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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 

  

Nhân dịp Hội nghị lần thứ bảy (Phần hai) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

IX ra Nghị quyết về công tác tôn giáo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sưu tầm, 

tuyển chọn một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản thành cuốn 

sách Về công tác tôn giáo, để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và quán 

triệt nghị quyết của Đảng. 

Các bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách này được tuyển 

chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, và sắp xếp theo trình tự thời gian. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách quý cùng bạn đọc. 

  

  

Tháng 3 năm 2003 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

  

''Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo đã xây dựng đường 

hướng hành đạo, hoạt động theo pháp luật; các tôn giáo được Nhà nước công 

nhận đã hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại 

đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo góp phần vào công 

cuộc đổi mới đất nước. Các ngành, các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện 

các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế 

xã hội và giữ vững an ninh chính trị ở các vùng đồng bào tôn giáo, đồng thời 



đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước''. 

(Văn  kiện hội nghị lần thứ bảy 

 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, 

 Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 46) 

  

“Về vấn đề tôn giáo, chúng ta luôn luôn coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu 

tinh thần của một bộ phận nhân dân, thực hiện nhất quán chính sách tôn 

trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo 

nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; thực hiện 

đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và trong nội bộ từng tôn giáo, 

đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Vì sự đoàn 

kết các dân tộc và các tôn giáo, chúng ta nghiên cấm lợi dụng các vấn đề dân 

tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà 

nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an 

ninh quốc gia''. 

  

(Văn kiện hội nghị lần thứ bảy 

 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, 

 Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 84) 

  



 ĐƯỜNG CÁCH MỆNH
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CÁCH TỔ CHỨC CÔNG HỘI 

  

1. Tổ chức công hội làm gì? 

Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là 

để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá 

hơn bây giờ: bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc 

dân, giúp cho thế giới. 

Đi lại không phải là bữa này người A có giỗ chạp thì người B tới ăn; mai người B 

có cúng quảy lại mời người C tới uống rượu. Nhưng đi lại để bày vẽ cho nhau điều 

khôn lẽ phải, để giao hoán trí thức cho nhau. 

Nghiên cứu chẳng những là giở sách vở, giở báo ra giảng; nhưng phải bàn bạc cách 

phấn đấu với tư bản và đế quốc chủ nghĩa
2
. 

Sửa sang cách sinh hoạt như lập hiệp tác xã, mở hội học, hội chơi cho công nhân, 

vân vân. 

Giữ gìn lợi quyền là khi hội đã có thế lực rồi, thì đòi thêm tiền công, bớt giờ làm, 

vân vân. 

Giúp cho quốc dân và thế giới là đem lực lượng thợ thuyền cách mệnh làm cho ai 

cũng được bình đẳng tự do như thợ thuyền Nga đã làm từ năm 1917. 

2. Cách tổ chức công hội thế nào? 

Tổ chức có hai cách, cách nghề nghiệp và cách sản nghiệp. 

Nghề nghiệp là ai làm nghề gì thì vào hội nghề ấy. 



Như thợ may vào hội may, thợ rèn vào hội rèn. 

Sản nghiệp là bất kỳ nghề gì, hễ làm một chỗ thì vào một hội. Như việc xe lửa, 

người đốt than, người sơn xe, người phát vé, người coi đường, người cầm máy; tất 

cả nhập vào một công hội xe lửa. 

Tổ chức theo cách sản nghiệp thì mạnh hơn, vì thống nhất hơn. Thí dụ khi xe lửa 

muốn bãi công, nếu hội là sản nghiệp thì hội viên đều phải bãi công hết, thì tư bản 

sợ hơn. Nếu hội là nghề nghiệp, thì có khi người đốt lửa bãi công mà người cầm 

máy không, hoặc người phát vé bãi công mà người làm ga không, thế thì sức bãi 

công yếu đi. 

3.Một người công nhân có thể vào hai hội không? 

Không. Nếu hội ấy là nghề nghiệp, thì chỉ những người đồng nghề nghiệp được 

vào; ai đã vào hội sản nghiệp rồi thì không được vào hội nghề nghiệp nữa. Thí dụ: 

xe lửa đã tổ chức theo sản nghiệp, mấy người thợ việc
3
 đã vào hội ấy rồi. Trong xứ 

ấy lại có một hội thợ mộc khác, những người thợ mộc trong hội xe lửa
4
 không 

được vào. 

Trong một nghề hoặc một sản nghiệp cũng không được lập hai hội. 

Nhưng mà một công hội có phép vào hai tổng công hội. Thí dụ: Hội xe lửa Hà Nội 

đã vào Tổng công hội xe lửa An Nam lại vào tổng công hội ta nào
5
. 

Nói tóm lại là đoàn thể thì có phép vào nhiều tổng công hội mà từng người thì chỉ 

được vào một hội mà thôi. Nếu giới hạn này không nghiêm thì sau hay bối rối. 

4. Công hội với chính đảng khác nhau thế nào? 

Công hội chú trọng mặt kinh tế hơn, Đảng chú trọng mặt chính trị hơn. Ai là thợ 

thuyền thì được vào hội, dù tin Phật, tin đạo, tin cộng sản, tin vô chính phủ, tin gì 

cũng mặc, miễn là theo đúng quy tắc hội là được. 



Đảng thì bất kỳ người ấy làm nghề gì, thợ thuyền hay là dân cày, học sinh hay là 

người buôn, miễn là người ấy tin theo chủ nghĩa đảng, phục tùng phép luật 

đảng
6
 thì được vào. 

  

  

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT MINH
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Việt Nam độc lập đồng minh (nói tắt là Việt Minh) chủ trương liên hiệp hết thảy 

các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể cách mạng, các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại 

chiến đấu đánh đổ chủ nghĩa đế quốc phát xít Nhật, giành quyền độc lập cho nước 

Việt Nam. 

Sau khi đánh đuổi được đế quốc phát xít Nhật, sẽ lập lên chính phủ nhân dân của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lấy cờ đỏ, sao năm cánh làm quốc cờ. Chính 

phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Quốc dân đại hội cử lên sẽ 

thi hành những chính sách sau này: 

  

A - CHÍNH TRỊ 

l. Phổ thông đầu phiếu: hễ ai là người Việt Nam, vô luận nam nữ từ 18 tuổi trở lên 

đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ bọn Việt gian phản quốc. 

2. Ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, 

tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại trong nước, tự do xuất dương. Bỏ chế 

độ bắt phu và các chế độ áp bức do đế quốc đặt ra. 

3. Tổ chức Việt Nam cách mạng quân và vũ trang dân chúng, thẳng tay trừng trị 

bọn phản quốc, giữ vững chính quyền cách mạng. 



4. Tịch thu hết thảy tài sản của đế quốc phát xít. Trừng trị và tịch thu tài sản của 

bọn Việt gian phản quốc. 

5. Toàn xá phạm nhân. 

6. Nam nữ bình quyền. 

7. Tuyên bố dân tộc tự quyết. 

8. Liên hiệp và thân thiện với tất cả các dân tộc hèn yếu, nhất là dân tộc Miên, Lào, 

Tàu, Triều Tiên, Ấn Độ 

B - KINH TẾ 

l. Bỏ thuế thân và các thứ thuế do đế quốc đặt ra. Lập lên một thứ thuế rất nhẹ và 

công bình. 

2. Quốc hữu hoá các ngân hàng đã tịch thu của đế quốc phát xít Nhật. Lập lên một 

ngân hàng quốc gia thống nhất. 

3.Mở mang các ngành kỹ nghệ, giúp đỡ thủ công nghiệp làm cho nền quốc dân 

kinh tế chóng phát đạt. 

4. Mở mang dẫn thuỷ nhập điền, bồi đắp đê điều làm cho nông nghiệp phồn thịnh. 

5. Nhân dân tự do khai khẩn đất ruộng do chính phủ giúp đỡ. 

6. Quan thuế (thuế đánh hàng hoá xuất cảng, nhập cảng) độc lập, mở mang các 

đường giao thông vận tải (như đường xe lửa, đường ô tô, các nhà giây thép, sông 

ngòi, v.v.). 

C - VĂN HOÁ GIÁO DỤC 

1. Huỷ bỏ nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền quốc dân giáo dục. Cưỡng bức giáo 

dục từ bực sơ học. Mỗi dân tộc có quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nền giáo dục dân 

tộc mình. 



2. Lập các trường chuyên môn huấn luyện chính trị, quân sự, kỹ thuật để đào 

tạo
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 các lớp nhân tài. 

3. Khuyến khích và giúp đỡ các hạng trí thức được phát triển tài năng của họ. 

4. Khuyến khích và giúp đỡ nền giáo dục quốc dân làm cho nòi giống ngày thêm 

mạnh. 

D - ĐỐI VỚI CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN 

1. Công nhân. Ngày làm 8 giờ. Định tiền lương tối thiểu. Công việc làm như nhau 

nhận tiền lương ngang nhau. Cứu tế thất nghiệp. Xã hội bảo hiểm. Cấm đánh đập 

chửi mắng. Thủ tiêu các giấy giao kèo nô lệ, lập các giấy giao kèo chung của chủ 

và thợ. Công nhân già có lương hưu trí. 

2. Nông dân. Nông dân ai cũng có ruộng cày. Giảm địa tô. Cứu tế nông dân trong 

những năm mất mùa. 

3. Binh lính. Hậu đãi binh lính có công giữ gìn Tổ quốc và phụ cấp gia đình binh 

lính được đầy đủ. 

4. Học sinh. Bỏ học phí, bỏ khai sinh hạn tuổi. Mở thêm trường học. Giúp đỡ học 

trò nghèo. 

5. Phụ nữ. Về các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá, đàn bà đều được bình 

đẳng với đàn ông. 

6. Thương nhân và các nhà kinh doanh. Chính phủ hết sức giúp các nhà có vốn tự 

do kinh doanh. Bộ thuế môn bài và các thứ tạp thuế do đế quốc đặt ra. 

7. Viên chức. Hậu đãi viên chức xứng đáng với công học hành của họ. 

8. Người già và kẻ tàn tật. Được chính phủ chăm nom và cấp dưỡng. 

9. Nhi đồng. Được chính phủ săn sóc đặc biệt về thể dục và trí dục. 



10. Hoa kiều. Được chính phủ bảo chứng tài sản an toàn: được đối đãi như dân tối 

huệ quốc. 

E - XÃ HỘI 

1. Thi hành luật lao động, ngày làm việc 8 giờ. 

2. Giúp đỡ các gia đình đông con. 

3. Lập ấu trĩ viên để chăm nom trẻ con. 

4. Lập các nhà chiếu bóng, diễn kịch, câu lạc bộ, thư viện để nâng cao trình độ trí 

dục cho nhân dân.   

5. Lập thêm nhà thương, nhà đỡ đẻ, nhà dưỡng lão. 

G - NGOẠI GIAO 

l. Huỷ bỏ hết thảy những điều ước do bọn thống trị cũ ký kết với bất kỳ nước nào. 

Kỳ những hiệp ước giao hảo và bình đẳng với mọi nước về các phương diện. 

2. Chủ chương các dân tộc được bình đẳng. Hết sức giữ gìn hoà bình. 

3. Kiên quyết chống hết thảy những sự xâm phạm đến quyền tự do độc lập của 

nước Việt Nam . 

4. Liên hiệp với tất cả nhân dân và dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

  

  

THƯ KÊU GỌI TỔNG KHỞI NGHĨA
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Hỡi đồng bào yêu quý.! 



Bốn năm trước đây, tôi có thư kêu gọi đồng bào ta đoàn kết. Vì có đoàn kết mới có 

lực lượng, có lực lượng mới giành được ĐỘC LẬP, TỰ DO. 

Hiện nay quân đội Nhật đã tan rã, phong trào cứu quốc lan tràn khắp nước. Việt 

Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) có hàng chục triệu đội viên, gồm đủ các tầng 

lớp sĩ, nông, công, thương, binh, gồm đủ các dân tộc Việt, Thổ, Nùng, Mường, 

Mán. Trong Việt Minh đồng bào ta bắt tay nhau chặt chẽ, không phân biệt trai, gái, 

già, trẻ, lương, giáo, giàu, nghèo. 

Vừa đây Việt Minh lại triệu tập ''Việt Nam quốc dân đại biểu Đại hội'', cử ra UỶ 

BAN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM để lãnh đạo toàn quốc nhân dân kiên 

quyết đấu tranh kỳ cho nước được độc lập. 

Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu giải phóng của dân tộc ta từ ngót 

một thế kỷ nay. 

Đó là một điều khiến cho đồng bào ta phấn khởi và riêng tôi hết sức vui mừng. 

Nhưng chúng ta chưa thể cho thế là đủ. Cuộc tranh đấu của chúng ta đương còn 

gay go, dằng dai. Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do. 

Chúng ta vẫn phải ra sức phấn đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, nước ta mới được 

độc lập. 

Việt Minh là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn đấu của dân tộc ta trong lúc này. Hãy gia 

nhập Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, làm cho Việt Minh rộng lớn mạnh mẽ. 

Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam cũng như Chính phủ lâm thời của ta lúc này. 

Hãy đoàn kết chung quanh nó, làm cho chính sách và mệnh lệnh của nó được thi 

hành khắp nước. 

Như vậy thì Tổ quốc ta nhất định mau được độc lập, dân tộc ta nhất định mau được 

tự do. 



Hỡi đồng bào yêu quý! 

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy 

đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. 

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc 

lập. Chúng ta không thể chậm trễ. 

Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên! 

                                                          Tháng 8 năm 1945 

                                                               HỒ CHÍ MINH 

  

  

   

NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ 

CỘNG HOÀ
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Thưa các cụ và các chú, 

Sau tám mươi năm bị áp bức, bị bóc lột, và dưới chính sách ngu dân của thực dân 

Pháp, các bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. 

Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa học, vừa 

học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa 

chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm. 

Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ thành công. 

Hiện nay những vấn đề gì là vấn đề cấp bách hơn cả. Theo ý tôi, có sáu vấn đề: 



Một là, nhân dân đang đói - Ngoài những kho chứa thóc mà Pháp, Nhật vơ vét của 

nhân dân, bọn Nhật, Pháp còn bắt đồng bào chúng ta giảm bớt diện tích cấy lúa để 

trồng thầu dầu, đay và những thứ cây khác cần thiết cho cuộc chiến tranh của 

chúng. Hơn nữa, chúng ta còn tìm thấy hai kế hoạch của bọn cầm quyền Pháp với 

mục đích gây nạn đói, để ngăn trở phong trào yêu nước và bắt buộc đồng bào 

chúng ta phải làm việc như nô lệ. 

Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì chính sách độc ác này. Vừa rồi nạn 

lụt đã phá hoại tám tỉnh sản xuất lúa gạo. Điều đó càng làm cho tình hình trầm 

trọng hơn. Những người thoát chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào 

cho họ sống. 

Tôi đề nghị với Chính phủ là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. 

Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác, phải ba bốn tháng 

mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào 

chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo. 

Vấn đề thứ hai, nạn dốt - Là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực 

dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ. 

Nhưng chỉ cần ba tháng là đủ để học đọc, học viết, tiếng nước ta theo vần quốc 

ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để 

chống nạn mù chữ. 

Vấn đề thứ ba - Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến 

chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. 

Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến 

pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG 

TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám 



tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng 

giống, v.v .. 

Vấn đề thứ tư - Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với rượu và thuốc phiện. Nó đã 

dùng mọi thủ đoạn hòng hủ hoá dân tộc chúng ta bằng những thói xấu, lười biếng, 

gian giảo, tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải 

giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên 

một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước 

Việt Nam độc lập. 

Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực 

hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH. 

Vấn đề thứ năm - Thuế thân, thuế chợ, thuế đò, là một lối bóc lột vô nhân đạo. Tôi 

đề nghị bỏ ngay ba thứ thuế ấy. Cuối cùng tôi đề nghị tuyệt đối cấm hút thuốc 

phiện. 

Vấn đề thứ sáu - Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào 

Giáo và đồng bào Lương, để  dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: TÍN 

NGƯỠNG TỰ DO và Lương Giáo đoàn kết. 

  

  

LỜI CẢM ƠN ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO
11

 

  

Kính gửi các giám mục và đồng bào  công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn bức thư các vị đã gửi cho chúng tôi. Trong thư 

nói: 



“Dù phải hy sinh xương máu để kiến thiết một nước nhà tự do hạnh phúc hoàn 

toàn, thì chúng tôi cũng sẵn sang không ngần ngại''. 

