Đồng chí Trần Canh
trong Viện trợ Việt Nam chống Pháp
Trương Quảng Hoa
Rất nhiều người đều biết công lao hiển hách của đồng chí Trần
Canh trong chiến tranh cách mạng Trung Quốc. Nhưng rất ít ai biết
đến đồng chí đã có nh ững đóng góp lớn đối với cuộc chiến tranh
chống Pháp của Việt Nam.
Sang Việt Nam với cương vị đại diện Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc
Đầu năm 1950, Hồ Chí Minh Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam bí mật thăm Bắc Kinh, tranh thủ sự ủng hộ
cuộc chiến tranh chống Pháp của Việt Nam. Lúc đó, Mao Trạch Đông,
Chu Ân Lai đang ở thăm Moscow, Chủ tịch liền đi ngay sang Moscow,
cùng Mao Trạch Đông, Stalin trao đổi vấn đề trọng đại liên quan đến
chiến tranh Việt Nam chống Pháp. Stalin nói, tình hình Trung Quốc và
Việt Nam gần giống nhau, tiếp giáp lãnh thổ, nhiệm vụ viện trợ đấu
tranh cách mạng của Việt Nam chủ yếu nên do Trung Quốc phụ trách.
Lúc bấy giờ Trung Quốc mới ra đời, vết thương chiến tranh đầy
mình, kinh tế khó khăn chồng chất, nhưng để chi viện cho cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc của nước, đảng anh em Việt Nam, và đập tan
sự bao vây của các nước đế quốc đối với Trung Quốc, chính phủ Trung
Quốc quyết định chấp nhận yêu cầu của Hồ Chí Minh.
Sau khi hai bên Trung Quốc – Việt Nam trao đổi cho rằng, để việc
viện trợ của Trung Quốc cho Việt Nam tiến hành thuận lợi, trước tiên
cần tổ chức một chiến dịch ở biên giới Trung – Việt, để khai thông
tuyến giao thông vận tải giữa hai nước, mở ra cục diện có lợi cho cuộc
đấu tranh chống Pháp. Vì vậy, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
vừa tích cực thành lập đoàn cố vấn quân sự do Vi Quốc Thanh làm
đoàn trưởng, vừa điện báo cho Trần Canh Phó tư lệnh quân khu Tây
Nam, kiêm Tư lệnh quân khu Vân Nam, đi sang trước Việt Nam giúp
tổ chức và chỉ huy chiến dịch biên giới.
Sau khi Trần Canh sang Việt Nam với cương vị là đại diện Trung
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 18/06 Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc chỉ thị rõ ràng nhiệm vụ của Trần Canh đi Việt Nam:

“Ngoài bàn bạc và giải quyết một số vấn đề cụ thể với phía Việt
Nam ra, nhiệm vụ chủ yếu nên căn cứ vào tình hình mọi mặt của
Việt Nam, vạch ra một kế hoạch quân sự đại thể thiết thực khả thi,
để căn cứ vào kế hoạch đó cung cấp các loại viện trợ.”

Sau đó không lâu, Trung ương lại yêu cầu rõ ràng Trần Canh: “Ở
Việt Nam nên giúp các đồng chí ấy đánh mấy trận, mở ra một cục diện
tương đối.”
Ngày 07/07/1950 Trần Canh dẫn đầu Tổ công tác gồm cán bộ quân
sự, chính trị hậu cần rời Côn Minh lên đường sang Việt Nam. Đúng
lúc giữa hè oi bức, nóng như đổ lửa, có lúc mưa to dầm dề, hằng ngay
đi trên đường núi và lội trong ruộng lúa ngập nước, làm cho Trần Canh
bị thương nặng hai chân cảm thấy vô cùng khó khăn và vất vả. Đồng
chí viết trong nhật ký:
“Sang Việt Nam vào mùa mưa... sáng dậy, mưa vẫn như trút
nước, thời tiết oi bức, núi cao đường mòn, bùn trơn khó đi, có ngựa
cũng không cưỡi được. Xuống núi đến sông Thanh Thủy đã m ệt
nhoài.
Qua cầu, Đảng Cộng sản Việt Nam cử người dựng lều đón tiếp,
có các loại thức uống và hoa quả. Đói khát, đến đây ăn như hùm
như hổ. Nghỉ ngơi một lát, lập tức ra lệnh cho các đồng chí trong
đoàn đại biểu triển khai hoạt động điều tra. Một đêm mưa to, răng
đau dữ dội.”

