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Cảm xúc đường dẫn đến Đại thắng mùa Xuân 

 

Khi bước vào tuổi thiếu niên, tôi chợt nhận ra rằng, mình không có cha, khác 

với bạn bè cùng trang lứa. Sau này tôi mới hiểu, “nhắc đến cha là điều cấm 

kỵ, vì cha là Việt Minh tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đi tập 

kết ở miền Bắc”.  

  

 

Hơn 300.000 người dân Sài Gòn chào đón Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn –  

Gia Định. Ảnh: T.L 

 

Mẹ tôi luôn dặn dò các con như vậy! Tôi cứ nghĩ, tại sao cha là Việt Minh 

chống thực dân Pháp mà lại không được nhắc đến; cũng như ông cố tổ Thủ khoa 

Nguyễn Hữu Huân của chúng tôi, một chiến sĩ yêu nước kiên cường chống Pháp, 

người bị thực dân Pháp chặt đầu, mà sau này dưới ách thực dân và chính quyền 

tay sai của Pháp, gia đình nội của mẹ tôi mỗi lần đi thăm mộ phải lén lút trong 

đêm?! 

Ghi lại những cảm xúc này, tôi bày tỏ sự khởi đầu nhận thức cũng như tình 

cảm yêu nước của tôi. Đơn giản là chưa lý giải được căn nguyên và nguồn gốc 

cuộc đấu tranh trường kỳ để giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân 

dân ta, mà sau này tôi mới hiểu. 

Khi đã bước vào tuổi thanh niên, là học sinh của một trường trung học, tuy 

sống trong sự kềm kẹp, hà khắc của công an, cảnh sát, cùng hệ thống chính quyền 

xã, ấp của chế độ Sài Gòn do đế quốc Mỹ dựng lên, từng bước tôi đã hiểu được 

tính chính nghĩa của Việt Minh trước đây cũng như Việt Cộng mà Mỹ và chế độ 
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Sài Gòn đặt ra để chỉ những người yêu nước ở miền Nam Việt Nam thời thực dân 

mới của Mỹ. 

Từ sự hiểu biết có cơ sở này, cùng với truyền thống gia đình, dòng tộc, tôi 

nhận ra những tội ác của đế quốc Mỹ và bọn tay sai từ việc bắt bớ, tù đày những 

người yêu nước, đến việc lập ra các trại tập trung, ấp chiến lược dồn dân, chia cắt 

giữa người dân với những người yêu nước. Một chính sách tàn bạo được đưa lên 

thành quốc sách để phá làng, phá xóm ở địa bàn nông thôn miền Nam. 

Rồi dần dần tôi nhận ra, người Mỹ vào miền Nam Việt Nam ngày càng 

nhiều. Họ không chỉ làm cố vấn, mà còn trực tiếp cùng chế độ và quân đội Sài 

Gòn gây biết bao tội ác với đồng bào ta. Vào thời điểm này, được tiếp xúc với 

cha, cùng các chú, các anh là chiến sĩ Quân giải phóng, tôi tiếp thu được nhiều 

thông tin về cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. Tôi hiểu rằng: Chiến lược 

Chiến tranh Đặc biệt của Mỹ đang trên đà phá sản. Mỹ sẽ mở rộng chiến tranh ra 

miền Bắc và đưa quân Mỹ vào miền Nam. Tình hình này càng thôi thúc tôi sớm 

ra chiến khu và tham gia Quân giải phóng. Tôi đã thực hiện được ước vọng của 

mình, đúng thời điểm Mỹ đưa quân trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền 

Nam, chuyển sang chiến lược Chiến tranh Cục bộ. 

Qua 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 mà tôi 

được chứng kiến trên chiến trường Đông Nam bộ, tôi thấy rõ, Mỹ đã không thực 

hiện được mục tiêu “tìm và diệt”. Cũng như bao chiến sĩ Quân giải phóng trên 

chiến trường Đông Nam bộ, tôi đã chiến đấu trực tiếp với quân Mỹ. Thực tiễn này 

giúp tôi hiểu được: sức mạnh của Mỹ và quân đội Mỹ là có hạn. Tôi nhớ mãi lời 

động viên đầy tâm huyết của một đồng chí lãnh đạo Quân giải phóng: Phải có cặp 

mắt nhìn xuyên qua ác liệt thì mới thấy được thắng lợi. Các chiến sĩ của chúng ta 

ở thời điểm đó, quả thật đã thể hiện xứng đáng quyết tâm, ý chí, lòng dũng cảm, 

quyết chiến, quyết thắng quân Mỹ xâm lược. 

Giữa lúc Mỹ đang bế tắc về chiến lược, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân 1968 nổ ra. Chúng ta xuống đường “trong sự hồ hởi, phấn khởi để giải 

phóng miền Nam”. Được trực tiếp chiến đấu đánh vào Sài Gòn, cả đợt 1 và đợt 2 

(tháng 5-1968), tôi thấy rõ sự dũng cảm, hy sinh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ chúng 

ta. Có lúc tôi và nhiều đồng đội khác ở vào tình thế hết sức hiểm nghèo. Nhưng 

tất cả một lòng, một dạ dấn thân vì sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đến nay vẫn 

còn văng vẳng bên tai tôi lời kêu gọi của đồng chí Chính ủy Trung đoàn: “Chúng 

ta là quân cách mạng, chỉ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng trên chiến trường. 

