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Nghiêng mình kính lạy Đại tướng !
Mong muốn lưu lại những bài báo, thông tin hay về Đại tướng!

@Đặng Minh Tuấn 

Le général Vo Nguyen Giap
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http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-qua-
doi-2890338.html
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ 
Nguyên Giáp qua đời lúc 18h09 ngày 4/10 tại Viện quân y 108 (Hà Nội) khi ông 
vừa bước sang tuổi 103.

Những bức ảnh chưa từng công bố về tướng Giáp
Hồi ức của vị trợ lý đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng qua đời vào 18h09 phút chiều 4/10, tại bệnh viện nơi ông nằm 
điều trị từ năm 2009. Mới cách đây hơn một tháng, Đại tướng bước sang 
tuổi 103.

Thi hài ông được chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến nhà lạnh trong sự 
nghiêm cẩn của những người lính bồng súng.

Căn biệt thự cổ 2 tầng số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), nơi ông và gia đình ở 
vẫn sáng đèn trong đêm, các căn phòng đều để cửa mở. Khuôn viên trước 
nhà ông vẫn thẫm một màu xanh tĩnh lặng.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến 
dịch Biên giới (1950).

Ngay trong đêm, nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin Đại 
tướng trên vị trí nổi bật. Bloomberg dẫn lời Stanley Karnow, nhà báo kiêm 
nhà sử học và là tác giả một cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam 
nhận xét: "Sau Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là nhân vật quan trọng 
nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.Ông là một vị tướng tự học, và chìa 
khóa của tài chỉ huy quân sự của ông là chiến lược kiên trì bền bỉ tuyệt 
đối.

Tân Hoa Xã ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng, là một 
huyền thoại ở Việt Nam. "Ông được người dân Việt Nam tôn kính, chỉ sau 
Chủ tịch Hồ Chí Minh", hãng thông tấn Trung Quốc đánh giá.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ AP cho hay Tướng Giáp nổi lên "là một 
lãnh đạo của đội quân áo vải, gồm những du kích quân đi dép xăng đan 
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làm từ lốp xe, kéo từng cỗ pháo qua những ngọn núi để bao vây và tiêu 
diệt quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954".

Ông là biểu tượng của ý chí và lòng tự hào dân tộc. Ảnh:  tư liệu

Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành "người anh cả" 
của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối 
cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Thần tốc, thần tốc hơn nữa; 
táo bạo, táo bạo hơn nữa; 
tranh thủ từng phút, từng 
giờ; xốc tới mặt trận; giải 
phóng miền Nam; quyết chiến 
và toàn thắng!" - Mệnh lệnh 
nổi tiếng của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trong Chiến 
dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Trong Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đại tướng trực tiếp chỉ huy 
nhiều chiến dịch lớn. Đặc biệt tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng trong 
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Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Hồ Chí Minh (1975) - những bước 
ngoặt trong lịch sử dân tộc.

Sau khi đất nước thống nhất, Đại tướng là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Quốc phòng (đến 1980); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1991). 
Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khoá I - VII.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự trong nước và thế giới 
đều đánh giá Đại tướng là người toàn tài kể cả trong thời chiến lẫn thời 
bình. Ông đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính 
trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống.

Hãng tin Bloomberg đánh giá: "Sau Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là nhân vật quan trọng 
nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20".  Ảnh: AFP

Trong Bách khoa toàn thư của Mỹ và của nhiều nước, tên và hình ảnh của 
ông được ghi lại như một trong những vĩ nhân quân sự hiển hách nhất.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn lần đầu năm 1934 với nhà cách mạng 
Nguyễn Thị Quang Thái. Hai người có một người con là bà Võ Hồng Anh 
(1941-2009). Bà Hồng Anh là tiến sĩ khoa học và từng đoạt giải thưởng 
Kovalevskaia
Đại tướng tái hôn với giáo sư Đặng Bích Hà (con gái của giáo sư Đặng 
Thai Mai) sau khi người vợ đầu hi sinh vào năm 1944. Ông bà có 4 người 
con là Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam

Nguyễn Hưng - Quý Đoàn - Hoàng Thùy

----------------------------------------------------

Thứ sáu, 4/10/2013 21:51 GMT+7

Đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ảnh
Kết thúc ngày làm việc khi trời đã tối mịt, đại tướng còn dành nhiều thời gian 
cho những gia đình có công với cách mạng, thăm lại chiến trường xưa. Ông 
thích chạy bộ, thi thoảng chơi đàn piano.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những mốc lịch sử
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Khi còn làm việc tại Văn phòng Đại tướng, mỗi khi 
tướng Giáp dứt khỏi công việc, trời đã đều tối mịt. 
Ảnh chụp lúc Đại tướng 83 tuổi.
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Ông dành nhiều thời gian thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng. 
Trong ảnh, Đại tướng hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Vĩnh (thọ 108 
tuổi) ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) năm 1996.

Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
www.THICHTOANHOC.com 

http://www.THICHTOANHOC.com
http://www.THICHTOANHOC.com


Đại tướng và mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hồi năm 1996.
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Ông trò chuyện với người lính chăn ngựa (Nguyễn Hùng) của chiến khu 
Việt Bắc năm xưa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng (1975-1995). Đứng cạnh ông là cố Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt.
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Năm 1996, ông ngồi chờ tàu ở ga Geneva để đến Zurich (Thụy Sĩ).
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Ông chụp ảnh kỷ niệm với các cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng năm 
1999.
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Với ông Lê Giản (nguyên Giám đốc Tổng nha Công an thời kỳ 
1946-1954) trong dịp chúc thọ Đại tướng tròn 90 tuổi, năm 2000.
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Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu tới thăm và chúc thọ đại tướng tại nhà 
riêng năm 2000.
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Khi đại tướng thăm đền Hai Bà Trưng (Phúc Thọ, Hà Tây cũ), một lão 
nông tặng ông đĩa bánh trôi tượng trưng cho lòng kính trọng của dân 
làng.
>> Xem tiếp

Ảnh tư liệu

-----------------------------------------------

Thứ bảy, 5/10/2013 09:55 GMT+7

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những mốc lịch sử
Xuất thân là thầy giáo, Võ Nguyên Giáp trở thành chính trị gia, tổng tư lệnh tối 
cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng là biểu tượng của nhiều thế hệ 
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người dân về ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc.
 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng làng An Xá, xã 
Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà 
Nho. Năm 1930, khi mới 19 tuổi, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ 
Nguyên Giáp bị bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế).
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Ngày 22/12/1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân làm lễ thành lập với 34 chiến sĩ, do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ 
huy.
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Ngày 26/8/1945, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp 
duyệt binh lần đầu ở Hà Nội sau khi giành được chính quyền.
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Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 
một năm thành lập. Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp 
tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội.
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Năm 1948, ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong quân 
hàm đại tướng và trở thành đại tướng đầu tiên của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh, đại tướng Võ Nguyên 
Giáp làm việc tại chiến khu Việt Bắc năm 1949.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở 
chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950).
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát thị xã Cao Bằng vừa được giải phóng 
(1950).
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch 
mở Chiến dịch Thượng Lào 1953, tạo bước ngoặt quan trọng đưa cuộc 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước Việt Lào đi đến thắng 
lợi.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác 
chiến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Trước khi đại tướng lên đường, 
Chủ tịch hỏi: "Chú đi xa như vậy chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại?", 
đại tướng trả lời: "Thưa bác! Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan 
trọng khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị". Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định rồi báo 
cáo sau". Khi chia tay, Chủ tịch chỉ thị: "Trận này rất quan trọng, phải 
đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh. Không chắc thắng không đánh". 
Cuối cùng, Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động 
địa cầu.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam quan sát Đại đội 6, Trung 
đoàn 233, Đoàn Cao xạ Đống Đa huấn luyện (Tết Mậu Thân 1968).
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ 
Tư lệnh miền Nam và Tư lệnh trưởng Bộ đội Trường Sơn 
Đồng Sĩ Nguyên bàn kế hoạch tác chiến, chuẩn bị chiến 
dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn 
năm 1971.
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Đại tướng duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 
1972 tại Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân.
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Trong chuyến kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch phá thủy lôi 
năm 1973, đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: "Quyết tâm bảo vệ 
toàn vẹn vùng biển, hải đảo của tổ quốc".

Đại tướng nghiên cứu bản đồ tuyến vận tải chiến lược của 
bộ đội Trường Sơn trên đường đi thăm đoàn 559 (tháng 
3/1973).
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Tháng 12/1974-1/1975, Bộ Chính trị quyết định Tổng tiến công giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
thuộc tổ thường trực Bộ Tổng tham mưu trong cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa xuân năm 1975. Trong bức điện mật ngày 7/4/1975 gửi các 
đoàn quân đang tiến về Sài Gòn, đại tướng viết: "...Thần tốc, thần tốc 
hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa...".
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Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh 
năm 1975. Trong ảnh, từ trái sang phải: đại tá Lê Hữu Đức (Cục trưởng 
Cục tác chiến), thượng tướng Hoàng Văn Thái (Phó tổng tham mưu), 
thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm (Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), thượng 
tướng Song Hào (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), đại tướng Võ Nguyên 
Giáp (Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí thư Quận ủy Trung 
ương), trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị).
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Năm 2010, cán bộ và nhân dân làng Thượng, xã Bảo Lý, 
huyện Phú Bình (Thái Nguyên) tặng đại tướng bài 
thơ: "Đại tướng anh hùng dễ mấy ai/ Đức độ, anh, uy, trí, 
dũng, tài/ Thắng hai đế quốc, bách niên thọ/ Hoàn cầu có 
một, không có hai". 
Ảnh tư liệu
Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-
nhung-moc-lich-su-2890342.html

Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
www.THICHTOANHOC.com 

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-nhung-moc-lich-su-2890342.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-nhung-moc-lich-su-2890342.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-nhung-moc-lich-su-2890342.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-nhung-moc-lich-su-2890342.html
http://www.THICHTOANHOC.com
http://www.THICHTOANHOC.com


-----------------------------
Thứ bảy, 5/10/2013 11:24 GMT+7

Thời trẻ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
"Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" là tác phẩm duy nhất phác hoạ lại quãng 
thời gian trước tuổi 20 (từ 1911 đến 1931) của Đại tướng, được dịch ra hai thứ 
tiếng Anh và Pháp.

Đây là kết quả 10 năm sưu tầm tư liệu và thực hiện bản thảo của tác giả -
Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam Ở tuổi 85, Trung tướng Phạm Hồng Cư kể 
lại công việc này.

"Khoảng" trống duy nhất

Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 20 tuổi. Ảnh: 
Sở Mật thám Pháp

Cho tới trước khi tôi viết sách, đã có rất nhiều học giả và nhà báo trong, 
ngoài nước viết về Đại tướng. Đó là chưa kể tới hàng ngàn trang hồi ký 
của chính ông (do nhà văn Hữu Mai thể hiện) bao gồm các tập Từ nhân 
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dân mà ra, Những năm tháng không thể nào quên, Chiến đấu trong vòng 
vây, Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Tổng hành dinh trong mùa Xuân đại 
thắng. Gần như, toàn bộ các thông tin, sự kiện và những câu chuyện lớn 
nhỏ về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng đều có thể tìm thấy trong 
những trang sách ấy. Chỉ có một “khoảng trống” duy nhất mà các tác giả 
gần như không đề cập, hoặc nếu có cũng chỉ phác qua: đó là tuổi thơ và 
tuổi trẻ của Đại tướng trong khoảng thời gian cho tới năm 1931- khi ông 
20 tuổi. Đó là điều dễ hiểu, bởi tư liệu trong nước về giai đoạn này gần 
như không có, còn các tài liệu nước ngoài cũng rất sơ sài.

Trung tướng Phạm Hồng Cư kể: “Trong quân đội, kể từ 1946, tôi có nhiều 
năm trực tiếp làm việc dưới quyền Đại tướng. Ý tưởng viết cuốn sách 
này được đưa ra từ năm 1986, tuy nhiên, phải tới khi về hưu vào năm 
1995, tôi mới thật sự có thời gian để chuyên tâm cho công việc. Với tôi, 
việc viết cuốn sách này là một nhu cầu có thật: bạn đọc Việt Nam đều yêu 
quý, ngưỡng mộ Đại tướng và luôn mong được biết về cuộc đời ông một 
cách trọn vẹn, hoàn chỉnh nhất qua từng mốc thời gian.

Cuốn sách ra đời năm 2004, đúng dịp kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ. Trong 10 năm ấy, tôi đi tìm tư liệu thực địa kết hợp với những 
cuộc phỏng vấn Đại tướng và người thân. Sách khép lại vào năm 1931, 
khi ông được thực dân Pháp phóng thích khỏi nhà lao Thừa Phủ và chuẩn 
bị rời khỏi Huế”.

Ba năm sinh khác nhau

Cuốn sách là những mảng hồi ức được ghép lại từ nhiều nguồn. Do vậy, 
rất nhiều lần tôi phải bỏ công tìm và thẩm định để có một thông tin chính 
xác. Chẳng hạn, có nhiều dị bản khác nhau về năm sinh của Đại tướng: từ 
điển Larousse của Pháp ghi rằng đó là năm 1911; cuốn GIAP ( xuất bản 
năm 1977 tại Paris) của tác giả Boudarel và bài viết trên tờ The Sunday 
Times magazine của tác giả James Fox thì khẳng định ông sinh năm 1910; 
còn các công bố của Jean Sainteny thì nói rằng ông sinh năm 1912.

Xin nói thêm, các tác giả trên đều có dẫn chứng lập luận của mình. Chẳng 
hạn, Jean Sainteny là đại diện của Chính phủ Pháp sang Việt Nam đàm 
phán vào năm 1946 nên có trong tay những bản điều tra của mật thám 
Pháp về lý lịch Tướng Giáp và các lãnh tụ Việt Nam. Còn tác giả James 
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Fox thì do một sự tình cờ đặc biệt, đã có trong tay bản sơ yếu lý lịch của 
Đại tướng bằng tiếng Pháp được ông nộp khi nhập học Đại học Đông 
Dương (Hà Nội). Hồ sơ này ghi rằng Tướng Giáp sinh ngày 1/9/1910.

Trước những số liệu khác nhau này, tôi chỉ có một cách xác minh duy 
nhất là hỏi người thân của Đại tướng. Chị Đặng Bích Hà, phu nhân Đại 
tướng, cho biết ông sinh ngày 25/8/1911. Bản thân ông cũng không nhớ 
năm sinh của mình, con số 1911 được xác định vì cụ Nguyễn Thị Kiên, 
thân mẫu Đại tướng, nhớ rất rõ rằng con mình tuổi Hợi (Tân Hợi). Bà 
cũng nhớ rõ ngày sinh của ông, có điều là nhớ theo “lịch âm” nên gia đình 
phải nhờ học giả Trần Văn Giáp tính lại và “quy đổi” thành ngày dương 
lịch 25/8.

Khi biết lập luận này, một số nhà nghiên cứu quốc tế đã đồng tình với tôi. 
Họ nói: trên đời, chắc chắn chỉ có một người duy nhất không bao giờ nhớ 
sai ngày sinh của con, đó là người mẹ. Rất tiếc, gia đình không có một lá 
số tử vi nào của Đại tướng nên không tính được giờ sinh của ông. Trường 
hợp bản lý lịch tại Đại học Đông Dương của Đại tướng có thể giải thích 
bằng việc chủ động khai tăng tuổi khi đi học, vốn khá phổ biến với nhiều 
sinh viên thời đó.

Thi trượt Trường Quốc học Huế

Khi viết sách, tôi có một số lần tiếp xúc trực tiếp với Đại tướng. Ở độ 
tuổi gần 90 khi ấy, trong trí nhớ của Đại tướng vẫn còn lưu giữ rất nhiều 
mảnh ký ức liên quan tới tuổi trẻ của mình. Rất nhiều câu chuyện sẽ 
chẳng ai biết nếu ông không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông học rất giỏi 
thậm chí là đỗ đầu kì thi tốt nghiệp bậc sơ học (certificat d’étudé 
primaires) ở tỉnh Quảng Bình. Nhưng sau đó, năm 13 tuổi, khi lên bậc 
trung học, ông lại thi trượt kì thi vào Trường Quốc học Huế. Vậy là ông 
phải khăn gói lên Huế ôn thi một năm trước khi đỗ loại khá ở kì thi năm 
1924.

Cần nhớ rằng giáo dục thời Pháp khi đó rất khắt khe, Trường Quốc học 
Huế chỉ tuyển có 90 học sinh cho 12 tỉnh miền Trung. Khi tôi hỏi vì sao 
trượt, Đại tướng lắc đầu cười bảo không biết. Tôi nghĩ vui trong bụng 
rằng đó là bài học duy nhất trong đời của Đại tướng về tính chủ quan, 
điều sẽ không bao giờ lặp lại khi trở thành một vị tướng trận mạc sau này.
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Cũng chính Đại tướng kể cho tôi nghe việc khi còn là thanh niên, ông từng 
khước từ ý định cầu hôn của một gia đình Bá hộ trong làng. Gia đình này 
muốn gả con gái cho ông, đồng thời hứa cho ruộng cho nhà. Nhưng thân 
mẫu ông thì thương con nên không ép. Khi đó, ông đã tham gia phong trào 
yêu nước và từng bị đuổi học vì tổ chức bãi khóa ở trường Quốc học 
trong chuỗi hoạt động hưởng ứng để tang cụ Phan Chu Trinh.

Trong những câu chuyện của mình, Đại tướng nhắc nhiều tới những 
gương mặt mà ông yêu quý khi còn trẻ. Ông kể về việc nhiều lần cùng 
học sinh Quốc học tới nhà riêng để thăm cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan rất 
thương ông, thường xuyên cho mượn sách và nói: Khi nào tôi mất, tủ 
sách này để lại cho cậu Giáp. Về cha mình, cụ Võ Quang Nghiêm, Đại 
tướng kể ông là người sống giản dị, sáng nào dậy cũng ăn ba bát cháo hoa 
với cà và gọi là “sâm của nhà nghèo”. Sau kháng chiến toàn quốc, cụ bị 
thực dân Pháp bắt giam tại Huế và mất trong tù, phải sau năm 1945 gia 
đình mới tìm được hài cốt.

Đôi mắt sáng và thông minh

Tuổi thơ và tuổi trẻ của Đại tướng gắn liền với 2 tỉnh Quảng Bình và Huế. 
Khi đi khảo sát tư liệu, tại quê hương ông, rất nhiều cụ già trong vùng vẫn 
còn lưu giữ các câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác về gia 
đình và dòng họ của Đại tướng. Theo đó, ông ngoại của Đại tướng từng 
tham gia phong trào Cần Vương thời vua Hàm Nghi. Ông nội Đại tướng 
mất rất sớm, mãi tới đầu thế kỉ 21, những người yêu mến Đại tướng 
trong vùng mới giúp gia đình tìm thấy mộ của cụ.

Một phần lớn câu chuyện, tôi bắt đầu bằng việc hỏi chị Đặng Bích Hà. 
Cũng chỉ có nhờ chị Hà, tôi mới có may mắn được tiếp cận với một số kỉ 
vật riêng của gia đình, chẳng hạn như ảnh thờ của song thân Đại tướng, 
một số lớn thư từ được viết trong chiến tranh. Đặc biệt, tôi có may mắn 
được gặp thân mẫu Đại tướng tại nhà riêng ở Hà Nội trước khi cụ mất 
vào năm 1961. Khuôn mặt Đại tướng đặc biệt rất giống mẹ, nhất là đôi 
mắt sáng và thông minh. Điều này làm tôi nhớ tới lời nhận xét của nữ ký 
giả phương Tây là bà Orian Fallaci rằng đó là cặp mắt thông minh nhất 
mà tôi từng thấy.
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Ngoài chị Hà, tôi cũng có thời gian tiếp xúc với ông Võ Thuần Nho, em 
ruột Đại tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Những câu 
chuyện về gia đình, họ hàng Đại tướng chủ yếu là do ông Nho kể. Theo 
đó, tôi được biết là gia đình Đại tướng có tất cả 7 anh chị em, trong đó 2 
người mất sớm vì bệnh và thiên tai, 2 người khác cũng mất trước chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Sau năm 1954, ngoài 2 anh em trai Đại tướng, trong 
nhà chỉ còn lại cô út là bà Võ Thị Lài, sau này làm nhân viên coi kho của 
một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp.

