
 

 

 

 

 

 



 năm trôi qua, thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám đã 
cho thấy bài học đoàn kết, 

lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. 

Những ngày mùa Thu tháng Tám 
của 73 năm về trước, từ Khu Giải 
phóng Tân Trào, lệnh Tổng Khởi nghĩa 
đã được truyền đi khắp cả nước. Hơn 
20 triệu người dân Việt Nam đã đứng 
lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại 
của cuộc Cách mạng Tháng Tám, 
giành chính quyền về tay nhân dân. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám đã thể hiện sức 
mạnh của lòng dân, về bài học đại 
đoàn kết, lấy dân làm gốc. Bài học này 
tiếp tục được vận dụng trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và 
xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và 
hội nhập. 

 

Ảnh tư liệu: Quang cảnh mít tinh phát động 
khởi nghĩa giành chính quyền do Việt Minh 
tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội 

73 năm đã trôi qua, nhưng trong 
tâm trí ông Hoàng Ngọc, ở làng Tân 
Lập, xã Tân Trào, Tuyên Quang vẫn 
còn vẹn nguyên ký ức ngày 21 tháng 5 
năm 1945. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từ Cao Bằng trở về Tuyên Quang 
để chỉ đạo phong trào cách mạng cả 
nước. Người đã chọn xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương làm Thủ đô Khu giải 
phóng, căn cứ địa cách mạng. 

Trong trí nhớ của cậu bé 10 tuổi 
khi ấy, các cán bộ về dự Quốc dân Đại 
hội đã ở nhà ông và một số gia đình 
khác. Trong khi Đại hội đang họp, một 
đoàn đại biểu thay mặt nhân dân Tân 
Trào đã đến chào mừng Đại hội và ông 
Hoàng Ngọc đã vinh dự có mặt trong 
đoàn thiếu nhi. Ông kể: "Chúng tôi ở 
đây là dân tộc Tày, qua thời kì đô hộ 
thấy khổ lắm. Sau khi cách mạng đến, 
được Đảng, Bác Hồ giáo dục tinh thần 
cách mạng thì tất cả nhân dân các dân 
tộc chúng tôi phấn khởi, hồ hởi. Tất cả 
tập trung vào giúp đỡ cách mạng. Có gì 
là đều đưa ra ủng hộ và làm cách 
mạng. Bác Hồ nói như thế nào, cán bộ 
cách mạng nói thế nào chúng tôi đều 
làm theo cả". 

Với một lòng tin sâu sắc và đi theo 
Đảng, người dân Tân Trào, núi rừng 
Tân Trào đã nuôi giấu, che chở cho 
cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn 
cho Đảng, cho Bác Hồ, cho cách mạng 
trong những ngày tiền khởi nghĩa. Nơi 
đây chính là Trung tâm chỉ đạo Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 
nước, đóng góp vai trò quan trọng vào 
thành công của cuộc Cách mạng tháng 
Tám vĩ đại của dân tộc. Giáo sư, Tiến 
sỹ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: 
"Để đi đến Cách mạng tháng Tám, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sự 
chuẩn bị kĩ lưỡng suốt 15 năm. Chúng 
ta đã chuẩn bị rất kỳ công, chuẩn bị cả 
đường lối, sự ra đời của Đảng năm 
1930, của cả tổng diễn tập 1930-1931, 
cao trào cách mạng Xô viết- Nghệ Tĩnh, 
chuẩn bị cả khôi phục năm 1931-
1935, chuẩn bị cả cao trào 1936-1939 
và đặc biệt 1939-1945. Chuẩn bị chớp 
thời cơ, nắm tình thế cách mạng, chuẩn 
bị chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, 
chuẩn bị các mặt, phát động phong 
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trào, kết hợp sức mạnh dân tộc, sức 
mạnh  quốc tế. Đó là sự chuẩn bị rất kỳ 
công.”. 

Từ Tân Trào, lệnh tổng khởi nghĩa 
được phát đi và được toàn thể nhân 
dân đồng tình hưởng ứng. Sáng ngày 
19/8, hàng chục vạn nhân dân tiến về 
Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình 
vũ trang tiến vào chiếm Phủ Khâm sai 
Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở 
của chính phủ bù nhìn. Đánh dấu mốc 
son lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa 
Cách mạng Tháng Tám. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám đã để lại bài học quý 
báu, nhất là bài học về lấy dân làm gốc, 
xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết 
dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn dân, 
nòng cốt là liên minh công-nông-trí 
thức; trên cơ sở lợi ích, nhu cầu, 
nguyện vọng của nhân dân để tổ chức, 
tập hợp họ vùng lên đấu tranh “lấy sức 
ta giải phóng cho ta”. Tiến sĩ Nhị Lê, 

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 
khẳng định: "Cách mạng Tháng Tám đã 
tạo nên một cao trào cách mạng rộng 
khắp chưa từng thấy với đông đảo lực 
lượng tham gia, không phân biệt dân 
tộc, tôn giáo, giai cấp. Bắc - Trung - 
Nam khắp 3 miền, toàn dân khởi nghĩa, 
chính quyền về tay. Sức mạnh của lòng 
dân là sức mạnh vô địch. Hơn 600 năm 
trước Nguyễn Trãi có nói “Làm lật 
thuyền mới biết sức dân mạnh như 
nước”. Hơn 500 năm sau, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng nói “Trong bầu trời 
không gì quý bằng nhân dân. Trong vũ 
trụ không gì bằng sức mạnh của nhân 
dân”. Đây là cuộc cách mạng của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân và chính 
đó là cội nguồn của cách mạng tháng 
Tám”. 

73 năm trôi qua, thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy bài 
học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý 
nghĩa sâu sắc. 

Lại Hoa // http://vov.vn 
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hững ngày này, 73 năm về 
trước, dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt và tài tình của Ðảng, nhân 

dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng 
đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, 
chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn 
kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền, chấm dứt 
kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt 
Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở 
thành người chủ đất nước. 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 
truyền thống yêu nước nồng nàn và ý 

chí quật cường dưới sự lãnh đạo tài 
tình của Ðảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. 
Thắng lợi ấy minh chứng cho bản lĩnh 
và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối 
đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm 
nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt, 
phân tích và chớp thời cơ. Ðó là sự kế 
thừa và phát huy kinh nghiệm từ các 
cao trào cách mạng do Ðảng khởi 
xướng, là sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh của thời đại để 
làm nên chiến thắng tất yếu. Cách 
mạng Tháng Tám không chỉ là mốc son 
chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là 
sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý 
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nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ, 
động viên to lớn đối với các dân tộc 
thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột 
trên thế giới đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

 

Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành 
chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức 
tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. (Ảnh 
tư liệu) 

Chặng đường 73 năm qua dẫu 
đầy gập ghềnh, chông gai, nhưng tinh 
thần quật khởi và giá trị kinh nghiệm 
lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 
luôn là nguồn lực bồi đắp sức mạnh 
cho toàn Ðảng và toàn dân ta vững 
bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang. 
Ðó là cuộc kháng chiến trường kỳ, anh 
dũng, kiên cường chống các thế lực đế 
quốc ngoại xâm, lập nên những chiến 
công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến 
thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954 chấn 
động địa cầu, Cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải 
phóng hoàn toàn miền nam, thu non 
sông về một mối; là công cuộc đổi mới, 
xây dựng và phát triển đất nước với 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử. Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ 
như ngày nay, trong thế mới và lực 
mới. Từ một nước kém phát triển trở 
thành nước đang phát triển; kinh tế 
tăng trưởng khá. Chính trị - xã hội ổn 
định; quốc phòng, an ninh được tăng 
cường; văn hóa, xã hội phát triển; dân 
chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và 
ngày càng mở rộng. Công tác xây dựng 
Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

và cả hệ thống chính trị được đẩy 
mạnh. Quan hệ quốc tế ngày càng mở 
rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín 
của Việt Nam trên trường quốc tế được 
nâng cao... 

Sự nghiệp, con đường chúng ta đi 
đang có nhiều thời cơ và thuận lợi, 
nhưng phía trước vẫn còn muôn vàn 
khó khăn, thử thách. Bốn nguy cơ mà 
Ðảng ta đã chỉ ra vẫn hiện hữu, có mặt 
gay gắt hơn. Sự chống phá của các thế 
lực thù địch, phản động ngày càng tinh 
vi, nguy hiểm và phức tạp hơn trong 
điều kiện phát triển kinh tế thị trường, 
mở cửa hội nhập, sự bùng nổ của công 
nghệ thông tin toàn cầu. Tình hình đó 
đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân ta tiếp tục 
phát huy mạnh mẽ tinh thần, bài học 
kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 
Tám, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tự 
lực, tự cường, đoàn kết một lòng, tận 
dụng thời cơ, vượt qua thử thách, đưa 
đất nước không ngừng tiến bộ và phát 
triển. 

Năm nay, kỷ niệm 73 năm Cách 
mạng Tháng Tám cũng là năm thứ ba, 
năm bản lề thực hiện Nghị quyết Ðại 
hội XII của Ðảng. Hơn bao giờ hết, toàn 
Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục 
phát huy ý chí, tinh thần Cách mạng 
Tháng Tám, đoàn kết một lòng, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm 
vụ Ðại hội đã đề ra, biến các chủ 
trương, nghị quyết của Ðảng thành 
hiện thực. Ðổi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Không ngừng chăm lo công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu 
tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 
trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, 



sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ. Ðổi mới căn bản và toàn 
diện giáo dục - đào tạo; phát triển 
nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực 
và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công 
nghệ, chủ động nắm bắt cơ hội của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám 
mãi mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh 
của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, 
thời đại của dân tộc Việt Nam Anh 
hùng, xây dựng giang sơn, gấm vóc 
ngày càng giàu đẹp. 

// http://www.nhandan.com.vn
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hắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 đã mở ra bước 
ngoặt lớn của cách mạng, đưa 

dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta 
từ thân phận nô lệ đã trở thành người 
làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh 
của mình. 

 

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra mắt sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công. Ảnh: TTXVN 

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, 
ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm 
của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn 
nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. 
Đó là một trong những trang chói lọi 
nhất trong lịch sử của dân tộc ta, dấu 
mốc lớn trên con đường phát triển 

trong suốt chiều dài mấy nghìn năm 
dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt 
Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt 
lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt 
Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận 
nô lệ đã trở thành người làm chủ đất 
nước, làm chủ vận mệnh của mình. 

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng 
Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và 
Quốc khánh 2/9, chúng tôi trân trọng 
giới thiệu bài viết: "Cách mạng Tháng 
Tám 1945: Mốc son chói lọi trong dòng 
chảy lịch sử" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ 
Hồ Khang, Viện Lịch sử Quân sự Việt 
Nam. 

Tháng Tám năm 1945, chớp thời 
cơ chiến lược “ngàn năm có một”, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhân dân Việt Nam tiến hành 
cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” 
giành chính quyền trong cả nước, dựng 
lên một mốc son chói lọi trong dòng 
chảy lịch sử dân tộc. 

Đầu tháng 8/1945, Chiến tranh thế 
giới thứ hai đi đến những ngày cuối 
cùng. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn phát 
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xít Đức và chấm dứt chiến sự ở châu 
Âu, các nước trong phe Đồng minh 
(đứng đầu là Mỹ và Liên Xô) dồn sức 
tiêu diệt phát xít Nhật ở châu Á, buộc 
chính phủ Nhật hoàng phải tuyên bố 
đầu hàng không điều kiện (13/8/1945). 
Tin tức đầu hàng nhanh chóng lan đi 
khắp mặt trận. Quân đội Nhật chiếm 
đóng ở Đông Dương bị tê liệt, mất tinh 
thần chiến đấu, chính phủ bù nhìn 
hoang mang cực độ. Không khí cách 
mạng sục sôi trong cả nước. Theo sự 
thỏa thuận của các nước Đồng minh 
thắng trận, quân đội Tưởng Giới Thạch 
(Trung Hoa dân quốc) sẽ tiến vào miền 
Bắc Việt Nam, quân đội Anh-Pháp sẽ 
vào miền Nam Việt Nam (lấy vĩ tuyến 
16 phân chia) làm nhiệm vụ giải giáp 
quân đội Nhật, nhưng thực chất đều 
muốn thực hiện ý định tiêu diệt lực 
lượng cách mạng và Đảng Cộng sản 
Đông Dương, thành lập chính quyền 
tay sai phục vụ mưu đồ cai trị, nô dịch 
của chúng. 

Trước sự chuyển biến mau lẹ của 
tình hình, từ ngày 13-15/8/1945, Đảng 
Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội 
nghị toàn quốc tại Tân Trào (Tuyên 
Quang), nhận định thời cơ đã đến, 
quyết định phát động tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền trong cả nước trước 
khi quân Đồng minh vào. Hội nghị 
quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc để kịp thời chỉ đạo thống 
nhất phong trào khởi nghĩa các địa 
phương. Tiếp ngay sau đó, Đại hội 
quốc dân cũng họp ở Tân Trào (ngày 
16/8/1945), bao gồm đại biểu của ba 
xứ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) đại 
diện cho các giới, các đoàn thể, các 
dân tộc, tiêu biểu cho ý chí và nguyện 
vọng của toàn dân. Đại hội nhất trí tán 
thành quyết định tổng khởi nghĩa, bầu 
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam 
(Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đứng đầu, thông qua một số 
chính sách quan trọng của Mặt trận 
Việt Minh. Chiều 16/8/1945, thực hiện 

mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa toàn 
quốc, một đội quân cách mạng do đồng 
chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát 
từ Tân Trào tiến về giải phóng Thị xã 
Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền trên 
phạm vi cả nước. 

