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Rõ ràng là bất kỳ công trình nghiên cứu nào về Hoa Kỳ và Trung Quốc trong 
thập niên 1960 và 1970 ắt hẳn đều dẫn chiếu đến cuộc chiến tranh Việt Nam, 
cũng như bất kỳ công trình nào về sự can dự của Trung Quốc vào cuộc chiến 
Việt Nam không thể bỏ qua mối quan hệ dần khởi sắc của Trung Quốc và Hoa 
Kỳ. Tuy nhiên, kể từ khi công khai các tài liệu từ thời chính quyền Nixon và 
công bố các công trình học thuật bằng tiếng Trung gần đây, chưa có một 
nghiên cứu hệ thống nào về mối liên hệ giữa hai quá trình chính trị này. Bài 
viết sau đây ghi chép lại tác động của việc Trung-Mỹ xích lại gần nhau lên thái 
độ của Bắc Kinh đối với cuộc chiến tranh Việt Nam, và đã khiến Trung Quốc 
thay đổi tới mức độ nào chính sách của mình đối với Việt Nam. 

 

Giới thiệu 
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này cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa hai quan điểm ấy, và xem xét mối liên hệ 

giữa hai sự kiện đúng như bản chất của chúng. Đó là một quá trình chuyển biến 
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thực sự bất thường từ chỗ Bắc Kinh hoàn toàn phản đối Bắc Việt Nam đàm phán 

với Mỹ tại Paris (hay bất cứ nơi nào khác), tới việc các nhà lãnh đạo của Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (Việt Nam DCCH) yêu cầu rằng Mao không nên tiếp tổng thống 

Hoa Kỳ ở Bắc Kinh (và yêu cầu này đã bị từ chối)  

Tuy nhiên, phần lớn hiểu biết của chúng ta về vai trò của Trung Quốc là dựa 

trên hồi ký của những người Mỹ quan trọng tham gia vào những sự kiện đó, và một 

phần ít hơn là dựa vào lời thuật lại từ phía Việt Nam trong cay đắng bởi cuộc chiến 

tranh Đông Dương lần thứ ba (hay Chiến tranh biên giới Việt – Trung). Báo cáo 

khoa học của Dự án Lịch sử quốc tế thời kỳ Chiến tranh lạnh, 77 Cuộc Hội đàm giữa 
Lãnh đạo Trung Quốc và Nước ngoài về Chiến tranh ở Đông Dương, 1964-1977,1 
đã đem lại hiểu biết mới về các cuộc thảo luận của lãnh đạo Trung Quốc, trong lúc 

những năm gần đây các sách báo xuất bản chính thức mới và công trình của một 

số học giả Trung Quốc - những người được tiếp cận với tài liệu lưu trữ của Trung 

Quốc - đã nâng cao kiến thức của chúng ta về các hành động của quốc gia này. 

Nhằm phục vụ mục đích của bài viết này tác giả đã tập hợp lại một số những 

công trình đó, và kết hợp chúng với nghiên cứu riêng của mình tại Hoa Kỳ và Cục 

Lưu trữ Quốc gia Anh để cố gắng phác họa một bức tranh tổng thể về mối quan hệ 

Hà Nội - Bắc Kinh - Washington từ mùa hè 1968, là lúc Bắc Kinh kịch liệt phản đối 

Bắc Việt Nam đàm phán với người Mỹ, cho tới mùa hè 1972, khi Mao bắt đầu thúc 

giục các đồng chí Việt Nam chấp nhận Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Nam Việt 

Nam là một đối tác trong chính phủ liên hợp để tạo điều kiện cho người Mỹ rút khỏi 

Đông Dương. Tác giả đã cố ý né tránh cụm từ mối quan hệ 'tam giác', vì phạm vi 

của bài viết này không xem xét các cuộc đàm phán của Bắc Việt Nam với Hoa Kỳ, 

cũng như không dành chỗ để nghiên cứu sâu về mối quan hệ của Bắc Kinh hoặc Hà 

Nội với Matxcơva. Tuy nhiên, bài viết này đề cập đến những câu hỏi như việc 

Trung-Mỹ xích lại gần nhau làm thay đổi thái độ của Trung Quốc đối với chiến tranh 

Việt Nam tới mức độ nào, và khi nào, tại sao và tới mức độ nào mà Trung Quốc bắt 

đầu cố vấn cho Bắc Việt Nam để đi đến thỏa thuận với Hoa Kỳ trong một giải pháp 

thương lượng. 

 

Phản đối đàm phán 

Cho tới tháng Mười năm 1968, những người cộng sản Bắc Việt Nam không còn nghi 

ngờ gì về quan điểm của Trung Quốc đối với quyết định tháng Tư của họ về việc 

mở đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ. Ngay từ tháng 12/1965, sau khi Nghị quyết 12 

(cho phép mở các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ) được thông qua tại Hội nghị Trung 

ương lần thứ mười hai của Đảng Lao động Việt nam (ĐLĐVN), Chu Ân Lai đã 
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khuyên Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Việt Nam Nguyễn Duy Trinh là “chúng tôi không 

phản đối ý tưởng rằng khi chiến tranh đạt đến một giai đoạn nhất định đàm phán 

sẽ là cần thiết. Nhưng vấn đề là thời điểm chưa chín muồi”.2 Đây là một quan điểm 

mà Trung Quốc đã không ngừng duy trì trong suốt thời gian xen giữa. Tuy nhiên, 

để đáp lại tuyên bố ngày 31 tháng 3 năm 1968 của Lyndon Johnson đình chỉ ném 

bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra để tạo điều kiện cho các cuộc hòa 

đàm, ngày 03 tháng Tư Bắc Việt Nam đã trả lời theo chiều hướng tích cực, và rõ 

ràng đã không thông báo trước cho đồng minh Trung Quốc của mình.3 Hà Nội đã 

đề xuất Vácsava là một địa điểm thích hợp cho các cuộc tiếp xúc ban đầu, sau khi 

người Mỹ từ chối Phnom Penh; tuy nhiên Trung Quốc đã phê phán mạnh mẽ các 

đồng chí Bắc Việt của mình về hai hành vi thỏa hiệp này: "Từ kinh nghiệm của bản 

thân mình, chúng tôi thấy rằng đàm phán chỉ nên bắt đầu khi chúng ta có một vị 

thế mạnh hơn, không phải là thế yếu... Tình hình cho thấy các đồng chí Việt Nam 

đã dễ dàng thỏa hiệp. Nhân dân thế giới không thể không nghĩ rằng các đồng chí 

đang gặp phải khó khăn trong cuộc đấu tranh của mình".4 

Quan hệ của Trung Quốc với Bắc Việt Nam xấu đi trong suốt mùa hè 1968, 

và đã có bước ngoặt lớn theo chiều hướng tệ hơn sau khi Liên Xô đưa quân vào 

Tiệp Khắc vào ngày 20 tháng Tám, một sự kiện làm kinh động các nhà lãnh đạo 

Trung Quốc. Ngày 22 tháng 8, Mao gặp gỡ các nhân vật cấp cao của đảng, trong 

đó có Chu Ân Lai và nhóm "Tứ trụ Nguyên soái" (Trần Nghị, Từ Hướng Tiền, Nhiếp 

Vinh Trăn và Diệp Kiếm Anh), để thảo luận phản ứng của họ đối với cuộc xâm lược. 

Tối hôm sau, sau khi tham vấn với đại sứ Rumani tại Bắc Kinh và Chủ tịch Mao 

Trạch Đông, quyết định được đưa ra là cũng ngay tối hôm đó Chu Ân Lai sẽ đích 

thân tham dự một buổi lễ tiếp tân tại Đại sứ quán Rumani nhân ngày Quốc khánh 

của nước này, tại đây ông sẽ có bài phát biểu tuyên bố phản ứng của Trung Quốc. 

Việc chọn thời điểm có thể nói là thuận lợi, ít nhất là  trong bối cảnh lúc đó: chỉ có 

Bucharest là cảm thấy bất an hơn vì sự kiện này so với Bắc Kinh, do vậy Đại sứ 

quán Rumani đã trở thành một diễn đàn công khai của phe "chủ nghĩa xã hội", nơi 

mà tất cả đại sứ của các nước Hiệp ước Vacsava sẽ có mặt, để tại đây Chu có thể 

biểu lộ cơn thịnh nộ của Trung Quốc. Vậy là, ngày 23 tháng 8, Chu Ân Lai lần đầu 

tiên công khai buộc tội Liên Xô đã trở thành "đế quốc xã hội chủ nghĩa" và cùng 

lúc, truyền thông Trung Quốc cũng ra lời tố cáo cay độc về các sự kiện ở Tiệp Khắc. 

Dù học thuyết Brezhnev về “chủ quyền hạn chế” phải mấy tháng sau mới được đưa 

ra, nhưng những ẩn ý (của sự kiện này) đối với Trung Quốc dường như đã quá rõ 

ràng đối với các nhà lãnh đạo nước này: Liên Xô bây giờ là mối uy hiếp đối với an 

ninh Trung Quốc còn lớn hơn so với Mỹ.5 
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Đáng lo ngại cho giới lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Việt Nam lại bày tỏ sự ủng 

hộ cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng đối với hành động của Liên Xô, điều chắc chắn 

làm Trung Quốc tức giận và bất an. Mặc dù tình trạng quan hệ giữa Hà Nội và Bắc 

Kinh khá ảm đạm, phản ứng kiên quyết một cách rõ ràng của Hà Nội làm ngạc 

nhiên ngay cả nhiều nhà quan sát nước ngoài tại Hà Nội.6 Thậm chí trước khi Trung 

Quốc chính thức hóa lập trường của họ, truyền thông Bắc Việt đã phát ra tuyên bố 

ủng hộ cuộc xâm lược. Người phát ngôn của Bắc Việt Nam tại các cuộc đàm phán 

hòa bình ở Paris, Nguyễn Lê Thanh, tiếp tục đưa ra bình luận tích cực, công khai 

ủng hộ mục tiêu của cuộc xâm lược là "tăng cường tính thống nhất của phe xã hội 

chủ nghĩa”.7 

Vì Bắc Việt Nam tăng cường ủng hộ hành động của Liên Xô, do vậy Trung 

Quốc cũng gia tăng cường độ công kích, đối với cả Liên Xô lẫn những người “nuôi 

dưỡng ảo tưởng về chủ nghĩa xét lại Xô viết và chủ nghĩa đế quốc Mỹ". Lời buộc tội 

của Chu Ân Lai (trong cùng bài phát biểu) vào ngày 2 tháng 9 năm 1968 là "đã đến 

lúc [họ] phải thức tỉnh!"8 Lời tuyên bố này, biểu lộ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc 

sẵn sàng làm cho Bắc Việt phải mất mặt ngay ngày quốc khánh của mình, phản ánh 

sự không hài lòng và bất mãn sâu sắc của Trung Quốc. Các nguồn tư liệu có sẵn 

cho thấy dường như có rất ít các cuộc tiếp xúc khác giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong 

khoảng thời gian còn lại của tháng Chín, phản ánh tình trạng rất xấu trong quan hệ 

Trung-Việt thời gian này. Ngày 01 tháng Mười, trong lễ kỷ niệm Quốc khánh đánh 

dấu lần thứ mười chín ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa, 

các quan chức cấp cao Bắc Việt Nam tham dự lễ ở Bắc Kinh thấy mình bị xếp sau 

những đại biểu của Đảng Cộng sản Úc (theo chủ nghĩa Mác-Lê).9 Ngày 06 tháng 

10, Chu Ân Lai đánh điện cho Đại biện lâm thời Trung Quốc tại Hà Nội chỉ thị cho 

ông ta thông báo với Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng "vì bận việc trong nước" 

Trung Quốc không còn có thể tiếp phái đoàn Bắc Việt Nam đang có ý định sang 

thăm.10 Một cuộc họp gay gắt giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Bắc Việt Nam Lý 

Ban và Chu Ân Lai diễn ra vào ngày 09 tháng Mười, khi Chu cho rằng các cuộc đàm 

phán với Hoa Kỳ sẽ dẫn đến một sai lầm ở mức độ tương tự như Hiệp định Geneva 

1954, trong lúc đó cũng vào khoảng thời gian này Trung Quốc đã bắt đầu rút một 

bộ phận công binh và các tiểu đoàn phòng không đi kèm vốn đã đóng quân ở Bắc 

Việt Nam từ tháng Sáu năm 1965.11 

Những căng thẳng gia tăng giữa hai bên lên đến đỉnh điểm trong một cuộc 

tranh luận bên lề giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Nghị và ủy viên Bộ 

Chính trị Bắc Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán tại Paris Lê Đức Thọ. Trần Nghị phê 

phán các đồng chí Bắc Việt về bốn vấn đề: họ đã để mất thế chủ động khi chấp 

nhận hòa đàm để đổi lấy việc chấm dứt ném bom một phần; bằng cách chấp nhận 
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đàm phán bốn bên họ đã làm suy yếu vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) là người đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân 

miền Nam Việt Nam; lập trường của họ có thể sẽ giúp cho Hubert Humphrey giành 

thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11; và cuối cùng Trần đã 

buộc tội rằng họ đã "chấp nhận đề xuất thỏa hiệp và đầu hàng mà những kẻ theo 

chủ nghĩa xét lại Xô-viết đưa ra... Vì thế, không còn gì hơn để bàn luận giữa hai 

đảng và chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc chúng ta... do vậy chúng tôi 

sẽ xem xét những thay đổi tình hình trong tháng 11".12 Thọ không có ý chịu khuất 

phục, nên khi Trần Nghị nhắc lại những sai lầm trong việc ký kết Hiệp định Geneva 

năm 1954, Thọ vặn lại rằng họ mắc phải sai lầm "Vì [người Việt Nam] chúng tôi 

nghe theo lời khuyên của các ông”.13  

Đằng sau những lời lẽ gay gắt của Trần Nghị ẩn chứa một thực tế rằng 

quyết định mở đối thoại với Hoa Kỳ của Bắc Việt Nam đã mâu thuẫn trực tiếp với 

đường lối mà Trung Quốc tán thành. Trong bầu không khí căng thẳng của cuộc 

Cách mạng Văn hóa, Việt Nam đã bị coi là tâm điểm của tất cả những mâu thuẫn 

trên thế giới, tức là tâm điểm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ 

nghĩa xã hội, và Trung Quốc đã thường xuyên nhắc nhở các đồng chí Việt Nam của 

mình rằng trong đấu tranh những gì không giành được trên chiến trường thì cũng 

không thể giành được trên bàn thương lượng.14 Trung Quốc cho rằng, những 

nhượng bộ của Bắc Việt Nam đồng nghĩa với việc tiếp cận đàm phán một cách thụ 

động và không giữ thế thượng phong trên mặt trận quân sự; rút cục là, điều này sẽ 

gây tổn hại cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, và sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Hơn nữa, Trung Quốc lo sợ hai siêu cường có thể sẽ vì các mục tiêu của mình mà 

thông đồng với nhau và buộc Bắc Việt Nam phải chấp nhận một giải pháp không 

mang lại thắng lợi. 

