
1 
 

TƯ TƯỞNG VÀ TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
 

Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao 

vị trí vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển 

của lịch sử dân tộc Việt Nam. Bác từng nhấn 

mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, 

trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực 

rỡ”... ''Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ 

Việt Nam anh hùng"... "Dân tộc ta và Đảng ta đời 

đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống 

hiến những người ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non 

sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại".  

Cùng với hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc cũng như 

trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác luôn đặt ra yêu cầu bức thiết 

phải giải phóng “nửa thế giới” khỏi “xiềng xích nô lệ”, phải cởi trói cho phụ nữ. 

Dẫn lời C.Mác: Ai đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không 

có phụ nữ giúp vào, thì chắc không làm nổi. Xem tư tưởng và việc làm của đàn 

bà con gái, thì biết xã hội tiến bộ ra thế nào? và V.I.Lênin “Đảng cách mệnh 

phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, như thế cách mệnh 

mới gọi là thành công”, Bác khẳng định:“Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân 

dân. Nếu cả dân tộc được tự do, đương nhiên họ cũng được tự do. Ngược lại 

nếu dân tộc còn trong cảnh nô lệ thì họ và con cái họ cũng sẽ sống trong cảnh 

nô lệ đó thôi”
1
. Và, “những lời ấy không phải câu nói lông bông. Xem trong lịch 

sử cách mệnh chẳng có lần nào là không có đàn bà con gái tham gia”
2
. 

 Cách mạng Tháng Tám thành công, trong Tuyên ngôn độc lập đọc tại 

Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945, Bác trịnh trọng tuyên bố với thế 

giới và quốc dân đồng bào: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. 

Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những 

quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”
3
. 

Những quyền ấy được Bác trích trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước 

Mỹ. Song trong xã hội Mỹ chỉ những người đàn ông da trắng, theo đạo Tin Lành 

có tài sản mới được bầu cử. Còn các giai tầng khác mãi đến đầu thế kỷ 19 và 

phụ nữ Mỹ (sau 144 năm giành độc lập) - năm 1920 mới giành được quyền đi 

bầu cử. Đối với người Mỹ da đen thì tới phong trào đòi quyền dân chủ diễn 

những năm 1960 mới giành được quyền bầu cử đầy đủ và đến 1971 các công 

dân trẻ tuổi mới được trao quyền bầu cử khi Hoa Kỳ hạ tuổi bầu cử từ 21 xuống 

18 tuổi... Song, với Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ thì “tất cả mọi người” Việt 

Nam đều là những người có quyền đi bầu cử Quốc hội vào ngày 6-1-1946:“Tất 

cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền bầu cử và 

ứng cử, trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc 

không bình thường”. Và Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 

1946“… tuyên bố với thế giới: phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang hàng với 

đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân”
4
. 
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 Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác không chỉ quan tâm 

đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà còn nhìn thấy sức mạnh to lớn của họ đối 

với cách mạng và Bác cũng là người tiếp thêm sức mạnh cho chị em vùng dậy 

đấu tranh, giành độc lập dân tộc. Bác nêu ra nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh 

của phụ nữ vì Tổ quốc như Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng từ buổi bình minh 

của lịch sử và kêu gọi chị em: Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn bà, con 

gái còn biết cách mệnh. Huống chi bây giờ hai chữ “nữ quyền” đã rầm rầm khắp 

thế giới, chị em ta lại gặp cảnh nước suy vi, nỡ lòng nào ngồi yên được! Chị em 

ơi! Mau mau đoàn kết lại! Từ ngày dân Việt Nam tranh được chính quyền, phụ 

nữ đều ra sức gánh vác công việc. Nào giúp đỡ chiến sĩ, tăng gia sản xuất. Nào 

chống nạn mù chữ, tham gia tuyển cử, Tuần lễ vàng, Đời sống mới…, việc gì 

phụ nữ cũng hăng hái. 

