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Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
 

Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử nhân loại chỉ có những cuộc cách mạng 

vô sản mới có thể đáp ứng đồng thời nhiều đòi hỏi của lịch sử mang tính thời đại. Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã thực hiện đồng thời 3 chức năng lịch sử là: 

Giải phóng dân tộc, Giải phóng xã hội và Giải phóng con người. 
 

Với Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, 

bởi vì nó đã kết thúc chế độ thuộc địa trên 80 năm của thực dân Pháp cũng như chế độ bóc 

lột cực kỳ tàn bạo của phát xít Nhật đã được áp đặt từ năm 1940 đến năm 1945 trên đất 

nước ta. Bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã chấm dứt cuộc đời nô 

lệ, đã đưa hai chữ Việt Nam trở lại trên bản đồ thế giới mà chủ nghĩa thực dân phát xít đã 

xoá bỏ suốt gần một thế kỷ. Đây thực sự là một cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam, 

được huy động lực lượng của toàn dân để tiến hành khởi nghĩa từng nơi, từng phần và đi 

đến đỉnh cao thắng lợi bằng cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân, toàn quốc vào Tháng Tám 

năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn là một cuộc cách mạng dân chủ nhân 

dân, vì nó còn làm nhiệm vụ xoá bỏ chế độ phong kiến đã được thiết lập hàng nghìn năm ở 

Việt Nam, nhằm đem lại ruộng đất cho dân cày, dân chủ cho nhân dân. Cách mạng Tháng 

Tám là một bước ngoặt lịch sử, đã mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân 

Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Cùng với chiến thắng này, 

ngày 2 - 9 - 1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Đây là Nhà nước dân chủ 

nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là một đóng góp có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt 

Nam vào việc mở ra một thời đại thắng lợi của độc lập dân tộc, của phong trào giải phóng 

dân tộc trên toàn thế giới. Đó là nội dung của quyển sách Cách mạng tháng tám và sự ra 

đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Nxb.QĐND phát hành năm 2015, Thư viện 

trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

 

Sách gồm hai phần như sau: 
 

Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, cách 

mạng tháng Tám năm 1945. 



Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, cách 

mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

 

Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có ý nghĩa 

giáo dục truyền thống to lớn cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. 

 

Mời các bạn tìm đọc! 
 

Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / 

Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2015. - 234 tr. ; 

21 cm. 

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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