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Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến 

Mùa thu đã về, mùa thu tháng Tám, mùa thu với muôn vàn xúc cảm, để 

thương yêu, để bồi hồi, và để nhớ. Đó là mùa thu cách mạng cờ đỏ sao vàng phơi 

phới bay trong sắc nắng dịu dàng, giữa Ba Đình lộng gió, và trong từng ánh mắt 

chứa chan niềm tin sắt đá vào Đảng và Bác Hồ kính yêu. Tháng Tám năm xưa là 

những ngày thu như thế. Mùa thu tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang 

của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cha ông xưa đã dạy: “Con người 

có tổ, có tông/Như cây có cội như sông có nguồn”. Vậy nên, đã là người Việt Nam, 

dù ở địa vị nào, ở bất kỳ nơi đâu, hoàn cảnh nào cũng đừng quên cội nguồn dân 

tộc, phải nhớ đến quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, gốc rễ tổ tiên và xa hơn nữa là 

lịch sử nước nhà. Tiếp nối truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, 

Bác Hồ đã nói: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. 

70 năm về trước dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc 

Việt Nam vùng lên tiến hành 

cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 

Tám thắng lợi, đập tan ách 

thống trị của thực dân, phong 

kiến, giành chính quyên về tay 

nhân dân. 

Ngày 2-9-1945, tại 

Quảng trường Ba Đình lịch sử, 

chủ tịch Hồ Chí Minh đã 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, mở ra 

kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩ xã hội trên đất nước ta. 

Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của cách mạng 

tháng Tám 1945, càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng tháng 

Tám đã mang lại, càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận 

dụng và phát huy hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng 

Tám vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngược dòng lịch sử, 



cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” của nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin đã 

tái hiện lại một cách sinh động cuộc vận động cách mạng tháng tám đầy gian lao, 

thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

Với gần 200 trang, trong hai chương, tập sách sẽ cho bạn đọc hiểu rõ về 

cách mạng tháng Tám năm 1945. Chương một, với chủ đề “cách mạng tháng Tám 

1945 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc” Chúng ta sẽ hiểu sâu sắc về bối cảnh 

việt nam trước thời khắc lịch sử tháng Tám năm 1945, cho đến hành trình đi tới 

một nước Việt Nam độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của Bác Hồ kính yêu là một cuộc hành trình không mệt 

mỏi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày 05/6/1911 đã 

trở thành một dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ trong cuộc đời hoạt động 

cách mạng của Bác,  người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, với tên mới là 

Văn Ba đã rời Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) ra đi với một hoài bão 

lớn, nung nấu một quyết tâm cháy bỏng đó là giành “tự do cho đồng bào tôi, độc 

lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi 

hiểu”. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ và gần 30 quốc 

gia, hàng trăm thành phố lớn, nhỏ, tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa đã 

đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin,tìm ra con đường cứu nước 

cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản. Thời gian hoạt động ở 

Matsxcơva cũng là thời gian Nguyễn Ái Quốc tham dự nhiều hội nghị quốc tế lớn.. 

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-

Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý 

luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ 

thực dân Pháp” và “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh 

niên ra ngày 21-6-1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam 

trải qua các cao trào cách mạng năm 1930-1931, rồi 1936-1939 đến 1939-1945; 

qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình và 

sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh. 

Chương hai nói về hồi ức về những tháng 

ngày lịch sử - Qua các nguồn tư liệu, hồi ký, lời 

kể của những đồng chí cán bộ Đảng viên đã 

từng được Bác trực tiếp dìu dắt, rèn luyện 

trưởng thành chúng ta thấy còn rất nhiều những 

câu chuyện về tấm gương đạo đức cách mạng 

của Người. Mỗi lời nói, việc làm dù nhỏ của 

Người đều mang trong đó một bài học sâu sắc 

về đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời Người đã 

hiến dâng cho dân tộc, cho nhân dân và toàn 

nhân loại. Người là tấm gương đạo đức cách 

mạng mẫu mực, trong sáng tuyệt vời, để mỗi 



chúng ta tự soi mình vào đó nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức của Người. “70 năm mùa thu cách mạng” đã góp phần để những trang vàng 

truyền thống của lịch sử cách mạng Việt Nam mãi mãi in sâu vào ký ức của các thế 

hệ hôm nay và mai sau. 

 Mong rằng cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng”  sẽ giúp cho các thầy 

giáo, cô giáo có nguồn tư liệu bổ ích và giúp cho các em học sinh bổ sung kiến 

thức về lịch sử, khơi gợi niềm đam mê khám phá về cuộc cách mạng vĩ đại của dân 

tộc. 

  Thư viện nhà trường trân trọng giới thiệu tới các em học sinh và độc giả.  

 

 

 

 