Sự thành công của Bắc Việt Nam quan trọng đối với Trung Quốc vì nhiều lý 

do. Thứ nhất, lãnh đạo Trung Quốc đồng cảm thực sự với cuộc đấu tranh của Việt 

Nam, theo cách tương tự mà họ đã quan tâm đến những vấn đề của Triều Tiên. 

Mối quan ngại vượt qua những toan tính địa chính trị đơn thuần: đối với Trung 

Quốc, Việt Nam và Triều Tiên là một phần của "vũ trụ văn hóa" của họ, những quốc 

gia mà vận mệnh gắn với Trung Quốc trên cơ sở quan hệ lịch sử, và Trung Quốc có 

nghĩa vụ đối với những nước này. Sự tiếp tục tồn tại của chế độ ở Bình Nhưỡng và 

Hà Nội không chỉ quan trọng đối với Bắc Kinh về mặt địa chính trị, mà còn cả ý 

nghĩa về mặt tinh thần: sự thất bại của chủ nghĩa xã hội tại một trong hai quốc gia 

này, hay thực ra là một sự tuyệt giao vĩnh viễn giữa Bắc Kinh với một trong hai 

nước, hẳn sẽ là thất bại trong trù hoạch của Mao Trạch Đông và vai trò lãnh đạo 

của Trung Quốc. Ngoài ra, về mặt địa chính trị mà nói, trong mắt của Mao Trạch 
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Đông, sự thất bại của cách mạng Việt Nam không chỉ làm nguội bớt ngọn lửa cách 

mạng trên toàn thế giới và giảm nhẹ nỗi lo cho Hoa Kỳ mà còn làm tăng cường thế 

trận bao vây chống Trung Quốc. Trên tầm ý thức hệ điều đó cũng sẽ tiếp tục làm 

suy yếu những lập luận của Mao về tính tất yếu của chiến tranh và cách mạng. Vì 

vậy, Trung Quốc quyết tâm không dính dáng đến các cuộc đàm phán Paris, và lên 

án chúng là "gian lận".  

Tuy nhiên, lập trường của Bắc Việt Nam và phản ứng của Trung Quốc về các 

sự kiện ở Praha cũng gắn kết chặt chẽ với các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris. Kể 

từ khi Khrushchev bị lật đổ, không giống như hầu hết các đảng cộng sản khác trên 

thế giới, Bắc Việt Nam đã giữ một đường lối tương đối kiên định giữa bối cảnh rạn 

nứt Trung - Xô ngày càng gia tăng, và do đó thành công trong việc duy trì sự ủng 

hộ của cả hai "anh cả". Tuy nhiên, sự ủng hộ nhiệt thành của Việt Nam DCCH đối 

với hành động của Liên Xô cho thấy Hà Nội đã tính toán rằng bằng cách biểu thị 

mạnh mẽ sự ủng hộ đối với Liên Xô, họ sẽ đạt được lợi ích tốt nhất.15 Việc khối Xô-

viết cung cấp thiết bị quân sự hiện đại rõ ràng là một yếu tố cực kỳ quan trọng 

trong quyết định này, dù chỉ tới năm 1968 giá trị viện trợ của Liên Xô mới vượt xa 

viện trợ của Trung Quốc.16 Tuy nhiên, sự ủng hộ ngoại giao mạnh mẽ đối với chiến 

lược đàm phán của Hà Nội là việc mà Matxcơva đã làm chứ không phải Bắc Kinh, 

do vậy việc ủng hộ cuộc xâm lược Tiệp Khắc chắc hẳn được xem như là một cử chỉ 

đền đáp của Việt Nam đối với Liên Xô, và là cử chỉ thách thức bất chấp sự chỉ trích 

của Trung Quốc về chiến lược ngoại giao mà Hà Nội đang theo đuổi. 

Dẫu sao cũng không có gì ngạc nhiên khi việc Hà Nội liên kết chặt chẽ với 

Liên Xô trên lưng một vấn đề mang tính kích động như học thuyết “chủ quyền hạn 

chế” trong một năm mà căng thẳng giữa Trung Quốc và Liên Xô liên tục gia tăng lại 

làm Trung Quốc nổi giận như chúng ta đã thấy. Tác động của nó là làm cho Trung 

Quốc càng thêm lo lắng về bất kỳ thỏa thuận hòa bình 'có tính chất đầu hàng' nào 

mà các cuộc đàm phán Paris có thể đưa đến (có thể thấy là Liên Xô đã góp phần 

trong đó), và lo ngại về tiến trình tương lai trong chính sách của Bắc Việt Nam. Khi 

các cuộc đàm phán nghiêm túc ở Paris lấy được đà tăng tốc cho suốt tới đầu tháng 

Mười, và triển vọng của một giải pháp thương lượng trở nên thực tế hơn, sự chống 

đối của Trung Quốc cũng gia tăng và trở nên rõ ràng hơn. Tình thế này do vậy đã 

có tác dụng buộc Bắc Việt phải liên kết chặt chẽ hơn với Liên Xô vốn là nguồn ủng 

hộ về ngoại giao cho đường lối hành động mà họ đã lựa chọn. Về vấn đề này, Bắc 

Kinh đã trở thành một nạn nhân của chính hệ tư tưởng và hoạt động tuyên truyền 

của họ, và do đó, tới giữa tháng Mười, Trung Quốc đã gần như tự đẩy mình vào 

góc tường. Nếu đàm phán thành công bất chấp việc họ phản đối để gây sức ép, thì 

Trung Quốc thậm chí có thể bị cách ly nhiều hơn trên trường quốc tế, đường lối của 
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Bắc Kinh có thể bị mất tín nhiệm nặng nề, và Bắc Việt Nam sẽ có khả năng xích lại 

gần hơn với Liên Xô, những người bây giờ thậm chí là mối đe dọa còn lớn hơn nữa 

đối với Bắc Kinh so với khi chúng mới xuất hiện lúc đàm phán Paris bắt đầu hồi 

tháng Năm. Các lựa chọn của Bắc Kinh thực ra rất khó khăn. 

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ khó chịu giữa Trần Nghị và Lê Đức Thọ, đài phát 

thanh Trung Quốc lần đầu tiên đã nhắc đến sự tồn tại của các cuộc đàm phán ở 

Paris, báo hiệu bắt đầu có sự thay đổi trong thái độ của Trung Quốc đối với các 

cuộc đàm phán ở Paris. Đồng thời việc đưa tin về các trận đánh ở miền Nam Việt 

Nam và đánh bom của Mỹ ở miền Bắc cũng giảm đi. Trong tuần lễ trước ngày diễn 

ra bầu cử tổng thống Mỹ vào mùng 5 tháng 11, Trung Quốc đột ngột ngừng toàn 

bộ việc đưa tin về Việt Nam (và các cuộc đàm phán ở Paris). Với kỳ vọng rằng một 

thỏa thuận nào đó rất có thể được dàn xếp ngay trước ngày bầu cử (nhiều người 

mong đợi Johnson “bất ngờ đưa ra kế gì đó" để thắng cử trước ứng cử viên đảng 

Dân chủ Hubert Humphrey), sự im lặng hoàn toàn của Bắc Kinh phản ánh tình thế 

khó xử mà nước này đang lâm phải: nếu đàm phán thất bại, thì lập trường của lãnh 

đạo Trung Quốc hẳn sẽ được biện hộ, mặt khác, nếu tiếp tục lên án các cuộc đàm 

phán một khi chúng thành công sẽ làm Bắc Việt xa cách hơn nữa và đẩy họ sâu 

hơn vào vòng tay của 'những kẻ xét lại' (tức Liên Xô - NBT). Do đó, im lặng ngự trị 

trong suốt những ngày cuối tháng 10, và những ngày đầu tiên của tháng 11 cho 

đến mùng 03 tháng 11, tờ Nhân dân Nhật báo công bố toàn văn bài phát biểu của 

Tổng thống Johnson tuyên bố chấm dứt hoàn toàn ném bom miền Bắc Việt Nam, 

kèm theo nguyên văn lời đáp của chính phủ Việt Nam DCCH. Đối với công chúng 

Trung Quốc thông điệp cơ bản của sự kiện này là chính phủ Trung Quốc tạm hoãn 

phán xét Việt Nam “cho đến khi các cuộc đàm phán hoặc có tiến triển - hoặc ngược 

lại": về bản chất là để cho người Việt Nam tự quyết định.17 

 

Chấp thuận thận trọng 

Trên thực tế, câu nói rằng để cho người Việt Nam tự quyết định là ngôn từ Mao 

Trạch Đông đã sử dụng chưa đầy hai tuần sau khi nghe báo cáo về cuộc gặp gỡ 

của Chu Ân Lai với Thủ tướng Bắc Việt Nam Phạm Văn Đồng.18 Hai ngày sau đó, 

đích thân Mao nói với phái đoàn Việt Nam đến thăm Trung Quốc: "Chúng tôi nhất 

trí với khẩu hiệu của các bạn là vừa đánh vừa đàm. Có một số đồng chí lo rằng Hoa 

Kỳ sẽ đánh lừa các bạn. Nhưng tôi bảo họ không việc gì phải [lo]. Đàm phán cũng 

như thể là chiến đấu. Các bạn đã rút được kinh nghiệm, hiểu rõ các nguyên tắc”.19 

Cuộc gặp gỡ giữa Mao và Phạm Văn Đồng vào ngày 17 tháng Mười năm 

1968 là một sự kiện quan trọng và nhạy cảm đối với cả hai bên. Sự chấp thuận của 
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Mao đối với chiến lược của Việt Nam vẫn là có điều kiện. Ông lái cuộc trò chuyện 

sang đề tài Hội nghị Geneva 1954 và, mặc dù khá lúng túng khi ông tuyên bố có 

thể không "nhớ hết toàn bộ câu chuyện", nhưng ông cũng thừa nhận rằng lúc đó 

thỏa hiệp là sai lầm, và rằng việc đưa vào trong bản thỏa thuận "một điều khoản về 

việc rút quân tập kết" về miền Bắc là một cơ hội bị đánh mất. Cũng như để tiến tới 

cải thiện quan hệ với Bắc Việt Nam sau nhiều tháng rất sóng gió, Mao đã tìm ra 

những nét tương đồng với vòng đàm phán hiện tại, và gián tiếp khuyên Việt Nam 

về những gì họ nên và không nên chấp nhận.20 Ông cũng bắt đầu thăm dò thử 

quyết tâm tiếp tục chiến đấu của Việt Nam, và xem Việt Nam có sẵn lòng thỏa hiệp 

với việc cho phép quân đội Mỹ ở lại Nam Việt Nam hay không. Theo thói thường, 

Mao đã cố tình khiêu khích, khi nói với các vị khách Việt Nam rằng người Mỹ sẽ để 

cố vấn của họ ở lại Việt Nam. Khi nghe lời đáp lại chân thành cam đoan với Mao 

rằng họ [Việt Nam] sẽ không chấp nhận bất kỳ người Mỹ nào ở lại, ngay cả với tư 

cách là cố vấn, và rằng cuộc chiến đấu sẽ tiếp tục “cho đến khi miền Nam được 

hoàn toàn độc lập và tự do, cho đến khi đất nước thống nhất. Có làm như vậy, 

chúng tôi mới trung thành với lời dạy của chủ tịch [Hồ Chí Minh] của chúng tôi cũng 

như [chỉ dẫn] của đồng chí”, Mao có vẻ hài lòng. "Nghĩ theo cách đó thì tốt... Nếu 

các đồng chí dựa vào đàm phán để buộc Mỹ phải ra đi thì rất khó".21 

Sau giai đoạn tồi tệ nhất trong quan hệ Trung - Việt xảy ra vào tháng Mười, 

cuộc gặp gỡ này cũng là một cơ hội tốt để Bắc Việt Nam cải thiện mối quan hệ với 

"người anh lớn" của họ: thực ra, chính họ là người yêu cầu được gặp chủ tịch 

Mao.22 Phạm Văn Đồng cố gắng gần như ngay lập tức chỉ ra rằng phái đoàn gồm có 

hai đồng chí miền Nam, là Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc)23 và Lê Đức Anh, những 

người được Ban chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu "tháp tùng các đồng chí 

Phạm Văn Đồng và Lê Thanh Nghị sang Trung Quốc để báo cáo với Chủ tịch Mao, 

Phó Chủ tịch Lâm Bưu, và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc về tình hình miền 

Nam".24 Thông điệp ở đây là nhằm đảm bảo rằng họ sẽ không làm theo lời khuyên 

"đầu hàng" của "những kẻ theo chủ nghĩa xét lại"  Liên Xô và phản bội đồng bào 

miền Nam của mình. Trong suốt cuộc nói chuyện, ngôn ngữ của Nguyễn Văn Linh 

gần như là khúm núm, nói với Mao rằng lời khen ngợi của ông ta là sự khích lệ lớn 

lao đối với họ, rằng "chiến thắng giành được ở miền Nam, phần lớn là nhờ có sự 

giúp đỡ cũng như sự động viên của nhân dân Trung Quốc và [sự khích lệ] của đồng 

chí, Chủ tịch Mao ... Quân đội của chúng tôi rất cảm động khi biết rằng Chủ tịch 

Mao thậm chí cũng quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi".25 Rõ ràng là phía Việt 

Nam đã nỗ lực hết sức để thuyết phục Trung Quốc về quyết tâm đấu tranh đến 

cùng của họ, như lời Mao đã khuyên. Về phần Trung Quốc, Mao cố gắng động viên 
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Việt Nam rằng chiến lược "vừa đánh vừa đàm" của họ là thích hợp cho giai đoạn 

này của chiến dịch. 

