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BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ VAØ HAØNH TRÌNH TÌM ÑÖÔØNG CÖÙU NÖÔÙC 

CUÛA HOÀ CHÍ MINH 

ách đây hơn một thế kỷ, ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên 

yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc bước lên con tàu Amiran Latusơ 

Tơrêvin sang phương Tây, mang trong mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường 

cứu nước khỏi ách thống trị thực dân phong kiến. Có thể nói, đây là sự kiện lịch sử quan 

trọng, là bước mở đầu để Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc trở thành lãnh tụ thiên tài 

của dân tộc Việt Nam sau này. Sự kiện này có ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đối với tiến trình 

giải phóng dân tộc Việt Nam. 

1. Hướng tới chân trời mới 

Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược 

Việt Nam, sau khi hoàn thành bình định về 

quân sự, chúng thi hành chính sách “khai thác 

thuộc địa” hết sức tàn bạo đối với nước ta, 

gây ra sự biến động to lớn về chính trị, kinh tế, 

xã hội Việt Nam, làm thay đổi kết cấu giai cấp, 

đảo lộn cuộc sống mọi tầng lớp nhân dân.  

Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập 

trở  thành nước thuộc địa nửa phong kiến. 

Dưới ách cai trị của thực dân Pháp, đời sống 

các tầng lớp nhân dân ngày càng bị bần cùng 

hóa. Mâu thuẫn  giữa toàn thể nhân dân Việt 

Nam với thực dân Pháp xâm lược và chế độ 

thuộc địa ngày một gay gắt, trở thành mâu 

thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu. Bên cạnh 

đó, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ ngày càng gia tăng. Những mâu thuẫn trên trở 

thành lực cản kìm hãm sự phát triển của xã hội Việt Nam. 

Đứng trước những mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng gay gắt, nhiều phong trào 

đấu tranh chống pháp và phong kiến tay sai nổ ra khắp nơi với nhiều xu hướng cứu nước 

khác nhau. Đó là các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp dưới ngọn cờ Cần vương; 

nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra, điển hình là cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế 

dưới sự lãnh đạo của Hoàng Hoa Thám kéo dài hơn 30 năm; phong trào Đông Du, Đông 

kinh nghĩa thục… do các sỹ phu yêu nước chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản 

như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo. Đó là trang sử vẻ vang của dân tộc trên 

con đường đấu tranh giành ddoxjoj lập. Mặc dù diễn ra rộng khắp cả nước, nhưng tất cả 

các cuộc đấu tranh đều thất bại. Có thể nói “Trong suốt gần một thế kỷ thống trị của thực 

dân Pháp, 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 nghiac yêu nước ấy đã 

bị dìm trong máu. Những đám mây đen lại bao phủ đất nước Việt Nam”(1) 

C 

 
Bối cảnh lịch sử và hành trình tìm đường cứu 
nước của Hồ Chí Minh 
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Hệ tư tưởng phong kiến và tư sản đã hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ lịch sử đặt ra là 

lãnh đạo toàn dân chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc. Vì vậy, đến đầu thế kỷ XX, việc 

tìm ra con đường cứu nước, giành độc lập dân tộc, mở đường cho đất nước phát triển, 

trở thành đòi hỏi khách quan, cấp bách của dân tộc Việt Nam. Được sinh ra trong gia đình 

trí thức phong kiến có truyền thống yêu nước, Nguyễn Tất Thành sớm mang trong mình 

lòng yêu nước, thương dân và có tầm nhìn vượt xa những “lối mòn cứu nước” của các 

bậc tiền bối. Những năm thàng theo cha học hành, trong đó có thời gia sống gần Triều 

đình Huế đã làm cho người thấy rõ hơn cuộc sống phụ thuộc, thấp hèn của giới quan 

chức phong kiến, tay sai. Từ cuộc sống quan trường lận đận, trắc trở của người cha, 

Nguyễn Tất Thành càng thấu hiểu ý nghĩa thực tế của câu: “Quan trường thị nô lệ, trung 

chi nô lệ, hựu nô lệ”. Cho nên, sau khi ông Nguyễn Sinh Huy bị bãi chức (đầu năm 1910) 

và vào Nam Kỳ nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người, còn Nguyễn Tất Thành càng nhận rõ 

hơn sự thối nát của chế độ quan trường. Thực tế này càng thôi thúc Người quyết tâm ra 

đi tìm đường cứu nướ. Trong tác phẩm những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ 

Tịch, Trần Dân Tiên đã viết: “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 Pháp, giải phóng 

đồng bào. Anh tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc”(2). Tuy nhiên, đi đâu và 

làm gì để tìm ra con đường cứu nước thành công luôn là công việc hết sức khó khăn. Bởi 

lẽ, bọn thực dân bưng bít mọi thông tin, ngăn cản những tư tưởng tiên tiến, cấm du nhập 

sách báo tiến bộ hòng giam hãm dân ta trong vòng nô lệ. Người ta nói với nhà báo Lien 

Xô Ôxip Manđenxtam: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi nghe 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… Nhưng trong những trường học cho người bản xứ, bọn 

Pháp dạy Người như dạy con vẹt. Chúng dấu không cho người nước tôi xem sách báo. 

Không phải chỉ sách của các nhà văn mới, mà cả Rútxô và Môngtexkiơ cũng bị cấm. Vậy 

thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài”(3) 

Trong quá trình xác định con đường cứu một dân tộc, lòng căm thù giặc và quyết tâm 

chưa đủ, mà còn phải lý giải được nguyên nhân thất bại của các bậc tiền bối, hiểu được 

điều kiện chủ quan và khách quan của bối cảnh lịch sử, trên cơ sở đó mà vạch ra hướng 

đi của con đường cũng như những yếu tố đảm bảo thắng lợi. Trước thất bại liên tiếp về 

con đường cứu nước của các bậc tiền bối, Người nhận xét: “Cụ Phan Chu Trinh chỉ yêu 

cầu người Pháp thực hiện cải lương… Điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ 

lòng thương. Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều đó rất nguy 

hiểm, chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Cụ Hoàng Hoa Thám còn 

thực tế hơn, vì còn trực tiếp đấu tranh chống Pháp. Nhưng theo người ta kể thì cụ còn 

mang nặng cốt cách phong kiến”(4). Câu hỏi đặt ra cho dân tộc ta: Ai là người lãnh đạo 

thành công nhiệm vụ giải phóng dân tộc ở Việt Nam? Đến lúc bày vẫn chưa có lời giải. 

Bối cảnh trên đây, sau này được Hồ Chí Minh nói rõ khi trả lời nhà văn Mỹ Anna Luy 

Xtơrông: "Nhân dân Việt Nam trong đó có 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 cho Anh, 

có người lại cho là Mỹ”(5)!? Từ những trải nhiệm cuộ sống và với trí tuệ vượt trội, Hồ Chí 
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Minh đã sớm phát hiện ra mâu thuẫn giữa chế độ đàn áp bóc lột dã man của bọn thực 

dân ở Việt Nam với cái lý tưởng cao đẹp của nước Pháp: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, 

muốn biết cái gì bí mật ẩn náu ở nước Pháp xa xôi!. Người cho rằng: “Muốn đánh hổ thì 

phải vào hang hổ”. Chính những nhận thức về bối cảnh đất nước và tìm hiểu của Nguyến 

Tất Thành về nước Pháp đã thôi thúc Người đi tìm đường cứu nước. Đây không phải là 

hành động ngẫu nhiên, tự phát mà là sự lựa chọn sáng suốt, một quyết tâm lớn đáp ứng 

đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam. Quyết định sang phương Tây của Nguyễn 

Tất Thành cũng chính là phủ nhận về mặt ý thức nhà nước thực dân nửa phong kiến ở 

Việt Nam, là việc mở cửa ra thế giới để đón nhận những nhân tố mới của thời đại, tiếp thu 

lý luận tiên tiến, tịch hợp tinh hoa văn hóa nhân loại để hình thành công đường cứu nước. 

2. Nhận ra con đường sáng 

Khi rời Tổ quốc, Nguyễn Tất Thành 

- Nguyễn Ái Quốc mặc dù có quyết 

tâm cao, nhưng sự hiểu biết về thế 

giới chưa nhiều. Từng bước một, vừa 

lao động kiếm sống, vừa học tập lý 

luận và hoạt động xã hội, Nguyễn Ái 

Quốc dần dần hiểu rõ bối cảnh của 

thế giới và xác định được hành trình 

con đường cứu nước. Trong hành 

trình cứu nước, lúc đầu Người làm nghề phụ bếp, rồi sau dó là công nhân trên tàu buôn 

Pháp. Nhờ đó, người có dịp qua nhiều quốc gia như: Singapo, Côlômbô, Aicập, Pháp, Tây 

Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angiêri, Tuynidi, Cônggô, Đahômây, Mỹ. Đầu năm 1913, Người từ 

Mỹ về Lơ Havơrơ sau đó sang Anh. Tại đây, người làm nghề đốt lò, quét tuyết, phục cụ 

khách sạn. Bất kỳ hoàn cảnh nào, Người thường xuyên chú ý tìm hiểu đời sống và gần 

gũi với người lao động. Người rất xúc động trước điều kiện sống cực khổ và bị đàn áp của 

người da đen. Sau những tháng năm trải nghiệm cuộc sống người dân thuộc địa làm 

thuê, Người dần dần nhận ra một điều: Ở đâu cũng có người nghèo, và sự giàu nghèo 

không phụ thuộc vào màu da, chủng tộc. Người lao động ở đâu cũng khổ cực và biết 

thương yêu nhau. Cuối năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, vừa tiếp tục lao động kiếm 

sống, vừa tích cực thám gia hoạt động chính trị, xã hội. Người liên hệ chặt chẽ với công 

nhân Pháp, những đại biểu thuộc địa và những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Đay là 

thời kỳ hoạt động sôi nổi và có hiệu quả trong hành trình tìm thấy con đường cứu nước 

Việt Nam. Đầu năm 1919, Người vào Đảng Xã hội Pháp chỉ vì đây là tổ chức duy nhất ở 

Pháp theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: “Tự do – Bình đẳng, Bác ái”(6). 

Giữa năm 1919, Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản yêu 

sách tám điểm của nhân dân An Nam tới Hội nghị các nước đế quốc họp tại VecXây 

(Versailles). Mặc dù yêu sách chỉ nêu những yêu cầu tối thiểu trong khuôn khổ cải cách, 

nhưng đã không nhận được caau trả lời. Từ thực tế ấy, Người kết luận: “Muốn được giải 

phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân 

mình”(7). Thực tế trên đã giúp Nguyễn Ái Quốc hiểu thêm bối cảnh khách quan mà hành 

 
Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - 
Nguyễn Ái Quốc bước lên con tàu Amiran Latusơ 
Tơrêvin sang phương Tây. 
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trình cức nước không thể bỏ qua. Sự kiện cực kỳ quan trọng làm chuyển biến cơ bản 

nhận thức con đường cứu nước, giải phóng dan tộc của Người là khi đọc bản Sơ thảo lán 

thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin đăng trên báo 

Nhân đạo (L’Humanité) tháng 7/1920. Luận cương đã mang lại cho Người ánh sáng về 

con đường cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa. Khẳng định ý nghĩa to 

lớn của Luận cương trong hành trình tìm con đường cứu nước, Người viết: “Luận cương 

của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Ngồi một mình 

trong buồng mà tôi nói to lên mà như tôi đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng 

bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đay là con đường giải phóng 

chúng ta”(8). Cho đến cuối đời, Hồ Chí Minh càng trung thành với con đường độc lập dân 

tộc bao nhiêu, thì càng trung thành bấy nhiêu với những lý luận Lênin viết trong Luận 

cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Điều này thể hiện rất rõ khi Người trả lời phỏng vấn 

nhà báo Pháp Sáclơ Phuốcniô: “Từ ngày Luận cương của Lênin đã hoàn toàn soi sáng 

cho tôi, tôi không còn chỉ dự các cuộc họp của Đảng một cách thụ động nữa. Tôi lao vào 

cuộc chiến đấu, hăng hái, bàn cãi, tiến công mãnh mẽ những kẻ chống lại Lênin và Quốc 

tế thứ ba”(9). Sự kiện được đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 

đè thuộc địa của Lênin cùng với những hoạt động sát cánh với công nhân, trí thức Pháp 

và các đại biểu thuộc địa, đồng bào Việt Nam trên đất Pháp… đã tạo tiền đề quan trọng 

để Nguyễn Ái Quốc tích cực thảo luận và quyết định bỏ phiếu ủng hộ Đảng gia nhập Quốc 

tế thứ ba tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp họp tại thành phố Tua, tháng 

12/1920. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên có những đóng 

góp tịch cực cho vấn đề giải phóng thuộc địa. Người đã tham gia dự thảo Nghị quyết về 

chủ nghĩa Cộng sản và các thuộc địa và lời kêu gọi những người bản xứ ở các thuộc địa 

tại Đại hội lần thứ nhất (1921) và lần thứ hai (1922) Đảng Cộng sản Pháp. Với những sự 

kiện trên đây, Nguyễn Ái Quốc đã từ người yêu nước trở thành Cộng sản chân chính. Đây 

cũng là mốc quan trọng đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước. 

