
vào những thời điểm bản lề, 
chuyển giao quan trọng của 
lịch sử mỗi quốc gia, mỗi dân 

tộc thường xuất hiện những áng văn 
quan trọng mang ý nghĩa tuyên ngôn, 
khẳng định sự đoạn tuyệt hay kế thừa, 
chính nghĩa hay phi nghĩa của một sự 
kiện nào đó. “tuyên ngôn độc lập” của 
hồ chí minh đọc trên quảng trường 
“thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình” ngày 
2/9/1945 là một văn kiện như thế.

theo dòng lịch sử dân tộc, có thể 
khẳng định “tuyên ngôn độc lập” thời 
đại hồ chí minh là sự phát triển và đưa 
lên một tầm cao mới ý thức độc lập của 
nhân dân, đất nước ta trong tiến trình 
dựng nước và giữ nước.

thực tế lịch sử việt nam đã chứng minh: 
trên dặm dài hàng nghìn năm, không 
giai đoạn nào chúng ta thiếu những kẻ 
thù lớn mạnh hơn gấp bội - 14 cuộc 
chiến tranh vệ quốc đã phải tiến hành 
trong nhiều hoàn cảnh gian khó. vì 
vậy, ý thức độc lập của đất nước ta luôn 
thường trực trên mỗi chặng đường.

Biết bao thế hệ người việt nam không 
quên được lời thơ thần bất hủ vang 
vọng đôi bờ sông như nguyệt mang 
hồn thiêng sông núi hơn 900 năm 
trước: 

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

cũng như không quên áng văn chính 
luận mẫu mực nguyễn trãi đọc giữa 
thăng long thuở Bình ngô khai quốc - 
mùa xuân năm 1428 sau 10 năm “nếm 
mật nằm gai” (1418 - 1427):

Duy ngã Đại Việt chi quốc

Thực vi văn hiến chi bang

(Như nước Đại Việt ta

Thực là một nước văn hiến)

và càng phải khắc sâu, ghi lòng tạc dạ 
lời khẳng định của hồ chủ tịch: “toàn 
thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả 
tinh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do, độc 
lập ấy”.

“tuyên ngôn Độc lậP” 
và Sự nâng tầm trí tuệ
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rõ ràng, ý thức về chủ quyền quốc 
gia, độc lập dân tộc là dòng chảy liên 
tục, mạnh mẽ, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả 
nghìn năm lịch sử; đến thời đại hồ chí 
minh, ý thức đó được nâng cao ngang 
tầm thời đại.

là một bản tuyên ngôn độc lập ở giữa 
thế kỷ XX, đương nhiên văn kiện lịch sử 
được hồ chí minh soạn thảo không thể 
lấy điểm tựa pháp lý là một thứ quân 
quyền “thay trời hành đạo” từ lâu đã 
chẳng còn hợp thời; cũng không thể lấy 
chỗ dựa thần quyền hay “một đấng vô 
hình sương khói xa xôi” như sách trời 
(thiên thư), mà phải căn cứ vào pháp 
quyền hiện đại. Dễ hiểu tại sao, “tuyên 
ngôn độc lập” của hồ chí minh lại 
nhiều lý lẽ, lập luận đanh thép – và có 
tính thuyết phục đến thế!

chủ tịch hồ chí minh với tầm nhìn sáng 
suốt, xuyên thấu dân tộc và thời đại. 
ngoài việc căn cứ vào pháp quyền hiện 
đại, hồ chí minh còn tìm được những 
điểm tựa lịch sử quan trọng không kém: 

“nhân đạo và chính nghĩa”. với những 
dòng trích dẫn từ hai bản tuyên ngôn 
ngoại quốc kia, không còn nghi ngờ gì 
nữa, hồ chí minh có ý thức tôn trọng 
thành quả văn hoá nhân loại - cũng đạt 
được từ máu và nước mắt; mặt khác 
nó đặt “tuyên ngôn độc lập” của việt 
nam trong thế bình đẳng với các bản 
tuyên ngôn khác, và như nhiều học 
giả đã chỉ ra: hồ chí minh dùng biện 
pháp “gậy ông đập lưng ông”, nói theo 
ngôn ngữ người Pháp là “giễu chết 
tươi”. cũng rất cần phải nhấn mạnh: 
ở bản “tuyên ngôn độc lập” thời đại 
hồ chí minh, xây dựng một nước việt 
nam mới, thì ý thức về độc lập quốc gia 
trong mối quan hệ bình đẳng quốc tế 
đã được khẳng định - đó là tài sản tinh 
thần vô giá mà chúng ta - những người 
việt nam hôm nay phải trân trọng và 
gìn giữ.

