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Tóm tắt
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng
giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa

remains its values, especially for the
issue of protection of Vietnam’s
maritime independence and sovereignty.

kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại.

Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ

Trong suốt quá trình hoạt động cách

Chí Minh đã dành trọn cuộc đời, tâm

mạng của mình, Người đã để lại cho

huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng

chúng ta một hệ thống quan điểm, tư

dân tộc, thống nhất đất nước. Hôm nay,

tưởng hết sức đồ sộ, trong đó tư tưởng về

Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về

đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng nổi

một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân

bật, có giá trị trường tồn đối với quá

loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh

trình phát triển của dân tộc ta và của toàn

hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt

nhân loại. Và ngày hôm nay, tư tưởng đó

Nam chúng ta và bạn bè quốc tế.

vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là đối

Khi tôi đang du học ở Trung Quốc,

với vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền

nhắc đến cái tên Hồ Chí Minh, các bạn

biển đảo của nước ta hiện nay.

lưu học sinh quốc tế ai ai cũng biết và

Abstract
President Ho Chi Minh is not only a hero
of national liberation but also a great
cultural elite of our nation and of human
kind. During his revolutionary activities,
he has left us a system of profound
viewpoints, including his new thought on
great
national
unity
which
is
outstandingly and permanently valuable
for the development of our nation and of
all humanity. And today, his thought still

đều tỏ ra rất ngưỡng mộ, tôn trọng, khâm
phục, thậm chí có những bạn mỗi khi
gặp tôi đều hô lên ba chữ “Hồ Chí
Minh”… Có lẽ, từ lâu hình ảnh của
Người trong con mắt của bạn bè quốc tế
đã là hình ảnh của một một vị lãnh tụ vĩ
đại của một dân tộc anh hùng, mà ở đó
con người thật hiền hoà, chịu thương
chịu khó trong lao động sản xuất, nhưng
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cũng vô cùng dũng cảm, kiên gan trong

hoạt động lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí

đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho

Minh thường xuyên nhấn mạnh: “Đoàn

chính mình.

kết là sức mạnh của chúng ta hay Đoàn

Không những thế, Hồ Chí Minh

kết là sức mạnh, là then chốt của thành

còn để lại cho chúng ta một di sản tinh

công” (1), “Đoàn kết , đoàn kết, đại

thần vô cùng quý giá, một hệ thống quan

đoàn kết. Thành công, thành công, đại

điểm, tư tưởng bao gồm tất cả các

thành công”(2). Theo Người, trong từng

phương diện về đạo đức, về chính trị, về

thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể

kinh tế, văn hóa… Trong đó, tư tưởng về

và cần thiết phải điều chỉnh chính sách

đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng nổi

và phương pháp tập hợp lực lượng cho

bật, có giá trị trường tồn đối với quá

phù hợp với những đối tượng khác nhau,

trình phát triển của dân tộc ta và của toàn

nhưng đại đoàn kết dân tộc luôn luôn

nhân loại. Và ngày hôm nay, tư tưởng đó

được Người coi là vấn đề sống còn của

vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là đối

cách mạng. Vì vậy, ngay trong lời kêu

với vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền

gọi

biển đảo của nước ta hiện nay.

19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập

toàn

quốc

kháng

chiến

ngày

Thứ nhất, theo Hồ Chí Minh, đại

hợp được sức mạnh của toàn dân tộc,

đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý

không phân biệt bất kỳ đàn ông, đàn bà,

nghĩa chiến lược, quyết định sự thành

bất kỳ người già, người trẻ… Người nói:

công của cách mạng.

“Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt

Cách mạng muốn thành công phải

chúng ta nhân nhượng. nhưng chúng ta

có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ

càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng

thù và xây dựng xã hội mới. Vì vậy, Chủ

lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta

tịch Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết

lần nữa.

rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài của toàn dân

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ

tộc thành một khối. Đoàn kết dân tộc kết

nhất định không chịu mất nước, nhất

hợp với đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra sức

định không chịu làm nô lệ.

mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên.

