nước Pháp, về người dân Pháp. Một 
kinh nghiệm đầu tiên nhưng quý giá mà anh 
nhận ra được: Cũng có cả những người Pháp 
tốt bụng. Kinh nghiệm này đã bổ sung cho 
nhận thức của anh về quan hệ sau này đối với 
đất nước và con người Pháp. 

Với một sự mẫn cảm đặc biệt, Nguyễn 
Tất Thành không đi sang nước Nhật, không đi 
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Trung Quốc… mà Người sang các nước Tây 
Âu, sang nước Pháp, đến tận nơi nước đang 
cai trị mình, đến tận châu Âu, nơi đang có 
sự phát triển vượt bậc về kinh tế, về văn 
hóa, về chính trị để tìm hiểu những truyền 
thống tự do, bình đẳng, bác ái và nền văn 
minh của chính quốc và tìm hiểu nơi đã sinh 
ra mọi chế độ thực dân thối nát và cực kỳ 
tàn bạo như chính Người đã thấy trên đất 
nước mình. Tại sao lại như vậy? Năm 1923, 
tại Mát-xcơ-va, khi trả lời phỏng vấn của 
phóng viên Tạp chí “Ngọn lửa nhỏ”, Người 
đã giải thích quyết định về sự lựa chọn của 
mình như sau: “Vào trạc tuổi 13, lần đầu 
tiên tôi được nghe những từ ngữ tiếng Pháp: 
Tự do, bình đẳng, bác ái - đối với chúng tôi 
lúc ấy, mọi người da trắng được coi là người 
Pháp - thế là tôi muốn làm quen với văn 
minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng 
sau những từ ấy”. 

Trong vòng mười năm, từ năm 1911 
đến năm 1920, Người đã tận dụng mọi cơ 
hội để được đến nhiều nơi trên thế giới. Bàn 
chân của Người đã từng in dấu trên nhiều 
nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Đặc 
biệt Người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở 
ba nước đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, 
Anh và Pháp. Trên suốt chặng đường bôn 
ba, cuộc sống đầy gian khổ không làm 
Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, 
hun đúc lòng yêu nước nồng nàn với mục 
tiêu giải phóng dân tộc kiên định. Với 
những chuyến đi, Người tranh thủ mọi thời 
cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết 
cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động ở các nước tư bản và thuộc địa, từ 
đó Người đã bổ sung được cho mình những 
kiến thức vô cùng phong phú với một tầm 
nhìn hết sức rộng lớn và bao quát. Từ đó 
Người đã rút ra kết luận là chủ nghĩa đế 
quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau 
khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở 
các nước chính quốc cũng như thuộc địa. 
Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những 
năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận 

và hoạt động trong phong trào công nhân quốc 
tế, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất 
Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ 
nghĩa Mác Lênin, tham gia thành lập Đảng 
Cộng sản Pháp cuối năm 1920, trở thành nhà 
hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. 
Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu 
của lịch sử và tính chất của thời đại mới mà 
Cách mạng Tháng Mười mở ra, Người xác 
định con đường cứu nước, con đường giải 
phóng dân tộc đúng đắn, khám phá ra chân lý 
lịch sử: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ”. 

Người đã viết: “Luận cương của Lênin 
làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, 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 đọa đầy đau khổ! Đây 
là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường 
giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin 
theo Lênin, tin theo Quốc tế III”. 

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn 
Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác - 
Lênin vào phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự 
ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác 
phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và 
“Đường Kách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản 
tờ báo Thanh niên ra ngày 21/6/1925, Người 
đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong thời gian này, Người cũng tập 
trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ 
với việc Người lập ra Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp 
đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô... Khi 
điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 
03/02/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc tại Hương Cảng (Trung 
Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản 
đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất 
các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một đại 
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hội thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng là 
sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ 
đại trong cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự 
khủng hoảng về đường lối chính trị, về con 
đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất 
nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, 
phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu. 

Mùa xuân năm 1941, sau hơn 30 năm 
bôn ba nước ngoài, rời xa Tổ quốc, ngày 
28/1/1941, Người về nước trực tiếp lãnh đạo 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Người 
chỉ ra rằng, trong điều kiện cụ thể của Việt 
Nam, con đường duy nhất phải theo là con 
đường cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng 
tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo 
đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập 
dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Ngày 19/5/1941, giữa 
vùng núi rừng Pắc Bó, theo sáng kiến của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Việt 
Minh ra đời giữa lúc nhân dân Việt Nam 
đang rên xiết trong cảnh một cổ hai tròng, 
vận mệnh dân tộc đang trong cảnh nước sôi 
lửa nóng. 

Với một quyết tâm được xác định rõ 
trong chương trình của mình “làm cho nước 
Việt Nam được hoàn toàn độc lập, làm cho 
dân Việt Nam được sung sướng tự do”, Mặt 
trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ giải 
phóng dân tộc, tập hợp, đoàn kết mọi tầng 
lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc 
lập tự do cho Tổ quốc. Sự thành lập và hoạt 
động của Việt Minh đã trở thành nhân tố cơ 
bản quyết định thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám 1945. Cách mạng Tháng Tám 
thành công, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời, Nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một 
mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và 
giữ nước của dân tộc Việt Nam; chứng minh 
sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là người sáng lập, rèn luyện. Tuy 

nhiên, nền độc lập của nước ta một lần nữa bị 
thực dân Pháp chà đạp, tháng 12/1946, Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc 
kháng chiến với quyết tâm: Chúng ta thà hy 
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, 
không chịu làm nô lệ. Với ý chí quyết tâm đó, 
quân và dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch 
chiến tranh của thực dân Pháp, đỉnh cao là 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu ngày 07/5/1954. 
Thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ chấm dứt 
sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, đưa 
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu 
phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Trong suốt 21 năm kiên trì đấu tranh kết thúc 
với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 
năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. Thắng lợi vĩ đại này là một trong 
những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, 
là sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời 
đại sâu sắc, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên của nước Việt Nam độc lập, thống 
nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã 
hội là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác 
Lênin, thể hiện tính quy luật của sự phát triển 
lịch sử của xã hội Việt Nam, trở thành quan 
điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và sự 
nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh. Thực tế lịch sử đã chứng minh, đó 
chính là đường cách mệnh cho dân tộc ta mà 
Người đã chọn, sự lựa chọn lịch sử đúng đắn 
và duy nhất!  
          Đã hơn 45 năm kể từ ngày Bác đi xa, 
nhưng trong lòng các thế hệ Việt Nam, Người 
vẫn còn sống mãi. Tư tưởng, tấm gương đạo 
đức sáng ngời của Bác luôn soi rọi con đường 
cách mạng trong mỗi bước đi lên của đất nước. 
Nhắc lại hành trình cứu nước 104 năm về trước 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta đều 
khắc ghi sâu trong tim lòng biết ơn vô hạn đối 
với những hy sinh lớn lao mà Bác đã trải qua 
trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. 
Đó là dấu mốc lịch sử quan trọng và thiêng 
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liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nay 
đất nước ta bước vào một thời đại mới, một 
kỷ nguyên mới, đang khoác trên mình diện 
mạo mới, đổi thay, hội nhập và ngày càng 
phát triển, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
ta nguyện vững bước trên con đường cách 

mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng 
một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, “sánh vai với các cường quốc 
năm châu” như ước mong giản dị của Người! 
 

Huyền Trang  
(www.bqllang.gov.vn - Ngày 06/6/2015)

 

 

 
 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc 

 và đại hội toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp 
 

Có nhiều tư liệu của mật thám cho biết: Muộn nhất là vào cuối năm 1918, Nguyễn Ái 
Quốc đã gia nhập Đảng Xã hội Pháp, cũng là “người Việt Nam đầu tiên vào một chính đảng 
Pháp”. Qua các buổi sinh hoạt, thảo luận của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc có dịp quen 
biết nhiều nhân vật tiến bộ, có tiếng bấy giờ ở Pari. 

Tác giả Trần Dân Tiên cho biết thêm: “Thường thường, ông (Nguyễn Ái Quốc) chỉ làm 
việc nửa ngày, làm buổi sáng để kiếm tiền, còn buổi chiều thì đi đến thư viện hoặc đến dự 
những buổi nói chuyện chính trị. Tối đến, ông đi dự mít tinh ở Pari. Có rất nhiều cuộc mít tinh... 
Hầu hết trong những buổi mít tinh này, ông đều phát biểu ý kiến. Vì ông là người ngoại quốc 
độc nhất trong những nơi này và vì ông có vẻ dễ yêu mến cho nên thính giả thích nghe ông. 
Ông Nguyễn khéo lái những vấn đề thảo luận sang vấn đề thuộc địa, đặc biệt là vấn đề Việt 
Nam...”.  

Báo cáo tổng hợp của mật thám Acnu còn cho biết: “Nguyễn Ái Quốc hẳn đã tổ chức ở 
Pari một loạt cuộc họp và dự tính tìm thêm những bằng chứng để biện hộ cho nền độc lập của 
dân An Nam. Anh ta vận động để được sự bảo trợ của Hội nhân quyền đối với các cuộc họp này 
và cũng đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều diễn giả của Hội, trong đó có Anbe Sale (Albert 
Chalaye) và Mariút Mutê (Marius Moutet), nghị sĩ xã hội vùng Rôn. Anh cũng vận động ông 
Ôlar (Aulars) chủ trì cho một trong những cuộc họp mà anh có ý định tổ chức”.  

Thực dân Pháp cũng đã sớm nhận ra những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc không chỉ 
thu hẹp trong phạm vi cách mạng Đông Dương. Trong báo cáo đề ngày 4/1/1920, mật thám 
Giăng cho biết: “Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm chính sách thuộc địa của Anh, của Hoa 
Kỳ, Tây Ban Nha và Ý. Hôm qua Nguyễn Ái Quốc gặp một người Ái Nhĩ Lan ở đại lộ Cabusin. 
Người này trao đổi với Nguyễn Ái Quốc về chính sách của Anh ở Ái Nhĩ Lan những biến động 
xảy ra ở Ái Nhĩ Lan và ở Ấn Độ mà báo chí Anh đã ỉm đi…”.  

Phát biểu tại đại hội, Nguyễn Ái Quốc kịch liệt tố cáo bọn đế quốc đã gây ra những tội ác 
tày trời đối với nhân dân Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc đề nghị: “Đảng Xã hội cần phải hành 
động một cách thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức”, “Đảng phải tuyên truyền 
chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa...”.  

Người yêu cầu “Đảng phải cử một đồng chí của Đảng để nghiên cứu tại chỗ những vấn 
đề ở Đông Dương và đề xuất những hoạt động cần phải tiến hành”.   

Nhắc lại bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua, tác giả Alanh Ruxiô (Alain 
Ruscio) viết: “Cần phải nói rằng vấn đề thuộc địa chỉ mới được bàn tới một cách rất yếu ớt và 
khá hiếm hoi trong thời kỳ có cuộc tranh luận lớn năm 1919 - 1920. Chỉ có một ngoại lệ, nhưng 
nó lại có tầm cỡ, đó là một thanh niên có ánh mắt sáng ngời mà báo cáo của Đại hội đã giới 
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thiệu là “đại biểu của Đông Dương”. Hồi đó nhiều người đã biết đến tên anh là Nguyễn Ái 
Quốc. Anh đã nói gì? Anh nói: “Chúng tôi thấy rằng việc Đảng Xã hội gia nhập Quốc tế III có 
nghĩa là Đảng hứa một cách cụ thể rằng từ nay Đảng sẽ đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn 
đề thuộc địa”.  

Khi đề cập đến những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua, tác giả D.E. Ruđôi 
trong cuốn Sự đoàn kết chiến đấu của những người cộng sản Pháp với Việt Nam anh hùng, xuất 
bản năm 1978, trang 22 có viết: “Trong tham luận tại Đại hội, Hồ Chí Minh, một trong những 
đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Pháp, người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã bày tỏ 
nguyện vọng và khát khao của các dân tộc Đông Dương. Bản tham luận của đồng chí đã được 
các đại biểu đại hội nhiệt liệt hoan nghênh. Đại hội Tua đã thông qua nghị quyết với yêu cầu 
trao trả nền độc lập cho các dân tộc đang sống dưới ách thuộc địa của Pháp, xác định nhiệm vụ 
của những người cộng sản trong cuộc đấu tranh để thực hiện nghị quyết”.  

Hoạt động gần 3 năm với Đảng Cộng sản Pháp, trong bất cứ cuộc họp, tiếp xúc nào, 
Nguyễn Ái Quốc cũng đề cập đến vấn đề thuộc địa. Trên các bài báo, các trước tác của Người 
đều dẫn dắt người ta trở về với vấn đề các dân tộc bị áp bức. Bằng những hoạt động đó, 
“Nguyễn Ái Quốc đã gieo hạt giống cách mạng khắp bốn phương trời”, đấu tranh không mệt 
mỏi cho quyền lợi của các dân tộc thuộc địa.  

Khi viết về những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc đối với Đảng Cộng sản Pháp, nhà sử 
học S. Phuôcniô (Charles Fourniau) nhận định: “Nguyễn Ái Quốc đã có đóng góp quan trọng 
vào việc hình thành truyền thống chống chủ nghĩa thực dân, một truyền thống làm vẻ vang cho 
Đảng Cộng sản Pháp... Vậy thì hẳn rằng người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh 
đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam sau đó phải được coi là một trong những người 
thầy của Đảng Cộng sản Pháp về những vấn đề thuộc địa”.  

Đại hội Tua đánh dấu bước chuyển biến căn bản sang đường lối cách mạng vô sản của 
những người xã hội cánh tả, đặt cơ sở ra đời của Đảng Cộng sản Pháp. Về thời điểm chính thức 
ra đời của Đảng Cộng sản Pháp, cho đến nay còn những ý kiến khác nhau. Nhưng điều có thể 
khẳng định là tên “Đảng Cộng sản Pháp” chưa chính thức được công bố ngay sau khi Đại hội 
Tua bế mạc. Bản tuyên ngôn của Đại hội Tua vẫn ký tên “Đảng Xã hội (Phân bộ Pháp của Quốc 
tế Cộng sản)”.  

Bản tuyên ngôn của Đại hội Tua hiện được lưu giữ tại Kho lưu trữ quốc gia Pháp. Chúng 
tôi xin trích giới thiệu một số đoạn trong Tuyên ngôn: “Chính là nước Pháp làm thuê, nước 
Pháp vùng lên chống chế độ tư bản, chế độ của chiến tranh và phá sản, chế độ của cướp đoạt, 
bóc lột và nô dịch, chính là tất cả nước Pháp chiến đấu đi với chúng ta; chính là nước Pháp ấy, 
phối hợp với các phân bộ Quốc tế cộng sản, sẽ bảo vệ hòa bình, quyền dân tộc và cách mạng bị 
bọn đế quốc đe dọa. Bọn chúng che giấu lợi ích giai cấp sau tấm bình phong quốc phòng...”.  

“Hãy làm cho Đảng trở lên vĩ đại; hãy làm cho Đảng mạnh lên và có kỷ luật... Hãy làm 
cho Đảng, một khi tham gia Quốc tế (cộng sản), vùng đứng lên sau cuộc cách mạng lần thứ nhất 
của các cuộc đại cách mạng xã hội, sẽ xứng đáng với quá khứ của mình, xứng đáng với Babơp 
(Baboeuf), xứng đáng với những chiến sĩ tháng sáu 1848, xứng đáng với Công xã Pari, xứng 
đáng với Giô rex, xứng đáng với tương lai huy hoàng đang hiện ra trước mắt chúng ta!”. 

Tuyên ngôn kêu gọi các đảng viên Xã hội Pháp hãy coi đây là “mệnh lệnh tối cao của 
những người vô sản Pháp” và kết thúc bằng hai khẩu hiệu:  

“- Chủ nghĩa xã hội cách mạng Pháp muôn năm!”  
“- Quốc tế cộng sản muôn năm!”. 

                                                                                                           Nguyễn Phan Quang  
(dangcongsan.vn -  Ngày 07/10/2015) 
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HỒ CHÍ MINH VÀ CHẶNG ĐƯỜNG TRÊN NƯỚC MỸ  

TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH 30 NĂM RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 
 

Yên ả và thanh bình là ước mơ ngàn đời của dân tộc chúng ta. Để giữ vững bờ cõi, bảo 
vệ non sông gấm vóc và tồn tại giữa một thế giới bạo tàn, từ bao đời nay, người Việt Nam đã 
phải liên tục gồng mình để chống lại nạn ngoại xâm. Đã có biết bao dân tộc bị diệt vong trong 
suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. Kiếp nô lệ cam chịu chưa bao giờ được dân ta chấp nhận. 
Đời nào cũng vậy, sự quật cường đã giúp chúng ta ngẩng cao đầu. 

Cuối thế kỷ XIX, cả phương Đông chìm trong cơn đại hồng thủy của chủ nghĩa thực dân 
đế quốc. Sự bất công, điêu tàn, uất hận bao phủ lên bầu trời của quê hương, từ mọi ngóc ngách 
của xóm làng đến chốn kinh thành hoa lệ. Cũng như bao đời trước, đất nước mòn mỏi trông chờ 
những đứa con ưu tú, những vị anh hùng. Đó là những Thánh Gióng, Ngô Quyền, Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Họ là niềm tự hào, là vẻ đẹp, là khúc tráng ca 
trong bản hợp xướng bi hùng về sự trường tồn và bất tử của dân tộc. Lần này, người anh hùng 
không phất cờ từ trong dân giã hay từ chốn cung đình mà là bắt đầu từ một chuyến ra đi, không 
phải là để cầu cứu ngoại bang mà là để tìm chân lý, mong trả lại sức mạnh, sự tự do vốn có của 
dân tộc. Cuộc hành trình của Người là thiên anh hùng ca huy hoàng và vĩ đại nhất trong lịch sử 
dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài của cuộc hành trình, nước Mỹ là chặng đường dừng 
chân tuy ngắn ngủi của Người nhưng nơi đây thực sự đã giúp Người nhận thức một cách sâu 
sắc hơn về bản chất của chủ nghĩa tư bản, nỗi thống khổ của nhân dân lao động bị áp bức trên 
toàn thế giới trên hành trình tìm ra con đường giải phóng dân tộc. 

Cậu bé Nguyễn Sinh Cung sinh ra ở làng Nam Đàn năm 1890. Xuất thân từ một gia đình 
nhà giáo nghèo nhưng cả quê nội Kim Liên và quê ngoại Hoàng Trù đều là những vùng đất hiếu 
học, khoa cử nên cậu bé Nguyễn Sinh Cung được thừa hưởng một nền giáo dục truyền thống, 
tốt đẹp từ cả bố và mẹ. Thân sinh của Bác, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng trực 
tiếp đến Người bằng vốn học vấn uyên thâm, một trái tim yêu nước thương dân, một đức tính 
khiêm tốn, giản dị, sống gần gũi, gắn bó với nhân dân lao động. Mẹ của Bác, bà Hoàng Thị 
Loan chính là người đã khai tâm cho con trai bằng những bài học chữ Nho về triết lý ở đời 
trước tuổi cắp sách tới trường. Như vậy, từ thuở thiếu thời cho đến tuổi trưởng thành, Người đã 
nhận được sự giáo dục và nuôi dưỡng truyền thống nhân ái của dân tộc: Thương người, thương 
dân, là khát vọng có một cuộc sống tự do, no ấm, hạnh phúc. Chính chủ nghĩa yêu nước dạt dào 
tình nhân ái đó đã nhem nhóm trong trái tim Người một ý chí quyết ra đi tìm đường cứu nước, 
cứu dân. 

Chuyến hành trình dài 30 năm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trở 
thành chuyến ra đi lạ lùng, vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Theo dòng thời gian, nó hòa vào ký 
ức dưới hình ảnh con tàu Đô đốc Latusơ Tơrêvin rời bến cảng Sài Gòn ngày mồng 5/6/1911 
mang theo chàng trai 21 tuổi quả cảm, dưới tên gọi Văn Ba, vượt trùng dương bao la, quyết đi 
tới những chân trời xa lạ “xem xét họ làm như thế nào, để trở về giúp dân tộc”. 

Những trang hồ sơ còn lại đã trở thành tư liệu quý báu, ghi dấu ấn một phần những gì 
diễn ra cách đây gần một thế kỷ trong cái đêm dài nô lệ ấy của đất nước. Một chuyến ra đi khát 
khao tìm hiểu thế giới, nung nấu ý chí đổi đời cho đất nước bằng một trái tim nồng nàn, một 
tâm hồn cao cả, một ước nguyện mãnh liệt bắt đầu từ hai bàn tay trắng và những công việc nhọc 
nhằn gian lao của người phụ bếp. Đó là chuyến ra đi đầy chất phiêu lưu của một nhà cách mạng 
trẻ tuổi. Trước mặt không chỉ là một biển cả mênh mông sóng nước, mà còn là cả một biển đời 
sâu thẳm đầy sóng gió. Sau lưng là hình ảnh quê hương đang quằn quại trong đau thương, mong 
ngóng ngày trở về. 
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Khoảng cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã tới miền Đông nước Mỹ trên chiếc tàu 
Latusơ Tơrêvin từ Pháp, vòng qua châu Phi, vòng sang châu Mỹ rồi tới NewYork. Đi qua hàng 
loạt quốc gia của cả 3 Châu lục Âu, Phi, Mỹ. Khi tới thăm tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ, chàng 
trai trẻ đã ghi lại những dòng cảm tưởng như sau: “Ánh sáng trên đầu Thần Tự do tỏa rộng khắp 
trời xanh, còn dưới chân thần thì người da đen bị chà đạp. Bao giờ thì người da đen mới hết bị 
chà đạp? Bao giờ thì người da đen và người phụ nữ mới có bình đẳng? Bao giờ mới có sự bình 
đẳng giữa các dân tộc?”. Thật ra cho tới lúc này, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã nắm 
được bản chất khái quát của thế giới hiện tại, đó là thiểu số người giàu cai trị và áp bức người 
nghèo. Các nước giàu mạnh xâm lược, thống trị và đàn áp các nước nhược tiểu. Bạo lực, bất 
công, bóc lột thay cho từ “Tự do - bình đẳng - bác ái” bởi đó chỉ là những ước mơ xa vời. Bằng 
con mắt tinh đời và trái tim nhạy cảm, chàng trai đã thấu hiểu được lòng dạ sói lang của nước 
Mỹ tư bản. Dưới gầm trời này, giai cấp cần lao chỉ có thể sống đời nô lệ dưới sự đày đọa của 
đồng loại giàu có, tham lam, độc ác và bạo tàn, các dân tộc bị áp bức chỉ có thể quằn quại, rên 
xiết dưới gót giày của kẻ xâm lược. Giá trị nhân văn của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ đã bị 
phản bội ngay từ khi mới ra đời. Xã hội Mỹ lúc bấy giờ không thể giải phóng được dân chúng 
và các dân tộc bị áp bức khỏi những bất công mà chỉ thay đổi xiềng xích này bằng xiềng xích 
khác. 

