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Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO đã khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là “anh hùng giải phóng dân
tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn”.

Người đã “cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Người đã có sự
“đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật”. Người là “kết tinh của truyền thống văn hóa
hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc
khẳng định bản sắc của dân tộc mình và biểu hiện cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.
Với bạn bè quốc tế, Bác Hồ là biểu tượng của khát vọng hoà bình, đấu tranh chống áp bức, bất công. Trái tim và khối óc của
Người luôn đồng lòng với nhân dân thế giới. Với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bằng những cống hiến về tư tưởng
cũng như về thực tiễn chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần giải phóng các dân tộc bị áp bức,
đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã góp phần đặt nền tảng quan trọng cho sự hình thành tư tưởng về sự bình đẳng
giữa các dân tộc và đồng thời là hiện thân sinh động về sự bình đẳng ấy.
Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa là tập hợp gồm ba tác phẩm của tác giả Đào Phan đã
xuất bản trước đây. Đó là Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa (1991); Đạo Khổng trong văn Bác Hồ (1996); Suy tưởng trước Ba Đình
(1998).
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

