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 ách mạng tháng Tám năm 

1945 là một sự kiện lịch sử vô 
cùng quan trọng của thế kỷ 

XX, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong 
tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt 
Nam. Đó là một mốc son chói lọi trên con 
đường đấu tranh giành độc lập của các dân 
tộc bị áp bức, chống chủ nghĩa đế quốc – 
thực dân. Thắng lợi của cách mạng tháng 
Tám đã mở ra thời kì tan rã của hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Tuy 
nhiên, để giành được thắng lợi to lớn đó 
không phải là điều kiện tự nhiên mà có, 
không phải là cái đương nhiên, đó là cả một 
quá trình nghiên cứu, tổng kết lý luận và 
thực tiễn của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với bài học nắm bắt thời cơ 
để giành thắng lợi về cho cách mạng.  

Thời cơ là một vấn đề có tầm quan 
trọng đặc biệt trong nghệ thuật chỉ đạo cách 
mạng. Muốn có thời cơ thì phải biết tạo ra 
thời cơ, và khi thời cơ đến thì phải tận dụng 
và tranh thủ thời cơ, không được bỏ lỡ. Xác 
định mục tiêu đúng mà không có thời cơ, 
hay không biết chủ động tạo ra thời cơ, thì 
không thể tiến hành tổng khởi nghĩa giành 

thắng lợi. Tư tưởng này đã được chủ tịch 
Hồ Chí Minh tóm tắt bằng mấy câu thơ 
trong bài Học đánh cờ:  

“ Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ, 
Kiên quyết không ngừng thế tiến công; 

Lạc nước hai xe đành bỏ phí, 
Gặp thời một tốt cũng thành công”.1 

Như vậy, gặp thời ở đây tức là gặp 
thời cơ, và cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền đương nhiên được đặt ra như một 
quy luật. Nhưng thời cơ cũng có thể lướt 
qua nhanh chóng, nếu như ta không chớp 
lấy ngay lập tức để đi vào hành động thì sẽ 
bỏ lỡ thời cơ, kéo lùi lịch sử. Cuộc cách 
mạng tháng Tám năm 1945, chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta 
chọn lựa nắm bắt thời cơ ở những điểm 
mấu chốt sau đây: 

Thứ nhất, phải nắm bắt và dự báo khả 
năng xuất hiện của thời cơ. Ngay sau khi 
chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra (1-9-
1939), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những 
dự báo sâu sắc về vấn đề thời cơ cho cách 
                                         
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sdd, t3,tr287. 
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 mạng Viêṭ Nam. Tại Hội nghị Trung ương 

8, tháng 5 năm 1941, một nhận định cực kì 
quan trọng của Hồ Chí Minh là, cuộc cách 
mạng Đông Dương có khả năng kết thúc 
bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang và 
Người cho rằng: “Nếu cuộc đế quốc chiến 
tranh lần trước đẻ ra Liên Xô, một nước xã 
hôị chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh 
lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hôị chủ 
nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước 
thành công”2 . Việc dự báo và nắm bắt khả 
năng thời cơ xuất hiện có ý nghĩa cực kì 
quan trọng, nó sẽ quyết định đến chiến lược 
phát triển của cách mạng sau này. Điều đó 
đã cho thấy Hội nghị Trung ương 8(1941) 
có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Về mặt đường 
lối, Hội nghị đã hoàn chỉnh căn bản sự 
chuyển hướng chiến lược cách mạng mà 
Hội nghị trung ương (6- 1939) đã đề ra đó 
là: Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng 
đầu “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, 
của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn 
vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này, 
nếu không giải quyết vấn đề dân tộc giải 
phóng, không đòi được độc lập, tự do cho 
toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể 
quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa 
trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp 
đến vạn năm cũng không đòi lại được”3, tổ 
chức lực lượng chính trị và lực lượng quân 
sự của quần chúng để kịp thời nắm lấy thời 
cơ, phát động cuộc tổng khởi nghĩa. Trong 
bài Việt nam lịch sử diễn ca(1941), Hồ Chí 
Minh đã dự báo rằng: “Năm 1945 Viêṭ Nam 
độc lập”. Và sau đó, tháng 10-1944, trong 
Thư gửi đồng bào toàn quốc, Người còn 
tiên đoán: “Cơ hội cho dân tộc ta giải 
phóng chỉ ở trong một năm hoặc một năm 
rưỡi nữa. Thời gian rất gấp, ta phải làm 
                                         