Ở phương diện khác, “tuyên ngôn độc 
lập” 1945 là một tất yếu lịch sử của 
cách mạng giải phóng dân tộc việt 

nam do Đảng cộng sản lãnh đạo.

thế kỷ XX vừa qua đi, chúng ta đã 
chứng kiến trên thế giới có những con 
đường khác nhau để giành độc lập dân 
tộc. nhưng ở việt nam, từ thực tế lịch 
sử, con đường cách mạng vô sản là sự 
lựa chọn chính xác “duy nhất đúng” 
mà hồ chí minh đã “tìm đường đi cho 
dân tộc theo đi”. giữa lòng châu âu 
văn minh những năm 1920 của thế kỷ 
trước, người từng khẳng định: “muốn 
cứu nước, giải phóng dân tộc, không có 
con đường nào khác ngoài cách mạng 
vô sản”. lựa chọn con đường cứu nước 
theo chủ nghĩa mác, cùng với sự ra đời 
của Đảng cộng sản việt nam - xu thế 
tất yếu của thời đại đã dẫn đến cuộc 
cách mạng tháng tám 1945. việc ra 
đời của “tuyên ngôn độc lập” ở việt 
nam trong thời điểm lịch sử “nghìn 
năm có một” không bao giờ là “ngẫu 
nhiên” hay “ăn may” như nhiều học 
giả phương tây cố tình không hiểu.

“tuyên ngôn độc lập” năm 1945 do 
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“tuyên ngôn Độc lậP” là 
áng văn chính luận mẫu 
mực, hàm Súc, có Kết 
cẤu vô cÙng chặt chẽ. 
lý lẽ hÙng hồn, lậP luận 
Đanh théP, XuẤt Phát từ 
chính nghĩa cách mạng 
thế giới và thực tiễn việt 
nam. Bản “tuyên ngôn” 
có cơ SỞ PháP Quyền 
Đúng Đắn, có Điểm tựa 
lịch Sử Quan trọng, có 
Đạo lý việt nam, Quyết 
tâm Sắt Đá, máu và 
nước mắt Phía Sau mỗi 
con chữ.
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hồ chủ tịch soạn thảo và đọc ngày 
2/9/1945 là cơ sở pháp lý cần thiết và 
kịp thời cho sự ra đời của nước việt 
nam Dân chủ cộng hoà. Bản “tuyên 
ngôn” có một vai trò, ý nghĩa lịch sử vô 
cùng quan trọng: nó hợp pháp thành 
quả cách mạng tháng tám - giành 
chính quyền trong cả nước. cùng với 
bản “tuyên ngôn” kịp thời công bố ấy, 
chính phủ ta - do hồ chủ tịch đứng 
đầu - là một chính phủ hợp pháp trước 
toàn thể nhân dân thế giới, sẽ có đủ 
tư cách đón tiếp quân Đồng minh vào 
việt nam sau đó không lâu, với vị thế 
của những người làm chủ đất nước. chỉ 
chậm một vài ngày thôi, thời cơ này sẽ 
không bao giờ trở lại.

như chúng ta đều biết, “tuyên ngôn 
độc lập” là một văn kiện lịch sử vô cùng 
quan trọng gắn liền với tên tuổi hồ chí 
minh - nhân vật kiệt xuất nhất, ảnh 
hưởng đến toàn bộ tiến trình lịch sử 
cận hiện đại việt nam. người không chỉ 
soạn thảo, công bố bản “tuyên ngôn” 
kịp thời, chính nghĩa mà còn tổ chức, 
kiến tạo nên những thành công của 
chính quyền cách mạng non trẻ, đang ở 
thế “ngàn cân treo sợi tóc”. có thể nói 

ba mươi năm bôn ba hải ngoại, lăn lộn 
khắp á - Phi - la trong phong trào cách 
mạng sục sôi của thế giới, đã hun đúc 
nên một bản lĩnh hồ chí minh vững 
vàng, một tầm nhìn hồ chí minh sáng 
suốt, làm chỗ dựa tin cậy, cần thiết cho 
cả một dân tộc. Đóng góp, cống hiến 
của hồ chí minh trong giai đoạn tổng 
khởi nghĩa - giành chính quyền, rồi tổ 
chức công bố “tuyên ngôn độc lập” 

cho sự ra đời của nước việt nam mới là 
vô cùng to lớn.

