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Ban thẩm tra vụ việc

NGUYỄN ÁI QUỐC

ở Quốc tế Cộng sản
Bá Ngọc

T

rong quaá trònh 30 nùm ài tòm àûúâng cûáu nûúác, Höì
Chñ Minh àaä tûâng ba lêìn 1923 - 1924, 1927 - 1928,
1934 - 1938 söëng úã nûúác Nga Xö viïët. Àùåc biïåt, giai
àoaån 1934 - 1938 àaä àïí laåi cho Ngûúâi nhûäng kyã niïåm sêu
sùæc. Biïn niïn tiïíu sûã cuãa Ngûúâi giai àoaån naây vêîn àang
coân laâ khoaãng tröëng. Àaä coá luác Ngûúâi phaãi giaäi baây vïì
hoaân caãnh cuãa mònh: “Trong hoaân caãnh khöng hoaåt àöång
gò”, “àûáng ngoaâi Àaãng”... Nhûng, àêy laâ thúâi kyâ àöåc àaáo
cuãa möåt chên dung chñnh trõ, êín mònh trong nhiïìu vêën àïì
nhaåy caãm, thïí hiïån nöíi bêåt baãn lônh chñnh trõ Höì Chñ Minh.
Têm àiïím chuá yá nhêët cuãa giai àoaån naây laâ viïåc thaânh
lêåp Ban thêím tra vuå viïåc Nguyïîn AÁi Quöëc úã Quöëc tïë Cöång
saãn. Àêy àûúåc xem laâ trung têm thu huát moåi vêën àïì liïn
quan trûåc tiïëp àïën cuöåc àúâi, sûå nghiïåp, vêån mïånh chñnh
trõ cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc.
Ban thêím tra vuå viïåc Nguyïîn AÁi Quöëc úã Quöëc tïë Cöång
saãn àûúåc thaânh lêåp thaáng 2 nùm 1936, trong möåt giai àoaån
lõch sûã phûác taåp, cùng thùèng. Àaåi chiïën thïë giúái lêìn thûá
2 àang àïën gêìn, caác nûúác tû baãn thuâ àõch bao vêy quyïët
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tiïu diïåt chñnh quyïìn Xö viïët úã
nûúác Nga, nöåi böå Quöëc tïë Cöång
saãn do nhiïìu lyá do khaách quan
vaâ chuã quan gùåp rêët nhiïìu
khoá khùn, thûã thaách. Trong
böë i caã n h lõch sûã àoá , Àaã n g
Cöång saãn Àöng Dûúng phaãi
traãi qua nhûäng aãnh hûúãng
khaác nhau vïì quan àiïím tû
tûúãng vaâ àûúâng löëi caách maång
Viïåt Nam. Tònh hònh chung
ñt nhiïìu aãnh hûúãng trûåc tiïëp
àïën tûâng ngûúâi cuå thïí, àïën
tûâng vuå viïåc cuå thïí, nïëu nhû
ngûúâi àoá trûúác àêy vaâ hiïån taåi
coá “vêën àïì” vïì chñnh trõ hoùåc
vûúáng mùæc vïì mùåt naâo àoá liïn
quan àïën töí chûác.
Nguyïîn AÁi Quöëc luác naây
àang laâ hoåc viïn Trûúâng Àaåi
hoåc Phûúng Àöng, nhûng laåi
laâ têm àiïí m chuá yá cuã a dû
luêå n trong nöå i böå Quöë c tïë
Cöång saãn vaâ Àaãng Cöång saãn
Àöng Dûúng, búãi “nghi aán”
cuãa nhûäng vuå viïåc trûúác àêy
nhû sûå kiïån thaânh lêåp Àaãng
Cöång saãn Viïåt Nam vúái tïn

goåi vaâ chñnh cûúng, saách lûúåc vùæn
tùæt têåp húåp àõa chuã vaâ tû saãn dên
töåc laâ àöång lûåc cuãa caách maång
giaãi phoáng dên töåc. Tuy rùçng àïën
ngaây nay, àoá vêîn laâ sûå saáng suöët
vaâ àuáng àùæn cuãa laänh tuå Höì Chñ
Minh, nhûng thúâi kyâ àoá cho rùçng
laâ sai lêìm, hûäu khuynh, dên töåc
chuã nghôa, tû tûúãng tiïíu tû saãn...