Tro ng h ai mươi ngày đ êm gian k hổ đó Trần Canh lê đôi chân bị
thương, chịu đựng từng cơn đau răng dữ dội, trên đường đi vẫn cười
nói tự nhiên. Đồng chí vừa đi vừa chăm chú điều tra nghiên cứu, nắm
vững tình hình liên quan đ ến tác chiến, xem xét tỉ mỉ vấn đề tác chiến
từ nay về sau của quân đội Việt Nam. Ngày 20/07, Trần Canh điện báo
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và La Quý Ba (về sau làm
đoàn trưởng đoàn cố vấn chính trị Trung Quốc, Đại sư Trung Quốc đầu
tiên tại Việt Nam) đã có mặt tại Việt Nam và nói:
“Theo tôi tìm hiểu dọc đường đi quân Pháp ở Việt Nam chưa có
khả năng tấn công, bọn địch ở Lạng Sơn, Lào Cai, v.v... còn khống
chế binh lực cơ động tương đối với thuyết hiện thực, quân đội Việt
Nam chưa giành được chủ động hoàn toàn, một bộ phận chủ lực
quân đội Việt Nam, sau khi qua Quảng Tây, Vân Nam chỉnh huấn
trang bị, tinh thần rất cao, nhưng cán bộ Tiểu đoàn trở lên phần
nhiều là phần tử tri thức mới, khả năng chỉ huy thực tế tương đối ít,
phương châm tác chiến ở Bắc bộ Việt Nam hiện nay nên tranh thủ
tiêu diệt bộ đội cơ động của địch trong dã chiến, trước hết, nhổ một
số cứ điểm cô lập tương đối nhỏ, giành thắng lợi, tích ũl y kinh
nghiệm, nâng cao và củng cố tinh thần bộ đội, tranh thủ chủ động

hoàn toàn, từng bước chuyển sang tác chiến qui mô lớn; phía Việt
Nam đã quy ết định đánh Cao Bằng trước; kiến nghị bao vây tấn
công bộ đội ở Cao Bằng, đánh chiếm trước cứ điểm cô lập ở vòng
ngoài, rút kinh nghiệm, nếu địch ở Cao Bằng ra chi viện, tranh thủ
tiêu diệt một bộ phận của chúng ở dã ngoại, tạo điều kiện có lợi
cho đánh chiếm Cao Bằng, rồi đánh lấy Cao Bằng sau...”

Ý kiến của Trần Canh được Quân ủy Trung Quốc tán thành. Ngày
26/7, Quân ủy Trung ương điện trả lời Trần Canh:
“Chúng tôi cho rằng ý kiến của đồng chí là đúng, quân đội Việt
Nam nên đánh trận nhỏ trước, từng bước luyện tập, có thể đánh
trận lớn hơn một chút. Sau đó mới có thể đánh trận tương đối lớn.
Trước mắt chưa nên đánh Cao Bằng, đánh cứ điểm nhỏ trước, đồng
thời tranh thủ vây thành chặn viện là thích hợp.”