Theo Thể thao & Văn hóa

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/thoi-tre-cua-dai-tuong-vo-nguyen-
giap-2890504.html

------------------------------------------

Thứ bảy, 5/10/2013 12:09 GMT+7

Người Quảng Bình khóc khi nghe tin Đại tướng qua đời 
Nghe hung tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Lài chạy một mạch 
tới khu nhà lưu niệm, ôm bức tượng Đại tướng rồi nức nở: "Người dân Quảng 
Bình, người dân Việt Nam sẽ không bao giờ được gặp bác nữa".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những mốc lịch sử
Sáng sớm nay, căn nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn 
An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) chật kín người, khói hương 
nghi ngút.

Ông Võ Đại Hàm (69 tuổi, người trông coi nhà lưu niệm) đang cấp tập lo 
hậu sự. Ông cho biết đã sững sờ khi nhận hung tin từ Hà Nội lúc 18h30 
chiều qua. "Lúc đó tôi muốn khóc nhưng không thể khóc được, người đờ 
đẫn. Suốt đêm tôi không ngủ được, chỉ mong trời sớm sáng", người cháu 
họ của Đại tướng nói.

Nhận điện thoại từ ông Võ Điện Biên (con trai Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp) báo tin Đại tướng từ trần, bà Võ Thị Lài như rụng rời chân tay. 
Người cháu ruột ở tuổi 76 vội vàng chạy sang khu nhà lưu niệm cách đó 
chừng 300 mét.
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Bà Võ Thị Lài ôm tượng chân dung Đại tướng và khóc nức nở khi nghe tin ông qua đời. 
Ảnh: Nguyễn Đông.

Ôm bức tượng chân dung đại tướng, bà Lài khóc ngất: "Bác ơi, thần tốc, 
thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa, quyết chiến và toàn thắng. 
Mệnh lệnh bác dạy chúng cháu sẽ không bao giờ quên. Chỉ tiếc rằng 
người dân Quảng Bình, người dân Việt Nam sẽ không bao giờ được gặp 
bác nữa".

Vừa thắp hương cho người bác ruột, bà Lài vừa khóc nức nở, tay bám 
chặt bức tượng vị tướng già hiền từ.

Đứng lặng người nhìn bức ảnh Đại tướng được treo ở vị trí trang trọng, 
ông Nguyễn Thanh Hoanh (68 tuổi) bật khóc khiến nhiều người chứng 
kiến cũng khóc theo. "Đọc tin Đại tướng qua đời trên báo VnExpress, tôi 
như ngã quỵ nhưng vẫn quyết định chạy xe máy hơn 40 km trong đêm từ 
Đồng Hới về nhà lưu niệm của Đại tướng xem thực hư thế nào", ông 
Hoanh nói, gỡ cặp kính lão lau nước mắt.

Về đến nhà lưu niệm của Đại tướng giữa đêm tối, ông Hoanh thấy điện 
vẫn sáng nên mới tin tướng Giáp đã qua đời. Bước vào, thấy những ánh 
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mắt buồn nhìn nhau, ông Hoanh lặng lẽ thắp nén hương, rồi hai dòng 
nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má mỗi khi có ai đó gợi chuyện về 
Đại tướng.

Nguyên là trợ lý tham mưu công binh, binh trạm 14 (Đoàn 559, Bộ đội 
Trường Sơn) và nhiều lần được gặp Đại tướng trong những trận đánh ở 
đường Trường Sơn, ông Hoanh bảo chính tài quân sự, phong thái giản dị, 
gần gũi của Đại tướng đã làm những người dù chỉ gặp ông một lần cũng 
sẽ nhớ mãi.

"Năm ngoái tôi ra Hà Nội thăm Đại tướng, người vẫn còn khỏe, nhớ tên 
đầy đủ của tôi, rồi nhớ cả tiểu đội của tôi có bao nhiêu người", ông Hoanh 
nhớ lại.

Ông Hoanh bật khóc khi kể chuyện về tướng Giáp. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Từ sáng đến giờ, bà con làng An Xá kéo đến thắp hương chia buồn. 
Trăm người như một, ai cũng ngậm ngùi, bật khóc", bà Võ Thị Trang (69 
tuổi) nói, giọng lạc đi, nước mắt chực trào. Bà bảo 5h sáng nay người 
cháu làm trên huyện về báo tin tướng Giáp mất, chân tay bà rụng rời, dù 
mấy ngày nay trong người cứ cồn cào, linh tính có chuyện chẳng lành.
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Bà kể, cách đây hai tháng, cháu của bà làm việc ở huyện nên may mắn 
được ra Hà Nội thăm hỏi sức khỏe Đại tướng ở Bệnh viện 108. "Nó kể 
bác còn khỏe và minh mẫn lắm, nghe ai nói thuận đôi mắt còn nhấp nháy, 
còn ai nói trái là bác xua tay ngay. Cứ nghĩ bác sẽ sống qua mốc 105 tuổi, 
ai ngờ vừa mới sinh nhật 103 tuổi đã nhận tin bác ra đi mãi mãi…”, bà 
Trang ngậm ngùi nói.

Còn ông Lê Thành Thật (70 tuổi) dù bệnh nặng, tay run nhưng vẫn cố sang 
thắp nén nhang trước ban thờ Đại tướng. Ông kể, ở gần nhau nhưng mãi 
khi lên 12 tuổi và làm Đội trưởng Đội Thiếu niên - Tiền phong, ông mới 
có dịp được gặp trong lần Đại tướng về thăm quê cùng vợ.

"Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm được chạm tay với bác, được bác về thăm nhà 
cùng lời bác dặn dò gắng tu chí làm ăn, sống vui vẻ thoải mái với xóm 
giềng", ông Thật kể rồi ngồi thần người, chậm giọng ngâm bài thơ được 
ông sáng tác trong một lần tướng Giáp về thăm quê: "Mỗi lần bác Giáp về 
quê / Thương dân bác dạy mở nghề làm ăn / Làm kiệu hoa, trồng cói khó 
khăn / Nhưng cho giá trị gấp trăm ngàn lần".

Nguyễn Đông

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/nguoi-quang-binh-khoc-khi-
nghe-tin-dai-tuong-qua-doi-2890524.html

------------------------------------

Thứ bảy, 5/10/2013 16:02 GMT+7

'Đau đớn biết tin Đại tướng mất sau một ngày vào thăm' 
"Tôi vào thăm tướng Giáp, lúc đó anh rất yếu và thở hắt ra. Một cảm giác mất 
mát, đau đớn xâm chiếm tôi khi con trai Đại tướng thông báo anh đã từ trần 
một ngày sau đó", Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tâm sự với VnExpress.net.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
- Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh tối cao của 
Quân đội nhân dân Việt Nam qua đời, cảm giác của ông ra sao?

- 6h tối hôm trước tôi vào thăm Đại tướng thấy sức khỏe của anh rất yếu, 
nằm thở hắt ra. Xung quanh anh, người thân và các y bác sỹ túc trực chăm 
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sóc. Hơn 6h tối hôm qua thì Nam (con trai Đại tướng) gọi điện báo cho tôi  
anh đã ra đi. Cảm giác đau đớn, mất mát xâm chiếm lấy tôi dù đã biết 
trước chuyện này khó tránh khỏi. Tôi mất đi một cấp trên tài giỏi, một 
người anh thân thiết, còn đất nước, thế giới mất đi một danh tướng tài 
ba.

- Vốn là đồng hương, rất gần gũi với Đại tướng, trong những năm cuối 
đời, khi có dịp vào thăm, Đại tướng chia sẻ với ông những trăn trở gì về 
nhân tình thế thái?

- Thường thì mỗi tháng tôi vào thăm Đại tướng một lần. Những năm đầu 
tiên nằm viện, anh vẫn minh mẫn, vui vẻ trò chuyện với mọi người. 
Chúng tôi thường nói chuyện với nhau về sức khỏe, không nói những 
chuyện khác vì bác sĩ khuyên Đại tướng hạn chế nói. 

Nhưng mỗi lần gặp Đại tướng thì kỷ niệm về thời binh nghiệp lại sống 
dậy. Trên thế giới, chưa một vị tướng nào đánh thắng được hai đế quốc 
hùng mạnh là Pháp, Mỹ, nhưng Tướng Giáp đã làm được. Cuộc kháng 
chiến chống Pháp bắt đầu bằng giáo mác, cuộc kháng chiến chống Mỹ ta 
cũng yếu hơn. Biết rõ khó khăn của đất nước, quân đội, nhân dân nhưng 
anh đã không lùi bước, dám đương đầu, dùng nghệ thuật lấy ít thắng 
nhiều, lấy thô sơ thắng hiện đại, lấy thời gian dài để thắng "tốc chiến tốc 
thắng" của địch. 
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Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảm thấy mất mát, đau đớn khi đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, người anh thân thiết mà ông đã sát cánh suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ ra đi. Ảnh: Hoàng Thùy.

Tướng Giáp đã tạo sức mạnh quân đội từng bước, theo từng chiến dịch. 
Mình thế yếu, muốn đánh địch thì phải tập trung lực lượng lại một chỗ, 
đánh ở một hướng. Cứ như thế, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, 
Đại tướng giành thắng lợi cho đến chiến dịch cuối cùng ở Điện Biên Phủ. 

Chuyển sang cuộc chiến tranh chống Mỹ, địch cũng mạnh hơn ta cả về 
quân đội, vũ khí, tiềm năng. Nhưng Tướng Giáp so sánh tương quan lực 
lượng không chỉ ở quân đội mà còn cả nhân dân, ông cho rằng Mỹ có đội 
quân nhưng chúng ta có cả dân tộc. Dân tộc đồng lòng thực hiện chiến 
tranh nhân dân thì nhất định thắng lợi. Đây cũng là tư tưởng mà Đại 
tướng đã thấm nhuần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trường kỳ kháng 
chiến nhất định thắng lợi". Để rồi đưa ra mệnh lệnh "Thần tốc, thần tốc 
hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới 
mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!", làm nên 
chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, thống nhất đất 
nước.
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- Từng là tư lệnh binh đoàn Trường Sơn, ông nhớ nhất kỷ niệm nào trong 
cuộc đời binh nghiệp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

- Tôi là người trực tiếp làm việc với Đại tướng trong suốt hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và Mỹ. Hầu hết các chiến dịch tôi đều có mặt, phụ 
trách công tác tổ chức cán bộ. Có hai chuyện mà tôi không bao giờ quên 
được, đó là chiến dịch Hoàng Hoa Thám và Điện Biên Phủ.

Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (1951) chọn đường 18 làm hướng tấn công 
chính, đoạn từ Bãi Thảo đến Uông Bí. Trong quá trình tấn công, chúng ta 
tiêu diệt được lực lượng lớn quân địch, phá vỡ một mảng hệ thống phòng 
ngự của chúng. Tuy nhiên, khi đến Mạo Khê, phòng thủ của địch bằng lô 
cốt, các trung đoàn đột phá không thành công. Lúc này, dù bộ đội rất hăng 
hái và sục sôi tinh thần chiến đấu, Tướng Giáp quyết định dừng chiến 
dịch, vì tiếp tục đánh chúng ta sẽ bị tổn thất nặng. Đây là quan điểm vì 
dân của đại tướng, và cho chúng tôi bài học: phải luôn biết địch biết ta, 
không chủ quan mà thiệt hại quân số.

Một sự kiện đáng nhớ nữa là trước khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ, vào 
tháng 2/1953, Đại tướng phái tôi đi làm đặc phái viên mở mặt trận Trung 
Hạ Lào để hút địch về đó, mở mặt trận Điện Biên Phủ. Sau khi giải phóng 
được đường 12, mở mặt trận Trung Hạ Lào xuống phía Nam thì Đại 
tướng điện bảo tôi phải về ngay Điện Biên Phủ trong vòng 3 ngày. Tôi 
phải nhờ sư đoàn bố trí cho mượn một chiếc xe Jeep để về. Dọc đường 
chỗ nào xe không đi được thì xuống đẩy, đúng 3 ngày thì về đến Điện 
Biên. 

Vào gặp Đại tướng, ông nói với tôi: "Điện cho chú về vì chiến trường 
Điện Biên thay đổi chiến thuật tác chiến, từ đánh nhanh thắng nhanh sang 
đánh chắc tiến chắc. Điều này cần phổ biến tư tưởng cho bộ đội, dù cán 
bộ có nhiều nhưng chú về để tăng thêm khả năng phái viên".
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Theo tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đại tướng rất gần gũi, thân thiết với đồng chí, đồng đội, 
quan tâm và tôn trọng cấp dưới. Ảnh tư liệu.

Đại tướng giải thích, chúng ta đã qua rất nhiều chiến dịch và chiến dịch 
này quyết định cuộc chiến tranh, phải đánh thắng. Muốn vậy, phải chuẩn 
bị thật đầy đủ về mọi mặt, cho dù chậm một thời gian nhưng chiến trường 
ở trong lòng dân cả nước nên không sợ. Chúng ta lùi thời gian để chuẩn bị 
tốt, đầy đủ, khi vào đánh chịu tổn thất ít nhất, giành được thắng lợi giòn 
giã nhất. Biết rằng sự thay đổi là khó khăn vì pháo đã kéo vào, bộ đội đã 
áp sát sào huyệt của địch, nhưng khó vẫn phải làm. Bộ đội phản ứng thì 
phải giải thích để họ hiểu, vì đó là chân lý, lẽ phải, lợi ích chung.

Tôi tuyệt đối tin tưởng vào Đại tướng, các anh em bộ đội cũng nghe theo, 
cuối cùng chúng ta có một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

- Được đánh giá là một trong những vị tướng tài ba nhất thế kỷ 20, 
Tướng Giáp còn nổi tiếng là người rất gần gũi với anh em, đồng chí, 
đồng bào. Ông có chia sẻ những kỷ niệm nào về Đại tướng ở khía cạnh 
này?
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- Là một danh tướng nhưng khi đi xuống các chiến dịch, Tướng Giáp đều 
tranh thủ đi thăm bộ đội. Người đi thăm cả nơi ăn chốn ở, động viên cấp 
dưới. Tôi ở gần Đại tướng trong thời gian dài nhưng chưa bao giờ thấy 
người nổi nóng hay to tiếng. Đó là vị tướng đáng kính.

Khi tôi ở chiến trường Trường Sơn, Đại tướng thường nhắc ông Đinh 
Đức Thiện (Tổng cục hậu cần) là: "Chú Nguyên hay hút thuốc, chú cố 
gắng gửi thuốc vào cho chú ấy". Quả thật chiến trận liên miên, tôi phải 
thức trắng nhiều nên hút thuốc cho đỡ căng thẳng. Sau này biết chuyện, 
tôi đã bỏ thuốc lá, nhưng rất xúc động trước sự quan tâm của Đại tướng 
với cấp dưới như mình.

- Là nhân cách lớn, Tướng Giáp mất đi để lại nhiều cảm xúc cho nhân 
dân, bạn bè quốc tế. Theo ông, quân và dân ta nên có nghĩa cử tôn vinh 
Đại tướng như thế nào?

- Quân đội và nhân dân đều buồn và đau xót khi Tướng Giáp ra đi. Theo 
tôi thế hệ trẻ cần cố gắng học tập Đại tướng ở tính độc lập, tự chủ, chủ 
động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, yêu thương nhân dân, bộ đội. Người 
cũng rất tôn trọng bạn bè, cấp dưới. Đại tướng ra đi, mỗi chúng ta, nhất là 
quân đội càng phải nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc. Đó là 
cách tốt nhất để tri ân Tướng Giáp.

Hoàng Thùy

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dau-don-biet-tin-dai-tuong-
mat-sau-mot-ngay-vao-tham-2890584.html

---------------------------------------

Thứ bảy, 5/10/2013 17:54 GMT+7

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ yên nghỉ tại quê nhà Quảng 
Bình
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức 
Quốc tang trong hai ngày 12 và 13/10. Lễ an táng được tổ chức tại Quảng Bình 
vào ngày 13/10 theo nguyện vọng của gia đình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
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Chiều 5/10 Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng có thông cáo đặc 
biệt về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo 
đó, tang lễ Đại tướng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Thông báo ghi rõ, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang 
lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức cùng địa 
điểm từ 7h30 ngày 12/10. Một ngày sau, 13/10, sẽ diễn ra lễ truy điệu 
trọng thể.

"Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng 
của gia đình, lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức 
cùng ngày tại quê nhà (tỉnh Quảng Bình)", thông báo có đoạn.

Cũng theo Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng, Đài Truyền hình 
Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu 
và an táng Đại tướng. Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại 
tướng tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Trụ sở UBND tỉnh 
Quảng Bình.

Trong hai ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (12-13/10), các công 
sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
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Đại tướng ra đi khi vừa bước sang tuổi 103.

Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành "người anh cả" 
của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối 
cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đại tướng trực tiếp chỉ huy 
nhiều chiến dịch lớn. Đặc biệt tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng trong 
Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Hồ Chí Minh (1975) - những bước 
ngoặt trong lịch sử dân tộc.

Sau khi đất nước thống nhất, Đại tướng là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Quốc phòng (đến 1980); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1991). 
Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khoá I - VII.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự trong nước và thế giới 
đều đánh giá Đại tướng là người toàn tài kể cả trong thời chiến lẫn thời 
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bình. Ông đặc biệt được người dân Việt Nam nhiều thế hệ yêu mến, kính 
trọng bởi tài năng cũng như sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống.

Trong Bách khoa toàn thư của Mỹ và của nhiều nước, tên và hình ảnh của 
ông được ghi lại như một trong những vĩ nhân quân sự hiển hách nhất.

Nguyễn Hưng

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-se-
yen-nghi-tai-que-nha-quang-binh-2890572.html

--------------------------------------------

Thứ bảy, 5/10/2013 18:35 GMT+7
 
'Đại tướng qua đời, buồn như mất đi người thân'
Từ những cựu chiến binh từng có thời gian làm việc cùng Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, đến những người dân bình thường khắp cả nước đều bày tỏ 
sự hụt hẫng, như mất đi người thân của mình khi nghe tin Đại tướng qua 
đời tối 4/10.
Sáng 5/10, trong cái nắng nóng hơn 32 độ C, hàng trăm người dân Mường 
Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, tập trung về Khu di tích Mường Phăng 
để hỏi tin Tướng Giáp mất, nét mặt ai cũng lộ vẻ đau buồn. "Tôi không tin, 
bác phải sống để sang năm còn lên Mường Phăng dự kỷ niệm 60 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ chứ", một cựu binh nghẹn ngào nói với ông Lò 
Văn Hoàng, Tổ trưởng tổ bảo vệ khu di tích.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, Mường Phăng là nơi đặt Sở chỉ 
huy chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ yếu sống và làm việc tại 
đây. Người dân xứ này vẫn nói với nhau rằng "tình người Mường Phăng 
với Tướng Giáp cao như ngọn núi Phăng quê mình". Ông Hoàng giải 
thích, đó là lý do nhiều người không tin ông đã đi xa mãi. Năm 2004 kỷ 
niệm 50 năm giải phóng Mường Phăng, tướng Giáp đã trở lại chiến trường 
xưa, tay bắt mặt mừng với dân xứ mường nên ai cũng mong được lần nữa 
nắm chặt tay ông trong kỷ niệm 60 năm.   