Möåt loaåt dêëu hoãi vïì vuå aán
Hûúng Caãng: vò sao chõu aán phaåt
nheå, bùçng con àûúâng naâo àïí àïën
àûúåc Liïn Xö... Àùåc biïåt bûác thû
cuãa Ban laänh àaåo Haãi ngoaåi Àaãng
Cöång saãn Àöng Dûúng viïët ngaây
20/4/1935(1) gûãi Quöëc tïë Cöång saãn
cung cêëp nhûäng thöng tin cûåc kyâ
nguy hiïím vïì Nguyïîn AÁi Quöëc.
Nöå i dung thû kïë t töå i Nguyïî n
AÁi Quöëc phaãi chõu traách nhiïåm
chñnh vïì viïåc hún 100 Àaãng viïn
cuãa Àaãng Caách maång Thanh niïn
bõ bùæt do viïåc Nguyïîn AÁi Quöëc
biïët Lêm Àûác Thuå trûúác àêy laâ
keã phaãn böåi maâ vêîn tiïëp tuåc sûã
duång; Nguyïîn AÁi Quöëc rêët sai
lêìm khi yïu cêìu möîi hoåc viïn
cung cêëp hai aãnh, hoå tïn, àõa chó,

hoå tïn cha meå, öng baâ noái chung
nhûäng ngûúâi sinh thaânh vaâ àõa
chó chñnh xaác cuãa 2 àïën 10 baån
thên. Nhûäng bûác aãnh cuãa caác
hoåc viïn do Nguyïîn AÁi Quöëc vaâ
Lêm Àûác Thuå yïu cêìu àïìu vaâo
tay mêåt thaám. ÚÃ trong nûúác, úã
Xiïm, úã khùæp caác nhaâ tuâ ngûúâi
ta noái nhiïìu vïì traách nhiïåm cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc. Àûúâng löëi chñnh
trõ cuãa Àaãng Cöång saãn do Nguyïîn
AÁi Quöëc chó àaåo trûúác àêy bõ phï
phaán gay gùæt trong caác Àaãng viïn
vaâ quêìn chuáng caách maång. Àöìng
chñ Töíng bñ thû Àaãng Cöång saãn
Xiïm – ngûúâi hoåc troâ trung thaânh
cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc, möåt trong
nhiïìu ngûúâi noái rùçng, trûúác nùm
1930 Nguyïîn AÁi Quöëc chûa phaãi
laâ Àaãng viïn Àaãng Cöång saãn.
Trong thû coân noái vïì sai lêìm cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc khi húåp nhêët caác
töí chûác cöång saãn vaâo nùm 1930,
yïu cêìu Nguyïîn AÁi Quöëc trong
thúâi gian gêìn nhêët cêìn viïët cuöën
saách tûå chó trñch nhûäng sai lêìm
vïì chñnh trõ cuãa mònh.
Coá phaãi do bûác thû cuãa Ban

Ban chấp hành QTCS năm 1935.
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laänh àaåo Haãi ngoaåi laâ nguyïn
nhên chñnh dêîn àïën viïåc thaânh
lêåp Ban thêím tra vuå viïåc Nguyïîn
AÁi Quöëc, hay àoá chó laâ “gioåt nûúác
laâm traân ly”, laâ caái cúá àïí nhûäng
dõ nghõ êm yã lêu nay buâng phaát?