Từ ngày 14 đến ngày 18/8, nhiều 
địa phương tuy chưa nhận được lệnh 
tổng khởi nghĩa, nhưng do nắm vững 
tinh thần các nghị quyết, chỉ thị trước 
đó của Đảng Cộng sản Đông Dương, 
căn cứ vào tình hình thực tiễn đã kịp 
thời, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nổi 
dậy khởi nghĩa. Bốn tỉnh giành chính 
quyền sớm nhất là Hải Dương, Bắc 
Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam (ngày 
18/8/1945). 

Tại Hà Nội, vào trung tuần tháng 
8/1945, phong trào cách mạng ngày 
càng dâng cao, thu hút đông đảo quần 
chúng tham gia. Ngày 19/8, theo lời 
kêu gọi nổi dậy khởi nghĩa của Mặt trận 
Việt Minh, đồng bào rầm rập kéo đến 
quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh 
trong tiếng hát “Tiến quân ca” và cờ đỏ 
sao vàng, sau đó chia ra thành nhiều 
đoàn biểu tình đi chiếm các cơ quan 
chính quyền địch (phủ khâm sai, tòa thị 
chính, trại lính bảo an, sở cảnh sát...). 
Trước khí thế trào dâng như “bão táp” 
của quần chúng, quân đội Nhật và 
chính quyền bù nhìn không dám chống 
lại. 

Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn 
toàn ở Hà Nội có tác dụng cổ vũ to lớn 
phong trào cả nước. Ngày 23/8, dưới 
sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ và 
Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, nhân dân ta 
nổi dậy làm chủ thành phố Huế - kinh 
đô hàng trăm năm của chế độ phong 
kiến triều Nguyễn và là thủ phủ của 
chính quyền bù nhìn trung ương. Vua 
Bảo Đại buộc phải thoái vị. Ngày 25/8, 
Xứ ủy Nam Kỳ đã lãnh đạo nhân dân 
Sài Gòn giành quyền làm chủ, đánh đổ 
thành lũy cuối cùng của chế độ thực 



dân. Thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa 
ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa 
quyết định đối với thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám trong phạm vi cả 
nước. Trong vòng nửa tháng (từ 14 - 
28/8/1945), cuộc Tổng khởi nghĩa 
thành công hoàn toàn. Lần đầu tiên 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chính 
quyền cả nước thuộc về tay nhân dân. 

Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba 
Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng 
bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 
Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, 
đồng thời trịnh trọng tuyên bố với thế 
giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng 
tự do độc lập và sự thật đã trở thành 
một nước tự do độc lập. Toàn thể dân 
tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần 
và lực lượng, tính mạng và của cải để 
giữ vững quyền tự do độc lập ấy. 

Hơn 70 năm đã trôi qua, chúng ta 
càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm 
vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách 
mạng tháng Tám 1945. 

Trước hết, thắng lợi ấy đã đập tan 
hai tầng xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa 
thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và 
phát xít Nhật gần 5 năm, rửa được cái 
nhục và nỗi đau mất nước kéo dài gần 
một thế kỉ; đồng thời lật nhào chế độ 
phong kiến tồn tại cả ngàn năm, đưa 
Việt Nam từ vị trí là một nước thuộc địa 
trở thành một nước độc lập dưới chế 
độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân 
Việt Nam từ thân phận nô lệ thành 
người dân độc lập, tự do, làm chủ nước 
nhà. 

Cách mạng tháng Tám đã mở ra 
một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên giải 
phóng dân tộc gắn liền với giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Đây thực sự 

là bước nhảy vọt trong lịch sử tiến hóa 
của dân tộc Việt Nam. 

Đối với thế giới, Cách mạng tháng 
Tám 1945 ở Việt Nam là thắng lợi đầu 
tiên trong thời đại mới của một dân tộc 
nhược tiểu đã tự đấu tranh giải phóng 
khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi 
ấy cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách 
mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, nhất là phong trào đấu tranh 
giành độc lập của nhân dân các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa, đặc biệt là 
nhân dân châu Á và châu Phi. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám 1945 là kết quả hợp thành từ rất 
nhiều nhân tố: Đó là sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tính 
chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các 
cấp đảng bộ địa phương trong thời 
khắc “xoay bản lề” của lịch sử. Đó còn 
là sức mạnh từ truyền thống yêu nước 
nồng nàn của dân tộc Việt Nam được 
hun đúc từ ngàn đời, sẵn sàng kết 
thành một làn sóng mạnh mẽ, to lớn 
nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ 
cướp nước. Mặt khác, cách mạng diễn 
ra thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu 
cũng nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận 
lợi khi quân Đồng minh đánh tan phát 
xít Đức - Nhật, mở ra thời cơ cho nhân 
dân Việt Nam khởi nghĩa. Nhưng nhân 
tố bao trùm quyết định nhất chính là sự 
lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với đường lối chiến lược, sách 
lược cách mạng độc lập, tự chủ, đúng 
đắn, sáng tạo, khi thời cơ đến kiên 
quyết, kịp thời phát lệnh tổng khởi 
nghĩa thành công. 

Cách mạng tháng Tám 1945 để lại 
cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học 
kinh nghiệm quý báu: Đó là bài học về 
khơi dậy và phát huy sức mạnh chủ 
nghĩa yêu nước, trên cơ sở đó xây 
dựng mặt trận dân tộc thống nhất đoàn 
kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để 
thực hiện yêu cầu cấp bách của cách 



mạng là giải phóng dân tộc giành độc 
lập, tự do cho Tổ quốc. Bài học về củng 
cố căn cứ địa, xây dựng lực lượng 
cách mạng (bao gồm lực lượng chính 
trị và lực lượng vũ trang) đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời 
kỳ, tích cực chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng 
cho tổng khởi nghĩa. Bài học về nắm 
chắc mọi diễn biến tình hình, trên cơ sở 
đó nhạy bén phát hiện thời cơ, kịp thời 
chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa 
giành thắng lợi. Bài học về không 
ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục 
phát huy cao độ tính sáng tạo, tính chủ 
động, tự lực, tự cường của quảng đại 
quần chúng và của cán bộ, đảng viên. 
Những bài học đó đã được Đảng ta 
chắt lọc, vận dụng sáng tạo trong giai 
đoạn cách mạng về sau. 

Phát huy tinh thần và những giá trị 
của cách mạng tháng Tám trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, chúng 
ta cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ quan trọng: Kiên định 
mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu và hành động phá hoại của 
các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân; tranh thủ thời cơ thuận 
lợi, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy 
nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đưa 
đất nước hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng. 
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ách mạng Tháng Tám là cuộc 
cách mạng vĩ đại nhất của nhân 
dân ta trong thế kỷ XX. Thắng lợi 

của Cách mạng Tháng Tám và việc 
thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
cộng hòa vào mùa thu năm 1945 đã tạo 
nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay 
đổi căn bản vận mệnh của đất nước và 
dân tộc ta. Nước ta từ một nước thuộc 
địa nửa phong kiến trở thành một quốc 
gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ trở thành người làm chủ đất 
nước, làm chủ vận mệnh của mình. 

Cách mạng Tháng Tám mở rộng 
cửa để đất nước và dân tộc ta bước 
vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Hơn bảy thập niên qua, kế thừa và 
phát huy truyền thống vẻ vang của 
Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta 
đã viết tiếp những trang sử anh hùng. 
Đã tiến hành và giành thắng lợi trong 
hai cuộc kháng chiến cứu nước ròng rã 
30 năm, đánh thắng hai đế quốc to, 
thực hiện trọn vẹn độc lập, thống nhất 
cho Tổ quốc. Đã sáng tạo nên công 
cuộc đổi mới toàn diện, tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì 
“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”. 

Cách mạng Tháng Tám đưa lại 
cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học 
quý báu. Nổi lên hàng đầu là bài học vô 

C 



giá về xây dựng Đảng, bài học mà tôi 
xin dành trọn bài viết này để nói tới. 

 

Trước hết, cần thấy rõ ngay từ lúc 
mới thành lập, năm 1930, cho đến 15 
năm về sau, để làm tròn sứ mệnh 
thiêng liêng, Đảng ta đã tự đặt cho 
mình nhiệm vụ xây dựng thành một 
Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, 
được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, phấn đấu vì lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngoài lợi 
ích của giai cấp công nhân, của nhân 
dân lao động và của dân tộc Việt Nam, 
Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng 
một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân, gắn bó mật thiết với quần 
chúng đông đảo. Chính vì vậy, chỉ có 
5.000 đảng viên mà Đảng đã động viên 
được toàn dân nổi dậy. Và cũng chính 
vì vậy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của 
người cách mạng, chúng ta vẫn có 
quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ 
đại!”(1). Bác còn nói: “Chẳng những 
giai cấp lao động và nhân dân Việt 
Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 
động và những dân tộc bị áp bức nơi 
khác cũng có thể tự hào rằng: lần này 
là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng 
của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc 
địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo 
cách mạng thành công, đã nắm chính 
quyền toàn quốc”(2). 

Cũng cần thấy, 5.000 đảng viên so 
với 20 triệu dân thời đó thì chỉ là một 
con số nhỏ, rất nhỏ. Nhưng phía sau 
những con người bằng xương bằng thịt 

ấy là sức mạnh tinh thần to lớn của cả 
một đội ngũ chiến đấu, vì lý tưởng cao 
cả mà sẵn sàng hy sinh hết thảy, hy 
sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho 
giai cấp, cho dân tộc. Trong 15 năm 
đấu tranh trước Cách mạng Tháng 
Tám, chỉ riêng trong cấp Trung ương, 
đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, 
chém hoặc đập chết trong nhà tù, trong 
đó có bốn đồng chí Tổng Bí thư của 
Đảng - Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà 
Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ. Trong 31 Ủy 
viên Trung ương dự Đại hội III của 
Đảng, trước ngày khởi nghĩa đã bị thực 
dân Pháp kết án 222 năm tù đày. Đó là 
không kể những án tử hình vắng mặt 
và những cuộc vượt ngục trước khi hết 
hạn tù. Về sự hy sinh các tiên liệt, Bác 
Hồ nói: “Các đồng chí ấy đã đem 
xương máu mình vun tưới cho cây 
cách mạng, cho nên cây cách mạng đã 
khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày 
nay”(3). 

Không phải ngẫu nhiên mà từ ánh 
sáng rực rỡ của Cách mạng Tháng 
Tám, và trong khói lửa ngút ngàn của 
hai cuộc kháng chiến cứu nước, nhân 
dân ta, dân tộc ta đã gửi trọn niềm tin 
vào đội tiên phong của cách mạng, trìu 
mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là 
“Đảng ta”. 

Ôn cũ để biết mới. 

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 
1975, bước vào thời kỳ mới của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
nhất là trong hơn 30 năm đổi mới vừa 
qua, Đảng ta, cùng với xác định phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, luôn 
coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt. Có nghĩa là Đảng ta đã đặt nhiệm 
vụ xây dựng Đảng lên vị trí rất cao, có ý 
nghĩa quyết định, nếu không thực hiện 
tốt nhiệm vụ này thì không thể nào đẩy 
mạnh các nhiệm vụ khác, kể cả nhiệm 
vụ trung tâm. Với sự định vị chuẩn xác 
ấy, Đảng đã không ngừng phát huy vai 
trò lãnh đạo của mình, đưa sự nghiệp 



đổi mới vững bước tiến lên, đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử. 

“Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
là nhân tố hàng đầu quyết định thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam”. Đó là một 
trong năm bài học lớn mà Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 
triển năm 2011) nêu lên. Cương lĩnh 
chỉ rõ: “Để đảm đương được vai trò 
lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường 
xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức 
nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính 
trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh 
đạo”. 

Đại hội XII của Đảng (2016) đề ra 
sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, 
trong đó nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất 
là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng 
đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 
chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và 
uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. 

Cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm 
này, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ra 
Nghị quyết với cùng chủ đề và tên gọi 
như trên. 

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự 
thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự 
thật, Nghị quyết thừa nhận rằng bên 
cạnh những kết quả đạt được, công tác 
xây dựng Đảng cũng còn không ít hạn 
chế, khuyết điểm. Nghị quyết đưa ra 
một bản nhận diện đặc sắc, gồm 27 
biểu hiện của suy thoái và “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”. Và nghiêm khắc 
cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một 
bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy 
hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay 
hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù 

địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp 
của Đảng và nhân dân”. 

