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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Công tác tư tưởng, văn hoá là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây cũng là vấn đề sinh thời Chủ tịch
Hồ Chí Minh hằng quan tâm với một tầm nhìn xa, rộng và những chỉ dẫn sâu sắc,
thiết thực.

Các bài viết và nói của Người về công tác tư tưởng văn hoá thể hiện rõ việc giáo
dục chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân
trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đảng đề ra, góp phần quan trọng
vào sự thắng lợi trong các thời kỳ cách mạng đã qua cũng như trong sự nghiệp đổi
mới đất nước hiện nay.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 110 năm ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày tuyền thống công tác tư tưởng văn hoá.
Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
xuất bản cuốn sách Về công tác tư tưởng văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn
sách tập hợp, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Người về các vấn đề nêu trên từ
năm 1920 đến năm 1969. Để giúp bạn đọc tiện tra cứu, sau mỗi tiêu đề bài trích
chúng tôi đều chú thích rõ nguồn dẫn.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
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NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

THỜI KỲ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920
– 1929)
LỜI PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII ĐẢNG XÃ HỘI
PHÁP1 (TRÍCH)
… Thưa các đồng chí, lẽ ra hôm nay, tôi đến đây là để cùng với các đồng chí góp
phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới, nhưng với một nỗi đau buồn sâu sắc, tôi
đến đây với tư cách là đảng viên xã hội, để phản kháng những tội ác ghê tởm trên
quê hương tôi... Các đồng chí đều biết rằng chủ nghĩa tư bản Pháp đã vào Đông
Dương từ nửa thế kỷ nay; vì lợi ích của nó, nó đã dùng lưỡi lê để chinh phục đất
nước chúng tôi. Từ đó, chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách nhục
nhã, mà còn bị hành hạ và đầu độc một cách thê thảm. Tôi xin nhấn mạnh từ “đầu
độc” bằng thuốc phiện, bằng rượu, v.v.. Trong vài phút, tôi không thể vạch được
hết những sự tàn bạo mà bọn tư bản ăn cướp đã gây ra ở Đông Dương. Nhà tù
nhiều hơn trường học, lúc nào cũng mở cửa và chật ních người.
Bất kỳ người bản xứ nào có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đều bị bắt và đôi khi
bị giết mà không cần xét xử. Cái gọi là công lý Đông Dương là thế đấy! Ở xứ đó
người An Nam bị phân biệt đối xử họ không có những sự bảo đảm như người châu
Âu hoặc có quốc tịch châu Âu. Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do
ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có. Chúng tôi
không có quyền cư trú và du lịch ra nước ngoài; chúng tôi phải sống trong cảnh
ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập. Ở Đông Dương, bọn
thực dân tìm mọi cách để đầu độc chúng tôi bằng thuốc phiện và làm cho chúng
tôi đần độn bằng rượu. Người ta đã làm chết hàng nghìn người An Nam và tàn sát
hàng nghìn người khác để bảo vệ những lợi ích không phải của chính họ.
Thưa các đồng chí, hơn hai mươi triệu dân An Nam, bằng hơn nửa số dân nước
Pháp, đã bị đối xử như vậy, ấy thế mà họ lại là những người được nước Pháp bảo

hộ! Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ những người
bản xứ bị áp bức ....
... Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa. Chúng
tôi thấy rằng việc Đảng Xã hội gia nhập Quốc tế thứ ba có nghĩa là Đảng hứa một
cách cụ thể rằng từ nay Đảng sẽ đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc
địa.
Chúng tôi rất sung sướng khi nghe tin thành lập một đoàn đại biểu thường trực
nghiên cứu về Bắc Phi, và mai đây, chúng tôi sẽ vui mừng nếu Đảng phái một
đồng chí của Đảng để nghiên cứu tại chỗ những vấn đề ở Đông Dương và đề xuất
những hoạt động cần phải tiến hành.
…
ĐÔNG DƯƠNG 2 (TRÍCH)
…
Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc lột, hiện nay đã chín muồi
cho một cuộc cách mạng là sai, nhưng nói rằng Đông Dương không muốn cách
mạng và bằng lòng với chế độ bây giờ như các ông chủ của chúng ta thường vẫn
nghĩ như thế, thì lại càng sai hơn nữa. Sự thật là người Đông Dương không có một
phương tiện hành động và học tập nào hết. Báo chí, hội họp, lập hội, đi lại đều bị
cấm... Việc có những báo hoặc tạp chí mang tư tưởng tiến bộ một chút hoặc có một
tờ báo của giai cấp công nhân Pháp là một tội nặng. Rượu cồn và thuốc phiện cùng
báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công cuộc ngu dân của
chính phủ. Máy chém và nhà tù làm nốt phần còn lại.
Bị đầu độc cả về tinh thần lẫn về thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm, người ta có
thể tưởng rằng cái bầy người ấy cứ mãi mãi bị dùng làm đồ để tế cái ông thần tư
bản, rằng bầy người đó không sống nữa, không suy nghĩ nữa và là vô dụng trong

việc cải tạo xã hội. Không: người Đông Dương không chết, người Đông Dương
vẫn sống, sống mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư bản thực dân không
thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người
Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc
từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương. Người Đông
Dương không được học, đúng thế, bằng sách vở và bằng diễn văn, nhưng người
Đông Dương nhận sự giáo dục bằng cách khác. Đau khổ, nghèo đói và sự đàn áp
tàn bạo là những người thầy duy nhất của họ. Nếu những người xã hội chủ nghĩa lơ
là việc giáo dục, thì giai cấp tư sản thực dân và bản xứ - bọn quan lại - cứ phụ trách
giáo dục bằng phương pháp của chúng. Người Đông Dương tiến bộ một cách rất
màu nhiệm và khi thời cơ cho phép họ sẽ biết tỏ ra xứng đáng với những người
thầy của họ. Đằng sau sự phục tùng tiêu cực người Đông Dương giấu một cái gì
đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ
phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ đó mau đến.
Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải
làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.
*
BẢN TRUYỀN ĐƠN BẰNG TIẾNG VIỆT CỦA BAN NGHIÊN CỨU THUỘC
ĐỊA CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP 3
Các bạn lao động bản xứ! Những người cộng sản ở chính quốc hiểu rõ nỗi đau khổ
của các bạn... Các bạn bị hai lần bóc lột: là lao động và là dân bản xứ. Những
người chủ các bạn từ chính quốc đến không hành động một mình. Những người
quyền thế nước các bạn, bọn đại địa chủ và bọn cầm đầu muốn giữ của cải và
quyền hành của chúng. Để bóc lột các bạn, chúng đã câu kết với chính quyền, bọn
thực dân và các công ty châu Âu... Như ở khắp mọi nơi trên thế giới, chúng tôi đã
lập ra một Đảng Cộng sản lớn đấu tranh để giải phóng mọi người lao động.

Đảng muốn hoạt động ủng hộ những người anh em của mình ở thuộc địa. Nó đề
nghị các bạn cho biết những sự đàn áp mà các bạn là nạn nhân. Nó dành cho các
bạn báo chí của nó và sự giúp đỡ của những nhà hoạt động chính trị của nó. Nó đề
nghị các bạn giúp đỡ nó tích cực và ở nước thuộc địa nào có chi bộ đảng, chúng tôi
mong các bạn coi đó là những cơ quan bảo vệ các bạn. Nó đề nghị các bạn đoàn
kết lại giữa những người lao động ở nhà máy và nông thôn, bến tàu và có những
mối quan hệ hữu nghị với những người lao động từ chính quốc tới ngày càng
nhiều, họ thuộc cùng giai cấp với các bạn.
Vì nền hoà bình thế giới, vì tự do và ấm no, những người bị bóc lột thuộc mọi
chủng tộc cần đoàn kết lại và chống bọn áp bức.
*
MẤY Ý NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA 4
Từ khi Đảng Cộng sản Pháp đã thừa nhận 21 điều kiện của Mátxcơva và gia nhập
Quốc tế thứ ba, Đảng đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn trong số
các nhiệm vụ khác: chính sách thuộc địa. Đảng không thể thoả mãn với những bản
tuyên ngôn chỉ thuần là bằng tình cảm và không có kết quả gì như thời Quốc tế thứ
nhất và Quốc tế thứ hai nữa, mà cần phải có một kế hoạch hoạt động chính xác,
một chính sách có hiệu quả và thiết thực.
Trong vấn đề này, Đảng gặp nhiều khó khăn hơn mọi vấn đề khác, và đây là những
khó khăn chủ yếu:
1. Diện tích các thuộc địa rất rộng. - Không kể những “khu vực ủy trị” mới, lấy
được từ sau chiến tranh, nước Pháp có:
Ở châu Á, 450.000 km2; ở châu Phi, 3.541.000 km2; ở châu Mỹ, l08.000 km2 ; ở
châu Đại Dương, 21.600 km2. Tổng cộng: 4.120.000 km2(gần gấp tám lần diện tích
nước Pháp) với một dân số là 47.000.000 người. Số dân đó nói hơn 20 thứ tiếng

khác nhau. Tình trạng có nhiều tiếng nói khác nhau như vậy làm khó khăn cho
công tác tuyên truyền, bởi vì trừ mấy thuộc địa cũ ra, thì một tuyên truyền viên
người Pháp chỉ có thể nói chuyện với quần chúng bản xứ qua người phiên dịch mà
thôi. Mà phiên dịch thì khó nói lên được hết ý, vả lại trong những xứ bị cai trị một
cách độc đoán ấy, thật khó mà tìm ra được một người phiên dịch những lời lẽ cách
mạng.
Lại còn những trở ngại khác nữa. Tuy người dân bản xứ ở tất cả các thuộc địa đều
là những người bị áp bức và bóc lột như nhau, nhưng trình độ văn hoá, kinh tế và
chính trị giữa xứ này với xứ khác lại rất khác nhau. Giữa An Nam với Cônggô,
Máctiních hay Tân Đảo, hoàn toàn không giống nhau chút nào, trừ sự cùng khổ.
2. Tình trạng thờ ơ của giai cấp vô sản chính quốc đối với các thuộc địa. Trong những luận cương về vấn đề thuộc địa, Lênin đã tuyên bố rõ rệt rằng “nhiệm
vụ của công nhân ở các nước đi chiếm thuộc địa là phải giúp đỡ một cách tích cực
nhất phong trào giải phóng của các nước phụ thuộc”. Muốn thế, công nhân ở chính
quốc cần phải biết rõ thuộc địa là cái gì, phải biết những việc gì đã xảy ra ở thuộc
địa, biết rõ nỗi đau khổ - hàng nghìn lần đau khổ hơn công nhân ở chính quốc những người anh em của họ, những người vô sản thuộc địa phải chịu đựng.
Tóm lại là công nhân ở chính quốc phải quan tâm đến vấn đề thuộc địa.
Tiếc thay, một số đông chiến sĩ vẫn còn tưởng rằng, một thuộc địa chẳng qua chỉ là
một xứ dưới đầy cát và trên là mặt trời, vài cây dừa xanh với mấy người khác màu
da, thế thôi. Và họ hoàn toàn không để ý gì đến.
3. Tình trạng dốt nát của người dân bản xứ. - Trong tất cả các nước thuộc địa, ở
cái xứ Đông Dương già cỗi kia cũng như ở xứ Đahômây trẻ trung này, người ta
không hiểu đấu tranh giai cấp là gì, lực lượng giai cấp vô sản là gì cả, vì một lẽ đơn
giản là ở đó không có nền kinh doanh lớn về thương nghiệp hay công nghiệp, cũng

không có tổ chức công nhân. Trước con mắt người dân bản xứ, chủ nghĩa
bônsêvích – danh từ này vì thường được giai cấp tư sản dùng đến luôn, nên đặc sắc
hơn và mạnh nghĩa hơn - có nghĩa là: hoặc sự phá hoại tất cả, hoặc sự giải phóng
khỏi ách nước ngoài. Nghĩa thứ nhất gán cho danh từ ấy làm cho quần chúng vô
học và nhút nhát xa lánh chúng ta; nghĩa thứ hai thì dẫn họ đến chủ nghĩa quốc gia.
Cả hai điều đó đều nguy hiểm cả. Chỉ có một số ít người trong nhân dân hiểu được
thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Nhưng số người thượng lưu ấy, - thuộc giai cấp tư
sản bản xứ và là cột trụ của giai cấp tư sản thực dân, - cũng không thích thú gì việc
chủ nghĩa cộng sản được người ta hiểu và được truyền bá rộng rãi cả. Trái lại,
giống như con chó trong truyện ngụ ngôn, họ lại thích đeo cái vòng cổ để kiếm
miếng xương của chủ. Nói chung, quần chúng căn bản là có tinh thần nổi dậy,
nhưng còn rất dốt nát. Họ muốn giải phóng, nhưng họ chưa biết làm cách nào để
đạt được mục đích ấy.
4. Những thành kiến. - Vì giai cấp vô sản ở cả hai đằng đều không hiểu biết lẫn
nhau, nên đã nảy ra những thành kiến. Đối với công nhân Pháp, thì người bản xứ là
một hạng người thấp kém, không đáng kể, không có khả năng để hiểu biết được và
lại càng không có khả năng hoạt động. Đối với người bản xứ, những người Pháp mặc dầu họ là hạng người nào cũng đều là những kẻ bóc lột độc ác. Chủ nghĩa đế
quốc và chủ nghĩa tư bản không bỏ lỡ dịp lợi dụng sự nghi kỵ lẫn nhau đó và sự
phân biệt đẳng hạng giả tạo về nòi giống đó để ngăn cản việc tuyên truyền và để
chia rẽ những lực lượng đáng phải đoàn kết lại.
5. Đàn áp dã man. - Nếu bọn thực dân Pháp rất vụng về trong việc phát triển nền
kinh tế ở thuộc địa, thì họ lại là những tay lão luyện trong nghề đàn áp dã man và
trong việc chế tạo ra cái lòng trung thành bắt buộc. Những người như ông Găngđi
và ông Đờ Valơra có lẽ đã lên thiên đàng từ lâu rồi nếu các ông ấy sinh ở một
trong những thuộc địa của Pháp. Bị tất cả mọi thứ thủ đoạn thâm hiểm của các toà

án quân sự và toà án đặc biệt vây xung quanh, một người chiến sĩ ở bản xứ khó
lòng tiến hành việc giáo dục đồng bào bị áp bức và dốt nát của mình mà không sa
vào nanh vuốt của các nhà đi khai hoá cho họ.
Trước những khó khăn ấy, Đảng phải làm gì?
Tăng cường công tác tuyên truyền của Đảng để khắc phục.
*
TRUYỀN ĐƠN CỔ ĐỘNG MUA BÁO LE PARIA 5
Dự kiến những sự kiện nghiêm trọng có thể xảy ra ngày một ngày hai, bạn đừng
đợi gì mà chưa mua báo Le Paria và hô hào bạn bè mua nó. Tờ báo này là tờ báo
của bạn, giúp bạn thoát khỏi cảnh nô lệ và sẽ phát hành rộng rãi trong tất cả các
thuộc địa, nhằm dắt dẫn mọi người bị bóc lột thuộc mọi màu da đoàn kết lại dưới
lá cờ đỏ búa liềm để trong một phong trào cách mạng quốc tế rộng lớn quét sạch
mọi kẻ bóc lột mà chúng ta là những người cùng khổ.
Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân
biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả
đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc, nói
tóm lại là nền cộng hoà thế giới chân chính, xoá bỏ những biên giới tư bản chủ
nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những người lao động
trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau.
Tất cả mọi người hãy đứng lên quanh lá cờ đỏ để chinh phục thế giới.
Lao động tất cả các nước, đoàn kết lại!
*
THƯ GỬI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP 6
Các đồng chí,

Những nghị quyết của Đại hội lần thứ II của Quốc tế về vấn đề thuộc địa đã mang
lại hai tác dụng đồng thời nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một mặt, chủ nghĩa
đế quốc đi áp bức - ngừa trước những kết quả có thể xảy ra của chính sách đó nếu
nó được thi hành nghiêm túc - đã đề phòng và tăng gấp bội những hoạt động tuyên
truyền, ngu dân và đàn áp. Mặt khác, nhân dân bị áp bức ở các thuộc địa, được
tiếng vang của cách mạng thức tỉnh, đã hướng theo bản năng của họ về Quốc tế
của chúng ta, một chính đảng duy nhất mà họ hy vọng là sẽ quan tâm đến họ một
cách thân thiết, mà họ hoàn toàn mong mỏi là sẽ mang lại cho họ sự giải phóng.
Như vậy, chúng ta sẽ có thể không những đánh đổ uy thế của chủ nghĩa thực dân
bóc lột và lay chuyển vị trí của chúng, mà còn có thể biến mối cảm tình thuần tuý
tình cảm và thụ động của các dân tộc thuộc địa đối với chúng ta thành mối cảm
tình hành động, nếu những nghị quyết của Quốc tế được chấp hành. Khốn nỗi cho
đến nay, những nghị quyết ấy chỉ được dùng để tô điểm mặt giấy! Phân bộ Pháp,
phân bộ Anh và những phân bộ các nước thực dân khác đã làm gì cho các thuộc
địa của chủ nghĩa tư bản nước họ? Những phân bộ ấy đã có một chính sách thuộc
địa và một cương lĩnh rõ rệt về thuộc địa, chính xác và liên tục chưa? Những chiến
sĩ của các phân bộ ấy có hiểu thuộc địa là gì và tầm quan trọng của thuộc địa là
như thế nào không? Người ta có thể trả lời là không.
Đối với các thuộc địa Pháp,
a) một ban nghiên cứu thuộc địa đã được thành lập;
b) một mục viết về thuộc địa đã được mở ra trên báo L’Humanité;
c) những lời tuyên bố ủng hộ dân chúng thuộc địa đã được phát biểu trong các đại
hội toàn quốc;
d) hai cuộc hành trình tuyên truyền đã được các đại biểu của Đảng tiến hành.

Sau khi được thành lập ít lâu và khi đã giành được không phải là không chật vật
những cột báo trên tờ L’Humanité, Ban nghiên cứu thuộc địa đã hoạt động khá tốt.
Những tài liệu và tin tức có giá trị đã bắt đầu được gửi từ các thuộc địa đến Ban.
Chiến dịch mà Ban tiến hành trên báo Đảng nhằm chống những nhũng lạm và tội
ác của bè lũ thực dân, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dân
chúng các thuộc địa và mang lại nỗi lo lắng cho chủ nghĩa đế quốc thực dân và báo
chí của nó. Nhưng diễn đàn ấy đột nhiên đã bị báoL’Humanité bỏ đi. Bị tước mất
phương tiện công tác và hoạt động, Ban lâm vào tình trạng hoàn toàn bị tê liệt.
Điều đó đã làm cho giới báo chí to lớn của giai cấp tư sản rất hài lòng, những báo
chí này đã dành rất đều đặn hàng bao nhiêu trang cho công tác tuyên truyền thực
dân và luôn luôn sợ bị cải chính và lật mặt nạ.
Điều đó đã đặc biệt gây những ấn tượng rất nặng nề cho dân bản xứ. Mặc dầu là
hão huyền, những lời tuyên bố trong các đại hội toàn quốc ủng hộ dân chúng các
thuộc địa cũng đã góp phần củng cố mối cảm tình mà họ đã có đối với Đảng. Tuy
nhiên thật là không thích đáng nếu cứ lắp đi lắp lại mãi một điều mà không làm gì
cả. Và những người bị áp bức khốn khổ thấy chúng ta chỉ luôn luôn hứa hẹn nhưng
cũng luôn luôn không hành động gì thì bắt đầu tự hỏi rằng không biết thực ra
chúng ta là những người đứng đắn hay là những kẻ lừa phỉnh. Cuộc hành trình của
các đồng chí Vayăng Cutuyariê và Ăngđrê Béctông qua Angiêri và Tuynidi, tiến
hành hầu như cùng một lúc với các cuộc dạo chơi đế vương của bọn đại biểu tư
sản, đã được dân chúng châu Phi rất hoan nghênh. Nếu những cuộc hành trình
cùng một tính chất như thế được tiếp tục trong tất cả các thuộc địa thì chắc chắn là
kết quả sẽ đáng mừng.
Nhưng, đáng lẽ phải tăng cường tuyên truyền thì chúng ta lại đã bỏ dở cái việc đã
được bắt đầu, và bỏ mất những cơ hội tốt. Bởi thế, chúng ta đã làm rất ít trong khi

xảy ra cuộc bãi công đẫm máu ở Máctiních, cảnh chết đói ở Bắc Phi và cuộc nổi
dậy ở Đahômây.
Trong trường hợp sau chót này, chúng ta đã có một bộ mặt thiểu não. Nhiều ngày
sau tất cả các báo tư sản và mười ngày sau báoL’Oeuvre, báo Đảng mới đăng tin
về cuộc nổi dậy. Trong lúc chính phủ thuộc địa đã thiết quân luật, tập trung quân
đội, huy động chiến hạm, huy động các bộ máy đàn áp, bắt bớ và kết án các nhà
hoạt động từ 5 đến 10 năm tù; trong lúc các báo chí viết thuê đã tiến hành một
cách có hệ thống một chiến dịch lừa dối và bưng bít dư luận thì chúng ta chỉ viết
có hai hay ba bài báo ngắn, rồi thôi. Không phải là không mỉa mai mà không đáng
buồn khi trong bóng tối của những ngục tù có tính chất khai hoá, những người anh
em Đahômây đau khổ của tôi đọc điều thứ 8, trong số 21 điều kiện, nói rằng: “Mỗi
đảng cam đoan tiến hành một công tác cổ động có hệ thống trong quân độinước
mình nhằm chống mọi ách áp bức dân chúng thuộc địa; và mỗi đảng phải ủng hộ,
không những bằng lời nói mà cả bằng hành động, phong trào giải phóng của các
thuộc địa”.
Nhưng thật là vô ích nếu buộc tội quá khứ và tiếc rẻ thì giờ đã mất. Tốt nhất là biết
sử dụng tốt thì giờ trong tương lai. Vậy chúng tôi yêu cầu Đảng:
1) chính thức thừa nhận Liên đoàn Máctiních (nhóm Giăng Giôrét);
2) mở lại mục viết về thuộc địa trong báo L’Humanité
3) yêu cầu Ban nghiên cứu thuộc địa cung cấp tài liệu cho phân bộ thuộc địa và cứ
hai hoặc ba tháng một, báo cáo công tác của mình với phân bộ;
4) ở những nơi đã thành lập phân bộ thuộc địa thì khuyến khích các bộ phận này
tăng cường công tác tuyên truyền và tuyển thêm người bản xứ;
5) trên tất cả báo chí của Đảng, mở một mục viết về thuộc địa để làm cho độc giả
làm quen với các vấn đề thuộc địa;

6) nói đến các thuộc địa trong hết thảy các đại hội, míttinh hoặc hội nghị của
Đảng;
7) cử các nghị sĩ đi thăm các thuộc địa, mỗi khi nền tài chính của Đảng cho phép;
8) tổ chức những nghiệp đoàn hoặc thành lập các nhóm tương tự các thuộc địa.
*
CHÍNH SÁCH NGU DÂN 7 (TRÍCH)
….
Càng nghèo khổ thì số người thất học càng nhiều. Mặt khác, thực dân Pháp lại cố
tâm huỷ bỏ Hán học mà chúng thấy là nguy hiểm cho sự thống trị của chúng vì
chúng biết rằng Hán học có thể đưa vào An Nam những tư tưởng tiến bộ phương
Tây thông qua Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta có thể tưởng rằng bỏ Hán học đi
để đẩy lùi ảnh hưởng nước ngoài, người Pháp sẽ thay thế vào đó bằng nền giáo dục
của họ. Không phải thế đâu. Thâm ý của họ chỉ là đẩy người An Nam vào vòng
ngu tối. Tôi xin nêu ra sau đây một vài bằng chứng của người Pháp.
Đại tá Bécna viết: Về phương diện tinh thần, người Pháp không tổ chức một nền
giáo dục mới thay thế cho nền giáo dục An Nam mà họ đã bỏ đi. Họ chỉ xây dựng
được một ít trường học để đào tạo ra những con vẹt, những người vong bản thiếu
đạo đức và thiếu cả kiến thức phổ thông.
Trong một bản báo cáo về tình hình Đông Dương, tướng Penơcanh cũng viết:
Trong 50 năm chiếm đóng ở Nam Kỳ và 25 năm chiếm đóng Bắc Kỳ, những
trường học Pháp không đào tạo lấy được một người An Nam thật sự có học thức.
Ông Mácxơ, văn sĩ thuộc địa, đã viết câu sau đây lột tả được đúng tư tưởng đang
thống trị trong đầu óc của các nhà cai trị của chúng ta: Chúng ta chỉ cần dạy tiếng

Pháp cho người An Nam, dạy cho họ biết đọc, biết tính toán chút ít thôi; biết hơn
nữa chỉ là thừa vô ích.
Nhưng ngay cả nền giáo dục sơ đẳng ấy cũng chỉ được phổ cập một cách quá bủn
xỉn và nhỏ giọt. Trường học rõ ràng là còn thiếu nhiều, giáo viên thì chưa đủ tư
cách để giảng dạy .... Trường học lập ra không phải để giáo dục cho thanh niên An
Nam một nền học vấn tốt đẹp và chân thực, mở mang trí tuệ và phát triển tư tưởng
cho họ, mà trái lại càng làm cho họ đần độn thêm. Ngoài mục đích giáo dục để đào
tạo tuỳ phái, thông ngôn và viên chức nhỏ đủ số cần thiết phục vụ cho bọn xâm
lược - người ta đã gieo rắc một nền giáo dục đồi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả
sự dốt nát nữa, vì một nền giáo dục như vậy chỉ làm hư hỏng mất tính nết của
người đi học, chỉ dạy cho họ một dòng “trung thực” giả dối, chỉ dạy cho họ biết
sùng bái những kẻ mạnh hơn mình, dạy cho thanh niên yêu một Tổ quốc không
phải là Tổ quốc của mình và đang áp bức mình. Nền giáo dục ấy dạy cho thanh
thiếu niên khinh rẻ nguồn gốc dòng giống mình. Nó làm cho thanh thiếu niên trở
nên ngu ngốc. Điều gì có thể rèn luyện được cho học sinh biết suy nghĩ, biết phân
tích thì người ta không dạy ở nhà trường. Vấn đề nào có liên quan đến chính trị, xã
hội và có thể làm cho người ta tỉnh ngộ đều bị bóp méo và xuyên tạc đi. Có học
lịch sử nước Pháp đi nữa, thì người ta không hề đả động đến chương nói về cách
mạng. Người ta cấm học sinh đọc tác phẩm của Huygô, Rútxô và Môngtexkiơ. Nói
tóm lại, trường học thật là tương xứng với chế độ đã khai sinh ra nó.
*
BÁO CHÍ 8 (TRÍCH)

Nói xong vấn đề giáo dục, thì tự nhiên chúng tôi nghĩ ngay tới câu hỏi: Thế còn
báo chí? Những điều tôi sẽ kể về báo chí An Nam nó kỳ dị quá đến nỗi khó mà tin

được. Giữa thế kỷ XX này, ở một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tờ
báo! Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo
bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi. Lý do như thế này. Chính quyền Pháp quyết định
rằng không một tờ báo bằng tiếng An Nam nào được xuất bản nếu không được
viên toàn quyền cho phép, rằng họ chỉ cho phép với điều kiện là bản thảo đưa đăng
phải trình viên toàn quyền duyệt trước đã, và giấy phép ấy họ thu hồi lúc nào cũng
được. Tinh thần bản sắc lệnh về báo chí là như thế đấy. (Chúng tôi bị cai trị bằng
chế độ sắc lệnh do viên toàn quyền ban bố chứ không phải bằng những đạo luật đã
được thảo luận và biểu quyết ở nghị viện). Trên thực tế còn tệ hơn nữa. Mãi đến
bây giờ, chưa có người An Nam nào được phép xuất bản một tờ báo cả.
Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở châu
Âu và các nước châu Á khác, chứ không phải một tờ do chính quyền thành lập và
giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những
kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hoá và
ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay
bốn tờ đấy.
Ngay cho đến cả những tờ thông tin thuần tuý về kinh tế và thương mại, người ký
giả bản xứ cũng chỉ xin được phép bằng những biện pháp quanh co...
…..
Trước khi đưa đi nhà in, tất cả các bài báo phải dịch ra tiếng Pháp và đưa kiểm
duyệt đã. Cấm ngặt những tờ thông tin ấy không được đả động gì đến những vấn
đề chính trị hay tôn giáo, mà chỉ được đăng những tin tức thông thường, những vấn
đề xét ra có lợi cho Nhà nước. Khi đất nước bị một thiên tai nào, lụt lội, bão táp,
đói kém, v.v., phòng kiểm duyệt cấm báo không được cho dân chúng biết những
tin “không vui” ấy, cấm báo không được mở lạc quyên giúp những người bị nạn.
Báo không có quyền nói gì, dù chỉ bóng gió, đến việc bầu cử hội đồng thuộc địa

hay hội đồng hàng tỉnh. Có một tờ, dịch ra tiếng An Nam đạo luật cấm những hành
vi hối lộ trong việc tuyển cử, đã bị kiểm duyệt trắng mất nửa tờ báo mà còn bị
khiển trách thêm nữa. Nhiều khi người ta cấm cả dịch đăng những bài đã đăng ở
các báo tiếng Pháp xuất bản ở Đông Dương.
Các bạn chớ tưởng rằng mấy tờ báo thông tin khốn khổ ấy được tự do phân tách tất
cả những cái thuộc về kinh tế. Chẳng hạn, họ không được nói đến đời sống đắt đỏ,
đến việc mất mùa, đến việc buôn gian bán lậu của bọn con buôn người Âu, đến
việc xoay xở tiền nong bất lương của bọn quan cai trị, đến những vụ đầu cơ đê tiện
của bọn chủ đồn điền và chủ nhà máy người da trắng.
*
THƯ GỬI ĐỒNG CHÍ PÊTƠRỐP, TỔNG THƯ KÝ BAN PHƯƠNG
ĐÔNG 9 (TRÍCH)
Đồng chí thân mến,
Hôm qua, trong khi dự cuộc mít tinh của sinh viên Trường đại học cộng sản
phương Đông, một ý kiến mà tôi đã ngẫm nghĩ từ lâu, lại nảy ra trong đầu óc tôi.
Tôi tự thấy có trách nhiệm phải trình bày với đồng chí.
… Đồng chí đã hiểu rõ nguyên nhân đầu tiên đã gây ra sự suy yếu của các dân tộc
phương Đông, đó là SỰ BIỆT LẬP. Không giống như các dân tộc phương Tây,
các dân tộc phương Đông không có những quan hệ và tiếp xúc giữa các lục địa với
nhau. Họ hoàn toàn không biết đến những việc xảy ra ở các nước láng giềng gần
gũi nhất của họ, do đó họ THIẾU SỰ TIN CẬY LẪN NHAU, SỰ PHỐI HỢP
HÀNH ĐỘNG VÀ SỰ CỔ VŨ LẪN NHAU.
Sẽ rất có ích cho người An Nam biết bao, nếu họ được biết những người anh em
Ấn Độ của họ tự tổ chức như thế nào để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Anh,
hoặc biết công nhân Nhật Bản đoàn kết nhau lại như thế nào để chống lại ách bóc

lột của chủ nghĩa tư bản, hoặc biết người Ai Cập đã phải hy sinh cao cả như thế
nào để đòi lại quyền tự do của mình? Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều
giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài
diễn văn tuyên truyền.
…
*
NHỮNG THẢM HỌA CỦA NỀN VĂN MINH 10 (TRÍCH)
Để truyền bá văn minh Pháp, bảo vệ danh dự lá quốc kỳ Pháp ở các thuộc địa xa
xôi, người ta dùng những đội quân gồm toàn những tên lưu manh, những bọn lười
biếng, những tên lọt lưới pháp luật, những tên giết người, nói tóm lại, gồm các tinh
hoa của những cặn bã, lượm lặt ở tất cả các nước châu Âu. Đến nước đã bị xâm
chiếm hay sắp bị xâm chiếm cũng vậy, người ta thả những tên sát nhân này vào
trong đám dân chúng thiếu tự vệ. Và để kích thích chúng, người ta buông lỏng cho
bọn côn đồ tha hồ hoành hành theo thú tính tàn bạo của chúng. Sau đây là vài câu
chuyện do các nhà văn thuộc địa kể lại, họ đã từng chứng kiến những hành động dã
man của những người vệ sĩ anh dũng cho nền văn minh cao cả ấy.
…
Tôi phải nhắc để các bạn nhớ rằng tất cả những câu chuyện này, cũng như những
chuyện tôi sẽ kể thêm, đều do người Pháp đã mắt thấy tai nghe, viết ra. Khi họ viết,
có lẽ họ không nghĩ rằng, một ngày kia sẽ có một người An Nam đọc những
chuyện đó; nếu biết rằng tôi đã sử dụng những tài liệu họ viết, chắc chắn là những
nhà văn đó sẽ hối hận vì đã nói hết sự thật. Nói rõ như vậy rồi tôi xin tiếp tục.
…
Không chỉ có người sống mới là nạn nhân của chế độ thực dân man rợ ấy. Biết
người An Nam rất sùng bái tổ tiên, bọn người Pháp còn có những hành động độc

ác đối với cả người chết; chúng giày xéo thi thể cha mẹ người ta để cho con cái
phải đau xót, hoặc hành hạ xác kẻ thù đã bị thua và đã bị giết chết, để cho hả lòng
căm tức và rửa tiếng bất lực không đánh bại được người đó khi họ còn sống. Như
Đội Văn là một người yêu nước đã chiến đấu nhiều năm trời, chống lại nền cai trị
Pháp, đã bị chém ở Hà Nội, đầu đem bêu ở Bắc Ninh, xác ném xuống sông Hồng.
Tống Duy Tân sau mười năm chiến đấu tuyệt vọng cũng bị bắt và bị chém. Thi thể
của ông bị đem bêu ở phố.
Phan Đình Phùng, một vị quan to và là một nhà văn thân danh tiếng, chống Pháp
mười năm trời rồi chết trong rừng sâu. Ông chết rồi nhưng bọn Pháp vẫn chưa tha:
người ta quật mộ ông lên, đốt xác và đem tro vứt đi. Người ta báo thù cả người đã
nằm yên dưới mộ.
Bất lực không đánh nổi ông Đề Thám, không sao giết được ông bằng thuốc độc
cũng không trừ được ông bằng cốt mìn, người ta bèn đào mả cha mẹ ông, đem hài
cốt vứt xuống sông.
Sau những cuộc biểu tình ở miền Nam Trung Kỳ, nhiều nhà văn thân đã bị xử tử
và bị đầy biệt xứ. Trong số đó có ông Nghè Trần Quý Cáp, một nhà nho thanh cao
ai cũng mến phục. Ông Cáp bị bắt trong khi còn dạy học; không xét hỏi gì cả,
người ta đem chém ông hai mươi bốn giờ sau khi bị bắt. Chính phủ giết chết ông
chưa đủ, còn hành hạ mãi, không chịu giao trả thi hài ông cho gia đình.
….
*
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Lênin đã đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc
địa.

Lênin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến về vấn đề này còn âm
ỷ trong đầu óc của nhiều nhà cách mạng châu Âu và châu Mỹ.
Mọi người đều biết rõ những luận cương của Quốc tế Cộng sản về vấn đề thuộc
địa. Trong tất cả các Đại hội của Quốc tế Cộng sản, của Quốc tế Công đoàn và
Quốc tế thanh niên cộng sản, vấn đề các nước thuộc địa đã được nêu lên hàng đầu.
Lênin là người đầu tiên đã hiểu và đánh giá hết tầm quan trọng lớn lao của việc lôi
cuốn nhân dân các nước thuộc địa vào phong trào cách mạng. Lênin là người đầu
tiên đã chỉ rõ rằng, nếu không có sự tham gia của các dân tộc thuộc địa, thì cách
mạng xã hội không thể có được.
Lênin đã tìm ra những phương pháp có hiệu quả để tiến hành có kết quả công tác
trong các nước thuộc địa và đã nhấn mạnh là cần phải sử dụng phong trào cách
mạng dân tộc ở những nước này.
Các đại biểu của các nước thuộc địa tham dự các Đại hội của Quốc tế cộng sản,
vẫn còn nhớ vị lãnh tụ - người đồng chí đã dành cho họ sự chú ý dường nào, và
Người đã biết đi sâu tìm hiểu như thế nào những điều kiện công tác phức tạp nhất
và thuần tuý có tính chất địa phương. Mỗi người chúng ta đều có đủ thời gian cần
thiết để tin chắc rằng những điều nhận xét của Người là đúng và những lời giáo
huấn của Người là quý giá đến mức nào. Với phương pháp khéo léo của mình,
Lênin đã lay chuyển được quần chúng nhân dân chưa giác ngộ và lạc hậu nhất
trong các nước thuộc địa. Sách lược của Lênin về vấn đề này đã được các đảng
cộng sản trên toàn thế giới áp dụng, đang lôi cuốn tất cả những phần tử ưu tú và
tích cực ở các nước thuộc địa vào phong trào cộng sản.
Việc Lênin giải quyết vấn đề dân tộc hết sức phức tạp ở nước Nga Xô viết là một
thứ vũ khí tuyên truyền mạnh mẽ trong các nước thuộc địa.

Trong con mắt của các dân tộc thuộc địa, trong lịch sử cuộc đời khổ đau và bị mất
quyền của các dân tộc thuộc địa, Lênin là người sáng tạo ra cuộc đời mới, là ngọn
hải đăng chỉ dẫn con đường đi tới giải phóng cho toàn thể nhân loại bị áp bức.
*
VÌ SAO PHẢI VIẾT SÁCH NÀY? 12
1. Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì
chắc không thành công. Tục ngữ Tàu có câu: “Sư tử bắt thỏ tất dùng hết sức”.
Sư tử mạnh biết chừng nào, nếu bắt thỏ thì có khó gì, thế mà còn phải dùng hết
sức, huống gì làm việc to tát như việc giải phóng gông cùm nô lệ cho đồng bào,
cho nhân loại, nếu không hết sức thì làm sao được.
2. Lại nhiều người thấy khó thì ngã lòng, không hiểu rằng “nước chảy đá mòn” và
“có công mài sắt có ngày nên kim”. Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm
chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải
nổi. Đời này làm chưa xong thì đời sau nối theo làm thì phải xong.
3. Muốn đồng tâm hiệp lực, muốn bền gan thì trước ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao
mà phải làm, vì sao mà không làm không được, vì sao mà ai ai cũng phải gánh một
vai, vì sao phải làm ngay không nên người này ngồi chờ người khác. Có như thế
mục đích mới đồng; mục đích có đồng, chí mới đồng; chí có đồng, tâm mới đồng;
tâm đã đồng, lại phải biết cách làm thì làm mới chóng.
4. Lý luận mà lịch sử cách mệnh có nhiều sách lắm. Pháp nó sợ, nên cấm chúng ta
học, cấm chúng ta xem, cho nên đồng bào ta đối với hai chữ cách mệnh còn lờ mờ
lắm. Có người biên chép đề xướng ra một chút lại làm một cách rất hồ đồ; hoặc xúi
dân bạo động mà không bày cách tổ chức; hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại mà
quên tính tự cường.

5. Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn
sống thì phải cách mệnh. (2) Vì sao cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ
không phải việc một hai người. (3) Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương
cho chúng ta soi. (4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. (5) Ai là bạn
ta? Ai là thù ta? (6) Cách mệnh thì phải làm thế nào?
6. Sách này muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ. Chắc có người sẽ chê rằng văn
chương cụt quằn. Vâng! Đây nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn
như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả.
Hơn sáu mươi năm nay, đế quốc chủ nghĩa Pháp đạp trên đầu; hơn hai mươi triệu
đồng bào hấp hối trong vòng tử địa. Phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi,
thì giờ đâu rảnh mà vẽ vời trau chuốt!
Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi
thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh.
Văn chương và hy vọng sách này chỉ ở trong hai chữ: Cách mệnh! Cách mệnh!!
Cách mệnh!!!.
*
TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CÁCH MỆNH 13
Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hoà mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Hay hỏi.

Nhẫn nại (chịu khó).
Hay nghiên cứu, xem xét.
Vị công vong tư.
Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
Nói thì phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
Ít lòng tham muốn về vật chất.
Bí mật.
Đối người phải:
Với từng người thì khoan thứ.
Với đoàn thể thì nghiêm.
Có lòng bày vẽ cho người.
Trực mà không táo bạo.
Hay xem xét người.
Làm việc phải:
Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.
Quyết đoán.
Dũng cảm.
Phục tùng đoàn thể.

………………
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THỜI KỲ 1930 – 1945
SÁCH LƯỢC VẮN TẮT CỦA ĐẢNG 1
1. Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận
giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng.
2. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày
nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến.
3. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã)
khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia.
4. Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân
Việt, v.v để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung,
tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng,
ít lâu mới 2 làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng
(Đảng lập hiến, v.v.) và thì phải đánh đổ.
5. Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một
chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thoả hiệp, trong khi tuyên truyền
cái khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc
với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp.
*
THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG 3 (TRÍCH)
Các đồng chí thân mến!
Căn cứ vào báo cáo của đồng chí H.N. về tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương
và theo kinh nghiệm của tôi ở Hoa Nam, Đông Dương, Thái Lan và ở Mã Lai, tôi
thấy có bổn phận bức thiết đối với các đảng của chúng tôi là phải đề xuất với các
đồng chí đề nghị sau đây:

Trừ một vài đồng chí rất hiếm hoi (đã được huấn luyện ở Trường đại học những
người lao động phương Đông, hoặc là tri thức), còn đại đa số đồng chí của chúng
tôi, trình độ lý luận và chính trị rất thấp.
Hậu quả của tình trạng thiếu kiến thức về lý luận như vậy là gì? Hậu quả khá
nhiều. Các đồng chí đã nghe đồng chí H.N. kể về những hậu quả ấy trong báo cáo.
Tôi nói thêm một vài hậu quả nữa:
1.Đa số các đồng chí - ngay cả những đồng chí có trách nhiệm - cũng không hiểu
thật rõ “cách mạng dân chủ tư sản” là gì. Các đồng chí ấy nhắc đi nhắc lại những
chữ ấy mà không hiểu nghĩa. Vì không thể giải thích được cho công nhân và nông
dân, cho nên các đồng chí ấy thường tỏ vẻ lúng túng trong công tác tuyên tuyền và
cổ động. Để khỏi lung tung, các đồng chí buộc phải “bịa ra”. Do đó, một sự ngu
dốt này làm phát sinh một sự ngu dốt khác và một sai lầm này gây nên các sai lầm
khác.
2. Các đồng chí ấy cũng không hiểu tại sao phải kết hợp cuộc cách mạng phản đế
với cách mạng ruộng đất. Vì vậy mà những khẩu hiệu đưa ra lộn xộn, không phối
hợp với nhau.
3. Các đồng chí ấy không hiểu sự khác nhau giữa Đảng với các tổ chức khác, cho
đó là sự khác biệt về “cấp bậc”. Ví dụ như xếp Đảng ở số 1, Thanh niên cộng sản
ở số 2, Công hội ở số 3, v.v.. Và khi một đồng chí đang hoạt động trong Đảng mà
được cử sang hoạt động ở một tổ chức khác, đồng chí đó xem việc chuyển dịch ấy
như là một “việc hạ cấp bậc”, gần như là một hình phạt?
4. Hoặc là, các đồng chí ấy bắt đầu tổ chức một nhóm liên minh chống đế quốc,
rồi chọn những thanh niên của liên minh để tổ chức một Công hội. Cuối cùng
chọn những hội viên Công hội để tổ chức một tổ Đảng.

5. Một cuộc bãi công bùng nổ. Những người lãnh đạo là trí thức viết vào một
quyển vở theo trật tự 1, 2, 3, v.v. những bước đi phải tiến hành rồi họ đưa quyển
vở ấy cho các đồng chí có trách nhiệm là công nhân. Các đồng chí này đưa quyển
ở về nhà máy và thi hành máy móc những điều đã ghi trên giấy mà không biết
phán đoán xem những điểm ấy có phù hợp với thực tế hay không!
Hoặc là, các đồng chí ấy dùng mọi biện pháp để phát động bãi công, nhưng khi
công nhân đã rời nhà máy xuống đường, các đồng chí ấy không biết phải làm gì
nữa.
6. Còn có một nguy cơ lớn khác. Tuy các đảng đã đưa những đồng chí công nhân
vào các ban lãnh đạo, nhưng các đồng chí này vẫn bị ảnh hưởng của những phần tử
trí thức, bởi vì theo các đồng chí ấy, “những người trí thức đã được đọc tất cả
những điều ấy trong các bản luận cương hoặc trong sách”.
Tình hình ấy diễn ra trong thời kỳ 1930 - 1931, lúc mà các đồng chí của chúng ta
đã là những chiến sĩ khá lão luyện và khá từng trải rồi. Nhưng hiện nay, tất cả hoặc
hầu như tất cả các đồng chí ấy đã bị giật hay bị cầm tù. Những đồng chí đang hoạt
động trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn, do đó có khả năng phạm những sai lầm nghiêm
trọng hơn.
Vì vậy, tôi thấy tuyệt đối cần thiết là chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí của
chúng ta khắc phục những khó khăn ấy bằng cách tạo điều kiện cho các đồng chí
tiếp thụ được những kiến thức sơ đẳng mà mỗi chiến sĩ đều phải có.
Các đồng chí của chúng tôi rất dũng cảm và hăng hái. Các đồng chí ấy công tác rất
tận tụy. Nhưng vì thiếu kiến thức lý luận, buộc các đồng chí phải mò mẫm từng
bước, luôn luôn vấp váp vì thiếu thốn như vậy. Tất nhiên là các đồng chí sẽ được
giáo dục rèn luyện trong đấu tranh và trong công tác thực tế hàng ngày. Nhưng có
thể tránh được biết bao bế tắc, sai lầm và biết bao thất bại đau đớn, nếu chúng ta có

thể cung cấp cho các đồng chí ấy những kiến thức tối cần thiết về lý luận soi
đường, tạo điều kiện dễ dàng cho các đồng chí ấy tiến hành công tác.
Đồng chí Xtalin nghìn lần có lý khi nói rằng: “Lý luận tạo cho các đồng chí làm
công tác thực tế, sức mạnh định hướng, sự sáng suốt dự kiến tương lai, kiên định
trong công tác và lòng tin ở thắng lợi của sự nghiệp của chúng ta”.
Những điều mà tôi nói về các đồng chí chúng tôi ở Đông Dương , ở Thái Lan, v.v.
chắc chắn là cũng đúng đối với những đồng chí ở các nước thuộc địa khác, mà ở
đây Đảng hoạt động bất hợp pháp và trình độ văn hoá của những người lao động
còn thấp. Những cuốn sách nhỏ đề nghị trên đây nhất định là cũng rất có ích đối
với cả những nước ấy.
*
KHUYÊN ĐỒNG BÀO MUA BÁO VIỆT NAM ĐỘC LẬP 4
Đế quốc Pháp thật là ác nghiệt
Làm dân ta như điếc, như mù,
Làm ta dở dại dở ngu,
Biết gì việc nước biết đâu việc đời.
Báo “Độc lập” hợp thời đệ nhất,
Làm cho ta mở mắt mở tai.
Cho ta biết đó biết đây,
Ở trong việc nước, ở ngoài thế gian:
Cho ta biết kết đoàn tổ chức.
Cho ta hay sức lực của ta
Cho ta biết chuyện gần xa.

Cho ta biết nước non ta là gì.
Ai không chịu ngu si mù tối,
Ắt phải xem báo ấy mới nên;
Giúp cho báo ấy vững bền,
Càng ngày càng lớn càng truyền khắp nơi.
Khuyên đồng bào nhớ bấy nhiêu lời!
*
NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ
CỘNG HOÀ 5 (TRÍCH)
…
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.
…
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.
….
*
BỎ CÁCH LÀM TIỀN ẤY ĐI! 6(TRÍCH)
….
Tiền là mạch máu cho mọi công việc, tiền là cần thật nhưng không phải gì cần tiền
mà cứ đã đè đầu bóp cổ hay dùng những thủ đoạn không chính đáng để vơ vét lấy
tiền.
Làm tiền bằng cách bán ngôi thứ tức là gây cho dân chúng có óc hiếu danh, trong
khi cần phải trừ tiệt óc đó để gây cho mọi người có óc thiết thực, góp sức vào công
cuộc giữ gìn và xây dựng đất nước.
….
…Cần phải phủi đi hết những hủ tục khác: làm rượu ăn mừng được bầu vào Uỷ
ban, dùng chữ nho trong những tờ thông đạt, v.v..

*
THƯ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC KỲ, TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG 7
Hỡi các bạn!
A. Nước ta bị Tây áp bức hơn 80 năm và bốn, năm năm bị Nhật áp bức.
Dân ta đói rét, khổ sở, không thể nói xiết. Ngày nay nhớ lại, còn rất đau lòng.
Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo, mà chúng ta bẻ
gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được độc lập tự do.

Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính
phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn
kết thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc
lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.
B. Chính phủ ta đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh
phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, sửa sang mọi việc, phải làm dần dần, không
thể một tháng, một năm mà làm được hết. Song ngay từ bước đầu, chúng ta phải
theo đúng phương châm.
Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng,
đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để
đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật.
Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.
C. Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm theo đúng chương trình của
Chính phủ, và rất được lòng nhân dân. Song cũng có nhiều người phạm những lầm
lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi chính là:
1. Trái phép. - Những kẻ Việt gian phản quốc, chứng cớ rõ ràng thì phải trừng trị
đã đành, không ai trách được.
Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán thán.
2. Cậy thế. - Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng,
muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu
mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân.

3. Hủ hoá - Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng
ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?
Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông uỷ viên
đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các cô các cậu uỷ viên, cũng dùng xe hơi của
công. Thử hỏi những hao phí đó ai phải chịu?
4. Tư túng. - Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo
vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra
ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai.
5. Chia rẽ. - Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các từng
lớp nhân nhượng lẫn nhau, hoà thuận với nhau. Thậm chí có đôi nơi để đất ruộng
bỏ hoang, nông gia ta thán. Quên rằng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết, không
chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung.
6. Kiêu ngạo. - Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là thần thánh rồi. Coi
khinh dân gian, nói phô, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng” lên.
Không biết rằng, thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến
oai tín của Chính phủ.
D. Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa.
Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng
sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa
chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung.
Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà, mà tôi phải nói. Chúng ta phải
ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng.
Mong các bạn tiến bộ.
………………

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.3, tr.3.
2. Có thể hiểu là: ít ra cũng.
3. Sđd, t.3, tr.83 – 84, 86 – 87.
4. Sđd, t.3, tr.199.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr. 7 – 9.
6. Sđd, t.4, tr.54 – 55.
7. Sđd, t.4, tr. 56 – 58.

THỜI KỲ 1946 – 1954
LỜI KHUYÊN ANH EM VIÊN CHỨC 1(TRÍCH)
…
Anh em viên chức bây giờ phải có 4 đức tính là: cần, kiệm, liêm, chính. Cần, anh
em viên chức phải tận tâm làm việc, một người làm bằng hai, ba người. Và phải
tôn trọng kỷ luật. Anh em phải theo nguyên tắc là có việc mới cần đến người, chứ
không phải là có sẵn người nên phải tìm việc cho làm. Kiệm, phải biết tiết kiệm
đồng tiền kiếm được, cũng như các vật liệu và đồ dùng trong các sở. Rút bớt hết
những sự gì không cần thiết, chớ phao phí giấy má và các thứ của công. Phao phí
những thứ đó tức là phao phí mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Chớ tưởng tiết kiệm
những cái cỏn con như mẩu giấy ngòi bút mà không có ảnh hưởng. Một người như
thế, trăm người như thế, vạn người như thế, công quỹ đã bớt được một số tiền đáng
kể, lấy ở mồ hôi nước mắt dân nghèo mà ra.
Có cần, có kiệm, không tiêu đến nhiều tiền, anh em viên chức mới có thể trở
nên liêm, chính để cho người ngoài kính nể được.
*
GỬI THANH NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC NHÂN DỊP TẾT SẮP ĐẾN 2
Hỡi thanh niên và nhi đồng yêu quý!
Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân
của xã hội.
Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành “đời sống mới”.
Đời sống mới là:
- Hăng hái kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ.
- Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm.

- Việc nên làm (như ủng hộ kháng chiến, tăng gia sản xuất) thì ta không chờ ai
nhắc nhủ.
- Việc nên tránh (như tự tư tự lợi) thì ta không đợi ai ngăn ngừa.
Năm mới, chúng ta thực hành đời sống mới để trở nên những công dân mới, xứng
đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Việt Nam độc lập muôn năm!
*
LỜI HIỆU TRIỆU 3(TRÍCH)
Hỡi toàn quốc đồng bào,
Chúng ta phải hiểu rằng: có nhiều thứ chiến tranh: chiến tranh bằng sức người,
chiến tranh bằng võ khí, chiến tranh bằng chính trị, chiến tranh bằng tinh thần,
v.v…
Hiện nay, ngoài chiến tranh bằng quân sự, bọn thực dân Pháp đang dùng chiến
tranh bằng tinh thần, chúng giả danh dân ta phát truyền đơn, dán khẩu hiệu, phao
tin nhảm, mong cho dân ta hoang mang nghĩ ngợi, lo ngại. Đó là nó tấn công tinh
thần chúng ta.
Người xưa có nói rằng: “Đánh vào lòng là hơn hết; đánh vào thành trì là thứ hai”.
Vậy một dân tộc đương vận động như dân ta bây giờ ắt phải luôn luôn chuẩn bị,
đồng thời phải luôn luôn trấn tĩnh, kiên quyết, sẵn sàng đối với mọi tình thế, không
bao giờ rối trí sợ sệt.
…
Trước hết là bằng tinh thần: bại không nản, thắng không kiêu, thua trận này đánh
trận khác, được trận này không chểnh mảng, chung sức, đồng tâm, nhất trí, giữ gìn
trật tự, tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ.

*
THƯ GỬI PHỤ NỮ VIỆT NAM NHÂN DỊP XUÂN BÍNH TUẤT (1946) 4
Năm mới Bính Tuất
Phụ nữ đồng bào
Phải gắng làm sao
Gây “Đời sống mới”
Việc thành là bởi
Chúng ta siêng mần
Vậy nên chữ cần
Ta thực hành trước
Lại phải kiệm ước
Bỏ thói xa hoa
Tiền của dư ra
Đem làm việc nghĩa
Thấy của bất nghĩa
Ta chớ tham thàn
Thế tức là liêm
Đã liêm thì khiết
Giữ mình làm việc
Quảng đại công bình
Vì nước quên mình

Thế tức là chính
Cần, kiệm, liêm, chính
Giữ được vẹn mười
Tức là những người
Sống “Đời sống mới”

*
THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO VIÊN BÌNH DÂN HỌC VỤ 5 (TRÍCH)
…
Anh chị em chịu cực khổ khó nhọc, hy sinh phấn đấu, để mở mang tri thức phổ
thông cho đồng bào, để xây đắp nền văn hoá sơ bộ cho dân tộc.
Anh chị em làm việc mà không có lương bổng, thành công mà không có tiếng tăm.
Anh chị em là những người “vô danh anh hùng”. Tuy là vô danh nhưng rất hữu
ích. Một phần tương lai của dân tộc nước nhà nằm trong sự cố gắng của anh chị
em.
…
*
MỪNG BÁO QUỐC GIA 6
Tết này mới thật Tết dân ta,
Mấy chữ chào mừng báo Quốc gia
Độc lập đầy vơi ba cốc rượu,
Tự do vàng đỏ một rừng hoa.

Muôn nhà chào đón xuân dân chủ,
Cả nước vui chung phúc cộng hoà.
Ta chúc nhau rồi ta nhớ chúc,
Những người chiến sĩ ở phương xa.
*
THƯ GỬI CÁC CHIẾN SĨ CẢM TỬ QUÂN THỦ ĐÔ 7
(TRÍCH)
Cùng các chiến sĩ yêu quý Trung đoàn Thủ đô,
…
Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại
biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần
quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê
Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em.
Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống
Việt Nam muôn đời về sau.
.…
Các em hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng Chính phủ và lòng toàn thể đồng bào
luôn luôn ở bên cạnh các em.
Tôi thay mặt Chính phủ và đồng bào gửi cho các em lời chào thân ái và quyết
thắng.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH THANH HÓA8 (TRÍCH)
…

Vậy cán bộ phải có đức tính thế nào ?
1. Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ.
Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải
siêng năng tiết kiệm.
2. Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không che đậy
những điều dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét
đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị.
…
*
THƯ GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ BẮC BỘ 9
Cùng các đồng chí Bắc Bộ,

Tôi không có thì giờ gặp các đồng chí để phê bình, kiểm thảo và bàn bạc công việc
chung. Tiếc vì hoàn cảnh không tiện. Vậy tôi có mấy lời dặn các đồng chí như sau,
mong các đồng chí chú ý:
1. Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi đồng
chí và toàn cả Đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân
quay về một hướng, nhằm vào một mục đích đánh đuổi thực dân Pháp làm cho
nước thống nhất và độc lập. Vì vậy mỗi một đồng chí và toàn cả Đoàn thể phải:
Sáng suốt, khôn khéo, cẩn thận, kiên quyết, siêng năng, nhất trí.
2. Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách mệnh đến trình độ tối cao.
Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến
toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một
ly đi một dặm.

Vì vậy chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:
a) Địa phương chủ nghĩa
Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ.
Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực vun đắp cho bộ phận ấy. Do khuyết
điểm đó mà sinh ra những việc, xem qua thì như không quan hệ gì mấy, kỳ thực rất
có hại đến kế hoạch chung. Thí dụ: muốn lấy tất cả cán bộ và vật liệu cho địa
phương mình, không bằng lòng để cấp trên điều động cán bộ và vật liệu đến những
nơi cần thiết.
b) Óc bè phái
Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai
không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không
nghe.
Đó là một khuyết điểm rất có hại. Nó làm cho Đoàn thể mất cán bộ, kém nhất trí,
thường hỏng việc. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm.
c) Óc quân phiệt quan liêu
Khi phụ trách ở một vùng nào thì một ông “vua con” ở đấy, tha hồ hách dịch,
hoạnh họe. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới cậy quyền lấn áp.
Đối với quần chúng ra vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Cái đầu óc “ông
tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp
dưới, Đoàn thể xa nhân dân.
d) Óc hẹp hòi
Chúng ta phải nhớ rằng: người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ
hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người
thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong, đều tuỳ chỗ mà dùng được.

Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp
hòi ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi không thể phát triển.
e) Ham chuộng hình thức
Việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình thức bề
ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai. Thí dụ: ngày nay tập quân sự, cốt là biết bắn
súng, dùng dao, ném lựu đạn, dùng địa thế, khéo mò đêm, khéo trinh thám, nói tóm
lại, cốt tập cho mọi người biết đánh du kích. Thế mà có nhiều nơi chỉ để thì giờ tập
“một hai, một hai”. Thế thì khác gì tập lễ nhạc để đi chữa cháy.
Nhiều nơi, những hình thức tuyên truyền cổ động chỉ biết kẻ khẩu hiệu, trưng cờ
biển và trang hoàng nhà thông tin tuyên truyền cho đẹp, lập chòi diễn thuyết chỉ
làm vì, còn hàng ngày không chịu gần gũi quần chúng để giải thích cho họ hiểu
chu đáo những chủ trương của Đoàn thể .
f) Làm việc lối bàn giấy
Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu
xuống địa phương kiểm tra công tác và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ
thị, nghị quyết của Đoàn thể cho chu đáo. Những chỉ thị, nghị quyết cấp trên gửi
xuống các địa phương có thực hiện được hay không, các đồng chí cũng không biết
đến.
Cái lối làm việc như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong trào,
không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương của chúng
ta không thi hành được đến nơi đến chốn.
g) Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm
Trong những vùng chiến tranh lan đến, một số đồng chí đã tự tiện bỏ địa phương
mình chạy sang vùng khác làm việc mà không hề có sự quyết định của Đoàn thể,
của cấp trên. Như vậy, các đồng chí không những đã biểu lộ tinh thần kém cỏi,

việc nào dễ hay ưa thích thì làm, việc nào khó khăn không ưa thích thì bỏ, mà các
đồng chí lại còn tỏ ra khinh thường kỷ luật của Đoàn thể, làm rối loạn hàng ngũ
của Đoàn thể.
Nhiều nơi các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng phạt xứng đáng, có đồng
chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp cũ hay chỉ bị hạ tầng
công tác theo hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ cũ làm việc.
Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình, cảnh
cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn
nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm Đoàn thể. Thi hành kỷ luật như vậy làm cho các
đồng chí không những không biết sửa lỗi mình mà còn khinh thường kỷ luật. Tai
hại hơn nữa nếu kỷ luật của Đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ
hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại Đoàn thể ta.
h) Ích kỷ, hủ hóa
Có những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được uỷ viên này chủ tịch kia.
Có những đồng chí lo ăn ngon mặc đẹp, lo chiến của công làm của tư, lợi dụng địa
vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc công. Đạo
đức cách mạng thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc.
Có những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn, cho mình là cựu chính trị phạm,
là người của Mặt trận thì giỏi hơn ai hết, ai cũng không bằng mình. Vẫn biết nhà
pha đế quốc là nơi huấn luyện, vẫn biết Việt Minh là một đoàn thể gồm những
người yêu nước, chăm lo việc cứu nước. Nhưng hẳn rằng ngoài Việt Minh còn biết
bao nhiêu người hay, người giỏi mà Việt Minh chưa tổ chức được. Vả lại nếu
chính trị phạm, nếu người của Mặt trận là giỏi hơn ai hết thì những người không có
hân hạnh ở tù, những người chưa vào Mặt trận đó là vô tài vô dụng cả sao?

Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải
khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta: “Phải
học, học thêm, học mãi”10. Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ
thêm.
Có những đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được nhờ”, đem bà
con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia, làm được hay không, mặc kệ. Hỏng việc
Đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được.
Vẫn biết các đồng chí nói chung có nhiều ưu điểm như: nhẫn nại, chịu khó, tháo
vát, nhiều sáng kiến. Đó là những tính rất quý báu. Nó làm căn bản cho những tính
tốt khác phát triển. Nhưng trong thời kỳ khó khăn nặng nề này, chỉ có những ưu
điểm ấy mà thôi, cũng chưa đủ. Các đồng chí cần phải đem căn bản tốt đó mà kiên
quyết khắc phục những khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến hoàn
toàn thắng lợi.
3. Các đồng chí phải cố làm sao cho được những điều này:
a) Đoàn thể phải quân sự hoá, tư tưởng và hành động phải tuyệt đối nhất trí. Đoàn
thể là đạo quân tiên phong. Nếu lúc xung phong mà người nói thế này, kẻ nói thế
kia, kèn thổi ngược, trống đánh xuôi thì còn mong gì thắng trận. Chẳng những
Đoàn thể ta phải nhất trí mà quân, dân, chính cũng phải nhất trí.
b) Trong các cơ quan chỉ huy chọn người phải đích đáng, quyền hạn phải phân
minh, phải liên lạc mật thiết, hợp tác chặt chẽ, phải tuyệt đối tránh cái tệ lạm
quyền, bao biện, xung đột, phù diện11 và suy tỵ, không phụ trách.
Lúc này, vấn đề cơ quan chỉ huy rất quan trọng. Cử người vào đó phải cẩn thận,
nhưng khi đã cử rồi, thì phải tuyệt đối phục tùng, cấp dưới phải nghe cấp trên, có
thế công việc mới chạy.

c) Phải giữ vững giao thông, liên lạc giữa các tỉnh, các khu và giữa Trung Bộ với
Nam Bộ và Bắc Bộ.
Giao thông là mạch máu của mọi việc, giao thông tắc thì việc gì cũng khó. Giao
thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng.
Mong các đồng chí mang toàn bộ tinh thần cách mạng mà khắc phục các khuyết
điểm, phát triển các ưu điểm, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nội bộ, mở rộng hàng
ngũ, chấn chỉnh công tác để lãnh đạo toàn dân hăng hái kháng chiến để đi đến
thắng lợi vẻ vang.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
ĐỜI SỐNG MỚI 12 (TRÍCH)
Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời
sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc.
Anh TÂN SINH viết quyển “Đời sống mới” một cách vắn tắt, rõ ràng, thiết thực,
dễ hiểu. Đó là một quyển sách nhỏ, chỉ rõ bước đường đời sống mới.
Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một quyển “Đời sống mới” để xem, để hiểu,
để thực hành đời sống mới.
Như thế, chúng ta nhất định sẽ tiến bộ lớn.
…..
*
I

HỎI: Trong lúc này, người thì lo đánh giặc, người thì lo phá hoại, người thì lo tản
cư, toàn dân ai cũng khó nhọc vất vả. Kêu gọi thực hành đời sống mới chẳng
không hợp thời sao?
ĐÁP: Hợp thời lắm. Chính trong lúc này càng phải thực hành đời sống mới là Cần,
Kiệm, Liêm, Chính.
Quân đội phải siêng tập, siêng đánh. Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm,
thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phảiCần.
Binh sĩ phải tiết kiệm đạn dược, mỗi viên đạn một tên thù. Nhân dân phải tiết kiệm
vật liệu, mới giúp được bộ đội và đồng bào tản cư. Thế cho nên phải Kiệm.
Mọi người đều trong sạch, không tham lam, không đem của công dùng vào việc tư,
thì mọi việc mới chạy. Cho nên ai cũng phải Liêm.
Mỗi người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái ủng hộ kháng chiến, ra
sức tăng gia sản xuất, trừ diệt bọn bán nước hại dân quyết làm cho Tổ quốc thống
nhất độc lập. Thế là Chính. Do đó thì biết, đời sống mới lúc này rất hợp thời.

II
HỎI: Sao gọi là đời sống mới?
ĐÁP: Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm
mới.
Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam.
Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ:
Đơm cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi.
Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Thí dụ: Ta phải tương thân tương ái, tận
trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước.

Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm. Thí dụ: Ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có
ngăn nắp.
Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui
mạnh hơn. Đó là mục đích đời sống mới.
III
HỎI: Đời sống mới việc đầu hết13là gì?
ĐÁP: Bất kỳ ai, muốn sống thì phải có bốn điều14 ăn, mặc, ở, đi lại.
Muốn có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đường đi, thì phải làm. Từ trước đến giờ, ta vẫn
có làm, vẫn có cơm, áo, nhà, đường sá. Nhưng vì làm chưa hợp lý cho nên số đông
dân ta ăn đói, mặc rách, nhà cửa chật hẹp, đường sá gập ghềnh.
Người nghèo khổ thì nhiều, người no ấm thì ít. Đời sống mới không phải cao xa gì,
cũng không phải khó khăn gì. Nó không bảo ai phải hy sinh chút gì.
Nó chỉ sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi
người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc.
Sửa đổi được những điều đó, thì mọi người đều được hưởng hạnh phúc. Mà chắc sửa
đổi được, vì nó không có gì là gay go, khó làm.
IV
HỎI: Những người giàu, đã sẵn sung sướng không cần làm đời sống mới. Những
người nghèo, không tiền, không của, thì làm đời sống mới thế nào?
ĐÁP: ...Tục ngữ nói: “Tay siêng làm, thì hàm có nhai”. Siêng làm là một trong bốn
điều đời sống mới.
Vì có làm thì nhất định có ăn. Tục ngữ lại nói: "Đói cho sạch, rách cho thơm",
mình dù nghèo, ai cấm mình ăn ở sạch sẽ? Sạch sẽ tức là một phần đời sống mới.

Sạch sẽ thì ít đau ốm. Sức khoẻ thì làm được việc, làm được việc thì có ăn. Xem đó
thì biết rằng ai cũng nên làm đời sống mới.
V
HỎI: Khẩu hiệu đời sống mới ra một năm nay đã có kết quả chưa?
ĐÁP: Đã có kết quả. Trong nhiều làng, các cụ phụ lão đã giảm bớt việc cúng tế;
đem tiền đó hoặc giúp bình dân học vụ, hoặc làm việc ích chung. Dân ta phải biết
ơn các cụ đã hăng hái làm gương như thế.
Nhiều nơi, chị em phụ nữ đã sửa đổi cách ăn mặc gọn gàng, đã biết chung nhau
nuôi gà, nuôi lợn.
Nhiều nơi, thói cờ bạc, say sưa, hút xách, trộm cắp giảm bớt rất nhiều.
Đó là những kết quả đầu. Tuy vậy kết quả như thế chưa đủ. Còn thiếu nhiều lắm.
Mỗi đồng bào, bất kỳ già trẻ, gái trai, giàu nghèo, cần phải cố gắng, làm cho đời
sống mới lan khắp cả nước. Lúc đó mới có thể nói rằng: Chúng ta đã thực hành đời
sống mới.
VI
HỎI: Đời sống mới có mấy thứ?
ĐÁP: Nói chung, thì đời sống mới có thể chia làm hai thứ. Một là đời sống mới
riêng, từng người. Hai là đời sống mới chung, từng nhóm người, như các bộ đội,
các nhà máy, các trường học, các công sở, v.v..
Mỗi người, mỗi đoàn thể lại phải theo công việc, nghề nghiệp của mình, mà làm
đời sống mới cho hợp với hoàn cảnh. Nhưng bất kỳ người nào, đoàn thể nào, cũng
không ngoài năm việc là: ăn, mặc, ở, đi, làm.
Thí dụ: Một em nhi đồng, khi ở nhà thì siêng giúp đỡ cha mẹ, anh em, ăn ở sạch sẽ,
không gặp đâu nằm đó, không gặp gì ăn nấy, không ỉa bậy, đái bậy.

