Mẫu mực sáng ngời của Chủ nghĩa Quốc tế Vô sản
Nhớ lại Mao Trạch Đông và viện trợ Việt Nam chống Pháp
La Quý Ba 48
Tháng thứ tư sau khi thành lập nước Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa, đã lặng lẽ mở ra một trang ít
người biết đến trong lịch sử ngoại giao nước ta,
trong lịch sử phong trào cộng sản quốc tế. Đối với
cá nhân tôi mà nói, cũng đã mở một trang bước
ngoặt trên đường trường chinh mới.
I
Luo Guibo

Trung Quốc mới ra đời chưa được bao lâu, mùa
đông năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương gửi thư cho Mao Chủ tịch 49 , Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc cung cấp viện trợ và cử người sang
giúp Việt Nam.
Tháng 1, 1950, Hồ Chí Minh đích thân bí mật đến Bắc Kinh, yêu
cầu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống
Pháp.
Trung ương Đảng ta theo yêu cầu của Hồ Chí
Minh và Trung ương Đảng Đông Dương, đã báo
cáo và được Mao Chủ Tịch đồng ý, quyết định cử
tôi bí mật sang Việt Nam, làm đại diện liên lạc giữa
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Lưu
Thiếu Kỳ 50 còn tự tay viết giấy giới thiệu cho tôi:
“Xin giới thiệu đồng chí La Quý Ba, Bí thư tỉnh
ủy và chính ủy trong quân đội của chúng tôi đến chỗ
các đồng chí làm đại diện liên lạc của Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc, đi theo có 8 trợ lý và tùy tùng.

Liu Shaoqi

48 Luo Guibo – 罗贵波 (14 July 1908 – 02 November 1995). Trưởng đoàn Cố vấn
Chính trị cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) từ 1951-54; Ðại sứ
Trung Quốc tại VNDCCH từ 1954–1975. Photo: Tân Hoa Xã.
49 Mao Zedong– 毛 泽东 (December 26, 1893 – September 9, 1976)
50 Liu Shaoqi – 刘 少奇 (24 November 1898 – 12 November 1969). Photo:
terrescontees.free.fr

Lưu Thiếu Kỳ, Bí thư trưởng 51 Trung ương Đảng Cộng Sản
Trung Quốc, ngày 17/01/1950.”

Lúc này, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ
tướng Chu Ân Lai 52 đang ở Moscow, hội đàm
với Trung ương Đảng Cộng Sản Liên Xô do
Stalin đứng đầu, chuẩn bị ký kết: “Hiệp ước
tương trợ đồng minh hữu nghị Trung – Xô.”
Tháng 01/1950, tôi từ Bắc Kinh lên đường, bí
mật xa Tổ quốc. Trước khi lên đường, đồng chí
Thiếu Kỳ giao cho ba tháng làm xong nhiệm vụ
Zhou Enlai
về nước. Thế nhưng, cùng với việc tình hình thay
đổi, đã đi một mạch gần tám năm, tôi lại trải qua một cuộc “kháng
chiến tám năm” đối mặt với kẻ thù là quân xâm lược thực dân Pháp.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức tuyên bố thành lập
vào ngày 02/09/1945. Sau đó chẳng bao lâu, quân đội Quốc dân đảng
Trung Quốc lập tức tiến vào khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16 Việt Nam,
chiếm đóng Hà Nội; quân xâm lược thực dân Anh và một phần quân
xâm lược thực dân Pháp tiến vào khu vực phía Nam vĩ tuyến 16 Việt
Nam chiếm đóng Sài Gòn và lần lượt tiếp nhận quân Nhật đầu hàng.
Về sau Quốc dân đảng Trung Quốc thỏa hiệp, giao khu vực phía Bắc
Việt Nam đã chiếm đóng cho quân Pháp tiếp quản. Quân Pháp không
những đổ bộ lên Hải Phòng, v.v... mà còn tiến vào Hà Nội phát động
cuộc chiến tranh xâm lược thực dân đối với Việt Nam.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh
đứng đầu động viên toàn dân đứng lên chống lại, kiên trì cuộc kháng
chiến trường kỳ. Quân xâm lược thực dân Pháp có ưu thế về quân sự
đã chiếm đóng mấy thành phố và tuyến đường giao thông quan trọng,
buộc cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính phủ, quân đội của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa ở Hà Nội dời lên Việt Bắc tiến hành cuộc chiến
tranh chống Pháp. Quân Pháp tiến hành bao vây, phong tỏa, chia cắt và
không ngừng tiến công quân sự và bắn phá điên cuồng vào căn cứ địa
kháng chiến vùng núi Việt Bắc. Lúc này, tình hình chiến trường ở vào
giai đoạn cầm cự: Quân Pháp không thể chinh phục quân dân Việt
Nam, quân dân Việt Nam nhất thời cũng khó phát động phản công, chỉ
có thể phân tán đánh du kích.
51 Một chức vụ mà Việt Nam không có chức tương ứng (Chú thích của người dịch)
52 Zhou Enlai – 周恩来 (05 March 1898 – 08 January 1976). Photo:
www.kmike.com

