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au ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi, trước Snhững khó khăn chồng chất, hệ lụy của sự 
cai trị, áp bức, bóc lột thậm tệ của phát xít Nhật, 
nạn đói hoành hành khắp nơi. Trong Thư gửi 
Đồng bào toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh việc cấp bách trước nhất của nước 
nhà là phải ra sức cứu đói, Người cũng tự nêu 
gương trước: “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, 
một tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó (mỗi bữa 
một bơ) để cứu dân nghèo”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng 
Bình đã thành lập Ủy ban Cứu tế xã hội phát 
động nhân dân toàn tỉnh tương trợ giúp nhau 
cứu đói. Mỗi gia đình đều có hũ gạo tiết kiệm. 
Từ tỉnh xuống các huyện, phủ, làng xã đều 
thành lập các đoàn, các tổ cứu đói, đi lạc quyên 
giúp đỡ nhân dân và lực lượng vũ trang. Cùng 
một lúc chính quyền cách mạng phát động 
phong trào nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá 
rách, hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm, nhân dân 
trong tỉnh đoàn kết gắn bó hỗ trợ lẫn nhau, đùm 
bọc những người cơ nhỡ không những làm cho 
đời sống bớt khó khăn mà còn giúp đỡ các tỉnh 
bạn. Công nhân hỏa xa ga Minh Lệ (huyện 
Quảng Trạch) đã quyên góp được 500 đồng, 
công nhân hỏa xa ga Mỹ Trạch (huyện Lệ 
Thủy), ga Thuận Lý ở thị xã Đồng Hới và ga 
Thọ Lộc ở huyện Bố Trạch đã quyên góp được 
hơn 5 tạ gạo và hơn 800 đồng cùng nhiều thực 
phẩm khác đưa vào “Quỹ Bắc Bộ” của tỉnh để 
giúp đỡ cho các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ bị nạn 
đói hoành hành do bị ngập lụt vỡ đê sông 
Hồng. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhân 
dân toàn tỉnh Quảng Bình cũng đã chắt chiu, 
tiết kiệm quyên góp ủng hộ giúp đỡ tỉnh bạn Hà 

Tĩnh 20 tấn gạo để giải quyết khó khăn do mất 
mùa và bị hạn hán kéo dài.

Sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa trong điều kiện khó khăn chồng 
chất, tài chính quốc gia hết sức eo hẹp, ngân 
khố trống rỗng, Chính phủ đã ban bố sắc lệnh 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi tổ 
chức thành lập “Quỹ Độc lập”, “Quỹ Tuần lễ 
vàng”. Nhân dân toàn tỉnh đã dấy lên rộng 
khắp phong trào hưởng ứng đóng góp tiền của 
vàng bạc… ủng hộ Chính phủ. Phong trào đã 
thu hút được mọi tầng lớp tham gia với ý thức 
xây dựng lực lượng vũ trang mua sắm vũ khí 
trang bị, quân trang quân dụng. Nhân dân toàn 
tỉnh cũng đã rầm rộ hăng hái động viên nhau 
mua sắm quyên góp áo quần, chăn màn, giày 
mũ cho bộ đội. Hội viên Mặt trận Việt Minh ở 
làng Cao Lao Hạ (huyện Bố Trạch) đã tổ chức 
đêm biểu diễn văn nghệ - đấu giá chân dung Cụ 
Hồ, đã thu được hơn 1.000 đồng ủng hộ “Quỹ 
Kháng chiến kiến quốc”. Học viên khóa huấn 
luyện cán bộ tuyên truyền văn hóa của tỉnh đã 
tổ chức đêm ca múa nhạc cùng với vở kịch 
“Khởi nghĩa Thái Nguyên” bán vé thu được 
840 đồng ủng hộ “Quỹ Độc lập”. Hội Cứu tế 
của huyện Bố Trạch đã vận động bà con các xã 
quyên góp cho “Quỹ Đảm phụ quốc phòng” 
được 76.000 đồng tiền Đông Dương.