2 Các Đại hội đại biểu tàn quốc và Hội nghị 
BCHTWĐCSVN, sdd, tr 58. NXBCTQG, H.2006. 
3 Hồ Chí Minh tiểu sử. tr 275. Nxb CTQG. H 2006. 

nhanh”4. Như vậy, để dự báo và nắm bắt 
thời cơ, thì người lãnh đạo phải nắm vững 
phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, 
phải có cái nhìn tổng quát đối với cục diện, 
phải nhìn nhận được mâu thuẫn của kẻ thù, 
nhìn thấy được những lợi thế của ta và 
chiều hướng phát triển của thời cơ. Có như 
vậy thì việc dự báo thời cơ, đồng thời gián 
tiếp làm cho thời cơ mau xuất hiện mới 
giành được thắng lợi to lớn cho cách mạng. 

Thứ hai, phải chuẩn bị những điều 
kiện để giành thắng lợi khi thời cơ xuất 
hiện.  

Mỗi một sự xuất hiện của thời cơ 
luôn phụ thuộc vào khả năng phát triển của 
các điều kiện. Vì vậy, thời cơ xuất hiện 
không phải tất yếu đều biến thành hiện 
thực. Có những thời cơ mà trong những 
hoàn cảnh cụ thể, với những điều kiện nhất 
định thì biến thành hiện thực, nhưng cũng 
có những thời cơ mà chiều hướng phát triển 
của nó không thể biến thành hiện thực, nếu 
như không có những điều kiện cần thiết 
chuẩn bị đầy đủ. Do đó, để thời cơ xuất 
hiện, biến khả năng thành hiện thực, theo 
Hồ Chí Minh cần phải chuẩn bị những điều 
kiện sau đây: 

Phải xây dựng, phát triển củng cố mặt 
trận dân tộc thống nhất, gây một phong trào 
đấu tranh rộng rãi và quyết liệt cứu dân, 
cứu nước. 

Chuẩn bị lực lượng vũ trang, phát 
triển và cũng cố các đội tự vệ, các đơn vị du 
kích; thành lập, phát triển và cũng cố các 
căn cứ địa du kích. Tuyên truyền đối với 
binh lính của đế quốc. 

Vũ trang lý luận và kinh nghiệm khởi 
nghĩa giành chính quyền cho các cán bộ, 
đảng viên, nghiên cứu kinh nghiệm các 
cuộc khởi nghĩa trong và ngoài nước. 
                                         
4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sdd, t7. tr 506. 
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 Củng cố và phát triển Đảng ở cả 

thành thị và nông thôn, phải xây dựng cho 
được những cơ sở của Đảng và cơ sở cứu 
quốc ở các nơi tập trung công nhân, các 
đường giao thông chiến lược.  

Những điều kiện nói trên là yếu tố cơ 
bản để tăng cường thực lực cách mạng và 
làm chuyển biến so sánh lực lượng có lợi 
cho ta. Điều kiện mới là tiền đề cơ bản để 
biến khả năng thành  hiện thực. Trong tư 
duy chiến lược Hồ Chí Minh, thời cơ không 
phải tự nó xuất hiện mà phải có điều kiện 
bảo đảm cho nó xuất hiện. Xem xét các 
điều kiện chính nắm bắt thời cơ. Không có 
những điều kiện cần thiết hoặc chưa tạo ra 
nhưng điều kiện cần thiết ấy mà đã vội 
quyết định thời cơ, hành động thì sẽ đi vào 
con đường phiêu lưu, mạo hiểm. Ngược lại, 
khi đã đủ các điều kiện tất yếu mà không 
chớp lấy thời cơ để biến khả năng thành 
hiện thực thì phạm sai lầm, không thể đem 
lại thắng lợi to lớn cho cách mạng, cho 
nhân dân. 