Sau khi tiïëp nhêån àûúåc bûác
thû cuãa Ban laänh àaåo Haãi ngoaåi,
àöìng chñ Vaxiliepna - ngûúâi trûåc
tiïëp phuå traách Àöng Dûúng cuãa
Quöëc tïë Cöång saãn àaä viïët baãn
Baáo caáo àïì ngaây 29-6-1935(2) daâi
3 trang gûãi Böå Phûúng Àöng vaâ
Vuå Töí chûác caán böå cuãa Quöëc tïë
Cöång saãn: “Àïì nghõ cêìn nghiïn
cûáu kyä nöåi dung bûác thû cuãa Ban
laänh àaåo Haãi ngoaåi vaâ cung cêëp
thïm nhûäng thöng tin vïì Nguyïîn
AÁi Quöëc àïí Quöëc tïë Cöång saãn coá
cú súã àaánh giaá chñnh xaác, àêìy àuã,
toaân diïån vïì Nguyïîn AÁi Quöëc”.
Àöìng chñ Vaxiliepna khùèng àõnh:
“Nguyïî n AÁ i Quöë c laâ ngûúâ i
cöång saãn Àöng Dûúng àêìu tiïn,
laâ ngûúâi rêët coá uy tñn giûäa nhûäng
ngûúâi cöång saãn, laâ ngûúâi àaä töí
chûác caác nhoám cöång saãn àêìu tiïn
trïn cú súã àoá àïí thaânh lêåp Àaãng
Cöång saãn Àöng Dûúng. Khi húåp
nhêët Àaãng, Nguyïîn AÁi Quöëc tûå
nhêån mònh laâ àaåi diïån cuãa Quöëc
tïë Cöång saãn, mùåc dêìu Quöëc tïë
Cöång saãn chûa trao uãy quyïìn.
Trong thúâi gian húåp nhêët Àaãng,
Nguyïîn AÁi Quöëc àaä thaânh lêåp
UÃy ban lêm thúâi vaâ àaä àïí xaãy ra
möåt söë sai lêìm nhû húåp nhêët möåt
caách maáy moác caác nhoám cöång saãn,
khöng phên àõnh roä raâng quan
hïå vúái caác têìng lúáp àõa chuã vaâ tû
saãn... Do àoá, uy tñn cuãa àöìng chñ bõ
giaãm suát, àùåc biïåt, trong àöåi nguä
nhûäng ngûúâi laänh àaåo cuãa Àaãng
Cöång saãn Àöng Dûúng. Höåi nghõ
thaáng 10-1930 cuãa Àaãng Cöång
saãn Àöng Dûúng àaä nghiïm khùæc
phï phaán nhûäng khuyïët àiïím cuãa
àöìng chñ. Sau Höåi nghõ, Nguyïîn
AÁi Quöëc àaãm nhêån cöng viïåc liïn
laåc viïn, cöng taác taåi Trung Quöëc
vaâ Höìng Köng. Trong caác bûác thû
tûâ Ban laänh àaåo Àaãng phaãn aánh
têm traång khöng bùçng loâng cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc, vïì cöng viïåc cuãa
möåt liïn laåc viïn bònh thûúâng maâ
luön thïí hiïån vai troâ laänh àaåo;
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àaä àûa ra nhûäng yá kiïën, ghi chuá,
nhêån xeát cuãa mònh trong caác chó
thõ, thöng baáo cuãa Quöëc tïë Cöång
saãn vaâ caãn trúã nhûäng thöng tin tûâ
àêët nûúác gûãi Quöëc tïë Cöång saãn.

Vera Vaxiliepna, người đồng chí của
Nguyễn Ái Quốc
Ngaâ y 6-6-1931, Nguyïî n AÁ i
Quöëc bõ mêåt thaám Anh bùæt taåi
Höìng Cöng vaâ bõ kïët aán 2 nùm tuâ
giam. Trong thúâi kyâ naây, chuáng
töi (Vaxiliepna) liïn hïå vúái luêåt
sû baâo chûäa thöng qua Töí chûác
cûáu trúå nhûäng ngûúâi cöång saãn bõ
naån cuãa Phaáp, gûãi tiïìn àïí thuï
luêåt sû baâo chûäa vaâ luêåt sû àaä töí
chûác cho Nguyïîn tröën thoaát, viïåc
naây àaä àûúåc luêåt sû noái roä trong
thû gûãi chuáng töi. Möåt thúâi gian
sau àoá, coá tin laâ Nguyïîn AÁi Quöëc
àaä chïët trong tuâ vò lao phöíi. Nùm
1933, xuêët hiïån tin rùçng Nguyïîn
AÁi Quöëc khöng chïët maâ àûúåc thaã
tûå do vaâ biïën mêët.