Gặp Hồ Chí Minh trong rừng sâu
Hồ Chí Minh và Trần Canh biết nhau ở Quảng Châu ngay từ thời kỳ
đại cách mạng Trung Quốc. Ngày 27/07, sau bao nhiêu năm xa cách,
họ lại gặp nhau trong rừng nguyên thủy Bắc bộ Việt Nam, hai người
cảm động ôm chặt lấy nhau, phấn khởi nói: “Chúng ta lại gặp nhau
rồi!” 106
Ngay đêm hôm đến trụ sợ
Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam, Trần Canh và Hồ
Chí Minh đã tiến hành hội đàm
thân thiết. Hồ Chí Minh rất tán
thưởng quan điểm của Trần
Canh và yêu cầu Trần Canh
nhanh chóng ra Bộ chỉ huy tiền
phương hỗ trợ chức chỉ huy
chiến dịch này.
Ngày 30/07, tức trước ngày
Trần Canh rời trụ sở Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Hồ Chí Minh và Trần Canh - Chiến dịch
Biên giới (Việt Bắc, 1950)
Nam, một hôm Hồ Chí Minh
mời Trần Canh và La Quý Ba
đến gian nhà sàn lợp nan, nơi ở của Chủ tịch trong rừng trúc làm
khách. Trần Canh nhìn bốn phía xung quanh, trong nhà, chỉ có một
chiếc giường, một bàn một ghế, trên giường trải một tấm thảm, trên
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bàn đặt một máy chữ và mấy quyển sách, đồng chí bất giác quay người
nhìn người bạn cũ của mình với tấm lòng trìu mến nói:
“Hồ chủ tịch quá giản dị, thật đáng kính, đáng kính.”

Hồ Chí Minh càng không khỏi nhớ lại tình hình thời kỳ đại cách
mạng ở Quảng Châu, thời kỳ chống Nhật ở Diên An. Khi nhắc đến hai
người bạn cũ lại gặp nhau trong cuộc sống chiến đấu gian khổ, Hồ Chí
Minh thông thạo nói và viết chữ Hán, liền ngâm thơ:
“Cao sĩ n ằm trên núi đá lởm chởm, anh hùng đến trong rừng
sâu thăm thẳm”,

thể hiện tấm lòng phấn khởi của Người khi gặp lại Trần Canh. Ngày
31/7 Trần Canh cùng đoàn lên đường đến Bộ chỉ huy tiền phương quân
đội Việt Nam đóng ở Quảng Uyên.
Khi Hồ Chí Minh đi ra tận bìa rừng để tiễn Trần Canh, nhìn thấy
trong tay mỗi người trong đoàn Trần Canh ai nấy đều cầm chiếc ô che
mưa mang từ trong nước, bèn chỉ tay vào ô của Trần Canh nói:
“Cái này không được.”

Người nhìn thấy Trần Canh mặt ngơ ngác, lại nói:
“Người Việt Nam chúng tôi đi đường rừng rất ít người cầm ô,
để bảo mật và khỏi lộ thân phận, phải đổi trang phục cho các đồng
chí.”

Tiếp đó, Hồ Chí Minh tự tay thu lại chiếc ô của Trần Canh, phát cho
mỗi người một mũ lá cọ và dặn đi dặn lại Trần Canh, trên đường phải
đề cao cảnh giác chú ý an toàn.
Thuyết phục cán bộ quân đội Việt Nam đánh Đông Khê trước
Ngày 14/08, đoàn Trần Canh đến Bộ chỉ huy tiền phương ở Quảng
Uyên, gặp Đoàn cố vấn quân sự do Vi Quốc Thanh làm trưởng đoàn đã
đến đó trước hai ngày.
Trần Canh không quản mệt mỏi, tranh thủ thời gian cùng Vi Quốc
Thanh nghe Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Hoàng Văn
Thái và các đơn vị tác chiến giới thiệu tình hình liên quan đ ến hai bên
địch ta, nhất là tình hình cụ thể của chiến trường Đông bắc. Toàn cảnh
của chiến khu Việt Nam, tức thì hiện lên trong đầu óc của Trần Canh.
Tổng binh lực của quân Pháp ở Đông Dương có khoảng 230.000
người, trong đó bộ đội gốc Pháp hơn 40.000 người còn lại là lính đánh
thuê châu Âu, châu Phi và quân ngụy Việt Nam.
Binh lực ở vùng Bắc bộ Việt Nam là hơn 70.000 người, 100 máy

