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Abstract: Our nation is integrating into the region and the world economy intensively and
extensively. This brings us many opportunities to socio-economic development. Integration
motivates the ability of resources, particularly young human resources. In this article, author
analyzes viewpoints of Ho Chi Minh on the position and role of young generation in the context
of integration. Also, the article proposes some contents to improve effectiveness of education of
revolutionary ideal for the youth in the context of integration.
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các dân tộc bị áp bức, bị nô dịch mà còn rèn luyện trở
thành người công nhân mang đầy đủ phẩm chất tốt đẹp
của giai cấp vô sản quốc tế. Chính những năm tháng lao
động, học tập, tranh đấu với một động cơ vĩ đại và nghị
lực phi thường, Hồ Chí Minh nhìn nhận TN từ chính góc
độ của TN, với tất cả đặc điểm về lứa tuổi, ước mơ, hoài
bão, khát vọng của họ.
Quan niệm của Người về TN rất gần gũi, chân thực,
giản dị mà vô cùng sâu sắc. Người hiểu TN như chính
bản thân mình, nói với TN như nói với chính mình. Vì
thế, rất chân thành và đầy sức cảm hóa, lôi cuốn. Hồ Chí
Minh với tầm cao tư duy để có thể trở nên gần gũi và hiểu
TN. Là nhà cách mạng lỗi lạc, nhà quân sự tài ba; đồng
thời, cũng là nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại của đất
nước mang tầm quốc tế. Do đó, Hồ Chí Minh luôn ứng
xử với TN và đánh giá TN trên nền văn hóa sâu rộng, từ
suy nghĩ tới hành động. TN, do đặc trưng của tuổi trẻ nên
họ rất nhạy cảm với văn hóa và dễ tiếp nhận văn hóa.
Chính sự nhạy cảm của tâm hồn tuổi trẻ, tinh thần năng
động, sáng tạo thích khám phá, ham hiểu biết nên TN sinh viên dễ dàng tiếp biến các giá trị văn hóa của dân tộc
và nhân loại thành vốn sống, vốn hiểu biết của riêng
mình. Người hiểu sâu sắc TN, biết cần chỉ cho TN những
gì, định hướng họ như thế nào và Người đã thực hiện điều
đó với sự sâu sắc về tư tưởng và sự bao dung từ tâm hồn
của mình. Trong cách ứng xử với tuổi trẻ, chúng ta không
thấy ở Người biểu hiện theo kiểu mệnh lệnh, quyền uy
hoặc “bề trên” mà thắm tình đồng chí, đượm tình anh em,
bè bạn, gắn bó thân thiết, keo sơn như những người thân
trong gia đình. Với tuổi trẻ, chỉ có cảm thông và thấu hiểu
mới có thể động viên, nâng đỡ và thúc đẩy tính tích cực
của họ, khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn chất chứa trong từng

1. Mở đầu
Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó toàn bộ với tiến trình
cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản. Từ Đại hội đại biểu toàn lần thứ III (1951), Đảng ta
đã chỉ rõ: “Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối
chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chí
Minh” và chỉ ra rằng: “Sự học tập ấy là điều kiện tiên
quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng mau đi
đến thắng lợi hoàn toàn” [1; tr 9]. Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã khơi nguồn và thực hiện cuộc cách mạng vĩ đại nhất
trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, thức tỉnh
cả một dân tộc, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cộng
đồng, cùng dân tộc Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng
thần kì, thay đổi vận mệnh của “nhân dân cần lao” để xác
lập nên một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập tự do và
chủ nghĩa xã hội. Người đã truyền nhiệt huyết và cảm
hứng cách mạng tới nhân dân, đồng bào, đồng chí của
Người; đặc biệt là thế hệ trẻ. Người luôn dành sự quan
tâm đặc biệt với thanh niên (TN) và có những chỉ dẫn rất
sâu sắc, mang tầm chiến lược đối với lực lượng này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của
thanh niên
Hồ Chí Minh đã đứng trên tầm cao của thời đại và trí
tuệ để suy nghĩ về TN, đánh giá TN. Qua đó, xây dựng
và khẳng định niềm tin tuyệt đối vào TN - thế hệ gánh
vác trọng trách của nước nhà. Hành trang mang theo khi
bước xuống tàu hướng sang phương Tây tìm đường cứu
nước, giải phóng dân tộc của người TN Nguyễn Tất
Thành là lòng yêu nước nồng nàn; hành trình ấy không
chỉ hình thành ở Người tình cảm và ý thức đoàn kết giữa
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“đường gân, thớ thịt” và sức mạnh trí tuệ của tuổi trẻ. Chỉ
có lòng tin, sự bao dung, tình thương yêu sâu sắc mới
giúp họ khẳng định bản ngã của mình, hướng đến hoàn
thiện và vượt qua sự tha hóa. Những lời dạy của Người
đến với TN tự nhiên, gần gũi và “rất đời”, nên TN đón
nhận và thực hành tư tưởng của Người nhẹ nhàng như
hơi thở, lẽ sống của mình.