Vaâo thaáng 7-1934, Nguyïîn AÁi
Quöëc àïën Matxcúva. Theo lúâi kïí
cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc thò khoá xaác
àõnh àûúåc vò sao tröën thoaát khoãi
mêåt thaám Phaáp möåt caách dïî daâng
sau aán ngöìi tuâ cuãa mònh, vaâ vò sao
chó bõ kïët aán möåt caách nheå nhaâng
vêåy. Töi àaä nhiïìu lêìn àïì nghõ
Nguyïîn AÁi Quöëc trònh baây bùçng
vùn baãn vïì caác viïåc liïn quan àïën
bõ bùæt, bõ kïët aán tuâ, àûúåc giaãi thoaát vaâ trúã vïì vúái chuáng ta, nhûng
Nguyïîn AÁi Quöëc àaä khöng thûåc

hiïån. Chuyïën trúã vïì, theo Nguyïîn
AÁi Quöëc kïí thò do Vaillant Couturier trong thúâi gian úã Trung Quöëc
àaä töí chûác giuáp àúä. Töi nghô rùçng,
têët caã nhûäng vêën àïì naây cêìn àûúåc
thêím tra kyä lûúäng. Sau khi àïën
àêy, Nguyïîn AÁi Quöëc àûúåc cûã ài
hoåc taåi Trûúâng Maác - Lïnin cho
àïën ngaây nay. Thöëng nhêët vúái caác
àöìng chñ Mip vaâ Cöchenxky chûa
thïí nùæm hïët caác hoaåt àöång cuãa
Nguyïîn AÁi Quöëc, mùåc dêìu chuáng
töi biïët rùçng, Nguyïîn luön luön
kiïn trò phêën àêëu. Nguyïîn àaä
nhiïìu lêìn yïu cêìu töi trao àöíi vïì
viïåc töí chûác liïn hïå vúái Àaãng, àùåc
biïåt, rêët quan têm túái caác chuyïën
ài cöng taác cuãa caác sinh viïn,
vïì viïåc hoå ài àêu vaâ vúái nhûäng
nhiïåm vuå gò. Nguyïîn rêët khöí têm
vaâ noáng loâng vïì viïåc khöng àûúåc
tham gia nhûäng nhiïåm vuå bñ mêåt.
Trong möëi quan hïå vúái caác
sinh viïn, Nguyïîn luön cöë gùæng
àoáng vai troâ laâ ngûúâi thêìy, ngûúâi
laänh àaåo, nhûng vïì lyá luêån toã ra
yïëu keám vaâ thûúâng xuyïn àïí xaãy
ra sai soát trong quaá trònh trao
àöíi. Trong baãn thên Nguyïîn chûáa
àûång nhiïìu tû tûúãng dên töåc chuã
nghôa vaâ taân dû cuä, nhûäng thûá
àoá coá thïí chöëng laåi yá nguyïån cuãa
mònh.
Trïn àêy laâ nhûäng dêîn chûáng
töi àaä trònh baây. Nguyïîn AÁi Quöëc
khi tûå phï bònh toã ra bònh tônh
vaâ luön luön chêëp nhêån nhûäng
tûå chó trñch àoá.
Àiïím laåi nhûäng sûå kiïån vaâ
tû liïåu, phaãi chùng cêìn khùèng
àõnh võ trñ àaåi diïån trong Àaãng
cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc. Phaãi chùng
Nguyïîn AÁi Quöëc coá thïí tham gia
Àaåi höåi (Quöëc tïë Cöång saãn) nhû
möåt àaåi biïíu chñnh thûác”. (trñch
baáo caáo cuãa Vaxiliepna).