Lúc đến trường, thì siêng học, giữ kỷ luật, biết tiết kiệm giấy bút, yêu anh em.
Lúc ra đường thì biết giúp đỡ gia đình các chiến sĩ, an ủi đồng bào tản cư, biết giữ
bí mật, biết chú ý những kẻ lạ mặt, đề phòng Việt gian.
Những việc đó không có gì là khó, em bé nào cũng có thể làm. Mà đó tức là đời
sống mới của các em nhi đồng.
VII
HỎI: Trẻ em như thế còn người lớn thì sao?
ĐÁP: Lúc này đang kháng chiến, cái gì cũng hiếm. Kháng chiến thắng lợi rồi,
thì phải kiến thiết. Lúc kháng chiến cũng như khi kiến quốc, dân ta cần phải tiết
kiệm, những cái gì không cần thiết làm thì phải bớt đi, bỏ đi, mới có thể tự cấp,
tự túc. Thí dụ: Đàn ông không có cổ cồn, ca vát cũng không hại gì. Đàn bà
không có son phấn, xuyến vòng cũng vẫn sống được. Vậy thì những thứ đó và
các thứ xa xỉ khác ta phải bỏ đi.
...
VIII
HỎI: Đời sống mới với việc tăng gia sản xuất, quan hệ với nhau thế nào?
ĐÁP: Việc tăng gia sản xuất cũng như mọi việc khác, đều rất quan hệ với đời sống
mới.
Tăng gia sản xuất tức là một bộ phận trong đời sống mới. Có tinh thần đời sống mới,
thì tăng gia sản xuất mới chóng thành công. Mà tăng gia sản xuất có thành công, thì
đời sống mới dễ thực hiện.
Muốn tăng gia sản xuất, mọi người phải Cần, phải Kiệm. Không Cần, thì phí thời giờ
nhiều mà sản xuất được ít. Không Kiệm thì làm được bao nhiêu, dùng hết bấy nhiêu,
rút cục cũng như sản xuất ít. Tăng gia sản xuất ích riêng cho mình mà cũng ích chung

cho cả nước. Nếu không có tinh thần Liêm và Chính, nếu tham lam ích kỷ, thì không
thể phát đạt việc tăng gia sản xuất. Vì vậy, tăng gia sản xuất và đời sống mới phải đi
đôi với nhau, không thể lìa nhau.
IX
HỎI: Riêng một người mà nói, thì đời sống mới là thế nào?
ĐÁP: Do nhiều người nhóm lại mà thành làng. Do nhiều làng nhóm lại mà thành
nước. Nếu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn.
Nếu mỗi người đều tốt, thì thành làng tốt, nước mạnh. Người là gốc của làng nước.
Nếu mọi người đều cố gắng làm đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú
cường.
Bây giờ lấy một người chung mà nói, nghĩa là một người quốc dân Việt Nam,
không kỳ giàu hay nghèo, già hay trẻ, gái hay trai, thì đời sống mới đại khái gồm
mấy điểm sau này:
Về tinh thần, một là sốt sắng yêu Tổ quốc. Việc gì lợi cho nước, phải ra sức làm.
Việc gì hại đến nước, phải hết sức tránh.
Hai là sẵn lòng công ích. Bất kỳ việc to việc nhỏ, có ích chung thì phải hăng hái
làm. Thí dụ: Thấy một nhành gai nằm giữa đường, ta lấy vất đi, cho người khác
khỏi dẫm phải. Thế cũng là công ích. Hy sinh tài sản giúp kháng chiến, đồng bào
tản cư, di cư, cũng là công ích.
Ba là mình hơn người thì chớ kiêu căng.
Người hơn mình, thì chớ nịnh hót.
Thấy của người thì chớ tham lam.
Đối của mình thì chớ bủn xỉn.
Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt.

Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì,
thì làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn. Chớ làm dối.
Cách cư xử, đối với đồng bào thì nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ.
Biết ham học. Trước hết là học chữ, học làm tính. Biết chữ, biết tính, thì làm việc
gì cũng dễ dàng hơn. Một người không biết chữ, biết tính thì như nửa mù nửa
quáng. Biết rồi, ta học thêm.
Ngoài ra, còn biết bao nhiêu điều cần học. Việc thế giới rất nhiều, học không bao
giờ hết. Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ.
Đó là đời sống mới của một người. Thử hỏi có gì cao xa, khó khăn không? Không
có gì là khó. Không cần thông minh tài trí, miễn là mình muốn làm, có chí làm thì
nhất định làm được. Ai cũng làm như thế, thì tự nhiên nước Việt Nam ta trở nên
một nước mới, một nước văn minh.
X
HỎI : Đời sống mới trong một nhà nên thế nào?
ĐÁP : Mỗi người làm đúng theo đời sống mới thì đời sống mới trong một nhà
cũng dễ dàng thôi. Cũng như mỗi viên đá trơn tru vững chắc, thì chỉ cần một ít vôi
là đắp thành một bức tường tốt.
Về tinh thần, thì phải trên thuận, dưới hoà, không thiên tư, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng
hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng.
Về vật chất, từ ăn mặc đến việc làm, phải ăn đều, tiêu sòng. Có kế hoạch, có ngăn
nắp.
Cưới hỏi, giỗ Tết nên giản đơn, tiết kiệm.
Trong nhà ngoài vườn, luôn luôn sạch sẽ gọn gàng.

Đối với xóm giềng, phải thân mật và sẵn lòng giúp đỡ. Đối với việc làng việc
nước, phải hăng hái làm gương.
Người trong nhà ai cũng biết chữ.
Luôn luôn cố gắng, làm cho nhà mình thành một nhà kiểu mẫu trong làng.
Đời sống mới trong nhà, đại khái là như thế. Đó cũng không có gì là khó, không
cần tốn tiền, tốn công. Có chí làm là làm được. Mà một nhà như thế, nhất định phải
phát đạt.
XI
HỎI: Đời sống mới trong một làng nên thế nào?
ĐÁP: Trong một làng, nhà thì có nhà giàu, nhà vừa, nhà nghèo. Người thì có người
tốt, người vừa, người kém. Học thì có kẻ thông, kẻ vừa, kẻ dốt. Hai hạng trên phải
tìm cách giúp đỡ, cảm hoá hạng thứ ba.
Công việc làm ăn thì có nghề làm ruộng, nghề thủ công và nghề buôn bán. Phải tìm
cách giúp đỡ lẫn nhau. Tốt nhất là tổ chức hợp tác xã, thì nghề nào cũng dễ tăng
gia sản xuất. Vì nhiều người đông sức, thì tốn thì giờ ít, mà kết quả nhanh hơn,
nhiều hơn.
Về văn hoá, phải làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức và trách nhiệm của
công dân.
Về phong tục, phải cấm hẳn say sưa, cờ bạc, hút xách, bợm bãi, trộm cắp. Phải tìm
cách làm cho không có đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng mình thành
một làng "phong thuần tục mỹ".
Về vệ sinh, đường sá phải sạch sẽ. Ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và
săn sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi, cho đỡ muỗi.

Phải có cầu xia chung, hoặc cầu xia riêng từng nhà. Đã khỏi hôi thối, ruồi nhặng,
lại có phân tốt.
Trong lúc kháng chiến, làng mình có tiểu đội du kích, phải ra sức giúp việc phá
hoại để ngăn địch. Phải cẩn thận đề phòng Việt gian, giúp đỡ bộ đội, giúp đỡ đồng
bào tản cư, di cư.
Phải tổ chức những hội quần chúng, những hội Cứu quốc 1), hội Liên hiệp quốc
dân 2).
Nói tóm lại, về tổ chức, về sản xuất, về vệ sinh, về văn hoá, về kháng chiến, việc gì
làng mình cũng có thể làm kiểu mẫu cho các làng xung quanh.
Muốn như thế, một cách tốt nhất là tổ chức thi đua. Người này thi đua với người
khác. Nhà này thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng khác. Ai hơn thì
được nhân dân kính trọng và Chính phủ khen thưởng. Như vậy, ai cũng hăng hái.
Cán bộ của làng phải là người trong sạch, công bình, thạo việc, có thể làm gương
cho dân làng; có thể hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung. Trong nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà, dân có quyền lựa chọn những cán bộ như thế.
XII
HỎI: Thế nào là đời sống mới trong một trường học?
ĐÁP: Trong một trường học, các thầy nên thi nhau tìm cách dạy sao cho dễ hiểu,
dễ nhớ, nhanh chóng và thiết thực.
Các trò nên đua nhau học. Đồng thời, biết tiết kiệm giấy bút, biết giữ kỷ luật.
Từ tiểu học, trung học, cho đến đại học, là nơi rèn luyện nhi đồng và thanh niên.
Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ
xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập ở trong trường có ảnh hưởng rất

lớn cho tương lai của thanh niên, và tương lai của thanh niên tức là tương lai của
nước nhà.
Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ
có chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ.
Phải dùng những lời lẽ giản đơn, những thí dụ thiết thực mà giải thích: Dân chủ là
gì, tự do là gì, thuộc địa là gì. Vì sao ta phải kháng chiến. Họ có thể làm những
việc gì để giúp đỡ kháng chiến. Nên giữ bí mật thế nào, đề phòng Việt gian thế
nào. Nên giúp đồng bào tản cư thế nào. Nên giúp bình dân học vụ thế nào, v.v..
Cố nhiên, trong lúc dạy, chớ nên làm cho học trò có tư tưởng vị quốc như bọn phát
xít, vị quốc nghĩa là chỉ biết yêu trọng nước mình mà khinh ghét nước người. Cũng
phải tránh cách nói vu vơ, như có người nói chuyện với các em nhi đồng, mà đem
"tân dân chủ" và "cựu dân chủ" ra mà nói. Nói tóm lại: Trong chương trình học,
phải trọng về môn tinh thần và đạo đức. Phải tẩy sạch óc kiêu ngạo, tự phụ, mà
giáo dục thực dân còn để lại.
Hơn nữa, phải khuyên học trò tham gia việc tăng gia sản xuất. Điều này cũng quan
trọng lắm. Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao. Hai là tập cho họ quen
khổ. Ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực (làm lấy mà ăn), không ăn bám xã hội.
Bốn là có ích cho sức khoẻ của họ. Đại khái đời sống mới của một trường học là
như thế.
Lớp này nên thi đua với lớp khác, trường này với trường khác, làm cho học trò
thêm hăng hái.
XIII
HỎI: Đời sống mới trong bộ đội nên thế nào?
ĐÁP: Bộ đội là một đoàn thể tổ chức nghiêm ngặt đã sẵn, càng dễ thực hành đời
sống mới.

Một là kỷ luật phải cực kỳ nghiêm.
Hai là siêng tập luyện.
Ba là làm cho trong bộ đội ai cũng biết chữ. Trong các bộ đội ta, ít nhất là một
phần nửa binh sĩ đã biết chữ. Những người chỉ huy phải tổ chức cho khéo,
ngoài những lớp học, giao cho mỗi một người biết chữ phụ trách dạy cho một hay
hai người chưa biết, thì trong vài ba tháng, tất cả binh sĩ đều biết chữ.
Bốn là mỗi người binh sĩ phải biết chính trị ít nhiều. Họ đem xương máu ra giữ gìn
Tổ quốc, thì chẳng những họ phải hiểu vì sao mà hy sinh, họ lại phải có thể nói cho
người khác biết vì sao phải yêu nước.
Năm là bộ đội cũng phải tăng gia sản xuất. Cố nhiên những bộ đội ở trước mặt
trận, phải luôn luôn lo việc đánh giặc, không có thì giờ đâu mà làm việc khác.
Song những bộ đội ở hậu phương thì cần làm, và quyết làm được. Tuỳ theo hoàn
cảnh mỗi bộ đội, hoặc làm vườn, nuôi lợn, hoặc làm giúp dân. Có lúc bộ đội chia
phiên nhau, lớp đánh giặc, lớp làm ruộng làm vườn, để tự cấp tự túc, không phiền
đến dân cả mọi việc.
Sáu là tiết kiệm. Tiết kiệm thuốc đạn, bắn cho đúng, không bắn phí đạn. Nhờ thế
mà bớt được nguyên liệu, bớt được công khó rèn đúc, công khó vận tải, đem tài
liệu và công phu đó làm việc khác.
Tiết kiệm lương thực và vải vóc, chớ nghĩ rằng cơm ăn áo mặc đã có Chính phủ lo,
đã có đồng bào giúp, thì ta không cần tiết kiệm. Bộ đội có hàng mấy vạn người.
Nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại sẽ thành một số rất
to.
Bảy là vệ sinh. Bộ đội đông người ăn chung, ở chung, nếu có bệnh càng dễ lây cho
nhau. Cho nên càng phải rất chú ý việc vệ sinh.

Tám là ăn ở cho được dân tin, dân phục, dân yêu. Hay giúp đỡ dân, giữ đúng kỷ
luật thì được như thế.
Chín là đánh được nhiều giặc, lấy được nhiều súng.
Bộ đội này thi đua với bộ đội khác làm đời sống mới.
XIV
HỎI: Đời sống mới trong các công sở nên thế nào?
ĐÁP: Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một
cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được
dân tin cậy. Vì vậy, những người làm trong các công sở càng phải làm gương đời
sống mới cho dân bắt chước.
Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ
đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.
1. Cần - Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho
chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ
rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó.
Ai lười biếng tức là lừa gạt dân.
2. Kiệm - Giấy bút, vật liệu, đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải
tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong
bì có thể dùng hai ba lần. Mỗi ngày, công sở cả nước dùng hàng mấy vạn tờ giấy
và phong bì. Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn
tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Các vật liệu khác cũng vậy. Nhờ các công sở
tiết kiệm, mà lợi cho dân rất nhiều.
3. Liêm - Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều
dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến

khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được
hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu.
4. Chính - Mình là người làm việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của
công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công
bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền
dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con
bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có
tài năng hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt làm
quan cách mệnh.
...
XVI
HỎI: Thực hành đời sống mới dễ hay là khó?
ĐÁP: Nói dễ thì dễ. Nói khó thì khó. Tục ngữ có câu: "Việc đời không gì khó, chỉ
sợ chí không bền".
DỄ là vì:
a) Người ta ai cũng muốn sung sướng mạnh khoẻ, ai cũng muốn nhà cửa sạch sẽ,
con cái tốt tươi. Mục đích đời sống mới là làm cho mọi người thoả lòng mong
muốn đó. Cho nên ai cũng tán thành đời sống mới, không ai phản đối.
b) Đời sống mới lợi nhiều chứ không hại. Lợi cho toàn thể, mà không hại đến cá
nhân. Không có gì cao xa khó khăn, làm thì thấy kết quả ngay trước mắt.
c) Không tốn công, tốn của cũng làm được. Những việc đời sống mới to tát, như
đào kênh, đắp đường, tuy có tốn công, tốn của một lần, nhưng về sau sẽ có lợi gấp
100 gấp 1000 công của mình bỏ ra khi làm.
Vì vậy có quyết tâm thì đời sống mới rất dễ làm.

KHÓ là vì:
a) Việc dễ mấy nhưng không quyết chí bền gan thì cũng không bao giờ làm được.
Một hòn núi, ta cố xuyên mãi, lâu ngày xuyên cũng thông. Một cái cành cây khô,
ta không chịu khó bẻ, thì không bao giờ bẻ gãy.
b) Thói quen rất khó đổi. Cái tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu. Cái xấu mà
quen người ta cho là thường. Một vài thí dụ:
Chồng đánh chửi vợ, cha mẹ đánh chửi con, là điều rất dã man. Nhưng vì ta quen
thấy, nên ta cho là việc thường.
Đàn bà để tóc dài, thường có chấy, dơ bẩn. Nếu có sốt định kỳ thì lại dễ lây, dễ
chết. Cái hại đó ai cũng biết. Nếu hớt tóc ngắn thì sạch sẽ gọn gàng. Không sợ dịch
sốt. Lợi và hại rất rõ ràng. Nhưng vì thói quen, đàn bà ít người muốn hớt tóc.
c) Ta có tính gặp sao hay vậy. Thà chịu khát chứ không muốn đào giếng. Nói tóm
lại là tính lười. Vả lại, bất kỳ việc gì, bước đầu cũng khó. Việc đời sống mới cũng
vậy.
XVII
HỎI: Thế thì nên làm thế nào?
ĐÁP: Trước hết, phải tuyên truyền, giải thích và làm gương.
Phải chịu khó nói rõ cho mọi người hiểu đời sống mới có ích thế nào, cách thi hành
đời sống mới thế nào. Nói một lần họ chưa hiểu thì nói nhiều lần.
Nói đi, nói lại, bao giờ người ta hiểu, người ta làm mới thôi.
Nói thì phải nói một cách giản đơn, thiết thực với hoàn cảnh mỗi người; nói sao
cho người ta nghe rồi làm được ngay. Việc dễ, việc nhỏ làm được rồi, sẽ nói đến
việc to, việc khó.

Có người tuyên truyền đời sống mới mà đem nào "khách quan, chủ quan", nào
"tích cực, tiêu cực", nào "khoa học hoá" và gì gì hoá. Nghe thì hay thật, nhưng
chẳng mấy người hiểu là nói cái gì. Mà người nào hiểu thì có cảm tưởng rằng đời
sống mới là một điều cao xa, oanh liệt, khó làm.
Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước. Một cái thí
dụ:
Mấy trăm năm trước, vài người Hà Lan lấy giống khoai bên Tàu về, khuyên đồng
bào họ trồng. Ban đầu chẳng những không ai chịu trồng, mà cũng không ai dám ăn.
Mấy người đó tự trồng lấy khoai, rồi nấu lên ăn với nhau. Người xung quanh thấy
vậy, mới bắt chước trồng. Chẳng mấy lâu khắp cả nước Hà Lan ai cũng trồng
khoai.
Phân hoá học là một thứ phân rất tốt. Nhưng lúc đầu cũng không ai chịu dùng. Sau
có vài người dùng, trồng cây lên rất tốt. Lúc bấy giờ thấy kết quả, ai cũng đua nhau
dùng.
Đời sống mới cũng cần có những người làm gương, những nhà làm gương, những
làng làm gương. Khi trông thấy hiệu quả tốt tươi, thì chắc những nơi khác sẽ hăng
hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn
trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên
truyền một trăm năm cũng vô ích.
XVIII
HỎI: Có nên bắt buộc người ta làm đời sống mới không?
ĐÁP: Lúc số đông quốc dân chưa hiểu, chưa làm đời sống mới, thì tuyệt đối không
nên bắt buộc....
... Thí dụ: trong làng nhiều ao, nhiều muỗi, thường có đau ốm. Người làng biết
vậy, ai cũng bằng lòng lấp ao của mình. Chỉ một hai người không chịu theo, để

người làng vẫn vì muỗi mà đau ốm liên miên. Vì vệ sinh chung làng có quyền buộc
một hai người kia phải lấp ao.
Sẵn đây xin nhắc lại vài ba việc sai lầm của những người tuyên truyền đời sống
mới, vì hăng quá mà làm hỏng việc.
Một làng nọ, các chị em phụ nữ hớt tóc ngắn, mặc áo cụt. Tốt lắm. Nhưng các chị
em lại muốn ép cả các bà cụ già cũng làm như mình. Rút cục, các bà cụ phản đối
kịch liệt, và phong trào phụ nữ hớt tóc và áo cụt cũng thất bại.
Mấy anh em thanh niên tuyên truyền giảm bớt giỗ Tết. Nhưng đến khi ra chợ, gặp
ai mua đồ mã thì giựt lấy đốt hết. Như thế là ngốc. Không biết rằng tuyên truyền
thì phải dần dần nói cho người ta hiểu, để người ta vui lòng làm, chứ không có
quyền ép người ta. Không biết rằng đơm cúng là một phong tục đã lâu đời, không
phải một ngày một bữa mà bỏ được. Không biết rằng người ta đã mất tiền mua,
mình giựt đốt đi, thì ai cũng tức giận.
Có nơi tìm mọi cách để khuyên dân học quốc ngữ. Tốt lắm. Nhưng vì hăng quá,
phạt tiền hoặc đem mực vẽ miệng những người qua đường không biết chữ. Như thế
là "tếu". Làm như vậy, chỉ được người ta oán ghét, chứ không ích gì.
Tuyên truyền đời sống mới cũng như tuyên truyền việc khác, phải hăng hái, bền
gan, chịu khó, đồng thời phải cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng.
XIX
HỎI: Đời sống mới có thể thực hành khắp nước không?
ĐÁP: Rất có thể thực hành khắp nước. Trong 80 năm sống dưới chế độ thực dân
Pháp, trong 5 năm sống dưới chế độ phát xít Pháp và Nhật, dân ta bị bóc lột đè
nén, chẳng những dân cùng, tài tận, đời sống tiêu điều, mà cả tinh thần tâm lý cũng
bị áp chế. Tuy vậy, dân ta còn đủ chí khí quật cường, nổi lên chống Nhật, chống

Pháp, tranh lại quyền độc lập, tự do. Nay dân ta đem tinh thần và lực lượng đó mà
kháng chiến và kiến quốc, mà làm đời sống mới, thì nhất định thành công.
Vả lại, nước ta người khá đông, đất khá rộng; ruộng khá tốt, của khá nhiều. Đồng
bào ta lại có tính chịu khổ, chịu khó, biết việc phải thì vui lòng theo. Thế là những
điều kiện để làm đời sống mới đã đủ rồi. Cũng như gạo, nước, củi đều sẵn sàng,
chỉ cần nhen lửa thì có cơm ăn.
Nêu cao và thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính tức là nhen lửa cho đời sống mới.
Chúng ta thực hành đời sống mới trong ba năm thì về việc ăn, mặc, ở, đi lại, chúng
ta quyết có thể tự cấp, tự túc. Đem tiền của chúng ta tiết kiệm, tích trữ được, mà
mua máy móc to tát, để sửa đổi thêm nghề làm ruộng và mở mang công nghệ, thì
trong 5, 7 năm, đời sống toàn thể đồng bào ta có thể phong lưu, dồi dào.
Chính phủ đề xướng đời sống mới, ra sức chỉ bảo khuyến khích giúp đỡ cho dân
làm, nhà nào, làng nào, vùng nào làm được tốt hơn hết, sẽ được khen thưởng.
Các cơ quan, các bộ đội, các đoàn thể phải hăng hái thi đua nhau mà làm.
Các cán bộ từ làng đến tỉnh và kỳ phải hăng hái tuyên truyền cổ động và định kế
hoạch cho thích hợp với địa phương mình. Nhất là phải cố gắng làm kiểu mẫu.
Chúng ta đồng tâm mà làm, quyết tâm mà làm thì đời sống mới nhất định thực hiện
được. Mong toàn thể đồng bào gắng sức theo đời sống mới, xây dựng một nước
Việt Nam mới phú cường.
*
GỬI BÁO VỆ QUỐC QUÂN 15
Vệ quốc quân là quân đội của nhân dân, để bảo vệ đồng bào, giữ gìn Tổ quốc.
Báo Vệ quốc quân là cốt để nâng cao tinh thần và kỷ luật của bộ đội. Báo Vệ quốc

quân sẽ luôn luôn nêu 12 điều sau này, và khuyến khích mỗi một chiến sĩ phải theo
mệnh lệnh cấp trên:
1. Mỗi việc đều phải theo mệnh lệnh cấp trên.
2. Tuyệt đối không đem của công dung vào việc tư.
3. Không động đến một cái kim, một sợi chỉ của dân.
4. Khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà vườn của dân cho sạch sẽ.
5. Nói năng cử động phải giữ lễ phép, phải kính người già, yêu trẻ con.
6. Mua bán phải công bình.
7. Mượn cái gì phải trả tử tế.
8. Hỏng cái gì phải bồi thường.
9. Phải giúp đỡ dân bất kỳ việc to, việc nhỏ.
10. Trong bộ đội từ trên đến dưới phải đồng cam cộng khổ.
11. Chớ ve gái, say sưa, cờ bạc, hút xách.
12. Phải giúp đỡ gia đình chiến sĩ tại nơi mình đóng, phải giúp đỡ việc tăng gia sản
xuất.
Đó là nền tảng thắng lợi trong cuộc kháng chiến kiến quốc. Đó là nhiệm vụ chính
của báo Vệ quốc quân.
*
GỬI TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO SAU NGÀY CỤ BỘ TRƯỞNG HUỲNH THÚC
KHÁNG TẠ THẾ 16 (TRÍCH)
…

Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng
yêu nước, mà trước đây cụ bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mấy
năm trường, gian nan cực khổ. Nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ
Huỳnh, chẳng những không sờn lại thêm kiên quyết.
Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản
chí, oai vũ không làm sờn gan.
Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu,
không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước
được độc lập.
Đến ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập, Chính phủ ta mời cụ ra.
Tuy đã hơn 71 tuổi, nhưng cụ vẫn hăng hái nhận lời. Cụ nói: “Trong lúc phục hưng
dân tộc, xây dựng nước nhà thì bất kỳ già, trẻ, trai, gái, ai cũng phải ra sức phụng
sự Tổ quốc''.
Nay chẳng may cụ Huỳnh sớm tạ thế, trước khi được thấy kháng chiến thành công.
Cụ Huỳnh tuy tạ thế nhưng cái chí vì nước, vì nòi của cụ vẫn luôn luôn sống mạnh
mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta.
Hỡi đồng bào yêu quý,
Chúng ta thương tiếc cụ Huỳnh vô cùng. Nhưng chúng ta không nên thương tiếc
bằng cách than khóc rầu rĩ. Chúng ta thương tiếc cụ bằng cách: càng đoàn kết chặt
chẽ, càng hăng hái kháng chiến; bằng cách: theo gương dũng cảm, nối chí quật
cường của cụ; bằng cách: hoàn thành sự nghiệp cứu nước, cứu dân mà cụ đã ra sức
đeo đuổi suốt đời. Chúng ta phải đồng thanh thề trước tiên linh của cụ Huỳnh rằng:
Đồng bào Việt Nam quyết theo gương kiên quyết của cụ.
Con Rồng cháu Tiên quyết không làm nô lệ.

Tinh thần kháng chiến của cụ Huỳnh sống mãi.
Việt Nam thống nhất và độc lập muôn năm!
*
GỬI ANH CHỊ EM VĂN HÓA VÀ TRÍ THỨC NAM BỘ 17
Cùng đồng bào văn hóa 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 18, mà anh chị 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 sàng thân thiện với nhân dân Pháp, nhưng quyết không chịu làm
nô lệ cho thực dân phản động. Anh chị em văn hoá và trí thức là lớp tiên tri tiên
giác 19, càng phải quyết tâm không chịu làm nô lệ.
Tôi gửi anh chị em lời chào thân ái và quyết thắng.
*
THƯ GỬI BAN THƯỜNG TRỰC CỦA BAN TỔ CHỨC ''NGÀY THƯƠNG
BINH TOÀN QUỐC” 20 (TRÍCH)
Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của
tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích họ hàng ta bị đe doạ. Của
cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung
phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là
những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ
quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đã
chịu ốm yếu, què quặt.
Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng
ấy.
Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ yêu
mến thương binh.
…
Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm, sẻ áo của đồng bào ta, tôi chắc rằng ''Ngày
thương binh'' sẽ có kết quả mỹ mãn.
…
*
THƯ GỬI CÁC BẠN THANH NIÊN 21 (TRÍCH)
…
Mỗi thanh niên, nhất là một cán bộ phải kiên quyết làm bằng được những điều sau
này:
a) Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh
nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước (tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc).
b) Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu quyết làm cho kỳ được.
c) Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý.
d) Đem lòng chí công vô tư mà đối với người đối với việc.
e) Quyết tâm làm gương về mọi mặt: siêng năng, tiết kiệm, trong sạch.
f) Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc. Nói ít làm nhiều, thân ái đoàn kết.

…
*
CÁN BỘ VÀ ĐỜI SỐNG MỚI 22 (TRÍCH)
…
... Từ người cán bộ cấp trên cho đến cán bộ giao thông, đều phải siêng năng, đều
phải tiết kiệm thì giờ, cần và kiệm, hai điều đó đi đôi với nhau.
…
... Một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi nước mắt của đồng bào. Vì
vậy, ta phải ra sức tiết kiệm.
Hoang phí là một tội ác.
Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ, thì mới giữ được liêm khiết, trong sạch.
Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền. Do đó mà sinh ra hủ bại, nhũng
lạm, giả dối.
Thậm chí làm chợ đen chợ đỏ, thụt két, buôn lậu.
Có cần mới kiệm. Có cần, kiệm mới liêm. Có cần, kiệm, liêm mới chính.
…
*
THƯ GỬI ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ NAM BỘ, MIỀN NAM TRUNG BỘ
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 23 (TRÍCH)
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 bị 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 tăng gia, chí quyết thắng ngày càng
vững chắc. Các bạn là đội xung phong của dân tộc, con yêu của nước nhà.
…
Hỡi đồng bào chiến sĩ yêu quý!
Lòng Hồ Chí Minh và Chính phủ cùng toàn thể quân đội và nhân dân các nơi luôn
ở bên cạnh các bạn, theo dõi các bạn, yêu mến các bạn. Chúng ta hãy 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.
*
TƯ CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 24 (TRÍCH)
A- TƯ CÁCH CỦA ĐẢNG CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG
1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm
vụ giải phóng dân tộc làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
2. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng và lý luận cùng thực hành
phải luôn luôn đi đôi với nhau.

3. Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực và
kinh nghiệm cách mạng ở các nước, ở trong nước và ở địa phương.
4. Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu và chỉ thị đó
có đúng hay không.
5. Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác của Đảng
luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần,
kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
6. Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân
chúng. Nếu không vậy, thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng
không học được dân chúng.
Chẳng những không nâng cao được dân chúng, mà cũng không biết ý kiến của dân
chúng.
7. Mỗi công việc của Đảng phải giữ vững tính cách mạng của nó, lại phải khéo
dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát.
Nếu không vậy thì không biết nắm vững các cách thức tranh đấu và các cách thức
tổ chức, không biết liên hợp lợi ích ngày thường và lợi ích lâu dài của dân chúng.
8. Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng
phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ
và đảng viên.
9. Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết họ
thành nhóm trung kiên lãnh đạo.
10. Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hoá ra ngoài.
11. Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới.
Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí.

Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng.
12. Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi
hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hoá ra lời nói
suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng.
Muốn cho Đảng được vững bền
Mười hai điều đó chớ quên điều nào.
B- PHẬN SỰ CỦA ĐẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ
1. Trọng lợi ích của Đảng hơn hết
Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên
Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và
để nâng cao sinh hoạt, văn hoá, chính trị của nhân dân. Vì toàn dân được giải
phóng tức là Đảng được giải phóng.
Vì vậy, mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng lợi ích của cá nhân nhất định phải
phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi
ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài.
Nghĩa là phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết. Vì lợi ích của Đảng
tức là lợi ích của dân tộc, của tổ quốc.
Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra
trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là “tính
Đảng”.
Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì
phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính
mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Đảng.

Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải hiểu rõ, phải thực hành như thế. Vì hiểu rõ mà
thực hành như thế, cho nên trong Đảng ta đã có những liệt sĩ oanh liệt hy sinh cho
Đảng, cho dân tộc, cho Tổ quốc, mà tiếng thơm để muôn đời. Các liệt sĩ đó đã nêu
gương anh dũng cho tất cả đảng viên và cán bộ ta bắt chước.
Nhiều khi lợi ích của cá nhân hợp với lợi ích của Đảng. Thí dụ đảng viên và cán bộ
cẩn thận giữ gìn sức khoẻ của mình để làm việc. Ham học tập để nâng cao trình độ
của mình. Làm đúng cần, kiệm, liêm, chính để cho dân tin, dân phục, dân yêu.
Những lợi ích cá nhân đó rất chính đáng. Đảng mong cho đảng viên và cán bộ như
thế.
Song ngoài ra, như ham muốn địa vị, tìm cách phát tài, ra mặt anh hùng, tự cao tự
đại, v.v.. Đó đều là trái với lợi ích của Đảng.
2. Đạo đức cách mạng
Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính,
không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết
vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã
chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau,
ngày càng thêm.
Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.
a) NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà
kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì
thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì
thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền.
Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều
làm được.

b) NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì
phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phai lo toan. Lúc
Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì
làm, thấy việc phải thì nói.
Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng
đắn.
c) TRÍ vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng
suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì
vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc
người tốt, đề phòng người gian.
d) DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có
gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự
vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho
Đảng cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.
đ) LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng.
Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ
hủ hóa.
Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.
Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo
đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người.
Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải
có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo
đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng

cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không
có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì ?
*
CÁCH LÃNH ĐẠO 25
(TRÍCH)
Lãnh đạo và kiểm soát
…..
Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi
hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện,
chỉ có một cách, là khéo kiểm soát.
Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau
khuyết điểm nhất định bớt đi.
Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều: Một là việc kiểm soát phải
có hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi kiểm soát phải là những người rất có
uy tín.
Kiểm soát cách thế nào?
Cố nhiên, không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà chờ người ta báo cáo, mà phải
đi tận nơi, xem tận chỗ.
Vì ba điều mà cần phải có kiểm soát như thế:
l. Có kiểm soát như thế mới biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu.
2. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan.
3. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết.

Kiểm soát có hai cách: một cách là từ trên xuống. Tức là người lãnh đạo kiểm soát
kết quả những công việc của cán bộ mình.
Một cách nữa là từ dưới lên. Tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của
người lãnh đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là cách tốt nhất
để kiểm soát các nhân viên.
Còn ở trong Đảng, khi khai hội, các đảng viên nghe những người lãnh đạo báo cáo
công việc, các đảng viên phê bình những khuyết điểm, cử hoặc không cử đồng chí
nọ hoặc đồng chí kia vào cơ quan lãnh đạo. Đó là kiểm soát theo nguyên tắc dân
chủ tập trung, phê bình và tự phê bình, những nguyên tắc mà Đảng phải thực hành
triệt để.
Ở quần chúng, khai hội, phê bình và bày tỏ ý kiến, bầu cử các uỷ ban, các hội
đồng, v.v.; đó là những cách quần chúng kiểm soát những người lãnh đạo.
…
*
HỌC HỎI QUẦN CHÚNG NHƯNG KHÔNG THEO ĐUÔI QUẦN
CHÚNG 26(TRÍCH)
….
Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng.
Vì vậy chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng.
Vì vậy mỗi một khẩu hiệu, mỗi một công tác, mỗi một chính sách của chúng ta,
phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng
của dân chúng.

Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm,
phải khiêm tốn, phải chịu khó. Nếu không vậy, thì dân chúng sẽ không tin chúng
ta.
Biết họ cũng không nói. Nói, họ cũng không nói hết lời.
Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được.
Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên.
Làm việc mới dân chúng có hai cách:
1. Làm việc theo cách quan liêu. Cái gì cũng dùng mệnh lệnh ép dân chúng làm.
Đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng
bắt dân chúng theo.
Có nhiều cán bộ theo cách đó. Họ còn tự đắc rằng: làm như thế, họ vẫn ''làm tròn
nhiệm vụ'', làm được mau, lại khỏi rầy rà.
Họ quên rằng: Đảng ta và Chính phủ ta làm việc là làm cho dân chúng. Việc gì,
cũng vì lợi ích của dân mà làm. Làm theo cách quan liêu đó, thì dân oán. Dân oán,
dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại.
2. Làm theo cách quần chúng. Việc gì cũng hỏi ý kiến dân chúng, cùng dân chúng
bàn bạc. Giải thích cho dân chúng hiểu rõ. Được dân chúng đồng ý. Do dân chúng
vui lòng ra sức làm.
….
Có nhiều cán bộ không bàn bạc, không giải thích với dân chúng, không để cho dân
chúng phát biểu ý kiến, giải quyết các vấn đề, chỉ bắt buộc dân chúng làm theo
mệnh lệnh. Thậm chí khi dân chúng đề ra ý kiến và nêu rõ vấn đề, họ cũng tìm
cách dìm đi. Họ chỉ làm theo ý kiến của họ. Kết quả làm cho dân chúng nghi ngờ,
uất ức, bất mãn.

…
Đó là một sự sai lầm nguy hiểm lắm. Ai có sai lầm đó phải mau mau sửa đổi. Nếu
không sẽ luôn luôn thất bại.
Chúng ta phải biết rằng: lực lượng của dân chúng to lớn vô cùng.
Muốn dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ phải thành tâm, phải chịu khó,
phải khéo khơi cho họ nói. Do ý kiến mà đề nghị lẻ tẻ của dân chúng, ta phải khéo
gom góp lại, sắp đặt lại cho có ngăn nắp, thứ tự rồi cùng dân chúng ra sức thi hành.
Như vậy, vừa nâng cao trình độ của dân chúng, mà cũng nâng cao kinh nghiệm của
mình.
Đặc điểm rõ nhất trong tư tưởng của dân chúng là họ hay so sánh.
Họ so sánh bây giờ và họ so sánh thời kỳ đã qua. Họ so sánh từng việc và họ so
sánh toàn bộ phận. Do sự so sánh, họ thấy chỗ khác nhau, họ thấy mối mâu thuẫn.
Rồi lại do đó, họ kết luận, họ đề ra cách giải quyết.
Dân chúng so sánh đúng, giải quyết đúng là vì tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng
nghe, cũng thấy.
Vì sự so sánh kỹ càng đó, mà cách giải quyết của dân chúng bao giờ cũng gọn
gàng, hợp lý, công bình.
Đối với cán bộ cũng vậy. Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà
có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do cách so sánh đó
mà họ biết rất rõ ràng.
Vì vậy, để cho dân chúng phê bình cán bộ, dựa theo ý kiến họ mà cất nhắc cán bộ,
nhất định không xẩy ra việc thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý và công bằng. Đồng
thời, do sự dùi mài của dân chúng, cán bộ và dân chúng đều tiến bộ, lại do đó, cán
bộ và dân chúng đoàn kết chặt chẽ thêm.

Cố nhiên, dân chúng không nhất luật như nhau.
Trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác
nhau. Có lớp tiền tiến, có lớp chừng chừng, có lớp lạc hậu.
Tuy vậy, khi đem vấn đề ra bàn trước dân chúng, họ đem các ý kiến khác nhau so
sánh. So đi sánh lại, sẽ lòi ra một ý kiến mà mọi người đều tán thành, hoặc số đông
người tán thành. Ý kiến đó, lại bị họ so sánh tỉ mỉ từng đoạn, họ thêm điểm hay
vào, bỏ điểm dở đi. Ý kiến đó trở nên ý kiến đầy đủ, thiết thực.
Sau khi bàn bạc, so sánh, thêm thắt, thành một ý kiến đầy đủ, ý kiến đó tức là cái
kích thước nó tỏ rõ sự phát triển trình độ của dân chúng trong nơi đó, trong lúc đó.
Theo ý kiến đó mà làm, nhất định thành công.
Có nhiều cách hỏi kiến dân chúng. Nói chuyện với từng người. Nói chuyện với
đông người. Khai hội, nói chuyện với tầng lớp này, nói chuyện với tầng lớp khác,
với mọi tầng lớp.
Nếu ta chịu khó, chịu suy nghĩ, bất kỳ nói chuyện với ai cũng có ích cho tư tưởng
của ta.
Cố nhiên, không phải dân chúng nói gì, ta cũng cứ nhắm mắt theo. Người cán bộ
cũng phải dùng cách so sánh của dân chúng mà tự mình so sánh. Nghĩa là đem các
ý kiến khác nhau đó so sánh kỹ, phân tích kỹ cái nội dung của tầng lớp xã hội có
cái ý kiến đó. Tìm ra mối mâu thuẫn trong những kiến khác nhau đó. Xem rõ cái
nào đúng, cái nào sai. Chọn lấy ý kiến đúng, đưa ra cho dân chúng bàn bạc, lựa
chọn lại, để nâng cao dần dần sự giác ngộ của dân chúng.
Thế gọi là : Tập trung ý kiến, ra sức thi hành.
….

Từ trước đến nay, nhiều nơi công việc không chạy, chính vì cán bộ không thực
hành theo nguyên tắc đó. Nếu không làm theo nguyên tắc đó, thì dù chính sách hay
trăm phần trăm, cũng hóa ra vô dụng.
Chúng ta phải kiên quyết bỏ sạch lối quan liêu, lối chật hẹp, lối mệnh lệnh. Chúng
ta phải kiên quyết thực hành theo nguyên tắc sau đây:
1. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng.
2. Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải
quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị
quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý
kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta.
3. Chớ khư khư giữ theo ''sáo cũ''. Luôn luôn phải theo tình hình thiết thực của dân
chúng nơi đó và lúc đó, theo trình độ giác ngộ của dân chúng, theo sự tình nguyện
của dân chúng mà tổ chức họ, tuỳ hoàn cảnh thiết thực trong nơi đó, và lúc đó, đưa
ra tranh đấu.
4. Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung
ý kiến của quần chúng, hoá nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Phải
đem cách nhân dân so sánh, xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hoá nó thành cách
chỉ đạo nhân dân.
5. ''Phải đưa chính trị vào giữa dân gian''. Trước kia, việc gì cũng từ ''trên dội
xuống''. Từ nay việc là cũng phải từ ''dưới nhoi lên''.
Làm như thế, chính sách, cán bộ và nhân dân sẽ nhất trí, mà Đảng ta sẽ phát triển
rất mau chóng và vững vàng.
…
*

NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM SAI LẦM 27(TRÍCH)
…
Trong Đảng ta còn có những người chưa học được, chưa làm được 4 chữ “chí công
vô tư”, cho nên mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân.
Chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh
rất nguy hiểm, thí dụ những bệnh sau đây:
a) Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên
trên lợi ích của Đảng của dân tộc, do đó mà chỉ ''tự tư tự lợi''. Dùng của công làm
việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình.
Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì
xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của
Đảng, không sợ mất danh giá của mình.
b) Bệnh lười biếng.- Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng
học hỏi, làm biếng suy nghĩ. Việc dễ thì tranh lấy cho mình. Việc khó thì đùn cho
người khác. Gặp việc nguy hiểm thì tìm cách để trốn tránh.
c) Bệnh kiêu ngạo.- Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt. Ưa người ta tưng bốc
mình, khen ngợi mình.
Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang
vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không
muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng muốn làm thầy người khác.
d) Bệnh hiếu danh. - Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng
đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh
thần lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ chịu được

sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm chủ tịch này, uỷ viên nọ, chớ không
ham công tác thiết thực.
đ) Thiếu kỷ luật. - Đã mắc bệnh cá nhân thì tư tưởng và hành động cũng đặt cá
nhân lên trên. Vì thế mà việc gì cũng không lấy Đảng làm nền tảng. Mình muốn
thế nào thì làm thế ấy. Quên cả kỷ luật của Đảng. Phê bình thì cốt công kích những
đồng chí mình không ưa. Cất nhắc thì cốt làm ơn với những người mình quen
thuộc.
e) Óc hẹp hòi. - Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta
hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không
khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có
đạo đức tài năng ở ngoài Đảng. Vì thế mà người ta uất ức và mình thành ra cô độc.
g) Óc địa phương.- Bệnh này tuy không xấu bằng các bệnh kia nhưng kết quả cũng
rất tai hại. Miễn là cơ quan mình, bộ phận mình, địa phương mình được việc.
Còn các cơ quan, bộ phận, địa phương khác ra sao cũng mặc kệ. Đó là vì cận thị,
không xem xét toàn thể. Không hiểu rằng lợi ích nhỏ phải phục tùng ích lợi to, ích
lợi bộ phận phải phục tùng ích lợi toàn toàn thể.
h) Óc lãnh tụ.- Đánh được vài trận, hoặc làm được vài việc gì ở địa phương đã cho
mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh tụ rồi.
Nào có biết so với công cuộc giải phóng cả dân tộc thì những thành công đó chỉ là
một chút cỏn con, đã thấm vào đâu! Mà so với những sự nghiệp to tát trong thế
giới, càng không thấm nào đâu.
Cố nhiên, Đảng ta mong cho có nhiều anh hùng, nhiều lãnh tụ, được dân tin, dân
phục, dân yêu. Những anh hùng và lãnh tụ như thế là của quý của Đảng, của dân
tộc. Song, những anh hùng và lãnh tụ như thế đều do tranh đấu và kinh nghiệm rèn

luyện ra, đều do dân chúng và hội viên tin cậy mà cử ra, chứ không phải tự mình
muốn làm lãnh tụ, làm anh hùng mà được.
Từ xưa đến nay, quần chúng không bao giờ tin cậy và yêu mến những kẻ tự cao, tự
đại, những kẻ có óc lãnh tụ, tự xưng ta đây là anh hùng, lãnh tụ.
*
VẤN ĐỀ CÁN BỘ 28 (TRÍCH)
1. Huấn luyện cán bộ
Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho
dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho
Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng.
Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc.
Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.
Đảng có mở những lớp huấn luyện cán bộ. Nhưng đại đa số cán bộ, hoặc bận công
việc, hoặc xa xôi quá, chưa được huấn luyện. Đối với những cán bộ đó, Đảng cần
phải tìm cách huấn luyện họ (hoặc mở lớp ở địa phương, hoặc gửi sách vở cho họ
nghiên cứu, v.v…).
Khuyết điểm trong huấn luyện- Đã có nơi mở lớp huấn luyện, thế rất tốt. Song
những lớp ấy còn nhiều khuyết điểm. Thí dụ: huấn luyện cho cán bộ trong các cơ
quan hành chính mà không đụng đến công việc hành chính.
Còn dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học rồi không dùng được.
Phần đông cán bộ là công nhân và nông dân, văn hoá rất kém. Đảng chưa tìm đủ
cách để nâng cao trình độ văn hoá của họ.

Huấn luyện lý luận cho những cán bộ cao cấp, đến nay hoặc chưa làm, hoặc làm
không đúng, lý luận và thực tế không ăn khớp với nhau, dạy theo cách học thuộc
lòng.
Đó là những điều Đảng nên sửa chữa ngay, theo cách sau đây:
a) Huấn luyện nghề nghiệp
Phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy. Vô luận ở quân sự, chính trị,
kinh tế, văn hoá, tổ chức, tuyên truyền, công an, v.v., cán bộ ở môn nào phải học
cho thạo công việc ở trong môn ấy.
Những cơ quan lãnh đạo và những người phụ trách phải có kế hoạch dạy cho cán
bộ trong môn của mình, do các cấp Đảng giúp nào. Cách học tập gồm có 5 môn:
1. Điều tra: tình hình có quan hệ với công tác của mình. Thí dụ: môn quân sự, thì
điều tra, phân tách, nghiên cứu rõ ràng tình hình của địch, của bạn, của ta, chọn
những điểm chính làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ.
2. Nghiên cứu: những chính sách, chỉ thị, nghị quyết. Thí dụ: cán bộ về môn tài
chính, phải hiểu rõ chính sách tài chính và những nghị quyết về tài chính của
Chính phủ.
3. Kinh nghiệm: Thí dụ: ban tuyên truyền thì gom góp tất cả những kinh nghiệm
thành công hoặc thất bại trong công việc tuyên truyền, chép thành tài liệu huấn
luyện, cho cán bộ tuyên truyền học.
4. Lịch sử. Thí dụ: môn kinh tế thì đem những sự thay đổi trong nền kinh tế của
nước ta trong thời kỳ gần đây làm tài liệu huấn luyện.
5. Khoa học: Thí dụ: các cán bộ quân sự thì phải nghiên cứu khoa học quân sự, cán
bộ y tế phải nghiên cứu y học. Cán bộ môn nào thì nghiên cứu lý luận của môn ấy.

Các cơ quan lãnh đạo của mỗi môn phải gom góp tài liệu sắp xếp cách dạy và học,
kiểm tra kết quả, sao cho cán bộ trong môn mình dần dần đi đến thạo công việc.
b) Huấn luyện chính trị
Có hai thứ: thời sự và chính sách.
Cách huấn luyện thời sự là khuyên gắng và đốc thúc các cán bộ xem báo, thảo luận
và giải thích những vấn đề quan trọng, và định kỳ khai hội cán bộ, báo cáo.
Huấn luyện chính sách là đốc thúc các cán bộ nghiên cứu và thảo luận những nghị
quyết, những chương trình, những tuyên ngôn của Đảng, của Chính phủ.
Huấn luyện chính trị, môn nào cũng phải có. Nhưng phải tuỳ theo mỗi môn mà
định nhiều hay ít.
Thí dụ: cán bộ chuyên môn về y tế, về văn nghệ, v.v. thì ít hơn. Cán bộ về tuyên
truyền, tổ chức, v.v., thì phải nghiên cứu chính trị nhiều hơn.
c) Huấn luyện văn hoá
Với những cán bộ còn kém văn hoá, thì việc huấn luyện này rất trọng yếu. Trước
hết phải dạy cho họ những thường thức: lịch sử, địa dư, làm tính, khoa học tự
nhiên, xã hội, chính trị, cách viết báo cáo, nghĩa vụ và quyền lợi người công dân.
Các bài học do một ban phụ trách sắp xếp.
Lớp học do một hoặc vài ba cơ quan tổ chức với nhau.
Những lớp đó cần phải có giáo viên luôn luôn phụ trách và giáo viên ngoài giúp
việc.
Các cán bộ có thể thay phiên nhau mà đi học.
Cần phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những lớp tổ chức tốt.

Những cán bộ học trong những lớp này, phải theo trình độ văn hoá cao hay thấp
mà đặt lớp, chứ không theo cấp bậc cán bộ cao hay thấp.
đ) Huấn luyện lý luận
Những cán bộ cao cấp và trung cấp mà có sức nghiên cứu lý luận (trình độ văn hoá
khá, ham nghiên cứu) thì ngoài việc học tập chính trị và nghề nghiệp đều cần học
thêm lý luận.
Huấn luyện lý luận có hai cách:
Một cách là chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc họ. Rồi bày cho họ viết
những chương trình, những hiệu triệu rất kêu. Nhưng đối với việc thực tế, tuyên
truyền, vận động, tổ chức, kinh nghiệm chỉ nói qua loa mà thôi. Thế là lý luận
suông, vô ích.
Một cách là trong lúc học lý luận, phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm
thực tế. Lúc học rồi, họ có thể tự mình tìm ra phương hướng chính trị có thể làm
những công việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận
thiết thực, có ích.
Lý luận do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và trong nước ta, do kinh nghiệm từ
trước và kinh nghiệm hiện nay gom góp phân tách và kết luận những kinh nghiệm
đó thành ra lý luận.
Nhưng phải biết khéo lợi dụng kinh nghiệm. Nếu thấy người ta làm thế nào mình
cũng một mực bắt chước làm theo thế ấy. Thí dụ: nghe người ta nói giai cấp đấu
tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn cảnh nước
mình như thế nào để làm cho đúng.
Trái lại, kinh nghiệm các nước và ở nước ta đều nói: phải gần gụi dân chúng, vào
sâu trong dân chúng. Điều này rất đúng. Ta phải kiên quyết thực hành theo kinh
nghiệm đó.

Kinh nghiệm các nước và ở nước ta nói: phải kiên quyết chống bệnh chủ quan,
bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. Ta cũng phải kiên quyết chống những bệnh đó vì nhận
thấy ta thường mắc phải và các bệnh này rất có hại cho công tác, rất hại cho Đảng.
Học tập - Khuôn khổ học tập, chia ra khoa học chính trị, khoa học kinh tế, khoa
học lịch sử, v.v., mà học dần dần.
Học tập thì theo nguyên tắc: kinh nghiệm và thực tế phải đi cùng nhau. Thí dụ:
khoa học chính trị dùng sách vở, bài báo bàn về chiến lược, chiến thuật làm tài liệu
lý luận; lấy lịch sử và kinh nghiệm tranh đấu của Đảng làm tài liệu thực tế.
Khoa học kinh tế lấy “kinh tế chính trị học” làm tài liệu lý luận, lấy lịch sử kinh tế
của nước ta gần 100 năm nay làm tài liệu thực tế.
Các môn khác cũng thế.
Cách học tập: Tổ chức từng ban cao cấp hoặc trung cấp lấy tự học làm cốt. Do
thảo luận và chỉ đạo giúp vào.
- Sắp xếp thời gian và bài học cho những lớp đó, phải cho khéo, phải có mạch lạc
với nhau, mà không xung đột với nhau.
- Vô luận công tác môn nào, lớp huấn luyện nào, đều phải tuyệt đối chống bệnh
chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. Các tài liệu huấn luyện phải do cơ quan lãnh
đạo xét kỹ.
- Cách huấn luyện này là huấn luyện lâu dài. Cho nên nguyên tắc là: để phát triển
nghề nghiệp mà không trở ngại đến nghề nghiệp và sức khoẻ của cán bộ. Ở các cơ
quan, mỗi ngày ít nhất phải học tập một tiếng đồng hồ. Những nơi vì hoàn cảnh
kháng chiến đặc biệt, thời giờ dài hay ngắn, tùy theo điều kiện mà định. Những giờ
học tập đều tính như những giờ làm việc. Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả
học tập cũng như kết quả công tác khác mà định.

- Cách kiểm tra, thi khảo, thưởng phạt những lớp đó, do Trung ương định.
- Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn
thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó.
…
*
BỆNH CHỦ QUAN 29(TRÍCH)
Mỗi chứng bệnh sinh ra do nhiều nguyên nhân. Nhưng kết quả nó đều làm cho
người ta ốm yếu. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: kém lý luận, hoặc khinh lý
luận, hoặc lý luận suông.
Trước hết, ta phải hiểu lý luận là gì?
Lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu,
xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng
minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính.
Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc
thực tế.
Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi.
Hiện nay, phong trào cách mạng rất cao. Nhưng thử hỏi cán bộ và đảng viên ta đã
mấy người biết rõ lý luận mà biết áp dụng vào chính trị, quân sự, kinh tế và văn
hoá? Đã mấy người hiểu “biện chứng” là cái gì?
Vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho
đúng, xử trí cho khéo.
Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan. Ý mình nghĩ thế nào làm thế
ấy. Kết quả thường thất bại.

Đó là chứng kém lý luận trong bệnh chủ quan.
Có những cán bộ, những đảng viên cũ, làm được việc, có kinh nghiệm. Cố nhiên,
những anh em đó rất quý báu cho Đảng. Nhưng họ lại mắc phải cái bệnh khinh lý
luận. Họ quên rằng: nếu họ đã có kinh nghiệm mà lại biết thêm lý luận thì công
việc tốt hơn nhiều. Họ quên rằng kinh nghiệm của họ tuy tốt, nhưng cũng chẳng
qua là từng bộ phận mà thôi, chỉ thiên về một mặt mà thôi.
Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ.
Những anh em đó, cần phải nghiên cứu thêm lý luận, mới thành người cán bộ hoàn
toàn.
Có những người xem được sách, xem nhiều sách. Siêng xem sách và xem nhiều
sách là một việc đáng quý. Nhưng thế không phải là đã biết lý luận.
Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực
tế là lý luận suông.
Dù xem được hàng ngàn hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành,
thì khác nào một cái hòm đựng sách.
Xem nhiều sách để mà lòe, để làm ra ta đây, thế không phải là biết lý luận.
Những anh em đó, cần phải ra sức thực hành mới thành người biết lý luận.
Nói tóm lại, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng
vào công việc thực tế. Phải chữa các bệnh kém lý luận, thành lý luận và lý luận
suông.
…
Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải nhằm theo luận.
Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có
tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên.

Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để đem lòe thiên hạ thì lý
luận ấy cũng vô ích.
Vì vậy, chúng ta phải gắng học, đồng thời học thì phải hành.
…
*
CHỐNG THÓI BA HOA 30 (TRÍCH)
1. Thói ba hoa là gì?
Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống
thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó thường đi với
nhau. Vì thói ba hoa còn, tức là bệnh chủ quan và bệnh hẹp hòi cũng chưa khỏi
hẳn.
Thói ba hoa từ đâu ra?
Vì chúng ta trước kia học chữ Hán, sau này học chữ Pháp, cho nên khi nói khi viết,
hay dùng chữ Hán và theo cách Pháp. Thành thử dài dòng mà khó hiểu, khó nghe.
Lại cũng vì chủ quan và hẹp hòi.
Thói ba hoa tỏ ra nhiều vẻ.
a) Dài dòng rỗng tuếch...
…Nó dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có một mục đích, không phải
rỗng tuếch.
Tục ngữ nói: “Đo bò làm chuồng, đo người may áo”.
Bất kỳ làm việc gì cũng phải có chừng mực. Viết và nói
cũng vậy. Chúng ta chống là chống nói dài, viết rỗng. Chứ không phải nhất thiết
cái gì cũng phải ngắn mới tốt.

Viết và nói cố nhiên phải vắn tắt. Song trước hết phải có nội dung. Phải chữa cho
hết bệnh nói dài, viết rỗng.
b) Có thói “cầu kỳ”…
Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?...
Nhiều người tưởng: mình viết gì, nói gì, người khác cũng đều hiểu được cả. Thật
ra, hoàn toàn không như thế. Dùng cả đoạn chữ Hán, dùng từng đống danh từ lạ,
nói hoặc viết theo cách Tây, mỗi câu dài dằng dặc, thì quần chúng hiểu sao được ?
…
Người tuyên truyền không điều tra, không phân tách, không nghiên cứu, không
hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất định thất bại.
c) Khô khan, lúng túng - Nói đi nói lại, cũng chẳng qua kéo ra những chữ “tích
cực, tiêu cực, khách quan, chủ quan”, và một xốc danh từ học thuộc lòng. Thậm
chí những danh từ đó dùng cũng không đúng. Chỉ làm cho quần chúng chán và ngủ
gật.
Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng, phải học cách nói của quần chúng, mới
nói lọt tai quần chúng.
Tục ngữ có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Nói cũng phải học, mà phải
chịu khó học mới được. Vì cách nói của dân chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết
thực, mà lại rất giản đơn. Anh em đi tuyên truyền chưa học được cách nói đó, cho
nên khi viết, khi nói, khô khan, cứng nhắc, không hoạt bát, không thiết thực.
Tiếng ta còn thiếu, nên nhiều lúc phải mượn tiếng nước khác, nhất là tiếng Trung
Quốc. Nhưng phải có chừng có mực. Tiếng nào ta sẵn có thì dùng tiếng ta.

Có nhiều người có bệnh “dùng chữ Hán”, những tiếng ta sẵn có không dùng mà
dùng chữ Hán cho bằng được. Thí dụ: ba tháng không nói ta tháng mà nói “tam cá
nguyệt”. Xem xét, không nói xem xét mà nói “quan sát”, v.v..
Nhưng sẽ “tả” quá nếu những chữ Hán đã hoá thành tiếng ta, ai cũng hiểu, mà cố ý
không dùng. Thí dụ: Độc lập mà nói “đứng một”, du kích thì nói “đánh chơi”. Thế
cũng là tếu.
Chúng ta không chống mượn tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng ta đầy đủ thêm.
Nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ cả tiếng
ta, đến nỗi quần chúng không hiểu. Chẳng những các người phụ trách tuyên truyền,
những người viết báo, viết sách, những người nghệ sĩ là người tuyên truyền, mà tất
cả cán bộ, tất cả đảng viên, hễ những người có tiếp xúc với dân chúng đều là người
tuyên truyền của Đảng. Vì vậy, ai cũng phải học nói nhất là học nói cho quần
chúng hiểu.
Nhiều người, trước khi nói không sắp sửa kỹ càng. Lúc ra nói hoặc lắp lại những
cái người trước đã nói. Hoặc lắp đi lắp lại cái mình đã nói rồi. Lúng túng như gà
mắc tóc. Thôi đi thì trẽn. Nói nữa thì chán tai.
d) Báo cáo lông bông - Một là báo cáo giả dối. Thành công ít, thì suýt ra nhiều.
Còn khuyết điểm thì giấu đi không nói đến. Thành thử cấp trên không hiểu rõ tình
hình mà đặt chính sách cho đúng. Hoặc báo cáo chậm trễ. Thành thử khi cấp trên
nhận được báo cáo, thì việc đã trễ rồi, không đối phó kịp.
Hai là trong báo cáo chỉ thấy 1, 2, 3, 4 hoặc a, b, c, v.v.. Không nêu rõ vấn đề ra.
Không phân tách, không đề nghị cách giải quyết các vấn đề. Không nói rõ tán
thành hoặc phản đối.
Sao gọi là vấn đề? Khi việc gì có mâu thuẫn, khi phải tìm cách giải quyết, tức là có
vấn đề. Khi đã có vấn đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuẫn trong vấn đề

đó là gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu cái mâu thuẫn đó. Phải phân tách rõ ràng và
có hệ thống, phải biết rõ cái nào là mâu thuẫn chính, cái nào là mâu thuẫn phụ.
Phải đề ra cách giải quyết.
Gặp mỗi vấn đề, đều phải kinh qua ba bước: đề nó ra, phân tách nó (điều tra,
nghiên cứu, sắp đặt), giải quyết nó.
Khi viết một bài hoặc khi diễn thuyết cho khỏi rỗng tuếch, cũng phải như thế.
đ) Lụp chụp cẩu thả - Những tệ kể trên, một phần vì thiếu kinh nghiệm, mà một
phần vì tính lụp chụp, cẩu thả.
Một thí dụ rất rõ ràng: mỗi ngày, chúng ta ai cũng rửa mặt. Rửa mặt rồi, thì chải
đầu. Nhiều người chải đầu rồi, còn soi gương xem đã sạch, đã mượt chưa. Nếu viết
bài và diễn thuyết cũng cẩn thận như thế thì chắc không đến nỗi có nhiều khuyết
điểm.
Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết.
Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết chớ nói chớ viết càn một bài báo,
một bài báo cáo, hoặc thảo một bài diễn văn, nhất định phải đọc lại vài lần.
Mình tự phê bình bài của mình, hỏi ý kiến đồng chí khác. Những câu, những chữ
thừa, vô ích bỏ đi.
Rửa mặt phải kỳ sát vài ba lần mới sạch. Viết văn, diễn thuyết cũng phải như vậy.
e) Bệnh theo “sáo cũ” - Chẳng những viết, nói, có thói ba hoa, mà huấn luyện,
khai hội cũng mắc chứng đó. Mở lớp huấn luyện là một việc rất tốt, rất cần. Nhưng
phải hiểu rằng: học cốt để mà làm. Học mà không làm được, học mấy cũng vô ích.
Vì vậy huấn luyện phải thiết thực, sao cho những người đến học, học rồi, về địa
phương họ có thể thực hành ngay. Nhiều đồng chí ta không hiểu cái lẽ rất giản đơn
đó. Cho nên họ đã đưa “thặng dư giá trị” nhồi sọ cho thanh niên và phụ nữ nông

dân. Họ đã đưa “tân dân chủ chủ nghĩa” nhồi sọ các em nhi đồng. Họ đã đưa “biện
chứng pháp” nhồi sọ công nhân đang học quốc ngữ.
Chỉ trong một cuộc khai hội ở địa phương chúng ta đã có thể thấy rất nhiều khuyết
điểm.
1. Kém chuẩn bị - Đảng viên đến chỗ khai hội rồi, mà cũng chưa biết vì việc gì mà
khai hội. Đến khi chủ tịch mời mọi người phát biểu ý kiến thì quần chúng ai có sẵn
ý kiến mà phát biểu?
2. Nói mênh mông - Thường thường đại biểu cấp trên đến khai hội với cấp dưới,
trong lúc khai hội, chỉ một mình “ông” đại biểu, hay “bà” đại biểu nói, nói hàng
hai, ba giờ đồng hồ. Nói mênh mông trời đất. Nói gì cũng có. Nhưng chỉ trừ một
điều không nói đến là những việc thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân
chúng ở đó cần biết, cần hiểu, cần làm, thì không nói đến!.
…
g) Nói không ai hiểu - Đảng thường kêu gọi khoa học hoá, dân tộc hoá, đại chúng
hoá. Khẩu hiệu đó rất đúng. Tiếc vì nhiều cán bộ và đảng viên, có “hoá” gì đâu.
Vẫn cứ chứng cũ, nếp cũ đó. Thậm chí, miệng càng hô “đại chúng hoá”, mà trong
lúc thực hành thì lại “tiểu chúng hoá”. Và những lời các ông ấy nói, những bài các
ông ấy viết, đại chúng không xem được, không hiểu được. Vì họ không học quần
chúng, không hiểu quần chúng...
2. Cách chữa thói ba hoa
Trên đây đã kể qua những chứng ba hoa. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ đều phải ra
sức sửa chữa bệnh đó. Nếu không, sẽ có hại to cho công việc của Đảng.
Sau đây là liều thuốc chữa thói ba hoa. Mọi người phải hiểu, phải nhớ, phải thực
hành:

1. Phải học cách nói của quần chúng. Chớ nói như cách giảng sách.
Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của
quần chúng.
2. Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu.
3. Khi viết khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được. Làm sao cho
quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ
cũng phải tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe”?
4. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết.
5. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ:
“Chó ba quanh mới nằm. Người ba năm mới nói”.
Sau khi viết rồi, phải xem đi xem lại ba, bốn lần.
Nếu là một tài liệu quan trọng, phải xem đi xem lại chín, mười lần.
Làm được như thế - đảng viên và cán bộ ta quyết phải làm như thế - thì thói ba hoa
sẽ bớt dần dần cho đến khi hoàn toàn hết sạch mà công việc của Đảng, tư cách của
cán bộ và đảng viên sẽ do đó mà tăng thêm.
*
THƯ NÓI VỀ CÔNG TÁC TRẦN QUỐC TOẢN 31
Gửi các cháu nhi đồng trai và gái,
Bác gửi lời thân ái chúc các cháu năm mới.
Năm ngoái, các cháu gửi thư cho Bác rất nhiều.
Tiếc và bận việc quá, Bác không thể trả lời hết được khắp. Nhưng Bác nhớ các
cháu luôn luôn, và biết rằng các cháu đều yêu nước, siêng học, siêng làm, giữ kỷ
luật, thì Bác rất vui lòng.

Qua năm mới, Bác đề nghị các cháu làm một việc là: các cháu tổ chức những đội
Trần Quốc Toản.
Trần Quốc Toàn là ai? Tổ chức thế nào, và để làm gì?
1.Cách đây chừng 700 năm, quân Mông Cổ đánh chiếm gần nửa châu Âu, chiếm
gần hết châu Á, và lấy cả nước Trung Hoa. Lúc đó quân Mông Cổ đem 30 vạn lính
đến đánh nước ta.
Do ông Trần Hưng Đạo cầm đầu, tổ tiên ta trường kỳ kháng chiến trải qua 4, 5
năm đánh tan quân Mông Cổ, nước ta lại được độc lập.
Trần Quốc Toàn là cháu ông Trần Hưng Đạo, lúc đó mới 15, 16 tuổi, cũng đi đánh
giặc và lập được nhiều chiến công.
2. Bác không phải mong các cháu tổ chức những đội Trần Quốc Toản để đi đánh
giặc và lập được nhiều chiến công, nhưng mà cốt để tham gia kháng chiến bằng
cách giúp đỡ đồng bào.
3. Từ 5 đến 10 cháu tổ chức thành một đội, giúp nhau học hành. Khi học rảnh, mỗi
tuần mấy lần cả đội đem nhau đi giúp đồng bào.
Trước thì giúp các nhà chiến sĩ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người.
Sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy. Thí dụ: quét nhà, gánh nước, lấy
củi, xay lúa, giữ em, dạy chữ quốc ngữ, v.v...
Đội này thi đua với đội khác. Mỗi tháng một lần, các đội báo cáo cho Bác biết. Đội
nào giỏi hơn, Bác sẽ gửi giấy khen. Đó là ý kiến của Bác. Nếu cháu nào có nhiều
sáng kiến, tìm ra nhiều cách giúp đỡ, càng tốt.
Các cháu nên hiểu rằng: giúp đỡ đồng bào tức là tham gia kháng chiến. Và do đó,
các cháu sẽ luyện tập cái tinh thần siêng năng và bác ái để sau thành người công
dân tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

*
TƯ CÁCH NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH 32 (TRÍCH)
…
Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là
công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc.
Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân.
Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.
Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách
người công an cách mệnh là:
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tuỵ.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có,
phải giữ cho đúng. Những điều đó chẳng những luôn luôn nêu trên báo mà lại nên
viết thành ca dao cho mọi người công an học thuộc, nên viết thành khẩu hiệu dán
tại những nơi các anh em công an thường đến (bàn giấy, nhà ăn, phòng ngủ, v.v..).
Ngoài ra, công an thường phải kiểm soát nhân viên và công việc của mình. Mỗi
công an viên đóng chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét
giấy, phòng gian, v.v.. Dạy cho dân ở nơi đó giữ bí mật. Và tự mình phải luôn luôn
giữ lễ phép. Tránh hách dịch, v v..

*
THƯ GỬI QUÂN SỰ TẬP SAN 33
Nghiên cứu mà không thực hành là nghiên cứu suông.
Thực hành mà không nghiên cứu thì thường hay bị mù quáng.
Vậy cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại đem thực
hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm.
Muốn trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân
đội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thì mỗi chiến sĩ, từ trên đến dưới, các cấp
bậc đều phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ.
Còn những người viết thì cần phải viết một cách phổ thông, dễ hiểu, giản đơn mà
rõ ràng.
*
THƯ GỬI ĐỘI LÃO DU KÍCH HUYỆN YÊN DŨNG BẮC GIANG 34 (TRÍCH)
Tôi kính cẩn thay mặt Chính phủ nghiêng mình trước anh linh những vị lão du kích
đã hy sinh vì nước là các cụ:
Vũ Văn Dân 78 tuổi
Văn An 67 tuổi
Khắc Vỡm 63 tuổi
Trần Đứa Ve 58 tuổi
…
Các cụ ấy tuy tuổi già, tóc bạc, nhưng vẫn hăng hái giết giặc, hy sinh cho Tổ quốc.
Các cụ ấy thật xứng đáng với bô lão đời Trần. Tổ tiên ta đời Trần, vì già trẻ một

lòng trường kỳ kháng chiến, mà đánh tan giặc Nguyên. Nay chúng ta cũng già trẻ
một lòng trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp.
Các cụ ấy đã nêu cao gương oanh liệt. Toàn thể dân quân du kích cả nước phải noi
gương anh dũng ấy, mà thi đua nhau giết cho nhiều địch, cướp cho nhiều súng.
Giặc đi đến đâu cũng bị dân quân du kích chặn đánh, phá hoại, khuấy rối, tiêu diệt
chúng từng tốp nhỏ đến nhóm to. Như thế thì trường kỳ kháng chiến nhất định
thắng lợi.
Các cụ ấy đã hy sinh nhưng lòng yêu nước, chí quật cường, tinh thần dũng cảm của
các cụ sẽ ở trong lòng tất cả đồng bào, tất cả mọi người du kích. Và tiếng thơm của
các cụ sẽ giai truyền với non sông của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thống
nhất và độc lập.
*
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Mục đích thi đua ái quốc là:
Diệt giặc đói,
Diệt giặc dốt,
Diệt giặc ngoại xâm.
Cách làm là: dựa vào:
Lực lượng của dân,
Tinh thần của dân, để gây:
Hạnh phúc cho dân.
Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất
kỳ làm việc gì, đâu cần phải thi đua nhau:

Làm cho mau,
Làm cho tốt,
Làm cho nhiều,
Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều
cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị,
Văn hoá. Thực hiện khẩu hiệu:
Toàn dân kháng chiến,
Toàn diện kháng chiến.
Trong cuộc Thi đua ái quốc, chúng ta:
Vừa kháng chiến,
Vừa kiến quốc.
Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là:
Toàn dân đủ ăn đủ mặc,
Toàn dân biết đọc, biết biết,
Toàn bộ đội đầy đủ lương thực. khí giới, để diệt ngoại xâm,
Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.
Thế là chúng ta thực hiện:
Dân tộc độc lập,
Dân quyền tự do,
Dân sinh hạnh phúc,
Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.
Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,
Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,
Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,
Đồng bào công nông thi đua sản xuất,
Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,
Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,
Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.
Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong
trào sôi nổi.
Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ
giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối
cùng.
Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và
chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi. Chúng ta
nhất định thắng lợi.
Hỡi toàn thể đồng bào,
Hỡi toàn thể chiến sĩ,
Tiến lên!
*
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Gửi Hội nghị văn hoá toàn quốc,
Nhân dịp Hội nghị văn hoá toàn quốc, tôi gửi lời thân ái chúc mừng các đại biểu.

