Lời cuối sách
Nhóm biên tập sách
Đầu năm 1950, theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mở ra
cục diện mới của cuộc đấu tranh chống Pháp của Việt Nam, giành
thắng lợi trong chiến tranh chống Pháp, bất chấp hàng loạt khó khăn
mà trong nước phải đối mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
đã kiên quyết ra quyết sách to lớn viện trợ Việt Nam chống Pháp, cung
cấp số lớn trang bị quân sự và vật tư quân sự cho Việt Nam, đồng thời
cử Đoàn cố vấn quân sự giúp Việt Nam xây dựng quân đội và hỗ trợ
chỉ huy tác chiến.
Quyết sách to lớn này của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
và quyết sách to lớn khác đưa quânình
t nguy ện sang Triều Tiên,
chống Mỹ viện Triều, giữ nhà giữ nước đưa ra sau đó, tuy có khác
nhau về đối tượng tác chiến, phương thức viện trợ và qui mô viện trợ,
nhưng đều là hành động chiến lược trọng đại nhằm chống đế quốc xâm
lược, chi viện nước láng giềng hữu nghị, bảo vệ độc lập quốc gia,
giành giải phóng dân tộc và phá vỡ vòng vây của chủ nghĩa đế quốc
đối với Trung Quốc, đều là sự thống nhất giữa lập trường của chủ
nghĩa quốc tế và lập trường của chủ nghĩa yêu nước, đều có ý nghĩa
lịch sử to lớn.
Một số lão đồng chí đã t ừng công tác trong Đoàn cố vấn quân sự
Trung Quốc tại Việt Nam đầu những năm 50 của thế kỷ 20, kết hợp
từng trải của bản thân lúc bấy giờ viết nên những trang hồi ký này. Bây
giờ chúng tôi biên tập bài viết của đồng chí La Quý Ba “Mẫu mực
sáng ngời của chủ nghĩa quốc tế vô sản – Nhớ Mao Trạch Đông với
viện trợ Việt Nam chống Pháp” nhân 100 năm ngày sinh của Chủ tịch
Mao Trạch Đông, cùng với những bài viết khác thành cuốn sách “ghi
chép thực tiễn về Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam
chống Pháp”, từ một mặt khác tái hiện chân thực những chuyện đã qua
ít người biết đến trong lịch sử vẻ vang của Quân giải phóng nhân dân
Trung Quốc.
Những bài viết tập hợp trong cuốn sách này đều là sự trải nghiệm
và nhớ lại của bản thân các tác giả bất chấp tuổi cao sức yếu, khắc
phục rất nhiều khó khăn để viết ra, có mấy bài tuy có chút chồng chéo
về nội dung nào đó, nhưng tác giả thuật lại từ góc độ khác nhau, và
không lộ rõ sự trung lặp, mấy bài mới đăng do đồng chí Trương Quảng

Hoa hỗ trợ sửa chữa hiệu đính, “Đại sử ký” ở cuối sách cũng do đồng
chí ấy sửa chữa hiệu đính. Sau khi đọc những bài này, có thể làm
người ta hiểu toàn diện hơn những sự kiện trọng đại và tình hình chiến
đấu chiến dịch và những nhân vật hữu quan đương thời, do đó nó có
giá trị lịch sử nhất định.
Hơn 5 năm công tác của Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt
Nam được Đảng, Chính phủ Việt Nam, và Chủ tịch Hồ Chí Minh và
chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam ca ngợi cao độ; đồng thời cũng
được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân ủy Trung ương,
Chủ tịch Mao Trạch Đông và các đồng chí lãnhđ ạo khác của Trung
ương khẳng định đầy đủ.
Lịch sử nhân dân Trung Quốc viện trợ Việt Nam tiến hành cuộc đấu
tranh chống Pháp và sau đó chống Mỹ sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng
nhân dân Trung – Việt, bài ca quốc tế cao cả mà nó phổ nhạc nhất định
sẽ âm vang dài lâu trong trái tim của nhân dân hai nước Trung – Việt.
Tháng 12 năm 2001.

