
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

Bài làm 

TNĐL là một tác phẩm chứa nhiều giá trị. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, 

giá trị nào của tác phẩm này cũng thật sâu sắc. Về mặt thể loại văn học, Tuyên 

Ngôn Độc Lập là một áng văn chính luận hào hùng, mẫu mực, đáng lưu truyền 

muôn thuở. Một trong những nét nổi bật của bản Tuyên Ngôn Độc Lập là sự lập 

luận sắc sảo, chặt chẽ tạo nên một sức thuyết phục rất lớn. Xuất phát từ quan điểm 

sáng tác và đặc trưng thể loại của tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy được cội  nguồn 

của sức thuyết phục ấy. 

Như mọi người đều biết, Tuyên Ngôn Độc Lập là một tác phẩm chính luận. 

Văn chính luận thuyết phục người ta bằng những lý lẽ, nếu đánh địch thì cũng đánh 

địch bằng những lý lẽ. Sức mạnh của nó là ở những lý lẽ đanh thép, những lập luận 

chặt chẽ, những bằng chứng không ai chối cãi được. Văn chính luận nếu có dùng 

đến hình ảnh, có gợi đến tình cảm thì chẳng qua cũng chỉ để phụ giúp thêm cho sự 

thuyết phục bằng lý lẽ mà thôi. Chúng ta sẽ nói đến cái hay, cái tài của Tuyên 

Ngôn độc Lập theo quan niệm đó. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập viết cho ai? Câu hỏi 

đặt ra có vẻ như thừa. Bởi vì lời giải đáp đã có sản trong văn bản: 

„Hỡi đồng bào cả nước!… “Chúng tôi (…) trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng‟. 

Như vậy là Bác viết cho đồng bào cả nước và nhân dân thế giới chứ còn cho ai 

nữa. Còn viết để làm gì, thì viết để Tuyên Ngôn Độc Lập chứ còn có mục đích nào 

khác? 

Thực ra vấn đễ không hẳn chi có thế. Nếu chỉ viết cho đồng bào và thế giới chung 

chung thì chắc Người không phải dùng đến lắm lý lẽ như vậy. Và chưa hẳn đã cần 

phải mở đầu bằng những câu trích trong hai bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Tuyên 

Ngôn nhân quyền và dân quyền của Mỹ và Pháp từ thế kỷ XVIII. Vậy đối tượng và 

mục đích của văn kiện lịch sử nàyphải được tìm hiểu cặn kẽ -hơn nữa. Cần thấy 

rằng khi Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn thì ở miền Nam, thực dân Pháp nấp sau 

quân đội Anh (thay mặt quân Đồng minh vào giải pháp quân đội Nhật) đang tiến 

vào Đông Dương, còn ở phía Bắc thì bọn Tàu Tưởng, tay sai của đế quốc Mỹ, 

đã trực sản ở biên giới. Người viết bản Tuyên Ngôn cũng thừa hiểu rằng “mâu 

thuẫn giữa Anh – Mỹ – Pháp và Liên Xô có thể làm cho Anh, Mỹ nhân nhượng với 

Pháp và để cho Pháp trở lại  Đông Dưong” (Nhận định của Hội nghị toàn quốc của 

Đảng họp ngày 15-8-1945 Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, 1970). Và tên thực dân 

này, để chuẩn bị cho cuộc xâm lược thứ hai của mình đã tung ra trong dư luận 

quốc tế những lí lẽ “hùng hồn” của bọn ăn cướp: Đông Dương vốn là thuộc địa của 
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Pháp. Pháp có công khai hoá đất nước này, nay trở lại là lẽ đương nhiên, khi Phát 

xít Nhật đã bị Đồng minh đánh bại. Như vậy là bản Tuyên Ngôn không chỉ đọc 

trước đồng bào và một thế giới trừu tượng, cũng không phải chỉ để tuyên bố độc 

lập một cách đơn giản. Đối tượng thế giới ở đây trước hết là bọn đế‟ quốc Mỹ, 

Anh, Pháp. Và sự khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc ở đây đồng thời là 

một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lý lẽ của bọn xâm lược trước dư luận thế giới. 

Trong tranh luận, để bác bỏ luận điệu của một đối thủ nào đấy, không gì thú vị và 

đích đáng hơn là dùng chính lí lẽ của đối thủ ấy. Người ta gọi thế là “lấy gậy ông 

đập lưng ông”. 

Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta bằng chính lời lẽ 

của tổ tiên người Mỹ, người Pháp đã ghi trong hai bản Tuyên Ngôn Độc Lập và 

Tuyên Ngôn Nhân quyền và Dân quyền từng làm vẻ vang cho truyền thống tư 

tưởng và văn hoá của những dân tộc ấy. Cách nói, cách viết như thế là vừa khéo 

léo, vừa kiên quyết. Khéo léo vì nô tỏ ra rất trân trọng những danh ngôn bất hủ của 

người Pháp, người Mỹ .Kiên quyết vì nhắc nhở họ đừng có phản bội tổ tiên mình, 

đừng có làm vấy bùn lên lá cờ nhân đạo của những cuộc cách mạng vĩ đại của 

nước Pháp, nước Mỹ, nếu nhất định tiến quân xâm lược Việt Nam. 

Ngoài ra mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam mà nhắc đến hai bản 

tuyên ngôn nổi tiếng trong lịch sử nhân loại của hai nước lớn như thế, thì cũng cd 

nghĩa là đặt ba cuộc cách mạng ngang bằng nhau, ba nền độc lập ngang bằng nhau, 

ba bản Tuyên Ngôn ngang bằng nhau. Một cách kín đáo hơn, bản Tuyên Ngôn của 

Hồ Chí Minh dường như muốn gợi lại niềm tự hào của tác giả bài Bình Ngô Đại 

cáo ngày xưa, khi mở đầu tác phẩm bằng hai vế cân xứng như để đặt ngang 

hàng Triệu Đinh. Lê, Lý, Trần của Nam quốc với Hán, Đường, Tông, Nguyên của 

Bắc quốc.Mà đăng đối cân xứng cũng là phải, vì cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 

thực ra đã giải quyết đúng những nhiệm vụ của hai cuộc cách mạng của Mỹ (1776) 

và của Pháp (1789). Bản Tuyên Ngôn đã nêu rõ: “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích 

thực dân gần một trăm năm nay đã gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”. Đó 

cũng là yêu cầu đặt ra cho cuộc cách mạng của nước Mỹ: đấu tranh giải phóng các 

dân tộc thuộc địa Bắc Mỹ ra khỏi ách thực dân Anh. Bản Tuyên Ngôn cũng viết: 

“Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ 

cộng hoà”. Đấy cũng là tinh thần cơ bản của cuộc cách mạng nhân quyền và dân 

quyền của Pháp thế kỷ XVIII. 

Nhưng để đối thoại với bọn đế quốc xâm lược lúc bấy giờ,vấn đề hàng đầu là vấn 

đề  độc lập dân tộc. Điều đó giải thích vì sao bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã mở đầu 

như thế: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những 

quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được 
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sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên 

Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các 

dân tộc trên thế giới, sinh ra đầu bình dàng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 

sung sướng và quyền tự do”. Y kiến “suy rộng ra” ấy quả là một đóng góp đầy ý 

nghĩa của HỒ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Một 

nhà văn hoá nước ngoài đã viết: “Cống hiến nổi tiếng của cụ Hồ Chí Minh là ở chỗ 

Người đã phát triển quyền lợi của con người thành quyền lợi của dân tộc. Như vậy 

tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình. (HồChí 

Minh trong lòng nhân dân thế giới – NXB Sự thật. H. 1979). 

Vậy thì có thể xem cái luận điểm ”suy rộng ra‟ kia là phát súng lệnh khởi đầu cho 

bão táp cách mạng ở các thuộc địa sẽ làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân trên khắp thế 

giới vào nửa sau thế kỷ XX? 

Những kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất đe dọạ nén độc lập của dân tộc khi bản 

Tuyên Ngôn ra đời và bọn xâm lược Pháp. Đẩy lùi nguy cơ ấy phải là cuộc chiến 

đấu vũ trang lâu dài của toàn dân. Nhưng cuộc chiến đầu ấy rất cần đến sự đồng 

tình và ủng hộ của nhân loại tiến bộ. Muốn vậy phải xác lập cơ sở pháp lý của cuộc 

kháng chiến, phải nêu cao chính nghĩa của ta và đập tan luận điệu xảo trá của bọn 

thực dân muốn “hợp pháp hoá” cuộc xâm lược của chúng trước dư luận quôc tế. 