Câu nói nhiệt thành đó tỏ rằng các vị là những người chân chính yêu nước, đồng 

thời cũng là những chân chính tín đồ của đức Giêsu. Đức Giêsu hy sinh vì muốn 

loài người được tự do hạnh phúc, đồng bào ta cả lương cả giáo cũng vì tự do hạnh 

phúc cho toàn dân mà hy sinh phấn đấu. 

Chúng tôi mong rằng các anh em công giáo toàn thế giới sẵn sàng hưởng ứng lời 

kêu gọi thống thiết của đồng bào công giáo ta. 

Một lần nữa tôi cảm ơn các vị và chúc các vị bình yên. 

  

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1945. 

                        HỒ CHÍ MINH 

  

  

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO TỈNH LAO CAI
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Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1945 

  

Hỡi đồng bào yêu quý ở Lao Cai! 

Tôi biết những ngày gần đây, đồng bào nóng ruột lắm! Mà nóng ruột là phải. Nước 

nhà đã độc lập rồi, lá quốc kỳ màu đỏ sao vàng đã bay phất phới khắp nước Việt 



Nam. Ấy thế mà đồng bào yêu quý ở biên thuỳ, vì đường sá xa xôi nên không biết 

rõ tình thế, bảo không nóng ruột làm sao được? 

Tôi biết tấm lòng yêu nước thương nòi của đồng bào lúc này rất sôi nổi. Đấy là 

một chứng cớ rất tốt đẹp cho vận mệnh nước nhà. 

Ngày 19 tháng 8 cuộc khởi nghĩa do Mặt trận Việt Minh lãnh đạo đã thành công. 

Ngày 2 tháng 9 bản Tuyên ngôn Việt Nam Độc Lập đã ban bố. Vua Bảo Đại đã tự 

nguyện thoái vị, chính thể Dân chủ Cộng hoà đã thành lập. 

Từ đây đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, phải tranh đấu đến kỳ cùng để 

mưu tự do hạnh phúc cho dân tộc. Tôi tin rằng đồng bào Lao Cai sẽ nhiệt liệt 

hưởng ửng lời kêu gọi của Chính phủ. Tất cả nhân dân Lao Cai, không phân biệt 

trai gái, già trẻ, giàu nghèo, lương giáo, không phân biệt Mán, Mường, Mèo, v.v, 

cùng nhau hăng hái đứng lên phấn đấu để củng cố nền độc lập của nước nhà và xây 

dựng nền hạnh phúc tự do cho dân chúng. 

Tuy rằng trong lúc này chúng ta chưa có dịp gặp mặt nhau, nhưng lòng tôi vẫn 

luôn luôn nhớ đến đồng bào. 

Xin đồng bào hãy nhận tấm lòng thân ái của tôi và của Chính phủ. 

  

Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

                               HỒ CHÍ MINH 

  

  

 THƯ GỬI CÁC VỊ LINH MỤC VÀ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO VIỆT 

NAM
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Các vị Linh mục Việt Nam và đồng bào công giáo Việt Nam, 

Cách một nghìn chín trăm bốn mươi nhăm năm trước, cũng ngày hôm nay, một vị 

thánh nhân là đức Chúa Giêsu ra đời. 

Suốt đời Ngài chỉ hy sinh phấn đấu cho tự do, cho dân chủ. 

Từ ngày Ngài giáng sinh đến nay đã gần 2000 năm, nhưng tinh thần thân ái của 

Ngài chẳng những không phải nhạt mà tủa
14

 ra đã khắp, thấm vào đã sâu. 

Hiện nay toàn quốc đồng bào ta, công giáo và ngoại công giáo, đều đoàn kết chặt 

chẽ, nhất trí đồng tâm như con một nhà, ra sức tranh đấu để giữ gìn nền độc lập của 

Tổ quốc! Ngoài sa trường thì xương máu của chiến sĩ công giáo và ngoại công giáo 

đã xây nên một bức thành kiên cố vĩ đại để cản lại kẻ thù chung là bọn thực dân 

Tây. Ở khắp nước, thì đồng bào công giáo và ngoại công giáo đương đem cả lực 

lượng giúp vào cuộc kháng chiến và kiến quốc. Tinh thần hy sinh phấn đấu tức là 

noi theo tinh thần cao thượng của đức Chúa Giêsu. 

Trong lịch sử Việt Nam ta, lần này là lần đầu mà đồng bào công giáo ta làm lễ 

Noen một cách vui vẻ sung sướng trong nước Việt Nam độc lập tự do. Tôi chắc 

rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các vị Giám mục Việt Nam đồng bào công 

giáo quyết một lòng với nhân dân toàn quốc để giữ vững nền tự do độc lập đó. 

Tôi xin thay mặt đồng bào toàn quốc chúc các vị Giám mục Việt Nam và toàn thể 

đồng bào công giáo, ngày lễ Noen vui vẻ sung sướng. 

Ngày 25 tháng 12 năm 1945 

Chủ tịch Chính phủ 

Dân chủ Cộng hoà Việt Nam 

HỒ CHÍ MINH 



  

  

 Ý NGHĨA TỔNG TUYỂN CỬ
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Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, 

có đức, để gánh vác công việc nước nhà. 

Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền 

ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu 

nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có 

hai quyền đó. 

Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết. 

Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. 

Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân. 

Vậy nên khẩu hiệu cuộc Tổng tuyển cử thứ nhất của nước Việt Nam ta phải là: 

Kháng chiến đến cùng để hoàn toàn độc lập! 

Ra sức phấn đấu để xây dựng nước nhà. 

Tôi mong rằng toàn thể quốc dân sẽ hăng hái tham gia cuộc Tổng tuyển cử này. 

  

HỒ CHÍ MINH 

  

  

LỜI PHÁT BIỂU TẠI LỄ MỪNG LIÊN HIỆP QUỐC GIA
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Nước Phật
18

 ngày xưa có những 4 đảng phái làm ly tán lòng dân và hại Tổ quốc. 

Nhưng nước Việt Nam ngày nay chỉ có 1 đảng phái là toàn dân quyết tâm giành 

độc lập. Tín đồ Phật giáo tin ở Phật; tín đồ Giatô tin ở đức Chúa Trời; cũng như 

chúng ta tin ở đạo Khổng. Đó là những vị chí tôn nên chúng ta tin tưởng. 

Nhưng đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy. 

Nói hy sinh phấn đấu thì dễ, nhưng làm thì khó. Trước Phật đài tôn nghiêm, trước 

quốc dân đồng bào có mặt tại đây tôi xin thề hy sinh đem thân phấn đấu để giữ 

vững nền độc lập cho Tổ quốc. Hy sinh nếu cần đến hy sinh cả tính mạng, tôi cũng 

không từ. 

  

  

THƯ GỦI LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VÀ NHÀ DỤC ANH
20

 CÔNG GIÁO 

THÁI BÌNH
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Ngày 28 tháng 4 năm 1946 tôi về dự lễ lạc thành đê Hưng Nhân, đồng bào Thái 

Bình tặng cho tôi nhiều vật kỷ niệm quý báu như: 

- Củ khoai, trái bí to nhất trong tỉnh, 

- Vở học của một em bé trong bình dân học vụ, 

- Nước mắm làm bằng tôm,                                            

- Chiếu và vải tự tay chị em phụ nữ dệt, 

- Khăn tay của thiếu nữ Tiền phong thêu, 

- Quyển sổ vàng của anh em công chức Thái Bình, 



- Bài thơ của văn hoá Công giáo Thái Bình. 

Trong các vật kỷ niệm, cái khung ảnh bằng lụa, do Nhà Dục anh Công giáo thêu, 

và Liên đoàn Công giáo biếu tôi, làm cho tôi đặc biệt cảm động. 

Các bà phước ngày đêm chăm nuôi các trẻ em đã rất khó nhọc, thế mà còn bớt thì 

giờ để thêu cái khung ảnh rất đẹp. Tôi trông thấy trong mỗi đường kim, trong mỗi 

mối chỉ, đã thấm thía bao nhiêu cái tinh thần yêu mến giữa đồng bào công giáo với 

tôi. Do đó, chúng ta đủ thấy rằng: Đồng bào ta không chia lương giáo, ai cũng 

tương ái, tương thân, đoàn kết chặt chẽ thành một khối. 

Tôi cảm ơn và xin chúc toàn thể đồng bào công giáo luôn luôn mạnh khoẻ, để 

phụng sự Tổ quốc, phụng sự Chúa Trời. 

Lời chào thân ái 

HỒ CHÍ MINH 

  

   

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO NHÂN NGÀY LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH
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Cùng đồng bào công giáo, 

Cùng đồng bào toàn quốc, 

Gần 20 thế kỷ trước, một vị thánh nhân đã ra đời. Cả đời Người chỉ lo cứu thế độ 

dân, hy sinh cho tự do bình đẳng. 

Trong lúc này, thực dân Pháp gây cuộc chiến tranh chúng mong cướp nước ta lần 

nữa. Chúng làm trái hẳn với lòng bác ái ủa Đức Giêsu. 



Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng 

chiến, để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. 

Nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ và quốc dân trân trọng chúc phúc toàn thể 

đồng bào công giáo. Đồng thời tôi kính cẩn cầu Đức Thượng đế phủ hộ dân tộc 

Việt Nam và giúp cho Việt Nam đi đến cuộc thắng lợi cuối cùng. 

 Thượng đế và Tổ quốc muôn năm! 

  

HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI GIÁM MỤC LÊ HỮU TỪ
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Gửi cụ Giám mục Lê Hữu Từ  

Thưa cụ, 

Tôi cảm ơn thơ cụ ngày 11-1-47. Vì giao thông hơi khó, đến nay mới trả lời được, 

xin cụ miễn thứ. 

Trong Hiến pháp ta đã định rõ: Tín ngưỡng tự do. Nếu ai làm sai Hiến pháp, khiêu 

khích công giáo thì sẽ bị phạt. 

Chắc cụ không bao giờ tin rằng Việt Minh chống đạo vì cụ thừa biết Việt Nam độc 

lập đồng minh là cốt đoàn kết tất cả đồng bào để làm cho Tổ quốc độc lập chứ 

không phải để chia rẽ, phản đối tôn giáo. 

Mà tôi cũng không bao giờ nghi rằng đồng bào công giáo chống Việt Minh, vì hơn 

ai hết, đồng bào công giáo càng mong cho Tổ quốc độc lập, cho tôn giáo được 



hoàn toàn tự do; và tôi chắc ai cũng tuân theo khẩu hiệu Phụng sự Thượng đế và 

Tổ quốc. 

Những sự xích mích nhỏ giữa một số đồng bào, tuy là đáng tiếc, vì đạo đức giáo 

hoá chưa được phổ cập, không thể động chạm đến sự đại đoàn kết của chúng ta. 

Như cụ đã nói trong thơ, tôi chắc vị Cố vấn lão thành và thân mến của tôi sẽ hết 

sức giúp, đặng triệt để hoàn thành đại đoàn kết, để toàn dân không phân lương 

giáo, chỉ một tâm lo chống ngoại xâm. 

Nhờ cụ cầu Chúa ban phúc cho nước nhà, mau đi đến kháng chiến thắng lợi. 

  

Lời chào thân ái 

Ngày 1 tháng 2 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI ÔNG VŨ ĐÌNH HUỲNH
23

 

  

Chú Huỳnh, 

l. Thơ 28-3 nhận được rồi. 

Những vấn đề có quan hệ đến các cơ quan, đã gửi cho họ rồi. 

2. Cụ Từ có viết thơ nói: Trong 7 người cụ Từ đảm bảo, và tôi đã ra lệnh thả, địa 

phương mới thả 5 người còn 2 người còn phải giam. Và cụ Từ nói: Hình như địa 

phương nghi ngờ, không muốn cho những người ấy ở với cụ Từ (thơ 19-3-1947). 



Một việc giản đơn như thế, mệnh lịnh ra đã lâu, mà đến nay địa phương làm còn lỡ 

dở chưa xong. 

Chú phụ trách nhắc lại, bảo địa phương thả ngay 2 người đó, và để họ về ở với cụ 

Tử. Xong việc rồi, chú điện về báo cáo ngay. 

3- Nhiệm vụ của chú ở đó là để cùng với cụ Từ, dàn xếp việc xích mích giữa đồng 

bào lương giáo, để thể hiện đoàn kết kháng chiến. 

Vì vậy, chú cần phải khôn khéo và cẩn thận, từ lời nói cho đến việc làm. 

Ngày tôi gặp cụ Từ ở Nho Quan, cụ tỏ vẻ rất hoan nghênh và yêu mến chú. Nay vì 

thái độ chú thế nào, mà cụ Từ nói: Hôm nọ linh mục bí thư của cụ đến thăm chú, 

thì thấy thái độ chú đổi khác. Theo ý chú, thì ở Kim Sơn có cuộc âm mưu chính trị 

do cụ Từ và các linh mục đỡ đầu. Và những lời xúc phạm đến danh dự của cụ Từ. 

Đó là những lời cụ Từ nói. 

Bất kỳ thế nào, chú phải lập tức đi gặp cụ Từ, và giải thích rõ ràng, làm cho hết sự 

hiểu lầm đó, rồi nói với cụ viết thơ cho tôi. 

4- Việc phá cầu, cụ Từ đã hứa với tôi: Khi nào cần phải phá, thì cụ Từ sẽ khuyên 

dân tự động phá. Vậy các anh em không phải lo đến việc đó. 

5- Nhờ chú đưa thơ sau đây cho cụ Từ
24

 và gửi lời tôi hỏi thăm cụ Ngô Tử Hạ. 

  

Chào thân ái và quyết thắng. 

             Ngày 4 tháng 4 năm 1947 

                                                   HỒ 

Cụ Từ nói: Nghe nói có người tổ chức ban chuyên môn tuyên truyền phản công 

giáo, chú điều tra xem hư thực  thế nào, báo cáo cho biết. 



                            

  

GỬI ANH EM VĂN HOÁ VÀ TRÍ THỨC  NAM BỘ
25

 

  

Cùng đồng bào văn hoá và trí thức Nam Bộ, 

Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chính phủ cùng toàn thể 

đồng bào Việt Nam kiên quyết chiến đấu, tranh quyền thống nhất và độc lập cho 

nước nhà để cho văn hoá cũng như chính trị và kinh tế, tín ngưỡng, đạo đức đều 

được phát triển tự do. Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự 

nghiệp phò chính trừ tà
26

, mà anh em văn hoá và trí thức phải làm cũng như là 

những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống 

nhất và độc lập cho Tổ quốc. 

Nhân dân ta sẵn lòng thân thiện với nhân dân Pháp, nhưng quyết không chịu làm 

nô lệ cho thực dân phản động. Anh em văn hoá với trí thức là lớp tiên tri tiên 

giác
27

, càng phải quyết tâm không chịu làm nô lệ. 

Tôi xin gửi anh em lời chào thân ái và quyết thắng. 

  

Ngày 25 tháng 5 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM
28

 

  



Nhân ngày lễ Phật rằm tháng Bảy, tôi kính cẩn cầu nguyện Đức Phật bảo hộ Tổ 

quốc và đồng bào ta, và tôi gửi lời thân ái chào các vị trong Hội Phật tử. 

Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ Cộng hoà, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín 

ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách thuận tiện. 

Thế là: Nước có độc lập, thì đạo Phật mới dễ mở mang. Bọn thực dân Pháp muốn 

cướp nước ta. Chúng đốt chùa chiền, phá tượng Phật, hành hạ tăng ni, tàn sát đạo 

hữu. Chúng hòng phá tan đạo Phật. 

Đức Phật là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn 

Người phải hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác ma. 

Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu, khángchiến đến cùng, để 

đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống 

nhất và độc lập của Tổ quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức 

Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ. 

Trong cuộc kháng chiến cứu nước, đồng bào Phật giáo đã làm được nhiều. Tôi cảm 

ơn đồng bào, và mong đồng bào cố gắng thêm, cố gắng mãi, cho đến ngày trường 

kỳ kháng chiến thắng lợi, thống nhất độc lập thành công. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 15 tháng 7 âm lịch
29

 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ NAM BỘ MIỀN NAM TRUNG BỘ 

NHÂN KỶ NIỆM  



NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN
30

 

  

Hôm nay cuộc kháng chiến oanh liệt ở Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ vừa đúng 

hai năm. 

Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ và nhân dân toàn quốc nghiêng mình trước linh 

hồn các chiến sĩ  và các đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc. 

Tôi gửi lời an ủi những chiến sĩ và đồng bào hoặc bị thương, hoặc bị địch giam 

cầm, hoặc đang vì khổ sở nơi địch chiếm đóng. 