Người đã hoàn thành sứ mạng Người tìm đường cho cách mạng Việt Nam. Tìm ra con 

đường cứu nước đã khó, tiến hành tuyên truyền, vận động quần chúng và tổ chức thắng 

lợi đường lối ấy trên thực tế còn khó hơn nhiều. Vì trong suốt quá trình thực tế hóa đường 

lối ấy, người lãnh đạo có quyết tâm chưa đủ mà còn phải đánh giá đúng tình hình, lựa 

chọn đúng thời điểm, địa nàm “đột nội” và phải tìm được những cộng sự có thực tế và 

kinh nghiệm vận động tổ chức quần chúng. Tháng 6/1923, trong thư gửi các bạn cùng 

hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc phát họa công việc của mình khi trở về Tổ quôc là: 

“Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức 

họ, đoàn két họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”(10). Tuy nhiên, 

con đường ấy còn nhiều gian truân. Người đã trãi qua nhiều công việc, hoạt động ở nhiều 

quốc gai như nghiên cứu lý luận tại Trường Đại học Phương Đông, dự nhiều hội nghị 

quốc tế tại Liên Xô, làm cán bộ Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản và nhiều năm làm 

phiên dịch trong phái bộ Bôrôđin tại Trung Quốc (1924 - 1927). Cũng trong thời gian này, 

tại Quảng Châu, Người đã thành lập hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên – Tổ chức tiền 

thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giữa năm 1927, Người trở lại lại Liên Xô, thực hiện 

nhiệm vụ do Quốc tế Cộng sản giao ở Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Italia rồi về Xiêm (Thái 
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Lan), Trung Quốc. Đầu năm 1930 tại Hồng Kông  (Trung Quốc), Người đã chủ trì Hội nghị 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng tại đây, từ giữa năm 1931 đến năm 1933, 

Người bị thực dân Anh bắt giam. Đầu năm 1934, sau khi thoát tù, Người trở lại Liên Xô 

học trường Quốc tê Lênin và làm nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc 

và thuộc địa (thuộc Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản). Thành công nổi bật trong hoạt 

động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là nhận thức và giải quyết thỏa đáng 

mối quan hệ dân tộc và giai cấp – vấn đề quan trọng và nhạy cảm mà ngay Quốc tế Cộng 

sản cũng có lúc mắc sai lầm. Người rất chú ý đặc điểm và truyền thống dân tộc, nhưng 

không vì thế mà xa rời lập trường giai cấp. Những luận điểm sáng tạo về mối quan hệ 

giữa cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng thuộc địa còn được thể hiện rõ trong 

nhiều bài báo, đăc biệt trong tham luận của Người được trình bày tại Đại hội V của Quốc 

tế Cộng sản năm 1924. 

Trong bối cảnh Quốc tế Cộng sản chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu “tả” khuynh, 

biệt phái từ sau khi Lênin qua đời (1924), nhất là sao đại hội VI của Quốc tế Cộng sản 

(1928), Người vẫn kiên trì học tập lý luận và thường xuyên bắt liên lạc với Ban chấp hành 

trung ương Đảng ở trong nước, lập kế hoạch về nước thực thi con đường cứu nước, giải 

phóng dân tộc. Nét đặc sắc nhất trong hành trình cứu nước 30 năm là không bao giờ 

Nguyễn Ái Quốc rời xa mục đích về nước cứu đồng bào. Khi ở Liên Xô dự Đại hội lần thứ 

VI Quốc tế Thanh niên, Người nói với nhà văn Liên Xô I.Êrenbua: “Tôi chỉ có một mong 

ước là sớm trở về Tổ quốc”(11). Khi hoạt động trong Bát lộ quân Trung Quốc, Người vẫn bí 

mật liên lạc với Ban lãnh đạo Đảng trong nước khẩn trương xây dựng căn cứ địa vùng 

biên giới Việt Trung.  

Cuối tháng 6/1940. Ngay sau khi Pháp đầu hàng phát xít Đức, Người chỉ thị gấp cho 

đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp không đi học Trường Quân chính của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc tại Diên An nữa, mà cùng các đồng chí Phùng Chí Kiên, Vũ Anh đi 

Quế Lâm, Nam Ninh (Quảng Tây) hướng về Cao Bằng đón thời cơ mới. Đầu năm 1941, 

sau 30 năm bôn ba tìm đường cưu nước, Hồ Chí Minh kết thúc Hành trình cứu nước, trở 

về vùng rừng núi Cao Bằng – địa đầu Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta thực hành 

đường lối cứu nước mới, mở ra giai đoạn mới trong công cuộc giải phóng dân tộc Việt 

Nam. 

----------------------- 

(1) Hồ Chí Minh:Toàn tập, t.9, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.314.  

(2),(4),(6),(7) Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch , NXB Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.12, 12, 41-42, 31.  

(3),(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t1, Sđd, tr.477, 192. 

(5) Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, t.1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006,  tr.41. 

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.127. 

(9) Sđd, t.12, tr.471. (11) Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sđd, t.2, tr.63. PGS,TS. 

 

Lê Văn Tích // http://tinhdoan.caobang.gov.vn/ 
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YÙ NGHÓA LÒCH SÖÛ NGAØY BAÙC HOÀ RA ÑI TÌM ÑÖÔØNG CÖÙU NÖÔÙC 

inh ra và lớn lên trước cảnh nước mất, nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh thống khổ 

lầm than, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) quyết tâm đến tận “sào 

huyệt” của chủ nghĩa tư bản để tìm hiểu hòng tìm ra con đường cứu nước. 

Ngày 05/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, 

thành phố Sài Gòn - Gia Định (Nay là 

thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên 

yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới 

vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên 

Amiral La Touche De Tréville, lên đường 

sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi 

những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến 

bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực 

hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi 

ách thuộc địa của Thực dân Pháp.    

Khi rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm một con đường mới cho cuộc đấu tranh giành độc 

lập tự do cho dân tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ nung nấu một ý chí với 

quyết tâm cháy bỏng đó là: “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”. 

Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và 

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. Cũng từ đây, 

Người đã tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối 

năm 1920 và đi đến kết luận quan trọng: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có 

con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản và rằng “Chỉ có chủ nghĩa xã 

hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức, bóc lột và những 

người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. 

Thời gian 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”, Người đã chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức  để 

tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn 

Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành  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 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 đã đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại của 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, bóc lột của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, đói 

nghèo và lạc hậu. 

S 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%8Ba
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Sau 30 năm bôn ba nước ngoài, năm 1941 Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; ngày 02/9/1945, 

Người đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

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; minh chứng cho 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. 

Ngày 23/9/1945 với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa thực dân Pháp đã quay trở 

lại nước ta, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chi Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với 

quyết tâm: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 

không chịu làm nô lệ”. mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu, ngày 07/5/1954. 

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở 

nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn 

miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc 

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử toàn thắng, kết thúc 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 

hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc 

Mỹ ở Việt Nam, giang sơn thu về một mối, hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà, đưa cả 

nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những trang sử chói lọi nhất của lịch sử 

dân tộc và có tính chất thời đại sâu sắc, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nước ta - 

Kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. 

Từ 1975 đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua 35 năm thực hiện công 

cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa quan trọng: 

tính đến cuối năm 2019 tăng trưởng kinh tế nước ta đạt 7,02%, thu nhập bình quân của 

người Việt 2880 USD, tuổi thọ người Việt đạt 73 tuổi, 63/63 tỉnh, thành phố đã đạt phổ cập 

trung học cơ sở....7/6/2019 192/193 nước bầu Việt Nam là Ủy viên không thướng trực Hội 

đồng Bảo An  Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tính đến 01/6/2020 chúng ta đã chống 

chọi thành công đại dịch Covid19 khi chữa khỏi 279/328 bệnh nhân, chưa có bệnh nhân 

nào tử vong và đa số bệnh nhân là người nhập cảnh từ nước ngoài về, thành công đó so 

với 6 triệu người trên thế giới nhiễm và hơn 367 nghìn người tử vong để thấy sự thành 

công đáng tự hào của chúng ta. 

Từ chuyến đi lịch sử của 110 năm về trước, Bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước cho 

dân tộc Việt Nam, hơn 90 năm qua, hoạt động của Đảng ta đã làm cho đất nước, con 

người Việt Nam thay đổi hoàn toàn, từ một xã hội lầm than, vươn lên một xã hội tươi 

sáng; Đảng tin dân, biết dựa vào dân; dân tin Đảng và kiên quyết đi theo con đường xã 

hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; ngày nay vị thế của Việt 

Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, đây là một cơ hội để đất nước Việt 

Nam vững tin tiến bước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế và cũng là một kỳ vọng của nhân 

dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xây dựng nước Việt nam hướng đến mục tiêu “Dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Tô Hữu Chí // http://truongchinhtri.kontum.gov.vn 
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ách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với 

ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài 

bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. 

Sự thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam nổ ra từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ 

XX đã làm cho cách mạng Việt Nam khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc. 

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận thấy con đường do những 

người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc. Việc không lặp lại thất bại của 

những người đi trước là một điều khó khăn nhưng tìm ra một con đường mới phù hợp với 

quy luật phát triển của lịch sử để dân tộc giành được độc lập, tự do là một điều còn khó 

khăn hơn nhiều lần. 

Ngày 5-6-1911, trên con tàu Amiral 

Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, 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 ấy. 

Với một sự nhạy cảm đặc biệt, Nguyễn Tất 

Thành không đi sang nước Nhật, không tìm 

về châu Á mà Người 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 xem 

người ta làm như thế nào rồi trở về cứu giúp đồng bào. Bác ra đi, hành trang chỉ là lòng 

yêu nước, thương dân sâu sắc, quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân. 

Sau thời gian ở Pháp, Nguyễn Tất Thành 

tiếp tục cuộc hành trình đi qua nhiều châu lục 

khác. Suốt chặng đường bôn ba, cuộc sống 

đầy gian khổ nhưng 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. 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. 

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 - Lê-nin, trở thành nhà hoạt động 

quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. 

 
Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ bắt đầu hành trình 
tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu 

 
Tàu Amiral Latouche Tréville, con tàu đã đưa 
người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm 
đường cứu nước từ Cảng Sài Gòn. Ảnh tư liệu 
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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 

đã khám phá ra chân lý “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”. 

Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, 

sống ở Paris, tham gia những hoạt động 

của Đảng xã hội Pháp, tham gia trong hoạt 

động của những người yêu nước Việt Nam 

tại Pháp và đặc biệt, khi tiếp cận được với Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 

thuộc địa thì đích Người cần tìm đã đạt được. Luận cương của Lê-nin đã chỉ ra những 

điều mà Người đang tìm, tức là chỉ có chủ nghĩa xã hội, chỉ có cách mạng vô sản mới là 

con đường giải phóng chúng ta. 

Sau 30 năm bôn ba, ngày 28-1-

1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước 

để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh 

cách mạng. 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. 

Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa 

xã hội là sự vận dụng sáng tạo học 

thuyết Mác - Lê-nin, 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. Đó chính 

là "Đường cách mệnh" cho dân tộc ta mà Người đã chọn. Thực tế lịch sử đã chứng minh 

sự lựa chọn đó là sự lựa chọn lịch sử, sự lựa chọn duy nhất đúng, không thể có sự lựa 

chọn thứ hai. 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã vững 

bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường của độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất nước và dân tộc ta vượt 

qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập 

dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, thoát khỏi nước kém phát triển, từng bước tiến lên “sánh vai với các cường 

quốc năm châu”, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

PV // https://baohaiquanvietnam.vn/ 

 
Bác Hồ tại Đại hội Tours năm 1920. Ảnh tư liệu 

 
“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”. Ảnh tư liệu 
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RA ÑI TÌM ÑÖÔØNG CÖÙU NÖÔÙC – QUYEÁT ÑÒNH BAÛN LÓNH, SAÙNG TAÏO VAØ 

ÑOÄC ÑAÙO CUÛA NGÖÔØI THANH NIEÂN YEÂU NÖÔÙC NGUYEÃN TAÁT THAØNH 

ào giữa năm 1911 đã diễn ra một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại đối với dân tộc 

Việt Nam: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Hơn một trăm năm qua, khi nói về 

cuộc ra đi của Người, hàng triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi, xúc động. Tại 

sao? Như thế nào? Hiểu rõ về cuộc ra đi của Người khiến chúng ta thêm tự hào về sự vĩ 

đại của một tấm lòng yêu nước, thương dân, qua đó cũng để bác bỏ những luận điệu 

xuyên tạc một cách lạc lõng về mục đích của cuộc ra đi lịch sử của Người. 

Ngày 05/6/1911, tại Bến cảng 

Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - 

Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí 

Minh) người thanh niên yêu nước 

Nguyễn Tất Thành mới vừa tròn 

21 tuổi, nhưng với lòng yêu 

thương dân tộc sâu sắc, ý chí tìm 

đường cứu nước mãnh liệt, đã lên 

chiếc tàu mang tên Đô đốc Latouche Tréville, của hãng Nǎm Sao, rời Sài Gòn đi Marseille 

Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Tại sao Người lại chọn sang phương 

Tây? Mục đích của cuộc ra đi là gì? Có rõ ràng hay là vô định? Hay chỉ “đơn thuần vì cuộc 

mưu sinh”, “vì mục đích kinh tế” như lập luận của một số phần tử âm mưu xuyên tạc, đòi 

“viết lại lịch sử” với những mưu đồ xấu xa, đen tối? 

Trong bối cảnh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX, dưới ách thống trị của chế độ thực dân 

phong kiến, nhân dân ta 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 sĩ phu yêu nước nổ ra nhưng tất cả 

đều thất bại. Trước bối cảnh ấy, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra: đất nước đi về đâu? 

Dân tộc đi về đâu? Ai sẽ là người đứng ra giải phóng dân tộc?  

Thời bấy giờ, sau khi cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám kết thúc trong sự thất bại, 

không ít chí sĩ yêu nước chuyển dần sang một hướng mới mà nhiều người kỳ vọng. Đó là 

phong trào Đông du hướng sang nước Nhật Bản, tiêu biểu là nhà cách mạng Phan Bội 

Châu. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rất ngưỡng mộ lòng yêu nước của 

các bậc tiền bối nhưng không đồng tình với con đường cứu nước của họ. Anh đã sớm 

nhận thấy con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc 

và không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào. Theo Anh con đường cứu 

nước của Hoàng Hoa Thám còn “mang nặng cốt cách phong kiến” đã không thể dẫn tới 

thắng lợi, con đường cầu viện Nhật Bản của Phan Bội Châu chẳng khác gì “đưa hổ cửa 

trước, rước beo cửa sau”, còn con đường cải lương của Phan Châu Trinh chẳng khác gì 

đến “xin giặc rủ lòng thương”. 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 con đường do 

những người đi trước lựa chọn 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. Nguyễn Tất Thành đã chọn một hướng đi mới: sang phương Tây, nơi có những 

cuộc cách mạng tư sản điển hình, có nền khoa học kỹ thuật phát triển, học tập họ để mưu 

cầu về “cởi ách” cho dân tộc Việt Nam.  

Tại sao Hồ Chí Minh lại chọn phương Tây trong hành trình đầu tiên tìm đường cứu 

nước? Câu trả lời được tìm thấy ngay trong lời kể của Người: “Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu 

V 

 
Bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 
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tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái … Và từ thuở ấy, tôi rất muốn 

làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau ba chữ ấy”(1) . Vì 

thế, Người sang Pháp với mong muốn đến tận hang ổ của kẻ xâm lược để xem nước 

Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào.  

Việc không lặp lại thất bại của những người đi trước là một điều khó khăn, nhưng tìm ra 

một con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, đưa dân tộc đi đến được 

với độc lập, tự do là một điều còn khó khăn hơn nhiều lần. Nói về quyết định sang Pháp 

tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, 

Giáo sư Đặng Xuân Kỳ viết: “Đây là sự vượt qua những lối mòn cũ kỹ để tìm cho được 

con đường mà dân tộc cần đi. Đấy là sự khẳng định một bản lĩnh, một khả năng suy nghĩ 

độc lập và sáng tạo mà dân tộc đang đòi hỏi”(2) . 

Trước lúc ra đi tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành cũng có những suy nghĩ lo âu, 

muốn có người bên cạnh để bầu bạn, giúp đỡ nhau trong hành trình dài. Vì vậy, Người đã 

rủ một người bạn đi cùng. Nhưng khi người bạn hỏi “chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?" 

Nguyễn Tất Thành đã trả lời : "Đây, tiền đây" - Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn 

tay - "Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh 

cùng đi với tôi chứ?"(3), người thanh niên kia đã không đủ can đảm, dũng khí để sang 

Pháp cùng Nguyễn Tất Thành. Người một mình, tay trắng vẫn quyết định lên tàu, ra đi tìm 

đường cứu nước. Nếu không có lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và hoài bão to lớn thì 

Người có quyết định ra đi hay không? Vì vậy quyết định sang sang Pháp của Người đã 

vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Việc chọn hướng đi đúng là điểm mới rất quan 

trọng thể hiện bản lĩnh độc lập và tư duy sáng tạo, đã mở ra thành công trên con đường 

cách mạng của Người và mở ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam. 

Mục đích sang phương Tây của Hồ Chí Minh cũng khác và thể hiện tầm nhìn vượt trội so 

với những nhà cách mạng tiền bối. Nhà chí sĩ Phan Chu Trinh nhiều năm sống ở Pari 

(Pháp) nhưng không phát hiện được bản chất của chủ nghĩa thực dân, mà còn đặt niềm 

tin vào con đường “ỷ Pháp cầu tiến”. Còn Nguyễn Tất Thành sang phương Tây là để khảo 

sát, nghiên cứu, “xem người ta làm thế nào”, chứ không phải đi cầu ngoại viện. Vì vậy, 

Người đã hiểu rất sâu sắc bản chất của chủ nghĩa thực dân và đồng cảm, xúc động rút ra 

những nhận xét sâu sắc: xã hội thì đâu đâu cũng có cảnh khổ cực của người lao động 

dưới sự áp bức bóc lột dã man, vô nhân đạo của bọn thống trị. Người đau nỗi đau chung 

của nhân loại và nỗi đau riêng của người dân Việt Nam bị áp bức, bị mất quyền tự do, độc 

lập. Đây là điểm khác biệt lớn của Hồ Chí Minh so với những nhà yêu nước Việt Nam tiền 

bối trong việc tìm con đường giải phóng dân tộc. 

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Người rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm con 

đường giải phóng dân tộc, chúng ta càng thấy tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử vĩ đại 

của sự kiện này. Sự kiện đó đã chứng tỏ bản lĩnh của Người. Quyết định sang Pháp là sự 

lựa chọn hướng đi đúng, hướng đi khác so với những nhà cách mạng tiền bối, thể hiện sự 

nhạy cảm và sáng tạo độc đáo trong suy nghĩ và hành động của Nguyễn Tất Thành. Lịch 

sử đã khẳng định, sau nhiều năm tháng hoạt động, người thanh niên đó từ Nguyễn Tất 

Thành trở thành Nguyễn Ái Quốc, từ một người đi tìm đường cứu nước trở thành người 

dẫn đường cho cả dân tộc./. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập10, tr.5. 
(2),(3) Đặng Xuân Kỳ, Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí minh. NXB Thông tin lý luận.  Hà Nội,1990, Tr. 
11; Tr. 9 

 Phạm Xuân Quyền // https://truongchinhtri.edu.vn/ 
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TÖÏ HOÏC ÑEÅ CÖÙU NÖÔÙC 
gày 5.6 hằng năm là ngày kỷ niệm Bác Hồ rời bến Nhà Rồng xuống tàu viễn 
dương tìm đường cứu nước. Năm nay, 2021, tròn 110 năm ngày Bác xuống bến 
Nhà Rồng, bắt đầu cuộc viễn du nhọc nhằn. Lúc bấy giờ, Bác mới 21 tuổi. Nếu 

như bây giờ, tuổi 21 là tuổi đang ngồi trên ghế trường đại học, thì ngày đó, Bác Hồ không 
được học ở một trường đại học chính quy nào. Toàn bộ cuộc đời Bác là cuộc đời của một 
người tự học. Bác học mọi thứ, từ lý luận tới thực tiễn, từ học nghề phụ bếp trên tàu biển 
tới học chụp ảnh, làm ảnh để kiếm sống, học làm bánh trong một khách sạn ở Mỹ...   

Bác còn trau dồi tiếng Pháp và nhiều 
ngoại ngữ khác để giao tiếp trên trường 
cách mạng, học làm báo bằng Pháp ngữ 
để khai sanh tờ “Le Paria” (Người cùng 
khổ) và viết “Bản án chế độ thực dân 
Pháp” cùng với những người thầy chính 
trị và ngoại ngữ của mình như Phan 
Châu Trinh. Hành trình tìm đường cứu 
nước của Bác là một hành trình học tập 
cam go, gian khổ và đặc biệt thành công. 

Trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội 
Quốc tế Cộng sản lần thứ VII tại Mát-

xcơ-va vào tháng 8 năm 1935, Bác đã khai rõ trong lý lịch: “Họ và tên: Lin. Trình độ học 
vấn: Tự học”. “Biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga”. Vốn ngoại ngữ 
đó của Bác không phải do tự nhiên mà có, mà chính là cả một quá trình khổ công rèn 
luyện, tự học và tự hành của Người. 

 Dĩ nhiên, khi học mọi thứ như thế, Bác Hồ đã thể hiện tư chất thông minh sáng chói. 
Nhưng dù được trời cho tư chất ấy, thì nếu không kiên nhẫn, không đổ mồ hôi sôi nước 
mắt để học và hành, thì Bác Hồ cũng không thể tích lũy được những kiến thức nền lớn lao 
như thế để từ đó có những phát kiến lớn. Học tập là một con đường dài, tự học lại là con 
đường dài đầy gian khổ, vì người học phải vừa học vừa làm, vừa kiếm tiền mưu sinh vừa 
kiếm tiền để tích lũy kiến thức. Bác Hồ là người tự học vĩ đại, và riêng trong lĩnh vực đó, 
Người đã là tấm gương sáng chói cho những thế hệ hậu bối chúng ta noi theo: đó là ý chí 
học tập suốt đời, biết tranh thủ mọi cơ hội để học tập. 

 Sau bao nhiêu năm rời nước Pháp, vậy mà trong cuộc trả lời phỏng vấn của một nữ 
nhà báo Pháp tại Hà Nội vào tháng 6.1964 (video clip cuộc phỏng vấn dài 9 phút này đã 
được đưa lên mạng) Bác Hồ đã cho thấy không chỉ tài năng và sự quyết đoán của một 
lãnh tụ chính trị, mà còn là cách nói mềm mại, nhưng kiên quyết và thấu tình đạt lý của 
một nhà ngoại giao lão luyện, cùng một thứ tiếng Pháp tinh tế, hài hước và đầy sức cuốn 
hút. Điều này được xác nhận bởi những người rất am hiểu tiếng Pháp. Và bài trả lời 
phỏng vấn của Bác Hồ đã làm dấy lên một làn sóng đầy xúc động của niềm tự hào dân 
tộc, trong đó có cả niềm tự hào về trình độ Pháp ngữ điêu luyện của vị lãnh tụ tối cao của 
dân tộc Việt Nam. Nếu Bác Hồ không tự học suốt đời, thì làm sao Người có được bài trả 
lời phỏng vấn tuyệt vời bằng Pháp ngữ trong 9 phút như vậy?  

