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DANH XÖNG NGUYEÃN AÙI QUOÁC TRONG CUOÄC ÑÔØI 
HOAÏT ÑOÄNG CAÙCH MAÏNG CUÛA HOÀ CHUÛ TÒCH

Trần Thu Hà*

Hơn 100 năm trước, Bác 
Hồ của chúng ta lần đầu tiên 
xuất hiện công khai trên chính 
trường quốc tế tại Paris với 
danh xưng Nguyễn Ái Quốc. 
Nhân dịp này, chúng tôi xin 
được nhắc lại một số tư liệu về 
sự kiện lịch sử đó.

Thứ Tư, ngày 18 tháng 
6 năm 1919, cùng lúc ở Paris, 
báo L’Humanité (Nhân Đạo, 
cơ quan Trung ương của 
Đảng Xã hội Pháp) và báo 
Le Populaire (Dân Chúng, 
cơ quan của Thành ủy Paris 
Đảng Xã hội Pháp) đều đăng 
bản “Quyền của các dân tộc” 
đưa ra Tám yêu sách yêu cầu 
Chính phủ Pháp chấp thuận 
các quyền Tự do, Dân chủ 
và Bình đẳng của dân tộc 
Việt Nam. Dưới bản tám yêu 
sách ký tên: “Thay mặt những 
người Việt Nam yêu nước - 
Nguyễn Ái Quốc”.

* Ths. Phó Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bản tám yêu sách ký tên: 
“Thay mặt những người Việt Nam yêu nước - Nguyễn Ái Quốc”.
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Lần đầu tiên, ngay tại Paris, trung tâm nước Pháp, một người Việt Nam yêu nước đã 
dũng cảm dám công khai ký tên nêu ra Tám yêu sách với Chính phủ Pháp để đòi quyền sống 
cho dân tộc mình. Từ đây, tên gọi Nguyễn Ái Quốc trở thành nguồn sáng soi đường, thành 
niềm tin, hy vọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Cuối năm 1918, Đại chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc.
Đầu năm 1919, các nước thắng trận mở Hội nghị Hòa bình tại lâu đài Versailles cách 

trung tâm Paris 20km. Nhân dịp này, một số tổ chức yêu nước của người dân các thuộc địa 
đang sinh sống ở Pháp cũng muốn nhờ và hy vọng các cường quốc dự Hội nghị can thiệp 
để cải thiện đời sống tăm tối của nhân dân nước mình. Ông Nguyễn đã cùng cụ Phan Châu 
Trinh, ông Phan Văn Trường và một số người trong “Hội những người Việt Nam yêu nước” 
ở Paris họp bàn và quyết định gửi một bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam tới các Đại biểu 
dự Hòa hội Versailles. Mọi người giao ông Nguyễn soạn thảo nội dung yêu sách, đứng tên 
ký dưới văn bản. Lần đầu tiên tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện. Bản Yêu sách được viết 
bằng ba thứ tiếng: Pháp - Việt và Hán. Ông Nguyễn đã gửi đến tận văn phòng các vị Trưởng 
đoàn của 26 nước tham dự Hòa hội và gửi đăng báo ở Paris. Khi gửi văn bản Yêu sách tới 
Trưởng đoàn đại biểu chính phủ Hoa Kỳ, ông Nguyễn gửi kèm theo bức thư sau: 

“Thưa ngài,
Nhân dịp chiến thắng của đồng minh, chúng tôi xin mạn phép gửi đến ngài kèm theo 

đây bản ghi Những yêu sách của nhân dân An-Nam.
Tin tưởng ở độ lượng cao cả của ngài, chúng tôi mong ngài ủng hộ bản Yêu sách này 

trước những người có thẩm quyền.
Xin ngài vui lòng nhận lấy sự biểu thị lòng kính trọng sâu sắc của chúng tôi.
Thay mặt nhóm những người Việt Nam yêu nước.