Tôi gửi lời thân ái khen ngợi toàn thể đồng bào và chiến sĩ đang hăng hái chiến 

đấu. 

Đã hai năm nay chiến sĩ và đồng bào ta hy sinh nhiều tính mệnh, tài sản, chịu 

nhiều cực khổ gian nan. 

Song lòng yêu nước ngày càng nồng nàn, chí dũng cảm ngày càng bền chặt, sức 

chiến đấu ngày càng gia tăng chí quyết thắng ngày càng vững chắc. Các bạn là đội 

xung phong của dân tộc, con yêu của nước nhà. 

Cuộc kháng chiến thần thánh toàn dân, toàn diện đã chin tháng nay, đồng bào và 

chiến sĩ cả nước đã chen vai thích cánh cùng các bạn hy sinh và tranh đấu làm hậu 

thụẫn vững vàng cho các bạn. 

Chúng ta, từ Chính phủ đến nhân dân, Nam đến Bắc, già đến trẻ, giàu đến nghèo, 

đều kiên quyết một lòng không chịu mất nước, không làm nô lệ, không chịu chia 

rẽ. 

Chúng ta, bên lương cũng như bên giáo, Phật cũng như Cao Đài, đoàn kết chặt chẽ, 

kiên quyết kháng chiến để giải phóng giống nòi, giữ gìn Tổ quốc. 



Chúng ta, từ chiến sĩ trước mặt trận đến đồng bào hậu phương, đều đem lòng quyết 

tử phá địch, để mở con đường sinh tồn, tự do. 

Chúng ta vì sẵn sàng cộng tác với nhân dân Pháp một cách thân thiện và bình đẳng, 

chúng ta càng quyết kháng chiến để tranh đấu cho kỳ được quyền thống nhất và 

độc lập thật sự. 

Lực lượng của 20 triệu người vì tự do, vì Tổ quốc, vì chính nghĩa mà kháng chiến 

là một lực lượng tất thắng. 

Nhân dịp này, tôi thiết tha kêu gọi những đồng bào vì một cớ gì mà lầm đường lạc 

lối hãy kịp trở về với Tổ quốc. Dù sao các người cùng là ruột thịt. Tôi tin rằng các 

người không thể nỡ lòng giúp địch làm cho đồng bào Việt Nam ta khổ nhục mãi; 

tôi rất đau lòng thấy cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn. 

Tôi mong rằng các người hãy mau tỉnh ngộ. Và  cam đoan rằng Tổ quốc, đồng bào 

và Chính phủ bao giờ cũng khoan hồng. Một khi các người đã trở về với Tổ quốc 

thì các người sẽ được hoan nghênh rộng rãi như những người con đi lạc mới về.   

Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý! 

Lòng Hồ Chí Minh và Chính phủ cùng toàn thể quân đội và nhân dân các nơi luôn 

luôn ở bên cạnh các bạn, theo dõi các bạn, yêu mến các bạn. Chúng ta tay cầm tay 

mạnh dạn tiến lên. 

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi! 

Thống nhất độc lập nhất định thành công! 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày23 tháng 9 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 



  

   

 ĐIỆN GỬI GIÁM MỤC LÊ HỮU TỪ
31

 

  

Gửi Giám mục Lê Hữu Từ 

Phát Diệm - Ninh Bình, 

Nhân dịp Lễ Nôen, tôi kính chúc cụ mọi sự lành để phụng sự Đức Chúa và để lãnh 

đạo đồng bào công giáo tham gia kháng chiến, đặng tranh lại thống nhất và độc lập 

cho Tổ quốc. Tôi nhờ cụ chuyển lời tôi chúc phúc cho toàn thể đồng bào công 

giáo. 

Ngày 8 tháng 12 năm 1947 

Chủ tịch Chính phủViệt Nam 

HỒ CHÍ MINH 

 ' 

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO NHÂN DỊP LỄ NÔEN 1947
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Đồng bào thân mến, 

Nhân dịp Nôen, tôi gửi lời thân ái chúc toàn thể đồng bào công giáo được Chúa 

ban phúc. Gần 2000 năm trước, Đức Chúa đã cho loài người quyền tự do và dạy 

loài người lòng bác ái. Thế mà thực dân phản động Pháp tàn sát đồng bào ta, phá 

phách nhà thờ chung, khinh rẻ tôn giáo. Chúng làm trái với lòng của Chúa, chúng 

sẽ bị tội, sẽ thất bại. 



Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được 

độc lập, tôn giáo được tự do. Đức Chúa phù hộ chúng ta, chúng ta chắc sẽ thắng 

lợi. 

Trong cuộc kháng chiến, nhiều đồng bào công giáo hăng hái hy sinh. Tôi đề nghị 

toàn thể đồng bào công giáo trong kỳ lễ Nôen này cầu nguyện cho linh hồn các 

chiến sỹ giáo và lương đã bỏ mình vì nước và cầu nguyện cho Tổ quốc ta được 

thắng lợi. 

Ngày 24 tháng 12 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

ĐIỆN VĂN GỬI LINH MỤC LÊ VĂN YÊN (BẮC NINH)
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Thưa ngài, 

Tôi rất vui lòng được UBKC Khu XII báo cáo rằng: Ngoài sự làm tròn nhiệm vụ 

một uỷ viên trong UBKC tỉnh Bắc Ninh, ngài đã luôn luôn ra sức củng cố tinh thần 

đại đoàn kết giữa đồng bào lương và giáo. Ngài luôn, luôn tận tâm săn sóc các anh 

em thương binh. 

Ngài lại không nhận lương phụ cấp. 

Như thế là ngài đã nêu cao cái gương Cần, Kiệm, Liêm, Chính cho mọi người. 

Ngài đã và đang giúp một cách đắc lực vào công cuộc kháng chiến cứu nước. 

Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ khen ngợi ngài. Tôi chắc chắn rằng với những 

người đại biểu hy sinh kiên nhẫn như ngài thì trường kỳ kháng chiến nhất định 

thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. 



Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 3 năm 1948 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

6 ĐIỀU KHÔNG NÊN VÀ 6 ĐIỀU NÊN LÀM
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Nước lấy dân làm gốc. 

Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân, vậy tất cả anh 

chị em cán bộ đội, cơ quan Chính phủ và các đoàn thể, trong khi tiếp xúc hoặc 

sống chung với nhân dân, ai ai cũng phải nhớ và thực hành 12 điều sau đây: 

6 điều không nên: 

1. Không nên làm điều gì có thể thiệt đến nương vườn hoa màu, hoặc làm bẩn, làm 

hư nhà cửa, đồ đạc của dân. 

2. Không nên năn nỉ quá hoặc mượn cho bằng được những đồ vật người ta không 

muốn bán hoặc cho mượn. 

3. Không nên đưa gà còn sống vào nhà đồng bào miền ngược. 

4. Không bao giờ sai lời hứa. 

5. Không nên xúc phạm đến tín ngưỡng phong tục của dân (như nằm trước bàn thờ, 

giơ chân lên bếp, đánh đàn trong nhà, v.v.). 

6. Không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh 

họ. 

 6 điều nên làm: 



1. Giúp công việc thực tế hàng ngày cho đồng bào như việc gặt hái, lấy củi, nước, 

vá may, v.v ) 

2. Tuỳ khả năng mà mua giùm những đồ cần dung cho những người ở xa chợ búa 

(như dao, muối, kim, chỉ, bút, giấy, v.v). 

3. Nhân những lúc rảnh, kể cho đồng bào nghe những chuyện vui ngắn, giản dị có 

ích lợi cho tinh thần kháng chiến mà không lộ bí mật. 

4. Dạy dân chữ quốc ngữ và những điều vệ sinh thường thức. 

5. Nghiên cứu cho hiểu rõ phong tục mọi nơi, trước để gây cảm tình và sau để dần 

dần giải thích cho dân bớt mê tín. 

6. Làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, làm công việc, trọng kỷ luật. 

  

 Bài thơ cổ động 

          Mười hai điều trên, 

Ai làm chả được. 

Hễ người yêu nước, 

Nhất quyết không quên. 

Tập thành thói quen 

Muôn người như một. 

Quân tốt dân tốt, 

Muôn sự đều nên. 

Gốc có vững cây mới bền, 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. 



                                                    Ngày 5 tháng 4 năm 1948 

  

   

  

LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO CAO ĐÀI, HOÀ HẢO
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Cùng đồng bào Cao Đài  và Hoà Hảo, 

Hai phái Cao Đài do cụ Cao Triều Phát lãnh đạo luôn luôn cùng đồng bào toàn 

quốc hăng hái kháng chiến. Tổ quốc và Chính phủ sẽ nhớ công những người con 

trung thành. 

Gần đây một số lớn đồng bào Hoà Hảo đã quay súng chống địch và trở về với Tổ 

quốc yêu mến. 

Chính phủ rất hoan nghênh những anh em tỉnh ngộ. 

Tôi đã thường nói: Trừ một bọn rất ít đại Việt gian, đồng bào ta ai cũng có lòng 

yêu nước. Tuy có một đồng bào lầm lạc, qua một thời gian, những người ấy dần 

dần giác ngộ và quay về với Tổ quốc. 

Nay đồng bào Hoà Hảo Sa Đéo đã xung phong bỏ quân giặc cướp nước mà về với 

Tổ quốc thân yêu. 

Chính phủ và toàn quốc đồng bào đang chờ đợi để hoan nghênh những người hiện 

đang lầm đường theo giặc sẽ noi gương ái quốc của anh em Hoà Hảo đó. 

Toàn dân đoàn kết muôn năm. 

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. 

  



HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TOÀN QUỐC NHÂN NGÀY LỄ 

THIÊN CHÚA GIÁNG SINH
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Nhân ngày Thiên Chúa giáng sinh, tôi gửi lời thân ái chào mừng đồng bào. 

Đã ba năm nay, dân tộc ta hy sinh kháng chiến chống giặc xâm lăng. Dù khó nhọc, 

hy sinh đến thế nào chúng ta vẫn giữ vững lòng tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. 

Vì cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa. 

Đồng bào vẫn cầu nguyện Chúa luôn luôn ban phúc cho dân tộc ta, vì tự vệ mà 

phải chống giặc. Nhờ Chúa mà đến nay, dân tộc ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn, 

sức kháng chiến của ta đã hùng mạnh càng thêm hùng mạnh. Thắng lợi càng ngày 

càng gần. 

Hôm nay, đồng bào lễ Chúa trong một bầu không khí chiến tranh, vì giặc Pháp còn 

đang giày xéo trên nước ta. Song rồi đây, thắng lợi sẽ cho chúng ta lễ Chúa long 

trọng hơn, trong một bầu không khí vui vẻ và tươi sang của một nước hoàn toàn 

thống nhất và độc lập. 

Vậy đồng bào hãy cùng tôi cầu nguyện Chúa cho ngày thắng lợi sắp tới của dân 

tộc.  Tôi cầu nguyện Chúa luôn luôn ban phúc lành cho đồng bào. 

  

  

Ngày 25 tháng 12 năm 1948 



Chủ tịch nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

HỒ CHÍ MINH        
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 Hỡi đồng bào thân mến! 

Giặc Pháp nhảy dù Phát Diệm. Chúng đã xâm phạm đến đất Thánh của Việt Nam. 

Tôi rất đau lòng. Giặc Pháp lại tuyên bố dối rằng Đức cha Từ mời chúng đến. 

Giặc Pháp làm như vậycó hai mục đích độc ác: 

Một là để bôi nhọ đồng bào công giáo, làm cho người ta hiểu lầm rằng đồng bào 

công giáo phản Tổ quốc, theo thực dân. 

Hai là để gây một cuộc nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn, để chúng được lợi. 

Nhưng giặc Pháp sẽ thất bại. Vì đã mấy năm nay, đồng bào công giáo đều hăng hái 

tham gia kháng chiến cứu nước. Vì mấy năm nay giặc Pháp ở nhiều nơi phá hoại 

nhà thờ, hành hạ cha cố, hãm hiếp bà phước, giết hại và cướp bóc đồng bào giáo 

cũng như đồng bào lương. Vì vậy, mặc dầu lúc đầu chúng nó giả nhân, giả nghĩa, 

dụ dỗ mua chuộc, đồng bào công giáo cũng quyết không để chúng lừa bịp. 

Chính phủ đang phái quân đội đến đánh giặc thực dân, để cứu đồng bào công giáo 

vùng này khỏi xiềng xích của bọn ác quỷ ấy. 

Vậy đồng bào cần phải ra sức giúp đỡ bộ đội ta về mọi mặt để đánh tan lũ giặc, để 

cứu mình, cứu nước. 



Giặc Pháp nhất định sẽ thất bại mau chóng, vì ở Việt Nam  thì chúng ngày càng 

thua nặng các nơi, ở nước Pháp tình hình nội bộ ngày càng nguy ngập. 

Tôi cầu nguyện Đức chúa phù hộ đồng bào giữ vững tinh thần ái quốc, đủ sức 

chống lại giặc Pháp, đặng làm làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng là: 

Phụng sự Đức Chúa. 

Phụng sự Tổ quốc. 

  

Trung tuần tháng 10 năm 1949 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO NHÂN DỊP TẾT NÔEN
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Kính gửi đồng bào công giáo toàn quốc, 

Nhân dịp tết Nôen, tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái chúc phúc đồng bào. 

Chúng ta ăn tết Nôen này trong sự đau thương, giặc Pháp đã tiến công Phát Diệm, 

đã xâm phạm đến đất Thánh ta, và vì đồng bào công giáo Phát Diệm, Bùi Chu và 

nhiều nơi khác đang đau khổ dưới gót sắt của giặc Pháp dã man. 

Vậy trong tết Nôen này, chúng ta phải nhớ đến đồng bào trong những nơi ấy, 

chúng ta phải đoàn kết hơn nữa, kiên quyết hơn nữa, để giải phóng đất Thánh của 

chúng ta, và giải phóng tất cả đất nước của chúng ta. 

Tôi kính cẩn cùng đồng bào cầu nguyện Đức Chúa ban phúc cho nước ta và tôi quả 

quyết tuyên bố đồng bào rằng ta nhất định thắng lợi. 



Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 
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Cùng đồng bào công giáo, 

Nhân dịp các vị đại biểu đi công tác, tôi gửi lời thân ái chúc phúc đồng bào, tôi 

riêng hỏi thăm các cụ phụ lão và các cháu thanh niên cùng nhi đồng. Sau đây, tôi 

có vài lời nhắn nhủ đồng bào như sau: 

Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bước sang năm thứ tư. Đồng bào đều biết rằng: 

ngày bắt đầu kháng chiến, lực lượng quân sự của giặc Pháp mạnh hơn ta. Thế mà 

ta càng ngày càng thắng lợi. Đó là nhờ sức đại đoàn kết của toàn dân và sự hăng 

hái tham gia kháng chiến của mọi người, giáo cũng như lương. 

Ngày nay, đồng bào đều thấy rõ rằng: lực lượng và tinh thần của địch ngày càng 

sút kém. Lực lượng và tinh thần của ta ngày càng tăng thêm. Vì vậy, năm 1950 là 

năm ta phải chuẩn bị mau đầy đủ để chuyển mau sang tổng phản công. 

Muốn như thế, thì đồng bào lương cũng như giáo, đã đoàn kết phải đoàn kết khăng 

khít hơn nữa, đã tham gia kháng chiến phải thi đua tham gia mạnh hơn nữa. Mà 

như thế, thì địch nhất định bại, ta nhất định thắng. 

Tôi tin vào lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào. Tôi mong rằng mỗi người đều 

cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để đến ngày Tổ quốc thống nhất và độc lập thật sự, 

mỗi người đều có thể tự hào rằng: ''Tôi đã góp một phần vào thắng lợi chung''. 

Trên nhờ Đức Chúa, dưới nhờ nhân dân, kháng chiến nhất định thắng lợi. 



Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 12 năm 1949 

HỒ CHÍ MINH         
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Đồng bào thân mến, 

Nhân lễ Thiên Chúa giáng sinh, tôi thân ái gửi lời hỏi thăm đồng bào và chúc đồng 

bào ngày Tết. 

Năm nay, một lần nữa chúng ta mừng ngày sinh nhật Đức Chúa trong khói lửa 

kháng chiến. Đó là vì bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã làm trái với lòng 

Đức Chúa, chúng đưa hoạ chiến tranh hãm hại nhân dân ta. 

Cho nên nhân ngày này, chúng ta càng phải ghi nhớ lời dạy của Đức Chúa ''Phải 

thương yêu nhau, đùm bọc nhau để chống kẻ hung ác''. Kẻ hung ác chính là bọn 

thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ. 

