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Những sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu "Tham khảo lịch sử" (历史参考) của đảng cộng 

sản Trung Quốc, và Hồ Chí Minh với những người vợ Trung Quốc" (胡志明市与中国女人). Tìm 

thấy những mệnh đề lớn, nói đến Hồ Quang một nhân vật mà Hoa Nam đếm được từng bước 

chân trong hồ sơ lưu trữ tại Bắc Kinh, có quá nhiều tên tuổi khác nhau, trái lại không ai có thể 

đếm hết điệp vụ bí mật của con người gián điệp này, nó có bề dày đặc lệnh chuyên nghiệp, ông 

cũng là một biệt tích che khuất thân phận người Hán trước sứ mạng "Hồ Chí Minh lãnh tụ cách 

mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国). 

Cùng những năm 1947, một người Hoa có tên Trần Bình (陈平) Tổng bí thư đảng cộng sản 

Malaysia. Sau này người ta khám phá Trung Cộng chủ trương "Lan rộng chủ nghĩa cộng sản" (

共产主义蔓延). Do đó những gián điệp tiên phong, đặc nhiệm đi khắp Đông Nam Á gầy dựng cơ 

sở chư hầu trong đó có Hồ Chí Minh. 

Nhiều tài liệu khác tại trung tâm lưu trữ tình báo Hoa Nam không dễ dàng tìm ra hoạn lộ trong 

con người Hồ Chí Minh chút nào, bởi quan ngại khó giải mã những con giun hóa thân họ Hồ mà 

tổ chức của ông cố tình chồng chéo lên nhau chằng chịt lý lịch. Khiến nhiều người thiếu kiên nhẫn 

bỏ cuộc tìm kiếm lai lịch của Hồ, chỉ có tự tin mới có thể thôi thúc khám phá tư liệu không đến nỗi 

nào hoài công, để rồi hy vọng kết quả trên tay có được tài liệu giá trị. 

Nhất là Hoa Nam đầu tư nhân sự chuyên nghiệp lỗi lạc, đào tạo những kẻ có khả năng cướp 

quốc tế. Công tác đầu tiên của Hoa Nam xây dựng một nhân vật, tung ra mê tín, thổi phồng, dựng 

lên thần tượng, bốc thơm đổi trắng thay đen. Dù xấu xa kinh tởm như "Hồ" cũng được nặn tượng, 

tô son phấn, điểm trang những lớp hồng huyền thoại. Chiếm lĩnh truyền thông, lấy tuyên truyền 

làm vũ khí chính trị, định hướng đối phương trong qui luật môi trường và xã hội, bung ra tình báo  
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đi sâu sát đến mọi cộng đồng. 

 

Những sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu "Tham khảo lịch sử" (历史参考) 

của đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguồn: Hoa Nam. 

Tất nhiên mọi khám phá tư liệu trên, thường bị lây nhây vào gia phả, sự nghiệp, quá ít tư liệu nói 

về gia đạo của Hồ Chí Minh, bởi nó tạo ra khởi điểm sự nghiệp của Hồ, mọi phức tạp đó đủ làm 

ngợp tư liệu và tránh được những ai muốn tìm nó. Đôi khi đứng trong rừng tài liệu mà tưởng 

chừng bị mất la-bàn không còn phương hướng đi ra, do đó cũng không trách người dân Việt Nam 

bị say đắm trong kế hoạch mị dân của kẻ cướp nước, cuối cùng cả nước không hiểu được sự 

thật về chân tướng của Hồ. Cứ thế cúi đầu trước pho tượng Hồ Chí Minh chấp nhận làm đồng 

đạo, con chiên, phật tử. Vì vậy nhiều người bỏ cuộc không ra sức tìm kiếm nhiều hơn nữa, cho 

đó là đủ về tư liệu Hồ Chí Minh. Ví dụ: "Hồ từ đâu đến VN?" Trong khi đó Hồ Chí Minh chính hiệu 

một người Hán làm gián điệp do Trung Cộng đào tạo. Trích từ "Tài liệu "tham khảo lịch sử" của 

đảng cộng sản Trung Quốc. Và chính Mao Trạch Đông đã khẳng định rằng: "Hồ Chí Minh lãnh 

tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国). 

Cho đến nay, những lời phán mị dân của Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam xem đó là mẫu  
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mực chân lý đã ngấm sâu vào tiềm thức của người dân, họ luôn ca ngợi nhà cách mạng Hồ Chí 

Minh, nào ai có biết nhà cách mạng của Trung Cộng, đôi khi báo chí Trung Cộng ca ngợi rằng "xác 

HCM bỏ ở đất khách nhưng hồn vẫn về lại quê cha đất tổ Trung Hoa". 

 

"Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国), chân dung Lâm Y 

Lan (林依兰) và con gái của bà. Trích từ tài liệu "tham khảo lịch sử" đảng cộng sản Trung Quốc". Nguồn: 

Loan tải trên báo Đại Liên (大连). 

Cũng như trước đây đảng cộng sản Việt Nam đã tung ra tuyên truyền bằng sách báo nói nhiều 

về gia phả, sự nghiệp và gia đạo của Hồ Chí Minh, nhưng đó chỉ nói theo mức độ định hướng, 

một chiều, phiến diện không lột hết toàn diện chất tính trung thực, cho thấy đảng cộng sản cố 

tình hướng dẫn nhân dân Việt Nam học tập theo chỉ thị của Hoa Nam đã định.  