Khu Harlem thuộc bang Georgia - nơi Nguyễn Tất Thành hay lui tới được coi là “cái 
đáy” của nước Mỹ - nơi bộc lộ rõ nhất bản chất của xã hội tư bản. Sự bần cùng ở khu vực người 
da đen vẫn hiện lên rất rõ như một minh chứng về sự tương phản giàu nghèo mạnh mẽ chẳng 
khác gì ở Việt Nam. Giáo sư Meri Ratner, Chủ tịch Viện nghiên cứu Mác ở NewYork đã có 
nhiều năm nghiên cứu về Hồ Chí Minh, đã từng nói: “Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều từ 
trong những ngày ở nước Mỹ. Qua những tác phẩm viết về những cuộc hành trình của người da 
đen, có thể thấy Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hồ 
Chí Minh là một người nhạy cảm, đến từ một nước thuộc địa, trải nghiệm thực tiễn trong một 
xã hội chủ nghĩa thực dân; là một trong những người đầu tiên không phải là người Mỹ viết về 
nạn phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa thực dân, xã hội tư bản. Ở Boston, Người thấu hiểu 
những nỗi thống khổ của người nghèo không có việc làm, không thể có được một cuộc sống 
theo đúng nghĩa của nó. Do đó Người cũng đã nhận ra được những vấn đề liên quan đến giai 
cấp, Người bộc lộ sự cảm thông đối với những số phận thống khổ trong xã hội, những người bị 
bóc lột”. 

Nguyễn Tất Thành tìm hiểu rất nhiều về hoàn cảnh của người da đen ở Mỹ, nhất là 
phong trào đòi nhân quyền kéo dài đã gần 300 năm mòn mỏi ngay từ khi họ mới được đưa từ 
châu Phi sang dưới thân phận nô lệ. Có thể tạm chia xã hội Mỹ lúc bấy giờ thành các nhóm sau 
đây: Trên cùng là bọn thống trị và nhà giàu, tiếp đến là lớp trung lưu da trắng, dưới là dân lao 
động da trắng hoặc gốc Âu, dưới cùng của đáy xã hội là dân lao động gốc Phi (không kể những 
dân da đỏ bản địa bị cướp hết đất và dồn vào rừng núi). Dưới con mắt của Nguyễn Tất Thành, 
trật tự xã hội ấy sẽ bất di bất dịch theo đúng bản chất của nó. Đó chính là một trong những kết 
luận sáng suốt nhất của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Số 
phận bi thảm sau này của nhà lãnh tụ tinh thần da đen Martin Luther King là một ví dụ minh 
chứng cho những điều đó. Một cửa xã hội rõ ràng không có lối ra mặc dù phong trào đấu tranh 
liên tục diễn ra mạnh mẽ. Một đất nước như thế làm sao có thể giúp được một nước nhược tiểu 
như nước ta thoát khỏi vòng nô lệ không kể sau này nó còn trút hàng triệu tấn bom và chất độc 
xuống hủy hoại quê hương, tàn sát đồng bào ta, nhân dân ta một cách dã man, ghê rợn hơn cả 
giặc Pháp. 
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Thủ đô Philađenphia - Thủ đô đầu tiên của nước Mỹ, nằm giữa Washington và Bantimo 
chính là điểm đến tiếp theo của Người trong cuộc hành trình trên nước Mỹ. Là nơi khởi nguồn 
của cuộc cách mạng đã đưa đến nền độc lập, Philadelphia đóng vai trò then chốt trong lịch sử 
lập quốc của Hoa Kỳ. Tại Hội trường Độc Lập vào ngày 04/7/1776, đã diễn ra cuộc họp đầu 
tiên của Quốc hội để thông qua bản Tuyên ngôn độc lập và dự thảo Hiến pháp Hoa Kỳ. Tác giả 
chính của những văn kiện này chính là Thomas Jefferson. Giáo sư Sophie Quinn Judge - một 
nhà nghiên cứu về châu Á, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Hồ Chí Minh - những năm tháng đã 
qua” đã viết: “Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo cho Quốc tế cộng sản, qua đó có thể thấy 
Người đã nhìn thấy rõ sự bất công trong xã hội Mỹ. Người cũng nhận thấy rõ nhiều vấn đề đã 
được nêu trong Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp của nước Mỹ. Trong hoạt động chính trị, 
Người cũng đã nghiên cứu kỹ về hình thái của xã hội Mỹ cùng với hình thái xã hội của Liên Xô 
và nhiều nước khác được chia thành 2 nhóm: Các nước bóc lột và các nước bị bóc lột. Đó có thể 
là lý do vì sao Hồ Chí Minh đã đưa một số nội dung của Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ và 
Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam vào ngày 02/9/1945. Nhưng có thể khẳng định một điều, Hồ 
Chí Minh là một người có sự nhạy cảm và sự nhận biết tinh tế về chính trị để phân biệt những 
mặt tích cực và tiêu cực của hình thái xã hội Mỹ. Và Người đã nhận thức được một vấn đề quan 
trọng: Nước Mỹ không thể giúp Việt Nam bảo vệ quyền lợi dân tộc.” 

Khi đó, Người hiểu rằng, chế độ xã hội dựa trên lợi nhuận không thể giúp các dân tộc 
thuộc địa giải quyết vấn đề của mình. Nhân dân lao động ở Mỹ lúc đó đã có chút nhận thức về 
vấn đề giai cấp; phong trào cộng sản, phong trào dân tộc cũng đã diễn ra một cách mạnh mẽ. 
Người đã tham gia thảo luận với nhiều chủ đề như: “Điều gì đang xảy ra ở phương Tây?”; “Sự 
cần thiết phải có một chế độ xã hội khác”; “Sự cần thiết của độc lập dân tộc”… Qua việc tìm 
hiểu sự đối xử dã man đối với người da đen, Hồ Chí Minh nhận thấy rõ bản chất của chủ nghĩa 
tư bản. Cũng trong thời gian kiếm sống cùng khổ với người dân lao động, Người nhận ra 
khoảng cách ngày càng giãn ra giữa tầng lớp người giàu và người nghèo và chính điều đó đã 
thôi thúc Người đến với cuộc đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Họ cần 
thức ăn, nhà ở, được lao động và hưởng thụ văn hóa. Đối với nhiều người Mỹ, Hồ Chí Minh 
thực sự đã trở thành biểu tượng cho sự đấu tranh công bằng, bình đẳng và sự tiến bộ xã hội. 

Khách sạn Omni The Packer House ở thành phố cảng Boston (nằm phía Tây bang 
Massachusetts) cũng là nơi Bác đã từng sống và làm việc. Tại khách sạn này, Bác đã từng là 
một người thợ làm bánh. Hiện nay, gian chế biến bánh ngọt dưới tầng hầm vẫn giữ nguyên 
chiếc bàn đá bị sứt mẻ một góc từ khi Bác còn làm việc không thay mới cũng không sửa chữa 
như để kỷ niệm những tháng ngày của một vĩ nhân cách nay cả thế kỷ. 

Bản chất cường quyền và bành trướng của chính quyền nước Mỹ đã được Nguyễn Tất 
Thành phát hiện và khẳng định ngay từ khi Người đặt chân lên đất nước này trong cuộc hành 
trình tìm đường cứu nước của mình, không phải đợi cho tới khi nước này viện trợ cho Pháp xâm 
lược Việt Nam, hay khi điều khiển chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm “lê máy chém” đi khắp 
miền Nam Việt Nam tàn sát, giết hại đồng bào, hay “rải thảm bom” B52 xuống Hà Nội năm 
1972. Chính thiên tài Hồ Chí Minh đã cảnh báo được mầm mống tai họa đối với thế giới từ rất 
sớm, ngay tại mảnh đất mà nó mới manh nha. Đó là sự nguy hiểm của sức mạnh khi nó đồng 
hành với khao khát quyền lực, của cải và lãnh thổ. Bài học muôn đời này rất dễ thấm nhưng cực 
khó để làm theo. Thông điệp đó thực sự là một di sản bởi lý tưởng về tự do cho nhân loại không 
bao giờ được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ chà đạp lên tự do của người khác. 

Hành trình trên nước Mỹ đã góp phần quan trọng cho sự trưởng thành về tư tưởng nhận 
thức và tâm hồn của nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc. Sự thống trị hà khắc, nỗi thống 
khổ khôn cùng với cảnh nhân phẩm và cuộc sống bị chà đạp thô bạo đã làm quặn đau trái tim 
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nhân hậu của Người đồng thời bộc lộ bản chất rõ ràng của xã hội tư bản cùng chủ nghĩa thực 
dân tàn bạo mà nó sinh ra. Cũng từ chuyến hành trình trên nước Mỹ này, tình thương yêu đồng 
loại cùng cảnh ngộ không phân biệt quốc gia, dân tộc càng nồng nàn trong trái tim của Người, 
góp phần tạo nên phẩm chất sáng ngời về tinh thần quốc tế cộng sản của Nguyễn Ái Quốc được 
cả thế giới khâm phục và kính trọng. Nó cũng góp phần tạo nên tính kiên định cách mạng, ý chí 
đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng con người và giải phóng dân tộc mà Bác Hồ 
đã theo đuổi trong suốt cuộc đời gian lao, vĩ đại của mình./. 

 

     Hồng Vượng  
         (bqllang.gov.vn – Ngày 06/6/2015) 
 

 
 

Dấu chân Bác Hồ nơi đảo quốc sương mù 
 

Thủ đô Luân Đôn của đảo quốc sương mù giờ đây không còn xa lạ với nhiều người dân 
Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế. Đối với mỗi người Việt Nam, đến với Luân Đôn là 
đến với những ký ức về Bác Hồ, những câu chuyện về viên gạch sưởi ấm, về chàng thanh niên 
Nguyễn Tất Thành với Vua bếp huyền thoại Escoffier mà ai ai cũng từng được nghe từ những 
ngày đầu cắp sách tới trường... 

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về các mốc thời gian Bác làm việc ở Anh. Tuy nhiên, 
giới nghiên cứu lịch sử cả Việt Nam và quốc tế có lẽ đồng quan điểm rằng thời gian Bác Hồ ở 
Luân Đôn là từ năm 1913 tới 1917. Nơi được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian Bác ở Luân 
Đôn là khách sạn Carlton, địa điểm giờ đây là nơi tọa lạc của tòa nhà New Zealand và cũng là 
nơi làm việc của phái đoàn ngoại giao nước này.  

Tòa nhà 19 tầng hiện đại nằm trên phố Haysmarket tấp nập, gần với quảng trường 
Tralfagar có những chú sư tử đá biểu tượng của nước Anh, cung điện của Nữ hoàng và các cơ 
quan đầu não của chính phủ Anh, được xây dựng năm 1959 trên nền của khách sạn Carlton 
trước đây. Nơi đây hiện có tấm biển màu xanh do Hội Hữu nghị Anh - Việt và các bạn bè Anh 
yêu quý Việt Nam đặt từ những năm 1990 ghi: “Hồ Chí Minh (1890 - 1969) - Người khai sinh 
ra nước Việt Nam - đã làm việc tại khách sạn Carlton, tòa nhà cũ trên nền đất này, năm 1913”. 

Ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt, một người bạn thân thiết của Việt 
Nam, kể rằng việc đặt được tấm biển trên tường của tòa nhà này không phải là dễ dàng. Dự án 
đặt tấm biển này cũng kéo dài mất 2 - 3 năm và cũng phải nhờ tới các chính trị gia có tiếng mới 
có thể trở thành hiện thực. Ông Len Aldis nói vui rằng, “vì là tấm biển tưởng niệm Hồ Chí 
Minh, một con người vĩ đại được cả thế giới biết đến, chứ nếu là... người khác chắc không 
được”. 

Ông Len kể: “Khi mới tới Carlton, ông Hồ chỉ được giao nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát 
đĩa. Câu chuyện về việc ông Hồ cất những món ăn thừa để chuyển cho những người nghèo, 
người ăn xin ngoài đường mà thế hệ trẻ như bạn được nghe chính là bắt nguồn từ đây. Cảm kích 
trước hành động của ông Hồ, vị đầu bếp huyền thoại người Pháp Escosffier của khách sạn đã 
chuyển ông Hồ lên khu vực làm bánh và “truyền nghề” cho ông. Nhưng điều đó cũng không thể 
giữ ông Hồ ở lại xứ sương mù này bởi chất chứa trong ông là hoài bão giải phóng dân tộc...”. 

Trái ngược với vẻ hiện đại, ngạo nghễ của tòa nhà 19 tầng trên mặt đất, tầng hầm của tòa 
nhà New Zealand vẫn giữ nguyên từ thuở nó còn là khách sạn Carlton. Qua hai lượt cầu thang 
đi xuống là khu phòng được cho là nơi nghỉ ngơi của các nhân viên làm việc tại khách sạn trước 
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đây. Khu phòng này có độ cao chỉ hơn 2m một chút với lối đi khá hẹp, có lẽ chỉ đủ cho 2 người 
và mỗi phòng có diện tích chỉ khoảng 10m. Hầu hết các phòng này giờ đây chuyển thành phòng 
chứa đồ cũ.  

Nếu tới Luân Đôn vào mùa đông và nhìn những căn phòng bé nhỏ, lạnh lẽo, không có hệ 
thống lò sưởi này mới thực sự thấu hiểu được câu chuyện Bác phải dùng viên gạch nóng để sưởi 
ấm trong mùa đông băng tuyết. Như lời ông Len kể, thời Bác Hồ ở Luân Đôn, chỉ có những 
người giàu có, quý tộc mới được ở trong những căn nhà có lò sưởi chạy bằng khí đốt hoặc mới 
có điều kiện để dùng lò sưởi đốt gỗ. Luân Đôn ngày đó vắng vẻ, lạnh lẽo và hay mù sương chứ 
không giống như bây giờ... 

Tiến sỹ John Callow, Giám đốc Thư viện Marx ở Luân Đôn, người nghiên cứu khá nhiều 
về Bác Hồ, kể rằng trong thời gian làm việc ở khách sạn Carlton, Bác Hồ làm việc từ 5 giờ sáng 
đến trưa và từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Nhờ đó, Bác có thời gian tìm hiểu về Luân Đôn và học 
tiếng Anh. “Ông Hồ tới đây làm việc không phải chỉ đơn giản là để kiếm tiền và sống mà để tìm 
hiểu bản chất của những dây xích ràng buộc dân tộc mình và các nước thuộc địa với các nước 
thực dân. Qua học hỏi, nghiên cứu, ông Hồ hiểu rằng chỉ có lòng dũng cảm thì chưa đủ để giải 
phóng dân tộc mình mà cần phải nghiên cứu đầy đủ về sự phát triển của chủ nghĩa thực dân và 
chủ nghĩa đế quốc mới có thể phản kháng một cách hiệu quả...”, ông John Callow cho biết. 

Cũng theo Tiến sỹ John Callow, trong thời gian ở Luân Đôn, Bác từng làm các công việc 
nặng nhọc như cào tuyết ở trường học, điều khiển hệ thống nước nóng. Còn trong lĩnh vực “bếp 
núc” thì Bác còn từng làm việc ở khách sạn Drayton Court ở West Ealing, phía Tây Luân Đôn, 
trước khi chuyển đến Carlton. Theo tư liệu ông có được thì Bác Hồ cũng từng ở một căn nhà ở 
số 8 phố Stephen, cắt phố Tottenham Court, cách khách sạn Carlton khoảng 30 phút đi bộ. 

Phố Stephen ngày nay không còn căn nhà số 8 trước kia. Với chiều dài vỏn vẹn khoảng 
500m, chặn 2 đầu là phố Tottemham Court và phố Gresse, phố Stephen hiện là nơi tọa lạc của 
hai tòa nhà, số 1 là khách sạn cao ngất ngưởng và đối diện là số 2 thuộc sở hữu của Viện Phim 
Anh (BFI). Mặt cắt của phố Stephen với Tottenham Court giờ là những tòa nhà cao tầng với các 
cửa hàng điện tử, thời trang san sát. Có lẽ những ngôi nhà cũ xưa kia đã bị tàn phá trong trận 
ném bom “The Blitz” của Đức những năm 1940 - 1941.  

Trong cuốn sách “Hồ Chí Minh - Những năm tháng chưa được biết đến” của nhà xuất 
bản Đại học California, tác giả Sophie Quinn-Judge cho biết, Bác cũng đã từng gửi bưu thiếp 
cho cụ Phan Chu Trinh ở Pari (Pháp) từ địa chỉ ngôi nhà này. Ông John Callow kể rằng, do có 
mối liên hệ với phong trào công nhân Anh, với phong trào công nhân Việt Nam và là một nhà 
hoạt động công chúng nên Bác Hồ đã bị cảnh sát Anh chú ý. Căn nhà tại số 8 phố Stephen 
thường xuyên bị cảnh sát theo dõi, tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát Anh đột nhập theo đề nghị 
bắt giữ Bác của cảnh sát Pháp thì Bác đã trốn khỏi đó và đến tháng 12/1917 thì Bác sang Pháp.  

Khách sạn Drayton Court, tại số 2 phố The Avenue, nơi Bác làm việc một thời gian ngắn 
trước khi tới Carlton, cách trung tâm Luân Đôn khoảng 40 phút đi tàu điện ngầm. Khách sạn 
Drayton chính thức đi vào hoạt động năm 1894 với 60 phòng, tọa lạc ở khu khá vắng vẻ dân cư, 
khác hẳn so với khu trung tâm sầm uất, nhộn nhịp ở trung tâm Luân Đôn. Dù vẫn giữ nguyên 
hình dáng cũ nhưng bộ mặt của khách sạn ngày nay hào nhoáng hơn nhờ tu sửa và trang trí. Sau 
khi ngừng dịch vụ thuê phòng và chuyển thành quán rượu lớn nhất tại quận Ealing những năm 
1940, Drayton Court giờ đây lại trở lại vai trò là một khách sạn với 27 phòng sang trọng và đầy 
đủ dịch vụ quán rượu và nhà hàng như xưa kia. 

Dù tấm biển hiện nay ở tòa nhà New Zealand nói rằng Bác đã bắt đầu làm việc tại đó từ 
năm 1913 nhưng tư liệu lịch sử của quận Ealing cho rằng Bác đã làm việc ở khách sạn Drayton 
Court năm 1914. Tư liệu của quận Ealing giới thiệu về khách sạn Drayton Court viết: “Hồ Chí 
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Minh, nhà lãnh đạo của Việt Nam, đã làm việc cần cù trong bếp ăn của khách sạn Drayton 
Court năm 1914, trước khi tiếp tục ra đi tìm đường thay đổi lịch sử đất nước ông, đánh đuổi các 
lực lượng đến từ Nhật Bản, Pháp và Mỹ”. Trong một tấm bưu thiếp gửi từ địa chỉ khách sạn này 
cho cụ Phan Chu Trinh ở Pari, Bác Hồ nói rằng mình đã tìm được nơi học tiếng: “Mấy bốn 
tháng rưỡi nay thì chỉ làm với Tây, nói tiếng Tây suốt”.  

Những mốc thời gian cụ thể trong những tháng ngày Bác ở Luân Đôn có thể còn chưa 
thực sự rõ nhưng một điều rõ ràng không thể phủ nhận là thời gian Bác ở thủ đô xứ sương mù 
đã được lịch sử thế giới ghi nhận với sự khâm phục về nghị lực và ý chí của một con người Việt 
Nam vĩ đại. Tại đây, Bác đã làm rất nhiều việc, từ cào tuyết cho tới rửa bát, phụ bếp để tồn tại 
và tìm hiểu về bản chất của chủ nghĩa tư bản, từ đó tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt 
Nam. Người ta nói rằng, đến nước Anh mà chưa đến thăm di tích lịch sử Stonehenge thì chưa 
phải là đến nước Anh. Còn đối với những người dân Việt Nam, đến Luân Đôn mà chưa tới 
thăm lại những nơi Bác đã từng làm việc thì có lẽ chưa phải là đến Luân Đôn… 

       Lê Dương  
(baotintuc.vn - Ngày 29/4/2012) 
 

 
 
 

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA  

VỚI HỒ CHÍ MINH VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
 

Trong quá trình đi tìm 
đường cứu nước, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh đã tìm thấy ở chủ 
nghĩa Mác - Lê nin con 
đường cứu nước duy nhất 
đúng cho dân tộc mình. 
Tháng 7 năm 1920, khi được 
nghiên cứu tác phẩm Sơ thảo 
lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và 
vấn đề thuộc địa của V.I. 
Lênin, đăng trên báo Nhân 
đạo (L’Humanite) của Đảng 
Xã hội Pháp, Nguyễn Ái 
Quốc đã có một sự chuyển 
biến căn bản trong tư tưởng - 
từ nhận thức của người yêu 
nước, chuyển sang nhận thức 
của người cộng sản.  

Khi nói về sự kiện 
này, Người hồi tưởng: “Luận 
cương của Lênin làm cho tôi 
rất cảm động, mừng đến phát 

khóc lên. Ngồi một mình 
trong phòng mà tôi như 
muốn nói to lên trước quần 
chúng đông đảo:  Hỡi đồng 
bào bị đọa đày đau khổ! Đây 
là cái cần thiết cho chúng ta, 
đây là con đường giải phóng 
chúng ta”.  

Cuối năm 1920, 
Nguyễn Ái Quốc quyết định 
tham dự Đại hội Đảng Xã 
hội Pháp ở thành phố Tua. 
Tại đại hội, Người lên tiếng 
ủng hộ Quốc tế Cộng sản  do 
Lênin sáng lập và trở thành 
người cộng sản Việt Nam 
đầu tiên, đồng thời cũng là 
một trong những người sáng 
lập ra Đảng Cộng sản Pháp.  

Hướng về Lênin và 
đất nước Xô viết, quê hương 
của Cách mạng Tháng Mười, 
cuối năm 1923, đầu năm 
1924, Nguyễn Ái Quốc bí 

mật đến Liên Xô. Ngay sau 
khi Lênin từ trần, Người đã 
viết bài Lênin và các dân tộc 
thuộc địa đăng trên báo Sự 
thật, số ra ngày 27/01/1924. 
Trong bài báo, Người dành 
những tình cảm vô cùng kính 
trọng và xúc động viết về 
Lênin: “Khi còn sống, Người 
là cha, thầy học, đồng chí và 
cố vấn của chúng ta. Ngày 
nay, Người là ngôi sao sáng 
chỉ đường cho chúng ta đi tới 
cuộc cách mạng XHCN”.  

Trong những năm 
tháng học tập, hoạt động, 
nghiên cứu trên đất nước Xô 
viết, Hồ Chí Minh đã viết 
nhiều tác phẩm xuất sắc về 
Cách mạng Tháng Mười và 
Lênin.  

