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I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

về đại đoàn kết dân tộc

1.2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí

Minh về đại đoàn kết dân tộc
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1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được
hình thành trên những cơ sở tư tưởng - lý luận và thực
tiễn rất phong phú.

1.1.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết
cộng đồng của dân tộc Việt Nam

1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin coi cách
mạng là sự nghiệp của quần chúng

1.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại
của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt
nam và thế giới
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1.1.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh 
thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam

- Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc
Việt Nam đã được lưu truyền và phát huy trong
suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước
và giữ nước. Đối với mỗi người Việt Nam, yêu
nước – nhân nghĩa – đoàn kết đã trở thành một
tình cảm tự nhiên. Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ:
“Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta
đoàn kết muôn người như một thì nước ta được
độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn
kết thì bị nước ngoài xâm lấn”.

4



- Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát huy truyền

thống yêu nước đoàn kết của dân tộc. Trong thời

đại Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước đã trở

thành một biểu tượng mới, sức mạnh mới
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1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 
coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

- Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng: cách mạng là

sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người

sáng tạo ra lịch sử; giai cấp vô sản muốn thực

hiện được vai trò lãnh đạo cách mạng phải trở

thành dân tộc; liên minh công nông là cơ sở để

xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng.

6



Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác -Lênin vì

chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra cho các dân tộc

bị áp bức con đường tự giải phóng,

-đã chỉ ra sự cần thiết và con đường tập hợp,

đoàn kết các lực lượng cách mạng trong phạm vi

từng nước và trên toàn thế giới để chống kẻ thù

chung là chủ nghĩa đế quốc với những khẩu hiệu

chiến lược:

- “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức

đoàn kết lại”.
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Trên cơ sở lý luận Mác – Lênin và từ sự tổng kết
thực tiễn, Hồ Chí Minh đã hình thành tư tưởng
về đại đoàn kết:

+:“Nước lấy dân làm gốc. Trong công cuộc kháng
chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân. Phải nhớ
rằng dân là chủ... lực lượng bao nhiêu là ở dân hết”.

+ “Muốn giải phóng họ ra khỏi cái ách thực dân đó,
phải tổ chức họ lại, tập hợp lôi cuốn được đại đa số
dân cày, dựa vững vào dân cày nghèo, lãnh đạo họ
tiến hành cách mạng ruộng đất... mở rộng liên kết
với các giai tầng xã hội khác... gắn liền với việc mở
rộng liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô
sản thế giới”.
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1.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất 
bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách 

mạng Việt nam và thế giới

Thực tiễn hào hùng và bi thương của phong trào

yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế

kỷ XX đã chứng minh rằng, tinh thần yêu nước,

chống ngoại xâm của nhân dân ta thời nào cũng

có, rằng, sức mạnh đoàn kết đánh giặc luôn tiềm

ẩn trong mỗi người Việt Nam.
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Song, bước vào thời đại mới, để có thể đánh bại

được các thế lực đế quốc chủ nghĩa xâm lược

không chỉ dựa vào sức mạnh đoàn kết tự phát.

Thời đại mới, cuộc chiến đấu mới đòi hỏi phải có

một sức mạnh đoàn kết tự giác, có tổ chức của cả

một dân tộc. Hồ Chí Minh đã nhìn nhận ra vấn

đề này và đã giải quyết đúng đắn vấn đề đoàn kết

dân tộc, đoàn kết quốc tế trong cuộc cách mạng

dân tộc.
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Trong quá trình đi tìm đường cứu nước Hồ Chí

Minh đã đi nghiên cứu khảo sát tình hình các

nước trên thế giới (Anh, Mỹ, Nga...) và từ thực

tiễn cách mạng thế giới, thực tiễn Việt Nam

Người mới đưa ra chiến lược đại đoàn kết dân

tộc, không kể tới giai cấp, tôn giáo.
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Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về
đại đoàn kết dân tộc.