Cho nên, trong tư tưởng cũng như trong

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già,
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người trẻ, không phân biệt tôn giáo,

đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ

đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì

thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự

phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai

đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một

có súng cầm súng, ai có gươm cầm

bức tường đồng vững chắc xung quanh

gươm, không có gươm thì dùng cuốc,

Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt

thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức

đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường

chống thực dân Pháp cứu nước.

đó, chúng cũng phải thất bại”(4).

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ

Thứ hai, đại đoàn kết toàn dân

cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến

tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của

giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất

cách mạng

nước…”(3)

Hồ Chí Minh cho rằng “ Đại

Hồ Chí Minh còn coi đoàn kết dân

đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu,

tộc là một chiến lược lâu dài, quyết định

nhiệm vụ hàng đầu của đảng mà còn là

thành công của cách mạng. Lịch sử Việt

mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân

Nam từ xưa cho tới nay chỉ ra rằng, chỉ

tộc”. Bởi vì, đại đoàn kết dân tộc chính

có đoàn kết mới mang đến thắng lợi. Ví

là nhiệm vụ của quần chúng, do quần

dụ, Pháp và Mỹ là hai kẻ đầu sỏ đứng

chúng, vì quần chúng. Từ trong phong

đầu các nước tư bản chủ nghĩa, có đội

trào đấu tranh để giải phóng và xây dựng

quân hùng mạng được trang bị kỹ thuật

xã hội mới tốt đẹp, quần chúng nảy sinh

chiến đấu hiện đại. Tuy nhiên phải chịu

nhu cầu đoàn kết và sự hợp tác. Đảng có

thất bại trước một Việt Nam nghèo nàn,

sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết

lạc hậu trong cuộc chiến xâm lược. Một

quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch

trong những nguyên nhân quan trọng

trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân

thành quả đó chính là sức mạnh của đại

tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho

đoàn kết dân tộc của chúng ta như Chủ

con người.

tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Toàn

Thứ ba, theo Hồ Chí Minh, đại

dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết

đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn

không làm nô lệ. Chỉ có một chí: Quyết

dân

không chịu mất nước. Chỉ có một mục
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Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ

nước, chỉ rõ bốn bài học kinh nghiệm lớn,

Chí Minh, “dân” chỉ mọi con dân đất

trong đó bài học đầu tiên là: “Trong toàn

Việt, con rồng cháu tiên, không phân

bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán

biệt dân tộc đa số, người tín ngưỡng với

triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc’’(6), xây

người không tín ngưỡng, không phân

dựng và phát huy quyền làm chủ của

biệt già trẻ , gái, trai, giàu, nghèo. Nói

nhân dân lao động. Đến Đại hội VII của

đến đại đoàn kết dân tộc cũng có nghĩa

Đảng (năm 1991) đã nêu năm bài học

phải tập hợp mọi người dân vào một khối

lớn được rút ra từ thực tiễn cách mạng,

trong cuộc đấu tranh chung. Người đã

trong đó có bài học: “sự nghiệp cách

nhiều lần nói rõ: “ta đoàn kết để đấu

mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì

tranh cho thống nhất và độc lập tổ quốc;

nhân dân. Chính nhân dân là người làm

ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước

nên thắng lợi lịch sử” (7) và “không

nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng

ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết:

phụng sự tổ quốc và phụng sự nhân dân

đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân,

thì ta đoàn kết với họ”(5).

đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế (8).

