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THƯ CỦA ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT 
gửi tới cuộc gặp mặt “Đội quân tóc dài” lần thứ nhất ngày 20-21/4/2014 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2000 
 

Thân ái gửi: Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ Đại biểu “Đội quân tóc dài” 
lần thứ nhất. 

Tôi rất phấn khởi được biết Hội LHPN Việt Nam có sáng kiến tổ chức gặp gỡ đại 
biểu “Đội quân tóc dài” và hết sức xúc động khi được mời tham dự cuộc gặp gỡ lần 
thứ nhất tại Thành phố mang tên Bác vào ngày 20 tháng 4 này. Rất tiếc là do công việc 
nên tôi không về để được gặp những người đồng chí mà có thể chưa bao giờ giáp mặt 
nhưng rất đỗi thân thương đối với tôi. Qua thư này, tôi muốn được gửi tới các đại biểu 
tham dự buổi gặp mặt và tới tất cả các chiến sỹ trong “Đội quân tóc dài”, những người 
mẹ, người chị, người em đã chia lửa, đã đem đến sức mạnh cho cả chiến trường lời 
chào nặng ân tình của một người lính không mang sao đã cùng đi suốt cuộc kháng 
chiến thần thánh của Dân tộc. 

Có một bài hát được nhiều người yêu thích liên tưởng người con gái quê hương 
đồng khởi với cây dừa, loài cây nên thơ mà mạnh mẽ đem lại màu xanh và ngọt bùi 
cho cả những miền đất khô cằn, khắc nghiệt nhất. Chắc người nhạc sỹ viết bài ca ấy 
cũng đã cố tìm, cố nhân cách hóa một loài cây thể hiện được phần nào những phẩm 
chất không gì sánh nổi của người chiến sỹ “Đội quân tóc dài”. Dù ở miền cát bỏng, 
vùng núi rừng xanh, nơi đồng mênh mông nước, nông thôn hay thành thị đâu đâu cũng 
thấy những người Mẹ, người Chị dịu hiền, bình dị mà anh hùng, vĩ đại. Nhiều tên tuổi 
đã trở thành huyền thoại như mẹ Suốt với con đò coi máy bay Mỹ như không, cô giáo 
Quách Thị Trang làm ngọn lửa sống, chị Út Tịch “còn cái lai quần cũng đánh”, chị 
Trần Thị Lý thịt sắt da đồng, chị Ba Định vị nữ tướng Phó Tư lệnh của Quân Giải 
phóng trong một cuộc chiến tranh dữ dội vào bậc nhất của loài người ở thế kỷ XX… 

Với phương châm đấu tranh “hai chân”, giáp công “ba mũi”, những cháu con của 
Bà Trưng, Bà Triệu đã viết tiếp trang sử chói người của Phụ nữ Việt Nam Anh hùng, 
Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang và góp phần không thể thiếu vào thắng lợi của cuộc 
Cách mạng giải phóng Dân tộc. Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, “Đội quân 
tóc dài”, dù khi đó chưa mang tên này, đã đi đầu đối mặt với khủng bố, với đổ máu 
chống lại âm mưu phá hoại Hiệp định Geneve của kẻ thù ở Vĩnh Trinh, Chợ Được, Mỏ 
Cày, Vĩnh Xuân… tới trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, người dẫn đường cho 
những xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc lập cũng là những nữ chiến sỹ 
biệt động Sài Gòn. Vào những ngày lễ lớn của Dân tộc, đồng bào cả nước nhìn đoàn 
quân mặc áo bà ba, quấn khăn rằn, tiến qua lễ đài trên quảng trường Ba Đình lịch sử 
với tất cả tình cảm mến thương và tự hào đến trào nước mắt. 

Đất nước thống nhất bước vào thời kỳ mới, những chiến sỹ tóc dài lại tiếp tục phát 
huy phẩm chất cao quý của Phụ nữ Việt Nam trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ 
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quốc, nêu những tấm gương sáng ngời trong lao động, học tập, công tác xã hội… góp 
phần làm thay đổi bộ mặt quê hương và làm rạng danh Việt Nam trước bè bạn quốc tế. 
Con đường đi lên của Dân tộc ta đã được mở rộng nhưng vẫn không ít gập ghềnh. 
Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Dân nói chung và của chi em phụ nữ nói riêng còn 
rất nặng nề, nhất là khi nhiều tệ nạn đã phát triển tới mức nhức nhối, ảnh hưởng tới 
thuần phong mỹ tục của xã hội và đe dọa trực tiếp cuộc sống của không ít gia đình. 

Sau một phần tư thế kỷ kể từ ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, chúng ta 
mới tổ chức được cuộc gặp gỡ có mặt một tỷ lệ rất nhỏ những chiến sỹ của “Đội quân 
tóc dài” từ 32 tỉnh, thành phố. Sự muộn màng ấy cũng là một trong số không ít điều 
mà Đảng, Nhà nước chưa đáp ứng được những ước vọng, mong mỏi chính đáng của 
các Mẹ, các Chị. Hàng triệu chiến sỹ không đến dự được buổi gặp gỡ này. Nhiều 
người đã không được tận mắt chứng kiến ngày hai miền Bắc Nam sum họp và không ít 
người đã đi xa trong những năm sau này. Trong tâm khảm mỗi chúng ta, các Mẹ, các 
Chị còn sống mãi với những kỷ niệm được khắc sâu bằng máu lửa, bằng nước mắt và 
cả bằng những điều mà mỗi người tự thấy mình chưa làm được như mong muốn của 
các Mẹ, các Chị. 

Trước thềm thế kỷ mới, cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ góp phần khơi dậy truyền 
thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam trong chiến đấu, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ 
trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới. Với tất cả tình cảm thắm 
thiết, tôi xin gửi tới các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ, tới tất cả những chiến sỹ của 
“Đội quân tóc dài” lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc gặp gỡ thành công, để lại 
những dấu ấn tốt đẹp nhất. 

Chào thân ái 
Võ Văn Kiệt 