Hôm nay tin tướng Giáp mất lan rộng khắp Mường Phăng. Ông Hoàng cho 
biết, người dân xứ này đổ về khu di tích để nghe ngóng thông tin và xem 
lại hình ảnh vị tướng một thời khiến lượng khách thăm tăng hơn 30% so 
với bình thường. 
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Tướng Giáp về thăm Điện Biên Phủ năm 1983. Ảnh tư liệu Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Giám đốc Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ Vũ Nam Hải vẫn nhớ như 
in ngày Đại tướng về Mường Phăng 9 năm trước. Ngay từ sáng sớm 
19/4/2004 bà con đã tề tựu rất đông dọc con đường vào xã, nhất là ở bãi 
đất trước khu nhà đón tiếp. Có những người vượt gần 20 km đèo dốc, đi 
suốt từ nửa đêm để có mặt ở đây gặp tướng Giáp. Dân Mường Phăng khi 
ấy đã chúc ông sống lâu, mạnh khỏe để 10 năm sau trở lại nơi đây. Lời hẹn 
ấy nay đã dang dở.

Kỷ vật tướng Giáp tặng ông Hải năm ấy là cuốn sách Điện Biên Phủ có 
chữ ký cùng lời đề từ của vị tướng mà ông luôn nâng niu. "Bây giờ mỗi 
lần vào trong bảo tàng, nhất là đứng trước tấm phù điêu Bác Hồ làm việc 
với Đại tướng, tôi lại nghe lòng rưng rưng khó tả”, ông ông Hải bày tỏ.

Tại Hà Nội, được tin Đại tướng qua đời thông qua một người bạn làm bác 
sĩ ở Bệnh viện 108, đại tá Phạm Bá Hiến, nguyên chánh văn phòng Học 
viện chính trị Quân sự, không cầm được nước mắt. Ông Hiến đứng lặng 
trước tấm ảnh chụp cùng Đại tướng năm 1999, khi tướng Giáp tới dự lễ kỷ 
niệm 50 năm ngày truyền thống chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam 
tại Lào. Bức ảnh chụp vị Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt 
Nam bắt tay ông Hiến mặc quân phục được gia đình phóng to và treo trịnh 
trọng trong phòng khách.
Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
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Sáng nay, ông Hiến cùng các cựu chiến binh trong cùng tổ dân phố 12, 
phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, gặp gỡ để cùng chia sẻ cảm xúc, 
ôn lại kỷ niệm với Đại tướng và nhắc lại chiến công của quân đội ta dưới 
tài chỉ huy quân sự của người anh cả.

Ông Hiến mặc quân phục chỉnh tề đứng cạnh bức ảnh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
năm 1999.

Trong số các cựu chiến binh của tổ dân phố, ông Hiến tự hào mình nhiều 
lần được gặp và phục vụ trực tiếp tướng Giáp khi còn là lính thông tin. Đại 
tá về hưu chia sẻ, trước đây ông từng là chuyên gia quân sự ở Lào. Không 
ít lần Đại tướng tới Lào gặp các chuyên gia quân sự và tình nguyện Việt 
Nam. Sau này khi đi học ở học viện chính trị rồi ở lại công tác tại trường, 
ông Hiến cũng có dịp gặp gỡ vị Tổng tư lệnh. Mỗi lần được gặp bác Giáp, 
ông lại cảm thấy tự hào vì đều được Đại tướng nhận ra.

Trong ký ức của mình, ông Hiến không thể quên lần đầu tiên được trực 
tiếp gặp bác Giáp. “Năm ấy, tôi 20 tuổi và được giao nhiệm vụ vào sửa 
máy cho bác. Bước vào phòng, tôi hồi hộp và run bắn. Trông thấy tôi, bác 
Giáp mời vào rồi bảo tôi cứ làm nhiệm vụ của mình. Lúc tôi sửa xong, bác 
còn ân cần hỏi han về gia đình”, ông Hiến nhớ lại. Ông Hiến cho hay, thế 
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hệ thanh niên trong quân đội bấy giờ luôn xem tướng Giáp là thần tượng. 
Ông hy vọng sẽ được tới dự lễ tang của đại tướng.

Từng là phó chủ tịch của Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tây (cũ), ông Kiều 
Hữu Thuần (74 tuổi) bất ngờ khi được người bạn già cùng khu thông báo 
tin tướng Giáp qua đời. Là một người lính từng vào sinh ra tử, ông Thuần 
mất vài phút lặng người để tưởng nhớ tới người anh cả. Nói chuyện khó 
khăn nhưng người cựu chiến binh ấy vẫn cố gắng kể rành mạch hồi ức của 
mình trong lần gặp Đại tướng năm 1969. Với ông, giây phút được gặp trực 
tiếp Đại tướng là kỷ niệm quý giá trong cuộc đời của người lính.

“Tôi thực sự đau xót khi nghe tin cụ ra đi. Là một người anh cả, việc cụ ra 
đi là mất mát không chỉ riêng gia đình Đại tướng mà còn là một tổn thất 
không gì bù đắp của quân đội và nhân dân ta”, ông Thuần chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng với ông Hiến và ông Thuần, bà Lê Thị Thu Lành 
(64 tuổi) cũng không kìm chế được cảm xúc khi hay tin Đại tướng ra đi. 
Chưa từng một lần được gặp bác Giáp nhưng nữ cựu chiến binh ấy luôn 
giữ cho mình hình ảnh ngưỡng mộ, kính trọng về một vị tướng tài ba của 
dân tộc. Đi bộ đội từ năm 17 tuổi, lại từng trải qua những năm tháng chiến 
đấu, với bà Lành, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học trò xuất sắc 
của Người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, luôn gắn liền với người lính ra 
chiến trường.

Sau này khi chiến tranh kết thúc, không có điều kiện tới thăm Đại tướng 
nhưng bà Lành vẫn luôn theo dõi và tìm hiểu tin tức về cuộc sống, bệnh 
tình của ông. Với bà, tướng Giáp mãi là tấm gương cả về lối sống, đạo đức 
để bà học tập, noi theo.

Đang trên công trường xây dựng, ông Giang Văn Lĩnh (50 tuổi), khu đô thị 
Văn Quán, Hà Đông, nhận được tin tướng Giáp qua đời. “Lúc ấy, tôi thực 
sự xúc động. Cả công trường đang làm việc bỗng dừng lại vài phút. Người 
nọ quay sang bàn tán, chia sẻ với người kia về tướng Giáp với một lòng 
thành kính và yêu mến vô bờ”, ông Lĩnh nói.
Chưa từng một lần được gặp trực tiếp nhưng trong tiềm thức của mình, 
ông luôn quý trọng hình ảnh một vị tướng tài ba. Ngày nhỏ, được đọc cuốn 
"Từ nhân dân mà ra", sau này đi công tác, được nghe kể nhiều kỷ niệm, tài 
quân sự của tướng Giáp, ông Lĩnh càng thêm ngưỡng mộ. Với ông, vị 
tướng ra đi nhưng hình ảnh, tấm gương và tiếng vang mãi còn trong trái 
tim của người Việt Nam và bạn bè thế giới.
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Sinh ra trong thời bình nhưng những câu chuyện và tấm gương mẫu mực 
của vị tướng tài ba được anh Phạm Thanh Long (33 tuổi ở Phú Xuyên, Hà 
Nội) thuộc nằm lòng. Tối 4/10, không tin sự ra đi của tướng Giáp là sự 
thực, anh tìm đọc các tờ báo trong nước và quốc tế để xác minh. Ngay sau 
đó, hình ảnh đại diện trên Facebook của anh được thay bằng bức ảnh đen 
trắng chụp bác Giáp đứng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng dòng cảm 
xúc: “Vô cùng thương tiếc bác”.

Theo anh Long, thế hệ trẻ như anh hôm nay được biết bác Giáp thông qua 
các phương tiện truyền thông. Tài năng và đức độ của Đại tướng không chỉ 
tiếp thêm sức mạnh cho một lớp thanh niên ra chiến trường một thời mà 
còn là nguồn cảm hứng cho lớp trẻ hiện tại và sau này.

Tại TP HCM, từ tối hôm trước, khi con trai lên mạng đọc tin và thông 
báo Đại tướng qua đời, ông Minh bần thần không làm được gì. Từ Lệ 
Thủy, Quảng Bình, vào TP HCM lập nghiệp đã 20 năm nay, ông Minh vẫn 
luôn canh cánh hướng về quê hương. Ông bảo tháng 10 này là những ngày 
tháng nghiệt ngã.

"Đợt bão số 10 vừa qua quê nhà đã gánh chịu quá nhiều thiệt hại, tang tóc. 
Nỗi đau chưa kịp nguôi thì lại đến tin vị tướng tài ba của dân tộc, người 
con xuất chúng của quê hương Quảng Bình qua đời. Dù biết Đại tướng 
tuổi đã cao nhưng mất mát này quá đỗi lớn lao", người đàn ông sắp tuổi 
lục tuần nghèn nghẹn bằng chất giọng đậm chất miền Trung.

"Ông biết tin tướng Giáp qua đời chưa?", câu chào đầu tiên của người bạn 
hàng xóm dành cho ông Hiền (quận 7, TP HCM) khi vừa ra khỏi nhà chạy 
thể dục sáng. Những đề tài thường ngày nhường chỗ cho câu chuyện về sự 
ra đi của vị tướng huyền thoại dân tộc. Là giáo viên dạy môn Lịch sử đã về 
hưu, chân dung vị tướng làm rạng danh non sông đã được ông Hiền truyền 
cho bao thế hệ học trò. Giờ không còn đứng trên bục giảng để chia sẻ với 
học trò, ông vẫn luôn theo dõi tin tức về đại tướng, người học trò xuất sắc 
của Bác Hồ qua báo chí.

"Không tin được dù đây là sự thật, tâm trạng cứ như thể tôi vừa mất đi 
người thân yêu của mình. Đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi, những chiến công 
thần tốc của vị tướng tài đức vẹn toàn mà tôi từng nghiên cứu, tìm hiểu cứ 
như sống lại trong tôi. Chỉ biết nghiêng mình kính cẩn trước vong linh Đại 
tướng", ông Hiền xúc động.

Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
www.THICHTOANHOC.com 

http://www.THICHTOANHOC.com
http://www.THICHTOANHOC.com


Ra nước ngoài định cư gần 30 năm, từ Sydney của Australia xa xôi, anh 
Công Truyền cũng chia sẻ tâm trạng bàng hoàng của mình và thành kính 
thắp nén tâm hương qua những dòng cảm xúc trên mạng xã hội. Từng vinh 
hạnh được gặp tướng Giáp tại Huế, hình ảnh giản dị, ấm áp của vị tướng 
tài dân tộc đã in đậm trong trái tim ông suốt những năm tháng xa quê.

Nhóm phóng viên

Link: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/dai-tuong-qua-
doi-buon-nhu-mat-di-nguoi-than-2890480.html

------------------------------------------

Thứ bảy, 5/10/2013 20:41 GMT+7

‘Ba tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng’
“Bên cạnh ông những giây phút cuối trước khi ông ra đi một cách nhẹ nhàng 
có đầy đủ con, cháu và những người thân cận nhất”, anh Võ Hồng Nam, con 
trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ.

'Đau đớn biết tin Đại tướng mất sau một ngày vào thăm' 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Một ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, khuôn viên số 30 
Hoàng Diệu (quận Ba Đình), nơi Đại tướng sống cùng gia đình vẫn tĩnh 
lặng như 4 năm qua, kể từ khi Đại tướng nằm điều trị ở Viện quân y 108. 
Phía sau khoảng sân rộng với hàng cổ thụ, căn biệt thự cổ hai tầng và dãy 
nhà văn phòng đầy ắp những đồ lưu niệm. Từ những bức trướng chúc thọ 
80 tuổi, tức là cách đây hơn 20 năm, đến những bài thơ, câu đối dịp sinh 
nhật vừa qua đều được trưng bày lớp lang khắp phòng tiếp khách, hành 
lang nơi Đại tướng từng làm việc.
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Những bức trướng mừng thọ qua nhiều năm, những kỷ vật của người yêu mến, kính 
trọng Đại tướng từ khắp nơi gửi đến trưng bày khắp Văn phòng. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Thay nhau tiếp những đoàn khách tới chia buồn, văn phòng và người thân 
của Đại tướng cũng tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc, kỷ vật. Nhiều cán bộ, 
cận vệ của Đại tướng dù đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng không 
ai bảo ai cùng về góp một tay dọn dẹp.

Chủ động cùng gia đình chuẩn bị hậu sự, anh Võ Hồng Nam cho hay, Bộ 
Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng đều đã cử người tới để phối 
hợp. Dù tỏ vẻ rắn rỏi, người con út của Đại tướng không thể ngăn cho đôi 
mắt khỏi hoe đỏ khi nói về những giây phút cuối cùng của cha.

Theo anh, tính đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Đại tướng đã nằm ở Viện 
108 liền 1.559 ngày - một kỳ tích mà "chỉ có những y bác sĩ chăm sóc Đại 
tướng bằng tất cả sự thương yêu, kính trọng mới có thể làm được".

"Mấy hôm vừa rồi ông yếu đi nhanh. Ba tôi như người đã đi hết quãng 
đường, như ngọn đèn đã cạn dầu để rồi ra đi một cách nhẹ nhàng. Bên 
cạnh ông những giây phút cuối có đầy đủ con, cháu và những người thân 
cận nhất", con trai Đại tướng chia sẻ.
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Anh Võ Hồng Nam (bìa trái, đeo máy ảnh) và đại tá Nguyễn Văn Huyên (ngồi) trong buổi 
gặp mặt cán bộ Văn phòng dịp sinh nhật 103 của Đại tướng cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: 
Nguyễn Hưng.

Với người thư ký thân cận nhất của Đại tướng, đại tá Nguyễn Văn 
Huyên, dù luôn kiệm lời khi được hỏi về "anh Văn" nhưng ông vẫn run 
giọng khi nhớ lại buổi chiều muộn 4/10.

"Tôi nghe tin cấp báo tình hình nguy kịch của anh Văn lúc 17h30, khi 
đang ở nhà. Mặc dù đến thăm anh hàng ngày, ở với anh mấy chục năm 
nhưng lúc đó tôi đã òa khóc", đại tá Huyên nói. Giọt nước mắt ẩn sau cặp 
kính dày khi nhắc tới phút giây định mệnh của Đại tướng khiến người đối 
diện không dám nhìn thẳng vào người thư ký đã ngoài 80.

Được hỏi chia sẻ về Đại tướng sau gần 40 năm cùng làm việc, đại tá 
Huyên cho rằng, có lẽ chẳng cần phải bày tỏ thêm điều gì bởi con người 
và sự nghiệp của Đại tướng đã nói lên tất cả.

"Đại tướng là người hạnh phúc. Ông gần như được toàn dân yêu mến, 
kính trọng, đó là điều tôi thấy rất rõ", người thư ký lâu năm đúc kết.
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Chiều 5/10, Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng có thông cáo đặc 
biệt về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo 
đó, tang lễ Đại tướng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang 
trong hai ngày 12 và 13/10. Lễ an táng được tổ chức tại Quảng Bình vào 
ngày 13/10 theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó vào hồi 18h09 ngày 4/10 tại Viện quân y 108, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp - "người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam", "vị 
tướng của nhân dân" - đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa bước sang tuổi 
103.

Nguyễn Hưng

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/ba-toi-da-ra-di-mot-cach-nhe-
nhang-2890639.html

---------------------------------------------

Chủ nhật, 6/10/2013 00:59 GMT+7

Người Hà Nội bái vọng Đại tướng giữa đêm khuya
Tối 5/10, hàng trăm người dân Thủ đô đã tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp từng cùng gia đình sinh sống để bày tỏ tình cảm, lòng 
thành kính khi biết tin ông từ trần.

Tướng Giáp - 'Ngọn núi lửa phủ tuyết'
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
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Ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyễn Giáp cùng gia đình sinh sống ở số 30 Hoàng Diệu 
sáng điện trong tối 5/10. 

Hàng trăm người dân xếp thành hàng dài trước ngôi nhà nơi ông từng sống từ năm 
1954.
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Nhiều người đưa cả gia đình mang hoa tới viếng Đại tướng. Không được phép vào bên 
trong, nhiều người cài hoa trên tường rào nhà.

Hầu hết hoa của người dân mang đến viếng Đại tướng được vệ binh chuyển vào trong 
nhà.
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Một người phụ nữ đứng lặng rất lâu, mắt hướng về ngôi nhà khuất sau vườn cây.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là mất mát lớn đối với tất cả người dân Việt Nam, từ 
những người trẻ sinh sau kháng chiến cho đến những người lớn tuổi.
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Nhiều người bày tỏ lòng thành kính, vái lạy trước nhà Đại tướng.

Ông Nguyễn Thế Luân (Mỹ Đình, Hà Nội) ngay khi biết tin Đại tướng từ trần qua chương 
trình thời sự đã bỏ dở bữa cơm, đi xe đến phố Hoàng Diệu. Đứng trước cổng nhà Đại 
tướng, ông không thể kìm ném xúc động, khóc nức nở. "Tôi cảm thấy như mất bố tôi 
vậy", ông nói.
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Nhiều người vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi của Đại tướng.
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Con trai và con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Điện Biên và bà Võ Hòa Bình, ra 
tận cổng nói lời cảm ơn tình cảm của đồng bào dành cho Đại tướng. Ông bà cho biết, gia 
đình đang chuẩn bị hậu sự nên chưa thể tiếp đón đồng bào. Từ 14h30 chiều 6/10, ngôi 
nhà 30 Hoàng Diệu sẽ mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng.

Quý Đoàn
Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/nguoi-ha-noi-bai-vong-dai-
tuong-giua-dem-khuya-2890684.html
------------------------------------
Chủ nhật, 6/10/2013 21:32 GMT+7

Lễ phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Buổi lễ được tiến hành trong nhà bằng gỗ, phên nứa, lợp tranh, cạnh bờ một 
con suối lớn. Sát vách gian giữa là bàn thờ Tổ quốc. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những mốc lịch sử
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời kỳ trước 1954
1954 - 1975
1975 đến nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch quân 
sự tại Sở chỉ huy Chiến dịch biên giới (năm 1950). Ảnh: Tư liệu TTXVN.
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Tháng 6/1940, lần đầu tiên ông Võ Nguyên Giáp được gặp Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trên một con thuyền ở Thúy Hồ, Côn Minh, Trung Quốc. Kể từ 
đó, ông Võ Nguyên Giáp luôn luôn có vinh dự được sống và chiến đấu 
bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Người dìu dắt. 

Tháng 12/1944, Bác Hồ giao cho ông Võ Nguyên Giáp thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân, ông trở thành Đại tướng Tổng chỉ huy 
Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam với hàng chục nghìn 
chiến sĩ và đã lập nên những chiến công vang dội. 

Sau chiến thắng Thu Đông 1947, ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho ông Võ Nguyên 
Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ. 

Ngày 27/5/1948, Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ dưới sự 
chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức trọng thể lễ 
phong quân hàm cho vị đại tướng đầu tiên của Quân đội vào chiều ngày 
28/5/1948.

Buổi lễ được tiến hành trong nhà bằng gỗ, phên nứa, lợp tranh, cạnh bờ 
một con suối lớn. Sát vách gian giữa là bàn thờ Tổ quốc. Hai bên là hai 
băng khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng: "Trường kỳ kháng chiến nhất định 
thắng lợi", "Thống nhất độc lập nhất định thành công". 