Vào thời điểm này, trên quốc tế chưa có một nước nào công nhận
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không có một tổ chức quốc tế nào
đặt quan hệ với Việt Nam, Việt Nam chưa giành được vị thế quốc tế,
cũng không được viện trợ bên ngoài. Vấn đề viện trợ Việt Nam chống
quân xâm lược thực dân Pháp như thế nào là một việc lớn mà lãnh đạo
tối cao ba phía Trung Quốc, Việt Nam, Liên Xô trao đổi bàn bạc.
Đồng chí Mao Trạch Đông và đồng chí Hồ Chí Minh khi ở Moscow
từng hội đàm với Stalin. Khi Hồ Chí Minh nêu ra đề nghị các nước xã
hội chủ nghĩa công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Stalin cho
rằng làm như thế có thể kích thích các nước đế quốc tăng thêm áp lực
đối với Việt Nam. Còn đồng chí Mao Trạch Đông lại cho rằng công
nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nâng cao chí khí của mình,
đè bẹp uy phong của địch. Tiếp sau đó, nước Cộng Hòa Nhân dân
Trung Hoa là nước đầu tiên công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và
thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau đó, Liên Xô và các nước XHCN tiếp
tục công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thiết lập quan hệ
ngoại giao.
Hồ Chí Minh từ xa xôi nghìn trùng đến Trung Quốc, đi Liên Xô là
để mong được sự viện trợ nhiều mặt, nhất là viện trợ về quân sự và
kinh tế tài chính. Stalin cho rằng, Trung Quốc là nước láng giềng của
Việt Nam, hiểu rõ tình hình Việt Nam, còn Liên Xô và các nước Đông
Âu chịu nhiều vết thương chiến tranh nặng nề trong chiến tranh thế
giới thứ hai, Liên Xô còn phải giúp đỡ các nước XHCN Đông Âu khôi
phục và xây dựng, trên vai còn rất nặng gánh, mong rằng nhiệm vụ
viện trợ Việt Nam, Trung Quốc là chính.
Lúc đó, Trung Quốc mới vừa ra đời chưa được bao lâu, quân giải
phóng nhân dân phải truy diệt tàn quân Tưởng Giới Thạch, vây quét
bọn đặc vụ thổ phỉ vũ trang, phải tiếp quản thành phố, cả nước đang
dốc sức khôi phục kinh tế quốc dân, hàn gắn vết thương chiến tranh và
đế quốc Mỹ lại không cam chịu thất bại ở Trung Quốc, tiến hành bao
vây, phong tỏa, cô lập Trung Quốc mới, thậm chí âm mưu can thiệp,
lật đổ Trung Quốc mới. Quân xâm lược thực dân Pháp cũng tăng
cường bố trí binh lực và cơ sở quân sự ở biên giới Trung – Việt, phong
tỏa biên giới Trung – Việt. Máy bay Pháp thường xuyên bay lượn trên
bầu trời biên giới Trung – Việt, bắn phá ném bom, đe dọa an ninh của
Trung Quốc. Bọn xâm lược thực dân Pháp còn ủng hộ, che chở tàn
quân Tưởng Giới Thạch và đặc vụ thổ phỉ vũ trang, tiến hành quấy rối
phá hoại ở biên giới Trung – Việt.

Năm 1950, đế quốc Mỹ tổ chức cái gọi là đội
quân Liên Hợp Quốc tiến hành chiến tranh xâm
lược Triều Tiên, đánh đến bên bờ sông Áp
Lục 53 , đe dọa an ninh Trung Quốc, nước ta
quyết định chống Mỹ viện Triều, đưa quân tình
nguyện sang tham gia chiến đấu ở Triều Tiên, kề
vai sát cánh với quân dân Triều Tiên chống bọn
xâm lược Mỹ.
Trong tình hình trong nước nước, quốc tế lúc
bấy giờ rất nghiêm trọng, nhiệm vụ nặng nề, khó
Zhu De
khăn rất lớn, Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng
vẫn không chút do dự quyết định viện trợ cho Việt Nam chống Pháp,
ra sức cung cấp viện trợ quân sự, viện trợ tài chính kinh tế vô tư và
không hoàn lại cho Việt Nam, cử cố vấn sang giúp Việt Nam tác chiến
và công tác. Điều đó chứng tỏ đầy đủ tinh thần quốc tế vô sản vĩ đại
của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng.
II
Ngày 24/09/1950, cũng tức là sau tám tháng
bảy ngày tôi rời Bắc Kinh, lần đầu tiên tôi mới
từ vùng núi Bắc Bộ Việt Nam trở về Bắc Kinh
báo cáo công tác. Trước tiên theo chỉ thị trực
tiếp của đồng chí Thiếu Kỳ và Chu Tổng tư
lệnh 54 tôi viết một bản báo cáo về tình hình công
tác ở Việt Nam trình các đồng chí lãnh đạo
Trung ương. Hai, ba ngày sau, đồng chí Dương
Thượng Côn 55 báo cho tôi, đồng chí Thiếu Kỳ
Dương Thượng Côn
muốn tôi đến chỗ đồng chí. Tôi lại đến Trung
Nam Hải quen thuộc. Đồng chí Thiếu Kỳ báo
cho tôi biết, Mao Chủ tịch muốn đích thân nghe tôi báo cáo.
Vì thế tôi và đồng chí Thiếu Kỳ cùng đi xe đến Phong Trạch Viên.
Phong Trạch Viên thời Khang Hy là nơi Hoàng đế nhà Thanh tổ chức
53 Amnokkang, là con sông hình thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung
Quốc và Bắc Triều Tiên. Tên của con sông bắt nguồn từ tiếng Mãn Châu có nghĩa
là “ranh giới giữa hai cánh đồng”. (Nguồn: wikipedia.org – BKTTM)
54 Chu Đức, Zhu De – 朱德 (01 December 1886 – 06 July 1976). Photo:
chinadaily.com.cn
55 Yang Shangkun – 杨尚昆 (1907–1988), Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân
Trung Quốc (1988-1993), và Phó Chủ tịch thường trực của Quân uỷ Trung ương.

nghi lễ biểu diễn trồng trọt mùa xuân. Đây là hai ngôi nhà có sân ở
giữa tiêu chuẩn. Hai cây hải đường, hai cây lê tả hữu đối xứng, không
có trang hoàng gì, đượm không khí trang nghiêm. Chính giữa nhà trên
là “Di niên đường”, hai gian Đông – Tây là “tranh mưa bụi” và “họa
núi mây”, đây là nơi ở của Mao Chủ tịch rất giản đơn mộc mạc.
Trong “Di Niên đường’, từ trần nhà đến khung cửa, cánh cửa, ô cửa
sổ đều là gỗ gụ trạm hoa, trong phòng rất sang trọng nhưng chỉ đặt 10
chiếc sô pha cá nhân, xoay quanh một bàn tròn nhỏ, kê trên một tấm
thảm rất cũ, sau ghế sô pha đặt một chiếc bàn dài và hẹp, những thứ đó
chiếm một nửa phòng tiếp khác. Nhìn xung quanh cũng không thấy có
bày biện gì nữa. Nơi sống và làm việc của Chủ tịch Đảng, Chủ tịch
nước Cộng hòa nhân dân của chúng ta giản dị chất phác như thế đó.
Lúc đó cũng chưa có quy định tiếp khách chặt chẽ. Nhiều lần tôi
đến báo cáo, Mao Chủ tịch đều ngồi trên chiếc xa lông ở phía nam, có
lúc tôi ngồi bên cạnh Người, có lúc lại ngồi xa một chút.
Khi đồng chí Thiếu Kỳ dẫn tôi đến gặp Mao Chủ tịch, Chu Tổng tư
lệnh, Chu Thủ tướng đã ngồi bên cạnh Chủ tich. Trước tiên, đồng chí
Thiếu Kỳ nói về tình hình tôi đã báo cáo. Sau khi nghe xong Chủ tịch
đứng dậy nói với tôi:
“Đồng chí Trường Chinh, Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
gửi điện giục đồng chí nhanh chóng trở lại Việt Nam làm việc, Hồ
Chí Minh mong đồng chí làm Tổng cố vấn của đồng chí đó. Đồng
chí phải chuẩn bị tư tưởng làm việc lâu dài ở Việt Nam.”