Trong sự nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta, văn hoá gánh một
phần rất quan trọng. Từ ngày chính quyền dân chủ thành lập đến nay, các nhà văn
hoá ta đã cố gắng và đã có thành tích. Song từ nay trở đi chúng ta phải xây đắp một
nền văn hoá kháng chiến kiến quốc của toàn dân. Muốn đi đến kết quả đó, tôi thiết
tưởng, các nhà văn hoá ta cần tổ chức chặt chẽ và đi sâu vào quần chúng.
Nhiệm vụ của văn hoá chẳng những để cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến
kiến quốc của quốc dân, mà cũng phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến
quốc vĩ đại của ta cho thế giới. Các nhà văn hoá ta phải có những tác phẩm xứng
đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà
còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế.
Đang có phong vào Thi đua ái quốc của toàn dân, tôi mong rằng Hội nghị sẽ có
một chương trình thi đua ái quốc về mặt trận văn hoá. Tôi chắc rằng sau Hội nghị,
văn hoá của ta sẽ có một sự phát triển mạnh mẽ.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
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Cùng toàn thể đồng bào!
Anh em thương binh gia đình tử sĩ!
Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả
non sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ,
vợ, con, dân ta.
Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta dũng cảm xông
ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một
con đê vững, để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào.

Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, để giữ gìn tính mệnh của đồng bào.
Họ hy sinh gia đình và tài sản họ, để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào.
Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống.
Họ là những chiến sĩ anh dũng của ta.
Trong đó có người đã bỏ lại một phần thân thể ở trước mặt trận. Có người đã bỏ
mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ.
Cách mấy ngày trước, họ là những thanh niên lành mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải
qua những ngày ăn gió ăn sương, những trận mưa bom bão đạn, họ bị tay què chân
cụt, họ hoá ra thương binh.
Họ đã hy sinh cho ai?
Cách mấy ngày trước, bố mẹ họ nhận được tin tức, đang mong cho đến ngày kháng
chiến thắng lợi, độc lập thành công, họ sẽ trở lại quê hương, một nhà đoàn tụ.
Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý. Vợ trẻ thơ trở nên bà goá. Con
dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ.
Họ đã hy sinh cho ai?
Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào.
Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ đang tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương
binh và gia đình tử sĩ.
Tôi cũng mong đồng bào sẵn lòng giúp đỡ họ về vật chất và về tinh thần.
Từ trước đồng bào đã giúp đỡ nhiều. Nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ
không mọc lại được.
Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh. Mà lòng bác ái của đồng bào cũng không có
hạn.

Vì vậy, tôi mong và chắc rằng: đồng bào trước đã giúp đỡ, sau này sẽ sẵn sàng
giúp đỡ lại. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt anh em thương binh và gia đình tử sĩ
cảm ơn đồng bào.
Tôi cũng thay mặt Chính phủ, gửi lời thân ái an ủi các anh em thương binh và gia
đình tử sĩ và hứa rằng Chính phủ luôn luôn tìm cách săn sóc các bạn. Chúc các bạn
được bình yên.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
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…
c) Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta
được họ yêu mến.
Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân
dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã
làm được nhưng vẫn còn những người hủ hoá. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho
các đồng chí đó.
Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn
đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính.
Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên.
d) Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về nguồn gốc giai
cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết,
chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết. Muốn đi tới mục đích,
không phải chỉ tổ chức là đủ, phải chân thành trong tư tưởng nữa.

Ta có hai cách để thực hiện thống nhất tư tưởng, đoàn kết nội bộ là: Phê bình và tự
phê bình.
…
*
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Các chú đã nghiên cứu gì?
- Nghiên cứu cách đánh giặc.
Muốn đánh thắng giặc, phải dựa vào ai?
- Trước nhất và mọi việc phải dựa vào nhân dân.
Vậy mỗi cán bộ và mọi chiến sĩ dân quân du kích phải làm cho dân tin, dân phục,
dân yêu.
Hai là phải tổ chức chặt chẽ, tập luyện hẳn hoi, chuẩn bị chu đáo. Hễ có giặc là
đánh. Đánh khéo, đánh tan, đánh mạnh, đánh dai, đánh cho tan giặc.
Trước khi rời trường học, các chú nên thách nhau thi đua. Và khi về, thi đua với
cán bộ các địa phương xung quanh. Lời thách thi đua phải thiết thực, chớ bông
lông. Đã thách thì phải làm cho kỳ được, hoặc vượt qua mức thách, càng tốt.
Chú nào tập công to nhất trong 6 tháng đầu năm 1949, tôi sẽ cho 1 giải thưởng đặc
biệt trong những giải thưởng Thi đua ái quốc.
Các chú cố gắng lên!
Chào thân ái và quyết thắng.
*
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Quân nhân phải biết võ, phải biết văn, võ là như tay phải, văn là như tay trái của
quân nhân. Biết võ, biết văn, mới là quân nhân hoàn toàn. Muốn biết thì phải thi
đua học.
Học không bao giờ cùng.
Học mãi để tiến bộ mãi.
Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
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Có những cán bộ tưởng rằng: Nếu công khai phê bình những khuyết điểm của
mình, thì sẽ có hai, vì:
- Kẻ địch sẽ lợi dụng để phản tuyên truyền.
- Giảm bớt uy tín của đoàn thể và chính quyền.
- Làm mất thể diện của cán bộ đã phạm khuyết điểm ấy,
- Chỉ phê bình qua loa ở nội bộ là đủ rồi.
Thế là tưởng lầm. Thế là ốm mà sợ thuốc. Thế là không hiểu ý nghĩa và lực lượng
phê bình.
Nếu không muốn để kẻ địch phản tuyên truyền, thì không vì hơn là tranh các
khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm. Một khi đã phạm khuyết điểm, thì dù mình
muốn bưng bít, người ta cũng biết. Phải nhớ câu tục ngữ: “Sừng có vạch, vách có
tai”.
Một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình, là một
đoàn thể hoặc chính quyền yếu ớt, thoái bộ. Đoàn thể và chính quyền có can đảm

vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ, thì oai
tín chẳng những không giảm bớt, mà lại thêm cao.
Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê
bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì
những người đó không xứng đáng là cán bộ.
Việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên.
Cấp trên phê bình, chưa đủ. Đồng chí, đồng sự phê bình, chưa đủ. Phải hoan
nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn.
*
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Các bạn yêu qúy!
Tôi rất vui lòng được tin các bạn đến học viết báo.
Tiếc vì điều kiện chưa tiện, tôi không đến thăm các bạn được. Đây tôi có vài ý kiến
để giúp các bạn nghiên cứu.
Tờ báo của chúng ta có mấy điểm chính:
1. Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, là tổ chức
dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung.
2. Mục đích là kháng chiến và kiến quốc. Để đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến
quốc thành công thì:
3. Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc. Vì vậy:
4. Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số
dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo. Muốn được dân chúng
ham chuộng coi tờ báo ấy là tờ báo của mình, thì:

5. Nội dung tức là các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực hoạt
bát. Và:
6. Hình thức tức là cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa.
Hiện nay, các báo ta thường có những khuyết điểm sau đây:
Về mặt tuyên truyền thì không kịp thời và chính trị suông quá nhiều.
Không biết giữ bí mật.
Đôi khi đăng tin vịt.
Hay dùng chữ Tàu quá, và nhiều khi dùng không đúng. Hoặc là in nhem nhuốc,
luộm thuộm, hoặc là vì “mỹ thuật” mà cắt một bài ra hai ba đoạn, khó đọc.
Tin tức chậm.
Tin quan trọng thì bài ngắn và in chữ nhỏ, bài không quan trọng thì viết dài và in
chữ to. Tờ báo không vui vẻ.
Muốn viết bài báo khá thì cần:
l. Gần gụi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết
thực.
2. Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài, để xem báo nước ngoài, và học
kinh nghiệm của người.
3. Khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn
thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hoá xem và hỏi họ những câu
nào, chữ nào không hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu.
4. Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ. Nghe nói có ba cô đến học viết
báo, đó là một điều đáng mừng cho báo chí ta. Lớp này là lớp học viết báo đầu

tiên, tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những
người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu:
Tất cả để chiến thắng!
Chào thân ái và quyết thắng.
*
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Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái
quốc.
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người.
...
CẦN
Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai.
...
Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được.
Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Điều đó rất dễ hiểu.
Siêng học tập thì mau biết.
Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến.

Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khoẻ.
Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp, như: Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. Nó lại
có nghĩa rộng là mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần.
Người siêng năng thì mau tiến bộ.
Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no.
Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh.
Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu.
Muốn cho chữ Cần có nhiều kết quả hơn, thì phải có kế hoạch cho mọi công việc.
Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng.
...
Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ. Nếu không
chuyên, nếu một ngày cần mà mười ngày không cần, thì cũng vô ích. Như thế
chẳng khác gì một tấm vải phơi một hôm mà ngâm nước mười hôm, thì ướt hoàn
ướt.
Cần không phải là làm xổi. Nếu làm cố chết cố sống trong một ngày, một tuần, hay
một tháng, đến nỗi sinh ốm đau, phải bỏ việc. Như vậy không phải là cần.
Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời. Nhưng không làm
quá trớn. Phải biết nuôi dưỡng tinh thần và lực lượng của mình, để làm việc cho
lâu dài.
Lười biếng là kẻ địch của chữ cần.
...
Một người lười biếng, có thể ảnh hưởng tai hại đến công việc của hàng nghìn hàng
vạn người khác.

...
KIỆM
Kiệm là thế nào?
Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.
CẦN với KIỆM, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.
CẦN mà không KIỆM, "thì làm chừng nào xào chừng ấy". Cũng như một cái
thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn
không.
KIỆM mà không CẦN, thì không tăng thêm, không phát triển được...
Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải.
Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời giờ đã qua rồi, không bao giờ kéo nó
trở lại được. Có ai kéo lại ngày hôm qua được không?
Muốn tiết kiệm thời giờ, thì việc gì ta cũng phải làm cho nhanh chóng, mau lẹ. Không
nên chậm rãi. Không nên "nay lần mai lữa".
Tiết kiệm thời giờ là Kiệm, và cũng là Cần.
...
Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phải tiết kiệm thời giờ của người. Không nên ngồi lê,
nói chuyện phiếm, làm mất thời giờ người khác.
...
Tiết kiệm không phải là bủn xỉn.
Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng
làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu
của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm.

Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bủn xỉn, chứ không phải là kiệm.
...
LIÊM
Liêm là trong sạch, không tham lam.
Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, những người làm quan không đục khoét dân, thì
gọi là LIÊM, chữ liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp.
...
Ngày nay, nước ta là Dân chủ Cộng hoà, chữ LIÊM có nghĩa rộng hơn; là mọi người
đều phải LIÊM. Cũng như trung là trung với Tổ quốc, hiếu là hiếu với nhân dân; ta
thương cha mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phải cho mọi người đều biết
thương cha mẹ.
Chữ LIÊM phải đi đôi với chữ KIỆM. Cũng như chữ KIỆM phải đi đôi với chữ
CẦN.
Có KIỆM mới LIÊM được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam.
Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là BẤT
LIÊM.
...
Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là đạo vị (đạo là trộm).
Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm, là tham vật uý lạo.
Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sinh uý tử.
Đều làm trái với chữ LIÊM.
Do BẤT LIÊM mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay
gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp.

...
Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì
quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp
ăn của đút, có dịp "dĩ công vi tư".
Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân.
"Quan tham vì dân dại". Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì "quan" dù không
liêm

cũng

phải

hoá

ra LIÊM.
Vì vậy dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán
bộ thực hiện chữ LIÊM.
Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm
nghề nghiệp gì.
...
Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh
thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ.
Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một Đời sống mới trong
nước Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần kiệm, chúng ta còn phải thực
hành chữ LIÊM.
CHÍNH
Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn,
thẳng thắn, tức là tà.
CẦN, KIỆM, LIÊM, là gốc rễ của CHÍNH. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có
ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn
phải CHÍNH mới là người hoàn toàn.

Trên quả đất, có hàng muôn triệu người. Song số người ấy có thể chia làm hai
hạng: người THIỆN và người ÁC.
Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc. Song những công việc ấy có thể chia
làm 2 thứ: việc CHÍNH và việc TÀ.
Làm việc CHÍNH, là người THIỆN.
Làm việc TÀ, là người ÁC.
Siêng năng (cần), tần tiện (kiệm), trong sạch (liêm), CHÍNH là THIỆN.
Lười biếng, xa xỉ, tham lam, là tà, là ác.
...
Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã
làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình.
Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình.
...
Tự

mình

phải chính trước,

mới

giúp

được

người

khác chính.

Mình

không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.
...
Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng
bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.
Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta phải
kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác thì ta phải yêu quý, kính
trọng, giúp đỡ.
Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới.

Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp
người tiến tới.
Phải thực hành chữ Bác - Ái.
...
Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh.
...
Ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt,
Con cháu mình sung sướng,
Gia đình mình no ấm,
Làng xóm mình thịnh vượng,
Nòi giống mình vẻ vang,
Nước nhà mình mạnh giàu.
Mục đích ấy tuy to lớn, nhưng rất thiết thực.
Thiết thực, vì chúng ta nhất định đạt được.
Chúng ta nhất định đạt được, vì mỗi người và tất cả dân ta đều Thi đua: Cần,
Kiệm, Liêm, Chính.
*
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Làm cho: Mỗi quốc dân là một chiến sĩ,
Mỗi làng xóm là một pháo đài.
Làm cho: Quân đội giặc đến đâu cũng bị khuấy, bị phá, bị diệt.
Bộ đội ta đến đâu cũng được giúp đỡ đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Đó là nhiệm vụ cuả báo Quân du kích.
Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều
đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được.
Đó là nội dung của báo Quân du kích phải như thế.
Trong giai đoạn đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, nhiệm vụ của
dân quân du kích là: ngăn cản giặc, tiêu hao giặc, giữ gìn quê hương, để cho Vệ
quốc quân được rảnh tay, tìm cơ hội đánh những trận to để tiêu diệt chủ lực của
giặc.
Tôi mong rằng báo Quân du kích sẽ giúp dân quân du kích thì đua với Vệ quốc
quân diệt cho nhiều giặc, cướp cho nhiều súng, lập cho nhiều công.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NGÀY
ĐỘC LẬP 2 THÁNG 9 45 (TRÍCH)
Cùng đồng bào toàn quốc,
Cùng toàn thể chiến sĩ,
Hôm nay là ngày kỷ niệm chung Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Độc lập.
Tôi thay mặt Chính phủ có mấy lời thân ái tỏ cùng đồng bào và chiến sĩ:
Trong 80 năm xiềng xích nô lệ của thực dân, biết bao liệt sĩ, biết bao con cháu
oanh liệt của Việt Nam đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Kết quả đầu tiên là
cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Kế theo đó là cuộc tuyên bố Việt Nam Độc
lập ngày 2 tháng 9.
Liền sau ngày Độc lập thì thực dân Pháp tham tàn gây cuộc chiến tranh.

Ngày trước, với xương máu của chiến sĩ và sức đoàn kết của đồng bào mà chúng ta
tranh được độc lập.
Thì ngày nay, cùng với xương máu của chiến sĩ và sức đoàn kết của đồng bào mà
chúng ta kháng chiến để giữ vững nền độc lập.
Nước ta độc lập vừa 5 năm. Đã 5 năm dân ta kháng chiến. Chúng ta quyết hy sinh
cực khổ để cho nước nhà độc lập thống nhất và con cháu ta được hưởng tự do,
hạnh phúc muôn nghìn đời về sau.
…
*
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Thưa các cụ, các bà,
Tôi thường nhận thư và quà các cụ, các bà gửi cho. Tôi rất cảm động và cảm ơn.
Tiếc vì bận việc quá tôi không kịp trả lời riêng từng người, vậy tôi xin trả lời chung
trong thư này.
Các chiến sĩ thì sẵn sàng hy sinh gia đình, hy sinh tính mệnh để giết giặc cứu nước,
bảo vệ đồng bào. Các cụ, các bà thì thương yêu săn sóc chiến sĩ như con cháu ruột
thịt. Thế là các cụ, các bà cũng trực tiếp tham gia kháng chiến.
Đồng thời các cụ, các bà còn hăng hái Thi đua ái quốc để làm kiểu mẫu cho con
cháu và đồng bào ở hậu phương. Nhiều cụ, bà tuy tuổi tác đã cao, vẫn cố gắng học
chữ, học làm tính. Thật là đáng kính, đáng quý.
Chẳng những các chiến sĩ mà tôi và Chính phủ cũng biết ơn các cụ, các bà.
Tôi mong rằng khắp cả nước, các liên khu, các tỉnh, các làng, ở đâu cũng có Hội
mẹ chiến sĩ. Còn các chiến sĩ thì phải hiếu với mẹ nuôi bằng cách thi đua giết

nhiều giặc, cướp nhiều súng, lập nhiều chiến công làm cho rạng danh và đền bồi
công ơn của các bà mẹ chiến sĩ.
Kính chúc các mẹ mạnh khoẻ.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
LỜI GHI Ở TRANG ĐẦU QUYỂN SỔ VÀNG CỦA TRƯỜNG NGUYỄN ÁI
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Học để làm việc,
làm người,
làm cán bộ.
Học để phụng sự Đoàn thể,
“giai cấp và nhân dân,
Tổ quốc và nhân loại''.
Muốn đạt mục đích, thì phải
Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư.
*
DÂN VẬN 48
Vô đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ
chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.
I- NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.
II- DÂN VẬN LÀ GÌ?
Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một
người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên
làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.
Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn
chỉ thị mà đủ.
Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ
ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ
được.
Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm
của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi
động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.
Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.
Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê
bình, khen thưởng.
III- AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?

Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ
chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ
trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc.
- Cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ
càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động
dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích,
đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...
- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với
dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống ủ phân,
làm cỏ v.v..
Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho
dân, giúp dân làm.
IV. DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO?
Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghe mắt trông, tai nghe, chân đi,
miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ
phải thật thà nhúng tay vào việc.
Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài
người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận
không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình
không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.
Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì
cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
*

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH LÊ HỒNG
PHONG II 49 (TRÍCH)
…
Địch tuyên truyền cho ta nhiều hơn. Ta chưa tập trung hết mọi phương tiện và huy
động hết mọi khả năng cho nên thông tin rất chậm, phổ biến không rộng. Chiến
dịch kết thúc ngày 15-10 mà mãi đến 30-10 nhân dân và cán bộ nhiều nơi chưa
biết, hoặc mới biết qua loa, hoặc biết mà không biết cách phổ biến. Tuyền truyền
trong tù binh, binh lính địch và tuyên truyền quốc tế cũng rất kém. Ta chưa biết
trích những câu đăng trong các báo địch oán trách bọn chỉ huy, bọn chính khách,
bọn chính quyền thực dân lo ăn chơi, tranh tư lợi, trong lúc binh lính tử trận
“không hương hoa, không nước mắt” để làm truyền đơn địch vận, để giải thích cho
tù binh và tuyên truyền cho nhân dân trong vùng tạm bị chiếm.
…
*
NÓI VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ HỌC TẬP50
I.PHẢI THIẾT THỰC, CHU ĐÁO TRONG CÔNG VIỆC HUẤN LUYỆN
Việc huấn luyện học tập không phải là một việc đơn giản, muốn làm được thì phải
hiểu cho rõ. Bây giờ, Bác lần lượt trả lời mấy câu hỏi về việc đó.
1. Từ trước đến nay Đoàn thể đã huấn luyện được mấy người?
Chưa biết được con số đích xác, nhưng cũng có thể tính sơ qua được: trong báo cáo
của thanh niên khu V51 có nói đã mở được 2.713 lớp huấn luyện. Con số này có vẻ
“khoa học” quá, nên chúng ta chưa thể tin hoàn toàn được. Vậy cứ “bỏ xâu” đi 713
và lấy 2.000 lớp thôi. Các đoàn thể khác trong khu V (công nhân, nông dân, phụ
nữ, v.v) cộng lại cũng có thể mở được 3.000 lớp nữa.

Như thế là riêng khu V là một khu dân ít người thưa, cũng đã mở được 5.000 lớp
huấn luyện. Cho mỗi lớp có 10 người học thì số người đã được huấn luyện trong cả
khu là 50.000 người. Nam Bộ, khu IV, khu III và khu Việt Bắc, tuy dân đông hơn
và việc huấn luyện có nơi làm được nhiều hơn, nhưng cứ tính đổ đồng cho mỗi khu
50.000 thì toàn quốc cũng đã có đến 20 vạn người được huấn luyện, nghĩa là 20
vạn cán bộ. Thế mà cứ kêu là thiếu cán bộ. Vì sao? Vì việc huấn luyện còn hữu
danh vô thực, làm cho cốt nhiều mà không thiết thực chu đáo.
2. Huấn luyện ai?
Ta phải:
- Huấn luyện cán bộ.
- Huấn luyện hội viên của Đoàn thể.
- Huấn luyện cán bộ các ngành chuyên môn của chính quyền.
- Huấn luyện nhân dân.
Nói đến cán bộ trước hết, vì “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể”.
Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành
công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn.
3. Ai huấn luyện?
Không phải ai cũng huấn luyện được.
- Muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn luyện phải thạo nghề rèn,
nghề nguội. Người huấn luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư
tưởng, đạo đức, lối làm việc.
- Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của
mình. Lênin khuyên chúng ta: “Học, học nữa, học mãi”. Mỗi người đều phải ghi

nhớ và thực hành điều đó, những người huấn luyện lại càng phải ghi nhớ hơn ai
hết. Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất.
Khẩu hiệu “Học không biết chán, dạy không biết mỏi” treo trong phòng họp chính
là của Khổng Tử. Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học thuyết của Khổng
Tử có nhiều điều không đúng song những điều hay trong đó thì chúng ta nên học.
“Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết
quý báu của các đời trước để lại”. Lênin dạy chúng ta như vậy.
4. Huấn luyện gì?
a) Lý luận: Phải dạy lý luận Mác - Lênin cho mọi người. Người biết lý luận mà
không thực hành thì cũng vô ích.
Học lý luận không phải để nói mép, nhưng biết lý luận mà không thực hành là lý
luận suông. Học là để áp dụng vào việc làm. Làm mà không có lý luận thì không
khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp. Có lý luận thì mới
hiểu được mọi việc trong xã hội, trong phong trào để chủ trương cho đúng, làm cho
đúng.
b) Công tác: Ngoài lý luận phải dạy công tác. Ví dụ: về các việc tổng động viên,
thi đua ái quốc, thu thuế bằng thóc, v.v phải giải thích thế nào cho dân hiểu, phải
động viên thế nào, sắp đặt công việc thế nào. Việc thắng lợi ngoại giao vừa rồi,
phải xem xét ảnh hưởng đối với ta thế nào, đối với địch thế nào, đối với trong nước
thế nào, đối với quốc tế thế nào, làm thế nào để lợi dụng được hết ảnh hưởng của
thắng lợi đó. Những việc như thế đều phải dạy cho cán bộ và đồng chí biết.
c) Văn hóa: Phải chú ý dạy văn hoá cho những đồng chí kém văn hoá để giúp cho
họ tiến bộ về lý luận, công tác.
d) Chuyên môn: Mỗi người phải biết một nghề để sinh hoạt. Riêng về cán bộ, ai
lãnh đạo trong ngành hoạt động nào thì phải biết chuyên môn về ngành ấy.

Ví dụ: những đồng chí lãnh đạo hoả xa phải biết chuyên môn về hoả xa, có thế
lãnh đạo mới sát.
5. Huấn luyện thế nào?
Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều
Việc cốt yếu là phải làm cho người học hiểu thấu vấn đề. Nhưng hiểu thấu cũng có
nhiều cách: có cách hiểu thấu thật tỷ mỉ, nhưng dạy theo cách đó thì phải tốn nhiều
thì giờ. Trái lại cũng có cách dạy bao quát mà vẫn làm cho người học hiểu thấu
được. Ví dụ: muốn dạy cho người ta biết con voi là thế nào thì có thể nói tỉ mỉ bộ
xương của nó ra sao, nó có mấy cái răng, nó sống thế nào, sống được mấy năm,
v.v.. Nhưng nếu chưa thể dạy kỹ như thế được thì cũng có thể nói cho người ta biết
bao quát hình thù của con voi như: mình nó to bằng ba bốn con trâu, nó có chân
lớn như cột nhà, hai tai to như hai cái quạt, một cái vòi và hai cái ngà ở đầu, v.v..
Như thế, người học không thể lầm con voi với con tôm, con mèo hay con bò được.
Hơn nữa, khi nói đến chuyện săn voi hay bắt voi, người ta cũng không nghĩ lầm
được rằng có thể dùng lưỡi câu mà móc hay dùng roi, dùng gậy mà đánh. Như thế
là người học dùng được sự hiểu biết của mình vào việc làm một phần nào. Trái lại,
nếu thì giờ ít, trình độ còn kém, mà cứ cặm cụi lo nghiên cứu tỉ mỉ cái ngà voi
không chẳng hạn, thì khi trở về lại tưởng lầm con voi là cái ngà, không ích lợi gì
cả.
b) Huấn luyện từ dưới lên trên
Các ban huấn luyện không nên ôm đồm. Phải lấy người ở cấp dưới lên huấn luyện
rồi trở lại cấp dưới để họ huấn luyện cho cấp dưới nữa. Trung ương huấn luyện cán
bộ cho các khu, các tỉnh, cán bộ ở khu và tỉnh phải huấn luyện cho cán bộ huyện,
xã. Như thế đỡ tốn công, tốn thì giờ, và cán bộ huấn luyện cho cấp dưới gần mình

lại sát hơn. Nhưng muốn huấn luyện theo lối này thì phải huấn luyện cho chu đáo.
Đừng bôi bác, nếu ở trên bôi bác thì càng xuống dưới càng sai lệch.
c) Phải gắn liền lý luận với công tác thực tế
Trung ương có những chỉ thị về chủ trương chính sách, Ban huấn luyện phải có
những tài liệu dựa theo tình hình cụ thể, kinh nghiệm công tác để giải thích những
chủ trương chính sách đó. Như thế thì lý luận mới khỏi bị tách rời thực tế.
d) Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu
Ban huấn luyện phải liên lạc mật thiết với các cơ quan tuyên truyền, dân vận, chính
quyền. Huấn luyện cán bộ là cốt để cung cấp cán bộ cho các ngành công tác: Đoàn
thể, Mặt trận, Chính quyền, quân đội. Các ngành công tác như là người tiêu thụ
hàng. Ban huấn luyện như là người làm ra hàng. Làm ra hàng phải đúng với nhu
cầu của người tiêu thụ. Nếu người ta cần nhiều xe mà mình làm ra nhiều bình tích
thì hàng ế.
đ) Huấn luyện phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng
Huấn luyện thì phải hiểu rõ người học để nâng cao khả năng và tẩy rửa khuyết
điểm cho họ. Phải huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những
vết xấu xa trong đầu óc. Ví dụ: Hiện nay, cán bộ ta có một khuyết điểm lớn là tự
kiêu, tự mãn. Phải đập cho tan khuyết điểm ấy đi. Nếu còn tự kiêu tự mãn thì học
biết nhiều chỉ thêm hại. Do tự kiêu, tự mãn mà cán bộ có một khuyết điểm lớn nữa
là óc địa vị. Ví dụ: đang làm việc ở khu, mà Đoàn thể điều động về công tác ở tỉnh
thì phàn nàn, chán nản cho rằng làm như thế là không xứng đáng tài mình, đáng lẽ
là mình ở cấp trên kia! Phải gột sạch đầu óc địa vị đi. Việc gì có lợi cho cách
mạng, có lợi cho Đoàn thể là làm hết, không có việc gì sang, việc gì hèn cả.
6. Tài liệu huấn luyện:

a) Trước hết phải lấy những tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin làm gốc. Nhưng tài
liệu phải lựa chọn, xếp đặt lại vì trình độ người học không đều nhau, cần có tài liệu
thích hợp với từng hạng. Tài liệu không thích hợp thì học không có ích lợi gì. Có
một lần đi dự hội nghị về, Bác gặp một đoàn thanh niên và phụ nữ thôn quê ngồi
nghỉ ở một đầu dốc. Bác hỏi họ đi đâu, thì họ bảo là đi dự lớp huấn luyện về, tuy
đang giữa ngày mùa nhưng họ cũng cố thu xếp để đi học, mỗi người mang theo
mười ngày gạo. Bác hỏi: “Học có gì không?”.
- Vui lắm.
- Thế học những gì?
- Các Mác.
- Học thế rồi có biết gì không?
Họ ấp úng “Không ạ”.
Thế là phí công phí của, vô ích.
b) Ngoài những tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, còn có những tài liệu thiết thực.
Đó là những kinh nghiệm do những người đi học mang đến, kinh nghiệm thành
công cũng như kinh nghiệm thất bại. Những kinh nghiệm đó đem trao đổi, gom
góp lại tức là những bài học quý, không phải cứ chờ đồng chí cấp trên đến nói
chuyện thì mới là bài, là học. Việc trao đổi gom góp kinh nghiệm này phải có tổ
chức hẳn hoi chứ không phải mạnh ai nấy nói.
c) Những chỉ thị, nghị quyết, luật, lệnh của Đoàn thể và Chính phủ đều là những tài
liệu cần phải học tập nghiên cứu.
II. PHẢI NÂNG CAO VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TỰ HỌC
Học tập ở trường của Đoàn thể không phải như học ở các trường lối cũ, không phải
có thầy thì học, thầy không đến thì đùa. Phải biết tự động học tập. Vì vậy:

1. Học để làm gì?
a) Học để sửa chữa tư tưởng: Hăng hái theo cách mạng, điều đó rất hay. Nhưng tư
tưởng chưa thật đúng là tư tưởng cách mạng, vì thế cần phải học tập để sửa chữa
cho đúng. Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ
cách mạng được.
b) Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng: Có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận
tuỵ với cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi
hoàn toàn.
c) Học để tin tưởng:
Tin tưởng vào Đoàn thể.
Tin tưởng vào nhân dân.
Tin tưởng vào tương lai của dân tộc.
Tin tưởng vào tương lai cách mạng.
Có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới
kiên quyết, hy sinh.
d) Học để hành: Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích.
Hành mà không học thì hành không trôi chảy.
2. Học đâu?
Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là
một thiếu sót rất lớn.
Sau đây là câu chuyện học nhân dân rất hay của một nữ đồng chí Thái quê ở Sơn
La: Hồi đồng chí ấy mới 15, 16 tuổi thì các cán bộ cách mạng bảo cho làm công
tác tuyên truyền, nhưng bảo sao thì nói vậy, chưa hiểu biết mấy. Một năm sau, giặc

chiếm Sơn La. Dân chúng và cán bộ Sơn La chạy bạt sang Hoà Bình, bị đồng bào
ở đó khinh miệt là sợ giặc nên quyết tâm trở về giành lại làng mạc. Trên đường về
phải trải qua rất nhiều bước khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ vẫn một niềm thương
yêu, đùm bọc nhau. Có lần, một chị cán bộ ốm nặng, anh em trong đội hết sức săn
sóc và giặt hộ cả quần áo.
Cán bộ lại ra sức giúp nhân dân làm mọi việc, nhân dân thấy thế rất cảm phục. Nhờ
đó mà nhân dân với cán bộ khăng khít với nhau, cơ sở gây lại được, cán bộ sống
hoà lẫn với dân, dần dần tổ chức lại việc sản xuất và chiến đấu. Một hôm bốn dõng
đến làng, phụ nữ trong làng ăn mặc chải chuốt ra chuốc rượu. Dõng mắc mưu,
uống phải rượu có thuốc mê, ngã quay ra cả. Phụ nữ gọi du kích vào tước súng.
Dõng tỉnh dậy, mất súng, bỏ trốn, cán bộ đoán biết thế nào giặc cũng kéo đến trả
thù, nên bàn với dân cất giấu thóc lúa, của cải vào rừng, tuy thế cũng chưa dám chủ
trương tiêu thổ.
Chính phụ lão trong làng lại là những người đầu tiên đưa ra ý kiến phải đốt nhà để
giặc có đến cũng không có chỗ ở. Ý kiến đó được dân làng nghe theo. Khi giặc kéo
đến làng, nhân dân dùng súng giặc bắn lại giặc, giặc bỏ chạy. Từ đó, nhân dân tin
cán bộ là tự tin sức mình, nên phong trào mỗi ngày một lên cao.
Nữ đồng chí Thái năm nay mới hai mươi tuổi và cũng chưa được học hành gì mấy,
nhưng đã để lại câu chuyện trên đây một cách rành mạch và kết luận một cách rất
mácxít trong ba điểm:
“Một là, chúng cháu rất đoàn kết
Hai là, chúng cháu được dân yêu,
Ba là, chúng cháu học được kinh nghiệm của dân”.
Ba điểm đó tức là:
- Cán bộ đoàn kết, mọi việc đều làm được.

- Cán bộ phải được dân yêu dân tin, dân phục.
- Cán bộ phải đi sát dân, học dân.
III – MỘT KHUYẾT ĐIỂM CẦN SỬA CHỮA NGAY TRONG VIỆC HUẤN
LUYỆN
Khuyết điểm chung là tham làm nhiều mà làm không chu đáo, không biết “quý hồ
tinh, bất quý hồ đa” 52. Rõ ràng nhất là trong việc mở lớp huấn luyện.
1. Lớp quá đông. Đông quá thì dạy và học ít kết quả vì trình độ lý luận của người
học chênh lệch, nên thu nhận không đều. Trình độ công tác thực tế của người học
cũng khác nhau, nên chương trình không sát.
2. Mở lớp lung tung. Hiện đang có một cái “dịch” mở trường, Ví dụ: đã có trường
Đoàn thể rồi lại có trường Dân vận, rồi trường Nông vận, Khu vận, Thanh vận,
Công vận. Trường nào của Đoàn thể lại không dạy dân vận mà còn phải mở riêng?
Vì mở nhiều lớp nên thiếu người giảng. Thiếu người giảng thì học viên đâm chán
nản. Thiếu người giảng thì phải đi “bắt phu”, vì thế người đến giảng khi nào cũng
hấp tấp, lướt qua lớp này một chút, lớp khác một chút như “chuồn chuồn đạp
nước”, dạy không được chu đáo.
Thiếu người giảng thì thường khi lại phải “bịt lỗ”, người “bịt lỗ” năng lực kém, nói
sai, có hại cho học sinh, nghĩa là có hại cho Đoàn thể.
Rốt cuộc chỉ tốn gạo mà học thì học táp nhoang.
Vậy phải làm thế nào?
Phải hợp lý hoá, nghĩa là:
- Mở lớp nào cho ra lớp ấy.
- Lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận.

- Đừng mở lớp lung tung.
Nhưng không phải chỉ nói riêng việc mở lớp. Báo chí cũng phải hợp lý hoá. Đừng
bày biện ra nhiều thứ. Làm ít nhưng làm cho hẳn hoi. Không hợp lý hoá lại như thế
thì rốt cuộc báo viết ra không ai muốn đọc mà tốn kém một trăm thứ. Đoàn thể cứ
co cổ lại chịu tiền để mấy chú làm báo ngồi vẽ voi, vẽ ngựa mà không ai đọc.
Tóm tắt Bác nói chừng đó, các chú nghiên cứu lại.
*
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Nhiều cán bộ ta còn mắc bệnh ấy: hình trạng bệnh ấy đại khái như sau:
A làm ở cấp tỉnh, nay được phái đi làm cấp huyện, thì không khỏi hậm hực, tức
bực. A tự hào rằng “tài năng như mình, đáng được “thăng” chức, nay lại bị “giáng”
chức. Thật rõ “trai hữu tài vô duyên”. Do đó, mà A đâm ra chán nản, tiêu cực.
B ở cấp huyện, nay được phái làm cấp tỉnh. Đối với những cán bộ cũ cấp tỉnh, thì
B rụt rè, khúm núm, sợ lòi ra mình còn kém, sợ anh em cười, không dám bạo dạn
nói, bàn, làm việc.
Đối với những cán bộ cấp huyện, thì B tỏ vẻ tự kiêu, tự đại, ra vẻ “nay mình là cấp
trên”.
Cũng vì bệnh cấp bậc mà mỗi người đối với B có một thái độ khác nhau, nhưng
giống nhau ở chỗ sai lầm:
Cán bộ cũ ở tỉnh thì xem khinh B cho B là non nớt, chưa đủ tư cách.
Cán bộ huyện thì không trọng B vì rằng “hôm qua B chẳng hơn gì chúng tôi, hôm
nay B lãnh đạo chúng tôi sao được”.

Lại cũng vì bệnh cấp bậc mà những cán bộ cùng một cấp được điều động đến cơ
quan khác, công việc khác, thí dụ: C làm chánh văn phòng, D làm việc trong văn
phòng. Thế là D có vẻ hậm hực, không muốn nghe mệnh lệnh C.
- Kết quả là vì bệnh cấp bậc mà cán bộ không đoàn kết, công việc không trôi chảy!
- Nguyên nhân bệnh cấp bậc là:
Vì cán bộ chưa gột sạch óc quan liêu, ngôi thứ.
Vì còn mang nặng chứng “quan cách mạng”.
Vì không hiểu rằng: trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc,
không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn
nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi ngành và tất cả mọi người phải đoàn kết thân mật,
hợp tác chặt chẽ, như tay với chân, thì công việc mới dễ dàng thành công.
Một bộ máy là do nhiều thứ máy to nhỏ lắp lại. Các máy ấy đều ăn khớp với nhau,
thì bộ máy tốt và sản xuất nhiều. Nếu chỉ một cái máy nhỏ không ăn khớp, thì cũng
đã ảnh hưởng xấu đến toàn cả bộ máy.
Chính quyền và Đoàn thể cũng như những bộ máy gồm cả từ vị chủ tịch đến cán
bộ các cấp cho đến anh em giao thông.
Nếu anh em giao thông đều siêng năng, chịu khó, cẩn thận đưa tài liệu tin
tức nhanh chóng, thì chủ tịch ra chỉ thị kịp thời, cán bộ các cấp thi hành đúng
dịp, mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.
Trái lại, nếu giao thông không cố gắng, thì tin tức tài liệu đi đến chậm trễ. Kết quả
công việc sẽ trễ nải, không kịp thời, mà có khi thất bại.
Một điểm nữa là: bất kỳ cán bộ cấp nào, khi đã được Chính phủ và Đoàn thể uỷ
cho họ quyền lãnh đạo, thì cán bộ cấp dưới nhất định phải phục tùng họ. Đó là
phục tùng Chính phủ và Đoàn thể, chứ không phải phục tùng cá nhân ai.

- Đã biết rõ kết quả không tốt của bệnh cấp bậc, thì từ nay mỗi người cán bộ phải
gắng chữa cho hết bệnh ấy đi. Thang thuốc hay nhất là:
1. Dùng cách phê bình và tự phê bình để rửa sạch đầu óc ngôi thứ, địa vị, và chủ
nghĩa cá nhân.
2. Đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết.
Có chữa khỏi bệnh cấp bậc, mới xứng đáng là người cán bộ cách mạng. Mong anh
chị em cán bộ cố gắng thành công.
*
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Nhiệm vụ của Chính quyền ta và Đoàn thể ta là phụng sự nhân dân. Nghĩa là làm
đầy tớ cho dân.
Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhủ chúng ta về điểm đó.
Đã phụng sự nhân dân, thì phải phụng sự cho ra trò. Nghĩa là việc gì lợi cho dân,
thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh.
Lại phải hiểu và làm cho dân hiểu. Lợi ích tạm thời và lợi ích riêng phải phục tòng
lợi ích lâu dài và lợi ích chung. Lợi ích địa phương phải phục tòng lợi ích toàn
quốc toàn dân tộc.
Muốn làm được như vậy, thì mỗi cán bộ chính quyền và đoàn thể cần phải:
- Luôn luôn gần gũi nhân dân.
- Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân.
- Học hỏi nhân dân.
- Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức
nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bốn điều ấy cần phải đi song song với nhau. Vì không gần gũi dân thì không hiểu
biết dân. Không hiểu biết dân thì không học hỏi được những kinh nghiệm và sáng
kiến của dân.
Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân.
Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân.
Nhiều cán bộ ta đã hiểu và đã thực hành như thế.
Nhưng còn nhiều cán bộ chưa hiểu và không thực hành như thế, vì họ mắc phải
bệnh quan liêu quá nặng.
Bệnh quan liêu là thế nào?
Nguyên nhân của nó vì xa cách quần chúng, không hiểu biết dân chúng, không học
hỏi dân chúng, sợ dân chúng phê bình. Một thí dụ: Các cán bộ ấy, người thì cả đời
chỉ loanh quanh trong trụ sở. Có người thì bao giờ “sấm ra đá kêu” mới gặp dân
chúng một lần. Khi gặp dân chúng thì đút tay vào túi quần mà “huấn thoại”, nói
hàng giờ, nói bao la thiên địa. Song, những việc thiết thực cần kíp của địa phương,
những điều dân chúng cần biết, thì không nói đến.
Chứng bệnh ấy tỏ ra bằng màu vẻ:
Đối với người:
Cấp trên đối với cấp dưới, cán bộ đối với nhân dân, quân quan đối với binh sĩ, bộ
đội đối với dân chúng - chỉ biết dùng mệnh lệnh. Không biết giải thích, tuyên
truyền. Không biết làm dân chúng tự giác và tự động.
Đối với việc:
Chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ba chỉ thị. Chứ không biết điều tra, nghiên
cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra.
Đối với mình:

Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi làm cho qua chuyện. Nói một đường làm một
nẻo.
Chỉ biết lo cho mình không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí.
Một vẻ quan liêu nữa là: chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo
phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình.
Tham ô, hủ hoá. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”.
Đó là mấy vẻ chính của bệnh quan liêu.
Nếu không lo chữa, thì bệnh quan liêu sẽ đưa bệnh nhân đến chỗ hoàn toàn bị đào
thải.
Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:
- Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.
- Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
- Phải thật thà, thực hành phê bình và tự phê bình.
- Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.
Mong rằng toàn thể cán bộ ta, ai không mắc bệnh quan liêu thì phải giữ gìn, tránh
nó. Ai đã mắc bệnh ấy, thì phải cố gắng mà chữa cho khỏi đi, cho xứng đáng là
người cán bộ cách mạng, chớ để bị đào thải.
*
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Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và cấp biển,

Quyết chí ắt làm nên.

*
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Gửi anh chị em hoạ sĩ,
Biết tin có cuộc trưng bày, tiếc vì bận quá, không đi xem được. Tôi gửi lời thân ái
hỏi thăm anh chị em. Nhân tiện, tôi nói vài ý kiến của tôi đối với nghệ thuật, để
anh chị em tham khảo.
Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là
phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công,
nông, binh.
Để làm trọn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững, tư tưởng đúng.
Nói tóm tắt là phải đặt lợi ích của kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên
hết, trước hết.
Về sáng tác, thì cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân. Như
thế, mới bày tỏ được cái tinh thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta, đồng
thời để giúp và nâng cao tinh thần ấy. Kháng chiến tiến bộ mạnh. Quân và dân ta
tiến bộ mạnh. Nghệ thuật cũng cần tiến bộ mạnh, muốn tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi,
thì anh chị em nghệ thuật cần phải dùng phương pháp tự phê bình và phê bình.
Chắc có người nghĩ: Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị.
Đúng lắm. Văn hoá nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng
ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị.

Tiền đồ dân tộc ta rất vẻ vang, tiền đồ nghệ thuật ta rất rộng rãi. Chúc anh chị em
mạnh khỏe, tiến bộ và thành công.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
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…
- Phát triển tinh thần yêu nước. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một
truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh
thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua
mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân
ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà
Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v.. Chúng ta phải ghi nhớ công lao
của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già
tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những
đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng
một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói
mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu
phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân
mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu
thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi
đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần nào kháng chiến,
cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ… Những cử chỉ

cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn
yêu nước.
Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ
kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong
rương trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều
được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh
đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công
việc yêu nước, công việc kháng chiến.
Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc
phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế. Chính do tinh thần yêu nước
mà quân đội và nhân dân Liên Xô đã đánh tan bọn phát xít Đức - Nhật và giữ vững
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, và do đó mà giúp đỡ giai cấp công nhân và các dân tộc
bị áp bức trên thế giới. Chính vì do tinh thần yêu nước mà quân giải phóng và nhân
dân Trung Quốc đã đánh tan bọn bán nước là Tưởng Giới Thạch và đuổi được bọn
đế quốc Mỹ. Chính do tinh thần yêu nước mà quân đội và nhân dân Triều Tiên
cùng quân tình nguyện Trung Quốc đang đánh cho bọn đế quốc Mỹ và phe lũ chạy
dài. Chính do tinh thần yêu nước mà quân đội và nhân dân ta đã mấy năm trường
chịu đựng trăm đắng nghìn cay, kiên quyết đánh cho tan bọn thực dân cướp nước
và bọn Việt gian phản quốc, kiến quyết xây dựng một nước Việt Nam độc lập,
thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường, một nước Việt Nam dân chủ mới.
…
Xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc
kháng chiến kiến quốc. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô
dịch của văn hoá đế quốc. Đồng thời, phát triển những truyền thống tốt đẹp của
văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến bộ thế giới, đã xây
dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng.

*
LỜI KẾT THÚC BUỔI RA MẮT CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT
NAM 58 (TRÍCH)
…
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 my lãnh đối thiên phu chỉ,
Phủ thú 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.
…
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ KIỂM THẢO CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG SỐ 18 59
Các chú,
Các chú khai hội. Các chú đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Ngày mai
các chú còn khai hội nữa. Bác nêu thêm mấy nhận xét để các chú tự phê bình và
phê bình một cách thành thực hơn nữa, để hội nghị có kết quả nhiều.
1. Các chú ai cũng có cái khăn mặt. Có chú phong lưu hơn lại có thêm miếng xà
phòng. Khăn mặt và xà phòng dùng để tắm rửa cho sạch. Về tinh thần và tư tưởng
cũng cần phải có khăn mặt và xà phòng để rửa cho sạch, nghĩa là phải phê bình và
tự phê bình. Trước ta nói phê bình và tự phê bình, bây giờ phải nói tự phê bình và
phê bình. Nói như thế là chú trọng phê bình mình trước, phê bình người sau. Phê
bình mình là chính, phê bình người là phụ. Có đề cao tự phê bình và triệt để tự phê
bình mới tẩy rửa được tinh thần và tư tưởng cho thật sạch. Tự phê bình và phê bình
để thống nhất tư tưởng. Tư tưởng có thống nhất, hành động mới thống nhất. Tư
tưởng và hành động có thống nhất mới đánh thắng được giặc.
2. Tất cả mọi người phải có tinh thần phụ trách, thành tâm phụ trách, dũng cảm
phụ trách. Trước khi làm phải có thảo luận cho kỹ để chủ trương cho đúng và đặt
kế hoạch cho sát. Nhưng khi đã quyết định rồi, có mệnh lệnh rồi thì phải tuyệt đối
phục tùng, phải vững lòng tin tưởng, phải quyết tâm thực hiện không một chút do
dự. Dù khó đến mấy cũng phải tìm đủ mọi cách để cho quyết định chung được thực
hiện, để cho mệnh lệnh cấp trên được thực hiện. Sách quân tự có câu “Tĩnh như

núi, động như biển” là như vậy. Có tinh thần phụ trách là có tinh thần phục vụ
nhân dân, là có tinh thần quyết chiến quyết thắng. Có tinh thần phụ trách nhất định
đánh thắng giặc.
3. Cán bộ không có đội viên, lãnh tụ không có quần chúng, thì không làm gì được.
Bởi vậy cần phải thương yêu đội viên. Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh
trở xuống phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội
viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội
chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ
không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt.
Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng.
4. Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là “cứu tinh” của dân mà
mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin,
dân phục, dân yêu. Phải làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông mong khi
mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Muốn vậy, bộ
đội phải giúp đỡ dân, thương yêu dân. Mỗi quân nhân phải là một cán bộ tuyên
truyền bằng việc làm của quân đội. Trong mấy chiến dịch vừa qua, nói chung bộ
đội ta đã biết giúp đỡ dân, thương yêu dân. Nhưng cũng còn có chú dọa nạt dân,
mượn của dân không trả, mua rẻ của dân. Phải sửa chữa những khuyết điểm ấy.
Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới
đánh thắng giặc.
Ngày mai, các chú họp, phải tự phê bình thật nghiêm khắc về các khuyết điểm, rồi
ra sức sửa chữa cho bằng được. Về đơn vị các chú phải hướng dẫn bộ đội đội tự
phê bình, chỉ trích về các khuyết điểm và đặt kế hoạch cho đơn vị mình sửa chữa
cho bằng được. Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí giúp cho quân đội ta trở nên
quân đội tất thắng.
*

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRUNG CẤP QUÂN
ĐỘI 60 (TRÍCH)
…
Có người cho đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì khác nhau. Nói như vậy là
lầm to. Đạo đức cũ và đạo đức mới khác nhau nhiều.
Đạo đức cũ như đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người
hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời. Bọn phong kiến ngày xưa
nêu ra cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm mà lại bắt nhân dân phải
tuân theo để phụng sự quyền lợi cho chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm,
chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân.
…
Tiêu hoang phí tiền riêng... cũng chưa phải là Kiệm. Các chú còn phải tiết kiệm
của công dạy cho bộ đội biết tiết kiệm của công, thì mới thật là Kiệm.
…
Không lấy của công làm của tư, không lấy chiến lợi phẩm về cho gia đình bè bạn
mới chỉ là Liêm một nửa... Không lấy của công, không lấy chiến lợi phẩm làm của
riêng mới thật là Liêm.
Phải quý trọng tất cả mọi công việc và của cải của Chính phủ...
Cần, Kiệm, Liêm, Chính của ta là đạo đức của người quân nhân cách mạng.
*
LỜI TỰA CHO BẢN DỊCH CUỐN “TỈNH UỶ BÍ MẬT” CỦA NHÀ VĂN LIÊN
XÔ PHÊĐÔRỐP 61
Lần này là lần đầu tiên tôi viết bài tựa cho một quyển sách, vì quyển sách này ra
đúng dịp. Nó ra trong lúc chúng ta đang đẩy mạnh phong trào du kích.

Kinh nghiệm du kích ở Liên Xô, ở Trung Quốc và ở nước ta chứng tỏ rằng: du
kích là một lực lượng cực kỳ to lớn trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Sức du
kích thật mạnh thì chiến tranh giải phóng nhất định thắng lợi.
Tổ chức chặt chẽ và rộng khắp, trong vùng địch và xung quanh vùng địch, làng
nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có du kích, thì nó thành một tấm lưới sắt, một thứ
“thiên la, địa võng” mà địch không tài gì thoát ra được. Địch đi đến đâu cũng bị
chặn đánh. Địch làm cái gì cũng bị phá hoại. Du kích làm cho địch có mắt cũng
như mù, có tai cũng như điếc có chân tay cũng như què. Một bộ phận địch thì bị du
kích tỉa dần tỉa mòn.
Bộ phận địch còn sống sót thì ăn không yên, ở không yên, nghe gió thổi chim kêu
cũng hoảng sợ, rồi cũng bị du kích tiêu diệt nốt.
Du kích tổ chức khéo, thì toàn dân gái trai già trẻ, sĩ nông công thương ai cũng có
thể tham gia. Người thì lo đánh giặc, người thì lo tiếp tế, tình báo, liên lạc, tuyên
truyền. Mọi người đều có dịp phụng sự Tổ quốc.
Muốn đạt mục đích ấy, cần có mấy điều chính:
- Đoàn thể và Chính phủ phải tăng cường lãnh đạo phong trào du kích.
- Tư tưởng của cán bộ và nhân dân phải thấu suốt: tin tưởng sâu sắc vào chính sách
của Đoàn thể và Chính phủ. Tin tưởng sâu sắc vào lực lượng của nhân dân, vào
thắng lợi cuối cùng của dân tộc.
- Cán bộ phải đi thật sát với dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu.
- Nhân dân phải nồng nàn yêu nước, và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, cho hạnh
phúc tương lai của giống nòi.
Ta sẵn có nền tảng nhân dân, chỉ cần củng cố thêm. Ta sẵn có cán bộ, chỉ cần đào
tạo thêm. Ta sẵn có phong trào du kích, chỉ cần ra sức phát triển thêm. Kinh

nghiệm du kích ở Liên Xô sẽ giúp thêm chúng ta, và chúng ta nhất định thành công
trong việc đẩy mạnh phong trào du kích.
*
SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA LÊNIN 62 (TRÍCH)
Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách
mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những
chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học
nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất.
Lênin dạy chúng ta đoàn kết toàn dân và toàn giai cấp để chiến thắng kẻ thù chung
là giai cấp bóc lột và đế quốc xâm lược.
Lênin dạy chúng ta đối mọi việc phải xem xét kỹ lưỡng mọi mặt, không nóng nảy,
hấp tấp. Song khi đã định kế hoạch hẳn hoi rồi thì phảiquả quyết thực hiện cho kỳ
được.
Lênin dạy chúng ta giản đơn và khiêm tốn, trong sạch và chính trực.
Lênin dạy chúng ta không sợ gian nan cực khổ, và tin chắc vào lực lượng của quần
chúng, vào tương lai của cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Mười, 14 nước đế
quốc từ ngoài đánh vào, phản động trong nước nổi loạn lung tung, gần 9 phần 10
đất nước thành vùng tạm bị chiếm. Lênin và Đảng bônsêvích nói kháng chiến nhất
định thắng lợi. Quả nhiên kháng chiến đã thắng lợi hoàn toàn.
Lênin dạy chúng ta muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công thì quyết
phải tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Lênin nói: Kinh tế và tài chính ''phải do nhà
nước thiết thực quản lý, giám đốc, thống kê và điều chỉnh; cần quy định cách phân
phối sức lao động cho đúng đắn, quý trọng sức dân, tuyệt đối không được lãng phí
sức dân, cái gì cũng phải tiết kiệm''. Đối với tệ tham ô hủ hoá, Lênin rất nghiêm
khắc. Có một lần, toà án Mạc Tư Khoa xử nhẹ một vụ ăn hối lộ, Lênin liền viết

trong một bức thư: ''không xử bắn bọn ăn hối lộ mà xử nhẹ như thế, là một việc
xấu hổ cho những người cộng sản, những người cách mạng...''
Lênin dạy chúng ta phải giữ vững nguyên tắc cách mạng: “Chỉ có chính sách trung
thành mới nguyên tắc mới là chính sách đúng”.
Lênin dạy chúng ta yêu Tổ quốc và yêu nhân dân một cách thiết tha, không bờ
bến, và ghét cay ghét đắng kẻ địch của Tổ quốc, của nhân dân, đồng thời gắn tinh
thần yêu nước với tinh thần quốc tế.
Lênin dạy chúng ta phải thật thà tự phê bình và phê bình để đoàn kết chặt chẽ và
tiến bộ mãi.
Lênin dạy chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, vào tương lai tất thắng của cách
mạng và Tổ quốc, vào lực lượng vô cùng to lớn của giai cấp, của nhân dân.
Mỗi một người yêu nước Việt Nam cố gắng thực hiện những lời dạy bảo của
Lênin, tức là kỷ niệm Lênin một cách xứng đáng, vì đó là con đường đưa chúng ta
đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.
*
THƯ GỬI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TÀI CHÍNH 63(TRÍCH)
….
Chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ
trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm
chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng
chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô
lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ.
…
*

TÌNH ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN NGÀY THÊM BỀN CHẶT 64 (TRÍCH)
…
Trong công cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân hy sinh là hy sinh một phần của
cải và thời giờ. Của cải hết, có thể lại làm ra; thời giờ qua, thời giờ lại đến. Nhưng
bộ đội hy sinh là hy sinh xương máu, có khi hy sinh cả tính mệnh. Cụt chân, gãy
tay, chân tay không thể mọc lại; người chết không thể sống lại. Đó là một sự hy
sinh tuyệt đối. Đồng bào biết rằng: các chiến sĩ trong bộ đội ai cũng có cha mẹ, anh
em, ai cũng có gia đình thân thích. Nhưng họ đã hy sinh tiểu gia đình của họ, họ đã
không ngại rời cha mẹ, bỏ quê hương, ra xông pha bom đạn, để phụng sự đại gia
đình dân tộc gồm cả gia đình của mỗi đồng bào. Do đó, nhân dân rất biết ơn yêu
mến bộ đội.
….
Do lòng yêu mến ấy, mà có nhiều mẩu chuyện rất cảm động. Vài ví dụ:
- Nhiều xóm ở gần mặt trận, đồng bào đã tự động nhường nhà cho bộ đội làm trạm
quân y, người nhà thì lên lán hoặc lấy lá lấy rơm làm lều ở tạm. Đồng thời suốt
ngày suốt đêm, xay thóc giã gạo để tiếp tế cho bộ đội.
- Làng X, ở gần đường Đèo dốc, đường trơn, khó đi. Mỗi đêm, các em nhi đồng
cầm đóm đi trước, các cụ mẹ chiến sĩ gánh trấu đi sau. Khi đoàn thương binh đến
gần, thì cháu soi đường, bà rắc trấu, để những người khiêng thương binh đi cho dễ.
Có khi sương sa gió lạnh, các bà, các cháu vẫn vui vẻ chờ suốt đêm.
- Em Nguyễn Thị Vạn 16 tuổi, và em Nguyễn Thị Thanh 17 tuổi (hai em ở hai nơi
khác nhau) đã xung phong giúp đỡ thương binh. Băng đó, giặt giũ, nấu nướng săn
sóc, việc gì em cũng xung phong, việc gì cũng làm chu đáo. Tính nết hai em lại vui
vẻ, cho nên anh em thương binh và anh chị em dân công đều rất yêu mến hai em.
….

Những mẩu chuyện cảm động như thế rất nhiều.
Vì lòng yêu mến bộ đội, mà nhân dân nảy ra nhiều sáng kiến, để vượt mọi
khó khăn.
Vì lòng yêu mến nhân dân, mà bộ đội càng thêm dũng cảm khi ra trận diệt giặc.
…
*
BÀI NÓI TẠI BUỔI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SẢN XUẤT VÀ TIẾT
KIỆM 65 (TRÍCH)
…
Bây giờ Chính phủ, Đoàn thể, nhân dân, bộ đội đang ra sức thi đua tăng gia sản
xuất và tiết kiệm, cũng như đang vun trồng một rừng cây. Rừng cây thì chắc chắn
nở hoa sinh quả; nhưng cũng có những con sâu mọt rút lá, cắn hoa, khoét quả.
Chúng ta phải tiêu diệt các con sâu mọt ấy: Ấy là bệnh quan liêu, nạn tham ô lãng
phí...
….
Có người lại nói tham ô mới có tội, còn lãng phí thì không có tội. Thực ra việc
khác nhau nhưng kết quả vẫn hao tổn của công, của Chính phủ, của nhân dân.
Tham ô có hại; nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: nó tai hại hơn tham ô vì
lãng phí rất phổ biến: lãng phí của cải, thì giờ, lực lượng của nhân dân, của Chính
phủ.
Vì đâu mà có lãng phí và tham ô?
Vì cán bộ phụ trách lãnh đạo các cấp, các ngành quan liêu không đi sát công việc,
cán bộ, quần chúng nhân dân. Có thể nói bệnh quan liêu là chỗ gieo hạt vun trồng
cho tham ô, lãng phí nảy nở được.

Vì thế muốn chống tham ô, lãng phí, phải chống bệnh quan liêu. Nhưng tiến hành
phải có chuẩn bị, có kế hoạch, có lãnh đạo, có trọng tâm. Vậy bất kỳ ngành nào,
địa phương nào cũng phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân, chiến sĩ gớm ghét nạn
tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu.
…
*
NAM NỮ BÌNH QUYỀN 66 (TRÍCH)
Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét
nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng bình quyền.
Lầm to!
Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó.
Vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong
đầu óc mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội.
Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp
luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng
nhất định thành công.
*
LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SẢN XUẤT VÀ TIẾT
KIỆM 67 (TRÍCH)
….
Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm là bồi dưỡng và tích trữ lực lượng dồi dào
để kháng chiến lâu dài, để chuẩn bị đầy đủ chuyển sang tổng phản công, để đưa
kháng chiến đến hoàn toàn thắng lợi.

….
Để thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm, chúng ta phải gây một phong trào
quần chúng sâu rộng và bền bỉ. Phải tuyên truyền, vận động, tổ chức, lãnh đạo
nhân dân hăng hái tham gia công việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Phải đặt
phong trào sản xuất và tiết kiệm làm trung tâm của phong trào thi đua ái quốc ....
Để thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm, các cơ quan, bộ đội, nhà máy, trường
học, v.v. phải chống nạn tham ô, lãng phí. Phải sử dụng tiền của, sức lực và thời
giờ của nhân dân cho hợp lý. Phải chống bệnh quan liêu vì đó là nguồn gốc của
nạn tham ô, lãng phí.
Lâu nay, chúng ta đòi hỏi nhân dân đóng góp. Từ đây, chúng ta phải ra sức hướng
dẫn và giúp đỡ nhân dân hơn nữa trong việc sản xuất và tiết kiệm, để cải thiện đời
sống của bộ đội và nhân dân, để làm cho dân giàu, nước mạnh. Có như thế nhân
dân mới càng thấy Chính phủ hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, Chính phủ là
Chính phủ của nhân dân.
*
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, CHỐNG BỆNH
QUAN LIÊU 68 (TRÍCH)
Các đồng chí!
Chương trình công tác của Chính phủ, của Đoàn thể ta năm nay vẫn gồm trong tám
chữ “Trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh''.
Để thực hiện đúng chương trình đó, Chính phủ và Đoàn thể nêu ra mấy điểm
chính, là:
- Thi đua giết giặc, thi đua tăng gia, thi đua tiết kiệm, và
- Chống nạn tham ô,

- Chống nạn lãng phí,
- Chống bệnh quan liêu.
Về phong trào Thi đua giết giặc lập công, Bộ Tổng tư lệnh có kế hoạch đầy đủ đưa
xuống tận các cán bộ và các chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân
du kích để mọi người học tập, thấm nhuần và thực hiện.
Về phong trào thi đua tăng gia sản xuất, thì Chính phủ có kế hoạch chung đầy đủ.
Các ngành, các địa phương và mọi gia đình dựa theo đó mà đặt kế hoạch riêng cho
thiết thực, cho ăn khớp với nhau, để thực hiện cho kỳ được.
Các đồng chí phụ trách sẽ nói chuyện rõ ràng về hai việc ấy.
Đây tôi chỉ nói về vấn đề thi đua tiết kiệm, và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh
quan liêu.
I. TIẾT KIỆM
Trước hết, chúng ta hãy đặt mấy câu hỏi:
- Tiết kiệm là gì?
- Vì sao phải tiết kiệm?
- Tiết kiệm những gì?
- Ai cần phải tiết kiệm?
1. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái
nống” 69, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm
không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại tiết kiệm
cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức
sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích
cực, chứ không phải là tiêu cực.

2. Trong 80 năm, nước ta bị đế quốc Pháp rồi đến đế quốc Nhật vơ vét hết, vì vậy
mà kinh tế của ta nghèo nàn, lạc hậu.
Nay chúng ta cần phải có một nền kinh tế khá, để kháng chiến và kiến quốc. Muốn
xây dựng kinh tế, thì phải có tiền của để làm vốn. Muốn có vốn, thì các nước tư
bản dùng 3 cách: vay mượn nước ngoài, ăn cướp của các thuộc địa, bóc lột công
nhân, nông dân.
Những cách đó chúng ta đều không thể làm được.
Chúng ta chỉ có cách là một mặt tăng gia sản xuất, một mặt tiết kiệm để tích trữ
thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của ta.
3. Chúng ta phải tiết kiệm sức lao động. Thí dụ: việc gì trước kia phải
dùng 10 người, nay ta phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất của
mỗi người, nhờ vậy mà chỉ dùng 5 người cũng làm được.
Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Việc gì trước kia phải làm 2 ngày, nay vì tổ chức
sắp xếp khéo, năng suất cao, ta có thể làm xong trong 1ngày.
Chúng ta phải tiết kiệm tiền của. Việc gì trước phải dùng nhiều người, nhiều thời
giờ, phải tốn 2 vạn đồng. Nay vì tiết kiệm được sức người và thời giờ, nguyên liệu
cho nên chỉ tốn 1 vạn là đủ.
Nói tóm lại: chúng ta phải tìm cách tổ chức sắp đặt cho hợp lý, để l người có thể
làm việc như 2 người, l ngày có thể làm việc của 2 ngày, 1 đồng có thể dùng bằng
2 đồng.
4. Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm. Trước nhất là các cơ quan, các bộ đội, các
xí nghiệp. Có người nói: bộ đội chỉ lo thi đua giết giặc lập công, bộ đội không phải
là cơ quan sản xuất, thì tiết kiệm thế nào?

Trong quân đội có quân nhu, quân giới, vận tải, v.v. là những cơ quan cần phải tiết
kiệm đã đành. Các chiến sĩ cũng cần tiết kiệm và cũng có thể tiết kiệm. Thí dụ:
Trước kia tính đổ đồng mỗi chiến sĩ bắn 50 viên đạn mới hạ 1 tên địch. Nay vì tập
luyện siêng năng, bắn khá, tính đổ đồng mỗi chiến sĩ chỉ bắn 10 viên đạn thì hạ
được 1 tên địch. Thế là chiến sĩ tiết kiệm được 80% đạn. Do đó mà quân giới tiết
kiệm được nguyên liệu và nhân công đúc đạn, để chế tạo những vũ khí khác.
Trước kia Cục vận tải phải chở 100 xe đạn, nay chỉ cần chở 20 xe, tiết kiệm được
xe cộ và dầu mỡ. Xe chạy ít, thì đường sá phải chữa ít, thế là tiết kiệm được dân
công, v.v..
Trong các chiến dịch thu được nhiều chiến lợi phẩm (thuốc, đạn, lương thực, súng
ống, v.v.), bộ đội biết quý trọng nó, tiết kiệm nó để dùng nó mà đánh giặc. Như thế
cũng là tăng gia sản xuất.
Có người nói: các cơ quan (thí dụ cơ quan tư pháp) ngoài việc tăng gia để tự
túc, thì có gì mà tiết kiệm?
Cơ quan nào cũng cần và cũng có thể tiết kiệm. Một thí dụ: cơ quan nào cũng dùng
phong bì, nếu mỗi cơ quan đều tiết kiệm, một chiếc phong bì dùng 2, 3 lần, thì mỗi
năm Chính phủ có thể tiết kiệm được hàng chục tấn giấy.
Nếu cán bộ tư pháp nâng cao năng suất, làm việc mau chóng, thì sẽ giúp cho
những đồng bào có việc đến tư pháp tiết kiệm được ngày giờ, để tăng gia sản xuất.
Nói tóm lại: Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm.
5. Kết quả của tiết kiệm
Những thí dụ trên chứng tỏ rằng, nếu ta khéo tiết kiệm sức người, tiền của và thời
giờ, thì với sức lao động, tiền tài của nước ta hiện nay, ta có thể tăng gia sản xuất
gấp bội mà lực lượng của ta về mọi mặt cũng tăng gấp bội.

Đó là một sự thực chắc chắn, chứ không phải lý luận cao xa. Kinh nghiệm của các
nước bạn đã tỏ rõ như vậy.
Ở Liên Xô, do tiết kiệm mà tiền vốn để vào kế hoạch 5 năm (1946-1950) tăng thêm
26 tỷ rúp, tức là 1/3 số tiền vốn. Vài thí dụ nhỏ: một xưởng may áo ở Mạc Tư
Khoa năm 1948 đã tiết kiệm được hơn 34.000 thước vải, đủ may 2 vạn chiếc áo
lót.
Do nâng cao năng suất và tiết kiệm được nhiều thời giờ: trước kia đóng một chiếc
máy bay to, phải 20.000 tiếng đồng hồ, nay chỉ cần 12.500 giờ; đóng một chiếc xe
tăng to, trước kia phải 8.000 giờ, nay chỉ cần 3.000 giờ.
Ở Trung Quốc, năm 1951 nhân dân khu Đông Bắc do tăng năng suất và tiết kiệm
mà đã thêm được 14 triệu tấn lương thực.
Khu Tây Bắc do tiết kiệm mà tăng thêm được một triệu tấn lương thực, 60 vạn tạ
bông, 35 vạn con trâu bò, v.v., các khu khác cũng vậy.
Tiết kiệm thời giờ đi đôi với tăng năng suất. Trước kia một người thợ dệt vải đi lại
hơn 5.200 bước trong hai tiếng đồng hồ. Nay các nhà máy dệt phổ biến cách Xích
Kiến Tú chỉ phải đi lại 2.300 bước. Như vậy người thợ đã bớt mệt nhọc mà năng
suất lại tăng thêm: Xích Kiến Tú là một cô thợ dệt 17 tuổi, đã tìm ra cách hợp lý
ấy.
Nhân dân Liên Xô vừa thi đua tăng gia sản xuất, vừa thi đua tiết kiệm, cho nên
trong 5 năm sau Thế giới chiến tranh thứ hai, kinh tế Liên Xô đã phát triển vượt
bậc. Trong lúc ở các nước tư bản, giá sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhân dân ngày
càng túng thiếu, thì ở Liên Xô giá hàng hoá đã giảm bốn lần, nhân dân ngày càng
sung sướng.

