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Chương I 

NH÷NG C¥ Së H×NH THµNH QUAN HÖ §OµN KÕT 

§ÆC BIÖT VIÖT NAM - LµO, LµO - VIÖT NAM 

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi trên bán đảo 

Đông Dương, có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lâu đời. 

Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hình 

thành nên không phải do ý muốn chủ quan của bất kỳ bên nào, 

cũng không phải là một hiện tượng nhất thời, mà bắt nguồn từ vị trí 

địa - chiến lược của hai nước, từ bản chất nhân văn, nương tựa lẫn 

nhau của hai dân tộc, được nâng lên thành quan hệ đặc biệt từ khi 

lãnh tụ Nguyễn ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930 và đổi tên thành Đảng 

Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 1930.  

I. C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa - chiÕn lîc, ®Þa - qu©n sù 

chi phèi quan hÖ ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 

Việt Nam và Lào nằm ở trung tâm bán đảo ấn - Trung, thuộc 

vùng Đông Nam á lục địa. Trong phạm vi của bán đảo Đông 

Dương, Việt Nam nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, như một bao 

lơn nhìn ra biển; Lào nằm ở sườn tây dãy Trường Sơn, lọt sâu vào 

đất liền của bán đảo. Như vậy, dãy Trường Sơn có thể ví như cột 

sống của hai nước, tạo thành biên giới tự nhiên trên đất liền giữa 

Việt Nam và Lào. 
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Địa hình tự nhiên này đã quy định hệ thống giao thông ở Việt 

Nam và Lào cùng chạy dài theo trục Bắc - Nam: ở Việt Nam là trục 

quốc lộ 1A và ở Lào là trục quốc lộ 13. Về mặt tự nhiên, bên cạnh 

con đường 13 nối Pạc Xê1 - Cratié (Campuchia) - thành phố Hồ Chí 

Minh, Lào có thể thông thương ra biển gần nhất bằng hệ thống các 

đường xương cá chạy ngang trên lãnh thổ hai nước như: đường 6 

Sầm Nưa2 - Thanh Hoá, đường 7 Xiêng Khoảng - Nghệ An, đường 

8 Khăm Muộn - Hà Tĩnh, đường 9 Xavẳnnakhệt3 - Đông Hà, đường 

12 Khăm Muộn - Quảng Bình...  

Cùng nằm trong vùng nhiệt đới châu á gió mùa, nóng ẩm, mưa 

nhiều, lượng bức xạ mặt trời lớn, nhưng khí hậu hai nước cũng có 

điểm khác biệt, bởi Việt Nam chịu sự điều tiết của biển nên ít khô 

hanh như khí hậu Lào ở sâu trong đất liền, trong khi địa hình Lào, 

nhờ dãy Trường Sơn che chắn, lại hầu như không bị những cơn bão 

biển tàn phá. Lãnh thổ Việt Nam trải dài theo chiều dọc của bán đảo, 

mặt hướng ra biển Đông với bờ biển dài trên 3.400 km, tiếp giáp với 

vịnh Bắc Bộ, biển Đông và vịnh Thái Lan, có nhiều cảng biển lớn, 

nhất là các cảng nước sâu ở miền Trung.  

Việt Nam và Lào là những nước thuộc loại “vừa” và “tương 

đối nhỏ” sống bên cạnh nhau, chiếm vị trí địa - chiến lược quan 

trọng ở vùng Đông Nam á do nằm kề con đường giao thương hàng 

hải hàng đầu thế giới, nối liền Đông Bắc á, Nam á qua Tây Thái 

                                                      
1
. Pạc Xê (còn gọi là Pắc Xế): tỉnh lỵ của tỉnh Chămpaxắc. Pạc có nghĩa là 

cửa, Xê là sông: thành phố cửa sông (BT).  
2
. Sầm Nưa: thị xã của tỉnh Hủa Phăn. Sầm Nưa đọc đúng âm Lào là Sâm 

Nửa: Sâm là tên của sông Sâm, Nặm Sâm, Nửa là phía trên hoặc phía thượng 

nguồn của sông. Sâm Nửa là vùng đất nằm ở thượng nguồn  của (sông) Nặm Sâm 

(BT).  
3
. Xavẳnnakhệt: tỉnh lỵ của tỉnh Xavẳnnakhệt. Xavẳnnakhệt: đọc đúng là 

Xávẳnnákhệt có nghĩa là thiên đường (BT).  
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Bình Dương và ấn Độ Dương. Về quốc phòng, do bờ biển Việt 

Nam ở phía đông tương đối dài, nên việc bố phòng về mặt biển 

gặp không ít trở ngại. Trong khi đó, dựa vào địa thế hiểm trở, nhất 

là với dãy Trường Sơn - một “lá chắn chiến tranh” hùng vĩ, một 

lợi thế tự nhiên che chở cho cả Việt Nam và Lào, nên chẳng 

những hai nước có thể khắc phục được những điểm yếu “hở sườn” 

ở phía đông, mà còn phát huy được sự cần thiết phải dựa lưng vào 

nhau, tạo ra vô vàn cách đánh của chiến tranh du kích, chiến tranh 

nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân hai nước có thể lấy ít đánh 

nhiều, lấy yếu chống mạnh, giành thắng lợi từng bước, tiến lên 

đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Về địa - quân sự, Cánh đồng Chum 

- Xiêng Khoảng; hay cao nguyên Bôlavên của Lào và Tây Nguyên 

của Việt Nam; vùng rừng núi Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc 

Lào... đều là những vị trí có tầm chiến lược hàng đầu trên bán đảo 

Đông Dương. Nhiều nhà chiến lược và quân sự cho rằng: ai nắm 

được những địa bàn chiến lược trên, người đó sẽ làm chủ toàn bộ 

chiến trường Đông Dương. 

II. C¸c nh©n tè d©n c, x· héi, v¨n ho¸ vµ lÞch sö 

t¸c ®éng ®Õn quan hÖ ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 

1. Nhân tố dân cư và xã hội  

Trước hết, về mặt phân bố tộc người, Việt Nam và Lào đều là 

những quốc gia đa dân tộc. Việt Nam có 54 dân tộc chia thành tám 

nhóm ngôn ngữ1. Lào có 49 tộc người (phầu) xếp theo bốn nhóm 

                                                      
1
. Đó là các nhóm: Việt - Mường, Tày - Thái, Môn - Khơme, Mông - Dao, 

Kađai, Nam Đảo, Hán, Tạng - Miến. Tham khảo: Tổng cục thống kê: Danh mục 

các dân tộc Việt Nam, Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 2 tháng 

3 năm 1979.  
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ngôn ngữ1. Hiện tượng một tộc người sống xuyên biên giới quốc 

gia của hai nước hay nhiều nước là đặc điểm tự nhiên của sự phân 

bố tộc người ở khu vực Đông Nam á nói chung, ở Việt Nam và Lào 

nói riêng. Đặc điểm địa - tộc người này đến nay vẫn tiếp tục chi 

phối mạnh mẽ các mối quan hệ khác trên đường biên giới quốc gia 

Việt Nam - Lào. 

Quá trình cộng cư, hoặc sinh sống xen cài của những cư dân 

Việt Nam và cư dân Lào trên địa bàn biên giới hai nước xuất phát 

từ nhiều lý do, liên quan đến việc cùng khai thác và chia sẻ nguồn 

lợi tự nhiên, đặc biệt là nguồn lợi sinh thuỷ, có thể do tập quán sản 

xuất du canh du cư, có thể do xung đột cộng đồng, tranh giành 

quyền lực, cũng có thể do tránh dịch bệnh, thiên tai... Như vậy, các 

quan hệ cội nguồn và quan hệ tiếp xúc đã là những điều kiện lịch 

sử và xã hội đầu tiên, tạo ra những mối dây liên hệ khó phai mờ và 

sự giao thoa văn hoá nhiều tầng nấc giữa cư dân hai nước. Điều này 

được phản ánh khá sâu đậm trong những ký ức và tâm thức dân 

gian, cũng như được lưu giữ trong các nguồn tài liệu bia ký và sử 

sách của cả Việt Nam và Lào.  

Huyền thoại khởi nguyên nổi tiếng của người Lào còn nhắc đến 

nguồn gốc chung từ một quả bầu của các nhóm dân cư Lào, Thái, 

Khơmú, Việt và điều độc đáo kỳ diệu là lời dặn dò giàu tính nhân 

bản của Khún Bulôm với các con cháu của Người: “Các con phải 

luôn luôn giữ tình thân ái với nhau, không bao giờ được chia rẽ 

                                                      
1
. Đó là các nhóm: Lào - Thay, Môn - Khơme, Hán - Tạng và Mông - Iêu Miền. 

Xem: Khăm Pheng Thip Muntaly: “Các tộc người Lào hiện nay”, Tạp chí Nghiên 

cứu Đông Nam á, số 3 (60), 2003, tr.45-51. Cũng xem: Lao National Front for 

Construction: The Ethnic Groups in Lao PDR, Vientiane, Printed by Department of 

Ethnics; Sponsored by Canada Fund for Local Initiatives, 2005 và Thongpheth 

Kingsada: “Languages and Ethnic Classification in Lao PDR” trong Hội thảo quốc 

tế ngôn ngữ học liên á lần thứ 6, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, tr.152-164. 
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nhau. Các con phải làm cho mọi người noi gương các con và coi 

nhau như anh em một nhà, người giàu phải giúp đỡ kẻ nghèo, 

người mạnh giúp kẻ yếu. Các con phải bàn bạc kỹ trước khi hành 

động và đừng bao giờ gây hấn xâm lăng lẫn nhau”1. Dưới dạng lời 

căn dặn của thế hệ trước cho thế hệ sau, di chúc huyền thoại của 

Khún Bulôm truyền tải nét đẹp chung về một loại hình văn hoá 

pháp lý có tính chất luật tục, ngày nay còn thấy khá phổ biến trong 

các cư dân Lào và Việt Nam sống ở hai bên dãy Trường Sơn. Đặc 

trưng của nền văn hoá này là toàn thể cộng đồng được điều hành 

theo phong tục tập quán (Hít Khoóng Pạ Phê Ni) để duy trì những 

nền tảng đạo đức và quan hệ xã hội tích cực, coi đó là các giá trị 

thiêng liêng do “ông bà xưa để lại”2.  

Cùng một môtíp quả bầu mẹ, người B’ru thuộc ngữ hệ Môn - 

Khơme ở miền tây Quảng Bình và miền tây Quảng Trị của Việt 

Nam cũng có huyền thoại khởi nguyên giải thích một cách tự nhiên 

nguồn gốc anh em giữa các dân tộc Tà Ôi, Êđê, Xơđăng, Bana, 

Khùa, Sách, Mông, Dao, Tày, Khơme, Lào, Thái, Kinh (Việt)...3. 

Hình tượng quả bầu mẹ hay quan niệm đồng nhất về nguồn gốc loài 

người, phổ biến trong cư dân hai nước đã phản ánh một nền tảng 

chung về môi trường địa - sinh thái, điều kiện phân bố dân cư xen 

kẽ, cũng như cơ tầng chung của một nền sản xuất nông nghiệp lúa 

nước ở cả Việt Nam và Lào.  

                                                      
1
. “Le Testament de Khun Borom” (Di chúc của Khún Bulôm) trong Tạp chí 

France-Asie, t.12, số 118, 119, 120. Số đặc biệt về Lào, Sài Gòn, 1956, tr.1053. 
2
. Nhân dân Lào ngày nay vẫn giữ gìn phong tục tập quán được đúc kết thành 

ngạn ngữ: “Hít Síp Soỏng, Khoóng Síp Si” (12 lễ hội chính và 14 luật tục ứng xử xã 

hội của người Lào). 
3
. Mai Văn Tấn: Truyện cổ Vân Kiều, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1974. Xem 

truyện “Nguồn gốc loài người”. Người Bana và nhiều dân tộc ở Tây Nguyên 

Việt Nam đều có những câu chuyện tương tự về nguồn gốc loài người. 
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2. Nhân tố văn hóa 

Do quan hệ gần gũi và lâu đời, đặc biệt trên các vùng biên giới, 

người Việt và người Lào đã am hiểu về nhau khá tường tận. “Dư 

địa chí” là một trong những sách địa lý cổ nhất của Việt Nam (thế 

kỷ XV), khi giới thiệu các tộc người sống ở vùng biên giới Cao, 

Lạng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) đã đưa ra những 

nét mô tả khá ấn tượng về nền văn hoá độc đáo và phong tục 

thuần phác của dân tộc Lào, cũng như hiện tượng giao thoa văn 

hoá nở rộ giữa Đại Việt với các nước láng giềng Đông Nam á, 

trong đó có Lào Lạn Xạng1.  

Dưới thời Trần (thế kỷ XIII), các sản vật như gấm, chim ưng, cá 

sấu, da dê, ngà voi, trầm hương, gỗ bạch đàn của Lào và Campuchia 

đã có mặt trên thị trường Việt Nam qua cảng biển Vân Đồn: “không 

thiếu thứ gì, đều là những thứ đời sau ít có”2. Phủ Ninh Biên (vùng 

Tây Bắc Việt Nam) được thành lập từ năm 1775, dưới thời chúa 

Trịnh, đã từng là địa điểm giao thương sầm uất. Những đoàn lái 

thương từ Lào, Mianma, các miền Síp Loỏngphằnna, Mương La, 

miền Khai Hoá, Vĩnh Xương (Vân Nam, Trung Quốc) kéo về buôn 

bán rất đông. Phiên chợ ở đây có đến hàng chục đoàn voi và hai, ba 

nghìn bò, ngựa, tải hàng đến bán: muối, chè, cánh kiến, đồ trang sức, 

vật dụng hàng ngày; mua lại những sản phẩm địa phương như: sa 

nhân, mật ong, cao thú, mộc nhĩ, nấm hương,... Sử của người Thái 

(Tây Bắc Việt Nam) chép đây là thời kỳ thịnh vượng nhất ở miền 

này3. Lê Quý Đôn dưới thời Lê mạt (thế kỷ XVIII) và Phan Huy Chú 

                                                      
1
. Xem Nguyễn Trãi: Toàn tập, Bản dịch, in lần thứ hai, Nxb. Khoa học xã hội, 

Hà Nội, 1976. 
2
. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, Bản dịch, Nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1961, t.1, 

tr.157. 
3
. Xem Quắm tố mướn (Kể chuyện bản mường) do Cầm Trọng và Cầm Quỳnh 
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dưới thời Nguyễn (thế kỷ XIX) đều ca ngợi sự buôn bán thịnh đạt 

với Lào ở phủ Triệu Phong (Quảng Trị), một khu vực “trao đổi hàng 

hoá, nguồn lợi và sản vật thường được thừa thãi”1.  

Điều đáng chú ý là trong quan hệ giao thương với Đại Việt, Lào 

Lạn Xạng đã không ít lần bộc lộ mối quan tâm hướng ra biển của 

mình, trong khi Đại Việt lại tìm được không ít cơ hội để mở rộng 

buôn bán vào sâu lục địa. Chỉ riêng những hoạt động ở cửa khẩu 

Quy Hợp (Hương Khê, Hà Tĩnh)2 đã cung cấp những bằng chứng rõ 

rệt cho việc: “cách đây 200 năm, nhiều đặc sản của Vương quốc 

Viêng Chăn đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế phía biển Đông qua 

cửa khẩu Quy Hợp. Về phía tây, Quy Hợp thông thương dễ dàng 

bằng đường bộ và đường voi với Thà Khẹc, Viêng Chăn, rồi từ đó 

với Xiêm và xa hơn nữa. Hàng đặc sản của Việt Nam, của Trung 

Quốc bằng con đường ấy đi sang Lào và các nước phía tây sông Mê 

Công”3. Người tiêu dùng Việt Nam cũng từng bày tỏ mối thiện cảm 

với chất lượng cao của mặt hàng vải dệt tài hoa từ xứ sở Lào: “Nay 

nước Ai Lao bán các thứ phạ4 Lào ấy, phạ Lào dệt bằng các sợi ngũ 

sắc sặc sỡ rất khéo, rất đẹp, một tấm dài đến hơn 20 thước, giá tiền 

6-7 quan, dùng may màn rất tốt, còn thứ vải không có hoa cũng rất 

                                                                                                                             

dịch từ chữ Thái, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1960. 

1
. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Bản dịch, Nxb. Sử học, Hà Nội, 

1960-1964, q.5, tr.132. 

2
. Nay là cửa khẩu Bản Giàng (Hà Tĩnh) - Mắtca (Khăm Muộn). 

3
. Theo Trần Văn Quý: “Tư liệu lịch sử về quan hệ Việt - Lào mới phát hiện ở 

Quy Hợp, Hương Khê, Nghệ Tĩnh” trong Quan hệ lịch sử Việt - Lào qua tư liệu Quy 

Hợp (TK. XVII-XIX), The Toyota Foundation tài trợ, Viêng Chăn, 2000, tr.34. 
4
. Phạ: tiếng Lào có nghĩa là vải, thư tịch cổ Việt Nam đã dùng nguyên từ Lào 

này chứ không dịch ra, một bằng chứng về sự giao thoa văn hoá Việt - Lào trên lĩnh 

vực ngôn ngữ. 
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tốt (vải trắng)”1. 

Chiêng đồng Lào rất nổi tiếng và được coi là đồ triều cống 

dùng trong quan hệ bang giao, cũng có khi dùng để trao đổi các vật 

phẩm quý khác. Nhiều dân tộc ít người ở Tây Nguyên (Việt Nam) 

còn giữ được những chiếc chiêng Lào chuyên dùng đánh trong các 

ngày hội của buôn làng2. Ghi chép về những đặc sản quý của nước 

Lào, nhà bác học Lê Quý Đôn của Việt Nam nhận xét: “thật là một 

nước đã giàu lại khéo”4.  

Có thể khẳng định rằng, sự hài hoà giữa tình cảm nhân ái và 

tinh thần cộng đồng là một nét đặc sắc của triết lý nhân sinh người 

Việt Nam cũng như người Lào. Chính trong cuộc sống chan hoà 

này, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã ngày càng hiểu nhau 

hơn và bày tỏ những tình cảm rất đỗi chân thành với nhau. Ngạn 

ngữ Lào có câu: “Nói hợp lòng thì xin, cho cũng chả tiếc, nói trái lý 

thì dẫu xin, mua cũng chẳng bán” (Vầu thức khỏ, khỏ kin bò thi (bò 

khỉ thi), vầu bò thức khỏ kho xử cò bò khai). Chẳng khác nào với 

những cảm xúc bình dị, nhưng đầy tinh tế mà người dân nước Việt 

dành nhận xét về người bạn láng giềng của mình: “người Lào thuần 

hậu chất phác”5, trong giao dịch buôn bán thì “họ vui lòng đổi 

chác”3. Chứng kiến hiện tượng giao thoa văn hoá Việt Nam - Lào, 

Lào - Việt Nam, ngay từ thế kỷ XV, Nguyễn Trãi đã kịp ghi nhận 

những chi tiết khá sát thực về những người khác với mình: “tiếng 

Lào nói trong họng,” còn y phục thì “người Lào lấy vải lông quấn 

                                                      
1
, 4. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Bản dịch, Nxb. Khoa học, Hà Nội, 1964, 

q.9, tr.156, 155. 
2
. Xem Truyện cổ Bana (Tây Nguyên), Nxb. Văn học, Hà Nội, 1965. 

5
. Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục, Bản dịch, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1962, q.6, 

tr.361. 
3
. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Sđd, q.4, tr.225. 
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vào mình như áo cà sa nhà Phật”1. Nhờ vào tinh thần khoan hoà văn 

hoá, đó là sự tôn trọng những khác biệt của người khác, để người 

khác tôn trọng những khác biệt của mình, mà người Việt Nam và 

người Lào đã dễ dàng hoà đồng, ngày thêm xích lại gần nhau trong 

quá trình lịch sử, để cùng tồn tại và phát triển. 

Giống như nhiều nước trong khu vực lịch sử - văn hoá Đông 

Nam á khác, sở dĩ có sự tương đồng giữa văn hoá Việt Nam và 

văn hoá Lào, là vì hai nước đều có chung một cơ tầng của nền văn 

minh lúa nước Đông Nam á.. Mô hình tổ chức xã hội cổ truyền của 

người Việt là làng - nước có nhiều nét tương đồng với mô hình tổ 

chức xã hội cổ truyền bản - mường của nhân dân Lào anh em.  

ở Lào, văn hoá chùa từng là nền tảng cơ bản của văn hoá truyền 

thống Lào với giáo lý của Đạo Phật: ở hiền gặp lành, chăm lo bố thí 

và hạn chế sát sinh, thấm đẫm tinh thần nhân ái, hướng con người 

tới phép xử thế nhún nhường, từ bi bác ái, lấy từ thiện tu thân để 

khi qua đời được hưởng một cuộc sống sung sướng hơn ở kiếp sau. 

ở Việt Nam, vào đầu thời kỳ tự chủ (thế kỷ XI - XIII), văn hoá Phật 

giáo cũng từng giữ vai trò chủ đạo và sau này, khi Nho giáo trở 

thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Việt Nam (từ 

cuối thế kỷ XIV trở đi), Phật giáo vẫn cùng Nho (Khổng), Đạo 

(Lão) đồng hành trong đời sống văn hoá “tam giáo đồng nguyên” 

của dân tộc. Nhờ lòng nhân ái bao la và đời sống tâm linh phong 

phú của người Việt cũng như của người Lào, nhân dân hai nước 

đã biết thực hành chuyển hoá những giận hờn, oán hận đời thường 

thành hoà giải, yêu thương, thiện hạnh. Lịch sử cho thấy: hoà hiếu, 

hoà giải, khoan dung, yêu thương đã trở thành những truyền thống 

cao quý nhất của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân Lào.  

Trong quá trình phát triển lịch sử, Việt Nam và Lào có tiếng nói, 

                                                      
1
. Nguyễn Trãi: “Dư địa chí”, trong Nguyễn Trãi toàn tập, Sđd, tr.243. 
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văn tự không giống nhau, mô phỏng và xây đắp nên các nền văn hoá, 

cũng như mô thức tổ chức chính trị - xã hội khác nhau: Việt Nam chịu 

ảnh hưởng nhiều của văn hoá Khổng giáo Trung Hoa, trong khi Lào 

chịu tác động nhiều của văn hoá Phật giáo và Bàlamôn giáo ấn Độ. 

Đứng trên bình diện so sánh loại hình, người ta dễ dàng nhận ra những 

nét tương đồng và khác biệt giữa văn hoá Lào với văn hoá Việt Nam. 

Tuy nhiên, những nét tương đồng thì vẫn thấy phổ biến trong muôn 

mặt đời sống văn hoá dân gian phong phú của cư dân Việt Nam và 

Lào. Vì về bản chất, các nền văn hoá nghệ thuật truyền thống này 

mang nhiều nét tương đồng, thích đề cao các giá trị cộng đồng, tôn 

trọng luật tục và thượng tôn người già...  

3. Nhân tố lịch sử 

Nếu dãy Trường Sơn như bức rào thiên nhiên chắn ngang khiến 

Việt Nam và Lào hầu như ít có va chạm, xung đột, thì không vì thế, 

hai nước không nhận ra những giá trị phòng thủ an ninh đích thực 

của bức trường thành này, mà ngược lại, không có thời nào, Việt 

Nam và Lào lại bỏ lỡ các cơ hội để tìm gặp nhau, nương tựa vào 

nhau và giúp đỡ lẫn nhau như anh em.  

Các thư tịch cổ nổi tiếng của Việt Nam như “Việt điện u linh”, 

“Lịch triều hiến chương loại chí”, đều ghi chép sự kiện đầu tiên về 

quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là rất sớm: vào năm 550, 

dưới thời nước Vạn Xuân của nhà tiền Lý. Lúc đó bị quân Lương ở 

phương Bắc đàn áp, Lý Nam Đế buộc phải lánh nạn và anh ruột của 

vua là Lý Thiên Bảo đã chạy sang đất Lào lập căn cứ chống giặc 

ngoại xâm1. Còn hai bộ chính sử khác là “Đại Việt sử ký toàn thư”, 

“Khâm định Việt sử thông giám cương mục” thì ghi nhận sự kiện 

                                                      
1
. Xem Lý Tế Xuyên: Việt điện u linh, Bản dịch, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1972, 

tr.43-44, và Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, t.1, q.6, tr.156. 
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quan hệ ngoại giao, thông hiếu đầu tiên giữa nước Đại Việt và Lào 

là vào năm 10671. 

Về phía Đại Việt, việc đề xuất phương hướng dựa lâu dài vào 

Lào ở phía tây, để ngăn cản sức ép của phương Bắc là một thành 

tựu đỉnh cao về mặt nhận thức đối ngoại của vương triều Trần trong 

việc xác lập quan hệ với các nước láng giềng, một hệ quả tất yếu 

của những yêu cầu tập hợp lực lượng chung vượt ra ngoài biên giới 

từ nhiều thế kỷ trước đó. Vả chăng, “Đại Việt sử ký toàn thư” đã 

tổng kết rất rõ ý kiến khẳng định sự cần thiết phải liên kết lực 

lượng đồng minh phía tây tại triều đình Trần vào năm 1335 bằng 

một câu hỏi chứa đầy sức nặng của thực tiễn lịch sử: “Lỡ ra giặc 

phương Bắc xâm lấn thì ta nhờ cậy vào đâu?”2. 

Vào giữa thế kỷ XIV (năm 1353), Chạu Phạ Ngừm lần lượt 

chinh phục các mường Lào, lập nên Vương quốc Lạn Xạng thống 

nhất đầu tiên của người Lào, dường như ngay lập tức, những quy 

ước hoà bình đầu tiên về biên giới quốc gia đã được xác lập giữa 

Đại Việt và Lạn Xạng3.  

Bàn về quan hệ giữa nhà Lê sơ với Lạn Xạng dưới thời Chạu 

Xảmxẻnthai (1373 - 1416) và Lạn Khăm Đeng (1416 - 1428), sách 

“Đại Nam chính biên liệt truyện” nhắc lại: “Thời Lê Thái Tổ mới khởi 

nghĩa thường cùng nước này kết hảo”4. Trong suốt quá trình của cuộc 

                                                      
1
. Xem Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn thư (gọi tắt là 

Toàn thư), Bản dịch, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, q.1, tr.232, và Quốc sử 

quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục (gọi tắt là Cương 

mục), Bản dịch, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957, t.3, tr.85. Xem thêm: Quốc sử 

quán triều Nguyễn: Đại Nam chính biên liệt truyện, phần Vạn Tượng, Bản dịch lưu ở 

Viện Sử học, Hà Nội. 
2
. Ngô Sĩ Liên: Toàn thư, Sđd, q.2, tr.128.  

3
. Mission Pavie: Histoire du pays de Lan Chang Hom Khao (Lịch sử nước Lạn 

Xạng Lọng Trắng), études diverses, Paris, 1898, t.2, tr.19. 
4
. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam chính biên liệt truyện, Sđd, tr.1. 
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khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427), nghĩa quân Lê Lợi luôn nhận 

được sự tiếp sức của các tộc trưởng và nhân dân Lào vùng biên giới 

như truy đuổi quân Minh trốn sang Lào, giúp đỡ lương thực, voi 

chiến... 

Tinh thần lấy hoà hiếu làm trọng xuyên suốt thế kỷ XIV và XV 

trong quan hệ bang giao Đại Việt - Lạn Xạng, Lạn Xạng - Đại Việt, 

cho dù không phải không có những thời khắc gặp nguy nan khi xảy ra 

biến cố đụng chạm lợi ích giữa các tập đoàn phong kiến dưới thời Vua 

Lê Thánh Tông. Đó là sự kiện nhà Lê tiến hành cuộc chinh phạt Lạn 

Xạng vào năm 1479. Nhưng hai nước thật sáng suốt và công bằng khi 

cả Lào và Việt đều có ý thức đề cao không thù hận, biết chủ động vun 

đắp tình thân ái và hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc. Phôngxavađan 

(dã sử) Lạn Xạng đã kể lại những cử chỉ cao đẹp của nhân dân và các 

nhà sư Lạn Xạng khi băng bó và chăm sóc vết thương cho binh lính 

người Việt. Được cảm hoá trước những hành vi độ lượng và đầy lòng 

vị tha của nhân dân Lạn Xạng mà nhiều người Việt đã xin ở lại đất 

Lào làm ăn kể từ đó. Phôngxavađan Lạn Xạng còn nhấn mạnh rằng, 

sau cuộc chiến tranh trên: “nhà vua nước Việt đã hối hận sâu sắc vì 

làm sai lời giáo huấn của Khún Bulôm và cam kết rằng từ nay về sau 

sẽ không bao giờ gây chiến tranh với những người anh em của mình 

nữa”1.  

Có thể nói, tinh thần hoà bình, nhân bản dựa trên nền tảng cao 

đẹp của một nền văn hoá pháp lý có tính chất luật tục để duy trì đạo 

đức và quan hệ xã hội cộng đồng khá phổ biến của nhân dân Lào, 

gắn với những ảnh hưởng khoan dung, bác ái sâu rộng của Đạo Phật 

dân gian Lào đã làm nên âm hưởng chủ đạo, chi phối quan hệ Lạn 

Xạng - Đại Việt, Đại Việt - Lạn Xạng trong suốt thời kỳ cổ, trung 

đại. Vượt qua hậu quả của một cuộc chiến tranh thông thường, nền 
                                                      
1
. Xem Mission Pavie: Histoire du pays de Lan Chang Hom Khao (Lịch sử 

nước Lạn Xạng Lọng Trắng), Sđd, tr.51. 
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văn hoá yêu chuộng hoà bình của nhân dân Lạn Xạng thật sự đã đạt 

đến tầm cao của phép xử thế tinh tế, thấm đẫm tính nhân văn qua 

việc khắc phục tận gốc nguyên nhân và hậu quả của những va chạm 

trong quan hệ hai nước. Đây không những là bài học lịch sử mẫu 

mực trong việc tháo gỡ xung đột quốc gia, thực hiện hoà giải, khoan 

dung giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, mà trên hết còn là ý 

thức chung sống hoà bình hiếm thấy trong lịch sử quan hệ bang giao 

giữa các quốc gia trong thời kỳ cổ, trung đại1. 