Hiện thời: Một cái vỏ chuối chưa lột được thì làm sao lột hết vỏ cây cổ thụ của gián điệp Trung 

Quốc mà Hồ Chí Minh đóng vai chính cướp nước, còn quá nhiều tài liệu về Hồ vẫn lờ mờ hay 

chưa tìm thấy, cho nên thời gian đến là sự hứa hẹn những trang cuối cùng.  

Trung Cộng quyết định lấy Châu Á làm của riêng, và đảng cộng sản Việt Nam phải đi chung 

đường với Hoa Nam, vì củng cố chế độ sau khi cướp, bảo vệ đảng của "Hồ" sau khi chiến thắng, 
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lừa dối nhân dân Việt Nam đó là điều họ cho rằng cần thiết trong mọi giai đoạn cầm quyền, khi 

nhân dân Việt Nam muốn biết về đất nước, thì ra Hoa Nam đã hoàn thành thế lực chính trị, quân 

sự ăn sâu bám rễ dưới lòng đất. Hồ Chí Minh hy vọng đảng của "Bác" bền vững đời đời trên đất 

nước Việt Nam! 

Cho đến nay mới có những rò rĩ, hé lộ về gia đạo của Hồ Chí Minh, thêm một mệnh đề lớn, nó 

được toát ra bởi "Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam, để lại dấu ấn 

hối tiếc, đã từng ân ái những phụ nữ Trung Quốc". (胡志明越南革命领袖中国, 遗憾的是新鲜

的, 已经过去了美女). Thành tích bề mặt của Hồ Chí Minh tự vẽ thân phận cho mình là người Việt, 

đã thuyết phục được tuyệt đối lòng tin của nhân dân Việt Nam, riêng bản thân cùng tột danh vọng 

của Hồ đều do Hoa Nam lập nên hình nộm, tô đủ loại màu nhưng vẫn không đẹp, dù che giấu 

mọi bẩn thỉu vẫn là một tác phẩm quá tồi và muôn vàn tội ác. Đến nay thiên hạ khám phá, và Mao 

Trạch Đông bí mật công bố rõ ràng: "Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt 

Nam" (胡志明越南革命领袖中国). Sau 74 năm (1940-2014) vở kịch "Hồ" chỉ còn bóng ma của 

Mao Trạch Đông, lớp phấn hóa trang của kịch sĩ, diễn trên sân khấu quân sự, chính trị đã nhạt 

nhòa, phơi bày quá nhiều sự thật của "Cụ Hồ", bởi nó hát quá lâu cũng đến lúc hạ màn rách 

xuống. 

CŨNG NÊN BIẾT VỀ GIA ĐẠO CỦA HỒ CHÍ MINH TẠI TRUNG QUỐC. 

Không thể để những ngỡ ngàng quá muộn màng, giá trị ở đây mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam 

phải tự khám phá mọi sự thật về Hồ. Và có những quá đáng hơn cả, bởi những tên "phật tử" Hồ, 

dựng lên đền thờ tôn giáo Cộng sản tại đất nước Việt Nam, họ cúc cung bá bái, lạy một tên gián 

điệp Trung Quốc, gọi là "cha già dân tộc" hay Hồ Chí Minh "quốc phụ (国父) chưa lập gia đình (

国父胡志明未婚之谜). Hoa Nam cũng đã tính toán nếu ngày nào đó không lành sẽ chạy trốn trong 

chùa Hồ Chí Minh, tuy nhiên dân tộc Việt Nam có câu ngạn ngữ răn đời "chạy trời không khỏi 

nắng". 

Từ lâu nay chuyện gián điệp Hồ Chí Minh vẫn luôn âm ỷ, có quá nhiều câu hỏi nổi cộm tiếp tục 

nêu ra, càng nêu ra, nào là gián điệp Hồ Tập Chương "thâu long chuyển phượng" (偷龙转凤), 

hay "có phải xác ai nằm dài trong lăng tẩm họ Hồ" và "Hồ đã lăng líu qua mình những đàn bà bí 

mật (在胡志明市的女人). Tuy nhiên ít ai để ý và tím hiểu về một tình nhân bí ẩn liên quan sự 

nghiệp của Hồ Chí Minh, như Lâm Y Lan (林依兰) một nữ điệp viên Quốc tế Cộng sản đã khẳng 

định sự thật: "Hồ Chí Minh không phải người Việt Nam" (表面的理由是胡志明说过越南不). Và 

trong sổ tay của Lâm Y Lan tự hỏi: "những người đàn bà khác của Hồ Chí Minh có những ai..." (

在胡志明农德孟和母亲的女人谁): Những mệnh đề trên đang chuẩn bị mở ra [1]  

NHỮNG BÍ ẨN NGƯỜI VỢ CHÍNH THỨC CỦA "CỤ HỒ". 