Tháng 12/1924, Người đã tiếp xúc với nhóm TN yêu
nước trong nhóm Tâm tâm xã và tổ chức một nhóm cách
mạng đầu tiên. Việc tổ chức ra Hội Việt Nam cách mạng
TN cùng với việc mở các lớp huấn luyện, tuyên truyền
chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản
chính là những bước chuẩn bị đầu tiên mà Người đã thực
hiện để “gieo những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt
Nam”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Người đã cùng
Đảng sớm thành lập tổ chức của Đoàn TN. Với tầm nhìn
chiến lược và bằng những hoạt động tích cực, hiệu quả,
Hồ Chí Minh đã bước đầu tạo dựng một lực lượng cách
mạng hùng hậu, nòng cốt là TN, đi tiên phong trong
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và trở thành đội
hậu bị tin cậy, cánh tay đắc lực, nguồn lực đông đảo,
hùng hậu của Đảng.

Với tư duy biện chứng của một nhà minh triết, Người
luôn xem TN không phải là chủ thể bất định mà là những
chủ thể đang phát triển, đang hoàn thiện về mọi mặt.
Người luôn nhìn nhận TN theo quan điểm phát triển,
không hẹp hòi, thành kiến. Người luôn tin tưởng, dõi theo
sự tiến bộ, trưởng thành của tuổi trẻ, mong muốn tuổi trẻ
học tập hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tiến bộ hơn nữa và
luôn lấy làm tự hào, vui sướng về sự trưởng thành đó. Là
hiện thân của các giá trị văn hóa dân tộc, hơn ai hết, Hồ
Chí Minh hiểu rõ câu châm ngôn: “Con hơn cha là nhà
có phúc”, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước thì cách mạng
có phúc lớn. Sự mong chờ của Người cũng chính là sự kì
vọng của cả dân tộc vào lớp người sẽ kế tục sự nghiệp vẻ
vang của cách mạng. Từ quan niệm và cách tiếp cận đó,
Hồ Chí Minh đi đến khẳng định vị trí, vai trò không thể
thay thế của TN trong quá trình đấu tranh giải phóng dân
tộc cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
hiện nay những tư tưởng của Người về TN - sinh viên và
sức mạnh của đội ngũ trí thức trẻ vẫn nguyên giá trị.

TN là “rường cột” của nước nhà, “người chủ tương
lai của nước nhà”. Người nói: “nước nhà thịnh hay suy,
yếu hay mạnh một phần lớn là do các TN” [3; tr 185].
Thế hệ trẻ là lực lượng to lớn, vững chắc trong cuộc
kháng chiến kiến quốc và TN có vinh dự lớn thì trách
nhiệm cũng lớn. Giải phóng dân tộc, cũng là giải phóng
TN, nên TN phải hăng hái tham gia vào sự nghiệp đấu
tranh của dân tộc. Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh
của tuổi trẻ, bởi đây là lứa tuổi “nở rộ” những tiềm năng,
sức mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần; là lứa tuổi
đầy nhiệt huyết, căng tràn nhựa sống, giàu sức sáng tạo,
nhạy bén với cái mới, sẵn sàng dấn thân cho những hoài
bão và khát vọng của mình. Trong bức thư gửi tuổi trẻ
nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam,
Người đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp
hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang
để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay
không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các
em” [4; tr 33]. Người không chỉ kì vọng mà còn đặt trọn
niềm tin vào thế hệ trẻ; đồng thời, cũng giao trách nhiệm
xây dựng tương lai non sông Việt Nam, tiền đồ của dân
tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. Người viết: “Một nhiệm vụ
quan trọng nữa của TN trí thức là phát triển giáo dục,
trước hết là xóa nạn mù chữ... Trong cuộc đấu tranh diệt
giặc dốt, quân chủ lực phải là TN trí thức... Thời đại này
là thời đại vẻ vang của TN. Mà TN phải là những đội
xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học,
kĩ thuật” [5; tr 244-245].

