
106

GAËP GÔÕ NHAÂN CHÖÙNG LÒCH SÖÛ 
NGÖÔØI TREO LAÙ CÔØ ÑOÛ SAO VAØNG LEÂN KYØ ÑAØI HUEÁ

NGAØY 21/8/1945
Nguyễn Trọng Lượng*

Để sưu tầm, bổ sung nguồn tư liệu ghi âm, ghi hình các nhân chứng lịch sử tham gia 
sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945; Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiến hành phỏng 
vấn ghi âm, ghi hình nhân chứng lịch sử Đặng Văn Việt - Người treo lá cờ đỏ sao vàng lên 
kỳ đài Huế ngày 21/8/1945. Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ khoảng 20m2, tại địa chỉ 
Phòng 5, Nhà chung cư 125Đ, ngõ Hòa Bình 7, ngách 33, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội là một ông cụ năm nay đã 99 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, nhớ 
rõ từng chi tiết ký ức năm xưa.

Ông là Đặng Văn Việt sinh ngày 22/3/1920, 
ở làng Nho Lâm, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An; lão thành cách mạng. Năm 1942-
1945, ông là sinh viên trường Y khoa Đông Dương 
- Hà Nội. Ngày 21/8/1945, ông là người chỉ huy hạ 
cờ vua Bảo Đại, treo lá cờ đỏ sao vàng lên kỳ đài 
Huế. Sau chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, ông 
được điều từ Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn về làm 
Trưởng phòng Tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu. 
Ông tham gia chiến đấu và trở thành Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 28 đến năm 1949 và tiếp theo 
là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 đến tận năm 
1953 (ông được mệnh danh là Hùm Xám đường số 
4). Năm 1953-1960, ông giữ cương vị Chủ nhiệm 
Huấn luyện Trường Võ bị sĩ quan Lục quân Việt 
Nam. Sau đó, ông chuyển ngành làm Cục phó, rồi 
Cục trưởng Cục xây dựng tại Bộ Xây dựng và Bộ Thủy sản (1960-1980). Năm 1980, ông 
Đặng Văn Việt nghỉ hưu. Ông được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Huân 
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chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Hai...

Theo lời kể của ông: Năm 1945, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Chiến tranh thế 
giới lần thứ hai đi vào giai đoạn kết thúc với sự thất bại của quân phát xít. Ngày 15/8, Nhật 
tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, kết thúc chiến tranh. Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Hà Nội và ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), trường Đại học Đông Dương bị đóng cửa, 
tôi cùng một số anh em ở lại Hà Nội hoạt động từ thiện tại một tổ Hướng đạo trong hai 
tháng của nạn đói năm 1945, đi thu gom xác người chết đói để đưa đi chôn, mỗi hố cả trăm 
xác chết. Lợi dụng việc một số sinh viên đại học phải nghỉ học, luật sư Phan Anh và ông Tạ 
Quang Bửu lấy danh nghĩa Bộ Thanh niên (trong Chính phủ Trần Trọng Kim, thời kỳ Nhật 
thuộc) thành lập một Trường Thanh niên tiền tuyến ở Huế, thực chất đây là một trường võ 
bị, nhằm đào tạo những sĩ quan có một trình độ quân sự nhất định, để phục vụ cho Tổ quốc 
khi hữu sự. Ngày 1/7/1945, Trường Thanh niên tiền tuyến ở Huế thành lập, hiệu trưởng là 
ông Phan Tử Lang cùng những sinh viên hầu hết năm thứ hai, thứ ba là những phần tử ưu 
tú nhất của các gia đình ở miền Trung. Tôi lúc ấy đã là một sinh viên Cứu quốc tham gia 
phong trào Việt Minh ở Hà Nội, ông Tạ Quang Bửu biên thơ gửi cho tôi bảo về ngay tham 
gia lớp Thanh niên tiền tuyến Huế. Tôi vào Huế nằm trong tổ Việt Minh hoạt động bí mật 
trong Trường Thanh niên tiền tuyến; tổ Việt Minh Thanh niên tiền tuyến chúng tôi gồm có 
các thành viên là đồng chí Phan Hàm (sau là Thiếu tướng), đồng chí Võ Quang Hồ (sau là 
Thiếu tướng), đồng chí Lâm Kèn (sau là Thiếu tướng) - làm Tổ trưởng Việt Minh, tôi là Tổ 
phó. Nhiệm vụ của chúng tôi là “Việt Minh hóa” tất cả 42 sinh viên Trường Thanh niên tiền 
tuyến trở thành một tổ chức bí mật Việt Minh nằm trong chính quyền Trần Trọng Kim, thời 
kỳ Nhật thuộc. 

