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I/ Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng HCM về chiến tranh.

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh
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- Chiến tranh là một hiện tượng chính trị - xã hội
Chiến tranh là hiện tượng chính trị xã hội có

tính lịch sử đó là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức 
giữa các giai cấp nhà nước hoặc liên minh giữa  các 
nước nhằm đạt mục đích chính trị nhất định. Theo 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin thì chiến tranh 
là kết quả của những quan hệ giữa người với người 
trong xã hội. Nhưng nó không phải là những mối quan 
hệ giữa người với người nói chung, mà là mối quan hệ
giữa những tập đoàn người có lợi ích cơ bản đối lập 
nhau. Chiến tranh được thể hiện dưới một hình thức 
đặc biệt, sử dụng một công cụ đặc biệt đó là bạo lực vũ
trang.
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Chế độ công xã nguyên thuỷ tuy tồn tại trải qua hàng 
vạn năm nhưng chưa hề có chiến tranh, tuy nhiên thỉnh 
thoảng có sự sung đột tranh giành giữa các bộ lạc về khu vực 
trăn thả trồng trọt, nguồn nước, bải cỏ vùng săn bắn…đó là
hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên tự phát. 

Từ khi có chế độ chếm hữu nô lệ, có giai cấp, đối 
kháng, đã nảy sinh mâu thuẫn và giải  quyết mâu thuẫn. Giai 
cấp cầm quyền sử dụng lực lượng và các phương tiện để duy 
trì lợi ích về chính trị và kinh tế cho giai cấp thống trị. Lênin 
chỉ rõ còn chủ nghĩa đế quốc là còn nguy cơ xảy ra chiến 
tranh, chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc. Như 
vậy chiến tranh có nguồn gốc từ chế độ chiếm hữu tư nhân 
về tư liệu sản suất, có đối kháng giai cấp và áp bức  bóc lột, 
chiến tranh không phải là một định mệnh gắn liền con người 
và xã hội loài người. Muốn xoá bỏ chiến tranh phải xoá bỏ
nguồn gốc sinh ra nó.
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- Bản chất chiến tranh theo Lênin : “chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị
bằng bạo lực.
“Chính trị là sự phản ánh tập trung của kinh tế” Chính trị là mối quan hệ
giữa các giai cấp giữa các dân tộc, chính trị là sự thống nhất giữa các đường 
lối đối nội, đối ngoại. Như vậy chiến tranh chỉ là một bộ phận phục vụ cho 
chinh trị và nhiệm vụ của chính trị điều được tiếp tục thực hiện trong chiến 
tranh, chính trị chi phối và quyết định toàn bộ tiến trình và kết cục chiến 
tranh, chính trị chỉ đạo toàn bộ của tiến trình và kết cục của chiến tranh. 
Chính trị quy định mục tiêu và điều chỉnh mục tiêu, sử dụng kết quả trên cơ 
sở thắng lợi hay thất bại của chiến tranh. Chiến tranh có thể làm thay đổi 
đường lối, chính sách, thậm chí có thể làm thay đổi cả thành phần lãnh đạo 
chính trị trong các bên tham chiến. Chiến tranh có thể đẩy lùi sự chiến mùi 
của cách mạng hoặc làm mất đi tình thế cách mạng. 
Trong thời đại ngày nay chiến tranh có những thay đổi về phương thức tác 
chiến, vũ khí trang bị song bản chất không có gì thay đổi. Chiến tranh vẩn là
sự tiếp tục chinh trị của các nhà nước và giai cấp nhất định. Đường lối chính 
trị của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch  vẫn chứa đựng nguy cơ 
chiến tranh.
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2. Tư tưởng HCM về chiến tranh

Trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng, HCM đã sớm 
đánh giá đúng dắn bản chất, quy luật của chiến tranh, tác động 
của chiến tranh đến đời sống xã hội.

Khi nói về bản chất của chủ nghĩa đế quốc, HCM đã khái 
quát bằng hình ảnh “ con đỉa hai vòi”, một vòi hút máu nhân dân 
lao động chính quốc, một vòi hút máu nhân dân lao động thuộc 
địa. Trong hội nghị Véc – Xây , HCM đã vạch trần bản chất, bộ
mặt thật của sự xâm lược thuộc địa và chiến tranh cướp bóc của 
chủ nghĩa thực dân Pháp. “Người Pháp khai hoá văn minh bằng 
rượu lậu, thuốc phiện”. 

Nói về mục đích cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
Người khẳng định : “Ta giữ gìn non sông đất nước của ta, chỉ
chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Còn thực 
dân phản động Pháp thì mong ăn cước nước ta, mong bắt dân ta 
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Như vậy, HCM đã chỉ rõ, cuộc chiến tranh do thực dân 
Pháp tiến hành ở nước ta là cuộc chiến tranh xâm lược. 
Ngược lại cuộc chiến tranh của nhân dan ta chống thực dân 
Pháp xâm lược là cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ độc lập thống 
nhất chủ quyền của đất nước.

Xác định tính chất xã hội của chiến tranh, phân tích 
tính chất chính trị – xã hội của chiến tranh xâm lược thuộc 
địa, chiến tranh ăn cước của chủ nghĩa đế quốc, chỉ ra tính 
chất chính nghĩa của chiến tranh giải phóng dân tộc.