bay (máy bay chiến đấu và máy bay vận tải mỗi thứ một nửa). Trong
tấn công mùa xuân 1950, quân Pháp đánh chiếm các tỉnh Thái
Nguyên, Hà Nam và Ninh Bình,ơ cb ản khống chế vùng sản xuất
lương thực đồng bằng sông Hồng. Ở biên giới Trung – Việt tiếp giáp
với Quảng Tây, tổng binh lực của quân Pháp khoảng 11.000 người, cơ
bản ở thế thủ, lập tuyến phòng ngự trọng điểm dọc quốc lộ 4. Tháng
05/1950 quân đội Việt Nam công kích Đông Khê, cứ điểm nhỏ nằm
giữa Cao Bằng, Thất Khê, tuy cuối cùng không công kích được, nhưng
thực tế làm cho quân Pháp sợ khiếp vía.
Sau đó quân Pháp tăng cường lực lượng phòng thủ cứ điểm biên
giới Cao Bằng, Đông Khê và Thất Khê.

Vương Thừa Vũ

Tổng binh lực của QĐND Việt Nam khoảng
160.000 người trong đó bộ đội thuộc Đại đoàn 308107
có tất cả hơn 20.000 người do Bộ Tổng trực tiếp nắm,
toàn bộ tập trung ở gần Cao Bằng. Quân Pháp ở vùng
Cao Bằng chỉ có hơn 2000 tên, quân đội Việt Nam
chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Đánh tốt, chiến
dịch biên giới thì quânđ ội Việt Nam có thể giành
được chủ động về chiến lược.

Để tìm hiểu cụ thể tình hình chiến trường, Trần
Canh cử người đi trinh sát thực địa Cao Bằng, phát
hiện quân đóng giữ Cao Bằng đã tăng thêm 3 Ti ểu
đoàn khoảng 1500 tên, ba mặt là nước, một mặt là núi
dễ phòng thủ, khó tấn công, là cục xương rất khó gặm,
với kỹ thuật tác chiến và tố chất tâm lý của quân đội
Việt Nam trước mắt, tấn công Cao Bằng trước là cả
một vấn đề, khó khăn rất lớn. Trần Canh trầm ngâm
Cao Văn Khánh suy nghĩ. Đ ồng chí vừa nghe báo cáo, vừa từ từ đưa
ánh mắt lên bản đồ, nhìn qua Cao Bằng dần dần di
chuyển xuống đông nam Cao Bằng 45km, rồi ngắm kỹ hướng phía
nam, rồi đi qua Thất Khê, Nà Sầm, một lần nữa dừng lại ở Lạng Sơn.
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Trần Canh phát biểu, đồng chí cất cao
giọng nói:
“Tác chiến trận đầu biên giới, đánh từ đâu rất then chốt, vấn đề
này cần giải quyết nghiêm túc, đánh trận đầu, phải thắng! Tôi thấy
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Đông Khê là nơi thích hợp nhất. Đánh chiếm được Đông Khê thì
quyền chủ động của toàn bộ chiến dịch nắm chắc trong tay chúng
ta.”

