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VIEÄC PHAÙP LYÙ HOÙA 
THAØNH QUAÛ CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM

Phạm Xanh*

Các nhà tư tưởng ở mọi thời đại đều khẳng định rằng: cái đích cuối cùng của một cuộc 
cách mạng là chính quyền. Nói như vậy có lẽ chưa đầy đủ và chính xác, mà phải là cái 
đích cuối cùng của mọi cuộc cách mạng là một chính quyền được nhân dân trong nước và 
các nước trên thế giới công nhận, 
hoạt động có hiệu lực nhằm mang 
lại lợi ích cho toàn dân. Thành 
quả vĩ đại của cuộc Cách mạng 
tháng Tám năm 1945 của chúng 
ta là chính quyền về tay nhân dân, 
dựng lên nền cộng hòa dân chủ. 
Dẫu vậy, vẫn chưa có gì đảm bảo 
chắc chắn cho sự tồn tại lâu dài 
của nó nên Hồ Chí Minh trong một 
bài viết của mình vẫn băn khoăn: 
“Nước ta đã độc lập thực sự từ 
tháng Tám năm 1945. Nhưng tới 
nay, chưa một cường quốc nào 
công nhận nền độc lập của ta”. Lẽ 
đương nhiên, những băn khoăn đó 
thôi thúc Người hành động có tính 
toán nhằm nhanh chóng, vững 
chắc từng bước pháp lý hóa thành 
quả của cuộc Cách mạng tháng 
Tám. Bài viết này góp phần làm 
sáng tỏ những nỗ lực của Hồ Chí 
Minh theo hướng đó.

* PGS. TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
tháng 9/1945
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Được tin nhân dân Hà Nội 
giành chính quyền thắng lợi, ngày 
22/8/1945, Hồ Chí Minh lập tức 
dời Tân Trào về Hà Nội. Chiều 
25/8, Người đã có mặt tại ngôi nhà 
48 phố Hàng Ngang, một trong 36 
phố phường xưa đang ngập tràn bầu 
không khí rạo rực những ngày đầu 
tự do, độc lập. Tại đây, Người nhanh 
chóng bắt tay soạn thảo một văn 
kiện quan trọng nhất của nền Cộng 
hòa Dân chủ - bản Tuyên ngôn Độc 
lập. Đây chính là nước đi đầu tiên, 
quan trọng nhất của việc pháp lý hóa 
thành quả của cuộc cách mạng mà 
các thế hệ người yêu nước Việt Nam 
trong nhiều thập kỷ đã xả thân vì nó. 
Được chuẩn bị ý tứ từ khá sớm và 
trong bầu không khí Hà Nội rạo rực 
rung động lòng người, Hồ Chí Minh 
nhanh chóng hoàn thành bản thảo và 
mời một số đồng chí thân cận đến 
góp ý. Ngày 31/8, Người bổ sung 
một số điểm vào Tuyên ngôn Độc 
lập và nhanh chóng quyết định ngày công bố văn kiện quan trọng bậc nhất đó trước toàn thể 
nhân dân Việt Nam và thế giới dưới một hình thức trang trọng nhất có thể. 

Chiều 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình, trước nửa triệu người dự mít tinh, Hồ Chí 
Minh, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng đọc bản 
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập đã 
khẳng định:

“Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Cùng với việc soạn thảo và công bố văn kiện nền tảng trên của nhà nước độc lập, Hồ 
Chí Minh đã xúc tiến việc cải tổ Chính phủ Lâm thời theo hướng mở rộng sự tham gia của 
các đảng phái chính trị, các đoàn thể các nhân sĩ yêu nước ngoài Đảng Cộng sản và Mặt 
trận Việt Minh. Ngày 26/8, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã công bố danh sách 

Báo Cứu Quốc, số 228 ra ngày 20/9/1945, công bố danh sách 
Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
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Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 15 thành viên do Hồ Chí Minh 
làm Chủ tịch, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Như vậy, việc công bố danh sách Chính phủ Lâm thời và bản Tuyên ngôn Độc lập là 
hai sự kiện quan trọng và là những bước đi cơ bản, đầu tiên trong tiến trình pháp lý hóa 
thành quả của cuộc cách mạng. Điều lý thú là những nước đi đầu tiên và rất bài bản đó đã 
hoàn tất nhanh gọn trước khi quân Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật theo sự 
phân công tại Hội nghị Pôxđam. Với tư cách nước chủ nhà độc lập, chúng ta đã tiếp đón và 
giúp đỡ quân Đồng minh hoàn thành nhiệm vụ của họ. Ngày 5/9/1945, Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Chính phủ Lâm thời phát đi Lời kêu gọi quốc dân:

“Quốc dân đồng bào!
Nhân dân Việt Nam hoan nghênh quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để tước khí giới 

quân Nhật, nhưng kiên quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục đích của họ chỉ 
là hãm dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa”(1).

