BÀI 5:
NGUYÊN NHÂN, Ý NGHĨA VÀ KINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ
1- Nguyên nhân thắng lợi:
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thắng lợi là do những nguyên nhân cơ bản sau đây:
- Có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng và Hồ chủ tịch.
- Có dt VN anh hùng, đoàn kết chặt chẽ và kiên cường cách mạng.
- Có lực lượng vũ trang cách mạng, gồm 3 thứ quân được xây dựng ngày càng vững
mạnh, rất mực trung thành và anh dũng sáng tạo.
- Có chính quyền dân chủ nhân dân không ngừng được củng cố, khéo léo tổ chức chỉ đạo
các mặt của cuộc kháng chiến.
- Có sự liên minh đoàn kết chiến đấu của ba nước Việt - Lào -Campuchia.
- Có sự đồng tình ủng hộ của phong trào cách mạng và các lực lượng dân chủ hòa bình
trên TG, trong đó có ĐCS và nhân dân pháp.
2- ý nghĩa thắng lợi
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, với đỉnh cao là chiến
thắng ĐBP là 1 dấu son chói lọi trong ls bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dt VN, đã
phát triển thành quả của CMT8, là niềm tự hào chân chính của dt VN.
- Với thắng lợi này, miền bắc đã được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang một thời kỳ
phát triển mới, xây dựng miền bắc ngày càng vững mạnh, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh
hoàn thành độc lập, thống nhất đất nước.
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược của nhân dân ta còn có
ý nghĩa quốc tế sâu sắc: đó là thắng lợi của chủ nghĩa M-L ở VN, có tác dụng cổ vũ phong
trào gpdt trên thế giới.
3-Kinh nghiệm lịch sử
Cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân pháp xâm lược thắng lợi đã cho đảng và nhân dân
ta những kinh nghiệm ls sau đây:
- Kết hợp đúng đắn nhiệm vụ chống ĐQ và chống phong kiến. Nhiệm vụ chống ĐQ được
đặt lên hàng đầu, đến 1 lúc nào đó, nhiệm vụ chống phong kiến phải được nâng dần từng
bước cho phù hợp với yêu cầu của n/vụ chống ĐQ.
- Vận dụng đúng đắn và sáng tạo đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ,
tự lực cánh sinh vào từng thời kỳ cụ thể của cuộc kháng chiến.
- Vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới. Chú trọng xây dựng hậu phương vững
mạnh để đẩy mạnh kháng chiến và chuẩn bị cho sự nghiệp cách mạng lâu dài.
- Kết hợp khéo léo các hình thức tác chiến. Kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy với
chiến tranh du kích và các hoạt động trong vùng địch tạm chiếm.
- Không ngừng xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ năng lực, bản lĩnh lãnh
đạo kháng chiến.
(BÀI VIẾT CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO)
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