Đại đoàn kết 

dân tộc có ý 

nghĩa chiến 

lược, quyết định 

thành công của 

cách mạng (1
§¹i ®oµn kÕt

d©n téc lµ 

môc tiªu, 

nhiÖm vô hµng

®Çu cña c¸ch

m¹ng (2)

§oµn kÕt d©n 

téc g¾n liÒn 

víi ®oµn kÕt 

quèc tÕ (6)

§CS ViÖt Nam 

võa lµ thµnh 

viªn, võa lµ 

lùc lîng l·nh 

®¹o MÆt trËn 

(5)
§¹i ®oµn kÕt 

d©n téc trong 

MÆt trËn d©n 

téc thèng 

nhÊt (4)

§¹i ®oµn kÕt

d©n téc lµ ®¹i 

®oµn kÕt toµn

d©n (3)
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1.2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí 
Minh về đại đoàn kết dân tộc 

1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến
lược, bảo đảm thành công của cách mạng

1.2.2. Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu,
một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

1.2.3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết
toàn dân

1.2.4. Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành
sức mạng vật chất, có tổ chức là Mặt trận dân
tộc thống nhất
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1.2.1. §¹i ®oµn kÕt d©n téc lµ vÊn ®Ò chiÕn lîc, ®¶m b¶o

thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng.

Hµm Nghi Hoµng Hoa Th¸m Phan Béi Ch©u Phan Chu Trinh
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§¹i ®oµn kÕt d©n téc lµ vÊn ®Ò chiÕn lîc, ®¶m b¶o thµnh c«ng

cña c¸ch m¹ng.

-Hå ChÝ Minh toµn tËp, TËp.9, tr.405 -

15



1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, 
bảo đảm thành công của cách mạng

Với Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc bao giờ
cũng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định
thành công của cách mạng, chứ không phải là
vấn đề sách lược.

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mệnh thì phải
đoàn kết dân chúng bị áp bức để đánh đổ cả cái
giai cấp áp bức mình, chứ không phải chỉ nhờ 5,
7 người giết 2,3 anh vua, 9,10 anh quan mà
được”.
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Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là vấn đề sống còn của

dân tộc, là một chiến lược cách mạng - chiến lược huy

động, tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, hình

thành sức mạnh to lớn trong của toàn dân tộc trong đấu

tranh cách mạng.

“Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn

kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Đoàn kết là điểm mẹ. “Điểm này mà thực hiện tốt thì

đẻ ra con cháu đều tốt”.

Hồ Chí Minh khẳng định:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành

công, đại thành công”.
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Hồ Chí Minh:

-đoàn kết không thể là ý muốn chủ quan của lực lượng
lãnh đạo cách mạng, mà là sự đúc kết những nhu cầu
khách quan của sự nghiệp cách mạng do quần chúng
tiến hành.

- Nếu đại đoàn kết chỉ là nhu cầu chủ quan của lực
lượng lãnh đạo cách mạng thì đó chỉ là một thủ đoạn
chính trị.

-Trong từng thời kỳ cách mạng, trước những yêu cầu,
nhiệm vụ khác nhau, có thể và cần thiết có sự điều
chỉnh, thay đổi trong phương pháp chỉ đạo, tổ chức, bố
trí lực lượng nhưng đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết
quốc tế là chiến lược bất di, bất dịch.
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“Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải

là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu

tranh cho thống nhất nước nhà và độc lập Tổ

quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước

nhà”.
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1.2.2 §¹i ®oµn kÕt d©n téc lµ môc tiªu, nhiÖm

vô hµng ®Çu cña c¸ch m¹ng.

“Môc ®Ých cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam

cã thÓ gåm trong 8 ch÷ lµ: 

- TrÝch Lêi kÕt thóc buæi ra m¾t cña §¶ng Lao ®éng 

ViÖt Nam 3 – 3 – 1951 cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh -

- Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi II 

(2/1951) vµ b×a cña ChÝnh c¬ng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam20



1.2.2. Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, 
một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng 

-Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt
trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. -
- Hồ Chí Minh từng nói: “Mục đích của Đảng Lao động
có thể gồm trong 8 chữ là: đoàn kết toàn dân, phụng sự
tổ quốc”.

- đoàn kết phải là điểm xuất phải và là sợi chỉ đỏ xuyên
suốt cả đường lối, chủ trương của Đảng.

- Điều đó đỏi hỏi Đảng phải xây dựng được một đường
lối chiến lược khoa học phù hợp với nguyện vọng,
quyền lợi của đại đa số dân chúng, và chỉ như vậy Đảng
mới có thể thu hút và phát huy triệt để sức mạnh của
quần chúng vào sự nghiệp cách mạng.
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-Xét về bản chất, thì đại đoàn kết dân tộc chính là đòi

hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân trong

cuộc đấu tranh để tự giải phóng, là sự nghiệp của quần

chúng, do quần chúng, vì quần chúng.