Trần Bá Đạt (陈伯达) thư ký chính trị của Mao Trạch Đông, ông từng giữ chức Quân ủy Trung 

ương ĐCSTQ, thành viên thứ chín của Bộ Chính trị, Quân ủy Thường vụ Bộ Chính trị. Năm 1966-

1976. Ông tích cực tham gia với tư cách cố vấn cuộc chính biến "Bè lũ bốn tên" (四人帮), âm 

mưu lật đổ chính quyền, gồm Giang Thanh (江青), Diêu Văn Nguyên (姚文元), Trương Xuân Kiều 

(张春桥), và Vương Hồng Văn (王洪文). Sau đó vào tháng 8 năm 1973, Trần Bá Đạt (陈伯达) bị 

trục xuất vĩnh viễn ra khỏi đảng. Khi ông còn tại chức điều hành Trung tâm lưu trữ tài liệu chính 

trị và nhân sự của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, sau khi ông bị tước mất quyền, Quân ủy Trung 

ương đảng (CPC) thu hồi tất cả tài liệu đang lưu hành "nội tồn trữ" (内存储) và "ngoại tồn trữ" (外

存储) của đảng. (hồ sơ của Trung ương ĐCSTQ, hoạt động trong và ngoài nước). Đặc biệt hồ sơ 

lưu hành "ngoại tồn trữ". Nổi cộm nhất tài liệu Hồ Chí Minh (胡志明):  

- Ngày 12 tháng 6 năm 1925. Đặng Dĩnh Siêu cung cấp và đứng ra bao cấp cho Hồ Quang (胡光

) kết hôn với Tăng Tuyết Minh (曾雪明), tổ chức tại Hạ Môn (厦门) Quảng Châu (广州), người 

chứng hôn Thái Sướng (蔡畅). Năm sau vợ chồng Hồ Quang ly dị. Lý do: không được hạnh phúc, 

từ đó đảng bỏ rơi, quên bẵng Tăng Tuyết Minh. Thực tế, chân lý của đảng, "đi xa, đổi vợ", (những 

tài liệu đảng cộng sản VN tuyên truyền ly thân). 

Năm 1930. Trần Bá Đạt (陈伯达), nhờ Đào Chu (陶铸) còn có tên (Đào Tế (陶際) sắp xếp điệp 

viên Lâm Y Lan (林依兰) để xe duyên với Hồ Chí Minh, đang săn bắn tại rừng Quảng Đông, điều 

kiện đảm bảo sự an toàn và bí mật cho đến ngày kết hôn của đôi vợ chồng Hồ-Lâm. UBND tỉnh 

và Quân ủy (CPC) phụ trách liên lạc. 

Trần Bá Đạt thay mặt Quân ủy Trung ương ĐCSTQ (CPC), chịu trách nhiệm cung cấp hạnh phúc 

cho Hồ Quang (胡光), người phụ nữ có tên Lâm Y Lan (林依兰) quê Phúc Kiến (福建). Hồ với 

Lâm Y Lan (林依兰) sống với nhau rất hạnh phúc, tuy nhiên Trung Cộng nhạy cảm để bảo vệ 

chính trị cho Hồ, bởi Lâm Y Lan là một tình báo của Hoa Nam, đặc nhiệm trong Quốc tế Cộng 

sản. Do đó một lần nữa BCT/Trung Cộng quyết định trao nội vụ cho Trần Bá Đạt xử lý, tạo hồ sơ 

mới và được chấp nhận, từ đó trên giấy tờ Hồ sống với Tăng Tuyết Minh (曾雪明). Tuy nhiên nhà 

nước vẫn cho phép Lâm Y Lan hưởng trọn vẹn hạnh phúc với Hồ. 

Là một con dân Trung Cộng, muốn lập gia đình đều do nhà nước bao cấp. "Hồ" cũng thế, nói 

đúng hơn, Nữ giới bị nhà nước dùng vào việc cung cấp sinh lý cho Nam giới. Nhờ đảng mà "Hồ" 

có được một người vợ tên Lâm Y Lan (林依兰). Trong sự lành có điều không may, Trần Bá Đạt 

liên quan đến cuộc chính biến "Bè lũ bốn tên" (四人帮), cho nên sau này, Hồ Chí Minh (胡志明) 

nằm trong quỹ đạo bị xét lại của Mao Trạch Đông, bởi Trần Bá Đạt thân Liên Xô, trong nội vụ 

Nikita Sergeyevich Khrushchev.[2]  
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Lâm Y Lan (林依兰) là ai ? 

Lâm Y Lan (林依兰), sinh ngày 21 tháng 8 năm 1902, tại huyện Y Lan (依兰) tỉnh Hắc Long Giang 

(黑龙江). Tháng 5 năm 1917, Lâm Y Lan (林依兰) hoàn tất bậc trung học tại trường Đoàn Thanh 

niên Cộng sản (共产主义青年团). Tháng 10 năm 1922 vào đảng Cộng sản, tổ chức đảng, gửi cô 

đến Liên Xô học tại Đại học Đông Phương (东方大学) Moscow.  

Tháng 6 năm 1926, Cô trở về Diên An (延安), làm giám đốc Bộ phận bảo mật hồ sơ.  

Tháng 12 cùng năm, Đảng tuyển chọn Lâm Y Lan vào Học viên Quân sự Hoàng Phố, khóa đào 

tạo 3 năm, chuyên ngành tình báo quân sự.  

Đào tạo 5 chương trình, mỗi học viên phải trải qua:  

1- Đào tạo chuyên môn: Những phương pháp theo dõi và kỹ thuật thẩm vấn....  

2- Pháp luật: Những liên quan đến hoạt động bắt giữ, buộc tội và truy lùng tội phạm trong ngoài 

nước.  