Bản Tuyên Ngôn đã giải quyết được yêu cầu ấy bằng một hệ thống lập luận hết sức 

chặt chẽ và đanh thép. 

Thực dân Pháp muốn khoe khoang công lao khai hoá của chúng đối với Đông 

Dương ư? Thì bản Tuyên Ngôn đã vạch trần những hành động trái hẳn với nhân 

đạo và chính nghĩa của chúng trong 80 năm thống trị nước ta: thủ tiêu mọi quyền 

tự do dân chủ, chia rẽ ba kỳ, tắm máu các phong trào yêu nước và cách mạng, thi 

hành chính sách ngu dân, đầu độc bằng thuốc phiện rượu cồn, bóc lột vơ vét đến 

tận xương tuỷ, cuối cùng gây ra nạn đói khiến “từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn hai 

mươi triệu đồng bào ta bị chết‟ đói”. Thực dân Pháp muốn kể công “bảo hộ” Đông 

Dương ư? ThÌ bản Tuyên Ngôn đã chỉ rõ đó không phải là công mà là tội vì “trong 

5 năm chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. 

Thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của chúng và chúng có quyền 

trở lại Đông Dương ư? Nhưng Đông Dươngcó còn là thuộc địa của chúng nữa 

đâu? Bản Tuyên Ngôn vạch rõ: ”Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành 

thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng 

Minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam 

dân chủ cộng hoà. Sự thật là dàn ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật chứ 

không phải từ tay Pháp”. Luận điểm này, đứng về ý nghĩa pháp lý cực kỳ quan 
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trọng. Nó sẽ dẫn tới lời tuyên bố tiếp theo của  bản Tuyên Ngôn: ”Bở thế cho nên, 

chúng tôi lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt 

Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước 

mà Pháp đã ký về nước Việt Nam. Xoá bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước 

Việt Nam”. Sức mạnh của chính nghĩa bao giờ cũng đồng thời là sức mạnh của 

sự thật. Và không có lý lẽ nào có sức thuyết phục cao hơn là lý lẽ của sự thật. Vì 

thế Người viết Tuyên ngôn luôn luôn láy đi láy lại hai chữ “sự thật”: “Sự thật là…” 

“sự thật là…” Và cuối cùng thì nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập 

và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”… Đấy là những điệp khúc tiếp nối 

nhau tăng thêm âm hưởng hùng biện của bản Tuyên Ngôn. Đấy là hệ thống lý lẽ 

bác bỏ luận điệu của bọn đế quốc, thực dân. Còn đối với dân tộc Việt Nam? Dân 

tộc ta có xứng đáng được hưởng độc lập tự do hay không, có đủ tư cách làm chủ 

đất nước mình hay không? Bản Tuyên Ngôn đã đưa ra những lý lẽ không phải để 

bác bỏ mà để khẳng định: 

Nếu thực dân Pháp có tội phản bội Đồng Minh, hai lần bán rẻ Đông Dương cho 

Nhật, thì dân tộc Việt Nam đại diện là Việt Minh đã đứng lên chống Nhật cứu 

nước và cuối cùng giành chủ quyền từ tay phát xít Nhật. 

Nếu thực dân Pháp bộc lộ tính chất đê hèn, tàn bạo và phản động của chúng hành 

động “Thẳng tay khủng bố Việt Minh, thậm chí khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm 

giết một số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng‟ thì nhân dân ta vẫn giữ thái 

độ khoan hồng và nhân đạo ngay đối với kẻ thù đã thất thế: “Sau cuộc biến động 

ngày 9 tháng 3, Việt Minhđã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thuỳ, lại 

cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam của Nhật và bảo vệ tính mạng, tài sản 

của họ”. Một dân tộc phải chịu biết bao đau khổ dưới ách thực dân tàn bạo, đã anh 

dũng chiến đấu cho độc lập tự do, đã đứng hẳn về phe Đồng Minh chống phát xít, 

đã nêu ao tinh thần nhân đạo, bác ái như thế. “Dân tộc đó phải được tự do! Dân 

tộc‟ do phải được độc lập”… 

Tinh thầni khẳng định trong lời kết luận, còn được tăng cấp lên một bậc nữa: 

hưởng độc lập tự do không chỉ là một cái quvền phải có, không phải chỉ là một tư 

cách cần có, mà đó là một hiện thực: „Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và 

độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập‟, Và vì thế “Toàn thể đàn tộc 

Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 

vững quyền độc lập tự do ấy‟ 

Người ta gọi bài Bình Ngô đại cáo là “Thiên cổ hùng văn”. Cũng có thể nói như 

thế đối với bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất nhiên bản 

Tuyên Ngôn ra đời không còn ở thời kỳ văn học nguyên hợp, văn sử bất phân nữa 

để người viết đưa vào những hình tượng hào hùng, tầng tầng lớp lớp như bài Cáo 
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của người xưa. Ngày nay, văn chính luận là văn chính luận. Tài nghệ ở đây là dàn 

dựng được một lập luận chặt chẽ, đưa ra được những luận điểm, những bằng chúng 

không ai chối cãi được. Và đằng sau những lý lẽ ấy là một tấm tư tưởng, tầm văn 

hoá lớn đã tổng kết được trong một bản Tuyên ngôn ngắn gọn, trong sáng, khúc 

triết, kinh nghiệm của nhiều thế kỷ đấu tranh vì độc lập tự do, vì nhân quyền, dân 

quyền của dân tộc và của nhân loại. Chính Bác Hồ cũng đánh giá đây là thành 

công thứ ba khiến Người cảm thấy “sung sướng” trong cả cuộc đời viết văn, làm 

báo đầy kinh nghiệm của mình./. 

( Bài viết trong sách tham khảo) 

Câu hỏi  : Từ “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh), anh/chị có suy nghĩ gì về 

độc lập, tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân. 

Định hướng cách làm: 

Mở bài: 

+Giới thiệu tác giả tác phẩm 

+Giới thiệu vấn đề nghị luận: 

Vấn đề cần nghị luận là: Từ Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh), suy nghĩ về 

độc lập – tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân 

Thân bài : có thể trình bày theo định hướng sau: 

+ Khái quát những nội dung chính của bản tuyên ngôn (Các luận điểm chính của 

bản tuyên ngôn) trong hoàn cảnh lịch sử- Cách mạng tháng Tám: 

-Hoàn cảnh lịch sử: Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp lâm le trở lại 

Việt Nam… 

– Các luận điểm chính của bản tuyên ngôn: nêu nguyên tắc về quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc, tố cáo tội ác thực dân trong 80 năm qua, phủ nhận quyền của 

 Pháp đối với Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và thể hiện 

quyết tâm bảo vệ nền độc lập. 

+ Suy nghĩ về độc lập tự do trong thời đại ngày nay (Trong mỗi giai đoạn lịch sử, 

độc lập tự do có ý nghĩa khác nhau): 

– Thời đại ngày nay xu thế hội nhập, toàn cầu hóa (Xu thế không thể đảo ngược). 

-Độc lập tự do thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau: bảo vệ toàn vẹn lãnh 

thổ,  biên giới hải đảo; độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào các nước khác trên 
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tinh thần hợp tác; về văn hóa: chúng ta “Hòa nhập” nhưng không “Hòa tan”, khẳng 

định .vị thế, bản sắc văn hóa dân tộc trên trường quốc tế… 

Kết bài: Bàn bạc mở rộng vấn đề: 

-Với mỗi cá nhân: suy nghĩ, hành động luôn trên tinh thần của công dân nước Việt 

Nam độc lập tự hào dân tộc. Trong đời sống cá nhân, độc lập tự do có ý nghĩa hết 

sức lớn lao khi ta thực sự sống là chính mình. 

Câu 2 : Đọc đoạn trích Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh và trả lời câu hỏi  

 

      Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, 

bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn 

với nhân đạo và chính nghĩa. 

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. 

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, 

Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta 

đoàn kết. 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những 

người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong 

những bể máu. 

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. 

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu 

thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên 

liệu. 

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. 

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn 

trở nên bần cùng. 

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một 

cách vô cùng tàn nhẫn. 

1. (1 điểm) anh (chị) hay cho biết vị trí của đoạn văn trên trong tác phẩm “Tuyên 

ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh? anh (chị) hay kể tên những bản tuyên ngôn độc 

lập đã có trong văn học Việt Nam? 

2. Nêu chủ đề của đoạn trích trên? 

3. Anh (chị) hãy nêu nét đặc sắc của đoạn trích trên? 

4. Anh (chị) viết một đoạn văn thể hiện sự hiểu biết của mình về đoạn văn trên 

(không quá năm câu). 

