
- Huỳnh Tâm - 

 

 

NHỮNG BÍ MẬT TÀI TÌNH CỦA TRUNG CỘNG ÁP ĐẶT LÊN VIỆT NAM. 

Đầu năm 1920 Lưu Thiếu Kỳ và Hồ Chí Minh đã có sự hiểu biết nhau cách mạng Trung Quốc, 

thời đó Lưu Thiếu Kỳ đã là Phó Chủ tịch của ACFTU tỉnh Quảng Châu, sáng lập phong trào lao 

động và đào tạo Thanh niên Cách mạng "huấn luyện đặc biệt về chính trị, quân sự". Lưu Thiếu 

Kỳ thuyết phục được Hồ Tập Chương đứng vào hàng ngũ giới trẻ công nhân Việt Nam, kể từ đó 

Hồ Tập Chương để lại trong lòng những ấn tượng sâu sắc về Cộng sản. 

 

Hồ Chí Minh đứng tại quảng trường Thiên An Môn tuyên thệ, trung thành với Mao Chủ Tịch, bảo vệ đất 

mẹ Trung Cộng trường tồn. Người áo đen Đổng Tất Vũ từng đóng vai gián điệp Hồ Chí Minh 2 viết "Nhật 

ký trong tù" ngày 27/8/1942, đến ngày 10/9/1943. [1] Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 
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Ngày 18 tháng 1 năm 1950, Trung Quốc-Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức công 

nhận nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Cuối những năm 1950, Hoa Kỳ bắt đầu cố gắng để kiểm 

soát Việt Nam, kiềm chế Trung Quốc. Năm 1961, Hoa Kỳ hiện diện tại Nam Việt Nam đã phát 

động một cuộc "chiến tranh đặc biệt". Tình thế phân ngôi của Hồ Chí Minh vẫn chưa bảo đảm, 

ông làm một hành trình vận động Bắc Kinh để thảo luận về tương lai của Việt Nam với các nhà 

lãnh đạo Trung Quốc. Tức khắc Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh Đông Dương thành lập 

một vòng đai Cộng sản kịch liệt phản đối Mỹ, Mao cam kết hỗ trợ toàn diện cho Hồ. Mao-Hồ đã 

ký một kế hoạch hoạt động hợp tác viện trợ lâu dài quân sự và bảo đảm chính trị Việt Nam.  

Đầu tháng 2 năm 1950, Hồ Chí Minh yêu cầu Trường Đảng Trung Cộng tiếp nhận 21 sĩ quan cao 

cấp của Việt Nam. Ngay lập tức Lưu Thiếu Kỳ chỉ thị cho Viện Lênin huấn luyện đào tạo, thư hồi 

đáp cho phép Việt Nam gửi thêm 30 sinh viên, thành lập đội hình chiến tranh chính quy do những 

sĩ quan ưu tú sẽ lãnh đạo quân đội của Hồ. Trong số đó có Hoa Nam Thượng tướng Chu Văn 

Tấn (Zhu Wenjin), thuộc quân đội nhân dân Trung Quốc, tướng cấp cao nhất của Việt Nam, người 

bộ tộc Lennon, huyện Long Châu (Longzhou) tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

 

Hoa Nam, Thượng tướng Chu Văn Tấn, Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội Đảng 2,          

tháng 2 năm 1951, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang.[2] Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 

Tháng 3 năm 1950, Hồ Chí Minh có một chuyến thăm bí mật tại Diên An, yêu cầu Trung Cộng 

viện trợ kinh tế và quân sự làm phương tiện đối kháng chống Pháp tại Việt Nam. Vào thời điểm 

đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lưu Thiếu Kỳ và Quyền Chủ tịch Chính phủ nhân dân 



Trung ương, nhiệt tình đón tiếp Hồ Chí Minh, chủ trì đàm phán viện trợ do ủy ban quyết định của 

Chu Đức, Niếp Vinh Trăn (Nie), Lý Duy Hán (Li Weihan), Liệu Thừa Chí (Liao Chengzhi), trong 

khi cờ đợi nghiên cứu giải pháp viện trợ Mao Trạch Đông, Quân ủy Trung ương CPC lấy quyết 

định cung cấp khẩn cấp toàn diện cho Việt Nam. 

 

La Quý Ba (Luo Guibo) thay mặt Ủy ban Trung ương CPC, Đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội Việt Nam 

trình quốc thư chống Pháp lên Hồ Chí Minh và ấn định ngày tiếp nhận viện trợ, Hồ cho biết tình hình và 

chuẩn bị chiến tranh Việt-Pháp. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 

Tháng 2 năm 1951, Hồ Chí Minh được bầu Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động (WPK) 

Việt Nam. Hồ Chí Minh về Trung Quốc nhận mệnh lệnh mới, ông thường đi Bắc Kinh, Hồ di 

chuyển "thoi đưa", nhiều lần trong năm, người ta gọi biệt hiệu "lão hữu trùng phùng" 

(Laoyouzhongfeng), giống như người thân đáp ứng lời gọi của Mao Trạch Đông.  