Thứ ba, chọn thời cơ lịch sử giành 
chính quyền về tay nhân dân. Hồ Chí Minh 
rất coi trọng yếu tố khách quan của thời cơ, 
nhưng không bao giờ xem nhẹ vai trò chủ 
quan của việc tạo ra thời cơ và nắm bắt thời 
cơ. Thời cơ chỉ mất đi và lướt qua chứ 
không phải là bị xóa bỏ, cho nên việc chớp 
bắt thời cơ là nắm bắt quy luật vận động tất 
yếu của lịch sử. Đó chính là thời khắc của 
lịch sử, không thể sớm hơn và cũng không 
thể muộn hơn. 

Sau khi nổ ra cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương(7-12-1941), không ít người 
cho rằng cuộc chiến tranh này đã tạo ra thời 
cơ chín muồi cho cuộc cách mạng ở Đông 
Dương, tình hình đã bước vào thời kì trực 
tiếp cách mạng. Đại biểu cho quan điểm 
này là Lâm thời Xứ ủy Trung kỳ.Trong 
thông cáo Trước tình hình mới, khẩn cấp 

chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, ngày 15-12-
1941 của Xứ ủy đã viết: Cuộc dân tộc giải 
phóng của ta đã đủ điều kiện để bùng nổ. 
Hồ Chí Minh đã cảnh báo cho các đồng chí 
của mình hiểu rõ, nếu tình thế hiện nay 
chưa cho phép khởi nghĩa mà cứ ra lệnh 
khởi nghĩa thì khác nào ném đội tiền phong 
vào một cuộc chiến đấu mạo hiểm, không 
có triển vọng giành thắng lợi. Nhận định sai 
tình hình, đánh giá so sánh lực lượng không 
đúng, thì kết quả là việc cần làm để tiến lên 
thì không làm, lại làm những việc chưa 
đáng làm, do đó không thể đưa phong trào 
tiến lên được. Như vậy, vấn đề chọn thời 
cơ, nắm vững thời cơ và tranh thủ thời cơ 
tiến hành khởi nghĩa vũ trang đã được Hồ 
Chí Minh vận dụng như một nghệ thuật. Đó 
là nghệ thuật chọn thời cơ mà cuộc khởi 
nghĩa nổ ra đúng lúc phải nổ, làm cho quân 
địch bất ngờ, trở tay không kịp. Ngày 9-3-
1945, Nhật đảo chính Pháp, đây là một thời 
điểm rất thuận lợi cho cách mạng Việt 
Nam, hai tên đế quốc đã xâu xé lẫn nhau, 
tất nhiên sẽ suy yếu. Nhưng Hồ Chí Minh 
nhận định rằng: Nhật lúc này còn khá 
mạnh, có thể tiêu diệt lực lượng của ta ở 
những nơi không thể giữ, cách mạng có thể 
bị tổn thất lớn và chính quyền cách mạng 
chưa đủ điều kiện xác lập trong phạm vi cả 
nước. Và Người chủ trương khởi nghĩa cục 
bộ giành chính quyền địa phương xác lập 
những cơ sở cách mạng, chờ thời cơ chín 
muồi hơn để tiến hành tổng khới nghĩa 
giành chính quyền. Sau khi Nhật tuyên bố 
đầu hàng đồng minh vô điều kiện(13-8-
1945). Bác Hồ và Đảng ta đã lập tức hạ 
lệnh tổng khởi nghĩa, vượt lên tất cả những 
sự chần chừ, do dự mà giành lấy chính 
quyền từ tay Nhật, tổ chức chính quyền 
nhân dân. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8 
năm 1945, chính quyền trong cả nước đã về 
tay nhân dân. Hồ Chí Minh đã khéo léo 
chọn đúng thời cơ để giáng đòn quyết định, 
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 khi mà quân Nhật đã hoàn toàn mất hết ý 

chí chiến đấu. Nếu lúc này, ta không biết 
tận dụng hết khả năng thuận lợi, chớp thời 
cơ giáng đòn hiểm, thì rất có thể ta sẽ bị bất 
ngờ, trở tay không kịp với những khả năng 
xấu, bất lợi mà kẻ thù sẽ gây cho ta, và cơ 
hội ngàn năm có một cũng sẽ vượt qua khi 
chúng ta bị động ngồi chờ quân đồng minh 
vào giải giáp quân đội Nhật. 