Đặc biệt, năm 1927, 
Hồ Chí Minh đã xuất bản 
cuốn “Đường cách mệnh” 
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làm tài liệu huấn luyện cán 
bộ, chuẩn bị cho việc thành 
lập Đảng. Trong tác phẩm 
quan trọng này, Người đã đi 
sâu phân tích lịch sử các 
cuộc cách mạng trên thế giới, 
bài học kinh nghiệm của 
Cách mạng Tháng Mười Nga 
và khẳng định: “Trong thế 
giới bây giờ chỉ có cách 
mệnh Nga là đã thành công 
và thành công đến nơi, nghĩa 
là dân chúng được hưởng cái 
hạnh phúc tự do, bình đẳng 
thật, không phải tự do và 
bình đẳng giả dối như đế 
quốc chủ nghĩa Pháp khoe 
khoang bên An Nam. Cách 
mệnh Nga đã đuổi được vua, 
tư bản, địa chủ, rồi lại ra sức 
cho công, nông các nước và 
dân bị áp bức các thuộc địa 
làm cách mệnh để đập đổ tất 
cả đế quốc chủ nghĩa và tư 
bản trong thế giới. 
  Cách mệnh Nga dạy 
cho chúng ta rằng, muốn 
cách mệnh thành công thì 
phải dân chúng (công nông) 
làm gốc, phải có đảng vững 
bền, phải bền gan, phải hy 
sinh, phải thống nhất. Nói 
tóm lại là phải theo chủ 
nghĩa Mã Khắc Tư và 
Lênin”. 
  Sau Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, Hồ 
Chí Minh còn viết nhiều tác 
phẩm về Lênin và Cách 
mạng Tháng Mười Nga để 
giáo dục cán bộ, đảng viên, 
nhân dân ta biết ơn và học 
tập chủ nghĩa Mác - Lênin, 
học tập kinh nghiệm của 
nhân dân các dân tộc Xô viết 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN. Qua 
tình cảm của Bác Hồ với 
Lênin và Cách mạng Tháng 
Mười với Hồ Chí Minh lãnh 
tụ vĩ đại - anh hùng giải 
phóng dân tộc của đất nước 
ta và cách mạng nước ta như 
thế nào.  

90 năm đã qua, kể từ 
Cách mạng Tháng Mười Nga 
thành công (7/11/1917 - 
7/11/2007) và 87 năm khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nghiên cứu tác phẩm “Sơ 
thảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và 
vấn đề thuộc địa” của V.I. 
Lênin, để rồi Người lựa chọn 
con đường duy nhất đúng là 
“đi theo con đường cách 
mạng vô sản”, con đường 
của Lênin và Cách mạng 
Tháng Mười Nga cho tới 
nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng ta đã dẫn dắt nhân 
dân ta làm cách mạng giải 
phóng dân tộc, giành độc lập 
dân tộc, kháng chiến thắng 
lợi và quá độ tiến lên CNXH 
không qua chế độ TBCN, 
tiến hành đổi mới, mở cửa 
hội nhập kinh tế quốc tế, giữ 
vững thành qủa cách mạng, 
giữ vững hòa bình, môi 
trường chính trị - xã hội ổn 
định để phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, nâng cao 
toàn diện chất lượng cuộc 
sống nhân dân. 
  Trong suốt chặng 
đường vẻ vang ấy, chúng ta 
có quyền tự hào về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh một người có 
lòng yêu nước nồng nàn, có 
khả năng phán đoán và khả 
năng nhận biết để nắm bắt 

những vấn đề mang tính quy 
luật về sự phát triển của thời 
đại, đặc biệt hơn là có công 
vận dụng sáng tạo những tư 
tưởng, những quy luật đó vào 
sự nghiệp cách mạng của 
nước ta. Chúng ta có quyền 
tự hào về Đảng ta, Đảng 
Cộng sản Việt Nam quang 
vinh, một Đảng luôn trung 
thành với chủ nghĩa Mác - 
Lênin, lấy chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm kim chỉ nam cho mọi 
hành động cách mạng của 
mình. Điều đó cũng đồng 
nghĩa với việc 90 năm qua, 
đi theo con đường Cách 
mạng Tháng Mười Nga, 
Đảng ta đã không ngừng làm 
cho nó phong phú thêm, sống 
động hơn trong thực tiễn và 
là vấn đề cơ bản để đảm bảo 
cho cách mạng nước ta đi tới 
đích vinh quang. 

Sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin và 
những bài học kinh nghiệm 
của cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Đảng ta vào 
cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân và cách mạng 
XHCN ở nước ta trong hơn 
ba phần tư thế kỷ qua đã, sẽ 
và tiếp tục được Đảng ta, 
nhân dân ta làm sáng tỏ thêm 
để trở thành một chân lý: Ở 
một đất nước phong kiến, 
nửa thuộc địa, muốn lãnh 
đạo cách mạng thành công 
thì phải luôn biết chú trọng 
đến vấn đề xây dựng Đảng 
của mình thành một Đảng 
kiểu mới, Đảng của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao 
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động và của toàn dân tộc. 
Biết kết hợp chặt chẽ ba yếu 
tố là chủ nghĩa Mác - Lênin, 
phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước. Trong 
đó, chủ nghĩa Mác Lênin, 
những bài học kinh nghiệm 

của cuộc cách mạng to lớn, 
là “Cẩm nang thần kỳ” của 
Đảng và nhân dân ta. Đúng 
như nhận định của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh Cách mạng 
Tháng Mười Nga đã mở ra 
con đường giải phóng cho 

các dân tộc bị áp bức và con 
đường đi lên CNXH. Đó là 
con đường của thời đại, sớm 
hay muộn tất cả các nước sẽ 
đều đi theo con đường đó. 

 

(quangbinh.gov.vn) 

 

 
 

NGUYỄN ÁI QUỐC TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA LÊ - NIN (1923 - 1924) 
 

Nguyễn Ái Quốc ngày 5/6/1911, với tâm nguyện “muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và 
các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào”, người thanh 
niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường giải phóng dân 
tộc kéo dài 30 năm. Người đã tới nhiều nước, làm nhiều nghề để sống và hoạt động cách mạng. 
Qua hoạt động thực tiễn trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động thế giới, Người đã gặp và tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết Mác - 
Lênin con đường giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Người quyết định đi theo 
con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917, trở thành một trong những 
người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên năm 1920. 

Những hoạt động xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc được Trung ương Đảng Cộng sản Pháp 
đánh giá cao. Trung ương Đảng Cộng sản Pháp cử Nguyễn Ái Quốc đến Mátxcơva dự Đại hội 
V Quốc tế Cộng sản. Điều này phù hợp với nguyện vọng cháy bỏng của Người là được đến 
nước Nga, trung tâm của phong trào cách mạng thế giới để học tập kinh nghiệm lý luận và thực 
tiễn một cách có hệ thống. Ngày 13/6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pari đi Liên Xô. Ngày 
30/6/1923, Người đến Pêtơrôgrát, quê hương của Cách mạng Tháng Mười và ít ngày sau Người 
lên xe lửa đi Mátxcơva. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người Việt Nam đầu tiên có mặt trên đất 
nước Lênin, nơi nhân dân Liên Xô đã được tự do và đang xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, 
bình đẳng. Trên đất nước của Lênin, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động, học tập để hướng tới 
con đường giải phóng dân tộc và góp phần phát triển tư tưởng độc lập tự do cho các dân tộc bị 
áp bức trên thế giới.  

Ngoài những điều kiện tối ưu cho con người của một đất nước tự do thực sự, Mátxcơva 
lúc này còn là trung tâm của phong trào cách mạng thế giới, nơi đóng trụ sở của Quốc tế cộng 
sản - Bộ Tổng Tham mưu của những người cộng sản thế giới. Trong môi trường mới mà lúc đó 
trên thế giới không nơi nào có được, hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc như được tăng 
thêm sức, chắp thêm cánh. Các mối quan hệ của Nguyễn Ái Quốc được mở rộng thêm ra. Nếu 
như ở Pháp, Người quan hệ với những người mácxít Pháp, với những chiến sỹ chống thực dân 
đế quốc thuộc các thuộc địa Pháp thì ở Mátxcơva mối giao tiếp của Người chẳng những gia 
tăng về số lượng mà cả chất lượng nữa. Tại đây, Người có thể trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm 
với những lãnh tụ nổi tiếng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với các chiến sỹ 
chống đế quốc thực dân trên mọi miền của thế giới và được học tập, nghiền ngẫm những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản khoa học. 

Tất cả những yếu tố đó tạo thành nền tảng để Nguyễn Ái Quốc triển khai hoạt động 
tuyên truyền của mình với nhiều hình thức phong phú hơn, chất lượng và sâu sắc hơn. Người đã 
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sử dụng nhiều phương tiện thông tin khác nhau để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, trước hết 
phải kể đến phương tiện báo chí. Từ tháng 9/1923, trên các tờ báo cánh tả Pháp như 
L’Humanité và La Vie Ouvrière đã xuất hiện các bài viết của Người. Riêng với tờ Le Paria, khi 
còn ở Pháp, Người là Chủ nhiệm, Chủ bút thì ở Mátxcơva Người như một phóng viên thường 
trú của báo. Những bài viết của Người gửi cho tờ Le Paria chứa đựng những thông tin về nước 
Nga - đất nước vĩ đại có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với các nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh 
giải phóng. Người còn viết nhiều bài cho các ấn phẩm định kỳ của Quốc tế cộng sản như tạp chí 
Thông tin quốc tế, tạp chí Quốc tế nông dân, báo chí của Đảng Cộng sản Liên Xô như tờ Sự 
thật, Người công dân Bacu. Ngoài báo chí, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu sử dụng các phương tiện 
thông tin mới chưa có trước đó như truyền đơn, sách báo, diễn đàn. Đó là các văn kiện, thư từ 
của Quốc tế cộng sản và của Người nhân danh Quốc tế Cộng sản gửi cho nhân dân Việt Nam; là 
truyền đơn, là các bài phát biểu, tham luận tại Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Nông dân, Công hội, 
Thanh niên… Trong đó, đáng chú ý có hai tác phẩm mang tầm vóc tư tưởng lớn: “Trung Quốc 
và thanh niên Trung Quốc” (Nhà xuất bản Mátxcơva Mới xuất bản năm 1924) và “Bản án chế 
độ thực dân Pháp” (ra mắt lần đầu tiên năm 1925 tại thủ đô Pari, trên tập san Inprékor của Quốc 
tế Cộng sản). 

Thời gian hoạt động ở Mátxcơva cũng là thời gian Nguyễn Ái Quốc tham dự nhiều hội 
nghị quốc tế lớn. Người đã tham gia Đại hội I Quốc tế Nông dân (họp từ ngày 12 đến ngày 
15/10/1923), Đại hội V Quốc tế cộng sản (họp từ ngày 17/6 đến ngày 8/7/1924), Đại hội III 
Quốc tế Công hội đỏ, Đại hội IV Quốc tế Thanh niên… Tại các diễn đàn của các đại hội đó, 
Người đã nói lên tiếng nói của nhân dân thuộc địa bảo vệ những luận điểm đúng đắn của V.I. 
Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và tuyên truyền những tư tưởng cách mạng của mình trên 
lập trường mácxít. Những lời phát biểu của Người đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ trong lòng 
các đại biểu, đặc biệt là những đại biểu từ các nước thuộc địa và phụ thuộc Á, Phi, Mỹ Latinh. 
Qua đó, đặt nền móng cho sự liên minh, tình đoàn kết vô sản quốc tế giữa nhân dân Việt Nam 
và những người lao động thế giới. 

Cùng với hoạt động thực tiễn, Nguyễn Ái Quốc luôn hiểu sâu sắc việc cần phải học tập 
nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin. Cho nên, cuối năm 1923, Nguyễn Ái 
Quốc đã tranh thủ tham gia lớp học ngắn hạn của trường Đại học Phương Đông. Được học ở 
ngôi trường này, Người đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đào tạo lý luận chính trị 
cho đội ngũ cán bộ của phong trào cách mạng Việt Nam. Học xong lớp ngắn hạn tại Đại học 
Phương Đông, trong khi chờ đợi Đại hội V Quốc tế Cộng sản khai mạc và chờ lên đường về 
châu Á, Nguyễn Ái Quốc được nhận vào làm cán bộ của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản 
(theo giấy xác nhận do Pêtơrốp ký ngày 14/4/1924). Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1924, 
Nguyễn Ái Quốc được mời đến Hồng trường nói chuyện với những người đi biểu tình và được 
Tư lệnh thành phố Mátxcơva cấp giấy phép tự do đi lại trên Hồng trường trong ngày hôm đó. 
Những hoạt động tích cực này của Nguyễn Ái Quốc, đặc biệt là sự có mặt của Người trong 
những nghi lễ quan trọng cho thấy vai trò và uy tín của Người ngày càng được khẳng định ở 
trung tâm phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Tuy nhiên, khi được sống và hoạt động ở Mátxcơva, điều mà Nguyễn Ái Quốc nhận thấy 
rõ nhất, đó là Quốc tế Cộng sản và các đảng ở châu Âu hiểu biết rất ít về tình hình ở các thuộc 
địa. Đặc biệt, Người nhận thức rõ rằng, không thể áp dụng một cách máy móc, rập khuôn những 
nguyên lý về đấu tranh giai cấp của học thuyết Mác vào điều kiện cụ thể của các thuộc địa. Vì 
vậy, Người xác định sẽ tận dụng mọi cơ hội để có thể giúp những người cộng sản ở phương Tây 
hiểu rõ hơn về thuộc địa. 
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Bằng sự quan sát tinh tường tại nhiều thuộc địa của các đế quốc khác nhau, Nguyễn Ái 
Quốc chỉ ra rằng các thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy; các thuộc địa cung cấp 
binh lính cho quân đội của chủ nghĩa đế quốc; các thuộc địa trở thành nền tảng của lực lượng 
phản cách mạng: “Mặc dầu thiếu người sản xuất, Đông Dương cũng đã buộc phải gửi đi 
500.000 tấn ngũ cốc để góp phần bảo vệ những kẻ áp bức mình. Những công trái Chiến thắng 
đã bòn rút đi hàng trăm triệu phrăng. Mỗi năm, người An Nam đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt 
để nộp khoảng chừng 450.000.000 phrăng hầu hết chỉ để nuôi béo bọn ăn bám. Ngoài ra, họ lại 
còn phải gánh những khoản chi tiêu rất lớn về quân sự mà Bộ trưởng Bộ Thuộc địa gọi một 
cách văn hóa là “khoản đảm phụ của dân con”. Tóm lại, “nọc độc và sức sống của con rắn độc 
tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở chính quốc”. Từ sự thấu hiểu đó, 
Nguyễn Ái Quốc tiếp tục tiến hành đấu tranh không mệt mỏi, phê phán những quan điểm sai 
trái của một số đảng cộng sản trong cách nhìn nhận, đánh giá về vai trò, vị trí của cách mạng 
thuộc địa với cách mạng ở chính quốc. Tại Phiên họp lần thứ 22 Đại hội lần thứ V Quốc tế 
Cộng sản, ngày 1/7/1924, với tư cách là một đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp và nhân danh 
một người dân thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc thẳng thắn phê bình cả Đảng Cộng sản Pháp, Đảng 
Cộng sản Anh và đảng cộng sản một số nước chưa quan tâm đến cách mạng ở các thuộc địa: “sẽ 
không phải là quá đáng nếu nói rằng chừng nào Đảng Pháp và Đảng Anh chúng ta chưa thi 
hành một chính sách thật tích cực trong vấn đề thuộc địa, thậm chí chưa đề cập đến quần chúng 
các nước thuộc địa, thì toàn bộ chương trình rộng lớn của hai đảng đó vẫn không có hiệu quả gì. 
Chương trình ấy sẽ không có hiệu quả gì vì nó trái với chủ nghĩa Lênin”. 

Ngoài đề tài quen thuộc trên, ở thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu nêu ra những 
vấn đề mới mẻ trước đó chưa từng có, với chủ đích rõ ràng là hướng cuộc đấu tranh giải phóng 
của dân tộc Việt Nam nói riêng, các dân tộc thuộc địa nói chung tới Quốc tế cộng sản, tới Cách 
mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin: “Vì chúng ta tự coi mình là học trò của 
Lênin, cho nên chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực để thực hiện trên thực tế 
những lời di huấn quý báu của Lênin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề 
khác”. 

Trước hết, Nguyễn Ái Quốc cung cấp những hiểu biết, những thông tin về Quốc tế cộng 
sản - một đảng cộng sản thế giới, một tổ chức chính trị quốc tế giúp nhân dân thuộc địa chống 
lại đế quốc chủ nghĩa, dạy cho vô sản giai cấp trong thế giới – bất kỳ nòi giống nào, nghề 
nghiệp gì, tôn giáo gì hợp sức làm cách mệnh. Đặc biệt, Nguyễn Ái Quốc đã dành những tình 
cảm tôn kính với V.I. Lênin - người sáng lập và lãnh tụ của Quốc tế cộng sản, người đứng đầu 
Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới: “…tất cả họ, từ những người nông dân An Nam đến 
người dân săn bắn trong các rừng Đahômây, cũng đã thầm nghe nói rằng ở một góc trời xa xăm 
có một dân tộc đã đánh đuổi được bọn chủ bóc lột họ và hiện đang tự quản lý lấy đất nước mình 
mà không cần tới bọn chủ và bọn toàn quyền. Họ cũng đã nghe nói rằng nước đó gọi là nước 
Nga, rằng có những người dũng cảm, mà người dũng cảm nhất là Lênin. Chỉ như thế cũng đủ 
làm cho họ ngưỡng mộ sâu sắc và đầy nhiệt tình đối với nước đó và lãnh tụ của nước đó…    
Khi còn sống, Người là người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người 
là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”. Đồng thời, Nguyễn Ái 
Quốc cũng tuyên truyền về thành tích của nước Nga Xô viết và sự giúp đỡ của nước Nga với 
các dân tộc thuộc địa. Người nhấn mạnh: Cách mạng Nga “không vừa lòng” với việc đọc những 
bài diễn văn rỗng tuếch và viết ra những quyết định “nhân đạo” đối với các dân tộc bị áp bức 
mà “dạy cho họ đấu tranh, giúp đỡ họ bằng tinh thần và vật chất” như Lênin đã tuyên bố trong 
luận cương của Người về vấn đề thuộc địa. Nước Nga cách mạng “không hề một chút do dự” 
trong việc giúp đỡ các dân tộc mà nó đã thức tỉnh bằng cuộc cách mạng anh dũng và thắng lợi. 
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Theo Nguyễn Ái Quốc, việc thành lập trường Đại học Phương Đông là một trong những việc 
làm như vậy và Người lớn tiếng kêu gọi các đảng cộng sản, các nước thuộc địa gửi con em của 
mình đến đây để học tập. 

Như vậy, chủ đích của Nguyễn Ái Quốc đã rõ ràng: Hướng cuộc đấu tranh của nhân dân 
các thuộc địa tới nước Nga Xô viết, theo gương Cách mạng Tháng Mười. Hơn thế nữa, Người 
còn đặt cách mạng giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong quỹ đạo của cách mạng vô sản 
thế giới, coi đó là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Tuy nhiên, khác với Lênin, khác 
với thời đại trước đó, Người cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng 
vô sản ở chính quốc có mối quan hệ khăng khít biện chứng với nhau, “nhịp nhàng như hai cánh 
của một con chim” nhưng không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể 
bùng nổ và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Ở đây Nguyễn Ái Quốc muốn 
nhấn mạnh tới vai trò tích cực chủ động của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải 
phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Tầm nhìn chiến lược đó của Người đã được diễn 
đạt bằng một khẳng định logic từ tháng 5/1921 như sau: “Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân 
Châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng 
tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ và trong khi thủ tiêu một trong những 
điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh 
em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. Trong bài viết “Cách mạng Nga 
và các dân tộc thuộc địa” đăng trên tờ La Vie Ouvrière trong năm 1924, lý luận về chủ nghĩa 
thực dân và phong trào giải phóng thuộc địa của Nguyễn Ái Quốc càng trở nên sắc nét khi 
Người viết: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính 
quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con 
vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi kia 
vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ 
mọc ra”. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét cụ thể cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, đặc biệt là 
xứ Đông Dương thuộc Pháp, trong tác phẩm Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ viết ở 
Mátxcơva năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra 
giống như ở phương Tây”. Xét về “cấu trúc kinh tế, không giống các xã hội phương Tây thời 
Trung cổ, cũng như thời cận đại, và đấu tranh giai cấp ở đó không quyết liệt như ở đây”. Người 
cho rằng “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” trong các dân tộc thuộc địa ở phương 
Đông, do đó “cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa 
thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được” và “xem xét lại chủ nghĩa 
Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông”. Cũng trên cơ sở 
nghiên cứu cấu trúc kinh tế, văn hóa, xã hội và kết cấu quyền lực ở Đông Dương, Nguyễn Ái 
Quốc nhấn mạnh: Những người cộng sản ở các thuộc địa muốn tiến hành cách mạng giải phóng 
dân tộc thắng lợi thì không thể bỏ qua những nét đặc thù của điều kiện cụ thể về tự nhiên và xã 
hội. Từ những nhận định trên, Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ tập trung vào 3 vấn đề 
chính: Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền và đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam; dự báo về khả năng một cuộc khởi 
nghĩa vũ trang ở Đông Dương và nó phải được sự ủng hộ của nước Nga Xô viết, của giai cấp vô 
sản toàn thế giới. Có thể nói, trong điều kiện lịch sử khi đó, những nhận định và ý kiến của 
Nguyễn Ái Quốc được đưa ra trong Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ thể hiện một tư 
duy sắc sảo, một thái độ dũng cảm của Người trong việc khẳng định: Thực tiễn là tiêu chuẩn, là 
sự kiểm nghiệm của chân lý. Mặt khác, báo cáo cũng thể hiện sự nắm vững linh hồn, phương 
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pháp và sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý của học thuyết Mác trong điều kiện cụ thể của 
Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Để tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi phải có một giai cấp công 
nhân giác ngộ, có tổ chức, được vũ trang bằng học thuyết cách mạng nhất - chủ nghĩa Mác -
Lênin. Thông qua một loạt bài viết như: “Phong trào công nhân” (9/11/1923), “Nhật Bản” 
(9/11/1923), “Phong trào công nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ” (1/1/1924), “Phong trào công nhân ở Viễn 
Đông” (25/1/1924)… Nguyễn Ái Quốc bắt đầu có ý thức rõ ràng về sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân. Với công nhân Trung Quốc, Người nhận định: “Chỉ sau khi chiến tranh thế giới 
kết thúc, giai cấp vô sản Trung Quốc mới bắt đầu được tổ chức một cách chặt chẽ, song họ đã 
thu được một số thắng lợi to lớn trong các cuộc đình công. Mặc dù bị bọn quân phiệt đàn áp và 
bọn thống trị ngoại lai cản trở, các tổ chức của họ vẫn phát triển bình thường và có thể nói là 
nhanh nữa. Hiện nay những người thủy thủ, công nhân luyện kim, công nhân đường sắt là 
những lực lượng thật sự mà bọn tư bản buộc phải coi trọng”. Với phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân Việt Nam, Người biểu dương: “Tháng 11 năm 1922, 600 thợ nhuộm ở Chợ Lớn 
(Nam Kỳ) vì bị bớt lương nên đã quyết định bãi công. Cuộc phản công của bọn chủ liền diễn ra 
ở khắp nơi, và khắp nơi giai cấp công nhân cũng bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của 
mình… Đây là lần đầu tiên, một phong trào như thế nhóm lên ở thuộc địa. Chúng ta hãy ghi lấy 
dấu hiệu đó của thời đại”. 