Muốn thực hiện đại đoàn kết toàn

Đại hội VII của Đảng chỉ rõ: “Cách

dân thì phải kế thừa truyền thống yêu

mạng là sự nghiệp của nhân dân, do

nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc,

nhân dân và vì nhân dân. Quan hệ giữa

phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng

Đảng với nhân dân bao giờ cũng là vấn

với con người. Vì vậy, nguyên tắc tối cao

đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp

và xuyên suốt trong nhận thức và hoạt

cách mạng. Nguồn sức mạnh làm nên

động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí

thắng lợi của chúng ta chính là ở chỗ

Minh, đó là “lấy dân làm gốc”. Phải yêu

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân”(9).

dân, tin dân, dựa vào dân, sống chết vì

Tiếp đến Nghị quyết Đại hội X của Đảng

dân, vừa là người lãnh đạo, vừa là người

đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc

đầy tớ trung thành của nhân dân. Quán

trên nền tảng liên minh giai cấp công

triệt tư tưởng đó của Hồ Chí Minh, Nghị

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ

quyết Đại hội VI của Đảng (năm 1986)

trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, là

đã hoạch định đường lối đổi mới đất

đường lối chiến lược của cách mạng Việt
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Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ

Và ngày nay, hơn bao giờ hết, đại

yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định

đoàn toàn kết dân tộc có ý nghĩa và vai

bảo đảm thắng lợi bền vững của sự

trò cực kỳ to lớn trong công cuộc đấu

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;...

tranh và bảo vững chắc về chủ quyền

“Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân

biển đảo của Việt Nam.

tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt

Như chúng ta biết, kể từ khi Trung

nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được

Quốc vươn lên ngôi vị thứ hai thế giới

thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình

sau Mỹ về phát triển kinh tế, thì Trung

thức, trong đó các chủ trương của Đảng

Quốc đã lộ rõ bản chất của mình với

và chính sách, pháp luật của Nhà nước

nhiều tham vọng, đặc biệt là tham vọng

có ý nghĩa quan trọng hàng đầu”(10).

trở thành cường quốc lớn về biển. Nhìn

Nghị quyết Đại hội XI khẳng định: “Đại

lại lịch sử, sau thời gian dài “bế quan tỏa

đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến

cảng”, từ đầu thế kỷ XX, Trung Quốc bắt

lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn

đầu dòm ngó và tranh chấp Biển Đông,

sức mạnh,động lực chủ yếu và là nhân tố

bước đầu là khu vực biển đảo phía Bắc,

có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi

đến giữa thế kỷ hình thành yêu sách trên

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

toàn bộ Biển Đông với các mốc chủ yếu

quốc. Lấy mục tiêu xây dựng một nước

sau: năm 1909 ra Hoàng Sa; năm 1946

Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất,

vẽ yêu sách "lưỡi bò" (chiếm khoảng

toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh,

80% diện tích Biển Đông nhưng chỉ đến

dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm

tháng 5/2009 mới chính thức đưa ra yêu

tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến

sách này). Năm 1958, Cộng hòa Nhân

về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp

dân Trung Hoa ra tuyên bố chính thức

nhận những điểm khác nhau không trái

yêu sách chủ quyền hai quần đảo Hoàng

với lợi ích chung của dân tộc; đề cao

Sa và Trường Sa; năm 1974, chiếm một

tinh thần dân tộc, truyền thống nhân

phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa;

nghĩa, khoan dung… để tập hợp, đoàn

năm 1988, đánh chiếm một số điểm trên

kết mọi người vào mặt trận chung, tăng

quần đảo Trường Sa; năm 1995 đánh

cường đồng thuận xã hội”(11).

chiếm thêm Vành Khăn, phía Nam quần
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đảo Trường Sa. Đặc biệt hơn là tháng 4-

đa phương; kết hợp ngoại giao nhà nước

2014, Trung Quốc đưa tàu chở du khách

với ngoại giao nhân dân; kết hợp sức

đến tham quan quần đảo Hoàng Sa, vi

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức

phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt

mạnh của thời đại… Đảng và nhà nước

Nam đối với quần đảo này, Bộ Ngoại

ta đã bước đầu giành thắng lợi trong

giao Việt Nam đã trao công hàm phản

cuộc đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển

đối và yêu cầu Trung Quốc phải dừng lại.