TN - bộ phận quan trọng của dân tộc; cuộc sống, sự
nghiệp, tương lai của TN gắn liền với số phận của dân
tộc. Nếu dân tộc bị nô lệ thì TN cũng bị nô lệ, dân tộc
được giải phóng thì TN mới được tự do. Hồ Chí Minh
coi TN là lực lượng quyết định vận mệnh và tương lai
của dân tộc, là lực lượng cơ bản trong sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết nước nhà. Bản thân
Người cũng thấm thía lời dạy của tiền nhân “quốc gia
hưng vong, thất phu hữu trách”. Lực lượng đầu tiên mà
Người quan tâm và hướng tới chính là TN. Người nhận
rõ sự nguy hại của chính sách “ngu dân” mà chủ nghĩa
thực dân đã áp dụng để đầu độc người dân bản xứ, nhất
là đối với tuổi trẻ. Sự đầu độc ấy đã làm cho người bản
xứ chìm trong tăm tối, lạc lối, u mê. Người viết: “Hỡi
Đông Dương đáng thương hại, Người sẽ chết mất, nếu
đám TN già cỗi của Người không sớm hồi sinh”
[2; tr 133]. Chỉ có thể dành độc lập dân tộc khi giác ngộ
được quần chúng nhân dân, mà trước hết phải hồi sinh,
làm sống lại tinh thần và ý chí cách mạng, sẵn sàng chiến
đấu quên mình cho đất nước, cho dân tộc của tuổi trẻ,
hướng cuộc đấu tranh của họ vào quỹ đạo của cách
mạng vô sản.

Hồ Chí Minh lí giải rõ ràng vai trò của TN đối với sự
nghiệp xây dựng, kiến thiết và bảo vệ đất nước, coi họ là
đội quân xung kích trên các mặt trận. TN là người xung
phong trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa; là lực
lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quân tự vệ; TN
đi đầu, sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, ở nơi khó
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khăn nguy hiểm nào; “đâu Đảng cần thì TN có, việc gì
khó thì TN làm” [6; tr 306]. Có thể thấy, TN có mặt ở
hầu hết các lĩnh vực của đời sống, luôn tiên phong, gương
mẫu, đi đầu trong công việc, sẵn sàng chấp nhận gian
khổ, khó khăn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là
“rường cột” của nước nhà. Đó cũng là lí do tại sao Người
đặc biệt yêu quý TN. Bằng sự đánh giá chính xác và tin
tưởng tuyệt đối vào lực lượng, vào sức mạnh của TN,
trong bức thư gửi TN ngày 2/9/1945, Người khẳng định:
“Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh hùng.
Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng
trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc
và xây dựng xã hội mới” [5; tr 258].

của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, phải
biết quên mình cho nghĩa lớn” [7; tr 372]. TN luôn sống
với những ước mơ, hoài bão, luôn tha thiết hướng đến
những cái cao đẹp, họ luôn cần một điểm tựa tinh thần để
vượt qua những thách thức và thực hiện khát vọng cống
hiến của mình. Trạng thái chông chênh, bất ổn về niềm
tin, định hướng lí tưởng và giá trị sống của TN chắc chắn
sẽ dẫn tới sự hụt hẫng về tinh thần và đẩy cuộc sống và
tương lai của họ vào con đường bế tắc. Với tầm nhìn
chiến lược và dự cảm sâu sắc về những thử thách trên
con đường cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh
công tác GDLT cách mạng cho TN. Người chỉ rõ, GDLT
cho thế hệ trẻ là phải dạy cho họ biết yêu nước, thương
nòi, biết “giữ chủ nghĩa cho vững”, biết rèn bản lĩnh cho
chắc chắn, và khi cần, biết sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.
Người luôn mong mỏi TN có định hướng đúng đắn về lí
tưởng sống của mình, tránh để cuộc sống của họ trở nên
vô nghĩa. Trong thời đại Hồ Chí Minh, lí tưởng sống của
TN chính là đồng hành cùng dân tộc, cùng hướng tới giá
trị về độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội và cống hiến hết
mình cho lí tưởng đó.