Lâu nay, đồng bào đã ghi nhớ lời dạy của Đức Chúa và lời kêu gọi của Tổ quốc, đã 

đoàn kết và kháng chiến. 

Ngày nay, cuộc kháng chiến cứu nước đang chuyển sang giai đoạn mới, đồng bào 

càng phải vì Đức Chúa, vì Tổ quốc mà đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, kháng chiến 

hăng hái hơn nữa, để sớm đến ngày thắng lợi và thái bình. 

Tôn kính cầu Đức Chúa ban cho đồng bào mọi phúc lành. 

  



HỒ CHÍ MINH 

                               

  

LỜI KẾT THÚC BUỔI RA MẮT CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
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Thưa các vị, 

Sau khi nghe đồng chí Trường Chinh báo cáo về việc Đảng Lao động Việt Nam 

thành lập, các vị đều tỏ ý hoan nghênh. Các vị là những người đại biểu cho Mặt 

trận dân tộc thống nhất, tức là đại biểu cho toàn dân. Ý kiến của các vị tức là ý kiến 

chung của toàn dân. Vì vậy, các vị đã hoan nghênh, yêu chuộng Đảng Lao động 

Việt Nam, thì chúng tôi chắc rằng đối với Đảng Lao động Việt Nam, toàn thể nhân 

dân đều sẽ hoan nghênh, yêu chuộng. 

Về chính sách, Đảng cương, tổ chức, v.v. của Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí 

Trường Chinh đã trình bày tường tận. Đây tôi chỉ thay mặt Đảng Lao động Việt 

Nam mà trân trọng cảm ơn các vị, và tóm tắt lại vài điểm sau này: 

- Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: 

  

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC 

- Nhiệm vụ của Đảng Lao động Việt Nam là kiên quyết lãnh đạo toàn dân đi đến: 

  

KHÁNG CHIẾN THẮNG LỢI, KIẾN QUỐC THÀNH CÔNG 



Chính sách quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, v.v. của Đảng Lao động Việt Nam 

đã nói rõ trong bản Tuyên ngôn và Chính cương. Chính sách ấy có thể đúc lại 

trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta: 

  

ĐỘC LẬP- THỐNG NHẤT- DÂN CHỦ- PHÚ CƯỜNG 

Chúng tôi xin nói thêm hai điểm, nói rõ để tránh mọi sự có thể hiểu lầm: 

Một là về vấn đề tôn giáo, thì Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền 

tự do tín ngưỡng của mọi người. 

Hai là đối với các đảng phái, các đoàn thể bạn trong Mặt trận dân tộc, thì Đảng Lao 

động Việt Nam chủ trương: Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài, cùng nhau tiến 

bộ. 

Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 

nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng 

hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những 

người mà: 

- Giàu sang không thể quyến rũ, 

- Nghèo khó không thể chuyển lay, 

- Uy lực không thể khuất phục. 

Nói về người cách mạng và đảng cách mạng, nhà đại văn hào Trung Quốc là ông 

Lỗ Tấn có câu thơ: 

“Hoành mỹ lãnh đối thiên phu chỉ, 

 Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu''. 

 Xin tạm dịch là: 



“Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, 

 Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng''. 

“Nghìn lực sĩ'' có nghĩa là những kẻ địch mạnh, thí dụ: lũ thực dân Pháp, bọn can 

thiệp Mỹ. Cũng có nghĩa là những sự khó khăn gian khổ. 

“Các nhi đồng'' nghĩa là quần chúng nhân dân hiền lành, đông đảo. Cũng có nghĩa 

là những công việc ích quốc, lợi dân. 

Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, 

không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động 

Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân. 

Tuy vậy Đảng Lao động Việt Nam cũng do nhiều người tổ chức lại mà thành. Mà 

người thì ai cũng có ít nhiều khuyết điểm. Vì vậy, Đảng Lao động Việt Nam mong 

mỏi và hoan nghênh sự phê bình thật thà của các đảng phái và đoàn thể bạn, của 

các nhân sĩ và của toàn thể đồng bào để cho Đảng tiến bộ mãi. 

Sau hết, chúng tôi xin hứa rằng Đảng Lao động Việt Nam quyết làm tròn nhiệm vụ 

của mình là đưa toàn dân đến: Kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. 

  

  

TỔ QUỐC ĐỘC LẬP TÔN GIÁO MỚI TỰ DO
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Cuối tháng 10 vừa qua, Nhân dân tham chính hiệp hội Trung Quốc (tức là Quốc 

hội lâm thời) họp Hội nghị toàn quốc. Đại biểu công giáo là ông Ngô Diệu Tôn báo 

cáo: 

“Ngày trước, đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc bị bọn đế quốc lợi dụng, nhất là đế 

quốc Mỹ. Ngày nay, Tổ quốc được giải phóng, tôn giáo mới được tự do. 



“Từ tháng 7 năm ngoái, trong giáo dân Trung Quốc, bắt đầu cuộc vận động ''tự 

trị, tự dưỡng, tự truyền'', nghĩa là giáo dân tự cai quản lẫn nhau, không cần cha cố 

ngoại quốc; các cha cố Trung Quốc tự làm ăn không nhờ vả ai; giáo dân tự tuyên 

truyền đạo Chúa. Đến nay, hơn 30 vạn giáo dân (l phần 3 tổng số) đã ký tên ủng hộ 

phong trào ấy. Do lòng yêu nước và sự giác ngộ lên cao, giáo dân khắp nước đã gỡ 

mặt nạ những bọn mượn tên Chúa để lừa bịp nhân dân và làm tay sai cho đế quốc. 

“Hiện nay, toàn thể giáo dân đều hăng hái tham gia mọi hoạt động ái quốc như: 

Chống Mỹ giúp Triều, quyên máy bay, xe tăng cho bộ đội, thi đua tăng gia sản 

xuất, thực hành tiết kiệm, học tập chính trị, v.v..''. 

Ông Ngô kết luận: ''Toàn thể giáo dân quyết cùng đồng bào cả nước đoàn kết chặt 

chẽ, để đánh tan bọn đế quốc xâm lược, xây dựng một nước Trung Quốc sung 

sướng, mạnh giàu, và giữ gìn dân chủ hoà bình thế giới''. 

Ở nước ta, đồng bào công giáo đều yêu nước và hăng hái tham gia kháng chiến. 

Gương sáng của giáo dân Trung Quốc càng làm cho đồng bào công giáo Việt Nam 

thêm tin tưởng và quyết tâm. 

  

CB 
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Đồng bào thân mến, 

Một lần nữa chúng ta chúc mừng ngày Sinh nhật Đức Chúa trong khói lửa chiến 

tranh mà giặc Pháp đã gây ra. 



Đức Chúa đã giáng thế và đã hy sinh cho tự do và bác ái giữa loài người. 

Song giặc Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã làm trái ngược với lời Chúa dạy. Chúng 

gây chiến tranh, chúng cướp bóc, tàn sát nhân dân ta, chúng hòng cướp nước ta, bắt 

ta làm nô lệ. 

Đức Chúa không bao giờ tha thứ 1ũ Xatăng ấy. 

Chúng ta quyết chiến thắng lũ quỷ cướp nước ấy. 

Trong ngày lễ Noen, tôi mong đồng bào nhớ cầu nguyện cho những chiến sĩ giáo 

và lương đã kháng chiến anh dũng và đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Nhớ cầu 

nguyện cho những vị giáo sĩ và bà phước từ Bắc đến Nam, đã vì chính nghĩa mà bị 

giặc Pháp giết hại. 

Tôi mong đồng bào đoàn kết thêm chặt chẽ trong công cuộc kháng chiến để phụng 

sự Đức Chúa, phụng sự Tổ quốc, và để thực hiện lờiChúa dạy: ''Hoà bình cho 

người lành dưới thế”. 

Tôi xin gửi đồng bào lời chào thân ái và quyết thắng và kính cầu Đức Chúa ban 

cho đồng bào mọi phúc lành. 

  

HỒ CHÍ MINH 
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“Ai mong muốn Mỹ phát động một cuộc chiến tranh chống Nga cộng sản thì người 

ấy là người phạm tội ác to chống lại lời thứ 5 của Đức Chúa: ''Mi sẽ không giết 

người”. 

''Nếu Pháp đã ký điều ước quân sự với Mỹ, và nếu Mỹ mở cuộc chiến tranh ''phòng 

ngừa'' chống Nga, thì thế nào? Trả lời thiết thực là: Hiệp ước ấy sẽ hoàn toàn 

không có giá trị. Chẳng những Pháp không buộc phải thi hành điều ước ấy, mà 

Pháp lại không có quyền hợp tác với Mỹ. 

Phải chăng đó là lời tuyên truyền của những người cộng sản Pháp? 

Thưa không phải. Đó là lời của Giám mục Ăngxen đã đăng trên tờ báo hàng tuần 

của Công giáo tỉnh Lyông ở Pháp (12-1951). 

Giám mục Ăngxen còn nói rõ: chiến tranh xâm lược là tội ác, nhưng chiến tranh để 

bảo vệ Tổ quốc thì cần, thì đúng. 

Xem đó thì biết rằng: Những người công giáo Việt Nam theo Pháp và bù nhìn, làm 

hại đồng bào, chẳng những là Việt gian, mà cũng là giáo gian. Còn những đồng 

bào công giáo kháng chiến mới là tín đồ chân chính của Đức Chúa, vì những đồng 

bào ấy thật thà 

Phụng sự Đức Chúa 

Phụng sự Tổ quốc.               

Đ.X. 

  

  

TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ
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(Báo cáo tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá 

II) 

… 

Tôn giáo: Phần lớn đồng bào tôn giáo, nhất là các tầng lớp lao động đều yêu nước 

kháng chiến, như công giáo ở nhiều nơi, như Cao Đài kháng chiến, v.v.. Một phần 

thì bị địch lợi dụng như nguỵ quân Cao Đài, Hoà Hảo, công giáo Nam Bộ. Một số 

đồng bào công giáo tuy bản chất thì tốt, nhưng bị bọn cầm đầu phản động lung lạc, 

nên họ hoài nghi chính sách của Đảng và Chính phủ. 

Đó là vì, địch dùng chính sách chia rẽ, song một phần cũng vì ta chưa có phương 

pháp thích hợp để vận động đồng bào tôn giáo. Đồng thời vì cán bộ ta kém, có nơi 

đã có những hành động lố lăng, phạm đến tín ngưỡng và quyền lợi của đồng bào 

tôn giáo. 

Nói tóm lại, tối đại đa số nhân dân ta là tốt, yêu nước, căm thù giặc, ủng hộ kháng 

chiến. Nhưng vẫn còn một số vì họ đặt lợi ích cá nhân, lợi ích giai cấp của họ lên 

trên lợi ích dân tộc, hoặc vì họ bị địch lừa phỉnh, mua chuộc mà có thái độ lừng 

chừng, hoặc ngoan cố, thậm chí phản động. 

Càng ngày địch càng dùng thủ đoạn quỷ quyệt và thâm độc hơn chia rẽ nhân dân 

ta, hòng phá khối đoàn kết toàn dân của ta. 

Chúng ta phải thi hành đúng chính sách của Đảng và Chính phủ đối với các giai 

cấp, tầng lớp, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, để mở rộng và củng cố 

Mặt trận dân tộc thống nhất, phá âm mưu của địch: dùng ngừời Việt đánh người 

Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 

Về Mặt trận Liên- Việt: Việc thi hành chính sách Mặt trận, cũng như tổ chức và 

công tác Mặt trận có bề rộng nhưng kém bề sâu, kém củng cố cơ sở của Mặt trận là 



công nông liên minh, vẫn thiên về đoàn kết một chiều, kém đấu tranh, giúp đỡ, phê 

bình, giáo dục. 

Các ban lãnh đạo Mặt trận sinh hoạt không đều, công tác bị động. Các cấp uỷ đối 

với Mặt trận thì hoặc khoán trắng, hoặc bao biện. Ta chưa phát huy hết khả năng 

của Mặt trận. 

Khuyết điểm ấy là do chúng ta còn coi nhẹ chính sách và công tác Mặt trận. Cán 

bộ và đảng viên ta phải hiểu: Mặt trận mạnh thì kháng chiến càng mạnh. Mặt trận 

hoạt động sôi nổi thì công việc kháng chiến càng thuận lợi. 

Chúng ta phải thi hành đúng chính sách Mặt trận của Đảng giúp Mặt trận hoạt 

động mạnh hơn, sâu hơn, thiết thực hơn. 

… 

   

TÁM ĐIỀU MỆNH LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT 
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Đã bao năm, thực dân Pháp và vua quan Việt Nam áp bức, bóc lột đồng bào miền 

núi thậm tệ. Nay Chính phủ ta phái quân đội đến tiêu diệt giặc Pháp và bè lũ bù 

nhìn phản quốc, để giải phóng cho đồng bào khỏi ách nô lệ và giúp đỡ đồng bào 

xây dựng một đời sống tự do, sung sướng hơn. 

Chính phủ đặt Tám điều mệnh lệnh sau đây để toàn thể cán bộ, quân đội và nhân 

dân noi theo: 

1. BẢO VỆ  TÍNH MẠNG VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN 



Toàn thể nhân dân, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng và nghề nghiệp, đều phải 

giữ gìn trật tự và ra sức ủng hộ chính quyền nhân dân, thật thà hợp tác với quân đội 

nhân dân, tuân theo pháp luật của Chính phủ và mệnh lệnh của quân đội. 

Chính quyền và quân đội nhân dân có nhiệm vụ đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, 

bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. 

Bọn Việt gian, mật thám, cướp bóc, quấy rối hoặc phá hoại trong nhân dân, sẽ bị 

trừng trị nghiêm khắc. 

2. BẢO VỆ NGHỀ NGHIỆP LÀM ĂN CỦA NHÂN DÂN 

Chính quyền và quân đội nhân dân phải bảo vệ cho nhân dân làm ăn yên ổn. 

Nhân dân lương thiện làm ruộng, làm thợ, buôn bán, v.v., ai làm nghề gì cứ tiếp 

tục nghề ấy. 

Những người bị địch dồn làng mà phải di cư hoặc những người phải tản cư theo 

kháng chiến đều nên trở về làng mạc làm ăn như cũ. 

3. TỊCH THU TÀI SẢN CỦA GIẶC PHÁP VÀ CỦA BỌN PHẢN QUỐC 

Những tài sản đó đều bị tịch thu và giao cho chính quyền nhân dân xử trí. 

Ruộng đất của chúng sẽ chia cho nông dân không có đất hoặc ít đất. 

Những người làm việc ở các sở giây thép, kho bạc, xưởng máy, đồn điền, kho tàng. 

v.v. của Pháp và bù nhìn, phải giữ gìn máy móc, dụng cụ, của cải, sổ sách để giao 

lại cho chính quyền nhân dân. Ai muốn tiếp tục làm việc, sẽ được chính phủ dùng 

theo tài năng của mình. 

4. BẢO VỆ ĐỀN CHÙA, NHÀ THỜ, TRƯỜNG HỌC, NHÀ THƯƠNG VÀ CÁC 

CƠ QUAN VĂN HOÁ, XÃ HỘI KHÁC 

Những người làm việc ở các cơ quan ấy cứ làm việc như thường. Chính quyền và 

quân đội nhân dân phải bảo hộ họ. 



Chính quyền, quân đội và đoàn thể phải tôn trọng tín ngưỡng, phong tục, tập quán 

của đồng bào 

5. THƯỞNG NGƯỜI CÓ CÔNG, PHẠT NGƯỜI CÓ TỘI 

Bọn phản quốc, đại gian đại ác sẽ bị trừng trị. 

Những người bị giặc bắt ép phải theo chúng, nay không chống lại chính quyền và 

quân đội nhân dân, thì sẽ được Chính phủ khoan hồng. 

Những người có công giúp chính quyền và quân đội nhân dân diệt giặc, trừ gian, sẽ 

được thưởng. 

Người nào thừa cơ phá hoại, trộm cắp, mang tiền của công hoặc giấy tờ đi trốn, 

hoặc không chịu giao lại cho chính quyền và quân đội nhân dân thì sẽ bị trừng trị. 

6. GIỮ GÌN TRẬT TỰ VÀ TRỊ AN 

Tàn quân của giặc Pháp và thổ phỉ đều phải ra thú với quân đội hoặc chính quyền 

nhân dân. 

Ai tự động ra thú và nộp hết vũ khí, sẽ được Chính phủ khoan hồng. 