Đối với cả hai bên, điều làm cho giọng điệu mới đầy tôn trọng và hợp tác trở 

nên khả thi và đáng mong muốn, chính là việc Richard M. Nixon thắng cử trở thành 

Tổng thống Hoa Kỳ chưa đầy hai tuần trước đó. Đối với Bắc Việt Nam, với danh 

tiếng "Chiến binh Chiến tranh lạnh" của Nixon, thắng lợi của ông ta làm cho triển 

vọng một giải pháp nhanh bằng thương lượng dường như xa vời hơn, và do đó sự 

tiếp tục hỗ trợ của Trung Quốc, cả về tinh thần lẫn vật chất, là cần thiết. Tuy vậy, 

mặc dù có tiếng là cứng rắn với chủ nghĩa cộng sản, Nixon đã bày tỏ mong muốn 

có một hình thức mới trong quan hệ với Trung Quốc, đáng chú ý nhất là trong bài 

viết của ông vào tháng 10 năm 1967 cho tạp chí Foreign Affairs được xuất bản rộng 

rãi, do vậy mà khả năng của một mối quan hệ mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ 

được nâng lên trong bối cảnh mối đe dọa chiến lược đối với Trung Quốc ngày càng 

tăng từ phía Liên Xô. Bầu không khí mới tạo ra bởi việc thắng cử của Nixon, cùng 

với khả năng đem lại "những đổi mới" của nó, được Chu Ân Lai nhấn mạnh trong 

bài phát biểu với phái đoàn của Đảng Cách mạng Nhân dân Campuchia ngày 30 

tháng 11, 1968.26 Tuy nhiên, những đổi mới này đồng thời làm phát sinh mâu 

thuẫn mới trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc: làm thế nào để tiếp tục hỗ 

trợ Bắc Việt Nam và cuộc đấu tranh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam 

Việt Nam trong khi vẫn theo đuổi việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. 

 

‘Những đổi mới’  

Trong suốt năm 1969, chiến lược toàn cầu của Trung Quốc có sự điều chỉnh lớn vì 

tình hình an ninh trên biên giới phía bắc của nước này xấu đi. Đầu năm 1969 đích 

thân Mao Trạch Đông ra lệnh công bố diễn văn nhậm chức của Nixon, trong đó 

tổng thống mới của Mỹ bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ với tất cả các nước 

trên thế giới. Bài diễn văn này được đăng tải lại trên các tờ báo địa phương trên 

khắp Trung Quốc: một sự kiện thực sự chưa từng có. Vào tháng Ba năm 1969, diễn 

ra các cuộc đụng độ vũ trang lớn giữa các lực lượng Trung Quốc và Liên Xô tại đảo 

Trân Bảo trên sông Ussuri, con sông vạch một phần biên giới giữa hai quốc gia. 

Mặc dù bạo lực xảy ra là do Trung Quốc khai chiến trước, nhưng sức mạnh phản 

ứng của Liên Xô đã làm lãnh đạo Trung Quốc bất ngờ. Tại Đại hội lần thứ 9 Đảng 

Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tháng Tư năm đó, nước này đã tuyên bố Liên 

Xô là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia không kém gì Mỹ; hơn nữa, xung đột vũ 

trang nghiêm trọng hơn đã xảy ra dọc biên giới tây bắc của Trung Quốc vào tháng 

Tám.27 
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Trong bối cảnh của những sự kiện ấy, đã diễn ra một cuộc thảo luận nội bộ, 

mà biểu hiện rõ nhất là các báo cáo của "Tứ trụ Nguyên soái", những người đã 

được Mao và Chu yêu cầu chú tâm đến và bàn thảo các vấn đề quốc tế quan trọng, 

rồi báo cáo lại về tình hình quốc tế. Giữa tháng Ba và tháng Mười, bốn nguyên soái 

đệ trình bốn báo cáo, với ba kết luận chủ chốt. Kết luận thứ nhất là, do những mâu 

thuẫn giữa hai bên, chiến tranh rất có khả năng xảy ra giữa Hoa Kỳ và Liên Xô hơn 

là giữa một trong hai, hoặc cả hai nước đó với Trung Quốc. Họ cũng kết luận rằng 

Liên Xô là mối đe dọa lớn hơn đối với Trung Quốc, và rằng Trung Quốc nên lợi 

dụng mâu thuẫn giữa hai nước kia. Phân tích này mang lại những hàm ý quan 

trọng cho quan điểm của Mao về cuộc chiến tranh Việt Nam. Hiểu rõ rằng châu Âu 

là ưu tiên chiến lược chính cho cả Mỹ và Liên Xô, kết hợp với sự khẳng định rằng 

Liên Xô bây giờ là một 'đế quốc - xã hội chủ nghĩa’, có nghĩa là cuộc đấu tranh ở 

Đông Dương không còn là tâm điểm của tất cả những mâu thuẫn trên thế giới. Về 

phía Việt Nam, phân tích này có ý nghĩa lâu dài rất to lớn: trong khi Trung Quốc 

tiếp tục hỗ trợ cuộc đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam đánh đuổi 

người Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, phương thức mà người Mỹ ra đi giờ đây đối 

với Bắc Kinh ít quan trọng hơn rất nhiều. Trước đây Mao tìm cách hạ nhục Hoa Kỳ ở 

Đông Nam Á, và phản đối mạnh mẽ bất cứ chính sách nào không làm được điều 

đó, nhưng giờ thì kết luận tất yếu của đường lối mới được lựa chọn tại Bắc Kinh là 

việc không hạ nhục Mỹ thực ra có lẽ lại được ưa chuộng hơn.28 

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến Việt 

Nam phần lớn vẫn không thay đổi. Trên thực tế, các cuộc đụng độ vũ trang giữa 

Trung Quốc và Liên Xô đã khiến Trung Quốc thay đổi quan điểm ủng hộ thận trọng 

mà Mao đưa ra vào tháng 11 đối với chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của Bắc Việt 

Nam vì lo ngại rằng khả năng Xô-Mỹ bắt tay thỏa hiệp tại Việt Nam một lần nữa lại 

gia tăng. Tháng Hai năm 1969, đài phát thanh Bắc Kinh không đưa tin gì về cuộc 

tổng tấn công đợt 4 ở miền Nam Việt Nam, trong lúc sự quan ngại của Trung Quốc 

gần như chắc chắn tăng lên với nhận xét của Nixon hồi giữa tháng Ba nhấn mạnh 

định hướng chống Trung Quốc của chương trình 'Phòng vệ' ABM (chống tên lửa đạn 

đạo) mà ông đã phê chuẩn, và ngụ ý rằng Mỹ và Liên Xô có lợi ích chung trong việc 

ngăn chặn Trung Quốc. Nỗi lo của Trung Quốc về tình trạng thông đồng (Xô – Mỹ) 

tăng lên, đi kèm với lo ngại về vai trò mà Việt Nam có thể có trong đó: cho tới 

tháng Tư một báo cáo về "cuộc cách mạng châu Á" đã không còn nhắc đến Việt 

Nam như một vị trí "tâm bão" của cách mạng. Một đoàn đại biểu của Văn phòng 

Trung ương Cục miền Nam Việt Nam (cơ quan lãnh đạo chiến tranh ở miền Nam 

Việt Nam) đã đến Bắc Kinh trong dịp Đại hội lần thứ 9 ĐCSTQ, và hội đàm với Thủ 

tướng Chu Ân Lai, qua đó làm bộc lộ sự đảo chiều trong suy nghĩ của các nhà lãnh 
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đạo Trung Quốc. Tất nhiên các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cảnh báo các đồng chí 

Việt Nam của mình đừng đặt niềm tin vào việc đàm phán ở Paris, và quay lại đường 

lối đã thống lĩnh hầu như suốt năm 1968 bằng việc nhấn mạnh giải pháp quân sự 

cho cuộc xung đột. Trong các cuộc họp tiếp theo một tuần sau đó khi có sự hiện 

diện của Thủ tướng Bắc Việt Nam Phạm Văn Đồng, Chu làm rõ hơn quan điểm của 

Trung Quốc, bày tỏ quan ngại về lập trường đàm phán mà Việt Nam đang áp dụng 

trong hội đàm ở Paris, cảnh báo họ "không thể nào nghĩ rằng các đồng chí có thể 

đánh lừa được Hoa Kỳ và những kẻ theo chủ nghĩa xét lại Liên Xô bằng chiến thuật 

của mình". Ông kết luận với lời răn đe "các đồng chí nên dành ít ngoại tệ và [thời 

gian] của các cán bộ hơn cho việc đàm phán ở Paris". Các quan điểm này sau đó 

được nhắc lại tương tự trong cuộc trò chuyện với Lê Đức Thọ nhân chuyến thăm 

của Lý Tiên Niệm.29 

Nghi ngờ của Trung Quốc về ý định tiếp tục chiến đấu của Bắc Việt Nam kéo 

dài đến tận mùa hè năm 1969, khi khả năng về một cuộc xung đột lớn giữa Trung 

Quốc và Liên Xô tăng lên. Vào cuối tháng Tám năm 1969, những cuộc đụng độ vũ 

trang đặc biệt nghiêm trọng xảy ra dọc biên giới Tân Cương của Trung Quốc với 

Liên Xô. Cũng vào khoảng thời gian đó, Lê Thanh Nghị dẫn đầu một phái đoàn Bắc 

Việt Nam sang Trung Quốc trao đổi thêm một lần nữa về viện trợ của Trung Quốc 

trong năm sau. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Việt Nam chẳng nhận được gì hơn 

ngoài sự hỗ trợ tinh thần. Đối mặt với khả năng xảy ra chiến tranh với Liên Xô, 

Trung Quốc miễn cưỡng cam kết cung cấp nguồn lực cho đồng minh Việt Nam của 

họ, và nhấn mạnh với Việt Nam về tầm quan trọng của việc tự lực cánh sinh.30 

Phương hướng chiến lược tương lai của những người cộng sản Việt Nam cũng được 

Bắc Kinh quan tâm "Các đồng chí muốn tiếp tục chiến đấu hay muốn hòa bình? 

Trung Quốc phải biết câu trả lời trước khi xem xét vấn đề viện trợ?"31 Tuy nhiên, 

đây không phải là sự đe dọa 'trắng trợn', như các nguồn tư liệu Việt Nam đã ngụ ý, 

mà đúng hơn là nỗ lực để có được sự đánh giá thực tế về nhu cầu của Bắc Việt 

Nam trong hoàn cảnh mà an ninh quốc gia của chính Trung Quốc đang bị đe dọa. 

Bản thân Trung Quốc cũng đã thông đồng với các đồng minh Bắc Việt Nam cất trữ 

trên đất Trung Quốc hàng hóa Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam DCCH mà Việt 

Nam chưa cần đến vào thời gian đó, nhưng họ "không muốn nói với Liên Xô rằng 

[các mặt hàng ấy] là không cần thiết".32 Sau đó, vào mùa hè năm 1969, Bắc Kinh 

không muốn thấy sự giúp đỡ của họ cho Việt Nam rơi vào tình cảnh tương tự, nên 

nhu cầu quân sự của bản thân Trung Quốc đã được ưu tiên hơn. Tác động của điều 

này lên viện trợ của Trung Quốc cho Bắc Việt Nam là rõ ràng: trong sáu tháng đầu 

năm 1969 Bắc Kinh chỉ thực hiện được 31,4% viện trợ như đã hứa cho Hà Nội. Các 

bộ phận quân hậu cần Trung Quốc tiếp tục rút khỏi Bắc Việt Nam sau khi đã hoàn 
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thành nhiệm vụ, và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hết sức dè dặt ký vào bất kỳ 

thỏa thuận viện trợ nào cho năm tới. Cho tới cuối mùa hè, cũng như 12 tháng trước 

đó, giữa Trung Quốc và các đồng chí Bắc Việt Nam đã có những bất đồng nghiêm 

trọng.33 

Tuy nhiên, một bước ngoặt quan trọng xảy ra vào đầu tháng Chín khi Hồ Chí 

Minh qua đời. Hồ vẫn luôn là mối liên kết chính yếu giữa những người cộng sản Việt 

Nam và Trung Quốc cả về mặt văn hóa lẫn lịch sử. Ông vốn là một nhà cách mạng 

cùng thế hệ với Mao và Chu, có mối quan hệ cá nhân từ những ngày đầu của Đảng 

Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Trung Quốc, và có quan hệ cá nhân thân 

thiết với Chu Ân Lai từ những ngày họ cùng hoạt động ở Paris sau Chiến tranh Thế 

giới lần thứ nhất. Ông nói được nhiều phương ngữ Trung Quốc và uy tín cùng với 

quan hệ cá nhân của ông với Trung Quốc chắc chắn có ảnh hưởng tạo nên sự ôn 

hòa cho quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh. Khi ông không còn nữa, khả năng Bắc 

Việt thậm chí liên minh chặt chẽ hơn nữa với Liên Xô sẽ tăng lên. Vì vậy, chưa đầy 

ba tuần sau lễ tang của Hồ Chí Minh, hiệp định viện trợ kinh tế và quân sự cho năm 

1970, vốn bị trì hoãn từ tháng Tư, đã được ký kết với những điều kiện mà Hà Nội 

cho là hào phóng đến bất ngờ. Khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện tức 

thì giữa Trung Quốc và Liên Xô giảm đi (sau cuộc gặp của Chu với Kosygin tại sân 

bay Bắc Kinh sau lễ tang của Hồ Chí Minh) đã cho phép lãnh đạo Trung Quốc nhìn 

xa hơn các yêu cầu an ninh quốc gia trước mắt để hướng tới một nền an ninh lâu 

dài, và điều này đòi hỏi phải duy trì quan hệ thân thiện với Bắc Việt Nam. Thêm vào 