Sang thế kỷ XVII là thời kỳ toàn thịnh của Lạn Xạng dưới Vương 

triều Xulinhavôngsả (1637 - 1694). Nhà vua Lào cũng đích thân cầu 

hôn công chúa con Vua Lê Duy Kỳ2. Tuy nhiên, đây cũng là lúc chế 

độ phong kiến Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng, với việc 

phân tranh Nam - Bắc kéo dài suốt hơn hai thế kỷ (1533 - 1788), nên 

quan hệ giữa hai vương triều hậu Lê và Lạn Xạng không phát triển 

được nhiều. Cuối thế kỷ XVII, nội bộ hoàng tộc Lào rối ren, cháu nội 

của Xulinhavôngsả là Say Ông Vẽ (có vương hiệu là Xâynha 

Xệtthảthilạt 2, “Biên niên sử” Việt Nam chép là Sài Ông Huế), năm 

1696 sang Huế cư trú để xin trợ giúp của triều đình Việt Nam. Năm 

1707, Say Ông Vẽ lại sang cầu cứu quân đội Ayuthaya nhằm chống 

lại các phe phái đối lập trong hoàng tộc. Phong kiến cầm quyền 

Ayuthaya đã không bỏ qua cơ hội này để thực hiện ý đồ bành trướng 

                                                      
1
. Nghiên cứu những sự kiện quan hệ Việt - Lào trong thời kỳ này, chính ngòi 

bút của học giả thực dân cũng phải công nhận rằng: “Quan hệ giữa hai dân tộc được 

nổi bật hẳn lên sau cuộc va chạm dữ dội năm 1479, và nhiều người An Nam đã ở lại 

Lạn Xạng sau khi quân đội Vua Lê Thánh Tông rút lui. Hai vị quốc vương đã trao 

đổi lễ vật và quan hệ láng giềng giữa hai nước đượm một tình thân mật hữu nghị từ 

trước đến nay chưa từng có, ngay cả trước thời Lê Lợi và Lạn Khăm Đeng cũng 

vậy”. (Xem Paul Le Boulanger: Histoire du Laos franỗais, (Lịch sử Lào thuộc 

Pháp), Librairie Plon, Paris, 1931, tr.75). 
2
. Paul Le Boulanger: Histoire du Laos franỗais, Sđd, tr.58. Vua Lê Duy Kỳ có 

tên hiệu là Lê Thần Tông, lên ngôi hai lần vào các năm 1619 -1643 và 1649 - 1662. 
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và thôn tính sang phía đông. Đến năm 1713, khi kinh đô Chămpaxắc 

tuyên bố tách ra thì nước Lạn Xạng bị chia thành ba tiểu vương quốc: 

Viêng Chăn, Luổng Phạbang và Chămpaxắc1. 

Bất chấp hoàn cảnh bất lợi của chế độ phong kiến ở Đại Việt và 

Lạn Xạng, quan hệ nương tựa vào nhau giữa nhân dân hai nước vẫn 

tiếp tục được nuôi dưỡng. Nửa cuối thế kỷ XVIII, khu vực Mương 

Phuôn (Xiêng Khoảng) đã trở thành một căn cứ đề kháng quan 

trọng của nghĩa quân Tây Sơn chống lại thế lực Nguyễn ánh được 

phong kiến Xiêm trợ giúp. “Biên niên sử” Lào còn dành một đoạn 

trình bày cuộc tấn công năm 1788 của hai viên tướng Tây Sơn là 

Chiêng Ba (?) và Chiêng Viên (?)2. Trong trận này, 3.000 quân Tây 

Sơn đã phối hợp với 3.000 quân Xiêng Khoảng đánh thẳng vào 

thành Viêng Chăn, buộc chính quyền do Xiêm dựng nên phải thả 

Chạu Xủmphu và thừa nhận chức Chạu mương Xiêng Khoảng của 

ông.  

Sang thế kỷ XIX, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã 

có bước trưởng thành sâu hơn về phương diện nhận thức chủ quyền 

quốc gia, quan điểm bạn thù cũng như phương cách xây dựng đồng 

minh giữa nhân dân hai nước. Ngoài các cuộc kết hôn thường thấy 

giữa các tầng lớp vua chúa và các thủ lĩnh địa phương với nhau, 

quan hệ bang giao giữa các nhà nước phong kiến Việt Nam và Lào, 

                                                      
1
. Theo Mahả Xila Viravông: Lịch sử Lào từ thượng cổ đến giữa thế kỷ 

XIX, Nxb. Bộ Giáo dục, Viêng Chăn, 1957, tr.66 (Bản dịch lưu tại Thư viện 

Viện Nghiên cứu Đông Nam á).  
2
. Mahả Xila Viravông: Lịch sử Lào từ thượng cổ đến thế kỷ XIX, Sđd, 

tr.76. Theo sách “Đại Nam chính biên liệt truyện” của Quốc sử quán triều 

Nguyễn, thì cuộc tấn công này xảy ra vào năm Tân Hợi 1791 chứ không phải 

năm 1788, quyển 33 chép là hơn 1 vạn quân, quyển 30 chép là 5 nghìn quân. 

Thư của Le Labousse ngày 16 tháng 6 năm 1792 viết là 3 vạn quân. (Dẫn theo: 

Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng: Tìm hiểu thiên tài quân sự của 

Nguyễn Huệ, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1966, tr.328).  
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trong mọi hoàn cảnh, luôn được duy trì và được đặt ở vị trí ưu tiên 

đối với nhau. Quốc sử quán triều Nguyễn còn ghi lại những quy 

định ngoại giao cụ thể như: sứ giả của Vạn Tượng (Viêng Chăn), 

Nam Chưởng (Luổng Phạbang) được phép đến thẳng kinh đô Huế 

theo đường trạm Nghệ An; trong nghi lễ yến tiệc ngoại giao, sứ 

Nam Chưởng được xếp ở vị trí cao nhất1. Ngay tại hoàng cung, nhà 

Nguyễn còn cho mở nhiều lớp phiên dịch tiếng Lào, Thái để phục 

vụ cho quan hệ bang giao2. Vua Chạu Anúvông (1766 - 1828), vị 

anh hùng kiệt xuất của Lào, đã chủ trương dựa hẳn vào Việt Nam 

để xây dựng lực lượng kháng chiến chống Xiêm. Sự kiện này được 

kể lại trân trọng trong “Phưn Viêng”, một truyện thơ khuyết danh 

nổi tiếng của Lào ở thế kỷ XIX3. 

Biên niên sử triều Nguyễn cũng dành nhiều trang phản ánh mối 

quan hệ đồng minh giữa Nhà vua Lào Chạu Anúvông (thư tịch cổ 

Việt Nam ghi phiên âm là Chiêu A Nỗ) với triều đình Việt Nam 

vào những năm 1827 - 18284. Có thể nói rằng: nhận thức phải 

nương tựa vào nhau và cùng nhau tồn tại bắt nguồn từ yêu cầu sống 

còn của hai dân tộc, hai quốc gia. Chính việc nương tựa vào nhau, 

cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mình là nội dung 

cơ bản của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong suốt thời 

kỳ cổ, trung đại. 

                                                      
1
. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Bản dịch của Bộ Giáo dục, Sài 

Gòn, 1965, phần Nhu viễn, chương Triều cận, tr.29. 
2
. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Bản dịch của Bộ Giáo dục, Sài 

Gòn, 1965, phần Nhu viễn, chương Tượng dịch, tr.121-123. 
3
. Xem Houmphanh Rattanavong: “Na Kay - Quy Hợp một con đường 

lịch sử của mối quan hệ Lào - Việt Nam”, trong Quan hệ lịch sử Việt - Lào 

qua tư liệu Quy Hợp (TK. XVII-XIX), Sđd, tr.27. 
4
. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, Bản 

dịch, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1964, t.VIII, q.45, tr.239, 247-249. 
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III. TruyÒn thèng chèng giÆc ngo¹i x©m vµ sù tù nguyÖn 

phèi hîp cña nh©n d©n hai níc ViÖt Nam vµ Lµo trong cuéc 

®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc 

Trong khi chế độ phong kiến phương Đông đang rơi vào khủng 

hoảng thì chủ nghĩa tư bản phương Tây bước vào giai đoạn phát 

triển, đang tích cực bành trướng thế lực, tìm kiếm thị trường và 

thuộc địa. Từ thế kỷ XVI, các nước tư bản phương Tây đã dùng vũ 

lực trắng trợn xâm lược nhiều nước châu á. 

Bán đảo Đông Dương nằm ở ngã ba đường giao thông qua lại 

từ đông sang tây, từ bắc xuống nam của khu vực, lại trấn giữ bao 

lơn Thái Bình Dương, nên có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng 

trong thời kỳ phát triển cạnh tranh tư bản và đế quốc chủ nghĩa thế 

giới. Chiếm được bán đảo Đông Dương sẽ có khả năng khống chế 

được sự đi lại cũng như việc giao lưu kinh tế, văn hoá với thị 

trường Trung Quốc rộng lớn. Ngoài ra, bán đảo Đông Dương còn 

là bàn đạp để tiến sâu vào lục địa Đông Nam á, một vùng tài 

nguyên nhiệt đới dồi dào.  

Để xâm lược bán đảo Đông Dương, đế quốc Pháp đã tiến đánh 

Việt Nam đầu tiên. Đây là một quốc gia mặt hướng ra biển Đông, 

nên được coi là “lá chắn” án ngữ hướng tiến vào lục địa từ phía 

biển. Thôn tính xong Việt Nam (1883) và Campuchia (1863), Pháp 

không muốn dừng lại mà tiếp tục bành trướng đến tận bờ đông 

sông Mê Công để cạnh tranh ảnh hưởng với đế quốc Anh, đẩy lùi 

quyền lực của phong kiến Xiêm, thôn tính nốt Vương quốc Lào 

Lạn Xạng (1893).  

Thực hiện chính sách “chia để trị”, đế quốc Pháp đã chia Việt 

Nam thành ba xứ (Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ) cùng với Cao Miên 

(Campuchia) lập thành Liên bang Đông Dương theo sắc lệnh ngày 

17 tháng 10 năm 1887 của Tổng thống Pháp và tiếp đến là sắc lệnh 

ký ngày 19 tháng 4 năm 1899, có thêm Lào. Bộ máy cai trị thực dân 
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được tạo lập trên cơ sở có sự câu kết chặt chẽ giữa bọn thống trị tư 

bản Pháp với giai cấp phong kiến bản xứ, chủ yếu nhằm xây dựng 

các công cụ đàn áp, bóc lột và chia rẽ nhân dân các nước Đông 

Dương. Việc sáp nhập cưỡng bức ba nước Việt Nam, Lào, 

Campuchia vốn có nền văn hoá, ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục tập 

quán khác nhau thành một thực thể “Đông Dương thuộc Pháp”, 

chẳng những đã huỷ bỏ tính chất quốc gia của mỗi nước, mà còn 

biến Đông Dương thực sự trở thành một nhà tù của các dân tộc. 

 Trên thực tế, chủ nghĩa tư bản Pháp đã duy trì những tàn tích 

lạc hậu của nền văn minh nông nghiệp ở thuộc địa Đông Dương để 

nuôi dưỡng tâm lý biệt lập với thế giới bên ngoài và thực hiện triệt 

để chính sách “chia để trị”. Mặt khác, bọn thực dân đế quốc còn 

triệt để lợi dụng đặc trưng của khu vực này đều là các quốc gia đa 

dân tộc và một tộc người lại sống trên nhiều lãnh thổ quốc gia, để 

từ đó khoét sâu vào những vấn đề biên giới do lịch sử để lại.  

Do cùng chung một kẻ thù và chung cảnh ngộ bị xâm lược và 

đô hộ, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia dễ dàng 

đồng cảm, liên kết tự nhiên với nhau và tự nguyện phối hợp với 

nhau trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. ở Việt Nam, 

phong trào hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp của Vua Hàm 

Nghi (1885 - 1895) lan rộng và sôi sục. Nhiều căn cứ và đơn vị 

nghĩa quân của Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, 

Cao Đạt, Hà Văn Mao, Tống Duy Tân... đã dựa vào các vùng rừng 

núi giáp biên giới Việt Nam - Lào để hoạt động, được nhân dân 

Lào và Việt Nam ở đây đùm bọc, nuôi dưỡng.  

Cũng như ở Việt Nam, phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất 

chống giặc ngoại xâm, phong trào chống Pháp ở áttapư do ông Khi 

Volảlạt lãnh đạo (1900 - 1901) hoà chung với phong trào Phùmibun ở 

Trung Lào của Phò Càđuột (1901 - 1902) và cuộc khởi nghĩa Hạ Lào 

do ông Kẹo, ông Cômmađăm lãnh đạo (1901 - 1937), đã có sự liên kết 
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với các cuộc nổi dậy chống Pháp của bộ tộc Xơđăng ở Kon Tum (Việt 

Nam). Đặc biệt, năm 1918, phong trào chống Pháp của người Mông ở 

Tây Bắc Việt Nam do Chạu Phạpắtchây lãnh đạo, lan rộng trên địa 

bàn nhiều tỉnh Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam, kéo dài đến tận năm 

1922, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, các cuộc đấu 

tranh trên còn nặng tính cục bộ, chưa liên kết được rộng rãi tất cả các 

địa phương nên đã bị kẻ địch đàn áp đẫm máu.  

Trong thập niên đầu của thế kỷ XX, phong trào giải phóng dân 

tộc Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều văn thân, sĩ 

phu phong kiến yêu nước đã anh dũng, mưu lược trong việc tập hợp 

lực lượng ở trong nước để đấu tranh chống Pháp và đi ra nước 

ngoài cầu viện, tìm chỗ dựa. Các xu hướng giải phóng dân tộc theo 

lập trường dân chủ tư sản, tiêu biểu là Phan Châu Trinh, hoặc theo 

xu hướng quân chủ lập hiến, tiêu biểu là Phan Bội Châu, hay theo 

con đường cách mạng vô sản đã xuất hiện. Song, cứu nước và giải 

phóng dân tộc theo con đường nào thì vẫn chưa được định đoạt rõ 

ràng, trong quan hệ với Lào thì chưa chú ý đầy đủ, trong hoạt động 

thực tiễn thì chưa xây dựng được mối liên kết lực lượng.  

Đặc trưng của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp 

là vơ vét nguyên liệu và bóc lột nhân công rẻ mạt, đồng thời duy trì 

tình trạng lạc hậu, trì trệ, chia cắt các xứ Đông Dương thuộc Pháp. 

Chúng luôn luôn nhấn mạnh: “Một chính sách hướng tới công 

nghiệp hoá xứ này (tức Đông Dương) sẽ là một sai lầm và là một 

tội lỗi!”1. Tuy nhiên, hệ quả khách quan về mặt kinh tế - xã hội qua 

hai đợt khai thác thuộc địa (trước và sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất 1914 - 1918) của thực dân Pháp ở Đông Dương là việc thương 

mại hoá nền nông nghiệp. Sự phân hoá giai cấp, xã hội diễn ra ngày 

một sâu sắc ở Việt Nam, còn Lào và Campuchia mới có sự phân 

hoá xã hội. Tất nhiên, đối đầu với chế độ thuộc địa, dù là người Lào 

                                                      
1
. Paul Bernard: Nouveaux aspects du problème économique indochinois, Fernand, 

Paris, 1937, tr.113. 
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hay người Việt Nam ở Đông Dương đều là đồng minh tự nhiên của 

nhau và cái cần thiết đối với họ là tìm kiếm, xây dựng khối đoàn 

kết các lực lượng đấu tranh và chướng ngại lớn cần vượt qua của 

họ là sự chia rẽ, phân tán và những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc 

cực đoan. 

IV. NguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh ®Æt nÒn mãng cho quan hÖ 

®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam  

Tháng 6 năm 1911, Nguyễn ái Quốc rời Đông Dương đi tìm 

đường cứu nước giữa lúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở cả 

Việt Nam, Lào, Campuchia đang lâm vào cuộc khủng hoảng bế tắc 

về đường lối, ngọn cờ lãnh đạo phong trào yêu nước chưa tìm được 

đại diện xứng đáng.  

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã mở ra một 

cao trào cách mạng mới trên thế giới, thúc đẩy phong trào công nhân 

và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phát triển 

mạnh mẽ. Đặc biệt, điều có sức cổ vũ lớn lao là việc Quốc tế III do 

lãnh tụ thiên tài V.I. Lênin thành lập (ngày 4 tháng 3 năm 1919) đã 

bổ sung vào khẩu hiệu nổi tiếng của phong trào cộng sản do Mác - 

Ăngghen đề ra trước đó trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là: 

“Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!” bằng khẩu hiệu chiến lược: 

“Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”.  

Việc Quốc tế Cộng sản coi vấn đề dân tộc, thuộc địa, vấn đề tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ toàn diện, phối hợp hành động 

giữa cách mạng chính quốc với cách mạng thuộc địa là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, đã định hướng cho các lực 

lượng yêu nước và cách mạng Việt Nam, đoàn kết họ lại với nhau 

để tìm ra một con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, 

thoát khỏi tư tưởng đi tìm chỗ dựa từ bên ngoài của những người 

yêu nước đương thời.  

Với tư cách là một nhà yêu nước Việt Nam và là một trong 
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những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn ái Quốc đã 

tham gia sáng lập Hội Nông dân quốc tế - một tổ chức của nông 

dân quốc tế trực thuộc Quốc tế Cộng sản - trên cương vị là ủy viên 

Hội đồng và uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng vào năm 1923. 

Tháng 7 năm 1924, tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, 

lần đầu tiên Nguyễn ái Quốc có dịp trình bày một cách súc tích 

những hoài bão sâu sắc của Người về con đường cứu nước và giải 

phóng dân tộc: “Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, nạn nghèo đói 

đều tăng, sự phẫn uất ngày càng lên cao. Sự nổi dậy của nông dân 

bản xứ đã chín muồi. Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi 

dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu. Nếu hiện nay nông dân 

vẫn còn trong tình trạng tiêu cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu 

tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ 

họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ 

cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng”1.  

Trong quá trình nghiên cứu lý luận, hoạch định con đường 

giải phóng dân tộc theo học thuyết khoa học và cách mạng của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn ái Quốc nhận thức rất sớm sức 

mạnh dân tộc, nhưng Người luôn đặt cách mạng Việt Nam trong 

mối quan hệ với cách mạng thế giới, với các dân tộc bị áp bức, 

nhất là đối với hai nước Lào, Campuchia trên bán đảo Đông 

Dương. Chính vì thế, ngay trong những bài báo đầu tiên viết về 

Đông Dương vào năm 1921, Người luôn đặt niềm tin vào sức 

mạnh quật khởi tiềm tàng của quần chúng nhân dân: “Đằng sau sự 

phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi 

sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ 

đến... Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ 

nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công 

                                                      
1
. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.1, tr.289. 

(Chữ in nghiêng là do chúng tôi nhấn mạnh - BBS). 
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cuộc giải phóng nữa thôi”1. Người nhận thức rất rõ những điều 

kiện vật chất khách quan do thời đại tư bản chủ nghĩa đem lại so 

với bất cứ thời đại nào trước đó: “Đời sống xã hội hiện nay phụ 

thuộc trước hết vào những trung tâm công nghiệp lớn mạnh và 

vào những đường giao thông”2. Điều dự báo này dường như trùng 

hợp với hoàn cảnh xã hội của Việt Nam và Lào khi Pháp mở cuộc 

khai thác thuộc địa lần thứ hai, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914 - 1918). Kể từ đó, Người bắt tay vào quá trình chuẩn bị 

công phu cho việc xây dựng, bồi đắp những nhân tố chủ quan cho 

công cuộc giải phóng nhân loại bị áp bức nói chung, nhân dân các 

nước Đông Dương nói riêng. 

Nhưng Nguyễn ái Quốc không chỉ là con người hiệu triệu mà 

trước hết và trên hết là con người hành động. Người chỉ ra: 

“Nguyên nhân đầu tiên đã gây ra sự suy yếu của các dân tộc 

phương Đông, đó là Sự BIệT LậP. Không giống như các dân tộc 

phương Tây, các dân tộc phương Đông không có những quan hệ và 

tiếp xúc giữa các lục địa với nhau. Họ hoàn toàn không biết đến 

những việc xảy ra ở các nước láng giềng gần gũi nhất của họ, do đó 

họ THIếU Sự TIN CậY LẫN NHAU, Sự PHốI HợP HàNH ĐộNG 

Và Sự Cổ Vũ LẫN NHAU”3. Người rút ra kết luận: Cách mạng 

Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ai làm cách 

mạng thế giới đều là đồng chí của cách mạng Việt Nam. Đã là đồng 

chí thì sung sướng và cực khổ phải có nhau. Đây là những nhận 

thức đặt tiền đề cho sự nghiệp xây dựng khối đoàn kết giữa các dân 

tộc bị áp bức, bị xâm lược nói chung, trong đó có tình đoàn kết của 

nhân dân ba nước Đông Dương, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp. 

Tháng 11 năm 1924, Nguyễn ái Quốc đến Trung Quốc và tại 

Quảng Châu, Người mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán 

                                                      
1
, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.28, 263. 

2
. Hồ Chí Minh: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, t.1, tr.26.  
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bộ cách mạng nhằm chuẩn bị cho việc thành lập một đảng vô sản ở 

Việt Nam. Cũng tại đây, tháng 6 năm 1925, Người thành lập Hội 

Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nhằm tập hợp những thanh niên 

yêu nước có xu hướng cộng sản và dùng tổ chức này để truyền bá 

chủ nghĩa Mác - Lênin về nước. Do nắm chắc được hoạt động của 

Việt kiều yêu nước ở Xiêm, Lào, Nguyễn ái Quốc đã thông qua 

Việt kiều yêu nước ở đây để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng cứu nước mới vào Lào và Việt Nam từ phía tây1. Từ Xiêm 

qua Lào vào Việt Nam, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tổ 

chức một đường dây liên lạc nhằm vận chuyển tài liệu, sách báo 

cách mạng và đưa thanh niên yêu nước ra nước ngoài học tập và 

huấn luyện. Điều này cho thấy, ngay từ buổi đầu của cuộc vận động 

cách mạng, Nguyễn ái Quốc đã sớm xác định Lào là một bộ phận 

của cách mạng Đông Dương.  

Với các hình thức truyền bá rất sáng tạo, đa dạng và hiệu quả, 

Nguyễn ái Quốc và những lớp học trò xuất sắc của Người đã vượt 

qua mọi sự kiểm duyệt gắt gao bằng lưỡi lê và song sắt nhà tù của 

chính quyền thực dân, từng bước vũ trang cho các tầng lớp nhân 

dân lao động ở Việt Nam, ở Lào một hệ thống khá hoàn chỉnh về lý 

luận cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới. Hệ thống lý 

luận đó bao gồm những nội dung cơ bản sau đây: 

Trước hết, bằng những cứ liệu xác thực và tiêu biểu, Nguyễn 

ái Quốc đã bóc trần luận điệu lừa bịp của bọn thực dân, đế quốc về 

cái gọi là “sứ mệnh khai hoá văn minh” của các đế quốc nói chung 

và thực dân Pháp nói riêng. Tập trung tố cáo chủ nghĩa thực dân 

bằng những lý lẽ rất đanh thép, Nguyễn ái Quốc đã khơi dậy trong 

                                                      
1
. Xem Lê Mạnh Trinh: “Những ngày ở Quảng Châu và ở Xiêm” trong cuốn 

Bác Hồ, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975, tr.71-98 và Lê Mạnh Trinh: Nhớ lại và suy 

nghĩ về những hoạt động cách mạng của người Việt ở Lào, Thái Lan, tài liệu đánh 

máy, 94 trang, lưu tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 
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nhân dân lao động bị áp bức lòng căm thù giặc sâu sắc, khích lệ 

lòng yêu nước, thương nòi, ý chí độc lập tự cường và từng bước 

hình thành trong họ lập trường quan điểm về bạn, thù... để từ đó 

có quyết tâm và biện pháp cụ thể nhằm mục tiêu cứu nước, giải 

phóng dân tộc. Tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân là cơ sở thực 

tiễn quan trọng của lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí 

Minh. 

Hai là, trong thời đại mới được mở đầu bằng thắng lợi của cuộc 

cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại thì cách mạng giải 

phóng dân tộc trở thành bộ phận khăng khít, hữu cơ của cách mạng 

vô sản; giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công 

nhân và toàn thể nhân dân lao động. Tư tưởng này trở thành nền 

tảng và nội dung đường lối chiến lược của cách mạng giải phóng 

dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam và Lào đang thực 

hiện. 

Ba là, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 

và cuộc cách mạng vô sản ở các nước “chính quốc” có mối quan hệ 

hữu cơ, thúc đẩy lẫn nhau. Một mặt, Người phê phán suy nghĩ cho 

rằng: cách mạng của các nước thuộc địa và các nước chậm tiến phải 

phụ thuộc vào cuộc cách mạng của các nước tiên tiến. Mặt khác, 

Người đưa ra nhận định: người châu á có thể sẽ giúp đỡ người anh 

em châu Âu trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn nhân loại. Như 

vậy tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ đặt ngang hàng cách mạng 

giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa với cuộc cách mạng vô sản 

ở “chính quốc”, mà Người còn chỉ rõ tính năng động tích cực của 

cách mạng giải phóng dân tộc đối với cách mạng vô sản ở “chính 

quốc”; nó có thể giành thắng lợi trước và tác động tích cực trở lại 

cách mạng vô sản ở “chính quốc”. 

Bốn là, về đường lối chiến lược của cách mạng giải phóng 

dân tộc, trước hết phải tiến hành đấu tranh đánh đuổi bọn đế quốc 

xâm lược và bọn phong kiến tay sai của chúng để giành lại độc lập 
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cho dân tộc và các quyền tự do dân chủ cho các tầng lớp nhân dân.  

“Đây chính là luận điểm ba cuộc giải phóng, giải phóng dân 

tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người quyện vào nhau, thống 

nhất với nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước khi 

gặp chủ nghĩa Mác - Lênin thì dần dần vươn tới ba cuộc giải phóng 

của loài người”1. 

Năm là, cách mạng là một sự nghiệp vĩ đại. Hoàn thành công 

việc ấy phải là kết quả công sức của cả một dân tộc, chứ không 

phải việc của một, hai người. Phải bền gan vững chí, phải có “mưu 

chước” mới làm được. Trước hết phải lấy công nông là gốc, là 

người chủ của cách mạng. Phải xây dựng khối liên minh chặt chẽ 

giữa hai giai cấp cơ bản và đông đảo ấy dưới sự lãnh đạo của giai 

cấp công nhân, vì công nhân là giai cấp độc nhất và duy nhất có sứ 

mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng đến cùng. 

Trên cơ sở khối liên minh công nông chặt chẽ, phải không ngừng 

củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi nhằm thu hút 

tất cả các tầng lớp nhân dân như “học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ 

vì họ là bầu bạn cách mạng của công nông”. Chỉ có sức mạnh của 

khối đại đoàn kết toàn dân mới có thể hoàn thành được sự nghiệp 

“Sửa cái xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới”2. 

Sáu là, cách mạng của mỗi nước là một bộ phận hữu cơ, khăng 

khít của cách mạng thế giới. Ai làm cách mạng trên thế giới nhằm 

chống đế quốc, phong kiến, chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ 

hoà bình, xoá bỏ mọi ách áp bức bóc lột, bất công đều là bạn bè, 

đồng chí của nhau. Do đó phải đoàn kết và giúp đỡ nhau vì sự 

nghiệp giải phóng của dân tộc mình và sự nghiệp cách mạng của 

nhân dân lao động trên toàn thế giới. Song, muốn người ta giúp 

                                                      
1
. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, 

một sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr.26. 
2
. Nguyễn ái Quốc: “Đường cách mệnh” trong Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 

t.2, tr.267. 
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mình thì trước hết “mình phải tự giúp lấy mình”. 

Bảy là, phải không ngừng củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của 

đảng Mác - Lênin chân chính, nhân tố cơ bản hàng đầu bảo đảm thắng 

lợi cho sự nghiệp cách mạng nói chung và cách mạng giải phóng dân 

tộc nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: muốn làm cách mệnh, 

“Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức 

dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp 

mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công... Đảng muốn 

vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt... Đảng mà không có chủ nghĩa 

cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.  

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 

chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”1. 

Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng cách mạng chỉ bó hẹp phạm 

vi trong cộng đồng người Việt tại Lào, vấn đề đào tạo nguồn nhân 

lực cho cách mạng Lào đã được Nguyễn ái Quốc đặt ra rất sớm và 

niềm trăn trở này còn đi theo suốt cả cuộc đời hoạt động sau này của 

Người. Ngay trong những báo cáo đầu tiên gửi Quốc tế Cộng sản 

vào năm 1925, chúng ta bắt gặp hàng loạt những mối quan tâm của 

Người về đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng Lào2.  

Khoảng giữa năm 1925, chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên đầu tiên ở Xiêm được nhen nhóm tại Phi Chịt. Từ đông bắc 

Xiêm, các cơ sở cách mạng Việt kiều khác thuộc các tỉnh trên bờ 

sông Mê Công, đối diện với Lào, là những bàn đạp thuận lợi cho 

công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Lào và Việt Nam. 

Tháng 2 năm 1927, tại bản Noỏng Bua, tỉnh Uđon (Xiêm) đã diễn ra 

Hội nghị đại biểu thanh niên Việt kiều yêu nước và chuẩn bị thành 

                                                      
1
. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.267-268. 

2
. Xem “Thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản” ngày 5 tháng 1 năm 1925, và 

các thư ngày 10 tháng 1 năm 1925, ngày 19 tháng 2 năm 1925. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, 

Sđd, t.2, tr.18, 19, 141). 
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lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Lào. Sau đó, 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Lào đã vận động tổ chức 

Hội ái hữu, Hội Việt kiều yêu nước, mở lớp huấn luyện cách mạng. 

Mùa Thu năm 1928, Nguyễn ái Quốc đến Xiêm để hướng 

dẫn phong trào cách mạng. Theo lời kể của Nguyễn Tài, trong 

dịp này, Nguyễn ái Quốc đã đến bản Xiêng Vảng, huyện Noỏng 

Bốc, tỉnh Khăm Muộn trực tiếp truyền bá cách mạng tại Lào1. Về 

những công tác ở Xiêm, Lào năm 1928 - 1929, Nguyễn ái Quốc 

đã trình bày rõ trong “Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18 

tháng 2 năm 1930”2.  

Khoảng tháng 8 năm 1928, trong chuyến thị sát Noỏng Khai 

(Xiêm) sát với biên giới Lào, Người đã gặp một số cán bộ hoạt 

                                                      
1
. Nguyễn Tài kể, Thế Tập ghi: “Nhớ lại ngày đưa Bác Hồ từ Thái Lan sang 

gây dựng cơ sở cách mạng ở Lào”, Tạp chí Cộng sản số 372, tháng 12 năm 1986, 

tr.80. Nguyễn Tài (1897 - 1989) tức đồng chí Lê Ngôn Vệ, hay Vệ - Tài Ngôn (Vệ 

là bí danh hoạt động ở Xiêm), năm 1927 được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên, năm 1930 vào Đảng Cộng sản Xiêm, năm 1934: ủy viên Đông 

Dương viện trợ Bộ đồng thời là thông tấn viên của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản 

Đông Dương ở nước ngoài. Cuốn “Lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng Lào” của 

Ban Chỉ đạo nghiên cứu lý luận và thực tiễn Trung ương Đảng Nhân dân cách 

mạng Lào, xuất bản năm 2005 cũng xác nhận sự kiện trên. Thực hiện Nghị quyết 

của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dịp kỷ niệm 

120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2010), đồng chí 

Bun Nhăng Volachít, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã dự lễ động thổ xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tại bản Xiêng Vảng, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn. Ngày 19 tháng 7 năm 

2010, Ban biên soạn bộ “Lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam (1930 - 2007)”đã có chuyến khảo sát thực địa tại bản Xiêng Vảng, 

huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn. Đoàn chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các 

nhân chứng địa phương, đặc biệt nghe cụ Đặng Văn Hồng, 78 tuổi, người Lào 

gốc Việt kể những hồi ức lịch sử mà các thế hệ trước đã truyền lại về hoạt động 

gây dựng cơ sở cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vảng này 

(BBS).  
2
. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.11-12. 
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động ở Viêng Chăn sang để tìm hiểu phong trào Lào. Theo lời kể 

lại của một bậc lão thành cách mạng Lào, Người còn trực tiếp tới 

Viêng Chăn khảo sát và ẩn trú tại Chùa In Peng1. Nhờ vậy, Người 

đã có điều kiện tìm hiểu tình hình Lào kỹ hơn, nhất là Viêng Chăn. 