Ai chống cự, không ra thú, hoặc giấu giếm vũ khí sẽ bị trừng phạt. 

Ai che giấu cho bọn thực dân, bù nhìn hoặc dung túng, giúp đỡ bọn thổ phỉ, sẽ bị 

truy tố. 

Ai có công giúp chính quyền và quân đội nhân dân đuổi bắt bọn tàn quân của thực 

dân Pháp và thổ phỉ, hoặc kêu gọi bọn đó ra thú, thì sẽ được thưởng. 

7. NHÂN DÂN, ĐẶC BIỆT LÀ  NÔNG DÂN, NÊN TỔ CHỨC LẠI 

Một mặt để giúp nhau tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống của mình. 

Một mặt để giúp chính quyền và quân đội nhân dân thi hành dần dần những việc có 

ích lợi cho địa phương. 



8. BẢO VỆ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN CỦA KIỀU DÂN NƯỚC NGOÀI 

Các kiều dân cứ an cư lạc nghiệp, giữ gìn trật tự. Phải tuân theo pháp luật Chính 

phủ và mệnh lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Ai làm mật thám, gián điệp, đặc vụ cho thực dân, hoặc có những hành động chống 

lại kháng chiến Việt Nam, hoặc giúp đỡ, che giấu cho giặc Pháp và bọn phản quốc 

thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật của Chính phủ Việt Nam. 

Kỷ luật của quân đội nhân dân rất nghiêm minh, mua bán công bằng, không phạm 

đến một cái kim, sợi chỉ của dân. 

Đồng bào hãy làm ăn yên ổn, giữ gìn trật tự, giúp đỡ quân đội, ủng hộ chính quyền 

nhân dân, giữ bí mật cho bộ đội, cán bộ và cơ quan; đừng nghe bọn địch, bọn nguỵ 

tuyên truyền nhảm. 

  

Nay công bố 

Ngày 9 tháng 9 năm 1952 

Chủ tịch 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

  

CÔNG GIÁO PHÁP CHỐNG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC Ở VIỆT NAM
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Năm ngoái, trong một cuộc đại hội, bà con công giáo Pháp do linh mục Bullê đứng 

đầu đã lên tiếng chống chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vừa rồi, 39 đại biểu Tin 

lành (20 linh mục và 9 vị giáo thụ đại học) cũng kêu gọi tín đồ chống chiến tranh 

phi nghĩa ở Việt Nam. Lời kêu gọi nói: “Suốt  mấy năm, nước Pháp đã gây nên 

chiến tranh khủng khiếp ở Việt Nam. Mỗi năm có hàng ngàn người chết. Nào 

khủng bố bằng bom napan, nào bắn chết những người vô tội, biết bao cảnh đổ máu 

và đau thương... Ngày nay, không một người Pháp chân chính nào tán thành chiến 

tranh ấy. Ai cũng mong chấm dứt chiến tranh ấy. 

Đạo Tin lành trung thành với Kinh Thánh, không thể tha thứ cuộc chiến tranh 

ấy...''. Thế là ngoài bọn đại phản động Pháp, tôi tớ của đế quốc Mỹ, thì nhân dân 

Pháp, lương cũng như giáo, đều chống chiến tranh ở Việt Nam. Thái độ đúng đắn 

của bà con tôn giáo Pháp là một tiếng chuông thức tỉnh một số ít đồng bào công 

giáo ta, vì nhẹ dạ nghe lời bọn phản động mà đã lầm đường. Mong những đồng 

bào đó mau mau giác ngộ và quay về với kháng chiến, để phụng sự Đức Chúa, 

phụng sự Tổ quốc. 

  

C B.  

  

HAI VỊ LINH MỤC ĐỨNG ĐẮN
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Hôm 28-5-1952, Cha Canhơ (Cagne) và Cha Buê (Bouyer) cùng con chiên và nhân 

dân Pari đi biểu tình chống tướng Mỹ là Rituây. Theo lệnh đế quốc Mỹ, cảnh sát 

Pháp bắt hai Cha về bốt giam một đêm, rồi đưa ra tra khảo. Chúng mắng nhiếc hai 

Cha: ''Đồ tồi, Linh mục linh miếc gì chúng mày! Chúa chúng mày ở bên Mạc Tư 

Khoa kia kìa. Để ông cho chúng mày biết tay!”. Mắng xong, chúng lại đánh. Đánh 



xong, chúng lại mắng. Làm cho hai Cha vỡ đầu, chảy máu. Nhưng hai Cha vẫn giữ 

thái độ đường hoàng, bất khuất. 

Bọn đế quốc phản động do Mỹ cầm đầu thường vẫn tuyên bố là kính trọng tôn 

giáo. Chúng lại mở mồm vu cáo Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân, các đảng 

cộng sản và công nhân không tôn trọng tôn giáo. Việc bắt bớ và tra tấn hai Cha 

Canhơ và Buê chứng tỏ: Bọn đế quốc phản động không có chút gì kính trọng tôn 

giáo, và những lời chúng nói toàn là để lừa bịp những người tôn giáo. 

Nhân dịp này, ta cũng cần nhắc lại rằng: nhiều Linh mục và anh chị em công giáo 

Pháp cũng kịch liệt chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Những người ấy cũng 

như hai Cha Canhơ và Buê mới thật là tuân theo lòng bác ái của Đức Chúa. 

  

CB. 

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TOÀN QUỐC NHÂN DỊP LỄ ĐỨC 

CHÚA GIÁNG SINH
49

 

Gửi đồng bào công giáo toàn quốc, 

Nhân dịp 1ễ Đức Chúa giáng sinh, tôi thân ái gửi đồng bào lời chúc phúc. Trong 

khi bọn thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tìm mọi cách chia rẽ lương giáo, hòng 

cướp nước ta, thì việc đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo để cứu nước, cứu dân 

là vô cùng cần thiết. 

Tôi thành thật khen ngợi những đồng bào công giáo đang hăng hái tham gia kháng 

chiến cứu nước. Tôi mong tất cả đồng bào công giáo chúng ta đoàn kết chặt chẽ 

với đồng bào toàn quốc, kháng chiến mạnh hơn để tiêu diệt bọn xâm lược và bè lũ 

Việt gian bán nước, giải phóng cho Tổ quốc và làm sáng danh Đức Chúa. 



  

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TOÀN QUỐC VỀ 

VẤN ĐỀ PHÁT ĐỘNG    QUẦN CHÚNG NÔNG DÂN
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Nói phát động quần chúng, phải nói đến đồng bào công giáo. Thường cán bộ có 

thành kiến rằng đồng bào công giáo là lạc hậu, là khó vận động. Nói vậy là sai. 

Cha cố cũng có những người kháng chiến như cụ Trực, cụ Kỷ và nhiều vị khác. 

Ở Thanh Hoá có một thôn công giáo, ai cũng nói là khó vận động. Đồng chí Lý An 

tình nguyện đi. Đến thôn, thấy đồng bào lợp nhà, đồng chí An liền lên lợp nhà 

giúp, vừa làm vừa nói chuyện. Khi mời ăn, đồng chí vừa ăn vừa nói chuyện. Đồng 

chí An không nói mình là cán bộ, không tuyên truyền thuế, dân công gì cả. Đồng 

chí ấy chỉ nói những chuyện: bộ đội chiến thắng thế nào, nhân dân các nơi hăng hái 

đi dân công và đóng thuế nông nghiệp như thế nào. Đồng bào nghe chuyện thích, 

đòi đồng chí ấy nói chuyện này rồi chuyện khác. Kết quả là họ tự động xin đóng 

thuế, xin đi dân công. Đồng chí An ở với dân, ăn với dân, làm việc với dân như 

người trong nhà; tuyên truyền mà không ra mặt tuyên truyền. Đồng bào công giáo 

rất yêu đồng chí ấy. Đến Lễ giáng sinh, linh mục đến báo con chiên sửa soạn nhà 

thờ để làm lễ. Đồng bào bận việc cày cấy, không muốn làm. Linh mục phải nhờ 

đồng chí An. Đồng chí ấy đi nói chuyện từng nhà, bày cho nhân dân sắp xếp công 

việc và vận động họ trang hoàng nhà thờ để làm lễ. Hôm Lễ giáng sinh, đồng bào 



mời đồng chí An lên ngồi ngang với cha, họ nói: ''Cha là cha linh hồn, anh An là 

cha vật chất của chúng tôi''. Chuyện này chứng tỏ đồng bào công giáo không lạc 

hậu, và khéo vận động như đồng chí An thì nhất định vận động được. 

Tại một chỗ khác, ở giữa là làng công giáo, chung quanh là làng lương, các làng 

chung quanh được giảm tô, được chia công điền, tăng gia sản xuất, làm ăn thịnh 

vượng. Đồng bào công giáo thấy vậy, tự động đi tìm cán bộ, hăng hái tổ chức và 

đấu tranh đòi giảm tô, đòi chia công điền. 

Nói tóm lại: đồng bào thiểu số hay là đa số, lương hay là giáo, cán bộ biết cách làm 

thì đều vận động được. 

Cán bộ phụ nữ đi vận động, có cô vận động khéo, đến đâu dân làm gì, mình làm 

nấy, thân thiết như người nhà thì có thành tích. Cô nào không hoà lẫn được với 

nhân dân, vẫn giữ thói quen thành phố, thì vận động không thành công. 
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Nhân dịp lễ Nôen, tôi thân ái gửi lời chúc phúc đồng bào. Chúa Cơ đốc hy sinh để 

cứu loài người khỏi ách nô lệ và đưa loài người về hạnh phúc, bình đẳng, bác ái, tự 

do. 

Song bọn thực dân Pháp và can thiệp Mỹ mưu cướp nước ta, bọn Việt gian bù nhìn 

mưu bán nước ta. Chúng muốn bắt dân ta làm nô lệ. Chúng phạm nhiều tội ác như 

đốt phá tượng thánh, nhà thờ, giết hại nhân dân lương và giáo. Chúng đã bạo 

ngược làm trái hẳn với lời Chúa. 



Phúc âm dạy chúng ta rằng: Chúa Cơ đốc sinh ra làm gương mọi giống phúc đức 

như: hy sinh vì nước vì dân, làm gương lao động, công bằng ruộng đất, tin thờ 

Chúa bằng tinh thần. 

Chúng ta kháng chiến cứu nước, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cải cách 

ruộng đất làm cho người cày có ruộng, tín ngưỡng tự do. Như thế là những việc 

Chính phủ và nhân dân ta làm, điều hợp với tinh thần Phúc âm. Cho nên tôi chúc 

đồng bào công giáo làm trọn chính sách của Chính phủ cũng là làm trọn tinh thần 

của Chúa Cơ đốc. 

Chúng ta phải kháng chiến trường kỳ và gian khổ, nhưng chúng ta nhất định thắng 

lợi và hưởng hạnh phúc thật sự như Chúa Cơ đốc đã hứa với chúng ta. 

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ  CHÍ MINH 

  

  

THƯỜNG THỨC CHÍNH TRỊ
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20 - DÂN CHỦ TẬP TRUNG 

Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân bầu ra các 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban kháng chiến hành chính địa phương, và Quốc hội cùng 

Chính phủ Trung ương. 

Trong các cuộc bầu cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái 

trai, tôn giáo, mức tài sản, trình độ văn hoá, không phân biệt nòi giống đều có 

quyền tham gia. Đó là một cách rất hợp lý, để nhân dân lao động thực hành quyền 

thống trị của mình. 



Chế độ xô viết ở Liên Xô và chế độ nhân dân đại biểu đại hội ở các nước dân chủ 

mới đại khái cũng như vậy. Ở Liên Xô không có giai cấp tư sản nữa Xô viết tức là 

đại biểu cho toàn thể nhân dân: công nhân, nông dân trong các nông trường tập thể 

và tầng lớp trí thức. 

Ở Trung Quốc và ở nước ta, thì ngoài liên minh công nông, còn có giai cấp tiểu tư 

sản và tư sản dân tộc tham gia. 

Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi 

hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ. 

Các cơ quan chính quyền là thống nhất, tập trung. 

Từ Hội đồng nhân dân và Uỷ ban kháng chiến hành chính xã đến Quốc hội và 

Chính phủ Trung ương, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp 

trên, địa phương phải phục tùng trung ương. Thế là vừa dân chủ vừa tập trung. 

Chế độ dân chủ tập trung khiến cho toàn thể nhân dân (công, nông, tiểu tư sản, tư 

sản dân tộc) đều trở nên chủ nhân chân chính của nước nhà, đều đoàn kết để kháng 

chiến kiến quốc. 

21 - QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÂN DÂN 

Dưới sự thống trị của đế quốc và phong kiến, nhân dân chỉ có nghĩa vụ, như nộp 

sưu đóng thuế, đi lính đi phu mà không có quyền lợi. Câu tục ngữ dân ngu khu đen, 

đập đi hò đứng, đã nói rõ tình trạng ấy. 

Dưới chế độ dân chủ cộng hoà, thì khác hẳn. Nhân dân có nghĩa vụ, đồng thời 

có quyền lợi. Nhân dân có quyền tự do tư tưởng, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng, 

v.v. có quyền ứng cử và bầu cử. Đàn bà có mọi quyền lợi như đàn ông. Các dân tộc 

trong nước đều có quyền lợinhư nhau. 



Nhân dân được hưởng những quyền lợi ấy, cho nên mọi người cần phải hăng hái 

làm tròn nghĩa vụ của mình trong mọi công việc kháng chiến cứu nước, xây dựng 

nước nhà. 

Nhân dân là quốc dân khác nhau. 

Nhân dân là bốn giai cấp công, nông, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và những phần tử 

khác yêu nước. Đó là nền tảng của quốc dân. 

Những bọn phản động chưa đến nỗi bị xử tử, vẫn là quốc dân. Nhưng chúng không 

được ở trong địa vị nhân dân, không được hưởng quyền lợi như nhân dân. Chúng 

không có quyền tuyển cử, ứng cử; không có quyền tổ chức tuyên truyền, v.v.. Song 

chúng cần phải làmtròn nghĩa vụ, như phục tùng trật tự, tuân theo pháp luật của 

nhân dân. 

Đối với nhân dân, thì công cụ của nhà nước dân chủ mới - (Chính phủ, pháp luật, 

công an, quân đội, vân vân) - là để giữ gìn quyền lợi của nhân dân. 

Đối với bọn phản động, thì những tổ chức ấy là để bắt buộc chúng phải làm tròn 

mọi nghĩa vụ. 
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Cùng đồng bào, chiến sĩ và cán bộ thân mến, 

Từ khi bắt đầu kháng chiến đến nay đã trải qua 8 năm. Trong 8 năm đó, dưới ách 

của giặc, đồng bào phải chịu đau khổ vô cùng. Nhưng tinh thần yêu nước, chí khí 

chiến đấu của đồng bào ngày càng mạnh mẽ. Kết quả là ngày nay đồng bào đã 



được giải phóng, trở về với Tổ quốc thân yêu. Tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi 

lời thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ và cán bộ. 

Hiện giờ đồng bào cần phải làm gì ? 

Mọi người phải: 

1- Đoàn kết nhất trí, yêu mến và giúp đỡ lẫn nhau. 

2- Hăng hái tăng gia sản xuất, làm ăn, buôn bán, để cải thiện sinh hoạt. 

3- Hăng hái tham gia và ủng hộ kháng chiến. 

4- Luôn luôn tỉnh táo, không nên chủ quan khinh địch. 

Đồng bào công giáo những vùng mới giải phóng, ngoài việc thực hiện những điều 

nói trên, cần tin tưởng ở chính sách tự do tín ngưỡng của Chính phủ, chớ nghe 

những lời bịa đặt, chớ để địch lợi dụng. 

Cán bộ và chiến sĩ phải nhã nhặn đối với dân, gần gũi và giúp đỡ dân, thi hành 

đúng chính sách của. Chính phủ và giữ vững nền nếp liêm khiết, giản dị. 

Những viên chức cũ, những sĩ quan, binh lính của thực dân Pháp và bù nhìn, ai cải 

tà quy chính đều được Chính phủ và nhân dân ta đối đãi khoan hồng. 

Sau cùng tôi gửi lời thân ái chào các cụ phụ lão và hôn các cháu nhi đồng. 

  

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 3 tháng 7  năm 1954 

HỒ CHÍ MINH 
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Trong đợt 5, gần 3.300 cán bộ (non 1 nửa là cán bộ cũ) đi phát động ngót 200 xã. 