Cách mạng Trung Quốc thắng lợi mới vài năm nay, cũng nhờ tăng gia sản xuất và
tiết kiệm, mà kinh tế tiến bộ, tài chính thống nhất, giá cả ổn định, đời sống nhân
dân cải thiện rất mau.
Nước ta đang kháng chiến, điều kiện khó khăn hơn. Nhưng chúng ta quyết
tâm tăng gia và tiết kiệm, thì nhất định tăng gia được và tiết kiệm được.
II. PHẢI TẨY SẠCH NẠN THAM Ô, LÃNG PHÍ VÀ BỆNH QUAN LIÊU
Muốn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không, thì dù cày bừa kỹ, bón phân
nhiều, lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi.
Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm cũng phải nhổ cỏ cho
sạch, nghĩa là phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu. Nếu không, thì
nó sẽ làm hại đến công việc của ta.
Tham ô là gì?
- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là:
Ăn cắp của công làm của tư
Đục khoét của nhân dân
Ăn bớt của bộ đội.
Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho
địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô.
Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:
Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế.
Lãng phí là gì?
Lãng phí có nhiều cách:

- Lãng phí sức lao động: Vì kém tinh thần phụ trách, vì tổ chức sắp xếp vụng, việc
gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người.Trong quân đội, các cơ quan,
các xí nghiệp đều có khuyết điểm ấy. Trong việc sửa chữa đường cầu, phục vụ
chiến dịch, lãng phí dân công khá nhiều, vì tổ chức không khéo - đó là một thí dụ.
- Lãng phí thời giờ: việc gì có thể làm trong một ngày một buổi, cũng kéo dài đến
mấy ngày. Thí dụ: những cuộc khai hội, vì người phụ trách chuẩn bị chương trình
không đầy đủ, người đến dự hội thì không chuẩn bị ý kiến, đáng lẽ chỉ một ngày
thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày.
- Lãng phí tiền của: Có rất nhiều hình thức, đây chỉ nêu vài thí dụ:
- Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm.
- Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu không hợp lý.
- Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ không triệt để.
- Sở kho thóc làm kho tàng không cẩn thận; người giữ kho kém tinh thần trách
nhiệm, để thóc ẩm ướt, hao hụt, hư hỏng.
- Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, để hàng hoá hao hụt, lỗ vốn.
- Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để tiền bạc ứ đọng lại, không bổ ích cho
việc tăng gia sản xuất.
- Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với hoàn cảnh, để
Chính phủ phải lỗ vốn.
- Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và chiến lợi phẩm.
- Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm ruộng để làm đám
cưới, đám ma, v.v..

Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng
rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô. Mà có nạn
tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu.
Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát
công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng.
Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào
sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm
tra đến nơi đến chốn.
Nói tóm lại: vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành
thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không
giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán
bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí.
Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy,
muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu.
III. THAM Ô, LÃNG PHÍ VÀ BỆNH QUAN LIÊU LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN
DÂN
1. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và có
Chính phủ.
Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng mà nó nằm trong các
tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta.
Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của
thực dân và phong kiến. Vì nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc
của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá
hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính.

Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến sĩ thì hy sinh xương máu,
đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, lãng phí
và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính
phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi việt gian, mật thám.
Vì những lẽ đó, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần
kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị.
Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận này, ắt phải có chuẩn bị, kế
hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên.
…
- Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng.
Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng ta
làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ mới.
Thực dân và phong kiến tuy bị tiêu diệt, nhưng cái nọc xấu của nó (tham ô, 1ãng
phí, quan liêu) vẫn còn, thì cách mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công, nọc xấu ấy
ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng.
Có những người trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành, không sợ nguy hiểm,
không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng.
Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào
tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách
mạng. Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng. Có những
người miệng thì nói: phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng bị vật chất dỗ
dành mà phạm vào tham ô, lãng phí, hại đến Tổ quốc, nhân dân. Chúng ta phải
giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng.

Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ. Nó do lòng tự tư tự lợi,
ích kỷ hại nhân mà ra.
Nó do chế độ “người bóc lột người” mà ra.
Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự do bình đẳng, một xã hội
cần, kiệm, liêm, chính - cho nên chúng ta phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của
xã hội cũ.
- Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ.
Bộ đội không ngại hy sinh xương máu để kháng chiến cứu nước. Đồng bào không
ngại hy sinh mồ hôi nước mắt để kháng chiến cứu nước. Chiến sĩ gửi tính mệnh
mình, đồng bào gửi công, gửi của mình trong tay. Chính phủ là Đoàn thể, để kháng
chiến kiến quốc. Đócũng là một hình thức dân chủ tập trung.
Chính phủ và Đoàn thể giao cho cán bộ cái quyền điều khiển bộ đội, sử dụng tiền
của trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhiệm vụ của cán bộ là chăm nom,
yêu mến mỗi một chiến sĩ, quý trọng, tiết kiệm mỗi một đồng tiền, một bát gạo,
một giờ công của đồng bào. Đồng thời, chiến sĩ và đồng bào có quyền đòi hỏi cán
bộ phải làm tròn nhiệm vụ đó, có quyền phê bình chỉ trích những cán bộ nào không
làm tròn nhiệm vụ đó.
Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên
phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần
chúng thì mới thành công.
Quần chúng tức là toàn thể chiến sĩ trong quân đội, toàn thể công nhân trong
xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, v.v…, rồi đến toàn thể nhân dân. Cũng
như mọi việc khác, việc “chống” này phải động viên quần chúng, phải thực hành
dân chủ phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia

thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng
đầy đủ, mau chóng.
Nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng
phí, quan liêu. Chiến sĩ xuất công, nhân dân xuất của để đánh giặc, cứu nước.
Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”: Nếu chiến sĩ và nhân
dân ta ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa
làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì vậy, chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái tham gia
phong trào ấy.
Chúng ta từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực để thắng lợi trong phong trào
này. Mà thắng lợi trong phong trào này sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng
cao năng suất hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và nhân dân. Nó giúp chính
quyền ta thành một chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy
sinh của chiến sĩ và đồng bào. Nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch
tăng gia sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ và của Đoàn thể. Nó sẽ giúp chúng ta
chuẩn bị mau đầy đủ để tiến sang tổng phản công.
…
*
BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHIẾN SĨ THI ĐUA VÀ CÁN BỘ GƯƠNG MẪU
TOÀN QUỐC 70 (TRÍCH)
Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức
làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Đầu thì lan khắp một đơn vị, một nhà
máy, một làng, v.v.. Dần dần lan khắp cả quân đội, cả ngành công nghệ, cả nước.
Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào công to, những

sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm
tức là lãng phí của dân tộc.
Việc phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm là phận sự của quân đội, cả đoàn thanh
niên, công đoàn và nông hội. Chính quyền cũng phải săn sóc giúp đỡ việc này.
Các báo chí văn nghệ: phải điều tra tuyên truyền, khen ngợi những ưu điểm và phê
bình những khuyết điểm trong việc phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm. Đó là một
nhiệm vụ vẻ vang của báo chí và văn nghệ thiết thực góp phần vào phong trào thi
đua ái quốc.
…Trong phong trào thi đua, chúng ta thấy đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Mán,
Mường, v.v., đủ các tín ngưỡng, lương có, giáo có, đủ các tầng lớp binh, công,
nông, sĩ, đủ các hạng người già, trẻ, gái, trai, tất cả đều nhằm vào một mục đích
chung: tăng gia sản xuất và diệt giặc lập công.
Trước kia anh em trí thức thì xa lao động chân tay. Công nông binh thì ai chỉ lo
việc ấy. Giữa các hạng người, các tầng lớp, cảm tình chưa được thân mật. Nay
phong trào thi đua đã làm phát triển tinh thần đoàn kết giữa tất cả các tầng lớp
nhân dân. Thí dụ: muốn bộ đội đủ ăn mặc, đủ vũ khí, đánh mạnh, thắng nhiều, thì
trí thức thi đua phát triển sáng chế, nông dân thi đua làm nhiều lúa nhiều bông,
công nhân thi đua sản xuất nhiều súng đạn. Trong lúc thi đua diệt giặc lập công, thì
bộ đội luôn luôn nhớ đến đồng bào và khuyến khích lẫn nhau: giết sạch giặc đi, để
đồng bào được làm ăn yên ổn.
Thế là thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết ấy là
đoàn kết thực sự và rất chặt chẽ.
Tôi muốn nhắc vài chuyện nho nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất to: Bà cụ Năm (Cao
Bằng), 83 tuổi, xung phong sửa đường. Cán bộ khuyên bà cụ nghỉ thì bà cụ nói:
“Càng già càng phải giúp kháng chiến. Sửa đường để bộ đội đi cho mau, giết cho

nhiều giặc, thắng cho nhiều trận...”. Cháu Nguyễn Thị Giao Tiên (ngành quân
dược) khuyến khích chị em: “Chúng ta phải thi đua chuẩn bị thuốc men cho nhau
và cho cẩn thận, để anh em bộ đội yên tâm đánh giặc...”. Đó là những lời mộc mạc
do lòng tương thân tương ái, do tinh thần đoàn kết từ đáy lòng thốt ra. Đó là những
đoạn văn chương mới mẻ và tươi sáng do phong trào thi đua và cuộc kháng chiến
vĩ đại của dân tộc ta nảy nở ra.
…
*
BÀI NÓI TẠI LỚP CHỈNH HUẤN ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG 71 (TRÍCH)
Đảng ta đã lãnh đạo giai cấp và nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công,
giải phóng dân ta khỏi ách thực dân và chế độ quân chủ, xây dựng chính quyền
nhân dân.
Ngày nay nhiệm vụ của Đảng ta là đoàn kết và lãnh đạo giai cấp cùng nhân dân
kháng chiến kiến quốc. Đó là một nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang ...
Đảng ta có chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa cách mạng và khoa học nhất. Có
đường lối và chính sách đúng nhất. Có cơ sở khắp cả nước. Có những cán bộ và
đảng viên tận tụy hy sinh vô cùng oanh liệt.
Nhưng vì điều kiện khó khăn, mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn
luyện hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lệch lạc. Điều
đó tỏ rõ ra ở mỗi khuyết điểm như: không nắm vững chính sách trường kỳ kháng
chiến, tự lực cánh sinh; không phân biệt rõ ràng bạn và địch, bệnh quan liêu, công
thần và nạn tham ô hủ hoá khá nặng, v.v..
Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch kiểu mẫu.

Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm
trọn nhiệm vụ của Đảng.
…
Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những
trách nhiệm quan trọng. Còn việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng
đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí.
…
*
CHIẾN TRANH NHỒI SỌ 72
Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách
vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450
triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng
mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng.
Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu
tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu
quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi
quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản.
Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ...
Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, dân dân, ở các nước, để làm cơ
quan tuyên truyền và ổ mật thám.
Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn
hoá để hủ hoá và gieo rắc bệnh phục Mỹ, tin Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào
thanh niên ở những vùng ấy.

Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và ra sức
chống lại.
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ CHIẾN TRANH DU KÍCH 73 (TRÍCH)
…
8. Nói về tuyên truyền ở sau lưng địch thì cũng như hồi trước Cách mạng Tháng
Tám, có Nhật, Pháp, Việt gian mà ta vẫn tuyên truyền được nhân dân là nhờ có
sáng kiến, ngoài tuyên truyền bằng miệng còn tuyên truyền bằng báo chí. Bây giờ
Trung ương, Chính phủ cũng đã cố gắng đưa báo Cứu quốc, Nhân dân vào vùng
địch, nhưng vẫn chưa đủ và gặp khó khăn. Ở địch hậu phải tạo ra những tờ báo in
bằng đá, bằng đất, không cần to lắm và cũng không cần in ra hằng ngày, cốt sao
phổ biến tuyên truyền đường lối chính sách của Chính phủ, tuyên truyền thiết thực
làm dân hiểu được thắng lợi của ta, thua thiệt và tội ác của giặc. Đó là công tác
giáo dục của Đảng.
…
*
CHỐNG QUAN LIÊU - THAM Ô - LÃNG PHÍ 74 (TRÍCH)
Vì quan liêu, tham ô, lãnh phí có hại cho nhân dân, cho Chính phủ, cho đoàn thể,
cho kháng chiến và kiến quốc nên mọi người có quyền và có nghĩa vụ phải chống.
Bước đầu thì chống bằng cách kiểm thảo và phê bình. Còn những người, những cơ
quan hoặc đoàn thể nào phạm những điều ấy, thì cần phải thật thà và công khai tự
kiểm thảo và kiên quyết sửa đổi.
Gần đây, nhân dân và báo chí đã bắt đầu (tuy còn e dè, thưa thớt) phê bình. Song
những tổ chức hoặc cơ quan bị phê bình thì im lìm, không đăng báo tự phê bình,

không tìm cách sửa chữa. Đó là thái độ “bưng mắt, bắt chim”, thái độ “giấu bệnh
sợ thuốc”, một thái độ không thật thà, không đứng đắn. Mong những ai, những cơ
quan nào đã được nhân dân hoặc báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước
nhân dân, trên báo chí.
…
Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm
chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi,
kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn
quốc. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi người chúng ta.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI KHAI MẠC LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ
ĐẢNG, DÂN, CHÍNH Ở CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 75(TRÍCH)
Trước hết tôi thay mặt cho Trung ương Đảng hoan nghênh đại biểu Chính phủ.
Quốc hội đến tham gia buổi khai mạc này.
Thứ hai tôi thay mặt Trung ương, các cô các chú cảm ơn các anh chị em đã xây
dựng thành những toà ngang toà dọc như thế này.
Bây giờ vào đề:
Chúng ta có thể nói một cách tự hào là: Đảng Lao động Việt Nam là thừa kế của
Đảng Cộng sản Đông Dương, là một Đảng anh hùng.
Vì Đảng đã lãnh đạo nhân dân nổi lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành
công, đã lãnh đạo bộ đội, nhân dân kháng chiến mấy năm và càng kháng chiến
càng mạnh.
Nếu Đảng đã thập toàn thập mỹ thì tại sao lại phải chỉnh? Là vì có số đông đảng
viên gương mẫu, tận tâm tận lực phục vụ cách mạng, nhân dân, giai cấp, nhưng

còn một số, không phải là ít, không làm đúng chính sách của Đảng, của Chính phủ,
không đi đúng đường lối của nhân dân, còn tếu.
Những đảng viên ấy chưa thực đúng đắn cho nên phải chỉnh.
Lúc Đảng Lao động Việt Nam ra đời có tuyên bố trước nhân dân, trước thế giới,
tuyên bố thế nào?
“Đảng Lao động Việt Nam gồm có những công nhân, nông dân, lao động trí óc yêu
nước nhất, hy sinh nhất, gồm những người phụng sự nhân dân lao động, chí công
vô tư, gương mẫu trong công tác kháng chiến và kiến quốc”.
Nhưng các cô, các chú cán bộ đảng viên thử hỏi mình xem đã làm đúng với lời
Đảng đã tuyên bố trước nhân dân, trước thế giới chưa? Chưa đúng!
Chỉ lấy một điều mà nói: Trong Điều lệ Đảng có nói: đảng viên chẳng những phải
giữ kỷ luật sắt, kỷ luật tự giác của Đảng mà còn phải gìn giữ kỷ luật chính quyền,
của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân.
Sự thực nhiều đảng viên, cán bộ chẳng làm đúng như thế, đã không giữ đúng kỷ
luật của chính quyền, cơ quan, đoàn thể, nhân dân. Thậm chí có khi phớt cả thủ
trưởng, bộ trưởng, đi không xin phép, về không báo cáo, tưởng là đảng viên thì
muốn làm trời làm đất gì thì làm.
Các đảng viên cán bộ đó không biết kỷ luật của chính quyền, của đoàn thể, nhân
dân và Đảng cũng là một.
Còn đảng viên cán bộ không biết giữ đoàn kết giữa trong và ngoài Đảng thành ra
làm chia rẽ…
Bây giờ nói chung cho anh em ngoài Đảng cũng như trong Đảng... Ở đây tôi nói
thật hết, nói như rìu chém đá, rạ (dao rựa) chém đất. Có khuyết điểm là nói kỳ hết.

Các cán bộ trong Đảng có cái tếu nhất là phớt kỷ luật của đoàn thể, cơ quan, không
đoàn kết giữa trong ngoài. Đó là khuyết điểm nhất. Do đấy sinh nhiều khuyết điểm
khác.
Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không đúng chính sách, Tuyên
ngôn của Đảng.
Còn anh em ngoài Đảng thế nào? Anh em đó đã trông Đảng, nhìn Đảng qua những
cán bộ đảng viên ấy. Rồi tưởng Đảng thiên tư, thiên lệch.
Cán sự hiểu lầm ấy, Đảng phải phụ trách một phần, là vì sự giáo dục đảng viên như
vậy chưa đầy đủ, sự kiểm soát chưa đầy đủ.
Còn anh em ngoài Đảng nghi ngờ Đảng thì có một phần. Khuyết điểm là: thấy cây
nhưng không thấy rừng. Thấy đảng viên như vậy thì tưởng Đảng cũng như vậy.
Anh em ngoài Đảng cho Đảng là thiên tư thiên vị.
Có không? Có. Nhưng cái “thiên” không phải như anh em ngoài Đảng đã tưởng.
Cái “thiên” ở đấy là:
…
Một thí dụ: Trong việc chỉnh huấn, tất cả các đảng viên đều phải đến chỉnh huấn,
còn các anh em ngoài nếu tự nguyện tự giác tham gia thì Đảng rất hoan nghênh,
không bắt buộc ai.
Rồi đây trong chỉnh huấn phải có kiểm thảo. Tất cả các đảng viên bắt buộc phải
đào cho đến tận gốc tận rễ những sai lầm, không như thế là không được.
Còn các anh em ngoài, tôi mong rằng anh em tiến hành tự phê bình và phê bình,
nói cho hết sai lầm.
Đảng rất hoan nghênh lòng tự nguyện tự giác đó.

Đảng không có bao bọc đâu. Nghĩ như thế là không phải. Tuyên ngôn đã nói: Đảng
là của công nhân, nông dân, lao động trí óc. Như vậy, Đảng không phải là nhóm để
tranh địa vị, tranh tước lộc.
Nhưng cũng do những hành động, thái độ của đảng viên, cán bộ trong cơ quan,
đoàn thể làm anh em cán bộ ngoài Đảng, nhất là ở cơ quan chính quyền mà đa số
là trí thức, có một thành kiến không đúng tưởng Đảng và Chính phủ không trọng
trí thức.
Mà chính anh em cán bộ cũng có cảm tưởng như vậy. Sự thật không phải như thế.
Chính là những đảng cách mạng lại càng trọng trí thức: vì muốn phát triển văn hoá
thì phải cần thầy giáo, muốn phát triển sức khoẻ của nhân dân thì phải cần thầy
thuốc, muốn phát triển kỹ nghệ phải cần các kỹ sư, v.v..
Tóm lại cách mạng rất cần tri thức và chính ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí
thức.
Nhưng trọng trí thức như thế nào? Không phải tất cả đều là trọng.
Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.
Thí dụ rất rõ ràng: lần đầu tiên ta có cuộc bầu các anh hùng chiến sĩ lao động.
Trong 7 anh hùng lao động có một anh hùng lao động trí óc là chú Nghĩa. Trong
150 chiến sĩ lao động có hơn 10 chiến sĩ lao động trí óc.
…
Vậy vì sao Đảng và Chính phủ ta lại trọng trí thức?
1) Vì Đảng và Chính phủ muốn xây dựng nước dân chủ nhân dân, như phát triển
văn hoá, giữ gìn sức khoẻ cho nhân dân, xây dựng kỹ nghệ.
2) Trí thức nước ta cũng như trí thức tại các nước thuộc địa, bán thuộc địa hay các
dân tộc bị áp bức, khác với trí thức các nước tư bản đế quốc.

…
Trong mấy năm kháng chiến, một bộ phận lớn trí thức Việt Nam đã chịu khó chịu
khổ đi với kháng chiến, phục vụ cho kháng chiến.
Thế là trí thức của ta, trí thức Việt Nam có ưu điểm đấy.
Nhưng không phải như vậy là trí thức của ta mà nói chung là giai cấp tiểu tư sản
Việt Nam không có khuyết điểm.
Trí thức ta có khuyết điểm nhiều chứ không phải là ít mà khuyết điểm cũng là do
nền giáo dục nhồi sọ, chia rẽ, nô lệ của đế quốc phong kiến làm cho anh chị em trí
thức có khuyết điểm ấy.
Khuyết điểm ấy là gì?
Cá nhân chủ nghĩa: cái gì cũng chỉ biết có mình và gia đình mình chứ ít khi nghĩ
đến cái gia đình lớn là dân tộc, cái mình lớn hơn là phải hoà vào với dân tộc.
Do khuyết điểm này nên sinh ra khuyết điểm khác.
Khuyết điểm khác là gì?
Tính không kiên quyết: làm việc gì cũng thiếu kiên quyết. Lúc vui, hứng lên thì
làm. Nếu gặp trở ngại hay thất bại là thụt lùi. Vì không kiên quyết nên dễ lung lay.
Thái độ chờ đợi bàng quan: một thái độ gọi là ngoài giai cấp. Tức là cho mình là
trí thức thì không đứng ở phe nào. Cho rằng phe nào cũng có cái hay cái dở. Cách
mạng cũng có cái hay, đế quốc cũng có cái hay. Công nhân thì mộc mạc nhưng thô
tục, đế quốc có cái “lịch sự văn minh”.
Một người đứng trong xã hội không thể ngoài giai cấp “siêu giai cấp” được.
Đứng ngoài tức là bị kẹp, như:
- Cây mía giữa máy ép,

- Ngồi giữa hai ghế thì nhất định sẽ ngã.
Chỉ có thể đứng về một phe thôi. Đứng chỗ nào là phải đứng cho vững, đứng
chông chênh trong khi xã hội có giai cấp đương biến chuyển mạnh là bị đè bẹp, sẽ
bị rời ra mất.
Tính bảo thủ: tức là không có sáng kiến. Trước thế nào là sau cứ làm thế. Không
có chịu nghĩ ra cái mới. Nghĩ đến cái mới là ngại, không muốn tiến bộ.
Xã hội bây giờ ngày một phát triển. Tư tưởng hành động cũng phát triển. Nếu cứ
giữ lấy cái kẹp giấy cũ không thay đổi là không đi đến đâu cả.
Óc làm thuê: đầu óc: “ăn cơm chúa múa tối ngày”. Không có đầu óc: cho mình
cũng là một người quốc dân thì lợi ích của quốc dân mình phải chịu một phần, phải
gánh một phần. Nước nhà có tiến bộ phải gánh vác một phần, phải đưa dân tộc
nước nhà tiến bộ lên.
Thái độ như trên là thái độ làm sao để không ai chê trách mình là được, là không
thấy mình cũng là một bộ phận của người chủ của nước nhà.
Cũng từ gốc cá nhân chủ nghĩa nên có:
Địa vị: không căn cứ vào công việc của mình, vào năng lực của mình mà cứ so
sánh anh này là trưởng phòng, chủ nhiệm, anh kia là phó phòng, phó chủ nhiệm.
Nói tóm lại:
Những bệnh trên đây là bệnh chung của giai cấp tiểu tư sản và anh chị em trí thức
bị văn hoá nhồi sọ của thực dân để lại.
Bất kỳ anh chị em đảng viên hay không đảng viên là đều có cả.
Vì có khuyết điểm ấy nên nó ngăn trở mình không có được một chí khí cao
thượng, một nhận thức mình là một bộ phận làm chủ của nước nhà.

Tới nay tất cả các đảng viên và không đảng viên mà đại đa số là trí thức, là tiểu tư
sản, tự xét mình lại xem với những khuyết điểm ấy.
Vì Đảng và Chính phủ biết là kháng chiến và kiến quốc thì phải cần trong mọi
ngành: kinh tế tài chính, quân sự, văn hoá có những người trí thức để giúp vào mới
thành.
Do vậy Đảng và Chính phủ rất chú ý đến việc giúp đỡ anh em trí thức cũ tiến bộ,
cải tạo tư tưởng, đồng thời đào tạo ra trí thức mới từ lớp công nhân, nông dân ra.
Trí thức không có bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi. Nhưng mà việc cải tạo,
việc giáo hoá trí thức (bất kỳ là đảng viên hay không đảng viên) của Đảng còn rất
ít nên ảnh hưởng sự giáo dục đế quốc còn sâu, sâu lắm.
Các cô các chú cần nhận rõ việc cải tạo đấy là phải tự nguyện tự giác, mình muốn
giúp đỡ kháng chiến, kiến quốc thì phải tự nguyện cải tạo.
Đồng thời phải biết là việc cải tạo không dễ đâu! Đó là một cuộc cách mạng trong
người; nó lâu dài và gian khổ.
Ai không hiểu như thế là sai lầm.
Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc
tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn,
đau xót.
Không phải là việc dễ, vì vậy phải có quyết tâm tranh đấu mới được.
Một thí dụ: anh em trí thức không quen lao động.
Bây giờ ra làm công tác lao động, cuốc đất người sẽ mệt mỏi, sẽ ngại. Việc đó
cũng cần phải quyết tâm và bền chí...
Đấy là một việc cần tranh đấu! Và không phải là dễ đâu. Còn nói về tinh thần, thái
độ, thói quen, thì càng khó nữa.

Như vậy thật là một cuộc tranh đấu trường kỳ, gian khổ, phải có quyết tâm mới
được.
Vậy nhiệm vụ của Đảng, của Chính phủ, nhất là các đảng viên cán bộ trong Đảng
cũng như ngoài Đảng, phải giúp đỡ nhau cùng tranh đấu, cùng cải tạo.
Việc cải tạo đi đến đâu?
Cái gì cũng phải có từng bước, có mục đích. Nó đi đến mục đích: trí thức lao động
hoá, công nông hoá. Đảng có 2 chính sách:
- Công nông trí thức hoá
- Trí thức công nông hoá tức là anh em trí thức cũng biết trọng lao động, cũng biết
làm lao động, hợp thành một khối với công nông nâng cao trình độ công nông về
văn hoá lý luận.
Đấy mới là thật thà đoàn kết.
Đó không phải là một mơ tưởng ... Có nhiều giáo sư đi học các chiến sĩ công
nghiệp, nông nghiệp, có chiến sĩ công nghiệp, nông nghiệp đi vào học tại các
trường đại học.
Làm như trên để nhằm vào mục đích: kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.
Vì vậy cho nên trong các cuộc chỉnh huấn, Đảng biết hoan nghênh anh chị em
ngoài Đảng, nhưng không bắt buộc ai, tự nguyện tự giác học tập, kiểm thảo để đi
đến mục đích công nông trí thức kết thành một khối cùng nhau tiến bộ.
Trước hết là phải cải tạo tư tưởng. Vì có cải tạo tư tưởng thì sau đó anh chị em trí
thức mới phát triển được hết sáng kiến, tinh thần trách nhiệm, ý thức lao động và
trau dồi cho mình ý thức cũng là một bộ phận trong chủ nhân của dân tộc, của
kháng chiến, của kiến quốc.

Sau lúc kiểm thảo, tức là bước đầu cải tạo, mình đã có một lập trường, đứng vào
phe nào, lúc đó phải nhất định, kiên quyết, kiên cố.
Đứng về phe bị áp bức bóc lột tức là phe công nhân, nông dân, hay phe đi bóc lột
thì phải dứt khoát, không thể ngồi trên 2 ghế được.
Năm nay, Đảng đề nghị và Chính phủ quyết định: Triệt để giảm tô. Chính sách này
đề ra mấy năm nay xét lại chưa làm đâu vào đâu cả.
Nông dân là những người đóng góp nhiều nhất cho kháng chiến, đóng góp sức
người, sức của mà những người đó vẫn bị thiệt thòi, trước hết là bần nông.
Bởi vậy năm nay Chính phủ quyết định phải triệt để giảm tô, để nông dân được
hưởng lợi ích bước đầu của họ, để nông dân hăng hái đóng góp sức người, của cho
kháng chiến.
Bây giờ các cán bộ trong Đảng, các cơ quan, các ngành đứng về phe nào.
Chắc chắn đi! Dứt khoát đi! Đứng về phe nông dân hay địa chủ?
Chắc các chú các cô cũng biết: đế quốc dựa vào lực lượng nào? Việt gian, phong
kiến, địa chủ.
Mấy tên việt gian là ai? Đều là phong kiến địa chủ, có một số là tư sản mại bản.
Sức kháng chiến, sự hy sinh trước mặt trận nhiều nhất là ai? Là bần cố nông.
Đứng về phe nào?
Đứng về phe hy sinh người, của cho kháng chiến hay đứng về phe theo đế quốc
phản kháng chiến?
Đứng về phe tương lai, phe cách mạng hay đứng về phe quá khứ, phe phản động?
- Đấy là lập trường, phải dứt khoát, không được đứng giữa. Các cô các chú nghĩ
cho kỹ.

Một việc nữa là: Đảng và Chính phủ rất mong muốn, rất cố gắng mà đoàn kết với
từng lớp trí thức, đoàn kết lâu dài trong kháng chiến, trong kiến quốc, thực hành xã
hội chủ nghĩa.
Đảng và Chính phủ thành tâm giúp trí thức tiến bộ mãi lên trên bước đường vẻ
vang đó, đồng thời đào tạo trí thức ở trong công nông ra. Không phải là dùng cách
“đưa áo nâu lên, áo trắng xuống” hay ''vắt cam vứt xác''.
Trí thức công nông hoá, trí thức phục vụ nhân dân bây giờ cũng cần, kháng chiến
kiến quốc cũng cần, tiến lên xã hội chủ nghĩa càng cần, tiến lên cộng sản chủ nghĩa
lại càng cần.
Bởi vì xã hội tương lai là một xã hội không có phân biệt giữa trí óc và chân tay.
Vì văn hoá ngày càng cao lên, thì thói quen của trí thức ngày càng hợp với lao
động.
Cái đó anh em trí thức cần phải rõ. Không phải là đoàn kết nhất thời. Trên đây là
thái độ, mục đích của Đảng với anh chị em trí thức và khuyết điểm của cán bộ
đảng viên ở các cơ quan đoàn thể là ưu khuyết điểm của các anh chị em ngoài
Đảng.
Một điểm nữa:
Gần đây Đảng có thể công khai triệt để. Trừ một số việc thật là trong Đảng không
đưa ra ngoài. Còn phần nhiều việc mà hầu hết các cán bộ khi khai hội sẽ mời anh
em ngoài tham gia, phát biểu, phê bình, như vậy làm cho ngoài Đảng càng gần gũi
Đảng và đó cũng là mong muốn của Đảng.
Làm như vậy thì:
- Một mặt trong có Đảng kiểm tra đôn đốc.
- Một mặt có anh em ngoài kiểm tra đôn đốc.

Như thế đảng viên và cán bộ ngoài Đảng cùng được giáo dục.
Nếu đảng viên không gương mẫu, người ngoài Đảng có thể nói là không xứng
đáng. Hoặc anh em ngoài gương mẫu thì có thể đề nghị Đảng công nhận là đảng
viên.
Đảng sẽ thành một Đảng của nhân dân quần chúng thực sự. Như thế thì khuyết
điểm mới sửa chữa được, ưu điểm sẽ phát huy được.
Những phần tử đầu cơ vào Đảng có sự đôn đốc kiểm tra của Đảng và nhân dân, sẽ
bị lật ra và Đảng sẽ thành trong sạch, kiểu mẫu, thành tâm thành ý phụng sự nhân
dân, cách mạng và tất cả các đảng viên mới thành người kiểu mẫu, đoàn kết giúp
đỡ được anh em ngoài Đảng.
Đảng sẽ đi đến bước đó không xa nữa.
Như ở đây, lớp chỉnh huấn này là bước đầu đi đến đấy. Các cô các chú trong ngoài.
Đảng nghiên cứu thấy, nhận xét thấy rồi tự nhận xét phê bình, đó cũng là bước.
Vậy đảng viên bắt buộc, lúc kiểm thảo, phê bình tự phê bình phải thật thành khẩn,
đào đến tận gốc rễ ưu khuyết điểm, phải nói cho hết.
…
Đấy không phải là nói xấu mà là giúp cho Đảng sửa chữa.
Rất hoan nghênh và mong các cô, các chú làm được.
Nói thì đứng về tinh thần đoàn kết thân ái, cố nhiên không phải là nói chưa nói
chát, nói cạnh nói khoé.
Làm như vậy là giúp cho Đảng tiến bộ.
…
*
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Thế giới có mâu thuẫn, có hai phe.
Trong nước có mâu thuẫn, có hai phe.
Trong mình cũng có mâu thuẫn, có hai phe.
Cái đó rất dễ hiểu.
Trong mình có hai phe: một phe thiện và một phe ác. Hai phe cùng đấu tranh với
nhau.
Nếu đấu tranh để phe thiện thắng thì phe ác phải bại.
Nếu không đấu tranh mà để cho phe thiện bại, thì là hỏng.
Cải tạo thế giới là việc to, phải trường kỳ gian khổ.
Kháng chiến để cải tạo nước nhà cũng phải trường kỳ và gian khổ. Muốn cải tạo
mình, cũng phải trường kỳ và gian khổ, chứ không phải là dễ đâu.
Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được.
Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng
năng được.
Ai cũng thấy siêng năng, trong sạch là tốt. Điều đó không ai chối cãi được. Thế mà
vì sao vẫn không làm hay không làm được? Chẳng những không làm được mà còn
làm trái lại? Đó là vì cái tâm mình không chính.
Phải thấy kẻ địch trong mình ta nó mạnh lắm. Đế quốc bên ngoài có thể dùng súng
dùng đạn để đánh được. Kẻ địch trong người không thể dùng lựu đạn mà ném vào
được; nó vô hình, vô ảnh, không dàn ra thành trận, luôn luôn lẩn lút trong mình ta.
Nó khó thấy, khó biết, nên khó tránh. Nhưng đã biết việc phải thì kiên quyết làm.

Làm không phải chuyện dễ, Nó khó như trèo núi, rất gay go và có khi nguy hiểm là
đằng khác.
Như hồi trước, làm cách mạng mất đầu là thường.
Nhưng biết là phải thì làm. Mình bị hy sinh thì người khác sẽ làm. Người khác bị
hy sinh thì người khác nữa lại làm.
Kiên quyết làm. Chính tâm là như vậy.

Bây giờ nói đến tình, đến nghĩa:
Có người nói: người cộng sản là vô tình, là bất hiếu.
Còn làm cách mạng có khi phải bỏ cả bố mẹ. Cái đó có không? Có.
Người kiên quyết cách mạng nhất lại là người đa tình, chí hiếu nhất. Vì sao? Nếu
không làm cách mạng thì chẳng những bố mẹ mình mà hàng chục triệu bố mẹ
người khác cũng bị đế quốc phong kiến giày vò.
Mình không những cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người khác, bố mẹ của cả
nước nữa.
Phải hiểu chữ hiếu của cách mạng rộng rãi như vậy.
Về tình cũng thế.
…
Gia đình to (là cả nước) và gia đình nhỏ: cái nào nặng, cái nào nhẹ? Người cách
mạng chọn gia đình to.
Vì người cách mạng biết nếu gia đình to bị áp bức, bóc lột thì gia đình nhỏ sẽ suy
sụp, không phát triển được.
Vì vậy không thể bo bo giữ gia đình nhỏ mà không nghĩ đến gia đình to.

Đấy là cách hiểu xa thấy rộng.
Phải hy sinh cái nhỏ cho cái lớn.
Phải hy sinh cái riêng cho cái chung.
Chữ tình, chữ hiếu, cũng phải hiểu một cách rộng và hiểu như thế mới là đúng.
Giữa lợi ích riêng và lợi ích chung phải chọn lấy một. Mà phải chọn cái ích chung.
Đến chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, gia đình chung đã có hạnh phúc thì
gia đình riêng cũng có hạnh phúc.
Vì vậy trong lúc cách mạng gay go phải chọn cái lớn. Nếu phải hy sinh gia đình
nhỏ cho gia đình lớn cũng phải làm. Phải dứt khoát, tuyệt đối không được chọn gia
đình nhỏ.
Có một số cán bộ không yên tâm công tác là vì không hiểu cái đó. Phải hy sinh cái
riêng, cái nhỏ để phục vụ cái chung, cái to.
Bây giờ trở lại phe thiện, phe ác trong mình. Thí dụ: Phe thiện làm cho mình cực
khổ, gay go, nguy hiểm như trèo núi; còn phe ác thì nó như đưa mình xuống núi
một cách êm dịu, nhưng cái xuống đó là xuống hố.
Vì vậy phải đấu tranh.
Nếu để phe ác thắng thì gây ra chứng bệnh nói chung là cá nhân chủ nghĩa. Từ đó
gây ra nhiều bệnh khác.
Vì cá nhân chủ nghĩa nên đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung, rồi sinh ra vô kỷ
luật, vô tổ chức, tham địa vị, tham danh vọng, bè phái, tham ô, lãng phí, quan liêu,
v.v.
Phải đấu tranh để anh thiện thắng. Nếu anh thiện trong mình thắng thì phe thiện
trong nước, ngoài nước sẽ mạnh.
Làm sao để cho anh thiện thắng?

Phải học tập, học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ,
việc cao cũng như việc thấp. Phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và áp dụng vào
công tác hàng ngày.
Phải học hỏi quần chúng.
Có người cho là “dân ngu khu đen”. Thế là tầm bậy. Dân rất thông minh. Quần
chúng kinh nghiệm, sáng kiến rất nhiều. Chỉ cần mình có biết học hay biết lợi dụng
mà thôi.
Một cái giúp cho mình nữa là phê bình và tự phê bình.
Trong năm nay, có một cơ hội để cho tất cả các cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng
thử thách tư tưởng, lập trường, thái độ. Tức là phát động quần chúng.
Có một câu hỏi phải trả lời dứt khoát:
Anh đứng về phe nào? Cách mạng ta là cách mạng dân tộc dân chủ. Cách mạng
dân tộc dân chủ tức là cách mạng dân cày (do vô sản lãnh đạo) mà cách mạng dân
cày là phải có chính sách ruộng đất đúng.
Kháng chiến tức là cách mạng, muốn kháng chiến thắng lợi thì phải có chính sách
ruộng đất đúng.
Ta có tán thành kháng chiến thắng lợi không?
Đã tán thành kháng chiến thắng lợi thì phải tán thành chính sách ruộng đất. Không
có nước đôi.
…
Tóm lại, có hai con đường ở thế giới, ở trong nước và ở trong mình.
Theo con đường ác thì dễ dàng, nhưng lăn xuống hồ.
Theo con đường thiện thì khó nhọc, nhưng vẻ vang.

Quyết tâm là làm được.
Cái gì khó bằng làm cách mạng, bằng đánh Tây, bằng cải tạo xã hội? Thế mà ta
làm được.
Cán bộ có quyết tâm thì cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội.
Cái bí quyết thành công là có quyết tâm.
Các cô các chú có làm được như vậy không?
*
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Thân ái gửi lớp chỉnh huấn,
Nhân dịp mở đầu lớp chỉnh huấn, Bác có mấy lời giúp các cô, các chú nghiên cứu:
Vì sao phải chỉnh huấn?
Vì cán bộ ta lập trường chưa vững chắc, tư tưởng chưa thông suốt. Do đó mà mắc
nhiều khuyết điểm như:
- Chưa hiểu rõ đường lối cách mạng dân tộc – dân chủ; chưa nắm được vững chính
sách trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh.
- Chưa phân biệt rõ ràng ai là thù, ai là bạn (trên thế giới, trong nước và trong bản
thân mình).
- Vì vậy mà mắc nhiều bệnh. Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích riêng của mình, của
gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc. Đó là bệnh chính, bệnh
mẹ, do đó mà sinh ra nhiều chứng bệnh khác, như:
Tự tư tự lợi, sợ khó sợ khổ;
Không yên tâm công tác. Ham địa vị danh tiếng;
Lãng phí, tham ô. Quan liêu, mệnh lệnh, v.v..

Chỉnh huấn phải thế nào?
Chỉnh huấn là cốt để giúp cán bộ nâng cao tư tưởng cách mạng, củng cố lập
trường, rửa gột khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Muốn có kết quả ấy thì phải:
- Mở rộng dân chủ: thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình.
- Chống thái độ rụt rè, nể nang giữa cấp dưới và cấp trên, giữa công nông và trí
thức, giữa cán bộ ngoài Đảng và trong Đảng.
Nhiệm vụ của mọi người:
Cán bộ phụ trách các cơ quan phải thật thà lãnh đạo việc chỉnh huấn.
Những người dự lớp chỉnh huấn thì phải quyết tâm học tập, quyết tâm cải tạo; giúp
nhau học tập, giúp nhau cải tạo.
Các cô, các chú đều là những cán bộ kháng chiến, cán bộ cách mạng, đều là những
cán bộ có thể tiến bộ và có tương lai vẻ vang. Mong các cô, các chú cố gắng học
tập, để tiến bộ mãi, để toàn tâm toàn lực phụng sự kháng chiến, phụng sự nhân dân,
để làm trọn nhiệm vụ (nhất là nhiệm vụ phát động quần chúng thực hiện chính sách
ruộng đất), để trở nên những cán bộ gương mẫu.
Chúc các cô, các chú mạnh khỏe và chỉnh huấn thành công.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
BÀI NÓI TẠI BUỔI LỄ BẾ MẠC LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ TRÍ
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Tôi vui lòng tuyên bố, các cô, các chú đều có tiến bộ, hoặc ít hoặc nhiều. Theo sự
nhận xét của tôi thì tiến bộ ấy tỏ ra ở những điểm sau đây:

a) Mọi người đều nhận rõ rằng: Đảng, Chính phủ và nhân dân ta rất yêu quý trí
thức. Yêu quý những trí thức gắn liền lý luận với thực hành, những trí thức thật
lòng thật dạ phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Yêu quý những trí thức
đoàn kết thành một khối với nhân dân, những trí thức của nhân dân.
b) Mọi người nhận rõ rằng trước kia, thực dân và phong kiến áp bức bóc lột tàn tệ
công nông về vật chất. Nhưng công nông đã giữ vững tinh thần giai cấp và tinh
thần dân tộc, giữ vững chí khí quật cường bất khuất. Khi có cơ hội cách mạng và
kháng chiến thì công nông hăng hái nổi dậy, đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng, hy
sinh quên mình chiến đấu anh dũng. Còn đối với trí thức thì tuy rằng thực dân và
phong kiến cũng trực tiếp bóc lột về vật chất, song chúng dành một tý ti cái chúng
đã bóc lột được để mua chuộc trí thức. Nhưng chúngáp bức bóc lột trí thức tàn tệ
về mặt tinh thần. Chúng đã làm cho trí thức xa rời thực tế, xa rời nhân dần. Chúng
đã làm cho một số trí thức mơ màng đến nỗi quên nước mình bị nô lệ, quên tự
mình là nô lệ, không phân biệt ai là bạn, ai là thù, không phân biệt được thế nào là
sai, là đúng. Đó là một thủ đoạn vô cùng thâm độc của thực dân và phong kiến.
c) Mọi người nhận rõ rằng: muốn thoát ách nô lệ, muốn tự lập tự cường thì nhất
định phải làm cách mạng, phải kháng chiến. Kháng chiến là tiếp tục công việc cách
mạng...
…
Phấn đấu trong một thời đại vẻ vang, làm cán bộ của một dân tộc anh hùng, đó là
một vinh dự của người trí thức, đồng thời cũng là một nhiệm vụ nặng nề.
Muốn làm tròn nhiệm vụ thì phải tiến kịp phong trào, tiến với dân tộc; phải cải tạo
tư tương, giữ vững lập trường.
… Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản
thân của mỗi người. Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn

tuyệt với con người cũ để trở thành con người mới không phải là một việc dễ dàng,
không phải trong một lớp nghiên cứu vài tháng mà hoàn toàn thắng lợi. Chúng ta
phải cố gắng nữa, cố gắng mãi. Dù khó khăn gian khổ nhưng muốn cải tạo thì nhất
định thành công. Một là tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và quần chúng có thể giúp
đỡ mình cải tạo. Hai là tự mình phải có quyết tâm cải tạo thì nhất định cải tạo
được.
Có hai thứ vũ khí rất sắc bén để giúp chúng ta cải tạo tức là cố gắng học tập gắn
liền với thực hành mà không e ngại, không che giấu, thật thà tự phê bình, hoan
nghênh quần chúng phê bình mình. Quyết tâm giữ vững hai điều kiện ấy và lợi
dụng hai vũ khí ấy thì dù trước đã mắc nhiều khuyết điểm, thậm chí đã phạm tội
lỗi, cũng nhất định cải tạo được, nhất định tiến bộ được.
Tôi mong rằng khi về cơ quan, về địa phương, các cô các chú tiếp tục cố gắng học
tập và cải tạo để thành người cán bộ trí thức mới của thời đại mới, của dân tộc mới
mà Đảng, Chính phủ và nhân dân đang thiết tha, mong chờ nơi các cô, các chú.
*
BÀI NÓI CHUYỆN Ở LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ TRÍ THỨC 79 (TRÍCH)
…
Đảng giáo dục đảng viên phải gần gũi nhân dân, cán bộ ngoài Đảng; phải thật thà,
không lên mặt, biết sao nói vậy; không biết, phải học hỏi quần chúng nhân dân,
không giấu dốt. Đối với mọi người, phải thật thà chân thành, không khách sáo,
ngoại giao.
…
Các cô và các chú là cán bộ kháng chiến, cách mạng. Bất kỳ ở địa vị nào, làm nghề
gì, đều là người chủ trong những người chủ nước nhà...

…Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của người cán bộ là không sợ gì hết,
không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ
phải xung phong làm trước.
…
*
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Hôm nay Bác nói về cách viết, đặc biệt là viết ngắn.
Hiện nay trình độ của đại đa số đồng bào ta bây giờ không cho phép đọc dài, điều
kiện giấy mực của ta không cho phép viết dài và in dài, thì giờ của ta, người lính
đánh giặc, người dân đi làm, không cho phép xem lâu. Vì vậy cho nên viết ngắn
chừng nào tốt chừng ấy.
Trong các báo, có những bài lằng nhằng dài mấy cột, như rau muống kéo dây. Đọc
đến khúc giữa thì không biết khúc đầu nói cái gì; đọc đến khúc đuôi thì không biết
khúc giữa nói cái gì. Thế là vô ích.
- Vì ai mà mình viết?
- Mục đích viết làm gì?
Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai?
- Viết cho đại đa số: Công - Nông - Binh.
Viết để làm gì?
- Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng.
Thế thì viết cái gì?
Trong vấn đề này cũng phai có lập trường vững vàng: ta, bạn, thù thì viết mới
đúng.

Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn
ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân
dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải
đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt, thì phải có chừng mực chớ phóng đại. Có thế nào
nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên không cần phải
bịa đặt ra.
Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn; chứ không
phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền.
Còn đối với địch thì thế nào?
Thì nêu những cái xấu của nó để cho bộ đội ta, đồng bào ta biết là chúng nó độc ác
thế nào, xấu xa thế nào, để gây lòng căm thù đối với quân địch.
Sự hung ác, xấu xa của chúng nó rất nhiều, nếu biết gom góp tài liệu thì tha hồ mà
viết. Có những việc chúng nó làm, bên ngoài thì như là tốt, mà bên trong thì thật là
xấu, ta phải giải thích cho nhân dân ta hiểu.
Thí dụ: trong vùng địch, Pháp có khi “phát chẩn” hay là Mỹ “giúp” để tuyên
truyền, để mua chuộc. Sự thực là chúng đã cướp chỗ này rồi ''giúp'' chỗ khác. Một
thí dụ ấy đủ biết cái xấu của nó rõ rệt rồi. Nhưng nếu không biết xem xét thì tưởng
nó làm như thế là tốt.
Lấy tài liệu đâu mà viết?
Muốn có tài liệu thì phải tìm, tức là:
1. Nghe: lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu
mà viết.
2. Hỏi: hỏi những người đi xa về, hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình
hình ở các nơi.

3. Thấy: mình phải đi đến, xem xét mà thấy.
4. Xem: xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chỉ nước
ngoài.
5. Ghi: những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép lấy để
dùng mà viết. Có khi xem mấy tờ báo mà chỉ được một tài liệu thôi. Tìm tài liệu
cũng như những công tác khác, phải chịu khó.
Có khi xem tờ báo này có vấn đề này, xem tờ báo khác có vấn đề khác, rồi góp 2, 3
vấn đề, 2, 3 con số làm thành một tài liệu mà viết.
Muốn có nhiều tài liệu thì phải xem cho rộng.
Xem báo Trung Quốc, báo Liên Xô, báo Anh, báo Pháp... xem được nhiều thứ báo
chừng nào thì lấy được nhiều tài liệu chừng ấy.
Một thí dụ: bên Liên Xô có những thành công về công nghệ, về nông nghiệp, chỉ
nói thế thôi có được không?
Cố nhiên là được. Nhưng nên biết cũng trong năm ấy, cũng trong mùa ấy, mà mức
công nghệ, nông nghiệp ở Liên Xô, ở Trung Quốc, ở các nước bạn lên như thế nào,
còn ở Pháp, ở Mỹ, ở Anh sút kém như thế nào để mà so sánh. Như thế thì người
đọc sẽ thấy ngay bên nào tiến, bên nào thoái.
Cách viết thế nào?
Trước hết là cần phải tranh cái lối viết ''rau muống'' nghĩa là lằng nhằng ''trường
giang đại hải'', làm cho người xem như là “chắt chắt vàorừng xanh”. Mình viết ra
cốt

là

để

giáo

dục,

cổ

động;

nếu

người

xem

mà

không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhằm không đúng mục
đích. Mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được làm được, thì phải viết cho
đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ nhiều. Bất đắc

đĩ nới phải dùng chữ, thí dụ: ''độc lập'', ''tự do”, ''hạnh phúc'' là những chữ Trung
Quốc, nhưng ta không có chữ gì dịch, thì cố nhiên phải dùng. Nếu qủa ta không
mượn, không dùng, hoặc là nói: Việt Nam, “đứng một'' thì không ai hiểu được.
- Chớ ham dùng chữ - các ông viết báo nhà mình hay dùng chữ quá. Những chữ
tiếng ta có mà không dùng, lại dùng cho được chữ kia. Cán bộ cũng hay dùng chữ
lắm, dùng lung tung, nhiều khi không đúng.
Vài thí dụ: 3 tháng thì không nói 3 tháng, lại nói ''tam cá nguyệt''. Đánh vào sâu thì
nói “tung thâm”, xem xét thì nói ''quan sát'', v.v..
Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi,
mà phải có đầu, có đuôi.
Phải học cách nói, tiếng nói của quần chúng. Có nhà thơ nào nói: ''Tóc cười, tay
hát'' thì thật là ''hoang vu”. Có nhà ăn nói: ''cặp mắt ông cụ già dĩnh ngộ'' thì thật là
''ngộ nghĩnh''!
Chớ ham dùng chữ. Những chữ mà không biết rõ thì chớ dùng. Những chữ mà
tiếng ta có, thì phải dùng tiếng ta.
Viết phải thiết thực, ''nói có sách, mách có chứng'', tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế
nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?
Vài thí dụ: Chống tham ô, lãng phí thì nêu rõ ai tham ô, ai lãng phí? Cơ quan nào
tham ô? Lãng phí cách thế nào? Ngày tháng nào, v.v.. Chớ viết lung tung. Nói du
kích đánh thắng, đánh thắng ngày nào? Thắng cách thế nào? Giết được bao nhiêu
địch, bắt bao nhiêu địch, thu được bao nhiêu súng?.., Phải nói rõ ràng, đồng
thời chớ lộ bí mật.
Viết rồi phải thế nào?

Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt
đi. Đọc đi đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại.
Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh,
đọc lại, Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại. Cách
viết truyền đơn cũng thế, viết báo cũng thế, viết báo cáo, viết gì cũng thế. Viết
chuyện có nhiều ngóc ngạnh thì phải nắm lấy cái chính, không tên kể con cà con
kê. Nhằm lấy điểm chính mà viết.
Phải giữ bí mật:
Trong lúc viết, thì phải chú ý giữ bí mật. Cái báo chí của ta rất kén giữ bí mật. Có
khi số báo nào cũng có lộ bí mật.
Thí dụ: Như nói thanh niên du kích lẫn vào mấy bà con đi chợ cầm đòn gánh, lúc
gặp lính giặc, thì mấy thanh niên quật giặc chết.
Về sau cứ phiên chợ nào có thanh niên là bị địch vớ.
Một thí dụ khác: Giặc vào quét làng, dân chạy hết. Có một chị phụ nữ giả ốm ở lại,
mỗi tối chị ấy mang cháo cho anh thương binh ở dưới hầm bí mật. Hầm có
một...81 để cho anh ấy thở và để chị ấy đổ cháo xuống.
Đó là một việc oanh liệt đáng nêu lên. Nhưng vì viết không khéo, làm lộ bí mật, về
sau Tây cứ đi tìm hầm bí mật, chỗ nào có..., là nó nhất định đào cho được. Thế là
viết mà không biết giữ bí mật. Chớ có nêu rõ địa điểm, tên người, cho địch biết.
Viết khẩu hiệu:
Có những khẩu hiệu viết rất to, nhưng Hồ Chủ tịch cũng không hiểu vì viết tắt cả
một đống. Không ai đọc được, có lẽ chi có anh viết khẩu hiệu ấy đọc được thôi, Hồ
Chủ tịch không hiểu thì chắc dân cũng ít người hiểu.

Lại có cách viết ''hoa hoè'', chữ U không ra chữ U, chữ N không ra chữ N, chữ I
không ra chữ I. Họ cho thế là mỹ thuật. Cách viết thế, cách nói cũng thế. Nói phải
cho gọn gàng, có đầu có đuôi, có nội dung. Nói lung tung như nhiều người cán bộ
nói ở các mít tinh, nói rồi không biết đường nào mà đi ra nữa, thôi đi thì cũng dở,
nói nữa thì không biết nói gì. Nói ít, nhưng nói cho thấm thía, nói cho chắc chắn
thì quần chúng thích hơn.
Muốn nói gì phải chuẩn bị trước.
Cách viết và cách nói đại khái như thế.
…
*
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…
Tối đại đa số nhân dân ta là nông dân. Mấy năm nay nhờ lực lượng nông dân mà ta
kháng chiến tranh được thắng lợi. Sau này cũng nhờ lực lượng nông dân mà kháng
chiến được hoàn toàn thắng lợi, kiến quốc đi đến thành công.
…
Lực lượng của chúng ta là hàng chục triệu đồng bào nông dân lao động sẵn sàng
chờ Chính phủ và Đảng tố chức và lãnh đạo, để hăng hái vươn mình dậy đánh tan
ách nô lệ của phong kiến và thực dân. Khéo tổ chức khéo lãnh đạo, thì lực lượng
ấy sẽ làm xoay trời chuyển đất ...
*
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…
Đế quốc Pháp - Mỹ không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng
còn chiến tranh bằng tuyên tuyên.
Chúng dùng báo chí và phát thanh hằng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các
nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp,
v.v, để tuyên truyền.
Chúng lợi dụng tôn giáo, phong tục tập quán; chúng bịa đặt những cái xấu và
những tin đồn nhảm - để tuyên truyền.
Mỗi tháng chúng rải hàng chục triệu truyền đơn - để tuyên truyền.
Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta - để tuyên truyền.
Nói tóm lại, chúng dùng đủ mọi cách, mọi dịp để tuyên truyền, để hòng phá hoại
tâm lý và tinh thần của nhân dân ta; cũng như chúng dùng bom đạn đi phá hoại
mùa màng và giao thông của ta.
Thế mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên truyền của địch. Các đồng chí ấy
nói: “Ai chẳng biết đế quốc Pháp - Mỹ là độc ác, Việt gian bù nhìn là xấu xa. Ai
chẳng biết Đảng ta, Chính phủ ta, Cụ Hồ ta là một lòng vì dân vì nước; là kháng
chiến nhất định thắng lợi. Cho nên dù địch tuyên truyền mấy cũng chẳng ai nghe.
Nghĩ như vậy là lầm to, là chủ quan khinh địch, là rất nguy hiểm, là để một thứ vũ
khí rất sắc bén cho địch chống lại ta. Địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ, ngày
này đến ngày khác, năm này đến năm khác. ''Giọt nước rỏ lâu, đá cũng mòn''. Cho
nên không khỏi có một số đồng bào bị địch tuyên truyền mãi mà hoang mang.
Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước, là tóm mọi cơ hội, dùng
mọi hình thức, để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch.

Chúng ta phải đánh thắng địch về tuyên truyền cũng như bộ đội ta đánh thắng địch
về mặt quân sự!
*
MẤY KHUYẾT ĐIỂM CỦA BÁO CHÍ TA84
So với mấy năm trước, thì nay báo chí ta có tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều khuyết
điểm cần phải sửa chữa. Vài thí dụ:
Đối với các ngành hoạt động nêu các thành tích - thế là đúng; nhưng lại ít phê bình
các khuyết điểm - thế là không đúng. Có khi phê bình, thì cũng ''đánh trống bỏ
dùi”, không đi sâu xét kỹ tận gốc rễ vì sao có khuyết điểm ấy? Và sau khi phê bình,
những cơ quan hoặc những người bị phê bình đã thật thà tự kiểm thảo và sữa đổi
chưa?
Về thi đua tăng gia sản xuất thì các báo chí ta chưa làm trọn nhiệm vụ, như:
nghiên cứu tỉ mi, nêu lên rõ ràng và bày cách áp dụng rộng rãi những kinh nghiệm
tốt. Chưa lắng nghe những lời phê bình và những điều đề nghị của anh em lao động
trong các ngành. Chưa phê bìnhnghiêm khắc những cách làm việc thủ cựu và
những cái gì nó ngăn trở bước tiến trong các công tác.
Chưa khen ngợi một cách đúng mức (không thổi phồng) những thành tích đã thu
được, đồng thời nhắc nhở những việc còn phải làm để tiến bộ hơn nữa...
Lại thí dụ như các hội đổi công ở nông thôn, các báo chí ta chí nêu những con số
phát triển, nhưng không nghiên cứu kỹ càng những hội ấy có ưu điểm gì, để giúp
họ phát triển; có khuyết điểm gì, để giúp họ sửa đổi; những khó khăn gì, để giúp họ
giải quyết.
Nói tóm lại: để làm trọn nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn, thì các báo
chí ta cần phải gần gũi quần chúng hơn nữa, đi sâu vào công việc thực tế hơn nữa,
cách làm việc của các báo chí phải cải thiện hơn nữa.

*
CẦN XEM BÁO ĐẢNG 85
Đảng ta mạnh vì Đảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, suốt từ trên xuống
dưới. Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và
thống nhất. Trong báo Đảng có những mục giải thích về:
Lý luận Mác-Lênin.
Tình hình thế giới và trong nước.
Đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và của Chính phủ.
Chương trình và kế hoạch của những công tác cấp thiết.
Đời sống và ý nguyện của nhân dân.
Những kinh nghiệm tốt và xấu của các ngành, các cách học tập, công tác, tự phê
bình và phê bình, v.v...
Tờ báo Đảng là như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó
dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và
công tác. Hàng ngày có giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của
chúng ta.
Nếu cứ cắm đầu làm việc, mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng, thì khác
nào nhắm mắt đi đêm; nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc.
Vì vậy, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn thể đảng viên và cốt cán, cần phải
xem báo Đảng.
Có những đồng chí mượn cớ quá bận việc, hoặc cớ này cớ khác mà không chú ý
xem báo Đảng. Đó là che giấu bệnh lười, đó là một khuyết điểm to, cần phải sửa
chữa ngay. Vô luận công việc bận đến thế nào, nếu khéo sắp xếp thì nhất định có
thời giờ xem báo. Hồ Chủ tịch và nhiều đồng chí Trung ương cũng bận việc không

kém các cán bộ khác... nhưng ngày nào cũng xem được sách và nhiều thứ báo. Đó
là một điều chúng ta phải học tập.
Hai vấn đề nữa: 1) Số báo ta có hạn mà người cần xem báo thì nhiều; 2) Nhiều
người không sẵn tiền mua báo. Để giải quyết hai khó khăn ấy, các chí bộ, cơ quan,
đơn vị, nhà máy, v.v. nên tổ chức góp nhau mua báo, cùng nhau đọc báo. Khi xem
báo thấy những vấn đề quan trọng, thì nên cùng nhau thảo luận. Gặp vấn đề gì khó
hiểu, thì nên viết thư hỏi nhà báo.
*
THƯ GỬI CỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH NHÂN NGÀY THƯƠNG
BINH LIỆT SĨ 86
Kính gửi Cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh liệt sĩ,
Nhân dịp ngày 27 tháng 7 tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời an ủi anh em
thương binh, bệnh binh và hỏi thăm gia đình các liệt sĩ, đồng thời cảm ơn đồng bào
những nơi đã đón thương binh, bệnh binh về xã.
Sau đây tôi có mấy lời nhắn nhủ:
- Các đoàn thể ở xã: Sau phong trào phát động quần chúng thi hành chính sách
ruộng đất và những thắng trận to lớn của bộ đội ta, nhiều nơi đã hăng hái đón
thương binh, bệnh binh về xã, giúp đỡ anh em làm ăn và đã chiếu cố chu đáo các
gia đình liệt sĩ.
Thế là rất tốt. Đó là một cách để tỏ lòng nhân dân biết ơn những chiến sĩ đã có
công giữ nước, giữ làng. Song việc giúp đỡ ấy cần phải thiết thực, cần có tổ chức
và mọi người trong xã đều cần tuỳ theo khả năng mà tham gia.

- Các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ: thì cần phải biết ơn sự săn sóc của
đồng bào; cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tuỳ theo khả năng
mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ ''công thần”.
- Tôi tiếp được báo cáo nhiều nơi khen ngợi một số anh em thương binh, bệnh
binh và gia đình liệt sĩ đã trở nên gương mẫu trong xã. Tôi mong rằng Bộ thường
nêu những thành tích và những kinh nghiệm quý báu ấy để những xã khác và
những anh em khác noi theo.
- Tôi xin gửi Cụ 30.600 đồng của một kiều bào ở Trung Quốc gửi tặng và một
tháng lương của tôi là 45.000 đồng để Cụ làm quà cho anh em.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI BỘ ĐỘI, CÔNG AN VÀ CÁN BỘ TRƯỚC KHI VÀO
TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ87 (TRÍCH)
…
Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi, trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.
…
Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn không chịu
khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập
trường, sa vào tội lỗi.
Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng ''đạn bọc đường'' vì nó làm hại
mình mà mình không trông thấy.
Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá thì phải luôn thực hiện 4 chữ mà Bác
thường nói đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

*
LỜI CĂN DẶN CÁC ĐƠN VỤ BỘ ĐỘI VÀO THÀNH88 (TRÍCH)
…
Ở thành thị tình hình phức tạp, có nhiều sự quyến rũ làm cho người ta mê muội, hủ
hoá, truỵ lạc... toàn thể cán bộ và chiến sĩ ta phải ghi nhớ và làm đúng những
lời Bác đặn như sau:
- Chớ tự kiêu, tự mãn.
- Chớ rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc phiện.
- Chớ để lộ bí mật.
- Chớ xa xỉ tham ô lãng phí.
- Phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với nhân dân.
- Phải khiêm tốn, nghiêm chỉnh.
- Phải giữ gìn tính chất trong sạch, chất phác của người chiến sĩ cách mạng.
*
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Chính nghĩa thắng lợi, hoà bình trở lại, là nhờ toàn dân ta đoàn kết, toàn quân ta
anh dũng. Đồng thời nhờ lực lượng hoà bình thế giới ủng hộ ta. Nhưng cũng nhờ
những chiến sĩ anh hùng đã vui lòng chết để cho Tổ quốc sống, nhân dân sống như:
- Đồng chí Đàn - đã cúi lưng làm giá súng để cho đồng đội bắn chặn địch lại, đến
chết vẫn cứ nằm yên.
- Đồng chí Giót - nhét mình vào lỗ châu mai, làm cho địch không bắn ta được để
bộ đội ta tiến lên chiếm đồn giặc.

Đồng chí Trọng - khi bộ đội ta kéo súng to leo dốc một khẩu súng trượt xuống,
đồng chí Trọng gieo mình dưới bánh xe để chặn súng lại.
Và trăm nhìn anh hùng, liệt sĩ khác đã ung dung làm những việc ''Trời đất phải
kinh, quỷ thần phải khóc''. Người tuy chết, nhưng tiếng thơm lưu truyền mãi với
non sông.
Chúng ta cần ghi chép và thường nhắc lại những sự tích ấy, để giáo dục nhân dân
ta chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ xây dựng
lại nước nhà. Để giáo dục thanh niên ta rèn luyện một chí khí kiên quyết quật
cường, một tâm lý quả cảm xung phong, tin tưởng vào tương lai của Tổ quốc, vào
lực lượng của nhân dân, hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của dân tộc, ra sức
đấu tranh để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân
chủ trong toàn nước việt Nam ta. Vậy có thơ rằng:
Nhờ ai ta có hoà bình?
Nhớ người chiến sĩ quên mình vì dân.
*
NÓI CHUYỆN VỚI ANH CHỊ EM CÔNG CHỨC Ở THỦ ĐÔ 90 (TRÍCH)
…
Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đày tớ của nhân dân. Cơm
chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của
nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. Muốn làm
như vậy, chúng ta phải cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.
Trước hết là cần, tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ công tác gì.
Kiệm tức là không lãng phí thì giờ, của cải của mình và của nhân dân.
Liêm tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của nhân dân.

Chính tức là việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh.
Bốn điều đó đi liền với nhau.
…
*
DIỄN TỬ TRONG BUỔI LỄ ĐẶT VÒNG HOA Ở ĐÀI LIỆT SĨ 91
Hỡi các liệt sĩ
Ngày mai là năm mới, là ngày đồng bào và bộ đội mừng Chính phủ về Thủ đô.
Trong lúc cả nước vui mừng thì mọi người đều thương tiếc các liệt sĩ đã hy sinh vì
Tổ quốc, vì dân tộc.
Bác thay mặt nhân dân, Chính phủ và bộ đội kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn
bất diệt của các liệt sĩ. Các liệt sĩ đã hy sinh nhưng công trạng to lớn của các liệt sĩ
đã ghi sâu vào lòng dạ của toàn dân và non sông đất nước.
Các liệt sĩ đã hy sinh, nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sĩ đã thấm nhuần vào
tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc kiên quyết đấu tranh đặng giành hoà
bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong cả nước.
Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá Quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng
thơm của các liệt sĩ sẽ muôn đời lưu truyền với sử xanh.
Một nén hương thành.
Vài lời an ủi.
Anh linh của các liệt sĩ bất diệt!
Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm!

___________
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42.Sđd, t.5, tr.625-626.
43.Sđd, t.5, tr.629-645.
44.Sđd, t.5, tr.655.
45.Sđd, t.5, tr.665.
46.Sđd, t.5, tr.689.
47.Sđd, t.5, tr.684.
48.Sđd, t.5, tr.698-700.
49.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.6, tr.108, 110111.
50.Sđd, t.6, tr.45-53.
51.Khu V: Quãng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Công Tum, Gia Lai.
52. Ý nói không biết quý chất lượng hơn số lượng.
53.Sđd, t.6, tr.67-69.
54.Sđd, t.6, tr.88-90.
55.Sđd, t.6, tr.95.
56.Sđd, t.6, tr.368-369.
57.Sđd, t.6, tr.171-173.
58.Sđd, t.6, tr.183-185.

59.Sđd, t.6, tr.206-207.
60.Sđd, t.6, tr.320-321.
61.Sđd, t.6, tr.335-336. Đầu đề trên báo Nhân dân là Đẩy mạnh phong trào du
kích. Những chữ Lời tựa cho bản dịch cuốn “Tỉnh uỷ bí mật” của nhà văn Liên Xô
Phêđôrốp in chữ nhỏ trong ngoặc đơn, đặt dưới đầu đề.
62.Sđd, t.6, tr.385-387.
63.Sđd, t.6, tr.415-416.
64.Sđd, t.6, tr.426-428.
65.Sđd, t.6, tr.434-436.
66.Sđd, t.6, tr.443.
67.Sđd, t.6, tr.440-441.
68.Sđd. t.6, tr.484-490, 493-495.
69.Tiếng địa phương, nghĩa là cái nong.
70.Sđd, t.6, tr.471-473.
71.Sđd, t.6, tr.479-480.
72.Sđd, t.6, tr.531.
73.Sđd, t.6, tr.522, 524.
74.Sđd, t.6, tr.534.
75.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.7, tr.30-40.
76.Sđd, t.7, tr.59-63.
77.Sđd, t.7, tr.92-93.
78.Sđd, t.7, tr.145-146, 148-149.

79.Sđd, t.7, tr.107, 116.
80.Sđd, t.7, tr.117-121.
81. Lỗ thông hơi.
82.Sđd, t.7, tr.179, 185.
83.Sđd, t.7, tr.283-284.
84.Sđd, t.7, tr.271.
85.Sđd, t.7, tr.289-299.
86.Sđd, t.7, tr.325-326.
87.Sđd, t.7, tr.345-347.
88.Sđd, t.7, tr.358.
89.Sđd, t.7, tr.387.
90.Sđd, t.7, tr.391-392.
91.Sđd, t.7, tr.427.Chiều ngày 31-12-1954, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ do
Hồ Chí Minh dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại
Đài liệt sĩ Hà Nội. Tại lễ viếng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã thay mặt Chủ tịch Hồ
Chí Minh đọc diễn từ này.