Đồng chí Thiếu Kỳ nói xen vào: “Trước định đồng chí làm việc ở
Việt Nam ba tháng, bây giờ xem ra không được nữa rồi, phải tính
chuyện lâu dài ở Việt Nam.” Chu Thủ tướng nói: “Trung ương đã
quyết định trong nội bộ tương lai đồng chí là Đại sứ đầu tiên của
Trung Quốc tại Việt Nam.” Mao Chủ tịch nói:
“Nhiệm vụ liên hệ giữa hai Đảng Trung – Việt chúng ta do đồng
chí tiếp tục hoàn thành. Đồng chí là đại diện liên lạc do Đảng ta cử
sang, cũng có thể là đại biểu liên lạc duy nhất.”

Chu Thủ tướng và Chu Tổng tư lệnh giới thiệu tóm tắt tình hình đế
quốc Mỹ xâm lược Triều Tiên và tình hình chúng ta đưa quân tình
nguyện sang Triều Tiên tham gia chiến đấu và bảo tôi sau khi trở lại
Việt Nam, có thể báo cáo tình hình này cho Hồ Chí Minh và Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Mao Chủ tịch nói thêm:

Từ trái: Phạm Văn Ðồng (4), Lý Hàm Trân (5), Hồ Chí Minh (6), La Quý Ba (8),
Trường Chinh (9). 1953.

“Căn cứ vào tình hình của Triều Tiên chúng ta quyết định
chống Mỹ viện Triều, công khai đưa quân tình nguyện sang Triều
Tiên tham gia chiến đấu, kề vai sát cánh chiến đấu với quân dân
Triều Tiên chống bọn xâm lược Mỹ; chúng ta lại căn cứ vào tình
hình của Việt Nam quyết định tiếp tục viện trợ Việt Nam chống
Pháp, bí mật cung cấp viện trợ quân sự, viện trợ tài chính kinh tế
cho Việt Nam, còn cử cố vấn giúp Việt Nam tác chiến và công tác.
Dù là chống Mỹ viện Triều hay là viện Việt chống Pháp đều là
chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa yêu nước, ý nghĩa trọng đại như
nhau, vẻ vang như nhau, chỉ có phương thức viện trợ mỗi nơi có
khác nhau.”

Tiếp đó, Chủ tịch chuyển sang chuyện khác, tự nhiên hỏi đến tình
hình vợ và gia đình tôi. Khi tôi nói đến vợ tôi, đồng chí Lý Hàm
Trân 56 là cán bộ tham gia cuộc trường chinh của hồng quân năm 1933,
Mao Chủ tịch phấn khởi nói: “À! Thì ra đồng chí ấy là lão đồng chí đã
trải qua thức thách chiến tranh, rất tốt. Đồng chí ấy đã làm công tác
gì?” Tôi nói: “nhà tôi đã làm công tác cơ yếu, công tác tổ chức, công
tác cán bộ.” Mao Chủ tịch nói ngay: “Được! Để đồng chí ấy cũng sang
Việt Nam công tác làm trợ lý cho đồng chí. Hồ Chí Minh đã đề nghị
với tôi để vợ các đồng chí cùng sang Việt Nam, ai thích hợp thì tôi
56 Li Hanzhen – 李 韩 甄. Photo: Tân Hoa Xã

đồng ý cho đi.” Về sau, các cố vấn chúng ta cử sang Việt Nam, có số ít
người mang vợ theo.
Đồng chí Thiếu Kỳ nói: “Nhu cầu cấp thiết của Việt Nam hiện nay
là giải quyết vấn đề tài chính kinh tế, đặc biệt là vấn đề lương thực và
vấn đề tiền tệ. Chúng ta đã chọn mấy cán bộ làm công tác tài chính
kinh tế, công tác ngân hàng, công tác lương thực sang Việt Nam làm
cố vấn.
Các đồng chí ấy và đồng chí đi trước, sau này còn phải chọn cố vấn
trên các mặt khác thành lập đoàn cố vấn chính trị giúp Việt Nam làm
công tác đảng, đồng chí là Tổng cố vấn, lại là đoàn trưởng đoàn cố vấn
chính trị.”
Khi ấy nghe đồng chí Thiếu Kỳ nói đến “Tổng cố vấn”, Mao Chủ
tịch nói:
“Làm Tổng cố vấn không thể rập khuôn theo kiểu của Liên Xô,
mà Việt Nam cũng không phải là Trung Quốc, đồng chí không thể
rập khuôn theo kiểu Trung Quốc. Mọi việc phải xuất phát từ thực
tế Việt Nam, phải thật thà, thành khẩn trước mặt mọi người, giới
thiệu kinh nghiệm thành công của cách mạng Trung Quốc, cũng
phải nói đến bài học thất bại.”

Lần báo cáo này là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nghe lời dạy và
chỉ thị của Mao Chủ tịch về vấn đề quốc tế.
III
Bước đầu tiên viện trợ Việt Nam là phải khai thông giao thông biên
giới Trung – Việt, vì có thế vật tư viện trợ Việt Nam mới có thể chở
sang Việt Nam thuận lợi. Chỉ cần quân đội nhân dân Việt Nam chiếm
con đường giao thông chủ yêu trên biên giới Trung – Việt thì quân
Pháp sẽ mất ưu thế số một. Chỉ có hai sự lựa chọn khai thông con
đường giao thông chủ yếu biên giới Trung – Việt: một là đánh Cao
Bằng tiếp giáp giữa Việt Nam và Quảng Tây; một nữa là đánh Lào Cai
tiếp giáp giữa Việt Nam và Vân Nam. Đánh Cao Bằng trước hay đánh
Lào Cai trước, hay là đánh cả hai cùng một lúc, Trung ương Đảng
Cộng sản Đông Dương và Trung ương Đảng ta đều đã điều tra nghiên
cứu, suy nghĩ trao đổi nhiều lần gần 3 tháng. Ngày 02/07/1950, Mao
Chủ tịch gửi điện trả lời Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam:
“Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến cụ
thể đối với Cao Bằng, chờ sau khi Trần Canh đến, do các đồng chí
quyết định cuối cùng. Sau này tác chiến như thế nào do chính các

đồng chí căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định. Nếu chúng tôi có
ý kiến, cũng chỉ để các đồng chí tham khảo. Bởi vì các đồng chí
hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi.”