Hơn một năm rưỡi qua, việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 
đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 đã 
được tiến hành bài bản. Với quan điểm 
chỉ đạo “Kết hợp giữa “xây” và “chống”, 
“xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, 
lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, 
cấp bách”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã 
bước đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
việc thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp đề ra; trước hết là những nhiệm 
vụ, giải pháp về chính trị tư tưởng, tự 
phê bình và phê bình, và về kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật Đảng. Đã phát hiện và 
đưa ra ánh sáng nhiều vụ bê bối, nhất 
là những vụ bê bối về tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực điển hình làm thất thoát 
lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân. 
Đã xử lý bằng kỷ luật Đảng, pháp luật 
nhà nước một số vụ án nghiêm trọng 
và những người đứng đầu các cấp có 
trách nhiệm liên quan, cả cán bộ cao 
cấp ở Trung ương. Những kết quả tích 
cực đạt được tuy mới là bước đầu, 
nhưng được dư luận rộng rãi hoan 
nghênh, tin tưởng ở quyết tâm của 
Trung ương, mong muốn công cuộc 
phòng, chống tham nhũng sẽ được tiến 
hành quyết liệt hơn, không chịu bất cứ 
trở ngại, sức ép nào. 

Cũng cần ghi nhận sự gắn kết 
chặt chẽ giữa cuộc đấu tranh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung 
ương 4 với phong trào “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”. Sự gắn kết đó càng làm nổi 
bật hơn yêu cầu xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Tôi không nghĩ xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng là công việc của ngày một, 
ngày hai. Để thực hiện tốt những nhiệm 
vụ do Đại hội XII và Nghị quyết Trung 
ương 4 nêu lên, trong Đảng, và trong 
hệ thống chính trị, còn phải làm rất 



nhiều việc. Nhưng xu thế tiến lên là 
không thể đảo ngược. 

Tháng 8-2017 
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hát huy tinh thần và những giá trị 
của cách mạng tháng Tám, kiên 
định mục tiêu, lí tưởng độc lập 

dân tộc gắn liền với CNXH; nêu cao 
tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng đập tan mọi âm mưu và hành 
động phá hoại của các thế lực thù địch, 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ 
quốc 

 

Ngày 19-8-1945, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, 
các lực lượng quần chúng cách mạng đánh 
chiếm Bắc Bộ Phủ (Ảnh tư liệu) 

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, 
ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm 
của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn 
nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. 
Đó là một trong những trang chói lọi 
nhất trong lịch sử của dân tộc ta, dấu 
mốc lớn trên con đường phát triển 
trong suốt chiều dài mấy nghìn năm 
dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt 

Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt 
lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt 
Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận 
nô lệ đã trở thành người làm chủ đất 
nước, làm chủ vận mệnh của mình. 
Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng 
Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và 
Quốc khánh 2/9, Thông tấn xã Việt 
Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài 
viết: "Cách mạng Tháng Tám 1945: 
Mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch 
sử" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ 
Khang, Viện Lịch sử Quân sự Việt 
Nam. 

Tháng Tám năm 1945, chớp thời 
cơ chiến lược “ngàn năm có một”, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhân dân Việt Nam tiến hành 
cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” 
giành chính quyền trong cả nước, dựng 
lên một mốc son chói lọi trong dòng 
chảy lịch sử dân tộc. 

Đầu tháng 8/1945, Chiến tranh thế 
giới thứ hai đi đến những ngày cuối 
cùng. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn phát 
xít Đức và chấm dứt chiến sự ở châu 
Âu, các nước trong phe Đồng minh 
(đứng đầu là Mỹ và Liên Xô) dồn sức 
tiêu diệt phát xít Nhật ở châu Á, buộc 

P 



chính phủ Nhật hoàng phải tuyên bố 
đầu hàng không điều kiện (13/8/1945). 
Tin tức đầu hàng nhanh chóng lan đi 
khắp mặt trận. Quân đội Nhật chiếm 
đóng ở Đông Dương bị tê liệt, mất tinh 
thần chiến đấu, chính phủ bù nhìn 
hoang mang cực độ. Không khí cách 
mạng sục sôi trong cả nước. Theo sự 
thỏa thuận của các nước Đồng minh 
thắng trận, quân đội Tưởng Giới Thạch 
(Trung Hoa dân quốc) sẽ tiến vào miền 
Bắc Việt Nam, quân đội Anh-Pháp sẽ 
vào miền Nam Việt Nam (lấy vĩ tuyến 
16 phân chia) làm nhiệm vụ giải giáp 
quân đội Nhật, nhưng thực chất đều 
muốn thực hiện ý định tiêu diệt lực 
lượng cách mạng và Đảng Cộng sản 
Đông Dương, thành lập chính quyền 
tay sai phục vụ mưu đồ cai trị, nô dịch 
của chúng. 

Trước sự chuyển biến mau lẹ của 
tình hình, từ ngày 13-15/8/1945, Đảng 
Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội 
nghị toàn quốc tại Tân Trào (Tuyên 
Quang), nhận định thời cơ đã đến, 
quyết định phát động tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền trong cả nước trước 
khi quân Đồng minh vào. Hội nghị 
quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc để kịp thời chỉ đạo thống 
nhất phong trào khởi nghĩa các địa 
phương. Tiếp ngay sau đó, Đại hội 
quốc dân cũng họp ở Tân Trào (ngày 
16/8/1945), bao gồm đại biểu của ba 
xứ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) đại 
diện cho các giới, các đoàn thể, các 
dân tộc, tiêu biểu cho ý chí và nguyện 
vọng của toàn dân. Đại hội nhất trí tán 
thành quyết định tổng khởi nghĩa, bầu 
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam 
(Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đứng đầu, thông qua một số 
chính sách quan trọng của Mặt trận 
Việt Minh. Chiều 16/8/1945, thực hiện 
mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa toàn 
quốc, một đội quân cách mạng do đồng 
chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát 
từ Tân Trào tiến về giải phóng Thị xã 

Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền trên 
phạm vi cả nước. 

Từ ngày 14 đến ngày 18/8, nhiều 
địa phương tuy chưa nhận được lệnh 
tổng khởi nghĩa, nhưng do nắm vững 
tinh thần các nghị quyết, chỉ thị trước 
đó của Đảng Cộng sản Đông Dương, 
căn cứ vào tình hình thực tiễn đã kịp 
thời, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nổi 
dậy khởi nghĩa. Bốn tỉnh giành chính 
quyền sớm nhất là Hải Dương, Bắc 
Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam (ngày 
18/8/1945). 

Tại Hà Nội, vào trung tuần tháng 
8/1945, phong trào cách mạng ngày 
càng dâng cao, thu hút đông đảo quần 
chúng tham gia. Ngày 19/8, theo lời 
kêu gọi nổi dậy khởi nghĩa của Mặt trận 
Việt Minh, đồng bào rầm rập kéo đến 
quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh 
trong tiếng hát “Tiến quân ca” và cờ đỏ 
sao vàng, sau đó chia ra thành nhiều 
đoàn biểu tình đi chiếm các cơ quan 
chính quyền địch (phủ khâm sai, tòa thị 
chính, trại lính bảo an, sở cảnh sát...). 
Trước khí thế trào dâng như “bão táp” 
của quần chúng, quân đội Nhật và 
chính quyền bù nhìn không dám chống 
lại. 

Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn 
toàn ở Hà Nội có tác dụng cổ vũ to lớn 
phong trào cả nước. Ngày 23/8, dưới 
sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ và 
Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, nhân dân ta 
nổi dậy làm chủ thành phố Huế - kinh 
đô hàng trăm năm của chế độ phong 
kiến triều Nguyễn và là thủ phủ của 
chính quyền bù nhìn trung ương. Vua 
Bảo Đại buộc phải thoái vị. Ngày 25/8, 
Xứ ủy Nam Kỳ đã lãnh đạo nhân dân 
Sài Gòn giành quyền làm chủ, đánh đổ 
thành lũy cuối cùng của chế độ thực 
dân. Thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa 
ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa 
quyết định đối với thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám trong phạm vi cả 



nước. Trong vòng nửa tháng (từ 14 - 
28/8/1945), cuộc Tổng khởi nghĩa 
thành công hoàn toàn. Lần đầu tiên 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chính 
quyền cả nước thuộc về tay nhân dân. 

Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba 
Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng 
bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 
Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, 
đồng thời trịnh trọng tuyên bố với thế 
giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng 
tự do độc lập và sự thật đã trở thành 
một nước tự do độc lập. Toàn thể dân 
tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần 
và lực lượng, tính mạng và của cải để 
giữ vững quyền tự do độc lập ấy. 

Hơn 70 năm đã trôi qua, chúng ta 
càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm 
vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách 
mạng tháng Tám 1945. 

Trước hết, thắng lợi ấy đã đập tan 
hai tầng xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa 
thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và 
phát xít Nhật gần 5 năm, rửa được cái 
nhục và nỗi đau mất nước kéo dài gần 
một thế kỉ; đồng thời lật nhào chế độ 
phong kiến tồn tại cả ngàn năm, đưa 
Việt Nam từ vị trí là một nước thuộc địa 
trở thành một nước độc lập dưới chế 
độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân 
Việt Nam từ thân phận nô lệ thành 
người dân độc lập, tự do, làm chủ nước 
nhà. 

Cách mạng tháng Tám đã mở ra 
một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên giải 
phóng dân tộc gắn liền với giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Đây thực sự 
là bước nhảy vọt trong lịch sử tiến hóa 
của dân tộc Việt Nam. 

Đối với thế giới, Cách mạng tháng 
Tám 1945 ở Việt Nam là thắng lợi đầu 

tiên trong thời đại mới của một dân tộc 
nhược tiểu đã tự đấu tranh giải phóng 
khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi 
ấy cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách 
mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, nhất là phong trào đấu tranh 
giành độc lập của nhân dân các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa, đặc biệt là 
nhân dân châu Á và châu Phi. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám 1945 là kết quả hợp thành từ rất 
nhiều nhân tố: Đó là sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tính 
chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các 
cấp đảng bộ địa phương trong thời 
khắc “xoay bản lề” của lịch sử. Đó còn 
là sức mạnh từ truyền thống yêu nước 
nồng nàn của dân tộc Việt Nam được 
hun đúc từ ngàn đời, sẵn sàng kết 
thành một làn sóng mạnh mẽ, to lớn 
nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ 
cướp nước. Mặt khác, cách mạng diễn 
ra thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu 
cũng nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận 
lợi khi quân Đồng minh đánh tan phát 
xít Đức - Nhật, mở ra thời cơ cho nhân 
dân Việt Nam khởi nghĩa. Nhưng nhân 
tố bao trùm quyết định nhất chính là sự 
lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với đường lối chiến lược, sách 
lược cách mạng độc lập, tự chủ, đúng 
đắn, sáng tạo, khi thời cơ đến kiên 
quyết, kịp thời phát lệnh tổng khởi 
nghĩa thành công. 

Cách mạng tháng Tám 1945 để lại 
cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học 
kinh nghiệm quý báu: Đó là bài học về 
khơi dậy và phát huy sức mạnh chủ 
nghĩa yêu nước, trên cơ sở đó xây 
dựng mặt trận dân tộc thống nhất đoàn 
kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để 
thực hiện yêu cầu cấp bách của cách 
mạng là giải phóng dân tộc giành độc 
lập, tự do cho Tổ quốc. Bài học về củng 
cố căn cứ địa, xây dựng lực lượng 
cách mạng (bao gồm lực lượng chính 



trị và lực lượng vũ trang) đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời 
kỳ, tích cực chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng 
cho tổng khởi nghĩa. Bài học về nắm 
chắc mọi diễn biến tình hình, trên cơ sở 
đó nhạy bén phát hiện thời cơ, kịp thời 
chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa 
giành thắng lợi. Bài học về không 
ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục 
phát huy cao độ tính sáng tạo, tính chủ 
động, tự lực, tự cường của quảng đại 
quần chúng và của cán bộ, đảng viên. 
Những bài học đó đã được Đảng ta 
chắt lọc, vận dụng sáng tạo trong giai 
đoạn cách mạng về sau. 

Phát huy tinh thần và những giá trị 
của cách mạng tháng Tám trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, chúng 
ta cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ quan trọng: Kiên định 

mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu và hành động phá hoại của 
các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân; tranh thủ thời cơ thuận 
lợi, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy 
nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đưa 
đất nước hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng./. 

Ban biên tập // 
http://dangcongsan.vn 
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 năm trôi qua, Cách mạng 
tháng Tám vẫn là một sự 
kiện diệu kỳ trong lịch sử 

dân tộc Việt Nam và nhân loại. Và 
trong trang vàng lịch sử của Thủ đô 
mãi khắc ghi sự đóng góp và công lao 
to lớn của Đoàn Thanh niên cứu quốc 
thành Hoàng Diệu - những con người 
đi đầu trong hầu hết các cuộc đấu 
tranh cách mạng tại Thủ đô, nơi mở 
đầu cho cách mạng tháng Tám. 