Học để cứu nước, học để làm rạng danh dân tộc Việt Nam trên vũ đài thế giới, con 
đường học tập ấy của Bác Hồ mãi mãi là tấm gương lớn, là lời kêu gọi mãnh liệt tới tất cả 
người Việt Nam: học để dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Học để làm người Việt Nam xứng 
đáng với danh xưng con người và danh xưng người Việt. 

 Thanh Thảo // http://baoquangngai.vn 

N 

 
Bến cảng Nhà rồng - nơi Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi 
tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu 
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rong thời gian nước ta chịu ách thống trị của chính quyền thực dân Pháp, nhiều 

cuộc khởi nghĩa nổi dậy đã diễn ra, nhiều lý thuyết, nhiều chủ nghĩa, nhiều con 

đường, phương pháp để đấu tranh cứu nước,… Tuy nhiên, các cuộc khởi nghĩa, 

các phong trào cuối cùng đều bị thất bại. 

Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng 

khủng hoảng sâu sắc về đường lối, về giai 

cấp lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, ngày 

05/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn 

Tất Thành (Bác Hồ) đã ra đi tìm đường cứu 

nước, giải phóng dân tộc. 

Nguyễn Tất Thành “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...”. Như vậy, Nguyễn tất Thành đã nhận 

ra những hạn chế của các nhà yêu nước đương thời trong việc xác định mục tiêu, đối 

tượng, nhiệm vụ cách mạng; về phương thức, phương pháp đấu tranh; về nhận thức “bạn 

- thù” của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam. Đây chính là những bài học, 

những cơ sở lịch sử đầu tiên để trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành 

có sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng Việt Nam. 

Ở Nguyễn Tất Thành, tình cảm yêu nước của Người gắn liền với lòng thương dân vô 

hạn. Do đó, mục tiêu nhất quán, xuyên suốt trong cuộc ra đi của Nguyễn Tất Thành là 

phải tìm con đường để vừa giành được độc lập cho Tổ quốc, vừa mang lại tự do và hạnh 

phúc cho nhân dân. Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa Nguyễn Tất Thành với các nhà 

yêu nước đương thời, đã dẫn đến những khác nhau trong tư duy, trong hoạt động thực 

tiễn và cả trong việc lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam. Điều này thể hiện ở 

những điểm sau: 

Điểm thứ nhất là, trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất 

Thành) đã tìm hiểu sâu sắc các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Người đề cao 

những tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người của các cuộc cách mạng tư 

sản tiêu biểu nhưng Người cũng nhận thức rõ và phê phán bản chất không triệt để của 

các cuộc cách mạng tư sản. Nguyễn Ái Quốc nhận xét: “Tư bản nó dùng chữ Tự do, Bình 

đẳng, Đồng bào để lừa dân, xúi dân đánh đổ phong kiến. Khi dân đánh đổ phong kiến rồi, 

thì nó lại thay phong kiến mà áp bức dân. 

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”. Đây là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc khẳng định một cách dứt 

khoát rằng: Con đường cách mạng tư sản không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc thực 

sự cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng. 

Điểm khác nhau thứ hai là mục đích của cuộc ra đi. Nếu như phần lớn những người 

Việt Nam xuất dương lúc bấy giờ là để tìm sự giúp đỡ của bên ngoài, cầu ngoại viện để 
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đánh Pháp, thì Nguyễn Ái Quốc ra đi là để tìm con đường, cách thức (phương pháp) đánh 

đuổi thực dân Pháp, giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào. Người nói: “Tôi muốn đi ra 

nước 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”. 

Điểm thứ ba là hướng đi. Nguyễn Tất Thành đi sang Pháp. “Các lý do hấp dẫn đưa 

Người đến nước Pháp là những truyền thống tự do, bình đẳng, bác ái và nền văn minh 

của chính quốc mà Người được nghe, biết và sự tàn bạo của bọn thực dân ở thuộc địa 

mà Người đã chứng kiến...Năm 1923, tại Mátxcơva khi trả lời cuộc phỏng vấn của phóng 

viên tạp chí Ngọn lửa nhỏ, Người đã giải thích quyết định ra đi 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”. Đi sang Pháp tìm hiểu tận gốc kẻ thù đang áp bức nô dịch 

đất nước mình, để từ đó có phương pháp và vũ khí phù hợp đánh đuổi chúng, phải chăng 

đây cũng là một lý do quyết định hướng đi của Người. 

Điểm thứ tư là cách đi. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, có một người bạn đã hỏi 

Nguyễn Tất Thành: Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? Nguyễn Tất Thành “vừa nói vừa giơ 

hai bàn tay - chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi”. Và, 

từ việc làm phụ bếp trên con tàu Pháp của hãng “Vận tải hợp nhất”, đến cào tuyết trong 

một trường học, đốt lò, làm vườn, làm thợ rửa ảnh... Nguyễn Tất Thành đã hòa mình, gần 

gũi với cuộc sống của nhân dân lao động, hiểu được nỗi thống khổ, hiểu được nguyện 

vọng và ý chí, năng lực của họ và đồng cảm với họ. Và như thế, trên cuộc hành trình của 

mình với sự lăn lộn trong cuộc sống lao động và đấu tranh của nhân dân các nước, với 

tầm hiểu biết rộng lớn và vốn thực tiễn sâu sắc, phong phú, Nguyễn Tất Thành đã nhận 

thức về thế giới và thời đại theo một lập trường và quan điểm mới so với các nhà yêu 

nước đương thời. Đó là nhận điện đúng đắn kẻ thù chung của cách mạng thế giới - chủ 

nghĩa thực dân đế quốc; nhận thức đúng đắn về lực lượng cơ bản của cách mạng thế giới 

- nhân dân lao động. 

Điểm thứ năm là, trong giai đoạn 1911 - 1920, Nguyễn Tất Thành đã đi đến nhiều nơi 

trên thế giới để tìm hiểu, khảo sát: “Anh đã vượt qua ba đại dương, bốn châu lục, đặt 

chân lên khoảng gần 30 nước, là một trong những nhà chính trị đã đi nhiều nhất, có vốn 

hiểu biết phong phú nhất về thực tế các thuộc địa cũng như các nước tư bản đế quốc chủ 

yếu nhất trong những thập niên đầu của thế kỷ XX...”. Nguyễn Tất Thành đặc biệt quan 

tâm, tìm hiểu, khảo sát cuộc Cách mạng Tháng Mười; liên hệ giữa cách mạng Nga năm 

1917 với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam và rút ra kết luận: “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 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”. 

Mặc dù Bản yêu sách tám điểm của Người với bút danh Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội 

nghị hòa bình ở Véc xây - Pháp (1919) không được xem xét nhưng “Người Pháp coi cuộc 

đấu tranh đó là một quả bom làm chấn động dư luận nước Pháp. Còn người Việt Nam coi 

đó là tiếng sấm mùa xuân... độ ấy người mình ở Pháp gặp nhau đều nói độc lập, tự quyết, 

đều nói đến Nguyễn Ái Quốc. Chính cái tên Nguyễn Ái Quốc, bản thân nó có sức hấp dẫn 

kỳ lạ”. Qua đây, Nguyễn Ái Quốc hiểu rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc; muốn được 
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giải phóng các dân tộc thuộc địa không có con đường nào khác ngoài con đường đấu 

tranh; và các dân tộc chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân mình, vào chính thực lực 

của bản nhân dân mình. 

Bằng hoạt động thực tiễn, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua tầm nhìn hạn chế, ảo tưởng 

mong chờ sự giúp đỡ của các chính phủ đế quốc đã từng tồn tại ở một số nhà yêu nước 

khác cùng thời. Nguyễn Ái Quốc nhận rõ, trong thế giới chỉ có “một mối tình hữu ái là thật 

mà thôi: tình hữu ái vô sản”. 

Vào tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về 

vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo L’ Humanité, Người nhận ra: 

“Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái 

Quốc tìm thấy trong Luận cương của Lê nin lời giải đáp về con đường giải phóng cho 

nhân dân Việt Nam; lời giải đáp về vấn đề dân tộc thuộc địa trong mối quan hệ với phong 

trào cách mạng thế giới - mối quan hệ giữa yếu tố sức mạnh dân tộc với sự giúp đỡ, ủng 

hộ của quốc tế. Người nhận thức được rằng: “Không có một sức mạnh thống nhất của cả 

nước, không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của bên ngoài, công cuộc vận động giải phóng khó 

mà thành công được”. 

Tháng 12/1920, tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp ở Tua, với tư cách là đảng 

viên Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu ra nhập Quốc tế thứ ba - Quốc tế Cộng 

sản, tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản pháp và trở thành một trong những 

người sáng lập Đảng Cộng sản pháp. 

Cuộc gặp gỡ với chủ nghĩa Mác - Lênin vào những năm 20 của Thế kỷ XX là sự kiện 

đánh dấu Nguyễn Ái Quốc giác ngộ lập trường, quan điểm vô sản và quyết định lựa chọn 

con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo quỹ đạo của cách mạng vô sản. 

*   * 
* 

Từ Bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã thực 

hiện một hành trình đi tìm chân lý kéo dài hơn 30 năm (1911 - 1941). Hồ Chí Minh đã đi 

xuyên qua ba đại dương, bốn châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ, tìm hiểu bản sắc văn hóa, kinh tế, 

chính trị của biết bao quốc gia, dân tộc… để hiểu hơn Tổ quốc mình. Điều quan trọng nhất 

là Người đã đến được với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc 

Việt Nam - con đường cách mạng vô sản. Hơn 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân 

tộc, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, những trở ngại, để đến ngày 

28/01/1941, Người đã trở về Tổ quốc và đến ngày 8/02/1941, Người bắt đầu sống và làm 

việc tại hang Cốc Bó, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Về 

đây, Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người về con đường 

cách mạng Việt Nam được bổ sung, phát triển thành hệ thống lý luận hoàn chỉnh, dẫn dắt 

cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đi đến những thắng lợi vẻ 

vang. Cả cuộc đời Bác Hồ là một cuộc hành trình không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ 

quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6), chúng ta tự hào ôn lại 

đôi điều để thấm thía hơn sự hy sinh cao cả của vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng của dân tộc 

Việt Nam và còn là Nhà văn hóa kiệt xuất khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ./. 

 
Hòa Bình // http://tuyengiaoangiang.vn/ 
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ác nhà nghiên cứu lịch sử thường chọn mốc ngày 5/6/1911 khi chàng thanh niên 
Văn Ba xuống tàu đi ra với thế giới – làm điểm khởi đầu một sự nghiệp lớn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với đất nước, dân tộc Việt Nam. 

Sự kiện ý nghĩa ngày 5/6/1911 vẫn 
sống mãi 

Trước đó, biến động của xã hội và gia 
đình dường như giục giã thêm quyết định 
thay đổi trong tâm trí nhà giáo trẻ Tất Thành. 
Vụ đàn áp thẳng tay của thực dân Pháp với 
biểu tình ôn hòa chống thuế cao ở miền 
Trung năm 1908, lãnh tụ Trần Quý Cáp bị 
chém đầu, Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc 
Kháng bị đày ra Côn Đảo. Học sinh Tất 
Thành bị cảnh cáo và cha của Tất Thành bị 
khiển trách vì hành động của con tham gia 
biểu tình. 

Tháng 7/1909, cụ Nguyễn Sinh Sắc nhận 
chức Tri huyện Bình Khê (Bình Định) và một năm sau bị cách chức. Lúc này Tất Thành đã 
học xong Tiểu học, nhưng không theo cha về Huế mà quyết định đi về phương Nam, trở 
thành giáo viên ở Trường Dục Thanh - Phan Thiết. 

Lịch sử của một đất nước hay cá nhân đều được xem xét bằng những biên niên. 
Nhưng phía sau sự kiện năm tháng ấy là cả một quá trình vật lộn, đổi thay, nguyên nhân 
của những phát triển hay thăng trầm. Đã hơn 100 năm nay - sự kiện có ý nghĩa lớn ấy vẫn 
sống mãi với hậu thế. Nhìn lại sự kiện ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911 
có thể lý giải nhiều điều. 