Đồng chí Trần Canh 57 là vị
tướng được Hồ Chí Minh điểm
danh với Mao Chủ tịch và Trung
ương Đảng ta, Mao Chủ tịch, Trung
ương đảng ta cử đồng chí Trần
Canh làm đại diện của Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc sang
Việt Nam giúp tổ chức chỉ huy
chiến dịch Biên Giới, đoàn cố vấn
quân sự đã tham gia chiến dịch biên
giới. Đây là một chiến dịch then
Từ trái: Trường Chinh, Hồ Chí Minh, chốt. Mao Chủ tịch rất coi trọng và
Trần Canh, La Quý Ba (tháng 7, 1950) quan tâm theo dõi chiến dịch này,
rất nhiều bức điện quan trọng đều
do Chủ tịch đích thân phê duyệt, thậm chí thân tự khởi thảo. Trong
thời gian chuẩn bị chiến dịch Biên Giới, Mao Chủ tịch, Trung ương
Đảng đồng ý yêu cầu của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản
Đông Dương đưa một bộ phận quân đội nhân dân Việt Nam đến vùng
núi Văn Sơn, Vân Nam, chỉnh đốn đội hình, trang bị, huấn luyện, đồng
thời giúp bộ phận quân đội này biên chế thành hai đại đoàn, hình thành
hai quả đấm, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch biên giới.
Trần Canh tuân theo chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng
giúp đỡ hết lòng, vô tư. Cuối cùng quân đội nhân dân Việt Nam đã
giành thắng lợi to lớn quan trọng trong chiến dịch này, đã xoay chuyển
tình thế bị động trên trường Việt Nam, khai thông đường giao thông
biên giới Trung – Việt. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp tỏ ra rất phấn
khởi và hài lòng đối với chiến dịch này. Sau khi kết thúc thắng lợi
chiến dịch biên giới, ngày 14/10/1950, Hồ Chí Minh gửi thưcho đồng
chí Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc:
“Chúng tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Thất Khê –
Cao Bằng (chỉ chiến dịch Biên Giới). Nguyên nhân lớn nhất của
thắng lợi này là sự viện trợ tận tình của Đảng Cộng sản Trung
Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô, sự nhiệt tình cảm động của các
đồng chí Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông không nề hà gian khổ
57 Chen Geng – 陈赓 (February 27, 1903-March 16, 1961). Photo: Trần Canh, thứ 3
từ trái, chuyện trò với Hồ Chí Minh (tháng 7, 1950). Photo:
http://english.chinamil.com.cn

chấp hành chỉ thị của các đồng chí trực tiếp để giúp đỡ chúng tôi.
Tôi cần nêu lên công lao đặc biệt của Trần Canh, Nhiệm Cùng, Vân
Dật, Thiên Hựu, Quí Ba, Kiếm Anh, Phương Phương, Quốc Thanh
và các đồng chí cố vấn trong chiến dịch. Tóm lại, tôi cho rằng
thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách
mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: “Cảm ơn
các đồng chí”, mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng
tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy
thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em.”

IV
Tháng 11 năm 1950, tôi lại quay về nước để báo cáo công tác với
Trung ương, khi báo cáo việc Việt Nam nêu ra với nước ta kế hoạch
mong muốn viện trợ, Mao Chủ tịch nói:
“Nhân dân Trung Quốc đã giành được thắng lợi cách mạng có
nghĩa vụ giúp đỡ nhân dân các nước chưa được giải phóng, đó là
chủ nghĩa quốc tế. Việt Nam đang tiến hành cuộc chiến tranh
chống Pháp, đơn độc không có viện trợ, khó khăn rất lớn, họ yêu
cầu chúng ta cung cấp viện trợ và giúp đỡ, chúng ta có nghĩa vụ
viện trợ và giúp đỡ họ; Trung Quốc cung cấp viện trợ cho Việt
Nam là vô tư, không hoàn lại, không kèm theo bất cứ điều kiện
chính trị nào, hễ Việt Nam kháng chiến quả thực có nhu cầu, mà
Trung Quốc lại có điều kiện thì cố hết sức cung cấp.”

Mao Chủ tịch lại nói:
“Bọn xâm lược thực dân Pháp là kẻ thù của nhân dân Việt Nam,
cũng là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc; Trung Quốc giúp Việt
Nam đánh bại quân xâm lược thực dân Pháp, lập lại hòa bình ở
Việt Nam, đó là Trung Quốc giúp Việt Nam. Còn Việt Nam đánh
bại bọn xâm lược thực dân Pháp, đuổi chúng ra khỏi Việt Nam,
biên cương phía Nam của Trung Quốc cũng giải tỏa khỏi mối đe
dọa của bọn xâm lược thực dân Pháp, đó lại là Việt Nam giúp
Trung Quốc. Không thể chỉ nói Trung Quốc giúp Việt Nam, phải
nói rằng Việt Nam cũng giúp Trung Quốc, là sự giúp đỡ lẫn nhau.”

Khi tôi báo cáo Việt Nam nêu ra kế hoạch viện trợ quá lớn, yêu cầu
quá cao, không sát thực tế lắm, Mao Chủ tịch nói:
“Họ nêu kế hoạch quá lớn, yêu cầu quá cao, không sát thực tế,
có thể là thiếu hiểu rõ tình hình của nước ta và tình hình của họ,
cũng có thể liên quan đến việc thiếu kinh nghiệm phải kiên nhẫn
giúp đỡ họ.”