Tổ Việt Minh ở Trường Thanh niên tiền tuyến chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với 
Việt Minh Trung Bộ và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, trực tiếp gặp và xin chỉ thị là đồng chí 
Hoàng Anh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế) và đồng chí Trần Hữu Dực (nguyên 
Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Trung Bộ). 

Sáng ngày 20/8/1945, tôi nhận tin mật, mời đến địa điểm bí mật gần Nam Giao, được 
đồng chí Trần Hữu Dực giao cho nhiệm vụ treo lá cờ đỏ sao vàng lên cột cờ Huế trước cửa 
Ngọ Môn vào sáng ngày 21/8/1945. Cờ đỏ sao vàng có khổ lớn 10 x 12m (tức 120 mét 
vuông). Tôi cuộn tròn lá cờ, xếp vào bao tải lớn, buộc chặt vào đuôi xe, đạp từ Nam Giao 
về Trường Thanh niên tiền tuyến, giữa đường mệt quá tôi dừng xe nghỉ lấy sức, ăn một bát 
chè đậu ván thịt quay cho mát dạ rồi đạp xe về trường. Đến trường, tôi giấu kín bao tải. Tôi 
gặp đồng chí Lâm Kèn, Tổ trưởng Tổ Việt Minh và báo cáo lại việc đồng chí Trần Hữu Dực 
vừa giao. 
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Tổ trưởng Lâm Kèn huy động thêm đồng chí Nguyễn Thế Lương (tức Cao Pha, sau 
này là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục 2, Bộ Quốc phòng) cùng đi hỗ trợ làm việc này. Đồng 
chí Lâm Kèn, Tổ trưởng tổ Việt Minh cho tôi mượn khẩu Barillet (súng lục) với 6 viên đạn 
xịt để tăng thêm uy thế. Đồng chí Lâm Kèn còn căn dặn tôi và đồng chí Nguyễn Thế Lương 
phải cảnh giác với lính khố vàng, cảnh giác với phản ứng của vua Bảo Đại; phải trang phục 
chỉnh tề, oai vệ để giữ uy thế Trường Thanh niên tiền tuyến, đi ghệt da bóng lộn, bộ kaki 
vàng mới tinh, đội mũ cano sừng bò, súng đeo bên hông, trông oai như hai ngự lâm pháo thủ. 

Kỳ đài Huế nằm trên diện tích chừng 4 ha. Chân kỳ đài có 3 tầng, cao 17,5m. Ở giữa 
là cột cờ xây bằng bê tông cốt thép cao 29,52m. Dây kéo cờ là một sợi dây thừng to bằng 
cổ tay. Trên đỉnh cột cờ có một ròng rọc đỡ đầu dây, phải sáu lính vạm vỡ mới kéo nổi. Bảo 
vệ kỳ đài là một tiểu đội có 12 lính, ăn mặc rất chỉnh tề, trang bị 12 khẩu Mousqueton, đạn 
dược đầy đủ, chỉ huy là một “thầy đội”.