Nước cờ thứ hai cũng không kém phần quan trọng là xúc tiến cuộc Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội, từ đó lập Chính phủ chính thức và thông qua Hiến pháp. Một trong những nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường sức mạnh của chính quyền mới là thực 
hiện quyền dân chủ cho nhân dân, phải “xúc tiến đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp 
và bầu Chính phủ chính thức”(2). Vì vậy, ngày 3/9/1945, tức một ngày sau khi Chính quyền 
mới ra đời, cùng phiên họp đầu tiên trong Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đã nói: “Trước 
chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần 
chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do 
dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm 
càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 
tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống…”(3).

Mấy ngày sau, ngày 8/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14 về Tổng tuyển cử 
bầu Quốc hội và soạn thảo Hiến pháp. Sắc lệnh gồm 7 điều, quy định: “Trong một thời hạn 
2 tháng kể từ ngày ký Sắc lệnh này sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội” 
(Điều 1); để dự thảo một bản Hiến pháp đệ trình Quốc hội, một Ủy ban khởi thảo Hiến pháp 
7 người sẽ được lập (Điều 6). Để nhanh chóng đưa Sắc lệnh vào cuộc sống, tiếp đó, Chính 
phủ Lâm thời ban hành một loạt sắc lệnh: Sắc lệnh 34 ngày 20/9/1945 thành lập Ủy ban dự 
thảo Hiến pháp gồm Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn 
Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu; Sắc lệnh 39 ngày 26/9/1945 thành lập Ủy ban 
dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử gồm 9 người. 

Các Ủy ban bắt tay ngay vào công việc của mình.
Ủy ban dự thảo Hiến pháp làm việc khẩn trương và hơn 1 tháng sau đã đệ trình bản Dự 

thảo lên Hội đồng Chính phủ. 16 giờ 30 ngày 24/10/1945, dưới sự điều khiển của Hồ Chí 
Minh, Hội đồng Chính phủ đã họp một phiên quan trọng, thảo luận và góp ý sửa chữa bản 
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Dự thảo. Sau khi hoàn tất, Người quyết định công bố Dự thảo Hiến pháp trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của toàn dân và quyết định cho dịch Dự thảo sang 
tiếng Pháp và đăng trên báo La République (Cộng hòa) làm nhiệm vụ đối ngoại.

Ủy ban Dự thảo thể lệ Tổng tuyển cử đã đệ trình Hội đồng Chính phủ thể lệ Tổng tuyển 
cử. Ngày 17/10/1945, Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 51 quy định thể lệ cuộc Tổng 
tuyển cử phải được tiến hành theo lối phổ thông đầu phiều, bầu cử trực tiếp và bí mật. Trong 
hoàn cảnh khó khăn chồng chất, giặc ngoài thù trong, cuộc Tổng tuyển cử thực chất là một 
cuộc đấu tranh quyết liệt. Những người đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc Tổng tuyển cử, viện 
cớ là dân trí còn kém, không đủ năng lực thực hiện quyền công dân, tập trung để đánh Pháp 
ở miền Nam, bởi lẽ bọn chúng ý thức được cuộc Tổng tuyển cử sẽ dẫn tới việc pháp lý hóa 
chính quyền cách mạng. Trong bối cảnh đó, một số người hoài nghi thắng lợi của cuộc Tổng 
tuyển cử. Trái lại, Hồ Chí Minh đặt niềm tin rất lớn vào quần chúng lao khổ, bởi họ đã được 
giác ngộ, có ý thức chính trị cao. Người đã khẳng định một cách chắc chắn: “Nhân dân rất 
thông minh. Họ sẽ biết dùng lá phiếu của họ, Tổng tuyển cử sẽ thành công”(4).