2.2. Giáo dục lí tưởng sống cho thanh niên - sinh viên
trong giai đoạn hiện nay
Hồ Chí Minh coi TN là người chủ tương lai của đất
nước, tin tưởng ở TN, tin vào bản chất và sức mạnh của
họ, vào ưu thế vượt trội với tư cách là lực lượng trẻ trung
và nhiệt huyết của dân tộc. Người cũng đã chỉ rõ: TN bây
giờ là một thế hệ rất vẻ vang, vì vậy phải tự giác, tự
nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng
đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là TN phải có “đức”,
có “tài”. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh nhận thấy những thế
mạnh của tuổi trẻ, nhưng cũng nhận rõ những nguy hại
mà dân tộc phải đối mặt nếu không chú trọng công tác
bồi dưỡng, rèn luyện, định hướng đúng đắn cho TN. Vì
vậy, theo Người, phải giáo dục TN trở thành những
người vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có “đức”, vừa có
“tài”, trở thành con người toàn diện.

2.2.2. Xác định động cơ lẽ sống của mình
Lí tưởng, động cơ và lẽ sống sẽ quyết định niềm tin,
bản lĩnh cũng như phương hướng và cách hành động của
tuổi trẻ. Người luôn nhắc nhở TN phải có hoài bão, ước
mơ, có ý chí làm việc lớn để mưu cầu hạnh phúc cho
nhân dân, vì dân, vì nước chứ không ham làm “quan to”;
phải luôn nâng cao chí khí cách mạng, không sợ gian
khổ, hi sinh... Người căn dặn: “TN là người xung phong
trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội... TN 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 tổ quốc. TN ta có vinh
dự to thì cũng có nhiệm vụ lớn...” [5; tr 182-183]. Để làm
tròn nhiệm vụ, TN phải chịu khó học hỏi, rèn luyện, phấn
đấu để phục vụ nhân dân, Tổ quốc, nhân loại; biết tránh
xa những cám dỗ tiền bạc, danh lợi, địa vị, quyền lực...
Những điều đó dễ lôi kéo, mê hoặc con người, trong khi
tuổi trẻ lại chưa thực sự ổn định về nhân cách, bản lĩnh
để làm chủ và nếu không làm chủ được, họ sẽ rất dễ hư
hỏng, thoái hóa. Tuổi trẻ là nguồn dự trữ năng lượng của
xã hội, nếu tuổi trẻ lầm lỡ sẽ dẫn đến cả cuộc đời hư hỏng,
và xã hội sẽ phải gánh chịu những tổn thất vô cùng to
lớn. Do đó, cần phải hướng TN tránh khỏi những tác
động xấu, hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh,
tiến bộ cho họ.

Vấn đề nổi bật được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm
là công tác giáo dục lí tưởng (GDLT) chính trị và đạo
đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Người nhận rõ tầm quan
trọng của lí tưởng, lẽ sống, đạo đức cách mạng đối với
người cách mạng, đối với sự tồn vong của Đảng, với sự
thành bại của sự nghiệp, cơ đồ. Người quan tâm đến vấn
đề này từ rất sớm, ngay từ những ngày “nhóm lửa” và
suốt trong tiến trình phát triển của cách mạng, cho đến
những giây phút cuối cuộc hành trình vĩ đại của mình,
mối quan tâm ấy đều xoay quanh vấn đề giáo dục đạo
đức, lí tưởng cách mạng. Để GDLT sống cho TN giai
đoạn hiện nay đạt hiệu quả cao, TN cần thực hiện tốt một
số nội dung sau:
2.2.1. Xác định rõ lí tưởng sống của mình
Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã dạy: “Những người cộng
sản chúng ta không được một phút nào quên được lí
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”, “biết đặt lợi ích