Những năm 1939, thực dân Pháp 
đàn áp dã man cách mạng, bắt bớ 
cầm tù nhiều người yêu nước. Sự đàn 
áp của thực dân Pháp đã thức tỉnh 
lòng yêu nước của tầng lớp trí thức, 
trong đó có học sinh trường Bưởi. 
Tháng 9/1940, một tổ chức yêu nước 
bí mật của học sinh trường Bưởi ra 
đời. 4 năm sau, trước yêu cầu của 

cách mạng và dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, tháng 8/1944, tại số 46 Bát 
Đàn, Đội Thanh niên tuyên truyền 
xung phong Thành Hoàng Diệu được 
thành lập với khoảng 60 thành viên 
hoạt động bán công khai, tuyên truyền 
về tổ chức Việt Minh ở các chợ, 
trường học, rạp chiếu bóng, xí 
nghiệp…Chính Ðội Thanh niên tuyên 
truyền xung phong Thành Hoàng Diệu 
và Ðội danh dự Việt Minh Hà Nội là 
tiền thân của lực lượng vũ trang Hà 
Nội. 

Đoàn Thanh niên cứu quốc thành 
Hoàng Diệu đã lôi cuốn được hàng 
vạn nam, nữ thanh niên Hà Nội và 
đồng bào cả nước nhất tề đứng dậy 
đấu tranh chuẩn bị và tiến hành thành 
công cuộc khởi nghĩa cách mạng 
Tháng Tám, giành chính quyền về tay 
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nhân dân. Và thật vinh dự, trong ngày 
2/9/1945, hình ảnh Đoàn Thanh niên 
cứu quốc Hoàng Diệu mãi được khắc 
ghi là lực lượng bảo vệ Lễ đài nơi Bác 
Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. 

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải 
trò chuyện với chiến sỹ cách mạng Việt 
Minh thành Hoàng Diệu tại buổi gặp mặt 
diễn ra mới đây. (Ảnh: TH) 

Bác Lê Đức Vân, nguyên Ủy viên 
Ban Thanh vận Hà Nội; Thành viên 
cuộc họp Ủy viên Quân sự cách mạng 
và Thành ủy mở rộng quyết định Tổng 
khởi nghĩa ngày 19/8/1945, hiện là 
Trưởng Ban Thường trực Ban liên lạc 
các chiến sỹ cách mạng thành Hoàng 
Diệu cho biết, thời điểm năm 1941-
1942, bác đang học trường Bưởi, ở 
đây có tổ chức coi là tiền thân cách 
mạng tập hợp một số học sinh giỏi ở 
nội trú, qua các bài giảng hướng học 
sinh đến với tinh thần yêu nước và 
cách mạng, trau dồi ý thức dân tộc. 
Sau khi được thành lập vào tháng 
8/1944, tại số nhà 46 Bát Đàn, các 
đoàn viên, thanh niên cứu quốc thành 
Hoàng Diệu đã hăng hái tham gia các 
cuộc đấu tranh cách mạng từ hình 
thức thấp tới hình thức cao như: Rải 
truyền đơn, dáp áp phích, kẻ khẩu 
hiệu, treo cờ Việt Minh, tổ chức mít 
tinh quần chúng ở những nơi đông 
người… Đoàn thành niên cứu quốc 
thành Hoàng Diệu đã tham gia và đi 

đầu trong hầu hết các cuộc đấu tranh 
cách mạng. 

Theo bác Vân, dưới sự lãnh đạo 
của Thành ủy Hà Nội với các hoạt 
động cách mạng có ảnh hưởng to lớn 
trong nhân dân, Đoàn thanh niên cứu 
quốc thành Hoàng Diệu thực sự là lực 
lượng xung kích của cuộc vận động 
cách mạng ở Hà Nội, của cuộc Tổng 
khởi nghĩa ngày 19/8/1945 toàn thắng 
ngay tại nơi trung tâm đầu não của 
chính quyền thực dân. Cuộc khởi 
nghĩa không đổ máu đã tập hợp được 
20 vạn nhân dân Hà Nội, trong đó chủ 
yếu là thanh niên, học sinh. Ở những 
thời điểm khó khăn nhất vai trò của 
thanh niên đã vô cùng rõ ràng, là 
nòng cốt để giành chính quyền. 

Nhớ về những ngày này cách 
đây 72 năm, Đại tướng Nguyễn 
Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà 
Nội năm 1945; Ủy viên Quân sự Ủy 
ban khởi nghĩa trực tiếp chỉ đạo Ủy 
ban khởi nghĩa ở Hà Nội; nguyên Phó 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cho biết: 
“Mỗi lần kỷ niệm Cách mạng tháng 
Tám thành công là một dịp để tôi và 
bạn bè của mình ôn lại kỷ niệm sâu 
sắc nhất về một ngày lịch sử, ngày 
19/8/1945. Đêm 14 và ngày 
15/8/1945, Xứ ủy Bắc kỳ đã họp ở 
làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông), quyết 
định lãnh đạo khởi nghĩa giành chính 
quyền trong phạm vi 10 tỉnh đồng 
bằng Bắc bộ. Riêng Hà Nội, Xứ ủy 
thấy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, 
nhưng phải thành lập ngay Ủy ban 
Quân sự để chuẩn bị khởi nghĩa”. 

Tối 17/8/1945, sau khi phá thành 
công cuộc mít tinh của Tổng hội viên 
chức (thân Nhật) nhằm ủng hộ chính 
quyền tay sai do Nhật mới dựng lên 
và biến nó thành cuộc mít tinh, biểu 
tình, biểu dương lực lượng của ta; 
nhận thấy thái độ của Nhật án binh 



bất động, cố thủ trong doanh trại, 
Thành ủy Hà Nội ngay trong đêm đã 
có cuộc họp khẩn cấp dưới sự chủ trì 
của Bí thư Nguyễn Quyết. 

Tại cuộc họp, Đại tướng đã đưa 
ra một quyết định lịch sử: Hà Nội sẽ 
tiến hành khởi nghĩa vào ngày 
19/8/1945, đánh đổ chính quyền tay 
sai, thành lập chính quyền cách 
mạng. Đối với quân Nhật, chủ trương 
của ta là giữ thái độ trung lập, cốt sao 
chúng không can thiệp vào công việc 
khởi nghĩa. Lực lượng khởi nghĩa chủ 
yếu là quần chúng cách mạng, có lực 
lượng cách mạng làm nòng cốt. Đại 
tướng Nguyễn Quyết cho biết, để ra 
quyết định như vậy, thật sự là cân 
não. Cuộc họp kéo dài suốt đêm, từ 
8h tối hôm trước đến tận sáng hôm 
sau với 2 luồng ý kiến trái chiều. 
Luồng ý kiến thứ nhất là phải tiêu diệt 
địch, vì địch yếu rồi. Thứ hai là, phải 
chờ Trung ương. Cái khó nhất là 
chưa có chỉ thị của Trung ương. Dù 
vậy, không thể không quyết định, vì 
nếu chờ thì sẽ mất thời cơ. Đại tướng 
Nguyễn Quyết tâm sự: “Đó là một 
quyết định táo bạo nhưng đã được 
cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi khi đó, nếu 
không giành thắng lợi thì người đứng 
đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
Nhưng tôi tin đây là quyết định sáng 
suốt của mình cũng như tập thể 
những người đã gắn bó, sống chết 
với phong trào cách mạng. Nếu tuột 
mất cơ hội ngàn năm có một này rồi 
mới tiến hành khởi nghĩa, hay cứ kiên 
quyết đánh Nhật thì chưa biết hậu 
quả sẽ thế nào khi quân Đồng minh 
đến Hà Nội”. 

Nói về bài học kinh nghiệm đặt ra 
trong cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Hà Nội, Đại tướng Nguyễn 
Quyết cho rằng, lực lượng quyết định 
làm nên thắng lợi chính là nhân dân. 
Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó 

mật thiết với nhân dân và phải dựa 
vào dân, phát huy sức dân để giành 
thắng lợi. 

Cùng quan điểm với Đại tướng 
Nguyễn Quyết, bác Vũ Oanh, nguyên 
Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Hà 
Nội dự Đại hội Quốc dân ở Tân Trào; 
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân 
vận Trung ương; nguyên Chủ nhiệm 
Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu 
kể lại: Cách mạng tháng Tám, khi 
Đảng chưa đứng ra công khai lãnh 
đạo, mới chỉ có 5 nghìn đảng viên, 
thông qua Mặt trận Việt Minh đã tập 
hợp trên 20 triệu đồng bào làm cuộc 
cách mạng chưa từng có trong lịch 
sử. Chính nhân dân đã đẩy cách 
mạng đi tới thắng lợi. “Đại hội Quốc 
dân Tân Trào là Đại hội của đoàn kết, 
đại đoàn kết cả dân tộc. Bác Hồ quy 
tụ, đặt vấn đề đại đoàn kết để giành 
thắng lợi. Khẩu hiệu "Đoàn kết, đại 
đoàn kết, thành công, thành công, đại 
thành công” và phải dựa vào dân, 
phát huy sức dân để giành thắng lợi 
và có dân là có tất cả. Dân làm chủ 
cách mạng và dân đẩy cách mạng đi 
tới thắng lợi” – Bác Vũ Oanh nói. 

Từ ý kiến của những người trong 
cuộc, chúng ta có thể thấy rằng, thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám với bài 
học chớp thời cơ và lấy dân làm gốc 
có ý nghĩa sâu sắc. Bài học này tiếp 
tục được vận dụng trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây 
dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới 
và hội nhập. Điều đó cũng đặt ra đòi 
hỏi trong thực tại và tương lai là Đảng 
phải hết sức trong sáng về đạo đức, 
minh bạch trong hành động để giữ 
được niềm tin của nhân dân, tạo nên 
sự nhất giữa ý Đảng và lòng dân./. 

Thu Hà // 
http://dangcongsan.vn



rong căn phòng nhỏ ở phố 
Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), ông 
Tạ Quốc Bảo, 93 tuổi, người 

chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù 
đày trong những năm tháng tham gia 
Cách mạng Tháng Tám hào hứng kể 
cho chúng tôi nghe về thời gian bị giam 
cầm ở Nhà tù Hỏa Lò cùng các đồng 
chí Hoàng Văn Thụ, Trần Đăng Ninh, 
Đỗ Mười… 

Những trận “mưa” đòn tra tấn của 
quân thù đã khiến người cựu tù chính 
trị này chết đi sống lại 2 lần nhưng với 
ý chí kiên cường, bất khuất chống quân 
thù, chiến sĩ cách mạng được mệnh 
danh là “Nhạ con” ngày nào giờ dù tuổi 
cao nhưng dáng vóc vẫn rất nhanh 
nhẹn, giọng nói hào sảng mỗi khi kể về 
những tháng ngày hoạt động cách 
mạng trong Nhà tù Hỏa Lò. 

“Tôi chỉ là hạt cát giữa biển cả” 

Với 70 năm tuổi Đảng, đã có nhiều 
cống hiến cho cách mạng nhưng cựu tù 
chính trị Tạ Quốc Bảo luôn nghĩ mình 
chỉ là “hạt cát giữa biển cả”. “Hạt cát” 
tuy nhỏ bé đó đã làm được những điều 
vô cùng lớn lao, góp phần cùng toàn 
dân tộc chiến đấu giành độc lập, tự do 
cho Tổ quốc. 

Tạ Quốc Bảo sinh ra trong một gia 
đình có ông ngoại là nhà nho yêu nước 
ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Bố mẹ 
ông tham gia phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc và đã qua đời sau 
những trận đòn tra tấn của thực dân 
Pháp. Sống trong môi trường cả gia 
đình đều hoạt động cách mạng từ nhỏ 
nên từ khi còn là một thiếu niên, ông đã 
tham gia vào phong trào yêu nước, đi 
rải truyền đơn kêu gọi người dân đấu 
tranh chống áp bức, giành chính quyền. 

Mọi hoạt động của thiếu niên Tạ 
Quốc Bảo và những người dân yêu 
nước không qua mặt được thực dân 
Pháp. Chúng theo dõi, lùng sục khắp 
nơi và bắt được cậu bé lúc đó mới 15 
tuổi khi đang đi rải truyền đơn và đưa 
vào giam tại Nhà tù Hỏa Lò từ năm 
1943-1945. 

Quãng thời gian bị giam cầm ở nơi 
“địa ngục trần gian này”, Tạ Quốc Bảo 
là người nhỏ tuổi nhất nhưng rất gan 
dạ, kiên cường chịu đựng mọi hình 
thức tra tấn tàn bạo của quân thù nên 
bọn cai ngục đặt cho chiến sĩ này biệt 
danh “Nhạ con”, “người cộng sản tí 
hon”. 

Quân địch áp dụng mọi hình thức 
tra tấn như đánh đập, dí điện, thường 
xuyên bắt ăn cơm nấu từ gạo mốc, 
cháy, mắm tép bốc mùi hôi thối… hòng 
đè bẹp ý chí chiến đấu nhưng “Nhạ 
con” vẫn không nản trí. 