Nhiều cán bộ thật sự ba cùng, thăm nghèo hỏi khổ.Có đội đã giúp nông dân đào 

giếng tát nước, tăng gia sản xuất, v.v.. Nhưng vẫn còn một số cán bộ phạm những 

khuyết điểm nghiêm trọng. Khuyết điểm chính là không biết tuyên truyền chính 

sách, không biết chấp hành chính sách. Do đó mà sinh ra những khuyết điểm khác 

như: 

- Có đội thì nghi ngờ tất cả cán bộ địa phương, không phân biệt người tốt kẻ xấu. 

- Có đội thì không chịu được khổ, không thật ba cùng, bắt rễ lung tung, nhờ tổ 

chức cũ. 

- Đối với trung nông, có đội thì giải thích: ''Trung nông lừng chừng, cho nên chỉ 

đoàn kết thôi'' (Công Liêm, Thanh Hoá). Có đội thì bắt bớ lung tung, niêm phong 

cả nhà trung nông (Yên Bái). Có đội thì đấu cả trung nông, không cho trung nông 

tố khổ và giam giữ bần nông (Tuyên Quang). 

- Đối với phú nông, có đội đã cấm phú nông không cho đi lại, và vạch thành phần 

lung tung, từ 11 địa chủ tăng đến 65 địa chủ (Trường Văn, Thanh Hoá). 

- Đối với địa chủ ương ngạnh, đội thì không dám trấn áp, đội thị trấn áp tràn lan 

bừa bãi. Có đội đấu địa chủ trong Đảng cũng như đấu ở ngoài dân, đấu từ chiều 

đến sáng hôm sau, dùng cách ''phát hiện ngay, buộc tội ngay'' (Yên Bái). 

- Có đội thì phát động các em nhi đồng chửi rủa địa chủ, có đội thì nói: ''không 

thoái tô, thì chết''. 



- Đối với nông dân công giáo, có đội đã đưa chủ nghĩa Mác-Lênin ra giải thích. 

Nhiều cán bộ hễ nói đến cha cố, không phân biệt tốt xấu, cứ gọi là thằng, làm cho 

nông dân công giáo khó chịu. 

Đây chỉ là vài thí dụ về một số khuyết điểm đã ảnh hưởng xấu đến công tác. Để 

giành lấy kết quả tốt, tất cả các đội cần phải thật thà kiểm thảo từng bước công tác, 

để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. 

  

                                                                                      C B. 

  

  

LỜI ĐIẾU CỤ PHẠM BÁ TRỰC PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

QUỐC HỘI
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Tôi xin thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Cụ. 

Từ ngày nhân dân tin cậy cử Cụ làm đại biểu Quốc hội và Quốc hội cử Cụ vào Ban 

thường trực, Cụ đã đưa hết tinh thần và lực lượng giúp Chính phủ trong mọi vấn đề 

quan trọng. Trong mọi việc, Cụ đã kết hợp đạo đức bác ái theo lời Chúa dạy, với 

tinh thần nồng nàn yêu nước của người đại biểu chân chính cho nhân dân Việt 

Nam. 

Nay Cụ mất đi, Chính phủ và nhân dân vô cùng thuơng xót. 

Trong lúc ốm nặng, Cụ thường nói với tôi: Mong trông thấy kháng chiến thắng lợi 

thì dù chết Cụ cũng thoả lòng. 

Nay hoà bình đã trở lại, Cụ đã thoả lòng. 

Nhưng tiếc rằng Cụ không còn nữa để giúp nước, giúp dân. 



Với lòng vô cùng thương tiếc một nhà tận tuỵ ái quốc và một người bạn thân mến, 

trước linh hồn Cụ, chúng tôi nguyện kiên quyết một lòng, đoàn kết toàn dân để làm 

trọn sự nghiệp mà suốt đời Cụ mong muốn tứa là: củng cố hoà bình, thực hiện 

thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn nước Việt Nam yêu quý của 

chúng ta. 

  

HỒ CHÍ MINH 
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Thân ái gửi đồng bào công giáo, 

Trong 8, 9 năm chiến tranh, máy bay, xe tăng đã đốt phá nhiều nhà thờ, giết hại 

nhiều giáo dân. Lần này là lần đầu tiên, chúng ta làm lễ Nôen trong hoàn cảnh hoà 

bình. 

Đáng lẽ là chúng ta vui mừng, sung sướng. Nhưng sự vui sướng ấy đã bị giảm sút 

nhiều, vì: 

- “Thái độ của một số người phương Tây không học theo thái độ của Chúa Giêsu 

mà học theo thái độ của những người đã giết Chúa.'' (Lờiông Môriắc, hàn lâm học 

sĩ công giáo). 

-Những người phương Tây ấy là đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng như bọn 

Ngô Đình Diệm; chúng đã lừa bịp, ép buộc một số giáo hữu lìa bỏ quê hương mà 

di cư vào Nam, để sống một đời lầm than, cực khổ. Thanh niên bị bắt đi lính, phụ 



nữ phải bán mình vào nhà điếm, người mạnh khoẻ bị đưa làm phu ở các đồn điền, 

trẻ con nam nữ bị bán làm tôi tớ .. (lời 11 vị linh mục Bắc và Nam). 

Số phận của những giáo hữu ấy khiến tôi rất đau lòng, và chắc đồng bào cũng 

thương xót. Tôi rất mong đồng bào cầu Chúa phù hộ những giáo hữu ấy đủ sức đấu 

tranh, đòi trở về quê cha đất tổ. 

Nhân dịp này, tôi xin nhắc lại cho đồng bào rõ: Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín 

ngưỡng tự do. Đối với những giáo hữu đã nhầm di cư vào Nam, Chính phủ đã ra 

lệnh cho địa phương giữ gìn cẩn thận ruộng vườn, tài sản của những đồng bào ấy 

và sẽ giao trả lại cho những người trở về. 

Nhân dịp lễ Nôen, tôi gửi đồng bào lời chúc mừng thân ái và xin Chúa ban cho 

đồng bào mọi phúc lành. 

  

LỜI NHẮN NHỦ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO ĐÃ DI CƯ VÀO NAM
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Hiện nay, ở miền Nam, nhất là ở Sài Gòn - Chợ Lớn, các bè phái đang đánh nhau. 

Trộm cướp cũng nhân dịp đốt nhà giết người cướp của lung tung. Nhiều người Bắc 

trước đã bị lừa bịp cưỡng ép di cư vào Nam, nay lại bị tai bay vạ bộc. 

Thấy đồng bào lâm vào hoàn cảnh khốn đốn ấy, tôi rất đau lòng. 

Những người muốn đi, thì Chính phủ để tự do đi, nhưng nay gặp tai nạn, chắc 

nhiều người muốn trở về. 

Vậy, tôi thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà an ủi và nhắn nhủ những 

đồng bào ấy, để được yên ổn thờ Chúa và làm ăn, nhân dân và Chính phủ sẵn sàng 

hoan nghênh và giúp đỡ. 

Tháng 4 năm 1955 



HỒ CHÍ MINH 

  

  

THƯ GỬI ĐỒNG BÀO HẢI PHÒNG
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Cùng đồng bào thành phố Hải Phòng, 

Do quân và dân ta đoàn kết nhất trí, kháng chiến anh dũng, mà chiến tranh đã chấm 

dứt, hoà bình đã thắng lợi. Nước Pháp đã phải công nhận nước ta độc lập và thống 

nhất. Những vùng quân đội Pháp chiếm đóng trước đây đã lần lượt được giải 

phóng. Sau 8 năm chiến đấu, đồng bào Hải Phòng lại được sống tự do. 

Đó là một thắng lợi to lớn. Tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời thăm hỏi đồng 

bào. 

Ngay từ bây giờ, chúng ta phải khôi phục lại đời sống bình thường của chúng ta, 

cho nên: 

- Trong thành phố và vùng mới giải phóng đồng bào phải giúp bộ đội và công an 

giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ tính mệnh, tài sản của nhân dân và bảo vệ của công 

(của công tức và tài sản chung của dân). 

- Anh em công nhân phải bảo vệ hải cảng, nhà máy, kho tàng và nâng cao sản xuất. 

- Anh em nông dân phải bảo vệ súc vật, nông cụ, tăng gia sản xuất phòng đói, 

chống đói. 

- Bà con công thương phải hăng hái kinh doanh, làm cho kinh tế  được khôi phục 

nhanh chóng. 



- Các nhà văn hoá, giáo dục phải ra sức duy trì việc học hành cho con cháu ta và 

hăng hái phục vụ nhân dân. 

- Đồng bào các tôn giáo có quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng, chớ mắc mưu 

những kẻ tuyên truyền lừa bịp. 

- Để khôi phục nhanh chóng đời sống bình thường của nhân dân, toàn thể đồng bào 

hãy đoàn kết chặt chẽ, thi hành đúng chính sách và kỷ luật của Chính phủ, làm 

đúng mệnh lệnh của Uỷ ban quân chính. 

- Các bạn ngoại kiều cứ an cư lạc nghiệp. Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà luôn luôn bảo vệ tính mệnh và tài sản của các bạn. 

Đồng bào thân mến, 

Chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi. Nhưng để củng cố hoà bình, thực hiện thống 

nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ, chúng ta còn phải đấu tranh lâu dài và gian 

khổ. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, phải nâng cao chí khí phấn đấu, ra 

sức làm trọn nhiệm vụ, quyết không nên tự mãn, tự kiêu . 

Với quyết tâm của Chính phủ, với sự đồng tâm nhất trí của đồng bào, chúng ta nhất 

định vượt được mọi khó khăn và giành được hoàn toàn thắng lợi. 

Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ muôn năm! 

  

HỒ CHÍ MINH 

  

  

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN
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Nhân dân ta vừa vui mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà. Hôm nay, nhân dân ta lại vui mừng chúc Đại hộiMặt trận khai mạc. Hai 

ngày lịch sử ấy quan hệ mật thiết với nhau: 

Sau 80 năm dưới ách nô lệ Pháp và những năm dưới ách nô lệ Nhật, nhân dân ta 

đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Việt Minh, đã đập tan xiềng xích thực dân và 

phong kiến. Cách mạng Tháng Tám đã thành công vẻ vang. 

Trước hoạ chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ gây ra, nhân 

dân ta đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã đánh 

thắng giặc ngoại xâm. Kháng chiến đã thắng lợi rực rỡ. 

Ngày nay, hoà bình đã lập lại nhưng chưa củng cố, nước ta tạm chia làm hai miền 

và đồng bào miền Nam đang sống trong cảnh lửa nóng nước sâu. Mặt trận dân tộc 

thống nhất cần mở rộng hơn nữa, củng cố hơn nữa, đoàn kết tất cả những người 

thật sự yêu Tổ quốc, yêu hoà bình, không phân biệt họ thuộc đảng phái nào, tôn 

giáo nào, từng lớp nào và quá khứ họ đã hợp tác với phe nào. 

Trên nền tảng vững mạnh là lực lượng vô địch của tối đại đa số nhân dân ta (tức là 

giai cấp công, nông). 

Với một cương lĩnh rộng rãi và một chính sách đúng đắn, với sự đoàn kết nhất trí 

của tất cả những người xứng đáng là con Lạc cháu Hồng - Mặt trận nhất định sẽ 

thành công trong việc đánh tan âm mưu Mỹ và bè lũ tay sai của chúng và thực hiện 

hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước Việt Nam yêu quý của chúng 

ta. 

Cuộc đấu tranh sẽ rất gay go và gian khổ. Nhưng với quyết tâm và cố gắng của mọi 

người, thắng lợi nhất định về tay chúng ta. 

Kính chúc các đại biểu cố gắng! 

Kính chúc Đại hội thành công. 



  

CB 

  

  

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ GIẢM TÔ VÀ CẢI CÁCH RUỘNG 

ĐẤT
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 … 

Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp, một cuộc cách mạng. Giai cấp 

địa chủ muốn chống lại nông dân, chúng có tổ chức phản động của chúng. Đó 1à dĩ 

nhiên, không có gì lạ. Lực lượng của chúng gồm có: một là lực lượng bản thân của 

chúng, hai là những khuyết điểm của cán bộ ta. Những khuyết điểm mà cán bộ 

phạm phải, là đồng minh đắc lực của địch. 

Lực lượng ta thế nào? Ta có Đảng, có Chính phủ, có Mặt trận dân tộc thống nhất, 

có quân đội. Ở địa phương thì có bần cố trung nông, có chi bộ, nông hội, chính 

quyền, công an, du kích. Lại có quân đội nhân dân giúp đỡ. Ta mới giải phóng, 

địch thống trị đã lâu đời, cho nên ở một đôi địa phương, khi đội về, địch có thể tạm 

thời mạnh hơn ta. Nhưng chung quy ta vẫn mạnh hơn địch. 

Có cán bộ cho rằng vùng công giáo khó phát động. Phải nhớ rằng đại đa số đồng 

bào công giáo cũng là nông dân nghèo khổ, cũng bị bóc lột tàn tệ, cũng muốn có 

cơm ăn, ruộng cày. Nếu ta kiên nhẫn thật sự ba cùng với họ, khéo giác ngộ và tổ 

chức họ, thì nhất định làm được. Các cô, các chú đã có kinh nghiệm đó. 

  

           

           THƯ GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO NHÂN DỊP LỄ NÔEN (1955)
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Thân ái gửi đồng bào công giáo, 

Ngày lễ Noen lần thứ hai đến trong hoàn cảnh hoà bình. Miền Bắc của ta đã hoàn 

toàn giải phóng. Nhân dân ta ở miền Bắc được vui sống tự do, làm ăn yên ổn, đồng 

bào công giáo thì được tự do thờ Chúa, không còn bị địch đóng chiếm nhà thờ, tàn 

sát dân lành, gây ra bao nhiêu khổ nhục. 

Tiếng chuông nhà thờ năm nay mừng sinh nhật Chúa là tiếng chuông hoà bình, tự 

do, hạnh phúc trong lòng của mọi đồng bào công giáo miền Bắc ta. 

Nhưng ở miền Nam, cũng như các tầng lớp nhân dân khác, đồng bào công giáo ta 

còn chịu nhiều đau khổ dưới chế độ độc tài. 

Nhân dịp này, những đồng bào bị ép buộc dụ dỗ vào Nam càng tưởng nhớ quê 

hương đất Bắc, chúng ta càng thương xót những kẻ lưu ly! 

Nước ta phải thống nhất. Nam Bắc là một nhà. Không thể để ai chia cắt Tổ quốc ta, 

chia rẽ gia đình ta. Tôi mong đồng bào công giáo ta sẽ hết lòng hết sức cùng toàn 

dân kiên quyết đấu tranh cho nước nhà thống nhất, giữ vững hoà bình. 

Tôi mong đồng bào công giáo ta cũng như mọi người dân yêu nước, ra sức góp 

phần xây dựng miền Bắc của ta vững mạnh, cố gắng thi đua sản xuất làm cho nước 

mạnh, dân giàu. 

Tôi thân ái chúc đồng bào công giáo năm nay được Chúa ban nhiều phước lành và 

lập nhiều thành tích mới lợi dân ích nước. 

  

                                                             HỒ CHÍ MINH 

  

  



  

THƯ GỬI CÁC HÀNG GIÁO SĨ VÀ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO NHÂN DỊP 

LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH
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Các hàng giáo sĩ và đồng bào thân mến, 

Nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh, tôi thân ái gửi lời chào chúc phúc tới các hàng 

giáo sĩ và đồng bào. 

Một lần nữa các hàng giáo sĩ và đồng bào lại được mừng lễ sinh nhật Chúa trong 

hoà bình. Hơn nữa, năm nay việc củng cố miền Bắc có nhiều thành tích, ruộng đất 

đã về tay nông dân sau cải cách ruộng đất và nông dân ta đã làm chủ nông thôn. Từ 

nay với sự cố gắng của đồng bào, sản xuất sẽ ngày càng phát triển, phần xác ta 

được ấm no thì phần hồn cũng được yên vui, việc đấu tranh giành thống nhất Tổ 

quốc, giữ gìn hoà bình càng chóng thắng lợi như bài hát: ''Sáng danh Thiên Chúa 

trên các tầng giời, hoà bình cho mọi người lành dưới thế''. 

Nhân dịp lễ sinh nhật này, tôi mong các hàng giáo sĩ và đồng bào, đã đoàn kết nay 

càng đoàn kết hơn, đoàn kết giữa nhân dân và cán bộ, giữa đồng bào giáo và đồng 

bào lương để sửa chữa những sai lầm trong cải cách ruộng đất được tốt, thực hiện 

củng cố miền Bắc thắng lợi, do đó mà mau thống nhất nước nhà cho Bắc Nam sum 

họp như lời cầu nguyện của Chúa Kirixitô: ''Nguyện cho hết thảy đồng bào hoàn 

toàn hợp nhất với nhau''. 