đó, khi không còn Hồ Chí Minh, Trung Quốc cần thể hiện cử chỉ để khẳng định lại 

sự hậu thuẫn của mình đối với các đồng chí Việt Nam. Việt Nam đã chào đón hiệp 

định này như là "một biểu hiện rực rỡ mới của tình hữu nghị và đoàn kết chiến đấu 

ngày càng được củng cố và phát triển giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc anh 

em". Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Việt 

Nam trong năm 1970 đạt mức thấp nhất trong các năm kể từ 1964, dẫn đến kết 

luận rằng viện trợ kinh tế chắc hẳn phải rất lớn.34 

Những chuyến thăm tiếp theo của các quan chức cấp cao Bắc Việt Nam đã 

diễn ra. Ngay sau ngày ký kết hiệp định viện trợ, Phạm Văn Đồng đến Bắc Kinh để 

tham dự lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa, trong thời gian đó ông đã tổ chức ba đợt hội đàm với Thủ tướng Trung 

Quốc trước khi lên đường tham dự lễ kỷ niệm quốc khánh Đông Đức và ghé thăm 

Liên Xô vào ngày 3 tháng Mười. Trong thời gian ông vắng mặt, Chu cũng đã tổ 

chức một loạt các buổi trao đổi với Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban 

Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, và Chủ tịch Ban Cố 

vấn của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, nhấn mạnh hơn nữa 
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sự đoàn kết của Trung Quốc với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của Việt 

Nam và mong muốn cải thiện quan hệ. Sau một loạt các cuộc hội đàm khác nữa với 

Phạm Văn Đồng (khi ông ghé qua Bắc Kinh trên đường trở về Hà Nội) vào cuối 

tháng Mười, báo chí chính thức của cả hai bên đều đăng tải những bài tường thuật 

nồng nhiệt về tình hữu nghị vốn có giữa hai dân tộc. Rõ ràng là vấn đề Việt Nam 

một lần nữa có tầm quan trọng trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo 

Trung Quốc, và vào cuối tháng Chín đích thân Mao, trong một cuộc gặp gỡ với 

Phạm Văn Đồng, đã đề nghị thành lập các Nhóm chỉ đạo giúp đỡ Việt Nam tại bốn 

tỉnh của Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Hồ Nam) để thực hiện 

chức năng 'Căn cứ Trợ giúp Việt Nam'. Nhằm nâng cao hiệu quả việc giúp đỡ của 

Trung Quốc cho Việt Nam, các nhóm của bốn tỉnh này sẽ phải tổ chức hội đàm với 

các tỉnh đối tác phía Việt Nam là những nơi được nhận viện trợ. Một hiệp định 

thương mại tiếp theo được ký kết tại Bắc Kinh vào cuối tháng Mười. Nhu cầu quốc 

phòng riêng của Trung Quốc đã hạn chế khả năng của họ cung cấp vũ khí cho Bắc 

Việt Nam, nhưng mong muốn của các nhà lãnh đạo Trung Quốc chứng kiến những 

nhà cộng sản Việt Nam hất cẳng người Mỹ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam thì không 

thay đổi.35 

Trong thời gian này, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã và đang theo đuổi những 

bước đi đầu tiên để xích lại gần nhau. Thông qua các nhà trung gian hòa giải người 

Rumani và Pakistan, Nixon truyền đi thông điệp rằng ông tin là Châu Á không thể 

"tiến lên" nếu một dân tộc lớn như Trung Quốc vẫn còn bị cô lập.36 Ông tiếp tục chỉ 

thị cho đại sứ Mỹ tại Ba Lan, Walter Stoessel, tiếp cận với Trung Quốc nhằm khởi 

động lại các cuộc đàm phán cấp đại sứ tại Vacsava vốn bị trì hoãn kể từ tháng 

Giêng 1968. Stoessel đã nắm lấy cơ hội trong một cuộc trình diễn thời trang tại Đại 

sứ quán Nam Tư ở Vacsava vào đầu tháng 12 năm 1969, và thông điệp được vội vã 

chuyển đến Bắc Kinh rồi được Chu chuyển lên cho Mao. Sau khi được Mao chấp 

thuận, Chu thông báo cho Đại biện lâm thời Trung Quốc ở Vacsava (đại sứ đã được 

gọi về Bắc Kinh trong thời gian Cách mạng Văn hóa) phản ứng tích cực với sáng 

kiến của Mỹ, đồng thời ra lệnh thả hai người Mỹ bị bắt giữ vào hồi tháng Hai do 

xâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của Trung Quốc. Tin tức về việc phóng thích 

này đã được truyền đến người Mỹ thông qua đại sứ của họ tại Ba Lan. Việc liên lạc 

đã được thiết lập lại.37 

Vào ngày mùng 8 tháng Giêng, Đại biện lâm thời Trung Quốc, Lôi Dương (Lei 

Yang), và đại sứ Mỹ đã gặp mặt không chính thức tại Đại sứ quán Hoa Kỳ và đồng 

ý tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên của họ vào ngày 20 tháng Giêng. Nhà sử 

học ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Trương Bái Giả (Zhang Baijia) đã viết: 
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Chu Ân Lai vẫn ấp ủ mối ngờ vực đáng kể về ý định của Nixon và do đó xử lý 

việc nối lại các cuộc đàm phán cấp đại sứ hết sức thận trọng. Trước đó Đài 

Loan vốn từng là vấn đề chính trong các cuộc đàm phán Trung-Mỹ, nhưng sau 

đó Hoa Kỳ rất ít nói đến đề tài này. Đối với Trung Quốc, một giải pháp về vấn 

đề Đài Loan là không thể tránh khỏi, bởi vì đó là điều kiện tiên quyết để bình 

thường hóa quan hệ Trung-Mỹ.38 

Vấn đề này đã được nhấn mạnh trong một bức điện Washington nhận được vào 

ngày 15 tháng Giêng thông qua đại sứ Nam Tư ở Kabul, nhưng thêm vào một tình 

tiết bất ngờ: "Việt Nam không ảnh hưởng gì đến quan hệ Trung-Mỹ". Như Kissinger 

đã giải thích với tổng thống Mỹ: "Chúng ta phải rút khỏi Đài Loan. Tại Việt Nam, 

cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải rút đi... Trung Quốc thúc bách chúng ta rút khỏi 

Việt Nam càng sớm càng tốt và không nên nêu lên vấn đề này ở Vacsava. Chuyện 

này không ảnh hưởng gì đến quan hệ Mỹ-Trung".39 

Cuộc gặp gỡ giữa Lôi và Stoessel đã diễn ra sau đó năm ngày, và Stoessel 

bày tỏ việc chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng gửi một phái viên đến Bắc Kinh, hoặc chấp 

nhận một phái viên đến Washington để thảo luận kỹ lưỡng hơn. Lôi trả lời rằng nếu 

Washington quan tâm đến việc "tổ chức các cuộc họp ở cấp cao hơn hoặc thông 

qua các kênh khác" thì họ phải trình bày các đề xuất cụ thể hơn. Trong cuộc họp 

tiếp theo vào ngày 20 tháng Hai, Trung Quốc trả lời rằng họ sẵn sàng tiếp một đại 

diện của tổng thống Mỹ tại Bắc Kinh, và cũng bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ 

với Hoa Kỳ trên cơ sở của năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình.40 Tuy nhiên, đây 

dường như là cuộc họp cuối cùng của các cuộc đàm phán cấp đại sứ ở Vacsava, khi 

tình hình ở Đông Nam Á đã tạo thêm nhiều trở ngại cho cuộc đối thoại Trung-Mỹ. 

 

Campuchia 

Vào giữa tháng Ba, Hoàng thân Campuchia Norodom Sihanouk, trong khi đang ở 

nước ngoài, đã bị lật đổ và thay thế bởi tướng Lon Nol thân Mỹ. Để tỏ cử chỉ ủng 

hộ Sihanouk, người đã từng ẩn náu ở Bắc Kinh, Trung Quốc hoãn vòng 137 trong 

tiến trình đàm phán Vacsava. Vì có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tưởng Kinh 

Quốc (con trai Tưởng Giới Thạch) vào tháng Tư, người Mỹ sau đó đã hoãn cuộc 

họp đến ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, không phải là lần đầu tiên cuộc chiến tranh ở 

Đông Nam Á đã ảnh hưởng đến các sự kiện, và các cuộc đàm phán Vacsava đã 

không bao giờ được nối lại.41 

Vào tháng Ba và tháng Tư, thông qua phản ứng đối với cuộc đảo chính ở 

Phnom Penh, các lãnh đạo Trung Quốc đã gửi một thông điệp rõ ràng đến 

Washington rằng dù tình hình ở Việt Nam như hiện tại không nhất thiết là một trở 
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ngại cho việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ, thì việc mở rộng chiến tranh hơn nữa sẽ 

chính là trở ngại. Cách thức công khai nhất mà qua đó thông điệp này được chuyển 

tải là Hội nghị thượng đỉnh nhân dân Đông Dương diễn ra vào cuối tháng Tư tại 

khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Tòng Hóa (Conghua), tỉnh Quảng Đông. Những 

người tham dự chủ chốt (Thủ tướng Bắc Việt Nam Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Ban 

Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, 

Hoàng thân Souphanouvong, lãnh tụ của Pathet Lào, và, tất nhiên, Sihanouk) nhận 

được sự hỗ trợ của Chu Ân Lai, người đã tham gia vào lễ bế mạc của sự kiện này 

để biểu lộ sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với 

tuyên bố chung mà hội nghị đưa ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mặt 

trận không thể phá vỡ được của nhân dân các nước Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, 

Campuchia, Lào và Việt Nam, những người sẽ "cùng nhau đoàn kết, chiến đấu và 

chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của 

chúng".42 

Khi Nixon ra lệnh xâm nhập bất ngờ vào Campuchia ngày 1 tháng 5 để xóa 

bỏ các căn cứ của cộng sản Việt Nam ở đó, Trung Quốc đã có những biện pháp để 

cho thấy rằng sự cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không cần thiết 

phải đạt được bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên ban đầu, Trung Quốc chỉ đơn thuần 

đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc về hành động khiêu khích trắng trợn của Hoa Kỳ, 

và bày tỏ sự ủng hộ đối với Hội nghị nhân dân các nước Đông Dương.43 Đích thân 

Mao thể hiện quan ngại của mình về bước ngoặt các sự kiện ở Đông Dương với các 

đồng chí Bắc Việt Nam tới thăm. Đồng thời, thể hiện lại quan điểm ủng hộ thận 

trọng đối với chiến lược của Việt Nam đưa ra 18 tháng trước, Mao nhắc Lê Duẩn 

rằng "Tôi không nói rằng các đồng chí không thể thương lượng, nhưng các đồng 

chí nên tập trung sức lực cho chiến đấu". Mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ rõ 

ràng cũng nằm trong tâm trí của Mao trong cuộc trò chuyện này, và Mao đặt ra 

nhiều câu hỏi tu từ đề cập đến một Nixon không có mặt ở đó - "Các ông xâm lược 

một đất nước khác, vậy thì có gì sai khi chúng tôi ủng hộ nước này?" Bản chất 

nghịch lý của các chính sách mà Trung Quốc đang theo đuổi rõ ràng được cân nhắc 

rất nhiều, khi ông kết luận: "Chúng tôi không cần phải sợ hãi. Phân tích đến cùng 

thì chúng tôi không có quan hệ gì với các ông. Các ông đã chiếm đảo Đài Loan của 

chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chiếm Long Island của các ông".44 Ngày 

16 tháng Năm Trung Quốc quyết định hoãn vòng tiếp theo của cuộc đàm phán cấp 

đại sứ ở Vacsava dự định diễn ra vào ngày 20 tháng Năm. Tuy nhiên, để nhấn 

mạnh tính chất có điều kiện của các cuộc tiếp xúc tiếp theo, và để tỏ ra rằng Trung 

Quốc sẽ không từ bỏ các đồng chí Đông Dương của mình, Mao còn được đề nghị 

cần phải đưa ra một tuyên bố nhắc lại sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc đấu 
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tranh của nhân dân Đông Dương và chính phủ Sihanouk. Sau đó quyết định đã 

được đưa ra nhằm tổ chức một cuộc biểu tình quần chúng ở Quảng trường Thiên 

An Môn vào ngày 21 tháng Năm có sự tham dự của Mao, Lâm Bưu, Chu và cả 

Sihanouk vừa mới bị lật đổ, người đã lập ra một chính phủ lưu vong ở Bắc Kinh. 