Hình thức tra tấn của thực dân 
Pháp với các tù chính trị là cho ăn thực 
phẩm bẩn. Vì thế hầu hết các tù nhân 
đều bị bệnh đường tiêu hóa. Không có 
thuốc chữa trị, lúc đó “Nhạ con” và 
nhiều tù chính trị nghĩ ra cách là ăn quả 
bàng để chữa bệnh. Những quả bàng 
chín vàng rụng dưới sân nhà tù như 
một vị thuốc “thần dược” cứu “Nhạ con” 
và nhiều chiến sĩ cách mạng vượt qua 
những cơn đau bụng vì viêm đại tràng, 
tiêu chảy.   

“Cây bàng được trồng từ khoảng 
trước năm 1930, đã giúp chúng tôi 
thoát khỏi căn bệnh quái ác mà quân 
địch cố tình gây ra. Hơn nữa, cây bàng 
trong Nhà tù Hỏa Lò còn chứng kiến 
các cuộc đấu tranh sinh tử với quân thù 
của các chiến sĩ cộng sản. Dưới tán lá 
bàng xanh mát là địa điểm các chiến sĩ 
tập trung trò chuyện, học tập và truyền 
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cho nhau những kinh nghiệm đấu tranh 
chống lại chế độ hà khắc của nhà tù; 
gốc bàng là nơi đặt hòm thư mật và 
trao đổi thông tin, tài liệu tuyên truyền 
cách mạng trong tù. Trải qua hơn một 
thế kỷ, cây bàng vẫn tồn tại, tươi tốt 
như một minh chứng sống động và 
chân thực cho cuộc đấu tranh giành 
độc lập của các cựu tù chính trị”, đồng 
chí Tạ Quốc Bảo cho biết. 

 

Cây bàng - nơi đặt hòm thư mật và trao đổi 
thông tin, tài liệu tuyên truyền cách mạng 
trong tù. 

Nhà tù trở thành trường học cách 
mạng, nền xi măng làm bảng, vôi 
tường làm phấn, Tạ Quốc Bảo cùng 
các chiến sĩ đã âm thầm xây dựng cơ 
sở trong lòng địch và chiến đấu đến 
ngày Cách mạng Tháng 8 thành công. 

Sau khi thoát khỏi cảnh ngục tù, 
chiến sĩ Tạ Quốc Bảo về quê ở Thuận 
Thành (Bắc Ninh) và làm việc trong Ủy 
ban Cách mạng lâm thời của tỉnh. Khi 
huyện Thuận Thành bị địch tạm chiếm, 
ông được cử làm cán bộ để xây dựng 
cơ sở cách mạng. Những năm tháng 
được tôi luyện và giác ngộ cách mạng 
ở Nhà tù Hỏa Lò đã giúp người chiến sĩ 
cộng sản này hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong 9 năm ở vùng địch hậu. 

Hòa bình lập lại, ông làm Chánh 
văn phòng Liên khu Việt Bắc. Năm 
1968, ông được cử về làm việc tại Vụ 
Tổ chức (Bộ Nội vụ). Cả cuộc đời cống 
hiến cho Đảng, Cách mạng, chiến sĩ Tạ 
Quốc Bảo đã được tặng Huân chương 

Độc lập và nhiều loại huân, huy 
chương khác. 

Ngân nga câu hát“Mười chín tháng 
Tám khi quốc dân căm hờn kêu 
thét/Tiến lên cùng hô mau diệt tan hết 
quân thù chung/Mười chín tháng Tám 
ánh sáng tự do đưa tới/Cờ bay nơi nơi 
muôn ánh sao vàng…” để nhớ về ngày 
Cách mạng Tháng 8 năm xưa, những 
cống hiến của chiến sĩ, cựu tù chính trị 
Tạ Quốc Bảo và những đồng đội của 
ông là tấm gương sáng để thế hệ ngày 
nay phấn đấu, tiếp bước cha ông xây 
dựng đất nước ngày càng phát triển. 

 

Cựu tù chính trị Tạ Quốc Bảo giới thiệu với 
tác giả những bức ảnh quý mà ông giữ gìn 
nhiều năm qua. 

Giác ngộ cách mạng từ trong 
ngục tù 

Cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng 
Tháng 8, hình ảnh chiến sĩ cộng sản 
Hoàng Văn Thụ lại hiện về trong tâm trí 
ông với những câu nói, tuyên ngôn 
đanh thép với kẻ thù trước khi ra pháp 
trường. 

“Lúc 6 giờ kém 15 phút ngày 24-5-
1944, cánh cửa phòng biệt giam ở Nhà 
tù Hỏa Lò bật mở, tiếng giày đinh lạo 
xạo ngoài sân. Một tốp lính Lê Dương 
mang theo súng, lưỡi lê xếp hàng trước 
cửa nhà giam. Tên cai ngục và giám thị 
bước vào mở cửa phòng giam. Tên 
giám thị hỏi: Có cần bịt mắt không? 
Chiến sĩ Hoàng Văn Thụ bình tĩnh đáp 
lại: Không cần! Đứng ở buồng giam 



bên cạnh nhìn ra, tôi thấy anh Hoàng 
Văn Thụ đi giữa hai hàng lưỡi lê của 
bọn thực dân. Anh dừng lại chào chúng 
tôi “Thôi các ông ở lại mạnh khỏe nhé! 
Tôi đi”. Đến cửa buồng giam có mật 
thám, cố đạo, quan tòa đợi sẵn, chúng 
hỏi anh còn muốn nói gì nữa không. 
Anh đáp dõng dạc: Không có gì phải 
nói nữa. Trong cuộc đấu tranh sinh tử 
giữa chúng tôi, những người mất nước 
và các ông-kẻ cướp nước, sự hy sinh 
của những người như tôi là một sự dĩ 
nhiên. Chỉ biết rằng chúng tôi sẽ chiến 
thắng. Tên cố đạo lại hỏi: Anh có muốn 
rửa tội không. Anh Hoàng Văn Thụ 
đáp: Cảm ơn ông, tôi không có tội gì. 
Nếu yêu nước, cứu nước mà có tội thì 
những người Pháp hiện giờ đang đấu 
tranh chống phát xít Đức bên nước ông 
đều có tội cả. Ông hãy về hỏi xem họ 
có tội không. Sau đó bọn chúng dẫn 
anh đi. Đứng giữa pháp trường, chiến 

sĩ Hoàng Văn Thụ hô vang “Việt Nam 
độc lập muôn năm”, đồng chí Tạ Quốc 
Bảo nhớ lại. 

Quãng thời gian bị giam cầm, tra 
tấn cùng các cựu tù chính trị, đặc biệt 
là được giác ngộ cách mạng, chứng 
kiến sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ 
yêu nước Hoàng Văn Thụ là hành trang 
để cựu tù chính trị Tạ Quốc Bảo kiên 
cường vượt qua những trận đòn tra tấn 
tàn bạo của thực dân Pháp. Cảm phục 
tấm gương của những đồng đội trong 
thời gian bị giam cầm ở Nhà tù Hỏa Lò, 
chiến sĩ cách mạng Tạ Quốc Bảo gửi 
tình cảm của mình vào những vần 
thơ “Gương sáng Hoàng Văn Thụ/Khí 
phách Nguyễn Văn Cừ/Biết bao đồng 
chí khác/Soi sáng mãi ngàn thu”. 

Bài và ảnh: Khánh Huyền // 
http://www.qdnd.vn
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hững ngày này, ở các địa 
phương trong cả nước, khí thế, 
tinh thần và những bài học từ 

Cách mạng Tháng Tám vẫn đang tiếp 
thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta trên hành trình đổi 
mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. Báo 
Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc 
một số ý kiến về vấn đề này. 

Ông TRẦN VĂN VIÊN, cán bộ 
tiền khởi nghĩa xã Yên Tân, huyện Ý 
Yên, tỉnh Nam Định: 

Vẫn vẹn nguyên niềm tin với 
Đảng 

Tôi bắt đầu tham gia hoạt động 
cách mạng từ năm 1945. Khi mới tham 
gia cách mạng, tôi chưa hiểu nhiều, 
đơn giản chỉ nghĩ là để đấu tranh giành 

độc lập tự do cho bản thân, gia đình và 
mọi người. Mặc dù cuộc sống lúc đó 
còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi 
luôn giữ vững lập trường đấu tranh cho 
độc lập dân tộc, sẵn sàng hy sinh vì 
dân, vì nước. 

 

Đổi thay trên quê hương cách mạng Tân Trào. 

N 



Điều đó không chỉ là nghĩa vụ, 
trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự 
hào đối với mỗi chúng tôi. Trong quá 
trình hoạt động, chúng tôi luôn được 
nhân dân đùm bọc, che chở, bởi người 
dân luôn một lòng vì kháng chiến, một 
lòng theo Đảng. Điều đó giúp chúng tôi 
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng. 

Trở về với cuộc sống đời thường, 
chúng tôi luôn giữ vững niềm tin vào 
chủ trương, đường lối của Đảng, đưa 
đất nước không ngừng đổi mới, đời 
sống của người dân ngày càng được 
nâng lên. Tôi nguyện sẽ luôn gương 
mẫu học tập, chấp hành tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước để thế hệ trẻ noi theo. 
Còn sức khỏe tôi còn tham gia tích cực 
các phong trào của địa phương, sẵn 
sàng làm những việc có ích cho quê 
hương, luôn là tấm gương tốt để giáo 
dục con cháu trong gia đình học tập và 
noi theo. 

ĐỨC THỊNH (ghi) 

 Ông NÔNG VĂN THÀNH, thôn 
Khâu Sén, xã An Phú, huyện Lục 
Yên, tỉnh Yên Bái: 

Người Tày ở An Phú mãi nhớ 
ơn cách mạng 

Ngày đó, mặc dù còn nhỏ nhưng 
không khí cách mạng vô cùng sôi nổi 
khiến tôi không thể nào quên. Đã 73 
năm trôi qua nhưng trên mảnh đất quê 
hương An Phú, người Tày chúng tôi 
luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, Bác 
Hồ vĩ đại. Những ngày này, trên khắp 
mọi nẻo đường quê ở An Phú đã rực rỡ 
băng rôn, khẩu hiệu, ca ngợi quê 
hương đổi mới và cổ vũ tinh thần Cách 
mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 bất 
diệt; đông đảo nhân dân đến xem 
những trận thi đấu bóng chuyền, kéo 
co, đẩy gậy, ném còn… ở trung tâm xã. 
Gia đình tôi cùng nhiều bà con trên quê 

hương An Phú kính cẩn thắp những 
nén hương thơm tưởng nhớ Bác Hồ và 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  

HOÀNG NHƯỠNG (ghi) 

 Thầy giáo BÙI ĐÌNH KHÁNH, 
nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu 
học Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, 
TP Hà Nội: 

Quan tâm giáo dục truyền thống 

Cách mạng Tháng Tám thành 
công là do tinh thần yêu nước, đoàn 
kết, ý chí quật cường của các tầng lớp 
nhân dân ta, không chịu sống kiếp nô lệ 
của người dân mất nước, là thắng lợi vĩ 
đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có 
Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ 
đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.  

Giai đoạn hiện nay với những thời 
cơ, vận hội lớn luôn song hành cùng 
thách thức, chúng ta càng phải quan 
tâm đến nguồn lực con người. Đâu đó 
vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm nội 
quy, thiếu lễ độ với người lớn, thầy cô 
giáo, ham chơi, thờ ơ vô cảm, đặc biệt 
là tình trạng bạo lực học đường… Vì 
vậy, hiện nay có nhiều trường đã lồng 
ghép giáo dục truyền thống vào những 
tiết học trải nghiệm thực tế như giáo 
dục lịch sử qua bảo tàng, đưa học sinh 
đến thăm các khu di tích lịch sử và 
nhiều hoạt động cụ thể hướng tới đền 
ơn đáp nghĩa. Điều này thực sự cần 
thiết và là hướng đi đúng, phù hợp với 
thực tiễn giáo dục hiện nay bởi không 
biến nội dung giáo dục truyền thống 
thành một môn học nặng về lý thuyết, 
giáo điều, khô cứng và vì thế sẽ hấp 
dẫn được học trò, phát huy tiềm năng 
của học sinh. 

HÀ PHƯƠNG (ghi) 

 Trung sĩ LÝ VĂN THÀNH, Đại 
đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174, 
Sư đoàn 316, Quân khu 2: 



Tân Trào - điểm du lịch tâm linh 
của cả nước 

Trước đây, tôi chỉ biết đến lán Nà 
Nưa, đình Hồng Thái hay Cây đa Tân 
Trào qua các trang sách, những thước 
phim tài liệu, qua bài giảng của thầy cô. 
Mới đây, có dịp cùng đơn vị về tham 
quan, học tập truyền thống tại Khu di 
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, 
xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (tỉnh 
Tuyên Quang), được tận mắt chứng 
kiến nơi Bác Hồ kính yêu của chúng ta 
từng sống và làm việc, nghe những câu 
chuyện xúc động về Người, về Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp cùng các bậc 
tiền bối cách mạng, tôi thực sự cảm 
động. 

Qua chuyến tham quan này, 
chúng tôi biết rằng, toàn bộ các văn 
kiện, chỉ thị, các chủ trương, kế hoạch 
làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 
long trời lở đất được Bác Hồ trực tiếp 
soạn thảo ngay tại “Thủ đô kháng 
chiến”-Tân Trào. 