- Nhận thức rõ điều đó, Đảng tiên phong cách mạng có

sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển những

đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành

những đòi hỏi tự giác, thành hiện thực có tổ chức, thành

sức mạnh vô địch của quần chúng.

- Như vậy, đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là mục

tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là

mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.
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Hồ Chí Minh chỉ rõ:

“Trước cách mạng tháng Tám và trong kháng

chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm cho các

đồng bào dân tộc hiểu được mấy việc: Một là

đoàn kết. Hai là làm cách mạng hay kháng chiến

để đòi độc lập. Chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ

mục đích tuyên truyền huấn luyện là: Một là

đoàn kết. Hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba

là đấu tranh thống nhất nước nhà”.

23



1.2.3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn 
dân

- Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các khái niệm Dân,

Nhân dân có nội hàm rất rộng, vừa là một tập hợp đông

đảo quần chúng, vừa được hiểu là mỗi con người Việt

Nam cụ thể và cả hai đều là chủ thể của đại đoàn kết

dân tộc. Người thường dùng các khái niệm này để chỉ

“mọi con dân nước Việt”, “con Rồng cháu Tiên”, không

phân biệt “già trẻ, gái trai, giàu nghèo, quý tiện”. Điều

này thể hiện sự kế thừa và nâng cao tư duy chính trị

truyền thống “Nước lấy dân làm gốc”, “chở thuyền là

dân, lật thuyền cũng là dân”...
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Trong tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh thì:

- Dân là gốc rễ, là nền tảng của đại đoàn kết. Dân là gốc
của nước

“Gốc có vững thì cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên
nền nhân dân”.

- Dân được Hồ Chí Minh tôn lên hàng tối thượng

“Trong bầu trời không gì quý bằng dân. Trong thế giới
không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân
dân”.

- Dân là cơ sở, là chỗ dựa vững chắc của Đảng của sự
nghiệp cách mạng. Có thể thấy rằng

“Mọi tư tưởng, mọi sáng tạo của Hồ Chí Minh đều xuất
phát từ lòng thương yêu, kính trọng, tin tưởng ở nhân
dân”.
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“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại

đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công

nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao

động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó

cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng

có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng

lớp nhân dân khác”.
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Có thể thấy chiến lược đại đoàn kết của Hồ Chí

Minh là một phạm trù rất rộng bao hàm nhiều

tầng nấc, nhiều cấp độ:

- cơ cấu lực lượng đoàn kết là mọi giai tầng,

giới, lứa tuổi, thành phần trong xã hội,

- địa bàn đại đoàn kết là nông thông, thành thị,

mọi miền đất nước,

- phạm vi đoàn kết là gia đình, tập thể, quốc gia,

khu vực.
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-Muốn thực hiện được việc đại đoàn kết toàn dân thì

+ phải kết thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa -
đoàn kết của dân tộc,

+ phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con
người. Hồ Chí Minh cho rằng ngay đối với những người
lầm đường lạc lối nhưng đã biết hối cải, chúng ta vẫn
kéo họ về phía dân tộc, vẫn đoàn kết với họ:

“Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất,
độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống
chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với
họ”,

+ Cần xoá bỏ hết thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết
với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân
dân.
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-Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm đại đoàn kết dân
tộc một cách rộng rãi như trên là vì Người có lòng tin ở
nhân dân, tin rằng trong mỗi một con người,

“ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước”

“Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng
nàn.

Vì vậy, mẫu số chung để quy tụ mọi người vào khối đại
đoàn kết dân tộc chính là nền độc lập và thống nhất của
Tổ quốc, là cuộc sống tự do và hạnh phúc của nhân dân:
“Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của
Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai
có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và
phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.
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+ Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc, theo tư

tưởng Hồ Chí Minh, là liên minh công - nông -

trí thức, trong đó lực lượng chủ yếu là công nhân

– nông dân

+ Đại đoàn kết dân tộc: Mục tiêu, nhiệm vụ hàng

đầu của Đảng, của dân tộc
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§¹i ®oµn kÕt d©n téc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n
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2.4. Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạng
vật chất, có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất

Cả dân tộc chỉ trở thành lực lượng to lớn, trở

thành sức mạnh vô địch khi được giác ngộ về

mục tiêu đấu tranh chung, được tổ chức lại thành

một khối vững chắc và hoạt động theo một

đường lối nhất định.
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Theo Hồ Chí Minh thì “Chính sách mặt trận là

một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận

là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công

tác cách mạng...Trong cách mạng dân tộc dân

chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội

chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là

một trong những lực lượng to lớn của cách mạng

Việt Nam”.
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Hồ Chí Minh rất chú trọng việc đưa quần chúng

vào những tổ chức yêu nước phù hợp với từng

giai tầng, từng giới, từng ngành nghề, lứa tuổi...

Trong suốt quá trình họat động cách mạng của

mình, Người đã dày công xây dựng, vun đắp cho

sự lớn mạnh và phát triển của Mặt trận dân tộc

thống nhất.
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Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ của cách mạng

mà Mặt trận dân tộc thống nhất được tổ chức

dưới những tên gọi khác nhau nhưng về bản chất

vẫn là tổ chức chính trị rộng rãi tập hợp đông

đảo các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo,

đảng phái, các tổ chức, cá nhân yêu nước ở trong

và ngoài nước phấn đấu vì mục tiêu chung độc

lập tự do cho toàn dân tộc.
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Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật 

chất có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự 

lãnh đạo của Đảng

37



38



39



* Các nguyên tắc xây dựng Mặt trận dân tộc
thống nhất

Thứ nhất: Là thực thể của tư tưởng, chiến lược

đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận dân tộc thống nhất

phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công

- nông - trí dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó mở

rộng Mặt trận, làm cho Mặt trận thực sự quy tụ

được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân, kết

thành một khối vững chắc.
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Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc HIỆP

THƯƠNG dân chủ, lấy việc thống nhất lợi ích

tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp

nhân dân làm cơ sở để củng cố và không ngừng

mở rộng;.
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Thứ ba: Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật

sự, chân thành; thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến

bộ. Người nói: “đoàn kết phải thật sự nghĩa là

mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải

nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết,

vừa đấu tranh học những cái tốt của nhau, phê

bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập

trường thân ái vì nước, vì dân”.
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- Trong Mặt trận, Đảng Cộng sản vừa là thành

viên, vừa là lực lượng lãnh đạo, bởi vì:

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là Đảng của giai

cấp công nhân, lại vừa là Đảng của nhân dân lao

động và của cả dân tộc. Đảng ngoài lợi ích của

giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không

có lợi ích gì khác. Vì vậy, sứ mệnh của Đảng ta

là “trong thì vận động và tổ chức dân chúng,

ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản

giai cấp mọi nơi”.
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Hai là: Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối

với Mặt trận theo nguyên tắc của Mặt trận. Đảng

phải dùng phương pháp vận động, giáo dục,

THUYẾT PHỤC, nêu gương, lấy lòng chân

thành để đối xử, cảm hoá  khơi dậy tinh thần

tự giác, tự nguyện, hết sức tránh gò ép, quan

liêu, mệnh lệnh, càng không thể và không được

lấy quyền uy của mình để buộc các thành viên

khác trong Mặt trận phải tuân theo.
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Ba là: Muốn quy tụ được cả dân tộc, Đảng phải

“vừa là đạo đức, vừa là văn minh”, phải thực sự

đoàn kết nhất trí mới đủ sức thu hút được sự tin

tưởng, ủng hộ của nhân dân. Theo Người thì

đoàn kết nội bộ Đảng, nội bộ cán bộ là chỗ dựa,

là cơ sở để đoàn kết dân tộc. Đảng đoàn kết, dân

tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với

nhân dân đã tạo nên sức mạnh bên trong của

cách mạng Việt Nam.
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Trong Di chúc, Người viết: “Trước hết nói về Đảng.

Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai

cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ

ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và

lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi

này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng

và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi

bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như

giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
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II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC 
MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

2.1. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về

mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức

mạnh thời đại

2.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
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2.1. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ 
giữa kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

- Rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí

Minh mang theo nhận thức và niềm tin bất diệt

vào sức mạnh dân tộc. Đó là sức mạnh của chủ

nghĩa yêu nước; tinh thần đoàn kết dân tộc ; ý

chí đấu tranh anh dũng bất khuất cho độc lập dân

tộc, tự do; ý thức tự lực, tự cường...
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Mặc dù coi chủ nghĩa dân tộc là một động lực

lớn của đất nước nhưng Hồ Chí Minh cũng nhận

thấy rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh đó thì không

thể đánh thắng được kẻ thù dân tộc, mà phải kết

hợp với sức mạnh thời đại.

Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời

đại được hình thành từng bước, từ cảm tính đến

lý tính, thông qua hoạt động thực tiễn mà tổng

kết thành lý luận:
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+ Ra đi tìm đường cứu nước trong tư cách người lao
động, chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân, Hồ
Chí Minh đã phát hiện ra mối tương đồng giữa các dân
tộc bị áp bức:

“dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống
người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”.
Điều đó đã đưa Người đến nhận thức:

Chế độ tư bản chủ nghĩa dù ở đâu cũng có cùng một bản
chất bóc lột và tàn bạo như nhau. Thuộc địa là hiện thân
của một chế độ dã man tàn bạo của bọn thực dân đối với
hàng triệu người bản xứ.

Muốn giải phóng dân tộc mình cần thiết phải đoàn kết
cùng các dân tộc khác chung cảnh ngộ bị ách áp bức của
thực dân đế quốc.
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+ Sau khi gặp gỡ và tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin,
nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc, sức
mạnh thời đại và mối quan hệ giữa chúng đã có những
thay đổi về chất, từ chỗ còn mang tính kinh nghiệm đã
được nâng lên tầm lý luận.

Hồ Chí Minh nhận thức giai cấp tư sản ở thế kỷ này
không còn là giai cấp tiến bộ của thời đại nữa, sức
mạnh của thời đại là sức mạnh của giai cấp vô sản; là
lý luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa
Mác - Lênin, kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười.
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Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
tức là kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với
chủ nghĩa quốc tế vô sản, là phải xây dựng được
khối liên minh chiến đấu giữa vô sản ở chính
quốc với lao động ở thuộc địa, nhằm cùng một
lúc tiến công chủ nghĩa đế quốc ở cả hai đầu.

Sự đoàn kết của các dân tộc thuộc địa và phụ
thuộc đã tạo ra sức mạnh thời đại trong cuộc đấu
tranh chống đế quốc, thực dân.

Sức mạnh của nhân dân thuộc địa và phụ thuộc,
được nhân lên nhiều lần hơn, vì nó gắn với cuộc
cách mạng vô sản trong thời đại mới.
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+ Dần dần, cùng với sự phát triển của lịch sử,

nhận thức của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh

dân tộc với sức mạnh thời đại tiếp tục được bổ

sung những nhân tố mới. Sự hình thành, tồn tại

và phát triển của hệ thống XHCN thế giới đã trở

thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại chi

phối sự phát triển của xã hội loài người trong

nửa cuối thế kỷ XX. Phát huy sức mạnh của thời

đại trong là phải biết huy động sức mạnh của

các trào lưu trên thế giới phục vụ cho sự nghiệp

cách mạng của dân tộc.
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+ Cũng từ sau chiến tranh thế giới II, cuộc cách

mạng khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển

mạnh mẽ, trở thành một nhân tố làm nên sức

mạnh thời đại. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thế giới

ngày nay đang tiến những bước khổng lồ về mặt

kiến thức của con người. Khoa học tự nhiên cũng

như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra

những chân trời mới, con người ngày càng làm

chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được

vận mệnh của xã hội và của bản thân mình”.
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2.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.1. Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong
sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới

2.2.2. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính
với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

2.2.3. Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ
của các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân loại
tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả
của mình

2.2.4. Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn
với tất cả các nước dân chủ”
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2.2.1. Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 
trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới

- Hồ Chí Minh đã đề xuất quan điểm này sau khi đã

nhận thức đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại:

+ Cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã

chuyển sang giai đọan đế quốc chủ nghĩa với sự xác lập của

hệ thống thuộc địa đã làm nảy sinh một mâu thuẫn cơ bản của

thời đại: mâu thuẫn giưã chủ nghĩa đế quốc với các dân tộc

thuộc địa cùng tồn tại với mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với

giai cấp vô sản ở các nước tư bản. Như vậy, vấn đề thuộc địa

đã trở thành vấn đề quốc tế.
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a. §Æt c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam trong sù g¾n

bã víi c¸ch m¹ng thÕ giíi.