Không phải tự nhiên mà nhiều người thấy Cụ Hồ tiên đoán “như Thánh nhân”. Bác dự 
đoán năm 1945 cách mạng thành công. Bác nói Mỹ sẽ đưa máy bay ném bom Hà Nội, Hải 
Phòng… Đó là do phẩm chất của các nhân tài - Hồ Chí Minh thường đi tới cùng sự kiện, 
tìm rõ, lý giải ngọn ngành, tìm ra quy luật, cách ứng xử và hành động. Ra với thế giới, 
người thanh niên khao khát tìm hiểu tại sao đất nước khổ, tại sao Pháp lại chọn Việt Nam 
để xâm chiếm - vì thế trước tiên Tất Thành muốn đến Pháp để tìm hiểu trước hết kẻ đô hộ 
nước mình. Không theo con đường sang Nhật Bản như cụ Phan Bội Châu hoạt động gây 
tiếng vang, cũng không theo cách cảm hóa “đề huề” buổi ban đầu của cụ Phan Chu Trinh, 
Tất Thành muốn tìm hiểu liệu có cách nào khác. 

Một người có chữ nghĩa, học hành, tư chất thông minh, đã cảm nhận được tương lai 
mịt mù của đất nước nô lệ - Lúc đó dư âm của những cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám, 
Phan Đình Phùng, Cao Thắng đến phong trào Cần Vương dần chìm vào thất bại đã gieo 
vào tâm trí người dân Việt Nam cuối đầu thế kỷ XX - thời kỳ ảm đạm nhất của lịch sử Việt 
Nam sau khi Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam. 

Tất Thành lên tàu Amiral Latouche Tre’ville ngày 5/6 và đến Marseille ngày 6/7/1911. 
Mấy tháng sau Tất Thành còn trở lại Sài Gòn - theo sổ lương của tàu có ghi ngày 
16/10/1911 (dẫn theo “Phan Chu Trinh qua những tư liệu mới - NXB Đà Nẵng – 2011, 
trang 188). Kể từ ngày đó cho đến tận ngày 28/1/1941 - đúng 30 năm sau Người mới trở 
về Tổ quốc tại Cao Bằng. 

 
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đảng Xã 
hội Pháp lần thứ XVIII họp ở Thành phố Tours 
tháng 12 năm 1920. (Ảnh tư liệu) 
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Nhà cách mạng chuyên nghiệp 

Người thanh niên trẻ ra nước ngoài, tiếp 
xúc và trải nghiệm nhiều. Với tư chất thông 
minh, giàu lý tưởng, yêu nước thiết tha - 
điều gì cũng liên hệ với tình trạng đau khổ 
của đất nước mình. Chính vì thế, Tất Thành 
nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, dìu dắt, 
cộng tác của các nhà hoạt động nổi tiếng 
như Phan Chu Trinh, Bùi Kỷ… những nhà 
Nho giờ Tây học gặp nhau ở Pháp. 

Được sự giúp đỡ của Luật sư Phan Văn 
Trường là một duyên may cho việc thành lập 
“Hội đồng bào thân ái” của cụ Phan Chu 
Trinh. Chính phủ Pháp đánh hơi thấy xu 
hướng chính trị yêu nước tiến bộ nên đã bỏ tù cụ Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường. 
Sau khi ra tù, Luật sư Phan Văn Trường phải đi làm nghề phiên dịch, còn cụ Phan Chu 
Trinh học nghề thợ ảnh ở hiệu Khánh Ký để nuôi thân. 

Những việc đó đã ảnh hưởng đến nhận thức của chàng trai yêu nước Tất Thành - lúc 
đó lấy biệt danh “Cuồng Điệt” (người cháu nhiệt thành của nhà chí sỹ họ Phan) - thể hiện 
qua thư từ trao đổi của những bước bôn ba khi Tất Thành từ Mỹ, Anh, Đức, châu Phi… 
gửi về cho cụ Phan Chu Trinh. 

Cuối năm 1917, chính thức xuất hiện tại Paris trong phong trào Việt kiều và phong trào 
công nhân Pháp, Tất Thành đã trưởng thành, có nhiều hoạt động và đến năm 1919, dưới 
tên Nguyễn Ái Quốc cùng nhóm hoạt động đã ký tên gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị 
Versaille. 

Rồi liên tiếp các hoạt động: Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội 18 Đảng 
Xã hội Pháp, rồi trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 
1921, Người sáng lập Hội Liên hiệp Thuộc địa. Năm 1922, ra báo “Người cùng khổ”. Năm 
1923, sang Liên Xô làm việc tại Quốc tế Cộng sản. Năm 1924, về Quảng Châu (Trung 
Quốc) chuẩn bị thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (1925). Năm 
1925, xuất bản tác phẩm “Đường cách mệnh”. 

Bước đường trưởng thành ấy - từ người yêu nước thành nhà Cách mạng - Nói như 
Phan Bội Châu thì đó là quá trình “Tiềm dưỡng”: “Hễ muốn làm anh hùng, tất phải tiềm 
dưỡng cho thật lâu. Muốn gánh vác việc lớn, tất phải chứa mưu kế cho thật giàu” (Tự 
phán-1929). 

Con đường từ Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã được vun đắp bằng sự 
ủng hộ của đồng bào và quốc tế. Hai lần ngồi tù, bao năm lận đận xứ người và dẫn dắt 
cách mạng Việt Nam giành độc lập - Bắt đầu từ những ngày mà người Việt Nam ghi nhớ 
khi anh thanh niên Văn Ba xuống tàu ngày 5/6. 

Ôn lại một sự kiện trong đời Bác Hồ để ngày nay lớp thanh niên mới lớn lên hiểu thêm 
lịch sử của đất nước và một “thế hệ những người Cộng sản vàng” hy sinh tranh đấu giành 
lại đất nước độc lập - mà Bác Hồ là tấm gương tiêu biểu nhất. 

Thanh niên ngày nay ra nước ngoài học tập, phấn đấu cạnh tranh gian khổ để thành 
công dân toàn cầu, với điều kiện và hiểu biết của thời đại công nghệ - càng hiểu sâu sắc 
những gian khổ xưa mà người thanh niên Tất Thành không chỉ lao nhọc kiếm sống mà 
còn tham gia chính sự, vượt tù đày, để tìm cách cho đất nước thoát cảnh nô lệ. 

Càng thêm yêu kính Bác, càng ra sức học tập, trưởng thành để đóng góp xây dựng 
cuộc đời mới, góp sức cho Việt Nam và thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. 

Trần Đình Việt // https://hcmcpv.org.vn/ 

 
Nguyễn Ái Quốc với những đồng chí ở Quốc tế 
Cộng sản: Nguyễn Ái Quốc (trái), Trương Thái 
Lôi (giữa), Xencataima (bên phải). (Ảnh tư liệu) 
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ÑOÄC LAÄP CHO DAÂN TOÄC, TÖÏ DO, HAÏNH PHUÙC CHO NHAÂN DAÂN, 

PHÖÔNG CHAÂM SOÁNG VAØ HAØNH ÑOÄNG CUÛA CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH 

hủ tịch Hồ Chí Minh là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 

phóng xã hội, giải phóng con người. Người đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc 

lập của Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của 

Người là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ mai sau học tập, noi theo hết lòng 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Sự dấn thân vì đại nghĩa 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 

những lời tâm huyết để lại cho hậu thế, 

trong đó có những đoạn Người tổng kết 

lại cuộc đời của mình: “Suốt đời tôi hết 

lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ 

cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù 

phải từ biệt thế giới này, tôi không có 

điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng 

không được phục vụ lâu hơn nữa, 

nhiều hơn nữa(1). 

Sống là để phục vụ, để cống hiến, 

để dấn thân vào con đường gian lao nhằm giành và bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, xây đắp 

tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là phương châm sống và hành động trong suốt cuộc 

đời Hồ Chí Minh. Chẳng thế mà khi hoạt động tại Pháp, một hôm, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa 

Pháp mời Hồ Chí Minh (lúc đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) đến gặp tại Bộ Thuộc địa. Vị Bộ 

trưởng này lúc thì đe dọa, lúc lại ra vẻ ôn tồn khuyên Người từ bỏ hoạt động chống ách 

thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Người trả lời: “Cảm ơn Ngài! Cái mà tôi cần 

nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập… Kính ngài ở lại. Tôi 

xin phép về”(2). Hai tháng trước khi qua đời, trả lời nữ phóng viên báo Gran-ma (Cu-ba) 

Mác-ta Rô-hát, Hồ Chí Minh nói: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”(3). Người tâm sự với 

nữ nhà báo này rằng: “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả 

những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”(4). 

Người còn nói rằng, những khi “phải ẩn nấp nơi núi non, ra vào chốn tù tội” cũng là vì độc 

lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tháng 1-1946, trả lời các nhà báo nước 

ngoài về chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, 

ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn 

toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(5). Trong Di 

chúc, Người viết “điều mong muốn cuối cùng” trước lúc đi xa là “toàn Đảng, toàn dân ta 

đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, 

giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”(6). Một nước Việt 

Nam độc lập, nhân dân Việt Nam được tự do, hạnh phúc luôn là tâm niệm canh cánh đến 

tận cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Viết tiểu sử của Hồ Chí Minh không dễ vì còn nhiều tư liệu chúng ta chưa sưu tầm 

được; hơn nữa, Người ít khi giãi bày về cuộc đời mình. Trong cuốn Những mẩu chuyện 

về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, tác giả Trần Dân Tiên nói rõ: “Tôi cũng nhận rằng trong 

quyển này còn thiếu nhiều đoạn. Trong đời hoạt động của Hồ Chủ tịch những đoạn ấy 

C 

 
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 
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phải chăng là rất quan trọng? Tôi không thể biết, đồng thời tôi cũng nghĩ rằng: ngoài Hồ 

Chủ tịch, thì không ai có thể trả lời được câu hỏi đó”(7). 

Đúng là rất có thể thiếu nhiều đoạn về tiểu sử Hồ Chí Minh, nhưng chắc chắn rằng, 

chúng ta biết việc Người chối từ con đường “Đông Du” do cụ Phan Bội Châu dẫn dắt. “Cụ 

Phan Bội Châu muốn đưa anh và một số thanh niên sang Nhật. Nhưng anh không đi”(8). 

Hồ Chí Minh bỏ học giữa chừng ở Trường Quốc học Huế để vào Nam tìm đường ra nước 

ngoài, mà nếu học tiếp lên, có thể Người sẽ trở thành một công chức hoặc quan lại của 

chế độ thuộc địa - phong kiến. Năm 1938, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thôi làm nghiên 

cứu sinh sau khi đã hoàn thành chương trình năm thứ nhất và nhận đề tài luận án tiến sĩ 

sử học. Người không chọn con đường trở thành cán bộ giảng dạy của Quốc tế Cộng sản 

mà xin trở về nước. Trước lời đề nghị của ông “vua đầu bếp” người Pháp rất giàu có là Ét-

cốp-phi-e (người đang điều khiển nhà bếp của khách sạn Các-lơ-tơn ở Thủ đô Luân Đôn, 

vương quốc Anh), nơi Nguyễn Ái Quốc đang làm bồi bàn: “Ông bạn trẻ tôi ơi, anh nghe 

tôi... Tạm thời anh hãy gác ý nghĩ cách mạng của anh lại một bên, và tôi sẽ dạy cho anh 

cách làm bếp, làm ngon và anh sẽ được nhiều tiền. Anh bằng lòng chứ?”(9), thì Nguyễn Ái 

Quốc đã lịch sự từ chối lời đề nghị này, bởi mục đích của Người không phải để kiếm tiền, 

mà là đi tìm con đường cứu nước đúng đắn nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam. Sau này, 

trong tác phẩm Đường cách mệnh (năm 1927), in những bài giảng ở các lớp huấn luyện 

thanh niên Việt Nam yêu nước của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái 

Quốc ghi lên trang đầu tiên 23 điều quy định về Tư cách một người cách mệnh, trong đó 

có điều “Tự mình phải: Ít lòng ham muốn về vật chất”(10). 