Như vậy, thời cơ là do con người tạo 
ra, nhưng nó lại tồn tại một cách khách 
quan, độc lập với ý muốn chủ quan của con 
người. Cho nên, con người chỉ có thể nhận 
thức và vận dụng tính quy luật của nó, chứ 
không thể tùy ý xóa bỏ nó. Có thời cơ, đó là 
nhân tố khách quan, nhưng làm thế nào để 
tranh thủ và tận dụng thời cơ lại là vấn đề 
thuộc về sự chủ quan của con người. Ngồi 
chờ thời cơ thì thời cơ không dễ đến, hay 
dẫu có đến cũng dễ bị bỏ lỡ, hoặc không có 
khả năng tận dụng và tranh thủ thời cơ. 
Ngược lại, nếu thời cơ chưa chín muồi, mới 
chỉ có yếu tố và khả năng xuất hiện thời cơ 
mà đã hấp tấp, vội vàng hành động một 
cách phiêu lưu, mạo hiểm, thì nhất định 
thời cơ sẽ mất đi. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là 
một bài học cách mạng sâu sắc, nó không 
chỉ là đỉnh cao của một cuộc đọ sức chưa 
từng thấy, mà còn là cuộc đấu trí hết sức 
căng thẳng giữa ta và địch, diễn ra trong 
thời gian rất ngắn. Chỉ trong vòng 15 ngày 
chính quyền trong cả nước đã về tay nhân 
dân, một chiến thắng mà không đổ máu, đó 
chính là kết quả của bài học nắm bắt thời cơ 
của Hồ Chí Minh. Nó thể hiện tư duy lý 
luận sáng tạo của Hồ Chí Minh ở tầm cao, 
biết chớp lấy thời cơ, triệt để, lợi dụng thời 
cơ đánh quỵ kẻ địch càng sớm càng tốt để 
giành thắng lợi về cho nhân dân. 

Sau 27 năm thực hiện đường lối đổi 
mới, phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước 
ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn; có 
nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân 
ngày càng được nâng cao, ổn định về an 
ninh- chính trị, xã hội và vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế được nâng lên. Tất cả 
những thành công đó đã khẳng định sự vận 
dụng sáng tạo của Đảng ta đối với bài học 
chớp thời cơ trong cách mạng tháng Tám 
của chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời cơ hiện 
nay là xu hướng hòa bình, hữu nghị, hợp 
tác của các nước trên thế giới, phát huy 
mạnh mẽ nhân tố con người, thực hiện công 
bằng xã hội, mở rộng dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa mới, đạo 
đức tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống 
dân tộc, tập trung sức lực vào công cuộc 
xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhìn 
nhận rõ những nguy cơ, thách thức; đó là tệ 
nạn tham những, quan liêu, độc đoán, 
chuyên quyền, lối sống hưởng thụ, chạy 
theo đồng tiền làm ăn bất chính, bất chấp 
pháp luật, những nguy cơ và thách thức đó 
đã làm suy yếu Đảng, làm giảm mất lòng 
tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Tóm lại, quán triệt quan điểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài học chớp thời 
cơ trong cách mạng tháng Tám là quan 
điểm xuyên suốt của Đảng ta trong mọi thời 
kì cách mạng. Nó quyết định thành bại của 
con đường cách mạng Việt Nam, nhìn nhận 
nắm bắt những thời cơ, tận dụng một cách 
tốt nhất, đồng thời nắm rõ những nguy cơ, 
thách thức để đẩy lùi, vượt qua. Đó cũng 
chính là bài học thành công cho cách mạng 
Việt Nam hiện nay, thực hiện xây dựng một 
xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh./. 

 