Đông Khê là điểm giao nhau từ cửa Thủy Khẩu, Quảng Tây Trung
Quốc qua cửa Bố Cục đi vào quốc lộ Việt Nam, thị trấn rất nhỏ này là
điểm cao nhỏ nhổ lên ở phía bắc thung lũng b ốn bề là núi chặn đứng
con đường Trung – Việt hướng này, quốc lộ 4 từ Tây Bắc sang Đông
Nam cũng đi qua thị trấn, phía Tây Bắc thị trấn là Cao Bằng phía nam
là Thất Khê, tấn công lấy Đông Khê th
ì ch ặt đứng ngang lưng hệ
thống phòng ngự của quân Pháp trên tuyến này. Vi Quốc Thanh và cố
vấn quân sự Trung Quốc nhất trí đồng ý ý kiến của Trần Canh, nhưng
có cán bộ quân đội Việt Nam lại không thông. Trần Canh nói, hiện nay
quân Pháp ở Việt Nam nói chung trong tình thế bất lợi, từ bản quốc
tăng số lớn quân tấn công sang Việt Nam cũng rất khó khăn, trước mắt
quân đội nhân dân Việt Nam đang từ đánh du kích phân tán chuyển
sang đánh chính quy tương đối tập trung, từ đội du kích không tập
trung lớn chuyển sang quân chính quy tương đối tập trung, từ đánh
tiêu hao chuyển sang đánh công kiên và đánh tiêu diệt, muốn hoàn
thành thuận lợi quá trình chuyển biến này, cần phải làm rất nhiều công
việc gian khổ tỉ mỉ, chiến dịch trước mắt là mở đầu của chuyển biến
này, cần phải bảo đảm trận đầu thắng lợi, theo thực lực của quân đội
Việt Nam hiện nay một trận đánh lấy Cao Bằng là rất khó khăn, dù cho
dốc toàn lực gắng gượng lấy được Cao Bằng, thì quân đ ội Việt Nam
cũng sẽ tổn thất nặng nề, rất có thể lợi bất cập hại. Nếu đánh Đông
Khê trước, nơi địch phòng thủ tương đối yếu, chiếm được Đông Khê,
toàn cục chiến dịch sẽ sôi động lên, cũng d ễ giải quyết quân địch ở
Cao Bằng.
Trải qua bàn bạc cọ xát nhiều lần Trần Canh và Võ Nguyên Giáp
cuối cùng đi đến nhận thức chung. Ngay sau đó, ngày 22/08 Trần Canh
báo cáo kế hoạch tác chiến cùng với Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc
vạch ra về Quân ủy Trung Quốc. Lúc này, Hồ Chí Minh cũng đ ến
Quảng Uyên, Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng
ý kế hoạch tác chiến của Trần Canh nêu ra, ngày 24/08 Trần Canh lại
nhận được điện trả lời: “đồng ý” của Quân ủy Trung Quốc, quyết tâm
tác chiến của Trần Canh càng kiên định hơn.
Ngày 23-24 tháng 8, Bộ chỉ huy tiền phương quân đội Việt Nam
triệu tập hội nghị cán bộ Trung đoàn trở lên của các bộ đội tham chiến
trong chiến dịch biên giới, Trần Canh được mời tham gia hội nghị. Sau
khi Võ Nguyên Giáp tuyên bố xong kế hoạch tác chiến, muốn nghe ý

kiến của mọi người. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102 108 Nguyễn
Hữu An 109 vẫn chủ trương đánh Cao Bằng trước. Đồng chí nói:
“Lực lượng của chúng ta có hạn nên tập trung binh
lực một trận đánh lấy Cao Bằng. Nếu đánh Đông Khê
trước, lực lượng bị tiêu hao, thì làm saođánh đư ợc Cao
Bằng? Không đánh được Cao Bằng thì làm thế nào có
thể phá vỡ phong tỏa biên giới của quân Pháp?”

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 Thái ũng
D
cũng nói:
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“Nhân lúc quân địch chưa kịp tăng viện nếu chúng ta
tấn công Cao Bằng ngay từ đầu, chẳng phải khả năng giành thắng
lợi rất lớn hay sao? Nếu đánh Đông Khê trước bọn địch ở Cao
Bằng tăng cường công sự, chẳng phải tăng thêm khó khăn tấn công
Cao Bằng hay sao?”