Baãn baáo caáo cuãa Vaxiliepna
àûúåc nhûäng ngûúâi coá traách nhiïåm
trong Quöëc tïë Cöång saãn àoåc vaâ nghiïn cûáu kyä. Xûã lyá vuå viïåc nhû thïë
naâo àêy? Àaä coá sûå trao àöíi qua laåi
giûäa Vaxiliepna vaâ caác àöìng chñ
trong töí chûác Quöëc tïë Cöång saãn.
Trong nhûäng vuå viïåc liïn quan
àïën Nguyïîn AÁi Quöëc, nhûäng viïåc
naâo quan troång, gêy taác àöång
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nguy hiïím cêìn àûúåc laâm saáng
toã trûúác khi Ban thêím tra
thaânh lêåp vaâ nhoám hoåp. Àoá
laâ nhûäng vuå viïåc sau:
1. Vò sao biïë t Lêm Àûá c
Thuå laâ keã phaãn böåi vêîn coân
sûã duång?
2. Vò sao thúâi gian bõ bùæt úã
Höìng Köng bõ toâa aán kïët töåi
nheå vaâ vò sao thoaát tuâ möåt
caách dïî daâng?
3. Bùçng caách naâo àïí àïën
àûúåc Matxcúva?
Àöì n g chñ Vaxiliepna àaä
trûåc tiïëp gùåp Nguyïîn AÁi Quöëc
trao àöíi vïì nhûäng buöåc töåi coá
trong thû cuãa Ban laänh àaåo
Haãi ngoaåi. Àùåc biïåt viïåc vò sao
biïët Lêm Àûác Thuå laâ keã phaãn
böåi maâ vêîn sûã duång. Nguyïîn
AÁi Quöëc traã lúâi dûát khoaát rùçng
phaát hiïån Lêm Àûác Thuå phaãn
àöång rêët muöån, maäi sau naây.
Viïåc naây àûúåc Töíng bñ thû
Àaãng Cöång saãn Àöng Dûúng,
àöìng chñ Haãi An (Lï Höìng
Phong) àaä khùèng àõnh trong
baáo caáo giaãi trònh vïì Nguyïîn
AÁi Quöëc gûãi Quöëc tïë Cöång saãn.
Vïì viïåc thúâi gian bõ bùæt úã
Höìng Köng, vò sao àûúåc toâa
aán kïët töåi nheå vaâ thoaát tuâ
möåt caách dïî daâng, àöìng chñ
Vaxiliepna àaä coá trong tay
chûáng cûá thuyïët phuåc rùçng
àaä liïn laåc, gûãi tiïìn thuï luêåt
sû Loseby lo viïåc Nguyïîn AÁi
Quöëc thöng qua Höåi cûáu trúå
nhûäng ngûúâi cöång saãn bõ naån
cuãa Phaáp.
Bùçng caách naâo àïí àïën àûúåc
Matxcúva? Sau khi ra tuâ ,
Nguyïîn AÁi Quöëc bùæt liïn laåc
àûúåc vúái ngûúâi baån cuä thúâi kyâ
hoaåt àöång úã Àaãng Cöång saãn
Phaáp laâ Paul Vaillant Couturier luác naây àang úã Trung
Quöëc vaâ àûúåc böë trñ trúã laåi
nûúác Nga. Quöëc tïë Cöång saãn
àaä cûã àöìng chñ Radumopva
gùåp trûåc tiïëp Vaillant Couturier hoãi vïì vuå viïåc vaâ àûúåc
traã lúâi laâ do àöìng chñ böë trñ
cho Nguyïîn AÁi Quöëc trúã laåi
nûúác Nga.
Àïí chuêín bõ töët nöåi dung
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laâm viïåc cho Ban thêím tra, Vaxiliepna àaä viïët Baãn giaãi trònh daâi
6 trang(3), töíng húåp têët caã nhûäng
vuå viïåc liïn quan àïën quaá khûá,
hiïån taåi cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc.