Trả lời : 

1 
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 Đoạn trích nằm ở phần 2 của bản “Tuyên ngôn độc lập” 

 Văn học Việt Nam đã ghi nhận 3 tác phẩm được xem là Tuyên ngôn 

độc lập: 

+ Nam quốc sơn hà của Lí Thường Kiệt 

+ Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi 

+ Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh 

2 

Chủ đề của đoạn trích: tố cáo tội ác thực dân Pháp: Kinh tế, chính trị, văn hóa, thể 

hiện long căm thù giặc của Hồ Chí Minh. 

3. Đặc sắc về nghệ thuật: 

 Nghệ thuật lặp cấu trúc câu kết hợp với điệp từ, nghệ thuật liệt kê. 

 Dẫn chứng xác đáng, chân thực vạch trần bản chất độc ác với thái độ 

gay gắt của tác giả. 

4. Đoạn văn nằm ở phần 2 của bản Tuyên ngôn, phần tố cáo tội ác của giặc. Vạch 

trần bộ mặt tàn ác quỷ giữ của thự dân Pháp. Đoạn trích có vị trí quan trọng trong 

bản Tuyên ngôn với dẫn chứng chính xác, chân thực với cách điệp lại cấu trúc câu, 

lặp từ, góp phần taọ nên thành công cho bản Tuyên ngôn. 

Câu 4 : Đánh giá về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh (sách Ngữ văn 12, 

tập một), có ý kiến cho rằng: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá. 

Nhưng cũng có ý kiến nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn chính luận 

mẫu mực.  

Bằng cảm nhận của mình về tác phẩm, anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên. 

Gợi ý :  

1 Vài nét về tác giả, tác phẩm  

- Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng đồng thời là nhà văn, nhà văn hóa vĩ đại. 

Sáng tác của Người phong phú, đa dạng và thống nhất sâu sắc, nhuần nhị mối quan 

hệ giữa chính trị và văn chương, giữa tư tưởng và nghệ thuật. Tuyên ngôn Độc lập 

là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp văn chương Hồ Chí Minh. 

- Tuyên ngôn Độc lập có một giá trị lịch sử vô cùng to lớn đồng thời phản ánh một 

cách tập trung nhất, tiêu biểu nhất phong cách nghệ thuật văn chính luận của Hồ 

Chí Minh.  

2 Giải thích ý kiến 

- Ý kiến thứ nhất chủ yếu đánh giá về giá trị lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập. Đó là 

văn kiện có ý nghĩa khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra trang sử 

mới cho dân tộc. 

- Ý kiến thứ hai nhấn mạnh tới giá trị nghệ thuật của tác phẩm, xem đây là tác 

phẩm chính luận đặc sắc, có tính thuyết phục cao. 0,5 

3  Bình luận , chứng minh hai ý kiến 
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Cần tập trung bình luận: 

- Cả hai ý kiến đều xoay quanh giá trị nội dung và nghệ thuật của bản Tuyên ngôn 

Độc lập, đánh giá về thành công tiêu biểu của tác phẩm. 

- Hai ý kiến không đối lập mà bổ sung cho nhau, hợp thành cách đánh giá đầy đủ, 

toàn diện về tác phẩm. 

- Về giá trị lịch sử: Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc 

dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, 

đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới. Tác giả đã nêu lên cơ 

sở pháp lí vững chắc, tố cáo những tội ác của thực dân Pháp gây ra trên đất nước ta 

như những bằng chúng, thước phim lịch sử để từ đó tuyên bố độc lập và khẳng 

định quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do của đất nước.  

- Về giá trị nghệ thuật: Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận mẫu mực thể 

hiện ở cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn, vừa tố cáo mạnh 

mẽ tội ác của thực dân Pháp, ngăn chặn âm mưu tái chiếm nước ta của các thế lực 

thù địch và các phe nhóm cơ hội quốc tế, vừa bộc lộ tình cảm yêu nước, thương 

dân và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của tác giả và toàn dân tộc. 

- Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật đã khiến cho bản Tuyên ngôn 

Độc lập từ khi ra đời cho đến nay là áng văn chính luận có sức lay động sâu sắc 

hàng chục triệu trái tim con người Việt Nam.  
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