Trần Canh bình tĩnh nghe hết ý kiến của các đồng chí đó, thừa nhận
suy nghĩ của đồng chí đó có lý nhất định. Nhưng Trần Canh kiên nhẫn
giải thích nói điểm đột phá đánh trận của chúng ta là gì? Nhìn bề
ngoài, phong tỏa của quân Pháp đã hình thành t ừ mấy cứ điểm quan
trọng Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê, Nà Sầm, Lạng Sơn v.v... Nhưng
chỉ cần đánh lấy Cao Bằng, thì tuyến phong tỏa của quân Pháp sẽ sụp.
Những cứ điểm của quân Pháp dựa vào cái gìđ ể phát huy tác dụng?
Dựa vào quân đồn trú, kinh nghiệm của cách mạng Trung Quốc chúng
tôi là:
Tập trung binh lực ưu thế, tiêu diệt sinh lực địch, là quan trọng
nhất, trong chiến tranh giải phóng điểm đột phá đánh trận của
chúng tôi chủ yếu là tiêu diệt sinh lực địch, ngay cả mấy chiến dịch
lớn Liêu Thẩm, Hoài Hải, Bình Tân ở giai đoạn quyết chiến cũng
là như thế. Kết quả mỗi một chiến dịch đều tiêu diệt mấy vạn, mấy
chục vạn quân địch, toàn quốc tương đối nhanh chóng được giải
108
Còn gọi là Trung đoàn Liên khu I sau là Trung đoàn Thủ đô, thành lập ngày
7 tháng 1 năm 1947. Các chỉ huy đầu tiên là Trung đoàn trưởng Hoàng Siêu Hải,
chính uỷ Lê Trung Toản, tham mưu trưởng Hoàng Phương, Trung đoàn trưởng
Hùng sinh
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Tác giả ghi lầm. Tong chiến dịch Biên giới (Lê Hồng Phong II), Nguyễn
Hữu An là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 251, đơn vị nòng cốt của Trung đoàn 174
(Trung đoàn Cao Bắc Lạng ‒ thành lập ngày 19/08/1949 tại Cao Bằng. Trung
đoàn trưởng đầu tiên: Đặng Văn Việt, chính ủy đầu tiên: Chu Huy Mân). Nguyễn
Hữu An là Thượng tá, tham mưu phó mặt trận B3, chỉ huy trận đánh Ia Drangvào
tháng 11 năm 1965 với Tiểu đoàn Kỵ binh Không vận Mỹ do Trung tá Harold
Gregory “Hal” Moore, Jr. chỉ huy. Trung tá Moore nay là Thiếu tướng nghỉ hưu.
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Thái Dũng (tức Trần Dũng Thái) người Tầy ở thị xã Cao Bằng.

phóng. Nhân lúc địch phòng ngự sơ hở, bất ngờ tấn công Cao
Bằng, hoặc thời kỳ đầu chiến đấu cũng sẽ giành được thắng lợi đó,
nhưng chúng ta có thể một đấm đánh gục quân địch được không?
Nếu một đấm đánh trúng nhưng không đánh gục quân địch, nó còn
có thể chiến đấu với chúng ta, sau lưng lại có quân địch ở Đông
Khê, Thất Khê, Lạng Sơn, thừa thế xông tới, chúng ta sẽ không bị
địch đánh ở mấy mặt hay sao? Nhưng đánh trước Đông Khê thì
khác, bọn địch ở Cao Bằng, Thất Khê, Lạng Sơn như chim chết
hụt, chúng ta lấy nhàn nhãđ ối phó vất vả, kẻ nào đưa quân tăng
viện thì đấm kẻ đó, tiêu diệt địch ở ngoài công sự, đó là cuộc chiến
đấu dễ dàng hơn nhiều!

Cuối cùng Trần Canh cười nói:
“Thay đổi kế hoạch, tất nhiên chúng ta phải nghiêm túc nói rõ
nguyên nhân cho bộ đội biết, dù cho số ít người có tâm tư, chỉ cần
đánh thắng trận thì có nói gì ũcng d ễ đánh thắng liên tục, cái giá
phải trả lại nhỏ, thì ai còn ý kiến gì nữa.”

Những lời nói của đồng chí Trần Canh khiến các đồng chí Việt Nam
đi sâu thảo luận thêm, cuối cùng đã th ống nhất tư tưởng với kế hoạch
đánh Đông Khê trước.
Sau hội nghị của Bộ chỉ huy tiền phương vào một ngày thượng tuần
tháng 9, Hồ Chí Minh nắm chặt tay Trần Canh nói:
“Tôi muốn nhờ đồng chí bao luôn thắng lợi chiến đấu Đông
Khê, cũng bao luôn thắng lợi của chiến dịch Biên Giới.”

Trần Canh phấn khởi nói:
“Tôi nhất định sẽ đem hết sức giúp đánh tốt trận này, nhưng
đánh trận chủ yếu vẫn dựa vào các chỉ huy quân đội Việt Nam và
quần chúng nhân dân.”