57



58



+ Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở

ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư

bản lên chủ nghĩa xã hội:

+ Tình hình thế giới có những thay đổi căn bản, các

dân tộc có bước trưởng thành lớn, họ hiểu được dân

tộc họ có mối quan hệ thế nào với thế giới và xác

định hành động của mình phù hợp với thời đại.
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- Mặt khác, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp
Hồ Chí Minh nhận rõ những hạn chế của các
cuộc cách mạng tư sản trên thế giới trong thời
đại mới.

- Đồng thời Người cũng chỉ ra những hạn chế
của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cuối thế
kỷ XIX đầu thế kỷ XX một trong những hạn chế
lớn nhất đó là phương pháp cách mạng không
phù hợp với xu thế thời đại.
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Từ những nhận thức trên, Người đã đưa đặt các

mạng giải phóng dân tộc Việt Nam theo con

đường cách mạng vô sản, theo trào lưu của phát

triển của thời đại: “Muốn cứu nước và giải

phóng dân tộc không có con đường nào khác con

đường cách mạng vô sản”.
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- Kế thừa sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ
Chí Minh nhận rõ muốn tạo ra sức mạnh thời đại
cần phải chú ý:

+ Cần thiết phải có liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa
các dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản các nước đế
quốc như “hai cánh của con chim” để thắng kẻ thù
chung. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, không chỉ áp bức bóc
lột nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc mà còn
thống trị, bóc lột nhân dân lao động và vô sản nước
mình, chống lại phong trào cách mạng thế giới. Cho
nên: “Cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc bị áp
bức và cuộc cách mạng của giai cấp vô sản các nước
đi áp bức phải ủng hộ lẫn nhau”.

62



+ Nhờ nắm bắt đặc điểm và xu thế phát triển của thời

đại, Hồ Chí Minh đã khẳng định cách mạng giải

phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách

mạng vô sản: “Cách mệnh An Nam cũng là một bộ

phận trong cách mệnh thế giới, ai làm cách mệnh

trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam”. Hồ

Chí Minh đã hoạt động tích cực để gắn cách mạng

Việt Nam với cách mạng thế giới.
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“ Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác, điều đó chứng minh rằng trong

thời đại đế quốc chủ nghĩa, ở một nước thuộc

địa nhỏ, với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và

đảng của nó, dựa vào quần chúng nhân dân rộng

rãi, trước hết là nông dân và đoàn kết được mọi

tầng lớp nhân dân yêu nước trong mặt trận

thống nhất, với sự đồng tình và ủng hộ của

phong trào cách mạng thế giới, trước hết là của

phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhân dân nước

đó nhất định thắng lợi”.
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2.2.2. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước
chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

- Là nhà yêu nước chân chính, Hồ Chí Minh đã
triệt để phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu
nước và tinh thần dân tộc trong xây dựng khối
đại đoàn kết dân tộc; đồng thời là nhà quốc tế
chủ nghĩa trong sáng, Hồ Chí Minh đã suốt đời
đấu tranh không mệt mỏi để củng cố, tăng cường
tình đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam và các
dân tộc khác đang tranh đấu cho mục tiêu chung
là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ
nghĩa xã hội.

65



Hồ Chí Minh phân biệt rõ tinh thần yêu nước chân

chính với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản

động.

+ tinh thần yêu nước chân chính là phải gắn với tinh

thần quốc tế, hướng tới triệt để giải phóng giai dân tộc,

giải phóng xã hội, giải phóng con người:

“Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần

“vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ

phận của tinh thần quốc tế”.

- Trong thời đại của cách mạng vô sản, tinh thần quốc tế

đó phải biểu hiện bằng sự đoàn kết chặt chẽ giữa các

thuộc địa và giai cấp vô sản toàn thế giới.

66



- Đoàn kết quốc tế nhằm đưa đến sức mạnh để

giải phóng dân tộc, sau khi giành được độc lập

thì con đường tiến lên của các dân tộc thuộc địa

chỉ có thể là con đường cách mạng xã hội chủ

nghĩa.

