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TÍNH NHÂN DÂN SÂU SẮC Ở TRIẾT LÍ HÀNH ĐỘNG
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRONG TÁC PHẨM
“KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI” CỦA TRƯỜNG CHINH
Trần Thanh Hương - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 14/10/2019; ngày chỉnh sửa: 25/11/2019; ngày duyệt đăng: 10/12/2019.
Abstract: Reading Truong Chinh's “Resistance is certain victory” and reflecting on Ho Chi Minh's
action philosophy, we found the outstanding practical value in the deep people personality that the
work showed people, as well as we admire and love more than the leader of the people of Vietnam
- Ho Chi Minh. People personality in Ho Chi Minh's philosophy of action and in Truong Chinh's
“Resistance is certain victory” are the basis for the right directions for our Party and State to lead,
build and defend the Socialist Republic of Vietnam.
Keywords: People, resistance, philosophy of action, Ho Chi Minh views.
1. Mở đầu
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trái tim và khối óc của Người
tất cả dành cho dân tộc Việt Nam và cùng hướng về giai
cấp vô sản, các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Cuộc
đời của Người với tâm niệm là phục vụ cách mạng, phục
vụ nhân dân, từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến
việc cùng Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí
Minh luôn lấy triết lí hành động làm phương châm sống
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người. Trường
Chinh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, khi viết tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng
lợi” cũng có điểm gặp gỡ với triết lí hành động của Người
về tính nhân dân sâu sắc. Tác phẩm đã bổ sung, phát triển
sáng tạo đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện,
trường kì, dựa vào sức mạnh nhân dân là chính; tác phẩm
có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và
phát triển đường lối kháng chiến, khơi dậy sức mạnh toàn
dân tộc và khẳng định ý chí chống xâm lược, giành độc
lập dân tộc.
Bài viết tập trung nghiên cứu về tính nhân dân sâu sắc
ở triết lí hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như
trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của
Trường Chinh.
2. Nội dung nghiên cứu
Triết lí Hồ Chí Minh là triết lí hành động, lấy thực
tiễn Việt Nam làm điểm khởi đầu, lấy cải tạo xã hội Việt
Nam làm mục tiêu cho hành động cách mạng của bản
thân. Mọi hoạt động cách mạng của Người luôn gắn với
thực tiễn lịch sử Việt Nam; Người nêu gương sáng về
“nói đi đôi với làm”, khích lệ hành động nhằm thức tỉnh
quần chúng nhân dân, đặc biệt là tầng lớp những người
bị áp bức, nô lệ. Triết lí hành động của Chủ tịch Hồ Chí
Minh thông qua hoạt động thực tiễn cách mạng, thể hiện
qua những tác phẩm văn thơ, qua lối sống, cách ứng xử
và thấy được ở Người toát lên vẻ đẹp từ những hành động

cụ thể, hơn hết là từ trái tim ấm áp tình người. Là người
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường
Chinh - tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định
thắng lợi” cũng có những điểm gặp gỡ về nội dung tính
nhân dân, cùng với quan điểm trong triết lí hành động
của Người. Đây là tác phẩm bao gồm những bài viết bàn
về kháng chiến, được đăng trên báo Sự thật (do Nhà xuất
bản Sự thật xuất bản trong dịp kỉ niệm lần 2 ngày Nam
bộ kháng chiến -1947).
2.1. Bảo đảm lợi ích tối cao thuộc về nhân dân
Bằng tình yêu nước, thương dân mãnh liệt, tư tưởng
độc lập, tự chủ, sáng tạo, Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường
cứu nước, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, đưa
nhân dân Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than; đây
là hiện thân của con người suốt đời lấy việc đấu tranh vì
mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người lên
trên hết.