Ghi nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Nguyễn Ái Quốc cũng đồng thời nhận 
rõ vai trò cách mạng của giai cấp nông dân xuất phát từ thực tế lịch sử của đất nước và những 
nước cùng cảnh ngộ thuộc địa. Người đã viết nhiều bài báo về tình cảnh nông dân Bắc Phi, 
nông dân Trung Quốc, nông dân Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Nông dân, 
Nguyễn Ái Quốc tố cáo những thủ đoạn thực dân để biến nông dân thành nô lệ với hai bàn tay 
trắng. Trong các bài phát biểu tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản (nǎm 1924) Nguyễn Ái Quốc 
cũng chỉ rõ: “Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, nạn nghèo đói đều tăng, sự phẫn uất ngày 
càng lên cao. Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã 
vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu”. Nguyên nhân là vì “họ còn thiếu tổ 
chức, thiếu người lãnh đạo”. Do đó, Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải 
cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng. Nông 
dân nhất thiết phải tự nguyện đi với giai cấp công nhân và kết thành một khối. Chỉ bằng cách đó 
nông dân mới phát huy đầy đủ sức mạnh của mình. 

Những hoạt động và kinh nghiệm tích lũy được đã thôi thúc Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ 
quốc, gánh vác sứ mệnh trọng đại mà lịch sử đã lựa chọn và giao phó cho Người: chuẩn bị về 
chính trị và tư tưởng để tiến tới thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam. Khi biết sau chiến 
tranh thế giới thứ nhất, hiện có nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước đang có mặt ở Quảng 
Châu, Nguyễn Ái Quốc đã chọn Quảng Châu làm điểm dừng chân trên hành trình tiến gần về 
Tổ quốc để tổ chức, đoàn kết, huấn luyện những thanh niên đầy nhiệt huyết đó, đưa họ ra đấu 
tranh giành tự do, độc lập. Sau nhiều lần đề đạt, nguyện vọng của Người đã được Quốc tế Cộng 
sản chấp nhận. Với tư cách là cán bộ Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng thời là Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc được giao theo dõi và chỉ đạo phong 
trào cách mạng ở một số nước châu Á. Cuối tháng 10/1924, Nguyễn Ái Quốc rời Mátxcơva và 
Người đến Quảng Châu ngày 11/11/1924, xúc tiến việc chuẩn bị thành lập chính đảng kiểu mới 
cho giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. 

Như vậy, mặc dù thời gian lưu lại không lâu lắm (16 tháng) nhưng thời gian hoạt động ở 
Matxcơva có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Nguyễn Ái Quốc mà cả đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Việc học tập trên đất 
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nước Lênin tươi đẹp, nơi đã vun đắp cho Nguyễn Ái Quốc thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn 
hóa phong phú và bổ ích; đối chiếu, so sánh những kiến thức thu nhận được với thực tế mà 
Người đã trải qua, đã thu lượm được từ các thuộc địa để từ đó nâng cao nhận thức sâu sắc về lý 
luận Mác - Lênin, có thêm những kinh nghiệm hoạt động cách mạng, trau dồi phẩm chất, đạo 
đức uy tín của người cách mạng. Người đã nhận thức và lý giải sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng 
và cấp bách đang đặt ra cho cách mạng vô sản thế giới cũng như cho cách mạng giải phóng dân 
tộc ở các thuộc địa, từ đó Người đã hoàn thiện thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng của 
mình và phác thảo được những nét lớn về chiến lược cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân Việt Nam.  

 

      ThS, Vũ Kim Yến 
(tennguoidepnhat.net) 

 

 
 

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CÁCH MẠNG Ở QUẢNG CHÂU 
 

Sau một thời gian ở nước Nga Xô viết tham gia các hoạt động của Quốc tế cộng sản, 
Nguyễn Ái Quốc nóng lòng muốn trở về Tổ quốc để hoạt động cách mạng và truyền bá chủ 
nghĩa Mars - Lênin vào Việt Nam. Ngày 11/9/1924, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho Voitinxki - 
Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế cộng sản, phó tiểu ban Viễn Đông và là đại diện của 
Quốc tế cộng sản ở Trung Quốc để phàn nàn về chuyến đi Trung Quốc của mình bị trì hoãn mãi 
“vì lý do này hay lý do khác, hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác”. Ngày 
22/9/1929, đại diện Đảng Cộng sản Pháp đã gửi thư cho Ban Bí thư Quốc tế cộng sản có đoạn: 
“Rõ ràng đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần phải tạo ra được các quan hệ với dân bản xứ… Vậy tôi 
yêu cầu Ban Bí thư giao cho Ban Phương Đông cân nhắc lại vấn đề này và có quyết định hợp 
với sự mong muốn của Đảng Cộng sản Pháp và với những điều cần thiết của việc tuyên truyền 
thuộc địa”. Sau đó trong một buổi tiếp thân mật Nguyễn Ái Quốc, Manuinxki - Ủy viên đoàn 
Chủ tịch Ban chấp hành Quốc tế cộng sản đã thông báo rằng Quốc tế cộng sản đã quyết định cử 
ông Nguyễn sang Quảng Châu, Trung Quốc công tác nhằm xúc tiến các điều kiện để xây dựng 
một tổ chức cộng sản ở Đông Dương và giúp đỡ cách mạng ở các nước Đông Nam Á. Ngày 
25/9/1924, Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Quốc tế cộng sản ra quyết định về chuyến đi 
Quảng Châu theo đề nghị của Người: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Chi phí 
do Ban Phương Đông chịu”. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Nguyễn Ái Quốc đã nhận làm phóng 
viên thường trú hãng thông tấn Nga Rosta với bút danh O. Lu. Đầu tháng 10/1924, Nguyễn Ái 
Quốc đi tàu hỏa từ ga Iaroxlap, Moscow đến Vladivoxtoc và được đại diện Quốc tế cộng sản ở 
đây đón về ở khách sạn Vexan trên phố Lênin và thu xếp chuyến đi của Người trên một chiếc 
tàu chở hàng Liên Xô. Ngày 11/11/1924, con tàu hàng mang cờ Xô viết này đi ngược dòng sông 
Châu Giang cập bến Quảng Châu. Lúc đó, Quảng Châu là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan, 
đoàn thể cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng và có các trường đại 
học, trường quân sự danh tiếng và có trụ sở phái đoàn Xô viết do Bôrodin - vừa là cố vấn chính 
trị của Chính phủ Tôn Dật Tiên, vừa là đại diện của Quốc tế cộng sản tại Trung Quốc, phụ 
trách. Nguyễn Ái Quốc vốn đã quen biết với Bôrodin, một cán bộ của Quốc tế cộng sản ở cùng 
khách sạn Lux với mình tại Moscow. Các nhà cách mạng và yêu nước Việt Nam cũng tập trung 
về Quảng Châu hoạt động hoặc tạm trú chân. Nguyễn Ái Quốc đến đây vào lúc không khí cách 
mạng sôi sục vì dư âm của tiếng bom Phạm Hồng Thái ám sát hụt Toàn quyền Đông Dương 
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Merlin, đặc biệt đang làm nóng bầu nhiệt huyết của những người thanh niên Việt Nam. Với 
danh nghĩa công khai là cán bộ phiên dịch của phái bộ Xô viết, ở ngay trong dinh của Bôrodin 
trên quảng trường Đông Giảo, Nguyễn Ái Quốc vừa phải hoàn thành nhiệm vụ với Hội Quốc tế 
Nông dân trên cương vị Ủy viên đoàn Chủ tịch phụ trách theo dõi và chỉ đạo phong trào nông 
dân châu Á, vừa chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Để thực hiện 
những công việc này, Nguyễn Ái Quốc vẫn phải kết hợp hoạt động bí mật, tuy được phép liên 
hệ, tiếp xúc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng nhưng chỉ với tư cách cá nhân 
chứ không phải đại diện do Quốc tế cộng sản giới thiệu. Vì kinh phí hoạt động thiếu thốn nên 
Nguyễn Ái Quốc phải làm thêm nhiều việc để kiếm sống và hoạt động như phụ trách mục tuyên 
truyền trong tờ báo Canton Gazette bằng tiếng Anh của Trung ương Quốc dân đảng, có lúc bán 
cả báo, thuốc lá. Đầu năm 1925, Đảng cộng sản Trung Quốc cử Trương Thái Lôi (vốn đã kết 
thân với Nguyễn Ái Quốc từ năm 1923 ở Moscow và cùng công tác trong Ban Phương Đông 
của Quốc tế cộng sản, lúc này là Ủy viên dự khuyết Trung ương, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Đông, kiêm chủ nhiệm tờ Nhân dân tuần báo) làm trợ lý cho cố vấn Bôrodin. Người 
cũng gặp lại một số bạn cũ từ thời những năm 20 ở Paris như Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Thái 
Xướng, Trần Diên Niên (đây là nhóm bạn cùng hoạt động với Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, có 
mấy đồng chí đã được Người giới thiệu vào Đảng Cộng sản Pháp). Để tiện cho việc hoạt động, 
Nguyễn Ái Quốc dùng bí danh Lý Thụy, có lúc còn dùng tên Vương Sơn Nhị, ông Vương, 
Vương Đạt Nhân. Ngày 18/12/1924, Người viết báo cáo gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế cộng sản 
nói rằng: “Trong lúc này, tôi là một người Trung Quốc chứ không phải là một người An Nam 
và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải Nguyễn Ái Quốc”. Từ Quảng Châu, Lý Thụy thường 
xuyên gửi thư, báo cáo công tác, nhận xét tình hình Trung Quốc và thế giới, viết 30 bài bình 
luận gửi đăng trên Tạp chí thư tín quốc tế (Inprekorr) của Quốc tế cộng sản. Được sự giúp đỡ 
của các đảng viên Cộng sản Trung Quốc, Lý Thụy đã tổ chức lại lực lượng cách mạng và tiến 
hành huấn luyện cán bộ cho Việt Nam. 

Trước nhu cầu cấp thiết về chính trị, tư tưởng và phương pháp cách mạng, Lý Thụy đã tổ 
chức các khóa huấn luyện chính trị tại nhà số 13 và 13.1 (B) (nay là số nhà 248 - 250 đường 
Văn Minh, Quảng Châu). Tầng dưới là cửa hiệu bán tạp hóa, lớp học được đặt trên tầng 3 nhà 
số 13, còn tầng 3 nhà 13B là nơi ăn ở của anh em học viên. Trước cửa nhà có gắn biển chữ Hán: 
Ban huấn luyện chính trị đặc biệt. Từ đầu năm 1925 đến tháng 4/1927, Lý Thụy đã trực tiếp mở 
được ba khóa học với 75 học viên. Các khóa học do Lý Thụy và Lâm Đức Thụ phụ trách (tên 
thật là Nguyễn Công Viễn con cụ Nguyễn Hữu Đàn cùng học tại Quốc Tử Giám năm 1895 với 
cụ Nguyễn Sinh Huy) cùng các giảng viên khác, nếu nói chuyện bằng tiếng Anh thì Lý Thụy 
dịch, nói bằng tiếng Hán thì Lâm Đức Thụ dịch. Các giảng viên người Việt có đồng chí Vương 
(Lý Thụy), Hồ Tùng Mậu (tên thật là Hồ Bá Cự, là một trong nhóm thanh niên sáng lập Tâm 
Tâm Xã rồi trở thành hạt nhân tích cực của Ban huấn luyện), Lê Hồng Sơn (tên thật là Lê Văn 
Phan, cũng là thành viên sáng lập Tâm Tâm Xã, là người hỗ trợ cho Phạm Hồng Thái ám sát 
hụt Toàn quyền Merlin). Giảng viên nước ngoài có: Ông Liêu Trọng Khải (lãnh tụ cánh tả trong 
Quốc dân đảng), ông bà Bôrodin. Khu ủy Quảng Đông cũng cử một số đồng chí đến giảng bài 
cho lớp như: Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Trương Thái Lôi, Trần Diên Niên, Bành Bái (tỉnh ủy 
viên phụ trách Nông hội, Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Nông hội toàn quốc). Chương trình 
học rất phong phú, nội dung các bài giảng đề cập đến cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam 
và phương pháp vận động cách mạng. Lớp học còn ra một tờ bích báo đăng bài của học viên, có 
khi còn tổ chức diễn kịch, sinh hoạt văn nghệ, tham quan các địa danh như trường quân sự 
Hoàng Phố, đồi Hoàng Hoa Cương nơi có mộ của 72 liệt sỹ hy sinh trong cách mạng Tân Hợi 
1911. Dù các học viên đóng góp một phần kinh phí và các tổ chức cách mạng Quảng Châu cũng 
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chi viện thêm nhưng đời sống sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn, nhà bếp phải chia cả phần cơm 
cháy để các học viên ăn thêm. Lý Thụy vẫn phải nhận làm phóng viên hợp đồng cho hãng thông 
tấn Roxta với mức lương tháng 150 dollar (trong khi chi phí cho một học viên từ Đông Dương 
đến Quảng Châu và trở về tốn 200 dollar), vừa phải làm việc cật lực từ 5h sáng đến 12h đêm để 
kiếm thêm tiền lo cho học viên ăn ở, học hành, đi lại nên sức khỏe Lý Thụy rất kém, bị ho 
nhiều, có lúc ra cả máu. Khóa 1 chỉ mới có 10 học viên tiêu biểu như: Ngô Chính Quốc, Lê Duy 
Điếm, Vũ Nam Hồng, Lý Mộng Sơn… Khóa 2 thì học viên đông hơn nên phải mở thêm cơ sở 
mới ở phố Nhân Hưng trên gác hai. Hồ Tùng Mậu được giao phụ trách sinh hoạt và ngoại khóa 
của lớp. Khóa này có các học viên tiêu biểu như: Trần Phú, Nguyễn Ngọc Ba, Phan Trọng Bình, 
Nguyễn Công Thu, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thiết Hùng… Đồng chí Phạm Văn Đồng cũng 
sang dự nhưng bị ốm nên theo học khóa sau. Khóa 3 có các học viên tiêu biểu như: Trần Văn 
Cung, Nguyễn Đình Từ, Phan Đăng Đệ, Lê Duy Nghệ, Nguyễn Danh Đới… Tháng 2/1927, 
phái viên Jacques Doriot của Quốc tế cộng sản đã đến kiểm tra khóa học và đồng chí Phạm Văn 
Đồng được cử đọc diễn văn chào mừng bằng tiếng Pháp. Sau đó, các bài giảng của đồng chí Lý 
Thụy được tập hợp lại, in roneo lấy tựa đề là Đường Kách Mệnh và trở thành cuốn sách giáo 
khoa chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam. 

Thời gian trước năm 1925, một số nhà hoạt động yêu nước Việt Nam đã lập ra một tổ 
chức lấy tên là Tâm Tâm Xã gồm một số thanh niên nhiệt huyết nhưng thiếu lý luận cách mạng, 
chỉ chủ trương dùng hình thức ám sát nên đã tạo nên sự kiện tiếng bom Sa Diện thất bại. Lý 
Thụy đã chủ động liên lạc với các thành viên của Tâm Tâm Xã để tuyên truyền chủ nghĩa Marx 
- Lênin, giúp họ tổng kết những thành công và thất bại của tổ chức và cải tổ thành Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên. Cùng lãnh đạo Hội với Lý Thụy còn có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng 
Phong (tên thật là Lê Văn Dục, cũng là thành viên Tâm Tâm Xã). Mục đích, tôn chỉ hoạt động 
của Hội ghi rõ: “Hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc (đập 
tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mệnh thế giới (lật đổ chủ 
nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản)”. Dưới sự tổ chức giáo dục, rèn luyện trực tiếp 
của Lý Thụy - Nguyễn Ái Quốc, Hội đã tổ chức được nhiều cơ sở ở khắp ba kỳ Việt Nam và ở 
Xiêm, thiết lập được các tuyến giao thông liên lạc từ trong nước ra nước ngoài, đặt quan hệ với 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Pháp và Quốc tế cộng sản. Phong trào cách mạng Việt Nam bắt 
đầu phục hồi và phát triển. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là đoàn thể cách mạng đầu tiên 
ở Việt Nam, đồng thời là một tổ chức quá độ tiền Marxít để tiến lên đảng cộng sản. 

 Ngày 1/5/1925, Lý Thụy tham gia tổ chức Đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng 
Đông cùng với những đồng chí cộng sản Trung Quốc để thống nhất sự lãnh đạo về công tác và 
đấu tranh. Cùng tháng đó, Lý Thụy còn tham gia tổ chức Hội nghị đại biểu đầu tiên của 20 vạn 
nông dân của tỉnh Quảng Đông và Hội nghị đại biểu lần thứ hai của công nhân Trung Quốc 
nhằm mục đích thành lập một mặt trận thống nhất giữa những người bị bóc lột ở thành thị và 
nông thôn. Tháng 6/1925, đảng Cộng sản Trung Quốc lập ra Ủy ban bãi công để động viên 
công nhân đấu tranh đòi quyền lợi, Lý Thụy đã đến Ủy ban này ghi tên tham gia đội diễn thuyết 
tuyên truyền. Khi lên diễn đàn, Người nói bằng tiếng Trung Quốc pha giọng Quảng Đông, kêu 
gọi công  nhân hãy đoàn kết nhất trí, kiên trì đấu tranh giành thắng lợi cuối cùng. Giọng nói của 
Lý Thụy hùng hồn, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, được công nhân hoan nghênh nhiệt liệt. Trong 
thời gian này, Hội Nông dân Quảng Đông thường tổ chức các buổi báo cáo để mời Khu ủy và 
các cố vấn Liên Xô đến nói chuyện nên cũng mời luôn các học viên Việt Nam cùng dự. Sau khi 
Chu Ân Lai (lúc đó là Ủy viên thường vụ khu Lưỡng Quảng, phụ trách công tác quân sự) được 
giao kiêm chức Chủ nhiệm Ban chính trị và Diệp Kiếm Anh là Phó chủ nhiệm Ban giáo vụ 
trường quân sự Hoàng Phố, Lý Thụy đã tranh thủ cơ hội lựa chọn một số thanh niên ưu tú gửi 
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vào trường này học nhằm chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho quân đội cách mạng tương lai như 
Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Vũ Hồng Anh khóa 2; Trương Vân Lĩnh khóa 3; Nguyễn Sơn 
khóa 4; Lê Thiết Hùng khóa 5… Lý Thụy thường xuyên liên hệ với các học viên Việt Nam ở 
trường Hoàng Phố và chỉ đạo, giáo dục họ đồng thời qua đó xây dựng được nhiều mối quan hệ 
thân thiết hơn với một số cán bộ trong trường như Nhiếp Vinh Trăn, Từ Hướng Tiền... Những 
hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã thu hút được nhiều thanh niên yêu nước 
Việt Nam đến Quảng Châu tìm gặp lãnh tụ cách mạng và học hỏi đường lối hoạt động. Để tăng 
cường công tác tuyên truyền, Lý Thụy đã sáng lập ra một tờ báo mang tên Thanh Niên, mỗi 
tuần ra một số in roneo khổ 18x24cm. Phía trên trang nhất, trong khung hình chữ nhật có tên 
báo bằng chữ quốc ngữ và chữ Hán, bên trái có hình ngôi sao năm cánh, ở giữa ghi số báo. Mỗi 
kỳ báo in khoảng 100 bản tại Quảng Châu rồi từ đó chuyển đi Thượng Hải, Hồng Kông để từ đó 
đưa về nước. Nội dung báo có các chuyên mục xã hội, bình luận, tân văn, vấn đáp, thơ ca, phê 
bình, trả lời bạn đọc… Tên tác giả khá nhiều, có bài không ký tên nhưng cây bút chủ yếu vẫn là 
Lý Thụy, thỉnh thoảng có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Trương Vân Lĩnh, Lê Duy Điếm cũng 
tham gia viết bài. Từ ngày ra số báo đầu tiên 21/6/1925 đến 17/4/1927, dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Lý Thụy tuần báo Thanh Niên ra được 88 số, nhưng xứng đáng là đầu nguồn của báo chí 
cách mạng Việt Nam và hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị tư tưởng, chính trị cho một chính đảng 
Marxit ở Việt Nam. Để tăng cường liên hệ với cách mạng các nước phương Đông và nâng cao 
thanh thế, ngày 9/7/1925, Lý Thụy cùng một số đồng chí thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị 
áp bức bao gồm các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Indonesia, Miến Điện do 
Liêu Trọng Khải, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông kiêm Chủ tịch Hội. Lý Thụy được bầu làm Ủy 
viên tài chính của Ban chấp hành Hội kiêm bí thư phụ trách trực tiếp phân hội Việt Nam và do 
Người thạo các tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga nên đảm trách luôn việc dịch các thư, điện, văn 
kiện của Hội. Ngày 13/7/1925, Lý Thụy đến Ủy ban bãi công Hồng Kông và Quảng Châu đề 
nghị được tham gia đội diễn thuyết với danh nghĩa là hội viên Hội liên hiệp các dân tộc bị áp 
bức. Ủy ban bãi công đã giới thiệu Người đi báo cáo ở một số cơ sở. Ngày 31/7/1925, Lý Thụy  
được đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân quyết định phân công phụ trách công tác vận động nông 
dân ở Trung Quốc, Đông Dương, Miến Điện, Xiêm, Đài Loan và Philippin. Tháng 1/1926, Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần 2 của Quốc dân đảng họp tại Quảng Châu, Lý Thụy đã nhờ Trương 
Thái Lôi chuyển một bức thư tới đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị được phát biểu về sự thống khổ 
của nhân dân Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp. Ngày 14/1/1926, với bí danh Vương Đạt 
Nhân, Lý Thụy đã lên phát biểu trước đại hội bằng tiếng Pháp, Lý Phú Xuân đã phiên dịch cho 
Người sang tiếng Trung. Sau khi nhấn mạnh ý nghĩa của đại hội, tố cáo tội ác của Pháp tại Việt 
Nam, Người kêu gọi: “Không phân biệt nước nào, dân tộc nào, tất cả hãy đứng lên chống kẻ thù 
chung chúng ta” và đáp lại lời kêu gọi này, Chủ tịch phiên họp Uông Tinh Vệ (Bộ trưởng Bộ 
Tuyên truyền của Trung ương Quốc dân đảng) đề nghị mọi người cùng hô to: “Cách mạng An 
Nam thành công muôn năm!”. Cùng với sự biến động của tình hình, Hội liên hiệp các dân tộc bị 
áp bức quyết định cải tổ bộ máy lãnh đạo, mở rộng tổ chức. Ngày 14/5/1926, Lý Thụy thay mặt 
Hội thảo bản Tuyên ngôn của Hội, ủng hộ cuộc bãi công của công nhân Anh và một số bức điện 
động viên, ủng hộ phong trào cách mạng ở các nước Xiry, Maroc, Triều Tiên, Việt Nam. Tháng 
9/1926, Lý Thụy giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng vừa học xong lớp huấn 
luyện chính trị về nước tổ chức đường dây giao thông Hải Phòng - Hương Cảng để đưa thanh 
niên trong nước ra ngoài học tập và chuyển tài liệu sách báo từ ngoài về nước. Từ ngày 
13/11/1926 đến 14/2/1927, tại Quảng Châu, Lý Thụy đã theo dõi diễn biến của cuộc chiến tranh 
Bắc phạt của quân Cách mạng Quốc dân nhằm mở rộng thành quả cách mạng trong phạm vi cả 
nước, Người đã viết một loạt 7 bài về các sự biến ở Trung Quốc gửi đăng trên báo L’Annam 
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xuất bản bằng tiếng Pháp tại Việt Nam. Tháng 12/1926, Lý Thụy cho xuất bản tờ báo Công 
Nông nhằm kêu gọi các giai cấp công nhân, nông dân làm cách mạng. Đầu năm 1927, một cán 
bộ giao liên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đưa 8 thiếu niên Việt Nam là con em 
của các nhân sỹ yêu nước chống Pháp đến Quảng Châu. Lý Thụy rất quan tâm đến những thiếu 
niên này nên đã liên hệ thu xếp cho các em vào học miễn phí tại trường tiểu học và trung học 
thuộc đại học Trung Sơn. Tháng 2/1927, Lý Thụy chủ trương ra thêm tờ báo Lính cách mệnh 
nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt. Số báo đầu tiên in roneo khổ 13x19cm do 
Người là cây bút chính, ngoài ra còn có những biên tập viên khác như: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng 
Mậu, Lê Duy Điếm. 