Trong mấy năm công tác tại Việt Nam, tiến hành viện trợ và giúp
đỡ Việt Nam, bất kể là cung cấp viện trợ cho Việt Nam bao gồm vũ khí
đạn dược, trang bị quân sự, lương thực, vải vóc, thuốc men y tế, máy
móc thông tin, phương tiện giao thông, các loại thực phẩm, v.v... hay
bất kể là giới thiệu kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của Trung Quốc
cho Việt Nam, giúp Việt Nam tác chiến và công tác, chúng tôi đều làm
theo chỉ thị và dạy bảo đó của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng.
Cố vấn Trung Quốc làm việc giúp đỡ tại Việt Nam là chân thành,
toàn tâm toàn ý, không hề bảo lưu, đã cống hiến vô tư cho sự nghiệp
cách mạng của nhân dân Việt Nam. Tuân theo chỉ thị của Mao Chủ
tịch, chúng tôi công tác giúp Việt Nam đồng cam cộng khổ, cùng làm
việc, cùng chiến đấu, cùng sinh hoạt với các đồng chí Việt Nam, không
đòi hỏi Việt Nam bất cứ một chiếu cố đặc biệt và thù lao đặc cách nào.
Viện trợ và giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam, chính phủ
Trung Quốc không lấy tiền, đòi nợ Việt Nam, không ký bất cứ thỏa
thuận hoặc hiệp định bất bình đẳng nào với Việt Nam, không xây dựng
bất cứ căn cứ quân sự và đóng một người lính nào ở Việt Nam, hoàn
toàn không phải trả giá, vô tư, điều đó nói lên đầy đủ chủ nghĩa quốc
tế vĩ đại của Mao Chủ tịch. Chủ nghĩa Quốc tế đó cũng hiếm thấy trên
thế giới.
V
Mùa đông năm 1951, Hồ Chí Minh một lần nữa bí mật đến Bắc
Kinh thăm Trung Quốc.
Một hôm tôi tháp tùng Người đến Di Niên đường trong Phong
Trạch Viên. Khi chúng tôi bước vào, Mao Chủ tịch, đồng chí Thiếu
Kỳ, Chu Thủ tướng, Chu Tổng tư lệnh đều ra đón, họ ôm hôn nhau
thăm thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lần lượt quen biết Mao Chủ tịch,
đồng chí Thiếu Kỳ, Chu Thủ tướng, Chu Tổng tư lệnh ngay từ trong
thời kỳ chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ nhất và thời ký chiến
tranh chống Nhật ở Trung Quốc.
Người nói tiếng phổ thông với khẩu âm Quảng Đông rất lưu loát, có
thể không cần phiên dịch. Trong trường hợp này không có chút hình
thức ngoại giao nào Hồ Chí Minh thân thiết, nhiệt tình như về nhà
mình.
Người gặp Mao Chủ tịch như anh em xa cách lâu ngày, thăm hỏi
lẫn nhau, nói rất say sưa, rồi chuyển nhanh sang vấn đề chính. Hồ Chí
Minh giới thiệu tóm tắt tình hình chiến tranh Việt Nam chống Pháp,

tình hình xây dựng căn cứ địa, tình hình cố vấn Trung Quốc làm việc
tại Việt Nam. Chu Thủ tướng, Chu Tổng tư lệnh cũng giới thiệu tóm
tắt với Hồ Chí Minh tình hình chiến trường Triều Tiên và tình hình liên
quan trong nước Trung Quốc.
Trong trao đổi, Hồ Chí Minh hỏi Mao Chủ tịch:
“Bộ Chính trị Trung ương chúng tôi yêu cầu đồng chí La Quí
Ba khi tham gia hội nghị Bộ Chính trị Trung ương chúng tôi nêu
nhiều ý kiến về các mặt công tác của chúng tôi, giúp đỡ nhiều cho
chúng tôi. Nhưng đồng chí quá thận trọng, quá khiêm tốn. Tôi
mong các đồng chí giao cho đồng chí ấy nhiệm vụ nêu nhiều ý
kiến. Mao Chủ tịch, các đồng chí có đồng ý không?”

Mao Chủ tịch nói:
“Chúng tôi đồng ý, nhưng ý kiến hoặc kiến nghị của đồng chí
ấy nêu ra với các đồng chí chỉ để các đồng chí tham khảo, các
đồng chí cho rằng đồng chí ấy nói đúng thì áp dụng, không đúng
thì không áp dụng, do các đồng chí tự quyết định.”

Khi Mao Chủ tịch và Hồ Chí Minh trao đổi với nhau, cách nhìn,
quan điểm và ý tưởng đối với một số vấn đề đều hòa hợp như là câu
chuyện trong gia đình, xem như tán gẫu, nhưng suy nghĩ kỹ thấy ý
nghĩa sâu sắc, đậm đà hương vị. Hồ Chí Minh là người rất giàu tình
cảm, nhìn thấy rõ Người bị truyền cảm bởi sự chân thành của Mao
Chủ tịch, Người đứng dậy nói:
“Tôi và các đồng chí Việt Nam đều cảm nhận thấy sự chân
thành giúp đỡ chúng tôi từ trong hành động của các đồng chí.”

Đến giờ ăn cơm, Mao Chủ tịch, Hồ Chủ tịch, đồng chí Thiếu Kỳ,
Chu Tổng tư lệnh đi vào phòng ăn. Chu Thủ tướng xin về trước vì có
hoạt động đối ngoại. Phòng ăn và phòng tiếp khách ngăn cách bằng
tấm bình phong, chỉ đi bảy, tám bước là đến. Phòng ăn chỉ đủ kê hai
chiếc bàn, lúc này chỉ kê một bàn ăn. Mao Chủ tịch, Hồ Chủ tịch, đồng
chí Thiếu Kỳ, Chu Tổng tư lệnh vừa ăn vừa tiếp tục trao đổi. Người
này một câu, người kia một câu, nói xen lẫn nhau, bổ sung cho nhau,
trò chuyện rất say sưa, sôi nổi.
Giữa bữa ăn, Hồ Chủ Tịch thấy đưa ớt lên, liền nói với Mao Chủ
tịch: “Nghe đồng chí Quí Ba giới thiệu Mao Chủ tịch rất thích ăn ớt,
không có ớt thì không thể nuốt nổi cơm phải không?” Mao Chủ tịch
cười. Hồ Chí Minh lại nói tiếp: “người Việt Nam chúng tôi cũng thích
ăn ớt, ớt của chúng tôi không to như ớt Trung Quốc, giống như cây
con, cao một hai mét, trái nhỏ chỉ lên trời, ăn vào thật là cay.” Sau khi
mọi người hứng thú nghe Hồ Chủ tịch kể xong ớt chỉ thiên ở núi rừng

Việt Bắc, Mao Chủ tịch nói:
“Thích ăn ớt không phải chỉ một mình tôi, đồng chí Thiếu Kỳ
và tôi là người Hồ Nam, người Hồ Nam thích ăn ớt; Chu Tổng tư
lệnh là người Tứ Xuyên, người Tứ Xuyên ăn ớt cũng rất dữ; đồng
chí này (chỉ tôi) là người Giang Tây cũng ăn ớt, người Vân Nam
gần các đồng chí cũng thích ăn ớt. Nhưng những người ăn ớt như
chúng ta, cách ăn mỗi người có một đặc sắc, cách làm cũng có
khác nhau.”