Những hành động này cũng được vạch ra để kiểm tra phản ứng của Hoa Kỳ, và 

mức độ nghiêm túc của họ trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc.45 

Việc hủy bỏ đàm phán được thông báo vào ngày 18 tháng Năm và rõ ràng 

đã làm Nixon lo ngại, đặc biệt khi các chiến dịch ở Campuchia trùng với các dấu 

hiệu tiến bộ trong cuộc đàm phán biên giới Trung-Xô. Tổng thống Mỹ hỏi cố vấn an 

ninh quốc gia của mình, "Nga và Trung Quốc lại đang có ‘trò’ nữa. Không có hòa 

dịu (détente), phải không?" Kissinger cam đoan với tổng thống rằng phản ứng của 

Trung Quốc, dẫu vẫn hiếu chiến như vậy, nhưng là những gì tốt nhất có thể hy 

vọng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng tổng thống rõ ràng vẫn quan ngại về các 

tác động có thể ảnh hưởng đến sách lược Trung Quốc của ông, và ra  lệnh cho 

Kissinger "mở lại kênh liên lạc qua Paris ngay lập tức".46 

Tuyên bố ngắn nhân danh Mao vào ngày 20 tháng Năm, với tiêu đề "Nhân 

dân thế giới, hãy đoàn kết lại để đánh bại bọn xâm lược Mỹ và tất cả bè lũ tay sai 

của chúng!" mang rất nhiều sắc thái, đi chệch khỏi đường lối của Đại hội lần thứ 9 

bằng việc chỉ chọn riêng Mỹ để đánh bại, và không nhắc gì đến cái tên Liên Xô. Tuy 

nhiên, quan trọng nhất là một thực tế rằng việc lên án Hoa Kỳ phần lớn bỏ qua khía 

cạnh tư tưởng, và chỉ tập trung vào các vấn đề chủ quyền quốc gia. Thông điệp 

dành cho Nixon đã rõ ràng: việc cải thiện quan hệ Trung - Mỹ phụ thuộc vào việc 

Mỹ tiếp tục xuống thang không can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương, 

nhằm tiến tới rút khỏi đó hoàn toàn. Một khi thực hiện được những điều như vậy 

mới có thể hợp tác được với nhau.47 

Nhận chỉ thị của Nixon về việc thiết lập kênh Paris trước khi bản tuyên bố 

"Nhân dân thế giới đoàn kết lại" của Mao Trạch Đông được công bố, ngày 15 tháng 

6 Thiếu tướng Vernon Walters, tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Paris, người chịu trách 

nhiệm bí mật tiếp xúc với Bắc Việt Nam ở đây, được lệnh chuyển một bức điện tới 

đối tác Trung Quốc của ông, trong đó bày tỏ mong muốn của Washington mở một 

kênh riêng khác để liên lạc. Trung Quốc không đáp lại những sáng kiến này, mặc 

dù vào tháng Bảy họ tuyên bố phóng thích khỏi nhà tù James Walsh, một giám mục 

người Mỹ, bị bắt giữ từ năm 1958 về tội hoạt động gián điệp và đang hấp hối vì 

bệnh ung thư. Không nản lòng bởi sự im lặng của phía bên kia, Mỹ tiếp tục tiến tới 

bằng những cử chỉ và tín hiệu thiện chí riêng của mình, nới lỏng một loạt các hạn 

chế thương mại được áp đặt để chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, các lãnh đạo 
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Trung Quốc vẫn không có phản ứng nào khác trong suốt mùa hè 1970. Điều này 

một phần nhằm khiển trách Nixon về vấn đề Campuchia, nhưng thực ra Mao cũng 

còn phải bận tâm với các công việc nội bộ: suốt cả mùa hè 1970 việc tranh chấp 

giữa Mao và Lâm Bưu chi phối bức tranh chính trị của Trung Quốc.48 

 

Để Hà Nội làm những gì họ muốn 

Mặc dù Mao khao khát theo đuổi việc xích lại gần nhau với Hoa Kỳ để chống lại mối 

đe dọa Liên Xô ở phía bắc, kết quả ông mong mỏi vẫn là nhìn thấy người Mỹ bị 

đánh bật khỏi quốc gia ở phía Nam của mình. Tuy nhiên, điều kiện mà những hoàn 

cảnh mới đã đặt ra là Trung Quốc phải từ bỏ quan điểm trước đây của họ, là muốn 

thấy người Mỹ phải tháo chạy qua ngả Biển Đông bằng vũ lực, và bây giờ họ phải 

chuẩn bị sẵn sàng để thấy người Mỹ rút lui khỏi đây theo kết quả của một giải pháp 

thương lượng, nếu cần phải như vậy. Tuy nhiên, chỉ khi ở thế thượng phong Bắc 

Việt Nam mới có thể buộc người Mỹ phải ra đi, và để hỗ trợ cho họ trong nỗ lực 

này vào mùa hè năm 1970, Trung Quốc đã thực hiện phương thức chủ động hơn 

nhiều trong việc giúp đỡ Việt Nam. Việc Mỹ tập trung vào ngăn chặn con đường 

tiếp viện dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh (mà các chiến dịch Campuchia phần nào 

nhằm mục đích này), đặc biệt là duy trì các vụ không kích ác liệt, đã làm cản trở 

các con đường tiếp tế của cộng sản vào miền Nam Việt Nam. Trong những cuộc hội 

đàm với Phạm Văn Đồng tháng Chín 1970, Chu đã tự phê trước người đồng nhiệm 

phía Việt Nam, nói rằng: "đồng chí Mao thường nhắc nhở chúng tôi phải hiểu được 

những khó khăn của các đồng chí và giúp các đồng chí giải quyết chúng, phải coi 

đó như chính khó khăn của chúng tôi bởi vì mối quan hệ của chúng ta là mối quan 

hệ giữa tiền tuyến và hậu phương... Hậu phương lớn phải giúp đỡ tiền tuyến." Như 

đã ghi nhận, mặc dù viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Việt Nam trong năm 

1970 đạt mức thấp nhất trong các năm kể từ 1964, sự giúp đỡ về kinh tế rõ ràng 

hẳn phải khá lớn, và đi đôi với lời của Chu Ân Lai, Trung Quốc đã tìm kiếm những 

biện pháp nâng cao hiệu quả viện trợ của họ. Vào một thời điểm trước đó trong 

mùa hè, người đứng đầu ủy ban liên lạc kinh tế đối ngoại của ĐCS Trung Quốc, 

Phương Di (Fang Yi), đã được Chu Ân Lai cử đến thăm Việt Nam nhằm đánh giá 

làm thế nào để giúp đỡ Bắc Việt Nam hiệu quả hơn cho dù Mỹ tăng cường ném 

bom đường mòn Hồ Chí Minh, và làm thế nào để khôi phục lại cơ sở hạ tầng mà 

trước đây Trung Quốc đã giúp xây dựng và nay bị bom đạn của Mỹ phá hủy. Cũng 

trong buổi gặp gỡ này, Chu tiếp tục nhận xét với Đồng rằng: "Báo cáo của đồng chí 

Phương Di về chuyến thăm Việt Nam mới đây là một tài liệu hữu ích để tìm hiểu 

tình hình ở Việt Nam". Những kiến nghị của Phương Di đã được Ban chấp hành 
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Trung ương Đảng chấp thuận, nhưng không bao gồm việc phái công binh Trung 

Quốc quay trở lại Việt Nam.49 

Đồng thời, có thể nhận thấy một sự thay đổi tinh tế trong thái độ của Trung 

Quốc đối với các cuộc đàm phán Paris, có liên quan đến các động thái giữa Bắc 

Kinh và Washington. Tới đầu tháng Chín, sau khi giải quyết xong những vấn đề với 

Lâm Bưu tại Hội nghị Lư Sơn, một lần nữa, Mao đã có thể quay sang quan tâm đến 

Hoa Kỳ. Hệ quả tất yếu của việc này là tăng cường đảm bảo cho chiến lược ngoại 

giao của Bắc Việt Nam. Ngày 19 Tháng Chín Chu tán dương Phạm Văn Đồng về 

kinh nghiệm mà Việt Nam đã giành được trong cuộc đấu tranh ngoại giao, và khen 

ngợi Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Nguyễn Thị Bình và 

trưởng đoàn đàm phán Bắc Việt Nam Xuân Thủy về khả năng đàm phán của họ. 

Trong một buổi trò chuyện quan trọng sau đó bốn ngày, Mao, một cách khôn khéo, 

đã gắn kết ba vấn đề là kỹ năng đàm phán của Bắc Việt Nam, hậu thuẫn của Trung 

Quốc cho Việt Nam, và mong muốn của Mỹ đến  Bắc Kinh để hội đàm. Mao hỏi Thủ 

tướng Bắc Việt Nam Phạm Văn Đồng: "Tại sao người Mỹ không làm ầm lên về 

chuyện hơn 100.000 quân Trung Quốc đã giúp các đồng chí xây dựng đường sắt, 

đường bộ và sân bay mặc dù họ biết chuyện đó?" Khi Đồng trả lời: "Dĩ nhiên, do họ 

sợ ", Mao vặn lại, "Đáng ra họ phải làm ầm lên về việc này ... [nhưng] Nếu họ làm 

như vậy, sau đó họ sẽ làm gì? Người Mỹ muốn đến Bắc Kinh để đàm phán. Đó là 

những gì họ đề xuất ... Sau đó, họ không dám đến ... Tôi thấy rằng các đồng chí có 

thể tiến hành đấu tranh ngoại giao và đã làm được rất tốt ... Lúc đầu chúng tôi hơi 

lo một chút rằng các đồng chí bị gài bẫy. Nay chúng tôi không còn lo nữa".50 Lời nói 

của Mao hàm chứa một số thông điệp cho Đồng: Thứ nhất, nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa đã đưa quân đội tới Bắc Việt Nam, bất chấp thực tế rằng nước Mỹ 

sẽ biết chuyện đó. Điều này chứng tỏ Trung Quốc không sợ đối đầu với Mỹ trong 

việc giúp đỡ Việt Nam: người sợ chính là Mỹ. Thứ hai, cũng như Bắc Việt Nam đã tỏ 

ra thành công trong việc đàm phán với Mỹ và không lùi bước, Trung Quốc cũng sẽ 

như vậy. Cuối cùng, người Mỹ đang tìm cách đến Bắc Kinh để đàm phán, chứ 

không phải ngược lại: Trung Quốc không có gì phải sợ nói chuyện với Mỹ, và Bắc 

Việt Nam cũng vậy. Mao kết luận cuộc họp với lời khen dành cho Việt Nam: "Các 

đồng chí đang chiến đấu rất giỏi trên chiến trường. Chính sách đấu tranh ngoại 

giao của các đồng chí là đúng đắn. Chúng tôi phải để cho các đồng chí làm những 

gì mà các đồng chí muốn".51 

Để đáp lại những lời đề nghị xa hơn của Nixon thông qua Pakistan và 

Rumani, vào tháng 11 các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gửi tin nhắn qua cả hai 

trung gian rằng họ sẽ tiếp đón một đại diện riêng của Tổng thống Nixon tại Bắc 

Kinh để hội đàm về việc ’giải quyết vấn đề Đài Loan’, mặc dù các bên trung gian 
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nhận được chỉ thị trì hoãn việc chuyển những bức điện này đi.52 Đồng thời, Trung 

Quốc tiếp tục đối xử tử tế với các đồng chí Việt Nam. Mao đích thân tăng khối 

lượng tặng phẩm của Hội chữ thập đỏ Trung Quốc cho Việt Nam lên 150% và cũng 

trong tháng đó, Bộ Ngoại thương Trung Quốc ra lệnh phải đáp ứng càng nhanh 

càng tốt các cam kết viện trợ cho Việt Nam trong năm tới.53 

Washington, sau khi nhận được thông điệp từ trung gian hòa giải Pakistan 

vào ngày 09 tháng 12, đã gửi thư trả lời cho Bắc Kinh một tuần sau đó, và ngay lập 

tức cố gắng gắn kết vấn đề Đài Loan với vấn đề Việt Nam, nói rằng: "Tuy nhiên, về 

hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Ðài Loan, chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ là 

tiết giảm sự có mặt của quân đội Mỹ trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương khi 

căng thẳng trong khu vực này đã lắng xuống." Đây hẳn là động tác đầu tiên trong 

chuỗi các kế hoạch mà Kissinger muốn thực hiện nhằm cố gắng buộc Bắc Kinh gây 

áp lực lên Hà Nội phải hợp tác tại bàn đàm phán Paris.54 

Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của năm 1970, và suốt vài tháng 

đầu năm 1971, việc xích lại gần nhau Trung – Mỹ phần nào bị đình trệ, nguyên 

nhân là do cả hai yếu tố chính kết hợp lại: thứ nhất, do mất tín hiệu và sự thiếu 

chắc chắn, nói một cách đơn giản, không bên nào biết rõ phải làm gì tiếp theo. Yếu 

tố thứ hai một lần nữa lại được phát hiện là vấn đề Đông Dương, khi cuộc xâm lược 

chung của cả Nam Việt Nam và Mỹ sang Lào từ tháng Giêng tới tháng Ba đã làm trì 

hoãn quá trình này.55 

 

Ảnh hưởng của Lào 

Giai đoạn đầu tiên của cuộc hành quân Lam Sơn 719 (cuộc xâm nhập của Nam Việt 

Nam và Mỹ sang Lào) bắt đầu vào ngày 29 tháng Giêng và, mặc dù dự định là phải 

bí mật, nhưng đã sớm bị rò rỉ trên báo chí Mỹ. Ngày mùng 4 tháng Hai tờ Nhân dân 
Nhật báo ra lời "tố cáo hùng hồn đối với các chiến dịch tại Lào. Nhưng cũng giống 

như năm trước đối với vấn đề Campuchia, bài báo thận trọng né tránh công kích cá 

nhân Nixon". Để nhấn mạnh điểm này, cùng ngày thứ trưởng ngoại giao Trung 

Quốc đã chuyển một thông điệp tới đại sứ Na Uy tại Bắc Kinh để truyền đến 

Washington, trong đó nêu rõ, theo lời của Kissinger rằng "Trung Quốc đã nhận thức 

được xu hướng mới trong chính sách của Mỹ. Cuộc chiến ở Đông Dương làm cho 

các cuộc đàm phán Vacsava không thể nối lại... nhưng sớm hay muộn Trung Quốc 

sẽ muốn ngồi vào bàn đàm phán với chúng ta".56 Tuy nhiên, giữa hai bên không có 

những bước tiến xa hơn trong khi các chiến dịch của Nam Việt Nam tại đất Lào vẫn 

đang diễn ra. Ngày 12 tháng Hai, Chu tiếp đón một phái đoàn kinh tế Bắc Việt Nam 

do Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu. Trong buổi lễ Nghị mời Thủ tướng 
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Trung Quốc sang thăm Bắc Việt Nam, và được Chu nhận lời. Ba ngày sau, hiệp định 

về "một gói viện trợ bổ sung về kinh tế và quân sự cho Hà Nội mà chính những 

người cộng sản Việt Nam sau đó đã thừa nhận là rất hào phóng", trị giá khoảng 15 

triệu nhân dân tệ, đã được ký kết.57 Ngày 3 tháng Ba Bộ Chính trị họp để thảo luận 

các vấn đề cho chuyến viếng thăm Hà Nội sắp tới của Chu, và quyết tâm củng cố 

đường lối hành động của Trung Quốc trong việc giúp đỡ Việt Nam mặc dầu bản 

tuyên bố được công bố nhằm hỗ trợ các quyết định nói trên đã tách rời cuộc đấu 

tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ra khỏi cuộc đấu tranh của các 

dân tộc Đông Dương khác.58 Dẫu sao, nó cũng có tác dụng là tuyên bố công khai 

mạnh mẽ tiếp tục hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Để nhấn 

mạnh hơn nữa ý định của tuyên bố này, một phái đoàn cấp cao Trung Quốc viếng 

thăm Hà Nội từ ngày 05 đến ngày 08 tháng Ba, do Chu Ân Lai dẫn đầu, nhưng còn 

có mặt cả Diệp Kiếm Anh, Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Yuan Huaping, Cục 

trưởng Cục Vũ khí thuộc Tổng cục Hậu cần Quân đội Giải phóng Nhân dân 

(QĐGPND), và Qiu Huizhuo, phó Tham mưu trưởng QĐGPND. Sự nổi trội của các 

quân nhân tham gia đoàn đại biểu cho thấy rằng Trung Quốc có ý định biểu thị 

mạnh mẽ sự ủng hộ các nỗ lực đấu tranh của Việt Nam, và chắc chắn điều này 

được gắn liền với cả hai sự kiện ở Lào và sự mở đầu mối quan hệ Trung-Mỹ. Trong 

thời gian ở Hà Nội, Chu Ân Lai đã phát biểu trước một cuộc tuần hành quần chúng 

khi ông nhân danh Mao công khai khẳng định lại sự hậu thuẫn của Trung Quốc đối 

với Việt Nam. Tuy nhiên, các đồng chí Việt Nam rõ ràng là lo lắng, và đã yêu cầu 

Chu làm mũi nhọn dẫn đầu một "Mặt trận nhân dân toàn thế giới" mà trong đó hẳn 

sẽ bao gồm cả Liên Xô để chống Mỹ và các đế quốc khác. Tuy nhiên, chẳng có gì 

bất ngờ khi Thủ tướng Trung Quốc không sẵn sàng tham gia vào một phong trào 

như vậy. Chúng ta không biết các bài phát biểu của Chu ở Hà Nội liệu chỉ đơn 

thuần là nói bóng gió với các đồng chí Việt Nam của họ về những mâu thuẫn có thể 

đang ở phía trước khi Trung Quốc tiếp tục theo đuổi việc xích lại gần nhau với Hoa 

Kỳ hay không, mặc dù với không khí trò chuyện giữa Chu và Phạm Văn Đồng, rõ 

ràng là phía Việt Nam đã biết điều gì đó đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh. 