 

Ngày hội trên trên hương "Thủ đô kháng 
chiến". 

Đây cũng là nơi Người triệu tập và 
chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng, 
chỉ đạo Quốc dân Đại hội Tân Trào và 
có câu nói bất hủ: “Dù phải hy sinh tới 
đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường 
Sơn cũng phải kiên quyết giành cho 
được độc lập”. Chúng tôi càng thêm 
thấu hiểu, trân trọng và biết ơn Bác Hồ, 
biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã 
hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước. 

HỒNG SÁNG (ghi)  

// http://www.qdnd.vn 
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ảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) 
đang trưng bày hiện vật, tài liệu 
hình ảnh về cuộc Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945. Trong đó có thư 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tổng 
khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; Nghị 
quyết Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng 
sản Đông Dương tháng 8 năm 1945.. 

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đề ra hàng loạt các 
chủ trương mới chuẩn bị cho tổng khởi 
nghĩa trong cả nước. Với sự phân tích 
sáng suốt, khoa học những biểu hiện 

chủ quan và nhân tố khách quan của 
cuộc cách mạng, nắm đúng thời cơ, 
Tháng 8 năm 1945, Người viết thư kêu 
gọi tổng khởi nghĩa và được in thành 
truyền đơn phát hành. Thư có đoạn 
viết:“Giờ quyết định cho vận mệnh dân 
tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy 
đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế 
giới đang ganh nhau tiến bước giành 
quyền độc lập. Chúng ta không thể 
chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ 
Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến 
lên!” 

B 



 

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

 

Bản Tuyên ngôn Độc lập và các nghị 
quyết, mệnh lệnh khởi nghĩa... 

 

Băng ghi âm Lời Tuyên ngôn độc lập năm 
1945; đồng tiền nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. 

 

Bộ quần áo dân tộc Nùng, Bác Hồ đã dùng 
trong thời kỳ ở Pác Bó (Cao Bằng) năm 
1941 và các đồ dùng cá nhân của Người. 

 

Ống bương đựng nước Bác Hồ đã dùng 
trong thời kỳ ở Pác bó (Cao Bằng). 



 

Mít tinh ủng hộ Việt Minh năm 1945. 

 

Tấm bản đồ Đông Dương và địa bàn. 

 

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. 

 

Con dấu của Tổng bộ Việt Minh, phù hiệu 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

 

Bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 
năm 1945 và các chỉ thị, nghị quyết về cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

 

Mít tinh chào mừng Cách mạng Tháng Tám 
tại Hà Nội, tháng 9-1945. 

 Khánh Huyền // 
http://www.qdnd.vn 



ỷ niệm 73 năm Cách mạng 
Tháng Tám (19/8/1945 - 
19/8/2018) và Quốc khánh 2/9, 

Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các 
đơn vị chức năng tổ chức công chiếu 
một số bộ phim có đề tài truyền thống, 
về tấm gương yêu nước của thế hệ 
những người đi trước và thế hệ trẻ hiện 
nay, đặc biệt là những người trẻ sống 
có lý tưởng. 

 

Cảnh trong phim “Sứ mệnh trái tim” sẽ 
được công chiếu lần này (Ảnh: Cục Điện 
ảnh cung cấp) 

Các phim được chọn chiếu gồm: 
Phim truyện “Sứ mệnh trái tim” do 
Công ty TNHH Nghệ thuật và Giải trí 
Ruby Media sản xuất lấy đề tài khắc 
họa cuộc sống quân nhân và giáo viên 
nơi vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn. 
Họ là những người trẻ đầy năng lượng, 
sống có lý tưởng, dám nhận những 
trách nhiệm nguy hiểm nhưng không vì 
thế mà cuộc sống của họ khô khan, 
căng thẳng. Họ vẫn ca hát, yêu hết 
mình và hài hước để cuộc sống luôn 
phong phú, ý nghĩa. 

Phim tài liệu “Huỳnh Thúc Kháng - 
chí sĩ yêu nước thương dân” do Công 
ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và 
Khoa học Trung ương sản xuất kể về 
cuộc đời và sự nghiệp của nguyên 
Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng (từ 

tháng 5 đến tháng 9/1945) - một sĩ phu 
yêu nước tiêu biểu của dân tộc ta đầu 
thế kỷ XX. Là một trí thức không màng 
danh lợi, bất chấp tù đày, gian khổ, cụ 
đã dành cả cuộc đời cho cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc 
của nhân dân. 

Phim tài liệu “Đất nước giữa biển 
khơi” do Công ty TNHH MTV Hãng 
phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 
sản xuất là cuộc hành trình đến với 
Trường Sa của ba bạn trẻ. Bộ phim đã 
khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối 
với Tổ quốc của mỗi công dân Việt 
Nam. 

Cục Điện ảnh in và cung cấp 3 bộ 
phim nói trên tới các Công ty Điện ảnh, 
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu 
bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cả nước để chiếu phục vụ 
nhân dân thông qua các đội chiếu bóng 
lưu động và các rạp chiếu bóng tại địa 
phương. Trong Đợt phim, các Trung 
tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, 
các Trung tâm Điện ảnh tiếp tục khai 
thác những bộ phim truyện và tài liệu 
có đề tài chiến tranh cách mạng, những 
bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
những bộ phim về những tấm gương 
yêu nước... để phục vụ nhân dân. 

Cùng với đó, các Công ty Điện 
ảnh, Trung tâm Phát hành phim và 
Chiếu bóng các tỉnh, thành phố tiếp tục 
khai thác lại những chương trình phim 
do Cục Điện ảnh phát hành trong các 
Đợt phim, Tuần phim trước đây như: 
Phim truyện “Mẹ ơi con đã về”, “Giấc 
mơ thổ cẩm”, “Phép màu tình yêu”, 
“Cao hơn bầu trời”, “Nhà tiên tri”, “Thầu 
Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, 
“Những đứa con của làng”, “Những 
người viết huyền thoại”, “Sống cùng 
lịch sử”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, 

K 



“Đừng đốt”…; phim tài liệu “Một đất mẹ 
cho tất cả”, “ Dáng đứng Việt Nam”, 
“Những ngày đêm không thể nào 
quên”, “Ta còn gửi lửa trong than”, 
“Tầng sâu bình yên”, “Đỉnh cao chiến 
thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và 

ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt 
động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với 
nông dân”, “Đường tới độc lập, tự 
do”…/. 

K.T // http://dangcongsan.vn 
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uốc khánh 2/9 đã trở thành một 
mốc son hào hùng của dân tộc 
Việt Nam trong suốt chặng 

đường 73 năm qua. Cùng nhìn lại lịch 
sử và ý nghĩa của ngày lễ này. 

Những ngày này, cả nước ta tưng 
bừng chào mừng ngày Quốc khánh 
2/9. Cách đây 73 năm, trong mùa 
thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Từ sáng sớm ngày 2/9, hàng chục 
vạn người với hàng ngũ chỉnh tề, cờ 
hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ 
dồn về phía Ba Đình. Lễ đài bằng gỗ 
đơn sơ được dựng lên giữa Quảng 
đường Ba đình; các đội tự vệ vũ trang 
cùng những đơn vị Quân Giải phóng 
đội mũ ca lô, quân phục nghiêm trang, 
hàng ngũ thẳng tắp đứng trước lễ đài; 
hơn 50 vạn người đại diện cho mọi 
tầng lớp nhân dân, nét mặt hân hoan 
phấn khởi chờ đón giờ khai sinh của 
chế độ mới - nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Cùng giờ này, nhiều cuộc 
mít tinh lớn được tổ chức tại Huế, Sài 
Gòn và nhiều thành phố khác. Muôn 
triệu trái tim hồi hộp hướng về Hà Nội, 
đợi chờ. 

Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị 
trong Chính phủ lâm thời ra lễ đài. Bản 
nhạc Tiến quân ca hùng tráng vang lên, 
mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ 
sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng 
chục vạn bàn tay nắm chặt giơ lên 

ngang tai, biểu thị lòng quyết tâm và ý 
chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang 
của Tổ quốc. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn 
Độc Lập ngày 2/9. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong 
bộ quần áo ka ki và đôi dép cao su tiến 
ra trước máy phóng thanh. Thay mặt 
Chính phủ lâm thời- tức là ủy ban Dân 
tộc giải phóng Trung ương - Người đọc 
Bản Tuyên ngôn Độc Lập. Lời nói của 
Người trang trọng đầm ấm vang trên 
Quảng trường Ba Đình lịch sử. 

Người khẳng định: "Một dân tộc đã 
gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 
80 năm nay, một dân tộc đã gan góc 
đứng về phe Đồng minh chống phát xít 
mấy năm nay, dân tộc có phải được tự 
do! Dân tộc đó phải được độc lập!". 

Người trịnh trọng tuyên bố trước 
toàn thế giới: "Nước Việt Nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, và thật 
sự đã thành một nước tự do, độc lập. 

Q 



Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyền tự do và 
độc lập ấy". Đọc nửa chừng, Người 
dừng lại hỏi: "Tôi nói, đồng bào nghe rõ 
không?". Hơn 50 vạn người cùng đáp 
"Có!". 

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện 
lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối 
với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối 
truyền thống anh hùng bất khuất của 
cha ông thuở trước. Thời thế đã đổi 
thay, song chí khí hào hùng của nhân 
dân ta trong thơ Lý Thường Kiệt "Nam 
quốc sơn hà Nam đế cư..", trong "Bình 
Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi vẫn thắm 
đượm trong từng lời, từng chữ của 
Tuyên ngôn. 

Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng 
ca viết tiếp những trang sử huy hoàng 
của ngàn năm về trước, đã đánh dấu 
thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường 
chống Thực dân và Phong kiến và mở 
ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. 
Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã 
khai sinh một nhà nước - nước Việt 
Nam Dân Chủ Cộng hòa, nhà nước 
độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc 

địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành 
lập một chế độ xã hội mới - chính 
quyền công nông đầu tiên ở khu vực 
Đông Nam châu á. 

Từ đây với tư cách người chủ 
thực sự của đất nước, nhân dân Việt 
Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản đã kiên cường đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong 
kiến. Ba mươi năm sau ngày "Tuyên 
ngôn Độc lập", năm 1975, Đảng ta, 
quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp 
cách mạng dân tộc- dân chủ, tiến hành 
thống nhất nước nhà. 

Tổ quốc ta được độc lập, nhân 
dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất 
diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi 
khắc sâu vào trái tim và khối óc của 
mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa 
và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 
trở thành ngày hội lớn của dân tộc, 
ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đức An // 
http://www.doisongphapluat.com 
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gày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi 
nghĩa nổ ra ở Hà Nội và giành 
thắng lợi nhanh chóng. Đúng 

một tuần sau, ngày 25-8-1945, lãnh tụ 
Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng trở về Hà 
Nội, ban đầu ở tại nhà của gia đình tư 
sản yêu nước Trịnh Văn Bô và Hoàng 
Thị Minh Hồ, số 48 phố Hàng Ngang. 

Tình hình lúc đó rất khẩn trương, 
đây cũng là ngày cuộc khởi nghĩa đã 
giành thắng lợi ở Sài Gòn và trước đó, 
ngày 23-8, đã thắng lợi ở Huế. Lãnh tụ 

Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng thống nhất ấn định ngày 2-
9-1945 phải làm lễ Tuyên bố độc lập, ra 
mắt Chính phủ Lâm thời của nước Việt 
Nam Dân chủ cộng hòa, nhằm lấy tư 
cách là chủ nhân của nước Việt Nam 
mới đón tiếp quân Đồng minh đang rục 
rịch kéo vào cả hai miền bắc, nam để 
giải giáp và hồi hương quân Nhật đã 
đầu hàng. 

Bốn điểm đặc biệt và hai cống 
hiến nổi bật của Tuyên ngôn Độc lập 

N 

tel:19-8-1945
tel:25-8-1945


Thời gian chỉ có đúng một tuần để 
giải quyết một loạt công việc trọng đại 
và cấp bách: ổn định tình hình, xúc tiến 
thành lập Chính phủ Lâm thời trên cơ 
sở cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng 
mới được thành lập trong Đại hội Quốc 
dân ở Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên 
Quang) ngày 16-8-1945; xúc tiến chuẩn 
bị các công việc cho ngày lễ tuyên bố 
độc lập và đặc biệt là viết bản Tuyên 
ngôn Độc lập để đọc trong ngày 2-9-
1945. Lãnh tụ Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo 
chung các công việc bộn bề, vừa trực 
tiếp dự thảo Tuyên ngôn Độc lập. 