Nhằm hướng dẫn dư luận cho công chúng, báo Cứu quốc, ra ngày 24/11/1945 đã chỉ 
ra tầm quan trọng của cuộc Tổng tuyển cử: “Chỉ có Tổng tuyển cử mới để cho dân chúng có 
dịp nói hết những ý muốn của họ và chỉ có Chính phủ lập ra bởi Tổng tuyển cử mới là đại 

Sắc lệnh số 51 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử 
ban hành ngày 17/10/1945

Báo Việt Nam Độc Lập - số đặc biệt về Tổng tuyển cử 
đăng tiểu sử những người ra ứng cử đại biểu quốc hội
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diện chân chính và trung thành của toàn thể quốc dân. Sau hết, chỉ có Tổng tuyển cử mới có 
thể cấp cho nước Việt Nam một Hiếp pháp mới ấn định rõ ràng quyền lợi của quốc dân và 
của Chính phủ và mới phá tan được hết những nghi ngờ ở trong cũng như ở ngoài đối với 
chính quyền nhân dân”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bất chấp 
sự quấy phá của bọn phản động, vượt 
lên trên bom đạn của giặc Pháp, cuộc 
Tổng tuyển cử thành công rực rỡ, đã bầu 
được 333 đại biểu vào Quốc hội khóa I.

Sáng ngày 2/3/1946, Quốc hội 
khóa I đã khai mạc kỳ họp đầu tiên 
tại Nhà Hát Lớn Hà Nội với gần 300 
đại biểu có mặt. Chủ tịch phiên họp 
đầu tiên là ông Ngô Tử Hạ, người cao 
niên nhất, người công giáo, chủ doanh 
nghiệp in có tiếng ở Hà Nội, ông Đào 
Thiện Thi và Nguyễn Đình Thi, đại 
biểu trẻ nhất làm thư ký. Tại phiên họp đầu tiên này, Hồ Chí Minh với thiện ý trong sáng 
đã đề nghị với Quốc hội mở rộng thêm 70 ghế giành cho các vị ở nước ngoài về. Như vậy, 
Quốc hội khóa I gồm tất cả 403 đại biểu, đại diện cho các đảng phái chính trị, các ngành, 
các giới, các tôn giáo, các dân tộc. Xem xét thành phần Quốc hội khóa I, Hồ Chí Minh đã 
nhận xét: “Trong cuộc toàn quốc đại hội đại biểu này, các đảng phái đều có đại biểu, mà đại 
biểu không đảng phái cũng nhiều, đồng thời phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cũng đều 
có đại biểu. Vì thế cho nên, các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một 
đảng phái nào, mà là đại diện cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra 
rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối”(5).

Quốc hội khóa I thực sự là ngày hội non sông.
Quốc hội đã nhất trí bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Nguyễn Hải Thần làm Phó Chủ 

tịch và giao cho Người thành lập Chính phủ chính thức. Chính phủ chính thức đầu tiên của 
nước ta được lập ra với tên gọi Chính phủ Liên hiệp kháng chiến gồm 12 vị, Cố vấn đoàn 
do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy đảm nhiệm và Kháng chiến ủy viên hội do Võ Nguyên Giáp 
làm Chủ tịch.

Sau 4 giờ làm việc khẩn trương, căng thẳng, kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa I đã bế 
mạc với Tuyên ngôn:

“Chủ quyền nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam. Vận mệnh 
quốc gia Việt Nam là ở trong tay Quốc hội Việt Nam, chính thể của nước Việt Nam là chính 
thể dân chủ cộng hòa, có nhiệm vụ bảo vệ tự do và mưu đồ hạnh phúc cho mọi tầng lớp 
nhân dân…

Nhân dân Sài Gòn bỏ phiếu bầu cử 
Đại biểu Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946
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Quốc hội Việt Nam 
kiên quyết bảo vệ đến 
cùng nền độc lập và 
lãnh thổ của quốc gia 
và quyền tự do của nhân 
dân Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam 
ra lệnh cho toàn thể quốc 
dân tận lực chống giữ 
giang sơn và xây dựng lại 
Tổ quốc để dân tộc Việt 
Nam tiến nhanh tới vinh 
quang, cường thịnh”(6).