Do đó, nội dung mới của kết hợp lòng yêu nước

với tinh thần quốc tế là phải phát triển chủ nghĩa

yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước

chủ nghĩa xã hội, kết hợp lòng yêu nước với lòng

yêu chủ nghĩa xã hội.
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-Đề cao sự giúp đỡ quốc tế với cách mạng Việt Nam,
Hồ Chí Minh cũng đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm
của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

- Sức mạnh của Việt Nam bao gồm cả sức mạnh đoàn
kết nhất trí của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, do đó
chăm lo bảo vệ sự đoàn kết thống nhất giữa các nước
xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ có tầm quan trọng
hàng đầu.

-Khi phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự
chia rẽ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động
không mệt mỏi để khôi phục lại sự đoàn kết quốc tế
“trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc
tế vô sản, có lý, có tình”.
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Tóm lại, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân

tộc phải đi đến đại đoàn kết quốc tế, đó chính là sự kết

hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản

nhằm tạo ra sức mạnh trong cuộc cách mạng vô sản.

- Do đó, phải đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ

nghĩa dân tộc vị kỷ, chủ nghĩa sô vanh và mọi thứ chủ

nghĩa cơ hội khác. Chúng ta chiến đấu không chỉ vì độc

lập, tự do của dân tộc mình mà còn vì độc lập, tự do của

các dân tộc khác, không chỉ bảo vệ lợi ích sống còn của

dân tộc mình mà còn vì những mục tiêu cao cả của thời

đại: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã

hội.
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KÕt hîp chÆt chÏ chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa

quèc tÕ trong s¸ng.
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2.2.3. Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp
đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của
nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ

quốc tế cao cả của mình

- Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức
mạnh thời đại, bao giờ Hồ Chí Minh cũng tận lực phát
sinh sức mạnh của dân tộc, coi nguồn lực nội sinh giữ
vai trò quyết định, còn nguồn lực ngoại sinh chỉ phát
huy tác dụng thông qua nguồn lực nội sinh. Vì vậy,
trong đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh luôn luôn nêu
cao khẩu hiệu “tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là
chính”; “muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự
giúp lấy mình đã”; “Một dân tộc không tự lực cánh sinh
mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng
đáng được độc lập”.
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Đem sức ta mà giải phóng cho ta là tư tưởng,

quan điểm xuyên suốt quá trình họat động cách

mạng của Hồ Chí Minh. Từ rất sớm, Người đã

chỉ rõ:

“Anh em phải làm thế nào để được giải phóng?

Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin

nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh

em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của

bản thân anh em”.
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Mặt khác, muốn tranh thủ được sức mạng của

thời đại, ngoài sức mạnh cần thiết bên trong để

có thể sử dụng được sức mạng bên ngoài, còn

cần có đường lối độc lập tự chủ đúng đắn mới

tranh thủ được sức mạnh thời đại.
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- Nêu cao chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ
nghĩa quốc tế, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ và
giúp đỡ của loài người tiến bộ, nhân dân ta đồng
thời tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của
mình với phương châm: “giúp bạn tức là giúp
mình”. Ngay từ khi tìm thấy con đường cứu
nước, Hồ Chí Minh đã thực hiện được trong
đường lối chính trị của mình sự kết hợp nhuần
nhuyễn lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế thể
hiện rất rõ trong việc chỉ đạo xây dựng Mặt trận
nhân dân ba nước Đông Dương của Hồ Chí
Minh.
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c. Dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh, tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c n-

íc XHCN, sù ñng hé cña nh©n lo¹i tiÕn bé, ®ång thêi kh«ng

quªn nghÜa vô quèc tÕ cao c¶ cña m×nh.

- Dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh.

B¸c Hå lªn th¨m trËn ®Þa 

Biªn Giíi (1950)

B¸c Hå cïng Vâ Nguyªn Gi¸p, 

Trêng Chinh, Ph¹m V¨n §ång 

bµn kÕ ho¹ch t¸c chiÕn §iÖn 

Biªn Phñ.