Cùng với quan điểm của Người, quan điểm của
Trường Chinh trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định
thắng lợi” là sự lí giải rõ ràng về tính nhân dân trong cuộc
đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và mối liên hệ,
ủng hộ, giúp đỡ giữa cuộc đấu tranh của nhân dân Việt
Nam với cuộc cách mạng ở chính quốc, đó là: “cốt đánh
đuổi thực dân Pháp giành độc lập, thống nhất nước
nhà…, sinh mệnh, tài sản của người dân được coi trọng,
đời sống dân nghèo được cải thiện, mục đích kháng chiến
rõ, giặc Pháp không thể lừa dối dân ta” [1; tr 41]. Mục
tiêu nhân nghĩa của cuộc kháng chiến là “anh em quân
đội Việt Nam và dân Việt Nam chung sức đánh đổ kẻ thù
chung của người dân hai nước Việt - Pháp, tự nguyện
liên minh với nước Pháp trên nền tảng bình đẳng cùng
có lợi” [1; tr 44]. Đây cũng là mong mỏi của người thanh
niên Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước,
nhằm đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, là “Một ngày
Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một
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ngày ăn không ngon, ngủ không yên” [2; tr 470]. Khi còn
trẻ tuổi, Nguyễn Ái Quốc đã chứng kiến cảnh lầm than,
cực khổ của quần chúng nhân dân, tội ác của thực dân
Pháp…, điều đó đã thôi thúc ý chí cứu nước, cứu dân
trong Người; mục tiêu của Người là sang phương Tây,
sang nước Pháp để tìm hiểu, xem nước Pháp như thế nào
để về giúp đỡ đồng bào mình.
Trên cơ sở tiếp thu triết lí hành động của chủ nghĩa
Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và quan
tâm đặc biệt đến lợi ích, quyền lợi của quần chúng nhân
dân. Người khích lệ quần chúng “lao khổ” đứng lên đấu
tranh tự giải phóng cho chính mình. Hành động cách
mạng của Hồ Chí Minh là ở việc Người luôn đứng cùng
nhân dân, sâu sát với quần chúng nhân dân, tôn trọng, tin
cậy nhân dân để hướng họ đến tự giải phóng. Tác phẩm
“Kháng chiến nhất định thắng lợi” cũng đưa ra quan
điểm của Đảng ta trong việc xác định đường lối cách
mạng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược, đó là toàn diện, quan điểm phải chú trọng vấn đề
dân sinh: “làm được thì phải vừa đánh giặc, vừa cải thiện
đời sống nhân dân” [1; tr 46]. Ngoài ra, tác phẩm cũng
đã đề cập rất cụ thể đến nội dung xây dựng kinh tế của
nhân dân ta: “trước hết là cung cấp cho mặt trận, cho
toàn dân để kháng chiến lâu dài, đi tới thực hiện mục tiêu
nâng cao mức sống của quần chúng nhân dân, tiếp tế cho
bộ đội và cung cấp cho đồng bào” [1; tr 48]. Trong tác
phẩm, Trường Chinh đã đưa ra quan điểm để công cuộc
kháng chiến về kinh tế có kết quả tốt thì trước tiên là tăng
gia sản xuất, động viên nhân lực, vật lực, tài lực, đi tới
thực hiện ăn no, mặc ấm, đánh khỏe, đem đồng bào di
cư, tản cư vùng bị chiến tranh tàn phá đến vùng tương
đối yên ổn, lập nên những trang trại xung phong…
Cùng với triết lí hành động của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước là phải luôn
chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
xác định Đảng và Chính phủ trong mọi hành động phải
hết lòng, hết sức chăm nom đến đời sống nhân dân. Theo
Người, khi có độc lập thì phải xây dựng Nhà nước dân
chủ kiểu mới của dân, do dân, vì dân. Trong tác phẩm
“Dân vận” Người viết: “Nước ta là nước dân chủ. Bao
nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của
dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của
dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của
dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do
dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức
nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
[3; tr 232].
Trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”,
Trường Chinh có đề cập đến lĩnh vực văn hóa và trên
quan điểm Đảng lãnh đạo cho rằng: điều kiện của cuộc

kháng chiến hết sức thuận lợi cho việc xây dựng một nền
văn hóa mới, đồng thời xác định ngay những công việc
thiết thực phải làm là chống nạn mù chữ, phát triển giáo
dục, tổ chức công tác vệ sinh phòng bệnh trong người
dân, phải phê bình một cách nghiêm khắc, bỏ thói khinh
quần chúng, xa nhân dân [1; tr 60].