3- Kỹ thuật đối phó: Tổ chức biểu tình, chống biểu tình và qui luật chiến đấu. 

4- Luyện tập thể lực, võ thuật Thiếu Lâm, hấp tụ khí hậu nóng lạnh, sương mù, băng tuyết, rừng 

núi cheo leo và ẩn mình. Huấn luyện bắn tất cả loại đạn và súng, bắn trên không trung, trong 

phòng, bóng tối, trên đường phố, cao ốcv.v... 

5- Tổng quát kiến thức: Tâm lý, xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngoại giao, tổ chức lực lượng 

tình báo v.v...  

Lúc này Lâm Y Lan có tước hiệu "cao thủ tình báo", sau 3 năm trình luận án "Giải phương trình 

tình báo chiến lược", đạt bản lĩnh thủ khoa tại Học viên Quân sự Hoàng Phố, và tiến sĩ khoa học 

nhân văn tại Đại học Đông Phương (东方大学) Moscow, Liên Xô. 

Năm 1929, làm Tổng thư ký Bộ Xã hội Trung ương, thực chất tình báo nhân dân. Năm 1930, tổ 

chức đảng tạo cơ hội đưa bà đến với Hồ Quang (胡光) sẽ là bạn đồng hành "phương xa" (tình 

báo nước ngoài), thuộc Quân ủy Trung ương cách mạng Diên An (延安), lúc bấy giờ Đặng Tiểu 

Bình tham mưu trưởng Cục tình báo Nhân Dân Cách Mạng. 

Tháng 12 năm 1934, Lâm Y Lan (林依兰), trưởng đặc vụ tình báo Hoa Nam bảo vệ đảng, Bà còn 

được trao đặc nhiệm tình báo trong quân đội Bát Lộ Quân (八路军) tại Đông Nam (东南) Trung 

Quốc. Bà cùng với vị hôn phu Hồ Quang (胡光) thực hiện điệp vụ chống gián điệp đối phương. 

Bà đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin tình báo chiến lược, thành lập một trạm tình báo mới ủy 
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nhiệm cho Thái Hành (太行) huyện phó quân sự đảm trách. Trụ sở tình báo của Bà đặt trên những 

quan lộ dẫn vào Bát Lộ Quân (八路军), kiểm soát các đường giao liên thông qua trung tâm lãnh 

đạo của Lâm Y Lan tại Bác Lộ Quân. 

Tháng 2 năm 1935, Lâm Y Lan đến thôn Đích Kháng Đại (的抗大), mang theo một bức thư bí mật 

của Mao Trạch Đông, trao cho Bành Đức Hoài (彭德怀) và Lâm Nhất Huề (林携), đề nghị tuyển 

quân, huấn luyện quân báo, xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam thu thập thông tin chuẩn bị cơ sở 

cách mạng cho Hồ Quang (胡光). Mùa thu, Trung tâm tình báo đảng chỉ định Lâm Y Lan làm 

giám đốc tình báo quân báo tại Bát Lộ Quân (八路军). Hồ Quang (胡光) được trao đặc nhiệm phó 

tham mưu tình báo Đông Nam, trực tiếp nhận chỉ thị ban lãnh đạo, và điều động nhóm tình báo 

Thái Hành (太行) tại Tế Nam (冀南) qua hổ trợ Quảng Đông. Hồ Quang còn điều hành phân bộ 

"thông minh" (tình báo情报), dưới quyền có Thái Nhạc (太岳). 

Bình minh, ngày 1 tháng 5 năm 1935, tại Tảo Viên (枣园) Diên An (延安). Thời tiết nóng, bên 

trong hang động có nhiều hơi nước, Mao Trạch Đông (毛泽东) mệt mỏi, ngày đêm khó ngủ, ông 

chờ đợi một dòng tin nhắn của Lâm Y Lan. Vào lúc nửa đêm ngày 5, Lâm Y Lan cho một bộ phận 

quân báo đưa tin: "Bát Lộ Quân (八路军) bị quân đội Nhật Bản tấn công trước đường dẫn vào 

trung tâm phía Bắc của trụ sở chính Bát Lộ Quân, hiện quân địch đang đột phá đài phát thanh".  

Tình hình khác, từ sáng sớm hôm sau, Quân đội Nhật Bản loan tin đã thực hiện "bức tường sắt 

bao vây." do Tướng Cương Thôn (Okamura-冈村) điều động quân đội, khoản 50.000 binh lính, 

dồn dập phá hủy các tụ điểm đồn trú của "Bát Lộ Quân (八路军) Trung Quốc.  

 

Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村) điều động khoản 50.000 binh lính 

đánh phá những tụ điểm đồn lũy của "Bát Lộ Quân (八路军) Trung Quốc. [3] 

http://4.bp.blogspot.com/-xZPKnSxZ14I/VCXWYTJDvTI/AAAAAAAACaY/xAyiY0ZlZyA/s1600/Hogiandiep-photohuynhtam066.jpg


Mao Trạch Đông truyền lệnh, Lâm Y Lan mở cuộc tấn công bí mật, thực hiện bắt sống các nhân 

vật lãnh đạo quân đội Nhật Bản, tình báo dân sự và quân báo nhảy vào vùng căn cứ quân Nhật 

Bản, hy vọng phát triển chiến thuật đánh bại quân của tướng Nham Tùng Nghĩa (Yoshio 

Iwamatsu). Nhưng Lâm Y Lan bị trở ngại chiến thuật "C. Không có kế hoạch chiến đấu" (C 号作

战计划) của quân đội Nhật Bản, quyết định tập trung 3 Sư đoàn, liên kết tấn công quân sự Nhật 

thất, trận chiến sau 15 ngày, đem lại một vùng an ninh cho căn cứ Bát Lộ Quân (八路军) tổng kết 

vẫn ôm con số bại chiến. 