2.2.3. Xác định thái độ, trách nhiệm của mình đối với Tổ
quốc, với nhân dân
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“Nhiệm vụ của TN - sinh viên không phải là hỏi
nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình
đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích
nước lợi nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà
mà hi sinh phấn đấu chừng nào?” [8; tr 445]. Một trong
những đặc trưng của tuổi trẻ là khát vọng dấn thân, và
một khi đã xác định lí tưởng cho mình, đặt niềm tin vào
lí tưởng đó, họ sẵn sàng xả thân, không ngại hi sinh,
gian khổ. Để làm tròn trách nhiệm với dân tộc, TN phải
nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, từ bỏ chủ nghĩa cá
nhân, “phải chống tâm lí tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng
và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lí ham sung
sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao
động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa
xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả
dối, khoe khoang” [8; tr 445]. Vì vậy, nhiệm vụ chính
của TN là học tập, học suốt đời, học đi đôi với hành, ra
sức thực hành đạo đức cách mạng để hoàn thành trách
nhiệm cao cả, vẻ vang của mình. Những lời dạy của
Người đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, vẫn mang
ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng trong
tư tưởng Hồ Chí Minh, quần chúng đó phải được giáo
dục, giác ngộ, định hướng, dẫn đường. Đó là một công
việc khó khăn, gian khổ và phải được tiến hành thường
xuyên trong suốt tiến trình cách mạng, không được giây
phút nào buông lơi. Vì thế, trong bản Di chúc để lại cho
chúng ta, việc Người quan tâm đầu tiên là “công việc đối
với con người”, đối với mọi đối tượng, giai tầng trong xã
hội, trong đó có TN. Đây chính là sự chuẩn bị cho sự kế
tục chắc chắn và đáng tin cậy nhất. Quan tâm, chăm lo
đến con người, nhất là thế hệ trẻ, chúng ta không chỉ
chuẩn bị cho thắng lợi của cuộc đấu tranh gian khổ, mà
còn chuẩn bị cho việc bảo vệ thành quả của nó. Đây là
việc “cần thiết”, vì đó là quy luật không thể đảo ngược,
TN phải là người gánh vác trọng trách nối tiếp cơ đồ, sự
nghiệp; sẽ phải nhận sự chuyển giao thế hệ mà nếu không
tiếp nối được con đường cách mạng đó, tất thảy những
đóng góp, hi sinh của các thế hệ trước đó sẽ trở nên vô
nghĩa. Đó không chỉ là di nguyện thiêng liêng của Người
mà còn là sự vạch hướng đúng đắn và sâu sắc về chiến
lược “trồng người”.
3. Kết luận
Đất nước đứng trước những thách thức to lớn của
quá trình phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường,
hội nhập và giao thoa về mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội. Quá trình đó tạo cho chúng ta nhiều động lực và
khả năng để phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách
thức, nhất là những vấn đề liên quan đến văn hóa, đạo

đức, lối sống. Những điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến
thế hệ trẻ, lứa tuổi đang hình thành về nhân cách, định
hình lối sống. Muốn phát triển bền vững, phải giải nhiều
bài toán, trong đó khâu đột phá là chất lượng nguồn
nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ. Những chỉ dẫn của
Hồ Chí Minh về TN và giáo dục TN có ý nghĩa vô cùng
quan trọng, giúp đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá TN;
từ đó, định hướng giáo dục TN về đạo đức, lí tưởng, lối
sống theo tấm gương đạo đức trong sáng và cao đẹp
của Người.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về TN và giáo dục
TN trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn
khẳng định: TN là lực lượng xung kích cách mạng, là
nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp CNH,
HĐH đất nước. Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh:
“Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền
thống, lí tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học
tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế
hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ TN nuôi dưỡng ước mơ, hoài
bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công
nghệ hiện đại. Hình thành lớp TN ưu tú trên mọi lĩnh vực,
kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của
Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp
đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa” [9; tr 243].
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