 Trong các cuộc kháng chiến thần thành chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ xâm lược, nhiều chị em đã tham gia kháng chiến và làm tròn trọng trách 

cách mạng mà Đảng và Nhà nước giao phó. Chị em là cán bộ lãnh đạo, là anh 

hùng, chiến sĩ thi đua trong lao động và chiến đấu, là dũng sĩ từ tiền tuyến lớn 

miền Nam có dịp ra thăm miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã được Bác Hồ ân cần 

đón tiếp, tặng hoa và quà, được ăn cơm hoặc xem văn nghệ cùng Người. Bác Hồ 

luôn luôn coi lực lượng phụ nữ là một bộ phận không thể tách rời của cách 

mạng, một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp 

đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, ghi 

nhận những thành tích đóng góp của phụ nữ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước vĩ đại của dân tộc, Người tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: “Anh 

hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt 

Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. 

Đây chính là sự khẳng định của Bác về vị trí, vai trò không thể thiếu của phụ nữ 

Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. 

 Trong thư gửi Phụ nữ nhân dịp kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 

Quốc tế Phụ nữ ngày 8-3-1952, Bác khẳng định: Trong cuộc kháng chiến to lớn 

của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng… Nhiều bà cụ ngoài 

bảy tám mươi tuổi, chẳng những đã xung phong đi dân công, mà còn thách thi 

đua với các cụ ông và con cháu… Những phụ nữ chân yếu tay mềm “giặc đến 

nhà đàn bà cũng đánh” đã góp phần không nhỏ đem đến thắng lợi “Lừng lẫy 

năm châu chấn động địa cầu” trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giải phóng dân 

tộc, thống nhất Tổ quốc. 

Bác không chỉ nêu lên vai trò, vị trí của người phụ nữ đối với xã hội mà 

còn là người đi tiên phong trong phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam 

nữ. Người chỉ rõ: công tác phụ nữ trong xây dựng CNXH, một trong những nội 

dung quan trọng là phải đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. “Đảng và 

Chính phủ ta luôn luôn chú ý nâng cao địa vị của phụ nữ. Hiến pháp định rõ 

“nam nữ bình đẳng” và luật lấy vợ lấy chồng, v.v. đều nhằm mục đích ấy”. 

Người nhắc nhở các cấp, các ngành… phải kính trọng phụ nữ, quan tâm đến đời 

sống vật chất cũng như tinh thần của nữ giới. 
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 Những lời dạy của Bác thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đồng thời cũng tỏ rõ 

tình cảm của mình giành cho “nửa thế giới”. Người luôn đấu tranh để cho phụ 

nữ được hưởng quyền bình đẳng với nam giới. Bình đẳng không chỉ về chính trị 

mà còn từ thực tiễn sinh hoạt của đời sống xã hội và trong gia đình. Bác đã chỉ 

ra “Chồng đánh chửi vợ, cha mẹ đánh chửi con, là điều rất dã man”
5
. Bác luôn 

trân trọng, thương yêu và coi “Phụ nữ Việt Nam là chị em của tôi”
6
. Phụ nữ 

chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự 

giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ. Trong xây dựng CNXH, 

phụ nữ phải được giải phóng khỏi những tàn dư của hủ tục, định kiến hẹp hòi 

của tư tưởng phong kiến; vươn lên đóng góp sức mình xây dựng CNXH. 

 Về thăm và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh Thái Bình năm 1966 – 

Quê hương của chị Hai Năm tấn, sau khi phân tích tình hình, chỉ rõ nhiệm vụ 

sản xuất và chiến đấu, Bác nhấn mạnh: “Một điều nữa Bác cần nói là: phải kính 

trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, 

trai gái đều ngang quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa xã 

hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ 

nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông 

phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ! Đó là 

một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng? Như thế là 

phạm pháp, là cực kỳ dã man. Chi bộ đảng phải giáo dục đảng viên và nhân dân 

về quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ và thanh niên phải bảo ban 

nhau cách cư xử hoà thuận trong gia đình. Bác mong rằng: từ nay về sau sẽ 

không còn thói xấu đánh chửi vợ nữa”
7
. 