2.2. Cách mạng muốn thành công thì phải dựa vào sức
mạnh của nhân dân
Trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”,
Trường Chinh xác định vấn đề để huy động sức mạnh
của cả dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước mạnh mẽ ở mỗi
người dân Việt Nam, thì nhiệm vụ cần kíp được đặt ra là:
“Bên trong phải thống nhất toàn dân, mỗi ngày một vững
mạnh, cốt đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập, thống
nhất nước nhà” [1; tr 41]. Quan điểm dựa vào sức mạnh
của quần chúng nhân dân, tính chất nhân nghĩa, dựa vào
sức mình là chính trong cuộc đấu tranh chống thực dân
Pháp được tác phẩm nhấn mạnh ở hình thái của cuộc
chiến ấy là tổ chức chiến tranh toàn dân. Tác phẩm đã
đưa ra cái lí “trường kì kháng chiến” của chúng ta là: Ta
đánh lâu dài do sự cố gắng của toàn dân ta, nhận định kịp
thời và mạnh mẽ về lợi thế, thời cơ và mức độ cố gắng
của các bên tham gia cuộc chiến. Với cuộc kháng chiến
của nhân dân Việt Nam, chúng ta có lực lượng nhân dân
chiến đấu anh dũng, chỉ huy khôn khéo, biết lợi dụng
những điều kiện thuận lợi của thời thế, hoàn cảnh. Tác
phẩm đã chỉ ra những cách để giành quyền chủ động trên
chiến trường, trong đó nhấn mạnh việc huy động toàn
dân nổi dậy đánh du kích khắp nơi, tổ chức người dân
rộng rãi [1; tr 112].
Còn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cả cuộc đời của
Người thì mọi hành động đều xuất phát từ nhân dân.
Người hướng tới dân, lấy sức mạnh từ lực lượng đoàn
kết toàn dân, mưu sự vững bền từ đồng tâm nhất trí, đoàn
kết, đồng thuận của muôn dân [4]. Qua những năm tháng
ra đi tìm đường cứu nước, tận mắt chứng kiến các cuộc
đấu tranh của nhân dân các nước trên thế giới, cùng với
việc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã thấy được
sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, sức mạnh vĩ
đại của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong tác phẩm
“Đường Cách mệnh”, Người khẳng định: “Muốn cách
mạng thành công thì phải lấy dân chúng (công nông) làm
gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hi sinh,
phải thống nhất” [5; tr 304].
Nhận thức về vai trò và sức mạnh của quần chúng
nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập các mặt trận,
tổ chức, nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân
và các lực lượng yêu nước cho cuộc đấu tranh cách mạng
giải phóng dân tộc. Quan điểm dựa vào sức mạnh của
quần chúng nhân dân được Người thể hiện trong “Lời
kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946), đó là: “Hễ
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là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp
để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng
gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.
Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”
[2; tr 534]. Trong triết lí hành động của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, tạo động lực hành động dân chủ chính là được xây
dựng trên cơ sở sức mạnh vô địch của nhân dân. Người
khẳng định: nhân dân là lực lượng vĩ đại hơn hết, “Nói
tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
[3; tr 232]. Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi
đúng đường lối quần chúng, đó là động lực thúc đẩy lực
lượng quần chúng hăng hái tham gia cách mạng trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong triết lí hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Người luôn thực hành và căn dặn cần hành động dân
chủ, phát huy quyền làm chủ của người dân. Trong đấu
tranh cách mạng, con người là trung tâm của mọi sự
phát triển, là nguồn gốc của mọi động lực cách mạng và
động lực để phát triển đất nước. Như vậy, trong triết lí
hành động của Người, động lực đó xuất phát từ hoài
bão, lí tưởng cứu nước, thương dân. Chính chủ nghĩa
yêu nước là động lực thúc đẩy quần chúng nhân dân lao
động cần lao đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự
do. Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
Người luôn hành động để tăng cường sức mạnh tinh
thần đoàn kết của toàn dân tộc vì Người nhận thức rõ
sức mạnh mãnh liệt của quần chúng nhân dân, xuất phát
từ nhân dân.