Đúng 13h buổi lễ bắt đầu. 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, sau lễ phong quân hàm Đại tướng, tại Lục Rã, chân đèo Re, ngày 27/5/1948. Ảnh: 
TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, Bác bước ra trước bàn thờ Tổ quốc, tay 
cầm bản Sắc lệnh, gọi ông Võ Nguyên Giáp ra đứng bên cạnh. Mọi người 
chờ đợi Bác cất tiếng, nhưng sao chẳng thấy Bác nói gì mà chỉ thấy Bác 
cầm mùi xoa lau nước mắt. Ai nấy đều vô cùng xúc động. 

Bên ngoài tiếng suối vẫn réo ầm ầm như tiếng vọng từ ngàn xưa dội về. 

Những giây phút im lặng thiêng liêng. 

Mãi sau, Bác mới cất tiếng, giọng trầm trầm: "Các cụ ta qua bao thế hệ 
chiến đấu cho độc lập mà không thành, nhắm mắt mà chưa thấy được dân 
tộc tự do. Chúng ta may mắn hơn nhưng còn phải bao nhiêu hy sinh cố 
gắng. Hôm nay việc phong Tướng cho chú Giáp là kết quả của bao nhiêu 
hy sinh, chiến đấu của đồng bào, đồng chí, chúng ta phải quyết giành 
được độc lập, tự do để thỏa lòng những người đã mất". 

Tiếp đó, Bác giao bản Sắc lệnh cho tướng Võ Nguyên Giáp và nói: "Nhân 
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danh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác trao cho chú hàm 
Đại tướng để chú điều khiển binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó 
thác cho".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến lên một bước nhận tờ Sắc lệnh trong tay 
Bác. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng cầm quân tài giỏi 
mà còn là một nhà lý luận quân sự hàng đầu của Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. Đó là nét nổi bật đặc sắc của nhà quân sự Võ Nguyên Giáp.

Theo TTXVN

------------------------------------------------

Chủ nhật, 6/10/2013 11:36 GMT+7

'Người thầy dạy sử Võ Nguyên Giáp' qua sách và ký ức học 
trò
Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người thầy của nhiều thế hệ học trò, truyền 
cảm hứng mãnh liệt về tình yêu quê hương, đất nước qua bài giảng, qua trang 
sách.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Giới trẻ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Có rất nhiều tác phẩm trong và ngoài nước viết về cuộc đời, sự nghiệp 
của Tướng Giáp. Các sử gia, học giả nước ngoài dành những trang sách để 
ca ngợi vị tướng Việt Nam không tốt nghiệp trường võ bị nào nhưng 
trong quân nghiệp, ông đã làm nên điều kỳ diệu - cùng cả dân tộc thực 
hiện hai cuộc kháng chiến, thắng hai kẻ thù hùng mạnh - thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều trang sách, tác phẩm khắc 
họa và lý giải con người đời thường của Tướng Giáp - một con người làm 
nên huyền thoại từ cội rễ của lòng yêu quê hương, đất nước.
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Đại tướng đọc sách Hồ Chí Minh toàn tập. Sinh thời, ông là Chủ tịch danh dự của Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Ở một phương diện khác, trong lòng nhiều thế hệ học giả, nhà văn, nhà 
báo, Tướng Giáp là người thầy hiền từ, người truyền cho những ai từng 
may mắn là học trò của ông một điều hết sức giản dị, như lời mở đầu của 
một diễn ca mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: "Dân ta phải biết sử ta, 
cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".

Trong cuốn sách biên soạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn của 
tri thức và văn nghệ sĩ (NXB Thanh Niên), nhiều câu chuyện về những 
phẩm chất nhân văn bên trong vị dũng tướng đã được kể lại.
Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn

www.THICHTOANHOC.com 

http://www.THICHTOANHOC.com
http://www.THICHTOANHOC.com


Nhân dịp kỷ niệm 45 chiến thắng Điện Biên Phủ (1999), cựu Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ McNamara có cuộc gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp. Nhà sử học Dương Trung Quốc là một trong những người có mặt ở 
sự kiện này. Cuộc nói chuyện được miêu tả như cuộc đấu trí về mặt ngôn 
từ giữa hai vị tướng lừng danh một thời. Bên cạnh "bộ óc điện tử" 
McNamara, sự nhân văn trong phẩm chất nhà giáo của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp đã gây ấn tượng mạnh. Vị tướng Việt Nam đã dẫn Nguyễn 
Trãi, danh nhân văn hóa thế giới, để nhắc với người Mỹ về triết lý "lấy 
đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo" của dân tộc.

Sau này, Stein Tonnesson - nhà sử học Nauy, người cũng có mặt trong 
buổi nói chuyện, bình luận về cuộc gặp mặt giữa hai vị tướng: "Lần này 
Tướng Giáp lại thắng trong một trận chiến về ngôn từ".

Giáo sư, nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê từng kể lại, năm 1998, Đại 
tướng cùng gia đình tiếp con trai của cố tổng thống Mỹ J.Kennedy. Trong 
suốt cuộc gặp gỡ, Tướng Giáp bộc lộ rõ phong cách của người thầy dạy sử 
năm nào. Lối nói chuyện giản dị, đầy sức thuyết phục của ông về mối quan 
hệ và lịch sử giữa hai nước đã gieo vào lòng chàng trai Mỹ nhiều ấn tượng 
đẹp. 

Sau tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, không ít độc giả tìm đến các nhà sách ở TP 
HCM để tìm mua tác phẩm viết về cuộc đời ông. Ảnh: Vĩnh Tế.

Theo những trang viết của Trung tướng Phạm Hồng Cư, trong giai đoạn 
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1936-1939, nghề chính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là dạy học ở 
trường Thăng Long, Hà Nội. Sau đó, ông tiếp tục học trường Luật và dành 
phần lớn thời gian cho báo chí...

Khi còn là giáo viên, những bài giảng của Đại tướng về lịch sử dân tộc, 
lịch sử các nước, nhất là cuộc Cách mạng Pháp... đã truyền cảm hứng 
mạnh mẽ cho nhiều thế hệ học trò. Những bài giảng ấy bồi đắp lòng yêu 
nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc... Sau này, nhà văn Hoàng Công 
Khanh từng chứng kiến cảnh, một lần vào viện thăm Tướng Giáp, một vị 
giáo sư, tiến sĩ đã ở tuổi gần 80 vẫn khoanh tay lễ phép chào người thầy 
gần 90 tuổi.

Giáo sư Trần Văn Trà, người không trực tiếp ngồi lớp học thầy Giáp, vẫn 
nhớ mãi những tập giáo trình lịch sử do Đại tướng viết nên và được học 
trò truyền tay nhau một thời. Những bài học được cấu trúc rất dễ thuộc, 
dễ nhớ... đã nung nấu trong lòng nhiều thế hệ thanh niên về lý tưởng 
sống sao cho xứng đáng với quê hương, xứ sở.

Tâm niệm cho "dân giàu, nước mạnh" là tâm niệm trọn đời của một người 
thầy hiểu rõ chân lý của lịch sử. Bởi mọi cuộc đấu tranh giành độc lập, tự 
do chung quy lại đều thành công từ sức mạnh của nhân dân, vì nhân dân. 
Cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, trong một cuộc trò chuyện với Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp từng hỏi: "Sau này khi chiến tranh kết thúc, liệu anh Văn 
có về dạy học nữa không?". "Nghề dạy học là nghề tôi yêu thích, song làm 
kinh tế để dân giàu nước mạnh là điều tôi hằng mong", Đại Tướng trả lời.

Nhà văn Sơn Tùng từng có bài viết "Đại tướng người thầy năm xưa và 
mãi mãi" nhắc lại lần hội ngộ tình cờ với một học trò của Tướng Giáp. 
Người học trò, một người dân tộc đến từ Thái Nguyên, lúc này đã là ông 
lão ở tuổi thất thập. Nhưng trong ông vẫn in đậm dấu ấn ký ức về người 
thầy giáo một thời, ở độ tuổi hơn 30 đẹp trai thư sinh, được tổ chức điều 
về vùng cao dạy cho đồng bào dân tộc "Mười chính sách của Việt Minh" 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có cách giảng dạy dễ nhớ dễ hiểu, vừa 
nói tiếng Kinh vừa nói tiếng Tày, soạn cả bài giảng thành thơ bằng tiếng 
Tày, tiếng Thái. Bài thơ 125 câu Việt Minh ngũ tự kinh bằng tiếng Tày 
được người học trò thuộc nằm lòng:

"... Nước ta bị Tây cướp
Đã bảy tám mươi năm
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Chúng đè nén giam cầm
Bắt ta làm nô lệ

Muốn đuổi cho sạch hết
Bọn đế quốc hùng cường
Thì ta phải theo gương
Các anh hùng dân tộc..

Ra đấu tranh hy sinh
Dưới lá cờ Việt Minh
Toàn dân cùng đoàn kết
Cùng đồng tâm hiệp lực
Đánh đuổi bọn hung tàn
Để lấy lại giang sơn
Mưu tự do độc lập

...

Dân khắc bầu chính phủ
Dân có quyền tự do
Được hội họp tha hồ
Được nói bàn phải trái
Được bán buôn đi lại
Trên đất nước nhà mình
Thổ, Mường, Mán, Nùng, Kinh...
Thương yêu nhau thân ái"

Giáo sư Phan Huy Lê khẳng định, cần nhìn nhận Đại tướng như một nhà 
sử học lớn của Việt Nam trong thế kỷ 20. Khi hòa bình lập lại, Tướng Giáp 
đã dành nhiều tâm lực để viết những tổng kết lịch sử, lấy trải nghiệm cuộc 
đời mình làm bài học cho thế hệ sau. Đại tướng là tác giả hàng loạt cuốn 
sách như: Từ nhân dân mà ra, Những năm tháng không thể nào quên, 
Chiến đấu giữa vòng vây, Điểm hẹn Điện Biên, Tổng hành dinh trong mùa 
xuân đại thắng...

Nhiều cuốn sách của ông được dịch sang các thứ tiếng, được các học giả 
dùng làm tài liệu nghiên cứu một chặng đường lịch sử Việt Nam, như 
cuốn How We Won the War, đến nay đã tái bản tám lần và được dùng như 
giáo trình của khoảng 30 trường cao đẳng, đại học ở Mỹ.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 103, hôm 4/10. Ông ra đi, để lại 
cho Việt Nam một biểu tượng huyền thoại. Bên cạnh chân dung một vị 
tướng quân sự, ông là người thầy dạy sử, là người viết nên lịch sử bằng tài 
năng và đức độ của mình.

Vĩnh Tế tổng hợp

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/nguoi-thay-day-su-vo-nguyen-
giap-qua-sach-va-ky-uc-hoc-tro-2890626.html

----------------------------------------

Bác Giáp có 6 cuốn tập hợp chung thành Tổng tập Hồi Ký Võ Nguyên 
Giáp (em định mua nhưng hết hàng, đang hy vọng NXB sẽ sớm tái bản). 
Em có 3 cuốn là Chiến đấu trong vòng vây
Đường tới Điện Biên Phủ, và
Điện Biên Phủ Điểm Hẹn Lịch Sử 

Còn thiếu 3 cuốn là "Từ Nhân Dân Mà Ra"; "Những Năm Tháng Không 
Thể Nào Quên" và "Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng", đặc biệt 
cuốn sau cùng em rất muốn đọc vì muốn biết đánh giá của Đại tướng 
trong giai đoạn này.
---------------------------------
Thứ hai, 7/10/2013 06:19 GMT+7

Tướng Thước: 'Võ Nguyên Giáp là vị tướng toàn năng'
“Ông chỉ giao nhiệm vụ có mấy trang giấy thôi nhưng cả Tây Nguyên giải 
phóng, dẫn tới chiến thắng 30/4”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ sự 
khâm phục với tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tướng Giáp - Bậc thầy nghệ thuật quân sự
Tướng Giáp - 'Ngọn núi lửa phủ tuyết'
Trong suốt cuộc đời, có lẽ tôi không bao giờ quên cái ngày 4/10/2013. 
Bảy giờ tối, nhận được điện thoại báo tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
mất, tôi bần thần cả người. Thế là nước ta mất đi một vị tướng tài ba rồi, 
mất mát này thật lớn lao không gì bù đắp được.

Trong thế kỷ XX, thế giới chắc chẳng có vị tướng nào như Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, người đã đánh bại 10 Đại tướng của Pháp, 4 Đại tướng của 
Mỹ, được cả thế giới vinh danh. Với tôi, tướng Giáp là một thiên tài toàn 
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năng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, khoa học, văn hóa, kinh tế. 
Thậm chí cả đối ngoại, khi nói chuyện với các tướng nước ngoài, họ đều 
bị ông thuyết phục.

Trung tướng Nguyễn Quốc 
Thước nguyên là Tư lệnh Quân 
khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. 
Sau khi về nghỉ hưu năm 1997, 
ông giữ chức Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam.
50 năm cầm quân, ông đã trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, đánh quân Pôn Pốt (Campuchia), quân phản động Lào và 
chiến tranh biên giới phía Bắc. Ngần ấy năm, không riêng gì tôi mà tất cả 
người tham gia chiến tranh đều có những kỷ niệm sâu sắc với tướng 
Giáp.

Tôi có hai kỷ niệm đặc biệt sâu sắc với ông, một là trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, hai là khi đã hòa bình quay về lại quân khu 4 xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân.
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Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ôn lại kỉ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: 
Phương Linh

Sau khi ký hiệp định Paris năm 1972, quân Mỹ rút dần khỏi chiến trường 
Việt Nam, quân Ngụy ngày càng suy yếu. Bộ Chính trị ta lúc bấy giờ ra 
quyết nghị phải giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 và 1976. 
Lúc đó, tôi thay mặt Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên ra gặp Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp để nhận nhiệm vụ giải phóng Tây Nguyên.

Lần đầu tiên tôi gặp tướng Giáp là vào tháng 10/1974 tại nhà riêng của 
ông ở 30 Hoàng Diệu. Lúc này ông vừa đi chữa bệnh dạ dày về, người 
xanh xao nhưng vẫn trò chuyện và lên chiến lược rất nhiệt tình.

Trước khi làm việc, ông hỏi: “Cậu vào miền Nam bao lâu rồi?”. Tôi đáp: 
"Báo cáo Đại tướng, tôi vào từ năm 1964, đến năm 1974 mới được ra 
Bắc". Chắc bác nghe không rõ nên lại hỏi tôi rằng 10 năm được ra Bắc 
mấy lần rồi, bởi quy định ngày đó là cứ 3 năm cán bộ sẽ được ra miền 
Bắc bồi dưỡng 1-2 tháng rồi quay lại.

Nhưng tôi thưa với bác đây là lần đầu tiên và cũng phải may mắn có chiến 
dịch Tây Nguyên tôi mới được ra, chứ không thì chưa chưa chắc. Lúc bấy 
giờ ông mới ngạc nhiên hỏi tại sao Bộ Tư lệnh Tây Nguyên không thực 
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hiện đúng chỉ đạo cho cán bộ ra nghỉ. Thực tế, tôi hiểu rằng trong chiến 
trường, lãnh đạo rất sợ cho cán bộ đánh giặc tốt ra Bắc bởi lúc đó thì lấy 
ai sẽ chỉ huy trong này.

Biết vậy, Đại tướng hỏi tiếp: “10 năm ở chiến trường cậu có biết tình 
hình gia đình thế nào không”. Tôi thật thà rằng 2 năm đầu còn nhận được 
2 lá thư, sau đó không hề có tin tức gì. Bác mới nói: “Cậu không nhớ nhà 
à?”. Tôi dõng dạc: “Báo cáo Đại tướng, tại sao lại không nhớ, nhưng mà 
trước mắt là kẻ thù thì phải gác lại tất cả”.

Nét mặt bác đượm buồn, xúc động nói với tôi “Thôi, bây giờ 10 năm, lần 
này cố gắng vào ít nữa tớ sẽ cho cậu ra miền Bắc dài hơn”.

Qua câu chuyện với tướng Giáp, tôi chiêm nghiệm rằng ngoài việc là một 
vị Tổng tư lệnh tài ba, ông còn là một người cấp trên rất thông cảm với 
cấp dưới. Cách xưng hô thân tình “Tớ” với “Cậu” để lại ấn tượng sâu sắc 
trong tôi, một vị tư lệnh sắt đá với kẻ thù nhưng rất mềm mỏng, nhân ái, 
tình nghĩa với đồng chí, cán bộ cấp dưới. Có lẽ chính cái nhân văn đó của 
người mới thu hút được tình cảm của cán bộ chiến sĩ, khiến toàn quân 
đồng lòng giải phóng dân tộc.

Trước khi trở vào Tây Nguyên, ông lại gọi tôi sang. Những tưởng cấp 
trên sẽ có thay đổi gì nhưng thực tế ông chỉ dặn dò: “Tất cả nhiệm vụ tôi 
đã dặn đồng chí xong rồi, giờ chỉ nói lại hai vấn đề”.

Một là lần đầu tiên quân đội ta đánh vào thành phố lớn - Ban Mê Thuột 
(thủ phủ của Tây Nguyên), muốn đánh nhanh thì phải tổ chức một lực 
lượng thọc sâu bằng bộ binh cơ giới, tức xe tăng và bộ binh thọc sâu vào 
ngay trung tâm. Nếu đánh chậm, địch cố thủ được thì rất khó khăn.

Thứ hai, rất quan trọng, ông dặn dò tình hình chiến trường có thể diễn 
biến rất nhanh, chưa dự báo trước được. “Cậu vào nói với Tư lệnh, tình 
hình có thể diễn biến mau lẹ, người Tư lệnh mặt trận chiến dịch không 
cần chờ lệnh cấp trên mà tùy tình hình quyết đoán”, ông chỉ thị.

Với chiến lược như vậy, chỉ chưa đầy 2 ngày Ban Mê Thuột được giải 
phóng hoàn toàn (từ 10/3 đến trưa 11/3). Ngay sau đó, 3 cánh quân của ta 
theo đường 19, đường 7 và đường 21 ào xuống như thác lũ, thọc vào 
chiếm luôn 3 tỉnh Tây Nguyên. Chiến dịch ban đầu chỉ nói là giải phóng 
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một phần Tây Nguyên nhưng kết quả lại giải phóng được toàn bộ 3 tỉnh, 
vượt ngoài tưởng tượng.

Không chỉ vậy, kế hoạch của Bộ Chính trị dự kiến ta sẽ giải phóng miền 
Nam trong 2 năm, thì chúng ta cũng chỉ mất 56 ngày, từ ngày giải phóng 
Tây Nguyên đến khi tiến vào dinh Độc lập, thống nhất đất nước. Điều 
này để thấy rằng tuy vị Tổng tư lệnh ngồi ở Hà Nội nhưng ông đã dự báo 
được tình hình, cho thấy tài thao lược của người tư lệnh vĩ đại.

Ngồi ngẫm lại, tôi thấy lúc trước ông nói “ít nữa tớ sẽ cho cậu ra Bắc” thì 
chỉ nghĩ chắc tư lệnh động viên tinh thần để vào lại chiến trường cho vui 
vẻ thôi, nhưng sau mới thấy đây như một dự báo trước cho chiến thắng 
năm 1975. Tôi không khỏi thán phục: “Sao ông giỏi thế. Ông chỉ giao 
nhiệm vụ có mấy trang giấy thôi nhưng cả Tây Nguyên giải phóng, dẫn 
tới chiến thắng 30/4”.