Hồ Chí Minh có tư chất thông minh, ham học, nhưng Người không màng danh lợi, mà 

dấn thân vào bước đường gian nan nhằm cứu nước, cứu dân. Trên hành trình ấy, Người 

đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ cả về vật chất lẫn tinh thần: bị án tử hình 

vắng mặt do Tòa án Nam Triều tuyên năm 1929; bị tù lần thứ nhất bởi chính quyền thực 

dân Anh ở Hồng Công (từ tháng 6-1931 đến tháng 1-1933); bị tù lần thứ hai bởi chính 

quyền Trung Hoa Dân quốc (từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943) ở Quảng Tây (Trung 

Quốc). 

Hồ Chí Minh không màng sự giàu có về vật chất hay quyền cao chức trọng mà “Người 

chỉ có một ham muốn tột bậc” là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, nhân dân 

được hưởng hạnh phúc, tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 

hành. Năm 1922, báo La Dépêche Coloniale có nhiều bài viết phản ứng, phê bình gay gắt 

về những bài báo do Nguyễn Ái Quốc viết nhằm tố cáo chủ nghĩa thực dân. Báo này cho 

rằng, Nguyễn Ái Quốc là người đầy tham vọng cá nhân, chẳng có sứ mệnh nào do nhân 

dân Việt Nam giao phó. Lúc này, Nguyễn Thế Truyền, một trí thức Việt Nam yêu nước ở 

Pháp trong bài “Un bolsévick jaune” đăng trên báo Le Paria, số 9, ngày 1-12-1922, đã viết: 

“Anh Nguyễn đầy tham vọng ư? Đúng. Nhưng anh Nguyễn tham vọng cái gì? Tham vọng 

giải phóng anh em của anh bị rơi vào vòng bóc lột hết sức dã man. Có tham vọng nào cao 

quý hơn thế không?... Ngực anh không có huân chương. Túi anh không có ngân phiếu 

chính phủ. Nhưng anh mang nguyện vọng của một dân tộc bị áp bức”(11). “Nguyễn Ái 

Quốc có tham vọng giải phóng đồng bào thoát khỏi cùm kẹp của thực dân Pháp, đem lại 

tự do, hạnh phúc cho dân Việt Nam… Nguyễn Ái Quốc không được chính quyền Đông 

Dương ủy nhiệm bày tỏ ý kiến trên báo Le Paria. Nhưng tiếng nói của Nguyễn Ái Quốc 

phản ánh khát vọng của dân Việt Nam muốn được cơm no áo ấm, được tự do, không bị 

áp bức. Tiếng nói của Nguyễn Ái Quốc là tiếng nói của toàn dân Việt Nam. Vậy, các ông ở 

báo La Dépêche Coloniale hãy im mồm đi, đừng vu khống”(12). Tháng 1-1946, trả lời các 

nhà báo khi mới giữ chức Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham 
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muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy 

thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra 

trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui… Riêng phần tôi thì làm 

một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm 

bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi”(13). Ở vị trí 

nguyên thủ quốc gia và Chủ tịch Đảng, Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới cội nguồn và cách 

thức cấu tạo quyền lực của đất nước: Tất cả mọi quyền lực và quyền lực tối cao đều 

thuộc về nhân dân. Người đưa ra và thực hành quan điểm: Đảng từ trong xã hội mà ra 

chứ không phải từ trên trời sa xuống, phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho 

đồng bào sung sướng; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển không phải vì mục đích tự thân 

mà là vì độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Cả cuộc đời Hồ Chí Minh đầy nỗi vất vả, gian khổ, lo toan vì dân, vì nước. Người mồ 

côi mẹ lúc 10 tuổi; ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mà trong túi không có một xu, 

phải đem sức vóc thư sinh nai lưng làm những công việc nặng nhọc kiếm tiền để sống và 

hoạt động. Người nhiều lần phải ra vào chốn tù tội: “Gầy đen như quỷ đói/Ghẻ lở mọc đầy 

thân”, răng rụng mất mấy chiếc, mắt mờ, bị lao phổi. Cuộc đời của Hồ Chí Minh trải qua 

nhiều sóng gió, hiểm nguy, song điều đáng nói nhất ở đây là Người chủ động vượt qua, 

tích cực tôi rèn trong sóng gió để trưởng thành. Cả cuộc đời Người chỉ hướng tới cái đích 

là giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, nhân dân 

có cuộc sống ấm no, hạnh phúc cả về cả vật chất và tinh thần. Cũng vì thế, chúng ta thấy 

ở Hồ Chí Minh một tấm lòng quả cảm, sự quyết tâm vô cùng tận, tấm lòng bao dung, vị 

tha, một đại nghĩa phi thường, một trí lực dồi dào, một nhân cách đặc biệt cao đẹp. 

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng 

lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt 

Nam; người khai sinh nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa; người sáng lập lực 

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và 

sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất; là 

chiến sĩ kiên cường của Quốc tế Cộng 

sản, của phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế, phong trào giải phóng 

dân tộc… Có bấy nhiêu vị thế và công 

trạng, thế nhưng trên ngực áo Người 

không có lấy một tấm huân chương. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa khi cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

dân tộc còn đang dang dở, đất nước 

vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh, 

chia cắt hai miền Nam - Bắc. Người đã để lại một sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại mà Đảng 

Cộng sản Việt Nam lấy đó cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim 

chỉ nam cho hành động. 

Học tập Hồ Chí Minh trước hết là học tập tinh thần kiên quyết bảo vệ các quyền dân tộc 

cơ bản, thiêng liêng, bất khả xâm phạm: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ. Học tập Hồ Chí Minh chính là đưa chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào 

trong cuộc sống, hiện thực hóa thành những mục tiêu phát triển tương ứng với mỗi thời 

 
Học Bác Hồ tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, 
công nhân ngành điện miệt mài và không quản khó 
khăn, nguy hiểm sửa chữa hệ thống đường dây 
truyền tải điện quốc gia phục vụ điện sinh hoạt và 
sản xuất của nhân dân_Ảnh: Trần Phước Thảo 
(evnspc.vn) 
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kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước cùng quyết tâm chính trị cao nhất. Một nước Việt 

Nam hùng cường, phồn thịnh, phát triển cả về vật chất lẫn văn hóa - tinh thần là điều căn 

bản, bảo đảm vững chắc cho nền độc lập của nước nhà. Hơn một lần, Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng 

có nghĩa lý gì”(14). Người còn nhấn mạnh thêm: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi 

mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị 

của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”(15). Đó chính là tư duy biện 

chứng mác-xít của nhà cách mạng, nhà văn hóa Hồ Chí Minh. Muốn thế, những chỉ số về 

tăng trưởng, phát triển con người,… phải được tăng nhanh và bền vững; đời sống văn 

hóa - tinh thần, đạo đức của xã hội phải được nâng cao. Tất cả những điều đó là cơ sở 

bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc được trường tồn, phấn đấu đến năm 2045, thời 

điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ sánh vai với các cường quốc năm 

châu như mong ước của Bác Hồ, không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế 

độ xã hội chủ nghĩa, đây chính là tài sản lớn nhất của một đảng chính trị cầm quyền. Mất 

lòng tin là mất tất cả. Vì vậy, “cầm vàng - niềm tin chớ để vàng rơi” phải trở thành tư duy 

và hành động của Đảng, của tất cả đảng viên, đặc biệt là đối với những cán bộ cấp chiến 

lược. 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Hồ Chí Minh là học cái tinh thần 

không ham công danh, phú quý, không sa vào chủ nghĩa cá nhân; chỉ có ham học, ham 

làm, ham tiến bộ, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân 

dân”(16); học cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập 

cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. 

Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đọc tại Lễ truy điệu Người, ngày 9-9-1969 

nhấn mạnh: “Từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, HỒ CHỦ TỊCH đã cống hiến trọn 

đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải 

qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô 

cùng trong sáng và đẹp đẽ… Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ 

CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, 

nhân dân ta và non sông đất nước ta”(17). Đại thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: 

“Thác là thể phách, còn là tinh anh”. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách 

ngời sáng và cao đẹp của Hồ Chí Minh còn mãi với thời gian để các thế hệ người Việt 

Nam yêu nước noi theo./. 

----------------------------- 
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Mạch Quang Thắng // https://www.tapchicongsan.org.vn/ 
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HAØNH TRÌNH 30 NAÊM TÌM ÑÖÔØNG CÖÙU NÖÔÙC CUÛA BAÙC HOÀ 

gày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Văn Ba với lòng yêu nước 
nhiệt thành, tình thương dân vô hạn, nghị lực phi thường đã ra nước ngoài, bôn ba 
qua các châu lục, lao động, học tập, tham gia hoạt động cách mạng để tìm đường 

cứu nước cứu dân cho dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm, ngày 28/1/1941, Người đã trở về 
quê hương.  

 

 

N 
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Hữu Quân // https://baonghean.vn 
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NHÖÕNG AÙNG THÔ TAÙI HIEÄN LÒCH SÖÛ 

gười đi tìm hình của nước là tên một bài thơ của Chế Lan Viên in trong tập Ánh 

sáng và phù sa, xuất bản năm 1960. Bài thơ không ghi năm sáng tác nhưng toàn 

tập có ghi: 1955-1960. Nghĩa là bài thơ này được viết trong chặng thời gian đó. 

Đây là chặng thời gian chín trở lại của các nhà thơ lãng mạn xuất hiện trong phong trào 

Thơ Mới (1932-1945).  

Chế Lan Viên là một trong khoảng bốn, năm nhà thơ tiêu biểu có công khai sáng và 

khẳng định một bước phát triển của nền thơ dân tộc, đưa nền thơ cổ điển nước ta bước 

sang thời kỳ hiện đại, hòa nhập với thơ ca đương đại thế giới. Cách mạng Tháng Tám, 

hầu hết các nhà thơ của phong trào Thơ Mới hội tụ dưới cờ mặt trận Việt Minh giành 

chính quyền và sau đó lên chiến khu, cầm bút, cầm súng kháng chiến chống Pháp.  

Đóng góp cách mạng của lớp văn 

nghệ sĩ ấy rất có ý nghĩa nhưng tạo 

nên diện mạo văn chương cho cuộc 

chiến chín năm (1946-1954) lại thuộc 

về lứa đàn em của họ, những người 

chưa nổi tiếng trước 1945. Riêng về 

thơ, đó là Nguyễn Đình Thi, Chính 

Hữu, Hoàng Cầm, Hữu Loan... Và Chế 

Lan Viên, trong nghĩ ngợi của tôi, ông 

là người tiêu biểu nhất trong thế hệ ấy. 

Đóng góp và ảnh hưởng của ông 

trong nền thơ nước ta là thật sự to 

lớn. Ánh sáng và phù sa là tập thơ cắm mốc cho chặng thành tựu mới và bền chắc của 

ông. Bài thơ Người đi tìm hình của nước là minh chứng trội nhất về những đổi thay, cả 

tầm vóc lẫn tài năng của lứa nhà thơ từ thung lũng đau thương lãng mạn sang cánh đồng 

vui cách mạng. 

Ngay đầu đề bài thơ và cũng có thể coi là một câu thơ thứ nhất của bài, đã cho thấy 

một cách tìm tòi hình tượng của tác giả. Theo tư liệu lịch sử: Năm 1911, anh thanh niên 

Nguyễn Tất Thành, 21 tuổi, quê ở Nghệ An, đã đến con tàu biển mang tên Đô đốc 

Latouche Tréville của một thương gia Pháp, đang đậu ở Bến Nhà Rồng, Sài Gòn, xin việc. 

Sau một ngày làm việc thử, anh được nhận vào làm phụ bếp. Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất 

Thành theo con tàu cùng 72 thủy thủ rời đất nước ra đi tại Bến Nhà Rồng. 

Từ khi Pháp đánh Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược nước ta năm 1858, các cuộc nổi 

dậy chống Pháp cứu nước của dân ta đã liên tiếp nổ ra nhưng đều thất bại. Con đường 

giành lại nước của hệ tư tưởng phong kiến đều không đủ cả thế và lực để đánh thắng 

thực dân Pháp. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành muốn tìm một hướng đi 

N 

 
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ XVIII của 

Đảng Xã hội Pháp ở Tours, năm 1920. (Ảnh tư liệu). 

http://imgs.baobacgiang.com.vn/2021/01/29/08/20210129080931-4a.jpg
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khác. Anh hướng về các nước phương Tây, nơi có sức sản xuất cao hơn, nơi đã có tư 

tưởng dân chủ tự do làm tiền đề cho các cuộc cách mạng thể chế của họ.  