Chu cố sức nhấn mạnh rằng không thể hy sinh "cuộc đấu tranh cách mạng của các 

dân tộc vì lợi ích mối quan hệ giữa các chính phủ… Chỉ những kẻ phản bội mới làm 

thế". Tại một đoạn quan trọng khác trong bài phát biểu của mình, khi giải thích mối 

nguy hiểm trong việc gia nhập vào một Mặt trận thống nhất với Liên Xô, ông nhấn 

mạnh rằng "chính sách đối ngoại của một quốc gia là sản phẩm của lịch sử; liệu 
nước đó có xích lại với một nước khác sớm hơn hay muộn hơn, tất cả đều là sản 

phẩm của lịch sử, và nó không thể lợi dụng những vấn đề khó khăn hay thành công 

của bất kỳ quốc gia nào khác để phục vụ cho chính sách đối ngoại của mình". Bằng 
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cách gợi lên hình ảnh của Liên Xô đang tiến hành một chính sách như vậy, và lên 

án nước này, Chu đã đưa ra đảm bảo trước rằng đường lối hành động tương lai của 

Trung Quốc đối với Mỹ sẽ tuân theo chuẩn mực đạo đức. Tuy nhiên, dường như các 

đồng chí ở Hà Nội đã không cảm thấy thuyết phục bởi lời bảo đảm trên. Do tính 

chất công khai của nhiều cử chỉ thân thiện giữa Trung Quốc và Mỹ, họ chắc chắn có 

thể cảm nhận được động cơ đang được xây dựng đằng sau việc xích lại gần nhau 

giữa Trung Quốc và Mỹ, và lo sợ những hậu quả của nó. Nỗ lực thuyết phục Trung 

Quốc tham gia vào Mặt trận Nhân dân toàn thế giới với Liên Xô chính là nỗ lực 

ngăn chặn tiến trình này.59 

 

Quan hệ cá nhân: Chu Ân Lai và Kissinger 

Vào tháng Tư, sau khi cuộc hành quân Lam Sơn 719 đã kết thúc, tại Giải Vô địch 

Bóng bàn Thế giới ở Nagoya, Nhật Bản, các thành viên của đội Trung Quốc và Hoa 

Kỳ có cơ hội gặp gỡ nhau, và lời nhận xét dường như vô tình của một trong những 

vận động viên Mỹ rằng anh ta sẽ rất vui được đến thăm Trung Quốc đã dẫn đến sự 

kiện "ngoại giao bóng bàn". Ba tuần sau khi Trung Quốc mời đội bóng bàn Mỹ sang 

thăm, Kissinger nhận được từ Đại sứ Pakistan ở Washington một bức điện của Chu 

Ân Lai, chính thức mời một đại diện của tổng thống, hoặc đích thân ngài tổng 

thống, công cán Bắc Kinh để hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.60 

Để chuẩn bị cho cuộc hội đàm lịch sử giữa Kissinger và Chu, theo chỉ thị của 

Mao, Bộ Chính trị ĐCSTQ họp ngày 26 tháng Năm để thảo luận vấn đề quan hệ 

Trung - Mỹ. Trong khi cuộc thảo luận chủ yếu tập trung xoay quanh vấn đề Đài 

Loan và đưa việc giải quyết vấn đề Đài Loan trở thành vấn đề then chốt hàng đầu 

(sine qua non) cho việc đàm phán, điểm thứ tám trong tám nội dung chính mà 

cuộc họp thông qua là "chính phủ Trung Quốc duy trì quan điểm cho rằng các lực 

lượng quân sự của Mỹ phải rút khỏi ba nước Đông Dương, Hàn Quốc, Nhật Bản và 

các nước Đông Nam Á có liên quan để bảo đảm hòa bình ở vùng Viễn Đông". Cuộc 

họp kết thúc bằng việc đề cập đến tác động của việc hòa giải với Mỹ có thể ảnh 

hưởng đến cuộc chiến ở Đông Dương và các cuộc hòa đàm ở Paris như thế nào. 

Cuộc họp kết luận rằng hội đàm Trung-Mỹ 

có thể làm dậy sóng một thời gian, nhưng một khi [vấn đề] đã được bàn thảo 

rõ ràng, nó sẽ rất hữu ích đối với cuộc kháng chiến ở Đông Dương và các cuộc 

đàm phán Paris vì Nixon đã biết rằng tâm điểm của cuộc cạnh tranh giữa Mỹ 

và Liên Xô giành quyền bá chủ nằm tại Trung Đông và châu Âu, chứ không 

nằm ở vùng Viễn Đông. Nếu các cuộc đàm phán Trung-Mỹ tiến triển tốt, điều 
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này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc rút lui của quân đội [Mỹ] và quá 

trình đàm phán ở Paris. 

Ba ngày sau đó bản báo cáo được Mao phê duyệt.61 

Ngay từ đầu, áp lực lên trục Bắc Kinh-Hà Nội chính là những gì mà Kissinger 

tìm cách đạt được. Ông ta cảm thấy mục đích của mình "nhìn chung là sẽ làm cho 

Trung Quốc hiểu ra luận điểm rằng chúng ta thực sự muốn họ phải trả một cái giá 

nào đó cho những gì họ mong đợi có được, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh, và tìm 

ra các tiêu chí có qua có lại", mà tiêu chí đầu tiên là "các dấu hiệu đủ chắc chắn 

nhằm đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ sử dụng ảnh hưởng của họ đối với Bắc Việt 

Nam để buộc nước này tiến tới một giải pháp hòa bình và chấp nhận được về chiến 

tranh Việt Nam".62 Trong khi Trung Quốc xác định rằng tiến bộ về vấn đề Đài Loan 

là cần thiết để có được tiến bộ trong đàm phán giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, họ 

bằng lòng hoãn lại vấn đề này khi đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc rằng 

Mỹ sẽ không ủng hộ bất kỳ phong trào độc lập nào của Đài Loan, và sẵn sàng rút 

phần lớn lực lượng vũ trang của họ khỏi hòn đảo này sau khi kết thúc chiến tranh 

Việt Nam. Nhờ vậy, ở chừng mực nào đó Trung Quốc ngầm chấp nhận ý tưởng liên 

kết của Nixon và Kissinger. Trong bối cảnh kém an ninh mà Trung Quốc đang gặp 

phải, Bắc Kinh đã vui mừng chấp thuận những lợi ích ngắn hạn cụ thể (Mỹ rút khỏi 

miền Nam Việt Nam và tiếp theo là cắt giảm lực lượng ở Đài Loan) và hoãn giải 

quyết các vấn đề khó hơn liên quan đến Đài Loan và hoàn toàn bình thường hóa 

quan hệ. 

Ngày 09 tháng Bảy trong lúc Chu Ân Lai và Henry Kissinger tiến hành đàm 

phán ở Bắc Kinh, Chu đã ra sức xác định Đông Dương là vấn đề cấp bách nhất 

trong quan hệ Trung - Mỹ. Thủ tướng Trung Quốc nói chuyện rất kỹ càng về tính 

chất trường kỳ của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, và thực tế là mặc dù 

Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam suốt thời gian qua, họ chưa bao giờ đưa quân 

(chiến đấu) nào vào Việt Nam, và ông đã mất rất nhiều công sức để chỉ ra rằng cả 

phía Việt Nam cũng chưa từng yêu cầu họ đưa quân sang. Thông điệp mà Chu 

chuyển tới ngài cố vấn an ninh quốc gia Mỹ không chỉ là (Bắc) Việt Nam lớn mạnh 

và độc lập và sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh chống lại Hoa Kỳ, mà đây còn là một 

vấn đề hoàn toàn của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng lúc Chu cũng bày tỏ ủng hộ mạnh 

mẽ sự kiên quyết của Việt Nam DCCH trong việc loại bỏ chế độ Nguyễn Văn Thiệu ở 

miền Nam Việt Nam, miêu tả ông ta như cái 'đuôi' mà người Mỹ không nên để lại 

sau khi rút lui. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp 

vào các cuộc thương lượng giữa Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ.63  
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Bất chấp cảnh báo của Chu, Kissinger vẫn không tin rằng Trung Quốc sẽ 

không gây áp lực lên Bắc Việt Nam nhằm đi đến một giải pháp nhanh chóng về vấn 

đề chiến tranh.64 Trong lúc việc thuyết phục Kissinger rằng Trung Quốc sẽ không 

can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa Bắc Việt Nam và Mỹ đã tỏ ra khó khăn thì 

việc thuyết phục Bắc Việt Nam tin vào điều này thậm chí sẽ còn khó khăn hơn thế 

nhiều. Kết quả là, hai ngày sau khi Kissinger ra về Chu đã bay tới Hà Nội để thông 

báo cho Bắc Việt Nam về chuyến thăm của Kissinger và kế hoạch hội nghị thượng 

đỉnh với Nixon trước khi đưa ra công khai vào ngày 16 tháng Bảy. Chúng ta biết 

rằng Lê Duẩn đã buộc tội Chu làm mất đi yếu tố bất ngờ trong chiến thuật chống 

Hoa Kỳ của họ: "Như vậy là chuyến thăm của Kissinger được thiết kế nhằm ngăn 

chặn những bất ngờ này". Và Việt Nam chắc hẳn đã có nhiều nhận xét không hài 

lòng hơn thế trong chuyến thăm này. Sau khi Chu trở về Bắc Kinh, tờ Nhân Dân tại 

Hà Nội cho in một bài xã luận với tiêu đề "Học thuyết Nixon sẽ đi đến thất bại", 

trong đó nhắc tới các cuộc đàm phán Trung - Mỹ với thái độ chỉ trích. Chu định tìm 

cách đăng tải lại toàn văn bài báo này trên tờ Nhân dân Nhật báo như một tín hiệu 

rằng thái độ của Trung Quốc là 'cởi mở và trung thực’, nhưng việc này đã bị chặn 

lại bởi Trương Xuân Kiều, một trong ‘Bè lũ Bốn tên'.65 

Từ ngày 20 tới 26 tháng 10 Kissinger quay trở lại Bắc Kinh để thảo luận 

thêm nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Nixon, và để chuẩn bị bản dự thảo ban 

đầu của tuyên bố chung sẽ được công bố cùng với chuyến thăm của Nixon. Việc 

soạn thảo thông cáo chung và thảo luận về những trù liệu kỹ thuật cho 'hội nghị 

thượng đỉnh' chiếm phần lớn thời gian của chuyến thăm này, nhưng chắc chắn một 

phần các cuộc hội đàm là để dành cho vấn đề Đông Dương. Tuy nhiên, Kissinger 

ghi nhận rằng các cuộc thảo luận "nói chung tương tự như các cuộc họp được tổ 

chức trong tháng Bảy", mặc dù ông nói thêm: "Chúng ta không thể kỳ vọng Bắc 

Kinh gây ảnh hưởng mạnh với những người bạn của họ. Chúng ta có thể mong đợi 

họ giúp nâng cao khả năng đạt được một giải pháp thương lượng nếu những thực 

tại khách quan khác tạo điều kiện cho Hà Nội chấp nhận một thỏa thuận". Với 

mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, Nixon và Kissinger đã từ bỏ kỳ vòng 

về một sự có đi có lại trong vấn đề Việt Nam.66 

Vào cuối tháng 11 năm 1971, một phái đoàn đảng và chính phủ Bắc Việt 

Nam, do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đã đến thăm Bắc Kinh. Nước chủ nhà Trung 

Quốc đã tổ chức rất nhiều hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông 

về chuyến thăm này, và để đánh dấu sự kiện này một bức ảnh cỡ lớn của Phạm 

Văn Đồng được đăng trên trang bìa của tờ Nhân dân Nhật báo, cùng với một bài xã 

luận đặc biệt. Tất cả rõ ràng được trù tính nhằm để trấn an Việt Nam cũng như 

người dân trong nước đang rất bối rối rằng Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục hậu thuẫn 
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cho cuộc đấu tranh ở phía nam biên giới của mình. Một bài phân tích của Hoa Kỳ về 

bài phát biểu của hai thủ tướng và thông cáo chung của chính phủ nước CHND 

Trung Hoa và chính phủ Việt Nam DCCH đã nhận ra rằng ‘tuyên bố của Thủ tướng 

Phạm Văn Đồng về cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trong bữa tiệc cuối cùng đã miêu tả 

một cách không mấy nồng nhiệt là chuyến thăm này "đã đạt được kết quả đáng hài 

lòng", chắc chắn là do việc Mao thẳng thừng từ chối yêu cầu của Thủ tướng Bắc 

Việt Nam hủy bỏ chuyến thăm của Nixon. Mặt khác, thông cáo chung đã cam kết 

ủng hộ giải pháp bảy điểm mà Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam 