Các sự kiện quan trọng trên khẳng định rõ mối quan hệ mật thiết 

giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam, và Lào trở thành một 

trong những địa điểm đầu tiên trên hành trình trở về Đông Dương 

của Nguyễn ái Quốc. 

Năm 1928, một số chi bộ Tân Việt cũng ra đời ở Viêng Chăn, 

Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt. Đảng viên phần lớn là công chức, giáo 

học, nhân viên sở dây thép, thư ký các hãng buôn và một số học 

sinh. Các chi bộ ở Lào trực thuộc sự lãnh đạo của Đảng bộ Tân 

Việt ở Huế. Cũng trong năm này, chi bộ Thanh niên cộng sản đầu 

tiên được thành lập tại Viêng Chăn, đồng thời đường dây liên lạc 

giữa các thị trấn ở Lào với Việt Nam được tổ chức.  

Như vậy, từ giữa thập niên 20 thế kỷ XX, hàng loạt những 

hoạt động sôi nổi chưa từng thấy trong việc truyền bá chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng cứu nước mới của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc và 

các vị cách mạng tiền bối trên đất Trung Quốc, Xiêm, Lào và Việt 

Nam, báo hiệu những điều kiện khách quan và chủ quan cho việc 

thành lập đảng của giai cấp công nhân ở khu vực này đã chín muồi.  

* 

*     * 

                                                      
1
. Cố nhà văn Xuvănthon có kể lại cho con gái là bà Xuvănphêng, đại biểu 

Quốc hội Lào nghe về việc năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giảng tại lớp 

học cho cán bộ chủ chốt Lào mà ông có vinh hạnh được tham dự ở Tuyên Quang 

(Việt Bắc) trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cùng với Hoàng thân 

Xuphanuvông và các đồng chí Phumi Vôngvichít, Thạo Xột Phệtlaxỉ... Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nói rằng: Người đã đến Viêng Chăn, ngủ ở chùa In Peng. Ngôi chùa này 

nay thuộc bản Mixây, mường Chănthabuli, thành phố Viêng Chăn, cách Mè Nặm 

Khoỏng 200 m, cách chùa Phạ Kẹo 1 km về phía bắc. 
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Nhìn lại lịch sử, có thể rút ra một số nhận định cơ bản dưới đây 

về mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: 

 Do những điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh lịch sử gần gũi, 

quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hình thành từ rất sớm, có 

thể nói ngay từ khi xuất hiện những cư dân Việt Nam và Lào trên 

khu vực địa lý lịch sử này. Điều kiện địa - nhân văn hay sự gặp gỡ 

về những phẩm chất nhân văn cao quý của hai dân tộc Việt Nam và 

Lào, từ người cầm quyền đến người dân, đã là mảnh đất vô cùng 

màu mỡ để kết tinh thành quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bởi vì quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào, Lào - Việt Nam ấy, được nảy sinh trực tiếp từ trái tim 

đến với trái tim của cả hai dân tộc. Hợp lòng người là yếu tố căn 

cốt, quyết định tính trường tồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Trong thời kỳ cổ, trung đại, quan hệ giữa hai nhà nước phong 

kiến Việt Nam và Lào về cơ bản là quan hệ bang giao láng giềng 

hoà hiếu. Trong lịch sử thế giới, hiếm có quan hệ láng giềng nào 

thánh thiện như hai dân tộc Việt Nam và Lào. Giữa hai nước không 

hề có cuộc chiến tranh nào nhằm thôn tính lẫn nhau, không có hiềm 

khích và thù hằn dân tộc, lại có cả ngàn năm giúp đỡ, đùm bọc lẫn 

nhau, là láng giềng tốt của nhau.  

Trong thời kỳ cận, hiện đại, khi các nước Đông Dương còn 

chìm trong đêm tối của chủ nghĩa thực dân và phong kiến, với việc 

tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn ái Quốc chẳng 

những có công đầu trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng về vai 

trò lãnh đạo sự nghiệp cứu nước ở Việt Nam, mà còn là người đầu 

tiên góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng đó ở Lào, đưa sự 

nghiệp đấu tranh cách mạng của Việt Nam và Lào ngày càng hoà 

quyện vào nhau, nương tựa lẫn nhau, mở ra một trang mới trong 
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quan hệ giữa nhân dân hai nước, cùng hướng tới mục tiêu chung là 

độc lập dân tộc và tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.  

Quá trình chuẩn bị công phu về mọi mặt: chính trị, tư tưởng và 

tổ chức cho cách mạng Việt Nam, đồng thời với việc quan tâm xây 

dựng nhân tố bên trong cho cách mạng Lào, cả về phương diện tổ 

chức lẫn chỉ đạo thực tiễn của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã thật sự 

tạo ra nền tảng hoàn toàn mới về chất cho lớp người cộng sản Đông 

Dương đầu tiên, bất luận họ là người Việt Nam, người Lào hay 

người Campuchia. Đây chính là nền móng vững chắc của quan hệ 

đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mà Nguyễn ái 

Quốc là kiến trúc sư vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt đó. 
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Ch¬ng II 

NH¢N D¢N VIÖT NAM Vµ NH¢N D¢N LµO  

N¦¥NG TùA LÉN NHAU §ÊU TRANH  

GIµNH §éC LËP, Tù DO  

(1930 - 1945) 

I. §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam 

vµ nh©n d©n Lµo ®oµn kÕt ®Êu tranh 

chèng chÕ ®é thuéc ®Þa (1930 - 1939) 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - tiền thân của Đảng Cộng sản 

Đông Dương - thành lập, đánh dấu việc thiết lập quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam  

Cuối những năm 20 thế kỷ XX, do kết quả trực tiếp của quá 

trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng giải phóng dân tộc 

của Nguyễn ái Quốc, cùng với sự phát triển của phong trào công 

nhân và phong trào yêu nước, những điều kiện khách quan và chủ 

quan cho việc thành lập Đảng của giai cấp công nhân ở Đông 

Dương, trước hết là ở Việt Nam, đã chín muồi. Cuối năm 1929 đầu 

năm 1930 ở Việt Nam lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản là 

Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông 

Dương Cộng sản Liên đoàn.  

Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản trên thể hiện 

sự phát triển của phong trào cách mạng, đặt ra yêu cầu bức thiết 
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về việc thành lập một chính đảng cộng sản ở Việt Nam và Đông 

Dương.  

Nắm bắt được yêu cầu bức thiết về thống nhất lực lượng lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam, với tư cách là đại biểu của Quốc tế 

Cộng sản, Nguyễn ái Quốc đã chủ động triệu tập hội nghị hợp 

nhất các nhóm cộng sản thành chính đảng vô sản duy nhất ở Việt 

Nam.  

Vào những ngày đầu năm 1930, Hội nghị hợp nhất thành lập 

Đảng do Nguyễn ái Quốc chủ trì đã diễn ra tại bán đảo Cửu Long 

(Hương Cảng, Trung Quốc). Về vấn đề đặt tên Đảng, Hội nghị tán 

thành chủ trương của Nguyễn ái Quốc và quyết định lấy tên là 

Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Hội nghị hợp nhất thảo luận và thông qua các văn kiện 

“Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt của Đảng”, 

“Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng” do Nguyễn ái 

Quốc soạn thảo.  

“Chánh cương vắn tắt” xác định rõ con đường giải phóng và 

phát triển của dân tộc Việt Nam là “làm tư sản dân quyền c.m (cách 

mạng - BBS) và thổ địa c.m để đi tới xã hội cộng sản”46. Nhiệm vụ 

của cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa, tức cách 

mạng dân tộc dân chủ là thực hiện quyền độc lập dân tộc, quyền tự 

do, dân chủ, trong đó nông dân nghèo được chia ruộng đất, phát 

triển kinh tế của đất nước. Hướng phát triển của cách mạng Việt 

Nam là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi tới xã hội cộng sản mà 

chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của nó.  

“Sách lược vắn tắt” và “Chương trình tóm tắt” xác định rõ 

Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, thực hiện vai trò lãnh 

đạo cách mạng của giai cấp đó. Đảng chủ trương “thu phục cho 

                                                      
46

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 1998, t.2, tr.2. 
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được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm 

thổ địa c.m đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến”47. Đảng xây 

dựng khối đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp nhân dân 

yêu nước và các tổ chức cách mạng, chỉ đánh đổ những lực lượng 

và đảng phái phản cách mạng. Sự đoàn kết rộng rãi đó vì mục tiêu 

thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng 

đồng bào, không hề sa vào lý thuyết thoả hiệp giai cấp, bỏ rơi lợi 

ích của đại đa số nhân dân lao động là công nhân và nông dân: 

“Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi 

nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường 

thoả hiệp”2. 

“Sách lược vắn tắt” và “Chương trình tóm tắt” còn chứa đựng 

tinh thần yêu nước chân chính kết hợp với tinh thần quốc tế trong 

sáng, được thể hiện ở chỗ trong khi tuyên truyền khẩu hiệu nước 

An Nam độc lập, đồng thời Đảng cũng tuyên truyền và xây dựng 

quan hệ đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế 

giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp. 

“Điều lệ vắn tắt” cũng nhấn mạnh: Cách mạng muốn giành 

thắng lợi, trước hết phải có sự lãnh đạo của Đảng, Đảng phải là 

đội tiên phong của giai cấp công nhân, là lãnh tụ chính trị và bộ 

tham mưu chiến đấu của giai cấp và dân tộc, đấu tranh vì sự 

nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và toàn thể những người lao 

động bị áp bức thoát khỏi ách nô lệ. Nếu xa rời hoặc thiếu sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản, thì không thể có thắng lợi của sự nghiệp 

cách mạng nói chung và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nói 

riêng. 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một bước 

ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về lý luận, 

                                                      
47

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.4. 
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đường lối và lực lượng lãnh đạo phong trào đấu tranh vì độc lập tự 

do và phát triển của dân tộc Việt Nam, đồng thời mở ra một thời kỳ 

mới, một sự chuyển biến về chất mối quan hệ vốn có giữa hai dân 

tộc Việt Nam và Lào. Với chính cương cách mạng và khoa học, 

chứa đựng tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thấm đượm tư tưởng 

Nguyễn ái Quốc về mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng Việt 

Nam với cách mạng thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra 

một xung lượng mới cho mối quan hệ của nhân dân Việt Nam và 

nhân dân Lào trên con đường đoàn kết đấu tranh, hoà mình và gắn 

kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới.  

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, cùng 

với sự bùng lan mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân Bắc 

Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ (Việt Nam), bộ phận ưu tú trong các tổ 

chức cách mạng, như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân 

Việt được xây dựng trong cộng đồng Việt kiều ở Viêng Chăn, 

Phôn Tịu, Bò Nèng, Thà Khẹc, Na Pê, Xavẳnnakhệt, Pạc Xê (Lào) 

đã lần lượt tiếp nhận quan điểm, chủ trương và đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua bộ phận này, chủ 

trương, đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam do Đảng 

Cộng sản Việt Nam xác lập bắt đầu lan truyền trong bộ phận 

người Việt sống ở Lào.  

Với hoàn cảnh lịch sử tương đồng, có cùng mục tiêu và khát 

vọng độc lập, tự do, con đường giải phóng của dân tộc Việt Nam 

theo tư tưởng Nguyễn ái Quốc cũng là con đường phù hợp để giải 

phóng dân tộc Lào khỏi ách nô lệ. Tuân thủ nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của một chính đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin, sự ra đời 

và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam (trong đó có một bộ 

phận hoạt động ở Lào) đã tác động mạnh mẽ, là một nhân tố quyết 

định sự chuyển biến của phong trào cách mạng Lào. Ngay từ 

tháng 4 năm 1930, ảnh hưởng mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt 
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Nam đối với phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương, trong 

đó có nhân dân Lào, đã làm chính quyền thuộc địa quan ngại48. 

Được sự thôi thúc và tác động của phong trào cách mạng Việt 

Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phong trào cách mạng 

Lào chuyển biến, đòi hỏi phải có ánh sáng mới soi đường, ngọn cờ 

mới dẫn dắt và một gắn kết mới với dân tộc láng giềng Việt Nam 

đồng hành trên con đường giành độc lập dân tộc, tự do và phát triển 

của mỗi nước. 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đầu cho những 

trang sử quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào  

2. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản 

Đông Dương, xác định đường lối cách mạng Đông Dương 

Tám tháng sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong khi phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam diễn ra 

mạnh mẽ và quyết liệt, nhất là ở Nghệ An, Hà Tĩnh, phong trào 

cách mạng Lào đang có những chuyển biến theo khuynh hướng 

cách mạng vô sản, thì một sự kiện lịch sử quan trọng đối với phong 

trào cách mạng Việt Nam, phong trào cách mạng Lào và mối quan 

hệ hai dân tộc diễn ra. Tháng 10 năm 1930, thực hành “án nghị 

quyết và Thơ chỉ thị của Q.T.C.S”49, Hội nghị Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam tiến hành tại Hương Cảng vào tháng 10 năm 

1930 đã thảo luận và thông qua “Luận cương chánh trị” và nhiều 

                                                      
48

. Thống sứ Bắc Kỳ René Robin cho rằng với việc mở rộng ra tất cả các xứ 

trong Liên bang Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ ra rất nguy hiểm cho 

nền thống trị của Pháp ở Đông Dương, Xem: Le Résident Superieur au Tonkin 

(1930): Note No 126-SCB, A.S manifestations communistes pour le 1
er

 Mai 1930, 

Hanoi. Lưu tại Viện Lịch sử Đảng.  
49

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.112-

113. 
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văn kiện quan trọng như: “án nghị quyết của Trung ương toàn thể 

Đại hội về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần 

kíp của Đảng”, “Điều lệ Đảng”, “Công nhơn vận động”, “Nông 

dân vận động”, “án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận 

động của T.Ư toàn thể hội nghị”, ...  

Với những văn kiện trên, nhất là “Luận cương chánh trị” 

của Đảng Cộng sản Đông Dương, Hội nghị xác định cụ thể, 

toàn diện hơn về mặt lý luận cho mối quan hệ giữa phong trào 

cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng Lào.  

Việt Nam, Lào và Cao Miên tuy là ba nước nhưng đều nằm 

trong một xứ, đều bị thực dân Pháp thống trị và áp bức. Giai cấp vô 

sản và nhân dân lao động bị áp bức trong ba nước muốn đánh đổ chủ 

nghĩa đế quốc Pháp, giành lại độc lập, đánh đổ chế độ phong kiến để 

giải phóng cho mình thì không thể đấu tranh riêng lẻ được. án nghị 

quyết của Hội nghị viết: “vô sản An Nam, Cao Miên và Lào tuy 

tiếng nói, phong tục và nòi giống khác nhau, nhưng về mặt chánh trị 

và kinh tế thì cần phải liên lạc mật thiết với nhau”50. 

Kẻ thù chung của phong trào cách mạng ở Việt Nam, Lào và 

Cao Miên là “một thế lực tập trung, thống nhất”, do đó, Đảng Cộng 

sản, đội tiền phong của giai cấp công nhân và là tổ chức dẫn đường 

của tất cả quần chúng làm cách mạng không thể chỉ lãnh đạo riêng 

cho một xứ, mà phải là một Đảng Cộng sản tập trung lực lượng giai 

cấp cho toàn xứ Đông Dương. Trên cơ sở đó, Hội nghị quyết nghị 

đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông 

Dương. 

Phạm vi lãnh đạo của Đảng mở rộng ra toàn Đông Dương, 

Hội nghị đã xác lập các quan điểm chính trị, xác định đường lối và 

những nhiệm vụ cơ bản cho phong trào cách mạng của ba dân tộc ở 

                                                      
50

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.111. 
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Đông Dương với những nét chính yếu như sau: 

- Cách mạng Đông Dương trong lúc đầu “là một cuộc cách 

mạng tư sản dân quyền”51 với tính chất thổ địa và phản đế. Khi 

cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của giai 

cấp công nhân, sự giúp đỡ của cách mạng thế giới sẽ “bỏ qua thời 

kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”2.  

- Vấn đề căn cốt của cách mạng tư sản dân quyền là chống đế 

quốc và chống phong kiến, hai mặt đó quan hệ chặt chẽ với nhau và 

tác động tích cực tới nhau trong một cuộc cách mạng. 

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cuộc cách mạng ở Đông 

Dương là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp, phong kiến, địa chủ, lập 

chính quyền Xôviết công nông, lấy đó làm “khí cụ” thực hiện các 

quyền dân chủ cơ bản cho nhân dân lao động bằng cách tịch thu hết 

ruộng đất của địa chủ ngoại quốc và trong nước, giao cho trung 

nông và bần nông, quyền sở hữu ruộng đất thì thuộc chính phủ 

công nông; sung công những sản nghiệp lớn của tư bản ngoại quốc, 

công nhân lao động tám giờ một ngày, cải thiện đời sống cho thợ 

thuyền và quần chúng lao khổ, vô sản có pháp luật bảo hộ quyền 

lợi; thừa nhận quyền dân tộc tự quyết và quyền bình đẳng nam, nữ.  

- Trong cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương, giai 

cấp vô sản và giai cấp nông dân là hai động lực chính, trong đó, 

giai cấp công nhân vừa là động lực chính rất mạnh của cách mạng, 

vừa là giai cấp lãnh đạo nông dân và các tầng lớp nhân dân nghèo 

khổ làm cách mạng, “vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng 

mới thắng lợi được”3. 

- Muốn giành được thắng lợi, cách mạng Đông Dương phải 

liên hệ mật thiết với cách mạng vô sản thế giới, nhất là vô sản 

                                                      
51

, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.93, 

94.  
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Pháp và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 

bán thuộc địa.  

- Cách mạng Đông Dương muốn giành được thắng lợi “phải có 

một Đảng Cộng sản có một đường lối chánh trị đúng, có kỷ luật, tập 

trung, mật thiết liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh đấu mà 

trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp lấy chủ 

nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc mà đại biểu quyền lợi chánh và lâu 

dài, chung cho cả giai cấp vô sản ở Đông Dương, và lãnh đạo vô sản 

giai cấp Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục đích cuối cùng 

của vô sản là chủ nghĩa cộng sản”52. Muốn làm tròn được nhiệm vụ 

của mình trong cuộc cách mạng tư sản dân quyền, Đảng cần phải 

dựa hẳn vào lực lượng quần chúng công nông, tổ chức ra những 

đoàn thể cách mạng như công hội, nông hội. 

Về công tác xây dựng đảng, căn cứ vào nguyên tắc tổ chức 

của chính đảng vô sản và tình hình Đông Dương, Hội nghị thông 

qua Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương. Theo Điều lệ, toàn 

Đảng sẽ xây dựng tổ chức đều khắp ở Đông Dương, hình thành 

năm xứ bộ do năm xứ uỷ chỉ đạo. Ba xứ bộ ở Việt Nam sẽ do ba 

xứ uỷ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ phụ trách; Xứ bộ Ai Lao sẽ do 

Xứ uỷ Ai Lao chỉ đạo. 

Hội nghị yêu cầu các cấp bộ đảng phải quán triệt Nghị quyết của 

Đảng và Quốc tế Cộng sản để nâng cao trình độ chính trị cho đảng 

viên, thực hiện nhiệm vụ theo đúng đường lối cách mạng của Đảng; 

phân công đảng viên về các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ... để tập 

hợp, lãnh đạo quần chúng; chú trọng xây dựng chi bộ ở nông thôn, 

quan tâm bồi dưỡng cán bộ nữ; thành lập hệ thống tổ chức đảng cấp 

xứ theo điều lệ mới của Đảng; các cấp bộ đảng liên hệ chặt chẽ với 

Trung ương Đảng trong mọi hoạt động. Quan hệ mật thiết với các 
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. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.100. 
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đảng cộng sản trên thế giới (như Đảng Cộng sản Pháp, Trung 

Quốc...), với Quốc tế Cộng sản. Lựa chọn những quần chúng giác 

ngộ giai cấp và hăng hái đấu tranh để kết nạp vào Đảng. 

Về công tác quần chúng, Hội nghị thảo luận và thông qua các 

nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh niên cộng sản, 

phụ nữ..., các Điều lệ Công hội, Tổng Công hội Đông Dương, 

Nông hội làng, Ban Chấp hành nông hội xã, Tổng Nông hội Đông 

Dương, Phụ nữ liên hiệp hội, Hội Cứu tế đỏ, Hội đồng minh phản 

đế... Hội nghị chỉ rõ Đảng phải tăng cường vận động công nhân, 

lãnh đạo công nhân đấu tranh; tổ chức công hội trong các nhà máy, 

đồn điền, hầm mỏ..., tổ chức đội tự vệ công nhân; công hội phải tổ 

chức có hệ thống theo quy tắc Quốc tế Công hội đỏ; chuẩn bị lập 

Tổng Công hội Đông Dương; mở rộng phong trào đấu tranh của 

nông dân, tổ chức đội tự vệ nông dân, chỉnh đốn hệ thống tổ chức 

nông hội theo điều lệ mới, chuẩn bị lập Tổng Nông hội Đông 

Dương; phân công các đồng chí phụ trách Hội đồng minh phản đế, 

Hội Cứu tế và Thanh niên cộng sản Đoàn; lập Bộ quân sự của 

Đảng...  

Hội nghị đã thông qua Điều lệ Tổng Công hội Đông Dương, 

Điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương, Điều lệ Phụ nữ liên hiệp hội, 

án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động, Điều lệ Hội Cứu tế 

đỏ,... Theo đó, cùng với các xứ khác ở Đông Dương, Xứ bộ Ai Lao 

sẽ tổ chức ra Tổng Công hội Ai Lao, Tổng Nông hội Ai Lao, Ban 

Xứ chấp uỷ Phụ nữ Hiệp hội Ai Lao, Uỷ hội Thanh niên cộng sản 

Đoàn Ai Lao, Phân hội Cứu tế đỏ Ai Lao.  

 Hội nghị thông qua Điều lệ của Đại đồng minh phản đối đế 

quốc chủ nghĩa và mưu dân tộc độc lập - Phân bộ Đông Dương 

(gọi tắt là Đồng minh phản đế. Đảng bộ Ai Lao sẽ tổ chức một 

Phân hội Đồng minh phản đế xứ.  

Với những chủ trương và công tác đề ra trên đây, Hội nghị đã 
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quán triệt và vận dụng quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của 

quần chúng” của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Đông 

Dương, làm cho các tầng lớp nhân nhân của hai dân tộc Việt Nam 

và Lào sát cánh bên nhau đấu tranh dưới ngọn cờ lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Đông Dương.  

Hội nghị xác lập con đường phát triển của cách mạng Đông 

Dương khi chưa có tình thế cách mạng thì lãnh đạo nhân dân đấu 

tranh đòi quyền lợi hằng ngày để tập hợp dân chúng theo cách 

mạng. Khi có tình thế cách mạng, Đảng phải lãnh đạo quần chúng 

vũ trang nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ cần kíp của Đảng là mở rộng phong 

trào đấu tranh khắp Đông Dương nhằm làm cho phong trào đấu 

tranh cách mạng ngày càng sâu rộng; đấu tranh chống khủng bố 

trắng, chống sưu, thuế và địa tô; chống các chính sách lừa bịp 

của đế quốc Pháp; chống những xu hướng bạo động non và manh 

động. Đảng phải tập hợp đông đảo lực lượng các tầng lớp nhân 

dân đấu tranh giành thắng lợi. 

Hội nghị cử ra Trung ương Đảng Cộng sản chính thức gồm bảy 

đồng chí, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Với việc thảo luận và thông qua Luận cương chính trị - cương 

lĩnh xác định các nguyên tắc, các phương hướng chính trị và 

đường lối cách mạng, án nghị quyết về tình hình hiện tại ở Đông 

Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng cùng các văn kiện quan 

trọng khác, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

tháng 10 năm 1930 đã hoạch định những vấn đề căn bản và cốt lõi 

của cách mạng Đông Dương; đặt phong trào cách mạng Việt Nam 

và phong trào cách mạng Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Đông Dương. 

Sau Hội nghị, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra 
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Thông cáo chỉ đạo tổ chức đảng trong các xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 

Nam Kỳ, Ai Lao, Cao Miên tiến hành hội nghị, cử ra các xứ uỷ để 

lãnh đạo phong trào. Ngày 19 tháng 12 năm 1930, Ban Thường vụ 

Trung ương tiếp tục gửi thư cho các cấp bộ đảng kêu gọi: “Nhiệm 

vụ chánh của chúng ta bây giờ là phải khuếch trương phong trào 

cách mạng kịch liệt chống lại với khủng bố trắng để làm cho cách 

mạng mau thành công”53. 

Những chỉ đạo trên của Trung ương giúp cho các cấp bộ, đảng 

viên ở Việt Nam và Lào tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Trung 

ương Đảng về việc đổi tên Đảng, nhận thức rõ trách nhiệm trong 

việc tăng cường đoàn kết thống nhất, giúp đỡ nhau trong nội bộ 

Đảng, cũng như trong phối hợp lãnh đạo phong trào đấu tranh của 

nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào.  

Trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng 

Cộng sản Đông Dương còn bổ sung và đề ra những chỉ đạo cụ thể 

đối với các cấp bộ đảng và phong trào cách mạng Đông Dương, 

cũng như tăng cường quan hệ mật thiết, nương tựa lẫn nhau của hai 

dân tộc Việt Nam và Lào trên tiến trình đấu tranh giành tự do, độc 

lập cho mỗi nước. 

3. Nhân dân Lào cùng Việt kiều đấu tranh chống chế độ 

thuộc địa, phối hợp và ủng hộ cách mạng Việt Nam (1930 - 

1939) 

a) Xây dựng và khôi phục phong trào cách mạng, ủng hộ 

phong trào cách mạng Việt Nam (1930 - 1935) 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản 

Đông Dương, chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Viêng 

Chăn, các chi bộ Đảng Tân Việt ở Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt, Pạc Xê 
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. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.242. 
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lần lượt chuyển đổi thành chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Cũng trong thời gian này, Tỉnh ủy Quảng Trị tiến hành bắt mối, 

xây dựng một số chi bộ đảng trong Việt kiều ở địa bàn Trung Lào; 

đường dây liên lạc giữa các chi bộ đảng ở đây với Tỉnh ủy Quảng 

Trị được thiết lập54. Sự ra đời của các chi bộ đảng trên thể hiện sự 

phát triển của phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao 

động Lào cũng như vai trò rất lớn của Việt kiều.  

Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng như Liên minh chống 

chủ nghĩa đế quốc, Tổ chức thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ 

nữ, Hội Cứu tế, Hội Bóng đá..., bắt đầu được gây dựng và phát 

triển trong các đô thị ở Lào. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 3 năm 1931, về việc 

thành lập Công hội vận tải Lào, tổ chức công hội bắt đầu thành 

lập ở Viêng Chăn.  

Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, sự vận động của các 

đoàn thể quần chúng, những hoạt động chống Pháp có tính chất lẻ 

tẻ trong phạm vi bộ tộc, bộ lạc, mang tính chất địa phương và tự 

phát ở Lào dần dần chuyển lên mang tính tổ chức, hoà nhịp với 

phong trào đấu tranh của ba nước Đông Dương. Những hoạt động 

yêu nước và cách mạng ở Việt Nam và Lào có sự phối hợp và ngày 

càng gắn kết chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ nhau.  

Từ giữa năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam bùng lan trong cả nước, diễn ra mạnh mẽ ở Trung Kỳ, nhất là 

ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi cuộc nổi dậy của nhân dân Nghệ An diễn 

ra, tuy không đồng ý với chủ trương “bạo động địa phương, bạo 

động non, sớm” mang tính chất “manh động” của các cấp uỷ đảng 

ở Trung Kỳ, song trước sự đánh phá, khủng bố dã man của kẻ thù, 
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. Xem Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị: Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.77-78 và Sỉng Thoong Sỉnghảpănnha: Sự 

giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào (1945-1954), 

Luận án Phó tiến sĩ lịch sử Thư viện Quốc gia, Hà Nội, 1991, ký hiệu L-3587. 
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Trung ương Đảng ra thông cáo cho các cấp bộ đảng trong toàn xứ 

“hết sức bênh vực Nghệ An đỏ, mở rộng phong trào thị uy biểu tình 

phản kháng lại thủ đoạn gian ác của đế quốc chủ nghĩa”55. Tiếp đó, 

Trung ương lâm thời ra lời kêu gọi thợ thuyền, dân cày, binh lính 

liên hiệp đấu tranh bảo vệ công nông Nghệ An với khẩu hiệu 

“Không được động tới công nông Nghệ An”2.  

Do sự cận kề về mặt địa lý, phong trào đấu tranh của nhân dân 

Việt Nam, nhất là ở Trung Kỳ, đã nhanh chóng tác động và ảnh 

hưởng đến phong trào đấu tranh của nhân dân các dân tộc Lào.  

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, do sự thôi thúc 

của phong trào đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh, cùng với sự phát triển của 

phong trào cách mạng và tổ chức đảng ở các địa phương Việt Nam, 

các chi bộ đảng và đoàn thể quần chúng ở Lào đã tiến hành một số 

cuộc đấu tranh với những hình thức từ công khai, hợp pháp đến bán 

công khai, bán hợp pháp. Tháng 12 năm 1930, công nhân bến tàu 

Viêng Chăn, công nhân mỏ Bò Nèng, Phôn Tịu (tỉnh Khăm Muộn) 

đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm và phản đối chủ mỏ sa thải 

công nhân. Cũng trong thời gian cuối năm 1930, chị em buôn bán 

nhỏ ở chợ Viêng Chăn tiến hành bãi thị, đòi giảm thuế và chống 

chính sách ngược đãi của nhà cầm quyền.  

Đặc biệt, trước tình hình cao trào đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam, nhất là ở Trung Kỳ, bị thực dân Pháp và tay sai dìm trong 

máu, mặc dù bị bộ máy cai trị hà khắc của Pháp kìm kẹp, mạng 

lưới mật vụ, cảnh sát, chỉ điểm ngày đêm lùng sục, bắt bớ, khủng 

bố, nhưng phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao 

động Lào vẫn liên tiếp nổ ra trong các tháng 4 và 5 năm 1931. 

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (ngày 1 tháng 5), công nhân 

Lào làm đường Lắc Xao đấu tranh, đình công, đòi tăng lương và 

ủng hộ phong trào Xôviết Nghệ - Tĩnh (Việt Nam). Các tổ chức 
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, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2, tr.56, 59. 
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cách mạng ở Viêng Chăn, ở các đô thị gần trục giao thông quốc lộ 

13 ven sông Mê Công đã rải truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm hưởng 

ứng cuộc đấu tranh56. 