Nhưng rồi giải phóng miền Nam xong tôi vẫn chưa thể ra Bắc vì còn phải 
đi đánh quân Pôn Pốt, rồi đến chiến tranh biên giới phía Bắc, sau đó lại 
được điều về làm Tư lệnh quân khu 4. Dù xa vợ con hàng chục năm trời, 
nhưng chính sự tin tưởng vào cấp trên, tôi và đồng đội một lòng hoàn 
thành nhiệm vụ.

Khi hòa bình, tôi lại có dịp gặp lại Đại tướng khi ông về làm việc với 
quân khu 4. Lúc này ông là Phó Thủ tướng, được Đảng giao nhiệm vụ xây 
dựng đất nước, phát triển kinh tế - văn hóa - khoa học. Tuy nhiên, không 
bao giờ ông quên trước hết mình là một Tổng tư lệnh. Do vậy, khi vào 
Nghệ An làm việc với quân khu dưới tư cách Chính phủ, gặp lại tôi ông 
hồ hởi nói: “Mình nhớ cậu rồi. Giờ cậu về đây là phải, thế cậu có thắc 
mắc không”. Tôi nói: “Không, tôi không thắc mắc gì cả. Những gì Đảng 
và quân đội giao thì tôi làm tròn”.

Lúc đó ông nói: “Giờ đất nước thống nhất rồi, không phải đánh nhau nữa 
nhưng phải lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 
Đất nước mình hòa bình nhưng chưa thể yên. Thế cậu đã có giải pháp gì 
chưa?”.

Tôi mới về làm Tư lệnh quân khu 4, qua kinh nghiệm trong chiến trường 
thấy rằng quân chủ lực muốn mạnh thì phải có hậu phương, cơ sở quốc 
phòng, tự vệ, dân quân động viên mạnh. Cho nên bấy giờ, quân khu có 
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chủ trương xây dựng các xã, phường với khẩu hiệu “An toàn làm chủ, sẵn 
sàng chiến đấu”. Tôi báo cáo vậy, Đại tướng nhận xét: “Nghe hay rồi, 
nhưng mà tôi hỏi cậu là bây giờ quân khu 4 đã xây dựng được bao nhiêu 
xã, phường an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu rồi”.

Tôi thưa Thanh Hóa được chừng này phần trăm, Nghệ An chừng này, Hà 
Tĩnh chừng này, Thừa Thiên Huế, Quảng trị, Quảng Bình chừng này. Lúc 
đó, có cả đồng chí ở Hà Tĩnh ngồi đó, ông hỏi “Này đồng chí tỉnh đội 
trưởng Hà Tĩnh, trong mấy chục phần trăm đó thì đồng chí biết được xã 
nào chưa vững mạnh chưa”. Bấy giờ ông tỉnh đội trưởng Hà Tĩnh nói 
rằng còn 14%, mỗi huyện có chừng này.

Nghe xong, ông tuyên dương chúng tôi: “Các cậu đúng là con nhà quân 
sự, đánh giặc là phải giỏi từ cơ sở. Giờ các cậu nắm được như vậy mới 
biết yếu cái gì để sau củng cố lên”.

Từ đó tôi thấy được tư tưởng của tướng Giáp, từ một con người có tầm 
nhìn chiến lược cao nhưng lại đi sâu vào cụ thể, không chỉ trong đánh giặc 
mà còn trong xây dựng đất nước. Đây chính là bài học lớn mà ông đề lại. 
Xây dựng đất nước vững mạnh thì phải xây dựng nền tảng từ con người, 
mà muốn vậy thì phải biết cơ sở như thế nào, ai mạnh, ai yếu. Nếu mình 
nói chung chung, không nắm được cụ thể vấn đề thì khó có thể giải quyết.

Sau này nghỉ hưu chính thức ra Bắc đoàn tụ gia đình, tôi cũng có dịp đến 
thăm Đại tướng, cả lúc ông đang điều trị trong viện 108. Khi biết tin ông 
ốm nặng, những người lính chúng tôi vẫn luôn nói với nhau mong tướng 
Giáp sống lâu.

Giờ hỏi tôi có buồn không khi tướng Giáp mất rồi, ai chẳng đau đớn, ai 
chẳng mong bác sống thọ để giúp ích cho đất nước, nhưng quy luật thời 
gian thì không thể chống lại. Song, hoàn toàn không có cái buồn ủy mị, 
làm mất ý chí, nghị lực của con người. Chúng ta phải biến đau thương 
thành sức mạnh, giống như khi Bác Hồ mất năm 1969, quân đội Việt Nam 
quyết tâm biến đau thương thành hành động để rồi sau đó có trận đánh 
vang dội Tây Nguyên và giải phóng miền Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi để lại tài sản vô giá, đó là ý chí, văn hóa 
cách mạng, tinh thần tự lực, chúng ta phải tiếp tục sự nghiệp đó của người 
để đưa đất nước tiến lên, không chịu thua kém các cường quốc khác.
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Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/tuong-thuoc-vo-nguyen-giap-
la-vi-tuong-toan-nang-2890663.html

----------------------------------------

Thứ hai, 7/10/2013 11:44 GMT+7
 
Dấu ấn xưa và nay của Tướng Giáp trên chiến trường Điện 
Biên
Bộ tham mưu chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, đồi A1, 
D1, hầm Đờ Cát... đều từng in dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 
nay mãi mãi vắng bóng ông.
 Dân Điện Biên Phủ đặt hoa rừng tưởng niệm ở lán Đại tướng
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đồi A1 khi về thăm chiến trường xưa năm 1984. Ảnh tư liệu.
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Đồi A1 ngày nay không còn Đại tướng, cây cỏ mọc xanh um tùm. 

Đại tướng thăm hầm Đờ Cát vào năm 1984. Nơi đây gần 60 năm trước, tướng Đờ Cát chỉ huy 
quân Pháp tại Điện Biên Phủ đã bị các chiến sĩ Điện Biên bắt sống, kết thúc chiến dịch lịch sử có 
ý nghĩa quyết định giành thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Ảnh tư liệu.
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Hầm Đờ Cát ngày nay đã được tôn tạo lại, trở thành di tích lịch sử.
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Đại tướng thăm lại căn hầm mình từng sống và làm việc trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu.
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Căn hầm xưa, nay vắng bóng Người.
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Người dân Mường Phăng tay bắt mặt mừng chào đón Đại tướng trong lần về thăm nơi đây nhân 
kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu.

Cảnh vẫn còn đó nhưng người nay đã không còn.
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Đại tướng chụp ảnh ở tượng đài "Chiến thắng Điện Biên Phủ" nhân 
kỷ niệm 50 năm chiến dịch Điện Biên năm 2004. Ảnh tư liệu.

Tượng đài nay vẫn hiên ngang trên đồi D1. Ngày ngày cả thành phố Điện 
Biên Phủ đều nhìn thấy bức tượng đồng 3 chiến sĩ nâng một em bé Thái, 
cùng lá cờ "Quyết chiến quyết thắng".

Phan Dương
link: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/dau-an-xua-va-
nay-cua-tuong-giap-tren-chien-truong-dien-bien-2890872.html
--------------------------------------
Thứ hai, 7/10/2013 12:43 GMT+7

Những phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
17h ngày 4/10, mạch và huyết áp của Đại tướng có biểu hiện khác thường. 
Chừng 30 phút sau, tim của Đại tướng lạc nhịp, và ông ra đi lúc 18h09, sau 1559 
ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
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‘Ba tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng’
Người dân quê tiếc thương Đại tướng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sĩ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 
năm 1992 - người trực tiếp điều trị, chăm sóc suốt 1.559 ngày Đại tướng 
nằm viện kể, trước 25/8, sức khỏe của Đại tướng xấu đi. Trong tuần 
chuẩn bị sinh nhật cho ông, những người của Ban Sức khỏe Trung ương, 
các giáo sư đầu ngành trong quân đội đã có 3 cuộc hội chẩn về sức khỏe 
của Đại tướng.

"Chúng tôi hạn chế tối đa những cuộc vào thăm hỏi Đại tướng. Những ai 
vào thăm đều phải mặc áo blouse và đeo khẩu trang. Sinh nhật Đại tướng 
phải chuẩn bị hoa nhựa, vì hoa tươi có thể mang theo những vi khuẩn 
không tốt cho cơ thể mà sức đề kháng của Đại tướng đã rất yếu", bác sĩ 
Nhựa nói.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sĩ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 3/10, khi ông đang giao ban trên Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, 
Viện Quân y 108 gọi đến cho biết "sức khỏe của Đại tướng có biến rồi". 
Ngay chiều hôm đó, các chuyên gia lại tiến hành hội chẩn.
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"Tim Đại tướng vẫn hoạt động tốt, nhưng thận hơi yếu. Đại tướng không 
có bệnh gì, chỉ là bệnh tuổi già, như ngọn đèn cạn dầu. 3h sáng 4/10, có 
những diễn biến nguy hiểm cho sức khỏe của Đại tướng, lắm lúc tưởng 
khó qua nổi. Chúng tôi tập trung mọi điều kiện để cứu chữa", vị bác sĩ 
riêng này kể.

Trưa 4/10, trước khi đi họp Hội nghị Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng 
Phùng Quang Thanh đã vào thăm Đại tướng, khi đó ông đã hôn mê. 13h 
chiều 4/10, lúc cuộc hội chẩn diễn ra, mạch và huyết áp của Đại tướng 
vẫn bình thường. Nhưng khoảng 15h thì có biến. Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang sau đó vào thăm và các bác sĩ đã tiên lượng Đại tướng khó có 
thể qua được.

Theo bác sĩ Nhựa, 17h ngày 4/10, mạch và huyết áp của Đại tướng có biểu 
hiện khác thường. "Nếu mạch xuống dưới 70 thì không thể làm gì nữa. 
Khoảng 30 phút sau, tim của Đại tướng lạc nhịp. Chúng tôi không thể làm 
gì nữa. Đến khi Đại tướng ra đi, thời gian dừng ở thời điểm 18h09 trên 
máy báo", người 21 năm chăm sóc Đại tướng kể và cho hay, lúc Đại 
tướng ra đi có đầy đủ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, lãnh đạo và các 
y bác sỹ Bệnh viện 108, gia đình ở bên cạnh.

Qua lời Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, Đại tướng luôn lạc quan cho đến phút 
cuối cùng của cuộc đời. Ông nói rằng, trước quân thù như thế nào thì giờ 
cũng phải vượt qua bệnh tật như thế. "Những lúc Đại tướng bị đau, ông 
không kêu ca, thường nắm tay tôi rất chặt. Tôi biết lúc đó ông rất đau. 
Ông có một sự kiên trì đáng nể", bác sĩ nói.

Khi có người biếu thuốc, Đại tướng đều hỏi bác sĩ Nhựa là: "Tôi có thể 
dùng được thuốc này không?". Hoặc khi uống thuốc thấy có viên thuốc 
khác lạ so với bình thường, Đại tướng để lại cho đến khi hỏi ý kiến của 
bác sĩ riêng. Hơn nữa, Đại tướng rất tin tưởng vào Viện 108 và không có 
ý định đi điều trị ở nước ngoài.
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp điều trị tại Bệnh viện 108 tháng 7/2012. Ảnh: QĐND.

Nói về tin đồn Đại tướng phải thở oxy một thời gian dài trước khi mất, 
bác sĩ Nhựa khẳng định, Đại tướng minh mẫn, nói chuyện được cho đến 
lúc hôn mê ít ngày và sau đó qua đời. "Tôi vẫn nói chuyện hằng ngày với 
Đại tướng. Nhưng chúng tôi hạn chế cho ông tiếp xúc, trừ những trường 
hợp đặc biệt", bác sĩ Nhựa nói thêm.

Cũng theo bác sĩ Nhựa, Đại tướng có chế độ sinh hoạt rất khoa học, sống 
giản dị, hài hòa. Hằng ngày, ông dậy sớm, đi bộ, tập thiền, sau đó ăn sáng 
và làm việc. Ăn và nghỉ trưa xong, ông thường làm việc tới 16h30. Ông 
ăn uống giản dị, theo thực đơn của phu nhân nhưng có sự tư vấn của bác 
sỹ. Ông thích món thịt kho trứng, khi vào Viện 108, thỉnh thoảng ông vẫn 
dùng món này.

"Đại tướng không ưu tư, suy nghĩ nhiều vào những việc không cần thiết. 
Những gì cần suy nghĩ, ông suy nghĩ rất thấu đáo sau khi đã nghĩ xong 
rồi thì bỏ ra khỏi đầu. Tâm hồn ông thanh thản", Đại tá Nguyễn Văn Nhựa 
nói thêm.
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Theo Tiền Phong

link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/nhung-phut-cuoi-cung-cua-dai-
tuong-vo-nguyen-giap-2890822.html

--------------------------------------------

Thứ ba, 8/10/2013 06:15 GMT+7

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Hồ Chủ tịch
Trước nhiều thời điểm lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc để đưa ra những quyết định trọng đại.

Lễ phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời kỳ 1975 đến nay
1954 - 1975
trước 1954
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 
ngày 2/9/1945. Bức ảnh được chụp ngay sau khi Hồ Chủ tịch 
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. "Đúng lúc cụ Hồ và ông Giáp 
đã ngồi vào xe và xe chưa lăn bánh, tôi nhào tới đưa máy vào 
khoang cửa và nói: Thưa cụ, vừa rồi trên kỳ đài đông quá, con 
không chụp được ảnh cụ. Xin cụ cho phép con được lấy một 
hình của cụ. Cụ Hồ khẽ gật đầu. Nhưng lúc ấy, cụ Hồ đang 
đội mũ. Trời đã về chiều. Cái mũ cát vành rộng lại che mất 
nhiều ánh sáng. Tôi đánh liều: Thưa cụ, con muốn cụ hạ chiếc 
mũ xuống ạ. Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý tôi. 
Ông đưa tay lên hạ cái mũ của cụ Hồ đang đội và nhìn tôi, 
nói: Này thì bỏ mũ xuống", nhiếp ảnh gia Võ An Ninh kể lại 
trong cuốn "Ở với Người - Ở với Đời".
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Theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh, nhóm tình báo Con Nai (Deer Team) 
thuộc Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ (OSS), tiền thân của Cơ quan 
Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã nhảy dù xuống Tân Trào tháng 
7/1945 để giúp đỡ huấn luyện các chiến sĩ Việt Minh đánh Nhật. Cụ Hồ 
và Tướng Giáp chụp chung với nhóm tình báo đặc biệt này.
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Cụ Hồ và Tướng Giáp tại vườn Bắc Bộ phủ cuối tháng 
8/1945.

Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp (đầu tiên, hàng trước) trong Chính 
phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 
9/1945.
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Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lê 
Đức Thọ ăn cơm tại chân đèo Re phía Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 
10/1948.
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Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp tại An toàn khu Định Hóa năm 1947.
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Trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Giáp bàn bạc kế hoạch chiến dịch năm 
1950.
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Tại căn cứ Việt Bắc, Hồ Chủ tịch, Tướng Giáp và lãnh đạo Đảng quyết 
định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 1953.
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Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trước khi Đại tướng lên đường, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh hỏi: "Chú đi xa như vậy chỉ đạo chiến trường có gì trở 
ngại?", Đại tướng trả lời: "Thưa Bác! Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề 
quan trọng khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị". Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói: "Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định rồi 
báo cáo sau". Khi chia tay, Chủ tịch chỉ thị: "Trận này rất quan trọng, 
phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh. Không chắc thắng không 
đánh".

Tướng Giáp cùng các chiến sĩ Điện Biên mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ 
Chí Minh hôm 19/5/1954.
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Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh chung trong dịp kỷ 
niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1962.
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Ngày 11/1/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp (thứ hai từ bên phải) gặp đoàn đại biểu Anh hùng Chiến sĩ 
thi đua các lực lượng vũ trang quân Giải phóng miền Nam ra thăm miền 
Bắc.
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Tháng 4/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tướng Giáp tiếp các chiến sĩ 
lái máy bay chiến đấu đã bắn rơi nhiều phi cơ Mỹ.

Ảnh tư liệu của TTXVN

link: http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-voi-ho-
chu-tich-2890528.html

---------------------------------------

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến công cuối cùng

> Chuyên trang về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TPO - Cả nước đang hướng về Thủ đô, những giọt nước mắt lăn dài trên gương 
mặt đồng bào, dòng người xếp hàng lặng lẽ và thành kính trên những con phố dẫn 
đến số nhà 30 Hoàng Diệu...
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Mọi người đến đây, để được lần cuối tạm biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Trước khi báo chí ở Việt Nam và thế giới đưa tin về sự ra đi của Đại tướng, thông tin 
được cộng đồng mạng xã hội lan truyền khá nhanh.

Ảnh, những lời tiếc thương vô hạn, những kỷ niệm. những chiến công, những cảm xúc về 
Đại tướng... được trân trọng "post" lên. Ai cũng day dứt, cũng xót xa, cũng đau đớn như 
đang mất đi chính người thân yêu nhất của mình.

Cả thế giới đang nhắc lại những chiến công của Đại tướng. Hơn một thế kỷ làm người, 
nhân cách và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thu phục nhân tâm của nhiều 
thế hệ Việt Nam và cả những người bạn quốc tế. Và ngày Đại tướng vĩnh viễn chia tay với 
cuộc sống, nhiều người cho rằng, đó cũng là ngày Ông đã ghi dấu chiến công cuối cùng 
của cuộc đời mình: Sự ra đi của Đại tướng đã mang lại Niềm Tin cho những người đang 
sống.

Trí tuệ, lòng yêu nước, nhân cách, tài năng và cuộc sống bình dị của Đại tướng, đã được 
cả thế giới ngưỡng vọng và ghi nhận.

Những đôi mắt u buồn, những giọt nước mắt héo hắt trên gương mặt của rất nhiều thế hệ 
người lính, người dân Việt Nam từ trẻ đến già, cứ lặng lẽ xếp những hàng dài để được 
một lần cuối chào tạm biệt Đại tướng. Những thế hệ hôm nay, những người con Việt Nam, 
một lần nữa được nhắc nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, được nhắc nhớ về một 
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nhân cách sống có một không hai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và Niềm Tin đã thực 
sự trở lại với tất cả chúng ta.

Dung dị và nhẹ nhõm, cả cuộc đời Đại tướng đã sống và chiến đấu cho đồng bào mình, 
để đến ngày tạm biệt cuộc sống, Ông đã khơi dậy trong mỗi người dân Việt, một tình yêu 
và niềm tin về những giá trị nhân văn, sự hy sinh và dâng hiến được trở lại mạnh mẽ.

23 tuổi, lần đầu tiên tôi được đến chúc mừng Đại tướng nhân dịp 22/12/2003. Năm ấy, Đại 
tướng đã rất mệt, nhưng Ông vẫn rất tinh tường và hầu như không nói câu nào thừa. Đại 
tướng bắt tay tôi, cười hiền hậu lắm và hỏi rằng: "Nghề Báo cần sự dũng cảm, cháu có 
làm được không?", tôi trả lời rất nhanh: "Cháu làm được ạ". Lúc đó, một người trẻ như tôi, 
đã như được tiếp thêm lửa để có thể cháy hết mình với con đường đã chọn. Nhưng giờ 
đây, không chỉ thế. Niềm Tin mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khơi dậy trong lòng mỗi 
chúng ta, những người đang sống, về một nhân cách sẽ còn mãi với mạch nguồn cảm 
xúc sáng tạo, hy sinh và cống hiến.

Sau khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tiếp tục 
mang đến cho đồng bào của Ông về niềm tin tuyệt vời ấy.