Chiến dịch biên giới giành thắng lợi hoàn toàn
Trung tuần tháng 9, công tác chuẩn bị cho chiến dịch biên giới cơ
bản hoàn thành, Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Võ Nguyên Giáp từ
Quảng Uyên chuyển xuống khu Bản Viễn đông Đông Khê, gần sở chỉ
huy tác chiến trận đầu chiến dịch biên giới – chiến đấu Đông Khê.
Ngày 16/09, bắt đầu tấn công Đông Khê. Mở đầu rất là thuận lợi,
nhanh chóng áp sát công sự chính của địch. Nhưng chiến đấu đến sáng
17, quân địch được không quân yểm hộ phản kích, có đơn vị bộ đội
tiến công phía trước đã rút lui khỏi trận địa đã chiếm được. Trần Canh
đich thân đến Bộ chỉ huy tiền phương tìm hi ểu tình hình cùng với Võ
Nguyên Giáp, v.v... nghiên cứu nguyên nhân trắc trở, nêu ra ý kiến tác
chiến mới, nhưng do hợp đồng tác chiến kém, đánh đến đêm 17 vẫn

không tiến triển rõ rệt. Có bộ đội lại nảy sinh dao động quyết tâm tấn
công.
Vào giờ phút then chốt này, Trần Canh kiến nghị với Hồ Chí Minh,
Võ Nguyên Giáp cần phải nghiêm khắc ra lệnh cho bộ đội không tiếc
bất cứ giá nào, tiếp tục kiên trì, đ ồng thời kiến nghị điều chỉnh bố trí,
thực hiện tấn công bốn mặt trọng điểm ở hai mặt nam, bắc.
Sau khi bộ đội mở lại tấn công lần nữa, rất nhanh phát triển vào sâu
trong lòng địch, chiến đấu đến 8h sáng ngày 18, cuối cùng đã tiêu diệt
hơn 270 tên địch đóng giữ Đông Khê, thu rất nhiều vũ khí đạn dược và
vật tư k h ác. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Việt Nam tấn
công tiêu diệt cứ điểm có hai đại đội địch đóng giữ.
Sau khi cuộc chiến đấu Đông Khê kết thúc, Hồ Chí Minh thăm dò ý
kiến của Trần Canh đối với trận Đông Khê, suốt hai ngày căng thẳng
suy nghĩ rất nhiều, Trần Canh chậm rãi nói:
“Trận đánh Đông Khê đã thắng, ý nghĩa rất lớn, nhưng phải nói
rằng đó không phải là cuộc chiến đấu thành công, quân ta thương
vong hơn 500 người mà tiêu diệt không đầy 300 tên địch, cái giá
quá lớn.”

Khi đề cập đến những vấn đề của quân đội nhân dân bộc lộ ra trong
chiến đấu, Trần Canh thẳng thắn nói với Hồ Chí Minh:
“Nghiên cứu quá trình chiến đấu, chiến sĩ dũng cảm nhưng điều
then chốt là có những cán bộ thiếu kinh nghiệm tác chiến, năng lực
chỉ huy kém, không áp sát mặt trận chỉ huy. Từ nay về sau cần lựa
chọn đề bạt cán bộ trong số chiến sĩ cũ và c ốt cán chiến đấu có
kinh nghiệm thực tiễn.”

Hồ Chí Minh nghe gật đầu liên tiếp.
Ngày hôm sau, Trần Canh sốt cao, chẩn đoán là sốt rét ác tính, nằm
bẹp trên giường suốt một tuần. Thời gian này bốn Tiểu đoàn địch đã
tập kết ở Thất Khê. Trần Canh suy nghĩ, theo tình hình chi ến đấu ở
Đông Khê, quân đội Việt Nam với lực lượng hiện có, đánh chiếm Thất
Khê rất khó khăn, vì v ậy đồng chí cùng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên
Giáp nghiên cứu quyết định, bỏ kế hoạch tấn công Thất Khê trước đấy,
thay vào đó mai phục ở nam Đông Khê, để tiêu diệt địch tiến lên bắc
Đông Khê. Lúc này quân Pháp ở Thất Khê vẫn án binh bất động, lại
tập kết 5 Tiểu đoàn binh lực tấn công Thái Nguyên, trực tiếp đe dọa an
toàn của cơ quan đầu não Đảng, chính quyền, quân đội Việt Nam. Lúc
này một số cán bộ quân đội Việt Nam chủ trương bỏ mai phục, đưa
quân về Thái Nguyên.