Chủ đề tiếp theo là mỗi người tự giới thiệu cách pha chế ớt của quê
hương mình. Nhưng mọi người thích thú nhất là cách ăn ớt của Việt
Nam.
Hồ Chí Minh nói: “bỏ ớt chỉ thiên vào lọ nước mắm (nước mắm là
một loại xì dầu của người Việt Nam chế ra) pha thêm một ít chanh,
cùng ăn.” Lúc này Mao Chủ tịch nói:
“Chúng tôi ăn ớt thành thói quen, nhưng không phải thói quen
do tập tục quê hương tạo nên, đó là năm 1932 đến 1934, khu Xô
Viết Trung ương bị Quốc dân đảng phong tỏa kinh tế, căn bản
không có muối ăn. Để kiếm được một ít muối ăn, không ít đồng
chí chúng tôi đã phải trả giá rất đắt; thậm chí hy sinh tính mạng
của mình, lúc đó thật là gian khổ. Không có muối, ăn cơm mới khó
làm sao! Tôi cũng như mọi người lấy ớt thay muối, ăn cơm bằng ớt
không có muối có thể coi là rau ngon vậy.”

Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi không bao giờ quên câu chuyện về
ớt lần ấy.
VI
Sau khi tiễn Hồ Chí Minh, Mao Chủ tịch, đồng chí Thiếu Kỳ và
Chu Tổng tư lệnh giữ tôi lại, tiếp tục nói chuyện với tôi.
Mao Chủ tịch nói:
“Đồng chí Hồ Chí Minh muốn đồng chí khi tham gia hội nghị
Bộ Chính trị của họ, nêu nhiều ý kiến, giúp đỡ nhiều hơn đối với
mặt công tác của họ.
Đồng chí có thể nêu, nhưng dù nêu ý kiến hay đề nghị đều phải
nói rõ chỉ để họ tham khảo. Đồng chí phải chú ý điều tra nghiên
cứu, không được chủ quan, phải xuất phát từ thực tế của Việt Nam,
kết hợp kinh nghiệm của Trung Quốc, không được cứng nhắc. Nêu
ý kiến hoặc kiến nghị đều phải thận trọng, phải suy nghĩ kỹ, phải
chuẩn bị tốt, phải nghiêm chỉnh chịu trách nhiệm. Giúp người ta
phải giúp cho tốt, không áp đặt người ta. Phải hết sức chú ý tôn

trọng đồng chí Hồ Chí Minh và tôn trọng sự lãnh đạo của Trung
ương Đảng Lao động Việt Nam. Không được làm ra vẻ khâm sai
đại thần, nhất là không được có chủ nghĩa nước lớn. Đồng chí giữ
thái độ thận trọng là đúng.”

Đồng chí Thiếu Kỳ, Chu Tổng tư lệnh nói tiếp:
“Đồng chí phải chú ý, không nên vượt quá phạm vi
nhiệm vụ công tác của đồng chí, trước hoặc sau những
vấn đề quan trọng phải thỉnh thị báo cáo Mao Chủ tịch,
Trung ương.”

Tiếp đó, Mao Chủ tịch nói với thái độ nghiêm túc
và hơi xúc động:
Otto Braun

“Trước cuộc trường chinh, đồng chí ở khu Xô Viết
Trung ương, chắc biết Lý Đức?”

“Vâng, tôi có biết Lý Đức.”

Mao Chủ tịch nói:
“Lý Đức 58 là người Đức, ông ta lập chiến công trong Hồng quân
Liên Xô thời kỳ cách mạng Tháng Mười Liên Xô, được Stalin 59 khen
ngợi, cử ông ta sang thường trú bên cạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc,
về sau đến khu Xô Viết Trung ương làm cố vấn quân sự. Chẳng bao lâu
ông ta nắm quyền chỉ huy Hồng quân công nông Trung Quốc, gây tổn
thất to lớn cho sự nghiệp cách mạng Trung Quốc.
Lý Đức không hiểu tình hình đất nước Trung Quốc, cũng không hiểu
tình hình của Hồng quân công nông Trung Quốc, không điều tra nghiên
cứu, không chịu nghe ý kiến bất đồng, rập khuôn máy móc chiến lược,
chiến thuật có hiệu quả ở Liên Xô, song không vận dụng được ở Trung
Quốc. Đi đến đâu cũng giương lá cờ quốc tế vô sản để dọa nạt người
khác. Bao biện làm thay, lên mặt dạy đời, khoa chân múa tay áp đặt
người ta, như một khâm sai đại thần, đầy sắc khí! Những người như Lý
58 Là bí danh Trung Quốc của Otto Braun (1900-1974), một đảng viên Đảng Cộng
sản Đức tốt nghiệp trường Sĩ quan Tham mưu Funze ở Liên Xô. Otto Braun/Lý
Đức trở thành cố vấn quân sự của Hồng quân tại Thụy Kim, thủ đô của Xôviết
Trung ương, vào năm 1933. Tháng 10, 1934 trong vai trò Chỉ huy Tiền quân thứ
nhất cùng với Chu Ân lai và Bo Gu (Bác Cổ, 博古) hay Qin Bangxian (Tần Bang
Hiến, 秦邦宪, 1907-1946) toàn quyền quyết định quân sự. Lý Đức chủ trương
tấn công trực diện quân Quốc dân Đảng khiến Hồng quân đã thiệt hại hơn 60.000
binh sĩ chỉ trong một năm. Vì thất bại này, Mao Trạch Đông và Bành Đức Hoài
đã thắng thế ở Hội nghị Tuân Nghĩa (Zunyi) lôi theo Chu Ân Lai hạ bệ Tổng Bí
thư Bác Cổ và cố vấn quân sự Lý Đức. (Nguồn/Photo: wikipedia.org)
59 Joseph Stalin, Iosif Vissarionovich Stalin, Иосиф Виссарионо вич Сталин (18
December 1878 – 5 March 1953). Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Soviet từ 1922
đến khi chết vào nam 1953. Photo: britannica.com, 1950

Đức, Bác Cổ v.v... đã thực hành một loạt chiến lược chiến thuật sai lầm
về mặt quân sự, làm cho chúng ta khốn khổ đủ điều, đã trả giá bằng máu
nặng nề.”