Hợp xướng ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong liveshow Bài Hát Yêu Thích:

Ngọc Đinh

link: http://www.tienphong.vn/giai-tri/649384/Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-va-chien-
cong-cuoi-cung-tpov.html

-----------------------------------

Chuyên trang Võ Nguyên Giáp: http://www.tienphong.vn/vo-nguyen-giap/Index.html

------------------------------------

Chủ nhật, 6/10/2013 05:49 GMT+7

Những bài thơ nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp
Trước sự ra đi bất ngờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn đọc đã gửi về 
VnExpress hàng trăm bài thơ chia sẻ sự tiếc thương, tiễn biệt.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 'như chim đại bàng bay về nơi vô tận'
Người gửi: Hoa Huyền

Đưa tiễn Anh Văn* ngoại bách xuân
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Suốt đời theo Đảng, sống vì dân
Cao tầm, bản lĩnh, tâm trung nghĩa
Đại Nhẫn, kiên cường, đức-chí-nhân

Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng
Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần
Năm châu, bốn biển lưu tên tuổi
Đệ nhất lừng danh Đại tướng quân.

(*)Anh Văn là bí danh của Đại tướng

Người gửi: Đỗ Bình Giang

ĐẠI nghĩa xưa nay trừ cường bạo,
TƯỚNG tài trước vốn địch muôn quân.
VÕ công lừng lẫy, "Trung với Nước",

NGUYÊN vẹn tấm lòng, "Hiếu với Dân".
GIÁP trụ đơn sơ, manh áo vải,

THỌ tựa Nam Sơn, trải trăm mùa.
BÁCH chiến, bách thắng, khi Võ tướng.

NIÊN thuận, vũ hòa, lúc Văn quan.

Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn

Dẫu biết sinh - tử là lẽ thường
Nhưng lòng vẫn nặng nỗi đau thương

Đôi bờ mi ướt, nhòa dòng lệ
In bóng hình Ông - vị tướng tài.

Người gửi: Phạm Văn Thắng

Có một người con của nước non,
Trăm năm nhân - nghĩa được vuông tròn

Khuất bóng sao khuê về tiên tổ
Ngàn năm danh giá mốc vàng son

Người gửi: Đỗ Thị Quý, vợ một người lính

KÍNH VIẾNG ĐẠI LÃO TƯỚNG QUÂN!
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VÔ vàn nhịp đập triệu con tim,
CÙNG nhau thổn thức tiếc người hiền

THƯƠNG người tài đức, vừa hiển thánh!
TIẾC đấng hùng anh, mãi linh thiêng.
ĐẠI nghĩa cứu dân, xây dựng nước,
TƯỚNG tài diệt giặc, giữ non sông.

VÕ giỏi, văn hay lừng thế giới.
NGUYÊN khí quốc gia, vọng muôn đời.
GIÁP thiêng che chở, triệu triệu người.

Người gửi: Hương Hoàng

Nghe tin Đại Tướng mây ngàn
Trái tim nhỏ lệ vô vàn tiếc thương
Cuộc đời chinh chiến dặm trường

Đánh hai đế quốc trên đường chông gai
Để cho ánh nắng ban mai

Chiếu soi sáng mãi đức tài thánh nhân
Sống thời Đại tướng của dân

Ra đi non nước bần thần nhớ mong...

 
Người gửi: Venis Nguyễn

Ông đi nhẹ nhàng nhé ông ơi!
Luyến tiếc khôn nguôi cả đất trời
Tưởng nhớ người con của tổ quốc
Triệu lòng thành kính khắp nơi nơi
Miền trung bão lụt nước còn dâng

Ông mất buồn thêm đến muôn phần
Mong sao hồn đến nơi cực lạc

Thoải mái, an bình, chẳng phân vân

Người gửi: Nguyễn Ngọc Tiên

Không thể ngăn dòng nước mắt rơi
Nghe tin đại tướng đã qua đời

Thủ lĩnh tiên phong người dân Việt
Anh hùng giải phóng của loài người.
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Bác đã ra đi với đất trời
Về cùng Thầy, bạn chốn xa xôi

Thường tình sinh lão rồi bệnh tử
Mà lòng đau thắt nỗi ngậm ngùi.

Đây đất Điện Biên rất hào hùng
Đây dòng Lệ Thủy vẫn mênh mông
Đây trời Hà Nội ngày thu cuối

Nghiêng tạ công ơn tiễn biệt người.

Xin chào đại tướng của nhân dân
Xin nhớ theo gương đức anh hùng

Phấn đấu hết mình vì tổ quốc
Để lòng không thẹn với cha ông.

 
Người gửi: Phước Hải

Sao thấy dạ thắt lòng đau
Người đi dẫu biết từ lâu vẫn buồn

Quân dân cả nước bồn chồn
Trông về phương Bắc ôn tồn bác khuyên.

Quân dân cá nước ba miền
Sắc son đoàn kết như kiềng ba chân

Kẻ nào xâm phạm nước Nam
Đánh cho tan tác, nói làm nhất tâm.

Người đi nhẹ gót âm thầm
Người đi để lại tình thâm muôn người

Dân quân đầy ánh sáng ngời
Rọi soi chí hướng, tuyệt vời chiến thư.
Pháp, Mỹ, Bành Trướng,... kình ngư
Tháng năm xưa cũ Ta Lư tiếng đàn

So dây nối nhịp âm vang
Nước non chung hướng sao vàng tung bay.

Hỡi người xưa của ta nay
Ngàn năm chung một cánh tay anh hào

Hôm nay Bác vẫy tay chào
Ra đi về với Hồng Bào Tổ Tiên.

Chung bàn luận giải Hùng Thiêng
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Cho non nước Việt vĩnh miên an trường
Chúng con mất một tình thương

Chí cao nguyện chắc dây cương thẳng đường.
Võ cao khéo trở nhún nhường

Nguyên phong lẫm liệt bao phương tỏ tường
Giáp vòng thế giới soi gương

Tài cao chí cả tình thương đắp bồi.
Hiền nhơn anh lạc về trời

Việt Nam hậu thế ngàn đời tiếc thương!
 
 
Người gửi: Ngo Them
 

Vẫn biết Người đã yếu lắm rồi
Ngày về bên Bác chẳng xa xôi
Mà sao nghe tin lòng nghẹn lại

Khóe mắt rưng rưng lệ đắng môi...
 
 
Người gửi: Hải Vân

Việt Nam, Lệ Thủy - Quảng Bình
Sinh ra vị tướng ân tình quê hương

Tay gậy, tay súng, tay gươm
Tay nghiên, tay bút chiến trường tấn công

...
Điện Biên bi tráng hùng ca

Vang danh thế giới phương xa tự hào
...

Hòa bình cuộc sống êm đềm
Bác vẫn bày tỏ nỗi niềm cháu con

Tuổi bác tuy không còn son
Ý chí nước chảy đá mòn không phai

Sáng nay qua báo qua đài
Nghe tin bác mất bi ai trong lòng
Đau buồn thương xót nhớ mong
Chỉ biết bày tỏ tấm lòng bác ơi

Bác Giáp ơi hỡi bác ơi
Mong bác yên nghỉ đất trời thiên thu
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Người gửi:Nhật Minh

"VĨNH phúc trời Nam tinh tú soi
BIỆT ly phút ấy đến nơi rồi

ĐẠI nhân đại nghĩa lưu thiên cổ
TƯỚNG sỹ ngàn quân được mấy người?

VÕ nghiệp vinh danh sách sử lưu
NGUYÊN vẹn trung kiên buổi xế chiều

GIÁP trận hay bình, dân đều yêu!"

Người gửi: Yuri Trang

Bác đi lặng lẽ một ngày thu
Về với Hùng Vương, với cụ Hồ

Con nghe hồn Nước nghiêng tiễn Bác
Xin kính dâng Người đôi lời ru...

Bác ngủ ngon nhé Bác của con
Bác của muôn người, của nước non

Mùa thu đưa Bác vào hồn đất.

Người gửi: Lê Linh

Bác đã đi rồi bác Giáp ơi
Nghìn thu vang vọng mãi tên Người
Dâng nén hương lòng đưa tiễn bác
Kính cẩn nghiêng mình lệ tuôn rơi.

Người gửi: Huệ Lai

Non sông, Đất nước mãi ơn Người.
Ra đi để lại cho con cháu.
Độc lập tự do mãi muôn đời

Cầu mong cho linh hồn Đại tướng
Nhẹ cánh bay về cõi vĩnh hằng.

Người gửi: Trần Kỳ Phong
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Dòng thơ này cháu viết về Đại tướng
Là dòng thơ ào chảy từ trái tim

Là cảm xúc không nói nổi nên lời
Là nước mắt chan hoà trên trang giấy.

Bác Giáp ơi sao bác đi nhanh quá
Cả non sông đau xót đến bàng hoàng
Trời đất buồn lòng người sao tê tái

Tiếng khóc nghẹn nức nở mãi không nguôi

Hồi tưởng về ngày đại thắng mùa xuân
Ngày toàn quân tiến vào dinh Độc Lập

Có công lao âm thầm mà to lớn
Của Đại tướng-vị tư lệnh tối cao

Kì danh nhất mực anh hào
Tư duy sắc sảo mưu cao kế tài

Một Việt Nam đến nay bền vững mãi
Một Điện Biên hoa đỏ những mùa xuân

Một đội quân vừa gần gũi dễ gần
Vừa anh hùng,chí nhân,lại bất khuất
Ấy là nhờ trái tim hồng dìu dắt

Của Cụ Hồ và bác Giáp kính yêu

Nay bác Giáp đã mỉm cười nhắm mắt
Trong vòng hoa đến từ khắp năm châu

Trong sự thương tiếc và ngả mũ cúi đầu
Của toàn thể nhân dân và chiến sĩ
Kể cả kẻ thù lẫn người đồng chí

Không có ai là không kính phục người

Từ Cuba phía châu Mĩ xa xôi
Đến Hà Nội thủ đô của nước Việt

Cánh bồ câu báo tin đau li biệt
Rằng :Người *** chân chính bậc nhất, ôi!

Hãy an tâm với giấc ngủ nghìn đời
Và yên lòng nghỉ ngơi trên đất mẹ

Tổ quốc này vẫn đẹp và vẫn se:
Tự hào về tướng Giáp của chúng ta!

Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
www.THICHTOANHOC.com 

http://www.THICHTOANHOC.com
http://www.THICHTOANHOC.com


Người gửi: HHT

Lệ Thuỷ quê mình đang chống chọi với mưa giông
Sao Người vội vàng tìm về chốn hư không

Ôi con cháu biết còn đâu trông ngóng

Đồng bào ta luôn chảy dòng máu nóng
Máu Lạc Hồng như con sóng giữa đại dương
Theo bước Người con cháu mãi theo gương
Mãi vững bước trên con đường chủ nghĩa

Ôi nhớ sao quên một thời son trẻ
Trang sử hồng một nét vẽ sơ khai

Người tô đậm thêm cho dân tộc một hình hài
Hình đất nước trên tượng đài chiến thắng

Tây Bắc quê mình chín mùa hoa ban trắng
Người đã đem về một chiến thắng tới năm châu

Cho Đà Giang luôn xanh mãi một màu
Cho tim Bác vững mưu cầu độc lập

Chính thắng tà xưa nay là quy luật
Nhưng Mỹ hung tàn vội cướp giật mất tự do

Chưa hoà bình dân ta đã phải lo
Đánh giặc Mỹ cho nước nhà thống nhất

Người chẳng quan tâm những điều được mất
Cho riêng mình vì thống nhất giang san

Dù Mỹ cho ta về với chốn điêu tàn
Người vẫn nói Việt Nam ơi thần tốc

Ba mươi tháng tư khi chúng ta độc lập
Đại tướng già lau nước mắt mừng vui

Dẫu bờ môi và ánh mắt vẫn cười
Nhưng sâu thẳm trái tim Người sâu lắng

Nay dân tộc ta đã giành chiến thắng
Làm cách nào có cuộc sống âm no
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Vì hoà bình vì độc lập tự do
Người đã cống hiến một đời cho Tổ Quốc.

Nay Người ra đi con cháu Người đang khóc
Người lính già mái tóc bạc sương sa.

--------------------------

Vị tướng già
"Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây
Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu".
Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
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-Anh Ngọc-
---------------------------------

Sách hay về Tướng Giáp

- "Lịch sử sẽ ghi nhớ về  ông không chỉ như một vị danh tướng 
tài ba bậc nhất, mà còn là một bậc trí giả với nhân cách cao vời - một 
nhà báo sắc bén và nghiêm cẩn, một sử gia lừng danh", nhận định của 
cây bút Lady Borton (Mỹ).

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
3 tác phẩm điện ảnh tâm huyết về Tướng Giáp
Báo VietNamNet xin trân trọng gửi tới độc giả một số cuốn sách có giá trị 
lịch sử, có bề dày nghiên cứu và được đánh giá cao, viết về cuộc đời vị đại 
tướng tài ba của dân tộc - đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sách đã được xuất 
bản tại Việt Nam. 
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1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ  (xuất bản năm 2004) - Tác giả: 
Phạm Hồng Cư

Cuốn sách là kết quả 10 năm sưu tầm tư liệu và nghiên cứu của Trung 
tướng Phạm Hồng Cư (nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân 
đội nhân dân Việt Nam) về quãng thời gian trước tuổi 20 (từ năm 1911 đến 
năm 1931) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng nhờ quá trình tìm tòi và 
nghiên cứu này, Trung tướng Phạm Hồng Cư đã xác định được tiệm cận 
nhất ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ngày 25/08/1911 so với 
các tài liệu khác cả ở Việt Nam và quốc tế. 

Tác giả đã có dịp tiếp xúc với Đại tướng, phu nhân Đặng Bích Hà, ông Võ 
Thuần Nho - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - em ruột Đại tướng.., được 
đọc các bức thư gia đình của Đại tướng - những kỷ vật quý báu đã được 
lưu giữ hơn nửa thế kỷ. Đặc biệt hơn nữa, Trung tướng  Phạm Hồng Cư đã 
có cơ hội gặp gỡ với thân mẫu của đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Bên cạnh tác phẩm "Võ Nguyên Giáp" của sử gia Pháp Georges Boudarel 
- cuốn sách này đã bù lấp lại khoảng trống lớn mà các tác giả trong và 
ngoài nước không đề cập - hoặc chỉ đề cập phác qua về tuổi thơ và tuổi trẻ 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm kể lại, thuở nhỏ, Đại tướng học 
rất giỏi. Ông đỗ đầu kì thi tốt nghiệp bậc sơ học (certificat d’étudé 
primaires) ở tỉnh Quảng Bình nhưng sau đó lại trượt kì thi vào Quốc học 
Huế. Năm 1924, ông thi đỗ, tham gia phong trào yêu nước và từng bị đuổi 
học vì tổ chức bãi khóa ở trường trong chuỗi hoạt động hưởng ứng để tang 
cụ Phan Chu Trinh.

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tập hồi kí (xuất bản năm 2006) - 
Tác giả: Võ Nguyên Giáp
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Một bộ tư liệu đặc biệt quý giá, tổng tập hồi ký gồm sáu cuốn của Ðại 
tướng Võ Nguyên Giáp: Từ nhân dân mà ra, Những năm tháng không thể 
nào quên, Chiến đấu trong vòng vây, Ðường tới Ðiện Biên Phủ, Ðiện Biên 
Phủ - điểm hẹn lịch sử, Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi dấu ba mốc son chói lọi: Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám, Ðiện Biên Phủ và mùa Xuân 1975 đại thắng. Nhân dân 
Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng như không thể làm 
được giữa thế kỷ 20. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc 
địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc 
đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức mạnh của chính mình, nêu một tấm 
gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới.

Trong quá trình cùng với Bộ Chính trị chỉ đạo kháng chiến, Ðại tướng Võ 
Nguyên Giáp đã có nhiều tác phẩm, luận văn chính trị quân sự, bài viết, 
bài nói... góp phần chỉ đạo quân và dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến. 
Ðặc biệt, những thời điểm, những giai đoạn có tính chất bước ngoặt lịch sử 
của dân tộc, Ðại tướng đều có những tác phẩm hồi ký, được thể hiện toàn 
bộ trong Tổng tập hồi ký này.

3. Sách ảnh: "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" (xuất bản 
năm 2011)
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Cuốn sách ảnh  "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" do Cục Thông 
tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản nhân kỷ niệm 100 
năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây thực sự là một tài liệu 
quý để lưu giữ truyền thống cách mạng và lịch sử dân tộc.

Sách được in khổ 21x24 cm, dày 212 trang, song ngữ Việt - Anh. Gần 300 
bức ảnh trong sách đã khái quát một cách chân thật, sống động về cuộc đời 
và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đại tướng - một vị tướng tài ba, một 
nhà cách mạng nổi tiếng, một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, một người con ưu tú của đất nước, được nhân dân cả nước yêu mến 
và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. 

Một số bức ảnh quý trong cuốn sách này đã được báo VietNamNet đăng 
tải. Độc giả có thể xem lại TẠI ĐÂY
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4. Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh (xuất bản năm 
2010) - Tác giả Trần Trọng Trung 

Trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam tính đến nay, có lẽ người duy 
nhất được phong hàm một lần, và phong tột đỉnh ngay, không ai khác là 
Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Trong lịch sử vệ quốc của 
nhiều nước, hiếm có trường hợp nào một vị chỉ huy lại bắt đầu sự nghiệp 
quân đội của mình từ việc gây dựng lực lượng. Ngày 22/12/1944, tại khu 
rừng mang tên danh tướng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân được thành lập do Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Từ buổi sơ 
khởi với 34 chiến sĩ ấy, một quân đội nhân dân hùng hậu đã trưởng thành 
nhanh chóng và lập công liên tiếp từ nhỏ tới lớn.
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Các vị danh tướng thời đại Hồ Chí Minh đều có chung một phẩm chất 
được gọi là: "Anh bộ đội cụ Hồ”. Quân đội Việt Nam từ nhân dân mà ra, 
do nhân dân mà trưởng thành, tình quân dân như cá với nước. Vì vậy, các 
vị tướng lĩnh đều biết quý trọng xương máu của chiến sĩ. Chiến tranh 
không thể tránh khỏi đổ máu. Thế nên cách tốt nhất để hạn chế xương máu 
chiến sĩ là: Đã đánh phải thắng; Thắng mà không phải, hay ít đổ máu mới 
là chiến thắng thực sự. 

Với Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, việc quý máu xương chiến 
sĩ là phải làm sao có những sách lược, phương châm tác chiến hiệu quả 
nhất. Để bù đắp vào vốn tri thức quân sự không được đào tạo bài bản, Đại 
tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thường xuyên tìm tòi trong lịch sử 
giữ nước của ông cha ta. Vốn không nề hà bất kỳ công việc nào mà Đảng 
giao phó, kể cả công việc mà nhiều người cho là không hợp với ông, 
những nỗ lực của cá nhân ông đã mang lại những đổi thay to lớn. 

Đại tướng đã thực hiện tốt lời Bác khuyên: "Việc gì có lợi cho dân cũng 
phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân cũng phải hết sức tránh”. Sau khi 
nghỉ hưu, Đại tướng  vẫn đau đáu nỗi niềm vì nước vì dân, suy tư và góp ý 
nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước... 

5. Võ Nguyên Giáp (xuất bản năm 2012) - Tác giả: Georges Boudarel  
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Cuốn sách được giới sử học Pháp đánh giá là một trong những tác phẩm 
giá trị nhất viết về nhà quân sự lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Tác giả của nó - 
sử gia Georges Boudarel biết sử dụng tiếng Việt thành thạo. Nhờ đó, ông 
có thể tham khảo nhiều tư liệu chính thống của Việt Nam, kết hợp với 
nhiều nguồn sách báo nước ngoài nên trong cuốn sách của ông có nhiều tài 
liệu và nhiều quan điểm, đánh giá mới mẻ. Ông đã khắc họa chân dung 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ khi còn là một cậu bé cho tới khi trở thành 
vị chỉ huy của quân đội Việt Nam trong sự tham chiếu, so sánh giữa nhiều 
nguồn tư liệu khác nhau. 