Nguyễn Ái Quốc”
Hầu hết các đoàn đại biểu và các nghị sĩ Pháp nhận được văn bản đều đã trả lời ông 

Nguyễn. Thư của đoàn đại biểu chính phủ Hoa kỳ gửi trả lời ông Nguyễn như sau (Hồng 
Hà 1976: 74):

“Đoàn Hoa Kỳ tại Hội nghị hòa bình   
Paris, ngày 20/6/1919

Kính thưa ông Nguyễn Ái Quốc                                                                                                                         
Tôi lấy làm hân hạnh báo để ông biết chúng tôi đã nhận được thư ông đề ngày 

18/6/1919 và xin nói rằng chúng tôi sẽ trình thư đó lên Tổng thống.
                                Ký: Thư ký riêng của Tổng thống Hoa Kỳ “
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Tác giả Trần Dân Tiên cho 
biết: “Cũng nên nhắc lại ý kiến 
đưa nội dung Yêu cầu do ông 
Nguyễn đề ra, nhưng lại do luật 
sư Phan Văn Trường viết, vì lúc 
bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết 
được thông thạo tiếng Pháp.” 
(Trần Dân Tiên 1984: 33). 

Theo một báo cáo mật đề 
ngày 30/1/1920 của Văn phòng 
Tổng Giám đốc Sở An ninh 
Quốc gia Pháp: sau khi Hòa 
hội Versailles kết thúc, Ông 
Nguyễn đến nhà in Sác-păng-
chi-ê (Charpentier) ở số 70 phố 
Gô-bơ-lanh (Gobelins) thuê 
in hai lần bản Yêu sách thành 
6.000 tờ truyền đơn. Ông cùng 
anh em trong “Hội những người 
Việt Nam yêu nước” mang truyền 
đơn đó đến trao tay cho nhiều 
nhà hoạt động chính trị, xã hội 
ở Pháp, đi phân phát trong các 
cuộc hội họp, hội nghị, mít tinh 
của Tổng Công đoàn, Đảng Xã 
hội và Việt kiều ở Pháp. Ông 
Nguyễn còn gửi qua bưu điện 
hoặc nhờ anh em thủy thủ người 
Việt, người Pháp chuyển về Việt 
Nam (Thu Trang 1989). Cũng 
cần nói thêm, các truyền đơn 
do ông Nguyễn thuê in bằng 
chữ Pháp mang đầu đề “Quyền 
của các dân tộc” và các truyền 
đơn mang đầu đề “Yêu sách của 
nhân dân An Nam” đều cùng 
một nội dung. Trang “Trích dịch 8 điều yêu sách trong bản bên”
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Ngoài truyền đơn in bằng chữ Pháp, còn có truyền đơn chữ Việt và chữ Hán do chính 
tay ông Nguyễn viết và in chụp những bản viết tay đó. Riêng bản chữ Việt mang đầu đề 
“Việt Nam yêu cầu ca” được diễn đạt dưới hình thức văn vần để những người lao động Việt 
Nam dễ đọc và dễ nhớ. Bản chữ Việt này như chúng ta đã biết gồm 56 câu thơ lục bát và 
song thất lục bát. 

Bản Yêu sách được công bố trước công luận ở Paris cũng như được gửi, chuyển về nước 
bằng nhiều nguồn khác nhau đã gây sự chú ý đặc biệt trong đồng bào ta ở Pháp cũng như ở 
trong nước, nhất là với Bộ Thuộc địa Pháp và Văn phòng Chính trị tại Dinh Toàn quyền Đông 
Dương. Ngay cuối tháng 6/1919, Toàn quyền Đông Dương Maurice Long điện về Paris: 

“Gửi ông Ghetxđơ, Bộ Thuộc địa.
Điện mật số 872 - Tôi báo để ông rõ, một người Bắc kỳ hồi hương bị bắt, trong người 

có mang theo truyền đơn “Quyền các dân tộc” của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Nhân 
Đạo. Người đó khai rằng tờ truyền đơn này được phân phát ở cảng Mác Xây cho từng người 
trong số 50 người bản xứ hồi hương lúc tàu sắp khởi hành...” 

Cũng trong cuối tháng 6/1919, báo Tương lai Bắc kỳ viết:
“Lại Nguyễn Ái Quốc nữa!
Gần đây chúng tôi mới trích đăng một bản yêu sách viết ở Paris, dưới ký tên Nguyễn 

Ái Quốc. Nay chuyến tàu gần đây nhất đem chính cái bản yêu sách đó đến cho chúng tôi, 
đầu đề là “Quyền các dân tộc”. Bản yêu sách này cũng tới tay nhiều thầy ký, thầy thông 
của nhiều công sở khác nhau...”