Cuộc ra đi ấy của Nguyễn Tất Thành, tức anh Ba trên tàu biển Latouche Tréville đã kéo 

dài ba mươi năm, từ 1911-1941. Bài thơ của Chế Lan Viên bao quát chặng thời gian ấy. 

Bắt đầu từ cuộc tiễn đưa lặng thầm lưu luyến của dân, của nước trong câu thơ đầu tiên và 

kết thúc bài với hình ảnh Bác nâng hòn đất quê hương nơi biên giới Cao Bằng khi chân 

Người vừa chạm tới. 

Chúng ta trở lại với đầu đề bài thơ. Chế Lan Viên không bằng lòng với một đề bài chỉ 

có lượng thông tin, ông muốn có một hình tượng: Đi tìm đường cứu nước đã được biểu 

hiện bằng hình ảnh đi tìm hình của nước, tìm cái hình hài, cái dạng thức tồn tại của đất 

nước.  

Đất nước lúc đó đang trong vòng nô lệ, dạng thức tồn tại đó phải được thay đổi: Đất 

nước phải được tồn tại ở dạng thức độc lập, tự do, nhưng cái độc lập tự do ấy nó như thế 

nào? Làm thế nào để đạt được? Bác Hồ phải đi tìm hình thức tồn tại ấy: Quân chủ hay 

cộng hòa. Độc lập hay liên hiệp... 

Tám câu thơ đầu dựng lại phút ra đi. Bác Hồ không có ai để chia tay khi ấy, Bác chia 

tay với đất nước, với hình ảnh của làng mạc quê hương. Hai thời điểm xúc động nhất 

được thơ lưu giữ: Đấy là lúc quay lại nhìn không còn thấy đất liền nữa: Làng xóm khuất, 

và khi đêm buông xuống, giấc ngủ đầu tiên xa đất nước, làm sao ngủ được, chỉ nằm nghe 

tiếng sóng vỗ dưới thân tàu, nhưng ngay con sóng ấy cũng không còn là sóng quê hương. 

Tàu ra với hải phận quốc tế, trời nước bấy giờ không còn dấu vết của Việt Nam. Xa đất 

nước hẳn rồi. Nghĩ càng thương đất nước. Tình cảm tác giả đối với Bác dồn lại trong câu 

thơ: Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác. 

Năm đoạn tiếp theo, hai mươi câu liên tiếp, có thể coi là lời bình luận về thời thế lúc đó. 

Tác giả nhìn lại từ chỗ đứng một nhà thơ lãng mạn hồi ấy: Yên tâm với giấc mơ con, cuộc 

đời con, hạnh phúc nhỏ nhoi tội nghiệp. Tác giả thấy cái “sự nghiệp” khóc cười của mình 

trong văn chương chỉ như một thứ trò chơi lòng ta thành con rối.  

Những phẩm chất anh hùng của quá khứ oanh liệt Lý, Trần, Lê, Tây Sơn... như đã 

thành rêu phong trong lòng lớp người an phận. Có sự khác biệt về chất giữa người cách 

mạng và người thi sĩ lãng mạn thời ấy. Người thi sĩ đi tìm hình cho một bài thơ, một quê 

hương mơ mộng hay một đấng vô hình sương khói nào đấy, đôi lúc đã quên mất hình của 

nước. Cả hai đều có nỗi lòng với dân với nước nhưng tầm vóc khác nhau. 

Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba-lê?... Năm khổ thơ tiếp là những hoạt động và nỗi 

lòng của Bác những ngày sống ở quê người. Tác giả phải tôn trọng những sự kiện có 

thực đã được kể trong tập Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (tác giả 

Trần Dân Tiên).  

Cái tài trong bút pháp của Chế Lan Viên là theo sát sự kiện nhưng vẫn giữ được tính 

khái quát và tính trữ tình. Các câu thơ phóng khoáng, tài hoa và trí tuệ. Mùa đông Ba-lê 

(Paris). Bác Hồ thường phải nướng một viên gạch để tối ngủ ôm trong lòng cho đỡ lạnh. 
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Chế Lan Viên viết: Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá. Câu thơ 

thành một biểu tượng hàm chứa ý nghĩa rộng hơn. Tâm trí Bác ngày đêm hướng về Tổ 

quốc. Ý ấy đã thành hình ảnh đầy sức lay động: 

Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê 

nhà. 

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?... Dòng suy tưởng tám câu chính là một cách phác 

họa hình của nước trong tương lai: Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?(…) Rồi cờ sẽ ra 

sao? Tiếng hát sẽ ra sao? 

Tác giả vẫn bám vào tứ thơ ở đầu bài. Hình nước ở đây còn ở dạng nghi vấn với các 

dấu hỏi (?) liên tiếp. Đến đoạn dưới, sau khi đã đọc luận cương của Lênin, cái nhìn đó 

mới ở dạng khẳng định, các câu hỏi biến mất: 

Giặc nước 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. 

Khi Chế Lan Viên viết những câu này (khoảng trước 1960) cuộc sống miền Bắc đã là 

hiện thực của các câu thơ. 

Tác giả rất tôn trọng một chi tiết trong ký ức của Bác, đó là lúc bác được tiếp thu đường 

lối giải phóng dân tộc qua Luận cương của Lênin. Bác đã khóc và đã reo. Dựa vào thực tế 

nhưng sáng tạo trong diễn đạt tình cảm, Chế Lan Viên đã làm sống lại trạng thái cảm xúc 

của Bác: 

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin/Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp. (…) 

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

Bài thơ này là một mẫu mực về phương diện kết cấu, tung và hứng. Ở trên đã đặt ra 

vấn đề đi tìm hình thì ở đây tác giả để nhân vật trữ tình của mình thấy hình: Hình Đảng 

lồng trong hình Nước. Nói theo kiểu chính trị: Chủ nghĩa yêu nước đã dẫn Bác tới chủ 

nghĩa Mác - Lênin và ở thời điểm ấy, chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin với chính đảng của giai 

cấp công nhân mới bảo đảm cho cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi. 

Hai khổ thơ cuối bài, tám câu, có thể coi như phần kết của bài thơ: Bác đã tìm thấy 

đường và giờ đây Bác lên đường. Bác về nước qua đường Liên Xô, tới Mátxcơva khi 

Lênin vừa từ trần. Câu thơ nói việc thật nhưng ý nghĩa rộng hơn, có sức khái quát: Đường 

đến với Lênin là đường về Tổ quốc. Bài thơ mở đầu bằng sự ra đi, kết thúc bằng sự trở 

về. 

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

Câu kết này sử dụng giai thoại khi qua biên giới Cao Bằng, Bác đã nâng lên một hòn 

đất của quê hương. Tác giả thấy hòn đất ấy như một quả trứng hồng mà trong lòng nó đã 

thấy cái phôi non trẻ mang hình đất nước ngày mai. Chiếu lên đầu đề bài thơ càng cho 

thấy sự chặt chẽ trong bút pháp Chế Lan Viên. 

Vũ Quần Phương // http://baobacgiang.com.vn/ 
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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 vin hoa cho hai mươi lăm triệu con người 
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Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê 

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 biết 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 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 
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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 

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, bể bạc 

Không còn người bỏ xác bên đường ray 

Giặc nước 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 hoá 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 Mat-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 
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SÖÙC CUOÁN HUÙT KYØ DIEÄU TÖØ BAØI THÔ  

“NGÖÔØI ÑI TÌM HÌNH CUÛA NÖÔÙC” 

ơn 50 năm bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của Chế Lan Viên ra đời, người 

đọc vẫn không thôi xúc động bởi hình tượng Bác vừa đẹp đẽ, vừa trữ tình, vừa 

đầy chất sử thi được tái hiện trong những câu thơ giản dị mà trí tuệ, tài hoa. 

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 

Đó là những câu mở đầu trong bài thơ 

“Người đi tìm hình của nước” của Chế Lan 

Viên. Những câu thơ đã trở nên gần gũi, 

quen thuộc, ấm áp tình cảm với mỗi người 

Việt Nam, gợi nhớ hình ảnh Bác Hồ, người 

đã rời xa Tổ quốc thân yêu ra đi tìm đường 

cứu nước. 

Cách đây đúng 110 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc bấy giờ là chàng trai yêu nước tên 

Ba, 21 tuổi, đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước vào ngày 5/6/1911 trên con tàu 

Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin tại bến cảng Nhà Rồng. 

Tròn 30 năm bôn ba ở nước ngoài, làm 

đủ nghề để kiếm sống, trải qua muôn vàn 

gian khổ vẫn kiên định con đường cứu 

nước, Người đã tìm ra con đường đi cho 

dân tộc. Đúng 30 năm, từ chuyến rời xa Tổ 

quốc với quyết tâm cao cả đó, năm 1941, 

Người đã trở về lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam đi đến thành công, đem lại độc lập, tự 

do cho dân tộc, đem lại quyền sống cho 

những người dân nô lệ. Người đã tìm được 

hình hài của một nước Việt Nam mới. 

Nhà thơ Chế Lan Viên, với tài năng thơ, 

bút lực mạnh mẽ và tư duy thơ đậm chất suy 

nghiệm, triết lý đã thể hiện thành công hình 

tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ nhân, con 

người mang phẩm chất siêu phàm và hành 

trình gian khổ mà vĩ đại của Người. 

 

H 

 
Ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất 
Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 
tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng 
đất nước. (Nguồn: Tư liệu - TTXVN ) 

 
Thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc ở Paris 
(Pháp) năm 1919. (Ảnh: Tư liệu - TTXVN) 
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“Người đi tìm hình của nước” là bản trường ca đúng nghĩa bởi chất sử thi, bởi tính khái 

quát, triết lý và trữ tình đan xen hòa quyện trong từng hình ảnh, chi tiết nhỏ, làm nên 

những câu thơ đầy sức lay động: “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…”. 

Chất trường ca đã nằm ngay trong cái tứ của bài thơ mà tác giả đã thông tin ngay từ 

tiêu đề của bài thơ “Người đi tìm hình của nước”. “Tìm hình của nước”, tức là tìm hình hài, 

dạng thức tồn tại của đất nước: “Thế đi đứng của toàn dân tộc/ Một cách vinh hoa cho hai 

mươi lăm triệu con người”. 

Và bản trường ca ngắn “Người đi tìm hình của nước” đã triển khai tứ thơ đó bằng việc 

khái quát chân thực và xúc động con đường cứu nước của Bác Hồ, từ lúc Người bồi hồi 

chia tay Tổ quốc: “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!...”. 

Và hành trình gian nan, vất vả: “Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba Lê?/ 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?...”. 

Cho đến lúc, Người tìm ra con 

đường đi cho dân tộc, Nhân dân. Ấy là 

phút giây Người vui sướng, hạnh phúc 

tột đỉnh khi bắt gặp Luận cương Lê-nin: 

“Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người 

đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin/ 

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng 

trang sách gấp/ Tưởng bên ngoài, đất 

nước đợi mong tin”. 

Chế Lan Viên rất sáng tạo trong việc 

diễn tả cảm xúc từ một chi tiết có thật 

mà Bác Hồ kể lại. Nhà thơ đã rất thành 

công trong việc khắc họa, tái hiện lại 

những giây phút vô cùng thiêng liêng, 

huyền diệu của một sự sống lớn lao, đó 

là hình hài của đất nước đang được 

hoài thai, sinh nở: “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/ Phút 

khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. 

 

Khách sạn Carlton ở London (Anh), nơi người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Tất Thành làm việc trong thời 
gian sống ở nước Anh năm 1914.  

(Ảnh: Tư liệu - TTXVN ) 
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Sức nặng của tứ thơ, những dòng cảm xúc ẩn chứa sau mỗi ngôn từ, hình ảnh của bài 

thơ giống như những mạch ngầm dồn tụ hết vào đoạn thơ này. Nhà thơ đã dồn hết bút 

lực vào những câu thơ diễn tả sâu sắc hạnh phúc to lớn, bất ngờ mà Người đã đánh đổi 

cả cuộc đời để tìm kiếm và cả dân tộc đang mong mỏi. 