Trên cơ sở mục đích chính trị của chiến tranh, HCM 
đã xác định tính chất xã hội của chiến tranh, chiến tranh xãm 
lược là phi nghĩa, chiến tranh chống xâm lược là chính nghĩa, 
từ đó xác định thái độ của chúng ta là ủng hộ chiến tranh 
chính nghĩa, phản đối chiến tranh phi nghĩa.
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KÕ thõa vµ ph¸t triÓn t tëng cña cò nghÜa M¸c -
Lªnin vÒ b¹o lùc c¸ch m¹ng, HCM ®· vËn dông s¸ng t¹o vµo 
thùc tiÔn chiÕn tranh c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ngêi kh¼ng 
®Þnh : “ChÕ ®é thùc d©n, tù b¶n th©n nã ®· lµ mét hµnh 
®éng b¹o lùc, ®éc lËp tù do kh«ng thÓ cÇu xin mµ cã ®îc, 
ph¶i dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng chèng  l¹i b¹o lùc ph¶n c¸ch m¹ng, 
giµnh lÊy chÝnh quyÒn vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn”.

B¹o lùc c¸ch m¹ng theo t tëng Hå ChÝ Minh ®îc t¹o 
thµnh bëi søc m¹nh cña toµn d©n, b»ng c¸c lùc lîng chÝnh 
tri, lùc lîng vò trang vµ kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ®Êu tranh 
chÝnh trÞ víi ®Êu tranh vò trang.

C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh lu«n coi con ngêi lµ nh©n tè ®ãng vai trß quyÕt 
®Þnh nhÊt ®èi víi th¾ng lîi cña chiÕn tranh. Ngêi chñ tr¬ng 
ph¶i dùa vµo d©n, coi d©n lµ gèc lµ cét nguån cña søc m¹nh.

Ngêi nãi “Ngêi tríc sóng sau”, “Vò khÝ cÇn nhng 
quan träng h¬n lµ ngêi cÇm sóng”.
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NÐt ®Æc s¾c trong vµ næi bËt trong t tëng Hå ChÝ Minh 
vÒ chiÕn tranh lµ: TiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n, thùc 
hiÖn toµn d©n ®¸nh giÆc, lÊy lùc lîng vò trang nh©n d©n 
lµm nßng cèt. Ngêi nãi “V× cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ cuéc 
kh¸nh chiÕn toµn d©n, cÇn ph¶i ®éng viªn toµn d©n, vò trang 
toµn d©n”. Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p bïng næ ngµy 19-12-
1946. Chñ TÞch Hå ChÝ Minh kªu gäi 

“BÊt kú ®µn «ng, ®µn bµ, bÊt kú ngêi giµ, ngêi trÎ, 
kh«ng chia t«n gi¸o, ®¶ng ph¸i, d©n téc. HÔ lµ ngêi ViÖt Nam 
th× ph¶i ®øng lªn ®¸nh thùc d©n Ph¸p, cøu Tæ Quèc”.Trong 
cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøc níc, Ngêi tiÕp tôc kh¼ng 
®Þnh “ Ba m¬i triÖu ®ång bµo ta ë c¶ hai miÒn, bÊt kú giµ trÎ
g¸i trai, ph¶i  lµ ba m¬i triÖu chiÕn sü anh hïng diÖt Mü cøc 
níc quyÕt giµnh th¾ng lîi cuèi cïng”.  Môc ®Ých tiÕn hµnh 
chiÕn tranh nh©n d©n lµ nh»m: Huy ®éng tíi møc cao nhÊt 
søc ngêi, søc cña, trÝ th«ng minh, tµi n¨ng, s¸ng t¹o cña 
nh©n d©n c¶ níc vµo cuéc kh¸ng chiÕn chèng kÎ thï, t¹o ra 
thÕ vµ lùc h¬n ®Þch ®Ó th¾ng chóng, buéc chóng ph¶i 
®êng ®Çu víi ý chÝ quyÕt t©m ®¸nh giÆc cña c¶ d©n téc 
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Theo t tëng H« ChÝ Minh, ®¸nh giÆc ph¶i b»ng søc 
m¹nh cña toµn d©n, trong ®ã ph¶i cã lùc lîng vò trang lµm 
nßng cèt. Lùc lîng vò trang ph¶i tæ chøc híng dÉn, lµm chç
dùa vÒ mÆt qu©n sù ®Ó nh©n d©n ®¸nh giÆc, do ®ã ph¶i 
hÕt søc quan t©m x©y dùng lùc lîng vò trang ba thø qu©n.

Kh¸nh chiÕn toµn d©n ph¶i ®i ®«i víi kh¸nh chiÕn 
toÇn diÖn, ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n, 
®¸nh ®Þch trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn: Qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh 
tÕ,v¨n ho¸…

