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Thế kỷ XX đã đi qua, nhưng những gì chúng ta đã giành được trong thế kỷ XX vẫn in đậm dấu ấn trong con
tim khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Những kỳ tích vĩ đại trước hết của dân tộc ta trong thế kỷ XX là đã
đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ
nghĩa xã hội.
Trong những năm tháng đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ và thắng lợi vẻ vang đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khơi nguồn
cho dòng chảy lịch sử của dân tộc thấm sâu vào mỗi người dân, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước tiến lên và
tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - dân tộc và thời đại tập hợp 18 chuyên luận khoa học của PGS.TS. Phạm Xanh về những sự kiện lịch
sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, bắt tay chuẩn
bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng Đảng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác ngày càng to lớn vẻ vang.
Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất - Thời đại và Hồ Chí Minh
Phần thứ hai - Hồ Chí Minh và dân tộc
Phần thứ ba - Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