Sáng ngày 21/8/1945, tôi và đồng chí Nguyễn Thế Lương ngủ dậy sớm, chuẩn bị xong, 
chúng tôi cuộn tròn lá cờ to lại dài như con trăn, buộc chặt, gác lên hai đầu hai xe đạp, cứ 
thế chúng tôi đẩy từ Trường Thanh niên tiền tuyến vào chân cột cờ Huế. Đến nơi, tôi bảo 
đồng chí Nguyễn Thế Lương giữ xe đạp và bảo vệ cờ, còn tôi đi thẳng lên gặp “thầy đội” 
chỉ huy và nói: “Theo lệnh ủy ban Khởi nghĩa Cách mạng, chúng tôi có nhiệm vụ treo cờ 
đỏ sao vàng lên cột cờ lớn kinh đô Huế. Các anh có trách nhiệm giúp tôi hoàn thành nhiệm 
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vụ”. Trước uy thế của phong trào Việt Minh, “thầy đội” không dám có chút phản ứng, liền 
cho lính đến giúp đưa xe, cờ lên. Tôi ra lệnh sáu tên lính và thầy đội xếp hàng ngang. Đồng 
chí Nguyễn Thế Lương đứng ở hàng đầu, lính buộc cờ cách mạng sẵn sàng để kéo lên. Tôi 
đứng ngoài hàng ra lệnh “kéo cờ”, cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên đỉnh cao của cột cờ, 
đồng thời cờ quẻ ly cũng từ từ hạ xuống. Chúng tôi nhìn theo, tim mình như sôi sục, rất bồi 
hồi phấn khởi, tự hào vì cờ đỏ sao vàng - lá cờ cách mạng đã tung bay trên kỳ đài Huế. Tôi 
còn nhớ, trước đây hồi Xô Viết Nghệ Tĩnh chỉ cần cầm một lá cờ búa liềm nhỏ bằng bàn 
tay ở bất cứ đâu sẽ bị bắt giam ngay. Bây giờ, mình treo cờ to bay rợp đỏ bầu trời lên cột cờ 
lớn kinh đô Huế. Nhân dân Huế và vùng xung quanh tới 40km đều nhìn thấy lá cờ rộng hơn 
120 mét vuông tung bay trên cột cờ cao, hào hứng phấn khởi hô lên: “Cờ đỏ sao vàng! Cách 
mạng đã về! Việt Nam ta độc lập rồi!”. Sau khi treo cờ xong, tôi ra lệnh cho lính không ai 
được hạ cờ nếu không có lệnh của Việt Minh. Tôi và đồng chí Nguyễn Thế Lương lại đạp xe 
ra về còn ngoái cổ lại, thấy lá cờ vẫn tung bay rợp cả bầu trời, chưa bao giờ lòng tôi hồi hộp, 
phấn khởi như lúc bấy giờ. 

Sau khi kéo cờ lên kỳ đài Huế, tự nhiên xuất hiện hai chiếc thủy phi cơ (hai thân sơn 
màu bạc) của Mỹ từ Hạm đội 7 bay vào, lượn hai vòng quanh cột cờ Huế, rồi vẫy cánh như 
để chào mừng lá cờ cách mạng Việt Nam, rồi lại bay thẳng ra Hạm đội 7.

Từ ngày 23/8/1945, Cách mạng tháng Tám bùng nổ và thành công ở Huế. Từ sáng tinh 
mơ, các ngả đường thành phố Huế, nhân dân ở cố đô và vùng nông thôn đổ về. Họ mang 
theo gậy gộc, dao, liềm, cuốc... tổ chức thành những đoàn biểu tình, tuần hành rầm rộ qua các 
đường phố. Cuộc biểu tình chuyển sang tiến chiếm các công sở, thu nộp tài liệu, ấn tín. Chúng 
tôi - Thanh niên tiền tuyến đi theo bảo vệ đoàn biểu tình; phân công đi tước vũ khí của lính 
khố xanh, khố đỏ, khố vàng; bắt những đối tượng nguy hiểm cho cách mạng. Ngày 25/8/1945, 
Pháp cho thả dù một tổ biệt kích gồm 6 người do quan tư Castella chỉ huy nhảy dù xuống Hiền 
Sỹ, phía bắc cách Huế 25km, giả danh là phái bộ của Đồng Minh để liên lạc với vua Bảo Đại, 
Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi và các lực lượng chống đối khác để ngăn chặn chủ trương thoái 
vị của nhà vua, hy vọng phục hồi sự thống trị của Pháp ở miền Trung nhưng chúng chưa kịp 
hành động đã bị lực lượng Thanh niên tiền tuyến Huế bao vây bắt gọn. 

