
 

1 
 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

TỪ QUYỀN CON NGƢỜI ĐẾN QUYỀN DÂN TỘC 

Từ quyền lợi con người nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển thành 

quyền lợi dân tộc cụ thể trong Tuyên ngôn Độc lập. 

Lịch sử Việt Nam, ngay từ những trang đầu dựng nước đã trải qua biết bao 

cuộc đấu tranh giữ nước để đắp xây và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quá trình đó đã để 

lại nhiều áng văn bất hủ nhằm khẳng định quyền tự chủ của người dân nước Việt. Hồ 

Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đã thấm nhuần tư tưởng 

vĩ đại đó và đến lượt mình, trên cương vị người đứng đầu chính quyền cách mạng đã 

trịnh trọng công bố bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. 

Theo trình tự thời gian, có thể ghi nhận ba đoạn văn tiêu biểu: 

Thế kỷ X: 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành kham thủ bại hư 

                                                                         (Nam quốc sơn hà) 

Thế kỷ XIV: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo 

Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xây nền văn hiến đã lâu 

Nước non bờ cõi đã chia 

Phong tục Bắc Nam cũng khác 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương 

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau 

Song hào kiệt thời nào cũng có 

…Xã tắc từ đây vững bền 

Giang sơn từ đây đổi mới 

Càn khôn bĩ rồi lại thái 
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Nhật nguyệt hối rồi lại minh 

Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu 

Muôn thuở nền thái bình vững chắc 

                                                                             (Bình Ngô đại cáo) 

Thế kỷ XX: 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một 

nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 

lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

(Tuyên ngôn Độc lập) 

Nhắc lời người xưa để khắc sâu tâm khảm: điều thiêng liêng nhất chính là gìn 

giữ non sông, bảo vệ chủ quyền, đắp xây nền văn hiến, đem lại độc lập tự do. Lịch sử 

mấy ngàn năm của con cháu Lạc Hồng ghi đậm những trang đấu tranh oanh liệt, 

những tấm gương hy sinh, những chiến thắng lẫy lừng. Tên tuổi các bậc anh hùng 

tiên liệt mãi mãi gắn với núi sông, chói ngời những trang sử sách, nêu tấm gương 

sáng cho nhiều thế hệ noi theo. 

Sau nhiều năm tháng bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã 

tiếp xúc với nhiều phong trào đấu tranh, tiếp nhận nhiều luồng tư tưởng tiến bộ của 

nhân dân thế giới. Vì thế, trong Tuyên ngôn Độc lập, Người đã đề cập đến những 

chân lý phổ biến của cách mạng thế giới, từ đó khẳng định quyền độc lập, tự do 

thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. 

Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn hai đoạn văn bất hủ trong Tuyên ngôn Độc lập của 

Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1789. Mở 

đầu Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Hỡi đồng bào cả nước. 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”. 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy 

rộng ra, câu nói này có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 

đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

Tài tình của Bác nằm trong ba chữ “suy rộng ra”, từ quyền lợi con người nói 

chung, Bác đã phát triển thành quyền lợi dân tộc cụ thể. 

Ta hãy xem lời kể lại của A. Patti, sĩ quan tình báo Mỹ khi được nghe dịch bản 

thảo Tuyên ngôn trong buổi gặp Người: “Tôi chặn người phiên dịch lại và kinh ngạc 

quay sang hỏi ông Hồ có thực ông có ý định sử dụng câu đó trong bản Tuyên ngôn 
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của ông không? Tôi không hiểu sao điều đó lại đập mạnh vào tôi, tuy vậy tôi cứ hỏi. 

Ông Hồ ngồi dựa vào ghế, hai tay úp vào nhau, ngón tay sát vào môi một cách nhẹ 

nhàng và như đang suy tưởng. Với một nụ cười nhã nhặn, ông hỏi tôi một cách dịu 

dàng “Tôi không thể dùng được câu ấy à?”. Tôi cảm thấy ngượng ngập và lúng túng. 

“Tất nhiên – tôi trả lời- tại sao lại không?”. 