Ngày 12/4/1927, Tưởng Giới Thạch tiến hành đảo chính phản cách mạng ở Thượng Hải. 
Ngày 15/4/1927, phái phản động trong Quốc dân đảng ở Quảng Châu bắt đầu bắt bớ, tàn sát các 
đảng viên cộng sản và quần chúng cách mạng. Bôrodin và văn phòng của ông phải chuyển về 
Vũ Hán còn Lý Thụy vẫn nán lại đây để giữ liên lạc với các đồng chí Trung Quốc và bí mật duy 
trì công việc của Việt Nam cách mạng thanh niên. Nhưng đêm khuya ngày 5/5/1927, Lý Thụy 
được Trương Vân Lĩnh (tên thật là Trương Văn Thanh, lúc đó đã tốt nghiệp trường Hoàng Phố 
đang làm việc tại Sở cảnh sát của chính quyền Tưởng Giới Thạch) chạy đến báo tin: “Chúng 
sắp bắt anh đấy! Tính thế nào anh phải tính nhanh đi”. Lý Thụy liền bí mật đi Hương Cảng, 
nhưng tại đây Người bị mật thám Anh bắt buộc phải rời đi trong vòng 24 giờ. Lý Thụy - 
Nguyễn Ái Quốc phải chuyển tàu đi Thượng Hải và tìm cách nhập vào đoàn nhân viên Liên Xô 
công tác tại Trung Quốc rồi theo hành trình của đoàn đi xuyên qua sa mạc Gobi trở về Liên Xô. 
Ngày 15/6/1927, Người về đến Moscow.                      

                                                                                                Đỗ Hoàng Linh 
                                                                         PGĐ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
                                                                (ditichhochiminhphuchutich.gov.vn -  Ngày 27/5/2015) 

   

 
 

BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

CÁCH MẠNG THỜI KỲ HOẠT ĐỘNG Ở THÁI LAN (1928 - 1929) 
 

Sống và hoạt động xa đất nước hàng vạn dặm, nhưng Nguyễn Ái Quốc luôn nghĩ về Tổ 
quốc, muốn nhanh chóng trở về với đồng bào còn đang bị áp bức, đọa đày. Sau khi được tiếp 
xúc với bản Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc tìm 
thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Người đã từng bước chuẩn bị về mọi mặt cho 
công cuộc giải phóng dân tộc. 

Tháng 7/1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm hoạt động, với mục đích “đi vào quần chúng, 
thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”. 

 Thái Lan là nơi có nhiều Việt kiều sinh sống, phần đông là nông dân, thợ thủ công và 
những người buôn bán nhỏ. Cho tới cuối những năm 20 của thế kỷ XX, Việt kiều ở Thái Lan có 
khoảng 5 vạn người. Họ sống quần tụ thành làng xóm ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Năm 1925, 
Nguyễn Ái Quốc đã cử Hồ Tùng Mậu sang gây dựng cơ sở ở Thái Lan, thành lập chi bộ thanh 
niên đầu tiên ở Phichịt, sau đó phát triển ra ở Nakhôn, Uđon, Sakhôn,... 

Trong thời gian hoạt động ở Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tuyên truyền, vận 
động, gây dựng cơ sở cách mạng và gây ảnh hưởng về trong nước. Tại đây, Người đã mở các 
lớp huấn luyện ngắn hạn cho các hội viên chi bộ Việt Nam cách mạng thanh niên; chọn dịch 
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một số sách sang tiếng Việt; chỉ đạo xuất bản báo để tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ tinh thần yêu 
nước của Việt kiều; chỉ đạo mở trường dạy học cho con em Việt kiều v.v… 

Trong thời gian hơn 1 năm sống và hoạt động ở Thái Lan (7/1928 đến 11/1929), Nguyễn 
Ái Quốc đã tiến hành những hoạt động tuyên truyền cơ bản sau: 

Một là, vận động Việt kiều vào các tổ chức 
Đến cuối năm 1927, đầu năm 1928, tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên được mở 

rộng, ngoài chi bộ Phichịt ra, còn có thêm các chi bộ ở Uđon Thani, Sacôn Nakhon, Nakhôn 
Phanom. Ba chi bộ ở miền Đông Bắc nước Thái này được tổ chức thành Tỉnh bộ Uđon. Nhờ 
vậy, mà tổ chức Việt kiều ở Thái được lãnh đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp, tích cực hơn. 
Đóng vai trò như trạm trung chuyển giữa Quảng Châu (Trung Quốc) về trong nước. 

Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Việt kiều ở Xiêm 
được tổ chức theo hai hình thức chủ yếu đó là Hội Hợp tác và Hội Thân ái. 

Hội Hợp tác là một tổ chức trung kiên của kiều bào, đồng thời là một tổ chức dự bị của 
Việt Nam cách mạng thanh niên. Hội kết nạp những thanh niên yêu nước có chí hướng cách 
mạng từ trong nước mới ra. Hội Hợp tác chuyên làm kinh tế, tổ chức lao động làm ăn tập thể để 
sinh sống và học tập. Những thanh niên có nhận thức chính trị khá thì được đưa vào tổ chức 
Việt Nam cách mạng thanh niên. Khi có điều kiện thì lần lượt đưa sang Quảng Châu dự lớp 
huấn luyện chính trị hoặc phái về trong nước hoạt động. 

Hội Hợp tác được tổ chức theo nghề nghiệp. Ở địa phương nào có điều kiện làm ruộng, 
thì Hội lấy việc làm ruộng là chính; những địa phương nào có điều kiện làm nghề thủ công thì 
Hội lấy nghề thủ công làm chính, như có các hội: Hội thợ mộc, hội thợ cưa, hội nề, hội làm 
ruộng, hội làm vườn v.v… Cứ 5 - 6 thanh niên hợp thành một tổ sản xuất, có nhà, trâu bò, dụng 
cụ lao động riêng và chịu trách nhiệm phần việc của mình. Kế hoạch làm ăn như thế nào là do 
tổ vạch ra, rồi đưa ra tập thể Hội xin ý kiến; khi gặp khó khăn về nhân lực thì đề nghị Hội giúp 
đỡ. Tiền thu nhập của Hội dùng vào những sinh hoạt cần thiết cho các tổ viên, phần còn lại làm 
công quỹ cho Hội, để chi tiêu vào những việc chung, như: Đưa người ra nước ngoài hoặc đón 
người về; xây dựng nhà trường, nuôi các trẻ em của kiều bào từ trong nước gửi ra; chi cho công 
tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ... 

Nhờ có cách tổ chức quản lý dân chủ và phân công hợp lý, lại có ý thức tiết kiệm của các 
hội viên, nên trong một thời gian ngắn, Hội Hợp tác đã giải quyết được nhiều khoản chi phí lớn 
cho nhu cầu công tác cách mạng. Hội Hợp tác có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái rất 
cao, có tác dụng lớn làm kiểu mẫu cho kiều bào ta về cách sinh hoạt, cách làm ăn, xây dựng nếp 
sống mới... làm cho kiều bào ta càng thêm tin tưởng vào tiền đồ của cách mạng. 

Hội Thân ái, là một tổ chức quần chúng rộng rãi của Việt Nam cách mạng thanh niên. 
Hội được thành lập nhằm mục đích: “Đoàn kết giữa Việt kiều với nhau và đoàn kết giữa người 
Việt với người Thái; nhắc nhở kiều bào yêu Tổ quốc và giúp kiều bào học chữ quốc ngữ”. Hội 
Thân ái là một tổ chức có tính chất mặt trận. Các hội viên luôn tin tưởng vào sự nghiệp cách 
mạng, tích cực hoạt động cho Hội. 

Ngoài hai tổ chức trên, ở các địa phương còn có Hội Phụ nữ, Hội Thiếu niên. Chỗ nào có 
trường học là các em học sinh được tổ chức vào Hội Thiếu niên, để rèn luyện các em thói quen 
sinh hoạt tập thể, nếp sống ngăn nắp; tự quản lý sinh hoạt và học tập của mình. 

Như thường lệ, những người khách mới đến đều nói chuyện với Hội Hợp tác về tình hình 
trong nước và quốc tế. Nguyễn Ái Quốc đã nói về tình hình và triển vọng của cách mạng Việt 
Nam và cách mạng thế giới, phân tích tính chất trường kỳ gian khổ của cách mạng Việt Nam. 
Với tầm hiểu biết rộng, Người nói rõ ràng và sâu sắc, nội dung phong phú hơn, nhất là tình hình 
nước Xiêm và Việt kiều ở Xiêm. Ngoài việc nói về tình hình thế giới và trong nước, Nguyễn Ái 
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Quốc thường nhắc đến mối tình cảm của hai dân tộc Xiêm - Việt. Người nói: “Việt Nam là 
thuộc địa, Xiêm là nửa thuộc địa. Việt Nam bị Pháp áp bức, Xiêm cũng bị Pháp bắt ký nhiều 
điều ước bất bình đẳng. Mình ghét Pháp, người Xiêm cũng chẳng ưa gì Pháp. Xiêm và Việt 
Nam lại là láng giềng, nhất định người Xiêm có cảm tình với phong trào chống Pháp của Việt 
Nam”. 

Trong cuốn sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, tác giả Trần 
Dân Tiên viết: “Mỗi ngày, khi xong công việc, họ họp nhau trong sân trường. Đàn ông, đàn bà, 
trẻ con ngồi thành vòng tròn, một người cán bộ gầy gò, đứng dậy và nói giọng chậm rãi rõ ràng, 
đọc cho họ nghe một bài báo hoặc một chương sách. Mọi người yên lặng nghe. Khi người này 
đọc xong, anh hỏi mọi người đã hiểu chưa và giải thích những điểm chưa rõ. Buổi họp xong, họ 
hát những bài ca yêu nước và các cụ già kể chuyện chiến tranh du kích”. 

Từ khi có Nguyễn Ái Quốc đến, câu lạc bộ Hội Hợp tác đêm nào cũng chật ních người. 
Họ thích nghe Thầu Chín nói chuyện vì ông nói hấp dẫn và thiết thực. Từ chuyện làm ăn đến 
chuyện cứu nước. Mọi người thấy ở ông có cái gì đó vừa tôn kính, vừa thân mật. Nhiều người 
còn đem chuyện gia đình ra hỏi ý kiến ông và được ông khuyên bảo tận tình, giúp họ giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. 

Nguyễn Ái Quốc căn dặn các đồng chí trong Hội Hợp tác: Một mặt phải mở rộng tổ chức 
đoàn thể, củng cố cơ sở quần chúng Việt kiều; mặt khác phải làm cho nhân dân Xiêm có cảm 
tình với cách mạng Việt Nam, phải tuyên truyền giáo dục Việt kiều biết tôn trọng phong tục tập 
quán và luật pháp của nước Xiêm; cố gắng tạo mọi khả năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp 
pháp. 

Ngoài việc nói chuyện, đọc báo cho bà con tại câu lạc bộ của Hội Hợp tác, Nguyễn Ái 
Quốc đã cùng tham gia lao động với bà con Việt kiều như gặt hái, gánh nước, lấy củi, đào 
giếng, trồng cây, làm vườn, xẻ gỗ, đánh cá, bán hàng, v.v... Người cũng bỏ giầy đi chân đất như 
mọi người, trực tiếp gặp gỡ, uốn nắn họ về nhận thức, về tư tưởng, về tác phong. Bà Đặng 
Quỳnh Anh, sống ở bản Đông (Phichịt) kể lại: “Anh Chín ở chung với gia đình tôi một thời 
gian. Hàng ngày anh cùng đi làm với anh em ở trại cày. Những buổi nghỉ ở nhà, anh Chín đi 
thăm hỏi bà con. Chỉ một thời gian ngắn, anh Chín sống hòa chung được với mọi người, từ cách 
ăn, mặc, ở, lao động, nói năng. Ai cũng tưởng anh Chín là người bản Đông từ lâu”. 

Ở Phichịt (Phítxanulốc), Nguyễn Ái Quốc nhận thấy kiều bào ở đây chưa thật sự đoàn 
kết, còn có những thành kiến với nhau giữa Việt kiều cũ và Việt kiều mới ở trong nước ra, giữa 
Việt kiều nhiều tuổi và ít tuổi. Nhiều lúc đã diễn ra những sự hiểu lầm không đáng có, làm ảnh 
hưởng đến khối đoàn kết thân ái trong Việt kiều. Nguyễn Ái Quốc đã chú ý uốn nắn giáo dục bà 
con, Người khuyên những hội viên Hội Hợp tác cần chủ động gần gũi với những Việt kiều cũ. 
Lúc đầu anh chị em chưa thông. Người đã đưa vấn đề này ra thảo luận trong Hội Hợp tác. 
Người phân tích sâu sắc, có lý có tình để anh chị em hiểu. Cuối cùng họ đã nhận thức ra vấn đề 
và tự nguyện làm theo lời khuyên của Nguyễn Ái Quốc. Từ đó mà những thành kiến, những bất 
đồng trong Việt kiều được xóa bỏ, tình đoàn kết thân ái trong kiều bào được củng cố, tăng 
cường. 

Ở Uđon Thani có các Hội Hợp tác thủ công, như Hội cưa, Hội mộc, Hội nề... Chi bộ ở 
Uđon Thani chủ trương chỉ tổ chức cho những thanh niên ở trong nước mới sang vào Hội, còn 
những người thợ cũ, dù tay nghề khá, muốn xin vào Hội, chi bộ lại không cho họ vào. Thấy tình 
hình đó, Thầu Chín đã khuyên chi bộ nên tổ chức cho họ vào hợp tác xã bằng cách: Tùy theo 
kết quả thu nhập của từng việc, từng ngày công lao động và kỹ thuật lao động của từng người 
mà phân phối; cách làm việc phải dân chủ thảo luận; tài chính phải công khai. Với cách làm như 
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vậy, Hội Hợp tác đã kết nạp những người thợ cũ, có tay nghề khá vào Hội, góp phần tăng chất 
lượng sản phẩm làm ra. 

Để Việt kiều ở Xiêm, kể cả người lớn và trẻ em biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, không 
quên tiếng mẹ đẻ, không quên cội nguồn dân tộc, giác ngộ lòng yêu nước, giác ngộ cách mạng; 
thanh niên có trình độ văn hóa nhất định, dựa vào pháp luật của Nhà nước Xiêm, Nguyễn Ái 
Quốc đã phát động một phong trào học tiếng Việt và học tiếng Thái trong Việt kiều. 

Khi được Chính phủ Xiêm chấp nhận cho xây dựng trường học, Nguyễn Ái Quốc đã 
cùng bà con Việt kiều tham gia xây dựng trường và xin làm giáo viên dạy chữ quốc ngữ cho các 
em. Các trường học này có ảnh hưởng rất lớn trong Việt kiều, không những con em của Việt 
kiều, mà cả con em của người Thái cũng đến trường học ngày càng đông. 

Ngoài việc dạy chữ quốc ngữ cho trẻ em, Nguyễn Ái Quốc còn vận động những người 
lớn tuổi trong Hội Hợp tác, Hội Thân ái, ngoài giờ làm việc, đi học chữ quốc ngữ và học chữ  
Thái, tiếng Thái. Một phong trào học tập sôi nổi diễn ra trong Việt kiều. Thời đó, trong Việt 
kiều có câu “Học lấy chữ, giữ lấy tiếng để khỏi mất giống nòi”. Việt kiều ở bất cứ đâu, nơi đông 
người hay ít người đều tích cực học tập. Trẻ em thì học ở trường, người lớn thì học ở trụ sở Hội 
Hợp tác. Mọi người đều biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Người Xiêm, người Hoa phải khâm 
phục tinh thần học tập của bà con Việt kiều. 

Bản thân Nguyễn Ái Quốc cũng rất tích cực học tiếng Xiêm. Người tự đặt ra cho mình, 
mỗi ngày học 10 chữ, dù bận đến đâu cũng phải sắp xếp học cho bằng được. Có người hỏi: Học 
ít như vậy thì khi nào sẽ học xong chữ Xiêm. Người trả lời: Học ít biết nhiều tốt hơn học nhiều 
biết ít. Thế mà chỉ trong 3 tháng, Người đã đọc được báo Xiêm và trong 4 tháng, Người đã sử 
dụng thành thạo tiếng Xiêm. 

Thông qua việc học tập, một mặt vừa giúp ích cho bà con buôn bán được thuận lợi, một 
mặt vừa hòa nhập đoàn kết với đồng bào Xiêm. Bà con Việt kiều vui vẻ phấn khởi hơn, tích cực 
học tập và làm ăn hơn. Sau này, khi Việt kiều hồi hương về nước (năm 1960), đã hòa nhập được 
ngay vào cộng đồng dân tộc Việt Nam. 

Ngoài việc phát động phong trào học tập, Nguyễn Ái Quốc còn vận động, giáo dục bà 
con Việt kiều xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, những thói hư, tật xấu 
trong sinh hoạt, từng bước xây dựng lối sống mới trong cộng đồng người Việt. Nguyễn Ái Quốc 
viết bài thơ “Cô Vượng khuyên chồng” đăng trên báo Thân ái để giáo dục bà con xóa bỏ những 
thói hư tật xấu trong sinh hoạt; viết bài ca Trần Hưng Đạo để cổ vũ lòng yêu nước của “đồ đệ” 
đức Thánh Trần, vừa tranh thủ tầng lớp trung gian giác ngộ cách mạng, vừa tuyên truyền giáo 
dục quần chúng lạc hậu, mở rộng tổ chức Việt kiều. Nguyễn Ái Quốc còn tổ chức diễn những 
vở kịch về lịch sử nước Việt Nam, như các vở: Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái (diễn ở 
Phichịt); Người xuất dương (diễn ở Uđon Thani); Mất nước, Đề Thám khởi nghĩa (diễn ở Sacôn 
Nakhon)... Kịch tuy thô sơ, nhưng kiều bào xem rất thích và có ảnh hưởng sâu rộng trong kiều 
bào; các vở kịch về xây dựng lối sống mới và Người cũng tham gia đóng một vai. Đồng chí 
Đặng Văn Cáp kể lại: “Bác đóng vai ông Thần Hoàng, một cán bộ đóng vai thổ công, tôi đóng 
vai thầy thuốc. Nội dung vở kịch tả hai con bệnh đồng bệnh nhưng người dùng thuốc thì khỏi 
bệnh, còn kẻ theo “đồng cốt” uống những thứ nhảm nhí thì chết... Kịch vừa vui lại vừa có tác 
dụng giáo dục rất hay”. 

Để nâng cao đời sống cho bà con Việt kiều, nhất là về mặt sức khỏe, Nguyễn Ái Quốc đã 
khuyên Hội Hợp tác lập tủ thuốc và chọn người biết làm nghề thuốc làm thầy lang để chữa bệnh 
cho kiều bào. Người cũng thường xuyên nhắc nhở mọi người phải chú ý giữ gìn sức khỏe, 
thường xuyên luyện tập thể dục, chớ ngủ trưa quá trễ, chớ uống rượu quá nhiều; nhà cửa phải 
sạch sẽ, ngăn nắp... 
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Nguyễn Ái Quốc còn dành thời gian đi thăm hỏi các nhà sư Việt kiều trụ trì ở các chùa, 
họ là những người của phong trào Cần Vương, Duy Tân còn sót lại, như chùa Oátphô (ở thị xã 
Uđon Thani), chùa Bản Chính (Uđon Thani); chùa Xỉchômchưn (Noọngkhai); chùa Hội Khánh 
(chùa Mongkhol Samalkhol) nằm trên đường Pleng Nam (Băng Cốc); chùa ông Năm (chùa 
Somsanam (Borihara) ở phố Lan Luông (Băng Cốc); chùa ông Ba hay chùa Tư Tế Tự (chùa 
Lacunụ Khọ) ở phố Rajawong (Băng Cốc) v.v… Nguyễn Ái Quốc đã được các nhà sư che chở, 
giúp đỡ “gặp khi nguy hiểm quá, ông Nguyễn đã tạm lánh vào một ngôi chùa, tạm cắt tóc đi tu 
để tiếp tục hoạt động”. 

Hai là, sử dụng báo chí để tuyên truyền trong Việt kiều 
Để có điều kiện tuyên truyền cách mạng trong Việt kiều, dựa vào pháp luật của Chính 

phủ Thái Lan lúc bấy giờ, Nguyễn Ái Quốc đã dùng hình thức hợp pháp và nửa hợp pháp để 
tiến hành tuyên truyền, giáo dục Việt kiều. 

Pháp luật của Chính phủ Xiêm lúc đó quy định: Chỉ những nhà in, những tòa báo lớn có 
tính chất kinh doanh mới phải đăng ký và cũng không có chế độ kiểm duyệt. Còn những ấn 
phẩm có tính quảng cáo, phát hành không lấy tiền, in thô sơ (in thạch, in litô, giấy chỉ dầu) đều 
không phải đăng ký. Dựa vào tính hợp pháp đó, năm 1927, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên ở Xiêm đã xuất bản một tờ báo bằng tiếng Việt lấy tên là Đồng Thanh. Khi Nguyễn Ái 
Quốc đến Xiêm (1928), Người đã uốn nắn lại nội dung tuyên truyền của báo, sao cho ngắn gọn, 
rõ ràng, dễ hiểu hơn. Người đã đổi tên báo Đồng Thanh thành Thân ái. 