Với những hành động ngày càng mạnh mẽ, phong trào đấu 

tranh ở Việt Nam và Lào đã gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế, 

giành được sự ủng hộ to lớn của phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế. Trước sự trưởng thành của giai cấp công nhân, trước sức 

đấu tranh cách mạng của nhân dân Đông Dương, nhất là của nhân 

dân Việt Nam và nhân dân Lào, Hội nghị Quốc tế Cộng sản tháng 4 

năm 1931 ra Nghị quyết công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là 

“chi bộ độc lập thuộc Quốc tế Cộng sản”57. Đây là điều kiện quan 

trọng để Quốc tế Cộng sản tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ Đảng Cộng 

sản Đông Dương cả trên phương diện xây dựng và thực hiện đường 

lối chiến lược, sách lược; xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức, 

các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế, các lực lượng tiến bộ trên thế giới, nhất là ở Pháp, diễn ra 

mạnh mẽ, phản đối chính sách khủng bố trắng của chính quyền 

thực dân đối với cách mạng Đông Dương. Đó là niềm cổ vũ lớn lao 

cho nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào.  

Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh 

của nhân dân Đông Dương, nhất là phong trào Xôviết Nghệ - Tĩnh, 

thực dân Pháp và chính quyền thuộc địa Đông Dương đã câu kết 

với các thế lực phản động quốc tế và trong khu vực đàn áp cách 

mạng hai nước Việt Nam và Lào.  

Trước sức khủng bố và đánh phá ác liệt của đối phương, phong 

trào cách mạng ở Việt Nam và Lào chịu nhiều tổn thất. Trong hai 
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. Tham khảo Nguyễn Hùng Phi - Bua Xỉ Chalơnxúc: Lịch sử Lào hiện đại, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.I, tr.67. 
57

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.3, tr.309. Đại 

hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (1935) đã chính thức công nhận Đảng Cộng sản 

Đông Dương là chi bộ trực thuộc Quốc tế Cộng sản. 
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năm 1930 - 1931, toàn Đông Dương có tới hơn 15.000 chiến sĩ 

cách mạng bị tù đày58. Trong thời gian sáu tháng cuối năm 1931 và 

cả năm 1932, trong các nhà tù ở Đông Dương có gần 16.000 tù 

chính trị59. Trong ba năm 1931 - 1933, có tới 164 bản án tử hình, 

trong đó có 88 bản án đã được thi hành60, những người bị kết án 

chủ yếu là các chiến sĩ yêu nước và cách mạng.  

Hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương bị phá vỡ. Tổng 

Bí thư Trần Phú bị bắt vào tháng 4 năm 1931 ở Sài Gòn và hy sinh 

ngày 6 tháng 9 năm 1931. Ngày 1 tháng 6 năm 1931, đồng chí 

Nguyễn ái Quốc bị bắt ở Hồng Công. Nhiều cán bộ chủ chốt của 

Đảng bị bắt. Ban Trung ương Đảng không còn. 

Tại Lào, ngày 19 tháng 4 năm 1931, các chi bộ đảng ở 

Xavẳnnakhệt, Pạc Xê, Thà Khẹc bị địch phát hiện. Hơn 10 đảng 

viên bị bắt. Một số đảng viên người Việt Nam hoạt động tại các đô 

thị ở Lào lần lượt bị địch bắt hoặc bị trục xuất về nước. Riêng chi 

bộ ở mỏ thiếc (Thà Khẹc) và ở Viêng Chăn không bị lộ, song mất 

liên lạc với Trung ương. Cũng như các địa phương ở Việt Nam, 

phong trào cách mạng ở Lào gặp rất nhiều khó khăn và tạm thời 

lắng xuống61. 

Cuối năm 1931, trong hoàn cảnh bị địch khủng bố, ba đồng chí 

trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh là Lê Lộc (tức Hiền), Trần 
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. Hồng Thế Công: Lược sử phong trào cộng sản Đông Dương, 1933, Bản 

dịch, lưu tại Viện Lịch sử Đảng. 
59

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5 , tr.371. 
60

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.456. 
61

. Trong tài liệu “Tình hình hiện nay của Đảng Cộng sản Đông Dương và các 

nhiệm vụ trước mắt” viết tháng 10 năm 1931, Quốc tế Cộng sản nhận định: “ở 

Bắc Kỳ, Cao Miên và Lào chúng ta có một phong trào rất yếu thậm chí hầu như 

không có gì” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.3, 

tr.405).  
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Xu (tức Thành), Bùi Khương (tức Liễu Hán, tức Khương) cùng một 

số đảng viên của Đảng bộ Hà Tĩnh, cán bộ của Xứ uỷ Trung Kỳ 

lánh sang Xiêm bắt liên lạc với các cơ sở cách mạng của người Việt 

ở Xiêm và Đảng Cộng sản Xiêm để hoạt động. Tháng 2 năm 1932, 

được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Xiêm, các đồng chí đã thành 

lập Ban Chấp uỷ Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông 

Dương. Sau một thời gian ngắn, các đồng chí nhận thấy Ban Chấp 

uỷ Trung ương không thể tồn tại ở ngoài nước, nên đã tổ chức lại 

thành Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ nằm dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Xiêm62. Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ đặt trụ 

sở tại Uđon (Xiêm).  

Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ chủ trương đưa người từ 

trong xứ sang Xiêm huấn luyện rồi cử về xứ hoạt động; kết nạp 

những phần tử tiên tiến vào Đảng Cộng sản63; đề nghị Trung ương 

Đảng Cộng sản Xiêm giúp đỡ bắt liên lạc với Quốc tế Cộng sản. 

Trong những năm 1932 - 1933, Cơ quan Đông Dương viện trợ 

bộ thực hiện các công tác bảo vệ, nuôi dưỡng cán bộ và giúp đỡ 

người Việt Nam sang lánh nạn, liên tiếp cử nhiều cán bộ về nước 

chắp nối lại cơ sở, gây dựng lại phong trào. Dưới sự giúp đỡ của 

Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, nhiều lớp huấn luyện về tình 

hình, nhiệm vụ, về công tác xây dựng đảng, xây dựng đoàn thể 
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. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.182; t.5, 

tr.397, 400. 
63

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2002, t.5, tr.401. 

Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ xác định các nhiệm vụ sau đây: xếp đặt chỗ ăn, 

ở để ổn định đời sống, bồi dưỡng sức khỏe, bảo đảm bí mật và an toàn cho các 

đảng viên ở trong nước vừa sang; mở lớp bồi dưỡng cho các đồng chí kém lý 

luận và chưa có kinh nghiệm công tác nắm vững lý luận và phương pháp cách 

mạng để hoạt động có hiệu quả; tạo mọi điều kiện cho các đồng chí về nước 

càng sớm càng tốt để khôi phục và xây dựng lại cơ sở (Xem Lê Mạnh Trinh: 

Cuộc sống chung và riêng của cuộc đời tôi 50 năm đầu thế kỷ XX).  
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quần chúng, về hình thức tổ chức và phương thức lãnh đạo đấu 

tranh được mở ở Nakhon Phạnôm, Noỏng Khai (Đông Bắc Xiêm) 

cho các đảng viên và quần chúng cốt cán ở Lào64. Tại những lớp 

huấn luyện này, các đồng chí Lào được nghiên cứu “Luận cương 

chánh trị” của Đảng Cộng sản Đông Dương, Điều lệ các tổ chức 

quần chúng; các tài liệu: “Nhân loại tiến hoá sử”, “Nhật ký chìm 

tàu” (do Nguyễn ái Quốc viết), “Cách mạng nhập môn”, “Gương 

Nga”65. Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ còn sáng tác các bài hát 

cách mạng theo lối ả đào, Xẩm xoan, Sa mạc... để phổ biến trong 

Việt kiều ở Lào; tiến hành rải truyền đơn, treo cờ ở Lào; đặt các 

nhân mối ở Lào để giúp đỡ những người hoạt động cách mạng ở 

Việt Nam mới sang và chọn lọc đưa họ sang Xiêm huấn luyện66. 

Đầu năm 1934, qua Ban Trung ương Chấp uỷ Đảng Cộng sản 

Xiêm, Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ bắt liên lạc với Ban Chỉ 

huy ở ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương. Hoạt động của Cơ quan 

Đông Dương viện trợ bộ góp phần khôi phục tổ chức đảng và 

phong trào cách mạng ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 

và ở Lào.  

Bên cạnh Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, Xứ uỷ Nam Kỳ 

sau khi được lập lại cũng rất quan tâm đến công tác gây dựng tổ 

chức đảng và phát triển phong trào cách mạng Lào. Trong Thông 

cáo cho các đồng chí, ngày 4 tháng 7 năm 1933, Xứ uỷ Nam Kỳ 

                                                      
64

. Ban Chỉ đạo nghiên cứu lý luận và thực tiễn Trung ương Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào: Lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng Lào (tóm lược), Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.23. 
65

. Xem Lê Mạnh Trinh: Cuộc sống chung và riêng của cuộc đời tôi 50 năm 

đầu thế kỷ XX. 
66

. Xem Lê Mạnh Trinh: Cuộc sống chung và riêng của cuộc đời tôi 50 năm 

đầu thế kỷ XX và Nguyễn Chính Giao: Nhớ lại quãng đời 50 năm hoạt động cách 

mạng (1929 - 1979).  
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nêu rõ: “ảnh hưởng của Đảng đã đâm sâu lan rộng tới Cao Miên và 

Ai Lao”67. Tháng 8 năm 1933, Xứ uỷ Nam Kỳ mở hội nghị bàn về 

công tác phát triển phong trào cách mạng trong xứ. Trước tình hình 

Trung ương Đảng chưa được lập lại, Xứ uỷ Nam Kỳ chủ trương: 

“Xứ uỷ phải tìm mối liên lạc với Cao Miên, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Ai 

Lao đặng hợp nhất các xứ bộ, tổ chức (lại) Trung ương của Đảng 

Cộng sản Đông Dương”2.  

Được sự giúp đỡ của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, đến 

năm 1933, ở Lào có một số đảng viên người Việt hoạt động3; 

phong trào đấu tranh cách mạng ở Lào đã dần dần được nhen 

nhóm và phát triển.  

Năm 1933, dưới sự lãnh đạo của các đảng viên, chị em buôn 

bán nhỏ ở chợ Viêng Chăn bãi thị đòi giảm thuế và phản đối sự 

ngược đãi của nhà chức trách đối với những người buôn bán nhỏ ở 

chợ. Tháng 11 năm 1933, Chi bộ Đoàn Thanh niên cộng sản 

Trường Tiểu học Pháp - Việt ở Viêng Chăn lãnh đạo 50 học sinh 

lớp nhất đến văn phòng đốc học người Pháp đấu tranh phản đối 

việc nhà trường đuổi một số học sinh. Kết quả viên đốc học phải 

nhận lại số học sinh trên. 

Bước vào năm 1934, phong trào đấu tranh của nhân dân Lào có 

bước phát triển mới. Đầu năm 1934, công nhân mỏ Phôn Tịu tiến 

hành ba cuộc bãi công. Ngày 2 tháng 5 năm 1934, 60 công nhân 

(đại đa số là người Lào) của Trường Kỹ nghệ thực hành Viêng Chăn 

tiến hành bãi công, tuần hành bằng xe đạp chống giảm tiền công. 

Tuy không đạt được kết quả, song cuộc đấu tranh đã gây tiếng vang 

                                                      
67

. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.103, 

118. 
3
. Theo Báo cáo của Hải An (Lê Hồng Phong) gửi Quốc tế Cộng sản ngày 15 

tháng 1 năm 1935 thì vào năm 1933 ở Lào có khoảng 5, 6 đảng viên (Đảng Cộng 

sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.398).  
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lớn ở Viêng Chăn68. Ngày 22 tháng 6 năm 1934, 40 người làm nghề 

kéo xe bò tiến hành bãi công đòi tăng tiền lương thắng lợi. Các 

cuộc đấu tranh của công nhân Xưởng dệt Kapphạ ở Viêng Chăn, 

công nhân làm đường 13, đường 9, công nhân vận tải thuỷ chống sa 

thải thợ, chống cúp lương nổ ra liên tiếp. Nghị quyết Đại hội lần 

thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3 năm 1935) viết: 

“Vô sản kỹ nghệ Lào (...) đã biết nhiều phen bãi công bênh vực 

quyền lợi thiết thực hằng ngày của mình”69.  

Tiếp nối các cuộc đấu tranh trong năm 1933, ngày 3 tháng 6 

năm 1934, các thương nhân ở Viêng Chăn tổ chức bãi thị chống 

tăng thuế thành công70.  

Bên cạnh các cuộc đấu tranh của công nhân, tiểu thương, năm 

1934, nông dân trong nhiều tỉnh của Lào đã tiến hành đấu tranh 

chống sưu; đòi chính quyền thuộc địa ở Lào thu thuế bằng đồng bạc 

cũ và đồng bạc mới. Điều đặc biệt là, tuy còn nhiều hạn chế, như 

chưa lôi kéo được đông đảo nông dân, nhất là thanh niên, phụ nữ 

tham gia..., song các cuộc đấu tranh của nông dân Lào trên thực tế 

đã “đồng liên hợp với nông dân Việt Nam chống kẻ thù chung, cố 

trừ diệt lòng ác cảm của đế quốc”71; đồng thời, góp phần thúc đẩy 

                                                      
68

. Theo Báo cáo của Lê Hồng Phong gửi Quốc tế Cộng sản (1935) thì năm 

1934, học sinh người An Nam và người Lào ở Trường Dạy nghề Viêng Chăn tổ 

chức nhiều cuộc bãi khóa (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, 

Sđd, t.5, tr.293). 
69

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.71. 
70

. Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3 năm 

1935) nhận định: “Địa vị chỉ đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc phụ nữ vận động 

không phải là nhỏ, nhờ có Đảng khôn khéo chỉ đạo chị em lao động mà nhiều nơi 

họ được hoàn toàn thắng lợi, hoặc thắng lợi từng phần như ở Viêng Chăn, Bà 

Điểm” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.66). 
71

, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.49, 16-

18. 
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các tổ chức đảng trong xứ đẩy mạnh công tác vận động nông dân.  

 Nhận xét về phong trào đấu tranh ở Lào, trong báo cáo gửi 

Quốc tế Cộng sản ngày 20 tháng 12 năm 1934, Ban Chỉ huy ở 

ngoài viết: “Các đồng chí ở Ai Lao tính chiến đấu cao”, “Đảng đã 

biết lôi cuốn những người Lào (...) vào phong trào”72. Nghị quyết 

Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra tại Ma 

Cao từ ngày 27 đến 31 tháng 3 năm 1935 cũng nhận xét: “Trong 

khoảng hai năm sau này [1933-1934 - BBS] công nhân vận động 

phát triển ở Lào (bãi công thợ mỏ trường bách công, culi xe bò) (...) 

các cuộc tranh đấu của công nhân ở Lào, Bắc Kỳ do Đảng Cộng 

sản tổ chức và chỉ huy (...) nhiều nơi đem các nguyên nhân thắng 

lợi và thất bại giảng giải cho quần chúng hiểu (Lào, Bắc Kỳ). Cao 

trào cách mạng mới đã lan khắp các miền hậu tiến (Lào, Cao Miên, 

thượng du Bắc Kỳ, các địa phương Thượng), các lớp hậu tiến và 

quần chúng lao động trong các miền dân tộc thiểu số chẳng phải chỉ 

vào hàng ngũ cách mạng mà thôi mà lại còn tham gia trong công 

tác chỉ đạo trong công cuộc tranh đấu (Lào, Bắc Kỳ)”3. 

Trong khi các đảng viên cộng sản, các tổ chức đảng ở Việt Nam 

và Lào chủ động liên hệ giúp nhau khôi phục tổ chức và các phong 

trào cách mạng, Quốc tế Cộng sản rất quan tâm đến việc phục hồi 

cách mạng Đông Dương.  

Từ sau khi ra nghị quyết công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương 

là “chi bộ độc lập thuộc Quốc tế Cộng sản” (tháng 4 năm 1931)4, 

Quốc tế Cộng sản tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ Đảng Cộng sản 

Đông Dương cả trên phương diện xây dựng và thực hiện đường lối 

chiến lược, sách lược. Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Đông 

Dương bị đánh phá ác liệt, Trung ương Đảng không còn, Quốc tế 

Cộng sản tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ Đảng Cộng sản Đông Dương 
                                                      
72

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.189, 193.  
4
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.3, tr.309. 
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khôi phục và phát triển phong trào cách mạng, hệ thống tổ chức, 

các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Ngày 5 tháng 6 năm 1931, Ban 

Chấp hành Quốc tế Công hội đỏ ban hành tài liệu “Những nhiệm 

vụ của cuộc Công hội cách mệnh ở Đông Dương”, trong đó kêu gọi 

những người cộng sản Đông Dương tranh đấu lập “mặt trận thống 

nhất của thợ thuyền các dân tộc (...) giúp đỡ về tinh thần và vật chất 

cho những người thợ Trung Hoa, Lào, Cao Miên, v.v., tham dự 

trong cuộc tranh đấu”73. Tiếp đó, ngày 27 tháng 6 năm 1931, Ban 

Bí thư Chính trị Quốc tế Cộng sản gửi thư cho Đảng Cộng sản 

Đông Dương, chỉ thị: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của 

thời cục là mở rộng phong trào cách mạng ra tất cả mọi miền - Cao 

Miên, Lào”2.  

Để khôi phục hệ thống tổ chức đảng, các cơ quan lãnh đạo và 

phong trào cách mạng Đông Dương, Quốc tế Cộng sản tổ chức cho 

những sinh viên tốt nghiệp Đại học phương Đông lần lượt trở về xứ 

hoạt động, gây dựng lại tổ chức đảng và phong trào cách mạng. Từ 

năm 1932 đến 1935, Quốc tế Cộng sản đã cử về Đông Dương 35 

học viên tốt nghiệp các trường đào tạo tại Liên Xô3.  

Tháng 11 năm 1931, Lê Hồng Phong và Trần Đình Long nhận 

nhiệm vụ của Quốc tế Cộng sản trở về Đông Dương tham gia Ban 

Chấp uỷ Trung ương Đảng74. Đầu năm 1932, sau khi biết Ban Chấp 

uỷ Trung ương không còn, đồng chí Lê Hồng Phong từ Pháp đến 

Trung Quốc chắp nối liên lạc với các nơi trong xứ, chuẩn bị điều 

kiện tái lập Ban Chấp uỷ Trung ương Đảng. Từ tháng 4 năm 1932, 

                                                      
73

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 338, 

353. 
3
. Huỳnh Kim Khánh: Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, 1925 - 1945, Ithaka, 

1982. Bản dịch, lưu tại Viện Lịch sử Đảng. 
74

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.391. 
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tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong 

bắt liên lạc với các nơi trong xứ; bắt liên lạc với các đồng chí hoạt 

động ở Xiêm để tìm hiểu tình hình Ai Lao và Trung Kỳ. Năm 1932, 

đồng chí Lê Hồng Phong biên soạn tài liệu “Tình hình và nhiệm vụ 

của Đảng Cộng sản Đông Dương”, trong đó nêu rõ Đảng phải có 

trách nhiệm tuyên truyền, cổ động đấu tranh chống đế quốc Pháp 

“đem lính chỗ này sang chỗ nọ hoặc Lào và Cao Miên sang Nam 

Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và ngược lại”75 để đàn áp phong trào cách 

mạng. Cũng trong năm 1932, những người cộng sản Đông Dương 

ban hành tài liệu “Đảng Cộng sản Đông Dương và những yêu sách 

chung cho các giai cấp và dân tộc ở Đông Dương”, trong đó chỉ rõ 

giai cấp vô sản Đông Dương phải “tìm kiếm bạn đồng minh” trong 

các dân tộc ở Đông Dương, trong đó có dân tộc Lào; thành lập 

“mặt trận thống nhất của mọi dân tộc Đông Dương” nhằm lật đổ 

chủ nghĩa đế quốc và tất cả bọn phong kiến, giải phóng hoàn toàn 

các dân tộc, bảo đảm cho họ một sự phát triển kinh tế - xã hội và 

văn hoá, thực hiện “Bình đẳng tuyệt đối giữa tất cả các dân tộc 

Đông Dương”3. Năm 1933, những người cộng sản Đông Dương 

ban hành tài liệu “Những nhiệm vụ hiện nay của Đảng Cộng sản 

Đông Dương” đề ra những nhiệm vụ xây dựng lại bộ máy tổ chức 

đảng và tổ chức quần chúng. Tài liệu có đoạn viết: “ở Cao Miên và 

ở Ai Lao, phải làm cho những người dân bản xứ tham gia vào bộ 

máy của Đảng. Công tác chuẩn bị các cán bộ bản xứ phải thu hút 

được sự chú ý của tất cả những người cộng sản của các xứ đó”76. 

Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Ban Chỉ huy ở ngoài 

của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập vào tháng 3 năm 

                                                      
75

, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.328, 

362.  
76

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.448; t.6, 

tr.57. 
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1934 để tiến hành các công tác của Đảng. Ban Chỉ huy ở ngoài 

gồm ba người, do đồng chí Lê Hồng Phong làm bí thư. 

Sau khi thành lập, Ban Chỉ huy ở ngoài rất quan tâm lãnh đạo 

phong trào cách mạng ở Lào. Ban Chỉ huy ở ngoài xuất bản tạp chí 

Bônsơvích rồi gửi tới Xiêm để nhân bản gửi sang Lào, mỗi số 

khoảng 50 bản2; tiến hành bắt liên lạc với Cơ quan Đông Dương 

viện trợ bộ.  

Ngày 1 tháng 5 năm 1934, sau khi bắt được liên lạc với Cơ 

quan Đông Dương viện trợ bộ, Ban Chỉ huy ở ngoài đã chỉ thị cho 

đầu mối này giúp đỡ khôi phục phong trào cách mạng ở Trung Kỳ 

và Ai Lao, trong đó có việc xúc tiến thành lập Xứ bộ Ai Lao của 

Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập Xứ uỷ lâm thời Ai Lao. 

Từ ngày 16 đến 21 tháng 6 năm 1934, tại Ma Cao, Ban Chỉ huy 

ở ngoài và đại diện của Ban Chấp uỷ Xiêm3 tiến hành hội nghị để 

kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của Đảng ở 

trong xứ. Hội nghị nhận định rằng cùng với các cuộc đấu tranh của 

nhân dân Việt Nam, các cuộc đình công của công nhân Lào ở 

Viêng Chăn, Bò Nèng,...; các cuộc bãi khoá của học sinh Lào ở 

Viêng Chăn; các cuộc bãi thị ở Viêng Chăn, đã góp phần làm cho 

cuộc đấu tranh cách mạng ở Đông Dương “tiếp diễn và được mở 

rộng (...) ảnh hưởng và tổ chức đảng đang lan rộng đến Ai Lao”77. 

                                                      
3
. Đại diện của Ban Chấp ủy Xiêm dự hội nghị là Bí thư Đảng Cộng sản Xiêm 

Trần Văn Chấn. Do những điều kiện lịch sử, Đảng Cộng sản Xiêm lúc đó có nhiều 

người Việt tham gia và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt trong Đảng. Do đó, Đảng Cộng 

sản Xiêm tuy liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Ma Lai để qua đó liên hệ với 

Đông Phương bộ Quốc tế Cộng sản, song rất quan tâm đến phong trào cách mạng 

Đông Dương. Khi nhận nhiệm vụ trở về Đông Dương hoạt động, đồng chí Lê Hồng 

Phong đã thông qua Đảng Cộng sản Xiêm để nắm bắt tình hình trong xứ. Trong 

những năm 1934 - 1936, hầu hết sự lãnh đạo của Ban Chỉ huy ở ngoài, Ban Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương đối với Lào đều thông qua Đảng Cộng sản Xiêm.  
77

, 2, 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.159, 

162, 163-164, 176, 182.  
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Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế của phong trào đấu tranh ở 

Lào, như: ở Viêng Chăn cuộc đấu tranh không được tổ chức; trong 

cuộc bãi khoá của học sinh ở Viêng Chăn tổ chức đảng không lôi 

kéo được người Lào tham gia2.  

Hội nghị ra Nghị quyết nêu rõ: “Trong trường hợp Trung ương 

Đảng bị vỡ và mất liên lạc và để tránh mất sự lãnh đạo thường 

xuyên, các Xứ uỷ Đảng (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào, Cao 

Miên) phải liên lạc với Ban Chỉ huy ở ngoài. Trong trường hợp 

Trung ương bị vỡ, Ban Chỉ huy ở ngoài có thể thay thế Trung ương 

lãnh đạo trực tiếp tất cả các tổ chức đảng trong nước”3. Do trên 

thực tế Ban Chấp uỷ Trung ương chưa được lập lại nên Ban Chỉ 

huy ở ngoài “đóng vai trò Ban Trung ương Chấp uỷ lâm thời và tập 

hợp dưới sự lãnh đạo của mình tất cả các tổ chức của Đảng ở Trung 

Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên và Ai Lao”4. 

 Hội nghị quyết định đến tháng 1 năm 1935 phải thành lập xong 

tất cả các xứ uỷ và các xứ uỷ sẽ cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng vào 

mùa Xuân 1935; sau khi thành lập Xứ uỷ Trung Kỳ và Xứ uỷ Ai 

Lao sẽ giải tán Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ thuộc Đảng Cộng 

sản Xiêm, lập một cơ quan liên lạc giữa Đảng Cộng sản Đông 

Dương và Đảng Cộng sản Xiêm5. Ban Chỉ huy ở ngoài đã thông 

qua đại diện của Ban Chấp uỷ Xiêm giao cho Cơ quan Đông 

Dương viện trợ bộ nhiệm vụ khôi phục tổ chức đảng ở Bắc Trung 

Kỳ, lập Xứ uỷ Ai Lao; gửi cho đầu mối này một số tài liệu: tạp chí 

Bônsơvích, mẫu truyền đơn kỷ niệm Xôviết Nghệ - Tĩnh (ngày 12 

tháng 9)...  

Sau khi chắp nối được liên lạc với Ban Chỉ huy ở ngoài qua Cơ 

quan Đông Dương viện trợ bộ, cơ sở đảng ở Lào có bước phát 

triển mới. Đến giữa năm 1934, ở Lào có 16 đảng viên (7 đồng chí 

là thợ mỏ, 6 đồng chí ở Viêng Chăn, 3 đồng chí ở Xavẳnnakhệt), 3 

                                                      
5
. Báo cáo của Hải An gửi Quốc tế Cộng sản ngày 15 tháng 1 năm 1935 (Đảng 

Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.400).  
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đoàn viên Thanh niên cộng sản Đoàn; có một chi bộ Thanh niên 

cộng sản Đoàn; 109 đoàn viên công hội, có các công hội thợ mỏ, 

thợ mộc, phu xe78. Bên cạnh các đảng viên là người Việt sinh sống 

ở Lào, các đồng chí người Lào xuất thân từ thành phần công nhân, 

tổ chức đảng ở Lào kết nạp nhiều đảng viên xuất thân từ thành 

phần học sinh, công chức cấp thấp... như các đồng chí Xávắt Phỉu 

Khảo (Xú lin), Thít Phủi Bănchông, Khăm Xẻng, Phănđi...79.  

Trên cơ sở sự phát triển của tổ chức đảng ở Lào, thực hiện chủ 

trương của Ban Chỉ huy ở ngoài, từ ngày 6 đến 9 tháng 9 năm 1934, 

đại biểu của các chi bộ, cơ sở đảng Viêng Chăn, Bò Nèng, Phôn 

Tịu, Thà Khẹc, Xalavăn, Pạc Xê đã họp Đại hội tại cù lao Xiêng 

Xụ giữa sông Mê Công, trước làng Xỉ Khây thuộc tỉnh Viêng 

Chăn, đề ra chủ trương lãnh đạo phong trào cách mạng trong xứ, 

thành lập Xứ Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tại Lào. Tham 

dự Đại hội có đồng chí Tiến Già (Lê Mạnh Trinh), đồng chí Phây 

(Nguyễn Chính Giao) là đại biểu Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ. 

Đại hội thảo luận và quyết định:  

- Kiện toàn, mở rộng các tổ chức đảng, đoàn thanh niên cộng 

sản và các tổ chức quần chúng. 

- Đẩy mạnh hoạt động bằng các hình thức có tính chất quần chúng. 

- Tích cực vận động quần chúng người Lào80. 

Đại hội thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời Ai Lao (tức 

                                                      
78

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.402, 403.  
79

. Ban Chỉ đạo nghiên cứu lý luận và thực tiễn Trung ương Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào: Lịch sử Đảng nhân dân cách mạng Lào (tóm lược), Sđd, tr.24.  
80

. Lê Mạnh Trinh: Cuộc sống chung và riêng của cuộc đời tôi 50 năm đầu thế 

kỷ XX. Xem thêm:  

 - Ban Công tác miền Tây: Những sự kiện chính trị về Lào (1930 - 1975), 1980. 

Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng;  

 - Ban Chỉ đạo nghiên cứu lý luận và thực tiễn Trung ương Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào: Lịch sử Đảng nhân dân cách mạng Lào (tóm lược), Sđd, tr.25.  
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Xứ uỷ lâm thời Ai Lao) gồm bảy uỷ viên. Ban Thường vụ gồm có 

ba uỷ viên.  

Đại hội quyết định thành lập các tỉnh uỷ ở Pạc Xê, Xavẳnnakhệt 

và củng cố lại Thành uỷ Viêng Chăn; chỉ định một Ban Chấp hành 

lâm thời Thanh niên cộng sản Đoàn Ai Lao gồm ba đồng chí. Các 

đồng chí đã tuyên truyền vận động nhiều thanh niên Lào, thanh 

niên Việt kiều gia nhập các tổ chức cách mạng ở Viêng Chăn, ở 

vùng mỏ Bò Nèng, Phôn Tịu.  

Đại hội còn quyết định củng cố các công hội và Hội phản đế liên 

minh và tổ chức các ngày kỷ niệm lớn bằng cách rải truyền đơn, treo 

cờ đỏ búa liềm khắp nơi trên đất nước Lào như ngày Quốc tế Lao 

động (ngày 1 tháng 5), ngày kỷ niệm Xôviết Nghệ - Tĩnh. 

Xứ uỷ Ai Lao xuất bản tờ báo Gương chung làm cơ quan tuyên 

truyền của Đảng bộ Lào, mỗi kỳ ra 100 số. Địa điểm ấn loát báo đặt 

tại cơ quan đóng ở cây số 5 trên đường đi Xỉ Khây; đây đồng thời là 

cơ sở làm kinh tế và là nơi liên lạc của Xứ uỷ81. Báo Gương chung 

được chuyển từ Viêng Chăn đến Pạc Xê, Xavẳnnakhệt, Thà Khẹc 

bằng đường giao thông thuỷ dọc sông Mê Công và đã có tác dụng 

rất lớn trong phong trào cách mạng ở Lào lúc bấy giờ. Ngoài ra, Xứ 

uỷ còn sử dụng các tài liệu để tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, như 

cuốn “Đường cách mệnh” của đồng chí Nguyễn ái Quốc phát hành 

năm 1927, “Duy vật sử quan sơ học” do Trung ương Đảng Cộng 

sản Xiêm ấn hành82.  