 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, 
Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên 
ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho 
lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu 

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy có 
bốn điểm đặc biệt liên quan việc Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc 
lập: một là, Bản Tuyên ngôn được hoàn 
thành trong một thời gian rất ngắn, từ 
ngày 26 đến 29-8. Hai là, bản Tuyên 
ngôn sau khi dự thảo xong, đã được 
Người đưa ra tham khảo ý kiến của 
Ban Thường vụ Trung ương ngày 30-8 
và cả ý kiến của một sĩ quan Mỹ là 

Thiếu tá Pa-ti thuộc Cơ quan Tình báo 
Mỹ (OSS đã hoạt động bên cạnh Việt 
Minh chống phát-xít, ủng hộ Đồng 
minh) trong cùng ngày. Ba là, bản 
Tuyên ngôn mở đầu bằng các đoạn 
trích trong Tuyên ngôn Độc lập năm 
1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn 
Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 
của nước Pháp nói về các quyền cơ 
bản của con người. Điều đặc biệt là ở 
chỗ, Người đã có sự chuẩn bị, suy nghĩ 
từ lâu về những nội dung sẽ thể hiện 
trong Tuyên ngôn Độc lập. Ý tứ sâu xa 
trong Tuyên ngôn Người viết là chỉ đích 
danh Mỹ, lúc đó là nước đứng đầu phe 
tư bản đế quốc, còn Pháp là nước đã 
và đang tìm cách áp đặt trở lại ách 
thống trị thực dân lên đất nước Việt 
Nam, hãy nhìn lại những gì mà tổ tiên, 
cha ông của họ đã tuyên bố và mong 
muốn thực hiện. Bốn là, bản Tuyên 
ngôn do Người trực tiếp viết với lời văn 
gọn rõ, đanh thép, lập luận chặt chẽ, dễ 
hiểu, đi vào lòng người, thể hiện quyết 
tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập, tự do 
mới giành được của cả dân tộc Việt 
Nam. 

Đọc Tuyên ngôn Độc lập, các nhà 
sử học, nhà nghiên cứu trong nước và 
quốc tế thống nhất đánh giá có hai 
điểm sáng tạo nổi bật, mang giá trị toàn 
nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thứ nhất là, Người đã tiếp thu và 
phát triển tinh thần bản Tuyên ngôn 
Độc lập của nước Mỹ được viết ra từ 
169 năm trước, khi đề cập đến quyền 
con người. Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ 
viết: tất cả mọi người đàn ông đều sinh 
ra bình đẳng... trong khi đó, lãnh tụ Hồ 
Chí Minh viết: tất cả mọi người đều 
sinh ra có quyền bình đẳng. Đây không 
chỉ đơn thuần là sự thay đổi câu chữ, 
mà là sự tiến bộ vượt bậc trong nhận 
thức về quyền con người, quyền bình 
đẳng nam - nữ, một sự nhận thức vượt 
qua hạn chế của thời đại trước đó, cho 
nên có giá trị nhân văn rất cao cả. Nhà 
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văn, nhà nghiên cứu người Mỹ, người 
bạn thân thiết của Việt Nam, là Lây-đi 
Bô-tơn, là người đã phát hiện ra “chi 
tiết vĩ đại” nêu trên và đánh giá rất cao 
cống hiến về mặt tư tưởng nhân văn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, cùng với việc trích dẫn 
Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, 
Người trích dẫn Tuyên ngôn Nhân 
quyền và Dân quyền của Pháp: "Người 
ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền 
lợi, và phải luôn luôn được tự do và 
bình đẳng về quyền lợi”. Trên cơ sở đó, 
Người viết: "Suy rộng ra, câu ấy có ý 
nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế 
giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào 
cũng có quyền sống, quyền sung 
sướng và quyền tự do”. Điều cần nhấn 
mạnh ở đây là, nếu như trong các bản 
Tuyên ngôn của Mỹ, của Pháp chỉ đơn 
thuần đề cập đến quyền của con người 
như một sự tất yếu của tạo hóa, không 
ai có thể xâm phạm được, là quyền 
được sống, quyền tự do và quyền mưu 
cầu hạnh phúc, thì Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, bằng trí tuệ mẫn tiệp, bằng sự 
trải nghiệm thực tế và thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, đã phát triển sáng tạo, 
đưa ra một luận đề không thể bác bỏ, 
phủ nhận về quyền của các dân tộc. 

Giáo sư người Nhật Bản Sin-gô 
Si-ba-ta đánh giá: “Cống hiến nổi tiếng 
của Hồ Chí Minh là ở chỗ đã phát triển 
quyền con người thành quyền dân tộc”. 
Thực vậy, theo Người, quyền con 
người và quyền dân tộc có mối quan hệ 
biện chứng, gắn bó mật thiết với nhau. 
Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết 
để bảo đảm thực hiện quyền con 
người, và ngược lại, thực hiện tốt 
quyền con người chính là phát huy 
những giá trị cao cả và ý nghĩa thật sự 
của độc lập dân tộc. 

Ba quyền cơ bản của con người 
được đề cập trong Tuyên ngôn Độc lập 
chính là những quyền thiêng liêng, bất 
khả xâm phạm. Các quốc gia, dân tộc 

đều đấu tranh vì những quyền cơ bản 
này cho người dân nước mình. Người 
từng nói: "Nếu nước độc lập mà dân 
không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc 
lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". 

Nội dung đanh thép của bản 
Tuyên ngôn Độc lập đã đánh đòn phủ 
đầu vào âm mưu và hành động tái 
chiếm Việt Nam của thực dân Pháp. 
Người khẳng định: “Một dân tộc đã gan 
góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 
năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng 
về phe Đồng minh chống phát-xít mấy 
năm nay, dân tộc đó phải được tự do! 
Dân tộc đó phải được độc lập!”; “Toàn 
thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh 
thần và lực lượng, tính mệnh và của cải 
để giữ vững quyền tự do và độc lập 
ấy”. 

Giá trị của Tuyên ngôn Độc lập 
trong thời đại ngày nay 

Bảy mươi ba năm đã trôi qua, 
nhưng những quan điểm, tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong 
bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con 
người, quyền dân tộc và sự thống nhất 
biện chứng giữa quyền con người và 
quyền dân tộc, về khát vọng và tinh 
thần đấu tranh kiên cường để giữ vững 
nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính 
thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay. 

Sau hơn 30 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập 
quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, đất 
nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, 
thách thức. Các nguy cơ mà Hội nghị 
Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của 
Đảng khóa VII vào tháng 1-1994 đã chỉ 
ra, đến nay vẫn tồn tại và có điểm diễn 
biến phức tạp. Tình hình tranh chấp 
chủ quyền gây căng thẳng trên Biển 
Đông đang đe dọa trực tiếp đến độc lập 



dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh 
quốc gia. Trong bối cảnh quan hệ quốc 
tế vừa có những thuận lợi nhưng cũng 
nhiều thách thức hiện nay, Đảng, Nhà 
nước ta xác định bảo vệ độc lập chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền 
biển, đảo, đồng nghĩa với việc bảo đảm 
quyền con người, bảo đảm cuộc sống 
hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân 
dân. Vì thế, Việt Nam kiên quyết bảo vệ 
chủ quyền và lợi ích chính đáng của 
mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ và chủ 
quyền biển, đảo là thiêng liêng. Việt 
Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu 
nghị nhưng phải trên cơ sở giữ vững 
độc lập, tự chủ, chủ quyền và sự toàn 
vẹn lãnh thổ, vùng biển, đảo của Tổ 
quốc. 

Thấm nhuần tư tưởng “Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do” và ý chí: 
"Quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mệnh và của cải để giữ 
vững quyền tự do và độc lập", mà Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Đảng, 
Nhà nước, nhân dân tiếp tục và kiên trì 
đường lối, chủ trương độc lập tự chủ, 
hòa bình và hữu nghị với các nước, 
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
không để bị động, bất ngờ trong mọi 
tình huống. 

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng tinh 
thần bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh 
ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 
vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế 
hệ người Việt Nam, không chỉ bởi giá trị 
lịch sử, pháp lý mà còn bởi giá trị nhân 
văn cao cả về quyền con người, quyền 
của dân tộc được sống trong độc lập, 
tự do như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ấp 
ủ và cống hiến cả cuộc đời mình để 
thực hiện. 

PGS, TS NGUYỄN MẠNH HÀ 
(Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh) // 
http://nhandan.com.vn 
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hi bài Quốc ca vang lên cũng 
là lúc lá cờ Tổ quốc được từ 
từ kéo lên dưới sự chứng 

kiến của hàng vạn đồng bào tại Quảng 
trường Ba Đình… Đó cũng là lúc chúng 
tôi thở phào, sung sướng” – GS Lê Thi 
- người phụ nữ vinh dự kéo lá cờ Tổ 
quốc ngày Lễ Tuyên ngôn Độc lập năm 
1945 vẫn còn nhớ như in những thời 
khắc thiêng liêng của lịch sử. 

Bà tên thật là Dương Thị Thoa 
(SN 1926, bí danh là Lê Thi). Bố của bà 
là nhà giáo nổi tiếng, Hiệu trưởng 
Trường Bưởi, liệt sĩ Dương Quảng 
Hàm. 

Khóc khi thấy cờ Tổ quốc tung 
bay 

Trong căn phòng chừng khoảng 
hơn 20m2 với đầy sách báo và các tư 
liệu cũ, ngồi bên chiếc bàn, bà Thi tay 
run run, lật lại từng tấm hình cũ, trong 
đó có những hình ảnh đen trắng đã 
được chụp cách đây cả nửa thế kỷ. Dù 
mắt mờ, chân run nhưng những ký ức 
về thời kỳ lịch sử đã qua, người phụ nữ 
ngoài 90 tuổi ấy vẫn còn nhớ đến từng 
chi tiết như mới xảy ra. 

Nói về ngày tuyên bố độc 
lập 2.9.1945, GS. Lê Thi chậm rãi kể, 
ngày hôm đó, quần chúng đi dự rất 
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đông, các cửa hiệu đóng cửa rất nhiều. 
Các đoàn người rầm rập kéo về Quảng 
trường Ba Đình lịch sử. Phụ nữ ngoại 
thành áo nâu, quần đen, chít khăn mỏ 
quạ. Phụ nữ nội thành áo dài, quần 
trắng. Đội quân ở chiến khu về quần áo 
nâu chàm, thanh niên tự vệ Hà Nội đội 
calô xanh, các em thiếu nhi áo trắng 
quần cộc xanh, đánh trống ếch… 

 

GS Lê Thi kể lại giờ phút kéo cờ Tổ quốc 
lịch sử. Ảnh Trần Vương 

Khi đó bà Lê Thi đi trong đoàn của 
phụ nữ Liên khu I. Bà đi ở ngoài hàng 
ngũ, tay cầm gậy để giữ trật tự, chân đi 
giày bata trắng, mặc áo dài, quần trắng, 
vừa đi vừa hô khẩu hiệu để chị em hô 
theo. 

GS Lê Thi nhớ lại: “Khoảng 13h30 
ngày 2.9.1945, hàng vạn đồng bào đã 
sẵn sàng chờ đến giờ phút Bác Hồ đọc 
Tuyên ngôn Độc lập. Chúng tôi đang 
đứng hồi hộp chờ đợi cuộc mít tinh sắp 
bắt đầu, bỗng nhiên một đại diện Ban 
tổ chức đến chỗ đoàn phụ nữ chúng tôi 
yêu cầu cử một đại diện lên kéo cờ. 

Lúc này, chị em nhao nhao bảo 
“Thi lên đi”, khi đó tôi ngập ngừng, lo 
sợ e ngại vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. 
Đây cũng là một việc ngẫu nhiên, có lẽ 
vì tôi đứng ở hàng đầu, lại ở ngoài 
hàng, dáng “oai vệ” vác gậy gỗ, giữ trật 
tự cho đội ngũ chị em”. 

“Tiếng hát của bài Quốc ca vang 
lên và lá cờ Tổ quốc cũng từ từ được 
kéo lên trong tiếng Quốc ca của hàng 
vạn người có mặt tại Quảng trường. 

Khi bài Quốc ca vừa kết thúc cũng là 
lúc lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới 
trên lễ đài, trong tiếng vỗ tay vang rền 
của hàng vạn người dân có mặt tại 
Quảng trường Ba Đình. 

 

Bà Thi cùng những trang tư liệu và hình 
ảnh cũ từ nhiều năm trước. Ảnh Trần 
Vương 

Khi lá cờ lên tới đỉnh cao, tung bay 
lồng lộng trong cơn gió mùa thu và 
nắng tháng Tám, cũng là lúc chúng tôi 
thở phào nhẹ nhõm, vui sướng. Nước 
mắt bỗng ứa ra vì xúc động xen lẫn tự 
hào” - bà Thi hồi tưởng. 

Nhớ mãi câu hỏi "Tôi nói đồng 
bào có nghe rõ không" của Bác Hồ 

Nhắc lại sự kiện trên, GS Lê Thi 
cho rằng đây cũng là một niềm vinh dự 
chung của phụ nữ Liên khu I mà bà là 
một đại diện. Bà cho hay, ngày Lễ 
tuyên ngôn độc lập đó cũng là lần đầu 
tiên bà được nhìn thấy Bác Hồ. Trên lễ 
đài, bà được nhìn thấy Bác Hồ rõ hơn 
trong bộ kaki giản dị, đi dép cao su, 
giọng nói ấm áp. 

Đặc biệt khi Bác ngừng đọc, hỏi 
nhân dân: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ 
không” thì tim mọi người như ngưng 
đập trước sự quan tâm của Bác với 
quần chúng. 