§Êu tranh qu©n sù lµ h×nh thøc chñ yÕu cña chiÕn 
tranh, theo chñ tÞch Hå ChÝ Minh “ Qu©n sù lµ viÖc chñ chèt 
trong kh¸ng chiÕn”. Nhng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ
®Ó ®èi phã víi h×nh thøc kh¸c. “Th¾ng lîi qu©n sù ®em l¹i 
th¾ng lîi cho chÝnh trÞ, th¾ng lîi cho chÝnh trÞ sÏ lµm cho 
th¾ng lîi qu©n sù to lín h¬n”. §Êu tranh ngo¹i giao lµ mÆt 
trËn cã ý nghÜa chiÕn lược: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ
tr¬ng võa “®¸nh” võa “®µm” ®Ó giµnh th¾ng lîi…®ång thêi 
chó träng tuyªn truyÒn ®èi ngo¹i ®Ó v¹ch mÆt, c« lËp kÎ thï
vµ tranh thñ sù ñng hé, gióp ®ì cña quèc tÕ.
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Kinh tÕ lµ mÆt trËn quan träng trong chiÕn 
tranh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n coi “ Ruéng 
rÉy lµ chiÕn trêng, cuèc cµy lµ vò khÝ, nhµ
n«ng lµ chiÕn sÜ”, “Tay cµy tay sóng, tay bóa 
tay sóng”. Ra søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ó phôc 
vô kh¸ng chiÕn. 

§èi mÆt víi mÆt trËn v¨n ho¸, chñ tÞch Hå
ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: V¨n ho¸ lµ mét mÆt trËn 
vµ yªu cÇu mçi v¨n nghÖ sÜ ph¶i lµ mét chiÕn 
sÜ trªn mÆt trËn Êy.
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II/ Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng 
HCM vÒ qu©n ®éi
1. Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ qu©n ®éi.

Theo Ph.¡ng ghen “Qu©n ®éi lµ mét tËp ®oµn ngêi cã 
vò trang, cã tæ chøc do nhµ níc x©y dùng ®Ó dïng vµo cuéc 
chiÕn tranh tiÕn c«ng hoÆc phßng ngù”.

Nh vËy theo Ph.¡ng ghen, qu©n ®éi lµ mét tæ chøc 
cña giai cÊp vµ nhµ níc nhÊt ®Þnh, lµ c«ng cô b¹o lùc vò 
trang chñ yÕu nhÊt, lµ lùc lîng nßng cèt ®Ó nhµ níc, giai 
cÊp tiÕn hµnh chiÕn tranh vµ ®Êu tranh vò trang.

Cïng víi viÖc nghiªn cøu chiÕn tranh, C¸c M¸c vµ
Ph.¡ng ghen ®· v¹ch râ: Qu©n ®éi lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó
tiÕn hµnh chiÕn tranh.

Trong ®iÒu kiÖn chñ nghÜa t b¶n ®· ph¸t triÓn 
sang chñ nghÜa ®Õ quèc. V.l.Lªnin nhÊn m¹nh chøc n¨ng c¬
b¶n cña qu©n ®éi ®Õ quèc lµ ph¬ng tiÖn qu©n sù ®Ó ®¹t 
®îc môc ®Ých chÝnh trÞ ®èi ngo¹i vµ duy tr× quyÒn thèng 
trÞ cña bän bãc lét ®èi víi nh©n d©n lao ®éng trong níc.
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- Nguån gèc ra ®êi cña qu©n ®éi
Tõ khi qu©n ®éi xuÊt hiÖn ®Õn nay, ®· cã kh«ng Ýt 

nhµ lÝ luËn ®Ò cËp ®Õn nguån gèc, b¶n chÊt cña qu©n déi 
trªn c¸c phÝa c¹nh kh¸c. Nhng chØ cã chñ nghÜa M¸c - Lªnin 
míi lÝ gi¶i ®óng ®¾n vµ khoa häc vÒ hiÖn tîng chÝnh trÞ x·
héi ®Æc thï nµy.

Chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· chøng minh mét c¸ch khoa 
häc vÒ nguån gèc ra ®êi cña qu©n ®éi tõ sù ph©n tÝch c¬
së kinh tÕ - x· héi vµ kh¼ng ®Þnh : Qu©n ®éi lµ mét hiÖn 
tîng lÞch sö, ra ®êi trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña 
loµi ngêi, khi xuÊt hiÖn chÕ ®é t h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ
sù ®èi kh¸ng giai cÊp ®· lµm n·y sinh nhµ níc thèng trÞ bãc 
lét. §Ó b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thãng trÞ vµ ®µn ¸p quÇn 
chóng nh©n d©n lao ®éng, giai cÊp thèng trÞ ®· tæ chøc ra 
lùc lîng vò trang thêng trùc lµm c«ng cô vò trang cña nhµ
níc.
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- B¶n chÊt giai cÊp cña qu©n ®éi.
Khi bµn vÒ b¶n chÊt cña qu©n ®éi, chñ nghÜa 

M¸c - Lªnin kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt cña qu©n ®éi lµ
c«ng cô b¹o lùc vò trang cña mét giai cÊp, mét nhµ
níc nhÊt ®Þnh. Do ®ã b¶n chÊt giai cÊp cña qu©n 
®éi lµ b¶n chÊt cña giai cÊp cña nhµ níc ®· tæ chøc 
nu«i d÷ng vµ sö dông nã.