Ngày 30/8/1945, tại Ngọ Môn Huế tổ chức Lễ nhà vua tuyên bố thoái vị và nộp ấn tín, 
trao kiếm báu cho chính quyền cách mạng, chấm dứt chế độ quân chủ ngàn năm trên đất 
Huế. Trường Thanh niên tiền tuyến chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ bốn góc lễ đài, tôi đang 
đứng một góc lễ đài, tự nhiên có một ông lãnh binh đội cận vệ hoàng gia (lính khố vàng) đến 
cạnh tôi và nói: “Hôm trước, các ngài làm lễ hạ cờ và treo cờ, tôi được lệnh triển khai 120 
lính khố vàng nằm dọc theo thành cửa Ngọ Môn, chĩa súng vào hai ông và xin phép vua Bảo 
Đại cho bóp cò nổ súng. Nhà vua hỏi ý kiến Hoàng hậu Nam Phương, bà bảo: “Ngài đã học 
sử Cách mạng Pháp (1789), ngài hiểu về vụ Louis 16 và Marie Antoinette, chỉ vì cho phép 
lính bắn vào người của cách mạng mà cả hai đều bị chém đầu”. Lập tức vua Bảo Đại hô lớn 
và bảo “Chớ, chớ! Việt Minh đấy! Các ngươi mà nổ súng thì trẫm là người chết trước đó!”. 
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Hôm ấy mà vua ra lệnh bóp cò thì hôm nay hai ông không còn nữa và tôi chắc chắn cũng 
không còn nữa.

Việc treo cờ, hạ cờ là việc nhỏ, nhưng việc cắm lá cờ đỏ sao vàng trên kỳ đài Huế có ý 
nghĩa rất lớn, báo hiệu chiến thắng của Việt Minh và sự chấm dứt của chế độ quân chủ cuối 
cùng tại Việt Nam.

Câu chuyện, ký ức của nhân chứng lịch sử: ông Đặng Văn Việt - Người treo lá cờ đỏ sao 
vàng lên kỳ đài Huế ngày 21/8/1945 đã được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ghi âm, ghi hình, 
biên tập, thẩm định nội dung thông tin và băng ghi âm, ghi hình này trở thành tư liệu quý giá, 
bổ sung kịp thời cho nội dung trưng bày chủ đề Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia.
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MEETING HISTORICAL WITNESS – THE MAN WHO HUNG FLAG 
ON FLAG TOWER OF HUE ON AUGUST 21ST, 1945

Nguyen Trong Luong

Mr. Dang Van Viet who was born on March 22nd, 1920, in Nho Lam village, Dien Tho 
commune, Dien Chau district, Nghe An province is a historical witness, who was assigned 
to hang the yellow-star red flag on the flagpole in front of Ngo Mon in the morning of August 
21st, 1945. The hanging of the flag on the Flag Tower made great significance, signaling the 
victory of Viet Minh and the end of the last monarchy in Vietnam.

Story, memories of historical witnesses Mr. Dang Van Viet have been recorded, edited 
and appraised by the Vietnam National Museum of History. This information not only timely 
complements the content of the August Revolution in 1945 at the Vietnam National Museum 
of History in the upcoming exhibition but is also very valuable document in studying the 
revolutionary movement in Vietnam before and after 1945.


