
Niềm tin tất thắng "Bắc-Nam sum họp một nhà" 
 

Sinh thời, mỗi khi nhắc đến miền Nam ruột thịt, đến ước mơ “Bắc-Nam sum họp một nhà”, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại 

bồi hồi xúc động.  

Đồng bào miền Nam vẫn nhớ khôn nguôi lời nhắn nhủ của Người ngày 26-9-1945 khi thực dân Pháp núp bóng quân 

Anh, với dã tâm thống trị nước ta một lần nữa, đã nổ súng đánh úp Nam bộ. Người viết: “Tôi chắc và đồng bào cả 

nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ... “Thà chết tự do còn hơn là sống nô lệ”. Đồng 

thời, cũng chính Người đã chuyển đến đồng bào và các chiến sĩ ở tiền tuyến sức mạnh niềm tin vào một ngày mai 

thống nhất và khẳng định: “Các bạn ở tiền tuyến không bao giờ cô độc vì đã có cả một khối toàn dân đoàn kết làm 

hậu thuẫn cho mình. Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về ta”.  

Thực dân Pháp đã cố tình gây chiến, đã cố tình tách Nam bộ ra khỏi Việt Nam, đã mong muốn Nam bộ thực sự 

mang dấu ấn của cố gắng Pháp... song, toàn thể dân tộc Việt Nam với lời thề độc lập đã luôn phấn đấu để thực hiện 

chân lý: “Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một”. Bắc-Nam sum họp một nhà đã không chỉ dừng lại ở khát 

vọng. Bắc-Nam sum họp một nhà đã biến thành ý chí, quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam và điều đó được thể 

hiện rõ trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam bộ trước khi lên đường sang thăm nước Pháp với tư 

cách là thượng khách: “Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, đồng bào Nam bộ là dân nước 

Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”(2). Và mặc dù ý nguyện Bắc-

Nam thống nhất chưa thành hiện thực, song Hiến pháp 1946 đạo luật cơ bản của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa đã khẳng định ngay tại Điều 2, Chương I là “Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất, Trung-Nam-Bắc không 

thể phân chia”(3).  

Tuy nhiên, cũng đã có học giả nước ngoài hoặc do mơ hồ, hoặc do “thực dân chủ nghĩa” đã cố tình đưa ra cái khác 

biệt giữa hai miền Nam-Bắc của dân tộc Việt Nam. Chesneaux cũng đã đưa ra cái gọi là “tính hai cực” kỳ quặc của 

đất nước Việt Nam để nêu lên sự khác nhau của con người Việt Nam ở hai miền, nhằm bao biện cho lý lẽ của mình. 

Song, bằng lịch sử oai hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 

“Nước Việt Nam là một, từ Nam chí Bắc cùng một tiếng nói, một lịch sử, một nền văn hóa và một nền kinh tế. Nhân 

dân Việt Nam đã hy sinh nhiều xương máu đấu tranh cho độc lập, tự do, quyết không một lực lượng nào ngăn cản 

được sự nghiệp thống nhất Tổ quốc mình”.  

Thực dân Pháp đã bội ước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã lan ra toàn quốc. Lời hiệu triệu Toàn quốc 

kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh đoàn kết của nhân dân hai miền Nam-Bắc dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã đưa cuộc trường chinh “kháng chiến kiến quốc” 9 năm chống thực dân Pháp đến 

thắng lợi. Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ mới giải phóng được hoàn toàn miền 

Bắc. Miền Nam Thành đồng Tổ quốc “đi trước về sau” còn phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại sự can thiệp của đế 

quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Miền Nam thân yêu đã luôn ở trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong trái tim, khối óc 

của đồng bào miền Bắc.  

Vì miền Nam ruột thịt, vì ngày mai Bắc-Nam sum họp một nhà, đọc Lời khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

III của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất 

nước nhà”. Khôi phục, cải tạo, phát triển và xây dựng CNXH để miền Bắc trở thành hậu phương lớn, chi viện cho 

tiền tuyến lớn miền Nam là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Hàng ngày, hàng giờ, mỗi chiến công 

của đồng bào miền Nam đều có sự chi viện về “tinh thần và lực lượng” của đồng bào miền Bắc và ngược lại, mỗi 

thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu của đồng bào miền Bắc đều có phần đóng góp của đồng bào 

miền Nam.  

