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TÀI LIỆU VỀ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19/12/1946. 

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi vào đêm ngày 19/12/1946, nhưng ý nghĩa và 

tầm vóc của sự kiện trọng đại này không hề phai mờ, những bài học lịch sử vẫn 

còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lời kêu gọi vang 

lên như một lời hịch của non sông, thôi thúc nhân dân cả nước đứng lên kháng 

chiến chống kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc. 

Như chúng ta đã biết, tuy buộc phải ký Hiệp định sơ bộ ngày 06/3/1946 và 

Tạm ước 14/9/1946 nhưng thực dân Pháp vẫn không thôi từ bỏ ý đồ thôn tính xâm 

lược, mở rộng chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương. 

Trước tình hình đó, trong 2 ngày 18 và 19/12/1946 tại thị xã Hà Đông (nay là 

Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội), Trung ương Đảng và Chính phủ đã họp dưới sự chủ 

tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược. Vào đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 

Chính phủ và Trung ương Đảng ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: 

“Hỡi đồng bào toàn quốc. 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng 

nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta tha hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng 

phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu 

Tổ Quốc...” 

 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

Nghe theo tiếng gọi của Hồ Chủ tịch, toàn dân tộc Việt Nam nhất loạt đứng 

lên kháng chiến với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 

nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Và đúng 20 giờ ngày 19/12/1946, ánh đèn 
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trên các đường phố Hà Nội vụt tắt. Tiếp đó, tiếng súng vang dậy khắp thành phố, 

báo hiệu cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu bùng nổ. Từ pháo đài Láng phát đạn 

đầu tiên của ta đã được bắn đi trút căm hờn vào đầu thực dân Pháp đóng trong 

Thành. Trong khói lửa mịt mù của bom đạn, nhân dân Hà Nội người nào việc nấy, 

dốc hết sức cho cuộc kháng chiến toàn quốc: 

    

 Pháo đài Láng - nơi bắn phát đạn đầu 

tiên vào thành Hà Nội mở đầu ngày toàn 

quốc kháng chiến 19/12/1946. 

TTLTQG III, Phông Nghệ sĩ nhiếp 

ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 362, SSX 

3009 

     Cuộc chiến đấu ở phố Hoàng Mai tháng 12/1946  hút xăng cho và 

 

 

 
  

Các chiến sĩ Trung đoàn Thăng Long 

chuẩn bị chiến đấu tháng 12/.1946. 

TTLTQG III, Phông Nghệ sĩ 

nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 

416, SSX 416 

 

 

Quân ta đang chiến đấu trên mái đình Thuỵ Khuê, 12/1946. 
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Những ngày đầu của cuộc kháng chiến trường kỳ đã diễn ra ở Hà Nội như 

vậy. Tại các thành phố khác, cuộc kháng chiến chống Pháp cũng bùng nổ vào đêm 

ngày 19/12. Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta đã giam chân địch, ngăn 

chặn bước tiến của địch, tạo thời cơ thuận lợi cho việc chuẩn bị kháng chiến lâu 

dài. 

Sau 5 ngày diễn ra cuộc kháng chiến toàn quốc, vào chiều ngày 23/12/1946 

khi Hồ Chủ tịch được phóng viên của các tờ báo hỏi: “kháng chiến sẽ bao giờ 

thắng lợi? 

Người đã trả lời:            

“Giồng khoai 3 tháng mới có củ 

Giồng lúa 4 tháng mới được ăn 

Giồng tự do độc lập, ít nhất cũng phải 1 năm, hoặc 5, 7 tháng…” 

 “Muốn trị lửa phải dùng nước. 

Địch muốn tốc chiến, tốc thắng. 

Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, thì địch nhất định thua. Ta nhất định 

thắng”. 

Dưới ngọn cờ quyết chiến quyết thắng của Đảng, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ 

tịch, toàn dân ta anh dũng bước vào cuộc chiến tranh yêu nước thần kỳ. Và đúng 

như đã hẹn,  ngày 07/5/1954, sau 9 năm trường kỳ, cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp của toàn dân tộc đã kết thúc bằng Chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ với 

chiến thắng lẫy lừng năm châu. Ngày 20/7/1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp 

định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã thắng lợi vẻ vang. Ý nghĩa của việc 

Toàn quốc kháng chiến đã được khẳng định. 

Hướng tới kỷ niệm ngày 19/12, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III xin giới thiệu một số tài 

liệu về ngày toàn quốc kháng chiến. Qua đây, chúng tôi với hy vọng sẽ phát huy 

hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ, để độc giả thấy được tinh thần yêu nước, tinh 

thần dân tộc, khí phách hào hùng của dân tộc ta và giành một chút thời gian ngược 

dòng lịch sử. 

Vũ Thị Lan Anh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 

Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước 