C¸c giai cÊp bãc lét còng nh nhµ t tëng cña 
hä t×m mäi c¸ch che dÊu b¶n chÊt gi¸i cÊp cña qu©n 
®éi, che dÊu thùc chÊt qu©n ®éi lµ c«ng cô b¶o vÖ
quyÒn lîi cña giai cÊp thèng trÞ sinh ra nã. Hä g¸n cho 
qu©n ®éi lµ lùc lîng “Siªu giai cÊp” “trung lËp vÒ 
chÝnh trÞ” hoÆc lµ lùc lîng b¶o vÖ lîi Ých cho mäi 
tÇng líp trong x· héi.
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C¸c M¸c vµ ¡ng ghen ®· kh¸i qu¸t tÝnh quy luËt cña qu¸
tr×nh n©ng cao søc m¹nh chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi. C¸c «ng 
nhËn m¹nh mèi liªn hÖ trong qu©n ®éi vµ m«i liªn hÖ cña 
qu©n ®éi víi c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi, kh¼ng ®Þnh søc 
m¹nh chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi phô thuéc rÊt nhiÒu nh©n tè
nh: con ngêi, c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x·
héi, vò khÝ trang bÞ, khoa häc qu©n sù vµ ph¬ng thøc s¶n 
xuÊt. C¸c «ng chó träng ®Õn kh©u ®µo t¹o c¸n bé chØ huy 
qu©n sù, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ tµi n¨ng cña nhiÒu nhµ qu©n 
sù næi tiÕng trong lÞch sö, ®ång thêi phª ph¸n sù yÕu kÐm 
cña nhiÒu tíng lØnh qu©n sù.

B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lý luËn cña C¸c M¸c vµ ¡ng ghen 
vÒ qu©n ®éi, Lªnin ®· chØ râ: søc m¹nh chiÕn ®Êu cña qu©n 
®éi phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. §Æc biÖt Lªnin kh¼ng 
®Þnh, vai trß quyÕt ®Þnh cña nh©n tè chÝnh trÞ tinh thần 
trong chiÕn tranh. “Trong mäi cuéc chiÕn tranh, rèt cuéc 
th¾ng lîi ®Òu tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i chÝnh trÞ tinh thÇn cña 
quÇn chóng ®ang ®á m¸u trªn chiÕn trêng quyÕt ®Þnh”.
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- Nguyªn t¾c x©y dùng qu©n ®éi kiÓu míi cña 
Lªnin.

V.l.Lªnin ®· kÕ tôc, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lý luËn 
cña C¸c M¸c v¸ Ph.¡ng ghen vÒ qu©n ®éi vµ vËn dông 
thµnh c«ng vÒ x©y dùng qu©n ®éi kiÓu míi cña giai 
cÊp v« s¶n ë níc Nga X« ViÕt.

Nh÷ng nguyªn t¾c bao gåm: Qu©n ®éi ph¶i ®îc 
®Æt díi sù l¶nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n, t¨ng cêng b¶n 
chÊt giai cÊp c«ng nh©n, ®oµn kÕt thèng nhÊt qu©n 
®éi víi nh©n d©n, trung thµnh víi chñ nghÜa quèc tÕ v«
s¶n, x©y dùng chÝnh quy, kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬
cÊu tæ chøc, ph¸t triÓn hµi hoµ qu©n chñng, binh 
chñng, s½n sµng chiÕn ®Êu… Trong ®ã sù l·nh ®¹o 
cña §¶ng céng s¶n lµ nguyªn t¾c quan träng nhÊt, 
quyÕt ®Þnh søc m¹nh, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu©n 
®éi kiÓu míi.

Ngµy nay, nhng nguyªn t¾c vÒ x©y dùng qu©n 
®éi kiÓu míi cña Lªnin vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ. §ã lµ c¬
së lý luËn cho §¶ng céng s¶n x©y dùng qu©n ®éi XHCN 
cña m×nh.
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2. 2. T tëng HCM vÒ qu©n ®éi
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- Kh¼ng ®Þnh sù ra ®êi cña qu©n ®éi lµ mét tÊt yÕu, lµ vÊn 
®Ò cã t×nh quy luËt trong ®Êu tranh giai cÊp, ®Êu tranh d©n 
téc ë ViÖt Nam.

Ngµy 22-12-1944, §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n -
tiÒn th©n của qu©n ®éi ta hiÖn nay ra ®êi. Sù thµnh lËp cña qu©n ®éi 
xuÊt ph¸t tõ chÝnh yªu cÇu cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, 
gi¶i phãng giai cÊp ë níc ta. 

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu ph¶i dïng 
b¹o lùc c¸ch m¹ng ®Ó giµnh vµ gi÷ chÝnh quyÒn. B¹o lùc c¸ch m¹ng theo 
t tëng HCM bao gåm hai lùc lîng lµ: Lùc lîng chÝnh trÞ vµ lùc lîng vò 
trang, hai h×nh thøc ®Êu tranh chÝnh trÞ, ®Êu tranh qu©n sù, vµ kÕt hîp 
chÆt chÏ hai lùc lîng, hai h×nh thøc ®ã. Theo Ngêi: tiÕn hµnh chiÕn 
tranh nh©n d©n, thùc hiÖn toÇn d©n ®¸nh giÆc nhng ph¶i lÊy lùc lîng 
vò trang lµm nßng cèt. V× vËy ngay tõ ®Çu Chñ tÞch HCM ®· x¸c ®Þnh 
ph¶i “ tæ chøc qu©n ®éi c«ng n«ng” chuÈn bÞ lùc lîng cho tæng khëi 
nghÜa. X©y dùng qu©n ®éi kiÓu míi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n 
d©n lao ®éng cña d©n téc ViÖt Nam, ®Æt díi sù l¶nh ®¹o cña §¶ng céng 
s¶n ViÖt Nam.



- Tæ chøc lùc lîng nh©n d©n ViÖt Nam - Qu©n ®éi 
nh©n d©n.

X©y dùng lùc lîng vò trang (LLVT), theo Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh ph¶i trªn c¬ së x©y dùng lùc lîng chÝnh trÞ quÇn 
chóng. vÒ tæ chøc, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ tr¬ng: Ph¶i 
lùa chän c¸n bé, chiÕn sü tõ c¸c ®éi du kÝch, c¸c ®éi tù vÖ
®Ó x©y dùng qu©n ®éi chÝnh quy. Khi x©y dùng qu©n ®éi 
chÝnh quy, vÉn duy tr× d©n qu©n du kÝch vµ LLVT ®Þa 
ph¬ng.§ã chÝnh lµ h×nh thøc tæ cøc LLVT nh©n d©n ba 
thø qu©n: Bå ®éi chñ lùc, bå ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n 
du kÝch. Bé ®éi chñ lùc, bå ®éi ®Þa ph¬ng hîp thµnh qu©n 
®éi nh©n d©n.
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- Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam mang b¶n chÊt 
giai cÊp c«ng nh©n, tÝnh nh©n d©n vµ tÝnh d©n téc 
s©u s¾c.

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh: Qu©n ®éi lµ
nh©n d©n c¸ch m¹ng, mang b¶n chÊt giai cÊp céng 
nh©n , cã tÝnh nh©n d©n vµ tÝnh d©n téc s©u s¾c . 
§ã lµ mét ®éi qu©n cña nh©n d©n, do d©n x©y dùng, 
v× nh©n d©n mµ chiÕn ®Êu vµ Ngêi thêng xuyªn 
quan t©m x©y dùng mèi quan hÖ m¸u thÞt qu©n ®éi 
víi nh©n d©n, coi ®ã lµ nguån gèc t¹o nªn søc m¹nh 
qu©n ®éi . Ngêi nãi  “ d©n nh níc qu©n nh c¸, nÕu 
qu©n ®éi t¸ch rêi nh©n d©n th× kh«ng thÓ lËp ®îc 
c«ng”. Trong néi bé qu©n ®éi, Ngêi c¨n dÆn: ph¶i 
®oµn kÕt c¸n bé chiÕn sÜ “tõ trªn xuèng díi ®ång cam 
céng khæ”.
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- VÒ søc m¹nh chiÕn ®Êu cña qu©n ®«i
Theo t tëng HCM lµ søc m¹nh tæng hîp cña nhiÒu yÕu 

tè: ChÝnh trÞ tinh thÇn, kû luËt, tæ chøc, chØ huy, vò khÝ,  
trang bÞ, tr×nh ®é kü chiÕn thuËt, c«ng t¸c ®¶m b¶o… Trong 
®ã yÕu tè con ngêi víi tr×nh ®é chÝnh trÞ cao gi÷ vai trß
quyÕt ®Þnh. Trong mèi quan hÖ qu©n sù bao giê Ngêi còng 
nhÊn m¹nh nguyªn t¾c x©y dùng qu©n ®éi vÒ chÝnh trÞ. §ã lµ
vÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh, ®¶n b¶o qu©n ®éi ta trë
thµnh lùc lîng chÝnh trÞ, lùc lîng chiÕn ®Êu trung thµnh, tin 
cËy cña §¶ng vµ nhµ níc, mét qu©n ®éi mang b¶n chÊt c¸ch 
m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n , mét qu©n ®éi cña d©n, do d©n, 
v× d©n. Ngêi nãi : Qu©n sù mµ kh«ng cã chÝnh trÞ nh c©y 
kh«ng cã gèc, v« dông mµ l¹i cã h¹i. Cïng víi x©y dùng vÒ 
chÝnh trÞ, chñ tÞch HCM ®ång thêi nhÊn m¹nh ch¨m lo  x©y 
dùng qu©n ®éi trªn c¸c mÆt kh¸c.. §Ó qu©n ®éi cã ®ñ søc 
m¹nh chiÕn ®Êu th¾ng mäi kÎ thï hoµn thµnh tèt mäi nhiªm vô.
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- Chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu©n ®éi lµ ®éi qu©n chiÕn ®Êu, ®éi 
qu©n c«ng t¸c vµ ®éi qu©n s¶n xuÊn.

Qu©n ®éi ta céng cô b¹o lùc chñ yÕu cña §¶ng, nhµ níc, 
chøc n¨ng c¬ b¶n lµ s½n s»ng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu th¾ng lîi 
b¶o vÖ tæ quèc, b¶o vÖ §¶ng, nhµ níc, nh©n d©n. 

Qu©n ®éi ta lµ qu©n ®éi c¸ch m¹ng, qu©n ®éi cña d©n, do 
d©n, v× d©n. Do ®ã lùc lîng chÝnh trÞ, lµ lùc lîng chiÕn ®Êu 
trung thµnh, tin cËy cña §¶ng, nhµ níc, nh©n d©n, ngay tõ ®Çu 
qu©n ®éi ®îc Hå chñ tÞch ®Æt tªn lµ “§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn 
gi¶i phãng qu©n” nghÜa lµ chÝnh trÞ quan träng h¬n qu©n sù. 
Sau khi niÒm B¾c ®îc gi¶i phãng, HCM x¸c ®Þnh  qu©n ®éi ta 
cã hai nhiÖm vô chÝnh: 

Mét lµ x©y dùng mét ®éi qu©n ngay cµng hïng m¹nh vµ
s½n sµng chiÕn ®Êu. 