Mùa xuân năm 1941, Bác 

Hồ đã trở về Tổ quốc mang 

theo niềm tin và chân lý sáng 

ngời ấy: “Luận cương của Lê-

nin 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”. Bài thơ kết 

thúc trong một hình ảnh vừa 

gần gũi, vừa kỳ vĩ, âm điệu đầy 

dư ba trong lòng người. “Kìa 

bóng Bác đang hôn lên hòn 

đất”. Ấy là sự gần gũi trong 

hành động của một người con yêu nước xa Tổ quốc bao nhiêu năm nay được trở về với 

đất nước thân yêu, kỳ vĩ trong hình ảnh đất nước, hình hài dân tộc đã tượng hình trong 

dáng dấp, hình bóng và tâm hồn của Người. 

110 năm đã trôi qua từ ngày 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước, 80 năm Bác trở về lãnh 

đạo cách mạng và tạo nên hình 

hài một nước Việt Nam mới và 

hơn 50 năm bài thơ của Chế Lan 

Viên ra đời. Người đọc hôm nay 

vẫn không thôi xúc động và cuốn 

hút bởi hình tượng Bác vừa đẹp 

đẽ, vừa trữ tình, vừa đầy chất sử 

thi được tái hiện trong những 

câu thơ giản dị mà trí tuệ, tài hoa 

của Chế Lan Viên. 

 

Nguyễn Thị Nguyệt // https://baohatinh.vn 

 

 

 
Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất 
các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp 
ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). (Ảnh: 
Tư liệu - TTXVN) 

 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội 
Pháp ở Tua, tháng 12/1920, Ảnh tư liệu 



Thoâng tin chuyeân ñeà: Kyû nieäm 110 naêm ngaøy Baùc Hoà ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc                             34   

 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän 

i tích nhà số 5 Châu Văn Liêm và bến cảng Nhà Rồng là 2 di tích quan trọng 

trong số những di tích về Bác Hồ ở TP Hồ Chí Minh. Di tích ngôi nhà số 5 

đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi 

Người đã ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước. 

Theo tư liệu lịch sử, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã ở đây 9 tháng 

trước khi ra đi tìm đường cứu 

nước. Trong khoảng thời gian 

đó, Người ở tại cơ sở của phân 

cuộc Liên Thành thương quán 

tại số 1-2-3 Quai Testard (bến 

Testard) - Chợ Lớn. Năm 1915 

đổi thành đường Tổng Đốc 

Phương, nay là đường Châu 

Văn Liêm - quận 5. Trong ba căn 

nhà đó, một căn được giữ lại di 

tích lưu niệm về Bác. Đó là căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm. 

Về thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước, chúng tôi được chị 

Trần Thị Quyên, cán bộ quản lý di tích giới thiệu: Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm (tên 

thời Pháp là Quai Testard - khu Chợ Lớn) được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc 

gia năm 1988. Nơi đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ở từ 9/1910 tới 

4/6/1911. Đây là cơ sở của phân cuộc Liên Thành thương quán - một tổ chức kinh 

doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906, đã giúp đỡ Nguyễn Tất Thành trong 

quá trình từ Phan Thiết vào Sài Gòn, hỗ trợ tài chính cho Người thanh niên Nguyễn 

Tất Thành trước khi lên tàu sang Pháp. 

Chị Trần Thị Quyên giới thiệu tiếp, “theo những tư liệu lịch sử cho biết ngày 

06/06/1906, từ ý tưởng của chí sỹ Phan Châu Trinh, Công ty Liên Thành được thành 

lập tại Phan Thiết. Cuối năm 1906, Liên Thành thương quán được mở rộng và đặt 

thêm một số trụ sở tại Sài Gòn mang tên Liên Thành phân cuộc ở số 1, 2, 3 Quai 

Testard (bến Testard) - Chợ Lớn (và nay là đường Châu Văn Liêm). 

Liên Thành là chủ sở hữu và sáng lập ra trường Dục Thanh - Phan Thiết, người 

thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dạy học ở đây. Năm 1910, người thanh niên Nguyễn 

Tất Thành (lúc này là thầy giáo) từ trường Dục Thanh – Phan Thiết vào Sài Gòn. 

Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô, ông Hồ Tá Bang và ông Trần Lệ Chất, 

Người được bố trí sống tại nhà ông Lê Văn Đạt – một người con bên mẹ của cụ 

 
Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm nơi Bác Hồ đã ở trước khi 

ra đi tìm đường cứu nước 
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Trương Gia Mô. Ông Trương Gia Mô là bạn đồng liêu của ông Nguyễn Sinh Huy (thân 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), là Hàn lâm đãi chiếu tại bộ công ở Huế cùng thời với cụ 

Nguyễn Sinh Huy. Bằng uy tín và sự khôn khéo, các ông đã vận động viên Công sứ 

Pháp đồng ý cấp giấy thông hành cho Nguyễn Tất Thành với một tên mới là Văn Ba. 

Sau hai ngày, Người được đưa đến ở tại cơ sở Liên Thành phân cuộc. 

Trong thời gian ở tại Sài Gòn, Người vừa dạy học vừa đi làm ở trường thọ máy 

(Escole des Mécaniciens), vừa đi bán báo ở khu vực thương cảng để kiếm sống và 

tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài 

Gòn. Đây là thời gian hết sức quan trọng để Người có bước chuẩn bị trực tiếp về vật 

chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu 

nước. 

Ngày 4/6/1911, Người lấy tên Văn Ba, rời phân cuộc Liên Thành thương quán. 

Ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Treville, Người rời bến cảng Nhà Rồng, 

ra đi tìm con đường giành độc lập tự do cho dân tộc. 

Hiện nay căn nhà số 5 Châu Văn 

Liêm, phường 14, quận 5 là di tích 

lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Di tích luôn được mở cửa để đón du 

khách tham quan. Di tích là căn nhà 

phố khoảng 35m
2
, rộng 4m, dài 8,8m, 

có một tầng lầu, nền lót gạch bông, 

mái lợp ngói âm dương. Từ nền nhà 

đến trần cao 3m, chiều cao tầng lầu 

4m, từ nóc đến mái cao 1m. Cầu 

thang lên lầu bằng gỗ. Trên lầu có 

ban công rộng 2m x 4m, cửa ra ban công bằng gỗ. 

Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày các tư liệu 

hình ảnh về Bác. Trong đó, tầng 1 có bàn thờ Bác Hồ và hai bên vách tường trưng 

bày các hình ảnh gợi nhớ làng quê của Người, các lãnh tụ của các phong trào yêu 

nước, các cơ sở của Liên Thành thương quán, bản đồ Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1911, 

hình ảnh Sài Gòn những năm 1910 - 1911, hình con tàu Đô đốc Latouche Treville... 

Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Tầng 2 bày trí các tài liệu, hình ảnh, 

tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; các hoạt động tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

“Theo dòng chảy thời gian, đến nay di tích luôn được xem như mở đầu cho trang sử 

cách mạng tại miền Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho đến hôm nay, biết bao thế hệ 

Việt Nam luôn luôn ra sức và cố gắng học tập theo tấm gương của Người và di tích 

 
Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm được công nhận là di 

tích lịch sử ngày 16/11/1988 
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ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5 mãi là niềm tự hào của Thành phố Hồ 

Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung”, chị Trần Thị Quyên, cán bộ quản lý di 

tích giới thiệu. 

Theo Tư liệu của ngôi nhà số 5 Châu Văn Liêm, thời gian ở Sài Gòn, Bác Hồ không 

chỉ trú tại ngôi nhà số 5 Châu Văn Liêm mà Bác còn ở ngôi nhà khác nữa, đó là nhà 

ông Lê Văn Đạt tại xóm cầu Rạch Bần, nay là số nhà 185/1 đường Cô Bắc, phường 

Cô Giang, quận 1. Ngôi nhà cổ 185/1 đường Cô Bắc ngày nay đã không còn nữa. 

Ngôi nhà bằng gỗ theo theo thời gian hư hỏng và gia chủ cũng đã bán đất cho người 

khác xây nhà. 

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Di tích nhà số 5 đường Châu Văn Liêm: 

 
Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm nơi Bác Hồ 

đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước đã 

hơn 100 năm, ngôi nhà vẫn được giữ lại với 

bề ngoài không khác thời đầu thế kỷ 20 là 

bao. 

 
Ở tầng 1, chính giữa ngôi nhà là bàn thờ 

Bác Hồ với câu nói nổi tiếng ''Không có gì 

quý hơn độc lập tự do'' 

 
Ở hai bên tường là khu vực trưng bày về 

gia đình và các sĩ phu yêu nước, phong trào 

đấu tranh cách mạng của dân tộc 
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Khu vực trung bày hình ảnh về Công ty Liên 

Thành và các sĩ phu yêu nước thành lập ra 

công ty 

 
Trụ sở Công ty Liên Thành tại Sài Gòn 

(khoanh đỏ) là nơi Bác Hồ ở trong thời gian 

chờ lên tàu xuất dương 

  
Tầng 2 của ngôi nhà trưng bày một số hình ảnh về cuộc hành trình vĩ đại của chàng thanh 

niên Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước (1911-1941) 

 

 
và khu trưng bày hình ảnh các hoạt động 

của di tích 

 
Ngôi nhà mà Bác Hồ đã lưu lại ở nhà ông 

Lê Văn Đạt tại xóm cầu Rạch Bần, Nay là 

số nhà 185/1 đường Cô Bắc, phường Cô 

Giang, quận 1 - Ngôi nhà ngày nay đã 

không còn nữa. 

 

 

Phạm Cường // https://dangcongsan.vn/ 
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VEÀ THAÊM NÔI BAÙC HOÀ RA ÑI TÌM ÑÖÔØNG CÖÙU NÖÔÙC 

ách đây đúng 110 năm, ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên 

Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành khi ấy vừa tròn 21 tuổi, đã bắt đầu 

cuộc hành trình 30 năm ra đi tìm đường cứu nước. Hơn một thế kỷ trôi qua, 

có rất nhiều sự đổi thay nhưng Bến Nhà Rồng vẫn mãi là nơi ghi đậm dấu ấn 

chặng đường cứu nước của Bác. 

Từ thế kỷ 19, khu 

vực Bến Nhà Rồng là 

trụ sở của Công ty 

vận tải đường biển 

Pháp. Tòa nhà được 

xây dựng theo lối 

kiến trúc phương 

Tây, nhưng có đôi 

rồng gắn trên 

nóc, một kiểu trang trí 

truyền thống của Việt 

Nam. Tòa nhà nằm ở khu vực bến cảng, do vậy được mang tên Bến Nhà 

Rồng. Đến năm 1954, Bến Nhà Rồng được sử dụng phục vụ cảng đường thủy của 

chính quyền Sài Gòn. Năm 1975, đất nước thống nhất,  Bến Nhà Rồng được tu 

sửa lại và trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

 

 
Ngày 2/9/1979, kỷ niệm 10 năm Ngày mất 

của Người, Bến Nhà Rồng mở cửa đón 

khách thăm quan về sự nghiệp tìm đường 

cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 
Bến Nhà Rồng hiện nay nằm trong hệ thống 

các bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong cả nước 

C 
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Bảo tàng hiện trưng bày hơn 10.000 tư liệu, 

hiện vật và 3.300 đầu sách chuyên đề về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 
Trong đó nhấn mạnh vào sự kiện ra đi tìm 

đường cứu nước và thể hiện tình cảm của 

Bác với đồng bào miền Nam (trong ảnh: 

doa tưới nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

dùng tưới cây vú sữa do nhân dân miền 

Nam gửi tặng Bác, được trồng tại nhà sàn 

nơi Bác ở) 

 
Hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh TP Hồ Chí Minh đón tiếp hàng trăm 

ngàn lượt khách từ khắp nơi trong nước và 

nước ngoài đến tham quan 

 
Nơi đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục 

truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Việt 

Nam... 

 
...Hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tấm gương 

đạo đức, phẩm chất cao đẹp và tình cảm 

sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với dân 

tộc, quê hương, đất nước Việt Nam 

 
Hơn 100 năm đã đi qua, nhưng những hình 

ảnh đầu tiên kể từ khi Người ra đi tìm 

đường cứu nước cũng như những nơi 

Người đã từng sống, làm việc vẫn đem đến 

cho thế hệ trẻ hôm nay sự tôn kính, ngưỡng 

mộ và lòng biết ơn vô hạn 

Phạm Cường, Đình Hải // https://dangcongsan.vn/ 