 Bác không chỉ là người đầu tiên đề cập đến vấn đề giải phóng phụ nữ, 

khẳng định vai trò, vị trí của họ đối với gia đình và xã hội, đấu tranh đòi quyền 

bình đẳng cho họ mà còn là luôn động viên, khuyên bảo, nhắc nhở chị em phải 

tự cố gắng học tập, sáng tạo vươn lên để khẳng định mình chứ không phải chờ 

Đảng, Chính phủ đề ra các chủ trương, chính sách. Người kêu gọi: Chị em phụ 

nữ nông thôn thi đua góp sức hoàn thành tốt cải cách ruộng đất và lập những tổ 

đổi công tốt. Chị em công nhân và công chức thi đua làm tròn nhiệm vụ của 

mình. Chị em trí thức thi đua góp phần vào việc phát triển văn hoá. Nữ thanh 

niên tuỳ theo cương vị của mình, thi đua học và hành, xung phong trong mọi 

công việc. Đồng thời, Bác cũng chỉ rõ một thực trạng: cấp trên có cất nhắc cán 

bộ phụ nữ nhưng chưa mạnh dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí tuệ, tài 

năng của phụ nữ. Vậy phụ nữ phải làm sao cho người ta thấy phụ nữ giỏi, lúc đó 

cán bộ không cất nhắc, anh chị em công nhân sẽ cử mình lên. 
 
Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn 

nhân và gia đình, Người phân tích: Về phần mình, chị em phụ nữ không nên 

ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải 

tự cường, phải đấu tranh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 

Người khen ngợi phụ nữ Việt Nam ta sẵn có truyền thống đấu tranh anh dũng và 

lao động cần cù. Trong kháng chiến, phụ nữ ta từ Bắc đến Nam đều hăng hái 

tham gia đánh giặc cứu nước. Nhưng phụ nữ ta cần phải cố gắng nhiều để theo 

kịp chị em các nước bạn, góp phần nhiều hơn nữa trong việc xây dựng CNXH. 
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Người phê bình: Phụ nữ ta còn một số nhược điểm như bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, 

thiếu tin tưởng vào khả năng của mình; mặt khác, phụ nữ cũng gặp nhiều khó 

khăn về gia đình, con cái. Muốn giải quyết khó khăn không nên ỷ lại vào Đảng, 

Chính phủ mà phải quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng ở khả năng 

mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải quyết mọi khó 

khăn của phụ nữ trong công tác chính quyền. Người căn dặn: tất cả phụ nữ phải 

hăng hái nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi 

đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng 

CNXH. Muốn làm trọn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm lý 

tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính 

trị, văn hoá, kỹ thuật. Người luôn khuyến khích chị em tự mình cố gắng vươn 

lên khẳng định mình. Điều đó thể hiện sự quan tâm, thương yêu và đầy tinh thần 

trách nhiệm của một vị lãnh tụ luôn theo sát, cổ vũ các phong trào của phụ nữ. 

 Cả cuộc đời 79 mùa xuân, Bác đã giành trọn vẹn cho dân cho nước. 

Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho dân cho nước, Bác căn dặn 

toàn Đảng, toàn dân “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang 

ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính 

phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày 

thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân 

phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền 

bình đẳng thật sự cho phụ nữ”
8
. 

 Khắc sâu lời dạy và thực hiện tâm nguyện của Bác “một nửa thế giới” cần 

được giải phóng, bình đẳng về mọi mặt, mục tiêu thiên niên kỷ quốc gia đã ưu 

tiên phát triển bền vững nguồn lực phụ nữ như: Tăng cường giáo dục, đào tạo, 

tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt, trình độ nghề nghiệp và 

năng lực quản lý kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cho phụ nữ; hỗ trợ phụ 

nữ làm kinh tế, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh các chương trình 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, cải thiện môi trường sinh hoạt tại từng địa 

phương; tạo điều kiện để chị em tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện 

các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới… Cùng với chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn lục phụ nữ, phụ nữ Việt Nam 

hôm nay luôn cố gắng học tập, công tác, từng bước vươn lên và ngày càng  

khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trên trường quốc tế, góp phần tích 

cực vào sự nghiệp xây dựng Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”. 
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