Bát Lộ Quân (八路军) nhận được tin tình báo cho biết: quân Nhật Bổn đã ám sát Lưu Bá Thừa (

刘伯承). Tin đến thu hút sự chú ý của Đặng Tiểu Bình (邓小平), và tin dồn dập đưa đến: "đã cứu 

sống một người lính Bát Lộ Quân (八路军) mang theo mình một đài phát thanh nhỏ, nào ngờ đó 

là chỉ huy phó tình báo tên Hồ Quang (胡光) đang thu tin phía Bắc bị trúng phục kích của dân 

quân địa phương. 

Lâm Y Lan tiếp nhận mệnh lệnh mới, mật khẩu "hộp tập tin", đặc vụ khó trôi, nhảy vào khu vực 

kiểm soát của quân Nhật Bản tại phía Đông Nam, từng bước âm thầm len lỏi qua cánh đồng, ẩn 

mình trong rừng núi nhiều ngày căng thẳng, đột nhập vào bên trong lòng địch, ngủ dưới gầm phi 

trường không ánh sáng, vào thời điểm đó quân Nhật Bản đánh giá thấp sự nguy hiểm không xuất 

hiện. Lâm Y Lan không có thời gian suy nghĩ riêng tư, tiếng máy bay cất cánh đếm được số lượng 

của địch hiện có trên chiến trường Trung Quốc.  

Những phi vụ đánh bom, bắn phá tỏa ra lớp màu trắng thuốc lá, trong khi đó mọi người nhộn nhịp 

nhìn kẻ thù với tiếng súng đang vang trên bầu trời phía Đông và phía Tây của dãy núi dưới chân 

của kẻ thù, cảm tử Trung Quốc vội vã băng qua dãy núi, tiến vào các trại nghi binh của Nhật Bản. 

Lâm Y Lan lập chiến thuật tình báo phản công "bao vây bức tường sắt" phục kích từng lớp chiến 

hào, tiếp cận từng bước, đâm vào bức tường sắt bao quanh thu nhỏ lại, đến lúc tấn công tình báo 

chấp nhận hy sinh, buộc quân đội Nhật Bản đầu hàng hay ngồi vào bàn hội nghị quân sự.  

Đến khi phát hiện quân địch đã lập trận phản công "mãnh liệt" vào giờ X, tấn công của địch tàn 

bạo, Lâm Y Lan bại trận quân báo hy sinh vô số. 

Lâm Y Lan thoát chết tại phi trường quân sự Nhật Bản, thu lại mình, ném hết phương tiện tình 

báo xuống cái giếng khô trong làng, ở trên mặt giếng phủ nhánh và lá cây, chỉ còn giữ lại một 

khẩu súng lục và cuốn sách nhỏ bí mật nhất, trong tâm trí còn lại một nhân viên tình báo đang ở 

trong phần đất của đối phương (Hồ Quang). Bà bắn ra một tín hiệu bí mật "Tiếp đầu ám hiệu" (

接头暗号) nhắn những địa chỉ tính báo địa phương khẩn cấp thu quân.  

Lâm Y Lan suy nghĩ về tầm quan trọng của một tình báo, chứ không phải xác định hy sinh bản 

thân, cũng không thể lấy thành tích tù binh tô điểm ý lịch. Trong trường hợp khẩn cấp, chấp nhân  



đường trên sườn bậc thang nguy hiểm, tuy nhiên nếu có đồng hành bên cạnh an tâm hơn. 

 

Điệp viên Lâm Y Lan (林依兰) trước trụ sở Bát Lộ Quân (八路军). 

Nguồn ảnh: Vũ Ma Điền (于麻田). 

Lúc này, trong hang động cô độc, đôi tay đào một cái hố nhỏ, chôn vùi cuốn sách nhật ký, nén 

đất cẩn thận, ngụy trang đặc biệt, chu đáo. Cô nghĩ rằng: Nếu tập tin không rơi vào tay kẻ thù, có 

ngày lấy lại được sẽ khám phá nhiều tín hiệu mật mã của địch. 

Rời mục tiêu, xuống đồi đi dọc theo các bậc đất, đến eo hẹp của sườn núi, thấy rải rác xác tử 

vong của quân Trung Quốc ở gần giao thông hào khu quân sự Nhật Bản. Khi cô chạy đến chân 

đồi, lính Nhật trên đỉnh đồi, bắn bừa bãi la hét xung phong. Màn đêm buông xuống, cô lần hồi 

đến các tụ điểm của đồng chí mình, cô tự biết đã lạc phương hướng, trong đêm tối vội bước chân 

dài, men theo sườn đồi, và trèo lên cao tìm một lỗ nhỏ để ngủ, lấy lại sức cho ngày mai, cả thân 

người siết chặt vào lỗ hẹp, nhiệt độ của núi rừng xuống ẩm thấp, toàn thân mệt mỏi, lạnh và đói, 

trong giấc ngủ, nhờ đôi tay túm tụm với nhau sưởi ấm đến sáng. 