Ngày 2.9.1945, người con gái kéo 
cờ cùng với bà là một nữ du kích người 
Tày. Cô du kích người Tày áo chàm, 
quần bó cạp và cô nữ sinh Hà Nội áo 
dài quần trắng, đại diện cho phụ nữ 
Kinh và phụ nữ miền núi. 



 

Bà Lê Thi kể lại cuộc gặp gỡ với người phụ 
nữ kéo cờ cùng mình trong ngày Lễ Tuyên 
ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh Trần Vương 

Hai người không quen nhau, 
không biết tên nhau, cùng hồi hộp, lo 
lắng, làm sao kéo lá cờ đỏ sao vàng lên 
chói lọi trong một ngày trọng đại của 
dân tộc. Sau đó những người đã cùng 
kéo cờ trong ngày độc lập lịch sử chia 
tay nhau, không biết tên ai là gì. 

Trải qua cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, mãi đến năm 1989 
họ mới gặp lại nhau. Người phụ nữ dân 
tộc Tày ngày ấy chính là bà Đàm Thị 
Loan, vợ của Đại tướng Hoàng Văn 
Thái. 

 

Ảnh chụp gia đình bà Lê Thi từ năm 1943. 

GS Lê Thi cho hay, suốt hơn 70 
năm qua, bà đã không làm điều gì phải 
hổ thẹn, xứng đáng với sứ mệnh được 
là người kéo cờ đỏ sao vàng ngày 
2.9.1945. Những lúc chiến đấu quyết 
liệt ở Trung đoàn Thủ đô, khi hoạt động 
bí mật trong nội thành Hà Nội tạm 
chiến, lúc lặn lội trong quần chúng nông 
dân ở Vĩnh Yên và đồng bào dân tộc ở 
Tuyên Quang, hay về sau khi chuyển 
sang nghiên cứu khoa học, bà luôn giữ 
phẩm cách người cách mạng, người 
con gái của Thủ đô Hà Nội. 

Vương Trần // 
https://laodong.vn 

________________________________ 

gôi nhà số 48 Hàng Ngang 
nguyên là cửa hàng tơ lụa Phúc 
Lợi của gia đình ông Trịnh Văn 

Bô và bà Hoàng Thị Hồ, một trong 
những hiệu buôn lớn ở Hà Nội. 

Nhà số 48 phố Hàng Ngang nằm 
trong khu phố cổ của thủ đô Hà Nội, 
một trong những tuyến phố buôn bán 
thuộc vào loại sầm uất nhất của Hà Nội 
từ xưa tới nay. Tại ngôi nhà này, vào 
những ngày cuối tháng 08/1945, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản 
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại ngôi 
nhà hiện nay vẫn còn lưu giữ những kỷ 
vật, chứng tích của lịch sử gắn liền với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết của 
phóng viên Lê Phương nhan đề " Nơi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn 
Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam ". 

N 



 

Ngôi nhà lịch sử 48 Hàng Ngang  

Những năm 40 của thế kỷ trước, 
ngôi nhà số 48 Hàng Ngang nguyên là 
cửa hàng tơ lụa Phúc Lợi của gia đình 
ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Hồ, 
một trong những hiệu buôn lớn ở Hà 
Nội. Nhà có dạng hình ống, rộng hơn 
400m2, được xây dựng theo lối kiến 
trúc Pháp. Ngôi nhà nằm ở hai mặt 
phố, cổng trước là 48 Hàng Ngang, 
cổng sau là phố 35 Hàng Cân, là một 
cơ sở tin cậy của cách mạng. Trong 
những ngày đầu Cách mạng Tháng 
Tám 1945, ngôi nhà được chọn là nơi ở 
và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từ ngày 25/08 đến ngày 02/09/1945. 
Cũng tại nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng các cán bộ Trung ương Đảng 
thông qua ba nội dung: Tuyên ngôn 
Độc lập, tổ chức lễ Quốc khánh thành 
phần Chính phủ lâm thời. Chị Nguyễn 
Bích Hạnh, cán bộ phòng Quản lý di 
tích, Ban quản lý Di tích và Danh thắng 
Hà Nội, cho biết: "Trung ương Đảng 
chọn ngôi nhà này làm nơi đón Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về 
Hà Nội vì đây là ngôi nhà có 2 lối đi. 
Bình thường ở đây khách ra vào rất tấp 
nập, có yếu tố bất ngờ mà kẻ thù không 
thể ngờ tới: nơi nguy hiểm nhất chính 
là nơi an toàn nhất. Khi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về Hà Nội, Trung ương Đảng bố 
trí cho Người đi lối 35 Hàng Cân, theo 
cầu thang đi lên tầng 2 của gia đình. 
Ngôi nhà có 4 tầng. Tầng 1 bán vải tơ 
lụa; tầng 2 một bên là phòng khách, 
một bên là phòng ăn gia đình, còn tầng 

3 và tầng 4 là kho hàng. Khi có động, 
chỉ cần đi thoát sang các nóc nhà bên 
cạnh rồi xuống đường an toàn, không 
cần phải đi theo lối cửa chính". 

Trải qua nhiều năm thăng trầm 
cùng lịch sử, đến nay, kiến trúc của 
ngôi nhà 48 Hàng Ngang hầu như vẫn 
được giữ nguyên vẹn. Tầng một của 
ngôi nhà từ năm 1970 trở thành nhà 
lưu niệm, trưng bày các tư liệu theo 
chủ đề vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm lớn của 
đất nước như Giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước 30/04; Cách mạng 
tháng Tám thành công 19/08, Quốc 
khánh 02/09, Giải phóng Thủ đô 
10/10... Tại đây đang diễn ra triển lãm 
trưng bày chuyên đề "Ngôi nhà 48 
Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết Tuyên ngôn Độc lập", với 80 
hình ảnh, hiện vật lịch sử. Trong số đó 
có bộ quần áo kaki Chủ tịch Hồ Chí 
Minh mặc khi đọc Tuyên ngôn Độc lập 
tại Quảng trường Ba Đình, đây cũng 
chính là trang phục mà gia đình thương 
nhân Trịnh Phúc Lợi đặt may riêng cho 
Người. Tầng hai là nơi trưng bày chiếc 
bàn lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bản Tuyên ngôn Độc lập, các hiện 
vật giới thiệu về phòng tiếp khách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày 
Người ở và làm việc tại đây; phòng họp 
- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ủy 
viên Trung ương Đảng làm việc... Chị 
Nguyễn Bích Hạnh giới thiệu: "Đây 
chính là bộ bàn ghế nơi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập. 
Thường Người ngồi viết ở đây, có lúc 
lại viết phía bên phòng ăn của gia đình. 
Bản thân gia chủ cũng không biết được 
cụ già mặc bộ áo nâu sậm thường ngồi 
viết lách ở đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chỉ đến ngày 02/09/1945, khi Người 
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng 
trường Ba Đình thì gia chủ mới biết đấy 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

Tới thăm gian phòng nhỏ trên tầng 
2, nhiều khách tham quan không khỏi 



ngạc nhiên và xúc động khi đứng tại 
chính nơi những dòng đầu tiên của 
Tuyên ngôn Độc lập được viết nên. 
Anh Thomas Bayer, du khách Anh, chia 
sẻ: "Tôi khá bất ngờ khi biết Tuyên 
ngôn Độc lập của Việt Nam được viết 
tại căn phòng nhỏ chỉ khoảng 20m2 
này. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc 
khá giản dị, chỉ một chiếc tủ tài liệu, 
một chiếc giường vải để nghỉ ngơi và 
tại bộ bàn ghế nhỏ kia Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã viết ra một văn bản rất quan 
trọng đối với đất nước Việt Nam". 

Cũng trên tầng 2, phía bên ngoài 
nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là phòng khách, nơi người tiếp đón 
đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Bắc 
khi về thủ đô. Qua lối hành lang là 
phòng họp, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các cộng sự làm việc như Võ 
Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, 
Trường Chinh, Trần Đăng Ninh, Khuất 
Duy Tiến... Chị Nguyễn Bích Hạnh cho 
biết thêm: "Tại đây còn diễn ra một sự 
kiện đặc biệt, đó là trước khi Chủ tịch 
Hồ Chí Minh công bố bản Tuyên ngôn 
Độc lập, ngày 26/08/1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã tiếp một vị khách đặc biệt 
Thiếu tá Archimedes L.A Patti, chỉ huy 
đơn vị OSS (cơ quan phục vụ chiến 
lược Mỹ). Ông chính là người nước 
ngoài đầu tiên được đọc bản Tuyên 
ngôn Độc lập khi chưa được công bố 

và ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời 
dự lễ Quốc khánh nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa vào ngày 02/09/1945". 

Đến thăm ngôi nhà số 48 phố 
Hàng Ngang, các thế hệ sau được 
nghe những câu chuyện lịch sử về nơi 
ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập 
cũng như sự đồng lòng, nhất trí và ý trí 
chiến đấu của toàn thể nhân dân Việt 
Nam lúc bấy giờ. Bạn Nguyễn Thùy 
Chi, ở Hòa Bình, chia sẻ: 

"Tới đây em càng thấm thía câu 
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó 
vạn lần dân liệu cũng xong". Sự ủng 
hộ, hết lòng đóng góp cho cách mạng 
như nhà cụ Trịnh Văn Bô đã góp phần 
vào sự thành công của quá trình đấu 
tranh giành độc lập của dân tộc Việt 
Nam. Thế hệ trẻ như em càng ý thức 
hơn được rằng phải cố gắng học tập 
hơn nữa để đóng góp cho đất nước 
bằng những kiến thức, sức trẻ của 
mình." 

  Năm 1979, ngôi nhà số 48 phố 
Hàng Ngang được công nhận là Di tích 
lịch sử Quốc gia. Nơi đây chính là một 
trong những "địa chỉ đỏ" gắn với quá 
trình sống và làm việc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Hà Nội mà du khách khi 
đến với thủ đô không thể bỏ qua. 

Lê Phương // // http://vov.vn 
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gôi nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội 
đã đi vào lịch sử của dân tộc 
Việt Nam, đây là nơi Chủ tịch Hồ 

Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

Hơn 7 thập kỷ trôi qua, ngôi nhà 
lịch sử gắn liền với bao thăng trầm của 

thời gian và những cuộc chiến. Những 
nét xưa cũ vẫn còn đó, những dấu ấn 
của tháng năm lịch sử với những bộ 
bàn ghế sofa mềm mại, cả những bức 
rèm lụa trắng dịu dàng bay trong gió, 
bên những ô cửa xinh xinh… Tất cả 
đều như còn nguyên hơi ấm từ quá 
khứ vọng về. 

N 



 

Ngôi nhà 4 tầng có diện tích khá rộng, 
chừng 400m2, mặt trước quay ra phố Hàng 
Ngang, mặt sau quay ra 35 phố Hàng Cân. 

 

Tầng dưới xưa được chủ nhà làm cửa hàng 
buôn bán tơ lụa nay được chính quyền 
chuyển thành nơi triển lãm ảnh. Ngôi nhà 
giờ đây là điểm đến thu hút của du khách 
nước ngoài khi tới với Hà Nội. 

 

Hình ảnh tư liệu ngày xưa về ngôi nhà 48 
Hàng Ngang. 

 

Ngôi nhà xưa kia vốn là của gia đình ông bà 
doanh nhân Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh 
Hồ được dùng để buôn bán tơ lụa. Trong 
kháng chiến, ngôi nhà đã được chọn làm 
địa điểm đón Chủ tịch Hồ Chí Minh khi từ 
chiến khu Việt Bắc trở về. 

 

Chị Maria đến từ LonDon (Anh) đang chăm 
chú nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch 
sử ngôi nhà 48 Hàng Ngang. 

 

Doanh nhân Trịnh Văn Bô và vợ là bà 
Hoàng Thị Minh Hồ, chủ nhân của ngôi nhà 
48 Hàng Ngang 



 

 

Những kỉ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được lưu giữ. 

 

Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bác Hồ 
soạn ra vẫn được lưu giữ tại đây. 

 

Men theo cầu thang lên tầng 2, 
phòng khách có ban công nhìn ra mặt 
phố Hàng Ngang, được giữ nguyên 
trạng, từ cửa kính, cửa chớp, đến 
những bức rèm lụa trắng. Sát tường 

bên trái có kê một chiếc tủ và một đi 
văng ở góc, nơi các đồng chí bảo vệ 
Bác thường ngồi quan sát. 

 

Chính tại đây, từ 28 đến 30-8-
1945, Người đã tập trung tâm lực, trí 
tuệ, bản lĩnh để soạn thảo bản Tuyên 
ngôn bằng chiếc máy chữ Người từng 
sử dụng ở căn cứ địa Việt Bắc và đọc 
tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-
9-1945, mở ra một kỷ nguyên mới cho 
dân tộc Việt Nam. 

 

Chiếc giường nơi Bác Hồ nghỉ ngơi trong 
thời gian ở tại đây. 

 

Căn phòng này được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các đồng chí trong Trung ương Đảng 
dùng làm nơi làm việc từ 25-8 đến 2-9-1945. 

Bảo Châu - Trần Ngọc // 
http://cand.com.vn 