THỜI KỲ 1955 – 1966
VỀ “Ý KIẾN BẠN ĐỌC”

Báo có mục “ý kiến bạn đọc”, bạn đọc thường gửi ý kiến cho báo, đó là một việc
rất hay. Vì đó là một cách phê bình và tự phê bình thiết thực, rộng rãi của nhân
dân. Trong tháng 12 vừa qua, các bạn đọc đã phát biểu nhiều kiến hay, như những
bài:
- Nên đi họp đúng giờ.
- Nên bảo đảm thóc gạo sạch sẽ để nộp thuế.
- Các ô tô hàng cần niêm yết giá vé.
- Ô tô hàng chớ tham chở nhiều khách quá.
- Nên thận trọng trong việc trình bày khẩu hiệu.
- Nên xoá bỏ những khẩu hiệu cũ của địch.
- Cần quy định và phổ biến luật đi đường.
- Nên tôn trọng luật đi đường.
- Nên phát triển máy hơi than dùng chạy ô tô thay cho dầu, xăng.
- v.v..
Song, bạn đọc đề nghị là báo nêu ra, đó chỉ là bước đầu. Nếu chỉ thế thôi, thì vô
ích. Phải tiếp tục có bước thứ hai, tức là những người hoặc những cơ quan phụ
trách phải thực hiện những điều báo đã nêu ra, thí dụ:
Các chủ ô tô thì niêm yết giá vé và không chở quá nhiều khách.
Công an thì quy định và phổ biến luật đi đường, làm cho mọi người tôn trọng luật
đi đường.

Cán bộ đi họp đúng giờ, đồng bào nộp thuế thì đảm bảo nộp thóc gạo sạch sẽ, v.v..
Bước thứ ba là kiểm tra. Nhà báo, bạn đọc và nhân dân kiểm tra xem những việc
ấy đã làm chưa? Làm đến đâu? Nếu làm được chu đáo, thì báo phải có lời khen
ngợi. Nếu làm không chu đáo, thì nhà báo và nhân dân phải tiếp tục phê bình, đấu
tranh.
Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu tranh với cái cũ, cái tốt đấu
tranh với cái không tốt. Đấu tranh thì phải đấu tranh đến kết quả thắng lợi. Như thế
“Ý kiến bạn đọc” mới thật có ích.

ĐẠI HỘI VĂN CÔNG
Trong những năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, nhân dân ta đã khắc phục
khó khăn, thu nhiều thắng lợi. Văn nghệ là một trong những thắng lợi đó.
Xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy. Văn nghệ của dân tộc ta vốn rất phong phú, nhưng
dưới chế độ thực dân và phong kiến, nhân dân ta bị nô lệ, thì văn nghệ cũng bị nô
lệ, bị tồi tàn, không thể phát triển được.
Trong kháng chiến, nhân dân ta vùng dậy phá ách nô lệ, giành lại tự do, nhờ vậy
văn nghệ ta cũng được vươn mình giải phóng.
Ngày nay, chúng ta khen ngợi anh chị em văn công mặc đẹp, hát hay, múa khéo.
Nhưng chúng ta cũng không quên những ngày khắc khổ trong mấy năm qua. Đêm
sương giá lạnh, áo vá, quần nâu. Có người miệng nhai ngô, tay viết kịch, dưới
những hang đá hoặc trong những lều tranh. Các “nghệ sĩ” thì vừa phục vụ dân công
hoặc vừa đánh giặc, vừa tập múa hát dưới làn bom đạn. Văn nghệ đã sinh trưởng
trong kháng chiến.

Đồng bào đi xem đều khen ngợi văn công khá. Mà khá thật. Khá nhất là ở chỗ đã
tẩy hết những cái gì truỵ lạc, hủ bại của văn nghệ thực dân và phong kiến; đã nêu
rõ được chừng nào tinh thần dũng cảm và sinh hoạt cần lao của nhân dân ta.
Nhưng văn công ta chớ vì thành tích mà tự cao, tự mãn. Để phục vụ nhân dân (mà
đó là mục đích của văn nghệ ta), anh chị em văn côngcần phải cố gắng học
tập thêm nữa, rèn luyện thêm nữa và tiến bộ hơn nữa.

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
(TRÍCH)
…
Ảnh hưởng xấu của đã hội cũ làm cho một số đảng viên và cán bộ (trong Đảng và
ngoài Đảng) hủ hoá. Họ tưởng rằng cách mạng là cốt để làm cho họ có địa vị, được
hưởng thụ. Do đó mà họ mắc những sai lầm: kiêu ngạo, chưng diện, hưởng lạc,
lãng phí của công, tự tư tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát gạo là mồ hôi nước
mắt của nhân dân.
Họ quên mất tác phong gian khổ phấn đấu, lạt lẽo với công việc cách mạng, xa rời
Đảng, xa rời quần chúng. Dần dần họ nhất cả tư cách và đạo đức người cách mạng,
sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với đảng, với Chính phủ, với nhân
dân.
…
*
ĐẠO ĐỨC CÔNG DÂN
(TRÍCH)

Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân
có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng
đạo đức công dân, tức là:
- Tuân theo pháp luật nhà nước.
- Tuân theo kỷ luật lao động.
- Giữ gìn trật tự chung.
- Đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung.
- Hăng hái tham gia công việc chung.
- Bảo vệ tài sản công cộng.
- Bảo vệ Tổ quốc.
…
Cho nên chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức công dân để mọi người hiểu rõ.
Lợi ích chung của nước nhà và lợi ích riêng của người dân là nhất trí; quyền lợi
của công dân và nghĩa vụ của công dân là nhất trí; đã là người chủ của nước nhà
thì phải phụ trách đối với Tổ quốc.
*

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI BUỔI LỄ KHAI MẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN
DÂN VIỆT NAM
(TRÍCH)
…
Trong xã hội cũ có nhiều nọc độc nó làm hại thanh niên. Nhất là văn hoá độc ác
của Mỹ, nó dùng mọi cách như sách báo, phim ảnh, v.v.. để làm cho thanh niên hư

hỏng, trụy lạc. Thậm chí một số thanh niên hóa ra lưu manh, trộm cắp, cờ bạc, v.v..
Vì vậy sự giáo dục thanh niên phải liên hệ vào dư luận xã hội, lực lượng của Chính
Phủ để ngăn ngừa những cái gì có thể ảnh hưởng xấu đến thanh niên, để nâng cao
tính cảnh giác của thanh niên.
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN TRONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
ĐỢT II CỦA ĐOÀN “THÁI NGUYÊN – BẮC GIANG”
(TRÍCH)
…
Nếu cán bộ không phục vụ nhân dân thì phục vụ ai? Muốn phục vụ nhân dân thì
phải đi đến nhân dân mà phục vụ... Phục vụ nhân dân mà không vẻ vang, thì cái gì
là vẻ vang? Được phục vụ nhân dân là rất vẻ vang. Chúng ta đều là đầy tớ nhân
dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
…
Có một số mắc khuyết điểm cho mình là thạo rồi, việc gì cũng biết, tự kiêu tự
mãn. Tự mãn thì không tiến bộ được nữa; không tiến bộ tức là thoái bộ, mà thoái
bộ thì không làm tròn nhiệm vụ. Tự mãn thì chủ quan, thiếu cảnh giác.
…
*
CHỦ NGHĨA LÊNIN VÀ CÔNG CUỘC GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP
BỨC
(TRÍCH)

….
Cũng như đối với tất cả các đảng cộng sản và đảng công nhân, Lênin đã để lại cho
chúng tôi một kho tàng quý báu vô ngần: học thuyết của Người về cơ sở tư tưởng
về những nguyên tắc tổ chức, về lý luận và sách lược của Đảng cách mạng. Chủ
nghĩa Lênin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ đạo Đảng chúng tôi, làm cho
Đảng chúng tôi có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao
động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc chúng tôi.
Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Lênin, Đảng Lao động Việt Nam đã được nhân dân
tin tưởng, được nhân dân coi là đội tiên phong giác ngộ của mình. Đảng chúng tôi
đã biết khơi nguồn lực lượng và sức sáng tạo của nhân dân, không bao giờ cam
chịu chế độ nô lệ và ách thuộc địa.
Lênin là tượng trưng cho sự thống nhất của Đảng, cho sự đoàn kết hàng ngũ Đảng,
cho việc giữ vững kỷ luật cách mạng cho sự trung thành không bao giờ suy suyển
đối với sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản và lòng tin sắt đá ở thắng lợi cuối
cùng. Tất cả những cái đó đang cổ vũ Đảng Lao động Việt Nam là Đảng hằng
ngày hằng giờ vận dụng nguyên tắc phê bình và tự phê bình, coi đó là phương
pháp thần diệu để sửa chữa và xoá bỏ những thiếu sót hoặc sai lầm để đấu tranh
chống những biểu hiện của bệnh chủ quan tự mãn. Đảng chúng tôi không có lợi ích
nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và Tổ quốc, vì vậy Đảng hết sức quan tâm
nâng cao trình độ công tác của Đảng. Ra sức thực hiện những nhiệm vụ của mình,
đồng thời Đảng luôn luôn học hỏi chủ nghĩa Lênin để nâng cao sức chiến đấu của
Đảng, tính tích cực chính trị, sự đoàn kết về mặt tổ chức và trình độ tư tưởng của
đảng viên.
…
*

NỮ ANH HÙNG MẠC THỊ BƯỞI

Người Long Động, tỉnh Quảng Yên;
Hai mươi bốn tuổi, tính hiền và ngoan.
Từ ngày giặc đánh vào làng,
Chị đánh du kích tỏ gan anh hùng.
Việc gì chị cũng xung phong,
Khiến cho đồng đội càng hăng thêm nhiều,
Chiến tranh càng khó bao nhiêu,
Tinh thần càng vững, càng nhiều chiến công
Khi đánh giặc, khi giao thông,
Tuyên truyền, tổ chức, chị không ngại nề.
Một hôm, khai hội ra về,
Chẳng may địch bắt, không hề khai ra.
Chúng dùng đủ cách khảo tra.
Rồi cho lính hiếp suốt 3, 4 tuần.
Chém cha lũ giặc bất nhân,
Chúng toan bắn chị ở chân ngôi đình.
Nghĩ rằng mình chết đã đành,
Còn tài liệu Đảng giấu quanh mái nhà?
Chị bèn một chước nghĩ ra:

Xin về lấy súng đặng mà báo tin.
Đến làng, gặp một người quen,
Thừa cơ chị đã đưa tin rõ ràng.
Rồi quay mặt lại đường hoàng,
Chửi vào mặt giặc, giặc càng căm gan.
Chúng liền đạp chị ngã lăn,
Đứa dao khoét vú, đứa chân giẫm đầu.
Đứa thì tay đỡ chậu thau,
Đứa thì mổ chị từ đầu đến chân
Chị luôn giữ vững tinh thần,
Hô to khẩu hiệu, chửi quân bạo tàn.
Vì lòng yêu nước nồng nàn,
Nêu gương oanh liệt muôn ngàn đời soi.
*
CHỐNG LÃNG PHÍ LƯƠNG THỰC
(TRÍCH)

Đồng bào nông dân đổ mồ hôi sôi nước mắt, mới làm ra được lương thực. Cho nên
chúng ta phải quý lương thực như quý ngọc vàng. Nhưng sự thật thì chúng ta còn
lãng phí lương thực bằng nhiều cách.
….

Vì phân phối không hợp lý mà lãng phí rất nhiều ... nên động viên và giáo dục
mọi người tự động tiết kiệm lương thực.
Chống lãng phí lương thực, tiết kiệm lương thực là một việc rất quan trọng trong
công cuộc khôi phục kinh tế của chúng ta.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SẢN XUẤT CỨU ĐÓI
(TRÍCH)
....
Phải biết giáo dục, lãnh đạo, giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Phải
tiết kiệm là vì nếu được bữa nào xào bữa ấy, thì sẽ thiếu thốn. Nếu cán bộ khéo
lãnh đạo và thiết thực giúp đỡ đồng bào và đồng bào cố gắng tăng gia sản xuất và
tiết kiệm thì dần sẽ no ấm, mọi việc trôi chảy, thuế khoá dễ thu, tài chính dồi dào
dân no thì nước giàu ... chính sách tăng gia sản xuất và tiết kiệm là một chính sách
căn bản của chúng ta. Tăng gia sản xuất và tiết kiệm để nâng cao đời sống của
nhân dân, khôi phục kinh tế, mở mang văn hoá và đề phòng đói, chống đói. Trách
nhiệm của các cấp uỷ và cán bộ là phải hết sức chú ý đến sản xuất và tiết kiệm.
Các đảng viên phải gương mẫu trong việc đó.
…
Tham ô, lãng phí là có tội, mà tham ô lãng phí gạo cứu đói tội lại càng lớn hơn.
Không khác gì gián điệp giết hại đồng bào đó. Thế là có tội đối với Đảng và Chính
phủ, đối với nhân dân, đối với nước bạn. Đó là tội thật to. Các cấp uỷ cùng với cán
bộ cần tìm cho ra gốc dễ tham ô, lãng phí và xử trí đúng mức.
*
BÀI NÓI TẠI PHÂN HIỆU II TRƯỜNG NGUYỄN ÁI QUỐC

(TRÍCH)
Bác đến thăm các cô các chú, các cô các chú cũng mong gặp Bác lâu rồi, nhưng vì
công việc bận nhiều quá nên Bác không đến với các cô các chú được.
Hôm nay, Bác sẽ nói chuyện với các cô các chú một vài điểm:
I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN HIỆN NAY
….
Về kinh tế cũng như về chính trị, cuộc đấu tranh đều gian khổ, phức tạp. Ngoài Mỹ
- Diệm, thực dân ngoan cố, còn có địch trời: lụt, bão, hạn, bệnh tật v.v.. Phải làm
sao lấy sức người chống lại sức thiên nhiên. Thời kỳ kháng chiến, ta đã làm và ta
đã thắng. Bây giờ có sự giúp đỡ của các nước bạn thì chống Mỹ - Diệm và trời
phản động ta cũng sẽ thắng. Nhưng còn một kẻ địch ngoan cố hơn là kẻ địch tư
tưởng. Nếu hiểu rằng phải để lợi ích chung của Đảng, của nhân dân lên trên, lợi ích
cá nhân xuống dưới, làm cho đúng đường lối của Đảng của Chính phủ, hết sức lo
lắng thương yêu nhân dân, thì nhất định khắc phục được địch trời, địch người.
Nếu cán bộ không thông chính sách, để lợi ích cá nhân lên án, nghĩ đến hưởng lạc,
địa vị, muốn làm việc này việc kia…, tức là chưa thắng địch trong mình, thì khó
thắng được địch Mỹ - Diệm, địch trời.
Ta thắng kẻ địch mạnh vì ta có quyết tâm và đoàn kết. Trong giai đoạn đấu tranh
chính trị này, ta lại càng phải có quyết tâm và đoàn kết hơn nữa, thế thì cuộc đấu
tranh này tất thắng. Cuộc đấu tranh kinh tế, chính trị và tư tưởng nhất trí với nhau.
Nhiệm vụ của cán bộ là cần phải nhận rõ để khắc phục mọi trở lực.

II - NÓI VỀ LỚP HỌC NÀY

Đảng tức là nhiều đảng viên hợp lại theo chủ nghĩa Mác - Lênin, theo mục đích
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Chúng ta đều biết Đảng không phải trên
trời rơi xuống, mà ở trong xã hội cũ, thực dân phong kiến. Truyền thống của dân
tộc ta tốt, nhưng cái xấu trong xã hội cũ đã ảnh hưởng vào từng cá nhân đảng viên.
Nói chung, Đảng mạnh vì Đảng có vũ khí tốt. Nhưng từng bộ phận, từng cá nhân
có cái xấu. Vì thế, các cô, các chú ở đây cũng như ở nơi khác còn nhiều khuyết
điểm; mặc dù những khuyết điểm ấy nhiều, ít, to, nhỏ khác nhau, nguyên nhân là vì
trình độ lý luận thấp, vì không thật thà nghiêm khắc tự phê bình.
Đảng mở lớp huấn luyện giúp các cô, các chú tiến bộ, xứng đáng là người đảng
viên để phục vụ Đảng, phục vụ giai cấp. Gần hai năm học tập, các cô, các chú đều
có tiến bộ, kẻ nhiều người ít. Dù các cô, các chú có sai lầm gì, nhưng các cô, các
chú cũng nhận rõ Đảng ta là Đảng thế nào. Đảng không phải là nơi để thăng quan,
tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng
viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp.
Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch. Lấy đồng hồ làm thí dụ: bộ máy đồng hồ phải
chạy đều, muốn chạy đều phải sạch sẽ. Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì mỗi bộ
phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ.
Học tập xong, mỗi người sẽ đi công tác. Nếu tư tưởng không thông thì công tác
kém kết quả. Bây giờ, mọi công tác của Đảng đều cần và quan trọng, đều có ích
cho cách mạng, về kinh tế cũng như về chính trị. Mọi người đều phải cố gắng tích
cực làm, đừng so sánh, suy tính công tác này tiến bộ mau, công tác kia có tương
lai, có tiếng tăm .... Mỗi người một nhiệm vụ, có phân công, tất cả là hợp tác,
không có việc gì là sang, việc gì là hèn. Việc gì làm tròn nhiệm vụ là sang, không
làm tròn nhiệm vụ là hèn.

Công việc của xã hội không có cái gì là cao sang, cái gì là hèn hạ. Thí dụ người hót
phân trước kia ta cho là hèn, nhưng nay không thể con như thế được: nếu họ nghỉ
hai ngày thì thành phố Hà Nội sẽ thế nào?
Muốn xứng đáng là người cán bộ, đảng viên tốt phải cố gắng quyết tâm suốt đời
phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản.
*
THƯ GỬI GIÁO VIÊN, HỌC SINH, CÁN BỘ THANH NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
(TRÍCH)
….
Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục
đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước
nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân
và phong kiến.
Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa nữa để
tiến bộ hơn nữa.
Trước hết phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại,
như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân
dân; học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Và cần xây dựng tư tưởng: dạy và
học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhà trường phải gắn liền với thực tế
của nước nhà, với đời sống của nhân dân. Thầy giáo và học trò, tuỳ hoàn cảnh và
khả năng, cần tham gia những công tác xã hội, ích nước lợi dân.
Ngoài ra, mỗi một cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình trong lúc này:

- Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và
khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết
thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà.
- Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết
thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào
không cần thiết cho đời sống thực tế.
- Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao
động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép
thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe của
các cháu.
Tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường, giúp nhà trường giáo
dục và khuyến khích con em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và hăng hái
giúp ích nhân dân.
Chúc các thầy giáo, cán bộ và các cháu năm học mới: Đoàn kết, cố gắng, tiến bộ.
Chào thân ái.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN CÁC TRẠI HÈ
CẤP I
(TRÍCH)
….
Về giáo dục, chế độ khác thì giáo dục cũng phải khác. Thời trước, giáo dục là gõ
đầu trẻ để kiếm cơm ăn. Có cơm chùa thì đánh chuông, hết cơm chùa thì không
đánh chuông. Bây giờ nhiệm vụ giáo dục khác trước. Các cô các chú có nhiệm vụ
rất quan trọng: bồi dưỡng thế hệ công dân, cán bộ sau này, làm tốt thì thế hệ sau

này có ảnh hưởng tốt. Làm không tốt sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thế hệ sau.
Mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đào tạo lớp
người, lớp cán bộ mới.
…
Kháng chiến thắng lợi, dân tộc giải phóng; giáo dục được giải phóng thì giáo dục
bây giờ phải khác giáo dục phong kiến ...
Trí thức phải dễ hiểu, dễ nhớ, học mau. Ngoài trí phải có đạo đức cách mạng. Thầy
giáo phải làm kiểu mẫu cho các cháu. Làm được như thế là làm tròn nhiệm vụ.
Kháng chiến phải mấy năm. Vội không được. Giáo dục cũng phải theo hoàn cảnh,
điều kiện. Phải ra sức làm nhưng làm vội không được. Từ đây ra cửa thứ nhất là
bước thứ nhất, thứ hai mới đến bước thứ hai rồi thứ ba mới là bước thứ ba. Vội thì
ngã. Làm phải có kế hoạch, có từng bước.
Tóm lại:
1. Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì
không có giáo dục. Bây giờ đang xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà để
dần dần đến chủ nghĩa xã hội. Kháng chiến thì cần nhiều cán bộ quân sự. Bây giờ
xây dựng kinh tế. Không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có
cán bộ thì cũng không có gì đến kinh tế văn hoá. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo
dục là bước đầu. Tuy không có gì đột xuất, nhưng rất vẻ vang. Không có tượng
đồng bia đá, không có gì là oanh liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh hùng, anh
hùng tập thể.
2. Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách
mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có
đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.
…

*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ KHÓA I, TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM
(TRÍCH)
Tôi rất vui lòng thấy các bạn tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, trình độ
khác nhau, nhưng ý nguyện thì đều nhất trí - ai cũng muốn tiến bộ để phụng sự Tổ
quốc và phục vụ nhân dân có hiệu quả hơn. Do sự nhất trí ấy mà đi đến đoàn kết cả
ở trường này. Đoàn kết là lực lượng đưa chúng ta đến mọi thắng lợi.
Sau đây tôi có vài ý kiến nêu lên để các bạn suy xét:
Lực lượng cách mạng - Lực lượng chủ chốt của cách mạng là công nhân và nông
dân. Vì họ là người trực tiếp sản xuất tất cả mọi tài phú làm cho xã hội sống. Vì họ
đông hơn hết, mà cũng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn hết. Vì chí khí cách mạng
của họ chắc chắn, bền bỉ hơn của mọi tầng lớp khác.
Nhưng cách mạng cũng cần có lực lượng của trí thức (chúng ta quen gọi là lao
động trí óc). Thí dụ: cần có thầy thuốc để săn sóc sức khỏe cho nhân dân; cần có
thầy giáo để dạy văn hoá và đào tạo cán bộ; cần có kỹ sư để xây dựng kinh tế v.v..
Vì lẽ đó, trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa,
lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang; vàcông, nông, trí cần phải
đoàn kết chặt chẽ thành một khối.
Gần gũi công nông - Chế độ thực dân và phong kiến đã có ý tách rời tự thức ra
ngoài khối công nông. Chúng đã tạo ra ý thức “Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc
thư cao”. Chúng lợi dụng trí thức trong bộ máy thống trị của chúng. Chia rẽ lao
động trí óc với lao động chân tay, đó cũng là một chính sách ''chia để trị''.

Ngày nay, chúng ta cần phải xoá bỏ dần sự tách rời đó cần phải làm cho những
người lao động (lao động trí óc và lao động chân tay) đoàn kết chặt chẽ với nhau,
để cùng nhau xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp.
Trên con đường tiến đến đoàn kết, tôi thiết tưởng trí thức ta nên tự động đi bước
trước tìm đến công nông và tôi chắc rằng công nông sẽ nhiệt liệt hoan nghênh
trí thức.
Phương pháp nghiên cứu - Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải
gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã hết đủ rồi,
biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên
chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân.
Thời gian các bạn đến nghiên cứu ở trường này tương đối ngắn ngủi, cho nên
không thể yêu cầu quá cao, quá nhiều. Những điều các bạn nghiên cứu được ở đây
có thể ví như một hạt nhân bé nhỏ. Sau này, các bạn sẽ tiếp tục săn sóc, vun xới,
làm cho hạt nhân ấy mọc thành cây và dần dần nở hoa, kết quả.
…
Chúng ta hoặc ít hoặc nhiều đều mắc phải tư tưởng, tập quán, tác phong của xã hội
cũ. Cho nên thực hiện 2 chữ chính tâm không phải dễ dàng.
Phải kinh qua cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới trong bản thân mình: một cuộc
đấu tranh gay go, gian khổ và liên tục. Nhưng ta kiên quyết thì cái mới nhất định
thắng cái cũ và chính tâm nhất định thành công.
Tư do tư tưởng - Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là
thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần
tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người.
Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư
tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý.

Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ
quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ
nhân dân - tức là phục tùng chân lý.
Đảng và Chính phủ đối với trí thức - Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng,
trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì vậy, Đảng và
Chính phủ ta rất quý trọng những người trí thức của nhân dân, vì nhân dân.
Để xây dựng nước nhà, chúng ta cần càng ngày càng nhiều trí thức tốt. Đảng và
Chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ trí thức ngày nay càng ngày càng tiến bộ, vừa
phải ra sức đào tạo thêm trí thức mới.
Đảng và Chính phủ phải giúp bằng cách giáo dục, để trí thức có lập trường vững
vàng quan điểm đúng đắn, tư tưởng sáng suốt, tác phong dân chủ. Nói tóm lại: giúp
đỡ các bạn trí thức chính tâm và thân dân.
Phương pháp giáo dục thì theo nguyên tắc tự nguyện tự giác, giải thích, bàn bạc,
thuyết phục, chứ không gò bó. Giúp trí thức thi đua trong học tập và công tác.
Hướng dẫn trí thức sử dụng cách thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để
cùng nhau tiến bộ không ngừng, đoàn kết chặt chẽ, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ
nhân dân.
Bọn phản động tuyên truyền vu khống rằng: Cách mạng khinh rẻ trí thức. Sự thật
là tư bản và phong kiến chỉ lợi dụng trí thức. Cách mạng mới thật sự quý trọng trí
thức. Dưới chế độ dân chủ mới và xã hội chủ nghĩa, trí thức mới có dịp phát huy
hết khả năng của mình. Một thí dụ rõ rệt: báo chí Mỹ cũng phải nhận rằng hiện nay
các nước phương Tây cộng lại có 76 vạn chuyên gia và kỹ sư, mà Liên Xô thì
có 89vạn chuyên gia và kỹ sư. Trung Quốc đã đặt kế hoạch, trong 12 năm đào tạo
số chuyên gia và kỹ sư cho kịp nước tiền tiến nhất trên thế giới. Như các bạn đều
rõ, nước ta hiện nay chuyên gia và kỹ sư rất hiếm cần phải đào tạo thêm nhiều.

Nhiệm vụ của trí thức là vừa thi đua công tác, vừa thi đua giúp Chính phủ đào tạo
thêm trí thức mới.
Trí thức ta tin tưởng vào tiền đồ vĩ đại của dân tộc, tin tưởng chính sách đúng đắn
của Đảng và Chính phủ, tin tưởng vào khả năng tiến bộ của mình thì tôi chắc rằng
các bạn sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình một cách vẻ vang.
Đối với cán bộ công nhân viên, tôi khen ngợi anh chị em đã cố gắng phục vụ lớp
học, giúp đỡ học viên. Như thế là tốt.
Anh chị em có người miền Nam, có người miền Bắc. Nam - Bắc là một nhà. Cần
phải thật sự đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau và yên tâm làm việc. Giúp cho lớp
nghiên cứu được thành công, đó cũng là một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang.
Mong anh chị em cố gắng.
Khoá nghiên cứu này là khoá đầu tiên, số người tham gia có hạn. Còn nhiều anh
chị em khác cũng muốn nghiên cứu. Tôi mong rằng các bạn cố gắng làm cho khoá
này kết quả tốt đẹp để làm gương mẫu cho những khoá sau.
Công, nông, trí chúng ta đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta sẽ khắc phục được mọi
khó khăn trở ngại, chúng ta sẽ thắng lợi trong công việc củng cố miền Bắc, chiếu
cố miền Nam, củng cố hoà bình và thực hiện thống nhất nước nhà. Chúng ta nhất
định thành công trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Chúc các bạn mạnh khoẻ và tiến bộ nhiều.
*
PHẢI XEM TRỌNG Ý KIẾN CỦA QUẦN CHÚNG
(TRÍCH)
….

Trách nhiệm của cán bộ chính quyền và đoàn thể là phải xem trọng những phê bình
và những đề nghị của quần chúng…
Nhưng vẫn có nhiều cán bộ không làm đúng như vậy. Vài thí dụ:
Các báo thường đăng lời phê bình của nhân dân. Nhưng nhiều khi như ''nước đổ
đầu vịt'', cán bộ cơ quan và đoàn thể được phê bình cứ im hơi lặng tiếng, không tự
kiểm điểm, không đăng báo tự phê bình và hứa sửa chữa.
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ KHÓA II TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM
(TRÍCH)
Hôm nay, tôi muốn nói một câu chuyện rất giản đơn, nông cạn, câu chuyện về Tam
tự kinh. Câu đầu tiên Tam tự kinh là “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chúng ta mượn
câu ấy làm đầu đề nói chuyện.
Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế
giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.
Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không có gì tốt đẹp vẻ vang bằng
phục vụ cho lợi ích của nhân dân.
Trong xã hội có THIỆN và cũng có ÁC.
Theo nghĩa rộng thì cả thế giới và trong một nước có THIỆN và có ÁC. Theo
nghĩa hẹp thì trong bản thân và tư tưởng của mỗi một người cũng có THIỆN và có
ÁC.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo làm lợi cho nhân dân, trước
hết là nhân dân lao động ngày càng tiến bộ về vật chất và tinh thần, làm cho trong
xã hội không có người bóc lột người. Thế là THIỆN.
Tư bản, đế quốc và phong kiến chỉ lo bóc lột nhân dân, thậm chí gây chiến tranh
giết hại nhân dân, để làm lợi cho một nhóm ít người. Thế là ÁC.
Ở nước ta hiện nay, chế độ dân chủ cộng hoà của ta dù có những sai lầm thiếu sót
vì chúng ta còn thiếu kinh nghiệm và còn có nhiều khó khăn, Đảng và Chính phủ
chỉ lo phục vụ lợi ích của nhân dân, trước hết là của nhân dân lao động chân tay và
lao động trí óc. Thế là THIỆN.
Chế độ độc tài của Mỹ - Diệm ở miền Nam chỉ lo cho lợi ích của một nhóm đế
quốc, phong kiến và tư sản mại bản. Thế là ÁC.
Nói về mỗi một người chúng ta, nếu hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ
nhân dân, thế là THIỆN. Nếu chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không lo đến lợi
ích chung của nước nhà, của dân tộc, thế là ÁC. Thực hành chí công vô tư, cần
kiệm liêm chính, thế là THIỆN. Nếu phạm phải quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lười
biếng, thế là ÁC.
THIỆN và ÁC là hai cái mâu thuẫn, luôn luôn đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc
đấu tranh ấy phải trường kỳ và gian khổ, nhưng cuối cùng thì ác nhất định bại,
THIỆN nhất định thắng.
…
Trước đây mười hai năm, ở nước ta phe ÁC là thực dân và phong kiến rất mạnh,
chúng thẳng tay áp bức bóc lột nhân dân ta. Lúc đó Đảng chỉ mới có một số ít
đồng chí hoạt động bí mật. Thường có những đồng chí bị bắt bớ, chém giết. Nhưng
Đảng tin chắc rằng ta hy sinh phấn đấu để giải phóng nhân dân, ta là THIỆN, ta
nhất định thắng. Vì mục đích chính đáng và tin tưởng vững chắc, cho nên dù đế

quốc và phong kiến khủng bố ác liệt, Đảng vẫn phát triển mạnh, lãnh đạo nhân dân
làm cách mạng thành công lập nên chế độ dân chủ cộng hoà, kháng chiến thắng
lợi, hoàn toàn giải phóng cả miền Bắc nước ta.
…
Bản thân mọi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng của xã hội cũ hoặc nhiều, hoặc
ít. Cho nên trong người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít không tránh khỏi có cái ÁC,
như tự đại, tự kiêu, tự tư, tự lợi. Nhưng với sự giúp đỡ giáo dục của Đảng và Chính
phủ, sự cố gắng học tập và cải tạo của mọi người, thì cái ÁC trong mình chúng ta
ngày càng bớt, cái THIỆN này càng tăng.
Nhân đây tôi nói tóm tắt vài vấn đề mà tôi vừa nghe thảo luận ở một lớp nghiên
cứu khác, chắc ở đây cũng có thảo luận những vấn đề ấy.
Đảng đã có những thành tích lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi như
đã nói trên. Nhưng Đảng cũng đã có những sai lầmkhuyết điểm trong cải cách
ruộng đất. Là một Đảng chân chính cách mạng, Đảng thật thà nhận sai lầm khuyết
điểm của mình, quyết tâm sửa chữa và nhất định sửa chữa được.
Trong cải cách ruộng đất, cán bộ đã phạm những sai lầm khuyết điểm nghiêm
trọng, cần phải kiên quyết sửa chữa. Nhưng không nên vì sai lầm khuyết điểm mà
phủ nhận thành tích của cải cách ruộng đất tức là giai cấp phong kiến địa chủ đã bị
đánh đổ, độ 8 triệu nông dân đã có ruộng cày. Đó là một thành tích không ai có thể
chối cãi được. Cần nhận rõ như thế để không vì sai lầm khuyết điểm mà bi quan.
Trái lại vẫn giữ vững lòng tin tưởng vào Đảng và Chính phủ.
Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách mạng hợp lại, cho nên dù
với sự rèn luyện theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng có nhiều ưu điểm nhưng cũng
không tránh khỏi khuyết điểm. Khi có khuyết điểm, Đảng hoan nghênh phê bình,

thật thà tự phê bình và kiên quyết sửa chữa. Vì vậy, Đảng ngày càng tiến bộ, càng
mạnh mẽ.
Trong nội bộ Đảng có dân chủ rộng rãi, đồng thời có kỷ luật nghiêm khắc. Người
đảng viên phải khiêm tốn thành khẩn. Không có đảng viên nào có thể đứng trên
Đảng, tự cho mình là hơn Đảng.
Về chuyên chính dân chủ nhân dân: Chế độ giai cấp nào cũng có chuyên chính.
Vấn đề là ai chuyên chính với ai? Dưới chế độ phong kiến, tư bản, chuyên chính là
số ít người chuyên chính với đại đa số nhân dân. Dưới chế độ dân chủ nhân dân,
chuyên chính là đại đa số nhân dân chuyên chính với thiểu số phản động chống lại
lợi ích của nhân dân, chống lại chế độ dân chủ của nhân dân.
Như cái hòm đựng của cải thì phải có cái khoá. Nhà thì phải có cửa. Khoá và cửa
cốt đề phòng kẻ gian ăn trộm. Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, chuyên
chính là cái khoá, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại, nếu hòm không có khoá, nhà
không có cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho nên có cửa phải có khoá, có nhà phải có cửa.
Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ.
Kết luận: Cần hữu công, hý vô ích, giới chi tai, nghi miễn lực, nghĩa là:
Lười thì không tiến bộ, siêng thì chắc thành công;
Các bạn cố gắng mãi, như vậy là anh hùng!
*
THƯ GỬI CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thân ái gửi:
- Các cán bộ và chiến sĩ toàn quân,

- Các thương binh, bệnh binh và quân nhân phục viên.
Các đồng chí,
Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân, tôi thân ái gửi lời hỏi thăm
các đồng chí.
Quân đội ta là một quân đội anh dũng, đã sinh ra và lớn lên trong cách mạng và
kháng chiến. Qua bao năm chiến đấu hy sinh gian khổ và anh dũng, quân đội ta đã
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Từ khi hoà bình trở lại, quân đội tiếp tục lập nhiều thành tích trong công việc củng
cố quốc phòng và giúp đỡ nhân dân, làm công tác địa phương.
Ngày nay nhân dân ta ở miền Bắc đã thoát khỏi ách đế quốc và phong kiến, nhưng
nhiệm vụ xây dựng miền Bắc của chúng ta còn nặng nề, sự nghiệp đấu tranh để
thống nhất nước nhà còn lâu dài và gian khổ.
Quân đội ta cần phải phát huy truyền thống cách mạng anh dũng và vẻ vang, nâng
cao chí khí phấn đấu, giữ vững kỷ luật, đoàn kết trên dưới, đoàn kết quân dân, ra
sức làm tròn mọi nhiệm vụ do Đảng và Chính phủ giao cho.
Các quân nhân phục viên, các thương binh, cần ra sức khắc phục khó khăn, phát
huy tính tích cực của mình trong sản xuất và mọi công tác khác.
Trong thời kỳ kháng chiến trước đây, ta đã từng gặp nhiều khó khăn, nhưng do
Đảng và Chính phủ lãnh đạo sáng suốt, quân và dân ta quyết tâm cho nên chúng ta
đã thu được thắng lợi lớn.
Ngày nay trước mắt chúng ta còn có khó khăn nhưng thuận lợi có nhiều hơn trước.
Với tinh thần quyết tâm và đoàn kết, chúng ta nhất định vượt được mọi khó khăn,
giành được thắng lợi to lớn.
Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và tiến bộ.

Chào thân ái.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠI BIỂU QUÂN ĐỘI, THƯƠNG BINH VÀ
QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN NHÂN DỊP TẾT ĐINH DẬU
(TRÍCH)
Các chú thương binh và quân nhân phục viên hôm nay có mặt ở đây về gặp anh em
nhớ nói lại cho anh em rõ. Thương binh là những người đã đưa một phần xương
máu phục vụ cho Tổ quốc. Họ là anh hùng. Quân nhân phục viên đã đánh giặc bao
năm, như vậy là đã kinh qua một lịch sử vẻ vang. Bây giờ các chú tùy khả năng mà
tham gia tăng gia sản xuất, không yêu cầu làm quá sức. Nhưng với truyền thống
oanh liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu. Có nhiều chú
đã cố gắng gương mẫu. Thế là rất tốt. Bác mong tất cả đều giữ được truyền thống
vẻ vang đó.
…
*
NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI BẾ MẠC ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ HAI
Tôi lấy danh nghĩa là một người yêu chuộng văn nghệ xin chúc mừng đại hội văn
nghệ thành công.
Cụ Hoàng vừa nói với tôi rằng tôi là một nhà văn nghệ, nhưng tôi chỉ nhận tôi là
một người yêu chuộng văn nghệ chứ không phải là một nhà văn nghệ.
Đã đến thăm, không nhiều thì ít tôi cũng có một vài ý kiến để các cụ, các anh chị
em tham khảo sau này, vì đại hội hôm nay bế mạc rồi.

Trong hơn mười năm nay - Từ Cách mạng Tháng Tám - trong mấy năm kháng
chiến anh dũng và hai năm xây dựng hoà bình, giới văn nghệ đã cố gắng cùng với
nhân dân từ Nam chí Bắc đấu tranh. Các nhà văn nghệ đều có công với cách mạng,
với kháng chiến, với xây dựng hoà bình.
Nhưng mà chúng ta nói chuyện với nhau phải thật thà: thành tích tuy có nhiều
nhưng thiếu sót cũng không ít. Đó là ý kiến của tôi, còn đúng hay không xin các cụ
và các anh chị em xét lại. Về thành tích trong Đại hội này, đứng về ý kiến của tôi
thì thành tích trội nhất là các cụ tới anh chị em đã thẳng thắn tự phê bình và thật
thà phê bình tức là đoàn kết mà đấu tranh và do đấu tranh đã đi đến đoàn kết hơn
trước. Bây giờ chúng ta phải đồng tâm, hợp lực nhằm nhiệm vụ của toàn dân nói
chung và giới văn nghệ nói riêng mà tiến tới.
Những nhiệm vụ gì?
- Đó là đấu tranh để củng cố miền Bắc, đấu tranh để thống nhất nước nhà.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ được tốt thì chúng ta phải học tập, chúng ta phải trau
dồi tư tưởng, trau dồi nghệ thuật, đi sâu vào quần chúng. Phải đi sát sự thực. Và
trong lúc tiến tới thì chúng ta phải trau dồi đạo đức cách mạng trước hết là đức
khiêm tốn.
Hoàn cảnh của chúng ta thuận lợi có nhiều mà khó khăn cũng không ít. Thuận lợi
đấy là do nhân dân ta ai cũng cố gắng ai cũng đoàn kết. Một mặt nữa chúng ta
được các nước anh em giúp đỡ tận tâm.
Vì hoàn cảnh nước ta tạm chia làm hai miền. Từ vĩ tuyến 17 trở vào đồng bào ta
đang sống vô cùng cực khổ dưới gót sắt của Mỹ - Diệm. Khó khăn như thế này chứ
dù khó khăn hơn nữa, nhưng tới quyết tâm đoàn kết thì chúng ta cũng khắc phục
được hết.
Nói chung, nhân dân ta như thế.

Nói riêng là giới văn nghệ đã có những đóng góp đáng kể. Già trẻ, gái trai Nam Bắc tất cả chúng ta đoàn kết, các ngành văn nghệ đoàn kết nhằm vào mục đích
chung phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng ta làm thế thì văn nghệ sĩ nhất
định sẽ tiến bộ hơn nữa, đồng thời có lực lượng là giúp đỡ nhân dân tiến bộ hơn
nữa.
Phần trước là tôi đứng về địa vị một người yêu chuộng văn nghệ mà nói. Bây giờ
đứng về địa vị một người chính trị, tôi xin hứa rằng Trung ương Đảng và Chính
phủ sẽ cố gắng trong khả năng của mình, giúp đỡ văn nghệ tiến lên.
*
NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
(TRÍCH)
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.
…
*
NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DỆT NAM ĐỊNH
(TRÍCH)
…

Nhà máy đang có hiện tượng tham ô lãng phí, mà nhất là lãng phí. Như vậy là thiệt
cho ai? Thiệt cho công nhân, thiệt cho Nhà nước, thiệt cho nhân dân. Nếu chỉ giám
đốc và cán bộ chống tham ô lãng phí, có làm nổi không? Phải có công nhân cùng
làm. Các cô, các chú phải khắc phục, vì tham ô lãng phí là có tội với nhân dân, với
Nhà nước. Tất cả cùng chống tham ô, lãng phí thì sẽ hết được.
…
*
LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP 1-5
(TRÍCH)
…
Nếu đại đa số nhân dân ra sức sản xuất và tiết kiệm, mà có kẻ không ra sức lao
động lại đầu cơ tích trữ, ăn cắp của công, hoặc lãng phí công sức và của cải của
nhân dân, thì sản xuất và tiết kiệm sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, chống đầu
cơ tích trữ, chống tham ô lãng phí cũng là một nhiệm vụ chung của cán bộ và nhân
dân.
Nhân dân ta sẵn có truyền thống tốt đẹp là lao động cần cù, sinh hoạt giản dị, lại có
tinh thần yêu nước nồng nàn. Chúng ta cần phát huy truyền thống và tinh thần ấy.
Cán bộ phải ra sức tuyên truyền giải thích và làm gương mẫu. Khi mỗi một đồng
bào đều hiểu rằng tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm tức là yêu nước, tức là
ích nước lợi nhà, thì phong trào ấy nhất định sẽ lan rộng ăn sâu, nhất định sẽ thành
công tốt đẹp.
…
*

NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN TRUNG, CAO CẤP CỦA BỘ QUỐC
PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC TỔNG CỤC
Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác hỏi thăm sức khoẻ các chú. Các
chú ở đây có đủ các đơn vị, các ngành, các cơ quan, nhà trường, cán bộ liên ngành,
miền Bắc, miền xuôi, miền ngược, trong Đảng và ngoài Đảng, già có, trẻ có, đó là
hình ảnh đoàn kết nhất trí của Quân đội nhân dân ta.
Thời gian nghiên cứu vừa qua, các chú đã hoàn toàn nhất trí với Nghị quyết Trung
ương Đảng lần thứ 12, đó là đều rất tốt. Trong Hội nghị, Tổng quân uỷ đã tự phê
bình thành khẩn, cán bộ phê bình tốt và tự phê bình bước đầu tốt. Các chú cũng
biết Đảng ta, quân đội ta, chế độ ta nhờ có phê bình và tự phê bình nên ngày càng
tiến. Phê bình và tự phê bình cũng ví như người đi hai chân. Hai chân cùng khoẻ
thì tiến mau, nếu một chân dài, một chân ngắn thì tiến chậm.
Trong Hội nghị, các chú đã phê phán và phân biệt rõ cái gì sai, cái gì đúng, kiểm
điểm ưu điểm, khuyết điểm trong một số công tác lớn, liên hệ thấy rõ những tư
tưởng tốt và tư tưởng sai lệch của bản thân, hiểu rõ hơn nhiệm vụ xây dựng quân
đội. Do đó mà củng cố được lập trường tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trên
với dưới, dưới với trên. Đó là những thành tích mà các chú cần phát triển.
Bây giờ có mấy điều Bác dặn, các chú nhớ lấy mà thực hiện: Cần tiếp tục học tập
nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa. Có nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa thì sau
này mới tránh được nhiều sai lầm khác. Tiếp tục học tập nâng cao lập trường tư
tưởng và trình độ kỹ thuật của mình. Kỹ thuật hiện nay càng ngày càng tiến, không
gắng học tập thì sẽ lạc hậu. Phải cố gắng xây dựng được nền nếp chính quy trong
đơn vị. Có người nói: ''Trước ta chẳng chính quy gì cũng đánh thắng. Không đúng.
Tình thế ngày một tiến. Trước là thời kỳ khác, nay là thời kỳ khác. Quân đội ta
nhất định phải tiến từng bước lên chính quy và hiện đại.

Phải học để phát huy tư tưởng đúng, uốn nắn tư tưởng không đúng. Tư tưởng
không đúng, cũng còn có nhiều. Nhưng có một tư tưởng mẹ: đó là chủ nghĩa cá
nhân. Chủ nghĩa cá nhân là trái với chủ nghĩa tập thể. Do chủ nghĩa cá nhân mà đẻ
ra các tư tưởng sai lệch khác. Trước hết là tư tưởng công thần. Do công thần sinh
ra kiêu ngạo, kèn cựa, địa vị. Đảng và quân đội ta có truyền thống đấu tranh anh
dũng; điều đó ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào để phát huy truyền thống tốt ấy
lên, không phải để vỗ ngực khoe ta có công với kháng chiến, với cách mạng, với
nhân dân. Ta nên biết rằng nếu chúng ta tách rời nhân dân, Đảng, quân đội thì
chúng ta không tài nào lập được công trạng gì cả. Công trạng của cá nhân chủ yếu
là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm
tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng
phải có.
Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra lo lắng tiền đồ bản thân. Cái này chẳng
những trong quân đội mà trong dân, chính, Đảng đều có. Muốn cho tiền đồ mình
được sung sướng, vẻ vang là đúng. Nhưng muốn cho mình sung sướng vẻ vang thì
trước hết phải làm cho nhân dân, bộ đội mình được sung sướng vẻ vang. Tiền đồ
cá nhân nằm trong tiền đồ tập thể. Không cố gắng làm cho tập thể sung sướng, vẻ
vang thì cá nhân không thể sung sướng vẻ vang được. Ví dụ: Trong một chuyến xe
lửa đang chạy (chuyến xe lửa là một tập thể), có người nghĩ rằng: ''Cùng đi thế này
chậm, ta nhảy xuống chạy chắc nhanh hơn''. Thế là nguy hiểm.
Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta ai cũng
muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong
lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon
mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức.
Vì vậy chúng ta phải cố gắng công tác sao cho dân tộc nhân dân mình được ăn
ngon, mặc đẹp thì bản thân sẽ được ăn ngon, mặc đẹp. Đảng và Chính phủ rất

muốn cho mọi người được no ấm nên đã đề ra tăng gia sản xuất và thực hành tiết
kiệm. Chỉ trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm mới cải thiện sinh
hoạt cho nhân dân, cán bộ, quân đội. Nhân dân Liên Xô ngày nay ai cũng được
sung sướng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, sau cách mạng thành công, nhân dân
Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng, gian khổ phấn đấu 18 năm trời, đời sống mới
được cải thiện và sung sướng như ngày nay. Ta so với Liên Xô thì thế nào? Dân ta
ít hơn, kinh tế lạc hậu, nước ta chưa thống nhất, hoà bình vừa mới ba năm; như vậy
mà cứ yêu cầu hưởng thụ, tăng lương, cải thiện sinh hoạt nhanh là chủ quan.
Tóm lại, các chú cần tiếp tục học tập, uốn nắn tư tưởng sai lệch, nhất là tư tưởng cá
nhân chủ nghĩa. Mặt khác, phải đề cao trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng quân đội, trước mắt là hoàn thành tốt chỉnh huấn cán bộ sơ cấp và chiến
sĩ, đồng thời cố gắng giúp Đảng và Chính phủ, quân đội giải quyết khó khăn, phát
huy thuận lợi.
Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt
thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết. Đoàn kết trên dưới, cán bộ và chiến sĩ,
miền Nam và miền Bắc, trong và ngoài Đảng, quân đội và nhân dân, đoàn kết rộng
rãi với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân ưa chuộng hoà bình trên
thế giới. Các chú đều biết, trong kháng chiến ta gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng
địch mạnh hơn ta nhiều, nhưng nhờ đoàn kết mà ta đã thắng. Nay trong xây dựng
hoà bình, ta cũng biết đoàn kết thì nhất định thành công. Không phải chỉ đoàn kết
ngoài miệng mà phải thực sự, đoàn kết trong công tác, trong học tập. Muốn đoàn
kết tốt thì phải phê bình, tự phê bình tốt, nghĩa là xuất phát từ đoàn kết mà phê
bình và tự phê bình, phê bình và tự phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa, đó là một
điểm rất quan trọng. Thực hiện đúng nhất định sẽ khắc phục được nhiều khó khăn,
tranh thủ được miền Nam, xây dựng được nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân
chủ, giàu mạnh.

Chúc các chú vui vẻ, mạnh khoẻ, cố gắng tranh lấy thành tích mới, Bác gửi lời hỏi
thăm tất cả cán bộ và chiến sĩ ở đơn vị và đồng bào nơi các chú đóng quân.
*
NÓI CHUYỆN VỚI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(TRÍCH)
…
Tất cả đồng bào chúng ta phải ra sức tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm. Nếu
không sản xuất thì không có tiêu dùng. Nhưng nếu sản xuất ra chừng nào tiêu dùng
hết chừng đó thì không lại hoàn không. Vì vậy, mỗi người chúng ta đều cố gắng
tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm thì chúng ta cải thiện được đời sống của
chúng ta.
…
… Chúng ta phải dùng cần kiệm để xây dựng đất nước, tức là chúng ta phải tăng
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm... Nói đến tiết kiệm thì mình đừng có nghĩ đến cá
nhân mình nhiều quá, mà phải nghĩ đến đồng bào nữa... Nếu mình nghĩ đến đồng
bào thì nhất định tiết kiệm được, không lo xa phí.
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN THANH HÓA
(TRÍCH)
…
Chúng ta làm việc suốt năm, vui ngày Tết là xứng đáng, nhưng vui một cách lành
mạnh thì nên vui. Tết vừa qua ta đã lãng phí nhiều... Tôi mong các cụ, các bà

chống lãng phí, vì lãng phí chỉ có hại cho dân, cho nước, cho nhà, vì nó đưa đến
phong tục hủ bại, rượu chè, hút sách. Một dân tộc đang tiến lên chủ nghĩa xã hội,
những cái đó không thể tha thứ được.
…
*
THƯ CẢM ƠN THƯƠNG BINH BỆNH BINH TRẠI AN DƯỠNG HÀ NAM
… Các chú là những chiến sĩ đã được Quân đội nhân dân ta rèn luyện về đạo đức
và kỷ luật cách mạng, là những người con đã hy sinh một phần xương máu để bảo
vệ nước nhà. Vậy các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của
quân đội cách mạng là: giữ gìn kỷ luật, đoàn kết chặt chẽ, thật sự đoàn kết, thương
yêu giữa anh em thương, bệnh binh với nhau, giữa thương, bệnh binh với cán bộ và
nhân viên giúp việc ở trại, giữa thương, bệnh binh trong trại với đồng bào xung
quanh. Mong các chú làm đúng những lời Bác dặn trên đây và hứa với Bác: Trại
thương binh Hà Nam sẽ là một trại gương mẫu...
*

NÓI CHUYỆN VỚI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN TỈNH NGHỆ AN
(TRÍCH)
…
Còn có một số đảng viên, cán bộ đang còn xa xỉ, tham ô, lãng phí, không biết tiếc,
biết tôn trọng của công, không biết thương tiếc của cải do mồ hôi nước mắt đồng
bào làm ra. Do đó mà đẻ ra xa xỉ…
…

Tất cả chúng ta từ trên xuống dưới, cán bộ cũng như đảng viên, đoàn viên phải làm
nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta là quan tâm lo lắng đến đời sống của nhân dân.
Nếu quan tâm đến đời sống của nhân dân thì thật sự không có tham ô, lãng phí.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI HỘI NGHỊ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH
HÀ TĨNH
(TRÍCH)
…
Hiện nay về thuần phong mỹ tục bị kém sút. Có một số người còn rượu chè, cờ
bạc. Say thì sưa, nói đại, làm đại, ăn cắp, ăn trộm hại đến sản xuất, hại đến tiết
kiệm, hại đến đạo đức. Có một số người đồng bóng lạc hậu, mê tín bị những kẻ xấu
lợi dụng để xoay tiền. Vì vậy, đồng bào phải cố gắng xây dựng lại thuần phong mỹ
tục để hạn chế và tiễu những tệ nạn đó.
…
*
NÓI CHUYỆN Ở TRƯỜNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Hôm nay, Bác đến thăm các cô, các chú. Bác sẽ nói chung về công đoàn và nói
riêng cho cán bộ công đoàn. Bác sẽ nói vắn tắt mấy điểm:
1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng
mình là đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng
được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc.

Bởi thế, công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu: công nhân không có
sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi
được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của đảng trong hàng ngũ
giai cấp công nhân.
2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng.
Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào?
Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp
công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân,
đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói chung, cho giai cấp công nhân nói riêng làm
chủ nước nhà.
Vậy, đã là người chủ nước nhà, thái độ phải thế nào cho đúng?
Công nhân phải hiểu tương lai của công nhân và tương lai của xí nghiệp phải dính
liền. Công nhân phải hiểu xí nghiệp là của mình, làm chủ nước nhà là nói chung,
làm chủ xí nghiệp là nói riêng, xí nghiệp có phát triển, tương lai của công nhân
mới tiến lên.
Cá nhân mỗi công nhân, đối với nước nhà phải thế nào?
Chế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng
hoà là của ta, phải bảo vệ Nhà nước của ta, ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến
chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm.
Còn thế nào nữa?
Công nhân phải hiểu lao động là vẻ vang. Trước kia ta lao động cho tư bản, phong
kiến, đế quốc. Công nhân miền Nam hiện nay cũng thế. Còn ta bây giờ lao động
cho ta. Bất cứ làm nghề gì, có ích cho nước nhà, cho nhân dân, cho giai cấp, đều là

vẻ vang. Bất cứ nấu bếp, quét nhà hay làm chủ tịch, đều phải lao động cả, làm gì
ích nước lợi dân là vẻ vang.
Của cải mình lao động ra là của nước nhà, của nhân dân, là của mình, là của công.
Nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân phải bảo vệ của cải ấy. Để bảo vệ của cải
chung đó, đối với thói tham ô, lãng phí, ta phải chống lại.
Thế đã đủ chưa?
Chưa đủ, mỗi một công nhân, đã là chủ của xí nghiệp, chủ nước nhà, phải tự
nguyện tự giác giữ kỷ luật lao động. Giờ làm việc thì đi chậm, chưa hết giờ đã nghỉ
không phải là thái độ của người chủ xí nghiệp, chủ Nhà nước. Nếu ai cũng hăng
hái làm mà có một số công nhân lười cũng không được! Muốn giữ kỷ luật lao động
phải có tinh thần hăng hái, có tính sáng tạo. Hăng hái thì các cô các chú đã biết.
Còn thế nào là tính sáng tạo? Trước kia tư bản không cho công nhân phát triển tài
năng. Nhà máy dệt Nam Định trước chỉ cho mỗi công nhân đứng một máy, nay về
ta thì công nhân đứng được nhiều máy. Nhà máy về ta, ta cố làm nhiều, làm tốt,
tìm hết mọi cách để tiến bộ mãi, đó là tính sáng tạo, đó là thái độ tiên tiến.
Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi đua không phải là tranh đua. Mọi
người phải cố gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi
sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ.
Thi đua là phải làm cho tốt. Làm xấu mau hỏng, dùng không bền. Lại phải
làm nhiều mới đủ dùng. Phải làm nhanh và phải làm rẻ, không phí phạm thì giờ,
nguyên vật liệu, v.v..
Hiện nay có hai khẩu hiệu: Tăng gia sản xuất và Thực hành tiết kiệm. Hai điều đó
phải đi đôi, thiếu một là không được. Mục đích công đoàn là phải cải thiện dần đời
sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói
riêng và của nhân dân nói chung.

Bây giờ anh em mong được lên lương có chính đáng không? Có. Nhưng lương
tăng gấp đôi mà hàng đắt, vẫn không ăn thua gì. Nuôi lợn ít mà muốn ăn thịt nhiều
là không được.
Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân, công nhân phải hiểu để giải thích
cho nhân dân là: phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.
Tiền và hàng hoá phải đi đôi với nhau.
Nói về ngân sách của ta, Nhà nước thu thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp,
v.v. để chi tiêu cho các công việc ích lợi cho dân, nhưng ta thu còn ít mà phải chi
nhiều, nên còn nhờ các nước bạn giúp. Phải hiểu đó là tinh thần quốc tế vô sản rất
quý. Song sự giúp đỡ của các nước bạn cho ta cũng chỉ có hạn. Căn bản là ta phải
tự lực cánh sinh, cố gắng sản xuất.
Về cải thiện sinh hoạt, tuyên truyền của công đoàn có lệch lạc, chỉ nói đời sống
công nhân Liên Xô, Trung Quốc hiện nay sung sướng, lương cao, nhà rộng, có xe
ô tô, v.v…Điều đó đúng, nhưng mới chỉ đúng một nửa. Liên Xô lúc Cách mạng
Tháng Mười mới thành công cái gì cũng còn thiếu, được thứ gì ngon thì bán ra
ngoài để mua máy móc sản xuất. Có thể nói là nhân dân và giai cấp công nhân
Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng. Mãi 9 năm sau, tình hình mới khá
hơn. Trung Quốc cũng vậy, cách mạng thành công năm 1949 mà mãi đến năm
1954 mới cải thiện sinh hoạt được bước đầu. Ta thì mới xây dựng hoà bình được 2
năm. Bây giờ mà đòi cái gì cũng đủ và vô lý. Tuy vậy, Đảng và Chính phủ cũng
luôn luôn chú ý cải thiện đời sống cho công nhân. Bây giờ có đỡ hơn trước, nhưng
phải dần dần, mỗi mùa một ít, mỗi năm một ít. Có người hoặc không hiểu hoặc cố
ý không muốn hiểu. Họ muốn chia rẽ Đảng với công nhân, chia rẽ Chính phủ với
nhân dân. Ai nói sai, ta phải phản đối.

Tóm lại, về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu mình là chủ xí nghiệp, chủ nước
nhà, hiểu lao động là vẻ vang, phải giữ gìn của công, chống tham ô lãng phí, phải
bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm tốt, nhiều, mau, rẻ. Cải thiện sinh hoạt
phải dựa trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.
3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học…
4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này đoàn kết với nhà máy khác, cán
bộ công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Người ta thường nói đoàn kết
là sức mạnh vô địch. Ta kháng chiến thắng lợi, cũng nhờ đoàn kết. Ta xây dựng
hoà bình thắng lợi, cũng nhờ đoàn kết.
…
5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích cho
công nhân rõ tình hình trong nước và ngoài nước. Ví dụ: có người hỏi củng cố
miền Bắc là thế nào? Tranh thủ miền Nam là thế nào? Tại sao phải làm như vậy
mới thống nhất được nước nhà? Phải giải thích cho họ hiểu. Nếu không, họ sẽ
hoang mang. Sau Cách mạng tháng Mười, công nhân Liên Xô đều hiểu nếu mỗi
người cố gắng sản xuất thêm 1 kilô than thì có lợi cho việc xây dựng tổ quốc và
đánh lui ngoại xâm. Ta bây giờ cũng thế, nếu ai nấy đều tăng gia sản xuất, thì
không những lợi cho ta ở miền Bắc, mà còn giúp đồng bào miền Nam chống Mỹ Diệm nữa... Đó là những ví dụ để giải thích.
Do hiểu tình hình mà nâng cao tinh thần yêu nước của công nhân.
6. Công đoàn phải lãnh đạo hướng dẫn công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không
quan liêu. Phải dân chủ, bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiểm tra. Làm mà
không kiểm tra thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp
thời sửa chữa.

Cuối cùng Bác tin cho các cô, các chú biết là khoá họp thứ sáu của Quốc hội đã
thông qua nghị quyết giao cho Chính phủ làm đạo luật về công đoàn. Công đoàn
phải giúp Chính phủ làm đạo luật ấy cho tốt.
*

DIỄN VĂN KHAI MẠC LỚP HỌC LÝ LUẬN KHÓA I TRƯỜNG NGUYỄN ÁI
QUỐC
Các đồng chí,
Hôm nay trường lý luận của Đảng ta khai mạc, thay mặt Trung ương, tôi chúc các
đồng chí cố gắng, chúc nhà trường thành công.
Nhân dịp này, tôi nêu mấy ý kiến về học tập lý luận.
Vì sao phải học lý luận?
Trước hết, Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là để nâng cao trình độ lý
luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình
thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm to hơn công tác của mình, hoàn thành
tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình.
Đảng ta là một Đảng Mác - Lênin, đã dược rèn luyện, thử thách lâu dài trong đấu
tranh gian khổ, vì thế Đảng ta có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như: trung thành với chủ
nghĩa Mác - Lênin, với tinh thần quốc tế vô sản, chiến đấu kiên quyết, nhiệt tình
cách mạng dồi dào, có truyền thống đoàn kết nhất trí. Tuy vậy, Đảng ta còn có
nhiều nhược điểm mà trong những nhược điểm lớn là trình độ lý luận còn thấp
kém.
Vì Đảng ta có nhiều ưu điểm, cho nên đã lãnh đạo cách mạng thu được những
thắng lợi to lớn và căn bản. Nhưng mặt khác, vì trình độ lý luận thấp kém cho nên

đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo,
Đảng ta không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, ví dụ chúng
ta đã phạm những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, hoặc
những khuyết điểm trong việc lãnh đạo kinh tế.
Hiện nay, nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta là gì? Đứng trong cả nước mà nói, thì
ta chưa hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nhưng đứng về
miền Bắc mà nói thì từ khi hoà bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng,
ta đã bước vào thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta tiếp tục
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và đấu tranh thống
nhất nước nhà trong những điều kiện thuận lợi: chủ nghĩa xã hội đã thành hệ thống
thế giới hùng mạnh; phong trào hoà bình dân chủ và dân tộc giải phóng lên cao;
miền Bắc đã được giải phóng, đang được xây dựng và ngày càng củng cố, nhân
dân ta ở miền Nam đã được rèn luyện thử thách qua cuộc kháng chiến trường kỳ
và ba năm đấu tranh hoà bình. Tuy vậy, những nhiệm vụ đó cũng có nhiều mặt rất
khó khăn và phức tạp, ví dụ như: tình hình thế giới và trong nước đã biến đổi đòi
hỏi chúng ta phải có những đường lối, phương châm, phương pháp đấu tranh cho
thích hợp, kẻ thù của chúng ta rất xảo quyệt… Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải tự
nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình thì phải tổ chức học tập lý luận
trong toàn Đảng, trước hết là trong cán bộ cốt cán của Đảng.
Ở miền Bắc, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc
cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc nhất.
Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch
sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và
thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đổi quan hệ sản
xuất cũ, xoá bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản xuất mới không có bóc lột
áp bức. Muốn thế, chúng ta phải dần dần biến nước ta từ một nước nông nghiệp

lạc hậu thành một nước công nghiệp. Chúng ta phải dần dần tập thể hoá nông
nghiệp. Chúng ta phải tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương
nghiệp tư nhân, đối với thủ công. Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ
thành một nước văn hoá cao và đời sống tươi vui hạnh phúc. Chúng ta lại phải tiến
hành những nhiệm vụ đó trong những điều kiện đặc biệt của nước ta, nghĩa là trên
cơ sở của một xã hội vừa mới thoát khỏi ách thực dân, phong kiến, hết sức lạc hậu,
và trong hoàn cảnh nước ta đang bị chia cắt làm hai miền.
Trong những điều kiện như thế, chúng ta phải dùng những phương pháp gì, hình
thức gì, đi theo tốc độ nào để tiến dần lên chủ nghĩa xã hội? Đó là những vấn đề
đặt ra trước mắt Đảng ta hiện nay. Muốn giải quyết tốt những vấn đề đó, muốn đỡ
bớt mò mẫm, muốn đỡ phạm sai lầm, thì chúng ta phải học tập kinh nghiệm các
nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo. Chúng ta phải
nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, để dùng lập trường, quan điểm,
phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin, mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta,
phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta
mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra
được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ
nghĩa thích hợp với tình hình nước ta. Như thế là phải học tập lý luận, phải nâng
cao trình độ lý luận chung của Đảng, trước hết là của cán bộ cốt cán của Đảng.
Mặt khác, trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng cần phải mạnh hơn bao
giờ hết. Muốn cải tạo xã hội mà Đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng
cao mình thì không thể được. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi đảng viên
và cán bộ phải có lập trường giai cấp vô sản thật vững chắc, giác ngộ về chủ nghĩa
xã hội cao, đòi hỏi cán bộ và đảng viên phải rửa sạch ảnh hưởng của những tư
tưởng của giai cấp bóc lột, rửa sạch chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện chủ nghĩa tập thể.
Nó đòi hỏi cán bộ và đảng viên phải khắc phục các bệnh quan liêu và cô độc hẹp

hòi để liên hệ chặt chẽ với quần chúng do đó mà phát huy được đầy đủ tính sáng
tạo của hàng triệu quần chúng, nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa
xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của
hàng chục triệu người. Muốn thế phải nâng cao trình độ lý luận chung của Đảng,
phải tổ chức học tập lý luận trong Đảng, trước hết là trong những cán bộ cốt cán
của Đảng.
Xem thế, chúng ta thấy học tập lý luận là một sự bức thiết đối với Đảng ta như thế
nào.
Lý luận quan trọng đối với Đảng như thế nào? Lênin người thầy vĩ đại của chúng
ta đã tóm tắt sự quan trọng của lý luận trong mấy câu như sau: ''Không có lý luận
cách mạng thì không có phong trào cách mạng'' và ''Chỉ có một đảng có lý luận tiền
phong hướng dẫn thì mới có thể làm tròn được vai trò chiến sĩ tiền phong''...
Xem kinh nghiệm của các Đảng anh em, thì chúng ta càng thấy sự bức thiết, sự
quan trọng của việc tổ chức học tập lý luận cho Đảng, trước hết là cho các cán bộ
cốt cán của Đảng.
**
*
Còn tinh thần học tập lý luận trong cán bộ chúng ta như thế nào?
Có thể nói từ trước đến nay, Đảng ta chưa bao giờ đứng trước nhiều vấn đề phức
tạp, to lớn và khó khăn như bây giờ. Trong tình hình đó, nói chung cán bộ ta đều
cảm thấy nhược điểm của mình là thiếu lý luận, cho nên đều cảm thấy sự cần thiết
phải học tập lý luận và yêu cầu Đảng phải tổ chức học tập lý luận cho cán bộ. Đó
là một hiện tượng rất tốt. Chúng ta phải phát huy tinh thần cầu học, cầu tiến bộ đó
để đẩy mạnh phong trào học tập lý luận trong Đảng ta. Nhưng không phải cán bộ ta
ai cũng hiểu như vậy. Ví dụ, trong Đảng ta hiện nay còn có nhiều người chỉ biết

vùi đầu suốt ngày vào công tác sự vụ, không nhận thấy sự quan trọng của lý luận,
cho nên còn có hiện tượng xem thường học tập hoặc là không kiên quyết tìm biện
pháp để điều hoà công tác là học tập. Hoặc là sau một thời kỳ học tập tại chức có
cán bộ phàn nàn trước những khó khăn của việc đọc tài liệu, khó khăn đào sâu suy
nghĩ, nhất là đối với những người trình độ văn hoá còn kém, ít quen đọc sách và
suy nghĩ. Hoặc vì chúng ta đã áp dụng một số kinh nghiệm một cách thiếu sáng
tạo, không có kết quả, cho nên thiếu tin tưởng đối với sự cần thiết phải học tập lý
luận, học tập kinh nghiệm của các nước anh em, v.v.. Đó là những hiện tượng của
chủ nghĩa kinh nghiệm cần phải khắc phục. Đó cũng là một số hiện tượng có tính
chất chủ nghĩa xét lại, cần phải đề phòng, để đẩy mạnh phong trào học tập lý luận
hiện nay.
**
*
Trên đây là nói sự quan trọng của việc học tập lý luận. Bây giờ nói đến vấn đề lý
luận liên hệ với thực tế. Lý luận rất cần thiết, nhưng nếu cách học tập không đúng
thì sẽ không có kết quả. Do đó, trong lúc học tập lý luận, chúng ta cần nhấn
mạnh: Lý luận phải liên hệ với thực tế.
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác
– Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý
luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Vì vậy cho nên trong khi
nhấn mạnh sự quan trọng của lý luận, đã nhiều lần đồng chí Lênin nhắc đi nhắc lại
rằng lý luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động
cách mạng; và lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng
tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong
thực tiễn sinh động. Những người cộng sản các nước phải cụ thể hoá chủ nghĩa
Mác - Lênin cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh từng lúc và từng nơi.

Trường Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho
sự nghiệp của giai cấp vô sản. Các đồng chí đều là những cán bộ cốt cán của Đảng.
Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành
những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí
tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin,
học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp
dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề
thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta. Như thế chúng ta học tập lý luận là
cốt để áp dụng đào thực tế. Vậy thế nào là lý luận liên hệ với thực tế?
- Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học để vận dụng chứ không phải học lý
luận vì lý luận, hoặc vì tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả
với Đảng. Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ cho sạch.
- Không phải học để thuộc lòng từng câu từng chữ, đem kinh nghiệm của các nước
anh em áp dụng một cách máy móc. Nhưng chúng ta phải học chủ nghĩa Mác Lênin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của nước ta, cho hợp với điều
kiện đặc biệt của nước ta.
Khi vận dụng thì bổ sung, làm phong phú thêm lý luận bằng những kết luận mới
rút ra từ trong thực tiễn cách mạng của ta.
Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri
thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa
Mác - Lênin và sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân từ trước đến
nay của tất cả các nước. Nó là: “Khoa học về các quy luật phát triển của tự nhiên
và xã hội; khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột; khoa
học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước; khoa học về xây dựng chủ
nghĩa cộng sản'' (Xtalin).