cũng cần phải khẳng định thêm rằng 
“tuyên ngôn độc lập” là áng văn chính 
luận mẫu mực, hàm súc, có kết cấu vô 
cùng chặt chẽ. lý lẽ hùng hồn, lập luận 
đanh thép, xuất phát từ chính nghĩa 
cách mạng thế giới và thực tiễn việt 
nam. Bản “tuyên ngôn” có cơ sở pháp 
quyền đúng đắn, có điểm tựa lịch sử 
quan trọng, có đạo lý việt nam, quyết 
tâm sắt đá, máu và nước mắt phía sau 
mỗi con chữ. Đối lập ở cực phía bên kia, 
là một kẻ thù thâm độc, tàn bạo, tráo 
trở, không còn “chỗ dựa” để có thể 
tiếp tục quay lại thống trị nhân dân ta 
một lần nữa. tội ác của chúng còn đậm 
đặc và “dày” hơn “Bản án chế độ thực 
dân Pháp” ngày nào: hai triệu đồng 
bào ta chết đói, hai lần dâng Đông 
Dương cho nhật… nghệ thuật tương 
phản, cách thức sử dụng điệp từ cùng 
nội dung thuyết phục, đúng thời cơ đã 
làm nên tầm vóc dân tộc và thời đại của 
bản “tuyên ngôn”: “nước việt nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, và sự 
thật đã thành một nước tự do, độc lập. 
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem 

“tuyên ngôn Độc lậP” 1945 
là một tẤt yếu lịch Sử của 
cách mạng giải Phóng 
Dân tộc việt nam Do Đảng 
cộng Sản lãnh Đạo.
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tất cả tinh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền 
tự do, độc lập ấy”…

Không chỉ khai sinh ra nước việt 
nam Dân chủ cộng hoà - một thời 
chúng ta gọi là “nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông nam á”, với 
việc đọc “tuyên ngôn độc lập” trên 
quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ 
tịch hồ chí minh còn đặt những 
nền móng, cơ sở đầu tiên cho một 
bản hiến pháp của nhà nước việt 
nam mới. nếu làm một bảng thống 
kê, so sánh, đối chiếu về nội dung, 
chữ nghĩa, tư tưởng… giữa “tuyên 
ngôn độc lập” và hiến pháp việt 
nam năm 1946, chúng ta sẽ thấy: 
hiến pháp đã tiếp thu những tinh 
thần cơ bản nhất của tuyên ngôn, 
khẳng định giá trị và các quyền mà 
tuyên ngôn ghi nhận (Độc lập dân 
tộc, xóa bỏ chế độ vua quan). Xin 
nhớ rằng: Độc lập - chính quyền - 
hiến pháp là những điều thiết cốt 
của bất kỳ một quốc gia tự chủ nào 
thời hiện đại. nhanh chóng giành 

chính quyền, tuyên bố độc lập rồi 
bầu cử và soạn thảo hiến pháp… 
cho chúng ta thấy một nhãn quan 
chính trị nhạy bén, thông tuệ, sáng 
suốt của chủ tịch hồ chí minh: 
tuyên ngôn khẳng định nước việt 
nam độc lập, chủ quyền thì theo 
đó sẽ có hiến pháp - sản phẩm thời 
văn minh, dân chủ - nơi quyền lực 
thuộc về nhân dân, có sự tham gia 
của nhân dân vào việc thành lập các 
cơ quan nhà nước. cho nên “tuyên 
ngôn độc lập” là điều kiện cần thiết 
để hiến pháp ra đời, khẳng định 
một lần nữa chủ quyền đất nước. 
Đấy là điều không thể có ở thời 
quân chủ việt nam - chẳng thể đòi 
hỏi sau những thời điểm công bố 
“nam quốc sơn hà”, “Bình ngô đại 
cáo”. 

hà Đan
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“tuyên ngôn Độc lậP” là một văn 
Kiện lịch Sử vô cÙng Quan trọng 
gắn liền với tên tuổi hồ chí minh 
- nhân vật Kiệt XuẤt nhẤt, ảnh 
hưỞng Đến toàn Bộ tiến trình lịch Sử 
cận hiện Đại việt nam. người Không 
chỉ Soạn thảo, công Bố Bản “tuyên 
ngôn” KịP thời, chính nghĩa mà còn 
tổ chức, Kiến tạo nên những thành 
công của chính Quyền cách mạng 
non trẻ, Đang Ở thế “ngàn cân 
treo Sợi tóc”. có thể nói Ba mươi 
năm Bôn Ba hải ngoại, lăn lộn KhắP 
á - Phi - la trong Phong trào cách 
mạng Sục Sôi của thế giới, Đã hun 
Đúc nên một Bản lĩnh hồ chí minh 
vững vàng, một tầm nhìn hồ chí 
minh Sáng Suốt, làm chỗ Dựa tin 
cậy, cần thiết cho cả một Dân tộc. 
Đóng góP, cống hiến của hồ chí 
minh trong giai Đoạn tổng nghĩa 
KhỞi - giành chính Quyền, rồi tổ 
chức công Bố “tuyên ngôn Độc 
lậP” cho Sự ra Đời của nước việt 
nam mới là vô cÙng to lớn.
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