2.3. Lực lượng cách mạng do quần chúng nhân dân
xây dựng nên
Trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”,
Trường Chinh đưa ra quan điểm để đánh giá sức mạnh
của lực lượng cách mạng thì phải xuất phát từ thực lực
và ở từng giai đoạn của cuộc kháng chiến. Dựa vào lợi
thế nước ta có nhiều đồng bằng để lập quân đội chính
quy và dân quân du kích, thì “càng ngày ta càng vũ
trang toàn dân và phát động phong trào dân quân du
kích rộng rãi” [1; tr 63]. Tác giả đã đưa ra kết luận về
sức mạnh vật chất và tinh thần trong nguồn lực vô tận
của nhân dân, trong tính chất tiến bộ, chính nghĩa của
cuộc chiến tranh.
Quan điểm của Đảng ta thể hiện trong tác phẩm
“Kháng chiến nhất định thắng lợi” là tiến hành chiến
tranh nhân dân, phải do dân làm lấy, không phải chỉ
chính quy đánh giặc, “Quân đội do người dân đẻ ra,
bênh vực người dân, được người dân ủng hộ. Cuộc đấu
tranh do quân đội và toàn thể người dân cùng làm”
[1; tr 117]. Tác giả đưa ra nhận định về tính chất gian
khổ, lâu dài của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cần phải “vừa
đánh vừa động viên tinh thần của người dân, muốn

người dân hăng hái tham gia kháng chiến mọi mặt,
không phải chỉ tuyên truyền, phải giảm nhẹ sự đóng góp
của người dân” [1; tr 140]. Quan điểm rất rõ ràng của
Trường Chinh thể hiện trong tác phẩm là trong xây
dựng lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh chung
thì Đảng ta cần kịp thời động viên, quan tâm tới việc
“cải thiện sinh hoạt của người dân,… không phải là
một việc riêng mình Chính phủ, mà của đảng phái, đoàn
kết người dân cũng phải làm, động viên người đạt kết
quả tốt, bền bỉ và sâu rộng” [1; tr 141].
Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình cùng
Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với triết lí hành
động của mình, Người luôn đề cao vai trò và sức mạnh
của nhân dân, vì theo Hồ Chí Minh thì cách mạng là sự
nghiệp của quần chúng nhân dân và nhân dân chính là
người sáng tạo ra lịch sử, lực lượng cách mạng là do
quần chúng mà ra. Quan điểm về tập hợp, xây dựng lực
lượng cách mạng từ quần chúng nhân dân đã được Bác
Hồ thể hiện qua quyết tâm đánh thắng kẻ thù: “Chúng
ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ… Bất kì đàn ông, đàn
bà, bất kì người già, người trẻ không chia tôn giáo,
đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng
lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” [2; tr 534].
Với tư duy phân tích sắc sảo, độc lập, tự chủ, sáng tạo,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nhiệm vụ giải phóng
dân tộc lên hàng đầu, xây dựng lực lượng cho cách
mạng Việt Nam là toàn thể dân tộc, khẳng định cần có
sự liên minh giữa vô sản ở chính quốc với vô sản ở
thuộc địa, cách mạng ở thuộc địa có khả năng giành
thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Bằng những hành động thực tiễn, cụ thể trong quá
trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh nhận định rõ ràng về vấn đề xây dựng lực lượng
cách mạng là từ lực lượng của quần chúng nhân dân,
nên việc Đảng và Chính phủ phải luôn coi trọng và thực
hành chính sách đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh
cách mạng to lớn trong các cuộc đấu tranh để chiến
thắng kẻ thù: vì trong bầu trời không có gì quý bằng
nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng
đoàn kết toàn dân, vì: “Lực lượng chủ yếu trong khối
đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công
nông là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất” [6;
tr 417]. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức
mạnh của lực lượng cách mạng được tạo nên từ sức
mạnh của quần chúng cần lao và có được thực tế này
thì phải thực hiện thật triệt để chính sách đại đoàn kết
toàn dân tộc trên cơ sở kế thừa truyền thống dân tộc và
có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người.