Àùå c biïå t , àaä àûa ra nhûä n g yá
kiïën cûåc kyâ coá lúåi cho Nguyïîn AÁi
Quöëc, khùèng àõnh rùçng Nguyïîn
AÁi Quöëc laâ ngûúâi Cöång saãn chên
chñnh, hy sinh cöëng hiïën hïët mònh
cho Àaãng, khöng phaãi laâ keã phaãn
böåi, chûa bao giúâ coá sûå liïn hïå vúái
mêåt thaám. Dêîn àïën viïåc sai lêìm
vïì chñnh trõ, chûa coá kinh nghiïåm
hoaåt àöång bñ mêåt, trònh àöå lyá luêån
coân yïëu... laâ do chûa àûúåc àaâo taåo
cú baãn. Gêìn àêy, Nguyïîn AÁi Quöëc
tñch cûåc hoåc têåp, nghiïn cûáu, cöë
gùæng vûún lïn àïí nhêån thûác àuáng
baãn chêët nhûäng sai lêìm trong
quaá khûá...
Trong Baãn giaãi trònh, Vaxiliepna àïì nghõ thaânh phêìn Ban
thêím tra coá tûâ 3 àïën 5 ngûúâi coá
uy tñn lúán, trong àoá, dûát khoaát
phaã i coá mùå t cuã a Haã i An (Lï
Höìng Phong) vúái Baãn giaãi trònh
vïì Nguyïîn AÁi Quöëc. Àêy laâ möåt
àïì nghõ cûåc kyâ quyá baáu, nhû möåt
sûå baão laänh vêån mïånh chñnh trõ
trong saåch cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc
trûúác Ban thêím tra cuãa Quöëc tïë
Cöång saãn.
Thaáng 2 nùm 1936, Ban thêím
tra àûúåc thaânh lêåp, luác àêìu, coá 2 yá
kiïën buát phï cuãa Laänh àaåo Quöëc
tïë Cöång saãn:
YÁ kiïën möåt, àïì nghõ Ban thêím
tra coá caác àöìng chñ: 1. Manuinxki.
2. Krapxki. 3. Haãi An. 4. Vûúng
Minh. 5. Barixta. 6. Raimöëp.
YÁ kiïën hai, àïì nghõ göìm caác
àöìng chñ: 1. Cönxinna. 2. Haãi
An. 3. Krapxki. 4. Barixta. 5.
Xtipannöëp.
Àïë n ngaâ y 19 thaá n g 2 nùm
1936, do coá nhiïì u lyá do khaá c
nhau, thaânh phêìn Ban thêím tra
chó coá caác àöìng chñ: Cönxinna,
Haãi An vaâ Krapxki.
Ban thêím tra nhoám hoåp vaâ ài
àïën nhûäng kïët luêån chñnh nhû
sau:
1. Àöìng chñ Nguyïîn AÁi Quöëc
àaä mùæc möåt söë sai lêìm nghiïm
troång trong hoaåt àöång bñ mêåt.

Ban thêím tra yïu cêìu àöìng chñ
tûâ nay khöng àïí xaãy ra nhûäng
trûúâng húåp tûúng tûå. Àïì nghõ
àöìng chñ ruát kinh nghiïåm baâi
hoåc naây trong hoaåt àöång bñ mêåt
sau naây.
2. Ban thêím tra khöng tòm
ra chûáng cûá nghi ngúâ naâo vïì sûå
trung thaânh chñnh trõ cuãa àöìng
chñ Nguyïîn AÁi Quöëc.
3. Höì sú vuå viïåc vïì Nguyïîn AÁi
Quöëc àûúåc huãy boã.
Baãn kïët luêån àaä àûúåc Krapxki
vaâ Haãi An kyá.
Sau kïët luêån cuãa Ban thêím
tra, tûúãng chûâng vuå viïåc Nguyïîn
AÁi Quöëc àaä àûúåc giaãi quyïët xong.