Sau một thời gian thu thập ý kiến đóng góp của toàn dân, tham khảo các Hiến pháp 
Âu, Á, Tiểu ban soạn thảo Hiến pháp của Quốc hội đã đệ trình tại Kỳ họp thứ Hai Quốc hội 
khóa I bản Dự thảo chính thức. Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi bản Dự thảo và 
cuối cùng đã thông qua bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong phiên 
họp ngày 9/11/1946 với số phiếu 240/242.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa I 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà Hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946.

Báo cáo về việc lập Chính phủ kháng chiến 
tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I

Biên bản và các văn bản 
của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa I 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà Hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946.
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Với việc thông qua Hiến pháp tháng 11/1946, nỗ lực pháp lý hóa thành quả của cuộc 
Cách mạng tháng Tám 1945 đã hoàn tất ở trong nước. Một chính quyền của dân, do dân và 
vì dân đã hình thành. Và đó cũng là ý tưởng cao đẹp nhất của Hồ Chí Minh.

Song song với quá trình nỗ lực đối nội trên, Hồ Chí Minh với cương vị Chủ tịch nước, 
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã thực hiện sách lược mềm dẻo trong hoạt động đối ngoại 
nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, của các cường quốc và cả Liên 
hợp quốc đối với nền độc lập mà các thế hệ người Việt Nam đã xả thân vừa giành được.

Trước hết, phải nói tới chính sách đối ngoại của Chính phủ mới. Phiên họp của Hội 
đồng Chính phủ ngày 28/9/1945 đã thông qua bản Tuyên bố về chính sách đối ngoại của 
Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh dự thảo, 
gồm những điểm chính sau:

1. Đối với các nước Đồng minh, Việt Nam “hết sức thân thiện và thành thực cộng tác 
trên lập trường bình đẳng, tương ái để xây đắp lại nền hòa bình của thế giới”;

2. Đối với nước Pháp, Chính phủ Việt Nam “sẽ bảo vệ theo luật quốc tế tính mệnh và 
tài sản của kiều dân Pháp yên tĩnh làm ăn và tôn trọng sự độc lập của Việt Nam”, nhưng đối 
với Chính phủ Pháp Đờ Gôn “chủ trương thống trị Việt Nam, không chịu thừa nhận độc lập 
hoàn toàn của Việt Nam thì kiên quyết chống lại”;

3. Đối với các dân tộc nhược tiểu “sẵn sàng thân thiện hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc 
bình đẳng, để ủng hộ lẫn nhau trong sự xây đắp và giữ vững nền độc lập”;

4. Với Campuchia và Lào là hai nước láng giềng, cùng chung số phận, chủ trương 
“tương trợ nhằm thực hiện và ủng hộ nền độc lập, giúp đỡ nhau để kiến thiết và sánh vai 
ngang hàng mà tiến hóa”(7).

Dựa chắc vào chính sách đối ngoại đó, Hồ Chí Minh đã tiến hành các hoạt động đối 
ngoại nhằm tranh thủ các cường quốc công nhận nền độc lập của chúng ta và kiên quyết đấu 
tranh chống lại những hành động làm phương hại đến nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của 
chúng ta. Đây chính là một bộ phận quan trọng, hợp thành của Chính phủ mới, nhằm pháp 
lý hóa thành quả cách mạng trên bình diện quốc tế.