Báo Thân ái in litô, 2 trang, khổ 38x53,5cm. Báo sử dụng chữ Việt cải cách rất linh hoạt 
(như dùng chữ Z thay cho chữ D, chữ K thay cho chữ C, chữ F thay cho chữ Ph, chữ J, Z thay 
cho chữ Gi). Góc bên phải trên cùng của tờ báo thay vì măng sét của tờ báo là các câu thơ động 
viên tinh thần yêu nước, như: 

“Nhiễu điều phủ lấy zá gương 
Người chung một nước thì thương nhau kùng”. 
Hay: 
“Thương nòi nên phải gắng kông, 
Nào ai xương sắt za đồng khác ai”. 
 Báo Thân ái, có các mục: Tin tức, tự do diễn đàn, giúp đỡ học vấn, phụ nữ đàm, văn 

uyển. Nội dung rất phong phú, cung cấp nhiều thông tin quý báu về lịch sử đấu tranh của dân 
tộc, về phương pháp cách mạng, kinh nghiệm hoạt động bí mật; vạch trần tội ác của đế quốc 
Pháp và phong kiến Việt Nam, phản ánh nỗi thống khổ của đồng bào, khuyên nhủ đồng bào 
đoàn kết cứu nước, giúp đỡ lẫn nhau; những hoạt động cách mạng ở trong nước, thông tin về 
sinh hoạt của kiều bào; về tình hình thế giới v.v… Cách viết theo kiểu kể chuyện, đơn giản, dễ 
hiểu, hàm chứa nhiều ý nghĩa, vừa gợi mở, vừa giáo dục tuyên truyền cho đồng bào ta đang sinh 
sống làm ăn ở Xiêm. 

Số 4, trang 2 tờ Thân ái có bài thơ nêu bật mục đích của báo: 
“Báo Thân ái ngỏ lời thân ái 

Đem máu đào tô điểm lại non sông 

Ai cùng nòi, ai cùng giống 

Ai đạp đất, đội giời chung 
Đùm bọc lấy nhau cũng là lẽ phải 

Hồn mơ mộng đã có chuông gọi dậy 

Chắc từ đây xa mấy cũng nên gần...”. 

Năm 1928, tờ Thân ái có bài thơ “Nhịp kèn thân ái” kêu gọi Việt kiều đoàn kết: 
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“Đã là người đứng trong cõi đất 
Ai là không tai mắt thông minh 
Có đầu óc biết nhục vinh 
Cuộc đời há dễ làm thinh sao đành 
Việc thế giới bất bình lắm nỗi 
Vận nước nhà chìm nổi đôi phen 
Người sang sao chịu ta hèn 
Người đua ta phải đua chen với người”. 
Chỉ riêng mục Tin tức của báo đã cung cấp cho người đọc những thông tin về phong trào 

đấu tranh của đồng bào ta ở quê nhà, về tội ác dã man của thực dân Pháp và chính quyền tay sai 
phong kiến đối với nhân dân ta ở cả ba miền; giới thiệu gương hy sinh anh dũng của các chiến 
sỹ cách mạng. 

Báo Thân ái xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ khoảng 200 số, gửi đi các địa phương có 
Việt kiều sinh sống. Được phổ biến rộng rãi trong Việt kiều, có tác dụng giáo dục các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên Việt kiều. Báo Thân ái cũng là một bằng chứng về mối 
quan hệ lân bang và hữu hảo giữa hai dân tộc Việt - Thái trong những năm tháng mà dân tộc 
Việt Nam đang hướng tới con đường giải phóng dân tộc; nó khơi nguồn cho tình hữu nghị giữa 
hai dân tộc Việt - Thái trong lịch sử hiện đại. 

Với sự hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc, phong trào yêu nước của Việt kiều ở 
Thái Lan có nhiều chuyển biến mới, tích cực: Các tổ chức cách mạng được củng cố và phát 
triển; tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước được tăng cường; trình độ của cán bộ và bà con Việt 
Kiều được nâng lên... Những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đã có ảnh hưởng tốt về 
trong nước. 

 

                                                                                  PGS,TS Nguyễn Thị Kim Dung 
                                                                        Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, 

                          Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
                                                                                (www.tuyengiao.vn – Ngày 9/6/2014) 
 

 
 

        NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC  

                      CÙNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CHUYỂN XOAY VẬN NƯỚC  
 

1. Hành trình về 
nước của Nguyễn Ái Quốc 

Sau khi thoát khỏi nhà 
tù Hồng Kông, Nguyễn Ái 
Quốc trở lại Mátxcơva và 
được Quốc tế cộng sản bố trí 
công việc tại Viện Nghiên 
cứu các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, thuộc Trường Đại 
học Phương Đông. Những 
năm đó, tình hình thế giới 

đang chuyển biến nhanh 
chóng, cách mạng Việt Nam 
đang vẫy gọi, trong khi đó 
Nguyễn Ái Quốc cặm cụi 
đọc sách, lục tìm tài liệu cho 
luận án Phó Tiến sỹ của 
mình... Người cảm thấy không 
đúng lúc, không hợp thời và cô 
đơn trong thế giới đầy biến 
động. Ngày 6/6/1938, trong lá 
thư, như một tâm sự, gửi cho 

một đồng chí có vị trí trong 
Quốc tế cộng sản, Người nói 
tới địa vị của mình như “ở 
bên ngoài Đảng” trong cái 
thế giới cần phải có những 
con người biết hành động, 
biết xả thân này và đề nghị 
Quốc tế cộng sản bố trí công 
tác mới. Được sự đồng ý của 
Quốc tế cộng sản, ngày 
29/9/1938, đồng chí Nguyễn 
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Ái Quốc rời Mátxcơva với 
nhiệm vụ “đến Trung Quốc 
để công tác trong Đảng Cộng 
sản Đông Dương”. Và thế là 
Người có điều kiện xích dần 
lại quê hương, tìm cơ hội trở 
về nước để thực hiện khát 
khao cháy bỏng của Người 
từ ngày rời bến cảng Sài Gòn. 
Trước đó, tháng 6/1923, khi 
rời Pháp đi Liên Xô, trong lá 
thư để lại cho những người 
bạn chiến đấu, Nguyễn Ái 
Quốc bộc bạch: “Chúng ta 
phải làm gì? Đối với tôi, câu 
trả lời đã rõ ràng: Trở về 
nước, 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”. 

Về tới Trung Quốc, 
Nguyễn Ái Quốc tìm cách 
truyền đạt cho Đảng tinh 
thần các nghị quyết của 
Quốc tế cộng sản, đặc biệt 
nhấn mạnh các chủ trương, 
chính sách của Đảng trong 
thời kỳ Mặt trận Dân chủ 
Đông Dương. Người yêu cầu 
Đảng quan tâm hơn nữa tới 
công tác giáo dục tư tưởng 
trong Đảng, tăng cường đoàn 
kết và “đấu tranh không khoan 
nhượng chống tư tưởng bè 
phái”, chống trốtxkit, đề cao 
cảnh giác trước những hành 
động của phát xít Nhật trên 
đất Trung Quốc và giữ mối 
quan hệ chặt chẽ với Đảng 
Cộng sản Pháp. Dưới danh 
nghĩa một nhà báo Trung 
Quốc, đầu năm 1939, Người 
gửi bài đăng trên các tờ báo 
công khai của Đảng và của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, 

qua đó nhằm bắt liên lạc với 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng trong nước. Những bài 
viết của Người cung cấp 
thông tin về tình hình đang 
diễn ra trên đất Trung Quốc, 
tố cáo tội ác của giặc Nhật, 
ca ngợi chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của nhân dân 
nước bạn, giúp nhân dân ta 
đề cao cảnh giác, đấu tranh 
cho hòa bình, chống chủ 
nghĩa phát xít và chiến tranh. 
Trong bài “Người Nhật Bản 
muốn khai hóa Trung Quốc 
như thế nào”, với bút danh 
P.C Line, đăng liền trên hai 
số báo Notre Voix (Tiếng nói 
của chúng ta) ra ngày 
12/2/1939 và ngày 5/3/1939, 
Người đã tố cáo trước dư 
luận những vụ tàn sát dã man 
của phát xít Nhật trong trại 
tập trung Nam Kinh và cảnh 
báo những vụ tàn sát tương 
tự cũng đã đủ cho người ta 
một ý niệm về những gì mà 
bọn Nhật đã và đang tiến 
hành ở Trung Quốc và cũng 
như những gì mà chúng nhất 
định sẽ tiến hành ở các nước 
châu Á khác. 

Khi đến Trùng Khánh, 
thông qua Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Nguyễn Ái 
Quốc bắt liên lạc với Chi bộ 
Vân Quý và Ban Chỉ huy ở 
ngoài tại Côn Minh do đồng 
chí Phùng Chí Kiên lãnh đạo. 
Đồng chí Phùng Chí Kiên 
đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
về sống tại ngôi nhà số 77 
phố Kim Bích của gia đình 
ông Tống Minh Phương, chủ 
một hiệu may, có thiện cảm 
với cách mạng. 

Trong buổi làm việc 
đầu tiên với Ban Chỉ huy ở 
ngoài của Đảng, sau khi nghe 
đồng chí Phùng Chí Kiên 
báo cáo những nét lớn về 
phong trào cách mạng trong 
nước và tình hình việt kiều 
tại Vân Nam, lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc đã nhấn mạnh 
những công việc cần kíp nhất 
ở thời điểm này là tích cực 
chuẩn bị mọi điều kiện để về 
nước. 

Tháng 6/1940, Pari 
thất thủ, nước Pháp đầu hàng 
phát xít Đức. Nguyễn Ái 
Quốc nhìn thấy trong sự kiện 
diễn ra trên đất Pháp như một 
cơ hội tốt cho sự “đột nội” của 
Người bấy lâu mong đợi. 
Người lập tức triệu tập cuộc 
họp tại tòa soạn báo Đ.T, đề 
xuất những giải pháp tận 
dụng cơ hội đó. Đoạn hồi ký 
của Trịnh Đông Hải, tức Vũ 
Anh, cho chúng ta biết cái 
tài, cái nhạy bén của nhà 
cách mạng Nguyễn Ái Quốc 
trong việc nắm bắt thông tin 
và xử lý thông tin đó: “Việc 
Pháp mất nước là một cơ hội 
rất thuận lợi cho cách mạng 
Việt Nam. Ta phải tìm mọi 
cách về nước ngay để tranh 
thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này 
là có tội với cách mạng”.  

Sau đó, Nguyễn Ái 
Quốc điện cho Lâm Bá Kiệt 
(Phạm Văn Đồng), Dương Hoài 
Nam (Võ Nguyên Giáp), Cao 
Hồng Lãnh đang trên đường 
đi học ở Diên An quay lại, 
chuẩn bị về nước. 

Lúc đầu, Nguyễn Ái 
Quốc có ý định trở về nước 
theo con đường hỏa xa Côn 
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Minh - Lào Cai, vì qua 
chuyến khảo sát của Người 
do Phùng Chí Kiên tháp 
tùng, Người đã thấy những 
cơ sở cách mạng của Việt 
kiều dọc theo tuyến đường 
sắt. Và để thực hiện ý định 
đó, Người phái Bùi Đức 
Minh, Hoàng Văn Lộc về Hà 
Khẩu để điều tra, nắm tình 
hình trong nước và đặt cơ sở 
liên lạc. Nhưng rồi cầu Hồ 
Kiều, một chiếc cầu lớn trên 
tuyến đường sắt Việt - Điền, 
nối hai nước Việt Nam và 
Trung Hoa bị máy bay Nhật 
đánh sập ngày 10/9/1940. 
Cửa khẩu lớn giữa hai nước 
bị đóng. Vậy là, ý định về 
nước theo hướng Lào Cai 
không còn. Người báo tin 
cho hai người trở lại Côn 
Minh tìm hướng mới, đó là 
Cao Bằng. Nhưng tại sao lại 
là Cao Bằng mà không phải 
một hướng nào khác? Có lẽ, 
trong suy nghĩ của Nguyễn 
Ái Quốc, Cao Bằng quy tụ 
được nhiều yếu tố cần thiết 
về địa - nhân cho sự “đột 
nội”, cho việc chọn chỗ đứng 
chân và xây dựng căn cứ địa 
cách mạng của Người. 

Trước hết là yếu tố 
Địa. Ngoại trừ Hà Giang, 
nóc nhà của nước ta và Lai 
Châu quá xa, Cao Bằng khác 
với Lào Cai và Lạng Sơn ở 
một điểm hết sức căn bản, 
đối với những nhà cách 
mạng bị đặt ra ngoài vòng 
pháp luật, là thông với Trung 
Quốc không phải bằng những 
con đường cái quan, mà chỉ 
bằng những đường mòn, 
những con sông nhỏ mà cư 

dân địa phương hai bên biên 
giới hay đi lại. Trên phương 
diện giao thông liên lạc, đặc 
điểm địa chính là điểm thuận 
lợi, chỗ mạnh của những 
người yêu nước, nhưng lại là 
điểm nghịch thiên, chỗ yếu 
của bọn thống trị ở mọi cấp 
độ. Trong ba con sông ở Cao 
Bằng (sông Bằng Giang, 
sông Bắc Vọng và sông 
Năng), dân địa phương dùng 
bè mảng, thuyền nhỏ theo 
sông Năng có thể đi từ Mỏ 
Sắt (Sóc Giang) đến Tà 
Lùng, sát biên giới Việt -
Trung, xưa kia đồng bào theo 
sông Năng đi thuyền qua Ải 
Na Thống đến 

tận động La Hồi, Long Châu. 
Nếu theo đường bộ, từ các 
huyện biên giới như: Trà 
Lĩnh, Quảng Hòa, Trùng 
Khánh, Hà Quảng có rất 
nhiều cửa khẩu và hàng trăm 
lối mòn thông sang Trung 
Quốc. Đây là điểm hết sức 
thuận lợi cho ta tiếp nhận 
những gì cần thiết từ vùng 
đất nằm ngoài sự kiểm soát, 
khống chế của kẻ thù và 
cũng là lối thoát ra ngoài khi 
ở trong gặp khó khăn. Đó 
chính là điều kiện thuận lợi 
cho thoái. Còn tiến, từ Cao 
Bằng nối với Bắc Kạn - Thái 
Nguyên - Hà Nội bằng quốc 
lộ số 3. Từ Cao Bằng theo 
quốc lộ số 4 về Lạng Son, 
một điểm giao thông quan 
trọng trên con đường quốc tế 
và xuyên Việt. Tóm lại, từ 
Cao Bằng khả năng phát 
triển của cách mạng là hết 
sức rộng mở. Sẽ không đầy 
đủ khi đề cập tới yếu tố địa 

của Cao Bằng mà quên đi sự 
hiểm trở. Chính vì yếu tố này 
mà mảnh đất Cao Bằng trước 
đây từng trở thành chốn dung 
thân, đợi thời của những ai 
chống đối lại chính quyền 
hiện hành, về điểm này, triều 
Mạc là một ví dụ điển hình 
trong việc biến mảnh đất này 
thành căn cứ chống lại triều 
Lê. 

Thứ hai là yếu tố 
Nhân. Trên bước đường hoạt 
động cách mạng, có lẽ người 
dân tộc thiểu số đầu tiên mà 
Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc là 
một người Tày, Cao Bằng. 
Đó là thanh niên Hoàng Văn 
Nọn, tức Hoàng Tú Hưu, 
trong Đoàn đại biểu Đảng 
Cộng sản Đông Dương tham 
dự Đại hội VII Quốc tế cộng 
sản họp ở Mátxcơva, tháng 
7/1935. Sau khi đại hội bế 
mạc, Hoàng Văn Nọn được ở 
lại tham gia một khóa huấn 
luyện ngắn ngày tại Trường 
Đại học Phương Đông của 
Quốc tế cộng sản. Tại đây, 
Hoàng Văn Nọn được Nguyễn 
Ái Quốc giúp đỡ tận tình và 
qua đó, Người có ấn tượng 
tốt đẹp về anh và vùng quê 
Cao Bằng. Hoàng Văn Nọn 
cùng với một người đồng 
hương là Hoàng Đình Giong, 
là những người Cao Bằng 
đầu tiên lựa chọn con đường 
cứu nước của Nguyễn Ái 
Quốc. Hoàng Đình Giong là 
người đầu tiên xây dựng chi 
bộ đảng đầu tiên ở Cao 
Bằng, và cũng là đầu tiên ở 
Việt Bắc, chi bộ Nặm Lìn, 
Hòa An, Cao Bằng, vào tháng 
4/1930. Dưới ảnh hưởng của 
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chi bộ này, Cao Bằng lần 
lượt xuất hiện các chi bộ 
khác ở Phúc Tăng, Xuân 
Phách (Hòa An), Tình Túc 
(Nguyên Bình), Sóc Hà (Hà 
Quảng), đặc biệt là chi bộ ở 
làng Cốc Coóc (Quảng Hòa), 
giữ đường dây liên lạc từ 
Cao Bằng sang Long Châu 
(Trung Quốc), nơi có chi bộ 
hải ngoại của Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Với những hoạt 
động tích cực đó, tháng 
7/1934, Ban Chỉ huy ở ngoài 
đã công nhận Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, do 
đồng chí Hoàng Văn Nọn 
làm Bí thư. So với các tỉnh 
giáp với Trung Quốc, Cao 
Bằng có phong trào cộng sản 
sớm nhất và vững chắc nhất. 
Đó là điểm mạnh của Cao 
Bằng để Nguyễn Ái Quốc 
chọn hướng “đột nội”. Nhưng 
trên tất cả là cuộc gặp gỡ của 
Người với Hoàng Văn Thụ, 
đại diện của Ban Thường vụ 
Trung ương tại làng Tân 
Khư, Tĩnh Tây, Trung Quốc. 
Tại cuộc gặp đó, đồng chí 
Hoàng Văn Thụ đã báo cáo 
với Người về công tác chuẩn 
bị cho Hội nghị Trung ương  
tháng 5/1941 và đề nghị 
Người về nước theo hướng 
Cao Bằng vì trình độ giác 
ngộ cách mạng của nhân dân 
tương đối cao và đội ngũ cán 
bộ cách mạng khá vững và 
kiên định. Lời đề nghị của 
Hoàng Văn Thụ rất khớp với 
suy nghĩ của Người, bởi 
trước đó một tháng, Người 
đã phái Vũ Anh về Cao Bằng 
tìm một địa điểm bí mật, có 
hàng rào quần chúng bảo vệ 

và thuận đường thoái lui. Đó 
là hang Cốc Bó thuộc bản 
Pắc Bó, huyện Hà Quảng, 
địa thế hiểm trở. Ngày 
28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc vượt biên giới ở 
mốc 108 về ở tại một nhà cơ 
sở cách mạng ở bản Pắc Bó 
và ngày 8/2, Người cùng với 
một số đồng chí thân cận 
chuyển vào sống trong hang 
Cốc Bó. Và như vậy, Cao 
Bằng với: “Ba mặt “tam 
giang” trôi cuồn cuộn; Bốn 
bề “tứ trụ” đứng chon von”, 
đã trở thành chỗ đứng chân 
đầu tiên khi Nguyễn Ái Quốc 
trở về nước sau 30 năm hoạt 
động nơi góc bể chân trời. 

2. Hoàn thiện chuyển 
hướng chiến lược cách 
mạng Việt Nam 

Sau một thời gian 
chuẩn bị khẩn trương, tháng 
5/1941, dưới sự chủ trì của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đại 
diện của Quốc tế cộng sản, 
Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng nhóm họp 
tại Khuổi Nậm, Pắc Bó, Cao 
Bằng. Tham gia hội nghị có 
Quyền Tổng Bí thư Trường 
Chinh, Hoàng Văn Thụ, 
Phùng Chí Kiên, Hoàng 
Quốc Việt cùng một số đại 
biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ và đại biểu tổ chức 
Đảng hoạt động ở nước 
ngoài. Trong lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Hội 
nghị Trung ương tháng 
5/1941 được đánh giá như là 
hội nghị hoàn thiện chuyển 
hướng chiến lược cách mạng 
Việt Nam. 

Như chúng ta đều 
biết, từ khi Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời cho đến 
trước tháng 11/1939, trong 
các Cương lĩnh của Đảng 
đều chủ trương làm cách 
mạng tư sản dân quyền, 
nhưng từ Hội nghị Trung 
ương tháng 11/1939, họp tại 
Bà Điểm, Gia Định, dưới sự 
chủ trì của Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Cừ, đã khởi 
động một nhận thức mới mà 
ta thường gọi là chuyển 
hướng chiến lược sang cách 
mạng giải phóng dân tộc, 
chứ không phải là cách mạng 
tư sản dân quyền như Quốc 
tế cộng sản chủ trương. Hội 
nghị đó đã đặt vấn đề: Trong 
điều kiện lịch sử mới, giải 
phóng dân tộc là nhiệm vụ 
hàng đầu và cấp bách nhất 
của cách mạng Đông Dương 
“bước đường sinh tồn của 
các dân tộc Đông Dương 
không còn có con đường nào 
khác hơn là con đường đánh 
đổ đế quốc Pháp, chống tất 
cả ách ngoại xâm, vô luận da 
trắng hay da vàng, để giành 
lấy giải phóng độc lập”. Hội 
nghị Trung ương tháng 11/1940 
họp tại Đình Bảng, Bắc Ninh 
khẳng định thêm nhiệm vụ 
trước mắt của Đảng là chuẩn 
bị lãnh đạo cuộc “võ trang 
bạo động giành lấy quyền tự 
do độc lập”. Hội nghị Trung 
ương tháng 5/1941 kế thừa 
và hoàn thiện sự chuyển 
hướng chiến lược cách mạng 
Việt Nam trên những vấn đề 
lớn sau đây: 

Một là, làm rõ hơn 
cuộc cách mạng giải phóng 
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dân tộc như một bước đi tất 
yếu, đầu tiên trước khi làm 
cuộc cách mạng tư sản dân 
quyền để đi tới cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trong hoàn cảnh lịch sử mới 
của thế giới, trên cơ sở phân 
tích thái độ chính trị của các 
giai tầng của đất nước, Hội 
nghị nêu rõ, ở nước ta mâu 
thuẫn chủ yếu đòi hỏi phải 
được giải quyết cấp bách là 
mâu thuẫn giữa dân tộc ta và 
đế quốc phát xít Pháp - Nhật, 
cho nên “Cần phải thay đổi 
chiến lược. Sự thay đổi về 
kinh tế, chính trị Đông Dương, 
lực lượng giai cấp Đông 
Dương buộc Đảng ta phải 
thay đổi chính sách cách 
mạng ở Đông Dương cho 
hợp với nguyện vọng chung 
của toàn thể nhân dân Đông 
Dương...”, bởi lẽ nhiệm vụ 
đánh Pháp đuổi Nhật “không 
phải riêng của giai cấp vô 
sản và dân cày mà là nhiệm 
vụ chung của toàn thể nhân 
dân Đông Dương”, do vậy 
“cuộc cách mạng Đông Dương 
hiện tại không phải là một 
cuộc cách mạng tư sản dân 
quyền, cuộc cách mạng phải 
giải quyết hai vấn đề: Phản 
đế và điền địa nữa, mà là 
cuộc cách mạng chỉ phải giải 
quyết một vấn đề cần kíp 
“dân tộc giải phóng”, vậy thì 
cuộc cách mạng Đông Dương 
trong giai đoạn hiện tại là 
một cuộc cách mạng giải 
phóng”. Từ đó, Hội nghị chủ 
trương: “Trong lúc này quyền 
lợi của bộ phận, của giai cấp 
phải đặt dưới sự sinh tử, tồn 
vong của quốc gia, của dân 

tộc. Trong lúc này nếu không 
giải quyết được vấn đề dân 
tộc giải phóng, không đòi 
được độc lập, tự do cho toàn 
thể dân tộc, thì chẳng những 
quốc gia dân tộc còn chịu 
mãi kiếp ngựa trâu, mà 
quyền lợi của bộ phận, giai 
cấp đến vạn năm cũng không 
đòi lại được”. Rõ ràng, Hội 
nghị Trung ương tháng 
5/1941 có một bước tiến mới 
trong việc giải quyết mối 
quan hệ giữa vấn đề dân tộc 
và vấn đề giai cấp, cụ thể là 
vẩn đề dân tộc được đặt lên 
trên hết và trước hết. 