đề xuất và nhấn mạnh hai luận điểm cơ bản, ‘Một là, Chính phủ Hoa Kỳ phải chấm 

dứt hoàn toàn chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, chấm dứt chính sách ‘Việt Nam 

hóa chiến tranh’, rút toàn bộ và vô điều kiện tất cả quân đội, cố vấn và nhân viên 

quân sự ra khỏi Việt Nam’ và ‘Hai là, Chính phủ Mỹ phải tôn trọng quyền tự quyết 

của nhân dân miền Nam Việt Nam, ngừng viện trợ cho, và từ bỏ tất cả các cam kết 

với bè lũ phát xít Nguyễn Văn Thiệu’. Về tiến trình đàm phán hòa bình của Việt 

Nam, Trung Quốc vẫn đồng ý với đường lối của Đảng Lao động Việt Nam. Trong 

chuyến đi đến Bắc Kinh vào tháng sau đó với tư cách tiền trạm cho chuyến thăm 

của Nixon, Tướng Alexander Haig phát biểu cảm tưởng rằng sự trợ giúp của Trung 

Quốc cho Bắc Việt Nam chỉ ở mức tối thiểu để ngăn không cho quan hệ Trung-Việt 

xấu đi. Tuy nhiên, hồ sơ ghi chép các cuộc đàm thoại trong chuyến đi của Haig thể 

hiện điều này là không đúng, và quả thực nếu đúng là như vậy thì Trung Quốc hẳn 

đã phải trả một giá rất đắt khi cam kết viện trợ khoảng 3,61 tỷ nhân dân tệ cho Bắc 

Việt Nam riêng năm 1971.67 

 

Chính trị hội nghị thượng đỉnh 

Bước sang năm 1972, đường lối của Bắc Kinh không thay đổi, và mâu thuẫn cơ bản 

vẫn tồn tại khi Bắc Kinh theo đuổi cải thiện quan hệ với Washington trong lúc tiếp 

tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Hà Nội. Tháng Mười Hai năm 1971, nhằm cố 

gắng cản trở miền Bắc tăng cường quân số, Nixon ra lệnh đánh bom hai ngày mạn 

nam vĩ tuyến 20 của Việt Nam DCCH, và cảnh báo Bắc Kinh và Matxcơva rằng nếu 

Bắc Việt Nam tấn công, Mỹ sẽ có biện pháp trả đũa nghiêm khắc. Trung Quốc 

không trả lời. Vào ngày 25 tháng Giêng, khi Nixon tuyên bố sự tồn tại của các cuộc 

đàm phán bí mật ở Paris, các bức điện cũng đồng thời được gửi đến Bắc Kinh và 

Matxcơva nhằm đưa ra những nét chính về lập trường đàm phán của Mỹ, tuyên bố 

rằng Hoa Kỳ "đã đi đến giới hạn của những gì chúng tôi có thể đề nghị trong danh 

dự. Chúng tôi sẽ phản ứng mạnh nếu Hà Nội đáp trả bằng một cuộc tấn công quân 

sự". Trung Quốc đã phản ứng hết sức giận dữ, tố cáo Mỹ có mưu đồ 'lôi kéo' Trung 
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Quốc vào cuộc ở Đông Nam Á, và lên án đề xuất của Mỹ là "hoàn toàn không hợp 

lý mà còn là một âm mưu để kéo dài chiến tranh và tiếp tục can thiệp công việc nội 

bộ của Việt Nam".68 Dẫu sao, phản ứng này không gây trở ngại gì cho kế hoạch 

chuyến thăm của Nixon. 

Bất chấp phản đối của Bắc Việt Nam, chuyến thăm Trung Quốc của Richard 

Nixon diễn ra vào tháng Hai năm 1972. Bắc Việt Nam thể hiện sự chống đối bằng 

cách từ chối tham dự lễ mừng năm mới của Trung Quốc do Đại sứ quán Trung 

Quốc tổ chức tại Hà Nội. Hành động phản đối yếu ớt này làm lộ rõ sự bất lực của 

họ nhằm cản trở chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh. Bằng cách thức khác với 

thông lệ thể hiện qua Thông cáo chung Thượng Hải, theo đó mỗi bên lần lượt phát 

biểu quan điểm của mình, trong đó có quan điểm đối lập về vấn đề Đông Dương, 

hội nghị thượng đỉnh đã là một thành công đối với cả người Mỹ lẫn người Trung 

Quốc. Ngày 03 tháng Ba, bốn ngày sau khi Nixon rời khỏi Trung Quốc, Chu đã bay 

tới Hà Nội để cập nhật thông tin cho các lãnh đạo Đảng Lao Động Việt Nam về cuộc 

hội đàm với tổng thống Mỹ.69 

Để đáp lại việc phát động đợt 'Tấn công Mùa Xuân' của những người cộng 

sản ở miền Nam Việt Nam, đầu tháng Năm Nixon ra lệnh mở chiến dịch ném bom 

ác liệt trên diện rộng ở miền Bắc Việt Nam, có mật danh là Linebacker, trong đó 

bao gồm việc đánh bom các địa điểm ở Hà Nội và Hải Phòng, và thả thủy lôi phong 

tỏa cảng Hải Phòng và các cảng khác. Trên thực tế, viện trợ từ Trung Quốc để đối 

phó với ảnh hưởng của việc đánh bom là rất lớn, nhưng có giới hạn rõ ràng. Ban 

đầu Trung Quốc từ chối yêu cầu nhắc lại của Liên Xô cho phép tàu của họ sử dụng 

các cảng Trung Quốc, chỉ mãi sau mới đồng ý sau khi đích thân Bắc Việt Nam nhiều 

lần lặp lại yêu cầu đó. Tháng Năm họ gửi cho Việt Nam 12 tàu quét mìn và bốn tàu 

hộ tống, và còn cung cấp cả 150 tàu hàng cỡ 50 tấn để hoạt động trên tuyến 

đường bí mật. Năm đường ống dẫn dầu với tổng chiều dài 159km cũng được xây 

dựng từ biên giới với Trung Quốc, cung cấp khoảng 160.000 tấn dầu cho Việt Nam 

trong sáu tháng cuối năm 1972.70 Họ cũng đồng ý bổ sung vào các thỏa thuận viện 

trợ cho năm 1973 việc vận chuyển 1,4 triệu tấn hàng hóa từ Đông Âu và Liên Xô 

đang được tạm thời lưu kho ở Trung Quốc, cử 719 chuyên gia Trung Quốc, và 

trước khi kết thúc năm đồng ý cung cấp thêm 3.000 xe tải theo yêu cầu của Việt 

Nam trong số một loạt các biện pháp khác nhau, đáp ứng được khoảng 75% yêu 

cầu về vật chất của Bắc Việt Nam.71 

Dù giúp đỡ về mặt hậu cần cho Việt Nam để chống lại ảnh hưởng của việc 

đánh bom và phong tỏa, Trung Quốc lại hạn chế phản đối Hoa Kỳ về mặt ngoại 
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giao. Ngày 16 tháng Năm, Hoàng Hoa (Huang Hua), Đại sứ Trung Quốc tại Liên 

Hiệp Quốc, nói với Kissinger rằng: 

Tuyên bố của Tổng thống Nixon ngày 8 tháng Năm liên quan đến những hành 

động gần đây không nhằm mục đích chấm dứt mà là leo thang chiến tranh ... 

Chính phủ Trung Quốc sẽ ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ xâm lược và giải phóng dân tộc của họ, cho tới thắng lợi cuối cùng... 

Theo quan điểm của chúng tôi [cuộc chiến tranh Việt Nam] không phải là một 

vấn đề quá phức tạp... Nhưng tôi sẽ không tranh luận với ngài về vấn đề này. 

Sau đó Hoàng quay ngay sang nói chuyện về hội nghị thượng đỉnh Matxcơva sắp 

diễn ra, và sau đó là chuyến thăm Trung Quốc sau đó của Kissinger như đã dự 

kiến. Trung Quốc đã không vì lợi ích của người đồng minh Việt Nam của mình mà 

từ bỏ lợi ích của họ với Mỹ, điều được giảm nhẹ phần nào bởi quyết định của Liên 

Xô cũng không hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Nixon ở Matxcơva.72  

Hội nghị thượng đỉnh Matxcơva tỏ ra là một bước ngoặt trong thái độ của 

Trung Quốc đối với các cuộc hòa đàm Paris. Chính sách ‘bên miệng hố chiến tranh’ 

của Nixon đã được đền đáp: Liên Xô đã không hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh này; 

sự thành công trong thương lượng về Hạn chế Vũ khí Chiến lược (SALT) khiến Bắc 

Kinh lo lắng cho tương lai mối quan hệ của họ với Washington, và lo ngại hơn nữa 

về Liên Xô. Vì vậy mà Trung Quốc càng mong muốn mãnh liệt thấy Hoa Kỳ rút khỏi 

Việt Nam, và quan tâm nhiều hơn đến giải pháp chính trị về Việt Nam. Như chính 

Kissinger đã ghi nhận trong một bức giác thư gửi cho tổng thống, chuyến thăm Bắc 

Kinh của ông ta nhằm cập nhật thông tin cho Chu về kết quả của hội nghị thượng 

đỉnh Matxcơva bao gồm "các cuộc bàn thảo đầu tiên thực sự chi tiết với Trung 

Quốc về vấn đề Việt Nam. Chúng tôi còn đi xa hơn việc nhắc lại lịch sử và các quan 

điểm chính thức để chuyển sang trao đổi cụ thể về một giải pháp cho cuộc chiến và 

hậu quả của nó".73 Tới giai đoạn này, Chu hoàn toàn đã tin là Hoa Kỳ quyết tâm 

không lật đổ Thiệu, và hơn nữa tỏ ra nghi ngờ về khả năng ‘tống cổ Thiệu đi’ của 

George McGovern nếu ông ta trúng cử.74 Tuy nhiên, Chu đã tư vấn cho Kissinger về 

đường lối hành động hiện tại của Mỹ, nhiều lần nhắc nhở ông ta rằng nếu họ dồn 

"Việt Nam vào thế chân tường thì rồi họ sẽ phải thất vọng", và chỉ ra rằng việc 

đánh bom của Mỹ sẽ tiếp tục là một nguồn xung đột tiềm tàng giữa hai quốc gia vì 

Trung Quốc sẽ không ngừng viện trợ cho người láng giềng phía nam của họ (mặc 

dù Chu đã để lại ấn tượng rằng Trung Quốc chủ yếu là cung cấp lương thực cho 

Bắc Việt Nam).75 

Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Kissinger, Trung Quốc bắt đầu nghiêm túc 

khuyên Bắc Việt Nam sớm giải quyết chiến tranh, và nếu cần thiết cho phép Thiệu 
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vẫn giữ nguyên địa vị 'thủ lĩnh' phe cánh hữu. Ngày 06 tháng 7, Chu Ân Lai đã bay 

từ Thượng Hải đến Côn Minh để hội đàm với Phạm Văn Đồng về các cuộc đàm 

phán hòa bình ở Paris, và để thông báo cho Đồng nội dung cuộc hội đàm của ông 

ta với Kissinger. Đây là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh ngày càng háo hức muốn 

giải quyết cuộc chiến ở Đông Dương và cần thiết phải trấn an các đồng chí Việt 

Nam, những người vẫn còn hết sức bất an về việc Trung Quốc xích lại gần Hoa Kỳ. 

Ngày hôm sau, Chu tiếp tục hội đàm với Xuân Thủy và Lý Ban tại Bắc Kinh. Trong 

lúc đặt trách nhiệm lên vai Hoa Kỳ về sự tiến bộ của tình hình, Chu nói với Xuân 

Thủy và Lý Ban "việc cuộc chiến ở Việt Nam tiếp tục hoặc được giải quyết bằng 

thương lượng. . . sẽ được quyết định trong bốn tháng hết sức quan trọng là từ 

tháng Bảy đến tháng Mười năm nay". Đó cũng là thông điệp ông đã nói với Phạm 

Văn Đồng ngày hôm trước.76 Trong khi ám chỉ đến những thực tế quân sự và chính 

trị mà Xuân Thủy và Lý Ban chắc chắn đã biết (mùa mưa kết thúc và cuộc bầu cử 

tổng thống Mỹ sắp tới), Chu cũng biểu lộ rõ hy vọng của Trung Quốc rằng cuộc 

chiến sẽ kết thúc vào tháng Mười. Năm ngày sau Chu thậm chí còn tuyên bố rõ 

ràng hơn. Trong khi thừa nhận rằng "Tất nhiên làm thế nào để giải quyết vấn đề là 

công việc của các anh... với tư cách là đồng chí chúng tôi muốn nhắc đến kinh 

nghiệm của chúng tôi", thì ông cũng nhắc nhở [Lê Đức] Thọ rằng "Trong lực lượng 

thân Mỹ, Thiệu là thủ lĩnh ... [K]hông thể đạt được kết quả gì nếu chúng tôi khăng 

khăng đòi đàm phán với các bộ trưởng của Tưởng [Giới Thạch] mà không phải là 

với chính Tưởng... [C]húng ta phải nói chuyện với các thủ lĩnh ... Đây là những thực 

tế lịch sử. Bộ Chính trị ĐCSTQ đã thảo luận vấn đề này, nhưng tùy các anh quyết 

định".77 

Vào tháng Tám, trong khi Phạm Văn Đồng đang đi nghỉ ở Côn Minh, tỉnh Vân 

Nam, Chu nhắn tin cho ông truyền đạt ý kiến của Mao rằng việc cho phép hình 

thành một chính phủ liên minh ba bên là đúng, nhưng trước hết và quan trọng nhất 

là nên cho phép người Mỹ rút đi và trao đổi tù nhân, sau đó thành lập chính phủ 

liên minh và đàn phán trực tiếp với Nguyễn Văn Thiệu. Khi nào "đàm phán thất bại, 

lúc đó sẽ đánh tiếp, khi các đồng chí cho rằng quân đội Mỹ sẽ không thể quay 

lại".78 Thái độ này được Bắc Kinh tiếp tục duy trì cho đến khi kết thúc chiến tranh. 