Ngoài những chi tiết nói về những chiến tích của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp - không có gì khác biệt so với các cuốn sách khác của các tác giả 
phương Tây - còn có những chi tiết rất thú vị cho chúng ta biết về cậu học 
sinh trung học Võ Nguyên Giáp đã kiên cường trước những âm mưu của 
kẻ thù như thế nào. Những mua chuộc đã cho một kết quả ngược lại. 
Chàng trai trẻ Võ Nguyên Giáp đã trở thành học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 
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Một sử gia Pháp khác đã bình luận về tướng Giáp trong cuốn sách này: 
"Một mình ông chống lại khoảng 15 sĩ quan cao cấp được đào tạo bài bản 
tại ở các trường quân sự phương Tây! Cuộc đấu tranh xem ra không cân 
sức... "

6. "Không phải huyền thoại" (xuất bản năm 2010) - Tác giả: Hữu Mai 

"Không phải huyền thoại" là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp và cao trào 
chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhà văn Hữu Mai với mối quan hệ đặc biệt với nhân vật của mình, đã có 
cuộc hành trình trên trang giấy để tìm ra đâu là khía cạnh phi thường của 
một con người giữa quan hệ với muôn người, những ảnh hưởng đến sinh 
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mệnh và cục diện chiến cuộc, đâu là khía cạnh chân thực của những nét 
ngoại cỡ của tầm vóc lịch sử.

Về cuốn tiểu thuyết hiếm có này, độc giả Đinh Hoàng Minh (Tp HCM) 
viết: "...sống động đến từng chi tiết. Một anh "Văn" hiền lành như thư 
sinh, khuôn mặt nghiêm cẩn nhưng cũng luôn tươi cười. Ẩn sâu trong vị 
Đại Tướng là một tinh thần thép, một nhân cách lớn... một con người vượt 
lên trên cả những lý thuyết học thuật quân sự, táo bạo trong chiến thuật. 
Người đời sau khi nghiên cứu lại những trận chiến của Đại Tướng, người 
ta còn phải sửng sốt thốt lên "Không thể tin được, ông ấy thật điên rồ"...

Còn độc giả Phạm Thành Trung (Hà Nội) thì bình luận: "Tác giả đã viết 
tác phẩm này một cách nhẹ nhàng, chân tình và gần gũi, nhưng vẫn hết sức 
tinh tế và giàu cảm xúc. Chân dung một vị đại tướng tài năng, một nhân 
cách lớn của dân tộc hiện lên trên mỗi con chữ, khắc sâu vào lòng người 
đọc một hình ảnh sống mãi với thời gian." 

Tổng hợp danh sách hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo 
lời nhà sử học Dương Trung Quốc, mỗi cuốn đều có tầm quan 
trọng và đánh dấu những thời kì lịch sử khác nhau của dân tộc, 
không thể bỏ qua một cuốn nào. 

Hồi ký tiếng Việt
Vấn đề dân cày (đồng tác giả với Trường Chinh), 1938;
Đội quân giải phóng, 1950
Từ nhân dân mà ra, 1964;
Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử, 1964;
Mấy vấn đề đường lối quân sự của Đảng, 1970;
Những năm tháng không thể nào quên, 1970
Vũ trang quần chúng cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân, 
1972;
Những chặng đường lịch sử (gồm 2 tác phẩm đã in trước đó là Từ 
nhân dân mà ra và Những năm tháng không thể nào quên), 1977;
Chiến đấu trong vòng vây, 1995;
Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
1979;
Đường tới Điện Biên Phủ;
Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử;
Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, 2000.

Hồi ký tiếng Anh
 Unforgettable Days, Vo Nguyen Giap, NXB Thế giới, 2003
 Dien Bien Phu, Vo Nguyen Giap, NXB Thế giới, 2004
 Fighting under Siege, Vo Nguyen Giap, NXB Thế giới, 2004
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Vân Sam
---------------------

Trong giây phút xúc động, một phụ huynh từng có hai con học ở trường đã 
gửi những câu thơ đầy ý nghĩa về Đại tướng:

Tổ quốc lâm nguy, Thầy dụng “Văn vào Võ”
Đất nước Thanh bình, Cụ vận “Võ thành Văn”
"Thăng Long” nức tiếng “Anh Hùng”
Phải chăng luôn sáng chất Văn của Người.

Link: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/143810/thang-long-mai-in-bong--
thay-dai-tuong-.html

-----------------
THẾ GIỚI
-----------------
General Giap: military genius, humbler of the 
West
By Catherine BARTON (AFP) – 4 days ago 

1
HANOI — General Vo Nguyen Giap, who died Friday aged 102, was considered 
one of history's greatest military strategists and was the architect of Vietnam's 
stunning battlefield victories against France and the United States.
Second only to late revolutionary leader Ho Chi Minh as modern Vietnam's most 
revered figure, the former history teacher's first military lesson came from an old 
encyclopedia entry about the mechanism of a hand grenade.
The son of a poor scholar, he went on to defeat Vietnam's colonial masters in 1954 
at Dien Bien Phu, the battle that ended French rule in Indochina and started direct 
US involvement leading to the Vietnam war.
Over the next two decades the founding father of the Vietnam People's Army, 
whose guerrilla tactics inspired anti-colonial fighters worldwide, again led his forces 
to victory with the fall of Saigon on April 30, 1975.
"When I was young, I had a dream that one day I would see my country free and 
united," Giap later recounted in a PBS interview. "That day, my dream came true."
Giap's brilliance as a strategist places him "in the pantheon of great military 
leaders" with the Duke of Wellington, Ulysses S. Grant and General Douglas 
MacArthur, wrote American journalist and author Stanley Karnow.
"Unlike them, however, he owed his achievements to innate genius rather than to 
formal training."
Others have pointed to the tremendous human toll Giap was willing to incur in the 
struggle for liberation, which left millions of Vietnamese dead on the battlefield.
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Classroom to battlefield
Born on August 25, 1911 in a village in central Quang Binh province, Giap was an 
admirer of Napoleon and Sun Tzu but did not always appear destined to become a 
soldier.
Fluent in French, he studied political economy in Hanoi before teaching history and 
literature at a college and working as an underground journalist.
A member of the Indochina Communist Party, he fled to China in 1939, where he 
joined Ho, the enigmatic leader who had planned the revolution during decades in 
exile.
Giap's wife, who stayed behind with their newborn child, died in a French prison, a 
personal tragedy that would fuel Giap's anti-colonial fervour.
He returned with Ho to Vietnam's northern jungles in 1941 to train an army of 
revolutionary peasant soldiers and co-founded the Viet Minh.
Giap's Maoist-inspired guerrilla tactics -- which stressed the need for popular 
support, the value of hit-and-run attacks and the will to fight a drawn-out war -- 
would defeat both the French and the American armies.
"Guerrilla war is the war of the broad masses of an economically backward country 
standing up against a powerfully equipped and well-trained army of aggression," he 
wrote in one of several memoirs.
"Every inhabitant is a soldier, every village a fortress."
Ho proclaimed his first government on September 2, 1945 and named Giap as his 
interior minister, army chief and later defence minister.
The revolutionaries were forced back into the jungle when French troops reimposed 
colonial rule after World War II, triggering a nine-year conflict that ended at Dien 
Bien Phu.
"It was the first great defeat for the West," Giap later said. "It shook the foundations 
of colonialism and called on people to fight for their freedom -- it was the beginning 
of international civilisation."
Giap remained the army's commander in chief throughout the ensuing conflict with 
the Americans and the US-backed South Vietnam regime, which turned into full-
scale war from 1965 and claimed the lives of 58,000 Americans and at least three 
million Vietnamese.
The fall of Saigon on April 30, 1975 fuelled his near-mythical status overseas as a 
master strategist and inspired liberation movements everywhere.
"As we grew up in our own struggle, General Giap was one of our national heroes," 
South African President Thabo Mbeki said in 2007.
Marginalised in peace
Giap's closeness to "Uncle Ho" and his sometimes arrogant manner would earn the 
diminutive general powerful enemies, including party chief Le Duan.
Giap's influence faded with Ho's death in 1969 and he was relegated to the political 
sidelines after the Communist Party took control of reunified Vietnam in 1975.
Five years after the end of the war Giap lost his post as defence minister. He was 
eased out of the politburo in 1982 and officially left politics in 1991.
Still, his status as Vietnam's greatest living military hero meant he could not be 
completely silenced as he spent the sunset of his life in a former French villa, a 
short walk from the mausoleum of Ho Chi Minh.
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Throughout his 90s, a physically frail but still outspoken Giap would periodically 
cause a stir, writing open letters or using anniversary events to rail against 
everything from corruption to bauxite mining.
Giap, who had been living in Hanoi's 108 military hospital for the last three years, is 
survived by Dang Bich Ha, his wife since 1949, and four children.
---------------------

Le général Giap, héros de l'indépendance 
vietnamienne, est mort

Le Monde.fr | 04.10.2013 à 15h31 • Mis à jour le 04.10.2013 à 
20h09
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Il restera dans l'histoire l'un des grands chefs de 
guerre du XXe siècle, le seul à avoir successivement 
défait la France et tenu tête aux Etats-Unis 
d'Amérique. Le général Vo Nguyên Giap est mort 
vendredi 4 octobre à l'âge de 102 ans.

La prise du camp retranché français de Diên Biên Phu en 
mai 1954 et la chute de Saïgon en avril 1975 demeurent les 
faits d'armes de ce leader au calibre exceptionnel : autorité 
personnelle, génie de la logistique, tacticien hors pair. Ces 
succès, indéniables, font du général Vo Nguyên Giap le 
dernier d'une lignée de grands stratèges vietnamiens qui, au 
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fil des siècles, ont barré avec succès la route du Sud aux 
Chinois après les avoir chassés de leur sol. Pour sa part, 
Giap a largement contribué à faire échouer le retour des 
Français au Vietnam et, dans la foulée, en pleine Guerre 
froide, à casser la relève que voulaient assurer les 
Américains.

Né le 25 août 1911 dans un village du Vietnam central, issu 
d'une famille de modestes lettrés, Giap a vécu sa jeunesse 
dans une atmosphère de nationalisme militant : démêlés 
avec la Sûreté française, dont deux années en prison, de 
1930 à 1932. Il passe son bac (français) en 1934, puis 
enseigne l'histoire et le français à Hanoï, au lycée Thang 
Long, creuset de militants anticolonialistes. En 1937, à 
l'époque du Front populaire, il adhère au PC clandestin 
vietnamien.

Dès lors, son itinéraire est tracé. En mai 1940, en compagnie 
de Pham Van Dông, futur premier ministre (1954-1986), 
Giap se rend en Chine pour y rencontrer, pour la première 
fois, Hô Chi Minh, fondateur du PC en 1930. Il a épousé en 
1939 une militante originaire de la même province que lui, 
qui lui a donné un enfant en 1940. Il ne la reverra jamais : 
peu de temps après son départ, elle est arrêtée par la Sûreté 
française. Vicieusement torturée, elle meurt en prison, dit-
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on, en se suicidant. Giap ne l'apprendra que quelques 
années plus tard.

FASCINÉ PAR BONAPARTE

Au Lycée Thang Long, à la veille de la seconde guerre 
mondiale, ses élèves l'avaient surnommé "le général" ou 
bien, plus précisément, "Napoléon". Si Giap s'est nourri des 
expériences de ses illustres prédécesseurs qui, au fil des 
siècles, ont infligé de cinglantes défaites aux envahisseurs 
chinois, il a aussi étudié dans le détail les campagnes de 
Bonaparte. Les premiers lui ont appris l'art d'utiliser le 
terrain, de s'adosser à la cordillère indochinoise, d'assurer 
ses arrières, d'attirer dans des pièges ses adversaires.
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Des tactiques de Bonaparte, Giap a retenu en particulier 
"l'effet de surprise". En ce qui concerne Diên Biên Phu, nous 
a-t-il raconté un demi-siècle plus tard, "le chef de nos 
conseillers chinois s'était prononcé pour une attaque rapide" du 
camp retranché français situé dans une plaine limitrophe du 
Laos. L'attaque est fixée au 25 janvier 1954, à 17 heures, soit 
peu avant la tombée de la nuit. A la dernière minute, Giap 
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s'accorde un délai supplémentaire de 24 heures. Puis il 
"donne l'ordre de retirer les troupes, y compris l'artillerie". "La 
décision la plus difficile de ma carrière de commandant en chef".

Pourquoi ? "Pour attaquer, j'ai attendu d'entendre à la radio le 
général Navarre déclarer que la marée Vietminh est étale...", nous 
a-t-il expliqué. Navarre est alors le chef du corps 
expéditionnaire français en Indochine et c'est lui qui a 
décidé d'établir un camp retranché proche de la frontière 
entre le Laos et le Vietnam pour y attirer les divisions du 
Vietminh. "Etale", répète Giap en souriant. "Et je suis passé à 
l'action !" Le 23 mars. Le PC du général de Castries, 
commandant du camp retranché, sera occupé le 7 mai, 
moins de deux mois plus tard.

Giap nous a également rapporté le développement suivant. 
Quelques semaines avant l'ultime "offensive générale" 
communiste qui se terminera avec la capitulation de Saïgon 
le 30 avril 1975, la rade stratégique de Danang, dans le 
centre du pays, est encerclée par les troupes communistes. 
"Le gouvernement de Saïgon, celui de Nguyên Van Thiêu, a 
donné l'ordre au chef local, le général Ngô Quang Truong, de 
tenir 'jusqu'à la mort'. Je donne l'ordre à la division 312 
d'attaquer Danang. Son commandant me répond : 'L'ennemi est 
assez fort, je vous demande sept jours'. Je lui dis : 'Je prévois que 
Ngô Quang Truong va se retirer par la mer. Combien de temps lui 
faudra-t-il ?'".

>> Ecouter le cinéaste Pierre Schœndœrffer sur le général 
Giap, dans l'émission "Cinq colonnes à la une", en 1964.
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"Au moins trois jours", finit par lui répondre, en 
communication radio, le chef de la 312. "Alors, je vous donne 
trois jours. Ordre est donné aux troupes de se déplacer en plein 
jour, de descendre la RN1. Vous serez bombardés par l'artillerie de 
la marine adverses, mais cela n'est pas grave", dit Giap. "Ainsi, 
a-t-il poursuivi, non seulement la poche de Danang est réduite 
mais nous avons disposé de plusieurs divisions supplémentaires 
pour l'attaque finale de Saïgon". "Je leur ai simplement dit : 
'foncez sur Saïgon !'". Une fois de plus, l'effet de surprise, la 
"concentration des troupes", "l'audace", voilà ce que Giap a 
également retenu de son analyse des campagnes de 
Bonaparte (il ne parle pas de Napoléon Ier, l'empereur, le 
politique, qui le fascine nettement moins).

CONFIANCE TOTALE DE SES LIEUTENANTS

Créée seulement à la fin de seconde guerre mondiale, 
l'armée du Vietminh s'exécute sans broncher. En 2004, à 
notre grand étonnement, Giap s'est exclamé : "Le retour de 
l'île d'Elbe, c'est formidable !", dans une allusion aux troupes 
royales envoyées par Louis XVIII pour barrer la route à 
l'empereur et qui, au lieu de le faire, se rallient à ce dernier. 
Pour Giap, c'est un clin d'œil aux rapports qu'il a établis 
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avec ses propres lieutenants : ils lui obéissent au doigt et à 
l'œil, ils lui font une totale confiance.

Giap s'est également avéré un génie de la logistique. Il nous 
a rappelé un jour la formule utilisée par Bonaparte lors de la 
campagne d'Italie : "Là où une chèvre passe, un homme peut 
passer ; là où un homme passe, un bataillon peut passer". "A Diên 
Biên Phu, avait-il poursuivi, pour livrer un kilo de riz aux 
soldats qui menaient le siège, il fallait en consommer quatre 
pendant le transport. Nous avons utilisé 260 000 porteurs, plus de 
vingt mille bicyclettes, 11 800 radeaux, 400 camions et 500 
chevaux". Sous protection d'une forêt dense, les pièces 
d'artillerie du Vietminh ont été démontées pour être 
acheminées sur les collines qui surplombent le camp 
retranché, où elles ont été réassemblées.

Toutefois, dans le domaine de la logistique, la réalisation la 
plus étonnante a été, dans les années 60, la "piste Hô-Chi-
Minh", immense dédale de pistes abritées dans la jungle et 
de boyaux qui descendent du nord vers le sud en 
empruntant le sud laotien et le nord-est cambodgien afin de 
contourner le dispositif de défense américain dans le Sud. 
Une "voie à sens unique", diront plus tard les bô dôi, les 
bidasses nord-vietnamiens. Mais les Américains ne 
parviendront jamais à couper cette ligne de ravitaillement – 
hommes, munitions, matériels, chars, blindés – même en 
recourant à des bombardements massifs, aux défoliants, aux 
parachutages de centaines de milliers de mines et de pièges 
anti-personnels.
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L'AUTORITÉ DILUÉE D'HÔ CHI MINH

Toutefois, personne n'est prophète à domicile et Giap en fera 
l'amère expérience. Père d'une indépendance qu'il a 
proclamée le 2 septembre 1945 devant une foule 
enthousiaste d'un million de gens à Hanoï, Hô Chi Minh a 
toujours dû composer avec les éléments intransigeants qui 
dominent le politburo du PC vietnamien. A partir du milieu 
des années 60, son autorité se dilue. Il devient une icône 
sans grande influence plusieurs années avant sa mort en 
1969. Le général Giap perd son principal point d'appui.
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Entre Giap et Lê Duân, éternel secrétaire général du PC, le 
torchon brûle dès 1966, à telle enseigne que, quand les 
communistes attaquent une centaine de villes du Sud en 
1968 – la fameuse offensive du Têt –, Giap a été envoyé en 
Europe de l'Est. Il ne sera rappelé au commandement en 
chef, avec tous pouvoirs, qu'en 1972 pour organiser avec 
succès la défense du Nord, notamment de Hanoï, contre les 
terribles bombardements aériens américains auxquels 
participent les B-52, forteresses volantes.

La victoire de 1975 place Giap sur la touche, à l'exemple 
d'autres stratèges vietnamiens, jugés trop brillants et trop 
influents pour ne pas être dangereux. Ce fût notamment le 
cas, au début du XVe siècle, de Nguyên Trai, fin lettré et 
grand général, condamné à l'exil intérieur pour ne pas faire 
d'ombre à son empereur, Lê Loi.

En 1976, année de la réunification officielle du Vietnam, 
Giap perd le commandement des forces armées. Quatre ans 
plus tard, le ministère de la défense lui est retiré. Lors du Ve 
Congrès du PC, en 1982, il n'est pas réélu au bureau 
politique. En public, Giap ne dit jamais rien et continue 
d'avoir recours à la langue de bois du communiste 
discipliné. On le montre aux anniversaires des victoires et 
ses propos sont censurés. Il lui arrive de passer des mois 
sans apparaître en public. La propagande officielle lui refuse 
même la reconnaissance du rôle décisif qu'il a joué dans la 
victoire de 1975, en transformant, de main de maître, le repli 
des troupes du Sud en débâcle.
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Ecouter le documentaire "Giap, un mythe vietnamien", 
diffusée dans l'émission Interception de France Inter en 
mars 2012.