Naâo ngúâ, àïën thaáng 1 nùm 1938,
khi Nguyïîn AÁi Quöëc tham gia
lúáp nghiïn cûáu sinh Viïån nghiïn
cûáu caác vêën àïì dên töåc vaâ thuöåc
àõa, Ban laänh àaåo Viïån àïì nghõ
Vuå Töí chûác caán böå Quöëc tïë Cöång
saãn xaác minh viïåc Nguyïîn AÁi
Quöëc ra khoãi tuâ vaâ vaâo Liïn Xö
nhû thïë naâo. Trong Thû traã lúâi
Viïån Nghiïn cûáu(4), Vuå Töí chûác
caán böå khùèng àõnh: àïí giaãi quyïët
vuå viïåc Nguyïîn AÁi Quöëc àaä thaânh
lêåp Ban thêím tra vaâ ài àïën kïët
luêån vïì sûå trung thaânh chñnh
trõ cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc; àöìng
chñ Radumopva àaä trûåc tiïëp gùåp
Vaillant Couturier vaâ àûúåc khùèng
àõnh chuyïën trúã vïì Liïn Xö laâ do
Vaillant töí chûác; höì sú vuå viïåc
Nguyïîn AÁi Quöëc àaä àûúåc Ban
thêím tra quyïët àõnh huãy boã. Sau
àoá, Nguyïîn AÁi Quöëc múái àûúåc tiïëp
nhêån laâm nghiïn cûáu sinh Viïån
nghiïn cûáu caác vêën àïì dên töåc vaâ
thuöåc àõa.
Vuå viïåc Nguyïîn AÁi Quöëc àaä
luâi xa tûâ nûãa àêìu thïë kyã trûúác,
noá nhû möåt dêëu lùång trong cuöåc
àúâi àêìy soáng gioá cuãa nhûäng nùm
thaáng hoaåt àöång úã nûúác ngoaâi. Vò
nhiïìu lyá do maâ àïën nay chuáng ta
chûa tiïëp cêån àûúåc àêìy àuã, hoùåc
chûa xaä höåi hoáa taâi liïåu lûu trûä
thuöåc giai àoaån naây, do àoá, nhêån
thûác vïì baãn chêët caác sûå kiïån liïn
quan àïën Nguyïîn AÁi Quöëc gùåp
nhiïìu khoá khùn.
Thúâi kyâ naây laâ thúâi kyâ khoá
khùn nhêët cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc,
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Nguyễn Ái Quốc (hàng đầu, thứ 2 từ phải) tham dự Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva năm 1924
cùng Joseph Gothon-Lunion (thứ 3) và Leon Trotsky (thứ 4)
nhûng vúái baãn lônh chñnh trõ vûäng
vaâng Ngûúâi àaä vûúåt qua. Ngoaâi ra,
cêìn àûúåc xem xeát nhûäng yïëu töë
khaách quan khaác. Trong luác khoá
khùn nhêët, bïn caånh Nguyïîn coá
nhûäng ngûúâi baån, ngûúâi àöìng chñ
hïët loâng giuáp àúä, nhû Vaxiliepna,
Lï Höìng Phong, Vaillant Couturier, Manuinxki, Radumopva...