Ngay sau khi ra đời, thực hiện chủ trương đã đề ra tại Đại hội 

tháng 9 năm 1934, Xứ uỷ lâm thời Ai Lao họp bàn chủ trương phối 

hợp với tổ chức đảng ở Trung Kỳ, Đảng Cộng sản Xiêm phát động 

                                                      
81

. Địa điểm sân bay Vặt Tày ngày nay, đây vừa là cơ quan báo vừa là cơ quan 

làm kinh tế của Xứ ủy (làm vườn, chăn nuôi thỏ, gà và buôn bán dầu hỏa từ Xiêm 

về) để gây tài chính cho Đảng.  
82

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.20. 
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một đợt đấu tranh kỷ niệm Xôviết Nghệ - Tĩnh (ngày 12 tháng 9), 

đòi quyền tự do dân chủ. Xứ uỷ quyết định tổ chức kỷ niệm Xôviết 

Nghệ - Tĩnh thật rầm rộ, với các hình thức tổ chức mít tinh ở Viêng 

Chăn, ở vùng mỏ, ở Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt; treo cờ, rải truyền 

đơn dọc theo sông Mê Công, v.v.. Các đồng chí trong Xứ uỷ được 

phân công về các địa phương tổ chức và lãnh đạo phong trào.  

 Thực hiện chủ trương của Xứ uỷ, ngày 12 tháng 9 năm 1934, 

các chi bộ cộng sản Viêng Chăn, khu mỏ Hỉn Bun (Thà Khẹc 

Xavẳnnakhệt, Pạc Xê... đã lãnh đạo quần chúng treo cờ đỏ búa 

liềm, rải truyền đơn để kỷ niệm bốn năm ngày Xôviết Nghệ - Tĩnh. 

Tại Viêng Chăn, chị em tiểu thương chợ Viêng Chăn tiến hành bãi 

thị với các khẩu hiệu đòi giảm thuế, không được vứt quang gánh. 

Trước sức đấu tranh của chị em, bọn thống trị phải chấp nhận yêu 

sách. Sau cuộc đấu tranh này, 30 công nhân làm nghề xe bò tổ chức 

bãi công đòi tăng lương, trả lương sòng phẳng, chống quỵt tiền 

công. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy, cuộc bãi công đã giành thắng 

lợi. Thắng lợi của hai cuộc đấu tranh trên đã cổ vũ học sinh Trường 

Kỹ nghệ thực hành tiến hành bãi khoá. Dưới sự tổ chức của Xứ uỷ 

Thanh niên cộng sản Đoàn đang học tại đây, học sinh đã đấu tranh 

đòi tăng lương, giảm giờ làm. Cuộc đấu tranh tuy bị thất bại, một 

số học sinh bị đuổi học, song đã góp phần tạo nên không khí đấu 

tranh sôi động ở Viêng Chăn trong ngày kỷ niệm Xôviết Nghệ - 

Tĩnh. 

 Trong các hoạt động kỷ niệm, lực lượng Thanh niên cộng sản 

Đoàn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt. Lực lượng tham gia đấu 

tranh phần lớn là anh chị em Việt kiều làm trong các công sở, một 

vài nơi đã có một số đồng chí Lào tham gia. Đợt đấu tranh này là 

một hoạt động phối hợp với cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Kỳ, 

Trung Kỳ, Nam Kỳ (Việt Nam). 

 Cùng với các hoạt động trên đây, các tổ chức quần chúng cách 
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mạng: phụ nữ, công hội đỏ, cứu tế đỏ, hội bồi bếp, hội xe bò, hội 

thợ may, hội học sinh, v.v. được tổ chức và phát triển ở nhiều nơi, 

nhất là ở Viêng Chăn. Các chi bộ Thanh niên cộng sản Đoàn phát 

triển ở Trường Kỹ nghệ thực hành, trường tiểu học và tại các phố. 

Các đoàn thể, như Công hội, Hội phản đế đồng minh được củng cố, 

thu hút nhiều người Lào yêu nước và tiến bộ.  

Phát hiện thấy sự phát triển của phong trào cách mạng, chính 

quyền thuộc địa tiến hành khủng bố, gây cho Đảng bộ Lào nhiều 

tổn thất.  

Xứ uỷ được thành lập hoạt động không đầy một tháng thì hầu 

hết xứ uỷ viên đều bị bắt, chỉ còn lại một đồng chí. Nhiều đảng 

viên và quần chúng người Việt tham gia các hoạt động trong đợt 

đấu tranh ngày 12 tháng 9 năm 1934 bị bắt và trục xuất về nước. 

Tuy nhiên, các chi bộ đảng ở Viêng Chăn, Pạc Xê, Thà Khẹc, 

Xavẳnnakhệt không bị lộ.  

Theo chỉ thị của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, tháng 10 

năm 1934, đồng chí xứ uỷ viên còn lại và các đảng viên cốt cán 

của Đảng bộ Lào họp ở Uđon (Xiêm), có đồng chí Lê Mạnh Trinh 

đại diện cho Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ dự, để kiểm điểm lại 

tình hình và tổ chức lại Xứ uỷ. Hội nghị cho rằng tuy bị khủng bố 

nhưng đợt đấu tranh kỷ niệm Xôviết Nghệ - Tĩnh đã thể hiện rõ sự 

tiến bộ đáng kể trong công tác tuyên truyền vận động của các tổ 

chức cơ sở đảng. Hội nghị đã bổ sung và củng cố Xứ uỷ. Đồng chí 

Phan Đình Hy (tức Quế) được cử làm bí thư. Xứ uỷ phân công các 

xứ uỷ viên phụ trách công vận, binh vận, báo chí. 

Sau khi Xứ uỷ được củng cố, phong trào cách mạng được đẩy 

mạnh. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh đòi 

quyền dân chủ phát triển rộng rãi ở Viêng Chăn, Thà Khẹc, 

Xavẳnnakhệt. Để đảm bảo an toàn, cơ quan báo Gương chung của 

Xứ uỷ chuyển sang Xiêm. Ngoài tờ báo Gương chung của Xứ uỷ, 
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Đảng bộ Lào chỉ đạo xuất bản thêm tờ Bạn trẻ83 của Thanh niên 

cộng sản Đoàn, phát hành chủ yếu ở Viêng Chăn, tờ Trẻ Lênin phát 

hành ở Xavẳnnakhệt; tờ Bạn thợ của công nhân; tờ Học sinh của 

Hội Học sinh để tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân lao 

động đứng lên làm cách mạng tự giải phóng. Các báo và truyền đơn 

đều in hai mặt, một mặt bằng tiếng Lào, mặt còn lại bằng tiếng 

Việt.  

Công tác xây dựng tổ chức đảng ở Ai Lao được đẩy mạnh. Đến 

cuối năm 1934, ở Lào có bốn chi bộ ở Viêng Chăn, Bò Nèng, Thà 

Khẹc và Phôn Tịu với 18 đảng viên84. Theo báo cáo của đồng chí 

Lê Hồng Phong gửi Quốc tế Cộng sản ngày 15 tháng 1 năm 1935, 

thời điểm này ở Lào có 16 đảng viên (7 đồng chí là thợ mỏ, 6 đồng 

chí ở Viêng Chăn, 3 đồng chí ở Xavẳnnakhệt), 3 đoàn viên Thanh 

niên cộng sản Đoàn. Tính đến ngày 15 tháng 2 năm 1935, Đảng bộ 

Lào có 32 đảng viên, trong đó có 28 đồng chí thuộc thành phần 

công nhân. Đảng bộ đã tổ chức được Thị uỷ Viêng Chăn (5 chi bộ), 

2 Tỉnh uỷ Xavẳnnakhệt và Thà Khẹc; các chi bộ đảng ở các mỏ Bò 

Nèng, Phôn Tịu, Thà Khẹc85.  

Các tổ chức quần chúng cũng có bước phát triển. Đoàn Thanh 

niên cộng sản phát triển từ 15 đồng chí cuối năm 193486 lên 25 

đồng chí tính đến ngày 15 tháng 2 năm 19353. Ban Chấp hành lâm 

                                                      
83

. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.186, 

ghi tên các tờ báo xuất bản ở Lào thời kỳ này là Tấm gương chung và Thanh niên. 

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng văn bản này dịch từ bản tiếng Pháp, do đó tên 

báo có thể dịch không thật sát với tên gốc. Trong cuốn sách này chúng tôi sử dụng 

tên báo theo hồi ký của các nhân chứng lịch sử (BBS).  
84

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.185. 
85

. 3, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.196, 

195. 
86

, 5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.187, 188. 
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thời Thanh niên cộng sản Đoàn Ai Lao và các chi bộ trực thuộc 

được tổ chức lại. Tổ chức Thanh niên cộng sản giữ vai trò chỉ huy 

các cuộc đấu tranh của thanh niên lao động tại Lào trong những 

năm 1934 - 19354.  

Liên đoàn Công hội đỏ xứ Ai Lao được thành lập với hệ thống 

ngang và dọc thống nhất đến cấp xứ. Tuy số lượng hội viên Công 

hội đỏ giảm từ 60 hội viên vào cuối năm 19345 xuống còn 55 hội 

viên tính đến ngày 15 tháng 2 năm 19356, song, so với toàn xứ 

Đông Dương thì Ai Lao vẫn là xứ có hệ thống tổ chức của Công 

hội đỏ phát triển nhất. Tại Viêng Chăn, các hội viên Công hội đỏ đã 

thâm nhập vào các hội ái hữu để hoạt động. Nghị quyết của Đại hội 

Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I ghi rõ: “ở Lào công hội vận 

động có phát triển”, “chỉ có đảng bộ Ai Lao biết chỉ đạo Công hội 

đỏ, lập ra tờ báo Bạn thợ riêng cho công hội”87.  

Ngoài ra, các tổ chức nhân dân khác cũng phát triển rất nhanh. 

Phân bộ Liên minh phản đế ở Lào hoạt động rất mạnh, thu hút được 

nhiều quần chúng Lào hăng hái tham gia. Cuối năm 1934, Phân bộ 

Liên minh phản đế Ai Lao có 12 người (ở Viêng Chăn)88, đến ngày 

15 tháng 2 năm 1935 tăng lên 69 người3. Phân bộ ra báo riêng làm 

cơ quan tuyên truyền, phối hợp cùng các chi bộ đảng và các đoàn thể 

quần chúng khác tổ chức những cuộc vận động chống khủng bố 

                                                      
4
. Nhận xét về phong trào thanh niên ở Lào, Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản 

Đông Dương lần thứ I ghi nhận: “bắt đầu tổ chức các chi bộ và các cơ quan chỉ đạo 

của Thanh niên Cộng sản Đoàn ở Lào”; “Thanh niên Cộng sản giữ địa vị chỉ huy các 

cuộc tranh đấu của thanh niên lao động một cách rất cương quyết (...) Viêng Chăn 

lại có xuất bản báo chương riêng của Thanh niên Cộng sản Đoàn” (Đảng Cộng sản 

Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.21, 79). 
87

, 3, 4, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.22, 

37, 195. 
88

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.188. 
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trắng ở Đông Dương, ở Việt Nam, bênh vực phong trào cách mạng 

Xiêm.  

Vào cuối năm 1934, Hội Cứu tế đỏ Ai Lao có 29 hội viên. 

Cùng với Hội Cứu tế đỏ ở Nam Kỳ, Hội Cứu tế đỏ Ai Lao là một 

trong hai hội “có thế lực” khá hơn cả so với các nơi khác ở Đông 

Dương4. Hội đã góp phần đấu tranh đòi thả tù chính trị ở Đông 

Dương, trong đó có các tù chính trị ở nhà đày Lao Bảo, Khám lớn 

Sài Gòn, nhà tù Côn Đảo..., giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng thoát 

khỏi nhà tù đế quốc trở về tham gia phong trào cách mạng  

Hội Thể thao Ai Lao cũng tăng từ 12 người5 lên 18 người tính 

đến ngày 15 tháng 2 năm 1935. Bên cạnh đó, đến đầu năm 1935, 

ở Lào còn có các hội phụ nữ (5 hội viên), sinh viên (20 người), 

binh sĩ (9 người)6. 

Do chính quyền thuộc địa kiểm soát rất gắt gao, đề phòng bị 

khủng bố nên Đảng bộ Lào chủ trương “bí mật lãnh đạo trong các 

cuộc đấu tranh của quần chúng (Lào)”89. Trong dịp kỷ niệm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương90, các chi bộ đảng ở Viêng 

Chăn, Xavẳnnakhệt, Thà Khẹc tiến hành nhiều hoạt động treo cờ 

Đảng, rải truyền đơn, treo khẩu hiệu... tuyên truyền về Đảng. Ngày 9 

tháng 1 năm 1935, truyền đơn viết bằng chữ Việt và chữ Lào cùng 

nhiều khẩu hiệu cách mạng xuất hiện ở Trường Trung học Pavie, sân 

bóng đá và tại một số ngôi chùa ở Viêng Chăn. Trong lúc thực hiện 

nhiệm vụ rải truyền đơn, một thanh niên cộng sản bị bắt.  

Trước tình hình đó, Xứ uỷ Ai Lao họp tại Thà Boốc (Xiêm) 

                                                      
5
. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.4, tr.188; 

t.5, tr.36. 
89

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.21. 
90

. Từ tháng 3 năm 1960 trở về trước, hằng năm Đảng lấy ngày 6 tháng 1 

năm 1930 là ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 
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quyết định tổ chức cuộc mít tinh tại chùa Cấm (Viêng Chăn) vào 

ngày mùng 2 Tết âm lịch ất Mùi của người Việt, tức ngày 5 tháng 2 

năm 1935, để phản đối sự khủng bố phong trào cách mạng của nhà 

cầm quyền thực dân Pháp, hô hào chống âm mưu địch gây thù hằn 

và kỳ thị giữa người Việt và người Lào. Đồng chí Phạm Văn Xô 

được giao nhiệm vụ lãnh đạo cuộc mít tinh. Lực lượng tham gia tổ 

chức cuộc mít tinh có các đoàn thể Công hội đỏ ở Viêng Chăn, Hội 

Phản đế liên minh và Đoàn Thanh niên cộng sản đóng vai trò nòng 

cốt. Đúng thời gian đã định, nhân lúc bà con người Việt đi lễ, cuộc 

mít tinh diễn ra với khoảng 400 người tham dự, trong đó có một số 

người Lào. Cuộc mít tinh sau đó trở thành cuộc biểu tình qua các 

phố rồi kéo đến đập phá nhà tên mật thám, yêu cầu trả tự do cho 

người bị bắt. 

Sau cuộc đấu tranh này, thực dân Pháp tiến hành khủng bố, 

nhiều đảng viên cộng sản bị bắt.  

Từ giữa tháng 12 năm 1934, Ban Chỉ huy ở ngoài tiến hành 

triệu tập đại biểu các xứ tham dự Đại hội. Ban Chỉ huy ở ngoài gửi 

thư nhờ Đảng Cộng sản Xiêm qua Cơ quan Đông Dương viện trợ 

bộ thông báo đến tổ chức đảng ở Lào và ở Bắc Trung Kỳ, yêu cầu 

cử đại biểu tham dự Đại hội.  

Nhận được chỉ thị của Ban Chỉ huy ở ngoài, từ ngày 21 đến 25 

tháng 2 năm 1935, Xứ uỷ Ai Lao tiến hành hội nghị ở Uđon (Xiêm) 

bổ sung xứ uỷ viên91, bàn các nhiệm vụ củng cố tổ chức đảng cấp 

dưới và thúc đẩy liên lạc giữa Xứ uỷ với các cấp; tổ chức Công hội 

đỏ toàn thành phố Viêng Chăn và triệu tập hội nghị bàn vấn đề phát 

triển hội viên mới, bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công hội đỏ 

                                                      
91

. Theo thư gửi Quốc tế Cộng sản ngày 31 tháng 3 năm 1935 của Ban Chỉ 

huy ở ngoài thì Xứ ủy Ai Lao có bốn công nhân, một tiểu thương, Xứ ủy có một 

công nhân người Lào. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 

t.5, tr.196.  
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Viêng Chăn; cử hai đồng chí Phan Đình Hy - Bí thư Xứ ủy và 

Phạm Văn Xô đại diện cho Đảng bộ Lào đi dự Đại hội lần thứ I 

Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Ma Cao. Sau đó, do yêu cầu chỉ 

đạo công tác nên đồng chí Phan Đình Hy ở lại, không đi dự Đại hội 

Đảng như đã định.  

Trong hoàn cảnh rất khó khăn, chỉ trong vòng sáu tháng từ khi 

Xứ bộ Ai Lao được thành lập, Xứ uỷ Ai Lao bị khủng bố, bị vỡ 

phải lập đi lập lại ba lần, song các đảng viên cộng sản ở Lào vẫn 

hoạt động, tích cực lãnh đạo phong trào trong xứ, đồng thời làm tốt 

nhiệm vụ do Ban Chỉ huy ở ngoài giao phó trong việc chuẩn bị Đại 

hội lần thứ I của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 

I của Đảng đã được các chi bộ đảng ở Lào nghiên cứu. Trong thư 

gửi Quốc tế Cộng sản ngày 31 tháng 3 năm 1935, Ban Chỉ huy ở 

ngoài đề nghị biểu dương những người cộng sản hoạt động ở Lào. 

Ban Chỉ huy ở ngoài viết: “Về chuẩn bị Đại hội của Đảng (...) ở 

Lào, công việc này khá tốt, do nói chung các đồng chí ở Lào đã 

thực hiện các công việc do Ban Chỉ huy ở ngoài đề ra (...) Cần biểu 

dương tổ chức ở Lào, vì trong sáu tháng, khủng bố trắng đã làm 

đảo lộn gần toàn bộ xứ uỷ ba lần, nhưng xứ uỷ vẫn được khôi 

phục”92. 

Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra từ ngày 

27 đến 31 tháng 3 năm 1935, tại một địa điểm ở phố Quan Công 

(Ma Cao, Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu; đại biểu 

của Đảng bộ Lào là Phạm Văn Xô - Uỷ viên Xứ uỷ Ai Lao. Đại hội 

đã thảo luận và thông qua các văn kiện do Ban Chỉ huy ở ngoài 

soạn thảo, như Báo cáo chính trị, báo cáo về công tác đã qua của 

Ban Chỉ huy ở ngoài; về nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ở ngoài và các 

quan hệ của Ban với Ban Trung ương Đảng; về Điều lệ của Đảng.  
                                                      
92

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.190-

191, 34. 
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Đại hội nhận định, cùng với Nam Kỳ, phong trào công nhân ở 

Lào là một trong hai khu vực có phong trào mạnh nhất Đông 

Dương với những cuộc đấu tranh “đặc sắc” của thợ mỏ, culi xe bò, 

của công nhân bồi bếp... đã lôi kéo được cả người dân tộc thiểu số 

và người ngoại quốc tham gia. Nghị quyết Đại hội viết: “Một điều 

đặc sắc là đại đa số cuộc bãi công, biểu tình do Đảng ta chỉ đạo trong 

khoảng hai năm nay (như ở Lào, Bắc Kỳ và nhiều chỗ ở Nam Kỳ) 

đều được thắng lợi hoặc hoàn toàn, hoặc từng phần, khiến cho quần 

chúng thêm hăng hái tranh đấu”2. 

 Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tình hình khôi phục hệ thống 

tổ chức đảng và phong trào quần chúng qua gần năm năm đấu 

tranh, Đại hội đã xác định toàn Đảng phải tập trung thực hiện ba 

nhiệm vụ chính: Một là, củng cố và phát triển Đảng; Hai là, thâu 

phục quảng đại quần chúng lao động; Ba là, chống chiến tranh đế 

quốc.  

Đại hội ra nhiều nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân 

vận động, Phụ nữ vận động, Thanh niên vận động, Cứu tế đỏ 

Đông Dương vận động, về Công tác trong các dân tộc thiểu số, về 

Công tác Phản đế liên minh, về Vận động binh lính, về Đội tự 

vệ..., trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ của Đảng đối với phong trào 

cách mạng ở Lào cũng như mối liên kết giữa phong trào đấu tranh 

ở Lào và phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Nghị 

quyết Đại hội ghi rõ “Đảng cần phải phát triển và củng cố Công 

hội đỏ đã có”93 ở Lào.  

Đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên hợp mật thiết 

các dân tộc Đông Dương để chống kẻ thù chung trên cơ sở lấy 

nguyên tắc chân thật, tự do và bình đẳng cách mạng làm căn bản. 

Đại hội nhấn mạnh khẩu hiệu “Cho các dân tộc được quyền tự 

                                                      
93

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.37, 72. 
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quyết” đã được nêu trong chương trình hành động của Đảng năm 

1932. Nghị quyết viết: “Đảng Cộng sản thừa nhận cho các dân tộc 

được quyền tự do hoàn toàn (...) Sau khi đánh đổ được ách đế quốc 

Pháp ra khỏi xứ Đông Dương rồi, các dân tộc có quyền tự quyết, 

nghĩa là tuỳ theo ý chí của họ, họ muốn theo Liên bang Cộng hoà 

Xôviết Đông Dương, hoặc muốn lập ra nhà nước độc lập, muốn 

theo chính thể nào cũng được, chính phủ Xôviết công nông binh 

Đông Dương quyết không can thiệp và ngăn trở”2. Trên cơ sở đó, 

Đại hội chủ trương phải kiên quyết đưa các phần tử tích cực người 

Lào vào chiếm đa số trong các cơ quan chỉ đạo của Đảng, của các 

đoàn thể cách mạng ở Lào; Xứ uỷ Ai Lao phải sử dụng đủ phương 

pháp xuất bản báo chương, truyền đơn và các tài liệu bằng chữ dân 

tộc; kịch liệt đấu tranh chống áp bức, bóc lột; củng cố tình cảm và 

sợi dây liên lạc với nhân dân lao động Việt Nam; chống địa phương 

chủ nghĩa đồng thời chống xu hướng vị chủng, chủ nghĩa sôvanh 

của các cán bộ người Việt Nam đối với người lao động Lào.  

Đại hội bầu Ban Trung ương Chấp uỷ gồm 13 đồng chí, trong 

đó, Đảng bộ Ai Lao vinh dự có hai đồng chí được bầu vào Ban 

Chấp hành là đồng chí Phan Đình Hy (tức Quế) và đồng chí Phạm 

Văn Xô. 

Sau Đại hội Đảng, các văn kiện Đại hội được phân phát tới 

Lào94 và thổi vào phong trào cách mạng Lào một sinh khí đấu 

tranh mới. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1935, bất chấp lệnh giới nghiêm của Toàn 

quyền Đông Dương cùng việc chính quyền thuộc địa tăng cường 

các biện pháp trấn áp, dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, công 

nhân mỏ người Lào và người Việt Nam tiến hành bãi công95. Học 

                                                      
94

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.58. 
95

. Trong báo cáo của đồng chí Văn Tân (Hoàng Vĩnh Tuy), đại biểu Đảng 



        CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUAN HỆ... 

 

 

67 

sinh người Việt và người Lào ở Trường Kỹ nghệ thực hành Viêng 

Chăn tiến hành một cuộc bãi công lớn trong vòng một tuần lễ. Năm 

công nhân người Việt bị đuổi về nước và 30 công nhân Lào bị sa 

thải. Nhiều nơi ở Lào rải truyền đơn và treo cờ đỏ búa liềm96. 

Trong tháng 5 năm 1935, Xứ uỷ Ai Lao lãnh đạo các cuộc biểu tình 

kéo dài ba tuần lễ nổ ra ở Viêng Chăn, Bò Nèng, Phôn Tịu. Trong 

Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, đầu năm 1936, Ban Chỉ huy ở ngoài 

viết: “Mặc dầu có nạn khủng bố, Đảng đã có thể tổ chức hai cuộc 

đình công chính trị ở Lào trong ba tuần lễ vào dịp 1-5-1935”97.  

Chính quyền thuộc địa tiến hành khủng bố phong trào cách 

mạng Ai Lao. Tháng 5 năm 1935, đồng chí Phan Đình Hy, Uỷ viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Xứ uỷ Ai Lao cùng ba xứ uỷ viên bị bắt. 

Ngày 6 tháng 6 năm 1935, đồng chí Phạm Văn Xô vừa dự Đại hội 

Đảng về đến bản Noỏng Bua (tỉnh Uđon - Xiêm) thì bị bắt. Tuy 

nhiên, các chi bộ đảng và tổ chức quần chúng vẫn tồn tại. 

Giữa năm 1935, Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

viết thư cho Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, chỉ rõ: Cơ quan 

Đông Dương viện trợ bộ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, sau Đại 

hội Ma Cao đã có Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

lãnh đạo phong trào cách mạng nên những người trong Cơ quan 

Đông Dương viện trợ bộ sẽ trở thành thông tin viên của Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài. Thực hiện chỉ thị 

                                                                                                                             

Cộng sản Đông Dương tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, tại phiên họp thứ 31 

ngày 11 tháng 8 năm 1935, có đoạn viết: “Ba năm gần đây (...) ở Lào có một số 

cuộc bãi công của công nhân mỏ. Người tham gia chủ yếu những cuộc bãi công ấy 

là công nhân Lào. Đồng thời còn có những cuộc nổi dậy của nông dân Lào và Cao 

Miên nữa” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.328-

329). 
96

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.293-294. 
97

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.59, 46.  
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trên đây, Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ giải thể vào tháng 6 

năm 1935. Từ đây, Đảng bộ Lào nhận sự chỉ đạo trực tiếp của 

Trung ương Đảng. 

Để tăng cường sự lãnh đạo phong trào cách mạng Lào, tháng 7 

năm 1935, Ban Chỉ huy ở ngoài và Ban Trung ương phân công 

một đồng chí tới Lào, song đồng chí này bị bắt tại Xiêm tháng 8 

năm 1935. 

Từ tháng 9 năm 1935, do điều kiện khó khăn, nhiều uỷ viên 

Trung ương lần lượt sa lưới mật thám, Ban Trung ương Đảng 

không còn nên phong trào cách mạng ở Lào đặt dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp của Ban Chỉ huy ở ngoài2. Do Xứ uỷ Ai Lao bị vỡ nên 

Ban Chỉ huy ở ngoài gấp rút chỉ đạo tái lập Xứ uỷ để kịp thời lãnh 

đạo phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi.  

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy ở ngoài, được sự giúp đỡ của 

Đảng Cộng sản Xiêm, Xứ uỷ Ai Lao được tái lập vào tháng 9 năm 

193598, gồm ba uỷ viên. Xứ uỷ lãnh đạo hai Tỉnh uỷ Viêng Chăn và 

Xavẳnnakhệt; các tổ chức đảng ở Bò Nèng, Phôn Tịu, Thà Khẹc, 

Pạc Xê, Xiêng Khoảng2. Tháng 11 năm 1935, Xứ uỷ Ai Lao tổ 

chức hội nghị tại Na Kè thuộc huyện Phạnôm tỉnh Nakhon Phạnôm 

(Xiêm) để củng cố Xứ uỷ.  

Các tổ chức quần chúng như Hội Phụ nữ, Hội Sinh viên, Cứu tế 

đỏ và Liên minh phản đế tiếp tục được củng cố. Bên cạnh đó, Hội 

Nông dân ở Lào bắt đầu được tổ chức. Các tổ chức đảng và quần 

chúng ở Lào đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xuất bản đều đặn 

bảy tờ báo bất hợp pháp. Cùng với sự khôi phục của Xứ uỷ, nhiều 

cuộc đấu tranh của công nhân, binh lính nổ ra ở Phôn Tịu, Thà 

Khẹc, Viêng Chăn... Đáng chú ý là cuộc bãi thao của 62 binh lính 

khố xanh người Việt và người Lào diễn ra ở Thà Khẹc phản đối sự 
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, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.6, tr.49, 47, 

56. 
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ngược đãi của chỉ huy Pháp, buộc chúng phải nhượng bộ. Phong 

trào đấu tranh vũ trang của các bộ tộc Lào cũng diễn ra ở các tỉnh 

Xalavăn, áttapư, Chămpaxắc, trong đó, nổi bật nhất là các hoạt 

động của nghĩa quân do ông Kẹo và ông Cômmađăm đứng đầu, có 

sự tham gia của dân tộc Xơđăng ở Tây Nguyên - Việt Nam. Trong 

báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, đầu năm 1936, Ban Chỉ huy ở ngoài 

viết: “Phải nói rằng các đồng chí ở Lào hoạt động tốt. Các tổ chức 

quần chúng rất tích cực”3. 

Trong những năm 1930 - 1935, trong khi phong trào cách mạng 

ở Việt Nam bị khủng bố, gặp nhiều khó khăn, phong trào cách 

mạng ở Lào đạt nhiều bước tiến triển. Mặc dù chưa có sự phối hợp 

chặt chẽ, đồng đều, song các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam và Lào đã ảnh hưởng lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự ra đời 

của các đoàn thể yêu nước và cách mạng, các tổ chức đảng ở Lào; 

sự phát triển của phong trào cách mạng Lào, đặc biệt là các cuộc 

đấu tranh ủng hộ Xôviết Nghệ - Tĩnh đã góp phần khôi phục phong 

trào cách mạng và tổ chức đảng ở Việt Nam. Trong các cuộc đấu 

tranh ở các khu mỏ, ở công trường làm đường 9, đường 13, ở 

Trường Kỹ nghệ thực hành Viêng Chăn..., công nhân mỏ, học sinh 

và binh lính người Việt đã sát cánh cùng công nhân, học sinh và 

binh lính người Lào đấu tranh là những hình ảnh đẹp về mối liên hệ 

mật thiết giữa những người yêu nước của hai dân tộc. 

Chính địa bàn và phong trào đấu tranh của nhân dân Lào đã 

làm xuất hiện và rèn luyện nhiều đảng viên ưu tú người Việt Nam, 

trong đó có những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng. Sự ra đời 

của Xứ uỷ Ai Lao (tháng 9 năm 1934) là một dấu mốc quan trọng 

trong lịch sử đấu tranh yêu nước của nhân dân các bộ tộc Lào, 

khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Lào đối với 

cách mạng Lào. 



        CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUAN HỆ... 

 

 

70 

b) Đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, chống chủ 

nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới (1936 - 1939) 

Từ cuối năm 1935, đầu 1936, tình hình thế giới có những diễn 

biến ngày càng phức tạp với sự hình thành của Liên minh phát xít 

Đức - Italia - Nhật Bản. Nhật ráo riết chuẩn bị kế hoạch xâm lược 

Trung Quốc. 

Trước tình hình chủ nghĩa phát xít ra đời, ráo riết chuẩn bị gây 

chiến tranh, với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân thế giới, 

phong trào cộng sản quốc tế đã chuyển hướng đấu tranh, nhằm 

mục tiêu chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh. Chủ 

trương thành lập Mặt trận công nhân thống nhất, Mặt trận dân tộc 

thống nhất rộng rãi nhằm tập hợp quần chúng chống chủ nghĩa 

phát xít và nguy cơ chiến tranh của Đại hội lần thứ VII Quốc tế 

Cộng sản, cùng với những thay đổi trong quan điểm lãnh đạo của 

tổ chức này đã mang lại một sinh khí mới cho phong trào cộng sản 

và công nhân quốc tế, có tác động đặc biệt quan trọng đến cuộc 

đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Đông 

Dương.  

Tại Pháp, Mặt trận Nhân dân Pháp hình thành từ tháng 7 năm 

1934 với thoả ước thống nhất hành động giữa Đảng Cộng sản và 

Đảng Xã hội về tổ chức mít tinh, biểu tình chống chủ nghĩa phát 

xít. Ngày 12 tháng 1 năm 1936, liên minh này công bố Chương trình 

của Mặt trận Nhân dân. Tháng 5 năm 1936, Mặt trận Nhân dân 

Pháp tiếp tục giành thắng lợi trong vòng bầu cử thứ hai vào Quốc 

hội Pháp. Ngày 4 tháng 6 năm 1936, Chính phủ mới được thành lập 

trên cơ sở thắng lợi của Mặt trận Nhân dân do Léon Blum đứng 

đầu. Chính phủ mới tuyên bố thực hiện Chương trình của Mặt trận 

Nhân dân, tiến hành cải cách chính trị - xã hội, chống chủ nghĩa 

phát xít, ban hành một số chính sách tự do, dân chủ cho các thuộc 
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địa. Sự kiện này đã tạo ra những thuận lợi cho cuộc đấu tranh của 

nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có nhân dân Đông Dương.  