Về tình Bắc-Nam ruột thịt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng, “trái tim của tôi và của 17 triệu đồng bào miền Bắc luôn 

luôn đập một nhịp với trái tim của đồng bào miền Nam,... không một giờ, một phút nào không nhớ đến đồng bào ruột 

thịt ở miền Nam đang chiến đấu anh dũng chống bọn Mỹ-Diệm để cứu nước cứu nhà”(4). Đồng thời, trong mỗi bức 

thư, trong mỗi bài phát biểu, trong những lời nhắn nhủ mỗi năm nhân dịp xuân về, bao giờ Người cũng đều dành 



phần chúc miền Bắc thi đua yêu nước, ra sức xây dựng CNXH, để ủng hộ miền Nam, làm cơ sở, hậu thuẫn cho 

cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.  

Nỗi đau đất nước bị chia cắt đã làm nhức nhối trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh và mỗi người dân Việt Nam yêu nước. 

Song nỗi đau bị chia cắt đã hun đúc ngọn lửa đoàn kết đấu tranh, đã nhân nguồn sức mạnh của dân tộc ta trong 

cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Cả nước đã luôn vững tin ở miền Nam Thành đồng Tổ 

quốc. Nhân dân miền Nam cũng luôn vững tin ở miền Bắc thân yêu, ở Chủ tịch Hồ Chí Minh với một quyết tâm 

không gì lay chuyển nổi: “Nước ta phải thống nhất. Nam Bắc là một nhà. Không thể để ai chia cắt Tổ quốc ta, chia rẽ 

gia đình ta”.  

Niềm tin vào một ngày mai thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh bồi đắp bằng 

ý chí, bằng quyết tâm của cả dân tộc: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song 

nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây 

dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”(5). 

 Cuộc chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam đang còn ở phía trước. Dù sức khỏe ngày một yếu, song Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vẫn muốn được vào thăm miền Nam trước khi quân ta mở màn đợt 3 cuộc tổng tiến công. Trong bức 

thư gửi đồng chí Lê Duẩn ngày 10-3-1968, Người viết: “Đi thăm đúng lúc đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh 

em”... Tuy nhiên, vì điều kiện sức khỏe của Người, vì cuộc chiến tranh đang trong giai đoạn quyết liệt nên Bộ Chính 

trị đã thuyết phục Người hoãn chuyến đi này.  

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về với cõi vĩnh hằng, mang theo mình một khát vọng, một niềm tin tất thắng: 

“Tiến lên chiến sĩ, đồng bào, Bắc-Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Người đã đi xa, nhưng niềm tin của Người và chỉ 

thị “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”, cùng với lời tiên 

đoán “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đã trở thành mệnh lệnh hành động. Di chúc của Người và ước nguyện 

Bắc-Nam sum họp một nhà đã đưa cả nước vào trận cuối cùng với niềm tin tất thắng. Cuộc trường chinh kéo dài 30 

năm chống Pháp và chống Mỹ đã kết thúc bằng Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975. Miền Nam đã hoàn toàn giải 

phóng, hai miền Nam-Bắc đã sum họp một nhà, làm thỏa lòng mong ước của Bác Hồ.  

30 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, đất nước Việt Nam thống nhất liền một dải đang vươn 

lên, hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh “đàng hoàng 

hơn, to đẹp hơn” đang ngày một đổi mới, đã khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Dù còn nhiều cam go, 

thử thách, song chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế để tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ánh 

sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng thì “cái gì đưa chúng ta đến thắng 

lợi trong chiến tranh cũng sẽ đưa chúng ta đến thắng lợi trong hòa bình”. (1)Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào... 4-12-

1945 - Tài liệu lưu Bảo tàng Hồ Chí Minh. (2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tập 4, 

trang 246. (3) Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1994, 

trang 272. (4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, trang 158-159. (5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, trang 108.  
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