Thúâi àiïím thaânh lêåp Ban thêím
tra (thaáng 2 nùm 1936) vaâ trûúác
àoá chûa rúi vaâo thúâi kyâ cao àiïím
thanh loåc nöåi böå Quöëc tïë Cöång saãn,
cho nïn xem xeát vuå viïåc chûa àïën
nöîi quaá taã; nhûäng ngûúâi trûåc tiïëp
phuå traách phong traâo caách maång
Àöng Dûúng hoùåc coá liïn quan
àïën vuå viïåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc
chûa bõ “xûã lyá” nhû Vaxiliepna,
Krapxki, Radumopva... Vúái caái
cúá rêët húåp lyá “do trònh àöå lyá luêån
yïëu”, Nguyïîn AÁi Quöëc coá àiïìu
kiïån vaâo trûúâng hoåc suöët thúâi gian
lûu laåi úã Liïn Xö. Cöng viïåc hoåc
têåp, möåt mùåt nêng cao trònh àöå
lyá luêån, mùåt khaác, àûúåc giaãm búát
tham gia àaãm nhêån nhûäng cöng
viïåc khaác. Àùåc biïåt trong thúâi gian
cûåc kyâ khoá khùn naây, nïëu möåt
nhên vêåt chñnh trõ “coá vûúáng tyâ
vïët” naâo àoá maâ àang àaãm nhêån
nhiïåm vuå chñnh trõ thò nguy hiïím
rêët cao; trûúâng hoåc laâ núi “êín naáu”
töët nhêët traánh àûúåc moåi cuöåc va
chaåm, àöëi àêìu, dõ nghõ. Nhûäng ai,
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àùåc biïåt laâ ngûúâi nûúác ngoaâi, àaãm
nhêån võ trñ trong böå maáy Quöëc tïë
Cöång saãn thúâi kyâ naây phaãi àöëi mùåt
vúái sûå nguy hiïím cuãa chiïën dõch
“thanh trûâng nöåi böå”. Nguyïîn AÁi
Quöëc khöng coá danh saách trong böå
maáy Quöëc tïë Cöång saãn, khöng àaãm
nhêån cöng viïåc cuå thïí naâo “maâ chó
lo hoåc haânh”.
Möåt yïëu töë cûåc kyâ quan troång,
àoá laâ têìm aãnh hûúãng, tiïëng tùm
cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc trïn chñnh
trûúâng quöëc tïë. Khi xûã lyá vuå viïåc
Nguyïîn AÁi Quöëc, roä raâng nhûäng
ngûúâi coá traách nhiïåm trong böå
maáy Quöëc tïë Cöång saãn luön toã
thaái àöå kñnh nïí vaâ thêån troång. Coá
nhûäng viïåc phaãi cûã ngûúâi ra nûúác
ngoaâi àïí thêím tra, xaác minh. Ngay
caã Vaxiliepna cuäng phaãi thûâa
nhêån: “Töi tûâng biïët tiïëng tùm cuãa
àöìng chñ Nguyïîn trûúác khi laâm
viïåc trûåc tiïëp vúái àöìng chñ”.
Cuäng phaãi thûâa nhêån rùçng,
ñt ngûúâi trong thúâi kyâ naây khi coá
“tyâ vïët chñnh trõ” àûúåc thaânh lêåp
Ban thêím tra àïí giaãi quyïët möåt
caách thêån troång nhû trûúâng húåp
Nguyïîn AÁi Quöëc. Phêìn lúán rúi vaâo
trûúâng húåp naây thûúâng bõ xûã lyá
“tiïìn traãm hêåu têëu”.
Thúâi àiïím khoá khùn nhêët laâ
luác baãn lônh Nguyïîn AÁi Quöëc toãa
saáng. Vò sao möåt söë nhên vêåt laänh
àaåo Àaãng nhiïìu lêìn nhùæc Nguyïîn

AÁi Quöëc viïët baãn tûå chó trñch vïì
tû tûúãng dên töåc chuã nghôa, biïåt
phaái tiïíu tû saãn, sai lêìm vïì àêëu
tranh giai cêëp... nhûng Nguyïîn AÁi
Quöëc khöng phaãn ûáng, khöng giaäi
baây, chêëp nhêån noá trong im lùång.
Nïëu viïët ra thaânh vùn baãn tûác laâ
chêëp nhêån thêët baåi, tûå àêìu haâng,
biïët àêu laâ caái cúá cho keã khaác lúåi
duång... Tû duy nhòn xa tröng röång
cuãa thiïn taâi laâ úã chöî àoá.
Lõch sûã luön luön àuáng. Höì
Chñ Minh luön àûáng vïì phña lõch
sûã vaâ laâm nïn lõch sûã úã nhûäng
thúâi khùæc lõch sûã.
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