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sáng tạo. Như vậy, sử dụng sơ đồ không những chỉ phát
triển được năng lực tư duy liên hệ theo lãnh thổ mà còn
phát triển được tư duy sáng tạo cho từng SV.
3. Kết luận
Qua nghiên cứu và thực nghiệm, kết quả bước đầu
cho thấy: nếu GV sử dụng các phương pháp dạy học
bằng sơ đồ một cách tích cực và hợp lí thì hiệu quả dạy
và học sẽ cao hơn: SV hứng thú học tập hơn; biết cách
học sáng tạo để nhận thức kiến thức mới một cách dễ
dàng hơn, sâu sắc hơn; biết cách khái quát, tổng hợp một
vấn đề; biết thể hiện ý tưởng của mình theo một trật tự
logic theo suy nghĩ của bản thân; từ đó phát triển tư duy
và sự sáng tạo.
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Ngọc Bảo (1995). Phát triển tính tích cực,
tính tự lực của học sinh trong quá trình dạy học.
NXB Hà Nội.
[2] Trần Bá Hoành (1995). Phát huy tính tích cực của
học sinh trong học tập. NXB Giáo dục.
[3] Phạm Trung Lương (2000). Tài nguyên và môi
trường du lịch Việt Nam. NXB Giáo dục.
[4] Nghiêm Đình Vỳ - Lê Thông (đồng chủ biên) Nguyễn Thị Thu Thủy - Nguyễn Thị Trang Thanh Nguyễn Trọng Đức (2019). Dạy học phát triển năng
lực môn Lịch sử và Địa lí tiểu học. NXB Đại học Sư
phạm.
[5] Nguyễn Phương Liên - Phạm Hương Giang (2018).
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lí ở trường
trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt
tháng 8, tr 243-246; 250.
[6] Trần Đình Châu - Đặng Thị Thu Thủy (2011). Dạy
học tốt các môn bằng bản đồ tư duy. NXB Giáo dục
Việt Nam.
[7] Nguyễn Trọng Phúc (2004). Một số vấn đề trong
dạy học Địa lí ở trường phổ thông. NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội.
[8] Tạ Xuân Phương (2013). Một số nguyên tắc cơ bản
sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trong dạy học
Địa lí ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số 312,
tr 58-59.

TÍNH NHÂN DÂN SÂU SẮC Ở TRIẾT LÍ…
(Tiếp theo trang 293)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan niệm rằng
tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng thực sự mạnh,
không phải chỉ là số lượng đông quần chúng nhân dân,

mà lực lượng đó ai cũng có tư tưởng độc lập, tự do. Xây
dựng trên mặt trận văn hóa là phải làm sao cho người dân
có tinh thần vì nước quên mình, làm cho mỗi một người
dân Việt Nam từ già trẻ, đàn ông và đàn bà hiểu nghĩa vụ
tham gia vào lực lượng cách mạng và quyền lợi của mình
được hưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn
lọc những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh hoa
văn hóa nhân loại để làm phong phú cho triết lí hành
động của mình.
3. Kết luận
Tính nhân dân là nét nổi bật trong triết lí hành động
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lòng yêu nước, thương
dân, cùng với ham muốn tìm ra con đường cứu nước
đúng đắn thì trong bất kì hoàn cảnh nào, Người đều thể
hiện được hoài bão cứu nước, cứu dân và biến nó thành
mục tiêu hành động của mình. Triết lí hành động của Chủ
tịch Hồ Chí Minh mang tính khoa học, tính cách mạng,
đồng thời chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Nội dung
triết lí hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh chan chứa
tính nhân dân sâu sắc đã định hướng cho Đảng và Nhà
nước ta trong việc đề ra mục tiêu và hành động cho quá
trình lãnh đạo, phát triển KT-XH đất nước hiện nay. Đây
cũng là nội dung xuyên suốt trong tác phẩm “Kháng
chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh, với ngôn
ngữ giản dị cùng với cách lập luận ngắn gọn, đanh thép,
tác phẩm đã thể hiện tính nhân dân sâu sắc.
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