Hai lµ, thiÕt thùc tham giai lao ®éng s¶n xuÊt gãp phÇn 
x©y dùng CNXH”. 
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III/ Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ b¶o 
vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa
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1.  B¶o vÖ Tæ quèc XHCN lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan

1.  B¶o vÖ Tæ quèc XHCN lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan
- XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu b¶o vÖ thµnh qu¶ c¸ch m¹ng 

cña giai cÊp c«ng nh©n. Trong ®iÒu kiÖn giai cÊp t s¶n 
n¾m chÝnh quyÒn, C.M¸c vµ Ph.¡ngghen chØ ra r»ng, giai 
cÊp c«ng nh©n ph¶i ®Êu tranh trë thµnh giai cÊp d©n téc, 
khi Êy chÝnh giai cÊp c«ng nh©n lµ ngêi ®¹i diÖn cho Tæ
quèc, hä cã nhiÖm vô ph¶i ®Èy lïi sù tÇn c«ng cña bän ph¶n 
CM.

- XuÊt ph¸t tõ quy luËt x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®i 
®«i víi viÖc b¶o vÖ Tæ quèc XHCN. Lªnin lµ ngêi cã c«ng 
®ãng gãp to lín trong viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÎn häc thuyÕ vÒ 
b¶o vÖ tæ quèc XHCN trong giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa, 
ngêi kh¼ng ®Þnh : “ kÓ tõ ngµy 25-10-1917, chóng ta lµ
nh÷ng ngêi chñ b¶o vÖ Tæ quèc, chóng ta t¸n thµnh b¶o vÖ
tæ quèc, nhng cuéc chiÕn tranh gi÷ níc mµ chóng ta ®ang 
®i tíi lµ mét cuéc chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc XHCN, b¶o vÖ
CNXH víi t c¸ch lµ Tæ quèc ”.



- XuÊt ph¸t tõ quy luËt ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu  
cña chñ nghÜa ®Õ quèc. Ngay tõ nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ XIX, 
Lªnin ®· chØ ra, do quy luËt ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu  cña 
chñ nghÜa ®Õ quèc mµ chñ nghÜa x· héi cã thÓ giµnh 
th¾ng lîi kh«ng ®ång thêi ë c¸c níc. Do ®ã, trong suèt thêi k×
qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªn chñ nghÜa c«n gj s¶n trªn 
ph¹m vi thÕ giíi, CHXN vµ CHTB lµ hai chÕ ®é x· héi ®èi lËp 
nhau cïng tån t¹i vµ ®Êu tranh víi nhau hÕt søc quyÕt liÖt.

- XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt, ©m mu cña kÎ thï vµ thùc tiÔn 
c¸ch m¹ng thÕ giíi. Sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng XHCN, giai cÊp 
t s¶n trong n¬c tuy ®É bÞ ®¸nh ®æ vÒ mÆt chÝnh trÞ, 
nhng vÊn cha tõ bá tham väng muèn quay trë lai ®Þa vÞ 
thèng trÞ ®· mÊt. Do vËy, chóng t×m mäi c¸ch liªn kÕt víi c¸c 
phÇn tö ph¶n ®éng vµ chñ nghÜa t b¶n bªn ngoµi hßng lËt 
®æ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cßn non trÎ cña giai cÊp c«ng 
nh©n. 
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2. B¶o vÖ Tæ quèc XHCN lµ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña 
toµn d©n téc, toµn thÓ giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n 
lao ®éng.
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Ngêi chØ râ : b¶o vÖ Tæ quèc XHCN lµ nhiÖm vô, lµ tr¸ch 
nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, cña giai cÊp v« s¶n trong níc, 
nh©n d©n lao ®éng vµ giai cÊp vo s¶n thÕ giíi cã nghÜa vô ñng hé
sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc XHCN, Lªnin lu«n nh¾c nhë mäi ngêi 
ph¶i lu«n nªn cao c¶ch gi¸c, ®¸nh gi¸ ®óng kÎ thï, tuyÖt ®èi kh«ng 
chñ quan, ph¶i cã th¸i ®é nghiªm tóc víi quèc phßng. Ngêi lu«n lạc 
quan tin tëng vµo søc m¹nh b¶o vÖ Tæ quèc cña giai cÊp c«ng 
nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. 

Ngêi kh¼ng ®Þnh : “Kh«ng bao giê ngêi ta cã thÓ chiÕn 
th¾ng ®îc mét d©n téc mµ ®a sè c«ng nh©n vµ n«ng d©n ®· biÕt, 
®· c¶m vµ tr«ng thÊy r»ng hä b¶o vÖ chÝnh quyÒn của m×nh, 
chÝnh quyÒn X« ViÕt, chÝnh quyÒn của nh÷ng ngêi lao ®éng, 
r»ng hä b¶o vÖ sù nghiÖp mµ mét khi th¾ng lîi sÏ ®¶m b¶o cho hä
còng nh con c¸i hä cã kh¶ n¨ng hëng thô mäi thµnh qu¶ v¨n ho¸, 
mäi thµnh qu¶ lao ®éng cña con ngêi ”.