Thực tế là các vấn đề mình phải giải quyết, làm mâu thuẫn của sự vật. Chúng ta là
những người cán bộ cách mạng, thực tế của chúng ta là những vấn đề mà cách
mạng đề ra cho ta phải giải quyết. Thực tế bao gồm rất rộng. Nó bao gồm kinh
nghiệm công tác và tư tưởng của cá nhân, chính sách và đường lối của Đảng, kinh
nghiệm lịch sử của Đảng cho đến các vấn đề trong nước và trên thế giới. Trong khi
học tập, đó là những thực tế mà chúng ta cần liên hệ. Tuy vậy, ở như trường trước
hết chúng ta cần liên hệ với tư tưởng và công tác của mình, nghĩa là dùng lý luận
đã học được để phân tích những thắng lợi và thất bại trong công tác, những mặt
đúng mặt sai trong tư tưởng, phân tích một cách toàn diện và tìm nguồn gốc đúng
sai về lập trường, quan điểm về phương pháp của mình. Làm như thế là tổng kết để
làm cho nhận thức của chúng ta đối với các vấn đề đó được nâng cao hơn và công
tác có kết quả hơn. Chúng ta làm cách mạng nhằm mục đích cải tạo thế giới cải tạo
xã hội. Muốn cải tạo thế giới và cai tạo xã hội thì trước hết phải tự cải tạo bản thân
chúng ta. Do đó, cho nên trước hết là phải liên hệ luận với thực tế công tác và tư
tưởng của mình, để tự cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng của mình về lập trường,
quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Khi học tập, chúng ta cũng cần liên hệ với những vấn đề thực tế trong nước và trên
thế giới, những vấn đề và nhiệm vụ cách mạng hiện nay đề ra cho Đảng ta, đem lý
luận học đường tìm xem đường lối và phương pháp giải quyết các vấn đề đó như
thế nào cho đúng, hoặc phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của Đảng và tìm
nguyên nhân của những thành công và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp cho việc
củng cố lập trường, nâng cao quan điểm và phương pháp của mình.
Tuy vậy cũng cần tránh sự lệch lạc đòi hỏi trong lúc học tập phải giải quyết tất cả
mọi vấn đề thực tế. Thực tế của cách mạng rất rộng, giải quyết các vấn đề thực tế
ấy là cả một quá trình lâu dài của toàn Đảng. Ở nhà trường chỉ có thể đặt cơ sở cho
việc liên hệ với thực tế mà thôi…

Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lênin với tình hình thực tế của nước ta,
cho nên đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác. Tuy vậy, việc kết hợp chân lý
của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam chưa được hoàn
toàn. Có nhiều sai lầm, là do sự thiếu kết hợp đó. Ví dụ, những sai lầm trong cải
cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, xây dựng kinh tế. Hiện nay, đứng về mặt xây
dựng chủ nghĩa xã hội, tuy chúng ta đã có những kinh nghiệm dồi dào của các
nước anh em, nhưng chúng ta cũng không thể áp dụng những kinh nghiệm ấy một
cách máy móc, bởi vì nước ta có những đặc điểm riêng của ta.
Không chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm
của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều. Nhưng
nếu quá nhấn mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ biến của những kinh
nghiệm lớn, cơ bản của các nước anh em, thì sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng của chủ
nghĩa xét lại. Vì vậy, song song với việc nhấn mạnh sự quan trọng của học tập lý
luận, chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh nguyên tắc lý luận liên hệ với thực tế.
Chúng ta phải khắc phục bệnh giáo điều, đồng thời phải đề phòng chủ nghĩa xét
lại. Tóm lại các đồng chí cần nhận thức sự quan trọng của học tập lý luận để hăng
hái học tập, đồng thời trong khi học tập, phải đem những điều học được để phân
tích và giải quyết các vấn đề thực tế trong công tác, trong tư tưởng của bản thân
mình và của Đảng, có như thế thì việc học tập của các đồng chí mới thu được kết
quả tốt.
Muốn thực hiện nguyên tắc lý luận liên hệ thực tế, muốn cho việc học tập đạt được
mục đích đề cao lý luận, cải tạo tư tưởng, tăng cường đảng tính, thì cần phải có thái
độ học tập cho đúng.
- Phải khiêm tốn, thật thà. Trong Đảng ta trình độ lý luận còn thấp kém, không ai
có thể tự xưng mình là giỏi lý luận. Do đó, phải nêu cao tinh thần khiêm tốn thật
thà. Đào sâu suy nghĩ khi nghiên cứu các tác phẩm của Mác - Lênin, các bài giảng

của các đồng chí giáo sư bạn, cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không
biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số 1 của học tập.
- Phải tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người
cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được, do đó mà tích cực tự động hoàn thành
kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, cố gắng, không lùi bước trước bất kỳ
khó khăn nào trong việc học tập.
- Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải
đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách, có vấn đề
chưa thông suốt thì mạnh dạn đề đạt và thảo luận cho vỡ lẽ. Đối với bất cứ vấn đề
gì đều phải đặt câu hỏi vì sao? đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực
tế không, có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách
vở một cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ chín chắn.
- Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không được ba phải, điều hoà.
- Phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau học tập, mạnh dạn phê bình và thật thà tự phê
bình và khi phê bình, tự phê bình thì phải xuất phát từ ý muốn đoàn kết, để đạt đến
đoàn kết mới trên cơ sở mới.
Các đồng chí phải dần dần xây dựng thái độ học tập đó thành một tác phong
thường xuyên trong quá trình học tập. Có như thế thì mới đúng nguyên tắc lý luận
liên hệ với thực tế, làm cho việc học tập của chúng ta đạt được mục đích đào tạo
những cán bộ biết vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa
Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề cách mạng cụ thể.
Tôi phát biểu mấy ý kiến đó để giúp các đồng chí nghiên cứu. Một lần nữa, chúc
nhà trường thành công.
*
BÀI NÓI CHUYỆN NHÂN DỊP VỀ THĂM KHU MỎ

(TRÍCH)
…
Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi
trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất
đều là đày tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần,
kiệm, liêm, chính.
…
*
NÓI CHUYỆN VỚI ANH CHỊ EM HỌC VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM (KHOÁ III)
(TRÍCH)
…
Lịch sử của xã hội do người lao động tạo ra. Sự phát triển của lịch sử là quy luật
không ai ngăn trở được.
Chế độ cộng sản nguyên thuỷ biến đổi thành chế độ nô lệ. Chế độ nô lệ biến đổi
thành chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến biến đổi thành chế độ tư bản chủ
nghĩa. Chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ biến đổi thành chế độ xã hội chủ
nghĩa.
Một chế độ này biến đổi thành một chế độ khác là cả một cuộc đấu tranh gay go,
kịch liệt và lâu dài giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái cũ và cái mới, giữa cái thoái
bộ và cái tiến bộ, giữa cái đang suy tàn và cái đang phát triển. Kết quả là cái mới,
cái đang tiến bộ nhất định thắng.
…

Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới, một
xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng nghĩa là ai
cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít
hưởng ít, không làm không hưởng.
Muốn xã hội giầu thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải tăng gia
sản xuất, thực hành tiết kiệm.
Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, kết quả sẽ là những thứ gì cũng đầy đủ
dư dật. Lúc đó là lúc ai cũng đưa hết tài năng của mình cống hiến cho xã hội,
đồng thời ai cần dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chữ Trung Quốc nói: “Các tận
sở năng, các thủ sở nhu”.Thế là chế độ cộng sản.
…
Các đồng chí có muốn cải tạo xã hội không? Muốn cải tạo xã hội thì phải cải tạo
mình. Có một số đồng chí thấy nói chữ cải tạo thì xấu hổ. Cải tạo xã hội thì đúng
nhưng cải tạo mình thì không đồng ý.
Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải
cải tạo tư tưởng. Nếu không có tư tưởng xã hội chủ nghĩa thì không làm việc xã hội
chủ nghĩa được.
Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? Tư tưởng xã hội chủ nghĩa nói tóm tắt là phải đặt
lợi ích chung của cả nước lên trên hết, lên trên lợi ích của cá nhân mình. Tư tưởng
xã hội chủ nghĩa và tư tưởng cá nhân chủ nghĩa chống đối nhau, nếu cứ lo cho
mình không lo cho làng, cho nước thì không thể có tư tưởng xã hội chủ nghĩa
được.
Mỗi người phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa đúng đắn, thì mới có thể góp phần
xứng đáng vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mọi người chúng ta phải yêu quý
lao động và người lao động, nhất là lao động chân tay.

Chúng ta, nhất là những trí thức, chúng ta sinh trưởng khá lâu dưới chế độ thực dân
và phong kiến, chịu ảnh hưởng chế độ ấy khá sâu, vô tình nhiễm vào những cái xấu
cũng khá nhiều, trong bản thân chúng ta tư tưởng cũ còn nhiều. Cách mạng thành
công đã 13 năm, nhưng lại kháng chiến 8, 9 năm, nên việc giáo dục xã hội chủ
nghĩa còn ít, tư tưởng cũ chưa đi hết, tư tưởng mới chưa vào nhiều.
Bây giờ các đồng chí có cơ hội để nghiên cứu học tập, cải tạo những cái gì không
đúng, học tập những tư tưởng tốt. Ghét, bụi còn chải giũa được, nhưng tư tưởng
phải đấu tranh gay gắt, không phải dễ dàng. Đấu tranh để tiến bộ, nếu không đấu
tranh thì thoái bộ, nên chúng ta phải cố gắng học tập cải tạo, quyết tâm cải tạo.
Đảng và Chính phủ thì cố gắng giáo dục chúng ta, giúp chúng ta cải tạo.
Mục đích cải tạo là làm cho những người trí thức chúng ta trở thành những người
trí thức của giai cấp công nhân, hết lòng hết sức phục vụ công nông, góp phần ứng
đáng và vẻ vang vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Ý nghĩa hai chữ cải tạo là như thế nào?
Chúng ta quyết tâm, thì tiến lên chủ nghĩa xã hội nhất định thành công.
*
THƯ GỬI ANH EM THƯƠNG BINH, BỆNH BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

Thân ái gửi: Các anh em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ!
Nhân ngày 27 tháng 7, thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi thân ái gửi lời thăm các
gia đình liệt sĩ, các anh em thương binh, bệnh binh.
Nhân dịp này, Bác có mấy lời nhắc nhủ anh em như sau:

Từ ngày hoà bình lập lại, anh em đã cố gắng nhiều và có nhiều thành tích trong học
tập và tăng gia sản xuất. Đã có người được bầu là chiến sĩ thi đua và lao động xuất
sắc, cán bộ gương mẫu...
Các đồng chí ấy trước đã ra sức giết giặc trong thời kỳ kháng chiến, nay lại ra sức
sản xuất trong thời kỳ hoà bình. Như thế là rất tốt. Các anh em thương binh cần noi
gương những đồng chí đó.
Nhưng cũng có một số ít vẫn còn tư tưởng và hành động không đúng, không gương
mẫu, chưa thật đoàn kết với đồng bào địa phương. Bác mong những anh em đó cố
gắng sửa chữa để tiến bộ.
Bác mong những anh em thương tật nặng thì yên tâm an dưỡng. Các anh em khác
thì tuỳ khả năng của mình, hăng hái tham gia sản xuất trong các tổ đổi công và hợp
tác xã.
Tôi thân ái gửi lời hỏi thăm và chúc các gia đình liệt sĩ đạt được nhiều thành tích
trong công việc tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để góp phần vào công
cuộc xây dựng tổ quốc.
Tôi mong đồng bào các nơi sẵn sàng giúp đỡ anh em thương binh, bệnh binh và gia
đình liệt sĩ trong việc sản xuất làm ăn.
Cuối cùng tôi cũng nhắc các cơ quan, đoàn thể phải chấp hành một cách chu đáo
các chính sách của Đảng và Chính phủ đối với anh em thương binh, bệnh binh và
gia đình liệt sĩ.
Chào thân ái.
*
ĐÀO TẠO THẾ HỆ TƯƠNG LAI LÀ TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ NHƯNG
RẤT VẺ VANG

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, gì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.
Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân
dân, Đảng, Chính phủ giai các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các
chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Mong mọi người phải cố
gắng làm trọn nhiệm vụ.
Tất cả các giáo viên chớ nên cho học thế này đã là đủ, mà phải tiếp tục học tập
thêm dể tiến bộ mãi.
*
NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ VĂN HOÁ
(TRÍCH)
… Nói về văn hoá thì cán bộ có cố gắng, mà văn hoá nói chung thì có thành tích,
đấy là điều đáng khen, nhưng khuyết điểm cũng còn khá nhiều. Lấy một ví dụ thôi:
Nói là khôi phục vốn cũ, thì nên khôi phục cái gì tốt còn cái gì không tốt thì phải
loại dần ra. Xem ra thì năm nay tương đối khá, còn như năm ngoái, khi khôi phục
vốn cũ thì khôi phục cả đồng bóng, rước xách thần thánh. Vì khôi phục như thế,
nên ở nông thôn nhiều nơi quên cả sản xuất, cứ trống mõ bì bõm, ca hát lu bù. Có
những xã góp đến mấy triệu đồng đi mua áo, mua mũ, mua bia. Như thế nói là khôi
phục vốn cũ có đúng hay không? Cái gì tốt thì ta nên khôi phục và phát triển, còn
cái gì xấu thì ta phải bỏ đi.
Sau đây, Bác nêu mấy ý kiến để giúp các cô các chú thảo luận. Hiện nay, nhiệm vụ
của toàn Đảng, toàn dân ta là gì? Là xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã
hội để làm cơ sở vững chắc cho việc đấu tranh thống nhất nước nhà. Muốn đấu
tranh thống nhất nước nhà thắng lợi thì nhất định phải xây dựng miền Bắc tiến lên
chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ văn hoá bây giờ đã bắt đầu đi tham gia lao động và phục vụ sản xuất, như
thế là tốt. Đó là một chuyển hướng tốt, nhưng mới là bước đầu. Như vậy là đáng
khen, mà đặc biệt đáng khen là những cán bộ đã đi đến những miền núi. Phải thấy
rằng nói chung văn hoá của ta còn loanh quanh trong thành phố, chỗ dễ ăn, chứ
chưa đến chỗ đồng bào Mèo, đồng bào Mán ở rẻo cao, đi từ nhà này qua nhà khác,
xóm này qua xóm khác nhiều khi cũng đến 5 cây số, phải trèo mấy lần núi, xuống
mấy lần đèo, lội qua mấy lần suối. Các đồng chí cán bộ đã đi được như vậy phải có
kiên tâm.
Bước đầu như thế, nói chung là tốt. Nhưng các cô các chú phải kiên trì là phát triển
những cố gắng ấy hơn nữa.
Điểm thứ hai Bác muốn nói là cán bộ văn hoá nói riêng, cũng như tất cả các cán bộ
ta nói chung, phải rèn luyện tư tưởng, chính trị, ý chí phấn đấu và tinh thần trách
nhiệm. Ví dụ, đi lên vùng đồng bào Mèo, đồng bào Mán, thì trước hết phải có tinh
thần, có lập trường chính trị. Đồng thời các cô các chú phải lo học tập nghệ thuật,
nghiệp vụ, văn hoá và kỹ thuật thêm. Chúng ta cũng cần nhận thấy rằng bây giờ
nước ta so với các nước anh em, như so với Triều Tiên chẳng hạn, thì văn hoá kỹ
thuật của Triều Tiên còn hơn ta. Cả về mặt chính trị, tư tưởng, tinh thần trách
nhiệm cũng như về các mặt nghiệp vụ, nghệ thuật, kỹ thuật, văn hoá, chúng ta vẫn
còn thấp. Cho nên mọi người cần phải ra sức học tập thêm. Nói như tiếng Trung
Quốc thì gọi là “trước hồng sau chuyên”, là “hồng” thì phải đến nơi và “chuyên”
thì phải đến chốn.
Một vấn đề nữa phải đặt rõ là văn hoá phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói là
phục vụ công nông binh, tức là phục vụ đại đa số nhân dân. Vài năm về trước, điều
đó chưa hiểu được dứt khoát, có phải không? Các đồng chí làm công tác văn hoá
cần nói dứt khoát như thế, không thể nói nghệ thuật vị nghệ thuật, mà cần nói rõ
văn hoá phục vụ công nông binh. Một vấn đề thứ hai là quần chúng với sáng tác.

Quần chúng có biết sáng tác không? Có sáng tác được không? Vấn đề ấy cũng phải
dứt khoát. Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng
tạo. Nhưng quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã
hội. Quần chúng còn là người sáng tác nữa. Chắc các cô các chú cũng biết là
những câu tục ngữ của ta do ai làm ra. Đó là do quần chúng làm ra. Những câu tục
ngữ, những câu vè, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng. Các sáng tác
ấy rất hay mà lại ngắn, chứ không “trường thiên đại hải”, dây cà ra dây muống.
Các cán bộ văn hoá cần phải giúp những sáng tác của quần chúng. Những sáng tác
ấy là những hòn ngọc quý. Muốn làm như thế thì cố nhiên là phải có chính trị, có
kỹ thuật, thì mới mài cho viên ngọc ấy thành tốt, khéo và đẹp.
Một vấn đề nữa là phổ biến hay là đề cao? Đây cũng là nêu ý kiến cá nhân của Bác
thôi, nêu ra để các cô các chú thảo luận. Đề cao là thế nào? Đề cao là nâng cao lên.
Nhưng muốn nâng cao lên thì phải ở đâu mà nâng lên, nếu ở giữa “khoảng không”
mà nâng thì cũng không cao mà cũng không thấp. Thế là nói: Trước phải phổ biến,
nghĩa là trước hết phải có cái nền, rồi từ cái phổ biến ấy, cái nền ấy mà nâng cao
lên. Ví dụ: nhiều nơi bây giờ bình dân học vụ phát triển khá, có nhiều xã, nhiều
huyện, thị xã đã xoá xong nạn mù chữ. Đấy là phổ biến rồi. Nhưng bây giờ phải
nâng lên cao một bậc nữa. Xóa xong nạn mù chữ rồi phải sao nữa, chứ không phải
xóa xong nạn mù chữ rồi thì thôi. Công tác văn hoá, nghệ thuật cũng phải như vậy.
Tóm lại, phải có cái nền đã, rồi từ cái nền ấy mới biết là nâng cao đến chừng nào,
chỗ nào nên nâng cao. Đấy là việc phổ biến và nâng cao.
Cơ quan trong Bộ Văn hoá, các cơ quan các ngành, các Ty văn hoá thì cần xuống
nông thôn, vào nhà máy, vào bộ đội nhiều hơn nữa, mà đi vào như thế thì phải
cùng làm; cùng ăn, cùng ở với nhân dân. Chứ nếu đi xuống nông thôn mà lại lao
động phất phơ, rồi ăn riêng, ở riêng thì cảm thông sao được, gần gũi sao được với
công nông, với bộ đội. Muốn thật sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng

ở, cùng làm, mới biết sinh hoạt của quần chúng như thế nào, mới biết khó khăn,
biết chí khí của quần chúng như thế nào, mới biết nguyện vọng của quần chúng
như thế nào.
Chúc cho Hội nghị này ra được những nghị quyết thiết thực. Và chúc Hội nghị
thành công.
*
ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
Từ lúc đầu, loài Người đã phải đấu tranh đối với giới tự nhiên để sống còn, như
chống thú dữ, chống mưa nắng... Muốn thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực
lượng của số đông người, tức là của tập thể, của xã hội. Riêng kể từng cá nhân thì
nhất định không thắng nổi tự nhân, không sống còn được.
Để sống còn, loài người lại phải sản xuất mới có ăn, có mặc. Sản xuất cũng phải
dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản
xuất được.
Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, thời đại cách mạng, mọi việc càng phải
dựa vào lực lượng của tập thể của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà
càng phải hoà mình trong tập thể, trong xã hội.
Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa tập thể,
chủ nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt.
Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi mãi, do đó mà tư tưởng của
người, chế độ xã hội, v.v., cũng phát triển và biến đổi. Chúng ta đều biết từ đời xưa
đến đời nay, cách sản xuất từ chỗ dùng cành cây, búa đá phát triển dần đến máy
móc, sức điện, sức nguyên tử. Chế độ xã hội cũng phát triển từ cộng sản nguyên
thuỷ đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản chủ nghĩa và ngày

nay gần một nửa loài người đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng
sản chủ nghĩa.
Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngăn cản được.
Từ khi có chế độ của riêng thì xã hội chia thành giai cấp, giai cấp bóc lột và giai
cấp bị bóc lột, do đó có mâu thuẫn xã hội, có đấu tranhgiữa các giai cấp và từ đó,
người nào cũng thuộc vào hoặc giai cấp này hoặc giai cấp khác, không ai có thể
đứng ngoài giai cấp. Đồng thời, mỗi người đại biểu cho tư tưởng của giai cấp
mình.
Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và đế quốc thẳng tay áp bức,
bóc lột những tầng lớp người khác, nhất là công nhân và nông dân. Chúng cướp
của chung do xã hội sản xuất ra, làm của riêng của cá nhân chúng, để chúng "ngồi
mát ăn bát vàng". Nhưng miệng chúng luôn luôn huênh hoang những danh từ "đạo
đức", "tự do", "dân chủ", v.v..
Không thể chịu áp bức, bóc lột mãi, công nhân, nông dân và nhân dân lao động
khác nổi lên làm cách mạng để tự giải phóng và để cải tạoxã hội cũ xấu xa thành
xã hội mới tốt đẹp, trong đó những người lao động đều được ấm no, sung sướng,
không có người bóc lột người.
Để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo.
Vì nó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ
chức chặt chẽ nhất. Mà đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Cách
mạng ở Liên Xô và ở các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều
đó, không ai chối cãi được.
Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang,
nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu
dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng

phải có đạo đức cách mạnglàm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách
mạng vẻ vang.
Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang trong mình hoặc nhiều hoặc ít
vết tích xấu xa của xã hội đó về tư tưởng, về thói quen... Vết tích xấu nhất và nguy
hiểm nhất của xã hội cũ là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với
đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để
phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh
cho sự nghiệp cách mạng.
Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi
xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng
nguy hiểm.
Muốn gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xã hội cũ, muốn rèn luyện đạo đức
cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi.
Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu.
Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải.
Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp, mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự
cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải học
tập, tự cải tạo. Thời kỳ hoạt động bí mật, thời kỳ khởi nghĩa, thời kỳ kháng chiến
và ngày nay công việc xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu
tranh thống nhất nước nhà đều là những trường học rất tốt cho chúng ta rèn luyện
đạo đức cách mạng.
Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt,
rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân
tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân

mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là
biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng.
Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn
Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì
Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công
vô tư cho tất cả chúng ta học tập.
Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh
thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"; lo hoàn
thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần,
không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hoá. Đó cũng là biểu hiện của đạo
đức cách mạng.
*
*

*

Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là:
Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.
Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối,
chính sách của Đảng.
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của
cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh
quên mình, gương mẫu trong mọi việc.
Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để
nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.
Mỗi người cách mạng phải hiểu thật sâu sắc rằng: Đảng ta là một đội ngũ tiên tiến
nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, là người lãnh đạo của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động. Hiện nay, giai cấp công nhân ta tuy chưa
đông lắm, nhưng nó càng ngày càng phát triển. Mai sau, hợp tác xã nông nghiệp sẽ
được tổ chức khắp nơi, nông thôn sẽ dùng nhiều máy móc, nông dân sẽ biến thành
công nhân. Người trí thức dần dần lao động chân tay và sự phân biệt giữa trí thức
và công nhân cũng sẽ xoá bỏ dần. Công nghiệp của nước ta ngày càng phát triển.
Vì vậy, số công nhân ngày thêm đông, sức công nhân ngày thêm mạnh, tiền đồ của
giai cấp công nhân rất rộng rãi và vẻ vang. Nó vừa cải tạo thế giới vừa cải tạo bản
thân mình.
Người cách mạng phải thấy thật rõ điều đó và đứng vững trên lập trường giai cấp
công nhân, để hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng
sản, cho giai cấp công nhân và cho toàn thể nhân dân lao động. Đạo đức cách
mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.
Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi
ích gì khác. Vì vậy, mục đích trước mắt của Đảng ta là đấu tranh để đưa miền Bắc
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thống nhất nước nhà.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, đánh đổ ách thống
trị của thực dân và phong kiến, giải phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta.
Đó là một thắng lợi to lớn. Nhưng cách mạng chưa phải đã thành công hoàn toàn.
Vì mục tiêu hiện nay của Đảng là đấu tranh thống nhất nước nhà, để thực hiện một
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; làm cho cả
nước không còn ai bị bóc lột, xây dựng một xã hội mới, trong đó mọi người được
sung sướng, ấm no.
Nhưng công nghiệp của ta còn lạc hậu. Nhờ có sự giúp đỡ vô tư của các nước anh
em, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc, chúng ta đang phát triển công nghiệp. Để
giành lấy thắng lợi, công nhân ta phải ra sức thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ;

phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động và tích cực tham gia quản lý xí
nghiệp; phải chống lãng phí, tham ô. Cán bộ ta phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính,
cùng công nhân tham gia lao động.
Nông dân ta đã được chia ruộng đất, đời sống có khá hơn trước một phần. Nhưng
cách sản xuất vẫn còn phân tán, lạc hậu; do đó thu hoạch chưa được tăng nhiều,
đời sống mới được cải thiện ít. Nông thôn ta cần phải đẩy mạnh phong trào tổ đổi
công và hợp tác xã cho rộng khắp và chắc chắn, để thực sự tăng gia sản xuất, có
như thế thì đồng bào nông dân mới hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khó và được
ấm no hơn.
Cho nên đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng,
hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối
không thể lừng chừng.
Số đông đảng viên, đoàn viên và cán bộ ta làm đúng như thế. Nhưng cũng có một
số không làm đúng. Họ lầm tưởng rằng miền Bắc không còn thực dân và phong
kiến nữa, thì tức là cách mạng thành công rồi. Do đó mà họ để chủ nghĩa cá
nhân chớm nở, họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, họ muốn lựa chọn công
tác theo ý thích của cá nhân mình, không muốn làm công tác mà đoàn thể giao phó
cho họ. Họ muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần tinh thần đấu
tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của
người cách mạng cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người cách
mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.
Chúng ta cần phải biết rằng: những thắng lợi mà chúng ta đã đạt được mới chỉ là
bước đầu trên đường đi muôn dặm. Chúng ta phải tiến lên, cách mạng phải tiến lên
nữa. Nếu không tiến, tức là thoái. Và nếu thoái thì những thắng lợi đã đạt được sẽ
không thể củng cố và phát triển.

Để tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh phải lâu dài và gian khổ. Cần có người
cách mạng là vì còn có kẻ địch chống lại cách mạng.
Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm.
Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó ngấm ngầm ngăn trở cách
mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp nó, mà phải cải tạo nó một cách rất
cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài.
Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình
mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để ngóc
đầu dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia.
Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu
tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu
khuất phục, không chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được
nhiệm vụ cách mạng.
Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã
hội, là vì Đảng ta có chính sách đúng đắn và lãnh đạo thống nhất. Mà lãnh đạo
thống nhất là vì toàn thể đảng viên tư tưởng nhất trí và hành động nhất trí.
Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời,
"trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng,
không thể làm cách mạng.
Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh
hưởng lớn đến quần chúng. Ví dụ: chính sách của Đảng và của Chính phủ ta hiện
nay là tổ chức rộng khắp và chặt chẽ các tổ đổi công và hợp tác xã, thực hiện hợp
tác hoá nông nghiệp. Nhưng có một số đảng viên và đoàn viên không vào tổ đổi
công, không vào hợp tác xã hoặc vào nhưng không tích cực góp phần xây dựng,
củng cố tổ đổi công và hợp tác xã. Đó là vì chủ nghĩa cá nhân đã đưa các đồng chí

ấy đến chỗ "tự do hành động", trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng. Dù muốn hay
là không muốn, hành động của những đồng chí ấy làm giảm sút uy tín và ngăn trở
sự nghiệp của Đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng.
Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo
đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết
làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi
đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn
ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.
Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân
lao động, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá
nhân nào. Điều đó ai cũng biết.
Giai cấp công nhân chẳng những đấu tranh để tự giải phóng, mà còn để giải phóng
cả loài người khỏi áp bức, bóc lột. Cho nên lợi ích của giai cấp công nhân và lợi
ích của nhân dân là nhất trí.
Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động. Vì vậy, lợi ích của người đảng viên phải ở trong chứ không thể
ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp. Đảng và giai cấp thắng lợi và thành công,
tức là đảng viên thắng lợi và thành công. Nếu rời khỏi Đảng, rời khỏi giai cấp, thì
cá nhân dù tài giỏi mấy, cũng nhất định không làm nên việc gì.
Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải
đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân
mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng.
Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên có đảng viên còn "kể công" với
Đảng. Có ít nhiều thành tích, thì họ muốn Đảng "cảm ơn" họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi
danh dự và địa vị. Họ đòi hưởng thụ. Nếu không thoả mãn yêu cầu của họ thì họ

oán trách Đảng, cho rằng họ "không có tiền đồ", họ "bị hy sinh". Rồi dần dần họ xa
rời Đảng, thậm chí phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng.
Nhiều đồng chí hoạt động trong thời kỳ bí mật và nhiều chiến sĩ trong thời kỳ
kháng chiến đã oanh liệt hy sinh cả tính mạng; những anh hùng và chiến sĩ lao
động hết lòng hết sức tăng gia sản xuất; những đồng chí ấy không đòi địa vị và
danh dự, không bao giờ đòi Đảng cảm ơn.
Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, có hàng chục vạn đảng viên. Vì hoàn
cảnh nước ta mà số đông đảng viên thuộc thành phần tiểu tư sản. Điều đó không có
gì lạ. Dù vì ảnh hưởng của tư tưởng tư sản mà lúc đầu có đảng viên lập trường
thiếu vững chắc, quan điểm còn mơ hồ, tư tưởng thiếu đúng đắn, nhưng được rèn
luyện trong cách mạng và trong kháng chiến, nói chung đảng viên ta là tốt, trung
thành với Đảng, với cách mạng.
Các đồng chí ấy hiểu rằng: đảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai
lầm, cho nên khi có sai lầm thì các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thời sửa chữa,
không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to. Do đó, các đồng chí ấy biết thật
thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí khác để cùng nhau tiến bộ.
Như thế là đúng với đạo đức cách mạng. Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù
bị bọn thực dân khủng bố gắt gao và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm,
nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã lãnh đạo nhân dân làm
cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ
khí sắc bén phê bình và tự phê bình.
Nhưng vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc mà trở nên kiêu
ngạo, công thần, tự cao tự đại. Họ phê bình người khác mà không muốn người
khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà,
nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng

nghe ý kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng. Họ không
biết rằng: có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ
sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt
thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu
nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và
thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.
Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô
tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi. Đồng thời,
Đảng phải đi sát quần chúng, khéo tổ chức và lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng
mới thành công.
Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng,
hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng
viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng
chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng
hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng.
Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã làm đúng như vậy.
Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số đồng chí. Họ tự cho mình
cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng mà chỉ
muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, tuyên truyền và giáo dục
quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin,
không phục, càng không yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trống gì.
*
*

*

Miền Bắc nước ta đang tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Đó là yêu cầu cấp bách của
hàng chục triệu người lao động. Đó là công trình tập thể của quần chúng lao động

dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây
dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời
thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là "giày xéo lên lợi ích cá nhân".
Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và
của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể
thì không phải là xấu. Nhưng lại phải thấy rằng chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa
thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính
cách riêng và sở trường riêng của mình.
Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân
đúng đắn và bảo đảm cho nó được thoả mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng
sản chủ nghĩa. Trong xã hội có giai cấp bóc lột thống trị, chỉ có lợi ích cá nhân của
một số rất ít người thuộc giai cấp thống trị là được thoả mãn, còn lợi ích cá nhân
của quần chúng lao động thì bị giày xéo. Trái lại, trong chế độ xã hội chủ nghĩa và
cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ, thì mỗi người là một
bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần công lao trong
xã hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của
lợi ích tập thể. Lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá
nhân mới có điều kiện để được thoả mãn.
Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn
với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải
phục tùng lợi ích chung của tập thể.
Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cách mạng cũng phải
tiến lên mãi.

Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng triệu người. Công việc cách mạng là
nghìn điều muôn loại phức tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn
rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý
luận Mác - Lênin.
Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững
lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác
Đảng giao phó cho mình.
Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi
người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa
Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học
để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn.
Nhưng có đồng chí học thuộc lòng một số sách vở về chủ nghĩa Mác - Lênin. Họ
tự cho mình là hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lênin hơn ai hết. Song khi gặp việc thực
tế, thì họ hoặc là máy móc, hoặc là lúng túng. Lời nói và việc làm của họ không
nhất trí. Họ học sách vở Mác - Lênin, nhưng không học tinh thần Mác - Lênin. Học
để trang sức, chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng
là chủ nghĩa cá nhân.
Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái,
chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó,
những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị
cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.
Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng
phải tiêu diệt nó tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng miền Bắc
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc thống nhất
nước nhà. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang. Chúng ta, tất cả đảng viên, đoàn

viên, tất cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải quyết tâm suốt đời phục vụ
Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo
đức cách mạng, đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của
Đảng, của giai cấp, của nhân dân.
Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền
bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng
càng luyện càng trong.
Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng
đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.
Rất mong các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng
đều cố gắng, đều tiến bộ.

BÀI NÓI TẠI LỚP HỌC CHÍNH TRỊ CỦA GIÁO VIÊN
(TRÍCH)
….
Cán bộ và giáo viên cũng phải tiến bộ cho hợp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ.
Chớ tự túc, tự mãn, cho là giỏi rồi thì dừng lại. Mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu,
mình tự đào thải trước. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư
tưởng của mình, cải tạo con em và giúp vào việc cải tạo xã hội.
…
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
(TRÍCH)

…
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ nghĩa. Công nhân phải
thành người xã hội chủ nghĩa ... Phải đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên lợi
ích cá nhân, chống thói kèn cựa, suy bì, ích kỷ. Phải có lề lối làm việc xã hội chủ
nghĩa tức là siêng năng, khẩn trương, khiêm tốn, luôn luôn cố gắng tiến bộ làm
tròn nghiện vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.
…
BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
(TRÍCH)
Bác thay mặt Đảng và Chính phủ đến thăm các đồng chí.
Là một người có nhiều duyên nợ với báo chí, Bác nêu vài ý kiến giúp các cô các
chú tham khảo:
Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo chí. Các cô, các chú
đã có những ưu điểm như đã đóng góp vào cuộc kháng chiến thắng lợi, xây dựng
hòa bình và đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Nhiều đồng chí đã cố gắng làm việc.
Gần đây, sau khi nghiên cứu chỉ thị của Trung ương, các đồng chí đã thấy rõ công
việc báo chí là rất quan trọng và đã thấy được ưu điểm và khuyết điểm của mình.
Như thế là tiến bộ.
Ưu điểm của các cô, các chú không ít. Nhưng khuyết điểm thì cũng còn nhiều.
Trong các đồng chí còn có người hoặc ít hoặc nhiều chưa thoát khỏi ảnh hưởng tư
sản và tiểu tư sản, cho nên nắm vấn đề chính trị không được chắc chắn. Nói về văn
nghệ, Bác thú thật có ít thì giờ xem các bài văn nghệ. Có lẽ vì thế mà có lúc xem
đến thì thấy cách viết thường ba hoa, dây cà dây muống; và hình như viết là để
đếm dòng lấy tiền, có những bài nhạt nhẽo thế nào ấy. Còn viết về chính trị thì
khô khan và có hai cái tệ: một là rập khuôn, hai là dùng quá nhiều chữ nước ngoài.

Cái bệnh dùng chữ là phổ biến trong tất cả các ngành, Đáng lẽ báo chí phải chống
lại cái bệnh đó, nhưng trái lại, báo chí lại tuyên truyền cho cái tệ đó. Cố nhiên, có
những chữ không thể dịch được thì ta phải mượn chữ nước ngoài.
…
Mấy khuyết điểm nữa: sau khi nghiên cứu chỉ thị của Trung ương về báo chí, có
một số đồng chí thì tiến bộ, nhưng cũng có một số vì trình độ văn hoá và chính trị
còn kém thì đâm ra bi quan và muốn đổi làm nghề khác. Họ không biết rằng nghề
nào cũng khó, không có nghề nào dễ. Phải có ý chí tự cường, tự lập, kém thì phải
cố mà học. Chúng ta phải làm thế nào để vượt được khó khăn, làm tròn nhiệm vụ.
Người cách mạng gặp khó khăn thì phải đánh thắng khó khăn, chứ không chịu
thua khó khăn. “Không có việc gì khó, có chí thì làm nên”. Câu nói đó rất đúng.
Có người chỉ muốn làm cái gì để “lưu danh thiên cổ” cơ. Muốn viết bài cho oai,
muốn đăng bài mình lên các báo lớn. Cái đó cũng không đúng. Những khuyết
điểm đó đều do chủ nghĩa cá nhân đẻ ra. Họ không thấy rằng: làm việc gì có ích
cho nhân dân, cho cách mạng đều là vẻ vang. Bất kỳ việc gì mà mình làm tròn
nhiệm vụ đều là vẻ vang. Trong các anh hùng, chiến sĩ lao động có người là công
nhân, là nông dân, có người làm thầy thuốc, có người đánh giặc giỏi… và có
người bọn cầu xia cũng trở nên chiến sĩ. Tóm lại, trong lao động không có nghề gì
là hèn, chỉ có lười biếng mới là hèn; làm tròn nhiệm vụ thì công tác nào cũng vẻ
vang.
Nói về Hội nhà báo. Đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội
là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng trình độ chính
trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và
những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân. Phục vụ rất cách mạng.

Chúng ta hãy đặt câu hỏi: Báo chí phải phục vụ ai? Có người nói ở các nước tư bản
có tự do báo chí và báo chí không có giai cấp. Nói vậy không đúng. Ví dụ: các báo
Pháp như báo Phigarô, báo Nhà nước Pháp buổi chiều v.v., một mặt nó ru ngủ
nhân dân, chia rẽ nhân dân, làm cho nhân dân mất chí khí phấn đấu, mất tinh
thần, đoàn kết giai cấp; mặt khác, nó phục vụ giai cấp những tờ báo chính trị. Lại
còn những tờ báo “giật gân”, báo nói về ái tình, báo chuyên đề lôi chuyện bí mật
của những người có tiền ra để tống tiền, v v.. Tất cả những báo chí ấy đều phục vụ
lợi ích của giai cấp bóc lột. Báo chí Pháp có thật tự do không. Không! Ví dụ: báo
Nhân dân thường bị bọn thống trị tìm mọi cách phạt tiền, nào cho bọn du côn phá
phách, nào làm khó khăn về giấy in, nhiều khi báo bị tịch thu, v.v..
Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội,
phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới.
Chính vì thế cho nên tất cả những người lám báo (người viết, người in, người sửa
bài, người phát hành, v,v.) phải có lập trường chính trịvững chắc. Chính trị phải
làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên
các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng.
Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để
tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải
có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu.
Mục đích chung của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện
thống nhất nước nhà, giữ gìn hoà bình thế giới. Nhưng mỗi tờ báo như báo của
nông dân, báo của công nhân, báo của thanh niên, báo của phụ nữ, v.v., nên có đặc
điểm của nó, về hình thức thì không rập khuôn; rập khuôn thì báo nào cũng thành
khô khan, làm cho người xem dễ chán.

Về trách nhiệm báo chí, Lênin có nói: báo chí là người tuyên truyền, người cổ
động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung. Vì vậy, nhiệm vụ của người
làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố
gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô
sản; phải nâng cao trình độ văn hoá, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải
luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công.
Trong nghề làm báo, ta có những kinh nghiệm của ta, nhưng ta cũng cần phải học
thêm kinh nghiệm của các nước anh em. Muốn thế, thì những người làm báo ít
nhất cũng cần biết một thứ tiếng nước ngoài ...
Trên đây nói nhiều về người viết báo. Nhưng trong nghề làm báo còn có nhiều
ngành khác, như ngành in mà các cô các chú thích nói chữ gọi là ngành ''ấn loát''
cũng rất quan trọng. Bởi vì có những lúc không cẩn thận, in thiếu nét thiếu câu,
hoặc in lờ mờ không rõ. Người viết bài lại thích dùng chữ, như gọi người đánh cá
là “ngư dân”, rồi người in lại in thiếu cái dấu ở chữ ư hoá ra ''ngu dân''. Đấy chỉ là
một ví dụ để thấy rằng việc in cũng phải làm cho tốt. Việc phát hành cũng rất quan
trọng, phải làm thế nào cho báo có nhiều người xem. Giá tiền báo cũng cần phải
đúng mức. Trong công tác người viết, người in, người sửa bài, người phát hành,
v.v., đều phải ăn khớp với nhau.
Có đồng chí hỏi kinh nghiệm làm báo của Bác. Kinh nghiệm Bác là kinh
nghiệm ngược. Bác học viết báo Pháp trước, rồi học viết báo Trung Quốc, rồi sau
mới học viết báo việt Nam. Còn học thì một là học trong đời sống của mình, hai là
học ở giai cấp công nhân. Lúc ở Pari, tuy biết nhiều tội ác của thực dân Pháp,
nhưng không biết làm thế nào để nêu lên được. Một đồng chí công nhân ở toà
báo Đời sống thợ thuyền cho Bác biết báo ấy có mục ''tin tức vắn'', mỗi tin chỉ
năm ba dòng thôi và bảo Bác có tin tức gì thì cứ viết, đồng chí ấy sẽ sửa lại cho.
Từ đó, ngoài những giờ lao động, Bác bắt đầu viết những tin rất ngắn. Mỗi lần viết

làm hai bản một bản đưa cho báo, một bản thì giữ lại. Lần đầu tiên thấy tin được
đăng thì rất sung sướng. Mỗi lần đều đem tin đã đăng trên báo so với bài mình đã
viết, xem sai chỗ nào. Về sau đồng chí ấy bảo Bác cố viết dài thêm vài dòng nữa,
rồi lại vài dòng nữa... Cứ thế kéo dài đến 15, 20 dòng, rồi đến cả một cột đoạn. Lúc
đó đồng chí ấy lại bảo: ''Thôi, bây giờ phải viết rút ngắn lại, cũng những việc như
vậy nhưng phải viết cho rõ, cho gọn''.
Các báo đăng bài của mình đều là báo phái ''tả'', đều nghèo, không trả cho mình
đồng tiền nào. Mình ngày thì đi làm, tối đi mít tinh, tuy khá vất vả, nhưng vẫn cố
gắng viết để nếu tội ác của bọn thực dân.
Khi đã biết viết báo, mình lại muốn viết tiểu thuyết. Nhưng lại e rằng biết chữ Tây
võ vẽ như mình thì viết tiểu thuyết sao được. Tình cờ đọc một truyện ngắn của
Tônxtôi, thấy viết một cách rất giản dị, dễ hiểu, thì cho rằng mình cũng viết được...
Từ đó mình bắt đầu viết truyện ngắn.
Lúc đó mình sống ở khu phố nông nhân nghèo, hiểu rõ đời sống của họ, mình cứ
viết những điều mắt thấy tai nghe. Viết xong đưa đến báoNhân đạo và nói với
đồng chí phụ trách về văn nghệ: ''Đây là lần đầu tiên tôi thử viết truyện ngắn, nhờ
đồng chí xem và sửa lại cho''. Đồng chí ấy xem xong rồi bảo: ''Được lắm, chỉ cần
sửa lại một vài chỗ thôi''. Cách mấy hôm sau, thấy chuyện của mình được đăng báo
thì sướng lắm. Sướng hơn nữa là nhà báo trả cho 50 phrăng tiền viết bài.
Chà! Lần đầu tiên được trả tiền viết báo. Với 50 phrăng đó mình có thể sống 25
ngày không phải đi làm, tha hồ tham gia mít tinh, tha hồ viết báo, tha hồ đi xem
sách…
Kinh nghiệm học viết báo của Bác là như thế.
Có một thời gian mình làm cả chủ bút, chủ nhiệm, giữ quỹ, phát hành và bán báo
của tờ báo Paria. Các đồng chí người thuộc địa Á - Phi viết bài và quyên tiền, còn

bao nhiêu công việc mình đều bao hết. Cách bán báo: bán cho anh em công nhân
Việt Nam, họ không biết chữ Pháp, nhưng họ vẫn thách mua vì họ biết báo này
chửi Tây, mua rồi họ nhờ anh em công nhân Pháp đọc cho họ nghe. Một cách nữa
là: ở Pari có những chỗ bán báo lấy hoa hồng. Vì là đồng chí với nhau cả, các anh
chị ấy bán hộ cho mình mà không lấy hoa hồng và họ bán được khá nhiều. Các số
báo Paria vừa ra đều được Bộ thuộc dịa Pháp mua gần hết. Còn báo gửi đi các
thuộc địa thì mấy chuyến đều bị tịch thu và người đưa báo thì bị bắt bỏ tù. Về sau,
nhờ anh em thuỷ thủ Pháp bí mật chuyển hộ, thì không xảy ra việc gì. Nhưng rồi
bọn thực dân cũng dò ra. Sau cùng, phải dùng đồng hồ có chuông là gửi. Cách gửi
như vậy đắt lắm, nhưng báo đều đến được các thuộc địa.
Cách thứ tư: trong những cuộc mít tinh, mình đưa báo ra phát rồi nói: ''Báo này nói
cho các đồng chí biết bọn thực dân áp bức chúng tôi như thế nào. Báo này để biếu
thôi, nhưng đồng chí nào có lòng giúp cho báo thì chúng tôi cảm ơn''. Kết quả là:
nếu đem bán thì 100 tờ báo được 5 phrăng, nhưng ''biếu không'' thì có khi được tới
10, 15 phăng. Vì anh em công nhân có một, hai xu hoặc một, hai phrăng cũng cho
cả.
Khi đi qua Liên Xô, đồng chí L. phóng viên tờ báo Tiếng còi bảo mình viết bài và
dặn phải viết rõ sự thật: việc đó ai làm, ở đâu, ngày tháng nào, v.v. và phải viết
ngắn gọn. Cách đấy mấy năm, mình trở lại Liên Xô. Đồng chí L. lại bảo lãnh viết.
Nhưng L. lại bảo: chớ viết khô khan quá. Phải viết cho văn chương. V ngày trước
khác, người đọc báo chí muốn biết những việc
thật. Còn bây giờ khác, sinh hoạt đã cao hơn, người ta thấy hai thấy lạ, thấy văn
chương thì mới thích đọc.
… Nói tóm lại, mình phải học tập không ngừng và đến ngày Việt Nam thanh niên
cách mạng đồng chí hội. Hội là tờ báo Thanh niên thì mình lại học viết tiếng ta.
Lúc ấy, vấn đề khó khăn là làm thế nào để gửi báo về nước cho đến tay người đọc.

Năm 1941, bí mật về nước. Theo lời dạy của Lênin là: tờ báo là công cụ tuyên
truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo. Cho nên mình cố gắng ra một tờ báo ngay và
phải làm rất bí mật vì luôn luôn có mật thám của Pháp, Nhật và Bảo Đại rình mò.
Đều kiện sinh hoạt thì bữa đói, bữa no. Làm báo thì phải có đá in. Mấy đồng chí đã
đi lấy trộm những tấm bia đá rồi mài mất mấy ngày mới thành bản in. In thì phải
viết chữ trái lên đá, thế là có một đồng chí phải hì hục học tập viết chữ trái. Mấy số
báo đầu, ba bốn anh em cùng làm, nhưng in cứ toe toét, chỉ in được ít và xấu xí.
Nhưng về sau cứ tiến bộ dần, mỗi lần in được gần 300 số. Phải đặt bia đá ''nhà
in'' ở ba chỗ khác nhau. Khi động chỗ này thì chạy đến chỗ khác mà in và báo vẫn
ra đúng kỳ, địch chịu không làm gì được.
Vấn đề giấy cũng gay. Lúc bấy giờ ai mua nhiều giấy, địch cũng nghi và theo dõi.
Các chị em mỗi người đi chợ mua năm, mười tờ, nói dối là mua cho con cháu học,
rồi góp lại để in báo.
In bản đá, muốn sửa chữ thì phải dùng axít. Mà axít thì mua đâu được? Có đồng
chí nghĩ ra cách dùng chanh thay cho axít, chị em lại giúp mua chanh để ủng hộ
báo.
Còn việc phát hành: để báo ở các hang đá bí mật. Các đồng chí phụ trách cơ sở
Việt Minh cứ đến đó mà lấy. Báo bán hẳn hoi, chứ không biếu.
Thế là mọi việc đều dựa vào quyết tâm của mình, dựa vào lực lượng và sáng kiến
của quần chúng.
Đồng bào địa phương rất thích đọc báo, vì báo viết điều gì cũng thấm thía với họ.
Đồng bào còn tự động tổ chức những tổ đọc báo và bí mật đưa tin tức cho báo.
Đồng bào lại tìm mọi cách tuyên truyền cho lính dõng đọc báo để làm “binh vận”.
Về nội dung viết, mà các cô các chú gọi là “đề tài”, thì tất cả những bài Bác viết
chỉ có một “đề tài” là: chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên

truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là
như vậy đó.
Kết luận: kinh nghiệm của 40 năm là không sợ khó có quyết tâm. Không biết thì
phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định học được. Bây giờ các cô, các chú
có điều kiện học tập dễ đàng hơn Bác trước kia. Mong các cô, các chú cố gắng và
tiến bộ!
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Gần một tháng học tập, các cô, các chú đã thấy được cách mạng xã hội chủ nghĩa
là vĩ đại. Thấy được như vậy là tiến bộ, nhưng chưa đủ. Các cô, các chú là cán bộ
cần phải nhận thức sâu hơn nữa. Phải thấy càng vĩ đại bao nhiêu thì càng gian khổ
bấy nhiêu. Ví dụ: đào một con kênh càng rộng, càng sâu, càng dài thì cần phải bỏ
ra nhiều công sức, càng phải vất vả khó nhọc. Đó mới chỉ là việc đào kênh, còn
xây dựng chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiên, làm cho
xã hội không còn người bóc lột người, không còn đói rét, mọi người đều được ấm
no và hạnh phúc. Một cuộc thay đổi vĩ đại như vậy tất nhiên phải mất nhiều công
sức. Mất nhiều công sức thì nhất định là phải vất vả, gian khổ. Nhưng gian khổ
mỗi thời kỳ có khác nhau: hồi hoạt động bí mật gian khổ khác, trong kháng chiến
gian khổ khác, bây giờ xây dựng chủ nghĩa xã hội gian khổ khác. Gian khổ đó ai
phải ra sức vượt qua trước ?
Đó là Đảng, là đảng viên và cán bộ. Phải nhận thức cho rõ điều ấy, chớ không phải
vào Đảng để hưởng thụ, để làm quan cách mạng. Và thấy gian khổ là để vượt qua,
chớ không phải là để lùi bước.

Nhiệm vụ của công an thì nhiều, nhưng nói tóm tắt là bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ
nghĩa. Nên nhớ rằng bọn Mỹ - Diệm, bọn phản động không bao giờ muốn cho
chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, công an phải luôn luôn cảnh giác
ngăn ngừa những hành động phá hoại của chúng để bảo vệ lợi ích của nhân dân,
bảo vệ sự nghiệp cách mạng. Đó là nhiệm vụ nặng nề, gian khổ đồng thời cũng rất
vẻ vang. Không phải được đăng báo, được nêu trên đài phát thanh mới là vẻ vang,
mà bất kỳ làm công việc gì có ích cho cách mạng, cho nhân dân, cho xã hội đều là
vẻ vang cả.
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người
xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu
óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái ''thiện'' và cái “ác” hoặc nói theo cách
mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.
Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón
rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư
tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì
cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ.
Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra nhiều cái xấu, thiên hình vạn trạng. Ví dụ: lười biếng, hủ
hoá, suy tính tiền đồ, cho rằng ngành công an gian khổ, vất vả nhiều mà ít được ai
biết là được huân chương dòi hỏi đãi ngộ, so bì lương thấp, lương cao; công thần
địa vị: cho rằng ở trong Đảng lâu năm mà không được đề bạt bằng người vào
đảng ít năm hơn, không an tâm công tác; ở công an thì muốn sang ngành khác; có
quyền hạn một chút là thiếu dân chủ, chỉ tay năm ngón; đối với nội bộ thì suy bì,
ganh tỵ, không đoàn kết với nhau, v.v.. Còn có thể nêu ra nhiều ví dụ nữa, nhưng
tóm lại cái gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Muốn thành
người cách mạng, thành người cộng sản chân chính thì phải chống chủ nghĩa cá
nhân.

Chủ nghĩa cá nhân không phải chống lại một lần mà hết được. Trong lớp này, các
cô các chú kiểm thảo thành khẩn là điều tốt, tiến bộ. Nhưng không phải như rửa
mặt thì phải rửa hàng ngày. Vì vậy kiểm thảo ở đây không phải là xong là gột rửa
hết chủ nghĩa cá nhân. Ví như rửa mặt thì phải rửa hàng ngày. Vì vậy kiểm thảo ở
đây không phải là xong, là đủ mà còn phải tiếp tục luôn luôn phê bình, tự phê bình,
kiểm thảo trong mọi việc.
Bác nói một điểm nữa là: làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng
hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình.
Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công
tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất
định các cô các chú thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức
cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân.
Một điểm nữa là tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải nâng
cao tinh thần trách nhiệm. Như Bác đã nói ở trên, nhiệm vụ của các cô, các chú rất
nặng nề. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó, phải luôn luôn nâng cao
tinh thần trách nhiệm. Có như vậy mới xứng đáng là người cán bộ được Đảng và
nhân dân tín nhiệm.
Tóm lại:
1. Phải trau dồi đạo đức cách mạng.
2. Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Muốn vậy phải luôn luôn chống chủ nghĩa cá nhân.
*
XEM VIỆN BẢO TÀNG CÁCH MẠNG
(TRÍCH)

Các em tiểu học sinh đến xem Viện bảo tàng Lỗ Tấn. Đến chỗ trưng bày những
quyển sổ tay của Lỗ Tấn, quyển nào cũng rất sạch sẽ chỉnh tề. Cô giáo giới thiệu
một cách hiền lành: “các em thử so sánh xem, sổ tay của các em có sạch sẽ chỉnh tề
như thế không?”. Các em học sinh thật thà “liên hệ” và từ đó, sách vở và sổ sách
của các em tiến bộ nhiều.
Đó là một câu chuyện thật ở Trung Quốc.
Hôm cùng đi xem Viện bảo tàng cách mạng mới Tổng thống Xucácnô, một người
bạn nói một cách thắm thiết:
“Nếu người ta chú ý, thì xem Viện bảo tàng cách mạng một lần cũng bằng học một
pho lịch sử cách mạng”. Xem những hiện vật, Viện bảo tàng cho chúng ta thấy rõ:
- Đất nước Việt Nam tươi đẹp và giàu có. Nhân dân Việt Nam thông minh và cần
cù. Nhưng trước đây, bọn thực dân và phong kiến đã đưa nhân dân ta vào một hoàn
cảnh đen tối và bần cùng. Chính trị thì không có dân chủ tự do. Vật chất thì nghèo
nàn cực khổ. Bi thảm nhất là vào Đông - Xuân năm 1944 - 1945, chỉ ở miền Bắc
đã có hơn hai triệu người chết đói. Xem những hình ảnh ấy, ai mà không tức giận,
căm thù?
- Nhân dân Việt Nam rất anh dũng. Những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp
liên tiếp không ngớt. Người trước ngã, thì trăm nghìn người sau nổi lên, vô cùng
oanh liệt. Nhưng đến ngày có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng
mới thành công.
…
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ THUỶ LỢI TOÀN MIỀN BẮC
(TRÍCH)

…
Ai làm cách mạng? Nhân dân!
Ai kháng chiến thắng lợi? Toàn dân. Vậy thì bây giờ muốn có đủ nước, muốn điều
hoà nước thì cũng phải toàn dân làm thủy lợi. Muốn thế, cán bộ phải đi đúng
đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng lực lượng và trí
tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận. Tuyên truyền, giáo dục đoàn kết, tổ chức được
trí tuệ và lực lượng đó thì việc gì khó mấy cũng làm được.
…
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỢP
TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TOÀN MIỀN BẮC
(TRÍCH)
…
Muốn hợp tác xã phát triển và củng cố tốt, cần luôn luôn ghi nhớ và ra sức thực
hiện khẩu hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác. Không nên có hiện tượng làm chăm
cái vườn riêng của mình hơn là ruộng của hợp tác xã, vì như thế là không ''cần''
đối với hợp tác xã. Không nên hơi một tý cũng cờ quạt linh đình, mổ bò liên
hoan, gì như thế là không ''kiệm''. Tiền của hợp tác xã chỉ nên dùng vào việc gì có
ích thiết thực cho hợp tác xã.
…
*
CẦN KIỆM
(TRÍCH)

… Mỗi người công dân ta phải thực hành cần và kiệm. Cần để nâng cao không
ngừng năng suất lao động. Kiệm để tích trữ thêm vốn, mở rộng sản xuất.
Kiệm mà không Cần thì cũng vô ích. Cần mà không Kiệm thì tay không lại hoàn
tay không.
…
Phải cần kiệm để xây dựng hợp tác xã. Điều đó cán bộ và xã viên phải hiểu thật
thấu, phải nhớ thật kỹ phải thực hành cho kỳ được, thì hợp tác xã mới củng cố và
phát triển tốt.
Hiện nay, có một số hợp tác xã chưa hiểu điều đó, không làm đúng như vậy.
…
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG CỦA BAN TUYÊN
GIÁO TRUNG ƯƠNG
Trước khi thành lập Đảng ta, trong nước có ba nhóm cộng sản. Năm 1930 họp bàn
về việc thống nhất. Lúc này địch khủng bố dữ, các đại biểu phải bí mật ra Hương
Cảng, giả đi xem đá bóng ngồi ở sân cỏ nhà bàn bạc, rồi đồng ý với nhau ba nhóm
thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
Đảng ta ra đời trong lúc thực dân Pháp đang đàn áp gắt gao Đảng mới ra đời đã tổ
chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh rất anh dũng là Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Đảng 12 tuổi thì tổ chức phong trào du kích đánh Pháp, đánh Nhật.
15 tuổi, tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công.
17 tuổi, lãnh đạo kháng chiến và 24 tuổi, kháng chiến thắng lợi.

Hoà bình lập lại, Đảng lãnh đạo và tổ chức nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở miền Bắc, làm cơ sở đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.
Thế mà trong 30 năm mà Đảng ta đã làm được hai cuộc cách mạng: Cách mạng
dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì sao Đảng ta có những thắng lợi
như thế?
Lúc đầu, Đảng có rất ít đảng viên và lại thường bị thực dân Pháp bắt bớ, bỏ tù.
Nhưng Đảng ta vẫn tiến lên. Tới Cách mạng Tháng Tám, số đảng viên xấp xỉ 5.000
người, trong đó có một số đang bị giam ở các nhà tù đế quốc. Non 5.000 đảng viên
mà tổ chức lãnh đạo 24 triệu đồng bào khởi nghĩa, cách mạng cả nước thành công.
Vì sao mà Đảng anh hùng như thế? Tuy lúc bấy giờ làm cách mạng, thì hoặc là
tiếp tục hoạt động cho đến khi cách mạng thành công hoặc là bắt, bị giết. Nhưng vì
tin tưởng rằng Đảng nhất định thành công, cách mạng nhất định thắng lợi, cho nên
người này bị bắt, có người khác thế, một người bị giết thì có trăm người khác thay.
Đảng viên thì rất đoàn kết, nhất trí, rất gần gũi nhân dân. Cho nên, tuy đảng viên ít
nhưng Đảng vẫn lãnh đạo được cách mạng thành công.
Đảng viên chúng ta có rất nhiều người gương mẫu, có đạo đức cách mạng. Như nữ
đồng chí Minh Khai, đã bị đế quốc kết án tử hình hai nơi, mà lúc hy sinh vẫn rất
oanh liệt. Các đồng chí Trần Phú, Hoàng Văn Thụ và nhiều đồng chí khác đều là
những gương anh hùng.
Trong công tác, gương anh hùng cũng nhiều. Ví dụ: có đồng chí làm công tác bí
mật, ở dưới hầm hàng tháng viết truyền đơn, dịch sách báo. Tới lúc ra ngoài ánh
sáng, mắt bị mờ. Có đồng chí bị giặc tra tấn, chết đi sống lại, không khai một lời...
Cán bộ và đảng viên ta ai cũng là người, cũng là da thịt, nhưng vì tin tưởng vào
Đảng, vào giai cấp, vào sức mạnh của tập thể, cho nên kiên quyết chiến đấu đến
hơi thở cuối cùng.

Thanh niên cũng có gương anh hùng như Trọng Con, cô Sáu... và nhiều người anh
hùng vô danh khác. Vì thế cho nên Đảng càng ngày càng mạnh.
Trong kháng chiến, Đảng ta có những người con anh hùng như đồng chí Phan
Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai để cho bộ đội tiến lên, đồng chí Tô Vĩnh
Diện lấy mình chèn cho xe đại bác khỏi lăn xuống dốc, nhiều đồng chí nhịn đói hai
ba ngày chạy đua đánh giặc. Những anh hùng ấy của Đảng, của nhân dân là anh
hùng tập thể, thấm nhuần đạo đức cách mạng của Đảng. Có đạo đức cách mạng
mới lãnh đạo được giai cấp, tổ chức, đoàn kết được quần chúng, làm cho cách
mạng thắng lợi, kháng chiến thành công.
Ngày nay, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta có những công việc rất to lớn và
phức tạp. Chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và giai cấp phong kiến, nhưng
còn phải đấu tranh với kẻ địch nguy hiểm khác, đó là nghèo nàn, đói khổ, lạc hậu.
Chúng ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, mức sống thấp kém. Chúng ta phải ra
sức đấu tranh làm cho nhân dân ta ai cũng ăn no, mặc ấm, có việc làm, có giờ nghỉ,
được học tập.
Ta có điều kiện thuận lợi để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nước ta có ''rừng vàng
biển bạc'', nhân dân ta cần cù. Ta được các nước anh em giúp đỡ. Nhưng cũng có
khó khăn như thiên tai, lụt, hạn, văn hoá, kỹ thuật còn kém.
Nói chung, cán bộ, đảng viên của ta tốt, trung thành với cách mạng. Chúng ta
quyết tâm đấu tranh thì nhất định vượt qua được những khó khăn đó. Giác ngộ
chính trị thì cố nhiên cần rồi, vào Đảng là phải biết, phải học chính trị. Nhưng lại
phải có văn hoá, kỹ thuật để sử dụng máy móc ngày càng tinh vi. Ta còn kém về
mặt này. Công nhân Liên Xô ở các nhà máy có rất nhiều người học đến lớp 10.
Bây giờ thử hỏi cán bộ ở đây có mấy người đã học đến lớp 10? Cho nên chúng ta
phải học nhiều, phải cố gắng học. Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được.

Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng
tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình
đào thải mình.
Có đúng như thế không? Nếu đúng, thì các đồng chí phải học văn hoá, học chuyên
môn.
Trong Đảng ta có một số không ít đồng chí mắc bệnh công thần, cho rằng mình đã
tham gia cách mạng lâu năm mà tự kiêu, tự mãn. Hoạt động cách mạng lâu năm là
tốt. Nhưng phải khiêm tốn học tập để tiến bộ mãi. Xã hội tiến lên không ngừng.
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội để làm cơ sở đấu tranh thống nhất nước nhà thì
phải cố gắng học tập.
Trong Đảng ta có nhiều gương đấu tranh anh dũng, không sợ nguy hiểm, không sợ
hy sinh vì tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng, vào tương lai của giai cấp và của
Tổ quốc. Hiện nay, đồng bào miền Nam đang bền bỉ đấu tranh chống Mỹ - Diệm
cũng rất là anh hùng.
Ở miền Bắc, những anh hùng, chiến sĩ thi đua làm theo lời kêu gọi của Đảng. Họ
lao động quên mình vì dân tộc, vì giai cấp. Họ không suy tính hơn thiệt. Đảng cần
họ làm công việc gì, thì họ đều vui vẻ làm và làm vượt mức. Đó cũng là anh hùng.
Đảng viên chúng ta là những người rất tầm thường, vì chúng ta đều là con của giai
cấp công nhân, của nhân dân lao động, chúng ta chỉ biết trung thành với giai cấp
vô sản, quyết tâm đấu tranh cho nhân dân. Thế thôi. Chính vì chúng ta rất tầm
thường cho nên Đảng ta rất vĩ đại. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân
tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác.
Hôm qua, các báo có thuật lại tin đồng chí dân quân tên là Trần Văn Tân, đảng
viên Đảng Lao động Việt Nam. Đoàn thể phái đồng chí Tân cùng mấy anh em nữa
đi lấy gỗ. Vì mưa to gió lớn cho nên nhiều lần bè vỡ. Đồng chí Tân đã không sợ

nguy hiểm, xung phong lội xuống sông cột bè. Bè về tới nơi thì thấy thiếu một số
cây. Đồng chí Tân lại xung phong đi hai, ba ngày tìm đủ gỗ về. Dân quân là một
địa vị tầm thường. Đi lấy gỗ là một việc tầm thường. Nhưng vì vượt mọi khó khăn,
làm tròn nhiệm vụ, cho nên anh hùng.
Hiện giờ ở nông thôn đã thảo luận sôi nổi về hai con đường: chủ nghĩa cá nhân và
chủ nghĩa tập thể.
Vì sao Đảng ta mạnh và ngày càng mạnh? Vì Đảng ta có chủ nghĩa tập thể. Mỗi
đảng viên cũng phải như thế. Nhưng có một số đảng viên chưa làm đúng như vậy,
họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ trong vấn đề đãi ngộ, họ thường suy
bì, tị nạnh. Về công tác thì muốn chọn việc dễ, tránh việc khó, v.v.. Các đồng chí
đó không nhớ rằng trong thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, trong thời kỳ kháng chiến
và hiện nay, những người anh hùng, chiến sĩ thi đua phấn đấu hy sinh có phải vì
đãi ngộ không? Có phải vì cấp bậc không?
Trong Đảng và Nhà nước ta có sự phân công chặt chẽ như các bộ phận trong chiếc
đồng hồ: cái kim, dây cót khác nhau nhưng hợp tác chặt chẽ với nhau. Thiếu một
bộ phận nào cũng không được. Trong xã hội cũng thế. Đảng ta là một tập thể chặt
chẽ, không thể dung thứ chủ nghĩa cá nhân. Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra nhiều
chứng xấu. Mỗi một người, bất kỳ làm công tác gì, ở địa vị nào, đều là quan trọng.
Công việc gì có ích cho Đảng, cho cách mạng cũng vẻ vang.
Chủ nghĩa cá nhân chỉ thấy lợi ích riêng của mình, không thấy lợi ích chung của
tập thể. Về vật chất thì chỉ muốn hưởng thụ, công việc làm thì không dám xung
phong. Thế là không tốt. Vì chủ nghĩa cá nhân mà không phấn khởi, không tiến bộ.
Đảng ta là một tập thể lớn, tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí. Mỗi đảng viên
phải bảo vệ Đảng và mọi chủ trương, chính sách của Đảng.