đảo của mình. Buộc Trung Quốc phải rút

Phía Trung Quốc không những không

giàn khoan ra khỏi biển Việt Nam. Tuy

dừng lại mà còn ngoan cố thực hiện

nhiên, âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi

phương thức như trên thêm một lần nữa

bò, độc chiếm biển Đông của họ là

vào tháng 9-2014 hòng bành trướng bá

không thay đổi mà cuộc đấu tranh này sẽ

quyền. Không dừng lại ở đó, để biến

chuyển sang giai đoạn khác, thậm chí

biển Đông thành ao nhà của mình, Trung

quyết liệt hơn, phức tạp hơn. Vì vây,

Quốc sẵn sàng đánh mất hình ảnh về một

việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

đất nước văn minh, trổi dạy hòa bình,

là một nhiệm vụ lâu dài, khó khăn và

đánh mất tình hữu nghị với các nước

phức tạp như Thứ trưởng Đỗ Bá Tỵ nói

láng giềng... Khi Trung Quốc kéo giàn

“việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên

khoan HD 981 đặt trái phép tại vùng biển

biển Đông sẽ còn lâu dài chứ không phải

thuộc chủ quyền Việt Nam. Hành động

ngày một ngày hai nữa với phương châm:

đó của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm

quyết liệt nên phải hết sức bình tĩnh, kiên

trọng và trắng trợn quyền chủ quyền,

trì, mềm dẻo. Bên cạnh đó phải chuẩn bị

quyền tài phán của Việt Nam ở các vùng

điều kiện thật tốt để nếu có xung đột

thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của

quân sự thì sẵn sàng chủ động”. Ông đề

Việt Nam. Đối phó với hành động ngang

nghị các địa phương cũng cần tích cực

ngược đó của Trung Quốc, Đảng và Nhà

hơn nữa trong việc xây dựng khu vực

nước ta đã thực hiện đường lối đối ngoại

phòng thủ địa phương vững chắc, trang

hòa bình, hợp tác trên cơ sở tôn trọng

bị vũ khí cho quân đội để đủ sức hoàn

độc lập chủ quyền của nhau; kết hợp

thành nhiệm vụ trong tình huống xấu

ngoại giao song phương với ngoại giao

nhất. “Chúng ta không thể lơ là mất
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cảnh giác. Các cụ của ta cũng đã nói rồi:

Thứ nhất, để xậy dựng khối đại

Nếu không muốn chiến tranh thì chúng

đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta phải kế

ta phải chuẩn bị thật tốt cho chiến tranh.

thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa,

Công tác chuẩn bị sẽ là một yếu tố để

đoàn kết của dân tộc. Đây là truyền

người ta tính đến khi muốn tấn công

thống được hình thành và phát triển

mình”(12).

trong suốt quá trình dựng nước và giữ

Cho nên, chúng tôi nghĩ một trong

nước hàng nghìn năm của dân tộc, trở

những yếu tố quyết định đến đến sự

thành giá trị bền vững, thấm sâu vào tư

thành bại trong việc bảo vệ chủ quyền

tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con

biển đảo đó là phải tập hợp được sức

người Việt Nam. Đồng thời, phải có lòng

mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc

khoan dung, độ lượng với con người. Hồ

thành một khối mà Chủ tịch Hồ Chí

Chí Minh chỉ rõ, trong mỗi cá nhân cũng

Minh của chúng ta đã từng làm và đánh

như mỗi cộng đồng đều có những ưu

bại đế quốc Pháp cũng như đế quốc Mỹ.

điểm, khuyết điểm, mặt tốt, mặt xấu...