3. b¶o vÖ Tæ quèc XHCN, ph¶i thêng xuyªn t¨ng cêng 
tiÒm lùc quèc phßng g¾n víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
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Häc thuyÕ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña Lªnin ®·
kh¼ng ®Þnh : B¶o vÖ Tæ quèc XHCN lµ sù nghiÖp 
thiªng liªng, cao c¶, mang tÝnh c¸ch m¹ng, chÝnh nghÜa 
cã ý nghi· quèc tÕ s©u s¾c, sù nghiÖp ®ã ph¶i ®îc 
quan t©m, chuÈn bÞi chu ®¸o vµ kiªn quyÕt. Lªnin ®· ®a 
ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc nh : cñng cè
chÝnh quyÒn X« ViÕt c¸c cÊp ; bµi trõ néi ph¶n, tiªu diÖt 
bon b¹ch vÖ ; ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi v¨n 
ho¸, khoa häc kÜ thuËt ,vËn dông ®êi lèi ®èi ngo¹i kh«n 
khÐo,  kiªn ®Þnh vÒ nguyªn t¾c, mÒm dÎo vÒ s¸ch lîc, 
triÖt ®Ó lîi dông m©u thuÈn trong hµng ngò kÎ thï ; hÕt 
søc ch¨m lo x©y dùng qu©n ®éi kiÓu míi.



4. §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o mäi mÆt sù nghiÖp 
b¶o vÖ Tæ quèc XHCN
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Lªnin chØ ra r»ng : §¶ng c«ng s¶n ph¶i l·nh ®¹o 
méi mÆt sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc . §¶ng ph¶i ®Ò ra 
chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch phï hîp víi t×nh h×nh, cã s¸ng 
kiÕn ®Ó l«i kÐo quÇn chóng vµ ph¶i cã ®éi ngò ®¶ng 
ciªn g¬ng mÉu hi sinh. 

Trong qu©n ®éi, chÕ ®é chÝnh uû ®îc thùc 
hiÖn, c¸n bé chÝnh uû ®îc lÊy tõ ®¹i biÓu u tó cña 
c«ng n«ng, thùc chÊt ®ã lµ ®¹i biÓu cña §¶ng, ®Ó
thùc hiÖn ®îc sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong qu©n ®éi. 
§¶ng híng dẫn, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c giai 
cÊp, c¸c ngµnh c¸c tæ chøc x· héi, c¸c ®oµn thÓ nh©n 
d©n lao ®éng. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nguyªn t¾c cao 
nhÊt lµ nguån gèc søc m¹nh v÷ng ch¾c b¶o vÖ Tæ
quèc XHCN.



IV/ T tëng HCM vÒ b¶o vÖ Tæ quèc
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1. B¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam XHCN lµ mét tÊt yÕu kh¸ch 
quan TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù nghiªpj b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt 
Nam XHCN ®îc Chñ tÞch HCM chØ râ : “ C¸c vua Hïng ®· cã c«ng 
dùng níc, B¸c ch¸u ta ph¶i cïng nhau gi÷ lÊy níc ”. ý chÝ gi÷ níc cña 
Ngêi rÊt s©u s¾c vµ kiªn quyÕt. Trong lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng 
ngµy 19-12-1946, Ngêi nãi: “Chóng ta thµ hi sinh tÊt c¶ chø nhÊt ®Þnh 
kh«ng chÞu mÊt níc, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu lµm n« lÖ”. 

Trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc, Chñ tÞch HCM ®· chØ
ra mét ch©n lÝ r»ng : “ Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do ”. “ HÔ cßn 
mét tªn x©m lîc trªn ®Êt níc, th× ta cßn ph¶i tiÕp tôc chiÕn ®Êu quet 
s¹ch nã ®i ”, tríc khi ®i xa trong b¶n di chóc Ngêi dÆn: “Cuéc kh¸ng 
chiÕn chèng MÜ cøu níc cã thÓ cßn kÐo dµi, ®ång bµo ta cã thÓ ph¶i 
hi sinh nhiÒu cña nhiÒu ngêi. Dï sao chóng ta ph¶i ®¸nh th¾ng giÆc 
MÜ ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn ”. ý chÝ quyÕt t©m gi¶i phãng d©n téc, 
b¶o vÖ Tæ quèc lµ t tëng xuyªn suèt trong cuéc ®êi c¸ch m¹ng cña 
Chñ tÞch HCM.



2. Môc tiªu b¶o vÖ Tæ quèc lµ ®éc lËp d©n téc vµ chñ
nghÜa xx· héi, lµ nghÜa vô tr¸ch nhiÖm cña mäi c«ng 
d©n

§éc lËp d©n téc vµ chò nghÜa x· héi lµ môc tiªu 
xuyªn suèt trong t tëng HCM. B¶o vÖ Tæ quãc XHCN lµ
tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña mçi c«ng d©n ViÖt Nam. 
Trong b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp, Ngêi kh¼ng ®Þnh : “
Toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam quyÕt ®em tÊt c¶ tinh thÇn 
vµ lùc lîng, tÝnh m¹ng cña c¶i ®Ó gi÷ quyÒn ®éc lËp Êy 
”. Khi tgùc d©n Ph¸p quay trë l¹i x©m lîc níc ta, Ngêi 
kªu gäi : HÓ lµ ngêi ViÖt Nam th× ph¶i ®øng lªn ®¸nh 
thùc d©n Ph¸p cøu Tæ quèc.

Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc, Ngêi 
kªu gäi nh©n d©nc¶ níc quyÕt t©m chiÕn ®Êu ®Õn 
th¾ng lîi hoµn toµn ®Ó gi¶i phãng miÒn Nam, b¶o vÖ
miÒn B¾c, tiÕn tíi thèng nhÊt Tæ quèc, c¶ níc ®i lªn 
XHCN.
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3. Søc m¹nh b¶o vÖ Tæ quèc lµ søc m¹nh tæng hîp cña c¶
d©n téc, c¶ níc, kÕt hîp víi søc m¹nh thêi ®¹i

Chñ tÞch HCM lu«n nhÊt qu¸n quan ®iÓm : Ph¸t huy hÕt søc 
m¹nh tæng hîp trong nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc XHCN ®ã lµ søc m¹nh 
cña toµn d©n téc, toµn d©n, cña tõng ngêi d©n, c¶u c¸c giai cÊp, c¸c 
ngµnh tõ TW ®Õn c¬ së, lµ søc m¹nh cña c¸c nh©n tè chÝnh trÞ, qu©n 
sù, kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, søc m¹nh truyÒn thèng víi hÞªn ®¹i, søc 
m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i.

So s¸nh vÒ søc m¹nh cña ta víi qu©n x©m lîc trong cuéc kh¸ng 
chiÕn chèng MÜ, ngêi ph©n tÝch : Chóng ta cã chÝnh nghÜa, cã søc 
m¹ng ®oµn kÕt toµn d©n tõ B¾c ®Õn Nam, cã truyÒn thèng ®Êu 
tranh bÊt khuÊt, l¹i cã sù ®ång t×nh ñng hé réng lín cña c¸c níc x· héi 
chñ nghÜa anh em vµ nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ giíi, chóng ta nhÊt 
®Þnh th¾ng lîi. §Ó b¶o vÖ Tæ quèc XHCN, Chñ tÞch HCM rÊt coi 
träng x©y dùng vµ cñng cè nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n 
d©n,  x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n, coi ®ã lµ lùc lîng chñ chèt ®Ó
b¶o vÖ Tæ quèc. Ngêi c¨n dÆn : Chóng ta ph¶i x©y dùng qu©n ®éi 
ngµy cµng hïng m¹nh, s¼n sµng chiÕn ®Êu ®Ó gi÷ g×n hoµ b×nh, b¶o 
vÖ ®Êt níc, b¶o vÖ c«ng cuéc x©y dùng CNXH.
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4. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o sù nghiÖp b¶o vÖ
Tæ quèc ViÖt Nam XHCN.

§¶ng ta lµ ngêi l·nh ®¹o vµ tæ chøc mäi th¾ng lîi cña 
c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam 
XHCN ph¶i do §¶ng l·nh ®¹o. CHñ tÞch HCM nãi : “ §¶ng vµ
chÝnh phñ ph¶i l·nh ®¹o toµn d©n, ra søc cñng cè vµ x©y 
dùng miÒn B¾c tiÕn lªn XHCN, ®ång thêi tiÕp tôc ®Êu trang 
®Ó thèng nhÊt níc nhµ, trªn c¬ së ®éc lËp vµ d©n chñ b»ng 
ph¬ng ph¸p hoµ b×nh ë ¸ §«ng vµ trªn thÕ giíi ” vµ ngêi 
kh¼ng ®Þnh :  “ Víi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ chÝnh 
phñ, víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ lßng tin tëng v÷ng  ch¾c vµ
tinh thÇn tù lùc c¸nh sinh cña m×nh, sù gióp ®ë v« t cña c¸c 
níc anh em, víi sù ñng hé cña nh©n d©n yªu chuéng hoµ
b×nh trªn thÕ giíi nhÊt lµ nh©n d©n c¸c níc ¸ - Phi, nh©n d©n 
ta nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®îc mäi khã kh¨n ; lµm trßn ®îc 
nhiÖm vô vÏ vang mµ §¶ng vµ Ch×nh phñ ®· ®Ò ra ”.
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Kªt luËn
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Häc thuyÕt M¸c - Lªnin, t tëng HCM vÒ chiÐn tranh, 
qu©n ®éi vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN mang tÝnh c¸ch m¹ng 
vµ khoa häc s©u s¾c. §ã lµ c¬ së lÝ luËn ®Ó c¸c §¶ng céng 
s¶n ®Ò ra chñ ch¬ng, ®êng lèi chiÕn lîc x©y dùng nÒn 
quèc phßng, an ninh, x©y dùng lùc lîng vò trang vµ b¶o vÖ
Tæ quèc XHCN. 

Trong thêi ®¹i hiÖn nay t×nh h×nh thÕ giíi, khu vùc 
vµ trong nècc nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p. Tuy nhiªn cho 
®Õn ngµy nay nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c 
– Lªnin, t tëng HCM vÒ chiÕn tranh, qu©n ®éi vµ b¶o vÖ
Tæ quèc vÉn cßn nguyªn vÑn gi¸ trÞ. V× v©y, nghiªn cøu vµ
n¾m v÷ng nh÷ng néi dung c¬ b¶n trªn , vËn dông s¸ng t¹o 
vµo thùc tiÔn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam 
XHCN trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ang ®Æt ra cã tÝnh cÊp 
thiÕt c¶ vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÓn.