Những thay đổi của tình hình quốc tế, đặc biệt là chủ trương 

mới của Quốc tế Cộng sản có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng 

Đông Dương. Thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp đã có những 

tác động tích cực đến các nước thuộc địa. Chính phủ Pháp buộc 

phải thực hiện những cải cách theo hướng nới rộng các quyền tự 

do, dân chủ ở Đông Dương. Đây chính là những điều kiện hết sức 

thuận lợi cho Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo phong trào đấu 

tranh của nhân dân đòi dân sinh, dân chủ.  

Theo tinh thần chỉ đạo của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng 

sản, trước những chuyển biến thuận lợi của tình hình thế giới và 

trong xứ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chuyển hướng đấu tranh 

nhằm mục tiêu chống phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát 

xít và chiến tranh, đòi các quyền tự do, dân chủ. Đảng chủ trương 

thành lập Mặt trận dân tộc phản đế là “nhiệm vụ trọng tâm”99. Mặt 

trận dân tộc phản đế không phải là hình thức liên kết bí mật với các 

đảng cách mạng dân tộc trên cơ sở đòi lật đổ chủ nghĩa đế quốc và 

phong kiến bản xứ, thành lập chính phủ dân chủ và độc lập hoàn 

toàn cho Đông Dương, mà là một “tổ chức công khai nhất của 

đông đảo quần chúng”, bao gồm tất cả các đảng phái, các tầng lớp 

nhân dân kể cả người nước ngoài, cùng nhau đấu tranh đòi các 

quyền dân sinh, dân chủ.  

Chủ trương của Đảng đã mở ra cao trào đấu tranh đòi các quyền 

lợi dân sinh, dân chủ, tự do, cơm áo, hoà bình rộng khắp ở Đông 

Dương. Tại Việt Nam, hệ thống tổ chức đảng được khôi phục, phong 

trào đấu tranh đòi tự do, cơm áo diễn ra sôi nổi, rầm rộ khắp cả nước, 
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, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.73, 49, 

56. 
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tiêu biểu là các phong trào đấu tranh đòi triệu tập Đại hội Đông 

Dương diễn ra tại Việt Nam vào mùa Thu 1936; đón Gôđa và Brêviê 

đầu năm 1937; đấu tranh đòi tự do báo chí và tự do tuyển cử vào các 

cơ quan chính quyền do thực dân Pháp lập ra... 

Trong khi phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm 

mục tiêu dân sinh, dân chủ bùng lan khắp nơi thì phong trào đấu 

tranh của nhân dân Lào lại gặp nhiều khó khăn.  

Sau khi được lập lại vào tháng 9 năm 1935, được củng cố vào 

tháng 11 năm 1935, đến giữa năm 1936, tổ chức đảng ở Lào gồm 

xứ uỷ, các tỉnh uỷ Viêng Chăn, Xavẳnnakhệt và các tổ chức địa 

phương ở Bò Nèng, Phôn Tịu, Thà Khẹc, Pạc Xê, Xiêng Khoảng2. 

Toàn Đảng bộ có 28 đảng viên, hơn 30 đoàn viên Thanh niên 

cộng sản3. Ngoài ra, còn có một số hiệp hội công đoàn, hội phụ nữ, 

hội sinh viên, một vài nhóm phản đế và năm tờ báo100. Trong thư 

công khai của Trung ương gửi các đồng chí toàn Đảng, tháng 6 năm 

1936, Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đánh giá về 

phong trào đấu tranh ở Lào cuối năm 1935 đầu năm 1936 như sau: 

“Cao trào cách mạng vẫn kế tiếp lên, những cuộc bãi công chính trị ở 

Vientiane (Viêng Chăn), Boneng (Bò Nèng), Bontiou (Phôn Tịu), 

các cuộc bãi công của thợ nhà máy in, máy gạo, làm đồ sứ, vườn 

nuôi, culi xe kéo, các cuộc bãi khoá của học sinh, bãi thực của các 

chính trị phạm, bãi thị của các tiểu thương gia, tiêu biểu rằng quần 
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. “Báo cáo của Ban Chỉ huy ở ngoài gửi Quốc tế Cộng sản” trong Đảng Cộng 

sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.365.  

Trong thư công khai của Trung ương gửi các đồng chí toàn Đảng, tháng 6 

năm 1936, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đánh giá về 

công tác tuyên truyền trong xứ và nhận định trong hoàn cảnh khó khăn, công tác 

tuyên truyền của Đảng rất yếu, một số đảng bộ đã biết tự động phát triển công tác 

tuyên truyền như “chỉ một Đảng bộ Ai Lao, mà chỉ đạo bảy tờ báo bí mật xuất bản 

khá thường”, xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, 

tr.19.  
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chúng lao khổ càng ngày càng cách mạng hoá”101. 

Phát hiện thấy sự phát triển của phong trào cách mạng Ai Lao, 

chính quyền thuộc địa tiến hành một cuộc khủng bố lớn phong trào 

cách mạng trong xứ vào đầu năm 1936. Cuộc khủng bố của địch đã 

gây tổn thất lớn cho Đảng bộ và cho phong trào cách mạng ở Lào. 

Hơn 400 chiến sĩ cách mạng người Việt bị bắt và bị trục xuất. Phần 

lớn các uỷ viên Xứ uỷ Ai Lao bị bắt, chỉ còn hai đồng chí thoát 

được sang Xiêm. Xứ uỷ bị vỡ3.  

Từ sau Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương, trong 

Đảng Cộng sản Xiêm xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ. Đến đầu 

năm 1936, cơ quan lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Xiêm 

nảy sinh hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, chia thành hai nhóm 

“phê phán nhau kịch liệt và vô nguyên tắc và làm việc tách rời 

nhau”, “Vấn đề bè phái ở Xiêm đã gây ra ảnh hưởng rất xấu đến 

Lào”102. Giữa năm 1936, Đảng Cộng sản Xiêm bị khủng bố, nhiều 

đồng chí cán bộ chủ chốt bị chính quyền Xiêm bắt giam. Mối liên 

lạc giữa Ban Chỉ huy ở ngoài với Lào vốn thông qua Đảng Cộng 

sản Xiêm bị gián đoạn. Trong báo cáo của Ban Trung ương gửi 

Quốc tế Cộng sản (ngày 10 tháng 9 năm 1937), viết: “Trước đây, 

Ban Chỉ huy ở ngoài có những liên lạc với các tổ chức của Lào 

qua trung gian của Đảng Cộng sản Xiêm. Từ lúc Đảng này bị cuộc 

đại khủng bố trắng đánh phá, các tổ chức của Lào cũng chịu cực 

                                                      
101

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 17.  
3
. Có tài liệu viết trong cuộc lùng sục tại Lào đầu năm 1936, mật thám Pháp bắt 

được 73 đảng viên, trong đó ở Xiêng Vảng: 5 người, Thà Khẹc và khu mỏ: 25 người, 

Viêng Chăn: 27 người, Xavẳnnakhệt: 11 người, Pạc Xê; 5 người. Xem Geoffrey C. 

Gun: Political Struggles in Laos (1936 - 1954), Edition Duang Kamol, Siam Square, 

Bangkok, Thailand, 1988, p.67.  
102

. “Báo cáo của Ban Chỉ huy ở ngoài gửi Quốc tế Cộng sản” trong Đảng Cộng 

sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.5, tr.368, 369.  
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về các vấn đề liên lạc của họ”103. 

Mặt khác, trong thời gian đầu năm 1936, do gặp nhiều khó 

khăn, sự lãnh đạo của Ban Chỉ huy ở ngoài đối với Lào cũng không 

được liên tục và sâu sát. Công cuộc xây dựng tổ chức đảng và 

phong trào cách mạng ở Lào bước vào giai đoạn khó khăn. 

 Ngày 17 tháng 7 năm 1936, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng 

Cộng sản Đông Dương gửi thư cho Xứ uỷ Ai Lao thông báo đã chỉ 

định hai hoặc ba đồng chí đến Lào để “tạo được một sự thúc đẩy 

mới cho những hoạt động ở Lào” và giúp đỡ phân bộ của Lào và 

Đông Bắc Xiêm3. Tuy nhiên, do Xứ uỷ Ai Lao đã bị vỡ nên việc 

liên hệ trên không đạt kết quả. 

Ngày 26 tháng 7 năm 1936, các đồng chí Ban Chỉ huy ở ngoài 

và Trung ương tiến hành hội nghị bàn công tác khôi phục Đảng và 

phong trào cách mạng, lãnh đạo các cuộc đấu tranh theo tinh thần 

chỉ đạo của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. Hội nghị thông 

qua chỉ thị yêu cầu các cấp bộ đảng chủ động thành lập Mặt trận 

dân tộc phản đế nhằm tập hợp tất cả các đảng phái, các tầng lớp 

nhân dân đấu tranh đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ. Đối với 

Lào, Hội nghị cho rằng phải có yêu sách đấu tranh riêng phù hợp 

với điều kiện của xứ. Theo đó, Lào có thể nêu yêu sách đòi xoá bỏ 

các luật lệ bản xứ, cải cách các cơ quan đại diện, hội đồng hàng 

tỉnh, biến chúng thành những cơ quan đại diện cho nhân dân. Nghị 

quyết Hội nghị viết: “Mặt trận dân tộc phản đế bao gồm tất cả các 

đảng phái và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phụ thuộc vào dân 

tộc nào - dù là người Pháp, người Việt, người Lào hay các dân tộc 

thiểu số khác, miễn là họ nhất trí tranh đấu để thực hiện những yêu 

sách đã nêu ra”104. 

                                                      
103

, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.302, 71. 
104

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.81, 85. 
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Hội nghị cũng cho rằng để thích hợp với các điều kiện đấu tranh 

giải phóng dân tộc, đối với các nơi giai cấp vô sản hãy còn ít như ở 

Lào, “cần phải thành lập các đảng cách mạng dân tộc cho dân bản 

xứ (...) như vậy không có nghĩa là chúng ta phải thủ tiêu các tổ chức 

Đảng Cộng sản ở những xứ này. Để lãnh đạo tốt các đảng dân tộc 

chủ nghĩa ấy và phong trào giải phóng dân tộc ở những xứ này, 

chúng ta phải tổ chức và tăng cường các chi bộ cộng sản”2. 

Từ tháng 10 năm 1936, Trung ương Đảng Cộng sản Đông 

Dương chuyển về đóng cơ quan tại Nam Kỳ (Việt Nam) để trực 

tiếp chỉ đạo phong trào đấu tranh trong xứ và đã có nhiều chỉ đạo 

đối với phong trào cách mạng của nhân dân Lào.  

Trong các ngày 13, 14 tháng 3 năm 1937, Ban Trung ương họp 

Hội nghị mở rộng tại Nam Kỳ. Hội nghị đã bàn những biện pháp 

lập Mặt trận thống nhất nhân dân Đông Dương, phương pháp đấu 

tranh, tuyên truyền, cổ động... trong tình hình mới.  

Tiếp đó, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 1937, Ban 

Trung ương tiến hành Hội nghị mở rộng tại Nam Kỳ. Đối với 

phong trào cách mạng Lào, Hội nghị nhận định: “Các đảng bộ ở 

Lào vẫn còn chưa khôi phục đảng bộ”105. Do đó, cùng với việc đặt 

công tác xây dựng đảng là công tác quan trọng hàng đầu trong 

những nhiệm vụ cần kíp của Đảng, Hội nghị đề ra nhiệm vụ “mở 

rộng và củng cố các đảng bộ đã có, kế tiếp khôi phục cơ sở cũ của 

Đảng ở Ai Lao”2.  

Sau một thời gian chỉ đạo toàn Đảng đẩy mạnh lãnh đạo phong 

trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, xây dựng và phát triển hệ 

thống tổ chức, các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, Ban Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức Hội nghị toàn thể vào 
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, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.273, 

288, 348. 
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các ngày 29, 30 tháng 3 năm 1938, tại Tân Thới Nhất, gần Bà 

Điểm, Hóc Môn, Gia Định. 

Kiểm điểm “công tác nội bộ” của Đảng, Hội nghị nhận định: số 

lượng đảng viên tăng 60%; ảnh hưởng của Đảng lan rộng trong quần 

chúng, Đảng chỉ đạo được công tác công khai, Ban Trung ương và 

các Xứ uỷ đã chỉ đạo được các đồng chí công khai tương đương... 

Tuy nhiên, cơ sở đảng chưa khôi phục được ở Lào, còn yếu ở Cao 

Miên, ở thành thị, tỉnh lỵ yếu hơn ở nông thôn; một bộ phận đảng 

viên nhiễm thói cô độc... Nghị quyết Hội nghị viết: “Điều khuyết 

điểm lớn là Đảng chưa có cơ sở ở Lào, ở Cao Miên thì rất yếu và thế 

lực ở tỉnh thành và tỉnh lỵ yếu hơn ở thôn quê”3. 

Hội nghị đã quyết định những vấn đề xây dựng đảng về mặt tổ 

chức, như củng cố những cơ sở đã có, lập cơ sở mới, chú trọng phát 

triển ở các thành phố, đồn điền, vùng công nghiệp tập trung; tăng 

cường công tác giao thông liên lạc giữa các cơ quan lãnh đạo các 

cấp, các xứ uỷ phải tổ chức các cơ quan giao thông chuyên môn... 

 Trước tình hình tổ chức đảng ở Trung Kỳ đã phát triển và liên 

lạc được với nhau, Hội nghị quyết định tổ chức lại Xứ uỷ Trung Kỳ 

và “giao cho Xứ ủy Trung Kỳ tìm mối liên lạc với Ai Lao”106. Tuy 

nhiên, do Xứ uỷ Trung Kỳ mới lập lại, cơ sở đảng ở Lào bị đánh 

phá và gặp những khó khăn nên chủ trương khôi phục tổ chức đảng 

ở Lào không thực hiện được107. 

Trong khi sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương với 

cách mạng Lào gặp khó khăn, các đảng viên người Việt hoạt động 

trên địa bàn Lào, Xiêm đã chủ động công tác, lập lại các chi bộ 

                                                      
106

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 358-359.  
107

. Sau Hội nghị, vào ngày 5 tháng 4 năm 1938, Ban Chấp hành Trung ương 

gửi báo cáo tới Quốc tế Cộng sản, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi chưa tìm được mối 

với Ai Lao”, trong Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, 

tr.370. 
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đảng để lãnh đạo phong trào nhân dân Lào nhằm các mục tiêu dân 

sinh, dân chủ. Một năm sau khi Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ 

của Đảng Cộng sản Xiêm giải thể theo quyết định của Đại hội lần 

thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3 năm 1935), vào đầu 

năm 1937, Ban Trung - Lào viện trợ108 thuộc Đảng Cộng sản 

Xiêm được thành lập để giúp đỡ công tác gây dựng cơ sở đảng ở 

Trung Kỳ và Lào.  

Dưới sự giúp đỡ của Ban Trung - Lào viện trợ, một số chi bộ 

đảng được thành lập ở Lào và nhận chủ trương mới của Đảng về 

chuyển hướng đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Tuy nhiên, 

các chi bộ đảng ở Lào không bắt được liên lạc trực tiếp với Ban Chỉ 

huy ở ngoài và Ban Trung ương Đảng nên gặp nhiều khó khăn 

trong hoạt động, nhất là từ tháng 6 năm 1938, khi người phụ trách 

Ban Trung - Lào viện trợ là Nguyễn Chính Giao, ủy viên người 

Việt duy nhất trong Ban Trung ương Đảng Cộng sản Xiêm - Bí thư 

Xứ uỷ Đông Bắc Xiêm bị bắt.  

Trong thời gian này, mặc dù gặp nhiều khó khăn, sự lãnh đạo 

của Ban Chỉ huy ở ngoài, sau đó là của Ban Trung ương Đảng 

Cộng sản Đông Dương, đối với Lào không được liên tục và sâu sát, 

tổ chức đảng bị tổn thất, song những đảng viên cốt cán trung kiên 

đã tổ chức quần chúng công nhân, giới buôn bán, học sinh người 

Việt và người Lào ở Viêng Chăn, Thà Khẹc, Xiêng Khoảng... đứng 

lên đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ. Ngày 25 tháng 10 

năm 1936, 60 công nhân người Việt và người Lào ở mỏ thiếc Phôn 

Tịu đình công đòi bỏ việc một giờ để phản đối chủ mỏ không trả 

lương. Ngày 22 tháng 2 năm 1937, thợ may ở Viêng Chăn đấu 

                                                      
108

. Chánh mật thám Đông Dương (ngày 2 tháng 2 năm 1939), Công văn mật, số 

559-SG, gửi các chánh sở mật thám Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Phnôm Pênh, Viêng 

Chăn, các chánh mật thám Thà Khẹc, Vinh, về Nguyễn Chính Cầu tức Phây về 

Đông Dương, Hà Nội. Bản dịch lưu tại Viện Lịch sử Đảng. 
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tranh đòi tăng giá công may lên 10% và đòi được lập nghiệp đoàn 

thợ may. Tháng 3 năm 1937, công nhân nhà máy điện Viêng Chăn 

đấu tranh đòi tăng lương, đòi tiền thuốc chữa bệnh cho công nhân. 

Ngày 2 tháng 2 năm 1939, công nhân làm đường 13 ở bắc Thà 

Khẹc thuộc hãng Compagnie Coloniale đấu tranh đòi chủ hãng thi 

hành điều ước khoán việc theo hợp đồng và thanh toán tiền để công 

nhân nghỉ Tết.  

Trước tình hình phong trào Lào không còn đầu mối lãnh đạo, 

sau khi bắt được liên lạc với Xứ uỷ Bắc Kỳ vào cuối năm 1938, 

một bộ phận đảng viên người Việt hoạt động trong Đảng Cộng sản 

Xiêm chủ trương chuyển sang hoạt động trong Đảng Cộng sản 

Đông Dương, chia nhau đi bắt mối, lập các chi bộ đảng ở Lào và 

xúc tiến lập lại Xứ uỷ Ai Lao. 

Thực hiện chủ trương đó, trong hai ngày 7 và 8 tháng 2 năm 1939, 

một số đồng chí đảng viên của Đảng Cộng sản Xiêm cùng một số 

đảng viên của Thà Khẹc và khu mỏ tổ chức hội nghị tại trại cưa Xála 

Hỉn Khăn (Thà Khẹc), đề ra các biện pháp phát triển cơ sở ở khu mỏ, 

thị xã Thà Khẹc, khu vực công nhân làm đường ở Pạc Xan; đồng thời 

xúc tiến công tác trong hai tỉnh Viêng Chăn và Xavẳnnakhệt. Hội nghị 

đã bầu Xứ uỷ lâm thời Ai Lao gồm ba đồng chí109.  

Tuy nhiên, Xứ uỷ vừa thành lập được một ngày thì tất cả các xứ 

uỷ viên bị địch bắt. Tiếp đó, ngày 20 tháng 3 năm 1939, chính 

quyền thực dân tiến hành một cuộc khủng bố, bắt các đảng viên 

cộng sản Đông Dương tại các địa phương Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt, 

                                                      
109

. Xem Nguyễn Chính Giao: Nhớ lại quãng đời 50 năm hoạt động cách mạng 

(1929 - 1979). Sau một thời gian bị nhà đương cục Xiêm giam giữ, đồng chí Nguyễn 

Chính Giao đã khôn khéo trốn thoát và trở về Việt Nam, bắt liên lạc với các đồng 

chí trong Xứ ủy Bắc Kỳ. Cuối năm 1938 đầu năm 1939, đồng chí quay về Lào hoạt 

động. Theo tài liệu Biên niên những sự kiện chính trị về Lào thì Hội nghị thành lập 

Xứ ủy diễn ra vào ngày 2 tháng 3 năm 1939. 
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Pạc Xê và khu mỏ Bò Nèng, Phôn Tịu. 

Tuy các chi bộ đảng bị đánh phá, phong trào cách mạng Lào 

gặp rất nhiều khó khăn và tạm lắng xuống, song ở một vài nơi vẫn 

nổ ra một số cuộc đấu tranh, như: cuộc biểu tình của 40 công nhân 

người Lào và người Việt ở Thà Khẹc (ngày 1 tháng 5 năm 1939)110; 

cuộc đấu tranh bãi thị của những người bán củi ở Viêng Chăn phản 

đối việc tăng thuế của cảnh sát (ngày 25 tháng 9 năm 1939). Công 

nhân ở Lào còn gửi tiền ủng hộ báo Đời nay của những người 

cộng sản ở Bắc Kỳ Việt Nam3. Theo văn bản “Tình hình Đông 

Dương từ 1938 đến 1939”, thì ở Lào có hai cuộc đấu tranh của 

quần chúng111. 

Trong khi phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam lên cao 

với các mục tiêu dân sinh, dân chủ thì do những điều kiện khách 

quan, nhất là sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương gặp 

nhiều khó khăn, nhiều lúc bị gián đoạn, phong trào ở Lào bị giảm 

sút. Nếu trong giai đoạn 1930 - 1935, các cuộc đấu tranh ở Lào sôi 

động và gây ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam thì trong giai đoạn 1936 - 1939, phong trào đấu tranh sôi động 

ở Việt Nam đã ảnh hưởng đến Lào, thúc đẩy các đảng viên ở Lào 

khôi phục tổ chức và lãnh đạo một số cuộc đấu tranh của nhân dân 

Lào đòi các quyền lợi hằng ngày. Phong trào đấu tranh tuy không 

mạnh, song đã giữ vững được ảnh hưởng của Đảng trong nhân dân 

Lào. Trong bài “Mười lăm năm vận động cộng sản và chín năm 

thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương”, báo Dân chúng, số 41, 42 

ngày 3 và 7 tháng 1 năm 1939 viết: “Sau lúc phong trào cách mạng 

sụt xuống (...) Đảng Cộng sản luôn luôn tồn tại trong quần chúng, 

một phần cơ sở ở các vùng trung tâm tuy bị tạm thời mất liên lạc và 

yếu đuối, song ảnh hưởng và tổ chức của Đảng lại lan rộng tới các 

                                                      
110

, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.494, 499.  
111

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.594, 722.  
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vùng thượng du Bắc Kỳ, tới Ai Lao, Cao Miên”2.  

II. Nh©n d©n ViÖt Nam - Lµo gióp nhau tiÕn hµnh 

cuéc vËn ®éng khëi nghÜa vò trang 

giµnh chÝnh quyÒn th¾ng lîi (1939 - 1945) 

1. Phối hợp chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền (từ năm 

1939 đến tháng 3 năm 1945) 

Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 

nổ. ở Đông Dương, chính quyền thuộc địa thi hành chính sách phát 

xít hoá bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh 

cách mạng của nhân dân trong xứ; ban bố lệnh tổng động viên, thực 

hiện chính sách kinh tế thời chiến nhằm tăng cường vơ vét sức 

người sức của ở Đông Dương phục vụ cho chiến tranh đế quốc. 

Trước sự tồn vong của vận mệnh các dân tộc trong xứ, Đảng 

Cộng sản Đông Dương đã đề ra và thực hiện quyết sách: đặt nhiệm 

vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 1939, Trung ương Đảng gửi thông báo 

cho các cấp bộ đảng nói rõ hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến lên giải 

phóng dân tộc. 

Hai tháng sau ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Hội 

nghị Trung ương Đảng đã diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 11 năm 

1939, tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) để quyết định chủ trương 

mới đáp ứng những yêu cầu của cách mạng. Đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị đưa ra nhận định cực kỳ quan trọng: “Bước đường 

sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn có con đường nào 

khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách 

ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng 

độc lập (...) Sự bóc lột tàn ác của đế quốc Pháp ở Đông Dương để 

cung cấp cho chiến tranh sẽ làm cho dân Đông Dương ngày càng 
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cách mệnh hoá. Cuộc cách mệnh đánh đổ đế quốc Pháp của các dân 

tộc Đông Dương nhất định sẽ nổ bùng”112. 

Từ nhận định đó, Hội nghị quyết định “đặt quyền lợi dân tộc 

lên trên các quyền lợi khác”2, kể cả vấn đề ruộng đất cũng phải 

nhằm vào mục đích ấy mà giải quyết. Hội nghị chủ trương: phải 

thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương để 

“tranh đấu chống đế quốc chiến tranh, chống xâm lược phát xít, 

đánh đổ đế quốc Pháp, vua chúa bổn xứ và tất cả bọn tay sai của đế 

quốc đòi hoà bình cơm áo, thực hiện nền độc lập hoàn toàn cho các 

dân tộc Đông Dương với quyền dân tộc tự quyết”113. 

Lực lượng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đoàn kết 

trong Mặt trận bao gồm tất cả các giai cấp, các đảng phái, các phần 

tử phản đế muốn giải phóng dân tộc, thực hiện Đông Dương hoàn 

toàn độc lập với quyền dân tộc tự quyết, trong đó công nông là lực 

lượng chính, đặt dưới quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.  

Về vấn đề dân tộc, Nghị quyết Hội nghị viết: “Xứ Đông Dương 

gồm có nhiều dân tộc (...) trong đó có ba dân tộc Việt Nam, Lào, 

Miên ở riêng ba xứ khác nhau và đã từng có một lịch sử, một văn 

hoá riêng (...). Tuy bị đế quốc tìm cách chia rẽ cho dễ cai trị, tuy có 

nhiều điều kiện lịch sử và văn hoá khác nhau, các dân tộc Việt Nam, 

Miên, Lào và các dân tộc thiểu số khác cùng sinh hoạt trên dải đất 

chữ S, đều có liên quan về kinh tế và chính trị, tất cả đều bị đế quốc 

áp bức, tất cả đều bị bóc lột bởi những độc quyền tư bản tài chánh, 

tất cả đều nằm dưới một bộ máy đàn áp thống nhất về chính trị, và 

quân sự của đế quốc Pháp. Phong trào giải phóng các dân tộc vì vậy 

có mật thiết quan hệ với nhau và phải dựa lẫn nhau”2. 

                                                      
112

, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.536-537, 

544. 
113

, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.537, 

529-530, 531.  
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Nghị quyết viết: “Phong trào dân tộc ở Đông Dương từ khi bị 

đế quốc Pháp cai trị đã trải qua nhiều đoạn tranh đấu vẻ vang. Khi 

ôn hoà, khi đổ máu, tất cả các dân tộc Đông Dương, từ Việt Nam, 

Miên, Lào đến các dân tộc thiểu số Thổ, Thượng, v.v., đã nhiều lần 

nổi dậy chống chính sách cướp bóc tàn ác và ách thống trị nặng nề 

của đế quốc”3. 

Từ những nhận thức mang tính đột biến về vấn đề dân tộc chân 

chính, Hội nghị đi đến chủ trương: Đông Dương hoàn toàn độc lập 

(thi hành quyền dân tộc tự quyết). Không một dân tộc nào có thể 

giải phóng riêng rẽ vì Đông Dương ở dưới quyền thống trị duy nhất 

của đế quốc Pháp về mặt chính trị, kinh tế và quân sự. Nhưng sự 

liên hiệp các dân tộc Đông Dương không nhất thiết bắt buộc các 

dân tộc phải thành lập một quốc gia duy nhất vì các dân tộc Việt 

Nam, Miên, Lào xưa nay vẫn có sự độc lập. Mỗi dân tộc có quyền 

giải quyết vận mệnh theo ý muốn của mình, song sự tự quyết cũng 

không nhất định là rời hẳn nhau ra. 

Hội nghị chỉ rõ trong lúc cần phải làm thức dậy và đề cao tinh 

thần dân tộc chính đáng, trong lúc nhiệm vụ trung tâm là thống 

nhất tất cả các lực lượng dân tộc để đấu tranh giành độc lập, người 

cộng sản có thể và cần tổ chức ra “Liên đoàn giải phóng dân tộc 

Việt Nam phản đế hội”, “Việt Nam thống nhất dân tộc hội” để làm 

nền tảng cho việc thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế 

Đông Dương. “Mở rộng và nâng cao tinh thần dân tộc, làm cho mỗi 

người trong các giai cấp có ý thức về sự tồn vong của dân tộc và sự 

liên quan mật thiết của vận mạng dân tộc với lợi ích cá nhân mình; 

đặt quyền lợi dân tộc lên trên các quyền lợi khác, thống nhất lực 

lượng dân tộc là điều kiện cốt yếu để đánh đổ đế quốc Pháp”1. 

Hội nghị nhất trí rằng trong tình hình mới, nhiệm vụ của Đảng 

                                                      
1
, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.544, 

566, 561. 
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rất nặng nề, Đảng phải “giác ngộ rõ cái sứ mệnh lớn lao ấy và đủ can 

đảm, đủ nghị lực, đủ sáng suốt để gánh vác nó”2. Trên tinh thần đó, 

Hội nghị đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng về mọi mặt. 

Đối với Miên, Lào, Hội nghị đề ra nhiệm vụ: “Phải chú ý gây 

dựng cơ sở Miên, Lào và tổ chức những Đảng bộ tự trị của các dân 

tộc thiểu số”3.  

Hội nghị khẳng định vận mạng và sự giải phóng của các dân 

tộc Đông Dương có liên quan mật thiết với nhau thì “ta phải đặc 

biệt chú ý sự vận động các dân tộc Miên, Lào và các dân tộc thiểu 

số; phải nghiên cứu những phương pháp cụ thể để thực hành 

nhiệm vụ ấy (...) phải tìm đủ mọi cách tìm mối liên lạc và gây cơ 

sở ở Miên, Lào và các dân tộc thiểu số như Thổ, Thượng, v.v.. Dù 

cho sự rút bớt cán bộ để phụ trách công tác này mà đình trệ công 

tác ít nhiều ở địa phương thì cũng phải làm. Phải tổ chức cho được 

những phần tử hăng hái của các dân tộc thiểu số vào Đảng và các 

Đảng bộ Miên, Lào cũng như Thổ, Thượng, v.v., vẫn nằm trong 

hệ thống duy nhất toàn Đảng, dưới một trung tâm chỉ huy duy 

nhất, vẫn theo đúng tinh thần chủ nghĩa quốc tế, nhưng được tổ 

chức thành những Đảng bộ tự trị để chỉ huy cho sát với những 

điều kiện đặc biệt của các dân tộc họ và lôi kéo được quảng đại 

quần chúng trong các dân tộc ấy tranh đấu đánh đổ đế quốc Pháp, 

giải phóng dân tộc”114.  

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 có một ý nghĩa 

rất quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới về năng lực tư 

duy, sáng tạo và sự nhạy bén chính trị của Đảng Cộng sản Đông 

Dương. Với sự khẳng định tính chất và nhiệm vụ cách mạng lúc 

này là giải phóng dân tộc và với chủ trương thành lập Mặt trận 

thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương để tập hợp, đoàn kết mọi 

lực lượng, mọi xu hướng chính trị có thể tập hợp được, Hội nghị 

                                                      
114

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.561-562. 
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tháng 11 năm 1939 của Trung ương Đảng đã mở ra một thời kỳ đấu 

tranh mới: thời kỳ trực tiếp chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa giành 

chính quyền trên toàn Đông Dương khi có thời cơ.  