Hồ Chí Minh thường gặp Lưu Thiếu Kỳ có tặng những món quà đồng tiền đi trước, một bàn cà 

phê bằng gỗ lim, dài 87 cm, rộng 41 cm, được bao bọc bởi tổng cộng 10 dự đoán, hỗ trợ bởi 3 

bản ghi trên phân kỳ từ trung tâm đến gỗ xung quanh, màu nâu. Mũ bảo hiểm màu xám, trục dài 

23,5 cm, trục ngắn 8,5 cm, thân vải tạo nên các mô hình phong cách gia trưởng, một bộ tráp bánh 

trà chạm trổ tứ linh long, lân, quy, phụng. Một đặc biệt khác Hồ tặng Lưu Thiếu Kỳ con voi khắc 

gỗ ngà voi mỹ thuật tinh vi. Mặc dù không phải những món quà quý giá, nhưng hai bên bày tỏ 

tình nhà, cũng như tình cảm sâu sắc giữa Hồ Chí Minh và Lưu Thiếu Kỳ. Tuy nhiên tại thời điểm 

đó Lưu Thiếu Kỳ chưa thích hợp bộ tráp bánh trà tứ linh và con voi gỗ.  

Hồ Chí Minh là một lãnh tụ Việt Cộng, còn là người Trung Quốc. Sự nghiệp cách mạng huyền 

thoại của Hồ do bộ máy Hoa Nam tạo dựng sau các nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Trung Quốc 

gồm Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và những người 

khác, họ có một điểm chung khi đứng trên lập trường chính trị phải phân ngôi thứ và họ đắc ý 



nhất "giả mạo tình bạn sâu sắc", thiết lập quan hệ "huynh đệ và hữu nghị", nói đúng hơn Trung 

Cộng có những đóng góp quan trọng nhất thành lập nhà nước Việt Cộng, đào tạo cán bộ chính 

trị quân sự và tuyên truyền, nếu không có Trung Cộng, tất nhiên đất nước Việt Nam đi vào ngưỡng 

cửa tự do. 

 

Hồ Chí Minh Chủ tịch Đảng Lao Động (WPK) Việt Nam đến Diên An ra mắt thiên triều.                                

Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 

 

Ngày 12 tháng 5 năm 1963, Hồ Chí Minh tặng Lưu Thiếu Kỳ con voi gỗ 12kg, đóng dấu son triện đỏ (Hồ 

Chí Minh), trong thân thể của con voi chứa kim cương, (mật thư số phận dân tộc Việt Nam, chiến lược du 

nhập văn hóa Hán vào Việt Nam, và tương lai đã có hậu duệ thực hiện. Nguồn: Bảo tàng Hữu nghị Quốc 

tế Bắc Kinh. Tài liệu Huỳnh Tâm. [3] 



Ngày 11 tháng 5 năm 1963, tình hình Việt Nam leo thang chiến tranh, Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ 

chính thức chuyến thăm thân thiện với Việt Cộng để bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà nước Việt Nam. 

Hồ Chí Minh chào đón nồng nhiệt hoành tráng tại sân bay, phát biểu: "Người Việt Nam mong 

muốn Chủ tịch Lưu Thiếu Ký đến thăm Hà Nội, rất vinh dự, càng cảm giác sâu sắc, tình đồng chí 

và tình anh em".  

Lưu Thiếu Kỳ cảm ơn chân thành chào đón nhiệt thành, Lưu Thiếu Kỳ phát biểu một cách đam 

mê: "Việt Nam và Trung Quốc là nước láng giềng phụ thuộc lẫn nhau. Hai dân tộc của chúng tôi 

có những niềm vui và nỗi buồn của anh em, cho dù đó là trong cuộc đấu tranh lâu dài chống lại 

chủ nghĩa đế quốc, hoặc trong sự nghiệp to lớn của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng tôi 

luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước chúng ta được dựa trên 

chủ nghĩa Mác-Lênin và dựa vào chủ nghĩa quốc tế vô sản, không ai có thể phá vỡ, bởi chúng ta 

luôn luôn liên tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa chúng ta, là nguyện vọng 

chung của nhân dân hai nước chúng ta và nguyên nhân đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp chung 

của chúng tôi". 

 

Sau lễ tiếp đón, Lưu Thiếu Kỳ và Đệ nhất phu nhân đứng trên chiếc xe mui trần về dinh phủ Hồ Chí Minh. 

Lộ trình 10 km, đoàn xe đi qua hơn 2 trăm ngàn người xếp hàng trên đường phố chào đón.                        

Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 

Vào buổi tối, tổ chức một bữa tiệc lớn tại phủ Hồ Chí Minh, chào mừng rực vỡ Lưu Thiếu Kỳ. Sau 

bữa tiệc trong khu vườn cạnh Phủ Chủ tịch, đến lúc xem các trò vui thú, biểu diễn xiếc nhào lộn 

của Trung Quốc. Trong vườn chiều gió thổi, hàng ngàn đèn trên cây ánh sáng lấp lánh lung linh, 



cuối cùng những cô gái đầy mộng xuân biểu diễn vòng ngực cách mạng. Sau khi biểu diễn, Hồ 

Chí Minh và Lưu Thiếu Kỳ đến chúc mừng các diễn viên thực hiện thành công.  

 

Đầu mùa xuân năm 1966, phái đoàn chính phủ Việt Nam bí mật đến Bắc Kinh. Phạm Văn Đồng đại diện 

chính phủ, và Võ Nguyên Giáp đại diện Quân ủy Việt Nam. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 

Mao Trạch Đông thường nói với Lưu Thiếu Kỳ: "Dân tộc Việt Nam cầm nhầm Hồ Tập Chương 

một tên lãnh tụ khát máu vĩ đại, chúng ta mượn bản lĩnh y vò nát đất nước này, chúng ta tôn trọng 

sự nghiệp cách mạng huyền thoại của Hồ vì nó phục vụ cho nhân dân Trung Quốc. Tất nhiên Hồ 

Tập Chương phải giả mạo hơn thật thông qua tình bạn sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo thế hệ đầu 

tiên của Trung Quốc Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu Ân Lai, Hồ Quang duy nhất 

thiết lập được quan hệ hữu nghị và thân thiện giữa Trung Quốc và Việt Nam đang có những đóng 

góp quan trọng.  

Việt Nam có chiều dày lịch sử 1000 năm đô hộ giặc Tàu, một lần nữa Hồ Tập Chương lấy múa 

Hán lọc thay máu cho Việt Nam trong đó có thứ lợn cợn "tình hữu nghị môi hở răng lạnh". Kể từ 

khi bước vào kỷ nguyên hiện đại Trung Cộng vẫn cho nòng thuốc súng xâm chiếm lãnh thổ Việt 

Nam 17/2/1979, 1984 và 1988 với các cuộc xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Cộng sản Mao, 

người dân Trung Quốc và Việt Nam đã rơi vào đau khổ. Cách mạng vô sản của hai nước là để 

thừa nhận một sứ mệnh lịch sử độc trị không có sự tự do, dân chủ, tuy nhiên họ có sức mạnh tư 

do khủng bố. Hoạt động cách mạng cướp, mà người ta thường nói "giải phóng" chẳng qua Cộng 

sản đấu tranh vì quyền để được độc trị. Hai kẻ cướp hỗ trợ lẫn nhau bảo vệ sào huyệt theo cách 

hành động của thế hệ cướp, chính họ khuyến khích cho nhau "giả mạo thứ tình bạn gian dối". 



Trong số đó, gần nửa thế kỷ giữa Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản đã đưa đất 

nước đến thảm họa, dân trí mù mịt, đời sống vô phương hướng, xã hội thoái hóa, bán khai, kiến 

thức hẹp hòi, tinh thần ủy mị, tính nết hung hăng, ngờ vực lẫn nhau, tao sống mầy chết, quốc nạn 

tham lam, khủng bố nhân dân, và đạo đức suy đồi, cướp nhà đất của dân tịch thu phương tiện 

sản xuất v.v... Cộng sản muốn trị dân bằng vạc thịt lấy xương, hóa người dân bần cùng biết sợ, 

kết quả Cộng sản cho rằng cướp được Việt Nam thu về cho đất nước thanh bình không bao giờ 

có loạn, tuy nhiên sự loạn ở trong thâm tâm của nhân dân cao hơn hồng thủy, sau đó Hồ Chí 

Minh cưỡng ép dân tộc Việt Nam hòa tan, "Người Việt Nam lệ thuộc ý đồ Hán hóa vạn niên", Hồ 

đã cam kết với Mao 1954. 

 

Tháng 10 năm 1962 Bắc Kinh. Hội hữu nghị Đảng Trung Quốc-Việt Nam. những lãnh đạo nhà nước Chủ 

tịch Mao, Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch Chu Đức, Thủ tướng Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Nguyên soái 

Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying), tiếp đón Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng nước Cộng hòa 

Dân chủ Việt Nam Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng đại diện Quân ủy Bộ Quốc phòng Việt Nam, được 

Chủ tịch Mao tiếp đón, bên phải là Đại sứ Trần Tử Bình (陈子平), Trần Kháng Chiến, và Trần Kiến Quốc. 

Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm. 

 

LƯU THIẾU KỲ VIẾT: "CHIẾN TRANH VIỆT NAM LẤY TỪ CẢM HỨNG CỦA MAO" 

Chiến tranh nổ ra, Lưu Thiếu Kỳ là thư ký của Văn phòng Bắc, nhấn mạnh vào việc thực hiện các 

phương pháp chiến lược để thực hiện một cuộc chiến tranh du kích đằng sau nhân dân và lãnh 



đạo hiệu quả của các vùng căn cứ chống Nhật. Mùa xuân năm 1943, Lưu Thiếu Kỳ trở về Diên 

An, với trách nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban quân sự cách mạng Trung ương, thành viên Quân Ủy 

Trung ương gia nhập vào lõi Trung tâm lãnh đạo của Trung Cộng. Về đảng Cộng sản Trung 

Quốc, Lưu Thiếu Kỳ tóm tắt nội dung chính của Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông thực hành 

các lý thuyết đề xuất của chủ nghĩa Mác-Lênin với tư duy thống nhất cách mạng Trung Quốc. 

Trong một phiên họp toàn thể của CPC lần thứ VII, đồng chí Lưu Thiếu Kỳ được bầu vào Bộ 

Chính trị và Ủy ban Trung ương, sau 20 năm, ông làm việc chăm chỉ vị trí lãnh đạo trong Quân 

Ủy ban Trung ương (CPC). 

Nhật Bản đầu hàng vào tháng 8 năm 1945, Trung Quốc đã đạt được những thắng lợi của chiến 

tranh, Việt Nam bị nghiền nát bởi Trung Cộng thành lập chế độ bù nhìn của Hồ Chí Minh, tận 

dụng lợi thế Hoa Nam cướp công lập ra "Cách mạng tháng 8 năm 1945". Hồ hối hả làm người 

lãnh đạo tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội ban hành một "Tuyên ngôn Độc lập", tuyên bố thành 

lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên, nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam đã chính 

thức được công bố ngay sau khi thực dân Pháp tham gia trở lại Việt Nam. Hồ Chí Minh tự dẫn 

đầu các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Việt Cộng tự rút quân về phía Việt Bắc để thực hiện 

chiến tranh du kích. 

Tên họ của Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện vào tháng 8 năm 1942 tại Việt Bắc, trước kia sử dụng 

tên Nguyễn Ái Quốc (阮爱国), do đó, khi thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam Hồ Chí 

Minh trở thành chủ tịch, người dân Trung Hoa ngỡ ngàng cho biết Nguyễn Ái Quốc không phải 

người Việt. Cho đến tháng Mười (10) năm đó, Chu Ân Lai và các cộng sự khác bị chính phủ Quốc 

Dân Đảng từ chối huy động quân đội giúp Hồ Chí Minh. 

Sau khi Trung Quốc thành lập nhà nước mới, Hoa Kỳ từ bán đảo Triều Tiên và Đông Dương hai 

bên xây dựng trục trung tâm bao vây Trung Quốc, mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh, Trung 

Quốc hổ trợ Hồ Chí Minh bước vào năm thứ tư của cuộc kháng chiến chống Pháp, chiếm hầu 

hết các thành phố và giao thông đi tới Việt Nam, phong tỏa biên giới Việt Nam, chống lại những 

tình huống ảm đạm quân sự.  

Tháng 11 năm 1949 trong đại hội công đoàn châu Á-Úc, Hồ Chí Minh đã gửi hai phái viên tới Bắc 

Kinh với thư giới thiệu cá nhân của mình, hy vọng bày tỏ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung 

Quốc, yêu cầu Trung Quốc cung cấp quân sự và hỗ trợ kinh tế qua các công văn quân sự Việt 

Nam. Trung Quốc đồng ý cung cấp quân bị và 10 triệu USD hỗ trợ tài chính. Vào thời điểm đó, 

Mao Trạch Đông đang thăm Liên Xô, cùng với Chu Ân Lai. Chủ tịch UBND Lưu Thiếu Kỳ, Trung 

ương Chủ tịch Chính phủ nhân dân, chủ trì các công việc hàng ngày của Trung ương. Ngoài ra, 

theo lãnh đạo trung ương, Chiến tranh Việt Nam trong một thời gian khá dài do Lưu Thiếu Kỳ phụ 

trách, Việt Nam đã là một bộ phận nước ngoài của Lưu Thiếu Kỳ. 



 

Tài liệu ghi chép. Lưu Thiếu Kỳ và Hồ Chí Minh trao đổi bí mật trong cụm từ "tình đồng chí và tình anh em". 

Nguồn: MSS. 

Để nâng cao cách mạng cho hai bên, tình trạng vô cùng nghèo khó trong việc trao đổi giữa hai 

nước, Lưu Thiếu Kỳ đích thân chuyển văn phòng CMC làm việc chung với Ủy ban Trung ương 

CPC, La Quý Ba làm đại diện liên lạc với Việt Nam, các liên kết truyền thông giữa hai bên.  

Cuối tháng Mười, văn phòng của Lưu Thiếu Kỳ phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. La 

Quý Ba tuyên bố: "Sau khi cẩn thận xem xét các báo cáo của trung tâm, Chủ tịch Mao, đã đồng 

ý cho phép Lưu Thiếu Kỳ hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, cho đại diện liên lạc đến Việt Nam để làm 

việc 3 tháng hoặc lâu hơn.  

La Quý Ba cho biết: "Tôi là trung tâm của sự tự tin, nhưng điều này là không bao giờ chạm vào 

một công việc mới, nhiệm vụ phức tạp và gian khổ, tôi sợ không làm được, " 

Lưu Thiếu Kỳ nói: "Chúng tôi nghĩ rằng sau đó La có khả năng", Lưu Thiếu Kỳ cũng nói với La 

Quý Ba hãy đến Việt Nam, truyền đạt quan điểm của hai bên, các thông tin liên lạc giữa hai nước, 

nâng cao nghiên cứu, cung cấp cho cơ sở kế hoạch phát triển chiến tranh Việt Nam trong tương 

lai. 

Trước khi La Quý Ba khởi hành, Lưu Thiếu Kỳ cẩn thận qua các nguyên tắc và cân nhắc làm 

việc, có hỏi anh ta những hành động này nên tạm thời báo cáo bí mật, chờ đến thời điểm thích 

hợp để có đường trở về nhà, Lưu Thiếu Kỳ viết một bức thư giới thiệu, như sau: 



- CPV, xin gửi đến đồng chí Hồ Tường, La Quý Ba làm đại diện Ngoại giao tại Việt Nam, Hy vọng 

Hồ cung cấp cho đồng chí La Quý Ba hoàn thành nhiệm vụ diện cáo, xin giới thiệu và chào! 

Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Lưu Thiếu Kỳ 

13 tháng 1. 

La Quý Ba nhớ lại: "Trước khi khởi hành đến Việt Nam, đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai đã 

nói chuyện với tôi rất nhiều lần, đôi khi hai người thảo luận về thân thế Hồ Chí Minh, nhưng đồng 

chí Lưu Thiếu Kỳ nói nhiều về phụ trách Mặt trận "thống nhất chiến tranh", giới thiệu tôi với đồng 

chí Nguyễn Đức Thụy". 

Ngày 16 tháng 1 năm 1950, La Quý Ba tiếp nhận một bức thư của Lưu Thiếu Kỳ, nội dung công 

tác mật khẩn cấp tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 1, Chu Ân Lai, tiếng Ngoại trưởng Hoàng Minh 

Giám (Huang Ming-jian) Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, hoan nghênh việc thiết lập quan hệ 

ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc đã trở thành người đầu tiên thừa nhận 

nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này.  

Ngày 18 tháng 1 kỷ niệm chiến thắng ngoại giao tại Việt Nam, vài ngày sau đó, Cục Trung ương 

Lưu Thiếu Kỳ đã nhận được một báo cáo Hồ Chí Minh đã bí mật đi Quảng Tây Trung Quốc gặp 

La Quý Ba, lấy cớ đi thăm một người bạn cũ. Lưu Thiếu Kỳ rất nghiêm túc, ông thành lập quyền 

lực trên danh nghĩa Văn phòng Trung ương CPC đón tiếp Hồ Chí Minh, thăm bí mật Trung Quốc: 

"Sau khi Hồ đến Vũ Hán, La Quý Ba có thể chào đón Hồ công khai đưa về Bắc Kinh, theo kế 

hoạch đã quyết định. La Quý Ba thể hiện tinh thần hiếu khách, Hồ được hộ tống đến Bắc Kinh an 

toàn".  

Tháng giêng 30, Hồ Chí Minh đến Bắc Kinh. Lưu Thiếu Kỳ tiếp đón phù hợp với quan điểm của 

Hồ Chí Minh, không tổ chức lễ đón trước công chúng. Đêm đó, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Bộ Chính 

trị tại Bắc Kinh tổ chức chào đón nồng nhiệt Hồ Chí Minh và diễn ra các cuộc đàm phán.  

Sau khi các cuộc đàm phán về tình hình chiến sự Việt Nam, Lưu Thiếu Kỳ, báo cáo lên Mao: 

“Ngày hôm nay đồng chí Hồ Chí Minh đã đến Bắc Kinh, Bộ Chính trị chiêu đãi bữa tiệc tối và trò 

chuyện, ông đã thực hiện một báo cáo tóm tắt và thực hiện một yêu cầu. Ngoài những thành tựu 

ca ngợi chiến tranh Việt Nam, nhu cầu của Hồ chờ một câu trả lời thỏa đáng”, “Hồ có một tháng 

nghỉ ngơi dấy lên hy vọng Trung Quốc viện trợ quân sự và kinh tế”, Lưu Thiếu Kỳ cho biết, Chu 

Đức, Niếp Vinh Trăn (Nie), Lý Duy Hán (Li Weihan), Liệu Thừa Chí (Liao Chengzhi), đang thành 

lập một ủy ban nghiên cứu các chương trình viện trợ. 

Lưu Thiếu Kỳ sắp xếp cho Hồ Chí Minh ở Trung Nam Hải, mỗi ngày, Lưu Thiếu Kỳ đi bộ đến  



thăm Hồ Chí Minh. Theo ký ức Vương Quang Mỹ (Wang Guangmei): ... "Tôi biết một chút về Hồ 

Chí Minh sống trong ngôi nhà phía trước, tình cờ ông đến nhà chúng tôi. Ông nói với một nụ cười: 

"... Tôi không phải là người Việt Nam nếu bộ râu này cạo đi". 

Ngày 14 tháng 3 năm 1950, các hướng dẫn viên biên soạn kế hoạch Quân Ủy Trung ương CPC, 

Lưu Thiếu Kỳ cho biết: "Sau thắng lợi cách mạng chúng ta nên sử dụng tất cả các phương tiện 

có thể để hỗ trợ giải phóng các quốc gia châu Á bị áp bức. Trong tinh thần này, hãy làm một công 

việc tốt giúp đỡ nhau, Lưu Thiếu Kỳ chủ động tổ chức nguồn nhân lực, vật lực để hỗ trợ cuộc đấu 

tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam. 

Thay mặt Ủy ban Trung ương (CPC) La Quý Ba đến Việt Nam, chúng tôi tìm thấy rất nhiều thứ, 

không phải ba tháng để hoàn thành, do đó Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, yêu cầu nhà tư vấn La 

Quý Ba nghỉ phép một tuần lễ. Theo La Quý Ba nhớ lại: "Tháng 10 năm 1950, tôi trở về Bắc Kinh 

báo cáo lên Ủy ban Trung ương CPC và các nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu 

Ân Lai, Chu Đức, Bành Đức Hoài, Dương Thượng Côn, Vương Gia Tường v.v... đã tham gia nghe 

báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Đảng, quyết định yêu cầu của các nhóm cố vấn trung ương 

gửi gấp đến Việt Nam, với tôi người đứng đầu nhóm cố vấn, được gọi là Tổng Cố Vấn. Khoảng 

tháng 12 năm 1950, tôi và Triệu Tử Thiện Giám đốc Tài chính, Uông Tư Thân (Wang Ziqin), Tạ 

Ất (Xie B) Giám đốc Ngân hàng Nhân dân, Vương Diễm (Wang Yan) Tổng Cục Tình báo, tất cả 

năm tư vấn trung ương, tháp tùng có thư ký Lý Hàm và vợ Lưu Chấn Phong v.v... cùng đến Việt 

Nam, họ từng bước triển khai công tác theo kế hoạch của Chương Đắc Khâm (Deqin Zhang) 

chuyên viên tổ chức hành chính, Hoắc Nhĩ Kim cán bộ MSS, và một số chuyên gia tư vấn khác. 

Việt Cộng đẩy mạnh cải cách ruộng đất, đòi hỏi công khai bên cạnh cố vấn của Ủy ban Trung 

ương Trung Cộng đã được mời để gửi một nhóm tư vấn cải cách ruộng đất do Kiều Hiểu Quang 

(Qiao Xiaoguang) làm thủ lãnh, hợp nhất với hai nhóm tư vấn, nó được đặt tên là Kiều Hiểu 

Quang, Phó trưởng nhóm cố vấn chính trị. Đó là những gì đã xảy ra trong năm 1952". "Nhóm tư 

vấn làm việc được do đồng chí Lưu Thiếu Kỳ. Chúng tôi thành lập đài phát thanh thường xuyên 

liên lạc với Trung ương, theo các hướng dẫn công việc của trung tâm. Đảng thường xuyên sử 

dụng đài phát thanh của chúng tôi, đôi khi đồng chí Hồ Chí Minh đã đích thân gửi điện tín cho đài 

phát thanh của chúng tôi để gửi dữ liệu của mình qua trong suốt của nhóm cố vấn, có nhiều dịp 

Lưu Thiếu Kỳ báo cáo tin công tác cải cách bên nhà. "La Quý Ba có hai ngôi nhà ở Trung Nam 

Hải, tôi đã thông qua báo cáo, và bây giờ không thể nhớ các chi tiết". 

Sau trận Điện Biên Phủ năm 1954. Pháp thấy tình trạng vô vọng, buộc phải trở về các vấn đề 

khôi phục hòa bình Đông Dương. Ngày 21 tháng 7 năm 1954 bàn đàm phán Geneva, bằng một 

loạt ký thỏa thuận. Pháp muốn ngăn chặn sự xâm lược và rút quân ở Đông Dương và Việt Nam 

để đảm bảo sự tôn trọng "chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ." Việt Nam kết 

thúc tám năm kháng chiến chống Pháp. 



Nhìn chung, trong quá trình của cuộc chiến tranh Việt Nam chống Pháp, Lưu Thiếu Kỳ và các 

nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của quốc tế vô sản và duy trì 

củng cố biên giới Tây Nam và an ninh của Trung Quốc, giai đoạn khởi đầu mới, tất cả các điều 

kiện có thể xảy ra trong tình huống vô cùng khó khăn từ thiết bị quân sự và chính trị, Trung Cộng 

ra sức viện trợ mạnh mẽ cho Việt Nam, được xem một hỗ trợ chiến tranh Cách mạng cho chính 

mình ở bên ngoài biên giới. Lý tưởng chung và cuộc đấu tranh chung thể hiện tinh thần Lưu Thiếu 

Kỳ và Hồ Chí Minh từ người quen, giả mạo thành một tình bạn sâu sắc.  

Kể từ đầu tháng 11, Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị (Chen Yi) và Hồ Chí Minh cùng các thành viên Bộ 

Chính trị Việt Cộng tham dự cuộc đàm phán, tổng cộng bốn lần chủ yếu là trao đổi quan điểm về 

các phong trào cộng sản quốc tế. Ngày 13 tháng 11, Lưu Thiếu Kỳ và Hồ đi thăm trường Đảng 

Trung ương tên Đảng Trường Nnguyễn Ái Quốc. Trong bài phát biểu của Lưu Thiếu Kỳ, ông cho 

biết: "Thông qua chuyến thăm này và các cuộc đàm phán, chúng tôi đã tăng cường hơn nữa sự 

hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hai đảng và nhân dân hai nước trong chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ 

nghĩa quốc tế vô sản dựa trên "Hữu nghị và đoàn kết" tất cả đồng thuận không có nghi ngờ nào, 

những chiến thắng của hai nước chúng ta để thúc đẩy việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu 

tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, sẽ đóng một vai trò quan trọng". Bài phát biểu của Hồ Chí 

Minh, cho biết: "Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam chỉ có giáo lý cao cả cùng-chủ nghĩa 

Mác-Lênin, có những mục đích lớn lao như nhau-tình bạn sâu sắc thông qua dày và mỏng đồng 

chí đồng nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản giữa chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng nhận thấy 

hai bên và chính phủ hai nước trò chuyện thân mật có những đạt được kết quả vô cùng xinh đẹp". 

Sau bữa tiệc, cả hai bên theo dõi chương trình biểu diễn văn nghệ Bắc Kinh. Sáng ngày 16 tháng 

5, Lưu Thiếu Kỳ và Hồ Chí Minh đã ký "Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tuyên bố chung với Chủ tịch Hồ 

Chí Minh". Sau buổi lễ 09:00, Lưu Thiếu Kỳ và đoàn tùy tùng rời nhà Hà Nội.  

Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng nhớ lại Lưu Thiếu Kỳ đến thăm Việt Nam, một điều buồn 

cười xảy ra. Ông nói: "Hồ Chí Minh của chúng tôi không lạnh, sau khi tổng thống Lưu Thiếu Kỳ 

đến dinh gặp Chủ tịch". Lưu Thiếu Kỳ thông báo rằng "Hồ đích thân sống trong một ngôi nhà sàn 

nhỏ, tiện nghi cung điện đấy đủ không thua Nam Hải". Vẫn là buổi sáng Hồ và Lưu cùng lập diễn 

đàn. Đây là một tuyệt vời và rất thú vị một cảnh sinh động của thế hệ lãnh đạo tình cảm sâu sắc. 

Trong cuộc nói chuyện, Hồ nhắc đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam giữa Chủ tịch 

Hồ ghi nhận viện trợ của Trung Quốc để bày tỏ cảm xúc của Lưu và nhân dân Trung Quốc. Ông 

rất vui mừng được nhân dân Trung Quốc cùng chung đấu tranh với người Việt Nam, mọi hỗ trợ 

và vận động đấu tranh sẽ chống lại miền Nam Việt Nam. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh 

xin Lưu quan tâm Việt Nam để hoàn tất chiến thắng một Việt Nam thống nhất chế độ Cộng sản. 

Tổng thống Lưu nói về tình hình và triển vọng của Trung Quốc. Phạm Văn Đồng khẳng định đã 

từng đề cập đánh cướp miền Nam Việt Nam với Lưu Thiếu Kỳ khi ông theo chân đến thăm ngôi 

nhà gỗ đẹp của Hồ Chí Minh. 



Tháng 5 năm 1965, Quân ủy Trung ương Trung Cộng (CPC) thành lập nhóm lãnh đạo chiến tranh 

Việt Nam, người đứng đầu quân đội Trung ương La Chí Tường. Cũng trong tháng năm này, sinh 

nhật Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh. Lưu Thiếu Kỳ và các lãnh đạo trung ương đảng khắng khít bên 

Hồ chúc mừng thượng thọ. Chu Ân Lai và những người khác vấn an Hồ Chí Minh một ngày dành 

cho ý nghĩa sinh nhật, được tổ chức chu đáu. Ngày 18 tháng 5, Chu Ân Lai, tham dự một bữa tiệc 

trưa với Hồ Chí Minh, cũng có Đặng Dĩnh Siêu (Yingchao), Vương Quang Mỹ (Wang Guangmei), 

đồng tham dự, mỗi người mang theo một em bé gái xinh đẹp. Mỗi bước chân của Hồ Chí Minh 

rạo rực với những đứa trẻ, Hồ hạnh phúc hôn v.v... Đặng Dĩnh Siêu (Yingchao) vui vẻ tình hữu 

nghị dâng hiến bình thường, toàn bộ bữa ăn trưa đầy niềm vui trong không khí gia đình. Sau khi 

ăn tối, Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tham gia một chương trình sân khấu nhỏ xem biểu 

diễn múa. Vào cuối chương trình, Hồ Chí Minh đã lên sân khấu tặng hoa cho các diễn viên và 

chụp ảnh với tất cả mọi người. Nó chứa tất cả những sắp xếp do các nhà lãnh đạo Trung Quốc 

phục vụ cho Hồ Chí Minh là một sự thật. 

Tuy nhiên, số phận của các cá nhân và vận mệnh của đất nước luôn liên quan chặt chẽ. Trong 

cuộc "Cách mạng Văn hóa", Lâm Bưu, "tứ nhân bang-Gang of Four" hai nhóm phản cách mạng 

giả mạo, Lưu Thiếu Kỳ đàn áp tàn bạo. 

Ngày 11 tháng 6 năm 1966, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình đã hội đàm với ông Hồ 

Chí Minh. Đây là lần cuối cùng của những người khác máu. 

Ngày 03 tháng 9 năm 1969, Hồ Chí Minh đột ngột bệnh tim qua đời ở tuổi 79 năm. Ngày 12 tháng 

11 cùng năm, Lưu Thiếu Kỳ chết oan ở tuổi 71 tuổi. 

Hai gã Hồ và Lưu gặp nhau tại Quảng Châu, trong cuộc cách mạng Quốc tế vô sản, và hai người 

biết nhau qua mục tiêu chung trên những động cơ cách mạng không gọn gàng vô sản. Kết luận 

Lưu và Hồ giả mạo "tình đồng chí và tình anh em", theo cung cách quy ước của Mao, họ chưa 

bao giờ sống vô tư và thân thiện với người, họ để lại cho Đông Dương một chiến trường khắc 

nghiệt, họ bất nhân phá sản giá trị sống của con người hiện tại và mai sau. Sự thật lịch sử không 

thể chối cãi tội ác của Hồ Chi Minh, đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể chạy trống và dối 

trá trước lịch sử về Hồ Chí Minh chính thực một người Hán đẩy đất nước Việt Nam rơi vào vực 

thẩm nô lệ Trung Cộng. 

22/05/2015 

 

Hết 

 

Huỳnh Tâm (huynh-tam.blogspot.ca) 
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