Bé ®éi ta c¾m cê trªn 

nãc hÇm tíng §ê – c¸t

(7/5/1954)
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c. Dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh, tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c n-

íc XHCN, sù ñng hé cña nh©n lo¹i tiÕn bé, ®ång thêi kh«ng

quªn nghÜa vô quèc tÕ cao c¶ cña m×nh.
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2.2.4. Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn
sàng “làm bạn với tất cả các nước dân chủ” 

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí

Minh luôn chăm lo xây dựng, vun đắp cho tình

hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa nhân dân các

nước theo tinh thần:

“Rằng đây bốn bể một nhà, bốn phương vô sản

đều là anh em”

 Tạo lên sức mạnh to lớn cho sự nghiệp cách

mạng của các dân tộc.
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- Trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, làm việc,

hoạt động ở nhiều nước chính quốc và thuộc địa,

do đó có vinh dự là người đặt cơ sở đầu tiên cho

tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân

dân nhiều nước trên thế giới.

Sau khi nước ta giành được độc lập, Hồ Chí

Minh tiếp tục thể hiện quan điểm ngoại giao chủ

động, tích cực, thân thiện với tất cả các nước trên

thế giới để giữ gìn hoà bình và phát triển.
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-Chủ trương, phương châm, phương pháp, đối

sách ứng xử quốc tế đúng đắn, sáng tạo của Hồ

Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã phát huy

được tối đa sức mạnh dân tộc trong sự kết hợp

với sức mạnh thời đại đưa đến những thắng lợi

vẻ vang.
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Cã quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c, s½n sµng “lµm b¹n víi tÊt c¶

mäi níc d©n chñ”.
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Cã quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c, s½n sµng “lµm b¹n

víi tÊt c¶ mäi níc d©n chñ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, 9/1947
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III. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 
DÂN TỘC, KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

3.1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

3.2. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng

cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao ý chí

tự lực, tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc

trong quá trình hội nhập quốc tế
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II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC 
MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

2.1. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về

mối quan hệ giữa kết hợp sức mạnh dân tộc

với sức mạnh thời đại

2.2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
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III. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 
DÂN TỘC, KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

3.1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

3.2. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng

cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao ý chí

tự lực, tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc

trong quá trình hội nhập quốc tế
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3.1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

- Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua đã

chứng minh hùng hồn sức sống kỳ diệu và sức mạnh vĩ

đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

- Yêu cầu đặt ra trong giai đọan cách mạng hiện nay là

phải củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

tộc nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, tiến hành

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
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* Những vấn đề cần chú ý:

1. Thấu suốt quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức
mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Lấy mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng làm điểm tương
đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về qúa khứ,
thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau,
cùng hướng tới tương lai.

3. Bảo đảm và công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích
thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp
nhân dân, v.v..

4. Đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính
trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng được thực hiện bằng
nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng
đầu.
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3.2. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, giữ vững 

bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế

- Khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh nội lực, phải xuất phát
từ lợi ích dân tộc, từ phát huy nội lực dân tộc mà mở rộng quan
hệ hợp tác quốc tế, tận dụng tối đa những cơ hội của thời đại để
xây dựng, phát triển đất nước.

- Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường
dân tộc, phải chú ý phát huy tính năng động của mỗi người, mỗi
bộ phận trong mọi họat động nhằm nâng cao hiệu suất, chất
lượng, hiệu quả.

- Phải xây dựng được hệ thống chính trị trong sạch, đủ mạnh để
chống lại các tệ nạn xã hội (tham nhũng, quan liêu...) là những
nguyên nhân làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.
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- Phải củng cố sự đoàn kết với phong trào cách mạng
các nước, nhất quán coi cách mạng Việt Nam là một bộ
phận không thể tách rời của cách mạng thế giới, tiếp tục
đoàn kết, ủng hộ các phong trào cách mạng, các xu
hướng và trào lưu tiến bộ của thời đại vì mục tiêu hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Nắm vững phương châm ngoại giao mềm dẻo, có
nguyên tắc nhằm thực hiện thắng lợi chính sách đối
ngoại của Đảng và Nhà nước ta là: Việt Nam muốn là
bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng
đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Nâng
cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm nắm bắt cơ hội, vượt
qua thử thách, đẩy lùi nguy cơ, đồng thời có chủ trương
đúng đắn, sáng tạo để vừa giữ vững bản sắc dân tộc, giữ
vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
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Tóm lại, để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế,

chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế

giới, Đảng Nhà nước ta luôn nêu cao nguyên tắc

độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ trương phát

huy mạnh mẽ nội lực trên cơ sở đó mà tranh thủ

và tận dụng sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của lực

lượng lượng bên ngoài.
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