Hai là, Hội nghị trung 
ương tháng 5/1941 còn chủ 
trương giải quyết vấn đề dân 
tộc trong khuôn khổ từng 
nước ở Đông Dương nhằm 
đề cao tinh thần dân tộc, sự 
chủ động cách mạng và sự 
sáng tạo cách mạng của từng 
nước riêng lẻ trên toàn Đông 
Dương. Trên tinh thần đó, 
hội nghị cho rằng Mặt trận 
Thống nhất Dân tộc phản đế 
Đông Dương không còn 
thích hợp nữa, mà “đổi ra cái 
tên khác cho có tính chất dân 
tộc hơn, cho có một mãnh 
lực dễ hiệu triệu hơn và nhất 
là có thể thực hiện được 
trong tình thế hiện tại; vậy 
mặt trận hiệu triệu của Đảng 
ta hiện nay ở Việt Nam là 
Việt Nam Độc lập Đồng minh, 
hay nói tắt là Việt Minh”. 
Đồng thời, Đảng và Việt 
Minh phải hết sức giúp đỡ 
các dân tộc Miên, Lào tổ 
chức ra Cao Miên độc lập 
Đồng minh, Ai Lao độc lập 
Đồng minh. Hội nghị Trung 

ương tháng 5/1941 chủ 
trương thực hiện chính sách 
“dân tộc tự quyết” cho mỗi 
quốc gia dân tộc Đông 
Dương: “Các dân tộc sống 
trên cõi Đông Dương sẽ tùy 
theo ý muốn, tổ chức thành 
liên bang cộng hòa dân chủ 
hay đứng riêng thành một 
dân tộc quốc gia tùy ý... 
Riêng dân tộc Việt Nam, một 
dân tộc đông và mạnh hơn 
hết ở Đông Dương, sau lúc 
đánh đuổi được Pháp - Nhật 
sẽ thành lập một nước Việt 
Nam dân chủ mới theo tinh 
thần tân dân chủ”. Đây là 
bước tiến trong việc giải 
quyết vấn đề dân tộc giữa 
các quốc gia dân tộc trong 
Liên bang Đông Dương thuộc 
Pháp. 

Ba là, Hội nghị quyết 
định phải xúc tiến công tác 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, 
coi đây là nhiệm vụ trung 
tâm của Đảng và của nhân 
dân ta trong giai đoạn hiện 
tại. Để đưa cuộc khởi nghĩa 
vũ trang đến thắng lợi cần 
phải ra sức phát triển lực 
lượng cách mạng và các hình 
thức tổ chức thích hợp. Hội 
nghị nhận định: “Dân ta ngày 
nay tuy đã khổ sở nhiều, 
nhưng cũng chưa phải hết 
đường sống, cho nên chưa 
quyết liệt bước vào con 
đường khởi nghĩa. Nhưng rồi 
đây tình thế chết đã đến 
chân, bắt buộc họ phải đứng 
dậy, liều chết vật lộn với 
quân giặc cướp nước. Lúc ấy 
cả thế giới như một nồi nước 
sôi và tình hình cách mạng 
Đông Dương bước những 
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bước vĩ đại để dọn đường 
cho một cuộc tổng khởi 
nghĩa mạnh mẽ”. Để tận 
dụng được cơ hội đó, theo 
Nghị quyết Trung ương tháng 
5/1941, chúng ta không được 
ỷ lại, không được ngồi chờ, 
mà phải chủ động chuẩn bị 
một lực lượng sẵn sàng, chờ 
cơ hội thuận lợi hơn cả mà 
đánh lại quân thù “nay mai 
đây cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương và cuộc kháng 
chiến của nhân dân Tàu xoay 
ra hoàn toàn cho cuộc cách 
mạng Đông Dương thắng lợi, 
thì lúc đó với lực lượng sẵn 
có, ta có thể lãnh đạo một 
cuộc khởi nghĩa từng phần 
trong từng địa phương cũng 
có thể giành sự thắng lợi mà 
mở đường cho một cuộc tổng 
khởi nghĩa to lớn”. 

Bốn là, chuyển công 
tác Đảng về nông thôn, về 
vùng sâu, vùng xa là những 
nơi chính quyền thực dân 
yếu kém để biến những nơi 
đó thành cơ sở của ta, xây 
dựng những nơi đó thành căn 
cứ địa cách mạng. Trong 
Nghị quyết Trung ương tháng 

5/1941 có đoạn nói về việc 
phát triển các phong trào 
cách mạng trên cả nước nêu 
rõ: Đảng cần phải chú ý phát 
triển cho đều theo sự quan hệ 
cần thiết của nó, đặc biệt cần 
yếu là những nơi đô thị tập 
trung, đồn điền, hầm mỏ đến 
các hương thôn, sau nữa là 
các dân tộc thiểu số... Những 
nơi xưa nay chưa có, ta phải 
đưa vận động chắp nối các 
mối manh làm cho phong 
trào khỏi cô độc. Điều đó 
cho chúng ta nghĩ tới một 
hướng mới của công tác 
đảng trong tình hình mới, đó 
là sự quan tâm xây dựng cơ 
sở cách mạng, phong trào 
cách mạng ở vùng nông 
thôn, vùng đồng bào dân tộc, 
tức vùng sâu, vùng xa và đặc 
biệt lưu tâm tới gây dựng 
phong trào cách mạng ở 
những nơi trước đây chưa có. 
Hướng công tác đảng mới 
này đã mở đường cho việc 
xây dựng căn cứ địa cách 
mạng như Cao Bằng, Bắc 
Sơn - Vũ Nhai, dẫn tới việc 
thành lập Khu Giải phóng 
rộng lớn Cao - Bắc - Lạng -

Hà - Tuyên - Thái, một hình 
ảnh tương lai thu nhỏ của 
nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa sau Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi. 

Hội nghị Trung ương 
tháng 5/1941 chính là cuộc 
gặp gỡ kỳ diệu giữa tư tưởng 
Nguyễn Ái Quốc trong 
Cương lĩnh chính trị của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
được thông qua trong Hội 
nghị hợp nhất và việc giải 
quyết mối quan hệ biện 
chứng giữa vấn đề dân tộc và 
vấn đề giai cấp trong cuộc 
cách mạng giải phóng dân 
tộc ở Việt Nam của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
được khởi động từ tháng 
11/1939. Và đó chính là sự 
chuẩn bị đường lối và lực 
lượng chính trị rộng lớn cho 
thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. 

 

PGS, TS Phạm Xanh 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

(Tạp chí Lịch sử Đảng  
số 302 tháng 1/2016) 

 

 

 
 

LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI QUYẾT ĐỊNH CHỌN CAO BẰNG 

 LÀM NƠI ĐỨNG CHÂN, XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
 

Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, xác lập con đường cứu nước, cứu dân, 
đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam. Người chọn Pác Bó - Cao Bằng là nơi đứng chân đầu tiên. Cao Bằng trở thành 
đại bản doanh của căn cứ địa Việt Bắc, trở thành chiếc nôi của cách mạng Việt Nam. 

1. Cao Bằng - nơi hội tụ các điều kiện cần thiết để xây dựng căn cứ địa cách mạng 
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn Cao Bằng làm nơi đứng chân đầu tiên để xây 

dựng căn cứ địa cách mạng là một sự tính toán kỹ lưỡng, có tính quyết định tới sự phát triển 
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phong trào cách mạng của cả nước. Ban đầu, Nguyễn Ái Quốc có ý định từ Trung Quốc về 
nước theo hướng Lào Cai. Người đã cử Bùi Đức Minh, Hoàng Văn Lộc về biên giới Lào Cai 
nắm tình hình trong nước và đặt cơ sở liên lạc để về nước hoạt động. Qua nghiên cứu thực tiễn 
các địa phương biên giới Việt - Trung, như Lào Cai, Cao Bằng, Người đã quyết định chọn Cao 
Bằng vì Cao Bằng là có đủ các điều kiện để xây dựng căn cứ địa cách mạng. 

Cao Bằng là vùng đất “địa lợi, nhân hòa”, ‘Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”, có cơ sở 
vững chắc về chính trị và quân sự, thuận lợi cho xây dựng lực lượng cách mạng (bao gồm lực 
lượng chính trị, lực lượng vũ trang) để từ đó phát triển rộng ra các nơi khác. 

Cao Bằng là tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, gần thành phố Long Châu, một trong 
những trung tâm cách mạng của người Việt ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Phía Nam tỉnh Cao Bằng 
giáp với Lạng Sơn và Bắc Kạn, phía Tây giáp với Hà Giang và Tuyên Quang. “Từ Cao Bằng có 
thể “Nam tiến” phát triển về phía Lạng Sơn và Bắc Kạn, có thể ‘Tây tiến” xuống Hà Giang và 
Tuyên Quang. ‘Từ trung tâm tỉnh lỵ Cao Bằng có đường ô tô tỏa đi các huyện. Những huyện 
tiếp giáp biên giới như Trà Lĩnh, Phục Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc... với đường 
biên giới dài trên 300km, có tới hàng chục cửa khẩu và hàng trăm lối mòn sang Trung Quốc, 
tiện lợi cho việc liên lạc quốc tế. Trong đó, đường Quảng Uyên ra Thủy Khẩu, Long Châu 
(Trung Quốc) trở thành con đường trọng yếu của nhân dân 2 nước vùng biên, của các chiến sỹ 
cách mạng đầu thế kỷ XX và phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam”. Từ Cao Bằng còn có quốc lộ sang Lạng Sơn, xuống Thái Nguyên rồi tỏa xuống 
đồng bằng Bắc Bộ, theo Quốc lộ 3 từ Hà Nội qua Thái Nguyên, Bắc Kạn, lên Cao Bằng, tiện lợi 
cho việc liên kết với các phong trào cách mạng của cả nước. 

Với địa hình hiểm trở, rừng núi chiếm trên 90% diện tích, Cao Bằng có nhiều vùng thuận 
lợi cho các đội du kích, các cơ sở cách mạng hoạt động an toàn như Pác Bó (Hà Quảng), Lam 
Sơn (Hòa An)... Giữa các ngọn núi và khe sâu là những thung lũng lòng chảo rộng, hẹp khác 
nhau, hết sức kín đáo, vừa thuận lợi cho chăn nuôi, sản xuất, đời sống, vừa có tác dụng che 
giấu, bảo vệ lực lượng. “Khi có giặc giã thì hang động, mái đá ngườm kín đáo là nơi tốt nhất để 
đồng bào các dân tộc ẩn náu và cất giấu lương thực, thực phẩm, gia súc. Các làng bản miền núi 
thường có hang sâu hay lân, lũng làm “hậu cứ”. Có hang bí mật chỉ có một gia đình biết như 
hang Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng), là nơi cất giấu thóc gạo của ông Máy Lì ở Sum Đắc, gần 
cột mốc biên giới”. 

Cao Bằng có gần 10% diện tích đất bằng với một số cánh đồng vừa và nhỏ, dọc theo các 
con sông, trên các thung lũng như: Sóc Hà, Đôn Chương, Phù Ngọc, Đồng Mu, Bó Thạch, 
Thạch Bình, Cổ Nồng, Thông Huề, Pò Tấu, Tiên Thành, lớn nhất là cánh đồng Hòa An, trải dài 
tới 20km. Đây là điều kiện rất thuận lợi, đáp ứng yêu cầu tự cung, tự cấp về kinh tế, đời sống 
thiết yếu cho căn cứ địa cách mạng.  

 Với điều kiện tự nhiên và truyền thống lao động cần cù của nhân dân các dân tộc, Cao 
Bằng có thể tự cung, tự cấp kinh tế trong điều kiện hoạt động bí mật. Thực tiễn xây dựng căn cứ 
địa những năm 1941 - 1944 cho thấy, không ít lần thực dân Pháp mở các cuộc càn quét, khủng 
bố kéo dài nhưng các lực lượng cách mạng không những không bị tiêu diệt mà còn trụ vững và 
phát triển... là do cách mạng vẫn đảm bảo được những nhu cầu tự cấp, tự túc về kinh tế. Địa 
hình hiểm trở của núi sông đã được nhân dân Cao Bằng phát huy tác dụng mạnh mẽ trong cách 
mạng giải phóng dân tộc. 

Một trong những điều kiện để xây dựng căn cứ địa là nơi cơ cấu chính quyền của địch 
mỏng, yếu và lỏng lẻo, có lợi cho hoạt động của các lực lượng vũ trang cách mạng, bất lợi cho 
hoạt động của chính quyền địch. Cao Bằng là một tỉnh nông thôn miền núi, nơi lực lượng và bộ 
máy cai trị của địch mỏng và yếu hơn các tỉnh và các đô thị vùng đồng bằng. Đây là địa bàn mà 
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địch khó có thể tập trung lực lượng để đàn áp trên phạm vi toàn tỉnh. Việc xây dựng các lực 
lượng chính trị, vũ trang trong căn cứ địa sẽ bảo đảm bí mật, thuận tiện cho tác chiến và có điều 
kiện phát triển về phía Bắc, phía Đông và phía Nam, vừa có thể liên lạc nhờ sự giúp đỡ của 
quốc tế. 

Con người là nhân tố quyết định nhất - chỗ dựa vững chắc để xây dựng căn cứ địa. Đồng 
bào các dân tộc Cao Bằng sống giản dị, chân thành, chất phác, có truyền thống yêu nước, bất 
khuất chống ngoại xâm. Khi thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược và bình định 
nước ta, nhân dân Cao Bằng tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống Pháp. Từ khi có 
Đảng lãnh đạo, đồng bào các dân tộc Cao Bằng giữ vững niềm tin son sắt, hết lòng bảo vệ cán 
bộ, ủng hộ cách mạng. 

Cao Bằng là nơi sớm có tổ chức cách mạng. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam 
được thành lập, chi bộ Đảng đầu tiên của Cao Bằng ra đời ngày 1/4/1930. Cho đến cuối những 
năm 30 (thế kỷ XX), phong trào cách mạng ở Cao Bằng đã có những bước phát triển đáng kể. 
Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng Cộng sản, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt là công nhân chống lại ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp đã phát triển và thu 
được nhiều kết quả. 

Theo báo cáo của các đồng chí hoạt động ở trong nước, “Nhân dân Cao Bằng có trình độ 
giác ngộ chính trị tương đối cao và cán bộ lãnh đạo ở đây khá vững vàng”, và đề nghị của đồng 
chí Hoàng Văn Thụ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn Cao Bằng làm nơi đứng chân, 
xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị cho cách mạng giải phóng dân tộc. Người nhận định: 
“Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào 
tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao 
Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc 
được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ 
trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ”. 

Với sự lựa chọn đúng đắn, “sáng ngày 28/1/1941 (tức mùng 2 Tết Tân Tỵ), Nguyễn Ái 
Quốc và các đồng chí cán bộ Trung ương Đảng được đồng chí Lê Quảng Ba dẫn đường, rời đất 
Trung Quốc qua cột mốc biên giới số 108, về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh 
Cao Bằng. Sau vài ngày ở nhà ông Lý Quốc Súng, ngày 8/2/1941, Người chuyển tới hang Cốc 
Bó”. 

2. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo xúc tiến xây dựng căn cứ địa Cao Bằng 
Cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Ái Quốc và những thanh niên yêu nước Cao Bằng đang hoạt 

động tại Tịnh Tây (Trung Quốc) đánh dấu sự khởi đầu cho việc chuẩn bị cán bộ cho cách mạng 
Việt Nam, cho phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Người đã mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ 
trong một tuần lễ tại Nặm Quang và Ngàm Tảy (thuộc Tịnh Tây, Trung Quốc) cho hơn 40 cán 
bộ, đảng viên Cao Bằng. Đây là lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh đầu tiên ở nước ta. Trong đó 
có Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang... Lớp học bế mạc, trước đòi hỏi cấp bách của đất 
nước, Nguyễn Ái Quốc quyết định đưa toàn bộ thanh niên Cao Bằng về nước. 

 “Đầu tháng Giêng năm 1941, Nguyễn Ái Quốc cùng các cán bộ Trung ương Đảng và 
nhóm thanh niên Cao Bằng rời Tịnh Tây về Cao Bằng hoạt động”. Đoàn cán bộ Cao Bằng về 
nước, tỏa đi các huyện tiến hành xây dựng thí điểm Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa 
cách mạng theo chủ trương của Người. Họ trực tiếp đi vào nông thôn, các bản làng tổ chức thí 
điểm các đoàn thể Cứu quốc trong các tầng lớp, giai cấp; đóng vai trò quan trọng trong việc 
thành lập các đội tự vệ. 

Như vậy, trước khi Hội nghị Trung ương 8, tháng 5/1941 diễn ra, Cao Bằng đã bắt tay 
vào việc xây dựng thí điểm Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa, theo chủ trương và sự 
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lãnh đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ba huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình là 
những cơ sở đầu tiên, từ đó mở rộng địa bàn khắp trong và ngoài tỉnh. 

Hang Cốc Bó, lán Khuổi Nặm, núi Lam Sơn cùng những bản làng hẻo lánh ít người biết 
đến đã trở thành những địa danh nổi tiếng gắn liền với sự kiện trở về trong nước, lãnh đạo cách 
mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Sau Hội nghị Trung ương 8, được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (với 
bí danh Già Thu), trong những năm 1941 - 1945, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao 
Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng vững chắc, cùng đồng bào cả nước chuẩn bị lực lượng 
cho tổng khởi nghĩa. “Cao Bằng thực sự trở thành căn cứ địa đầu tiên của cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 

Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng 
Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Những chiến công Phay 
Khắt, Nà Ngần ngay từ những ngày đầu thành lập của quân đội cách mạng đã có tác động mạnh 
mẽ gây hoang mang cho hàng ngũ quân địch; đồng thời cổ vũ tinh thần cách mạng của quần 
chúng, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để đón thời cơ vùng dậy tổng khởi nghĩa trên cả nước, giành 
chính quyền về tay nhân dân. 

Như vậy, việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Cao Bằng làm nơi đứng chân, thí điểm 
xây dựng cơ sở của Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng có ý nghĩa chiến lược, 
là sự kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Người thấy được mối 
quan hệ biện chứng giữa một địa phương với toàn quốc, giữa phong trào cách mạng ở một vùng 
với phong trào cách mạng cả nước, thấy trước sự phát triển của phong trào cách mạng trong 
nước bắt kịp diễn biến mau lẹ của tình hình thế giới và khu vực. 

Cách mạng Thảng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đưa nhân 
dân Việt Nam từ thân phận người nô lệ trở thành người chủ nước nhà. Nhân dân Cao Bằng dốc 
sức cho công cuộc kiến quốc và bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được. Trải qua hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 
của Tổ quốc, Cao Bằng có những đóng góp quan trọng. Đảng bộ, nhân dân Cao Bằng nỗ lực 
phát huy truyền thống cách mạng và những lợi thế của địa phương nhằm xây dựng tỉnh Cao 
Bằng phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. 

 

                                                                                       ThS Nông Thị Xuân 
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

                                                                                         (Tạp chí Lịch sử Đảng số 8/2015) 
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NHỮNG  ĐỊA  ĐIỂM  TỪNG  LƯU  DẤU CHÂN BÁC HỒ 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi đi xa, nhưng hành trình con đường cứu nước của 
Người vẫn còn mãi in dấu tích không chỉ với người dân đất Việt mà cả với cộng đồng quốc 
tế. 

Cảng Marseilles. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc lên 
đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong 
muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Ngày 6 tháng 7 năm 1911, 
sau hơn 1 tháng đi biển, tàu cập cảng Marseilles, Pháp. 

 

 
 

Bác Hồ lên đường sang Pháp trên con tàu này 

và nó cập bến cảng Marseille. 
  

Marseille vẫn nguyên vẹn là cảng để các tàu buôn cập bến. Khu cảng Marseille bây giờ 
được xem là thành phố hải cảng lâu đời, đồng thời là trung tâm công nghiệp, thương mại lớn 
trên thế giới với một vị thế tuyệt vời. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi khí hậu trong lành, làn 
nước biển trong xanh với những du thuyền neo đậu san sát như một bức tranh đa sắc màu. 

 Bạn có biết? 
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Hiện giờ, cảng đã tấp nập cảnh mua bán nhưng Người đã không còn 
 

Nhà số 9 ngõ Compoint, quận 17 Paris. Những hoạt động trên đất Pháp của Người còn 
in đậm dấu ấn bởi sự hiện hữu của các di tích lịch sử, trong đó phải kể đến căn phòng trong 
Ngôi nhà số 9 ngõ Compoint, quận 17 Paris. 

 

 
 

Ngôi nhà có căn phòng cũ kỹ nơi Bác từng trú ngụ những năm 20 của thế kỷ XX. 
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Nơi đây Người đã sống và hoạt động lâu nhất, từ 14/7/1921 đến 14/3/1923. Căn phòng 
nằm trên tầng 3 của ngôi nhà cũ kỹ trong ngõ cụt thuộc một khu phố nghèo ở Paris, không điện 
thắp sáng, rộng 9m2, chỉ vừa đủ kê chiếc giường cá nhân, một bàn nhỏ và một chiếc ghế. 

 

 
 

Ngôi nhà được xây hoàn toàn mới và chỉ còn đặt dấu tích Người đã ở đây. 
 

Năm 1986, chủ sở hữu ngôi nhà đã phá bỏ ngôi nhà cũ này để xây nhà mới 9 tầng. 
Những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính quyền thành phố Montreuil đưa về trưng 
bày trong Bảo tàng Lịch sử Montreuil. Hiện nay, ngôi nhà này chỉ gắn biển di tích tượng trưng. 
 