Quand Lê Duc Tho – l'un des ténors du noyau dur du PC et 
le vis-à-vis de Henry Kissinger lors des négociations de 
Paris – s'éteint en 1990, Giap tente de reprendre en mains le 
parti. Mais sa tentative, à l'époque de l'effondrement du 
Mur de Berlin, fait long feu. Au cours d'un débat à huis clos 
du Comité central du PC, un délégué lui arrache même des 
mains un micro, selon le général Pham Xuân Ân 
(1927-2006). En 1996, Giap est chassé du Comité central et 
perd, six mois plus tard, son portefeuille de vice-premier 
ministre en charge de superviser l'économie.

RETOUR SUR LA SCÈNE POLITIQUE

Puis, le temps fait son œuvre, de nouvelles générations de 
dirigeants se mettent en place, l'information circule plus 
librement avec le développement exponentiel de la Toile. 
Giap est toujours là. Il retrouve des coudées plus franches. 
Comme il a gardé toute sa tête, il en profite pour dire de 
temps à autre son mot. C'est le cas lorsqu'éclate, en 2009, la 
controverse sur l'exploitation par des Chinois des énormes 
gisements à ciel ouvert de bauxite sur les hauts plateaux du 
Sud.

Les Français, puis les Soviétiques, avaient refusé de le faire, 
de peur de provoquer un désastre écologique. Giap écrit son 
hostilité à ce projet à deux reprises au bureau politique. Il 
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connaît le dossier : il était encore ministre, en charge de 
l'économie, quand, au début des années 90, les experts 
soviétiques sont venus établir leur rapport. La campagne 
contre l'exploitation de la bauxite place le gouvernement sur 
la défensive et le contraint à des ambitions plus modestes.

Devenu centenaire en 2011, très affaibli physiquement, 
souvent sous perfusion et hospitalisé, Giap ne s'est 
pratiquement plus manifesté. Entre-temps, comme tous les 
Vietnamiens qui ont mené une vie censée être exemplaire, 
Giap a commencé, de son vivant, à faire l'objet d'un culte. Il 
est en passe de devenir un génie tutélaire. Pour ne pas être 
de reste, le gouvernement a décidé, en 2012, de lui consacrer 
un musée.

Hô Chi Minh a eu un réflexe de génie. Quand Giap est allé 
le rejoindre en juin 1940 dans le sud de la Chine, il n'était 
âgé que de 29 ans et n'avait aucune formation militaire. 
Comment le révolutionnaire déjà chevronné – l'oncle Hô 
avait alors la cinquantaine – a-t-il deviné que le jeune 
militant avait l'étoffe d'un grand capitaine ? Hô lui a confié 
la formation des forces d'autodéfense puis la fondation de 
l'armée populaire vietnamienne. Dès 1948, il en a fait un 
général de corps d'armée, rang que Giap occupait encore le 
jour de sa mort.

Jean-Claude Pomonti
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link: http://www.lemonde.fr/disparitions/article/
2013/10/04/le-general-giap-heros-de-l-independance-
vietnamienne-est-mort_3490198_3382.html

----------------------------

Vietnam Gen. Vo Nguyen Giap, 
known for brilliant and ruthless 
tactics, dies at 102
'Red Napoleon' led the outgunned Vietnamese to victory first over the French 
and then the Americans. Giap defeated the U.S.-backed South Vietnam 
government in April 1975, reuniting a country that had been split into 
communist and noncommunist states.
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HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES

Gen. Vo Nguyen Giap waves to visitors at his home in Hanoi in 2008.

RELATED STORIES
1 John McCain, Prisoner of War: A First-Person Account
2 Vietnamese police seize 53 king cobras from driver in Hanoi 
3 Vietnam opens new search areas for missing U.S. soldiers 
4 Vietnam’s demand for rhino horns threatens species, say experts

HANOI, Vietnam - Gen. Vo Nguyen Giap, the brilliant and ruthless 
commander who led the outgunned Vietnamese to victory first over the 
French and then the Americans, died Friday. The last of the country's old-
guard revolutionaries was 102.

A national hero, Giap enjoyed a legacy second only to that of his mentor, 
founding president and independence leader Ho Chi Minh.
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Giap died in a military hospital in the capital of Hanoi, where he had spent 
nearly four years because of illnesses, according to a government official and 
a person close to him. Both spoke on condition of anonymity before the death 
was announced in state-controlled media.

Known as the "Red Napoleon," Giap commanded guerrillas who wore 
sandals made of car tires and lugged artillery piece by piece over mountains 
to encircle and crush the French army at Dien Bien Phu in 1954. The unlikely 
victory — still studied at military schools — led to Vietnam's independence 
and hastened the collapse of colonialism across Indochina and beyond.

Giap then defeated the U.S.-backed South Vietnam government in April 1975, 
reuniting a country that had been split into communist and noncommunist 
states. He regularly accepted heavy combat losses to achieve his goals.

"No other wars for national liberation were as fierce or caused as many 
losses as this war," Giap told The Associated Press in 2005 — one of his last 
known interviews with foreign media on the eve of the 30th anniversary of the 
fall of Saigon, the former South Vietnamese capital.

Đặng Minh Tuấn sưu tầm @facebook: diavn
www.THICHTOANHOC.com 

http://www.THICHTOANHOC.com
http://www.THICHTOANHOC.com


HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES

Newspaper coverage Friday of the death of 'Red Napoleon.'
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"But we still fought because for Vietnam, nothing is more precious than 
independence and freedom," he said, repeating a famous quote by Ho Chi 
Minh.

Giap remained sharp and well-versed in current events until he was 
hospitalized. Well into his 90s, he entertained world leaders at his shady 
colonial-style home in Hanoi.

RELATED: VIETNAM VETERAN RUNS ONE MILE FOR EACH WAR 
CASUALTY

Although widely revered in Vietnam, Giap was the nemesis of millions of 
South Vietnamese who fought alongside U.S. troops and fled their homeland 
after the war, including the many staunchly anti-communist refugees who 
settled in the United States.

Born Aug. 25, 1911, in central Vietnam's Quang Binh province, Giap became 
active in politics in the 1920s and worked as a journalist before joining the 
Indochinese Communist Party. He was jailed briefly in 1930 for leading anti-
French protests and later earned a law degree from Hanoi University.

He fled French police in 1940 and met Ho Chi Minh in southwestern China 
before returning to rural northern Vietnam to recruit guerrillas for the Viet 
Minh, a forerunner to the southern insurgency later known as the Viet Cong.
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TRI HIEU/AP

Former U.S. Defense Secretary Robert McNamara speaks to his onetime foe 
Gen. Vo Nguyen Giap in Hanoi in 1997.

During his time abroad, his wife was arrested by the French and died in 
prison. He later remarried and had five children.

In 1944, Ho Chi Minh called on Giap to organize and lead guerrilla forces 
against Japanese invaders in World War II. After Japan surrendered to Allied 
forces the next year, the Viet Minh continued their fight for independence from 
France.

Giap was known for his fiery temper and as a merciless strategist, but also for 
being a bit of a dandy. Old photos show him reviewing his troops in a white 
suit and snappy tie, in sharp contrast to Ho Chi Minh, clad in shorts and 
sandals.

Giap never received any formal military training, joking that he attended the 
military academy "of the bush."

At Dien Bien Phu, his Viet Minh army surprised elite French forces by 
surrounding them. Digging miles of trenches, the Vietnamese dragged 
artillery over steep mountains and slowly closed in during the bloody, 56-day 
battle that ended with French surrender on May 7, 1954.
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RELATED: WWII VETS ACCESS MEMORIAL DESPITE SHUTDOWN 
THANKS TO LAWMAKERS' HELP

CLARO CORTES IV/REUTERS

Gen. Giap gestures during an interview in Hanoi in 1995.

"If a nation is determined to stand up, it is very strong," Giap told foreign 
journalists in 2004 prior to the battle's 50th anniversary. "We are very proud 
that Vietnam was the first colony that could stand up and gain independence 
on its own."

It was the final act that led to French withdrawal and the Geneva Accords that 
partitioned Vietnam into north and south in 1956. It paved the way for war 
against Saigon and its U.S. sponsors less than a decade later.

The general drew on his Dien Bien Phu experience to create the Ho Chi Minh 
Trail, a clandestine jungle network that snaked through neighboring — and 
ostensibly neutral — Laos and Cambodia to supply his troops fighting on 
southern battlefields.

Against U.S. forces with sophisticated weapons and B-52 bombers, Giap's 
guerrillas prevailed again. But more than 1 million of his troops died in what is 
known in Vietnam as the "American War."
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"We had to use the small against the big; backward weapons to defeat 
modern weapons," Giap said. "At the end, it was the human factor that 
determined the victory."

Historian Stanley Karnow, who interviewed Giap in Hanoi in 1990, quoted him 
as saying: "We were not strong enough to drive out a half-million American 
troops, but that wasn't our aim. Our intention was to break the will of the 
American government to continue the war."

Giap had been largely credited with devising the 1968 Tet Offensive, a series 
of surprise attacks on U.S. strongholds in the south by Viet Cong and North 
Vietnamese forces during lunar new year celebrations. Newer research, 
however, suggests that Giap had opposed the attacks, and his family has 
confirmed he was out of the country when they began.

The Tet Offensive shook U.S. confidence, fueled anti-war sentiment and 
prompted President Lyndon B. Johnson to announce that he would not seek 
re-election. But it took another seven years for the war to be won.

USING MOBILE? CLICK FOR VIDEO

Read more: http://www.nydailynews.com/news/world/legendary-vietnam-general-dies-102-
article-1.1477074#ixzz2hA3grpL5
-------------------------------------

Vo Nguyen Giap: "Ma stratégie était celle 
de la paix"

Le stratège de l'indépendance du Vietnam est mort ce 
vendredi. Pour l'Humanité, Dominique Bari avait 
rencontré le général Vo Nguyen Giap, chez lui à Hanoï. 
Nous republions cet entretien exclusif recueilli en 2004
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Hanoï, envoyée spéciale. À une trentaine de mètres en 
retrait de la rue Hoang Diêu, se situe la villa où vit le 
général Vo Nguyen Giap, entouré de sa femme Dang Bich 
Ha et de ses enfants et petits-enfants. Un petit-fils passera la 
tête au cours de l'entretien que nous accorde le général, en 
uniforme, dans le salon du bâtiment «officiel» où 
s'entrecroisent les drapeaux.

Sur les murs des photos de Hô Chi Minh et des messages de 
salutations brodés venus de tout le pays. Nous irons ensuite 
dans la villa familiale où nous attend Dang Bich Ha. 
L'interview se déroule en français, langue que maîtrise 
parfaitement le général Giap. Ce sera aussi l'occasion 
d'exprimer son regret de ne jamais avoir pu aller en France. 
«Je ne connais de Paris que son aéroport où j'ai fait escale 
quelques heures pour me rendre à Cuba.»

Il y a cinquante ans, la chute de Dien Bien Phu ouvrait la 
voie aux accords de Genève et à la fin de la première 
guerre du Vietnam. La France aurait, elle, pu éviter ce 
conflit ?

Général Giap. Nous avions proclamé notre indépendance le 
2 septembre 1945 mais les colonialistes français ont voulu 
réimposer par la force leur domination sur la péninsule 
indochinoise. De Gaulle avait déclaré à Brazzaville qu'il 
fallait restaurer le régime colonial par les forces armées. 
Nous avons toujours cherché à négocier pour éviter que le 
sang coule. Leclerc, envoyé à la tête de l'armée française 
pour reconquérir l'ancienne colonie, s'est vite rendu compte 
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qu'il ne s'agissait pas d'une promenade militaire mais, a-t-il 
dit, du combat de tout un peuple. Leclerc était un réaliste. 
Avec Sainteny, il faisait partie de ces gens raisonnables qui 
étaient en faveur de pourparlers, mais du côté du 
gouvernement français, on ne l'entendait pas ainsi. Nous 
avions conclu un accord en mars 1946 et fait une grande 
concession sur la Cochinchine, notre objectif final de 
l'indépendance totale et l'unité du pays.

À la mi-avril 1946, je participais à la conférence de Dalat. 
Les Français ne cachaient pas leur intention de rétablir leur 
domination en Indochine. Je leur ai dit alors clairement 
que l'ère des gouvernements généraux d'Indochine était 
close. J'ai quitté Dalat convaincu que la guerre était 
inévitable. Une fois déclenchée, il y a eu pourtant quelques 
chances de l'arrêter. Le président Hô a plus d'une fois 
appelé le gouvernement français à négocier. Pour montrer 
notre bonne volonté, Hô Chi Minh n'ajourna pas sa visite en 
France pour participer à la conférence de Fontainebleau. 
Pendant ce temps, la situation ne cessait de s'aggraver, au 
Nord comme au Sud. À la fin novembre 1946, les troupes 
françaises attaquèrent et occupèrent le port de Haiphong. 
Un mois plus tard, le général Morlière, commandant des 
troupes françaises au nord de l'Indochine, lançait un 
ultimatum exigeant la présence française dans un certain 
nombre de positions, le droit de maintenir l'ordre dans la 
capitale, et le désarmement des milices d'auto-défense de 
Hanoi. Nous décidâmes de déclencher la résistance.
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1946-1975, le Vietnam a connu trente ans de guerre. 
Quelles ont été les différences entre les deux conflits?

Général Giap. La guerre reste la guerre mais avec les 
Américains, ce fut autre chose, un conflit néocolonial avec 
d'abord une intervention de troupes américaines et, après, 
une guerre vietnamisée. On a alors changé la couleur de 
peau des cadavres. Les Américains étaient naturellement 
sûrs de leur victoire et n'ont pas voulu entendre les conseils 
des Français qui avaient fait l'expérience de se battre contre 
les Vietnamiens. Les États-Unis avaient effectivement 
engagé des forces colossales et peu de gens, même parmi 
nos amis, croyaient en notre capacité de les vaincre. Mais les 
Américains n'avaient aucune connaissance de notre 
histoire, de notre culture, de nos coutumes, de la 
personnalité des Vietnamiens en général et de leurs 
dirigeants en particulier. À MacNamara, ancien secrétaire à 
la Défense des États-Unis que j'ai rencontré en 1995, j'ai 
dit :«Vous avez engagé contre nous de formidables forces 
artilleries, aviation, gaz toxiques mais vous ne compreniez 
pas notre peuple, épris d'indépendance et de liberté et qui 
veut être maître de son pays.»

C'est une vérité que l'histoire a de tout temps confirmée. 
Pendant 1000 ans de domination chinoise, (jusqu'au Xe 
siècle), nous n'avons pas été assimilés. Contre les B52, ce 
fut la victoire de l'intelligence vietnamienne sur la 
technologie et l'argent. Le facteur humain a été décisif. C'est 
pourquoi lorsqu'un conseiller américain du service de 
renseignements m'a demandé qui était le plus grand général 
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sous mes ordres, je lui ai répondu qu'il s'agissait du peuple 
vietnamien. «J'ai apporté une contribution bien modeste, lui 
ai-je dit. C'est le peuple qui s'est battu». Brezjinski s'est aussi 
interrogé sur le pourquoi de notre victoire. Nous nous 
sommes rencontrés à Alger, peu après la fin de la guerre. 
«Quelle est votre stratégie?» interrogea-t-il. Ma réponse fut 
simple: «Ma stratégie est celle de la paix. Je suis un général 
de la paix, non de la guerre.» J'ai aussi eu l'occasion de 
recevoir des anciens combattants américains venus visiter le 
Vietnam. Ils me posaient la question: nous ne comprenons 
pas pourquoi vous nous accueillez aujourd'hui si bien? 
«Avant, vous veniez avec des armes en ennemis et vous 
étiez reçus comme tels, vous venez maintenant en touristes 
et nous vous accueillons avec la tradition hospitalière 
traditionnelle des Vietnamiens. »

Vous avez fait allusion au fait que peu de personnes 
croyaient en votre victoire finale sur les Américains...

Général Giap. C'est vrai. C'est le passé, maintenant on peut 
le dire. Nos camarades des pays socialistes ne croyaient 
pas en notre victoire. J'ai pu constater lorsque je voyageais 
dans ces pays qu'il y avait beaucoup de solidarité mais peu 
d'espoir de nous voir vaincre. À Pékin, où je participais à 
une délégation conduite par le président Hô, Deng 
Xiaoping, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié et de 
respect, m'a tapé sur l'épaule en me disant: «Camarade 
général, occupez-vous du Nord, renforcez le Nord. Pour 
reconquérir le Sud, il vous faudra mille ans.» Une autre fois, 
j'étais à Moscou pour demander une aide renforcée et j'ai eu 
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une réunion avec l'ensemble du bureau politique. 
Kossyguine m'a alors interpellé: «Camarade Giap, vous me 
parlez de vaincre les Américains. Je me permets de vous 
demander combien d'escadrilles d'avions à réaction avez-
vous et combien, eux, en ont-ils?» «Malgré le grand 
décalage des forces militaires, ai-je répondu, je peux vous 
dire que si nous nous battons à la russe nous ne pouvons 
pas tenir deux heures. Mais nous battons à la vietnamienne 
et nous vaincrons. »

 

Licencié en droit et en économie politique, professeur 
d'histoire, vous n'aviez pas de formation militaire. Or, 
vous avez activement participé à l'élaboration de cette 
conception vietnamienne de la guerre. Comment êtes-vous 
devenu général?

Général Giap. Il aurait fallu faut poser la question au 
président Hô Chi Minh. C'est lui qui a choisi pour moi cette 
carrière militaire. Il m'a chargé de constituer l'embryon 
d'une force armée. Lorsque nous étions impatients de 
déclencher la lutte contre l'occupation française, Hô nous 
disait que l'heure du soulèvement n'était pas encore venue. 
Pour Hô, une armée révolutionnaire capable de vaincre était 
une armée du peuple. «Nous devons d'abord gagner le 
peuple à la révolution, s'appuyer sur lui, disait-il. Si nous 
avons le peuple, on aura tout.» C'est le peuple qui fait la 
victoire et aujourd'hui encore si le parti communiste veut se 
consolider et se développer, il doit s'appuyer sur lui.
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Le Vietnam est aujourd'hui en paix, les conflits se sont 
déplacés sur d'autres continents. Que vous inspire la 
situation internationale?

Général Giap. Nous sommes en présence d'une situation 
mondiale difficile dont on ne sait quelle sera l'évolution. On 
parle de guerre préventive, de bonheur des peuples imposé 
par les armes ou par la loi du marché. Il s'agit surtout pour 
certains gouvernements d'imposer leur hégémonie. C'est 
plutôt la loi de la jungle. On ne peut prédire ce qu'il peut se 
passer mais je peux dire que le troisième millénaire doit être 
celui de la paix. C'est ce qui est le plus important. Nous 
avons vu de grandes manifestations pour le proclamer. La 
jeunesse doit savoir apprécier ce qu'est la paix. Le tout est 
de vivre et de vivre comme des hommes. Faire en sorte que 
toutes les nations aient leur souveraineté, que chaque 
homme ait le droit de vivre dignement.

L'Humanité fête son centenaire. Entre notre journal et le 
Vietnam, il y a une longue histoire de solidarité et de lutte 
commune pour la paix...

Général Giap. Nous avons beaucoup de souvenirs en 
commun avec l'Humanité et avec le PCF. Pendant les 
guerres française et américaine nous avons travaillé 
régulièrement avec les envoyés spéciaux et les 
correspondants du journal. Nos relations sont un exemple 
de solidarité et d'internationalisme. J'adresse à tous nos 
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camarades et à l'Humanité, mes salutations et mon 
optimisme pour un monde qui, à l'heure de la révolution 
scientifique et technique, doit permettre à chaque homme de 
ne plus souffrir de la faim et de la maladie.

• A lire aussi:
Le général Giap, stratège de la liberté, est mort

Le droit au bonheur, Vô Nguyen Giap

Il y a 40 ans: les accords de Paris sur le Vietnam

Dominique Bari

-----------------------------------
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