Tháng 12 năm 1939, Ban Trung ương ban hành tài liệu “Chủ 

trương của người cộng sản đối với vụ bắt lính”, có đoạn viết: “Phải 

tuyên truyền người Đông Dương đừng bắn giết người Đông 

Dương, đừng để cho đế quốc lợi dụng kích thích những thù oán dân 

tộc giữa người Nam, người Miên, người Lào, Thổ, Mọi, v.v., mà 

đem lính dân tộc này bắn giết dân tộc khác”115.  

Tháng 11 năm 1940, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

họp hội nghị để bàn về các nhiệm vụ cách mạng trong hoàn cảnh 

phát xít Nhật đã vào Đông Dương, cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu 

tiên đã nổ ra ở Bắc Sơn (Lạng Sơn, Việt Nam). Hội nghị chỉ rõ kẻ 

thù của các dân tộc Đông Dương lúc này là phát xít Nhật và thực 

dân Pháp. Nhiệm vụ của Đảng là phải chuẩn bị lãnh đạo nhân dân 

ba nước Đông Dương nổi dậy đánh Pháp, đuổi Nhật, giành chính 

quyền về tay nhân dân.  

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ tám Trung ương Đảng 

Cộng sản Đông Dương, do đồng chí Nguyễn ái Quốc chủ trì, diễn 

ra tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam). 

Từ những phân tích về tình hình, sự thay đổi thái độ của các giai 

cấp, tầng lớp và nguyện vọng của toàn thể nhân dân, Hội nghị 

quyết định “Cần phải thay đổi chiến lược”116 phải xem nhiệm vụ 

giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước là một “nhiệm vụ trước 

tiên của Đảng ta và của cách mạng Đông Dương”3. Hội nghị khẳng 

định: “cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc 

                                                      
115

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.6, tr.578. 
116

, 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.7, 

tr.118, 118-119. 
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cách mạng tư sản dân quyền, cuộc cách mạng phải giải quyết hai 

vấn đề: phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ phải 

giải quyết một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”, vậy thì cuộc 

cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách 

mạng dân tộc giải phóng”4. 

Đối với vấn đề dân tộc, Hội nghị chủ trương giải quyết vấn đề 

dân tộc trong khuôn khổ từng nước, cốt làm sao đánh thức được 

tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân. Do đó, Hội nghị quyết 

định thành lập ở mỗi nước một mặt trận dân tộc thống nhất rộng 

rãi với những tên dễ hiểu, có ý nghĩa cho từng dân tộc. ở Việt 

Nam, theo đề nghị của đồng chí Nguyễn ái Quốc, Hội nghị quyết 

định lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt 

Minh). Việt Nam độc lập đồng minh lấy lá cờ đỏ ở giữa có ngôi 

sao vàng năm cánh làm biểu tượng. Các đoàn thể quần chúng yêu 

nước chống đế quốc đều thống nhất lấy tên là “hội cứu quốc” như 

Công nhân cứu quốc hội, Nông dân cứu quốc hội, Thanh niên cứu 

quốc hội, Phụ nữ cứu quốc hội, Phụ lão cứu quốc hội, Quân nhân 

cứu quốc hội, Nhi đồng cứu vong đoàn... Đối với Lào và Cao 

Miên, Hội nghị chủ trương sẽ giúp đỡ nhân dân hai nước thành 

lập Cao Miên độc lập đồng minh và Ai Lao độc lập đồng minh. 

Trên cơ sở sự ra đời của mặt trận ở mỗi nước, sẽ tiến tới thành lập 

mặt trận chung của ba nước là Đông Dương độc lập đồng minh. 

Hội nghị cho rằng các dân tộc Đông Dương đều chịu chung 

một ách thống trị của phát xít Pháp - Nhật cho nên phải đoàn kết lại 

đánh đuổi kẻ thù chung. Song nói đến vấn đề dân tộc, nói đến đoàn 

kết các dân tộc lúc này là nói đến sự tự do, độc lập của mỗi dân tộc 

tuỳ theo ý muốn của mỗi dân tộc. Do vậy, Đảng phải hết sức tôn 

trọng và thi hành đúng quyền “dân tộc tự quyết” đối với các nước ở 

Đông Dương. Sau khi đánh đuổi Pháp - Nhật thì các dân tộc sẽ tuỳ 
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theo ý muốn mà tổ chức thành liên bang cộng hoà dân chủ hay 

đứng riêng thành một quốc gia dân tộc. “Sự tự do độc lập của các 

dân tộc sẽ được thừa nhận và coi trọng”117. Riêng đối với Việt 

Nam, sau khi đánh đuổi được Pháp - Nhật sẽ lập nước Việt Nam 

dân chủ mới. Chính quyền cách mạng của nước Việt Nam dân chủ 

mới là một chính quyền cộng hoà “là của chung cả toàn thể dân 

tộc”118. 

Hội nghị quyết định xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ 

trang, coi đó là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân trong 

giai đoạn hiện tại.  

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941 có ý nghĩa to lớn 

trong tiến trình hoạch định đường lối và quá trình thực hiện cuộc 

vận động khởi nghĩa vũ trang của cả Việt Nam và Lào. Chủ trương 

khởi nghĩa từng phần giành chính quyền địa phương tiến lên tổng 

khởi nghĩa là sự phát triển sáng tạo về phương thức khởi nghĩa vũ 

trang cách mạng trong điều kiện cụ thể của cách mạng ở nước 

thuộc địa. Những quyết sách rất đúng đắn, sáng tạo đó là nguồn 

sáng dẫn đường cho nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào phát huy 

mạnh mẽ tinh thần độc lập, tự chủ, chủ động khơi dậy và nhân lên 

sức mạnh tự thân của mỗi dân tộc, đồng thời tăng cường mối liên 

hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước cùng tiến lên trong sự nghiệp 

đánh Pháp, đuổi Nhật, giành thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng 

tháng Tám 1945 ở Việt Nam và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền 

ở Lào. 

Sau Hội nghị lần thứ tám Trung ương Đảng, ở Việt Nam phong 

trào Việt Minh lan rộng từ miền núi phía Bắc về đồng bằng, đô thị, 

từ miền Bắc vào miền Nam.  

                                                      
117

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr.113. 
118

. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 114 
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ở Lào, sau khi Mặt trận Bình dân Pháp bị thất bại (năm 1940), 

chính quyền thuộc địa tiến hành đợt khủng bố ác liệt.  

Đầu năm 1941, thực dân Pháp thành lập Sở Tuyên truyền Lào 

do Giám đốc Nha học chính ở Lào cầm đầu, ráo riết tuyên truyền 

cho chủ nghĩa Đại Lào nhằm kích động đầu óc dân tộc hẹp hòi, gây 

kỳ thị giữa Lào với các dân tộc láng giềng.  

Tháng 3 năm 1941, Toàn quyền Đờcu đề ra “chương trình cải 

cách” ở Lào để “Lào được tự do, dân chủ” về chính trị. Trong đó có 

một số điểm đáng chú ý như: tăng thêm ngân sách cho địa phương, 

tăng thêm người Lào vào bộ máy cai trị, tăng phụ cấp cho công chức 

Lào, đặt chức “châu khoảnh” (tỉnh trưởng) cho người Lào đảm 

nhiệm. Gần bốn tháng sau ngày ký hiệp ước cắt một phần đất của 

tỉnh Xaynhabuli, Chămpaxắc (Lào)119 cho Thái Lan (ngày 9 tháng 5 

năm 1941), để xoa dịu sự phản ứng trong tầng lớp phong kiến Lào, 

ngày 29 tháng 8 năm 1941, thực dân Pháp đã ký một hiệp ước bảo 

hộ với Lào. Theo đó, thực dân Pháp đã thực hiện một số biện pháp 

mà suốt nửa thế kỷ thống trị Lào cũng không hề đề cập như: thành 

lập một nội các Lào gồm bốn bộ (Nội vụ, Công chính và Y tế, Tài 

chính, Lễ nghi), do Hoàng thân Phếtxarạt đứng đầu; mở rộng quyền 

hành chính cho triều đình Luổng Phạbang và năm tỉnh ở Bắc Lào: 

Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Phôngxalỳ, Sầm Nưa, Hủa Khoổng; đặt 

quốc ca Lào; mở rộng ngành quan lại người bản xứ... Trong quân 

đội, người Lào được đề bạt lên đến chức “chánh quản” (tương đương 

chuẩn uý). Những tháng đầu năm 1941, Pháp cho xuất bản tờ báo 

                                                      
119

. Đầu năm 1940, Thái Lan lên tiếng đòi Pháp phải trả lại các tỉnh nằm trên lãnh 

thổ Lào, Campuchia thuộc Pháp theo hiệp định được ký kết giữa Xiêm và Pháp từ năm 

1903. Ngày 8 tháng 11 năm 1940, Thái Lan dùng cả lục quân và không quân vượt biên 

giới tấn công quân Pháp. Chiến sự diễn ra không đầy một tháng, quân đội Thái Lan đã 

chiếm đóng các vùng đòi Pháp trao trả. Ngày 27 tháng 11 năm 1941, hai tỉnh 

Xaynhabuli và Chămpaxắc được chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Thái Lan. 
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Lào Nhay (Đại Lào)120 để tuyên truyền cho chủ nghĩa thực dân, gieo 

ảo tưởng trong nhân dân Lào về tình “hữu nghị” Lào - Pháp. 

Do chính sách khủng bố của chính quyền thuộc địa ở Lào, 

nhiều đảng viên người Việt bị bắt, bị trục xuất về Việt Nam, một số 

lánh sang Thái Lan121; các tổ chức cách mạng phải rút vào bí mật.  

Trong hoàn cảnh phong trào cách mạng ở Lào gặp khó khăn, 

một số sĩ quan, cảnh sát, trí thức và công chức Lào có tinh thần dân 

tộc chạy sang Thái Lan để tìm đường liên lạc với đồng minh chống 

Nhật, Pháp. Họ liên lạc với tổ chức Việt kiều ở Thái Lan và được 

Đảng Thái tự do (Thái Sêri)122 giúp đỡ đấu tranh chống Nhật. 

Từ năm 1942, một số đảng viên thoát khỏi nhà tù hoặc tạm lánh 

trở về hoạt động tại các địa phương của Lào. Tháng 1 năm 1943, 

Ban Vận động Việt kiều Lào - Thái được thành lập tại Bạn Mầy, 

tỉnh Nakhon Phạnôm (Đông Bắc Thái Lan). Tiếp đó các tổ chức 

hội Việt kiều được thành lập rộng rãi ở các địa phương có Việt kiều 

cư trú trên đất Thái - Lào. Ban Vận động bắt đầu xúc tiến gây dựng 

cơ sở trên địa bàn Lào, thu hút các đảng viên cũ còn lại và những 

Việt kiều tích cực, nhằm mục đích tương trợ nhau trong cuộc sống. 

Một số cơ sở đảng được gây dựng lại ở Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt, 

Viêng Chăn.  

                                                      
120

. Trong suốt quá trình xâm lược và thống trị Lào, do thực hiện “chính sách 

ngu dân”, thực dân Pháp hầu như không xuất bản các ấn phẩm, báo chí phục vụ 

người Lào. Không tính các tờ báo cách mạng, tờ Lào Nhay là tờ báo đầu tiên của 

chính quyền thuộc địa ở Lào, sau đó có thêm tờ Lào Nọi.  
121

. Ngày 11 tháng 11 năm 1940, trung đội lính khố xanh người Việt Nam đóng 

ở Viêng Chăn do ông Vũ Hữu Bỉnh (quản Bỉnh) chỉ huy đã bí mật rút sang Thái 

Lan, có ý định liên lạc với tổ chức cách mạng của Việt kiều ở Thái Lan và dựa vào 

Thái Lan để chống Pháp. 
122

. “Thái Sêri” hay “Sêrithai”là tổ chức chính trị ở Đông Bắc Thái chủ trương 

chống Nhật; được Mỹ, Anh giúp đỡ. Tổ chức “Thái Sêri” đã giúp đỡ một số thanh 

niên trí thức Lào chạy sang Thái từ năm 1941 để liên lạc với Đồng minh nhờ giúp 

đỡ chống lại Nhật. Tổ chức này về sau còn giúp đỡ thành lập tổ chức “Lào Sêri”. 
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Ngày 28 tháng 2 năm 1943, Hội nghị Ban Thường vụ Trung 

ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 25 đến 28 tháng 2 

năm 1943 ra nghị quyết một lần nữa nhấn mạnh việc tổ chức Ai Lao 

độc lập đồng minh và Cao Miên độc lập đồng minh. Nghị quyết 

giao nhiệm vụ cho Xứ uỷ Trung Kỳ và Xứ uỷ Nam Kỳ phải đặc 

biệt giúp đỡ nhân dân Lào và Cao Miên phát triển những tổ chức 

nói trên. Tuy nhiên, do hoàn cảnh địch khủng bố, các tổ chức Đảng 

ở Trung Kỳ và Nam Kỳ đang trong quá trình khôi phục, nên chủ 

trương trên của Trung ương không thực hiện được. 

Cuối năm 1943 đầu 1944, một số đảng viên người Việt trước 

đây bị quân phiệt Thái Lan cầm tù được trả tự do đã chắp nối liên 

lạc với các cơ sở đảng và quần chúng yêu nước ở Lào, hợp sức gây 

dựng lại phong trào. Năm 1944, sau khi nhận được chủ trương của 

Hội nghị lần thứ tám Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do 

một số đảng viên ở Quảng Bình sang Lào lánh địch truyền đạt, Ban 

Vận động Việt kiều tại Lào - Thái tiến hành chuyển hướng hoạt 

động và đấu tranh theo chủ trương và phương thức hoạt động mới. 

Ban Vận động Việt kiều chuyển thành Hội Việt kiều cứu quốc.  

Tranh thủ sự chuyển hướng về chính trị của Chính phủ Thái 

Lan, tổ chức Việt kiều ở Thái Lan đẩy mạnh hoạt động, thành lập 

các hội cứu quốc của Việt kiều, khôi phục lại các tổ chức đảng. Các 

đảng viên người Việt trước đây tham gia Đảng Cộng sản Xiêm nay 

được đưa về Lào hoạt động. 

Để thống nhất việc chỉ đạo phong trào cách mạng và khôi phục 

tổ chức cơ sở đảng, xúc tiến việc củng cố và phát triển lực lượng 

cách mạng, những đồng chí trung kiên trong Hội Việt kiều cứu 

quốc đã thành lập Đội Tiên phong123 để chỉ đạo phong trào cách 

mạng ở Lào. Đội hoạt động bí mật, do đồng chí Nguyễn Chấn làm 

                                                      
123

. Một số tài liệu viết là Đội Tiền vệ (Conlảvăngnạ).  
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bí thư. Trên thực tế, Đội Tiên phong đã làm nhiệm vụ và đóng vai 

trò của Xứ uỷ lâm thời Ai Lao.  

Dưới sự lãnh đạo của Đội Tiên phong, các chi bộ đảng ở 

Uđon, Nakhon, Mụcđahán (trên đất Thái Lan) đã cử cán bộ về Lào 

hoạt động. Các chi bộ đảng ở Viêng Chăn, Bò Nèng, Thà Khẹc, 

Xavẳnnakhệt lần lượt được củng cố. Phong trào yêu nước trong học 

sinh, viên chức Lào được nhen nhóm, phong trào yêu nước của 

Việt kiều ở hai bên bờ sông Mê Công phát triển mạnh. 

Tháng 2 năm 1945, tại một địa điểm trên hữu ngạn sông Mê 

Công đối diện với Viêng Chăn, Đội Tiên phong tổ chức hội nghị 

mở rộng với sự tham gia của đại diện một số tổ chức quần 

chúng. Hội nghị nhất trí đề ra một số chủ trương quan trọng: 

“Đẩy mạnh việc vận động quần chúng, phát triển hội viên cứu 

quốc vào các tầng lớp nhân dân, nông dân, thanh niên, học sinh, 

sinh viên, công chức, binh lính, cảnh sát có tinh thần yêu nước 

và tiến bộ, cùng nhau đoàn kết đánh Pháp, đuổi Nhật. Liên hệ 

với tổ chức “Sêrithai” (Thái tự do) để tranh thủ sự ủng hộ, giúp 

đỡ của họ trong việc xây dựng căn cứ bí mật trên đất Thái Lan, 

tranh thủ số người Lào di tản sang Thái Lan tham gia vào hàng 

ngũ cứu quốc”124.  

Cũng trong tháng 2 năm 1945, vào dịp Tết Nguyên đán ất Dậu, 

theo chủ trương của Đội Tiên phong, Đại hội đại biểu Việt kiều 

cứu quốc ở cả Thái Lan và Lào được tổ chức. Đại hội quyết định 

thành lập Tổng hội Việt kiều cứu quốc toàn Thái - Lào - một chi 

nhánh của Mặt trận Việt Minh, nhằm hưởng ứng và tham gia công 

cuộc giành độc lập của xứ sở. Đại hội nhận định: “Bọn phát xít Đức 

- ý - Nhật đã đến giờ cáo chung; đế quốc Pháp ở Đông Dương đổ 

                                                      
124

. Ban Chỉ đạo nghiên cứu lý luận và thực tiễn Trung ương Đảng Nhân dân 

cách mạng Lào: Lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng Lào (Tóm lược), Sđd, tr.38. 



        CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUAN HỆ... 

 

 

91 

nát; Mặt trận Dân chủ thế giới đã đến ngày thắng lợi. Các nước bị 

xâm lăng ở châu Âu đã lần lượt cướp chính quyền tự chủ, kiều dân 

của những dân tộc bị xâm lăng đã lập thành những đội quân giải 

phóng hăng hái từ nước ngoài kéo về để cùng với đồng bào họ 

giành lại quyền tự do, độc lập. Thời cơ có lợi cho cuộc vận động 

độc lập nước nhà không bao giờ tốt đẹp bằng ngày nay...”125. Với 

mục tiêu đó, Đại hội chủ trương xuất bản báo Độc lập, lập chiến 

khu, tổ chức quân giải phóng, liên lạc với Hội Lào Tự do để phối 

hợp đấu tranh chống phát xít, giành độc lập cho mỗi nước.  

Có thể thấy, từ năm 1939, quan hệ Việt Nam - Lào đã có những 

chuyển biến mới. Tuy phong trào cách mạng hai nước đều nằm 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, song chủ 

trương thành lập ở mỗi nước một mặt trận dân tộc thống nhất đã 

phát huy được tính chủ động của cách mạng mỗi nước trong chuẩn 

bị khởi nghĩa giành chính quyền ở hai nước Việt Nam, Lào.  

2. Phối hợp đấu tranh chống phát xít Nhật, tiến hành khởi 

nghĩa giành chính quyền thắng lợi, thành lập chính phủ độc lập 

ở mỗi nước (từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1945) 

Cuối năm 1944 đầu năm 1945, tình hình thế giới và Đông 

Dương có nhiều biến đổi, đe doạ trực tiếp quyền lực và lợi ích của 

phát xít Nhật ở Đông Dương. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai tàn 

khốc bước vào giai đoạn kết thúc với những thắng lợi liên tiếp của 

quân đội Liên Xô và các nước Đồng minh cùng các lực lượng dân 

chủ, hoà bình và tiến bộ xã hội trên thế giới. Ngày 30 tháng 4 năm 

1945, quân đội Liên Xô cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. 

                                                      
125

. Tuyên ngôn của Đại hội đại biểu Tổng hội Việt kiều toàn Thái - Lào, tháng 

2 năm 1945. Dẫn theo Biên niên những sự kiện về Lào (1930 -1975), Ban Công tác 

miền Tây trực thuộc Trung ương Đảng, t.1, tr.15. 
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Hítle tự sát. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, Đức ký văn bản đầu hàng 

không điều kiện Liên Xô và các nước Đồng minh. Chiến tranh thế 

giới thứ hai kết thúc ở châu Âu. 

Trên chiến trường châu á - Thái Bình Dương, quân đội phát xít 

Nhật bị bao vây, uy hiếp từ bốn phía. Cuộc kháng chiến của nhân 

dân Trung Quốc chống phát xít Nhật bước vào giai đoạn phản công, 

đẩy quân Nhật vào thế bị sa lầy, khốn đốn trong cuộc xâm lược đại 

lục Trung Hoa rộng lớn. Trên mặt trận Thái Bình Dương, các căn cứ 

của quân đội Nhật liên tiếp bị thất thủ trước những đòn tấn công của 

quân đội Mỹ. Trước những thắng lợi của quân Đồng minh và những 

thất bại của phát xít Nhật, chính quyền Đờcu “như rắn mất đầu”, một 

mặt tiếp tục quỵ luỵ Nhật, mặt khác ráo riết hoạt động chuẩn bị đón 

thời cơ khôi phục các quyền lợi đã mất. 

Trước tình thế đó, để “tránh bị kẹp giữa hai lưới lửa”, quân 

đội Nhật quyết định thực hiện đảo chính Pháp ở Đông Dương vào 

ngày 9 tháng 3 năm 1945. Cuộc đảo chính của Nhật đã gây ra 

những thay đổi lớn ở Đông Dương, tạo ra những thách thức mới 

cũng như những điều kiện thuận lợi mới cho việc chuẩn bị khởi 

nghĩa vũ trang của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào.  

Tại Lào, đêm mùng 8 rạng mùng 9 tháng 3 năm 1945, quân đội 

Nhật từ Thái Lan bí mật kéo vào Lào tước khí giới quân đội Pháp. 

Trừ trại lính khố xanh ở Thà Khẹc chống cự yếu ớt, còn hầu hết các 

đơn vị, đồn binh của quân đội Pháp tại Lào nhanh chóng tan rã, một 

số đầu hàng, một số chạy trốn vào rừng và chạy sang Vân Nam 

(Trung Quốc). Trong tháng 3 năm 1945, quân phát xít Nhật bắt giữ 

và giết 52 tên Pháp, hầu hết là những tên cầm đầu các ngành trong 

bộ máy cái trị ở hai tỉnh Thà Khẹc và Viêng Chăn. Ngày 14 tháng 4 

năm 1945, quân đội Nhật tiến vào Sầm Nưa.  

Sau khi lật đổ Pháp, phát xít Nhật thực thi một chính sách cai trị 

thâm độc và tàn bạo ở Đông Dương. Về mặt chính trị, Nhật vẫn giữ 
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nguyên bộ máy chính quyền tay sai của thực dân Pháp trong các xứ , 

đồng thời chồng lên trên bộ máy cai trị tay sai một cơ cấu quyền lực 

gồm toàn các quan chức quân sự và chính khách người Nhật. Ngày 

16 tháng 3 năm 1945, hãng tin Đômây (Domei) của Nhật công bố: 

“Theo chính sách mới thì các chính phủ Nam Triều, Cao - Miên và 

Luăng Pờrabăng (Luổng Phạbang126) vẫn giữ nguyên hình thức 

chính phủ hiện thời. Còn Nam Kỳ tới nay vẫn là thuộc địa của Pháp 

và Bắc Kỳ cùng với Ai Lao tới nay vẫn là nửa thuộc địa nửa bảo hộ, 

thì tạm thời cử các quan thống đốc, thống sứ, khâm sai để quyền 

nhiếp chính sự vụ cho tới khi lập được các chính phủ bản quốc”127.  

Để tạo cơ sở xã hội, chính trị, Nhật còn cho lập mới hoặc hà 

hơi tiếp sức cho hàng loạt tổ chức chính trị thân Nhật đã có từ 

trước. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật và bọn tay sai 

trong tổ chức Thanh niên Đại Việt đã tổ chức các cuộc mít tinh ở 

Viêng Chăn, Thà Khẹc, Xalavăn hô hào về việc Nhật trao trả “nền 

độc lập” cho Việt Nam và Lào. 

Nhằm che đậy âm mưu xâm lược đối với Lào, sau khi lật Pháp, 

ngày 15 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật “công nhận” Vương quốc 

Lào và ngày 8 tháng 4 năm 1945, Vua Lào Xỉxávàngvông tuyên bố 

Vương quốc Lào Luổng Phạbang là một quốc gia “độc lập” (!) 

trong khối Đại Đông á128.  

                                                      
126

. Luổng Phạbang: phiên âm theo tiếng Pháp là Luăng Pờrabăng, thường đọc 

Luông Phabăng. Luổng Phạbang là kinh đô (mương luổng) có tượng Phật Phạbang 

(đúc bằng vàng), là kinh đô của Vương quốc Lào trước đây, nay là tỉnh lỵ của tỉnh 

Luổng Phạbang. Luổng Phạbang được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế 

giới.  
127

. Báo Cờ giải phóng, số 11, ngày 25 tháng 3 năm 1945.   
128

. Vua Lào tuyên bố “độc lập” với nội dung như sau: Căn cứ vào diễn biến 

của tình hình thế giới, nhất là các nước ở khu vực Đông Nam á thời gian qua, tôi 

công khai tuyên bố Vương quốc Lào thuộc Pháp trước đây bắt đầu từ hôm nay trở 

thành một nước độc lập. Vương quốc Lào Luổng Phạbang sẽ bảo vệ nền độc lập của 

mình như các nước khác ở Đông Nam á và cùng với các nước bầu bạn xây dựng sự 

phồn vinh tiến bộ, như tuyên bố xây dựng thịnh vượng chung của khối Đại Đông á. 
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Cũng như ở Việt Nam, tại Lào, bên cạnh việc ban phát nền “độc 

lập bánh vẽ” cho người Lào, phát xít Nhật duy trì bộ máy thống trị cũ 

của thực dân Pháp, chỉ thay thế vị trí các quan chức người Pháp trước 

đây bằng các võ quan Nhật. Chúng giật dây cho một số người Lào ra 

báo Lào Chălơn (Lào thịnh vượng) để tuyên truyền cho thuyết Đại 

Đông á của Nhật. Chúng tiến hành vơ vét nhân, tài, vật lực của nhân 

dân Lào, như: tăng cường bắt phu, tăng thuế, thu vét thiếc, cánh kiến 

trắng, cánh kiến đỏ, sa nhân, da thú, lương thực, thực phẩm... để phục 

vụ cho việc kéo dài chiến tranh xâm lược. Các tầng lớp nhân dân Lào 

ngày càng nhận rõ bộ mặt thật của phát xít Nhật, muốn vùng lên đánh 

đổ chúng, giành lại độc lập cho dân tộc.  

Ngay trong đêm Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3 năm 

1945), Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

đã họp đề ra chủ trương phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước 

làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Toàn bộ chủ trương của Hội nghị 

được thể hiện trong Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động 

của chúng ta” do Ban Thường vụ Trung ương ban hành vào ngày 

12 tháng 3 năm 1945. Một cao trào kháng Nhật, cứu nước bùng lan 

tại Việt Nam. Cao trào kháng Nhật, cứu nước ở Việt Nam đã tác 

động và hỗ trợ tích cực, mạnh mẽ các lực lượng yêu nước Lào đấu 

tranh giành độc lập. 

 Sau ngày Nhật đảo chính, thực hiện chủ trương của Đội Tiên 

phong và của Đại hội thành lập Tổng hội Việt kiều cứu quốc toàn 

Thái - Lào, ngày 28 tháng 3 năm 1945, tại tỉnh Xakô Nakhon 

(Đông Bắc Thái Lan), các lực lượng Việt kiều yêu nước đã thành 

lập chiến khu Na Kè. Tổng hội Việt kiều cứu quốc toàn Thái - 

Lào còn tiến hành bắt mối với tổ chức Thái Sêri để tranh thủ sự 

ủng hộ của họ129 nhanh chóng xây dựng và củng cố các chiến 

                                                                                                                             
Vương quốc chúng ta quyết định cộng tác với nước Nhật trong mọi lĩnh vực để xây 

dựng mục tiêu nói trên.  
129

. Trong thời gian này, tổ chức “Thái Sêri” muốn sử dụng lực lượng ngày 

càng lớn mạnh của Việt kiều ở Thái Lan để chống Nhật nên đã đặt mối liên hệ 
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khu ở các tỉnh Nakhon Phạnôm, Noỏng Khai, Xakôn Nakhon, 

Mụcđahán... để huấn luyện quân sự cho nam nữ thanh niên, cấp 

tốc xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ trang chuẩn bị khởi 

nghĩa giành chính quyền ở Lào. Ngày 11 tháng 5 năm 1945, tại 

chiến khu Na Kè (Nakhon Phạnôm), lực lượng vũ trang cách 

mạng của Việt kiều được thành lập lấy tên là Việt Nam độc lập 

quân130.  

Tại Viêng Chăn, vào cuối tháng 4 năm 1945, một chi bộ đảng 

được thành lập gồm bốn đồng chí; các đoàn thể Việt kiều cứu quốc 

cũng được tổ chức, thu hút khoảng 40 hội viên131.  

Sau ngày Nhật đảo chính, những trí thức, nhân sĩ, binh lính yêu 

nước và tiến bộ Lào đã hình thành các tổ chức chính trị khác nhau 

để mưu cầu nền độc lập cho dân tộc Lào.  

Vào tháng 4 năm 1945, tại Thái Lan, nhóm người Lào lưu vong 

thành lập tổ chức Lào ítxalạ (Lào tự do) do ông Thạo ùn Xánánicon 

đứng đầu. Tổ chức này tập hợp các công chức, học sinh có tinh 

thần yêu nước, chủ trương dựa vào phe Đồng minh chống Nhật để 

giành độc lập.  

Tháng 5 năm 1945, một tổ chức yêu nước khác của người Lào 

cũng ra đời là Lào pên Lào (Nước Lào của người Lào), gọi tắt là 

Lo Po Lo, gồm những công chức, trí thức, sĩ quan người Lào tập 

hợp nhau để đấu tranh giành độc lập cho Lào. Tổ chức chính trị này 

đã lập ra Uỷ ban chấp hành Lào pên Lào do ông Bông Xỉlạttạna 

Kun (sau đổi họ Xuvannavông) làm chủ tịch. 

ủy ban Lào pên Lào còn chỉ định một số Uỷ ban Lào pên Lào ở 

các địa phương: thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh 

                                                                                                                             
và tích cực giúp đỡ Tổng hội Việt kiều cứu quốc toàn Thái - Lào. 

130
. Đến tháng 7 năm 1945, chiến khu này giải thể, lực lượng vũ trang chiến khu 

phân tán trong Việt kiều trở về Lào gây dựng cơ sở. 
131

. Hồi ký của Nguyễn Đình Hin. Lưu tại Viện Lịch sử Đảng.  
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Luổng Phạbang, tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Xavẳnnakhệt... 

Trước sự ra đời của các tổ chức chính trị trên đây, Đội Tiên 

phong, Tổng hội Việt kiều cứu quốc toàn Thái - Lào đã tiến hành 

liên hệ để bàn việc phối hợp hoạt động nhằm thu hút và tổ chức 

huấn luyện chính trị, quân sự cho thanh niên Lào - Việt.  

