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Phöông chaâm hoøa hieáu
cuûa

Hoà Chí Minh

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa luôn được thể hiện vô cùng rõ nét, nhất là
trong cách hành xử theo phương châm coi trọng hòa hiếu, hòa bình, đề cao
văn hóa đối thoại trong quan hệ với các nước, kể cả với kẻ thù xâm lược.

Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Đối ngoại hòa hiếu
Ngoại giao đại diện cho văn hóa của một dân tộc trong sự
giao lưu với văn hóa của các dân tộc khác.
Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa kiệt xuất và
nhà ngoại giao lỗi lạc trong Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể
hiện rõ nét ở tính văn hóa trong mục tiêu giải phóng dân tộc,
giải phóng con người và đấu tranh vì những giá trị tốt đẹp
của nhân loại; ở tính chính nghĩa và truyền thống ngoại giao

hòa hiếu, nhân đạo, tôn trọng hòa bình; ở sự tiếp thu và tôn
trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa; ở phong cách ứng xử
ngoại giao dung dị và nhân ái, uyên bác và tinh tế dễ đi vào
lòng người.
Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa luôn được thể hiện vô
cùng rõ nét, nhất là trong cách hành xử theo phương châm coi
trọng hòa hiếu, hòa bình, đề cao văn hóa đối thoại trong quan
hệ với các nước, kể cả với kẻ thù xâm lược.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp gia đình Luật sư Loseby ở Hà Nội
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Người thực hiện “hòa để tiến”, nhân nhượng với Pháp để
đuổi nhanh quân Tưởng về nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sang Pháp 4 tháng để đối
thoại (từ tháng 5-10/1946). Người đã nhận định rằng “Vấn đề
lúc này, không phải là muốn hay không muốn đánh. Vấn đề là
biết mình biết người, nhận định một cách khách quan những
điều kiện lời lãi trong nước và ngoài nước mà chủ trương cho
đúng”.
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 cũng là một ví dụ điển hình của
chủ trương ưu tiên đối thoại nhằm kéo dài hòa bình để tăng
cường lực lượng chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến.
Theo đúng phương châm hòa hiếu, đối với Người việc tiến
hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng.
Ngay cả khi bắt buộc phải tiến hành chiến tranh để bảo vệ
đất nước, Người vẫn tìm mọi cách cứu vãn hòa bình.
Trong kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh nhiều lần gửi
thư cho Chính phủ và nhân dân Pháp, cho tướng lĩnh, binh sĩ
quân đội Pháp và những kiều dân Pháp ở Việt Nam, cho các
chính phủ, các nhà hoạt động chính trị, văn hóa và nhân dân
các nước, vừa tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân
Pháp, vừa kêu gọi đàm phán hòa bình.
Trong lời kêu gọi Chính phủ và nhân dân Pháp (10/1/1947),
Người viết: “Chúng tôi muốn hòa bình ngay để máu người
Pháp và Việt ngừng chảy. Những dòng máu đó chúng tôi đều
quý như nhau”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Chủ tịch Đoàn Xô-viết
tối cao Liên Xô - K. E. Vorosilov - Ngày 26 tháng 8 năm 1957.

Hòa hiếu luôn là phương châm nhất quán của Người trong
hoạt động đối ngoại. Xuất phát từ tình yêu thương con người,
quý trọng sinh mạng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm
mọi cách ngăn chặn xung đột vũ trang, tận dụng mọi khả
năng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Khi quân Mỹ tăng cường chiến tranh, một mặt Người kêu
gọi quân dân ta “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược,”
đồng thời chủ trương vừa đánh vừa đàm để kết thúc chiến
tranh.

Trong năm 1945-1946, đất nước đứng trước nhiều kẻ thù
nguy hiểm, cách mạng Việt Nam trong tình thế “ngàn cân treo
sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chủ trương đối thoại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đối ngoại rộng mở với
phương châm “thêm bạn bớt thù”, phải làm cho nước mình ít
kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết, và tránh đối
đầu “không gây thù oán với một ai”.

Người thực hiện “Hoa - Việt thân thiện” vừa nhằm hòa với
Tưởng, hạn chế hành động chống phá cách mạng Việt Nam
của chúng vừa để rảnh tay đối phó với thực dân Pháp.
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Cũng như vậy, trong kháng chiến chống Mỹ, Người đã gửi
nhiều thông điệp cho các nhà cầm quyền Mỹ, đề nghị đàm
phán hòa bình để kết thúc chiến tranh.

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Thêm bạn bớt thù

Phát biểu nhân dịp Quốc khánh lần thứ 10 của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1955), Người tuyên bố: “Trong
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Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Trường Đại học Tổng hợp MGU - ngày 16 tháng 7 năm 1955
quan hệ đối với các nước khác, chính sách của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa là rõ ràng và trong sáng: Đó là một chính
sách hòa bình và quan hệ tốt”.

muốn người làm cho mình” cũng luôn là một nguyên tắc nhất
quán và xuyên suốt trong văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ
Chí Minh.

Như vậy, lập trường yêu chuộng hòa bình của Chủ tịch Hồ
Chí Minh vừa rõ ràng, nhất quán vừa thể hiện mối quan hệ
biện chứng giữa ý chí quyết tâm bảo vệ hòa bình không chỉ
cho đất nước mình mà còn góp phần giữ nền hòa bình chung.

Người nói: “Nhân dân Việt Nam vĩnh viễn không để cho
bất cứ kẻ nào xâm lược nước mình, đồng thời cũng vĩnh viễn
không xâm lược nước khác. Nhân dân VN luôn luôn ủng hộ
tất cả những cuộc đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ hòa
bình thế giới”.

Người nói: “Nhân dân Việt Nam tin chắc rằng mọi sự phân
tranh trên thế giới đều có thể giải quyết bằng cách hòa bình;
tin chắc rằng các nước dù chế độ xã hội khác nhau và hình
thái ý thức khác nhau cũng đều có thể chung sống hòa bình
được”.

Tư tưởng nhân đạo, đề cao chính nghĩa, đạo lý vì hòa bình
và cuộc sống độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân tất cả các
dân tộc của Người là biểu hiện văn hóa nhất của nhân loại.

Tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia dân tộc khác
theo quan điểm “mình chớ làm cho người những điều không
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