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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

VÀ QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 

 

“Mục đích Cách mạng Tháng Tám là gì? 

Là giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân 

dân ta”. 

“Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 nước ta tuyên bố độc lập. 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tổng tuyển cử tự do được tổ chức, nhân 

dân toàn quốc ta đã bầu ra Quốc hội. Quốc hội thông qua Hiến pháp và bầu ra Chính 

phủ Trung ương. Chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh đều do nhân dân cử ra. Thế 

là lúc đó chúng ta đã bắt đầu thực hiện thống nhất, độc lập và dân chủ”. 

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.337. 

“Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 

dân điển hình ở một nước thuộc địa nửa phong kiến do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập 

tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập 

dân tộc, dân chủ của giai cấp công nhân, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chống đế 

quốc và chống phong kiến. Đó là thắng lợi của đường lối đoàn kết toàn dân, sử dụng 

bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Đó là sự tài 

tình, sáng tạo của Đảng trong việc tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, khởi nghĩa giành 

chính quyền trong cả nước”. 

Sách đã dẫn (Sđd), tập 6, tr.629. 

“Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đó là thắng lợi đầu tiên của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng đã đập tan 

xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ quân chủ phong kiến 

thối nát trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước 

công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á”. 

Sđd, tập 4, tr.544 

“Cách mạng Tháng Tám đã thành công vì có được ba điều kiện không thể thiếu 

được đối với bất cứ một cuộc cách mạng phản đế nào ở một nước thuộc địa; đó là sự 

lãnh đạo của giai cấp công nhân, sự thành lập một mặt trận dân tộc phản đế rộng rãi, 

khởi nghĩa vũ trang”. 
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Sđd, tập 8, tr.53. 

“Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng đồng bào ta ra khỏi chế độ quân chủ 

chuyên chế và xiềng xích thực dân. 

Cách mạng Tháng Tám đã xây dựng cho nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ 

Cộng hòa và thống nhất độc lập”. 

Sđd, tập 5, tr.187. 

“Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan 

xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền 

tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta. 

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã làm cho chúng ta trở nên một bộ phận 

trong đại gia đình dân chủ thế giới”. 

Sđd, tập 6, tr.160 
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