Trần Canh thấy tình hình đó, kiên quyết trình bày với Hồ Chí Minh,
Võ Nguyên Giáp, tấn công Thái Nguyên là âm mưu quỷ kế của đich,
mục đích là dụ quân ta rút khỏi Đông Khê, bảo đảm an toàn cho quân
địch ở Cao Bằng khi rút chạy xuống phía nam, nhất thiết không được
mắc mưu địch. Quả nhiên, không ngoài dự kiến của Trần Canh, ngày
30/9, quân địch ở Thất Khê bắt đầu tiến lên phía bắc, ngày 3/10, quân
địch ở Cao Bằng cũng bỏ thị xã chạy xuống phía nam. Hai cánh quân
do Lepage và Charton chỉ huy hòng sau khi hội quân ở Đông Khê sẽ
chạy về Thất Khê, Lạng Sơn để tránh số phận bị tiêu diệt. Do binh
đoàn Lepage từ Thất Khê tiến lên phía bắc, bị quân đội Việt Nam kiên
quyết đánh chặn, ngày 04/10 chuyển sang vùng núi Cốc Xá ở Tây nam
Đông Khê.
Trong tấn công ngày 05/10, quân đội Việt Nam bị thương vong khá
lớn. Đại đoàn 308 chiến đấu liên tục 4 ngày liền, đứng trước một vấn
đề là tạm dừng tiến công hay là kiên quyết đánh tiếp. Vào giờ phút
then chốt này Trần Canh nói dứt khoát với Bộ chỉ huy tiền phương
quân đội Việt Nam trong máy điện thoại:
“Trận này không đánh thì không có trận nào có thể đánh được,”

rồi nói tiếp một cách chân thành thắm thiết,
“Vào giờ phút then chốt của chiến dịch, Bộ chỉ huy dao động sẽ
chôn vùi thắng lợi của chiến dịch.”

Trần Canh ngắt máy điện thoại, lập tức cầm bút viết một bức thư
ngắn cho Hồ Chí Minh, mong Hồ Chí Minh cổ vũ các chỉ huy tiền
phương hạ quyết tâm kiên trìđ ến cùng, tập trung lực lượng tiêu diệt
binh đoàn Lepage trước, sau đó lập tức tiêu diệt binh đoàn Charton
giành thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch.
Trước những đòn đánh kiên quyết của quân đội Việt Nam, tình hình
chiến trường chuyển biến nhanh chóng. Đến ngày 07/10, hai cánh
quân địch lần lượt bị quân đội Việt Nam tiêu diệt hoàn toàn, Lepage,
Charton và tham mưu của họ và tỉnh trưởng tỉnh Cao Bằng của ngụy
quyền Việt Nam đều bị bắt sống.
Chiến dịch Biên Giới tiêu diệt tất cả 8 Tiểu đoàn, hơn 8000 người,
toàn bộ phòng tuyến của quân Pháp trên biên giới Trung – Việt sụp đổ,
bọn địch ở Đồng Đăng, Yên Đình, L ạng Sơn, v.v... tháo chạy tan tác,
bọn địch tấn công Thái Nguyên sau khi bị tổn thất hơn 600 tên cũng
rút khỏi Thái Nguyên, bọn địch ở Lào Cai, Tây Bắc cũng h ốt hoảng
chạy, mục đích dự kiến của chiến dịch được thực hiện hoàn toàn.

(Đăng trên “Xuân Thu Viêm Hoàng” số 9 năm 1999, với tiêu đề là:
“Đại tướng Trần Canh trong viện trợ Việt Nam chống Pháp”, khi đưa
in vào tập sách này, tác giả có sửa chữa đôi chút).