Tờ Tin Thuộc địa xuất bản tại Đông Dương ngày 27/6/1919 cũng có bài mang đầu đề 
“Giờ nghiêm trọng” viết: “...Làm sao một người dân thuộc địa lại có thể dùng bản yêu sách 
của nhân dân để công kích chính sách của Chính phủ Pháp? Thật là quá quắt! ...”

Đối với đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, sau khi Bản Yêu sách xuất 
hiện, ba chữ Nguyễn Ái Quốc đã trở thành biểu tượng cho khát vọng giải phóng dân tộc. Sự 
điều tra, truy cứu lý lịch, vu cáo, xuyên tạc về Nguyễn Ái Quốc của chính quyền thực dân 
tại Pháp và Đông Dương lại càng thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt Nam hơn nữa 
đối với tên gọi Nguyễn Ái Quốc.

Sau sự kiện ngày 18/6/1919, Bộ Thuộc địa đã ra lệnh yêu cầu các cơ quan chức năng 
liên quan điều tra tìm hiểu gốc tích lai lịch người Việt Nam mang tên Nguyễn Ái quốc ký 
dưới Bản yêu sách đó là ai. Từ cuối tháng 6/1919 đến tháng 2/1920 đã xuất hiện nhiều báo 
cáo và điện mật trao đổi giữa Toàn quyền Đông dương, Bộ Thuộc địa, Bộ Nội vụ, Cục An 
ninh quốc gia Pháp, các cơ sở Mật thám Pháp ở Paris, Quảng Đông, Hồng Kông, Thượng 
Hải xoay quanh việc truy tìm lai lịch người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Ngày 25/7/1919, 
từ Sài Gòn, Thống đốc Nam kỳ Mông-ghi-ô đã gửi bức điện mật số 1791 về Paris cho Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa Albert Sarraut báo tin: “Có truyền đơn kích động gửi từ Paris ngày 
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18-6 cho nhiều tờ báo ở thuộc địa. Truyền đơn mang đầu đề “Yêu sách của nhân dân An 
nam” và ký “Thay mặt nhóm những người Việt Nam yêu nước - Nguyễn Ái Quốc”. Tôi rất 
cảm tạ nếu ngài điện gấp cho tôi biết lý lịch của người viết truyền đơn nói trên. Người này 
trong thư gửi về đây còn cho biết đã gửi truyền đơn cho nhiều nhân vật ở chính quốc và theo 
tình báo của Nam kỳ thì người đó Bộ Thuộc địa đã biết.”

Trong Hồ sơ lưu trữ của Pháp để lại Hà nội sau năm 1954 có một tài liệu rất thú vị, 
đó là báo cáo số 1371 ngày 20 tháng Bẩy nhuận năm Khải Định thứ Tư tức ngày 13 tháng 
9 năm 1919 của Tổng đốc tỉnh An - Tĩnh Trần Đình Bách gửi Khâm sứ Pháp ở Trung kỳ. 
Trong báo cáo, Tổng đốc họ Trần cho biết: theo tin từ Paris, Nguyễn Ái Quốc người Nam 
Đàn, Nghệ An. Nhưng sau một thời gian, ông ta cùng các thuộc hạ mẫn cán của mình trực 
tiếp tra soát hồ sơ, tài liệu thì ở Nam Đàn không có ai tên là Nguyễn Ái Quốc. Để có thể 
hoàn thành công việc do Paris yêu cầu, Tổng đốc Trần Đình Bách đề nghị cấp trên nói rõ 
cho ông ta biết: họ tên cha mẹ, tên làng, đặc điểm nhân dạng thời trẻ của Nguyễn Ái Quốc. 
Tức là viên Tổng đốc này đề nghị Paris cung cấp cho ông ta điều mà chính Paris đang yêu 
cầu ông ta cung cấp.