Tháng 7 năm 1945, qua đồng chí Nguyễn Chính Giao, Đội Tiên 

phong chắp nối và nhận chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng Cộng sản Đông Dương về việc công nhận Xứ uỷ lâm thời Ai 

Lao, cử đại biểu dự Hội nghị đại biểu toàn Đảng tại Tân Trào - 

Tuyên Quang (Việt Nam). Thi hành chủ trương của Ban Thường vụ 

Trung ương, Đội Tiên phong chính thức chuyển thành Xứ uỷ lâm 

thời Ai Lao, do đồng chí Nguyễn Chấn làm bí thư. Xứ uỷ phân 

công các xứ uỷ viên phụ trách những khu vực quan trọng: Viêng 

Chăn, Thà Khẹc, Xavẳnnakhệt....; cử hai đồng chí Trần Đức Vịnh 

và Dương Chí Trung đại diện cho Đặc chi Lào - Thái132 đi dự Hội 

nghị đại biểu toàn Đảng ở Tân Trào vào tháng 8 năm 1945. 

Giữa lúc cao trào kháng Nhật của nhân dân Việt Nam và nhân 

dân Lào đang phát triển vô cùng mạnh mẽ thì một sự kiện quan 

trọng diễn ra: Nhật Bản đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. 

Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống 

thành phố Hirôsima và ba ngày sau, ngày 9 tháng 8 năm 1945, ném 

quả thứ hai xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản làm chết hàng 

chục vạn người. Thực hiện cam kết tại Hội nghị Pốtxđam (họp từ 

ngày 17 tháng 7 đến 2 tháng 8 năm 1945), rạng sáng ngày 9 tháng 8 

năm 1945, quân đội Liên Xô từ bốn hướng ồ ạt tấn công đạo quân 

Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu (Đông Bắc Trung Quốc). Bằng 

những đòn tấn công như vũ bão, chỉ trong vòng một tuần lễ, quân 

                                                      
132

. Biên bản của Toàn quốc hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày 14 và 

15 tháng 8 năm 1945. Lưu tại Viện Lịch sử Đảng.  
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đội Liên Xô đã đập tan hoàn toàn đạo quân Quan Đông với 1 triệu 

lính thiện chiến của Nhật, giải phóng toàn bộ vùng Đông Bắc 

Trung Quốc, miền Bắc Triều Tiên. Đây là đòn cân não buộc Nhật 

Bản phải đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Ngày 15 tháng 8 năm 

1945, Đài Phát thanh Tôkyô phát đi lời tuyên bố của Nhật hoàng 

Hirôhito “chấp nhận bản Tuyên bố chung của các cường quốc”. 

Việc Chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều 

kiện khiến phát xít Nhật ở Đông Dương mất tinh thần, hoang mang, 

rệu rã, các chính quyền bù nhìn tay sai của Nhật ở Việt Nam, Lào 

và Cao Miên hoàn toàn bị tê liệt. Tình hình diễn biến rất nhanh, cơ 

hội ngàn năm có một của nhân dân Đông Dương giành độc lập đã 

tới.  

Trong thời điểm lịch sử đó, Hội nghị đại biểu toàn Đảng Cộng 

sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 1945 đã nhận 

định: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi” 

và đưa ra quyết sách kịp thời lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền. Tiếp sau Hội nghị, Đại hội Quốc dân cũng họp 

và chủ trương lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy tước khí giới 

của Nhật trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; giành lấy 

chính quyền từ tay Nhật, lật đổ bọn bù nhìn tay sai Nhật, đứng ở vị 

trí làm chủ nước mình mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp 

quân Nhật trên đất Đông Dương.  

Tại Đại hội này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp hai đại biểu của 

Xứ uỷ Ai Lao là đồng chí Trần Đức Vịnh và Nguyễn Hữu Khiếu 

(Dương Chí Trung). Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đại ý: “Thời 

cơ rất thuận lợi cho cách mạng Đông Dương. Kẻ địch sau này 

không phải là Nhật mà Pháp, Pháp nhất định núp sau Đồng minh để 

trở lại xâm lược. ở Việt Nam cũng thế và ở Lào cũng vậy. Bây giờ 

không chờ cho khắp nơi chuẩn bị đầy đủ, mà không kể địa phương 

nào, hễ có điều kiện thì cùng với người Lào cướp chính quyền rồi 
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giao lại cho họ”133. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh cũng căn 

dặn: “Các đồng chí về đưa lực lượng kiều bào hợp tác với người 

Lào để cướp chính quyền. Hợp tác thế nào, ở đây không nói được, 

tuỳ anh em bên ấy. Phải nắm vững tinh thần Lào - Việt Nam hợp 

tác. Phải tôn trọng người ta. Dù mình có khả năng làm được cũng 

phải coi người ta là chủ. Không phải chờ cướp chính quyền ở thủ 

đô đâu, nếu ở một vài nơi làm được thì cứ làm”2. 

Thực hiện chủ trương đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, 

ở Việt Nam, cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra sôi động và kết thúc 

thắng lợi hoàn toàn trên cả nước trong vòng 15 ngày. Ngày 2 tháng 

9 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra 

mắt quốc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản “Tuyên 

ngôn độc lập” tuyên bố với nhân dân cả nước và thế giới sự ra đời 

của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam đã đập 

tan bộ máy thống trị đầu não của phát xít Nhật ở Đông Dương, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của 

nhân dân Lào. 

Tuy nhiên, ở Lào tình hình diễn biến rất phức tạp. Các lực 

lượng cách mạng yêu nước chủ yếu mới được xây dựng và phát 

triển ở một số thành phố, thị trấn dọc sông Mê Công. 

Sáng ngày 12 tháng 8 năm 1945, trong khi đang mở lớp huấn 

luyện đào tạo cán bộ Việt kiều ở Phôn Vixầy (Thái Lan), Xứ uỷ Ai 

Lao nhận được tin Nhật hoàng đã chấp nhận đầu hàng qua truyền 

đơn từ trên máy bay của Đồng minh thả xuống. Trong tình hình khẩn 

trương, Xứ uỷ Ai Lao không có điều kiện họp bàn kế hoạch khởi 

nghĩa, nhưng các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nhanh chóng nhất 

trí rằng phải hết sức khẩn trương, tranh thủ thời gian huy động 

                                                      
133

, 2. Lê Mạnh Trinh: Cuộc sống chung và riêng của cuộc đời tôi 50 năm đầu 

thế kỷ XX, Sđd.  
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nhân dân nổi dậy cướp chính quyền trong tay Nhật, trước khi chúng 

hạ vũ khí; ngăn chặn không cho Pháp trở lại cai trị Lào. Chủ trương 

trước hết phải vũ trang cho Việt kiều để có đủ sức mạnh đối phó với 

địch, rồi cùng toàn thể nhân dân Lào vùng dậy đánh đuổi Nhật và cả 

Pháp nếu chúng trở lại.  

Mặc dù chưa học hết chương trình, lớp học vẫn bế mạc và ngay 

đêm 12 tháng 8 năm 1945, tất cả các đồng chí dự lớp huấn luyện 

lên đường về Viêng Chăn để lãnh đạo phong trào khởi nghĩa.  

Ngày 14 tháng 8 năm 1945, trong lúc tin Nhật đầu hàng đã lan 

khắp trong nhân dân, binh lính Nhật ra sức vơ vét của cải để chuẩn 

bị rút, Ban Chỉ đạo khởi nghĩa Viêng Chăn được thành lập gồm ba 

đồng chí: Nguyễn Chấn, Bí thư Xứ uỷ, trưởng ban phụ trách chung; 

Vũ Hữu Bỉnh phụ trách quân sự, ngoại giao và quan hệ Lào - Việt; 

Nguyễn Đình Hin giúp đồng chí Nguyễn Chấn chỉ đạo các lực 

lượng Việt kiều134. Ban Chỉ đạo lấy nhà đồng chí Hin ở ngoại ô 

Viêng Chăn làm cơ quan chỉ huy, gấp rút tiến hành triệu tập cuộc 

họp có các đồng chí trong Chi bộ Viêng Chăn tham gia để nắm tình 

hình, bàn kế hoạch khởi nghĩa.  

Ban Chỉ đạo chủ trương phải tranh thủ cho được chính giới Lào, 

nhất là những người tiến bộ trong chính quyền, cảnh sát, bảo an; xúc 

tiến vận động Hoàng thân Phếtxarạt, làm cho họ thấy rõ không có con 

đường nào khác là phải đấu tranh vũ trang giải phóng đất nước135.  

Thực hiện chủ trương của cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã tiến hành 
                                                      
134

. Hồi ức của đồng chí Vũ Hữu Bỉnh. Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng. 
135

. Đầu những năm 40 thế kỷ XX, do những chuyển biến nhanh chóng của tình 

hình chính trị thế giới và khu vực, nhất là sự tuyên truyền, kích động chủ nghĩa dân 

tộc “Đại Lào” của thực dân Pháp, trong nhân dân Lào, nhất là tầng lớp trên, xuất 

hiện sự phân hoá tư tưởng về con đường giành độc lập cho đất nước Lào. Ngoài 

phong trào chủ trương giành độc lập dân tộc của lực lượng cách mạng, còn có xu 

hướng muốn giành độc lập bằng con đường tranh thủ sự ủng hộ của Đồng minh 

(trong số này có Hoàng thân Phếtxarạt), thậm chí có một bộ phận muốn Pháp quay 

trở lại và công nhận nền độc lập của Lào trong Khối Liên hiệp Pháp. 
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vận động Hoàng thân Phếtxarạt cho phép Việt kiều được tổ chức lại 

nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của mình; đồng thời góp sức cùng 

nhân dân Lào đứng dậy giành độc lập, chống xâm lăng. Lúc này 

thực dân Pháp hiện diện trên đất Lào đang ráo riết chuẩn bị lực 

lượng trở lại thay thế Nhật. Núp dưới danh nghĩa Đồng minh, thực 

dân Pháp còn cho người liên lạc với Hoàng thân Phếtxarạt để 

thương lượng cho chúng được tiến vào Viêng Chăn. 

Ban Chỉ đạo còn tập hợp Đoàn Thanh niên Việt kiều cứu quốc 

do đồng chí Phan Linh phụ trách làm lực lượng xung kích, tổ chức 

động viên các tầng lớp Việt kiều cùng với những người yêu nước 

Lào hăng hái tham gia các hoạt động cách mạng. Tiến hành tiếp xúc 

với Uỷ ban Lào pên Lào ở Viêng Chăn để thống nhất hành động. 

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo gặp rất nhiều khó khăn vì trước khí thế 

cách mạng sôi sục của Việt kiều, một số thành viên chính phủ bù 

nhìn Lào và một bộ phận chính giới Lào có phần lo ngại, nghi ngờ 

Việt kiều có ý đồ thôn tính Lào nên tìm cách ngăn cản các tổ chức 

Việt kiều hành động. 

Trong thời điểm khó khăn đó, vào ngày 16 tháng 8 năm 1945, 

nhận được tin hơn 500 công nhân Xưởng dệt Kapphạ (một xưởng 

dệt của tư bản Pháp ở Viêng Chăn, đa số công nhân là người Việt, có 

một số ít người Lào và người Hoa) đấu tranh đòi Nhật giao nhà máy 

cho Lào và trả nợ lương cho công nhân136, Ban Chỉ đạo và Chi bộ 

đảng ở Viêng Chăn đã cử người vào lãnh đạo cuộc đấu tranh. Sau ba 

ngày đấu tranh rất quyết liệt, được sự ủng hộ hết lòng của Việt kiều 

và nhân dân Viêng Chăn, bọn Nhật buộc phải trả tự do cho đại biểu 

công nhân và trao trả nhà máy cho chính quyền Viêng Chăn.  

Trước sự kiện đó, các chính giới Lào nhận rõ thật tâm đoàn kết 

                                                      
136

. Trong lúc Nhật chuẩn bị phải rút quân, chúng định quỵt tiền lương của 

công nhân và giao nhà máy cho Pháp. 
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của Việt kiều đối với Lào. Uỷ ban Lào pên Lào và Tỉnh trưởng 

Viêng Chăn Khăm Mạo rất tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo khởi 

nghĩa, vận động lực lượng quân đội, cảnh sát, bảo an đi theo cách 

mạng, tổ chức đội bảo an hỗn hợp Lào - Việt để tự vệ. Nhờ sự vận 

động tích cực của Tỉnh trưởng Khăm Mạo và Ban Chỉ đạo khởi 

nghĩa Viêng Chăn, Phó vương Phếtxarạt, nguyên Thủ tướng Chính 

phủ ở Luổng Phạbang đã đồng ý cho Việt kiều được tổ chức các 

đội tự vệ để giữ gìn trật tự trị an; cho phép Hội Việt kiều cứu quốc 

được hoạt động công khai.  

Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Ban Chỉ đạo khởi nghĩa cùng với 

Tỉnh trưởng Khăm Mạo tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại khu vực 

chợ Mới có đông đảo nhân dân Lào và Việt kiều tham gia. Một số 

nhân vật trong Chính phủ Vương quốc cũng đến dự. Trong cuộc 

mít tinh, đại biểu Việt kiều nói rõ chủ trương đoàn kết Lào - Việt 

chống thực dân Pháp, không để cho Pháp trở lại cai trị Lào lần thứ 

hai, ủng hộ và tuân theo pháp luật của Chính phủ Lào. Tỉnh trưởng 

Khăm Mạo thay mặt cho Chính phủ Vương quốc và Uỷ ban Lào 

pên Lào Viêng Chăn tuyên bố Việt kiều được quyền tổ chức các 

đội tự vệ; kêu gọi Việt kiều đoàn kết với nhân dân Lào, giúp đỡ 

Chính phủ Lào, cùng nhau chống Pháp, giành độc lập dân tộc cho 

hai nước. Cuộc mít tinh đã tăng cường lòng tin và tình đoàn kết 

Lào - Việt Nam, làm cho các lực lượng Việt kiều và lực lượng Lào 

yêu nước thêm gắn bó. 

Cuộc khởi nghĩa Viêng Chăn ngày 23 tháng 8 năm 1945 giành 

được thắng lợi mà không tốn xương máu. Đó là do có sự lãnh đạo 

đúng đắn, kịp thời và khôn khéo của Xứ uỷ Ai Lao, mà trực tiếp là 

Ban Chỉ đạo khởi nghĩa đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của 

các lực lượng yêu nước Lào - Việt, đặc biệt là đông đảo Việt kiều ở 

Viêng Chăn; tranh thủ được sự ủng hộ của chính giới Lào, kể cả 

những người trong chính quyền Vương quốc. 

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Viêng Chăn đã thúc đẩy và tạo 
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điều kiện cho các địa phương khác trên đất Lào đứng lên khởi 

nghĩa thắng lợi. 

Tại Thà Khẹc, Xứ uỷ cử hai đồng chí xứ uỷ viên là Đinh Văn 

Khanh và Nguyễn Văn Long (tức Lý Bạch Sơn) cùng với Chi bộ 

Thà Khẹc thành lập Ban Chỉ đạo khởi nghĩa, thành lập đơn vị Việt 

kiều giải phóng quân, phối hợp với Uỷ ban Lào pên Lào và đơn vị 

Lào ítxalạ lãnh đạo Việt kiều và nhân dân Lào khởi nghĩa giành 

chính quyền thắng lợi một cách nhanh gọn vào ngày 25 tháng 8 

năm 1945.  

Tại Xavẳnnakhệt, từ ngày 21 đến 30 tháng 8 năm 1945, các 

đồng chí Trần Đức Vịnh (xứ uỷ viên), Lê Mạnh Trinh cùng với chi 

bộ đảng lãnh đạo Việt kiều và các lực lượng Lào yêu nước ở đây 

(đặc biệt là Uỷ ban Lào pên Lào và Tỉnh trưởng Xavẳnnakhệt) khởi 

nghĩa giành chính quyền thắng lợi. 

Tại Sầm Nưa, ngày 26 tháng 8 năm 1945, tàn binh Pháp quay 

lại chiếm tỉnh lỵ Sầm Nưa. Tháng 10 năm 1945, được sự giúp đỡ 

của đơn vị bộ đội Việt Nam, nhân dân Sầm Nưa đã đánh đuổi quân 

Pháp, giải phóng thị xã Sầm Nưa. 

Tại Luổng Phạbang, lực lượng nổi dậy chiếm thành phố vào 

ngày 18 tháng 10 năm 1945. 

Đầu tháng 11 năm 1945, tỉnh Xiêng Khoảng được giải phóng.  

Có thể nói, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 ở 

Việt Nam và khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Lào diễn ra 

gần như đồng thời và đều ít đổ máu. Thắng lợi đó minh chứng cho 

sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông 

Dương, thể hiện rõ tính hiệu quả của tình đoàn kết đấu tranh của 

nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào. Cùng với cuộc Cách mạng 

tháng Tám 1945 ở Việt Nam, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành 

chính quyền năm 1945 ở Lào đã mở ra một kỷ nguyên mới cho 

nhân dân Lào đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Đồng chí 
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Cayxỏn Phômvihản viết: “Đây là thắng lợi đầu tiên của nhân dân ta 

trở lại làm chủ đất nước và vận mệnh của mình sau hơn một trăm 

năm sống dưới ách nô lệ và bị chia cắt. Thắng lợi đó đã mở đầu 

một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà nhân dân ta được huy động và 

tự giác tham gia vào cuộc chiến đấu sống còn với kẻ thù để cứu 

nhà, cứu nước”137. Đồng thời cũng mở ra kỷ nguyên mới về quan 

hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cùng đoàn kết giúp đỡ nhau vì những 

mục tiêu chung của cả hai dân tộc. 

Sau khi khởi nghĩa ở Lào giành thắng lợi, hầu hết Việt kiều ở 

Viêng Chăn tham gia Hội Việt kiều cứu quốc. Nam nữ thanh niên 

hăng hái tham gia tự vệ chiến đấu, những người cao tuổi cũng xin 

gia nhập đội tự vệ chiến đấu. Tiếp đó, Việt kiều và nhân dân Lào ở 

Viêng Chăn phát động phong trào quyên góp, mua sắm vũ khí, rèn 

giáo mác, với khí thế bừng bừng cách mạng. Dân quân, tự vệ tổ 

chức tuần tra canh gác các ngả đường, khu phố, làng bản, giữ gìn 

trật tự, trị an, ngăn ngừa trộm cướp, cảnh giới đối với quân Pháp 

đang lăm le tấn công vào thành phố. 

Thực hiện chủ trương và những lời căn dặn của đồng chí Hồ 

Chí Minh tại Hội nghị Tân Trào, Ban Chỉ đạo khởi nghĩa ở Viêng 

Chăn (do các đảng viên cộng sản làm nòng cốt) đã vận động các 

lực lượng yêu nước và tiến bộ Lào xúc tiến lập Chính phủ Lào. 

Trong thời gian gấp rút thành lập Chính phủ Lào, soạn thảo Hiến 

pháp, tình hình ở Viêng Chăn và ở Lào có những phức tạp mới do 

quân Pháp đang ráo riết hoạt động để quay trở lại Lào. Chúng tiến 

hành xây dựng những căn cứ ở các vùng nông thôn, xung quanh 

Viêng Chăn để tìm cách đánh vào thành phố. Ngày 1 tháng 9 năm 

1945, Hoàng thân Phếtxarạt nhân danh Phó vương và Thủ tướng 
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Chính phủ Vương quốc ở Luổng Phạbang tuyên bố cắt đứt mọi 

quan hệ với Pháp, cấm người Pháp can thiệp vào nội trị của Lào138. 

Bên cạnh sự hiện diện của quân Pháp, ngày 29 tháng 9 năm 

1945, các đơn vị đầu tiên của quân Tưởng Giới Thạch đến Viêng 

Chăn để giải giáp quân đội Nhật.  

Trước đòi hỏi của quần chúng cách mạng, nhằm tạo nên sức 

mạnh thống nhất để bảo vệ chính quyền cách mạng, mà trước mắt 

là chống lại các cuộc tấn công quy mô của bọn xâm lược Pháp vào 

các đô thị, tháng 9 năm 1945, sau khi hiệp thương, tổ chức Lào 

ítxalạ và Việt kiều yêu nước đã nhất trí thành lập đội quân lấy tên 

là Liên quân Lào - Việt đặt dưới sự chỉ huy của một bộ tham mưu 

chung, do quản Xỉng (người Lào) và Vũ Hữu Bỉnh (người Việt) 

đứng đầu.  

Sau khi thành lập liên quân Lào - Việt, các Uỷ ban phòng thủ 

chung Lào - Việt ở các địa phương được tổ chức. 

Tuy mới được thành lập, lại gặp nhiều khó khăn về tổ chức huấn 

luyện, trang bị, nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần căm 

thù bọn xâm lược, các chiến sĩ trong liên quân Lào - Việt đã chiến 

đấu rất dũng cảm, gây cho quân địch nhiều thiệt hại trong các trận 

đánh lớn như Nhômmalạt, Phôn Tịu, Hỉn Bun, Kẹng Koọc, Xoỏng 

Khon, Thà Đừa, Ylay, Na Khằng, Bạn Cơn... 

Được sự giúp đỡ của Ban Chỉ đạo khởi nghĩa ở Viêng Chăn, 

ngày 8 tháng 10 năm 1945, tổ chức Lào pên Lào và tổ chức Lào 

ítxalạ cử đại biểu về dự Đại hội đại biểu Uỷ ban Dân chúng Lào 

tại Viêng Chăn với mục đích hợp nhất hai tổ chức, thành lập Uỷ 

ban Khởi sự (Kháná Phù Còcan), bàn việc thành lập Chính phủ 
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Trung ương và dự thảo Hiến pháp tạm thời.  

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Đại hội đại biểu Uỷ ban Dân 

chúng họp lần thứ hai quyết định thành lập Chính phủ Lào ítxalạ 

do Hoàng thân Phếtxarạt đứng đầu, ông Khăm Mạo Vilay làm thủ 

tướng; thông qua Hiến pháp tạm thời, quyết định quốc kỳ, quốc 

ca. 

Chính phủ Lào cũng gửi điện lên Nhà vua yêu cầu vua thừa 

nhận Hiến pháp mới, giải tán Chính phủ Luổng Phạbang, công 

nhận chính phủ mới và mời Xỉxávàngvông tiếp tục làm vua theo 

Hiến pháp139. 

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 1945, Uỷ ban Dân chúng Lào và 

Chính phủ Lào ítxalạ tổ chức cuộc mít tinh lớn tại tại sân vận động 

Viêng Chăn để làm lễ tuyên bố nền độc lập của quốc gia Lào và 

ban bố bản Hiếp pháp tạm thời. Hàng vạn nhân dân Lào, gồm công 

nhân, nông dân, học sinh, thanh niên, viên chức, người buôn bán và 

Việt kiều tham gia cuộc mít tinh đã phấn khởi hô vang các khẩu 

hiệu hoan nghênh nền độc lập của Lào, hoan nghênh Chính phủ 

mới, cổ súy tinh thần đoàn kết Lào - Việt. Đúng 8 giờ sáng ngày 12 

tháng 10 năm 1945, ông Khăm Mạo thay mặt Uỷ ban Lào ítxalạ 

tuyên bố khai mạc cuộc mít tinh và tuyên đọc các văn kiện quan 

trọng như: Tuyên ngôn độc lập; Quyết nghị thành lập chính phủ; 

Công bố bản hiến pháp lâm thời; Tuyên bố bổ nhiệm các thành 

viên trong Chính phủ. Cuộc mít tinh sau đó biến thành cuộc biểu 

tình tuần hành thị uy nhằm biểu dương lực lượng và thể hiện quyết 

tâm bảo vệ nền độc lập của nhân dân Lào. 

 Sau khi thành lập, Chính phủ Lào chủ trương: “1. Nhân dân 

Lào quyết tâm đoàn kết chống mọi mưu mô lập lại ách đô hộ của 

thực dân Pháp ở Lào; 2. Nhân dân Lào đã chán ghét bọn vua quan, 
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tay sai của thực dân Pháp; 3. Nhân dân Lào thân thiện với nhân dân 

Việt Nam và quyết tâm cùng nhân dân Việt Nam đánh đuổi thực 

dân Pháp ra khỏi Đông Dương”140. Thủ tướng Khăm Mạo nhân dịp 

này đã tuyên bố với Việt kiều: “mong rằng ba nước Việt, Miên, Lào 

bắt tay nhau để kiến thiết quốc gia”141. 

Nhận rõ tầm quan trọng của mối quan hệ hai dân tộc, Trung 

ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phái hai đồng chí Trần 

Đức Vịnh và Dương Chí Trung, đại biểu Việt kiều yêu nước Lào - 

Thái sau thời gian về nước dự Hội nghị Tân Trào trở lại Lào với 

danh nghĩa là phái viên của Tổng bộ Việt Minh và Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà. Trên đường đi từ Trung Bộ Việt Nam đến 

Viêng Chăn, hai đồng chí đã đến Xavẳnnakhệt (ngày 26 tháng 8 

năm 1945), Thà Khẹc (ngày 1 tháng 9 năm 1945), đến đâu đại diện 

của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cũng được Việt kiều 

và nhân dân Lào tổ chức mít tinh trọng thể chào mừng Đoàn. 

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh mời Hoàng thân Xuphanuvông đang ở Vinh ra 

Hà Nội và tiếp Hoàng thân vào ngày 4 tháng 9 năm 1945. Cuộc gặp 

gỡ đã có tác động mạnh mẽ, quyết định đối với Hoàng thân trong 

việc chọn lựa con đường làm cách mạng, cũng như mở ra một thời 

kỳ mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào trong 

bối cảnh mới. Sau khi tiếp kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thân 

Xuphanuvông trở về tham gia Chính phủ Lào. Ngày 3 tháng 10 

năm 1945, hàng vạn nhân dân ở Xavẳnnakhệt họp mít tinh chào 

mừng Hoàng thân Xuphanuvông ghé qua Xavẳnnakhệt. Tại cuộc 

mít tinh, Hoàng thân Xuphanuvông tuyên bố: “Từ nay nước Lào là 

                                                      
140

. Báo Cờ Giải phóng - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương, 

số 27, ngày 21 tháng 10 năm 1945.  
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quốc gia độc lập có chủ quyền ngang hàng với tất cả các dân tộc 

trên thế giới”. Hoàng thân nhấn mạnh: “Quan hệ Lào - Việt từ nay 

sẽ mở ra một kỷ nguyên mới...”. Trên đường đi Viêng Chăn, Hoàng 

thân Xuphanuvông ghé thăm Thà Khẹc, chính quyền địa phương tổ 

chức mít tinh chào mừng. Cuộc mít tinh được tổ chức tại sân vận 

động thị xã Thà Khẹc gồm đông đủ các tầng lớp nhân dân Lào và 

Việt kiều yêu nước tham gia. Việt kiều ở các vùng biên giới Thái 

Lan dọc sông Mê Công cũng vượt sông sang tham gia mít tinh. Tại 

đây, vào ngày 8 tháng 10 năm 1945, Hoàng thân Xuphanuvông 

khai mạc và chủ trì Hội nghị cán bộ Lào ítxalạ. Hình ảnh, uy tín, 

quyết tâm làm cách mạng, cứu nước và những lời nói tốt đẹp của 

Hoàng thân về quan hệ Lào - Việt Nam đã tác động lớn lao đến sự 

hưởng ứng, tham gia cách mạng của các tầng lớp nhân dân Lào, 

càng tạo thêm chất keo gắn kết tình cảm của nhân dân Lào với Việt 

kiều cũng như với Việt Nam. 

* 

*     * 

Quãng thời gian 1930 - 1945 là thời kỳ nhân dân Việt Nam và 

Lào nương tựa lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giành độc lập, 

tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Mối 

quan hệ đó đó xuất phát từ những điều kiện về địa lý, chính trị, 

kinh tế, văn hoá, đặc biệt từ yêu cầu khách quan của công cuộc 

đấu tranh tự giải phóng, mang bản chất quốc tế vô sản, mang lại 

hiệu quả rõ rệt.  

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Nguyễn 

ái Quốc - Hồ Chí Minh xác định về mặt lý luận và chính Người 

hiện thực hoá bằng việc chủ trì việc hợp nhất các tổ chức cộng sản 

thành chính đảng vô sản đầu tiên ở Đông Dương là Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Đến tháng 10 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đổi 

tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. 
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Đảng Cộng sản Đông Dương có vai trò rất to lớn trong việc xây 

đắp mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào. Đảng 

Cộng sản Đông Dương đã khơi dậy và thức tỉnh tinh thần yêu nước 

và cách mạng của nhân dân Lào; xây dựng được những cơ sở và 

phong trào cách mạng đầu tiên của nhân dân Lào để từ đó nhân dân 

Lào chớp thời cơ giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945, thành 

lập Chính phủ độc lập Lào, mở ra một thời kỳ mới thiết lập liên 

minh chiến đấu Lào - Việt Nam. Sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau 

được duy trì, ngày càng phát triển do nỗ lực phấn đấu của các đảng 

viên cộng sản, của nhân dân hai nước. 

Bộ phận nhân sĩ, trí thức tiến bộ và các tầng lớp nhân dân Lào 

có vai trò quyết định trong quá trình phát triển của phong trào cách 

mạng Lào cũng như trong thành công của cuộc nổi dậy giành độc 

lập ở Lào vào tháng 8 năm 1945. Cưu mang, giúp đỡ, ủng hộ 

những người Việt đến sinh sống, tham gia các phong trào cách 

mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhằm mục tiêu giải 

phóng, giành độc lập và xây dựng quốc gia Lào phồn thịnh, những 

nhân sĩ, trí thức tiến bộ và các tầng lớp nhân dân Lào cũng đồng 

thời có nhiều đóng góp lớn lao trong việc duy trì và phát triển mối 

quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào. 

Trong quá trình đoàn kết đấu tranh chống thực dân xâm lược 

của nhân dân hai nước Việt - Lào, bộ phận người Việt ở Lào có vai 

trò rất quan trọng. Do điều kiện địa lý, hoàn cảnh lịch sử, nhất là 

chính sách đàn áp phong trào cách mạng và khai thác thuộc địa ở 

Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, một số lượng lớn 

người Việt đến định cư và sinh sống ở Lào. Người Việt ở Lào tham 

gia vào hầu hết các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của Lào, trở 

thành một bộ phận quan trọng trong cộng đồng dân cư Lào, cùng 

chung thân phận, cảnh ngộ bị mất nước, bị áp bức bóc lột bởi thực 

dân Pháp như nhân dân Lào và có nhiều đóng góp trong việc phát 
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triển xã hội Lào, nhất là trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự 

do của đất nước Lào. 

Đặc biệt, trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, 

phong trào đấu tranh của người Việt ở Lào đã góp sức cùng nhân 

dân Lào khởi nghĩa giành thắng lợi. Đây là một trong những nguyên 

nhân thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Lào trong 

hoàn cảnh vùng nông thôn rộng lớn còn sự hiện diện của một lực 

lượng lớn quân Pháp, lực lượng cách mạng phải đối mặt với quân 

Anh, quân Trung Hoa dân quốc mang danh nghĩa Đồng minh tràn 

vào Lào, nội bộ quý tộc Lào bị phân hoá với những quan điểm khác 

nhau về con đường giành độc lập, tự do cho đất nước Lào.  

Sự ra đời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

(ngày 2 tháng 9 năm 1945) và Chính phủ Lào ítxalạ (ngày 12 tháng 

10 năm 1945) cùng những mong muốn của hai bên về xây dựng mối 

quan hệ hoàn hảo và vững chãi hơn trước là một bước ngoặt đưa tình 

đoàn kết, giúp đỡ nhau lên tầm liên minh chiến đấu. 

 