Tôi tỏ lòng khen ngợi các hàng giáo sĩ và đồng bào đã thân ái giúp cán bộ sửa chữa 

sai lầm, thực hiện đúng chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Chính phủ, như 

thế là đã làm theo lời phán của Chúa Kirixitô: ''Hỡi anh em, khi có ai mắc sai lầm, 

anh em hãy dịu dàng giúp anh em ấy sửa chữa''. Tôi chúc các hàng giáo sĩ và đồng 



bào cùng cán bộ năm mới được Chúa ban phúc lành sống trong hoà bình, hạnh 

phúc. 

  

Ngày 25 tháng 12 năm 1956 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

  

THƯ GỬI CÁC VỊ TĂNG NI VÀ ĐỒNG BÀO TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO NHÂN 

DỊP LỄ ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO
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Các vị tăng ni và các vị tín đồ thân mến, 

Nhân dịp lễ Đức Phật Thích Ca thành đạo, tôi thân ái gửi đến các vị tăng ni và 

đồng bào tín đồ lời chào đại hoà hợp. 

Tôi có lời khen ngợi các vị tăng ni và tín đồ đã sẵn lòng nồng nàn yêu nước, hăng 

hái làm tròn nghĩa vụ của người công dân và xứng đáng là Phật tử. 

Từ ngày hoà bình được lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, việc củng cố 

tuy gặp khó khăn nhưng đã đạt được nhiều thành tích. Trong cải cách ruộng đất, 

tuy có nơi đã phạm sai lầm trong việc thực hiện chính sách tôn trọng tự do tín 

ngưỡng, nhưng Đảng và Chính phủ đã có chính sách kiên quyết sửa chữa. Hiện 

nay giai cấp phong kiến địa chủ đã bị đánh đổ, ruộng đất đã về tay nông dân và 

nông dân đã thực sự làm chủ nông thôn, điều đó là một thắng lợi căn bản trong 

công cuộc củng cố miền Bắc. Đời sống của nhân dân ta dần dần càng được cải 



thiện, cũng giống như tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời 

thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm. 

Trong dịp này tôi mong các vị tăng ni và đồng bào tín đồ đã đoàn kết thì càng đoàn 

kết hơn để góp phần xây dựng hoà bình chóng thắng lợi. Hãy ra sức giúp đỡ cán 

bộ, hăng hái thực hiện mọi công tác của Chính phủ, chấp hành đúng chính sách tôn 

trọng tự do tín ngưỡng, ngăn chặn âm mưu của Mỹ - Diệm và bọn tay sai lợi dụng 

tôn giáo hòng chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, hãy ra sức đấu tranh giành thống nhất 

đất nước. 

Cuối cùng tôi chúc các vị luôn luôn mạnh khoẻ, tinh tiến tu hành, phục vụ chúng 

sinh, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hoà bình. 

Ngày 8 tháng 1 năm 1957 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
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Bác thay mặt Đảng và Chính phủ gửi lời thăm các cô, các chú cán bộ xã, huyện, 

tỉnh Nam Định. 

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định trong kháng chiến đã có truyền thống 

chiến đấu anh dũng, ngày nay, trong hoà bình cũng phải giữ vững truyền thống tốt 

đẹp ấy mà trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu giữ vững truyền thống 

ấy. 

Cán bộ, đảng viên phải nâng cao chí khí chiến đấu, nâng cao lòng tin tưởng. Trong 

kháng chiến rất khó khăn nếu chí khí chiến đấu của bộ đội, cán bộ, nhân dân mà 



sụt thì sẽ thất bại... Muốn có chí khí chiến đấu thì trước hết phải có lòng tin tưởng: 

tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung 

ương, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, tin tưởng vào sự cố gắng của 

bản thân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng 

nhất định về ta. 

Tất cả cán bộ, đảng viên phải giữ tính kỷ luật, tính tổ chức. Nhớ rằng không có 

việc gì làm ngoài tổ chức, ngoài kỷ luật mà thành công. Từ trước tới nay, Đảng ta 

gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng ta vẫn phát triển được là nhờ có tính tổ chức, 

tính kỷ luật. Trong dịp Tết có chỉ thị nghỉ 3 ngày, nhưng có đồng chí nghỉ tới 4,5 

ngày, có người nghỉ tới l0 ngày, như thế là kém tính kỷ luật, tính tổ chức. Tóm lại 

phải đoàn kết chặt chẽ, phải nâng cao chí khí chiến đấu, nâng cao lòng tin tưởng; 

có tính kỷ luật, tính tổ chức, như thế chưa đủ còn phải kiên nhẫn tức là phải chịu 

khó, chịu khổ, dẻo dai. Ví dụ: ở nơi có đạo Thiên Chúa, đồng bào bị bọn phản 

động lừa bịp, đe doạ; nếu không kiên nhẫn tuyên truyền giải thích thì không giác 

ngộ được đồng bào. Cần nhận rõ: nhân dân ta bất kỳ lương hay giáo đều tốt cả, 

nhưng hiện nay trong đồng bào theo đạo Thiên Chúa có bọn lợi dụng tôn giáo chia 

rẽ, lừa bịp, đe doạ nên tạm thời chí khí đấu tranh của đồng bào có bị mờ đi, nếu ta 

kiên nhẫn thì sẽ giác ngộ, tranh thủ được đồng bào. Cách mạng không phải 

làm một buổi, một tháng, một năm mà xong được. Ở đây không có đồng chí nào 

già hơn Bác, Bác năm nay ngoài 60 tuổi mà vẫn kiên nhẫn công tác, nếu Bác cũng 

nghỉ thì ai làm gương cho các cô các chú? 

Nước ta còn tạm chia làm hai miền: ở miền Bắc đang kiến thiết khôi phục kinh tế, 

phát triển văn hoá tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, bọn Mỹ - Diệm không muốn ta 

thành công, nó tìm mọi cách để phá như tuyên truyền xuyên tạc nói xấu ta, tung tay 

chân vào trong đoàn thể, cơ quan, vào xí nghiệp, vào nông thôn để phá ta. Ở miền 

Nam, chúng in lại báo Nhân văn, nói trên đài phát thanh để phản tuyên truyền ta, 



lừa gạt đồng bào miền Nam, gây nghi ngờ đối với miền Bắc. Chúng còn lợi dụng 

bọn phản động đội lốt tôn giáo gây chia rẽ trong nhân dân. Vì vậy các cô, các chú 

phải luôn luôn nâng cao cảnh giác đối với âm mưu của bọn phá hoại. 

Chúng ta phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng kinh tế dân chủ 

nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung Quốc, tức là thực hiện 

lối làm ăn tập thể, cùng làm chung hưởng chung, nông thôn ta cũng sẽ tiến lên như 

thế. Muốn thế phải tổ chức tổ đổi công là hình thức thấp nhất, rồi tiến lên hợp tác 

xã nông nghiệp, từ hợp tác xã nhỏ phát triển thành hợp tác xã to dùng máy móc 

trong nông nghiệp. Tiến lên chủ nghĩa xã hội mau hay chậm không phải là do Bác, 

do Trung ương mà do các cô, các chú có chịu khó giải thích cho nông dân hiểu 

không, có chú ý tổ chức tổ đổi công không? Phải giải thích cho nông dân nhìn xa 

thấy rộng, thấy rõ tương lai tươi sáng sau này, không nên suy tị sào ruộng, góc 

trâu, phải có tinh thần hữu ái tương trợ lần nhau, nếu các cô, các  chú nói cho nông 

dân hiểu như Bác nói với các cô, các chú hôm nay thì mọi việc nhất định giải quyết 

được tốt. 

Cuối cùng Bác nhắc lại phải đoàn kết. Đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra 

ngoài, cán bộ cũ, mới đoàn kết, đảng viên cũ, mới đoàn kết, lương giáo đoàn 

kết. Các cô, các chú phải cố gắng làm thế nào Nam Định có những xã kiểu mẫu, có 

huyện kiểu mẫu tiến lên thành tỉnh kiểu mẫu. Nếu được thư thế là các cô, các chú 

có công to với Đảng, Chính phủ. Bác hứa trước sẽ đề nghị với Đảng và Chính phủ 

khen thưởng. 

Khởi đầu cách mạng, lực lượng ta rất ít, đế quốc khủng bố dã man, hoạt động rất 

khó khăn nhưng do lòng tin tưởng, do đoàn kết phấn đấu nên đã thành công; ngày 

nay chúng ta có lực lượng to lớn của Đảng, của Mặt trận, của nhân dân. Nếu ta 

biết nắm vững đường lối chính sách của Đảng, luôn luôn tin tưởng, đoàn kết phấn 

đấu thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua được. 



Bác mong các cô, các chú mạnh khoẻ, phấn khởi, quyết tâm làm tốt mọi nhiệm vụ 

và Bác nhờ các cô, các chú chuyển lời thăm của Bác đến các đồng chí và đồng bào 

trong tỉnh. 
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Các đồng chí, 

Bác rất vui lòng các cô các chú đã cố gắng học tập và nhận rõ trách nhiệm của 

mình. 

Chắc mọi người đã thấy rõ, chính sách Mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng ta đã 

đưa lại những thắng lợi to lớn: 

Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám 

thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại 

hoà bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc. 

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi 

trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

Mục đích phấn đấu của Mặt trận dân tộc, thống nhất là xây dựng một nước Việt 

Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Cương lĩnh của Mặt trận là nhằm xây dựng miền Bắc vững mạnh, dần dần nâng 

cao đời sống của nhân dân, bằng cách phát triển công nghiệp, nông nghiệp, văn 



hoá, khoa học. Nó nhằm đoàn kết toàn dân, một lòng một dạ, kề vai sát cánh, cùng 

nhau phấn đấu thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. 

Bất kỳ ai, dù quá khứ của họ thế nào, miễn là ngày nay họ thật lòng ủng hộ công 

cuộc xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, thì chúng ta đoàn 

kết  với họ. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin dạy chúng ta rằng: muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải 

phân biệt rõ ai là bạn ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, bớt kẻ thù. Mọi người 

yêu nước và tiến bộ là bạn của ta. Đế quốc Mỹ, bọn phản cách mạng là kẻ thù của 

ta. 

Để làm trọn trách nhiệm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải dựa vào giai cấp công 

nhân, lấy liên minh công nông làm nền tảng vững chắc để đoàn kết các tầng lớp 

khác trong nhân dân. Có như thế mới phát triển và củng cố được lực lượng cách 

mạng và đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. 

Đảng ta có chính sách Mặt trận dân tộc đúng đắn, cho nên đã phát huy được truyền 

thống đoàn kết và yêu nước rất vẻ vang của dân tộc ta. 

Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một 

công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Các cán bộ và đảng viên 

ta cần nắm vững và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội Đảng 

và Nghị quyết Bộ Chính trị về vấn đề Mặt trận dân tộc thống nhất. Trong cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt 

trận dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng 

Việt Nam. 

Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, động viên lực lượng của 

nhân dân, để phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở 

miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. 



Phải đoàn kết tốt các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ trong Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. 

Phải đoàn kết các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng Tổ quốc. 

Phải ra sức làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp. Giữa 

nông trường và đồng bào địa phương, giữa đồng bào ở đồng bằng đến vỡ hoang và 

đồng bào miền núi, cần phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. 

Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo, cùng nhau 

xây dựng đời sống hoà thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc. Phải chấp hành đúng 

chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng đối với tất cả các tôn giáo. 

Ở những vùng tôn giáo có nhiều hợp tác xã nông nghiệp phát triển khá tốt. Nhưng 

ở một vài nơi, vì có kẻ xấu phản tuyên truyền cho nên một số xã viên giáo dân 

không an tâm sản xuất, do đó mà năng suất không tăng, xã viên thu nhập kém. Có 

một số người làm việc đạo lại cố ý tổ chức lễ ''làm phúc'' kéo dài hàng tuần giữa 

lúc đang gặt hái gấp. Như thế là công tác của Mặt trận vừa đoàn kết vừa đấu tranh 

làm chưa được tốt; quản lý hợp tác xã còn kém; công việc đạo sắp đặt chưa hợp lý. 

Nguyện vọng của đồng bào giáo dân và ''phần xác no ấm, phần hồn thong dong''. 

Muốn được như thế thì phải ra sức củng cố hợp tác xã, phát triển sản xuất, tăng thu 

nhập cho xã viên. Đồng thời phải đảm bảo tín ngưỡng tự do. Nhưng hoạt động tôn 

giáo không được cản trở sản xuất của nhân dân, không được trái với chính sách và 

pháp luật của Nhà nước. 

Muốn làm tốt những việc nói trên, cán bộ và đảng viên: 

- Phải thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, đồng thời 

phải giải thích cho mọi người hiểu thật thấu và làm cho đúng. 

- Phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép nhân 

dân. Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân; tổ chức, giáo dục, 



động viên nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chúng ta phải thật sự dân chủ với 

nhân dân và chuyên chỉnh với bọn phản cách mạng, bọn phá hoại lợi ích của nhân 

dân 

- Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên 

không được tự cao tự đại, cho mình và tài giỏi hơn mọingười; trái lại phải học hỏi 

điều hay điều tốt của mọi người. 

- Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng 

lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt 

trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận. 

Cán bộ và đảng viên có quyết tâm làm như thế thì công tác Mặt trận nhất định sẽ 

tiến bộ nhiều. 

Cuối cùng, Bác thân ái chúc các cô, các chú nhiều thắng lợi trong công tác và thực 

hiện đúng khẩu hiệu: 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

Thành công, thành công, đại thành công! 
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Gần đây, ở miền Nam Việt Nam lại xảy thêm một tình trạng cực kỳ nghiêm trọng 

và đau thương. Bọn Ngô Đình Diệm đốt phá chùa chiền, khủng bố sư sãi và đồng 

bào theo đạo Phật. Chúng đóng cửa các nhà trường, bắt bớ hàng loạt giáo sư và 

sinh viên, học sinh. Tội ác dã man của chúng, trời đất không thể dung. Hành động 



hung tàn của chúng, nhân dân ta đều căm giận. Cả thế giới đều lên tiếng phản đối, 

nhân dân tiến bộ Mỹ cũng tỏ lòng bất bình. 

Bè lũ Ngô Đình Diệm đã gây những tội ác tày trời, là vì có quan thầy Mỹ ủng hộ 

chúng. Đế quốc Mỹ là kẻ đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ; là kẻ đã vũ trang xâm 

lược miền Nam Việt Nam; là kẻ đã nuôi dưỡng bọn Ngô Đình Diệm buôn dân, bán 

nước. 

Chính do tội ác của Mỹ - Diệm mà đồng bào miền Nam ta suốt 9 năm nay bị cảnh 

lửa bỏng nước sôi, mà Tổ quốc ta bị tạm thời chia cắt. 

Trước tình hình ấy, đồng bào miền Nam ta đoàn kết nhất trí, không phân biệt sĩ, 

nông, công, thương, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, kiên quyết đấu tranh để 

giành lại tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng. 

Dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng, cuộc đấu tranh chính nghĩa của 

đồng bào miền Nam được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế 

giới, nhất định giành được thắng lợi cuối cùng. 

Nhân dân Việt Nam kiên quyết đòi đế quốc Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Vấn 

đề miền Nam phản do nhân dân miền Nam tự giải quyết. 

Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn nhân dân và Chính phủ các 

nước Phật giáo, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cảm ơn nhân dân yêu chuộng 

hoà bình và chính nghĩa trên thế giới, cảm ơn nhân dân và nhân sĩ tiến bộ nước Mỹ 

đã nghiêm khắc lên án Mỹ - Diệm và nhiệt tình ủng hộ nhân dân miền Nam Việt 

Nam đến thắng lợi hoàn toàn. 

Thay mặt toàn thể đồng bào miền Bắc, tôi thân ái chúc đồng bào miền Nam: đoàn 

kết, đấu tranh, thắng lợi. 
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Ngày 7 tháng l0 vừa qua, các đại biểu Xâylan
69

 và 15 nước Á - Phi khác đòi Đại 

hội đồng Liên hợp quốc lên án chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp nhân quyền ở 

miền Nam Việt Nam, đặc biệt là khủng bố những người theo đạo Phật. 

Đề nghị đó của các nước Á - Phi là một việc làm chính nghĩa. Nhân dân Việt Nam 

rất cảm ơn. 