Sáng hôm sau, tìm nơi trú ẩn của thành viên tình báo địa phương, sau đó về đến Bát Lộ Quân (

八路军). Lâm Y Lan ngồi bắt chéo chân trên bàn, lắng nghe báo cáo của nhân viên được gửi đến 

từ các cơ quan tình báo. Trong ngày dùng máy ghi âm xách tay nhỏ, ghi lại những chi tiết mới 

nhận được và viết vào số tay mật mã do những thành viên tình báo đã tử vong để lại. 

Hôm sau, được tin Tả Quyền (左权) phó tham mưu trưởng Bát Lộ Quân hy sinh trong trận chiến  



tấn công trong lúc đang điều động cơ sở gián điệp "một, hai, chín" thi hành đặc nhiệm ngăn chặn 

quân đội Nhật Bản trên đường hành quân. Đem xác của Tả Quyền về Diên An, Trung ương Đảng 

và Quân Ủy Trung ương yêu cầu giữ bí mật. 

 

Trung tướng Nham Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu岩松义雄) và đại quân Nhật Bản tại Trung Quốc. 

Nguồn: Tương Quân (将军). [4] 

Thêm một hung tin Trương Hữu Thanh (张友清) Tổng thư ký văn phòng phía Bắc bị bắt và tự tử 

trong tù Thái Nguyên do quân Nhật Bổn quản lý.  

Tiếp theo tin, Hà Vân (何云) "đám mây Hoa Nam" của Tân Hoa Xã, trưởng văn phòng Hồ Bắc với 

hơn 40 phóng viên đồng hy sinh. Trương Hành Vũ (张衡宇), Giám đốc văn phòng miền Bắc điều 

tra toàn bộ thành viên có 10 tình báo hy sinh, trong số đó có Kim Bạch Uyên (金白渊) và Đột Vi (

突围) các nhà lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên đồng hy sinh, đội quân chống Nhật Bản chịu 

tổn thất lớn. 

Mao Trạch Đông đề xuất bằng mọi giá khôi phục uy tín của Bát Lộ Quân, lý do an toàn cách 

mạng, xem xét việc chuyển trụ sở chính của Bát Lộ Quân về phía Tây Bắc, Sơn Tây. Bành Đức 

Hoài (彭德怀) nhấn mạnh trụ sở ở lại phía Đông Nam, được coi là chiến lược trụ quân. 

Cùng đêm đó, Lâm Y Lan tập trung tình báo đột nhập miền Bắc tại ngôi làng nhỏ của Tiểu Nam 

Sơn (小南山). Bành Đức Hoài (彭德怀) đứng trong cánh đồng lúa mì, ngạc nhiên hỏi: 

- Ai ra lệnh tập kết tại điểm thôn phía trước.  

Mọi người xung quanh không ai trả lời, đồng hiểu không ai khác ngoài Lâm Y Lan.  
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Bành Đức Hoài (彭德怀) suy nghĩ, nói:  

- Sao ta và đối phương đồng chia quân rải mỏng như thế, bởi vậy Tả Quyền (左权) và hàng ngàn 

đồng chí hy sinh, đúng là người làm cách mạng vô sản còn thô sơ, tuy tình cảm đối với đảng có 

thừa nhưng thiếu khả năng chiến đấu . 

Trong chiến trận này, Lâm Y Lan tuy không còn khả năng nâng cánh tay của mình lên để chào 

mọi người. Bà cố gắng báo cáo: "Thưa tướng quân Bành Đức Hoài (彭德怀), tôi xin trở lại chiến 

trường xin chiến đấu cùng với tướng Đằng Đại Viễn (滕代远)" để nhớ ơn lời Chủ tịch Mao tại 

"khán đài" (抗大). Sau khi nghe Lâm Y Lan trình bày, Bành Đức Hoài (彭德怀) chắp nhận đồng 

tham gia vào "Bình Giang khởi nghĩa". nay chỉ cần thời gian sửa chữa con đường mòn phía sau 

Phổ An Tự (浦安修). Lâm Y Lan sẽ là người đi đầu cảm tử quân. 

 

Ngày 06 tháng mười năm 1943, Lâm Y Lan (林依兰) và Đằng Đại Viễn (滕代远). 

Nguồn ảnh: Vũ Ma Điền (于麻田). 

Năm 1942, Lâm Y Lan (林依兰) và Bát Lộ Quân của Bành Đức Hoài, tiến hành kế hoạch tình báo 

tấn công: Khi mùa xuân đến quân đội Nhật Bản tham gia ngày lễ Kỳ Huyền (祁县), xem Đại Hồng 

Đăng (大红灯). Thời điểm đó, thường xuyên bối rối khi hành lễ. Lâm Y Lan quyết định "truy quét 

sạch" quân đội Nhật Bản, bởi thời gian Kỳ Huyền (祁县) thời tiết rất xấu, nhưng thuận cho chiến 

tranh tình báo. Lâm Y Lan chuyển quân báo vào sát nách quân Nhật Bản, Sư đoàn độc lập ém 

quân vào lợi thế động thủ, mặc khác liên lạc bộ phận tình báo vẫn còn bám trụ trong quân đội 