 

Có thể thấy rằng các văn kiện trên đã gây ấn tượng sâu sắc chừng nào đối với 

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và đó là căn nguyên mà Người mở đầu bản Tuyên 

ngôn của mình bằng những lời bất hủ của cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp. 

Rõ ràng, nhận thức của Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của các dân tộc được 

đúc kết từ tấm lòng thiết tha với vận mệnh dân tộc Việt Nam đã từng rên xiết dưới 

ách thực dân, và từ sự thể nghiệm qua cuộc hành trình thế giới trước tình cảnh nhiều 

dân tộc Á, Phi, Mỹ La tinh vẫn đang bị nô dịch. Trong mỗi dân tộc có nhiều cá nhân 

song quyền của mỗi cá nhân lại không bao hàm đầy đủ quyền của dân tộc. Cho nên, 

sự “Suy rộng ra…” của Người thật là chí lý, mở rộng khái niệm và nâng cao tầm nhìn 

về quyền tự nhiên cùng đối tượng được hưởng quyền tự nhiên ấy. 

Do vậy, câu viết súc tích trên nói lên khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt 

Nam và cũng là tiếng nói chung của các dân tộc trên thế giới. 

Giá trị nhân văn, ý nghĩa quốc tế của cuộc đấu tranh giải phóng được bao hàm 

trong lời tuyên bố đó. Học giả Nhật Bản Shingo Shibata nhận xét: “Đặc điểm nhất 

quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh là ông đã thừa hưởng tư tưởng về quyền con người 

và mở rộng quyền đó vào quyền các dân tộc. Sự đóng góp nổi bật của Hồ Chí Minh 

là trên thực tế, ông đã phát triển quyền con người vào quyền các dân tộc. Từ đó dẫn 

đến tất cả các dân tộc đều được hưởng quyền quyết định vận mệnh của chính mình, 

như vậy thì tất cả các dân tộc đều có thể và thực hiện việc tự cai quản nền độc lập của 

mình”. 

Sau khi tố cáo chế độ cai trị tàn bạo của thực dân Pháp, phát xít Nhật và nền 

quân chủ phong kiến; công bố việc giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà, Chính phủ lâm thời trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền 

hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể 

nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để 

giữ vững quyền tự do và độc lập”. 

Chỉ trong một đoạn văn ngắn, đã 3 lần Hồ Chí Minh nhắc đến “Tự do và Độc 

lập” với 3 ý nghĩa nối tiếp nhau: Dân tộc Việt Nam có quyền hưởng Tự do và Độc 

lập, đã trở thành một quốc gia Tự do và Độc lập, quyết hy sinh để bảo vệ quyền Tự 

do và Độc lập. Tuyên bố đanh thép đó đã được minh chứng trong suốt chiều dài lịch 
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sử cách mạng Việt Nam với lời kêu gọi kháng chiến chống thực dân Pháp: “Chúng ta 

thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 

lệ”,và lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ: “Chiến tranh có thể kéo 

dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố, 

xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì 

quý hơn độc lập, tự do”. 

Lời tuyên thệ “quyết giữ vững tự do và độc lập” đến chân lý ngời sáng “không 

có gì quý hơn độc lập tự do” đã đưa nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng 

trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất Tổ quốc. Đó là minh chứng hùng hồn cho 

sức sống vĩnh cửu của Tuyên ngôn Độc lập. 

Với cuộc hành trình đầy gian nan đi từ “quyền tự nhiên” của con người đến 

“quyền của các dân tộc”, tác giả của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 được nhân dân 

thế giới tôn vinh và ngưỡng mộ: “Cuộc sống cá nhân mẫu mực, tính kiên định vì nền 

độc lập và tự do của Việt Nam, những thành quả phi thường của ông bất chấp những 

khó khăn chất chồng, đã có thể đưa Hồ Chí Minh, trong sự phán xét cuối cùng của 

nhân loại, lên hàng đầu danh sách những lãnh tụ của thế kỷ XX”./. 
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