Nếu Liên hợp quốc bàn việc đó, thì tội ác của tớ Diệm cũng như của thầy Mỹ lại bị 

phơi ra trước thiên hạ. Vì vậy đế quốc Mỹ giật dây Liên hợp quốc gửi một đoàn 

sang miền Nam Việt Nam để ''điều tra''. Liên hợp quốc làm như thế là trái với Hiệp 

định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, là một việc vô lối. 

Về dân quyền - Gần l0 năm nay, Mỹ - Diệm đang tiến hành một cuộc chiến tranh 

tàn khốc chống lại nhân dân miền Nam Việt Nam. Không một ngày nào nhân dân 

được an cư lạc nghiệp. Không một ngày nào không có máu chảy đầu rơi. Hơn 1 

triệu người vừa bị giết chết, bị tra tấn, bị giam cầm. Trong số đó có nhiều phụ nữ 

và con trẻ. Hàng triệu nhân dân bị nhốt trong các trại tập trung mà Mỹ - Diệm gọi 

là ''ấp chiến lược''. Tội ác của Mỹ - Diệm đã rõ ràng. Nhân dân thế giới và cả nhân 

dân Mỹ đều đã lên án, Liên hợp quốc còn phải điều tra gì nữa? 

Về việc khủng bố tầng lớp trí thức - Hàng nghìn người trí thức, gồm có thầy giáo, 

sinh viên và học sinh đã bị bắt bớ, giam cầm, ngược đãi. Hàng chục sinh viên và 

học sinh đã bị giết chết. Nhiều trường học bị đóng cửa. 

Hôm 10 tháng l0, sinh viên Sài Gòn và nhiều nơi khác đã rải truyền đơn tố cáo bọn 

Diệm đang giam giữ nhiều sinh viên và học sinh bị bắt từ hôm 21 tháng 8 năm 



1963 và hằng ngày vẫn có nhiều người bị bắt thêm. Những sinh viên, học sinh ở tù 

bị đánh đập dã man. Có người bị đánh chết. Nhiều người đau ốm hoặc phát điên. 

Dã man hơn nữa là nhiều sinh viên và học sinh gái bị hãm hiếp. Những tội ác đó 

của Mỹ-Diệm đã rõ ràng, mọi người đều biết. Liên hợp quốc còn phải điều tra gì 

nữa? 

Về việc khủng bố Phật giáo - Các chùa chiền bị đốt phá. Hàng nghìn sư sãi và tín 

đồ bị đánh đập, bắt bớ, giam cẩm. Ngoài số tín đồ bị giết chết, 6 vị hoà thượng đã 

tự đốt mình để chống lại chế độ Mỹ - Diệm. Bọn Diệm ba hoa tuyên bố: ''sự khác 

biệt giữa chính phủ và Phật giáo đã được giải quyết và mọi bên đã được hài lòng''. 

Hòng lừa bịp dư luận, tổng Ken đã tuyên bố. ''Mỹ chống tất cả mọi sự áp bức ở 

miền Nam Việt Nam''. 

Ngay trong lúc thầy trò Mỹ - Diệm ba hoa tuyên bố như thế, thì hoà thượng Thích 

Quảng Hương đã tự thiêu mình. Trước khi hy sinh, hoà thượng Quảng Hương
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 đã 

viết thư cho Diệm, nói rằng: ''Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi giải quyết 

những yêu cầu chính đáng của chúng tôi''. Và viết thư cho ông Tổng thư ký Liên 

hợp quốc U Than, nói rằng: ''Tôi chết để phản đối chính quyền bạo ngược của Ngô 

Đình Diệm''. 

Ông Trần Văn Chương (cha của Lệ Xuân và suốt 9 năm là đại sứ trung thành của 

Diệm ở Mỹ, mới từ chức vừa rồi) cũng nói: ''chính thể Diệm tàn bạo hơn cả bọn 

phát xít Hítle... Vấn đề Phật giáo chưa được giải quyết” (các báo Mỹ, 7-l0-1963). 

Hôm 8 tháng 10, hoà thượng Nguyễn Xuân Bảo (đại biểu Tổng hội Phật giáo, hiện 

đang ở Mỹ) đã kêu gọi Liên hợp quốc lên án chính quyền Diệm và cảnh cáo rằng : 

''Bọn Diệm sẽ lừa bịp một cách xảo quyệt bất kỳ một phái đoàn nào của Liên hợp 

quốc''. 



Đối với Phật giáo, tội ác của Mỹ - Diệm đã rõ ràng, Liên hợp quốc còn phải điều 

tra gì nữa? 

Thật vậy, một em bé cũng đoán được rằng đoàn, “quan sát'' của Liên hợp quốc sẽ 

bị Mỹ - Diệm lừa bịp, sẽ gặp bọn ''Phật giáo thuần tuý'' của Diệm và sẽ báo cáo với 

Liên hợp quốc ''muôn sự đều tốt'' ở miền Nam Việt Nam. 

Hôm mồng 2 tháng l0, cụ Rútxen nói: ''… Mỹ phải gánh lấy trách nhiệm chính, vì 

nếu Mỹ không tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam thì chế 

độ Diệm đã bị quét sạch mau chóng''. 

Nhân dân miền Nam Việt Nam có cách giải quyết vấn đề, là đoàn kết chặt chẽ, 

chiến đấu anh dũng làm cho để quốc Mỹ phải rút hết quân đội khỏi miền Nam Việt 

Nam và mang cả gia đình Diệm đi với chúng. 

  

                                                                         CHIẾN SĨ 

   

  

THƯ GỬI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU ĐỒNG BÀO THEO ĐẠO THIÊN CHÚA 

TOÀN MIỀN BẮC
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Thân ái gửi Hội nghị đại biểu đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo toàn miền Bắc, 

Tôi thân ái gửi lời chúc mừng Hội nghị. 

Trong cuộc kháng chiến cứu nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng 

đời sống mới ngày nay, đồng bào theo đạo Thiên Chúa đã có những thành tích vẻ 

vang đối với nhân dân, đối với Tổ quốc. 



Tôi rất vui lòng thấy đồng bào công giáo các giới hăng hái tham gia mọi công việc 

xây dựng nước nhà, 80% đồng bào nông dân theo đạo Thiên Chúa đã vào hợp tác 

xã nông nghiệp và đời sống ngày thêm cải thiện. 

Các cháu công giáo được học hành ngày càng đông và càng tiến bộ. 

Kinh thánh có câu: ''ý dân là ý Chúa''. Con đường yêu nước mà đồng bào đang đi là 

hoàn toàn đúng. 

Tôi mong các cụ phụ lão, các vị giám mục và linh mục hăng hái khuyến khích tín 

đồ trong mọi công việc ích nước, lợi dân. 

Lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định 

sẽ thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc và 

xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Chúc các đại biểu mạnh khoẻ. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

  

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1964 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

  

THƯ GỬI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT VIỆT 

NAM
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Thân ái gửi Hội nghị đại biểu lần thứ ba của Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, 



Thưa các đại biểu, 

Các vị tăng ni và tín đồ Phật giáo trước đây đã có công với kháng chiến, nay thì 

đang góp sức cùng toàn dân xây dựng miền Bắc giàu mạnh và đấu tranh thực hiện 

hoà bình thống nhất nước nhà. 

Nhân dịp này tôi thân ái gửi lời chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Nhân đây, chúng ta tỏ lòng đoàn kết vời đồng bào Phật giáo ở miền Nam đang 

hăng hái tham gia cuộc đấu tranh yêu nước và chống đế quốc Mỹ xâm lăng. 

Đồng bào Phật giáo cả nước, từ Bắc đến Nam, đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy 

là: ''Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha''
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Chúc toàn thể tăng ni và đồng bào Phật giáo góp phần xứng đáng trong sự nghiệp 

xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Chúc các đại biểu mạnh khoẻ. 

Ngày 28 tháng 9 năm 1964 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

  

ĐIỆN CHIA BUỒN GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TỈNH NAM HÀ
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Kính gửi đồng bào công giáo tỉnh Nam Hà và Uỷ ban liên lạc toàn quốc những 

người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hoà bình, 



Được tin buồn cụ linh mục Lâm Quang Học thọ l08 tuổi, vừa qua đời, tôi rất 

thương tiếc. Tôi  gửi lời chân thành chia buồn với đồng bào công giáo tỉnh nhà và 

Uỷ ban liên lạc công giáo. 

Tôi mong rằng đồng bào công giáo hãy noi gương tốt của cụ Lâm, đoàn kết chặt 

chẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng cùng toàn dân chống Mỹ, cứu nước thắng lợi. 

  

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1965 

HỒ CHÍ MINH 

  

  

NÓI CHUYỆN VỚI ĐOÀN CÔNG AN CUBA
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Đối với Công an Việt Nam có làm được một số việc, có một số kết quả, nhưng Bác 

chưa bằng lòng vì trong công tác còn sơ hở, do đó cần cố gắng nhiều, cần phải học 

nữa. Vấn đề dựa vào dân, công an phải có thiên la địa võng như trong chiến tranh 

du kích có thiên la địa võng về quân sự. 

5. Dân ở Cuba cũng như ở Việt Nam rất tốt. Nhân dân sống dưới chế độ bị trị nay 

được giải phóng, được đưa lại quyền lợi, biết so sánh chế độ nên họ yêu mến chế 

độ này, ủng hộ chế độ này. Nhưng không phải 100% yêu mến chế độ. Trên 95% 

ủng hộ ta. Còn 5% chưa ủng hộ ta. Ví dụ: những phần tử tư sản bị tịch thu tài sản 

không ủng hộ ta. Bọn địa chủ bị tịch thu ruộng đất không ủng hộ ta. Ta có thể tịch 

thu nhà máy của chúng nhưng không tịch thu được bộ óc nó. Ta có thể cải tạo kinh 

tế của chúng, nhưng khó cải tạo đầu óc của chúng. Nên khi nào ta mạnh chúng 

nằm im, nếu ta yếu thì chúng trỗi dậy. Do đó phải rất cảnh giác. Ở Việt Nam có 



vấn đề tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo; nơi nào cán bộ tốt, tổ chức hợp tác xã 

đưa lại quyền lợi cho giáo dân thì giáo dân rất đồng tình... Giáo dân dễ dàng phân 

biệt: khi chưa giải phóng, giai cấp địa chủ, nhà thờ bóc lột nông dân giáo dân. Ví 

dụ: l cụ già sống 120 tuổi ở Nghệ An, khi sống đến 110 tuổi thì cải cách ruộng đất 

ở Nghệ An, sau cải cách ruộng đất mới được ăn thử miếng đường đầu tiên, nghĩa là 

trong 110 năm trước chưa được ăn đường. Sau giải phóng, sau cải cách ruộng đất, 

trong làng có nhiều nhà ngói, đời sống được nâng cao, có nhà y tế. Nếu giáo dục 

tốt thì giáo dân có thể đấu tranh: Cha chỉ nói phần hồn thôi, còn phần đời thì để 

cho Chính phủ. Một số địa phương, giáo dân có câu: sống theo Đảng, chết theo 

Chúa. Đối với người cộng sản thì nếu họ nói chết rồi theo Chúa thì không sao. 

Ta quan tâm đời sống quần chúng thì quần chúng sẽ theo ta. Ta được lòng dân thì 

ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác. Ví 

dụ: trong việc bắt gián điệp biệt kích cũng nhờ có dân. 

   

  

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI MỞ RA CON ĐƯỜNG GIẢI 

PHÓNG CHO CÁC DÂN TỘC
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Vì sao cách mạng Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn như vậy? Vì sao nhân 

dân Việt Nam nhất định sẽ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược được trang bị mạnh mẽ 

hơn nhiều? 

Đó là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam và của Mặt trận Dân 

tộc giải phóng miền Nam. Đảng Lao động Việt Nam khi định ra đường lối chính trị 

của mình, luôn luôn cố gắng kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin 

với thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời khiêm tốn học tập kinh nghiệm quý 



báu của các đảng anh em. Đảng chúng tôi luôn luôn coi trọng việc giáo dục cán bộ, 

đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần triệt để cách mạng, tinh thần dũng cảm 

hy sinh vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc. Đảng chúng tôi luôn luôn giữ vững 

quan hệ khăng khít với quần chúng. Do đó, Đảng được nhân dân hết lòng tin yêu 

và ủng hộ; đường lối, chính sách của Đảng được nhân dân ra sức thực hiện. Đảng 

chúng tôi đã xây dựng được Mặt trận Dân tộc thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc 

dựa trên cơ sở liên minh công nông. Mặt trận đó bao gồm các đảng phái dân chủ, 

các đoàn thể nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các dân tộc cùng nhau phấn đấu dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam để thực hiện Cương lĩnh chung của Mặt 

trận, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh. 

Đảng chúng tôi biết sử dụng các hình thức đấu tranh cách mạng tuỳ theo tình hình 

cụ thể của phong trào, đặc biệt là kết  hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính 

trị, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân lâu dài, gian khổ và anh dũng để đánh 

thắng quân xâm lược. 

  

  

ĐIỆN GỬI ĐỒNG BÀO XÃ ĐOÀI
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Thân ái gửi đồng bào xã Đoài, tỉnh Nghệ An , 

(Nhờ đồng chí Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh chuyển). 

Tôi rất động lòng khi được tin ngày 21 tháng 7 vừa qua, máy bay giặc Mỹ lại ném 

bom, bắn phá xã Đoài, làm hai cụ giám mục, ba vị linh mục bị thương; một số tu sĩ 

và đồng bào giáo và lương bị thương và bị hy sinh, nhà thờ bị hư hỏng, hàng trăm 

nhà dân bị phá huỷ. 



Tôi gửi lời chúc sức khoẻ hai cụ Chánh và Phó giám mục mau trở lại bình thường. 

Tôi gửi lời thăm hỏi và an ủi các vị linh mục, tu sĩ và các gia đình đồng bào bị nạn. 

Giặc Mỹ xâm lược đã gây ra nhiều tội ác đối với đồng bào lương và giáo ở nước ta. 

Giặc Mỹ đã đến đường cùng càng tàn bạo, chúng càng mau thất bại hoàn toàn. 

Đồng bào lương và giáo hãy đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau và chính quyền 

địa phương tìm cách giúp đỡ đồng bào giải quyết những khó khăn trước mắt để 

khôi phục lại đời sống bình thường và cùng nhau ra sức chống Mỹ, cứu nước. 

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 
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t.5, tr. 131. 

26. Phò chính trừ tà: Giúp người ngay thẳng, chân chính, trừ diệt kẻ gian ác (B.T). 

27. Tiên tri tiên giác: Hiểu biết trước (B.T). 

28. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.197. 

29. Ngày 30-8-1947 (B.T). 

30. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.214. 

31. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.312. 

32. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.333. 

33. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia , Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.408. 



34. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.409. 

35. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.422. 

36. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nôi, 1995, 

t.5, tr.538. 

37. Hồ Chí minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.701. 

38. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.721. 

39. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, NXB. Chính trị quốc gia Hà Nội, 1995, 

t.5, tr.726. 

40. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, NXb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

tr.137. 

41. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, hà Nội, 1995, 

t.6, tr.183. 

42. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.342. 

43. Hồ Chí minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.359. 

44. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.443. 

45. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.461. 



46. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.564. 

47. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.568. 

48. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.582. 

49. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.6, tr.589. 

50. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.56. 

51. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.197. 

52. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.218. 

53. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.303. 

54. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.331. 

55. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.357. 

56. Sáng nay 7-10-1954, lễ an táng linh mục Phạm Bá Trực được cử hành ở Đại 

Từ, Thái Nguyên. Tại buổi lễ an táng, Bộ trưởng Phan Anh đã thay mặt Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đọc điếu văn này. 



57. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.416. 

58. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.533. 

59. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.7, tr.550. 

60. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.8, tr.61. 

61. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.8, tr.77. 

62. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.8, tr.99. 

63. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.8, tr.285. 

64. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.8, tr.290. 

65. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.8, tr.344. 

66. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.10, tr.604. 

67. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc, Hà Nội, 1995, 

t.11, tr.124. 

68. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.11, tr.144. 



69. Xri Lanca. 

70. Hoà thượng Thích Quảng Đức. 

71. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.11, tr.314. 

72. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.11, tr315. 

73. Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha: đem lại lợi ích và vui sướng cho mọi người. 

Quên mình vì người khác. 

74. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.11, tr.553. 

75. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.12, tr.118. 

76. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.12, tr.308. 

77. Bài viết cho báo Pravđa (Liên Xô) nhân kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng Tháng 

Mười Nga. 

78. Hồ Chí Minh: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 

t.12, tr.379. 
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