Một trong những điểm tựa cho công tác điều hành ngoại giao của Hồ Chí Minh là 
những nguyên tắc tự do, bình đẳng và quyền dân tộc tự quyết được các nước Đồng minh 
ghi nhận trong các Hiến chương Đại Tây Dương và San Francisco. Ngày 17/10/1945, qua 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao đã gửi Thông điệp tới Tổng thống Truman, Thủ tướng Atlli, Nguyên soái Stalin, Thống 
chế Tưởng Giới Thạch và Liên hợp quốc hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Tư vấn về 
Viễn Đông và phản đối nước Pháp có chân trong Ủy ban này. Thông điệp có đoạn: “Về 
nguyên tắc, nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng việc thành lập Ủy ban Tư vấn cho 
Viễn Đông…”.
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Thứ nhất, sự vắng mặt của Việt Nam và sự hiện diện của Pháp trong Ủy ban Tư vấn  dẫn 
tới kết luận là nước Pháp là người đại diện cho nhân dân Việt Nam trong Ủy ban. Sự đại diện 
như vậy là không có căn cứ cả về pháp lý lẫn thực tế. Về pháp lý, giữa Việt Nam và Pháp 
không còn mối liên hệ nào nữa: Bảo Đại đã hủy bỏ các Hiệp ước 1863 và 1884, Bảo Đại đã 
tuyên bố thoái vị, chuyển giao Chính phủ cho Chính phủ Cộng hòa Dân chủ… Về thực tế, từ 
ngày 9/3, Pháp đã chuyển giao quyền cai trị cho Nhật, các mối liên hệ hành chính với Việt 
Nam đã không còn nữa, từ ngày 19/8/1945, trên thực tế đã có một Chính phủ độc lập về mọi 
phương diện. Thứ hai, nước Pháp không có quyền vì nó đã nhục nhã bán Đông Dương cho 
Nhật và phản bội Đồng minh. Thứ ba, theo Hiến chương Đại Tây Dương và các Hiến chương 
sau đó về nền dân chủ, Việt Nam có đủ tư cách đại diện tại Ủy ban Tư vấn…”.(8)

Tiếp đó, trong lá thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Byrnes ngày 22/10/1945, Người tiếp tục 
đấu tranh cho Việt Nam có đại diện trong Ủy ban Tư vấn về Viễn Đông. Sau khi trình bày 
những sự việc đã diễn ra ở Việt Nam, đặc biệt là cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ 
chống thực dân Pháp trở lại tái lập nền thống trị của chúng, Người đã khẳng định: “Tình 
hình ở Nam Việt Nam đòi hỏi phải có sự can thiệp tức thì. Việc thành lập Ủy ban Tư vấn  
Viễn Đông được chào mừng nồng nhiệt ở đây như là một bước có hiệu quả đầu tiên tiến tới 
sự dàn xếp công bằng những vấn đề rắc rối. Nhân dân Việt Nam là những người chỉ yêu 
cầu một nền độc lập hoàn toàn và tôn trọng sự thật và công lý, xin bày tỏ với Ngài những 
mong muốn sau:

1. Vụ rắc rối ở miền Nam Việt Nam sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp đầu tiên của 
Ủy ban Tư vấn Viễn Đông.

2. Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ được tham dự để trình bày những quan điểm của Chính 
phủ Việt Nam.

3. Một Ủy ban Điều tra sẽ được gửi tới miền Nam Việt Nam.
4. Nền độc lập hoàn toàn sẽ phải được Liên hợp quốc thừa nhận…”(9).
Cũng trong lá thư đó, Người đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ là đã gửi cho 

Chính phủ Hoa Kỳ một số văn kiện quan trọng liên quan tới sự ra đời của Chính phủ 
mới như Tuyên ngôn Độc lập, Chiếu thoái vị của Bảo Đại, Tuyên bố về chính sách đối 
ngoại, Công hàm xác định vị trí của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết các vụ 
lộn xộn ở Nam Bộ.

Ngày 26/11/1945, Hồ Chí Minh gửi điện cho Ngoại trưởng Mỹ phản đối những việc 
làm liên quan tới Ủy ban Tư vấn Viễn Đông: “Nhân dịp khai mạc Hội nghị về Viễn Đông 
ở Oasinhtơn, chúng tôi lấy làm tiếc là đoàn Việt Nam không có mặt. Một lần nữa chúng tôi 
phản đối quyền phát ngôn thay mặt cho dân tộc Việt Nam của nước Pháp. Nhân dân Việt 
Nam thành thật hy vọng rằng tất cả các dân tộc tự do trên thế giới… sẽ công nhận độc lập 
của Cộng hòa Việt Nam và chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở miền Nam Việt Nam”(10).
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Từ tháng 9/1945 đến 
tháng 2/1946, Hồ Chí Minh 
đã chủ động liên hệ trực 
tiếp với Chính phủ Hoa Kỳ 
bằng những thông điệp, thư, 
điện. Nhưng bặt vô âm tín từ 
phía Mỹ. Chúng ta đều biết, 
chính quyền Hoa Kỳ dưới 
thời Tổng thống Truman đã 
bật đèn xanh cho Pháp trở lại 
tái chiếm nước ta, đi ngược 
lại với những lời hứa hẹn mà 
họ đã từng long trọng tuyên 
bố trong các Hiến chương. 
Việc chính quyền Mỹ làm 
ngơ trước đòi hỏi chính đáng 
của dân tộc ta bắt nguồn sâu 
xa từ lợi ích của chính nước 
Mỹ - chính sách đối ngoại 
của Mỹ lúc đó là tập trung 
ở châu Âu nhằm trước hết 
làm yên lòng Anh, Pháp để 
chống lại Liên Xô.