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:

Cho nên, vì lợi ích cách mạng cần có

“Sử dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân

lòng khoan dung, độ lượng để quy tụ, tập

ta đoàn kết muôn người như một thì

hợp họ lại với nhau. Người nói: “trong

nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào

mấy triệu người cũng có người thế này

dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài

thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều

xâm lấn”.

dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên phải

Và Người khuyên dân ta rằng:

khoan hồng độ lượng... Có như thế mới

“Dân ta xin nhớ chữ đồng:

có thể đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng
minh” (13)

chắc chắn sẽ vẻ vang”(14).
Thứ hai, chúng ta phải không

Vậy để phát huy sức mạnh đại

ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm

đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay,

của toàn Đảng, toàn dân về sức mạnh

Đảng và nhà nước ta phải làm gì?

của đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay.

Theo chúng tôi, đó là:

Đoàn kết toàn dân không chỉ đối với
người dân Việt Nam ở trong nước mà
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phải đoàn kết với tất cả mọi người có

phát triển đất nước trong quá trình hội

dòng máu con rồng cháu tiên ở khắp thế

nhập quốc tế hiện nay.

giới. Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền

Thứ tư, làm tốt công tác tuyên

với đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh luôn

truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng,

luôn khẳng định “Cách mạng Việt Nam

truyền thống, đạo đức và lối sống; tạo

là một bộ phận của cách mạng thế giới”,

điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát

“Cách mạng Việt Nam chỉ giành được

triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ.

thắng lợi khi đoàn kết chặt chẽ với

Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi

phong trào cách mạng thế giới”. Người

dưỡng mơ ước, hoài bảo xung kích, sang

là hình mẫu của những hoạt động không

tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện

mệt mỏi vì sự đoàn kết giai cấp công

đại và có tinh thần đoàn kết dân tộc, phát

nhân, Đảng cộng sản và các dân tộc trên

huy truyền thống yêu nước của ông cha

thế giới. Nếu làm được như vậy, sức

ta từ ngàn xưa để chung vai xây dựng và

mạnh tổng hợp của chúng ta sẽ ngày một

bảo vệ Tổ quốc.

tăng lên, không một kẻ thù nào có thể

Thứ năm, phải có chính sách chú

đánh bại. Thực tế, thời gian vừa qua

trọng và quan tâm đến phụ nữ, người già,

chúng ta đã làm rất tốt công việc này

trẻ em về mặt đời sống vật chất cũng như

trong việc đấu tranh và bảo vệ chủ quyền

tinh thần để họ có thể sống vui, sống

biển đảo của mình.

khỏe, sống hạnh phúc và có nhiều đóng

Thứ ba, quan tâm đến giáo dục,

góp cho xã hội, cho đất nước.

đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tất cả các

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện chính

giai cấp, tầng lớp trong xã hội như giai

sách, phát luật về tín ngưỡng, tôn giáo

cấp công nhân, nông dân, trí thức, doanh

phù hợp với quan điểm của Đảng. Phát

nhân … cả về số lượng lẫn chất lượng.

huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học

đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ

vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp,

chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt

có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có

đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực

chất lượng cao… nhằm đáp ứng yêu cầu

cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Đồng thời chủ động phòng ngừa,
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kiên quyết đấu tranh với những hành vi

hòa bình,ổn định để xây dựng và phát

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc,

triển đất nước. Tăng cường quan hệ hữu

chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân

nghị, hợp tác với các nước láng giềng;

tộc.

thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại
Và cuối cùng, trong bối cảnh quốc

về biên giới, lãnh thổ, ranh giới biển và

tế đang có nhiều diễn biến phức tạp như

thềm lục địa với các nước liên quan trên

hiện nay, đặc biệt là vấn đề tranh chấp

cơ sở luật pháp quốc tế quy tắc ứng xử

chủ quyền biển đảo, đòi hỏi chúng ta

của khu vực để bảo vệ vững chắc độc lập

phải chú trọng, tăng cường hơn nữa sự

chủ quyền lãnh thổ.

cố kết cộng đồng, phát huy tinh thần đại
đoàn kết của toàn dân tộc để tạo thành
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