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Tại buổi gặp mặt đại biểu “Đội quân tóc dài” tại TP. Hồ Chí Minh ngày 20/4/2000 
 

Thưa đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam, 

Thưa các mẹ, các chị đại biểu “Đội quân tóc dài” trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, 

Thưa các đồng chí đại biểu, 

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào của cả nước và của toàn TP. Hồ Chí 
Minh kỷ niệm 25 năm, Ngày thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (30/4). Tôi rất cảm động được gặp lại các mẹ, các chị - những đại biểu xuất sắc 
của phụ nữ miền Nam trong phong trào đấu tranh chính trị, quân sự và binh vận chống 
Mỹ, cứu nước từ năm 1960 đến năm 1975 lịch sử. 

Tôi xin chúc các mẹ, các chị mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và 
công tác, 

Tôi cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cảm ơn đồng chí Hà 
Thị Khiết đã có sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thắm 
thiết nghĩa tình, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo phụ nữ miền Nam - phụ nữ cả 
nước và đã tạo điều kiện cho tôi gặp gỡ, được phát biểu với các mẹ, các chị mà tôi 
luôn luôn cảm phục, quý mến và biết ơn từ những năm tháng chiến đấu ở chiến trường 
miền Nam. 

Thưa các mẹ, các chị, 

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Mỹ Diệm thi thành chính sách “tố cộng, diệt cộng”, thực 
hiện luật 10/59 âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, cách mạng miền Nam bị chìm 
trong biển máu; cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã rất vui mừng và cảm 
động khi được tin: Dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa 2) và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ miền Nam, phụ nữ Bến Tre đã 
đứng dậy cùng nhân dân đồng khởi, tiến công đập tan bộ máy kìm kẹp của địch ở 150 
ấp, bức rút 47 đồn bốt, tiêu diệt trên 300 tên ác côn; mở đầu cho cuộc đấu tranh trên 
quy mô rộng lớn của phụ nữ miền Nam đòi Mỹ - ngụy thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ; 
giành chính quyền về tay nhân dân. Trong cuộc đấu tranh đó, “Đội quân tóc dài” ở 
Bến Tre đã bắt đầu từ đây, lực lượng này dần dần trở thành lực lượng quan trọng thực 
hiện phương thức đánh địch đạt hiệu suất cao bằng “hai chân”, “ba mũi” trên cả 3 
hướng chiến lược trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. “Đội quân tóc 
dài” đã phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, các mẹ, các chị, các em trong đội 
quân đó không những tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chính trị, tiến hành công tác binh 
vận, nuôi dấu cán bộ, bộ đội bất chấp gian khổ, hiểm nguy; mà còn kết hợp các hình 
thức đấu tranh công khai, bí mật hợp pháp, bất hợp pháp, tham gia lực lượng vũ trang 
nhân dân trực tiếp chiến đấu tiêu diệt địch, lập nên hết chiến thắng này đến chiến thắng 



khác ở cả ba vùng nông thôn, thành thị và miền núi. Các mẹ, các chị, các em còn động 
viên, tiễn đưa những người chồng, người con, người yêu tham gia du kích, gia nhập 
quân giải phóng làm nhiệm vụ chiến đấu, tích cực lao động sản xuất, cung cấp lương 
thực, thực phẩm, quân trang chi viện cho các mặt trận. Nhiều mẹ, nhiều chị, nhiều em 
trong quá trình tham gia cách mạng bị địch bắt tra tấn dã man, tàn bạo và đưa đi tù đày 
khốc liệt từ khám Chí Hòa đến nhà tù Côn Đảo, vẫn một lòng trung thành với Đảng, 
không một lời xưng khai. Tiêu biểu như chị Ba Định, chị Nguyễn Thị Sứ, đội biệt 
động Lê Thị Riêng ở Sài Gòn, đội nữ biệt động Nguyễn Việt Hồng ở Cần Thơ và đội 
nữ tự vệ Sông Hương (Thừa Thiên - Huế) cùng nhiều nữ anh hùng, dũng sĩ khác đã 
được cả nước kính phục, quý mến. 

Ôn lại những ngày kháng chiến gian khổ, ác liệt càng thấy những chiến công của 
“Đội quân tóc dài” miền Nam trên ba mặt trận chính trị, quân sự, binh vận và cả trên 
mặt trận hy sinh thầm lặng là vô cùng to lớn. Những chiến công đó càng khẳng định 
sức mạnh thần kỳ của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
“Đội quân tóc dài” mãi mãi là một huyền thoại về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
phụ nữ Việt Nam. Chiến công của các mẹ, các chị, các em đã góp phần to lớn vào sự 
nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời là nguồn cổ vũ toàn dân, toàn quân ta dũng 
cảm, quên mình chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Các mẹ, các chị, các em trong “Đội quân tóc dài” ở miền Nam rất xứng đáng với 
tám chữ vàng mà Đảng, Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang”, xứng đáng là những tấm gương sáng không chỉ cho phụ nữ mà cho các tầng lớp 
nhân dân noi theo. 

Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi bày tỏ lòng biết ơn và 
kính trọng đối với các đại biểu “Đội quân tóc dài” có mặt tại đây và qua các mẹ, các 
chị bày tỏ sự biết ơn, kính trọng với tất cả phụ nữ miền Nam, phụ nữ cả nước đã góp 
xương máu, công sức trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây và trong 
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Tôi rất mong các mẹ, các chị tiếp tục vượt lên những khó khăn, thử thách trong 
cuộc sống, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc, nêu gương sáng 
cho xóm làng, đường phố noi theo. 

Quân đội nhân dân Việt Nam xin hứa với các mẹ, các chị: nguyện học tập, noi 
gương “Đội quân tóc dài” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân 
tộc, phấn đấu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó. 

Chúc các mẹ, các chị mạnh khỏe sống lâu, 

Chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, 

Xin cảm ơn. 

 