Đảng ta có khuyết điểm không? Có. Vì thay đổi xã hội cũ thành xã hội mới không
phải là dễ. Cũng như phá một cái nhà cũ, xây dựng một lâu đài mới. Trong lúc
đang xây dựng lâu đài, không tránh khỏi có gạch vụn, mùn cưa, v.v.. Xây dựng
chủ nghĩa xã hội cũng thế, không hoàn toàn tránh được khuyết điểm, sai lầm.
Nhưng lúc nào có sai lầm, Đảng ta dũng cảm nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa.
Đảng ta có một vũ khí sắc bén để làm cho đảng viên tiến bộ, làm cho Đảng ngày
càng mạnh là tự phê bình và phê bình. Lênin có nói rằng: Chỉ có hai hạng người
không mắc khuyết điểm: là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người chết đã bỏ vào
quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi có khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết
điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình mình và kiên
quyết sửa chữa. Chủ nghĩa cá nhân không dám tự phê bình, không muốn người ta
phê bình mình, không kiên quyết sửa chữa. Vì vậy mà thoái bộ, chứ không tiến bộ
được.
Nói tóm lại, Đảng ta trong ba mươi năm qua đã phấn đấu rất anh dũng và đã thắng
lợi rất vẻ vang. Ngày nay, Đảng ta vẫn phải tiếp tục phấn đấu để xây dựng miền
Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.
Trong cuộc đấu tranh đó, ta có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng cũng có khó khăn.
Nếu mỗi cán bộ và đảng viên ta biết làm tròn nhiệm vụ của mình, bồi dưỡng và
phát triển chủ nghĩa tập thể, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, ra sức học tập chính trị, văn
hoá, kỹ thuật, thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành
được nhiệm vụ một cách vẻ vang.
Cuối cùng, Bác chúc các cô, các chú ghi nhớ những điểm trên để làm cho tốt. Hiện
nay chúng ta đã có hơn 40 vạn đảng viên, và hơn 60 vạn đoàn viên thanh niên lao
động. Có chính quyền mạnh, bộ đội rất anh dũng và nhân dân rất hăng hái. Nước
ta lại là một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ

đại. Cho nên, cán bộ, đảng viên ta làm tròn nhiệm vụ, ra sức học tập chính trị, văn
hoá, kỹ thuật, thì nhất định chúng ta sẽ thắng lợi.
Chúc các cô, các chú luôn luôn tiến bộ.
*

BÀI NÓI TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG
(TRÍCH)
Đảng ta vĩ đại thật…: Trong lịch sử ta có ghi chuyện vị anh hùng dân tộc là Thánh
Gióng đã dùng gốc tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những ngày đầu kháng
chiến, Đảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn, hàng vạn anh hùng noi gương Thánh Gióng
dùng gậy tầm vông đánh thực dân Pháp.
Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng bần cùng và lạc hậu
còn khó hơn nhiều. Ngày nay miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Đảng đoàn kết và
lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui
tươi, no ấm và mỹ tục thuần phong. Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị
nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ.
Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hoá lạc hậu của
nước ta thành một nền kinh tế và văn hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan
tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày
của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần
gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta.
- Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta
không có lợi ích gì khác.
*

BA MƯƠI NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
(TRÍCH)
….
Sở dĩ đạt được những thắng lợi ấy là vì:
- Đảng ta luôn luôn đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, tuyệt đối trung
thành với lợi ích của giai cấp và của nhân dân, biết vận dụng lý luận Mác - Lênin
vào tình hình thực tế của nước ta và đề ra đường lối chính sách đúng đắn. Đảng ta
không ngừng đấu tranh chống những khuynh hướng cải lương của giai cấp tư sản
và những khuynh hướng manh động của tầng lớp tiểu tư sản trong phong trào dân
tộc; chống luận điệu ''tả'' của bọn tơrốtxkít trong phong trào công nhân; chống
những khuynh hướng hữu và ''tả” trong Đảng khi quy định và chấp hành chiến
lược và sách lược cách mạng của Đảng mỗi thời kỳ. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã
giúp Đảng ta vượt qua những trận thử thách ấy. Nhờ vậy, Đảng ta không những đã
giành được quyền lãnh đạo cách mạng trong cả nước, mà còn giữ vững được quyền
lãnh đạo đó trên mọi lĩnh vực và đập tan được mọi âm mưu của giai cấp tư sản
hòng tranh quyền lãnh đạo cách mạng với Đảng ta.
…
Chính vì đã biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách mạng
của giai cấp công nhân quốc tế và của các dân tộc bị áp bức, mà Đảng ta đã vượt
qua được mọi khó khăn, đưa giai cấp công nhân và nhân dân ta đến những thắng
lợi vẻ vang ngày nay.
…
Từ nay về sau trên con đường tiến lên giành những thắng lợi mới trong công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, Đảng ta
sẽ luôn luôn giữ vững và tích cực góp phần củng cố tình đoàn kết quốc tế của giai

cấp công nhân, tăng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng
đầu, ra sức giáo dục cho nhân dân ta thấm nhuần sâu sắc tinh thần quốc tế xã hội
chủ nghĩa kết hợp chặt chẽ với tinh thần yêu nước, liên hệ cách mạng nước ta với
phong trào của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đấu tranh
cho hoà bình, dân chủ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Mọi đảng viên đều phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, củng cố lập trường
giai cấp vô sản, cố gắng nắm vững những quy luật phát triển của cách mạng Việt
Nam; phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống
chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây
dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn
đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững
khoa học và kỹ thuật, do đó mỗi đảng viên đều phải cố gắng học tập văn hoá, học
tập khoa học kỹ thuật.
Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực.
- Đoàn thành niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức
và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung
thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
- Công đoàn phải thật sự trở thành trường học quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế
và văn hoá của giai cấp công nhân nước ta.
- Hội liên hiệp phụ nữ phải là lực lượng mạnh mẽ giúp Đảng động viên tổ chức và
lãnh đạo phụ nữ tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Các hợp tác xã nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải trở thành những
đội quân vững mạnh của mười mấy triệu nông dân lao động trong công cuộc phát

triển sản xuất, nâng cao đời sống, giáo dục tư tưởng và xây dựng nông thôn phồn
thịnh của nước ta.
- Quân đội ta phải ra sức học tập chính trị và kỹ thuật, xây dựng thành một lực
lượng ngày càng hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ công cuộc lao động
hoà bình của nhân dân ta.
Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin, với chí khí anh dũng của đội quân tất thắng,
toàn Đảng ta đã đoàn kết hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, tiến lên lãnh đạo nhân
dân lao động nước ta giành những thắng lợi mới trong cuộc đấu tranh xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà.
…
*
MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN THẾ NÀO?
(TRÍCH)
Suốt năm chúng ta thi đua lao động sản xuất. Nhân ngày Nguyên đán, chúng ta vui
chơi một hôm để chào Xuân. Việc đó cũng đúng thôi.
Nhưng chúng ta nên mừng Xuân một cách vui vẻ và lành mạnh. Nếu có bao nhiêu
tiền đều bỏ ra mua sắm hết để đánh chén lu bù, thế là mừng Xuân một cách lạc
hậu, thế là lãng phí, thế là không Xuân!
Nên nhớ rằng hiện nay chúng ta phải cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Không nên vì một cớ gì mà quên nhiệm vụ ấy.
…
Trăm năm trong cõi người ta
Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan.

Mừng Xuân, Xuân cả thế gian.
Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới xuân
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ KIẾN AN
(TRÍCH)

…
Đảng viên và cán bộ ta nói chung là trung thành, tận tuỵ, hăng hái. Nhưng một số
đảng viên và cán bộ còn có bệnh công thần, suy tị, ỷ lại, tiêu cực, không gương
mẫu, đầy rẫy chủ nghĩa cá nhân.
Từ nay về sau, tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ phải thường thường ôn lại, tự
liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên.
*
CHUNG QUANH PHÒNG HỌP MỚI
(TRÍCH)
…
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiết kiệm là một chính sách lớn, một
đạo đức lớn, một nếp làm việc và nếp sống không bao giờ được lơ là. Kẻ thù chính
của nó là: tệ tham ô, lãng phí, bệnh phô trương, hình thức và lối làm việc thiếu tinh
thần trách nhiệm. Vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội, chúng ta ra sức đánh bại những
kẻ thù nguy hiểm ấy.
*

BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI TÍCH CỰC TRONG
PHONG TRÀO VĂN HOÁ QUẦN CHÚNG

Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá. Vì sao không
nói phát triển văn hoá và kinh tế. Tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo; vì
thế kinh tế phải đi trước. Nhưng phát triển để làm gì? Phát triển kinh tế và văn hoá
để nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ta. Các cô, các chú vừa lao
động sản xuất tích cực, vừa hoạt động văn hoá tích cực. Thế là tốt. Văn hoá phải
thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành
mạnh của quần chúng. Vì vậy, nội dung văn hoá phải có ý nghĩa giáo dục. Ví dụ:
phải giáo dục thế nào là đời sống mới, thế nào là đạo đức cách mạng. Trong việc
''Tết trồng cây'', phải phổ biến trồng cây như thế nào cho tốt, phải chăm sóc và
chăm bón cây như thế nào. Ở nhiều địa phương, các cô, các chú đã sáng tác nhiều
bài thơ, ca, hò, vè nói về những vấn đề đó rất thiết thực, nội dung rất tốt. Bác hoan
nghênh các cô, các chú. Văn hoá phải gắn liền với lao động sản xuất. Văn hoá xa
đời sống, xa lao động là văn hoá suông. Nhiệm vụ của người cán bộ văn hoá là
phải dùng văn hoá để tuyên truyền cho việc cần kiệm xây dựng nước nhà, xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Ví dụ: Ở
trong hợp tác xã, văn hoá phải tuyên truyền, giáo dục ý thức cần kiệm xây dựng
hợp tác xã, yêu hợp tác xã như nhà, chống tư tưởng làm ăn riêng lẻ và những tư
tưởng lạc hậu có ảnh hưởng xấu cho việc củng cố và phát triển hợp tác xã. Ở xí
nghiệp, văn hoá phải tuyên truyền, giáo dục ý thức làm chủ xí nghiệp, đẩy mạnh
phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch nhà nước cần kiệm xây dựng nền công
nghiệp nước nhà, chống tham ô lãng phí v.v..
Nói tóm lại, để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hoá phải xã
hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức.

Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hoá của
cán bộ và nhân dân còn thấp, do đó, còn hạn chế nhiều kết quả trong công tác,
trong sản xuất. Nhiệm vụ tác cô, các chú là phải cố gắng hơn nữa, góp phần nâng
cao trình độ văn hoá của nhân dân.
*
HỌC TẬP KHÔNG MỎI, CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG
(TRÍCH)

Chúng ta là những người lao động làm chủ nước nhà. Muốn làm chủ được tốt, phải
có năng lực làm chủ. Chúng ta học tập chính là để có đủ năng lực làm chủ, có đủ
năng lực tổ chức cuộc sống mới - trước hết là tổ chức nền sản xuất mới. Bởi vậy, ý
thức làm chủ không phải chỉ tỏ rõ ở tinh thần hăng hái lao động, mà còn phải tỏ rõ
ở tinh thần say mê học tập để không ngừng nâng cao năng lực làm chủ của mình.
*
BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI THANH NIÊN TÍCH CỰC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA
(TRÍCH)
Để thật xứng đáng là người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết
tâm thực hiện mấy điều sau đây:
- Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ
nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau...
- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu tự mãn, chỉ
tham gia việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải
chống tham ô, lãng phí.

- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hoá và kỹ
thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
…
*
DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(TRÍCH)

…
Các đồng chí thân mến,
Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thống
nhất nước nhà, góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới hiện nay đang
đặt ra trước mắt Đảng ta những nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang. Để bảo đảm thắng
lợi của cách mạng, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sức
chiến đấu của toàn Đảng ta, phát huy hơn nữa tác dụng lãnh đạo của Đảng ta trên
mọi mặt công tác.
Từ trước tới nay, Đảng ta đã cố gắng liên hệ chặt chẽ chủ nghĩa Mác - Lênin với
thực tế cách mạng Việt Nam. Cán bộ và đảng viên ta nói chung đều có phẩm chất
cách mạng tốt đẹp. Nhưng chúng ta còn nhiều khuyết điểm như: bệnh chủ quan,
chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm, tác phong quan liêu, chủ nghĩa cá
nhân… Những khuyết điểm này ngăn trở sự tiến bộ của các đồng chí chúng ta.
Chúng ta phải ra sức học tập chủ chĩa Mác - Lênin, tăng cường giáo dục tư tưởng
trong Đảng, đấu tranh khắc phục những khuyết điểm nói trên. Phải nâng cao hơn
nữa tính giai cấp và tính tiên phong của Đảng, tăng cường không ngừng mối liên

hệ giữa Đảng và quần chúng. Phải biết đoàn kết mọi người yêu nước và tiến bộ để
xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Phải ra sức
học tập có sáng tạo kinh nghiệm các đảng anh em. Chúng ta tuyệt đối không được
kiêu ngạo, tự mãn, chúng ta phải khiêm tốn như Lênin đã dạy.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HÀ NỘI
(TRÍCH)
…
+ Đối với nhân dân thì quan liêu, mệnh lệnh; xem thường pháp luật, không tôn
trọng quyền lợi của nhân dân (như có khi khám xét nhà mà không báo trước cho
chủ nhà).
Tự tiện ra mệnh lệnh lung tung ...
+ Đối với tập thể, thì kèn cựa địa vị, tính thiệt suy hơn, chỉ hỏi Đảng và Chính phủ
đã làm gì cho mình không tự hỏi mình đã làm gì ích lợicho nhân dân, cho xã hội.
+ Đối với của công thì lãng phí, tham ô...
+ Đối với bản thân thì không lo trau dồi đạo đức cách mạng, không lo học tập để
tiến bộ, mà chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp hơn người khác…
…
Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì?
Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

(TRÍCH)

Suốt bao năm trường, Đảng ta cùng quân và dân ta đã anh dũng hy sinh chiến đấu,
đánh đổ thực dân, phong kiến, để giành lại cho nhân dân lao động cái quyền làm
chủ nước nhà. Vậy ngày nay tất cả những người lao động - lao động chân tay và
lao động trí óc - đều phải nhận thật rõ: mình là người chủ nước nhà.
Đã có quyền hạn làm chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ. Nghĩa vụ đó
là: cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, trước hết là nhân dân lao
động. Nhân dân lao động ta sẵn có truyền thống cực kỳ anh hùng, đã làm cách
mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Hiện nay, chúng ta đang làm cách mạng
xã hội chủ nghĩa, một cuộc cách mạng tuy trường kỳ gian khổ nhưng nhất định
thắng lợi, chỉ phải đổ mồ hôi mà không đổ máu, một cuộc cách mạng nhằm đánh
thắng lạc hậu và bần cùng, để xây dựng hạnh phúc muôn đời cho nhân dân ta, cho
con cháu ta. Tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự hướng
dẫn tận tuỵ của Công đoàn, nhân dân lao động ta sẽ ra sức phát huy truyền thống
anh hùng của mình và sẽ giành được thắng lợi to lớn.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT HỘI
NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ BA VỀ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM
1961

Năm mới, các đồng chí khai hội nghị mới, có không khí mới, điều đó rất tốt. Tốt vì
các đại biểu nhất trí với Trung ương về nhận định tình hình, về nhiệm vụ, về chỉ
tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch Nhà nước 1961, bổ sung nhiều ý kiến, đặt rõ

phương hướng lãnh đạo cho năm nay. Nhưng cần phải đi sâu hơn nữa, phải nghiên
cứu kỹ Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng và Nghị quyết Hội nghị
Trung ương lần thứ ba, kết hợp với nghiên cứu bản Tuyên bố của Hội nghị 81 đảng
ở Mátxcơva. Tình hình thế giới hiện nay đang phát triển tốt, có lợi cho cách mạng
của ta. Trong kế hoạch 7 năm, Liên Xô dự định trong hai năm đầu thực hiện vượt
mức 17% nhưng kết quả thực tế đã vượt 28%. Thấy các nước anh em tiến bộ, thì
mình càng phấn khởi và càng cố gắng thi đua theo kịp các nước anh em.
Các đồng chí cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần Nghị quyết; nghiên cứu
càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ
thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn
Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của
ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui
vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn
sẽ vượt được.
Mặt khác, các bộ, các ban ở trung ương phải phối hợp chặt chẽ với nhau, phối hợp
chặt chẽ với các địa phương, nhà máy, nông trường .. để đảm bảo công tác ăn
khớp, mau lẹ, sản xuất tốt, tránh lối trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lãng phí sức
người, sức vật, lãng phí của cải, tiền bạc.
Muốn thực hiện tốt kế hoạch, các đồng chí cần nhớ mấy điều:
- Đường lối chủ trương có rồi, phải có biện pháp thực hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã
hội là phải có biện pháp. Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết
tâm phải ba phần, có như thế mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế
hoạch Nhà nước.
- Phải xuyên qua ba điều đó mà thường xuyên kiêm tra đôn đốc.

- Công tác tư tưởng, chính trị phải kết hợp chặt chẽ với công tác kế hoạch. Tư
tưởng thông, mọi người hăng hái thực hiện kế hoạch mới tốt.
- Một điều nữa, đặc biệt quan trọng là: muốn làm nhà cho tốt phải xây nền cho
vững. Muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ. Thực tế cho thấy
chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch.
Chi bộ được củng cố phải biểu hiện trước hết ở chỗ đảng viên, đoàn viên thanh
niên lao động hợp tác xã, xí nghiệp, cơ quan, công trường.
Chúng ta có sáu, bảy triệu lao động chính ở miền Bắc. Nếu tất cả đảng viên, đoàn
viên đều gương mẫu thì nhất định sẽ khuyến khích được năm, sáu triệu lao động
khác cũng làm theo và nhất định kế hoạch Nhà nước của chúng ta sẽ hoàn thành
vượt mức.
Mục đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nâng cao không
ngừng đời sống nhân dân và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà. Hai việc đó
gắn liền với nhau. Nếu miền Bắc ngày càng vững mạnh, đời sống đồng bào miền
Bắc được cải thiện nhiều hơn nữa, mọi người ăn no, mặc ấm, kết quả thực tế đó sẽ
là một sức mạnh, là tấm gương sáng cổ vũ đồng bào miền Nam đấu tranh chống
chế độ Mỹ - Diệm và thực hiện thống nhất nước nhà.
Đại biểu các địa phương, các ngành đều nhất trí với nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Trung
ương nêu ra. Nhất định chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt, hoàn thành vượt mức
kế hoạch Nhà nước năm này, tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm
lần thứ nhất.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ TỈNH CAO BẰNG
(TRÍCH)
Trước hết, đảng viên và cán bộ phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân.

Trong công việc thì phải lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách. Phải nắm vững
chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng. Phải đi sâu đi sát mọi việc.
Kiên quyết chống quan liêu mệnh lệnh, chống tham ô, lãng phí.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG
(TRÍCH)
Phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, gây một phong
trào thể dục vệ sinh, chú trọng củng cố và phát triển thêm các trạm y tế… làm cho
đồng bào hiểu rõ: phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch thì sức
mới khoẻ; sức
càng khoẻ thì lao động sản xuất càng tốt.
…
Phụ nữ và thanh niên cần phải gánh vai chính trong việc xây dựng đời sống mới và
thực hiện đúng đắn Luật hôn nhân và gia đình.
*
XÂY DỰNG NHỮNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(TRÍCH)

Chúng ta đã đánh thắng chế độ thực dân và phong kiến. Nhiệm vụ chủ yếu của
chúng ta ngày nay là đánh thắng lạc hậu và nghèo nàn, xây dựng chủ nghĩa xã hội,
làm cho nhân dân ta có một đời sống thật sung sướng, tốt đẹp. Công cuộc ấy rất vĩ
đại và cũng rất khó khăn. Nhưng toàn Đảng toàn dân ta quyết tâm làm thì nhất định
làm được.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ
nghĩa.
Đợt chỉnh huấn này là một cuộc vận động lớn về tư tưởng trong Đảng và trong
nhân dân lao động, nhằm xây dựng những con người chủ nghĩa xã hội, có tư tưởng
và tác phong xã hội chủ nghĩa.
THẾ NÀO LÀ TƯ TƯỞNG VÀ TÁC PHONG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA?
- Có ý thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa và tư tưởng
“mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
Nhà nước ta ngày nay là của tất cả những người lao động. Vậy công nhân, nông
dân, trí thức cách mạng cần nhận rõ rằng: hiện nay, nhân dân lao động ta là những
người làm chủ nước ta, chứ không phải là những người làm thuê cho giai cấp bóc
lột như thời cũ nữa. Chúng ta có quyền và có đủ điều kiện để tự tay mình xây dựng
đời sống tự do, hạnh phúc cho mình. Nhân dân lao động là những người chủ tập
thểcủa tất cả những của cải vật chất và văn hoá, đều bình đẳng về quyền lợi và
nghĩa vụ. Bởi vậy mọi người đều phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “mình vì mọi
người, mọi người vì mình''.
Chủ nghĩa cá nhân lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính
xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội.
Đã là người chủ Nhà nước thì phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà.
Người công nhân phải yêu quý máy móc như yêu quý con mình, người nông dân
phải yêu quý trâu bò của hợp tác xã như bạn thân của mình. Mọi người phải biết
giữ gìn của công, phải chăm lo việc tập thể như chăm lo việc gia đình.
Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan, gánh vác không ỷ lại, không ngồi
chờ. Mỗi người phải ra sức góp công, góp của để xây dựng nước nhà. Chớ nên ''ăn

cỗ đi trước, lội nước đi sau''. Ai cũng phải là một chiến sĩ dũng cảm phấn đấu xây
dựng chủ nghĩa xã hội.
Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước
quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phảiyêu kính nhân dân. Phải thật
sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt ''quan
cách mạng'' ra lệnh ra oai.Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối
quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo
dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và
của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng; không được giấu dốt, giấu khuyết điểm,
sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự
cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần
chúng. Phải ''chí công vô tư” và có tinh thần ''lo trước thiên hạ, vui sau thiên
hạ”. Đó là đạo đức của người cộng sản.
Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm
chỉnh của cán bộ và đảng viên.
Chúng ta phải làm đúng lời dạy của Lênin vĩ đại: giữ gìn sự thống nhất của Đảng
như con ngươi của mắt. Phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ;
tuyệt đối không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép
mình đứng ngoài kỷ luật. Càng có công lao, càng phải khiêm tốn. Chớ vì có ít
nhiều công lao mà sinh bệnh công thần, kèn cựa, địa vị. Phải nhớ rằng: mọi thành
công là do sức phấn dấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, không phải của một cá
nhân anh hùng nào. Đối với Đảng, đối với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ vẻ
vang là: suốt đời làm người con trung thành của Đảng, người đày tớ tận tuỵ của
nhân dân.
Trái lại, đối với kẻ địch, người cộng sản phải luôn luôn tỉnh táo, giữ vững lập
thường, quyết không được vì hoàn cảnh hoà bình mà mất cảnh giác. Phải luôn luôn

sẵn sàng đập tan mọi âm mưu độc ác của kẻ địch, bảo vệ những thành quả của cách
mạng, bảo vệ lao động hoà bình của nhân dân. Muốn đánh thắng kẻ địch bên
ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân.
- Tất cả phục vụ sản xuất.
Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất, để
nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. Muốn có chủ nghĩa xã hội thì
không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất. Sản
xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện nay ở miền Bắc. Trong kháng chiến, Đảng
ta có khẩu hiệu: Tất cả cho tiền tuyến! Thì ngày nay, khẩu hiệu của chúng ta là: Tất
cảphục vụ sản xuất! Tất cả chúng ta, bất kỳ ở cấp nào, ngành nào, đều phải góp sức
làm cho sản xuất phát triển. Chúng ta phải phấn đấu cho nông nghiệp phát triển
toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, trước hết bảo đảm cho lương thực được dồi dào.
Chúng ta phải phấn đấu cho nền công nghiệp mau lớn mạnh, cho công nghiệp hoá
xã hội chủ nghĩa thành công như đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III của
Đảng.
Mỗi người công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ, viên chức, đều phải hiểu rõ nghĩa
vụ vẻ vang của mình là phục vụ sản xuất.
Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất
mà do ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô
trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất.
Muốn phát triển sức sản xuất thì trước hết phải nâng cao năng xuất lao động và
muốn nâng cao năng suất lao động thì phải tổ chức lao động cho tốt.
Chúng ta phải phấn đấu để củng cố và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; phải
tiếp tục cải tiến quản lý các xí nghiệp và không ngừng cải tiến kỹ thuật trong tất cả
các ngành kinh tế. Phải sử dụng hợp lý sức lao động. Phải cố gắng học tập dùng kỹ

thuật mới, xây dựng cơ sở kỹ thuật mới, kiên quyết từ bỏ lối làm ăn lạc hậu.
Những việc đó không phải ngày một ngày hai mà xong, nhưng có quyết tâm, có tổ
chức, thì nhất định làm được.
Vấn đề có ý nghĩa quyết định là cán bộ và đảng viên hiểu rõ yêu cầu mới của cách
mạng là phát triển sản xuất, hiểu rõ nâng cao năng suất lao động là nguồn của cải
to lớn nhất. Do đó, cần phải thiết thực tổ chức bộ máy sản xuất mới, tích cực học
tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật. Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên
chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn; không thể lãnh
đạo chung chung. Lại phải biết đoàn kết với những người ngoài Đảng, phải
biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng lao động, học tập
kinh nghiệm của quản chúng, phải tạo mọi điều kiện cho nhân dân lao động có thể
nắm được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật; ra sức đào tạo thật nhiều cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý cần thiết cho sản xuất phát triển. Chỉ có như thế, chúng ta
mới xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội.
- Cần kiệm xây dựng nước nhà.
Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải có tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù
lao động. Phải cố gắng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn
sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp
kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét
rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm trọn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau.
Ai sợ khó, sợ khổ, muốn ''ngồi mát ăn bát vàng'', người đó mới là kém vì không
phải là người xã hội chủ nghĩa.
Mỗi người phải tự giác giữ vững kỷ luật lao động.
Thanh niên càng phải xung phong hăng hái thực hiện khẩu hiệu: ''Đâu cần thanh
niên có, đâu khó thanh niên làm”.

Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tốn bao nhiêu mồ hôi và sức lao động. Chúng
ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành
tiết kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống. Cho nên
phải biết giữ gìn của công. Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của
nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ. Phải biết
quý trọng sức người là vốn quý nhất của ta. Chúng ta cần hết lòng chăm sóc sức
khoẻ và sử dụng thật hợp lý sức lao động của nhân dân ta.
Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương “cần kiệm,
liêm chính”, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân;
phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí. Trong
mọi công việc phải tính toán cân nhắc cẩn thận. ''Thì giờ là vàng bạc''. Phải kiên
quyết chống thói hội họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khoẻ mà không kết quả thiết
thực.
- Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
Tiến nhanh, tiến mạnh là quy luật của chủ nghĩa xã hội. Muốn sản xuất được nhiều,
nhanh, tốt, rẻ, thì phải có nhiệt tình cách mạng. Nhưng lại còn phải hiểu biết và
nắm vững khoa học.
Mỗi người lao động cần có tinh thần dám nghĩ dám làm, vươn lên hàng đầu, thành
người lao động tiên tiến.
Công nhân, nông dân ta và người lao động trí óc cần tin rằng chúng ta có đầy đủ
sức mạnh, can đảm và thông minh để xây dựng cuộc đời mới của mình. Chỉ cần
chúng ta có đầy đủ ý thức làm chủ, tinh thần tập thể, kỷ luật và ra sức học tập,
nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, có tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, học tập
cái mới, ủng hộ cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì chúng ta cũng làm được.

Cán bộ và đảng viên lại càng phải có tinh thần ấy, phải gạt bỏ những thái độ sai
lầm như: thoả mãn với thành tích bước đầu, bảo thủ, tự mãn với những kinh
nghiệm đã có, có ít nhiều tri thức thì kiêu căng, coi khinh quần chúng, hoài nghi
những sáng kiến bình thường của quần chúng; lười biếng, không tích cực học tập
cái mới, v.v..
Nhân dân lao động ta rất giàu kinh nghiệm và tính sáng tạo, đất nước ta có rất
nhiều của cải. Với quyết tâm của ta, với sự giúp đỡ của các nước anh em, nhất định
chúng ta hoàn toàn có thể làm cho nước ta giàu mạnh, dân ta sung sướng, theo kịp
các nước anh em.
Hãy tiến lên, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội! Tiến
nhanh, tiến mạnh không phải là phiêu lưu, làm ẩu. Phải thiết thực đi từng bước,
phải tiến vững chắc. Phải nắm vững quy luật phát triển của cách mạng, phải tính
toán cẩn thận những điều kiện có thể, những biện pháp có thể. Kế hoạch phải chắc
chắn, cân đối. Chớ đem chủ quan của mình thay cho điều kiện thực tế. Phải chống
bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái. Phải xây dựng tác phong điều tra
nghiên cứu trong mọi công tác cũng như trong khi định ra mọi chính sách của
Đảng và của Nhà nước.
Các đồng chí,
Những tư tưởng, tác phong mới mà Đảng ta yêu cầu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và
mỗi người lao động cần phải bồi dưỡng cho mình, tóm lại là:
- Ý thức làm chủ và tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa,
- Quan điểm “tất cả phục vụ sản xuất”,
- Ý thức cần kiệm xây dựng nước nhà,
- Tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Trái lại, những tư tưởng, tác phong xấu cần chống lại là:
- Chủ nghĩa cá nhân,
- Quan liêu, mệnh lệnh,
- Tham ô, lãng phí,
- Bảo thủ, rụt rè.
Đó là một cuộc vận động, giáo dục tư tưởng có ý nghĩa rất to lớn đối với sự nghiệp
cách mạng của chúng ta ngày nay.
Chúng ta sẽ đem hết tinh thần phụ trách trước Đảng, trước nhân dân mà tiến hành
chỉnh huấn cho thật tốt. Cán bộ các cấp lãnh đạo, cán bộ các ngành cần phải làm
gương mẫu.
Mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời đưa vào sự giúp đỡ của tập thể thật thà
tự phê bình và thành khẩn phê bình để thấy rõ cái hay và cái dở, để sửa chữa
khuyết điểm, phát triển ưu điểm.
Chúng ta phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, phấn khởi.
Làm cho toàn thể nhân dân dao động ta càng hăng hái tiến lên xây dựng thành
công chủ nghĩa xã hội và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu
tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.
Các đồng chí,
Nghị quyết của Đại hội lần thứ III của Đảng là như ánh mặt trời soi sáng con
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm nay là như mùa xuân của kế hoạch 5 năm
đầu của chúng ta.
Chúng ta hãy phấn khởi như mùa xuân; với nhiệt tình như ánh nắng, vui vẻ tiến
lên, quyết làm cho cuộc chỉnh huấn này đại thắng lợi.

*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ TỈNH BẮC GIANG
(TRÍCH)
Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc rằng: nước nhà là nước nhà của nhân dân ta,
nhân dân ta là người chủ nước nhà. Quyền làm chủ đó là đó cách mạng thành công
và kháng chiến thắng lợi đưa lại cho nhân dân ta.
Đã làm chủ, thì mọi người, mọi dân tộc phải chung sức làm cho dân giàu nước
mạnh, làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện không ngừng, làm cho con
cháu ta ngày càng sung sướng. Muốn như thế thì mọi người phải thực hiện khẩu
hiệu cần kiệm xây dựng nước nhà.
…
*
THƯ GỬI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20
NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Các cháu yêu quý,
15 tháng 5 năm 1961 là ngày kỷ niệm 20 tuổi của Đội thiếu niên tiền phong. Bác
gửi các cháu lời chúc mừng thân ái nhất.
Trong thời kỳ qua, từ Bắc đến Nam, thiếu niên và nhi đồng đã hăng hái tham gia
cách mạng và kháng chiến, có những thiếu niên và nhi đồng đã oanh liệt hy sinh
cho Tổ quốc, như Kim Đồng, Lê Văn Tám và nhiều cháu khác.
Từ ngày hoà bình trở lại, ở miền Bắc có Đảng lãnh đạo, có Đoàn giúp đỡ, các cháu
đều chăm chỉ học hành, tham gia lao động, cháu nào cũng ngoan. Bác vui lòng
khen ngợi các cháu.

Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ đến thiếu niên và nhi đồng ở miền Nam ruột
thịt, đang bị bọn Mỹ - Diệm áp bức đoạ đầy.
Để ủng hộ đồng bào miền Nam (kể cả thiếu niên và nhi đồng) đấu tranh chống Mỹ
- Diệm, đồng bào miền Bắc phải thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở
vững mạnh để thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.
Các cháu cũng tham gia đấu tranh, bằng cách thực hiện mấy điều sau đây:
- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
- Học tập tốt, lao động tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
- Giữ gìn vệ sinh.
- Thật thà dũng cảm.
Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần
phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người
cán bộ tốt của nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Bác gửi các cháu nhiều cái hôn!
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG
ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ III)
(TRÍCH)

Các đồng chí,

Chúng ta có thể nói: Hội nghị Trung ương lần này kết quả tốt. Kết quả tốt bởi vì có
Đại hội lần thứ III của Đảng soi sáng, vì có đợt chỉnh huấn, vì thảo luận rộng rãi và
chuyên đi sâu vào một vấn đề.
…
- Cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra đôn đốc, để kịp thời phát hiện và phổ
biến những kinh nghiệm tốt và kịp thời uốn nắn những nhược điểm, những khuyết
điểm của hợp tác xã.
- Trung ương đã nhất trí về đường lối, chính sách, chỉ tiêu, biện pháp... Chúng ta
phải biến sự nhất trí ấy thành quyết tâm. Chúng ta phải truyền đạt sự nhất trí và
quyết tâm của Trung ương đến tận mỗi cán bộ, mỗi xã viên, làm cho toàn Đảng,
toàn dân biến Nghị quyết của Trung ương thành một cao trào thi đua tăng gia sản
xuất và thực hành tiết kiệm để không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
- Sau Hội nghị này, các bộ và các ngành ở trung ương cần có kế hoạch sẵn sàng
phục vụ sản xuất nông nghiệp một cách thiết thực. Cán bộ tỉnh và cán bộ huyện
cần giải thích rõ ràng và rộng khắp Nghị quyết của Trung ương, làm cho mỗi cán
bộ, mỗi xã viên vui vẻ và phấn khởi thi đua thực hiện Nghị quyết của Trung ương,
trước mắt là tranh thủ một vụ mùa thắng lợi.
Đồng bào nông dân ta sẵn có truyền thống cần cù lao động và hăng hái phấn đấu.
Khi đã thấm nhuần tinh thần của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, chắc nông
dân ta rất phấn khởi và sẽ có một chuyển biến to lớn trong sản xuất nông nghiệp.
*
BÀI NÓI CHUYỆN VỚI NHƯNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HOẠT ĐỘNG LÂU
NĂM
(TRÍCH)

Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo
thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi
hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một
tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa.
…
Trước đây, Đảng ta tổ chức đánh Tây, đánh Nhật rất gian nan cực khổ. Nhưng so
với trước, công việc bây giờ khó khăn hơn, to lớn hơn, phức tạp hơn. Bây giờ,
Đảng ta phải làm nhiều chuyện: xây dựng nhà máy, xây dựng hợp tác xã; làm sao
cho người nông dân, người công nhân ăn no, mặc ấm; làm sao cho nước càng ngày
càng mạnh, dân càng ngày càng giàu.
…
Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải
mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo. Tôi lo
chuyện này lắm: các cháu mắt choẹt, da bủng. Tất cả mọi việc Đảng phải lo. Việc
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh giành thống nhất nước
nhà, Đảng phải lo. Ngay cả đến tương cà, mắm, muối của dân Đảng đều phải lo.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA HỘI LIÊN
HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
(TRÍCH)

- Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là
người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng.

- Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá,
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang
hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tồ quốc.
- Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: ''Đâu cần, thanh
niên có; việc gì khó, thanh niên làm”.
…
*
ĐẠO ĐỨC MỸ
(TRÍCH)
Ở Mỹ, những sách báo tiến bộ đều bị chính quyền cho là tuyên truyền cộng sản và
bị cấm ngặt. Trái lại, những sách báo trụy lạc thì rất thịnh hành. Theo lời một cựu
Bộ trưởng Bộ Bưu điện thì mỗi năm bọn bán sách ''lợn'' (khiêu dâm) thu nhập hơn
2.000 triệu đô la. Hiện nay các báo Mỹ đang quảng cáo rùm beng cho tuyển ''Tổng
hợp các án mạng'' gồm 1.126 vụ giết người rùng rợn!
99% phim ảnh Mỹ đều thuộc loại cướp của, giết người.
Nền văn hoá ấy đã có kết quả như sau: Trong năm 1960 ở Mỹ có 1.861.000 vụ
phạm tội, tức là cứ non 100 người thợ có một người phạm tội. Bình quân cứ:
l nửa phút đồng hồ thì có một vụ trộm,
2 phút thì có một vụ trộm xe hơi,
4 phút thì có một vụ ẩu đả,
34 phút thì có một vụ hiếp dâm,
50 phút thì có một vụ giết người.

Theo báo cáo của Bác sĩ Lôuơnxtên thì “nghề làm đĩ lậu” phát triển một cách đáng
sợ, năm 1961 có hơn 20 vạn gái chửa hoang, trong số đó hơn 5.000 đứa chưa đầy
15 tuổi.
Song những tội phạm ấy chỉ là “hạng tôm tép''. Tạp chí Mỹ Người báo cáo viết:
Công việc số 1 của Cục thanh tra Mỹ là khủng bố những người tiến bộ. Còn việc
chống tội phạm thì họ chỉ nhằm vào bọn tôm tép, những công ty tội phạm thì tha
hồ hoành hành. Những công ty này là thứ xí nghiệp phát triển nhất và nhiều lãi
nhất ở Mỹ. Mỗi năm, nhà máy to nhất như Điện khí thông dụng cũng chỉ có 1 tỷ
đôla tiền lãi, và những công ty chứa cờ bạc bí mật thì thu đến 9 tỷ tiền lãi. Chúng
dùng một nửa số lãi đó để mua chuộc cơ quan cảnh sát và các chính khách... Một
tên trùm kếch xù đã chỉ định những người làm quan toà và trả lương cho cảnh sát ở
địa phương nó... Các công ty ấy giúp tiền chi phí cho mọi cuộc tuyển cử địa
phương để bầu ra bọn vây cánh của chúng. Vừa qua, 36 tên cảnh sát và cả cảnh sát
trưởng đã bị bắt quả tang trong mấy vụ ăn trộm, đầu cơ, bao gái điếm...
Nhưng Chính phủ Mỹ còn phạm tội ác to hơn nữa. Chúng đã xâm phạm miền Nam
nước ta, Nam Triều Tiên, Đài Loan, v.v.. Chúng đe doạ loài người với bom nguyên
tử và khinh khí. Bọn đại tư bản Mỹ chế tạo vũ khí giết người hàng loạt mà thu lãi
hàng tỷ đô la. Đồng thời, chúng thầu làm hầm trú ẩn ở nước Mỹ để phát tài, chúng
định giá mỗi hầm trú ẩn cá nhân từ 200 đến 2.195 đôla.
…
“Lợi tao trước hết, ai chết mặc ai''. Đạo đức Mỹ là như thế đó.
*
THƯ GỬI HỘI NGHỊ CÁC NHÀ VĂN Á - PHI LẦN THỨ HAI
(TRÍCH)
…

Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ
mạnh mẽ.
Tôi tin chắc rằng Hội nghị các nhà văn Á - Phi sẽ góp phần quý báu trong việc trao
đổi văn hoá giữa các dân tộc. Hơn nữa, nó sẽ làm cho các nhà văn góp phần xứng
đáng trong phong trào chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, đoàn kết
các dân tộc để đấu tranh cho độc lập, hoà bình, dân chủ và hạnh phúc cho cả loài
người trên thế giới.
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
*
NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI BẾ MẠC ĐẠI HỘI LIÊN HOAN ANH HÙNG,
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ III
(TRÍCH)

…
Trong Đại hội này, chưa nêu rõ vai trò quan trọng của những cán bộ làm báo và
cán bộ nghệ thuật trong việc phục vụ phong trào thi đua yêu nước và công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các báo chí phải khuyến khích những người tốt, việc
tốt và thẳng thắn phê bình những điều xấu như: lười biếng, tham ô, lãng phí, quan
liêu. Đó là một việc rất cần thiết.
Trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào miền Bắc và cuộc đấu tranh yêu
nước của đồng bào miền Nam có những người, những việc vô cùng anh dũng, oanh
liệt. Đó là những ''đề tài'' cực kỳ phong phú để cổ vũ đồng bào ta và để giáo dục
con cháu ta.

Miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn những người, những việc ấy, bằng
văn, bằng thơ, bằng vẽ và bằng các nghệ thuật khác, v.v. Đó cũng là một trách
nhiệm của các cán bộ văn nghệ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ
NHÀ NƯỚC
(TRÍCH)
…
Tham ô là hành động xấu xa nhất của con người.
…
Tham ô là lấy trộm của công, chiếm của công làm của tư. Nó có hại đến sự nghiệp
xây dựng nước nhà, có hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân, có hại
đến đạo đức cách mạng.
…
Của công của Nhà nước, của tập thể là ''bất khả xâm phạm'', tham ô của công tức là
xâm phạm đến lợi ích chung của nhân dân, tức là kẻ địch của nhân dân. Vì vậy,
kiên quyết chống tham ô là trách nhiệm chung của toàn đảng, toàn dân ta.
…
Lãng phí và tham ô tuy khác nhau ở chỗ lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp, ăn
trộm của công, nhưng kết quả tai hại đến tài sản của Nhà nước, của tập thể thì
lãng phí cũng có tội...

Lãng phí có nhiều hình thức…
… Lãng phí là vì thiếu tinh thần trách nhiệm, không có ý thức quý trọng sức của,
sức người của Nhà nước, của nhân dân.
…
Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô. Kinh nghiệm chứng tỏ
rằng: ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó chắc có tham ô, lãng phí; nơi nào có bệnh
quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí tham ô. Cho nên, muốn triệt
để chống tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết chống nguồn gốc của nó là bệnh
quan liêu.
…
Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt
còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ. Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho
thật sạch những ung nhọt ấy thì thân thể càng mạnh khoẻ thêm. Cho nên, vạch
những tệ hại nói trên để sửa chữa,…
…
Việc chống tham ô, lãng phí, quan liêu là rất cần thiết và phải làm thường
xuyên. Nó có hai ý nghĩa quan trọng:
- Nó làm cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức
bảo vệ của công, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây
dựng nước nhà, để nâng cao đời sống của nhân dân.
- Nó giúp cho cán bộ và đảng viên ta giữ gìn phẩm chất cách mạng, cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng.
Chúng ta phải phát động tư tưởng của quần chúng làm cho quần chúng khinh ghét
tệ tham ô, lãng phí, quan liêu, biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác

của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ
tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp.
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ III CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT
NAM
(TRÍCH)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào các dại biểu.
Bây giờ Bác lấy tư cách một đồng chí có ít nhiều kinh nghiệm về báo chí, nêu ra
vài kiến sau đây:
Từ ngày hoà bình được lập lại, cán bộ báo chí, thông tin và đài phát thanh đã có cố
gắng nhiều và tiến bộ khá.
Số báo chí cũng đã tăng rất nhiều, tỉnh nào cũng có báo, nhiều ngành cũng có báo.
Hiện nay, đã có hơn 150 tờ báo các loại. Theo ý tôi thì tăng hơi nhiều quá. Từ nay,
cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng của báo chí để nó làm tròn nhiệm vụ cao cả
của nó. Những Nghị quyếtcủa Trung ương Đảng đã nói rõ về điều đó. Nay tôi chỉ
nói tóm tắt vài điểm.
Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng.
Hiện nay, ở miền Bắc nhiệm vụ của chúng ta là: phát triển kinh tế và văn hoá, nâng
cao đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
…
Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa
chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày
càng tiến bộ. Đổi mới báo chí cũng vậy.

Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, phụ trách, nói có sách mách có chứng.
Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng, ''trị bệnh cứu người''. Chớ phê
bình lung tung không chịu trách nhiệm.
Những người (bất kỳ ở địa vị nào) và những cơ quan được phê bình phải có thái độ
thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng, thì phải đăng báo nhận khuyết điểm và quyết
tâm sửa chữa. Nếu phê bình sai thì đăng báo giải thích. Quyết không được ''phớt''
lời phê bình và “trù'' người phê bình.
Có một vài cán bộ và cơ quan, vì sợ phê bình mà chẳng những không giúp đỡ
người viết báo lại còn có thái độ không tốt với họ, thậm chí đi kiện họ trước toà án.
Những hành động như vậy cần phải chấm dứt. Mặt khác, các báo cũng cần khuyến
khích quần chúng giúp ý kiến và phê bình báo mình để tiến bộ mãi.
Sẵn đây, nếu các cô, các chú đồng ý, thì Bác xung phong phê bình các báo.
- Bài báo thường quá dài, ''dây cà ra dây muống'', không hợp với trình độ và thời
giờ của quần chúng.
- Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích, là ít hoặc không nói
đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta.
- Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng.
- Thiếu cân đối, tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn lại viết dài; nên để sau thì để
trước, nên trước lại để sau.
- Lộ bí mật.
- Có khi quá lố bịch.
- Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng
không đúng.

Đời sống xã hội ngày càng phát triển và đổi mới. Có những chữ ta không có sẵn và
khó dịch đúng, thì cần phải mượn chữ nước ngoài. Ví dụ: Độc lập, Tự do, Giai cấp,
Cộng sản, v.v.. Còn những tiếng ta có, vì sao không dùng, mà cũng mượn chữ
nước ngoài?
…
Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta
phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình
có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại
hay sao?
Báo chí của ta đã có một địa vị quan trọng trong dư luận thế giới. Địch rất chú ý,
bạn rất quan tâm đến báo chí ta, Cho nên làm báo phải hết sức cẩn thận về hình
thức, về nội dung, về cách viết.
Ngoài những đồng chí đã làm báo trong những năm cách mạng và kháng chiến, số
đông cán bộ báo chí ta đều mới vào nghề, vì thế mà kinh nghiệm còn ít, trình độ
chưa cao. Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn
luyện. Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi:
Viết cho ai xem?
Viết để làm gì?
Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?
Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm.
Chớ tự ái, tự cho bài của mình là ''tuyệt” rồi. Tự ái tức là tự phụ, mà tự phụ là kẻ
địch dữ tợn nó ngăn chặn con đường tiến bộ của chúng ta.
Hiện nay, các báo thường có ảnh và tranh vẽ. Đó là một tiến bộ nhưng ảnh thì
thường lèm nhèm, vẽ thì chưa khéo lắm. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

*
**
Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén
của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu
dưỡng đạo đức cách mạng. ''Cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú
trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính
phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động'' (Nghị quyết của Bộ Chính
trị, 8-12-1958).
Lời ngắn, ý dài. Cuối cùng chúc các cô, các chú:
Đoàn kết, phấn khởi, cố gắng và tiến bộ!
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III
Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào mừng Đại hội và khen
ngợi các đồng chí đã có những cố gắng và những thành tích trong mấy năm qua.
Nhân dịp này, tôi cũng gửi lời thân ái hỏi thăm những anh em văn nghệ yêu nước
ở miền Nam đang cùng đồng bào dũng cảm hy sinh, đấu tranh chống Mỹ - Diệm.
Trong thư của Trung ương Đảng gửi Đại hội và những lời phát biểu của các đại
biểu đã nói khá đủ những điều cần phải nói. Hôm nay, tôi chỉ kể vài kinh nghiệm
cũ và nêu vài ý kiến chung.
Dưới chế độ thực dân Pháp, dù chúng khủng bố tàn nhẫn và nuôi nấng thứ văn
chương nịnh Tây, nhưng ở nước ta vẫn có văn chương cách mạng.
Văn chương cách mạng như những thơ ca của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội
Châu và những người yêu nước khác, thì bị gọi là “cấm vật”. Nếu không giữ được

bí mật, thì người viết cũng như người xem đều bị bắt bớ tù đày. Tuy vậy, vì quần
chúng sẵn lòng ghét Tây và yêu nước, cho nên những thơ ca ấy đã được truyền
tụng trong dân gian và đã có tác dụng cổ động tinh thần cách mạng.
Nghề múa hát thì chỉ là một thứ tiêu khiển cho bọn “ngồi mát ăn bát vàng”. Chúng
còn khinh rẻ và gọi những nghệ sĩ múa hát là ''xướng ca vô loại''.
Hồi đó có chiếu bóng câm, bọn thực dân Pháp dùng chiếu bóng để bôi nhọ dân tộc
ta. Ví dụ: Trong hội chợ ở Mácxây ngoài những tranh vẽ lũ công khanh Việt Nam
đang lúc nhúc lạy quỳ trước vua bù nhìn cùng chó ngao, toàn quyền, khâm sử;
ngoài những công nhân trần trụi kéo xe thuê, còn có chiếu bóng: trong phim có
những bà già ăn trầu răng đen, những nông dân gầy gò rách rưới, những người
đóng khố đang trèo dừa... Chúng gọi đó là “hình ảnh An Nam”.
Rõ ràng là dân tộc bị áp bức, thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do
thì phải tham gia cách mạng.
Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân ta được giải phóng, thì
những người văn nghệ cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng của mình,
góp phần vào công cuộc kháng chiến và xây dựng Tổ quốc.
17 năm qua, nước ta có những cuộc biến đổi long trời chuyển đất: Cách mạng
thành công, kháng chiến thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu
tranh chống Mỹ - Diệm ở miền Nam, khắp nơi sôi nổi thi đua yêu nước. Ở Việt
Nam chúng ta có những sự tích vô cùng oanh liệt, những chiến sĩ cực kỳ anh hùng.
Ở các nước anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa cũng vậy.
Quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại vẻ
vang của chúng ta, những tác phẩm ca tụng chân thật những người mới, việc mới
chẳng những để làm gương mẫu cho chúng ta ngày nay, mà còn để giáo dục con
cháu ta đời sau.

Trong thời kỳ quá độ, bên những thành tích tốt đẹp là chính, vẫn còn sót lại những
cái xấu xa của xã hội cũ như: tham ô, lãng phí, lười biếng, quan liêu, đánh con,
đập vợ, v.v .. Đối với những thói xấu đó, văn nghệ cũng cần phải phê bình rất
nghiêm khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày càng lành mạnh tốt đẹp hơn.
Nói tóm lại: phải có khen cũng phải có chê. Nhưng khen hay là chê đều phải đúng
mức. Khen quá lời thì người được khen cũng hổ ngươi. Mà chê quá đáng thì người
bị chê cũng khó tiếp thụ.
Quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú,
có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem muốn xem, xem rồi thì có bổ
ích. Quần chúng còn mong các đồng chí văn nghệ chú ý giùm hai điều nữa: một là
chớ mượn chữ Hán quá nhiều, thậm chí có khi ''chữ Tạc vạc ra chữ Tộ''. Hai là khi
viết phải cẩn thận hơn, tránh viết những câu kỳ khôi như ''no cơm áo'', ''cười thênh
thênh'', v.v..
Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức
cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn, phải
thật sự hoà mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp;
phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ
thêm xuân.
Tôi xin kết thúc câu chuyện bằng lời thân ái chúc các đồng chí đoàn kết chặt
chẽ, phấn khởi và tiến bộ nhiều!
Chúc mọi người đồng lòng chung sức xây dựng văn nghệ của ta ngày càng phong
phú về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xứng đáng với cả dân tộc đang anh dũng
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
*
PHẢI THẬT SỰ BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ

(TRÍCH)
…
Khinh rẻ phụ nữ và dã man nhất là thói đánh vợ. Trong nhân dân và trong một số
cán bộ và đảng viên vẫn còn cái thói xấu ấy.
…
Từ nay, đảng bộ, chính quyền và đoàn thể quần chúng (trước hết là đoàn thể phụ
nữ và thanh niên) cần phải ra sức tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình sâu rộng
hơn nữa và phải chấp hành nghiêm chỉnh. Những thói dã man đánh vợ và ép con
cần phải chấm dứt. Lợi quyền của phụ nữ cần được thật sự bảo đảm.
…
*
ĐOÀN KẾT TIẾN LÊN, GIÀNH THẮNG LỢI MỚI
(TRÍCH)
Mỗi người dân phải là một người lao động hăng hái đồng thời là một chiến sĩ dũng
cảm, vừa xây dựng nước nhà, vừa bảo vệ Tổ quốc.
Trước đây, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng
chiến, thì ngày nay chúng ta càng phải nêu cao tinh thầntự lực cánh sinh, cần kiệm
xây dựng nước nhà. Mọi người đều phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, không
sợ khó khăn, gian khổ, quyết tâm phấn đấu, làm tròn nhiệm vụ của mình.
…
Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thành niên càng phải giữ vững lập trường giai cấp,
nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành
nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.

Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao
ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của
Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng.
Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng cơ sở, đoàn kết
chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại
của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc
ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương.
Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta 33
năm qua, chứng tỏ nhân dân ta rất giàu lòng yêu nước và tinh thần cách mạng.
Nhân dân ta hết sức tin tưởng và yêu mến Đảng ta, vì Đảng ta là người lãnh đạo họ
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Được như vậy, chính là do Đảng ta luôn luôn trung thành với quyền lợi của giai
cấp và của dân tộc, biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào
hoàn cảnh cụ thể của nước ta và luôn luôn đi đúng đường lối quần chúng.
Cán bộ và đảng viên ta nói chung là tốt. Nhiều đồng chí đã luôn luôn nêu cao tinh
thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức và kỷ luật, giữ vững đạo đức cách mạng,
sinh hoạt giản dị, tác phong dân chủ, rất xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và
của nhân dân.
Nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, số đảng viên ngày thêm đông, công việc ngày
càng nhiều và phức tạp cho nên không khỏi có một số cán bộ, đảng viên còn phạm
những khuyết điểm, sai lầm cần phải nghiêm khắc phê bình và thật thà sửa chữa.
Cá nhân chủ nghĩa: Ít nghĩ đến lợi ích chung của cách mạng, của nhân dân, mà
thường lo cho lợi ích riêng của mình. Tham danh lợi, hay suy tị. Có chút thành tích
thì tự cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng củng trong nội bộ. Do cá nhân
chủ nghĩa mà sinh ra các bệnh sau đây:

Tự do chủ nghĩa: Không nghiên cứu nghiêm chỉnh và chấp hành đúng đắn đường
lối, chính sách của Đảng, không tôn trọng pháp luật và thể lệ của Nhà nước. Tự
cho mình là đúng, hành động theo ý riêng, phát biểu theo ý riêng, không báo cáo
và xin chỉ thị cấp trên, xem thường tổ chức và kỷ luật. Tư tưởng bản vị, coi bộ
phận hoặc địa phương mình phụ trách như là một giang sơn riêng, kém tinh thần
hợp tác xã hội chủ nghĩa, rốt cuộc là hại cho cả việc chung và việc riêng.
Quan liêu mệnh lệnh: Không đi sâu đi sát phong trào, không nắm được tình hình
cụ thể của ngành hoặc của địa phương mình, không gần gũi quần chúng và học hỏi
kinh nghiệm của quần chúng. Thích ngồi bàn giấy hơn là đi xuống cơ sở để hiểu
đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Thích dùng mệnh lệnh hành chính hơn là kiên nhẫn giáo dục quần chúng một cách
có lý, có tình. Do đó mà đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ có
khi không thấu đến quần chúng hoặc bị thi hành lệch lạc, kết quả là đã hỏng công
việc lại mất lòng người.
Tham ô, lãng phí: Vì thiếu đạo đức cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm mà đâm
ra hư hỏng như ăn cắp của công, vung phí tiền bạc và vật liệu của Nhà nước và của
tập thể, làm hại đến việc phát triển kinh tế và văn hoá để nâng cao đời sống của
nhân dân.
Lười biếng: Không chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình về
chính trị, văn hoá và nghiệp vụ. Do ít hiểu biết về tình hình trong nước và ngoài
nước, ít nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho nên gặp thuận lợi thì dễ
lạc quan tếu, gặp khó khăn thì dễ dao động bi quan, lập trường cách mạng không
vững vàng, thiếu tinh thần độc lập suy nghĩ và chủ động sáng tạo. Do đó mà gặp
nhiều khó khăn trong công việc, tác dụng lãnh đạo bị hạn chế.
Trên đây là tóm tắt mấy khuyết điểm chính mà toàn Đảng ta, từ cấp lãnh đạo đến
cơ sở, cần kiên quyết khắc phục.

Không ai hoàn toàn tránh khỏi sai lầm, quyết tâm sửa chữa sẽ thành người tốt.
Chúng ta tin rằng với truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm sửa chữa
khuyết điểm, phát huy ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Đảng ta sẽ có thêm nhiều
sức chiến đấu mới để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ mới.
…
*
LỜI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ BÀN VỀ VẤN ĐỀ LƯƠNG
THỰC
(TRÍCH)
…
Phải có kế hoạch giải quyết tạm thời, trước mắt và kế hoạch dài hạn. Năm nào
cũng khó khăn, bấp bênh về lương thực. Bằng cách nào thì ta phải bàn, nhưng chủ
nghĩa xã hội mà như thế này là không được, không làm cho dân phấn khởi. Cần
vận động giáo dục về ý thức tiết kiệm. Cho nên lâu dài chỉ có hai cách là tăng gia
sản xuất và thực hành tiết kiệm.
…
*
BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I CỦA HỘI PHỔ
BIẾN KHOA HỌC, KỸ THUẬT VIỆT NAM
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào mừng Đại hội.
Nhân dịp này, Bác phát biểu vài ý kiến như sau:
Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, phần nói
về khoa học, kỹ thuật. Nghị quyết nói: ''Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ biến

khoa học và kỹ thuật một cách có trọng điểm, có từng bước vững chắc, nhằm phục
vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng. Ra sức đào tạo cán bộ khoa
học và xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học cần thiết, kết hợp với việc phổ
biến rộng rãi những hiểu biết khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng,
thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh. Mở rộng sự hợp
tác với các nước anh em trong việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật''.
Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề
lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng
suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều.
Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó. Khoa học là tổng kết
những kinh nghiệm đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột và đấu
tranh giữa con người với thiên nhiên. Ở đây chỉ nói riêng về khoa học tự nhiên và
kỹ thuật.
Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần
chúng, nhằm nâng cao năng xuất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của
nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi.
Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi
ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng
suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội
thắng lợi.
Mấy năm nay, Ban vận động Trung ương Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật hoạt
động đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, do đó đã được quần chúng tin cậy. Như thế
là rất tốt.
Chúng ta đều biết rằng: Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung
của toàn dân chứ không phải tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy các

cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng
rãi trong nhân dân lao động để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh,
tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới
được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú.
Những điều đem phổ biến phải thiết thực, phải chính xác, phải làm sao cho quần
chúng có thể hiểu được và làm được. Sau khi đã phổ biến, ta phải theo dõi giúp đỡ
quần chúng học tập và áp dụng cho tốt. Nếu chỉ phổ biến rồi bỏ mặc quần chúng,
không quan tâm theo dõi họ thực hiện được hay là không, kết quả tốt hay là xấu,
như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm.
Các đồng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, các hợp tác xã, hỏi han công nhân,
nông dân yêu cầu gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào và phổ biến những điều
cần thiết giúp đỡ họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các
đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá và khoa học, kỹ
thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân
ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là
khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang.
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ PHỐ BIẾN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ
CUỘC VẬN ĐỘNG ''NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ KINH TẾ TÀI CHÍNH, CẢI TIẾN KỸ THUẬT,
CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU”
(TRÍCH)
…
Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp, thì cần phải tiêu diệt những thói hư, tật
xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng

con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo
đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân,
phục vụ cách mạng,
- Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Tham ô là
trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng
nước nhà; hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân; hại đến đạo đức cách
mạng của người cán bộ và công nhân.
- Lãng phí tuy khác với tham ô ở chỗ người gây ra lãng phí không trực tiếp trộm
cắp của công làm của riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho
Nhà nước, cho nhân dân. Lãng phí có nhiều nguyên nhân. Hoặc vì lập kế hoạch
không chu đáo. Hoặc vì trong khi thực hiện kế hoạch tính toán không cẩn thận.
Hoặc vì bệnh hình thức xa xỉ, phô trương. Hoặc vì thiếu tinh thần bảo vệ của công.
Nói tóm lại là vì thiếu thức ý trách nhiệm, thiếu ý thức quý trọng sức của, sức
người của Nhà nước và của nhân dân.
- Quan liêu là người cán bộ phụ trách nhưng xa thực tế, xa rời quần chúng. Đối
với công việc thì không điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng. Chỉ đạo thì đại khái, chung
chung. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng, tác phong không dân chủ. Sợ phê
bình và tự phê bình. Không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ
trách... Vì vậy, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí.
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TUYÊN GIÁO MIỀN NÚI
(TRÍCH)
…
Nói chung công tác tuyên truyền huấn luyện ở miền núi, các cô, các chú có cố
gắng, có tiến bộ. Nhưng chưa đủ, có thể nói còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực. Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền
cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào? Đó là nhưng vấn đề
các chú phải tự hỏi, tự trả lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo
một, hai, ba, bốn mà làm. Ví dụ: Một tỉnh có đồng bào Thái, đồng bào Mèo, thì
tuyên truyền huấn luyện đối với đồng bào Thái khác, đồng bào Mèo khác, phải có
sự thay đổi cho thích hợp. Bởi vì đời sống, trình độ đồng bào Mèo và Thái khác
nhau cho nên tuyên truyền huấn luyện phải khác. Tuyên truyền huấn luyện phải
xuất phát từ chỗ nào? Xuất phát từ nhiệt tình cách mạng, tình thương yêu chân
thành đồng bào các dân tộc, từ tinh thần hết lòng phục vụ đồng bào các dân
tộc. Có như thế, mới tìm ra cái đúng cái hay mà làm. Chứ không phải trung ương
bảo làm, tỉnh bảo làm, thì tôi làm. Tuyên truyền cũng thế, huấn luyện cũng thế.
Phải làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu để làm. Vì thế nên tuyên
truyền phải thiết thực. Không phải tuyên truyền để mà tuyên truyền, huấn luyện để
mà huấn luyện.
Bây giờ Bác nói đến nhiệm vụ tuyên huấn hiện nay. Trước Cách mạng Tháng Tám
và trong kháng chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm cho đồng bào các dân tộc
hiểu được mấy việc: Một là đoàn kết. Hai là làm cách mạng hay kháng chiến để
đòi độc lập. Chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ mục đích tuyên truyền huấn luyện
là: Một là đoàn kết. Hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba là đấu tranh thống nhất
nước nhà.
Nhưng nếu cứ nói nào là làm ''cách mạng xã hội chủ nghĩa'', nào là ''tiến lên chủ
nghĩa xã hội'', nào là ''xây dựng chủ nghĩa xã hội'', đồng bào các dân tộc thiểu số
khó hiểu, ít người hiểu. Phải nói rõ xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cái gì ? Nói
nôm na để cho người ta dễ hiểu, hiểu để người ta làm được. Không nên lúc nào
cũng trích Các Mác, cũng trích Lênin, làm cho đồng bào khó hiểu. Nói thế nào cho
đồng bào hiểu được, đồng bào làm được, đó là nói được chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng chỗ, mới là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin. Nếu nói
không đúng chỗ không phải là chủ nghĩa Mác – Lênin.
…
Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi
ích cho đồng bào. Một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào. Bây
giờ, muốn mang lại lợi ích cho đồng bào các dân tộc, thì phải nâng cao đời sống
của đồng bào Muốn nâng cao đời sống của đồng bào, không phải cứ nói mà ra cơm
gạo. Cơm gạo không phải trên trời rơi xuống. Muốn có cơm gạo thì mỗi người phải
làmcái gì? Muốn no ấm thì phải làm cái gì? Phải làm thế nào? - Phải tăng gia
sản xuất. Nhưng tăng gia sản xuất được bao nhiêu, chén hết bấy nhiêu, cúng bái
hết bấy nhiêu, thì có được không? - Phải tiết kiệm, để phát triển sản xuất hơn nữa
mới bảo đảm no ấm lâu dài, chắc chắn. Muốn tăng gia sản xuất, muốn tiết kiệm, thì
đồng bào phải làm gì? Từng người một, từng gia đình một thì không làm được
mấy. Ví dụ: bây giờ chống hạn, riêng một gia đình có chống hạn được không.
Không được. Diệt sâu, một gia đình có làm được không? Một nhà làm không được
thì phải nhiều nhà. Nhiều nhà thì phải thế nào? - Phải tổ chức hợp tác xã. Hợp tác
xã tổ chức được rồi, nếu quản lý không tốt quan liêu tham ô, lãng phí thì có được
gì không? Không được. Vì vậy tổ chức hợp tác xã rồi, thì phải quản lý hợp tác xã
cho tốt. Không phải nói gì cao xa, mà nói giản dị, thiết thực như thế thì đồng bào
dễ hiểu. Bây giờ, ở miền núi đã có những hợp tác xã tốt. Vừa rồi, trong Đại hội liên
hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Bắc, có 67 hợp tác xã được khen thưởng.
Trong đó có 20 hợp tác xã của đồng bào miền ngược. Cái gì miền xuôi làm được,
thì miền ngược cũng làm được. 20 hợp tác xã đó, vì sao làm được tốt? Vì cán bộ
tốt, không quan liêu, tham ô, lãng phí. Chi bộ tốt, chi đoàn tốt, đảng viên tốt, đoàn
viên tốt, cho nên 20 hợp tác xã này làm được tốt. 20 hợp tác xã này làm được thế,
vì sao các chỗ khác không làm được?

Trong phong trào hợp tác hoá nói chung cả miền Bắc là nói riêng miền núi, thì có
hai tỉnh yếu nhất. Đó là hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Lạng Sơn, Cao Bằng
trong lúc bí mật, trong kháng chiến, phong trào rất tốt. Cán bộ Cao Bằng đi hoạt
động khắp nơi. khắp các ngành. Vì sao hiện nay Cao Bằng, Lạng Sơn chỉ còn có
được khoảng 50% số hộ vào hợp tác xã? Có phải vì đồng bào nông dân không
thích hợp tác xã không? - Không phải. Thế thì vì ai?
- Các chú phải trả lời: là vì tôi. Mỗi người phải nhận lấy phần trách nhiệm của
mình, mà không nên nói lãnh đạo chung chung. Trung ương cũng lãnh đạo. Tỉnh
uỷ cũng lãnh đạo. Cao Bằng, Lạng Sơn là hai tỉnh miền núi tương đối lớn. Vậy
trước Hội nghị này, cán bộ Cao Bằng, Lạng Sơn có dám hứa trước Đảng, trước Hội
nghị là về sau cố hết sức làm cho phong trào hợp tác hoá tỉnh mình được tốt hay
không?
Hiện nay, đời sống đồng bào các dân tộc miền núi đã có nhiều tiến bộ, về cả hai
mặt vật chất và tinh thần.
Tuy không được đều nhau giữa các dân tộc, nhưng nói chung đều có tiến bộ. Về
lương thực, bình quân ở miền núi là hơn 400 cân, như ởHoà Bình là 500 cân. Còn
về mặc, đồng bào miền núi mặc cũng khá hơn trước. Khi Bác lên thăm Cao Bằng
năm ngoái, so sánh bây giờ với lúc Bác hoạt động bí mật, thì khác hẳn. Đồng bào
các dân tộc đều ăn mặc lành lặn. Thanh niên trai gái rất diện. Bệnh tật ốm đau đã
giảm nhiều. Như thế tức là đời sống tiến bộ. Tiến bộ khá, nhưng không đều chỗ
nhiều, chỗ ít. Đồng bào rẻo cao, so với trước thì có hơn, nhưng có nơi còn khó
khăn. Phải săn sóc, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với đồng bào rẻo cao về mọi mặt.
Về văn hoá ở miền núi đã tiến bộ nhiều. Đồng bào Thái, đồng bào Mèo, đồng bào
Tày, đồng bào Nùng đã có chữ của mình. Như thế là tốt. Nạn mù chữ đã xoá bỏ
được nhiều, nhưng còn chậm, cần phải đẩy mạnh việc học văn hoá hơn nữa. Nhân
dịp này Bác gửi lời khen anh chị em giáo viên miền xuôi xung phong lên miền núi

làm công tác giáo dục. Số học sinh con em các dân tộc ở các trường phổ thông đã
tăng rất nhiều, bây giờ bằng một phần ba số học sinh toàn Đông Dương trước kia.
Các cô các chú có thể tự hào, nhưng không được tự mãn. Trước kia, số người có
trình độ đại học cả miền núi chỉ có 2 người. Bây giờ đã có hơn 700 người của 20
dân tộc đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học (500 người đang học ở các trường đại
học trong nước, ngót 100 thanh niên miền núi đi học ở các nước bạn và hơn 100
người đã tốt nghiệp). Bây giờ tỉnh nào cũng có trường cấp III, huyện nào cũng có
trường cấp II, xã nào cũng có trường cấp I. Tuy có trường tốt, có trường còn kém,
nhưng như thế là một tiến bộ lớn. Hiện nay lại có hơn 30 trường thanh niên dân tộc
vừa học vừa làm, để đào tạo cán bộ địa phương, vừa có văn hoá, vừa có kỹ thuật,
vừa giỏi lao động. Loại trường đó rất tốt, cần giúp cho những trường đó phát triển
đúng phương hướng, là vì có chỗ chưa đúng. Như ở Hoà Bình, Trường thanh niên
lao động xã hội chủ nghĩa có nhiều kinh nghiệm, kết quả tốt, nhưng phát triển đến
lúc có nhiều trâu bò, nhiều ruộng đất, có máy móc cải tiến, rồi biến nó thành nông
trường. Làm như thế là không đúng. Đây là trường học để đào tạo cán bộ, chứ
không phải là nông trường để kinh doanh có lãi. Cố nhiên là phải làm để cho có đủ
ăn, đủ mặc, nhưng phải nhớ rằng đây không phải là nông trường để kinh doanh lấy
lãi. Các chú cần phải chú ý phát triển loại trường thanh niên dân tộc vừa học vừa
làm đó. Bây giờ nhiều tỉnh đã có. Những tỉnh chưa có phải cố gắng mở những
trường như thế.
Giai cấp công nhân phát triển trong các dân tộc thiểu số khá nhiều ở các mỏ apatít
Lào Cai, mỏ thiếc Cao Bằng, khu gang thép Thái Nguyên, công nhân người các
dân tộc rất đông. Hồi trước, mấy cô bé dân tộc còn hay xấu hổ. Bây giờ đã lái được
xe, lái được máy xúc, không kém gì công nhân nam giới. Đó là một tiến bộ rất lớn.

Nhưng còn có mặt chưa tốt như: Vệ sinh còn kém, lấy vợ lấy chồng quá sớm. Bác
còn nhớ lúc Bác ở trên đó, con đồng chí A lấy con gái đồng chí B, đến khi về nhà
chồng, cô dâu còn bé khóc lóc và đòi trả về nhà mẹ.
Bây giờ cũng đang còn như thế. Những hủ tục khác như cúng bái ma chay còn
nhiều. Có nơi nuôi gà, nuôi lợn được bao nhiêu giết để cúng gần hết. Trong kháng
chiến ở những vùng có bộ đội, có cơ quan của ta ở thì ta giúp đỡ nhân dân chữa
bệnh để họ đỡ cúng bái. Bây giờ có nhiều bệnh viện, bệnh xá, ở biên giới có các
đồng chí công an - vũ trang cũng giúp dân chữa bệnh rất tốt. Nhưng chưa phải là
đã hết cúng bái mê tín. Vì đó là phong tục tập quán đã lâu đời. Muốn cải tạo phong
tục tập quán được tốt, thì tuyên huấn phải làm, mà phải làm bền bỉ liên tục, làm
dần dần, chứ không thể chủ quan nóng vội, muốn làm hết ngay một lúc.
Về mặt kinh tế, đồng bào miền núi nhiều nơi còn chưa biết tiết kiệm. Có bao nhiêu
ăn hết bấy nhiêu. Ăn cúng, cưới xin đều chưa biết tiết kiệm. Nhiều nơi còn cấy
chay chưa biết dùng phân. Không bỏ phân thì năng suất kém. Thuỷ lợi công còn
kém. Bác có đi mấy chỗ, thì thấy rằng thuỷ lợi mà làm to như dưới xuôi thì khó.
Nhưng làm thuỷ lợi nhỏ thì không khó lắm đâu. Những nơi khe núi, nếu mình biết
đắp đập, cũng chứa được nước để lúc cần mở ra. Những chỗ như thế không phải là
ít ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, v.v. đều có, nhưng cán bộ ta chưa chú ý. Thuỷ
lợi kém thì mùa màn bấp bênh.
Các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng
bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn
thăm dò địa chất cũng phá một ít, thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây lại
rừng thì phải mất hang chục năm. Phá rừng nhiều như vạy sẽ ảnh hưởng đến khí
hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều.
Ta thường nói: ''rừng vàng biển bạc''. Rừng là vàng nếu mình biết bảo vệ, xây dựng
thì rừng rất quý.