Hưởng ứng “Tuần lễ đồng”, “Tuần lễ 
vàng” của Chính phủ, dù mới thoát qua nạn 
đói, cuộc sống còn nhiều cơ cực khó khăn 
nhưng với tấm lòng yêu nước, nhân dân đã đem 
những đồ nữ trang quý giá dành dụm cả đời 
người mới có được như nhẫn cưới, hoa tai, đồ 
lưu niệm bằng vàng, bộ lư đèn đồng thờ cúng, 
mâm đồng đĩa bạc là những đồ gia bảo thời bấy 
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giờ ủng hộ công quỹ. Tại các điểm đóng góp, 
nhiều phụ nữ tháo hoa tai, nhẫn cưới, dây 
chuyền ra ủng hộ. Cảm động nhất là những 
người nghèo khổ không có tài sản thì cóp nhặt 
từng mẫu đồng, dành dụm từng hào, từng xu 
gửi vào Quỹ Độc lập. Phong trào góp vào Quỹ 
Độc lập đã trở thành ngày hội được đông đảo 
quần chúng tham gia. Từ những chị em tiểu 
thương buôn bán nhỏ đến những người bốc vác 
bến xe, bến tàu cho đến những nhà giàu, những 
phú ông có máu mặt ở Đồng Hới, Ba Đồn, Lệ 
Thuỷ... đều nhiệt tâm yêu nước, người có nhiều 
giúp nhiều người, có ít giúp ít đem tiền bạc của 
cải ủng hộ Chính phủ. Chỉ trong một thời gian 
ngắn chưa đầy mười ngày (theo thống kê chưa 
đầy đủ) toàn tỉnh Quảng Bình đã đưa vào quỹ 
395 đồng bạc, 11 nén bạc, 30kg đồ nữ trang 
bằng vàng và mạ vàng, gần 1kg đồ nữ trang 
bằng đồng mạ vàng. Ngoài ra còn có 4 thùng 
ký gửi với trọng lượng mỗi thùng hơn 20kg của 
bà con huyện Bố Trạch ủng hộ chuyển đến Nha 
Tài chính Trung Bộ. Phong trào ủng hộ Chính 
phủ trong “Tuần lễ đồng”, “Tuần lễ vàng” đã 
gắn kết người nghèo, người giàu xích lại đoàn 
kết với nhau bởi họ có chung một ý thức, một 
mục đích là tấm lòng yêu nước, yêu Chính phủ, 
một lòng tin tưởng sắt đá đi theo cách mạng.

Ngày 23/9/1945, núp dưới bóng quân 
Anh, thực dân Pháp trở lại gây hấn ở Sài Gòn, 
mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược của chúng 
lần thứ hai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ 
tịch: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là 
thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có 
thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay 
đổi”. Phòng trào “Nam tiến” ủng hộ nhân dân 
Nam Bộ của quân và dân tỉnh ta lên đường vào 
Nam đánh giặc cứu nước diễn ra rầm rộ sôi nổi. 
Phong trào tự nguyện Nam tiến của thanh niên 
xếp bút lên đường chiến đấu diễn ra mạnh mẽ 
đều khắp. Nhiều đoàn thể, “Mặt trận Việt 

Minh Cô Tám” đã tổ chức lạc quyên lương 
thực, thuốc men, áo quần, bánh trái… ủng hộ 
đoàn quân Nam tiến. Tại thôn Lý Hòa (huyện 
Bố Trạch) hội “Mặt trận Việt Minh” đã tổ chức 
quyên góp được 13 đôi giày, 12 chiếc mủ, 61 
bộ quần áo và một bao tải cá khô để tặng con 
em lên đường. Bà Nguyễn Thị Lữ (mẹ Chữ) 
hơn 80 tuổi đã đem 200 đồng - số tiền để dành 
cho hậu sự ủng hộ các cháu lên đường vào Nam 
đánh giặc. Bà Nguyễn Thị Huệ ở ga Thuận Lý 
là cơ sở cách mạng của ta từ những ngày đầu 
tiền khởi nghĩa. Bà đã từng nuôi dưỡng, che 
chở đùm bọc cho các đồng chí Hoàng Văn 
Diệm - Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng 
chiến tỉnh, đồng chí Trứ tức là Đại tướng 
Hoàng Văn Thái - Tổng Tham mưu trưởng 
Quân đội nhân dân Việt Nam sau này cùng với 
đồng chí Trần Táo - người đã thành lập xưởng 
quân giới chế tạo vũ khí đánh Pháp trong 
những năm kháng chiến, trong “Tuần lễ đồng”, 
“Tuần lễ vàng” bà đã ủng hộ một nửa gia sản 
của mình cho cách mạng. Trong những ngày 
đầu kháng chiến chống Pháp, bà Huệ cũng đã 
ủng hộ Chi đội Lê Trực - tiền thân của lực 
lượng vũ trang Quảng Bình 500kg gạo. Trong 
ngày tiễn con em lên đường Nam tiến, bà đã 
đứng lên chủ trì vận động quyên góp được 
nhiều tiền của, quần áo chăn màn, bánh trái… 
cho các chiến sĩ trước lúc đoàn tàu chuyển 
bánh vào Nam. 

Có thể thấy, qua những việc làm khắp cả 
nước thì không lớn nhưng đó là tấm lòng mang  
đầy tình nghĩa cao cả thể hiện lòng yêu thương, 
yêu Chính phủ của nhân dân Quảng Bình trong 
những ngày đầu Cách mạng tháng Tám thành 
công, trong giai đoạn khó khăn của đất nước 
thời bấy giờ 

Tài liệu tham khảo:
- Quảng Bình kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược 1945-1954 và các tài liệu khác.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI


