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Sáng 17 tháng 2 năm 1979, khi chúng ta vừa mới ra khỏi cuộc kháng chiến
chống Mỹ, súng đã bất ngờ nổ đỏ dọc một rẻo đất hẹp ở biên giới phía bắc. Nhà cầm
quyền Trung Quốc muốn chúng ta cảm nhận được sức nặng của một tỷ người đến cỡ
nào. Trước sự ngoan cường của người Việt Nam, 3 tuần sau họ đã phải rút quân về
nước.

Thiếu tướng Lê Mã Lương có nhận định rằng sau 1975, Tổng bí thư Lê Duẩn là
người đầu tiên khẳng định Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam, trong khi đó, nhiều tướng
tá vẫn tin rằng khả năng này ít xảy ra. Sự nhận thức về khả năng xảy ra một cuộc
chiến tranh của ông Lê Duẩn bắt đầu từ thời điểm nào, thưa ông?
Ông Lê Kiên Thành: Đấy là thời điểm xa hơn đấy rất nhiều, chắc từ những năm
đầu thập niên 1960. Trong một chuyến đi thăm Trung Quốc, trong cuộc tiếp Mao
Trạch Đông hỏi Việt Nam có bao nhiêu dân, ông Lê Duẩn trả lời là 30 triệu. Sau đó,
Mao Trạch Đông hỏi về dân số của Lào, Campuchia, Thái Lan. Khi đó, Mao Trạch
Đông nói “Thế thì ít quá, tôi sẽ dẫn 400 triệu bần nông xuống làm cách mạng ở
Đông Nam Á”. Hồi đó dân số Trung Quốc vào khoảng 700 triệu.
Sau này có lúc Trung Quốc muốn đưa 200 xe ô tô tải giúp chúng ta chở hàng vào
miền Nam với điều kiện lái xe là người Trung Quốc. Ông Ba kiên quyết không nhận
cái xe nào. Giữa cuộc họp, ông đập bàn nói rằng thà không có còn hơn đưa sinh
mệnh của đất nước vào sự nguy hiểm.
Thực ra, trong suốt cả cuộc kháng chiến, Trung Quốc ủng hộ mình bao nhiêu thì họ
cũng luôn nghĩ về lợi ích của họ bấy nhiêu. Thế nhưng thiếu sự ủng hộ của họ,
chúng ta cũng không chiến thắng được.
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Ông Lê Kiên Thành.
Liệu có phải sự cảnh giác từ rất sớm đó góp phần khiến ông Lê Duẩn bị đánh giá là
quá quyết liệt trong mối quan hệ với Trung Quốc thời kỳ sau 1975?
Ông Lê Kiên Thành: Ông ấy quyết liệt đủ đến độ để họ không thể hiện dã tâm từ
đầu. Nhưng cũng ít đến độ họ vẫn phải tiếp tục ủng hộ mình. Nhiều người nói là vì
ông găng quá nên xảy ra cuộc chiến. Nhưng tôi nghĩ điều đó sai.
Nếu nhìn về lịch sử từ xưa đến nay sẽ rõ. Cho nên đừng mơ hồ chuyện đó.
Có một hình ảnh rất hay là bầy sư tử khi ngủ, nó luôn quay về phía mà nó nghĩ là có
kẻ thù mạnh hơn. Sư tử là kẻ mạnh nhất trong khu rừng mà còn cảnh giác đến độ
như vậy huống hồ chúng ta.
Năm 1979, đất nước chúng ta vừa ra khỏi cuộc chiến tranh có 4 năm. Với chúng ta
bây giờ bốn năm là một khoảnh khắc. Còn đối với một dân tộc vừa đi ra khỏi một
cuộc chiến tranh hàng chục năm, trên người đầy vết thương, đầy tang tóc...bốn năm
đó thực sự đáng giá.
Thế nhưng, súng đã nổ trên một rẻo đất hẹp ở biên giới phía Bắc. Trong tất cả lịch
sử chiến tranh của đất nước chưa bao giờ có chuyện như thế. Nước Mỹ mang
500.000 ngàn quân nhưng phải trải qua một thời gian rất dài, trong một không gian
rất rộng gồm cả miền Nam.
Nhà cầm quyền Trung Quốc muốn chúng ta cảm nhận được sức nặng của một tỷ
người đến cỡ nào. Nhưng chúng ta đã chứng tỏ cho họ thấy điều đó là vô nghĩa. Từ
biên giới vào có mười mấy cây số nhưng 1 tháng sau họ mới đặt chân được vào
thành phố Lạng Sơn. Đó là điều ngay cả người Trung Quốc cũng không nghĩ tới.
Sau này, tướng tá Trung Quốc đều nói với phương Tây rằng họ không tưởng tượng
được tổn thất có thể khủng khiếp như thế. Hồi đó, chúng ta chỉ có một sư đoàn đóng
ở biên giới, còn lại là dân quân, tự vệ, bộ đội địa phương. Trong khi đó Trung Quốc
sử dụng tới 600.000 quân, tức là 60 sư đoàn.
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Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần
Mạnh Thường ghi lại. Ảnh tư liệu.
Một số tài liệu nói rằng, trong cả hai chuyến thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng bí
thư năm 1975 và 1977, ông Lê Duẩn đều rút ngắn thời gian và không tổ chức tiệc
đáp lễ như truyền thống?
Ông Lê Kiên Thành: Đó là thông tin sai, tất cả những chuyến thăm ấy đều trọn vẹn.
Thật ra đến năm 1976 hoặc trước đó, ông có gặp Đặng Tiểu Bình và hai người vẫn
nói chuyện với nhau vẫn rất tình cảm. Chính Đặng Tiểu Bình là người nêu vấn đề là
chuyện mấy hòn đảo đừng nói của ai vội, đấy là vấn đề lịch sử mà chúng ta đều
phải bình tĩnh nhìn nhận.
Đặng Tiểu Bình với ông Ba có những mối quan hệ cá nhân rất khăng khít. Sau này,
khi Đặng Tiểu Bình bị cách mạng văn hoá vùi dập, mỗi lần đi thăm Trung Quốc, ông
vẫn tìm cách liên lạc với Đặng Tiểu Bình.
Cho nên, chuyện năm 1979 đối với ông Ba là một sự phản bội cá nhân của tình cảm
giữa hai người bạn.
Giai đoạn 1978, ông Đặng Tiểu Bình đi thăm nhiều nước và tuyên bố sẽ dạy cho
Việt Nam một bài học. Khi đó, ông Lê Duẩn nghĩ gì?
Ông Lê Kiên Thành: Về mặt cá nhân thì tôi không rõ, nhưng hai con người đó cũng
là hai con người có trách nhiệm với hai Tổ quốc. Chắc là họ cũng chỉ nghĩ nhiều về
Tổ quốc hơn là nghĩ về cá nhân. Đặng Tiểu Bình sẽ nghĩ là làm thế nào cho Trung
Quốc tốt nhất và ông Lê Duẩn sẽ nghĩ làm thế nào cho Việt Nam tốt nhất. Đối với
những con người ở vị trí đó, cái cá nhân như chúng ta vẫn nói là thứ gì đó rất khác.
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Nhưng tôi thấy một lần ông đọc báo Nhân Dân và khi thấy vẽ tranh biếm hoạ đả kích
Đặng Tiểu Bình thì ông ấy nhăn mặt nói: “Ba không bao giờ muốn người ta đả kích
nhằm vào cá nhân như vậy”. Cái đó một phần vì ông là bạn của Đặng Tiểu Bình.
Từ 1977, những văn kiện gửi cho quân khu Quảng Châu nhấn mạnh tinh thần phải
chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Tại sao đến thời điểm đó, vẫn có rất ít người dự
đoán được thời điểm Trung Quốc tấn công Việt Nam?
Ông Lê Kiên Thành: Trước chiến tranh nổ ra, có mời thư ký của ông Nguyễn Duy
Trinh đến nói chuyện với cán bộ về tình hình và các khả năng. Ông nói hết tình hình,
khả năng như nào, logic thì nó sẽ thế nào.
Vậy, những động thái từ phía Việt Nam để chuẩn bị cho một cuộc chiến ở phía Bắc
thực ra đã bắt đầu từ thời điểm nào?
Ông Lê Kiên Thành: Có lẽ từ khi chúng ta giúp Campuchia tiêu diệt chế độ Polpot.
Chúng ta vẫn nghĩ rằng chiến tranh nếu nổ ra chắc vẫn còn xa. Còn gần đến cỡ đó
thì ít người nghĩ đến thật.
Chỉ hai tuần sau Tết, ngày 17/2, Trung Quốc bất ngờ nổ súng trên toàn tuyến biên
giới phía Bắc?
Ông Lê Kiên Thành: Thật ra, ngày đó là ngày cưới của tôi. Tối hôm đó tôi cưới thì
sáng Trung Quốc nổ súng đánh biên giới. Tối hôm đó vẫn rất bình thường. Sau này,
có người nói sao đánh nhau lại còn cưới. Nhưng họ không hiểu rằng trong cuộc
kháng chiến, có rất nhiều đám cưới trên chiến hào, trong hầm trú bom.
Bởi vì, cuộc kháng chiến của mình dài quá, nhiều trẻ em sinh ra trong tiếng bom nổ.
Nếu chúng ta không tạo ra được cuộc sống bình thường trong cuộc chiến đấu này,
chúng ta không thể duy trì cuộc chiến tranh dài đến thế.
Đấy cũng là lý do để sau này tôi muốn con tôi cháu tôi nhớ rằng cha mẹ, ông bà đã
làm đám cưới trong một ngày trên biên giới phía bắc, tiếng súng của sự dã man và
phản bội đã vang lên.
Tổng bí thư Lê Duẩn có tham dự đám cưới của con trai mình không?
Ông Lê Kiên Thành: Có chứ. Có cả ông Trường Chinh và nhiều thành viên Bộ
Chính trị. Lãnh đạo đơn vị tôi cũng có mặt ở đó. Họ căng thẳng lắm khi nghe Trung
Quốc đánh trên toàn tuyến. Nhưng khi đến đám cưới mọi người nói chuyện bình
thường, nét mặt các ông lãnh đạo bình thường. Ở các ông già toát lên một sự tự tin
ghê gớm.
Ừ thì cuộc chiến xảy ra sớm nhưng là điều mình nghĩ từ 10-20 năm. Thực tế đã xảy
ra như thế. Một tháng sau người Trung Quốc mới đặt chân đến thị xã Lạng Sơn,
cách biên giới có 12 km. Nếu đi bình thường chỉ mất 20 phút nhưng Trung Quốc với
từng ấy quân lính, từng ấy xe tăng thì một tháng sau mới chiếm được thị xã nhỏ bé
của mình. Đừng nghĩ sẽ đi đâu xa.
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Xác xe tăng Trung Quốc bị bắn gục tại bản Sẩy (Hòa An, Cao Bằng). Ảnh tư liệu.
Sau khi Trung Quốc rút, ông Lê Duẩn là người quyết định không truy kích. Quyết
định đó được đưa ra như thế nào?
Ông Lê Kiên Thành: Thực ra cái mình muốn nhất là Trung Quốc không đánh.
Nhưng điều đó lại xảy ra rồi. Giết thêm 1-2 vạn quân nữa thì không có ý nghĩa, chỉ
thêm nhiều người Trung Quốc căm thù người mình.
Cũng chính ông Lê Duẩn khi miền Nam giải phóng, có người đã xin xử bắn một số
người kẻ ác phía hàng ngũ Việt Nam cộng hoà, ông không đồng ý. Những người ấy
ác thật, họ mổ bụng, họ tra tấn đồng chí của mình thật. Trong chiến tranh, người ta
có thể chấp nhận cái chết, nhưng trong hoà bình thì lại không thể chấp nhận được.
Còn ý kiến cho rằng Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới là để thử khả
năng phòng ngự của Việt Nam và khả năng Liên Xô sẽ giúp đỡ Việt Nam như thế
nào?
Ông Lê Kiên Thành: Tôi không nghĩ Trung Quốc thử. Hiệp định Việt Nam ký với
Liên Xô diễn ra là sau 17/2. Người Việt Nam đều hiểu chúng ta trông đợi nhất vào
chính chúng ta thôi, khó có thể trông đợi người nào khác.
Tôi cũng không nghĩ Trung Quốc đánh để thử Liên Xô, vì đó là một trò chơi quá đắt
tiền, quá mạo hiểm và quá dã man. Họ có những mưu đồ khác. Sâu xa nếu mà
được là phải rút được quân Việt Nam ra khỏi Campuchia để cứu Pol Pot, nhưng
điều đó không thực hiện được. Thứ hai là Trung Quốc muốn chứng tỏ điều Trung
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Quốc làm được mà Mỹ không làm được. Cuối cùng thì Trung Quốc cũng không làm
được.
Ông Lê Duẩn có lường được rằng cuộc chiến tranh biên giới sẽ kéo dài đến 10 năm
sau mới kết thúc không?
Ông Lê Kiên Thành: Ngay cả bây giờ, Trung Quốc vẫn muốn người Việt Nam
không thích ông Lê Duẩn chỉ vì một vấn đề là ông ấy đại diện cho một ý chí của
những người muốn cảnh giác với Trung Quốc.
Tôi lên biên giới, vào Mục Nam Quan (sau này đổi thành Hữu Nghị Quan), họ treo
ảnh các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc, trừ ông Lê Duẩn. Và tôi lại cảm thấy tự
hào kinh khủng vì có một người ba hay thật, người mà đến khi chết vẫn nghĩ giữ
nguyên vẹn đất nước Việt Nam này, không mua bán, không mặc cả. Nếu là anh em
thì hoà thuận, còn không thì chết chúng tôi cũng giữ đất nước này.
(Lê Duẩn mất ngày 10/7/1986)

Quốc Việt thực hiện
Nguồn: https://nvphamvietdao5.blogspot.com.au/

www.vietnamvanhien.info
Tủ sách Văn Hiến với hơn 4600 tác phẩm

Lê Kiến Thành đang làm gì?
Trên 50 tuổi, trải qua nhiều thăng trầm trong sự chọn lựa của chính mình, Lê Kiên Thành, con trai cố
Tổng Bí thư Lê Duẩn, đang là một doanh nhân thành đạt. Nhưng con đường anh đi không hề đơn
giản và bằng phẳng, đặc biệt với một người đảng viên làm kinh tế tư nhân Giờ đây anh đã là một
doanh nhân thành đạt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác anh là một người lính. Cái chất lính
lộ rõ trong sự quyết đoán, mạnh mẽ và có cả chút mộng mơ mà anh nói “học” được ở cha anh; trong
sự tiên phong lựa chọn cho riêng mình những bước đi không vạch sẵn. Và con đường của anh, dù
có chút bóng cả của người cha, vẫn gập ghềnh theo sự trở mình của đất nước, trước bước chuyển
hội nhập. Hiện tại, dù nổi danh, giàu có, nhưng dường như anh vẫn chưa mấy yên ổn trên con
đường đã thấy đích. “Nếu sau này Nhà nước cho phép tư nhân làm báo, tôi sẽ là người đầu tiên xin
làm. Truyền thông luôn là nỗi đam mê lớn của tôi” – anh bộc bạch.

Lê Kiên Thành (giữa) bên chiếc máy bay “made in VN” đầu tiên, do anh và các đồng nghiệp ở Viện Kỹ
thuật Không quân thiết kế.

Rẽ trái.- Ngành đầu tiên Lê Kiên Thành chọn khi vừa rời ghế trường phổ thông là kỹ sư ngành hàng
không. Sự lựa chọn này như một bước rẽ trái. Bởi trong gia đình anh, khi gặp nhau “chỉ nói chuyện
chính trị”; và ba anh lúc đó là Tổng Bí thư luôn kỳ vọng “ba rất muốn sau này con đi theo con đường
của ba”. Với Lê Kiên Thành, chỉ đơn giản là muốn làm những điều chưa ai làm. Do đó anh chọn
ngành hàng không, thiết kế máy bay. Anh và các bạn ở phòng thiết kế máy bay của Viện Kỹ thuật
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Không quân đã thành công trong việc thiết kế chiếc máy bay “made in VN” đầu tiên. Ông Nguyễn
Xuân Hiển, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines bây giờ, chính là người lái thử chiếc máy bay do nhóm
của anh thiết kế. Nhưng rồi những người khởi xướng dần được cất nhắc lên rất nhanh vào những vị
trí lãnh đạo, trong khi bản thân các anh chỉ muốn làm chuyên môn thuần túy. Và Thành lại tiếp tục rẽ
trái. Anh chuyển sang làm... máy gia tốc hạt nhân. Ở lĩnh vực mới này, gần như phải học lại từ đầu.
Lại mất 6 năm ở Viện Hạt nhân Dubna (Nga). Và cú sốc đầu tiên của anh khi về nước là chứng kiến
cảnh các kỹ sư trẻ của phòng vật lý ứng dụng (Viện Vật lý TPHCM) sống vật vờ bằng nấu dầu chuối,
dầu hoa nhài cung cấp cho các bà bán chè! “Hồi ấy, chúng tôi chia nhau mấy chục ngàn đồng mỗi
tháng từ những nồi dầu chuối ấy. Một sự trái khoáy khủng khiếp!”. Cú hích.- “Cú hích” đầu tiên chính
là thông điệp của bà xã, vốn là bạn cùng học thời phổ thông. Lương phó tiến sĩ của Lê Kiên Thành
những năm 1990 chỉ 63.000 đồng/tháng, trong khi lương nhân viên ngành thương nghiệp của vợ anh
300.000 đồng/tháng. Chị giao hẹn: “Nếu trong vòng 2-3 năm anh không làm được việc gì, thì cứ ngồi
nhà... nghiên cứu khoa học!”. Bản thân Thành cũng thấy bế tắc: Đào tạo bao năm, nhưng toàn làm
những việc trái nghề. Kinh phí nghiên cứu khoa học không có. Các nhân tài của viện chỉ ngồi cãi
nhau, đầu năm xin kinh phí mấy triệu, cuối năm mới lấy được, mà toàn những dự án “giả vờ”. Chỉ
mong vớ một suất đi nước ngoài, mua hàng về để sống! Tình cờ, gặp một nhóm nhà khoa học Minsk
(Belarus) chuyên làm thiết bị phun kim loại, Thành mời họ về VN, nhập khẩu thiết bị, cùng họ đi làm ở
các nhà máy dệt, Nhà máy Đóng tàu Ba Son. Ý tưởng thành lập công ty công nghệ vật liệu để
chuyển giao công nghệ từ Nga ra đời. Anh từng đảm nhận một lúc 3-4 vai trò: phó giám đốc, lái xe,
phiên dịch; nhưng không được hưởng lương, chỉ cho... một chỗ ngồi để cải thiện đời sống cho viện.
Anh cũng là người đầu tiên khai phá con đường đưa học sinh đi du học tự túc ở Nga. Đó là ký hợp
đồng trực tiếp với các trường đại học ở Nga, nhận hàng trăm học sinh VN với học phí chỉ 500
USD/năm. “Tôi luôn muốn sống bằng cái mình được đào tạo, bằng công sức mình, chứ không muốn
ngồi chờ đợi. Nhưng đời không thể cứ với là được”, anh tâm sự. Trời sáng.- Năm 1993, Luật Công ty
ra đời. Một số người biên chế Nhà nước mạnh dạn “ra riêng”, trong đó có Lê Kiên Thành. Công ty
TNHH Thiên Minh được thành lập. “Lúc đó mới bắt đầu một cuộc chiến đấu thực sự!”. Khởi đầu làm
đại lý bán máy văn phòng cho Sharp tại VN; mở xưởng sản xuất mì ăn liền ở Hà Nội; rồi tham gia vốn
thành lập ngân hàng... Nhưng Thiên Minh chưa kịp sáng, những người chủ của nó đã gặp khó. Lê
Kiên Thành là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách Viện Vật lý đề xuất gạch tên
khỏi Đảng, vì chủ trương không cho đảng viên làm kinh tế tư nhân. Anh nói với mẹ: “Nếu con bị buộc
phải ra khỏi Đảng, thì mẹ cũng đừng buồn, vì đó không phải là ý muốn của con. Con xin thề trước di
ảnh ba, con không bao giờ làm cái gì sai lý tưởng của ba!”. Mẹ anh cũng chia sẻ: “Nếu con tạo công
ăn việc làm cho nhiều người, tạo cơ sở vật chất cho xã hội, thì không có gì là sai”. Mà nhà máy mì
của anh lúc đó trả lương công nhân còn cao hơn Nhà nước. Anh trực tiếp gặp Tổng Bí thư Đỗ Mười
lúc bấy giờ, trình bày quan điểm: “Chúng cháu khẳng định mình làm đúng, không có gì sai. Nếu
TPHCM không cho sinh hoạt Đảng, cháu sẽ về Vũng Tàu sinh hoạt. Chỉ khi nào cả nước cấm, cháu
mới thôi”. Và Tổng Bí thư Đỗ Mười đã giới thiệu Lê Kiên Thành gặp lãnh đạo Thành ủy TPHCM. Anh
đã trao đổi gần 2 giờ đồng hồ với một đồng chí lãnh đạo Thành ủy TPHCM và được ông chia sẻ: “Em
cứ yên tâm, nếu khi nào người ta buộc em ra khỏi Đảng, thì anh cũng sẽ đi cùng em”! Câu nói đó đã
làm Lê Kiên Thành ấm lòng và động viên anh rất nhiều và Đại hội Đảng lần thứ X vừa qua đã có chủ
trương cho đảng viên làm kinh tế, Lê Kiên Thành cũng vừa tròn 30 năm tuổi Đảng. Anh nói rằng mình
hoàn toàn vững tin trên con đường đã lựa chọn- một đảng viên làm kinh tế với tâm niệm dân giàu,
nước mạnh. Ai cũng hiểu cái danh cha anh để lại quá lớn. Lê Kiên Thành không muốn và cũng không
thể thoát ra khỏi. Điều đó cũng có những thuận lợi nhất định cho con đường kinh doanh của anh.
Nhưng cái ông để lại lớn nhất, thấm vào anh mạnh nhất, chính là một cá tính mạnh mẽ. “Cha tôi
thường nói: Làm cách mạng phải biết chờ đợi. Triết lý này cũng đã thấm vào tôi: Sống cũng phải biết
chờ đợi...”. Biết chờ đợi, bởi đời không phải bao giờ cũng cứ với là tới. Bởi ở tuổi trên 50, anh vẫn
còn nhiều khát vọng..
Minh Hà
-----------Nguồn: http://vietbao.vn/Kinh-te/Le-Kien-Thanh-Khong-phai-luc-nao-cu-voi-la-toi/62176558/87/
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