Thắng lợi đầu tiên trong 
hoạt động đối ngoại của 
Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa là cuộc thương 
lượng với Pháp và việc ký 
Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946. 
Như Hồ Chí Minh đã nói: 
“Cuộc điều đình với nước Pháp sẽ mở ra con đường làm cho quốc tế thừa nhận ta. Nó sẽ 
dẫn ta tới một vị trí ngày càng chắc chắn trên trường quốc tế”. Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ, 
phái đoàn Quốc hội nước ta do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm chính thức nước 
Pháp, tiếp đó, tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với phái đoàn đàm phán chính thức 
sang Paris. Lần đầu tiên Quốc kỳ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại Thủ đô nước 
Pháp. Tất cả những sự kiện đó, từng bước một, chắc chắn, củng cố uy tín của Chính phủ 
ta, mở rộng ảnh hưởng của nước Việt Nam mới trên trường quốc tế, đặc biệt là đối với các 
nước trong phe dân chủ.

Thông báo (bằng tiếng Pháp) về việc ký Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 
giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp
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Cũng phải thừa nhận một sự thực là 
những nỗ lực của Hồ Chí Minh trong việc 
pháp lý hóa thành quả Cách mạng tháng 
Tám là rất to lớn. Cho dù, những nỗ lực đó 
chưa có kết quả cuối cùng trên trường quốc 
tế nhưng nó đã đặt những cơ sở pháp lý 
đầu tiên, vững chắc của một chính phủ hợp 
pháp, hợp hiến mà không một thế lực thù 
địch nào có thể phủ nhận. Và hơn thế nữa, 
nó là nền tảng để Trung Quốc, Liên Xô và 
các nước trong phe dân chủ công nhận và đặt 
quan hệ ngoại giao với ta từ đầu năm 1950.

Vậy là 5 năm sau, thành quả của 
cuộc Cách mạng tháng Tám mà chúng ta 
đã giành được bằng máu của nhiều thế hệ 
người yêu nước Việt Nam mới được một số 
nước công nhận. Lẽ ra, từ 2/9/1945 dân tộc 
ta phải được sống trong độc lập tự do, hòa 
bình xây dựng đất nước theo con đường tự 
lựa chọn, sau ngót trăm năm đô hộ của chủ 

Chỉ thị “Hòa để tiến” 
của Ban thường vụ Trung ương Đảng, ngày 9/3/1946

Ông Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Fontainebleau (Pháp), ngày 6/7/1946
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nghĩa thực dân. Nhưng các lực lượng thù địch không muốn thế - cây muốn lặng, gió chẳng 
dừng. Dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh đã buộc phải cầm súng chiến 
đấu giữ vững lời thề với Chính phủ tại vườn hoa Ba Đình và ròng rã trong 30 năm nữa mới 
tới thắng lợi hoàn toàn. 

Số phận của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 chìm nổi như vậy đó, nhưng không 
một thế lực nào có thể xóa bỏ nó. 
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LEGISLATION OF THE ACHIVEMENTS OF THE AUGUST REVOLUTION

Phạm Xanh

The great achivements of the August Revolution was that we had seized the power 
and built up the democratic republic. Nevertheless, there is no guarantee of the long-term 
viability of the people’s government. Ho Chi Minh, in one of his articles, expressed his 
concern: “Our country has been truly independent since August 1945. But so far, no powerful 
country to recognize our independence.” As a result, it urged Ho Chi Minh to act quickly and 
firmly, step by step to legalize the achievements of the August Revolution.

According to the author, the ultimate goal of all revolutions is to build a government 
recognized by the people of the country and around the world, operating effectively to benefit 
the entire population. This article contributes to clarify Ho Chi Minh’s efforts in that direction.