Trong một mật báo gửi cơ quan đặc trách của Bộ Thuộc địa đề ngày 10/12/1919 của 
mật thám tên Jean viết:

“Những ghi chú của Jean về Nguyễn Ái Quốc. 
Đó là một nhà nho trí thức, nhưng nói năng có vẻ khô khan, biết viết và nói khá tiếng 

Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, đọc và nói được chút ít tiếng Ý. Ông ta có những xét 
đoán nhậy bén về nhiều sự việc... Mục đích duy nhất mà ông ta muốn ở lại Pháp là để có 
thể bênh vực về quyền lợi của Đông Dương một cách tự do. Rất có thể ông ta nói được tiếng 
Trung Quốc và Nhật. Một ngày nào đó tôi sẽ hỏi về việc trên”.

Ngày 8/2/1920, tại Paris, Bộ Thuộc địa Pháp nhận được bức điện mật của Toàn quyền 
Đông Dương: “Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Tất Thành chỉ là một”. 

Trong số các quan chức của tòa nhà lớn nằm trên Đại lộ U-đi-nô này, có lẽ Đại tá liêm 
phóng Ác-nu, người đặc trách việc theo dõi và kiểm soát các hoạt động của người Đông 
Dương trên đất Pháp (sau này ông ta sang làm Chánh mật thám Đông Dương) là người quan 
tâm đến bức điện đó nhất. Suốt tám tháng nay, ông ta sốt ruột chờ đợi kết quả việc tìm hiểu 
gốc tích người Việt Nam mang tên Nguyễn Ái Quốc, tác giả bản “Quyền của các dân tộc”. 
J. Xanh-tơ-ni (J. Sainteny), người đã đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp ký Hiệp định Sơ 
bộ ngày 6/3/1946 ở Hà Nội với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong cuốn “Đối diện với Hồ 
Chí Minh” xuất bản tại Paris năm 1970 kể lại một chi tiết: đã có lần Ác-nu gặp Nguyễn Ái 
Quốc trong một buổi nghe nói chuyện tại Hội trường Hoóc-ti-quyn. Sau buổi gặp đó, viên 
Đại tá liêm phóng đã tâm sự với đồng nghiệp ở Bộ Thuộc địa: “Con người mảnh khảnh và 
đầy sức sống này, có thể sẽ là người đặt cây thập tự cáo chung cho nền thống trị của chúng 
ta ở Đông Dương”.
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Với sự kiện ngày 18/6/1919, danh xưng Nguyễn Ái Quốc đã chính thức xuất hiện trên 
chính trường quốc tế tại Paris. Sáu năm sau, năm 1925, Nguyễn Ái Quốc tuyên cáo Bản án 
chế độ thực dân. Tám năm sau, Người soạn và phát hành cuốn Đường cách mạng, soi đường 
chỉ lối cho dân tộc Việt Nam tổ chức đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng một xã 
hội mới dân chủ, tự do và bình đẳng. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn 
độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể đồng bào trong nước và quốc tế sự ra đời của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây dân tộc Việt Nam có đầy đủ các quyền của một 
quốc gia độc lập và tự do.

Đi theo con đường của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Đảng do Người sáng lập đã 
dẫn dắt dân tộc ta hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống 
nhất đất nước, đã và đang đồng lòng chung sức xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhắc lại sự kiện ngày 18/6/1919, một sự kiện lịch sử hơn 100 năm trước, chúng ta càng 
thấy thêm tầm vóc và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc Việt 
Nam ở thế kỷ 20.
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Hà Nội.
THE PSEUDONYM NGUYEN AI QUOC 

IN THE REVOLUTION CAREER OF HO CHI MINH
Tran Thu Ha

More than 100 years ago, Ho Chi Minh made his first public appearance on 
international politics in Paris under the name Nguyen Ai Quoc. This event took 
place on Wednesday, June 18, 1919, with the L’Humanité and Le Populaire 
simultaneously published the claim “The rights of nations”, demanding the rights 
of freedom, democracy, and equality for Vietnamese people. This claim was 
signed with the name Nguyen Ai Quoc. Six years later, in 1925, Nguyen Ai Quoc 
proclaimed the Trial of French Colonization (Le Procès de la colonisation française). 
In 1927, he composed and published the book “Revolutionary Road”, which guided 
the Vietnamese people to struggle for national independence and to build a new 
society of democracy, freedom, and equality.

In this article, the author analyses documents related to the pseudonym 
Nguyen Ai Quoc, thereby reaffirming President Ho Chi Minh’s great stature and 
merit in the history of the Vietnamese nation in the early stage of the 20th century.