Về giao thông ở miền núi, đường sá còn rất kém. Cố nhiên đắp đường lớn là do
trung ương phụ trách, Bộ Giao thông chịu trách nhiệm. Nhưng địa phương có thể
làm những đường nhỏ. Làng này qua làng khác, thì xã tự động làm. Nhiều xã đã
làm tốt. Nên làm cho đồng bào thấy rõ lợi ích của việc làm thêm đường sá, tuyên
truyền giải thích cho khéo, thì đồng bào tự làm và làm tốt.
Nói tóm lại, cái gì phải làm?
- Đoàn kết dân tộc, củng cố hợp tác xã phát triển thuỷ lợi, mở mang đường sá,
đẩy mạnh sản xuất.
Cái gì phải xoá?
- Mê tín hủ tục.
Cái gì cần phát triển?
Văn hoá giáo dục, vệ sinh phòng bệnh.
Các chú đều biết là miền núi nước ta chiếm một vị trí quan trọng đối với
quốc phòng, đối với kinh tế. Vì vậy, Trung ương Đảng và Chính phủ, mà trực tiếp
là các cấp uỷ đảng, các uỷ ban địa phương, các cô các chú, phải làm sao nâng cao
đời sống vật chất và văn hoá của đồng bào các dân tộc. Muốn như thế phải tổ chức
hợp tác xã. Tổ chức, củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp cho thật tốt, tăng
gia sản xuất và thực hình tiết kiệm cho thật tốt. Làm được như vậy thì vừa nâng
cao đời sống đồng bào các dân tộc, vừa góp phần cung cấp những thứ còn thiếu
cho Nhà nước. Nếu hợp tác xã tổ chức được tốt, được vững, thì đồng bào làm được
nhiều việc đẩy mạnh sản xuất lương thực, trồng cây công nghiệp, phát triển chăn
nuôi, khai thác các thứ lâm sản quý, làm thêm các ngành nghề, để tăng thu nhập
cho hợp tác xã, cải thiện đời sống cho xã viên, góp sức với Nhà nước để xây dựng
chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Muốn làm được như thế phải
tuyên truyền huấn luyện cho tốt, phải nói thiết thực rõ ràng để đồng bào dễ nghe,

dễ hiểu và làm được tốt. Vấn đềquan trọng nhất ở miền núi hiện nay là xây dựng
hợp tác xã cho tốt, củng cố cho tốt, quản lý cho tốt, làm thuỷ lợi tốt, phát triển giao
thông giữa huyện này và huyện khác, giữ tỉnh này và tỉnh khác cho tốt.
Hiện nay có hàng chục vạn đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế
miền núi. Đồng bào miền núi phải đoàn kết giúp đỡ đồng bào miền xuôi. Và đồng
bào miền xuôi phải đoàn kết giúp đỡ đồng bào miền núi. Đó là hai phía, đó là
chính sách dân tộc của Đảng. Bác có nghe báo cáo thế này: đồng bào miền xuôi
lên, được đồng bào miền núi giúp đỡ có nhiều cố gắng, sản xuất tốt, ăn ở tốt với
đồng bào địa phương. Nhưng có một số rất ít đồng bào miền xuôi còn có những
hành động không đúng, cho nên ảnh hưởng đến tình đoàn kết anh em. Cái đó
không phổ biến lắm đâu, nhưng cũng có. Như thế là không tốt. Phải đoàn kết các
dân tộc, phải đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.
Miền núi đối với quốc phòng rất quan trọng. Vì vậy, phải chăm lo đến việc củng
cố quốc phòng, duy trì trật tự trị an, để chủ động tiêu diệt nhanh chóng bọn biệt
kích, đập tan âm mưu của bọn phản động. Cố nhiên đây là trách nhiệm chính của
bộ đội, của công an biên phòng, của dân quân. Nhưng toàn Đảng toàn dân đều có
trách nhiệm giúp sức vào việc đó. Điểm này ở miền núi làm cũng khá. Bác khen
công an vũ trang dân quân du kích, đồng bào miền núi ở những nơi đã làm việc
này tương đối tốt. Nhưng phải cố gắng hơn nữa.
Muốn làm được tốt những việc trên thì cán bộ, đảng viên, đoàn viên, bộ đội, công
an vũ trang phải gương mẫu. Trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu,
phải tránh thói công thần. Trong các đồng chí cũ, có một số đồng chí cũ công thần
rất nặng. Có bệnh công thần thì không chịu lắng nghe ý kiến quần chúng, không
chăm lo đời sống của nhân dân. Công lao của một người dù to thế nào, so với công
lao của nhân dân, so với công lao của bộ đội, v.v. thì cũng nhỏ bé như hạt bụi,
chẳng thấm vào đâu. Đã mắc phải bệnh công thần, thì không tiến bộ mà thoái bộ,

sinh ra quan liêu, bảo thủ, tự cao tự đại. Cũng phải khắc phục những tư tưởng dân
tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dântộc. Người dân tộc lớn dễ mắc bệnh kiêu ngạo.
Cán bộ địa phương, nhân dân địa phương lại dễ cho mình là dân tộc bé nhỏ, tự ti,
cái gì cũng cho là mình không làm được, rồi không cố gắng. Đó là những điểm
phải tránh. Từng cán bộ, từng đảng viên, đoàn viên, bộ đội, công an vũ trang, đều
phải chú ý điểm này. Phải củng cố vững chắc, phát triển tốt Đảng và Đoàn thanh
niên. Muốn củng cố phát triển tốt Đảng, Đoàn, trước hết nội bộ phải đoàn kết chặt
chẽ từ tỉnh, huyện đến xã. Nếu người ý kiến này kẻ ý kiến khác, trống đánh xuôi,
kèn thổi ngược, chẳng những hại đến nội bộ mà còn hại đến nhân dân nữa. Những
nơi làm được tốt, như 20 hợp tác xã được nêu ở trên, là do chi bộ đảng, chi đoàn
tốt, đoàn kết tốt. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thiết thực,
miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà không làm thì vô ích.
Đó là một tật xấu. Trong kháng chiến, nếu có cán bộ chỉ huy du kích miệng hô
''tiến lên'' mà bản thân mình lại thụt lùi, thì các chú thấy thế nào? Làm sao mà anh
em tiến lên được.
Bây giờ đây cũng thế. Bây giờ mình cũng phải đánh thắng giặc nghèo khổ lạc
hậu; chống lụt, chống hạn, cũng đều là đánh giặc, cũng khó khăn gian khổ. Cán
bộ, đảng viên, đoàn viên phải miệng nói tay làm, phải xung phong gương mẫu.
Nước ta có nhiều dân tộc, đấy là điểm tốt. Mỗi dân tộc có một tiếng nói riêng, có
khi hai dân tộc một tiếng nói. Cán bộ đi làm việc chỗ nào,phải học tiếng ở đấy. Ví
dụ các chú đi tuyên truyền ở nơi đồng bào Mèo, là phải có một người phiên dịch
thì không ăn thua. Bởi vì người phiên dịch ấy chưa chắc đã phiên dịch hết ý của
chú, có khi phiên dịch lại sai đi nữa là khác. Cứ làm như thế cũng không gây được
tình cảm thân thiết giữa cán bộ với quần chúng. Bác cho rằng học tiếng của các
dân tộc không khó lắm đâu. Học làm thơ, làm ca mới khó, chứ học tiếng dân tộc để

nói chuyện cho đồng bào hiểu, để hoà mình với đồng bào thì không khó đâu. Điểm
đó các cô, các chú vẫn kém.
Trên kia Bác nói là cán bộ các ngành trung ương phải nhận trách nhiệm ở Hội
nghị này, phải có kế hoạch giúp đỡ thiết thực đồng bào miền núi. Bây giờ Bác nói
thêm. Bộ đội, công an, công nhân trong nông trường, lâm trường, công trường, xí
nghiệp, cán bộ thương nghiệp, y tế, các giáo viên và tất cả cán bộ các ngành phải
thấy rằng mỗi người đều phải là người tuyên truyền chính sách của Đảng, của Nhà
nước. Và mỗi người cần phải là người tuyên truyền cách cải tiến đời sống của
đồng bào như thế nào. Muốn như vậy, các cơ quan Nhà nước, các cấp uỷ đảng
phải nhận rõ trách nhiệm của mình, phải có tinh thần phụ trách, phải lãnh đạo, theo
dõi, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ cán bộ.
Cái đó đến bây giờ nhiều nơi làm kém. Các đồng chí lãnh đạo các ngành, các tỉnh,
các huyện còn có thiếu sót về mặt này. Bác nhắc lại làcác cơ quan trung ương phải
có kế hoạch đẩy mạnh phong trào miền núi lên, về kinh tế cũng như về văn hoá, tất
cả các mặt.
Tóm tắt lại là: Ra sức giúp đỡ đồng bào phát triển những việc có lợi ích cho đời
sống vật chất và văn hoá của các dân tộc. Ra sức làm cho tốt, cho khéo để xoá bỏ
những cái có hại như hủ tục, mê tín dị đoan, thiếu vệ sinh, tảo hôn, v.v.. Tuyên
truyền không cần phải nói tràng giang đại hải. Mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề
thiết thực, chắc chắn làm được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng
được. Cố nhiên không phải làm một ngày, một buổi mà phải làm từng bước, làm
bước nào chắc chắn bước ấy. Bây giờ đang có ba cuộc vận động lớn. Công việc
tuyên truyền, huấn luyện, văn hoá, giáo dục của các cô, các chú phải kết hợp chặt
chẽ với ba cuộc vận động đó. Công việc của các cô, các chú không phải đơn giản.
Nhưng Bác nhắc lại là nếu xuất phát từ nhiệt tình cách mạng, thương yêu đồng

bàothì nhất định sẽ làm tốt. Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói
đúng thì đồng bào nghe, đồng bào làm và làm được.
Bác chúc Hội nghị thành công thiết thực.
Nhờ các cô, các chú về địa phương nói Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác gửi lời
thăm đồng bào, cán bộ, bộ đội, các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
*
BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ BẮC
(TRÍCH)
…
Giữa đảng viên và cán bộ với nhau, phải kiên quyết bỏ hết thành kiến. Thành kiến
là một thói xấu, có hại.
Do thành kiến mà sinh ra dè dặt với nhau, đối phó với nhau, kèn cựa lẫn nhau. Nó
làm cho trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó làm cho công tác bị tê liệt, hư hỏng.
…
Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị. Nó đẻ ra nhiều
cái xấu như xích mích, kèn cựa giữa cán bộ và giữa đảng viên, không ai phục ai,
không giúp đỡ nhau. Bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng
phí, sợ khó, sợ khổ, thấy khó khăn thì đâm ra tiêu cực, bi quan.
…
*
BÀI NÓI VỚI NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ TỈNH HÀ BẮC
(TRÍCH)
…

Nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa. Trong nước xã hội chủ nghĩa thì mọi người
công dân phải có đạo đức hội chủ nghĩa tức là đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất,
thực hành tiết kiệm, ra sức góp phần làm cho nước mạnh dân giàu, phát triển thuần
phong mỹ tục.
Vì vậy, phải chấm dứt những tệ nạn xấu xa do xã hội cũ để lại, như lười biếng, cờ
bạc, tệ nấu rượu lậu, buôn bán gian bán lận, tiêu xài xa xỉ, gả bán cưỡng ép, v.v..
Chúng ta phải thực hiện nếp sống mới, lành mạnh, vui tươi, một nếp sống xã hội
chủ nghĩa.
…
*
BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT
(TRÍCH)
…
VỀ VĂN HOÁ XÃ HỘI, dưới thời thực dân Pháp thống trị, 95% dân ta mù chữ,
ngày nay 95% dân ta đều biết đọc, biết viết. So với ngày hoà bình mới lập lại, số
học sinh phổ thông tăng gấp 3 lần rưỡi; số học sinh đại học và chuyên nghiệp trung
cấp tăng gấp 25 lần. Có mấy dân tộc thiểu số đã có chữ viết của mình; nhiều con
em các dân tộc đã tốt nghiệp đại học. Công tác y tế đã có nhiều thành tích, đã ngăn
chặn được nhiều bệnh dịch và bệnh xã hội cũ, sức khoẻ của nhân dân được nâng
cao. Trẻ em ngày càng được săn sóc chu đáo hơn.
Đời sống văn hoá của quần chúng ngày thêm tiến bộ, nền văn học nghệ thuật với
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, ngày càng phát triển mạnh.
Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy tháng
lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới …

…
Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng xóm ta
ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể. Đâu đâu cũng có trường học,
nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc bộ, sân và kho của hợp tác xã, nhà mới của xã
viên. Đời sống vật chất ngày càng ấm no, đời sống tinh thần ngày càng tiến bộ.
…
Anh chị em lao động trí óc thì đang cố gắng nghiên cứu, sáng tác, phát minh, đẩy
mạnh công tác khoa học kỹ thuật, công tác giáo dục, văn nghệ, đã có nhiều cống
hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế và văn hoá, xây dựng tổ quốc giàu mạnh, đào
tạo cán bộ cho tương lai.
…
*
BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI LIÊN HOAN PHỤ NỮ ''NĂM TỐT''
(TRÍCH)
…
Điều thứ năm trong phong trào ''năm tốt'' là “xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái
tốt”... Gia đình có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa hẹp và nghĩa rộng.
“Gia” là nhà. “Đình” là sân. Theo nghĩa cũ thì gia đình chỉ giới hạn hẹp hòi trong
một cái nhà, cái sân. Nghĩa là chỉ lo cho cha mẹ, vợ con trong nhà mình ấm no yên
ổn, ngoài ra ai nghèo khổ mặc ai. Như thế là ích kỷ, không tốt.
Theo nghĩa mới thì gia đình rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn. Ví dụ, những người cùng
lao động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong một hợp tác xã .. đều phải
đoàn kết và thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Rộng ra nữa là đồng
bào cả nước đều là anh em trong một đại gia đình ...

Rộng hơn nữa, chúng ta có đại gia đình xã hội chủ nghĩa.
…
*
BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG
(TRÍCH)
….
…Các uỷ viên và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điền
của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công
tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và
kỷ luật, phải thật thà phê và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành
kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, chống thành kiến.
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHỈNH HUẤN DO TRUNG
ƯƠNG TRIỆU TẬP
(TRÍCH)
Chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu trên con
đường muôn dặm. Sự nghiệp cách mạng còn lâu dài gian khổ. Đảng ta còn có trách
nhiệm nặng nề đối với 30 triệu đồng bào cả nước ta và phải tích cực gánh vác phần
trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp cách mạng thế giới.
Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả
của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn
toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Một ngày nào miền Nam ta
chưa được giải phóng, Tổ quốc ta chưa được thống nhất, nhân dân ta chưa được

sung sướng yên vui, thì tất cả chúng ta vẫn phải đem hết tinh thần và nghị lực mà
phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng hoàn toàn thắng lợi. Mỗi người chúng
ta đều phải biết đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, phải
biết quên mình cho nghĩa lớn. Muốn giữ gìn sự trong sáng chủ nghĩa Mác-Lênin
thì trước hết tự mình phải trong sáng. Muốn đánh thắng kẻ thù là cho nghĩa đế
quốc, muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thắng kẻ
thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân.
Chính vì đã sẵn sàng quên mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho độc lập
tự do của Tổ quốc, cho lý tưởng cộng sản vẻ vang mà 35 năm qua trong Đảng ta đã
có biết bao anh hùng liệt sĩ như các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng
Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và hàng vạn
đảng viên gương mẫu, ''trung với nước, hiếu với dân'', khí phách hiên ngang cho
đến hơi thở cuối cùng như liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.
…
*
THẬT LÀ VẺ VANG
(TRÍCH)
Lịch sử dân tộc ta đã có nhiều thời kỳ rất vẻ vang.
Nhưng trước ngày Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế
kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xoá nhoà dưới bốn chữ
''Đông Dương thuộc Pháp''. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là Annamít dơ bẩn.
Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô. Cụ Phan Bội Châu đã phải thất lên rằng:
“Đã lắm lúc bầm gan tím ruột,
Vách trời cao mà tuốt gươm ra,

Cũng xương, cũng thịt, cũng da,
Cũng hòn máu đỏ, con nhà Lạc Long,
Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
Mấy mươi năm nhơ nhuốc lầm than!...''.
Trong tình cảnh nước mất nhà tan đó, Đảng ta đã vượt biết bao hy sinh, nguy hiểm
để tổ chức, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta nổi lên chiến đấu. Cách mạng Tháng
Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Kháng chiến chống
thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của
nước ta lại lẫy lừng khắp năm châu, bốn biển.
Như muốn thử thách thêm chí khí quật cường của nhân dân ta và làm cho sự vẻ
vang đó càng vẻ vang hơn, hiện nay nhân dân ta lại phải đương đầu với bọn đế
quốc Mỹ vô càng hung ác.
Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước, chúng ta càng đánh càng mạnh, càng thắng. Giặc
Mỹ càng đánh càng bí, càng thua. Điều đó càng làm cho thế giới khâm phục nhân
dân ta hơn bao giờ hết. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh ngày 2-9, các báo chí tiến
bộ và các nhân sĩ dân chủ khắp thế giới đã nhiệt liệt ca tụng nhân dân ta là một
dân tộc anh hùng.
…
*
LỜI PHÁT BIỂU TRONG PHIÊN HỌP BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 CỦA
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
(TRÍCH)
…

- Phải động viên công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác tích cực tăng
gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Không những chúng ta phải có chính sách tiết
kiệm tiêu dùng, mà cần phải hết sức chú trọng tiết kiệm trong việc dùng vật tư của
Nhà nước, tiết kiệm sức người, sức của của nhân dân. Hiện nay việc sử dụng sức
người, sức của còn lãng phí nhiều, nghe thấy rất đau xót. Làm lãng phí sức người,
sức của như vậy là có tội với đồng bào. Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng
viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức
người, sức của của nhân dân.
Hiện nay, có cán bộ, đảng viên ta vẫn còn chưa có ý thức tiết kiệm trong việc sử
dụng của công, như có cán bộ cao cấp muốn ''tiết kiệm'' cho mình đã dùng xe ô tô
của Nhà nước để chở củi cho gia đình. Đó là chủ nghĩa cá nhân, ô tô của Nhà nước
là để phục vụ cho người cán bộ đi làm việc, chứ không phải để phục vụ cho công
việc nội trợ của các bà, các cô là vợ con của cán bộ cao cấp!
…
*
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CAO CẤP NGHIÊN CƯU NGHỊ
QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 12
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
(TRÍCH)

…
Ai là kẻ xâm lược, ai là kẻ bị xâm lược? Ở miền Nam, bây giờ vì sao có đánh
nhau? Kẻ bị xâm lược đánh nhau với kẻ đi xâm lược. Muốn có hoà bình, kẻ xâm
lược phải cút đi. Thế thôi. Rất rõ ràng, dễ hiểu. Nó cứ nói loanh quanh. Mục đích

của nó là lừa phỉnh dư luận thế giới, lấy cớ đổ cho chúng ta là hiếu chiến để nó mở
rộng chiến tranh, cho nên có thể nó sẽ làm dữ hơn ở miền Nam và ở miền Bắc. Ta
chớ chủ quan. Bây giờ có bọn quân phiệt đòi ném bom Hà Nội, Hải Phòng, có thể
nó làm thật, chớ chủ quan. Chúng ta phải biết như thế để chuẩn bị, để đề phòng.
Phải thấy rõ âm mưu của Mỹ, phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và
nhân dân nhận rõ âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ. Chúng ta chống lại việc
chúng tăng cường chiến tranh xâm lược, đồng thời chúng ta chống lại việc chúng
tung ra những luận điệu “thương lượng hoà bình'' để lừa bịp dư luận thế giới và dư
luận ở Mỹ. Mỗi người chúng ta phải nâng cao cảnh giác, không được chủ quan,
phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ đánh phá miền Bắc. Phải hăng hái
tham gia sự nghiệp giải phóng miền Nam, phải tuyên truyền cho đồng bào miền
Bắc hiểu rõ nhiệm vụ của ta phải tham gia sự nghiệp giải phóng miền Nam, vì
miền Nam là của nước ta. Phải nói miền Bắc là hậu phương của miền Nam. Các
ngành, các cơ quan, các địa phương, mọi người dân phải tham gia đắc lực vào sự
nghiệp giải phóng miền Nam.
…
*
BÀI NÓI TẠI LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 35 NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN
THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(TRÍCH)
…
Thanh niên ta có cố gắng, có tiến bộ và có nhiều thành tích. Nhưng chớ vì thế mà
tự cao, tự đại; phải khiêm tốn, phải luôn luôn cố gắng hơn nữa, vượt mọi khó khăn,
để dành lấy thành tích nhiều hơn và to lớn hơn.

Cần phải: nâng cao chí khí anh hùng cách mạng; nắm vững khoa học, kỹ thuật; ra
sức học tập và sáng tạo; thực hiện cần cù và tiết kiệm; đoàn kết chặt chẽ, thương
yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ không ngừng.
…
*
BÀI NÓI Ở LỚP HUẤN LUYỆN ĐẢNG VIÊN MỚI
(TRÍCH)
Bác thay mặt Trung ương Đảng hoan nghênh các đồng chí. Sau đây là vài điều Bác
muốn nói với các cô, các chú hôm nay:
Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải! Trước
đây khi Đảng còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào Đảng, chỉ một lòng
một dạ làm cách mạng. Bọn đế quốc, phong kiến bắt bớ, cầm tù, xử tử rất nhiều
cán bộ, đảng viên của Đảng, nhưng các đồng chí chúng ta vẫn hăng hái hoạt động.
Có những đồng chí như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị
Minh Khai, Hoàng Văn Thụ và rất nhiều đồng chí khác đã anh dũng hy sinh cho
Đảng, cho cách mạng.
Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm
trọn nhiệm vụ của người đảng viên.
Muốn xứng đáng với danh hiệu người đảng viên, các cô các chú phải không ngừng
rèn luyện tư tưởng vô sản và giữ vững lập trường vô sản, cố gắng học hỏi để nâng
cao trình độ hiểu biết của mình.
Điều lệ của Đảng có quy định rõ nhiệm vụ của đảng viên là: ra sức học tập chủ
nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và

nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác
của mình.
Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta hiện nay đòi hỏi mỗi đảng viên phải: tuyệt
đối tin tưởng vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng; có ý chí quyết chiến,
quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ra
sức làm tốt mọi công tác trong sản xuất và chiến đấu. Vì vậy, mỗi đảng viên phải
tích cực học tập. Phải thực hiện lời dạy của Lênin là học, học nữa, học mãi. Học
phải đi đôi với hành. Học để hành càng ngày càng tốt hơn.
Bác thường nghe nói có đồng chí mới 40 tuổi là đã cho mình là già cho nên ít chịu
học tập. Nghĩ như vậy là không đúng 40 tuổi chưa phải là già, Bác đã 76 tuổi
nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học là hoạt động cách mạng suốt đời.
Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng.
Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là
do các đảng viên đều tốt. Muốn xây dựng chi bộ ''bốn tốt'' thì phải bồi dưỡng lập
trường vô sản cho đảng viên. Muốn có lập trường vô sản vững chắc, thì đảng viên
phải có ý thức giai cấp, đồng thời phải có lý luận cách mạng. Không có lý luận về
chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng. Vì vậy,
các cô, các chú phải chịu khó học tập lý luận Mác-Lênin, học tập đường lối, chính
sách của Đảng; đồng thời phải học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ.
Từ khi có chỉ thị của Ban Bí thư về giáo dục đảng viên, nhiều nơi đã quan tâm đến
việc giáo dục đảng viên dự bị, mỗi năm một vài lần các đảng viên được học tập
nghị quyết của Trung ương, học tập chương trình chính trị do Ban Tuyên giáo
Trung ương biên soạn. Các trường Đảng của tỉnh, các lớp huấn luyện ở huyện đã
bồi dưỡng được khá nhiều cán bộ, đảng viên. Năm 1965, theo báo cáo của 21 tỉnh,
thành, các lớp huyện đã huấn luyện được hơn 32.300 đảng viên là chi uỷ, tổ

trưởng, v.v.. Như vậy là công tác giáo dục đảng viên có kết quả khá. Nhưng vẫn
còn nhiều khuyết điểm:
- Số đảng viên mới kết nạp nhiều nhưng số được huấn luyện thì còn ít, cuối năm
1965, 31 đơn vị có 56.760 đảng viên dự bị, nhưng mới huấn luyện được hơn
25.800 đồng chí, tức là chưa được một nửa.
- Việc giáo dục đảng viên còn làm theo từng vụ, từng việc, chưa có chương trình,
kế hoạch giáo dục toàn diện và lâu dài.
- Một số cấp uỷ chưa quan tâm đến việc giáo dục đảng viên, có nơi đã khoán
trắng việc giáo dục đảng viên cho cán bộ tuyên giáo.
Để sửa chữa những thiếu sót đó, từ nay Đảng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến
việc giáo dục đảng theo Điều lệ Đảng, những đảng viên mới phải học tập nắm
vững những hiểu biết cơ bản sau đây:
- Chủ nghĩa cộng sản.
Vì sao ít nhất cũng phải học những điều cơ bản, những điều a, b, c về chủ nghĩa
cộng sản?
Vì chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối cùng của Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa
cộng sản là lẽ sống của người đảng viên.
Nội dung của chủ nghĩa cộng sản rất rộng. Bước đầu mỗi đảng viên phải học để
nắm được nội dung chủ nghĩa cộng sản là gì? Muốn thực hiện chủ nghĩa cộng sản,
giai cấp công nhân phải lãnh đạo nhân dân lao động làm cách mạng đánh đổ chính
quyền của giai cấp bóc lột, thiết lập chuyên chính vô sản, Đảng ta đã lãnh đạo nhân
dân đấu tranh như thế nào để tiến lên thực hiện dần dần chủ nghĩa cộng sản ở Việt
Nam? Học tập làm cho mỗi đảng viên nâng cao quyết tâm phấn đấu suốt đời cho lý
tưởng cộng sản, biến quyết tâm đó thành hành động thực tế trong lao động sản
xuất, trong chiến đấu và trong đời sống hằng ngày. Các cô, các chú cần luôn luôn

ghi nhớ: Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của
mình là: suốt đời làm cách mạng phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên
thế giới. Một ngày nào mà miền Nam ta chưa được giải phóng, Tổ quốc ta chưa
được thống nhất, nhân dân ta chưa được sung sướng, yên vui thì tất cả chúng ta
vẫn phải đem hết tinh thần và nghị lực mà phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách
mạng hoàn toàn thắng lợi.
- Đường lối cơ bản và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam.
Vì sao phải học tập đường lối của Đảng? Vì có nắm vững đường lối cách mạng
mới thấy rõ phương hướng tiến lên của cách mạng, mới hiểu rõ mình phải làm gì
và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn
cách mạng hiện nay.
Nội dung đường lối cách mạng Việt Nam rất rộng. Bước đầu phải cố gắng học để
hiểu rõ hai nhiệm vụ cách mạng và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ đó: nhiệm vụ
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhiệm vụ cách mạng giải phóng miền
Nam. Hiểu rõ nội dung ba cuộc cách mạng ở miền Bắc nước ta hiện nay: cách
mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng văn hoá và tư tưởng. Hiểu
rõ tình hình mới, nhiệm vụ mới, nâng cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm
lược, sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, làm thật
tốt bất cứ nhiệm vụ gì do Đảng giao cho.
- Tổ chức cơ sở cơ Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương pháp công tác của
người đảng viên.
Để hoạt động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ, đường lối của Đảng, mỗi đảng viên
phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng. Cho nên các cô, các chú phải
hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của chi bộ, cố gắng góp phần của mình vào việc xây

dựng chi bộ “bốn tốt”. Phải hiểu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của người đảng viên,
nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với Đảng. Các cô các chú còn phải
nắm được phương pháp công tác cách mạng của Đảng, ví dụ như cách vận động
quần chúng. Không đi theo đường lối quần chúng của Đảng thì sẽ mắc bệnh quan
liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng.
Muốn học tập có kết quả tốt thì phải có thái độ đúng và phương pháp đúng.
Thời kỳ bí mật, điều kiện học tập của đảng viên rất khó khăn: thiếu thầy, thiếu
sách, thiếu tự do, nhưng cán bộ và đảng viên vẫn quyết tâm vì cách mạng mà học,
dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng tìm đủ mọi cách mà học. Bây giờ điều kiện
thuận lợi nhiều, cho nên các cô các chú cần phải ra sức học tập cho tốt.
Phương châm, phương pháp học tập là lý luận liên hệ với thực tế. Học xong, về xí
nghiệp, về hợp tác xã, về cơ quan... Phải biến những điều đã học thành hành động
cách mạng thực tế. Học phải đi đôi với hành, chứ không phải học để nói suông.
…
Sau lớp học này các cấp uỷ phải làm gì?
- Ban Tuyên giáo Trung ương cần căn cứ nào trình độ khác nhau của đảng viên
mà soạn ra các chương trình học tập, bảo đảm cho đảng viên ở cơ sở có thể
thường xuyên học tập.
- Các cấp uỷ phải quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đảng viên. Từ nay trở đi
công tác giáo dục đảng viên phải là một điều quan trọng trong chương trình công
tác của cấp uỷ. Phải bồi dưỡng giảng viên lý luận cho các chi bộ.
- Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận và chính trị là
một nhiệm vụ quan trọng của mình.
*

MỘT TRIỆU TÍN ĐỒ, MỘT VẠN PHỤ NỮ, NĂM NGHÌN TRÍ THỨC VÀ
MỘT BÉ GÁI HOA KỲ

Bước sang năm nay, phong trào ủng hộ ta và lên án Mỹ sôi nổi khắp thế giới và ở
cả Hoa Kỳ, nhất là từ hôm Mỹ lại tiếp tục ném bom sau ngày Tết ta.
Chỉ kể trung tuần tháng 2, ở Mỹ đã có những cuộc vận động lớn như sau:
- Một triệu tín đồ các đạo Gia tô, Tin lành và Do Thái ở 412 thành phố trong 37
bang ở Hoa Kỳ, tức là khắp cả nước Mỹ, đã nhịn đói suốt ba ngày để chống chiến
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam (9 đến 11-2- 1967).
- Một vạn chị em thuộc ''Hội phụ nữ đấu tranh cho hoà bình'' đã rầm rộ tổ chức
biểu tình, xông vào Bộ Quốc phòng Mỹ. Chị em biểu tình đã mang theo những bức
ảnh trẻ em Việt Nam bị bom napan Mỹ đốt cháy và những khẩu hiệu kịch liệt
chống chiến tranh (15-2-1967).
- Hơn 5.000 vị khoa học nổi tiếng ở Mỹ viết thư đòi tổng Giôn phải chấm dứt việc
dùng các loại hơi độc ở Việt Nam. Trong các vị đó, có 17 người đã được giải
thưởng quốc tế Nôben và 129 người là Hàn lâm khoa học, tức là người khoa học có
danh vọng nhất ở Mỹ (15- 2-1967).
- Bộ Quốc phòng Mỹ đã hấp tấp ra lệnh cấm các cơ quan chỉ huy chiến tranh
không được mua tờ tuần báo Vensơ của các nhà thờ công giáo Mỹ. Vì sao? Vì tờ
báo ấy đã đăng một bài thơ của em gái Bacbara Bếtlơ, 12 tuổi viết về tội ác máy
bay Mỹ ném bom xuống các làng mạc gần Hải Phòng và giết chết nhiều trẻ em.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng thơ của em Bacbara Bếtlơ sẽ gây rối ren cho vấn đề
Việt Nam.
Kết luận: Tóm tắt mấy việc trên đây chứng tỏ rằng: một là nhân dân Mỹ, các tổ
chức công giáo và các đoàn thể khoa học, đàn ông, đàn bà và trẻ em đều chống

chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Hai là bọn đế quốc hung hăng
như bè lũ Giônxơn mà phải run sợ trước một bài thơ chính nghĩa của một cô bé 12
tuổi như thế đủ thấy tinh thần của chúng hèn yếu đến mức nào! Cho nên chúng ta
nói: chính nghĩa nhất định thắng, nhân dân ta nhất định thắng. Đế quốc Mỹ nhất
định thua.
*
BÀI NÓI TẠI LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP HUYỆN
(TRÍCH)

Các cô, các chú,
Hôm nay, Bác rất vui, vì ít khi Bác được gặp các đồng chí huyện uỷ đông như thế
này.
Lớp học có bao nhiêu đồng chí?
Có bao nhiêu cô?
Cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu sót. Các đồng chí phụ trách lớp học chưa quan
tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ nữ. Đây cũng là thiếu sót chung ở trong Đảng.
Nhiều người còn đánh giá không đúng khả năng của phụ nữ, hay thành kiến, hẹp
hòi. Như vậy là rất sai.
Hiện nay, có nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo ở cơ sở, Nhiều người công
tác rất giỏi. Có cháu gái làm chủ nhiệm hợp tác xã toàn thôn, không những hăng
hái mà còn làm tốt. Các cháu gái ở các hợp tác xã thường có nhiều ưu điểm: ít mắc
tệ tham ô, lãng phí, không hay chè chén, ít hống hách mệnh lệnh như một số cán
bộ nam, có đúng như thế không? Nếu Bác nói không đúng, các đồng chí cứ phát
biểu.

Bác mong rằng các đồng chí hãy thật sự sửa chữa bệnh thành kiến, hẹp hòi đối với
phụ nữ. Các cô, nhất là các cô ở huyện, phải đấu tranh mạnh. Vì các cô mà không
đấu tranh thì những đồng chí nam có thành kiến với phụ nữ sẽ không tích cực sửa
chữa.
*
**
3. Cán bộ, đảng viên phải đoàn kết chặt chẽ, bảo đảm dân chủ và kỷ luật trong
Đảng. Đảng viên cũ, mới, già trẻ, gái, trai phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ.
Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ của Đảng có cán bộ già, có cán bộ trẻ. Cán bộ già
là vốn quý của Đảng, họ có kinh nghiệm về mặt lãnh đạo, được rèn luyện, thử
thách nhiều trong thực tế đấu tranh. Nhưng cũng có một số cán bộ già đến một thời
kỳ nào đấy lại dừng lại, không tiến lên được, hay bám lấy cái cũ, không nhạy cảm
với cái mới. Còn cán bộ trẻ tuy chưa có một số ưu điểm như cán bộ già, nhưng họ
lại hăng hái, nhạy cảm với cái mới, chịu khó học tập, cho nên tiến bộ rất nhanh.
Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ
trẻ. Một số ít cán bộ già mắc bệnh công thần, cho mình là người có công lao, hay
có thái độ ''cha chú'' với cán bộ trẻ, đảng viên trẻ nói gì cũng gạt đi, cho là “trứng
khôn hơn vịt'', ''măng mọc quá tre''. Thời đại của ta hiện nay rất oanh liệt. Xã hội,
thế giới phát triển rất nhanh. Thế mà các đồng chí lớn tuổi lại coi thường cán bộ trẻ
là không đúng. Còn cán bộ trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các
đồng chí già có kinh nghiệm.
Tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng phải vì Đảng, vì dân mà hăng hái phấn đấu.
Phải chịu khó học tập chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng lực,
làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống của nhân dân ngày càng

no ấm, tươi vui. Khi nói đến học tập khoa học, kỹ thuật, có người còn cho là cao xa
quá. Nhưng biết nói một cách phổ thông, nôm na như chúng ta vẫn làm thì không
phải là cao xa, không tiếp thu nổi. Ví dụ: làm bèo hoa dâu là khoa học, kỹ thuật,
cách ủ phân cũng là khoa học, kỹ thuật. Khoa học, kỹ thuật là như vậy, không chịu
khó học tập thì không lãnh đạo được sản xuất, không đưa được năng suất cây trồng
lên.
*
ĐIỆN GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ
NHÂN DỊP ĐOÀN CHỦ TỊCH XÔ VIẾT TỐI CAO LIÊN XÔ
QUYẾT ĐỊNH TẶNG HUÂN CHƯƠNG LÊNIN
(TRÍCH)
…
Lúc này, giặc Mỹ đang đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Tổ quốc Việt Nam chúng
tôi. Chúng đang giết hại một cách cực kỳ dã man hàng vạn đồng bào tôi ở miền
Nam cũng như ở miền Bắc.
Trong lúc đó, riêng tôi lại được hưởng vinh dự đặc biệt to lớn và nhận Huân
chương Lênin thì lòng tôi không yên chút nào. Vì lẽ đó, tôi vô cùng cảm ơn các
đồng chí, nhưng xin các đồng chí hãy tạm hoãn việc trao tặng phần thưởng cực kỳ
cao quý ấy. Đến ngày nhân dân chúng tôi đánh đuổi được bọn đế quốc Mỹ xâm
lược, giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam, tôi sẽ đại biểu cho toàn thể đồng
bào tôi, trân trọng và vui mừng lãnh lấy Huân chương mang tên Lênin vĩ đại.
…
*

Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢN LOẠI SÁCH “NGƯỜI TỐT, VIỆC
TỐT”
(TRÍCH)
Hôm nay Bác mời các chú đến để bàn cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với
Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bác muốn bàn luận dân chủ, các chú có ý kiến gì
trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt được. Không nên: Bác nói gì, các
chú cũng cứ ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật rõ, rồi các chú không làm, hay
làm một cách qua loa.
Bác đề nghị cho Bác được trình bày trước ý kiến của Bác: Từ năm 1959, Bác có ý
định dùng huy hiệu của Bác như thế nào cho tốt. Có người đề nghị cho các nơi
được làm huy hiệu của Bác để bán cho nhân dân. Có người lại đề nghị không nên
bán, mà nên cho, coi như một phần thưởng. Bác thấy nên cho thì đúng hơn. Nhưng
cho ai?
Các chú vẫn thường nói: nhân dân ta rất anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng. Điều đó
rất đúng. Có thể nói trong mỗi nhà đều có anh hùng, như thế ra ngõ mới gặp anh
hùng chứ! Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm của ông cha ta, ta cũng thấy điều đó. Cứ
mỗi lần có những thử thách lớn thì nhân dân ta lại tỏ rõ khí phách, nêu cao phẩm
chất tốt đẹp của mình. Ngày nay, chúng ta lại đang đứng trước những thử thách rất
lớn, truyền thống anh hùng hàng nghìn năm đang được nhân dân ta phát huy đến
độ cao chưa từng thấy. Đã có những người làm nên sự tích oanh liệt được Đảng và
Nhà nước tuyên dương. Đó là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa chung của
dân tộc. Nhưng dù sao, số người và những tập thể được công nhận là anh hùng,
dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so
với hàng triệu, hàng chục triệu con người hằng này góp gió thành bão, đang gánh
vác mọi việc nước, việc nhà để đánh thắng giặc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Có tập thể vĩ đại ấy mới có Đảng ta vĩ đại, mới có Cách mạng Tháng Tám thắng

lợi, mới có kháng chiến chống Pháp thành công, mới có sự nghiệp chống Mỹ, cứu
nước được cả thế giới khen ngợi. Đánh thắng giặc Mỹ rồi, cùng với tập thể anh
hùng ấy, chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Cho nên Bác nghĩ: cần có những phần thưởng để khuyến khích, động viên, cổ vũ
mọi người hăng hái làm tròn nhiệm vụ. Từ ngày hoà bình lập lại, Bác có yêu cầu
báo của Đảng và của các đoàn thể mở ra mục Người mới, việc mới để làm việc đó
đi đôi với phong trào thi đua ở các cấp, các ngành.
Bây giờ nên gọi là Người tốt, việc tốt cho đúng hơn. Đối với anh hùng, dũng sĩ,
chiến sĩ thi đua được Đảng và Nhà nước khen thưởng thì phải qua nhiều cấp, nhiều
ngành cân nhắc, xét duyệt. Còn với người tốt làm những việc tốt thì việc khen
thưởng có thể đơn giản hơn. Nếu Trung ương cho phép Bác làm, thì Bác nghe báo
cáo, đọc báo và chỉ cần điều tra lại một chút cho đúng sự thật là Bác có thể thưởng
huy hiệu...
Các chú sẽ xem bản kê này, Bác đã ghi rõ mỗi ngành, mỗi giới, mỗi địa phương,
già, trẻ, gái, trai, miền ngược, miền xuôi, Việt kiều mới về nước... có bao nhiêu
người được khen thưởng. Những con số ghi trong này không có nghĩa là ngành
này, giới này, tỉnh này anh hùng hơn ngành, giới, tỉnh kia. Nơi nào có ít người
được khen là do khuyết điểm của cấp lãnh đạo ở đó. Một số cán bộ ta hình như mải
làm công tác hành chính, sự vụ hơn là để nhiều tâm sức xây dựng con người, xây
dựng Đảng là các tổ chức cách mạng, cho nên không chịu theo dõi việc làm hằng
ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ai làm tốt không kịp thời nêu
gương, ai làm xấu không kịp thời giúp đỡ sửa chữa. Có nơi khi nhận được huy hiệu
của Bác gửi về, đã biết tổ chức trao tặng hẳn hoi và làm cho mọi người, ít nhất là
trong tập thể của người đó, noi gương là làm theo. Nhưng có nơi lại làm theo lối
hành chính, chuyển cho người được khen như chuyển một cái công văn. Hoặc cho
vào ngăn kéo cất kỹ, quên không trao cho người được thưởng. Đó là những cán bộ

không biết làm việc, hoặc có cái nhìn không đúng. Những chiến công và thành tích
nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy được. Còn những việc nhỏ, bình thường
thôi, nhưng ích nước lợi dân, thì hay bị xem thường.
Hình như các chú cũng chưa coi trọng những việc nhỏ như thế.
Các chú biết biển cả do cái gì tạo nên không? Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng
đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ
hợp lại mới thành biển cả. Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nền rất
vững chắc mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu
đài mà không chú ý đến cái nền. Như thế là chỉ thấy cái ngọn mà quên mất cái
gốc. Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành, giới nào, địa phương
nào, lứa tuổi nào cũng có. Ví dụ: có cháu gái tên là Xuân ở Quảng Bình đã chiến
đấu dũng cảm, góp phần bắn rơi máy bay Mỹ. Nhiều cháu gái cũng làm được như
cháu Xuân. Nếu tất cả cháu gái đều dám làm và làm được như thế thế chỉ riêng
con gái Việt Nam cũng đủ đánh thắng giặc Mỹ rồi.
Các chú có thấy các cháu bé Việt Nam nhặt được của rơi dám trả có ý nghĩa như
thế nào không? Ở nước Mỹ và các nước tư bản, người ta giết nhau chỉ vì đồng bạc
giấy. Thế mà ở Việt Nam ta, các cháu bé đã biết sống như thế nào. Có cháu đã bảo
mẹ cõng đi tìm chú công an để trả lại của bắt được. Có cháu bé lên 6 tuổi cùng bạn
đi chơi, bạn nó xảy chân ngã xuống ao, nếu chạy về gọi người lớn thì bạn chết
mất, cháu liền bám vào búi cỏ bờ ao, nhoai cái chân nhỏ xíu ra, miệng bảo bạn:
“Bám vào đây! Bám vào đây!”. Cháu tuy nhỏ tuổi mà đã biết thương bạn như
vậy. Thương bạn, thông minh và dũng cảm, cháu lại khiêm tốn nữa, cứu được
mạng người mà không khoe khoang. Văn minh chiến thắng bạo tàn. Xã hội ta văn
minh hơn xã hội Mỹ từ những việc làm của các cháu bé như vậy.
Bộ đội ta không những biết đánh giặc giỏi mà còn biết đỡ đẻ cho dân nữa. Có chú
bộ đội đi đường thấy người đàn bà sắp đẻ, thật là khó xử, vì chú ấy chưa học đỡ đẻ

bao giờ. Nhưng chú bộ đội vẫn tìm mọi cách giúp đỡ và tuy tàu xe rất khó khăn,
vẫn đưa được cả hai mẹ con về tới gia đình. Như thế mới là bộ đội của nhân dân.
Các cụ già Việt Nam cũng giỏi lắm, còn sức còn phục vụ. Các cụ cùng con cháu
đánh giặc giữ nước, xung phong chăm sóc sức khoẻ thương bệnh binh, đỡ đầu lớp
mẫu giáo, trông nom vườn trẻ, gương mẫu trồng cây, trồng rừng. Có những cụ ông,
cụ bà chuyên nhận nuôi những con trâu ghẻ, trâu gầy của hợp tác xã thành những
con trâu béo khoẻ có thể kéo cày, kéo gỗ được.
Nếu Bác ngồi kể lại những việc làm như thế thì kể mãi cũng không hết được. Bác
chỉ muốn nhắc các chú một điều: chớ bỏ qua những việc mà các chú tưởng là tầm
thường. Hai cô con gái đi đường thấy cái hố nhỏ ở vỉa hè đã rủ nhau đi lấy đất lấp
lại cho đồng bào khỏi vấp ngã. Một người nông dân đi giữa trời mưa thấy bao gạo
của Nhà nước không có gì che phủ, đã cởi tấm ni lông của mình ra đậy gạo cho
Nhà nước. Cụ già Việt kiều trở về Tổ quốc để cùng chia sẻ những khó khăn, cùng
gánh vác công việc đánh Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội... Tất cả những việc
làm như vậy đều nói lên tinh thần yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ
tục của nhân dân ta. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc
làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người như thế, chứ không phải
chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một số cá nhân anh hùng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi có ý kiến gì cần bàn cãi không? Người yêu cầu cho biết
kế hoạch dự định làm như thế nào? Một đồng chí trình bày với Người về cách
phân công cho các nhà xuất bản.
Các chú định ngành nào, giới nào thì nêu cao người của ngành ấy, giới ấy, có phải
như thế không ?
Vậy Bác xin hỏi các chú điều này: con gái có cần phải học con trai, học anh em,
chồng con mình không? Con trai có cần phải học con gái không? Trẻ em có cần

phải học người già không? Bộ đội có cần phải học nhân dân không? Tiền tuyến có
cần phải học hậu phương không? Anh hùng chiến sĩ có cần phải học những người
bình thường không? Cán bộ, đảng viên có cần phải học quần chúng nhân dân
không? Cấp trên có cần phải học cấp dưới không?
Như vậy là các chú cũng đồng ý với Bác: Một người phải biết học nhiều người.
Hơn nữa, cần làm cho món ăn tinh thần được phong phú, không nên bắt mọi người
chỉ được ăn một món thôi. Cũng như vào vườn hoa, cần cho mọi người được thấy
nhiều loại hoa đẹp. Ta xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như nhà
kiến trúc. Định xây dựng ngôi nhà như thế nào rồi mới dùng gạch, vữa, vôi, cát, tre
gỗ... mà xây nên. Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật
liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân
và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng
giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách
thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có căn dặn về cách viết cho quần chúng:
Các chú còn hay mắc cái tật nói chữ nhiều. Người ốm các chú gọi là ''bệnh nhân”.
Làm bệnh nhân thì oai hơn người ốm có phải không? Giúp đỡ thì các chú không
thích bằng “tương trợ''. Hình như các chú tương trợ Bác thì quan trọng hơn là giúp
đỡ Bác! Tiếng Việt của ta rất phong phú, ta phải làm giàu thêm cho tiếng của ta,
nhưng không nên vay mượn lu bù để loè thiên hạ. Ngày xưa, ta còn bị thực dân cai
trị, có những người thông thạo tiếng mẹ đẻ, nói năng chẳng ai hiểu gì, lại cho mình
là trí thức cao. Bây giờ ta độc lập rồi, đừng nên bắt chước những thói xấu của thời
nô lệ. Ta là cán bộ cách mạng, ta nói và viết cho quần chúng nhân dân mà mọi
người không hiểu ta nói cái gì, sao có thể gọi là cán bộ cách mạng được.
…

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về việc vẽ cho quần chúng:
Vẽ rất quan trọng, Bác gần tám mươi tuổi rồi mà Bác còn nhớ hình ảnh ông Tử Lộ
đội gạo nuôi mẹ trong sách giáo khoa ngày xưa. Nhân dân ta rất thích tranh vẽ,
nhưng có những bức vẽ không ai hiểu gì cả. Hình như mấy chú vẽ cho mình xem
chứ không phải vẽ cho quần chúng. Vẽ con gái đi đánh giặc mà các chú bắt người
ta phải mặc áo dài tha thướt và đội nón bài thơ!
Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cho xem một tờ báo có hình vẽ ba cô du kích Hà Nội –
Huế – Sài Gòn.
Nếu các chú không tin, các chú thử đem hỏi các cháu gái ở mấy thành phố này
xem. Chắc các cháu sẽ bảo: Các chú vẽ ai chứ các cháu cầm súng đánh giặc, không
bao giờ lại ăn mặc như thế!
Bác không giỏi về mỹ thuật nên có thể không đánh giá đúng tranh vẽ của các chú.
Nhưng Bác nghĩ rằng nghệ thuật phải gần với cuộc sống, người vẽ không thể tuỳ ý
muốn tưởng tượng ra thế nào cũng được, rồi quần chúng phê bình lại bảo người ta
dốt.
Trở lại những cuốn sách sắp làm, Người dặn thêm:
Về loại sách này, các chú không nên tham viết dài. Nhân dân ta có truyền thống kể
chuyện ngắn gọn mà lại có duyên. Các chú phải học cách kể chuyện của nhân dân,
nên kèm theo nhiều tranh vẽ dễ hiểu mà đẹp, nhưng đừng vì vẽ nhiều mà tính giá
đắt quá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về khuôn khổ cuốn sách, Người xem rất kỹ hàng chục
cuốn sách loại viết về anh hùng, chiến sĩ, dũng sĩ thi đua mà chúng tôi đã đưa cho
Người xem. Nói về khuôn khổ cuốn sách mà chúng tôi định lựa chọn, Chủ tịch Hồ
Chí Minh khen:

Các chú làm được khá nhiều và trình bày cũng khá. Nhưng các chú có khuyết điểm
là ''mặc áo gấm đi đêm”. Các chú làm được nhiều, lại không biết tuyên truyền giới
thiệu cho nhiều người biết mà đọc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một cuốn sách đưa làm mẫu:
Loại sách mới, các chú nên làm theo khuôn khổ như thế này, không nên to quá,
cũng không nên nhỏ quá.
Ngoài bìa cần có dòng chữ Loại sách người tốt việc tốt. Tên sách là gì thì mỗi
ngành, mỗi giới chọn, các đồng chí lãnh đạo ngành, giới phải bàn tập thể để đặt tên
sách cho đúng, cho hay. Rồi phải có lời tựa nữa. Lời tựa này phải viết tập thể. Sau
khi có sách rồi, các chú lại phải biết tuyên truyền giới thiệu trên báo và giới thiệu
bằng mồm nữa.
Ngành, giới nào cũng phải làm công tác tuyên truyền giới thiệu. Và các chú nhớ ở
trang đầu mỗi cuốn sách đều phải ghi một câu: Hoannghênh bạn đọc phê bình. Từ
nay trở đi lên sách hay trên báo, các chú nên luôn luôn có câu đó. Bác biết các chú
văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến
thông minh có thể giúp cho các chú tiến bộ hơn. Không riêng gì viết sách biết báo,
mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân.
Lâu nay, các chú tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin như thế nào? Kết
quả ra sao?
Một đồng chí báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhữngviệc đang làm:
Các chú làm khá nhiều việc đấy. Nhưng có mấy điều Bác muốn biết rõ hơn. Các
chú dạy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, chắc có
nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu chủ nghĩa Mác Lênin là thế nào không?

Theo Bác, hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì,
làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra
những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia,
nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác. Đó là điều
thứ nhất cần rõ.
Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau như thế nào không?
Một đồng chí trả lời: Thưa Bác, nhân dân ta có câu “tối lửa tắt đèn có nhau”.
Đúng là như vậy! Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ
khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình
nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa
Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà
sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được. Đó là
điều thứ hai cần phải rõ.
Mấy chục năm nay, nhân dân ta thực hành chủ nghĩa Mác - Lênin bằng cách ra sức
làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống với nhau có tình có nghĩa. Lấy gương người
tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau,
đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin thiết thực nhất.
Về giáo dục thanh niên: các chú tuyên huấn có xem xét công tác giáo dục thanh
niên không?
Đối với các cháu học ở trong nước và đi học nước ngoài, các chú giáo dục các
cháu thế nào?
Một đồng chí báo cáo về những việc đang làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét:
Thanh niên ta bây giờ giỏi lắm. Chỉ nói về đánh giặc, so với cuộc kháng chiến
chống Pháp hơn mười năm về trước, cũng đã thấy con hơn cha rồi. Ta có câu “con
hơn cha là nhà có phúc''. Bác mong các cháu bây giờ là sau này ngày càng giỏi thì

mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản được. Nhưng bên cạnh
những điều đáng khen, vẫn còn những chuyện không xứng đáng với thanh niên ta.
Trước đây, Bác và các chú bước vào con đường cách mạng, ai cũng sẵn sàng nhận
lấy hai cái này: một là ngồi tù, hai là lên máy chém. Ngoài cái được lớn là độc lập
tự do cho nhân dân, Tổ quốc, không ai nghĩ sẽ giành phần danh lợi cho cá nhân
mình. Bây giờ ta đã có chính quyền rồi, hoàn cảnh đã khác trước. Một số cháu khi
phấn đấu vào Đoàn hay vào Đảng lại có ý nghĩ là để được tín nhiệm, để mau được
đề bạt và lên lương? Phải uốn cây từ lúc cây non, đừng để cho tâm hồn các cháu bị
vẩn đục vì chủ nghĩa cá nhân như thế.
Đối với các cháu học sinh đại học, sau mấy năm học các cháu sẽ bước vào đời, trở
thành những cán bộ có trình độ văn hoá, khoa học khá. Nhưng các cháu ấy có biết
cán bộ nghĩa là gì không? Các chú dạy các cháu rất nhiều điều, nhưng có một điều
phải thật rõ: Làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân. Mấy
chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc
được.
Mấy chục năm nay, nhân dân ta phải tập trung sức lực để dành giặc cho nên về xây
dựng đời sống ta chưa làm được nhiều. Nhưng đánh thắng giặc Mỹ rồi thì những
việc chính của cách mạng và làm thế nào giải quyết ngày càng tốt hơn những vấn
đề: ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, phòng và chữa bệnh ..., tóm lại là không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những điều lớp người này
chưa làm xong thì lớp người sau phải tiếp tục làm. Các chú không nên nói cao xa
mà phải nói rất cụ thể cho các cháu hiểu. Ví dụ: các cháu học ngành xây dựng thì
phải hiểu rằng nhân dân ta còn thiếu nhiều nhà ở. Đi học ở nước ngoài thì phải học
những cái hay cái tốt của bạn, để làm sao xây dựng được nhiều và nhanh những
ngôi nhà thoáng mát, thuận tiện, hẹp khí hậu và rẻ tiền cho nhân dân. Nếu các cháu
tốt nghiệp rồi, việc trước tiên lại chỉ lo sao cho mình có quần áo đẹp, có căn nhà

riêng sang trọng làm tổ ấm, thì công tác giáo dục của các chú không thể coi là có
kết quả được.
Bác nghe nói có cháu trước khi vào đại học đã có người yêu hoặc đã có vợ, nhưng
khi ''thành tài'' rồi lại chê người cũ. Như thế là không có đạo đức, làm sao trở thành
cán bộ tốt được!
Tuy vậy, những cái hư hỏng chỉ là số ít. Nhà trường, đoàn thể và gia đình hằng
ngày phải biết phòng ngừa và đẩy lùi những cái không tốt đó cho các cháu phải
thấy phần đông các cháu là tốt. Cần lấy ngay những gương tốt đó của các cháu và
những gương người tốt việc tốt trong nhân dân dể giáo dục các cháu. Không nên
nói lý luận suông.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về công tác giáo dục lịch sử và nêu ra một số cuốn sách
về lịch sử nước ngoài và truyện thần thoại nước ngoài:
Các chú làm loại sách này cho ai đọc?
Bác không phản đối việc giáo dục cho thanh niên ta những hiểu biết về thế giới, về
lịch sử các nước, về những cái hay của loài người. Nhưng ta phải phân biệt cái gì
nên làm trước, cái gì làm sau cho thiết thực và có ích. Trước kia, thực dân Pháp
còn cai trị nước ta, có những người trí thức Việt Nam rất thông thuộc lịch sử, địa lý
và các chuyện thần thoại của nước Pháp, của Hy Lạp và La Mã. Nhưng khi hỏi đến
các vị anh hùng là tổ tiên, ông cha mình, hỏi đến địa lý nước mình thì mù tịt. Nay
ta độc lập, tự do rồi, cố nhiên ta không đào tạo nên những con người như thế.
Tuy vậy, Bác nhắc các chú điều này: Bây giờ do cuộc chống Mỹ, cứu nước của ta
có một vị trí rất lớn đối với thế giới, ta lại đánh thắng đế quốc Mỹ, nên ngày càng
có nhiều người nước ngoài tìm hiểu rất kỹ về Việt Nam. Coi chừng, có nhiều
người Việt Nam lại không hiểu rõ lịch sử, đất nước, con người và những cái vốn
rất quý báu của mình bằng những người nước ngoài.

Nếu có tình hình như vậy, thì các chú làm công tác tuyên truyền giáo dục phải phụ
trách!
Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về công tác giáo dục cán bộ, đảng viên:
Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi người đều tốt cả thì cán bộ, đảng viên phải
tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày. Người xưa còn biết tu thân, mỗi buổi tối kiểm
điểm mình và dùng hai cái lọ đỗ đen, đỗ trắng để ghi việc tốt việc xấu. Đảng viên,
cán bộ ta từ nhân dân anh hùng mà ra, phải sống cho xứng với nhân dân và Đảng
anh hùng.
Bác rất vui mừng thấy phần đông đảng viên, cán bộ ta đã tỏ ta xứng đáng với danh
hiệu của mình. Nhưng cũng có một số trường hợp khiến Bác không vui.
Trước đây, khi cách mạng còn trong bóng tối, hoặc khi còn ở chiến khu, chúng ta
chỉ có hai bộ quần áo nâu, đi công tác thì ba lô lên vai mà đi bộ.
Khó khăn, thiếu thốn, ốm đau ta đều dựa vào nhân dân. Nay tình hình đã khác
trước. Đời sống nhân dân khá hơn xưa, cán bộ ta ăn ở cũng khá hơn, đi công tác có
xe đạp, có ô tô nữa. Nhưng có một số người không nhớ lúc hàn vi, lại để cho chủ
nghĩa cá nhân nảy nở. Đã có xe rồi, lại ''phấn đấu'' để có chiếc xe đẹp hơn, chiếm
mất phần của người khác. Đã có nhà ở rồi, lại ''phấn đấu” theo kiểu như thế để có
nhà đẹp hơn. Làm như vậy là trái với đạo đức cách mạng. Các chú có biết rằng dân
tộc ta vĩ đại, Đảng ta vĩ đại, ta dược anh em bầu bạn khắp năm châu yêu mến và ca
ngợi là vì cái gì không?
Vì cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Đảng ta lãnh đạo là chí
công vô tư, mình vì mọi người.
Từ nay về sau, nhân dân ta và Đảng ta phải giữ gìn và phát huy mãi mãi đạo đức
trong sáng ấy. Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại,
có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người

yêu mến và ca ngợi, nếu lòng đã không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá
nhân. Cho nên trong khi ta kiên trì và đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu
nước, làm cho văn minh chiến thắng bạo tàn thì đồng thời phải loại trừ những cái
xấu xa do chế độ cũ để lại trong xã hội và trong mỗi con người.
Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở
trong mỗi con người nảy ở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái
độ của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người
phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái
phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi
bời. Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong
những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây
dựng con người mới, cuộc sống mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quay sang hỏi một đồng chí:
Chú có biết người xưa đã có những cách giáo dục sâu sắc như thế nào không? ...
…Các chú phải biết rút kinh nghiệm. Học tập cách giáo dục của ông cha ta. Các
chú có thể làm tốt hơn, vì đạo đức ngày nay cao rộng hơn: không phải chỉ có hiếu
với bố mẹ, mà trung với nước, hiếu với dân. Đạo lý ngày xưa các cụ nêu lên không
phải ai cũng làm được, vì con người sống trong xã hội cũ là xã hội người đi áp bức
bóc lột người, quan hệ giữa người với người là thường xấu. Bây giờ xã hội mới,
không có áp bức bóc lột, ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng.
Những gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là chuyện của nước ngoài,
chuyện tưởng tượng ra. Còn thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có
thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra ngõ đều có thể gặp được. Đó
là những anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua. Đó là hàng triệu ''người tốt việc tốt''
đang chống Mỹ, cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang cùng nhau viết nên
những trang sử vô cùng oanh liệt mà con cháu ta sẽ mãi mãi tự hào.

Nếu có điều gì chưa rõ thì các chú cứ nói. Ta sẽ bàn nữa. Nếu về thấy có điều gì
nữa thì báo Bác biết, rồi lại bàn tiếp.
- Thế bao giờ thì các chú làm xong những cuốn sách đầu tiên?
Các đồng chí hứa với Người đến ngày 2 tháng 9:
Trước khi in, các chú gửi cho Bác xem một số bài. Viết giản dị thôi và phải đúng
sự thật. Không được bịa ra. Gửi cho Bác xem cả bìa sách và một số trang vẽ các
chú định làm. Ta làm những cuốn đầu tiên, rồi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn
những cuốn sau này.
*
THƯ GỬI CÁC CÁN BỘ, CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CÔNG NHÂN VIÊN, HỌC
SINH, SINH VIÊN NHÂN DỊP BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI
Các cô các chú và các cháu thân mến!
Nhân dịp đầu năm học thứ tư chống Mỹ, cứu nước, Bác thân ái gửi lời thăm hỏi tất
cả các cô, các chú và các cháu.
Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát
triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết.
Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hiện nay miền Bắc nước ta đã
có một vạn hai nghìn trường phổ thông, mỗi xã đều có trường cấp I, nhiều xã đã có
trường cấp II các huyện đều có ít nhất một trường cấp III. Số người đi học đã hơn
sáu triệu, trong đó có hơn một triệu cán bộ và công nông dân học bổ túc văn hoá.
Số người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tăng gần gấp ba
lần so với trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường đại học và 200 trường trung
học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương đẩy
mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như tại chức.

Các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học tốt, bảo đảm an
toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ.
Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không những đã thất
bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng trên cả mặt
trận giáo dục và đào tạo cán bộ.
Làm được như vậy là nhờ Đảng ta có đường lối đúng đắn, quân đội và nhân dân ta
rất anh hùng; và cũng do các cô các chú, các cháu trong các trường học đã cùng
nhau vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhân dịp này, Bác khen ngợi những cố gắng và thành tích mà các cô, các chú và
các cháu đã đạt được.
Nhưng đế quốc Mỹ vẫn còn ngoan cố. Cách mạng nước ta còn phải khắc phục
nhiều khó khăn gian khổ để đạt thắng lợi hoàn toàn. Hiện nay, Đảng và nhân dân
giao cho các cô, các chú, các cháu nhiệm vụ lớn hơn trước. Vì vậy, Bác nhắc các
cô, các chú và các cháu mấy điều sau đây.
- Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội,
tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự
nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất
cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng
với đồng bào miền Nam anh hùng.
- Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Trên nền
tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất
lượng văn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng
nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và
kỹ thuật.

- Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và
tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tăng cường bảo đảm sức khoẻ và an
toàn.
Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang.
Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội
chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy,
giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và
nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó.
Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng
và nhân dân ta do đó các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương
phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về
mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới.
Bác mong chờ những thành tích mới của các cô, các chú và các cháu.
Chào thân ái và quyết thắng.
*
NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen
chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta.
Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng
chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo
rất sáng suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là
trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng,

gương mẫu, gian khổ đi trước hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất
vẻ vang.
Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng
hái, dũng cảm trong mọi công tác.
Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta
và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế.
Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo
đức, phẩm chất còn thấp kém.
Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình
trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người" mà chỉ muốn "mọi người vì mình".
Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí,
xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường
tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa
rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn
lên, không chịu học tập để tiến bộ.
Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém
tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và
của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.
Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.
Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng
ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về
đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải
thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và
khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt

của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm
tra của Đảng phải chặt chẽ.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên
trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức
cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ
luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao
trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.
Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai
cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. Đó cũng là một việc làm cần
thiết để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự
nghiệp chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công.
*
DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(TRÍCH)
Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai
cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng
ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi
này đến thắng lợi khác.
Đòan kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng
chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ
gìn con ngươi của mắt mình.
Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê
bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất
của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật
trung thành của nhân dân.
Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong,
không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã
hội vừa "hồng" vừa "chuyên".
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng
gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm
chiến tranh.
Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng,
nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.
Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không
ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh
nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng
lợi hoàn toàn.
Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế
quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng
bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một

nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp
phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
Về phong trào cộng sản thế giới - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi
càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao
nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh
em!
Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục
lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ
nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.
Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết
lại.
*
**
Về việc riêng - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng,
phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối
hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì
giờ và tiền bạc của nhân dân.
*
**
Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên,
nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu,
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh,
và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
*
NĂM LỜI THỀ TRƯỚC ANH LINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, HỒ CHỦ TỊCH đã sớm đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin ánh sáng soi đường cứu dân, cứu nước.
HỒ CHỦ TỊCH là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng
bước tiến lên, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
HỒ CHỦ TỊCH là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người xây
dựng nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam và Mặt trận dân tộc thống nhất, là người cha
thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người là linh hồn, là ngọn
cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến
đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta.
Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh
hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non
sông đất nước ta.
Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất
khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. ''Không có gì quý hơn
độc lập, tự do''. ''Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ''. Đó là lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết hiện nay
của Tổ quốc, là lời hịch của ông cha ta vang vọng tự ngàn xưa, là nghĩa vụ thiêng
liêng của chúng ta đối với muôn đời con cháu. Người nói: ''Nước ta là một, dân tộc

ta là một”. ''Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam''. Lúc
còn sống, Người luôn luôn theo sát từng bước đi của cách mạng giải phóng miền
Nam, ngày đêm Người tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ miền Nam với tấm
lòng thương yêu không bờ bến.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Giương cao mãi ngãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để
thoả lòng mong ước của Người.
***
Hoài bão lớn nhất của HỒ CHỦ TỊCH là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được
hạnh phúc. Người nói: ''Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành''. Người còn nói: ''Miền Bắc nhất định
phải tiến lên chủ nghĩa xã hội''.
Lúc còn sống, Người dành tất cả lòng hiền từ ấm áp cho đồng bào, con cháu, già,
trẻ, gái, trai, miền Bắc, miền Nam, miền xuôi, miền ngược. Khi mất đi, Người còn
''để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho
các cháu thanh niên và nhi đồng''.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và
cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và
nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào.
***

HỒ CHỦ TỊCH hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối
đoàn kết, thống nhất vững mạnh. Người dạy: sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết
nhất trí''. HỒ CHỦ TỊCH là hiện thân của khối đoàn kết dân tộc, là hiện thân tình
ruột thịt Bắc - Nam. Người nói: ''Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công,
thành công, đại thành công''. Người luôn luôn căn dặn chúng ta phải giữ gìn và
phát huy truyền thống đoàn kết và tình thương yêu đồng bào, đồng chí.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người
của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối
đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân
và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi.
HỒ CHỦ TỊCH là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp
nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người dành cho
dân tộc Việt Nam ta cũng hướng về giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên
toàn thế giới. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lênin, HỒ CHỦ TỊCH
chẳng những là một nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một chiến sĩ xuất sắc trong
phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ 20. HỒ
CHỦ TỊCH thường dạy chúng ta phải chăm lo bảo vệ sự đoàn kết quốc tế, vì sự
nghiệp to lớn của cách mạng Việt Nam, vì nghĩa vụ cao cả đối với cách mạng thế
giới.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sáng của HỒ CHỦ TỊCH, hết
lòng góp sức vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe
xã hội chủ nghĩa và giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin
và chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc

Đông Dương, ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước,
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
*
**
Cả cuộc đời vĩ đại của HỒ CHỦ TỊCH là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí
cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo
đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. HỒ CHỦ TỊCH dạy chúng ta:
''Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người
đầy tớ thật trung thành của nhân dân''.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách
mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện hình thành những chiến
sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của HỒ
CHỦ TỊCH. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra
sức trau dồi hình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã
hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của HỒ CHỦ TỊCH tới đích cuối
cùng.
*
**
HỒ CHỦ TỊCH đã qua đời! Nhưng Người để lại cho chúng ta một di sản vô cùng
quý báu. Đó là thời đại HỒ CHÍ MINH, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử vinh
quang của dân tộc. Đó là kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta.

Toàn thể dân tộc Việt Nam ta, mỗi người Việt Nam ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ
công ơn trời biển của Người.
Trước anh linh của HỒ CHỦ TỊCH, chúng ta nguyện suốt đời trung thành với
Người, đem hết tâm hồn và nghị lực, đoàn kết thành một khối sắt thép, phấn đấu
quên mình, quyết làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh
phúc của nhân dân ta và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân
dân thế giới.
HỒ CHỦ TỊCH đã qua đời nhưng Người luôn luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta vẫn
cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của
Người, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì Người vẫn sống mãi với non
sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái tim,
khối óc của mỗi chúng ta.