Mao Chủ tịch lại nói:
“Đồng chí công tác ở Việt Nam, nhất thiết phải
tránh bài học của Lý Đức ở Trung Quốc. Phải nói bài
học này cho toàn thể các đồng chí cố vấn trong đoàn
cố vấn, để mọi người ghi nhớ kỹ bài học sâu sắc này.
Nói với các cố vấn, giúp người ta không thể rập khuôn
máy móc theo cách làm trước đây của chúng ta.
Giúp người ta phải giúp cho tốt, chỉ dựa vào
nguyện vọng chủ quan là không được, phải căn cứ
tình hình thực tế mới có thể giúp tốt được. Phải có thái
Bo Gu (1907-1946) độ thật thà, thận trọng, ít nói chúng ta đã ‘qua năm cửa
ải chém sáu tướng’ 60 như thế nào, giới thiệu nhiều chúng ta ‘đến Mạch
thành’ 61 như thế nào, chúng ta cũng có thất bại.
Trong quá trình giúp đỡ người ta, phải thường xuyên kiểm điểm
lời nói và hành động của mình, mỗi ngày một lần, ba ngày một lần,
ít nhất mỗi tuần một lần, kiểm điểm xem cái nào chúng ta làm
đúng, cái gì chúng ta làm sai.”

Đối với đồng chí Hồ Chí Minh, không những nhân dân hai nước
Trung – Việt rất tôn trọng đồng chí, trên quốc tế, ngay cả những người
phản đối đồng chí cũng rất tôn trọng đồng chí. Mao Chủ tịch đề cao sự
tôn trọng đối với Hồ Chí Minh ở mức cao như vậy là có ý nghĩa rất sâu
sa.
Tôi rất thấm thía lời nói chuyện của Mao Chủ tịch đối với tôi, tôi
cảm thụ rất sâu như được một lần giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản
cực kỳ sâu sắc hết sức thực tế.
VII

Wei Guoqing

Mao Chủ tịch bao giờ cũng coi sự nghiệp cách
mạng đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam
như sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc,
giúp đỡ Việt Nam với tinh thần quốc tế chủ nghĩa
hoàn toàn triệt để, cống hiến vô tư. Mao Chủ tịch
không chỉ dạy bảo tôi và các cố vấn khác như thế, mà

60 Ý chí thắ ng lợi. (Chú thích của người dịch)
61 Ý chí thất bại. (Chú thích của người dịch)

chính người cũng làm như thế.
Dù là điện của Trần Canh, Vi Quốc Thanh 62 và tôi xin chỉ thị của
Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng hay chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung
ương Đảng đối với chúng tôi, dù là bức điện về mặt tác chiến (như
chiến dịch Biên Giới, chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Tây Bắc,
v.v..) xây dựng bộ đội và huấn luyện bộ đội, hay là những bức điện vấn
đề quan trọng về mặt xây dựng tư tưởng và xây dựng tổ chức của
Đảng, công tác tài chính kinh tế, công tác cải cách ruộng đất, viện trợ
quân sự, viện trợ tài chính kinh tế và công tác công an, tình báo, dân
tộc thiểu, số v.v... Mao Chủ tịch đều đích thân phê duyệt, sửa chữa, ký
cho chuyển đi, trong đó có những bức điện đặc biệt quan trọng, Mao
Chủ tịch tự khởi thảo, khi trả lời các bức điện của Hồ Chí Minh, Trung
ương Đảng Lao động Việt Nam trưng cầu ý kiến Trung ương Đảng
hoặc các bức điện quan trọng của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng nêu
ý kiến hoặc kiến nghị với Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng Lao Động
Việt Nam, đều viết như thế này: “ý kiến của chúng tôi chỉ để tham
khảo, do các đồng chí quyết định, các đồng chí thông thạo, hiểu rõ tình
hình hơn chúng tôi.”
“Qui tắc công tác” của cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam do đồng chí
Vương Gia Tường chủ trì Ban liên lạc đối ngoại Trung ương khởi thảo,
khi Mao Chủ tịch xét duyệt đã có bổ sung quan trọng: “yêu mến từng
gốc cây ngọn cỏ của nhân dân Việt Nam, tôn trọng độc lập dân tộc
Việt Nam và phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam, ủng hộ Đảng
Lao động Việt Nam và đồng chí Hồ Chí Minh lãnh tụ của nhân dân
Việt Nam.” Mỗi dòng chữ của “Qui tắc” đều
chứa chan tinh thần quốc tế chủ nghĩa của
Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng.
Năm 1952, tôi về nước báo cáo tình hình
công tác, báo cáo với Mao Chủ tịch, có nói
đại đa số cố vấn đều tuân theo chỉ thị và yêu
cầu của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng,
mang tinh thần quốc tế chủ nghĩa, yên tâm
công tác tại Việt Nam, nhưng có số ít cố vấn
vì điều kiện khí hậu Việt Nam vừa nóng vừa
ẩm, muỗi nhiều, sinh hoạt không quen,
thường hay mắc bệnh, lại lên cơn sốt rét, sút
cân rõ rệt lại thêm chiến đấu dồn dập, máy Henry Norman Bethune Jr.
62 Vi Quốc Thanh, Wei Guoqing – 韦国清 (1913 - 1989). Photo: hcwang.cn

bay Pháp luôn luôn bắn phá, ném bom, lo chết bệnh, chết trận tại Việt
Nam, mong muốn và yêu cầu về nước công tác trước thời hạn.
Nghe xong, Mao Chủ tịch trầm ngâm một lát, sau đó dõng dạc nói:
“Bethune 63 là người Canada, chẳng nề đường xa vạn dặm đến
Trung Quốc, giúp Trung Quốc chống quân xâm lược Nhật, không
tơ hào tư lợi, không tiếc hy sinh tất cả, đó chính là tinh thần quốc
tế chủ nghĩa. Đồng chí đã hy sinh vẻ vang tại Trung Quốc, an táng
trên đất Trung Quốc, đồng chí là một chiến sĩ quốc tế rất tốt, chúng
ta mãi mãi tưởng nhớ đồng chí.”