Nhật Bản, di chuyển thêm cảm tử quân đến khu rừng gần phòng ngự huyện Du Xã (榆社). Liên 

lạc một số quân báo duy nhất còn duy trì trong rừng. Sau khi nhận mật khẩu "Ích Tử" (đèn nhật) 

tức khắc diệt trừ quân Nhật Bản, theo đơn đặt hàng của Mao Trạch Đông, chỉ định nhóm nghiên 

cứu Lâm Y Lan thực hiện kế hoạch tấn công, chọn một đêm Kỳ Huyền (祁县), lấy máu rửa nhục 
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cho ngày thua trận "C. Không có kế hoạch chiến đấu", thôi thúc bà chống Nhật Bản bằng ý chí, 

bằng sáng tạo cá nhân.  

Nhiệm vụ mũi ngọn cảm tử quân do nhóm tình báo Lưu Tú Phong (刘秀峰) phụ trách, cung cấp 

đầy đủ vũ khí nhẹ, lưỡi lê "sát thủ", khi mật khẩu "khẩu súng địch reo" lập tức tấn công, sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ thay đổi mật khẩu "chuông đổ", đặc biệt thời điển này chưa tiết lộ địa điểm 

tấn công. Mật lệnh, ám sát hay bắt sống những tướng quân Nhật Bản, như Trung tướng Nham 

Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu 岩松义雄 ), Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn 

(Okamura-冈村). 

Bành Đức Hoài lựa chọn 50 sĩ quan giàu kinh nghiệm quân báo trong Bát Lộ Quân đã từng hoạt 

động tại Á Châu, Bộ Tổng Tham Mưu đề cử tướng Lưu Mãn Hà (刘满河), thông qua kiểm tra khả 

năng để cung cấp quân cho ngày Kỳ Huyền (祁县) đang đến. Cơ hội mới cho những tình báo hóa 

trang (化装), tại nhà hàng Đức Hưng (德兴), nơi hoạt động cơ mật uy tín hiện nay, cũng là nơi 

ngang tàng trong chiến trận, họ đang cải trang ngày hội ngộ bạn bè, và có nhiều nơi tụ điểm tình 

báo cải trang họp mặt doanh nhân, kinh doanh, một số cải trang người phục vụ vệ sinh, tất cả họ 

bận rộn thâu đêm, trước và sau họ tương ứng với nhau nhịp nhàng, sắp xếp chặt chẽ thành viên 

trong nhóm chuyên ám sát bay vào đêm tối trên tay con dao găm, đúng 0 giờ đêm xuất kích.  

Trinh thám của Lâm Y Lan tường trình: Trong đêm điệp viên Nhật Bản đang say rượu, bỏ ngỏ 

bên ngoài không để lại một nghi ngờ nào. Điệp viên Nhật Bản bắt đầu thức dậy xếp lại bàn, ghế 

chông chênh, các thức ăn để bừa bãi, mọi thứ ngổn ngang, cũng có thể những thứ ấy sẽ trở 

thành vũ khí trên tay, biết sử dụng nó ắt nhiên hữu hiệu, toàn bộ sàn nhà thức ăn bề bộn. Cũng 

nên chú ý binh sĩ Nhật Bản thừa dũng cảm, tháo vác tất cả kỹ năng đặc biệt, một nửa gói thuốc 

lá, có thể biến thành thuốc nỗ.  

Tường trình chưa hết lời, có tin: 

- Nhiều nhóm tình báo của Nhật Bản đều bị giết chết, người đứng đầu cũng đã bị cắt đầu. 

Lưu Mãn Hà (刘满河) truyền tin vào làn sóng điện của Lâm Y Lan, ban hành lệnh sơ tán những 

tên lính Nhận Bản vừa bị thủ tiêu cho đi nơi khác, tránh địch phát hiện.  

Sau một ngày tại huyện Trường Trị (长治), thành phố Thái Nguyên (太原) vẫn yên tĩnh sinh hoạt 

bình thường, mọi bí mật chiến tranh đang đun nóng, trên đầu súng chuẩn bị nhả khói, cả hai quân 

đội Nhật-Trung cố thủ, và chờ đợi lệnh hiệu không giờ.  

Bát Lộ Quân của Bành Đức Hoài chiến thắng đầu trong những vụ ám sát chết nhiều tình báo 

Nhật Bản, nhờ nhóm "Ích Tử" nghiên cứu trước hành động và cung cấp "Kỳ Huyền" (Bảo đồ-祁 



县) hướng dẫn chính xác mục tiêu, gây hoảng loạn gián điệp đối phương. 

Tướng Nham Tùng Nghĩa (Iwamatsu Yoshio) thông qua Tư lệnh quân đội phía Bắc, Tổng tư lệnh 

quân đội Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村) đồng ý kế hoạch "Ích tử" phản công, ra lệnh 

giải tán quân đã chết (lập nghĩa trang).  

Chưa hết tháng 5 năm 1942, chiến tranh "càn quét" cuối cùng chọn huyện Hướng Ma Điền (向麻

田). Bành Đức Hoài dẫn đoàn quân đến nơi chỉ thấy một khu vực nhiều ngôi làng trống rỗng, yên 

lặng không có bóng địch, lo âu sợ trúng kế phục kích. 