 

 
 

Một cựu chiến binh ưu tư trước đài tưởng niệm  
của Người tại Bảo tàng Lịch sử Montreuil. 
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Khách sạn Omni Parker ở thành phố Boston, nước Mỹ. Nơi thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp trong những năm 1912 - 1913. Qua bao nhiêu thăng trầm, tòa 
nhà tọa lạc số 60 đường School, Boston đã không còn dáng vẻ như những thập niên đầu thế kỷ 
20. Song, trong gian bếp nhỏ dưới tầng hầm, người ta vẫn lưu giữ những kỷ vật và ký ức về một 
thanh niên đến từ nước Việt xa nửa vòng trái đất. 

 

 
 

Khách sạn Omni Parker thời Bác từng làm phụ bếp. 
 

Omni Parker House giờ là một khách sạn 4 sao nằm dưới chân đồi Beacon với 551 
phòng được thiết kế theo 50 kiểu dáng khác nhau, ấm áp với bức tường gỗ sồi sơn màu nâu sẫm 
và những tay nắm cửa ánh màu đồng. Người ta cũng có thể cảm nhận hơi thở của thời gian lắng 
đọng bên những chiếc đèn chùm cổ bằng pha lê, những chiếc bàn ăn bằng đá mài, nơi gặp gỡ 
của nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ và chính trị gia nổi tiếng của nước Mỹ và của thế giới. 

 

 
 

Khung cảnh xưa và nay đã thay đổi nhiều của khách sạn. 
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Chỉ có điều, chiếc bàn ngày xưa Bác Hồ từng làm bánh vẫn được giữ lại như một kỷ vật 
để du khách có thể đến ngắm nhìn và nhìn lại những chiếc bánh mà Bác đã từng làm xưa kia. 

 

 
 

Các nhà lãnh đạo Việt Nam trong một lần tới thăm gian  
bếp nơi Hồ Chủ tịch từng làm việc. 

 

Khách sạn Carlton ở Thủ đô London, nước Anh. Nơi thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 
Thành làm việc trong thời gian sống ở nước Anh năm 1914. Khi tới Carlton, chàng thanh niên 
Nguyễn Tất Thành mới chỉ được giao nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát đĩa. Thế nhưng vì luôn dành 
những món ăn thừa chuyển cho người nghèo, người ăn xin ngoài đường mà Người đã được vị 
đầu bếp người Pháp Escosffier chuyển lên khu vực làm bánh và truyền nghề cho Người. Nhưng 
điều đó cũng không giữ được người thanh niên ở lại xứ sở sương mù này bởi chất chứa trong 
lòng người thanh niên ấy là hoài bão đau đáu con đường cứu nước. 

 

 
 

Khách sạn Carlton trong một bức ký họa lại thời cũ. 
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Rất tiếc là hiện nay khách sạn đã bị phá bỏ thay vào đó là tòa nhà 19 tầng hiện đại, người 
qua lại tấp nập. Nơi đây chỉ còn dấu tích tấm biển màu xanh do Hội Hữu nghị Anh - Việt và các 
bạn bè Anh yêu quý Việt Nam đặt từ những năm 1990 ghi rõ: “Hồ Chí Minh (1890 - 1969)  
Người khai sinh ra nước Việt Nam - đã làm việc tại khách sạn Carlton, tòa nhà cũ trên nền đất 
này, năm 1913”. 

 

 
 

Khách sạn bây giờ đã bị dỡ bỏ nhưng dấu tích Người  
từng làm việc vẫn được in dấu trang trọng ở đây. 

 

Khách sạn Drayton Court, tại số 2 phố The Avenue. Nơi Bác làm việc một thời gian 
ngắn trước khi tới Carlton, cách trung tâm Luân Đôn khoảng 40 phút đi tàu điện ngầm. Khách 
sạn Drayton chính thức đi vào hoạt động năm 1894 với 60 phòng, tọa lạc ở khu khá vắng vẻ dân 
cư, khác hẳn so với khu trung tâm sầm uất, nhộn nhịp ở trung tâm Luân Đôn. 

 

 
 

Khách sạn Drayton Court vẫn được bảo toàn cảnh quan xưa cũ. 
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Dù vẫn giữ nguyên hình dáng cũ nhưng bộ mặt của khách sạn ngày nay hào nhoáng hơn 
nhờ tu sửa và trang trí. Sau khi ngừng dịch vụ thuê phòng và chuyển thành quán rượu lớn nhất 
tại quận Ealing những năm 1940, Drayton Court giờ đây lại trở lại là một khách sạn với 27 
phòng sang trọng và đầy đủ dịch vụ quán rượu và nhà hàng như xưa kia. 

 

 
 

Chỉ khác là nó được mặc chiếc áo mới  
để thu hút khách du lịch tới thăm. 

 

(ngaynay.vn - Ngày 18/05/2015) 
  

 
 

NHỮNG TÊN GỌI, BÍ DANH, BÚT DANH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 30 năm 
hoạt động ở nước ngoài. Người qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30 nước, làm 
hàng chục nghề khác nhau. Trong điều kiện hoạt động cách mạng bí mật, bị chính quyền thực 
dân, đế quốc và tay sai theo dõi, bắt giam, tuyên bố tử hình vắng mặt… Người phải thay đổi họ 
tên rất nhiều lần. Do đó, trong cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh có rất nhiều tên gọi, bí danh và 
bút danh. 

Cuốn sách của Bảo tàng Hồ Chí Minh “Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh,” Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, đưa ra con số thống kê: Có 169 tên chính 
thức, bí danh, bút danh của Hồ Chí Minh, và nêu lên 17 bút danh, bí danh khác đang nghi là của 
Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu thêm. Còn nhà sưu tầm Bá Ngọc trong cuốn sách của mình 
“Hồ Chí Minh - Những tên gọi đi cùng năm tháng,” Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003, 
thống kê Hồ Chí Minh có 174 tên; trong đó có 78 tên chính thức, bí danh và 96 bút danh. 

Chúng tôi xin giới thiệu 169 tên chính thức, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong cuốn sách của Bảo tàng Hồ Chí Minh “Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. 
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Tên do gia đình đặt từ 1890 - 1910 
1. Nguyễn Sinh Cung, 1890 
2. Nguyễn Sinh Côn 
3. Nguyễn Tất Thành 
4. Nguyễn Văn Thành, 1901 
5. Nguyễn Bé Con 
Tên gọi - bút danh trong thời gian 
Bác đi tìm đường cứu nước đến khi 
về nước (1911 - 1941) 
6. Văn Ba, 1911 
7. Paul Tất Thành, 1912 
8. Tất Thành, 1914 
9. Pôn Thành (Paul Thành), 1915 
10. Nguyễn Ái Quốc, 1919 
11. Phéc-đi-năng 
12. An-be đơ PU-VUA-VIN (Anbert 
de POUVOURVILLE), 1920 
13. Nguyễn A.Q, 1921 - 1926 
14. CULIXE, 1922 
15. N.A.Q, 1922 
16. Ng.A.Q, 1922 
17. Hăngri Trần (Henri Tchen), 1922 
18. N, 1923 
19. Cheng Vang, 1923 
20. Nguyễn, 1923 
21. Chú Nguyễn, 1923 
22. Lin, 1924 
23. Ái Quốc, 1924 
24.Un Annamite (Một người An 
Nam), 1924 
25. Loo Shing Yan, 1924 
26. Ông Lu, 1924 
27. Lý Thụy, 1924 
28. Lý An Nam, 1924 - 1925 
29. Nilốpxki (N.A.Q), 1924 
30. Vương, 1925 
31. L.T, 1925 
32. HOWANG T.S, 1925 
33. Z.A.C, 1925 
34. Lý Mỗ, 1925 
35. Trương Nhược Trừng, 1925 
36. Vương Sơn Nhi, 1925 
37. Vương Đạt Nhân, 1926 
38. Mộng Liên, 1926 

39. X, 1926 
40. H.T, 1926 
41. Tống Thiệu Tổ, 1926 
42. X.X, 1926 
43. Wang, 1927 
44. N.K, 1927 
45. N. Ái Quốc, 1927 
46. Liwang, 1927 
47. Ông Lai, 1927 
48. A.P, 1927 
49. N.A.K, 1928 
50. Thọ, 1928 
51. Nam Sơn, 1928 
52. Chín (Thầu Chín), 1928 
53. Víchto Lơ bông (Victor Lebon), 
1930 
54. Ông Lý, 1930 
55. Ng. Ái Quốc, 1930 
56. L.M. Vang, 1930 
57. Tiết Nguyệt Lâm, 1930 
58. Pôn (Paul), 1930 
59. T.V. Wang, 1930 
60. Công Nhân, 1930 
61. Vícto, 1930 
62. V, 1931 
63. K, 1931 
64. Đông Dương, 1931 
65. Quac.E. Wen, 1931 
66. K.V, 1931 
67. Tống Văn Sơ, 1931 
68. New Man, 1933 
69. Li Nốp, 1934 
70. Teng Man Huon, 1935 
71. Hồ Quang, 1938 
72. P.C. Lin (PC Line), 1938 
73. D.C. Lin, 1939 
74. Lâm Tam Xuyên, 1939 
75. Ông Trần, 1940 
76. Bình Sơn, 1940 
77. Đi Đông (Dic-donc) 
78. Cúng Sáu Sán, 1941 
79. Già Thu, 1941 
80. Kim Oanh, 1941 
81. Bé Con, 1941 
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82. Ông Cụ, 1941 
83. Hoàng Quốc Tuấn, 1941 
84. Bác, 1941 

Tên gọi - bút danh trong thời gian 
Bác lãnh đạo cách mạng Việt Nam 
tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 
Tám thành công (1942 - 1945) 
85. Thu Sơn, 1942 
86. Xung Phong, 1942 
87. Hồ Chí Minh, 1942 
88. Hy Sinh, 1942 
89. Cụ Hoàng, 1945 
90. C.M. Hồ, 1945 
91. Chiến Thắng, 1945 
92. Ông Ké, 1945 
93. Hồ Chủ tịch, 1945 
94. Hồ, 1945 
95. Q.T, 1945 
96. Q.Th, 1945 
97. Lucius, 1945 

Tên gọi - bút danh trong thời gian 
Bác lãnh đạo nhân dân Việt Nam 
kháng chiến chống Pháp (1946 - 
1954) 
98. Bác Hồ, 1946 
99. T.C, 1946 
100. H.C.M, 1946 
101. Đ.H, 1946 
102. Xuân, 1946 
103. Một người  Việt Nam, 1946 
104. Tân Sinh, 1947 
105. Anh, 1947 
106. X.Y.Z, 1947 
107. A, 1947 
108. A.G, 1947 
109. Z, 1947 
110. Lê Quyết Thắng, 1948 
111. K.T, 1948 
112. K.Đ, 1948 
113. G, 1949 
114. Trần Thắng Lợi, 1949 
115. Trần Lực, 1949 
116. H.G, 1949 
117. Lê Nhân, 1949 

118. T.T, 1949 
119. DIN, 1950 
120. Đinh, 1950 
121. T.L, 1950 
122. Chí Minh, 1950 
123. C.B, 1951 
124. H, 1951 
125. Đ.X, 1951 
126. V.K, 1951 
127. Nhân dân, 1951 
128. N.T, 1951 
129. Nguyễn Du Kích, 1951 
130. Hồng Liên, 1953 
131. Nguyễn Thao Lược, 1954 
132. Lê, 1954 
133. Tân Trào, 1954 

Tên gọi - bút danh trong thời gian 
Bác lãnh đạo nhân dân Việt Nam 
kháng chiến chống Mỹ đến khi Bác 
qua đời (1955 - 1969) 
134. H.B, 1955 
135. Nguyễn Tân, 1957 
136. K.C, 1957 
137. Chiến Sỹ, 1958 
138. T, 1958 
139. Thu Giang, 1959 
140. Nguyên Hảo Studiant (Nguyên 
Hảo, sinh viên), 1959 
141. Ph.K.A, 1959 
142. C.K, 1960 
143. Tuyết Lan, 1960 
144. Giăng Pho (Jean Fort), 1960 
145. Trần Lam, 160 
146. Một người Việt kiều ở Pháp về, 
1960 
147. K.K.T, 1960 
148. T. Lan, 1961 
149. Luật sư Th.Lam, 1961 
150. Ly, 1961 
151. Lê Thanh Long, 1963 
152. CH-KOPP (A-la-ba-na), 1963 
153. Thanh Lan, 1963 
154. Ngô Tam, 1963 
155. Nguyễn Kim, 1963 
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156. Nguyễn Văn Trung, 1963 

157. Dân Việt, 1964 

158. Đinh Văn Hảo, 1964 

159. C.S, 1964 

160. Lê Nông, 1964 

161. L.K, 1964 

162. K.O, 1965 

163. Lê Ba, 1966 

164. La Lập, 1966 

165. Nói Thật, 1966 

166. Chiến Đấu, 1967 

167. B 

168. Việt Hồng, 1968 

169. Đinh Nhất, 1968 

Những tên gọi, bí danh, bút danh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được 
nghiên cứu thêm 

1. U.L. Bút danh ký dưới bài viết đăng 
trên báo Người cùng khổ, năm 1922 

2. H.A. Bút danh ký dưới bài viết 
đăng trên báo Người cùng khổ, năm 
1923 

3. Nguyễn Hữu Văn. Bút danh ký 
dưới bài viết đăng trên báo Công nhân 
Ba cu, năm 1927 

4. Nguyễn Hải Khách. Bí danh dùng 
năm 1924 

5. Diệu Hương. Bút danh ký dưới bài 
đăng báo Thanh niên, năm 1926 

6. T.V. Bí danh dùng khi ở Hương 
Cảng 

7. Wau you. Bí danh dùng khi ở 
Hương Cảng 

8. Nguyễn Lai. Bí danh dùng khi hoạt 
động ở Thái Lan 

9. Chính. Bí danh dùng khi hoạt động 
ở Thái Lan 

10. Tín. Bí danh dùng khi hoạt động ở 
Thái Lan 

11. Vương Bạc Nhược. Bí danh dùng 
khi hoạt động ở Quảng Châu, Trung 
Quốc, năm 1925 

12. Đ.L.Đ. Bút danh ký dưới bài viết 
đăng trên báo Cứu quốc 

13. T.R. Bút danh ký dưới bài viết 
đăng trên báo Cứu quốc 

14. H.L. Bút danh ký dưới bài viết 
đăng trên báo Nhân dân 

15. H.C. Bút danh ký dưới bài viết 
đăng trên báo Nhân dân 

16. L. Bút danh ký dưới bài viết năm 
1959 

17. Lê Đinh. Ký trong một số bức 
điện gửi ra nước ngoài 

 

               Hoàng Anh Tuấn 
                (tennguoidepnhat.net)
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Theo chân Bác 
 

Nhớ những năm nao… Máu Cửa Rào 

Thân yêu hai tiếng gọi “đồng bào” 

Phận nghèo, nước mất, dân nô lệ 

Đêm tối, trời mây, chẳng ánh sao. 

 

Đã tắt lâu rồi, lửa nghĩa quân 

Phan Đình Phùng đó, Tống Duy Tân 

Nguyễn Trung Trực lại Hoàng Hoa Thám 

Đầu dám thay đầu, chân nối chân! 

 

Muôn dặm đường xa, biết đến đâu? 

Phan Chu Trinh lạc lối trời Âu 

Phan Bội Châu, câu thơ dậy sóng  

Bạn cùng ai, đất khách dãi dầu?  

 

Cha đã đi đày, đau nỗi riêng  

Còn nghe tiếng gót nặng dây xiềng.  

Mẹ nằm dưới đất, hay chăng hỡi  

Xin sáng lòng con ngọn lửa thiêng!  

 

Từ đó, Người đi. những bước đầu  

Lênh đênh bốn biển, một con tàu  

Cuộc đời sóng gió. Trong than bụi  

Tay đốt lò, lau chảo, thái rau 

  

Mở mắt trông quanh, màu sắc mới  

Những bờ bến lạ, nước nông sâu  

Á, Âu đâu cũng lòng trong đục  

Vàng máu chia hai cảnh khổ giàu. 

  

 

 

 Trang thơ 
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Muôn nỗi đời như ảnh trắng đen  

Bâng khuâng đêm lạnh, thức bên đèn  

Một hòn gạch nóng nung tâm huyết  

Mẩu bánh mì con nuôi chí bền 

  

Bao nẻo người đi, bước trước sau  

Một câu hỏi lớn: Hướng về đâu?  

Năm châu thăm thẳm, trời im tiếng  

Sách thánh hiền lâu đã nhạt màu  
 

Găng-đi, quay lại chiếc sa xưa  

Dệt tấm lòng nhân đựng gió mưa!  

Nghiệp lớn, Tôn Văn vừa dựng đó  

Trăm năm tay lái vững vàng chưa 

  

Ôi nhân loại! Địa cầu cháy bỏng  

Lò sát sinh ngập máu xương rơi  

Lũ đế quốc như bầy quỷ sống  

Nướng người ăn, nhảy nhót, reo cười 

  

Bỗng sấm nổ, Rạng Đông chớp giật  

Hoan hô Cách mạng tháng Mười Nga!  

Tủ sắt ngai vàng quăng xuống đất  

Công nông ta làm chủ đời ta,  

 

Xóm thợ Pa-ri nghèo cuối ngõ  

Tưng bừng gác trọ đón bình minh  

Mác - Lênin đến… từng trang đỏ  

Chân lý đây rồi, lẽ tử sinh!  

 

Đứng dậy! Ơi người cùng khổ ơi!  

Tiếng chuông ta đánh, giục liên hồi  

Hãy bay đi, hãy bay qua sóng  

Về nước non xa, thức tỉnh đời...  

 

Tháng Giêng, Mạc tư khoa tuyết trắng  

Một người đi, quên rét buốt xương  

Từ xa đến… Lòng đau trĩu nặng  

Giữa dòng người im lặng trên đường  
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Anh tìm ai? Lênin vĩ đại  

Tinh hoa trái đất, chất kim cương  

Con người đẹp nhất trong nhân loại  

Trí tuệ, tình yêu của bốn phương  

 

Lênin ơi, người thầy, người cha  

Niềm tin trong sáng mãi lòng ta  

Đêm nay nằm đó, mà thanh thản  

Vầng trán mênh mông tỏa chói lòa  

 

Tưởng nghe tiếng Người vang giục bước  

Hãy trở về châu Á trẻ trung  

Hỡi người trai Việt Nam yêu nước  

Thổi bùng lên ngọn lửa anh hùng!  

 

Về phương Đông, ta về phương Đông  

Cùng phương Tây, giương ngọn cờ hồng  

Đi ta đi, anh em đồng chí  

Chặt xiềng gông, chặt hết xiềng gông!  

 

Chào Trung Quốc trào sôi sức sống  

Chào Quảng Châu công xã chính quyền  

Đất tươi tốt. Đây mùa gieo giống  

Hỡi Thanh niên cách mạng, vùng lên! 

  

Hồn nước gọi. Tiếng bom Sa Diện  

Trái tim Hồng Thái nổ vang trời  

Máu thơm tưới mầm non xuân đến  

Vui lại rồi, Tổ quốc ta ơi!  

 

Bác về kia! Đảng đã ra đời!  

Trải mấy phong trần tuổi bốn mươi  

Tay Bác cầm tay đồng chí trẻ  

Tiến lên! Thời đại giục chân người. 

                                                  

       Tố Hữu  
(bqllang.gov.vn) 
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Tiếng còi tàu trăm năm 
 

Con tàu Trêvin  kéo hồi còi... rời bến 

Để lại phía sau Cảng Sài Gòn lưu luyến 

Và quê hương đang chìm trong nô lệ, đói nghèo 

Anh ra đi... tìm đường cứu dân, cứu nước 
 

Tiếng còi tàu âm vang trong lồng ngực 

Thôi thúc Anh đi chưa hẹn ngày về 

Trái tim nhỏ đập rung biển lớn 

Khát vọng tự do lay động loài người 
 

Ngày ấy, có người lo ngại hỏi anh Ba: 

“Vẻ thư sinh như anh làm được gì để sống 

Con tàu thì to, biển khơi thì rộng 

Phụ bếp trên tàu, đâu phải ở nhà ăn...?!” 
 

Nào gọt khoai tây, củ cải, măng 

Nào chất củi, thêm than vào lò, thổi lửa 

Nào kéo chảo ra, nào bê nước vào, mệt lả 

Khi tàu chòng chành, lúc sóng cả, bão giông 
 

Vất vả, nhọc nhằn không quật ngã được Anh 

Bởi sức mạnh trong Anh là lòng yêu nước 

Là khát khao đi tìm tự do độc lập 

Tìm con đường cứu nước, cứu dân... 

Đất nước hôm nay - Rạng rỡ Việt Nam 

Thời đại của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc 

Ai cũng nhớ một trăm năm về trước 

Có một người lặng lẽ vượt đại dương... 
 

Tiếng còi tàu ngày ấy... vọng trăm năm 

Thôi thúc Người đi năm châu, bốn biển 

Từ một Anh Ba, trở thành nhà cách mạng 

Thành Bác Hồ sống mãi với nhân dân. 

 

Văn Đình Ưng 
  (giaoduc.net.vn - 5/2011) 
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Người đi tìm hình của nước 
  

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi 

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác! 

Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất, 

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre. 

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ? 

Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương! 

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, 

Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương! 

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con! 
 

Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp! 

Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. 

Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày 

Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi 

Lòng ta thành con rối 

Cho cuộc đời giật dây! 

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê 

Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ 

Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ 

Tìm đường đi cho dân tộc theo đi. 
 

Hiểu sao hết Người đi tìm hình của nước 

Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người 

Một góc quê hương, nửa đời quen thuộc, 

Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi... 

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất 

Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai 

Thế đi đứng của toàn dân tộc 

Một cách vinh hoa cho hai mươi lăm triệu con người. 

Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba Lê? 
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Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá 

Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ 

Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya? 

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể 

Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi, 

Những đất tự do, những trời nô lệ, 

Những con đường cách mạng đang tìm đi. 

Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước 

Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà 

            Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc 

Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa. 
 

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? 

Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử? 

Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ 

Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây? 

Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao? 

Nụ cười sẽ ra sao?... 

Ơi, độc lập! 

Xanh biếc mấy là trời xanh Tổ quốc 

Khi tự do về chói ở trên đầu. 

Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông 

Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt 

Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc 

Sao vàng bay theo liềm búa công nông. 
 

Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc 

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin. 

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp 

Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin. 

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc: 

“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!” 

Hình của Đảng lồng trong hình của Nước. 
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Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười, 

Bác thấy: 

Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt 

Ruộng theo trâu về lại với người cày 

Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc... 

Không còn người bỏ xác bên đường ray. 

Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát 

Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân 

Những kẻ quê mùa đã thành trí thức 

Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng. 

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê 
 

Thành nước Việt nhân dân trong mát suối 

Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói 

Những đời thường cũng có bóng hoa che. 

Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc 

Tuyết Mát-xcơ-va sáng ấy lạnh trăm lần 

Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt 

Lênin mất rồi! Nhưng Bác chẳng dừng chân. 

Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt 

Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi 

Kìa! Bóng Bác đang hôn lên hòn đất 

Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai. 
 

            Chế Lan Viên 
          (nhandan.org.vn) 
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