Vào cuối tháng Tám, Lê Đức Thọ đưa các kiến nghị lên bàn đàm phán Paris, thể 

hiện một quan điểm mềm mỏng hơn của họ về thành phần của một chính phủ liên 

hợp ở miền Nam Việt Nam, với kết quả là chính phủ này có thể bao gồm cả Thiệu. 

Tuy nhiên, cần thận trọng, không nên rút ra quá nhiều kết luận về ảnh hưởng của 

Trung Quốc đối với nhượng bộ này. Như đã đề cập ở trên, ngoài các yếu tố bên 

ngoài có thể đã ảnh hưởng đến thái độ của Trung Quốc, thì cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh 

đều đang xem xét cùng một thực tế quân sự trên thực địa ở miền Nam Việt Nam, 
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cũng như thực tế chính trị ở Hoa Kỳ. Điều này khởi đầu cho bước tiến triển mà cuối 

cùng đã dẫn đến việc ký kết Hiệp định Hòa bình Paris tháng Giêng 1973.79 

 

Kết luận 

Sẽ là đơn giản thái quá nếu lý giải về thái độ và chính sách của Bắc Kinh đối với 

cuộc chiến tranh Việt Nam mà chỉ chấp nhận lời giải thích rằng Trung Quốc đã 

'phản bội' Bắc Việt Nam, hay "không còn quan tâm" đến cuộc xung đột Đông 

Dương kể từ cuối 1968 trở đi trong quá trình theo đuổi đối thoại riêng của họ với 

Hoa Kỳ. Sự thực là sau những năm cao trào của Cách mạng Văn hóa (từ 1969 trở 

đi), Trung Quốc không còn thấy hấp dẫn trong việc sử dụng cuộc chiến tranh này 

như một phương cách làm suy yếu hoặc làm bẽ mặt Hoa Kỳ. Nhưng trong lúc 

Trung Quốc tìm cách cải thiện quan hệ với Washington để chống lại mối đe dọa an 

ninh ngày càng tăng từ phía Liên Xô, Trung Quốc vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho nỗ lực 

chiến tranh của Bắc Việt Nam. 

Người ta cho rằng viện trợ của Trung Quốc trong giai đoạn 1971-1973 (ba 

năm Trung Quốc viện trợ lớn nhất) là ở mức "tối thiểu" nhằm ngăn không cho quan 

hệ Trung-Việt trở nên tồi tệ hơn. Điều này chắc chắn tạo ấn tượng rằng Bắc Kinh 

hẳn quan tâm đến việc nuôi dưỡng quan hệ với Washington. Tuy nhiên, cáo buộc 

này đã bỏ qua những ràng buộc về hệ tư tưởng và tình cảm khiến lãnh đạo Trung 

Quốc phải tiếp tục hỗ trợ Bắc Việt Nam giành chiến thắng. Chính Kissinger đã ghi 

nhận một "tình cảm lớn dành cho người anh em Bắc Việt Nam đang chiến đấu đến 

từ phía Trung Quốc nhiều hơn là từ phía Liên Xô. Sự lãnh đạo Trung Quốc của Mao, 

Chu và các cộng sự khác, là sự lãnh đạo của một thế hệ cách mạng, mà cuộc đấu 

tranh của chính họ gắn liền với cuộc đấu tranh của Việt Nam đã kéo dài suốt 50 

năm qua. Có lẽ quan trọng hơn, người Trung Quốc vẫn coi Việt Nam là một phần 

trong "vũ trụ văn hóa" của Trung Quốc, và do vậy phải có trách nhiệm tinh thần đối 

với vận mệnh người "anh em" và cuộc đấu tranh cách mạng của họ. Những sai lầm 

năm 1954, và di sản lịch sử mà mối quan hệ giữa một đế chế Trung Hoa và một 

chư hầu Việt Nam để lại là những vấn đề thực sự đã làm cho "một nước Trung Hoa 

mới" tăng cường ủng hộ cho chiến thắng của Cộng sản Việt Nam, điều làm phát 

sinh bản chất mâu thuẫn trong chính sách của nước này. Người ta rất chú ý đến 

việc Trung Quốc không có khả năng gây ảnh hưởng lên Hà Nội trong giai đoạn 

1969-1972, mặc dù có câu hỏi đặt ra rằng Bắc Kinh thực sự tìm cách gây áp lực lên 

Việt Nam DCCH đến mức độ nào.80 

Người Mỹ, ít nhất hiểu được sự cần thiết của Trung Quốc không muốn đẩy 

Bắc Việt Nam vào vòng tay của Liên Xô, cho phép Trung Quốc duy trì chính sách 
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mâu thuẫn này, trong khi cùng lúc cho phép bản thân làm ngơ chuyện Bắc Kinh 

tiếp tục hỗ trợ Bắc Việt Nam, và từ bỏ kỳ vọng ban đầu rằng Trung Quốc sẽ gây áp 

lực cứng rắn lên Hà Nội. Ít nhất là trong lĩnh vực này, cũng giống như Hồ Chí Minh, 

Chu và Mao đã tìm cách duy trì một thế cân bằng khó khăn giữa hai đồng minh 

(ngầm) đối kháng lẫn nhau. Hoặc có thể là họ nghĩ như vậy. Tuy nhiên, quan hệ 

Bắc Kinh - Hà Nội xấu đi nhanh chóng sau chiến thắng của miền Bắc đối với chế độ 

Sài Gòn tháng Tư năm 1975 cho thấy rằng Mao và Chu đã không điều khiển được 

Hà Nội khéo léo như họ nghĩ. 

Trong quá trình bốn năm này, khi tình hình an ninh quốc gia xấu đi và Trung 

Quốc bắt đầu theo đuổi việc xích lại gần Hoa Kỳ, quan điểm của họ về một giải 

pháp thương lượng cho cuộc chiến ở Việt Nam đã mềm dẻo dần từ chỗ hoàn toàn 

phản đối tới chỗ ngầm tán thành và không can thiệp. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì mục 

tiêu chiến lược của mình là Mỹ rút quân khỏi Đông Dương, và tăng cường viện trợ 

cho Bắc Việt Nam để thúc đẩy quá trình này. Vào cuối mùa xuân năm 1972 lập 

trường của Bắc Kinh về một giải pháp thương lượng còn mềm dẻo hơn nữa, khi các 

nhà lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu khuyên Hà Nội rằng họ phải ngừng đòi hạ bệ 

Nguyễn Văn Thiệu. Chuyến thăm Matxcơva thành công của Nixon chắc chắn đóng 

một vai trò trong đó, nhưng tới lúc này Kissinger cũng đã thuyết phục thành công 

Chu Ân Lai rằng Mỹ sẽ không chấp thuận đòi hỏi đó (tức hạ bệ Thiệu), và cuộc 

phản công mùa xuân cũng đã không làm được điều này thông qua vũ lực. Trước 

tháng 11 năm 1968, khi Trung Quốc phản đối đàm phán hòa bình, họ thường nhắc 

nhở các đồng chí Việt Nam rằng Việt Nam sẽ không giành được trên bàn đàm phán 

những gì họ đã không giành được trên chiến trường; năm 1972 Trung Quốc đã 

thúc giục Việt Nam thỏa hiệp cũng chính vì lý do này.81 

Trên nhiều khía cạnh, những hệ quả trực tiếp của việc xích lại gần nhau 

Trung-Mỹ là thực sự tích cực đối với Hà Nội: Trung Quốc không can thiệp vào các 

cuộc hòa đàm và tăng cường viện trợ. Tuy nhiên, một cách gián tiếp, việc Trung - 

Mỹ xích lại gần nhau làm Nixon mạnh bạo hơn trong chiến dịch ném bom năm 1972 

của mình, vì ông ta ít lo ngại Trung Quốc can thiệp hơn, và mối quan hệ này cũng 

củng cố vị thế trong nước của ông ta. Những gì Hà Nội muốn là Trung Quốc trì 

hoãn việc xích lại gần nhau với Mỹ cho đến khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ngay 

cả trước khi Kissinger có mặt tại Bắc Kinh, trên cơ sở hàng trăm cuộc phỏng vấn với 

tù binh chiến tranh của Bắc Việt Nam, Douglas Pike đã tóm tắt thái độ của Bắc Việt 

Nam đối với sự giúp đỡ của Trung Quốc và Nga như sau: "[K]hi tôi suy nghĩ về điều 

này tôi không nghĩ đến những gì họ đã làm cho chúng ta. Tôi chỉ nghĩ về những gì 

họ đã không làm cho chúng ta. Điều đó còn lớn hơn nhiều".82 Khi chưa nhìn thấy 

các hồ sơ từ phía Hà Nội chúng ta chưa thể chắc chắn, nhưng rất có thể sự thực là 
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như vậy, rằng ngay cả sau khi đã giành chiến thắng cuối cùng năm 1975, ký ức còn 

sống động nhất trong tâm trí các nhà lãnh đạo Bắc Việt không phải Trung Quốc đã 

làm được gì, mà là những gì nước này đã không làm được (cho Việt Nam). 
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• Tên file: Tên người dịch + Tên bài viết gốc bằng tiếng Anh. 
• Bài dịch sau khi hoàn thành gửi về địa chỉ: nghiencuuquocte@gmail.com. 

 
Thời hạn hoàn thành bản dịch 
Vì đây là một dự án dựa trên sự đóng góp tự nguyện, Ban Biên tập không yêu cầu thời hạn cụ thể đối với việc hoàn thành 
các bản dịch. Tuy nhiên, Ban Biên tập hi vọng sẽ nhận được bản dịch trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày bản gốc được gửi 
cho người dịch. Thông thường các bản bài gốc tiếng Anh sẽ có độ dài từ 20-35 trang (bao gồm endnote, footnote, 
bibliography). 

Cộng tác với Nghiencuuquocte.net 
Do đây là một dự án phi lợi nhuận mới ở giai đoạn đầu và chưa có tài trợ nên chúng tôi kêu gọi sự tham gia tình nguyện của 
các cộng tác viên ở cả hai công đoạn biên dịch và hiệu đính. Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành cộng tác viên của dự án, 
vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký tại: http://nghiencuuquocte.net/dang-ky-cong-tac/ 
Các cộng tác viên đăng ký, tùy vào quyết định của Ban Biên tập, có thể sẽ được đưa vào danh sách cộng tác viên luôn hoặc 
sẽ được gửi một đoạn trích từ một bài báo/chương sách (khoảng 1-2 trang) để dịch thử. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa 
các bạn vào danh sách cộng tác viên và sẽ gửi bài cho các bạn biên dịch/ hiệu đính khi có bài phù hợp với chuyên môn của 
bạn hoặc theo đăng ký chủ động của bạn. Lưu ý: Việc bạn được gửi bài để dịch cũng như việc bạn nộp bài đã dịch không 
đảm bảo chắc chắn bài dịch của bạn sẽ được hiệu đính, biên tập và xuất bản. 

Lợi ích của việc trở thành cộng tác viên của Nghiencuuquocte.net: 
• Rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh, nhất là kỹ năng dịch thuật; 
• Mở rộng hiểu biết về các lĩnh vực nghiên cứu quốc tế; 
• Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng học tập và nghiên cứu quốc tế tại Việt Nam; 
• Được cấp giấy chứng nhận cộng tác viên (có thể đưa vào hồ sơ xin học bổng, xin việc làm) nếu đóng góp từ 2 bài 

dịch trở lên. 
• Được nhận thù lao trong trường hợp dự án xin được tài trợ hoạt động hoặc bài dịch được sử dụng trong các ấn 

phẩm phát hành có thu phí. 
 
Bản quyền bài dịch 
Bản quyền đối với bản dịch được xuất bản cùng được chia sẻ bởi người dịch, người hiệu đính (nếu phải hiệu đính) và 
trang Nghiencuuquocte.net. Trong trường hợp bản dịch phát sinh doanh thu  (ví dụ được đưa vào các giáo trình, tập bài đọc, 
hoặc các ấn phẩm khác được phát hành có thu phí như sách in hoặc ebook), thì sau khi trừ các chi phí biên soạn, in ấn, phát 
hành, lợi nhuận thu được sẽ được chia theo tỉ lệ: Người dịch:  40% (hoặc 75% nếu không phải hiệu đính); Người hiệu đính: 
35%, trang Nghiencuuquocte.net: 25%. 
Trang Nghiencuuquocte.net chịu mọi phí tổn trong trường hợp phải trả phí cho nhà xuất bản để bài viết được phép dịch sang 
tiếng Việt. 
 
Đăng tải, phát hành lại bài dịch từ nghiencuuquocte.net 
Việc đăng tải lại trên cách trang mạng các bài dịch đã công bố trên website dự án phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài viết 
gốc trên nghiencuuquocte.net. 
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Trong trường hợp in ấn hoặc sử dụng các bài viết cho mục đích thương mại, các bên liên quan phải nhận được sự cho phép 
bằng văn bản của Ban Biên tập nghiencuuquocte.net. 
Dù nỗ lực tối đa trong nguồn lực cho phép để đảm bảo chất lượng của các bài dịch,nghiencuuquocte.net không chịu trách 
nhiệm về độ tin cậy, chính xác của các bài dịch cũng như những hậu quả có thể phát sinh từ việc trích dẫn, sử dụng lại nội 
dung của các bài dịch đó dưới bất kỳ hình thức nào. 
 
Miễn trừ trách nhiệm 
Trong khi trân trọng sự đóng góp của các cộng tác viên, Nghiencuuquocte.net và Ban Biên tập không thể chịu bất cứ trách 
nhiệm nào đối với các tổn thất, thiệt hại về vật chất, tinh thần, thời gian, sức khỏe… có thể xảy ra đối với các cộng tác viên 
trong quá trình tiến hành cộng tác với dự án. 
 
Liên lạc 
Mọi trao đổi xin vui lòng gửi tới: Lê Hồng Hiệp Email: nghiencuuquocte@gmail.com. 