Mao Chủ tịch lại nói:
“Chúng ta có rất nhiều người miền Bắc công tác, chiến đấu và
sống ở miền Nam, có người hy sinh ở miền Nam; cũng có rất nhiều
người miền Nam công tác, chiến đấu và sống ở miền Bắc, có người
hy sinh ở miền Bắc. Cố vấn của chúng ta đều là đảng viên Đảng
Cộng sản, Đảng cử các đồng chí ấy sang viện trợ Việt Nam chống
Pháp, giúp Việt Nam công tác, vì sao không thể kiên trì công tác,
chiến đấu và sống ở Việt Nam? Vì sao không thể hy sinh ở Việt
Nam. Tiếp đó, Mao Chủ tịch ngâm lại câu thơ: “Chôn trung liệt
khắp nơi non xanh biếc biếc. Cần chi da ngựa bọc thây trở về.”

Chủ tịch đã giải thích hàm nghĩa của hai câu thơ này.
Những lời nói của Mao Chủ tịch lần này tác động rất mạnh đến tư
tưởng của tôi và các cố vấn. Mao Chủ tịch đang cổ vũ tôi và các cố
vấn phải hoàn toàn triệt để hiến thân cho sự nghiệp giải phóng của
nhân dân Việt Nam, làm một chiến sĩ quốc tế đích thực.
VIII
Giải quyết vấn đề lương thực và tiền tệ Việt Nam là một trong
những vấn đề cấp bách nhất, khó khăn nhất cần giúp nghiên cứu giải
quyết được nêu ra khi Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng,
Võ Nguyên Giáp, v.v... giới thiệu tình hình Việt Nam với tôi.
Tôi báo cáo vấn đề này cho Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng. Mao
Chủ tịch và đồng chí Thiếu Kỳ chỉ thị cho chúng tôi: Biện pháp căn
63 Dr. Henry Norman Bethune Jr. (March 4, 1890 – November 12, 1939; Tên Trung
Quốc: 白求恩, Bạch Cầu Ân). Gia nhập Ðảng Cộng Sản Canada năm 1935. 1938
Dr. Bethune sang Trung Quốc theo Mao Zedong đánh lại quân Nhật. Dr. Bethune
bị nhiễm dộc vào máu khi giải phẫu cho thương binh, chết trên đường với Lộ
Quân thứ Tám của Cộng sản Trung Quốc. Photo: Dr. Bethune năm 1939 tại mặt
trận Trung Quốc (Ảnh: Wu Yinxian)

bản giải quyết vấn đề tài chính kinh tế, nhất là vấn đề lương thực và
tiền tệ của Việt Nam là cần phải xóa bỏ triệt để toàn bộ chế độ và biện
pháp tài chính kinh tế cũ do bọn thực dân Pháp để lại, xây dựng toàn
bộ chế độ và biện pháp công tác kinh tế tài chính mới. Mao Chủ tịch
và đồng chí Thiếu Kỳ còn chỉ thị cho chúng tôi: Biện pháp trưng thu
công lương, thu hồi tiền tệ về ngân hàng và phát triển sản xuất mà
Trung Quốc áp dụng trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật và chiến
tranh giải phóng về cơ bản thích dụng với Việt Nam, có thể cung cấp
để các đồng chí ấy tham khảo.
Tôi và các cố vấn căn cứ vào chỉ thị đó của Mao Chủ tịch và đồng
chí Thiếu Kỳ, xuất phát từ thực tế Việt Nam, kết hợp giới thiệu và vận
dụng kinh nghiệm của Trung Quốc để giúp Việt Nam từ chính sách,
phương châm, điều lệ, chế độ, nội quy của công tác tài chính kinh tế
cho đến biện pháp thực thi cụ thể. Năm 1951, tình hình tài chính kinh
tế của Việt Nam có chuyển biến rõ rệt. Cơ quan, bộ đội có lương thực
ăn, không đói nữa, trong nhà dân lương thực cũng nhiều, tiền tệ tương
đối ổn định, không có lạm phát, thị trường từng bước sôi động lên. Hồ
Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đều tỏ ra
rất hài lòng trước tình hình đó. Thủ tướng Phạm Văn Đồng phấn khởi
nói:
“Mao Chủ tịch, Đảng Trung Quốc viện trợ chúng tôi một cách
vô tư, lại cử cố vấn giúp chúng tôi, năm 1950 giúp chúng tôi giành
thắng lợi quan trọng trong chiến dịch Biên Giới, làm thay đổi tình
hình kháng chiến của Việt Nam, khai thông đường giao thông biên
giới Việt – Trung. Hiện nay (1951) lại giúp chúng tôi giải quyết
vấn đề tài chính kinh tế khó khăn nhất, cấp bách nhất hiện nay,
nhất là vấnđề lương thực, tiền tệ và phát triển sản xuất. Điều đó
chứng tỏ đầy đủ chủ nghĩa quốc tế vĩ đại của Mao Chủ tịch, Đảng
Trung Quốc, cũng nói lên đầy đủ tư tưởng Mao Trạch Đông và
kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của Trung Quốc là có sự giúp đỡ
đối với Việt Nam.”

IX
Từ sau chiến dịch biên giới 1950, chúng tôi lại trải qua rất nhiều
chiến dịch lớn nhỏ như chiến dịch Trung Du, chiến dịch Ninh Bình,
chiến dịch Đông Bắc, chiến dịch Thượng Lào, chiến dịch Tây Bắc và
đánh du kích sau lưng địch ở đồng bằng sông Hồng v.v..., cho đến đại
thắng Điện Biên Phủ, buộc bọn xâm lược thực dân Pháp ngồi vào bàn
đàm phán Geneva, ký hiệp định đình chiến, nhân dân Việt Nam cuối
cùng đã giành được thắng lợi có tính quyết định.

Nhân dân Việt Nam cực kỳ tôn trọng và yêu mến đồng chí Mao
Trạch Đông, thân thiết gọi đồng chí Mao Trạch Đông là Bác Mao,
giống như gọi đồng chí Hồ Chí Minh là Bác Hồ (đó là cách xưng hô
tôn kính nhất, yêu mến nhất, thân thiết nhất của nhân dân Việt Nam
đối với đồng chí Hồ Chí Minh), tình cảm chân thành và nồng thắm.
Lịch sử là tấm gương soi công bằng chính trực nhất, tốt nhất. Tuy
thời gian trôi qua, tình hình thế giới đang biến đổi, nhưng tư tưởng
quốc tế vô sản của Mao Trạch Đông, công lao của Mao Trạch Đông
viện trợ vô tư Việt Nam chống Pháp sẽ mãi mãi lưu truyền sử xanh
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
(Đăng trong “Tưởng nhớ Mao Trạch Đông”, Nhà xuất bản Văn hiến
Trung ương năm 1993, khi in vào sách này có lược bớt).