Không từ bỏ vũ khí. Không đầu hàng”. Tình cảm và ý chí cách mạng lúc đó sao 

mà thiêng liêng, đầy hy sinh và cống hiến khi nghĩ đến Đảng, Bác Hồ cùng khát 

vọng ngày đất nước hòa bình, thống nhất. 

Nhìn lại lịch sử từ sau Mậu Thân 1968 đến ngày giành thắng lợi hoàn toàn 

30-4-1975, chúng ta càng thấy Đảng đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chiến lược 

của Bác Hồ: “…đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào…”. Chúng ta đã “vừa 

đánh, vừa đàm” vừa củng cố, xây dựng lực lượng, liên tục tiến công địch trong 
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tình thế Mỹ phải lần lượt rút quân. Cũng như bao chiến sĩ khác trong đơn vị, tôi 

vô cùng lo lắng trước diễn biến của cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 

của Mỹ vào Hà Nội và Hải Phòng cuối năm 1972; và có niềm phấn khích tột cùng 

khi quân dân ta tạo ra một “Điện Biên Phủ” trên không, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp 

định Paris, kết thúc chính thức sự dính líu của Mỹ tại Việt Nam. Không còn chỗ 

dựa của Mỹ và là sản phẩm do Mỹ tạo ra, chế độ và quân đội Sài Gòn với bản 

chất phi nghĩa, lệ thuộc đã nhanh chóng sụp đổ trước sức tiến công của quân và 

dân ta trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

Ghi lại những dòng chữ này, tôi bày tỏ những cảm xúc thể hiện khát vọng 

của một thanh thiếu niên, một chiến sĩ trước vận mệnh của sự nghiệp giải phóng 

dân tộc… Được vinh dự trải qua những thời điểm lịch sử của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, tôi càng tự hào được làm người lính Cụ Hồ, 

chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước của nhân dân ta mà đỉnh cao có tính quyết định là Đại thắng mùa 

Xuân 1975, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Là một trong những cơ sở lý luận và thực 

tiễn để Đảng ta định ra chủ trương, đường lối đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc trong giai đoạn hòa bình, thống nhất đất nước. Ước vọng lớn nhất của 

mỗi chúng ta là giữ gìn hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước, mang lại 

cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. 

Trước tình hình quốc tế, khu vực có những biến đổi sâu sắc như hiện nay, 

chúng ta luôn kiên trì chính sách nhất quán hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng có 

lợi với tất cả các nước. Đối với chúng ta, Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác “vừa 

hợp tác, vừa đấu tranh” trong sự đan xen những mâu thuẫn cùng nhiều sự khác 

biệt. Chúng ta có quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Và quan hệ đối 

tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc cùng nhiều nước khác đã tạo điều kiện để 

Việt Nam hội nhập sâu rộng cùng cộng đồng quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế. 

Đây là kết quả của đường lối đổi mới của Đảng ta trong hơn 30 năm qua. 

Tôi và gia đình cũng như bao đồng đội khác, tin tưởng một cách chắc chắn 

rằng: Không cách nào khác, Đảng ta phải kiên trì đường lối đổi mới, chủ động và 

sáng tạo phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn của đất nước và xu thế phát 

triển tất yếu của thời đại. Nhằm đạt được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng và văn minh. Tạo dựng vị thế Việt Nam ngày càng rộng mở trong cộng 

đồng quốc tế, khu vực và đặc biệt là các nước láng giềng. 

Nỗ lực phấn đấu vì hòa bình, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng 

độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cùng có lợi là phương sách để giữ 

gìn hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước bền vững. Tôi nghĩ đó là điều cần 

suy ngẫm thật sâu sắc cho hiện nay và mãi mãi sau này. Đó cũng chính là khát 

vọng, tô thắm và làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc về cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước cũng như Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Một sức mạnh, một động 

lực tinh thần to lớn để vượt qua khó khăn và thách thức xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới hiện nay.  
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           Trong dịp được tham gia làm bộ phim tài liệu Nhớ về Sài Gòn 

Mậu Thân 1968 tôi có phát biểu về ý nghĩa thắng lợi của sự kiện lịch 

sử này. “Tôi nghĩ không có một chiến thắng nào mà không trải qua 

ác liệt, hy sinh. Mậu Thân 1968 là một trong những điển hình đó, cái 

chúng ta được lớn nhất cần ghi nhận đầy đủ chính là vấn đề chiến 

lược. Mỹ nhận ra rằng, không thể thắng Việt Nam trong cuộc chiến 

tranh này, phải “xuống thang” và phải tính phương cách khác, 

không thể trực tiếp tác chiến với chúng ta. Phải chuyển chiến lược, 

từ chiến lược Chiến tranh Cục bộ sang chiến lược Việt Nam hóa 

chiến tranh. Và hệ quả của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh như 

thế nào, lịch sử đã minh chứng; sự kiện lịch sử 30-4-1975 đã nói rõ 

điều đó”. 

 

Trung tướng LƯU PHƯỚC LƯỢNG, Nguyên Bí thư Đảng ủy - Phó Tư 

lệnh về Chính trị Quân khu 9, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam 

bộ 

https://www.sggp.org.vn/cam-xuc-duong-dan-den-dai-thang-mua-xuan-

659328.html 

https://www.sggp.org.vn/cam-xuc-duong-dan-den-dai-thang-mua-xuan-659328.html
https://www.sggp.org.vn/cam-xuc-duong-dan-den-dai-thang-mua-xuan-659328.html