Lâm Y Lan thông báo chiến trường có một bộ phận binh sĩ hậu cần Nhật Bản di chuyển bệnh 

binh, ốm yếu ẩn tại huyện Lê Thành (黎城) tại khu vực núi trên. Thực chất Tổng tư lệnh quân đội 

Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村) muốn có một sự lặp lại chiến trường năm ngoái "bức 

tường sắt bao quanh" (铁壁合围). Trong khi ấy, Bành Đức Hoài mơ tưởng đến chiến trường Bãi 

Liễu (罢了). Cho nên hai kẻ thù Nhật-Trung đồng tìm kiếm một chân gà, tất cả bị lừa bởi một nữ 

điệp viên, cài môi giới Nhật-Trung ngồi vào bàn hội nghị giải giới chiến tranh. 

 

Lâm Y Lan (林依兰) vợ của Hồ Chí Minh đang sống tại Bắc Kinh (胡志明他的妻子和孩子在北京). 

Nguồn: Gia đình Lâm Y Lan (林依兰) cung cấp. 

Lâm Y Lan, của 27 năm sau (1922-1949) đạt tột đỉnh danh vọng là một cán bộ cao cấp Vụ Trưởng 

An Ninh trung ương nhà nước Trung Quốc, và Cục phó nội chính, điều hành Trung tâm truy lùng 

tội phạm trong ngoài nước, bảo lưu tài liệu nhân sự của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ (CPC). 

Lâm Y Lan (林依兰) của thập niên 1950. Có những chiến tích tình báo kỳ công tại Á Châu, bà  



từng bí mật đến Hà Nội, trợ lực Hồ Chí Minh cướp chính quyền.  

Về ngoại giao, sau cuộc chiến Điện Biên Phủ, bà điều hành phái bộ trao đổi tù binh Pháp-Việt. 

Bà phá những vụ án tranh chấp trong nội bộ đảng cộng sản Đông Dương và đảng cộng sản Việt 

Nam, với những điệp vụ thủ tiêu bí mật những nhà ái quốc Việt Nam đang cản trở Hồ tiến hành 

mưu đồ thuộc địa của Trung Cộng. Tư liệu lưu chiếu Hoa Nam [5]  

Lâm Y Lan đối với một đặc nhiệm mới. Tung tình báo Trung Cộng vào "nội chính" Hồ Chí Minh, 

trợ lực an ninh đảng, đào tạo tình báo địa phương (tình báo nhân dân), giúp Hồ Chí Minh đối phó 

và "quét sạch" những đảng phái không cộng sản, một cánh tay bí mật rất đắc lực xây dựng sự 

nghiệp cho chồng.  

Trong ngạn ngữ dân gian Việt Nam có câu: "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn", đây 

là hình ảnh đích thực của vợ chồng Hồ Chí Minh đồng lõa cướp nước Việt Nam! 

Ngày 26/2/1950. Nhân dịp Hồ Chí Minh đi cầu viện tại Bắc Kinh, bà thường xuyên có mặt bên Hồ 

để chứng tỏ thành tích của vợ chồng bà, và một mực trung thành tuyệt đối với Mao Trạch Đông. 

Buổi sáng ngày 12/3/1950. Tại biệt thự của Hồ Chí Minh, Lâm Y Lan (林依兰) đang ăn sáng, Đào 

Chu (陶铸) thăm viếng, bà tiếp đón, nói: 

"Anh, Hồ làm tôi nhiều lo lắng, và chờ đợi ngày bình thường bên nhau xa vời vợi" (他, 何岚我太

担心, 等天合遥远正常).  

Đào Chu (陶铸) trả lời:  

"Bạn đổ lỗi cho tôi, để rồi không chăm sóc cho Hồ Chí Minh, tôi chấp nhận, bởi đảng trao nhiệm 

vụ không thể từ chối được" (你怪我,那就不要照顾胡志明的, 我接受, 所赋予的任务, 党无法拒绝).  

Lâm Ý Lan, cho biết:  

"Điều này không thể đổ lỗi cho bạn. Chúng tôi bị thu hút vào nhau, ngan-ngỗng là một, và tôi tin 

rằng tình yêu có thể chịu được sự thử thách của thời gian" (这不能怪你. 我们互相吸引, 天鹅，鹅

之一, 我相信爱能经受住时间的考验). 

Sau năm 1951. Lâm Y Lan (林依兰) bí mật đến Hà Nội như con thoi, tự do ra vào "thần tiên" giữa 

hai gián điệp. Từ đó đất nước Việt Nam đắm chìm trong ác mộng Cộng sản bao năm! 

 

   

Huỳnh Tâm 



_________________________________ 
 

Tham khảo. 

[1] http://blog.people.com.cn/article/1330311516223.html. 

[2] http://baike.so.com/doc/5662296.html . 

[3] http://w.baike.com/896257adb55a40a88dfd4247e1c1c1aa.html 

[4] http://www.generals.dk/general/Iwamatsu/Yoshio/Japan.html 

[5] 林上世纪 50年代出现的情报在亚洲的任何功勋功勋依兰,她曾秘密在河内,胡志明协助夺取政权.外交,奠边

府战役后 ,她计划运行任务的囚犯交换法国 ,越南.她打破了印度支那共产党和越南共产党内部的纠纷

,与秘密任务杀爱国者阻碍了中国进行的越南河殖民地的阴谋. 
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