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Lời giới thiệu 
 

Ngày 25/11/2016, người dân Cuba và nhân loại tiến bộ mất đi người anh hùng thời 
đại: Fidel Castro. Cuộc đời 90 mùa xuân của ông (1926 - 2016) là huyền thoại sống động 
cho hôm nay và mai sau về lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng tiến công, thủy 
chung với bạn bè - anh em - đồng chí. Là nhà chỉ huy, nhà lãnh đạo cách mạng Cuba và là 
nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào cách mạng ở châu Mỹ Latinh và 
trên thế giới; tinh thần, tư tưởng Fidel Castro lan tỏa, không chỉ trong đất nước Cuba, mà 
cả khu vực Mỹ Latinh, từ châu Phi đến châu Á, trở thành động lực tinh thần, cổ vũ các 
dân tộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, chống chủ nghĩa độc tài, chống thực dân đế 
quốc và phát huy các giá trị nhân văn nhân loại. Hình ảnh Fidel Castro gần gũi với những 
nhân vật thời đại như Mahatma Gandhi, Jose Marti, Nelson Mandela, Hồ Chí Minh... 

Di sản mà nhà cách mạng Fidel để lại cho đất nước Cuba và nhân loại tiến bộ thật 
lớn lao: Đó là tư tưởng yêu chuộng tự do, công bằng và lẽ phải; là ý chí chiến đấu không 
mệt mỏi chống lại chế độ độc tài và sự can thiệp, áp đặt của chủ nghĩa thực dân đế quốc; 
là tinh thần kiên trung với những giá trị cơ bản của lý tưởng xã hội chủ nghĩa; là tinh thần 
quốc tế cao cả, sẵn sàng hy sinh xương máu vì sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của dân 
tộc anh em và là hình mẫu một xã hội Cuba phát triển trong gian khó vẫn vươn tới yên 
bình, hạnh phúc; mọi thành quả của cuộc cách mạng đều vì con người, trong đó nền giáo 
dục, y tế phát triển đến đỉnh cao trở thành nguồn phúc lợi phục vụ hàng triệu người dân 
Cuba. 

Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel 
đặt nền móng là mẫu mực điển hình, có một không hai trên thế giới. Gần 60 năm qua, mối 
quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng, vun 
đắp, củng cố phát triển, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau. Với nhân dân Việt Nam, 
Fidel là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung. Khi nhân dân ta tiến hành 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cam go, ác liệt, Fidel là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong 
phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa và có câu nói nổi tiếng: “Vì Việt 
Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Trước kẻ thù xâm lược hung ác, tàn 
bạo, lời tuyên bố chí tình, chí nghĩa của ông càng có sức cổ vũ to lớn quân và dân ta xốc 
tới giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.  

Hơn nửa thế kỷ qua, hình ảnh, ý chí và khát vọng chiến thắng của Fidel Castro luôn 
in đậm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu 
tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi, khát vọng vươn tới 
tự do, hạnh phúc. Sự ra đi của lãnh tụ Fidel đã để lại nỗi thương tiếc vô hạn trong lòng 
nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

Với niềm tiếc thương sâu sắc, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn 
đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Lãnh tụ Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân 
dân Việt Nam”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                   BAN BIÊN SOẠN 
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CUỘC ĐỜI LÃNH TỤ VÀ KỲ TÍCH CUBA 
 

Cựu chủ tịch Cuba Castro qua đời đêm 25/11 tại thủ đô Havana ở tuổi 90. Ông đã thăm 
chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003. Ông là nguyên 
thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 9/1973, 
là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam vì 
độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ông Castro đã được Việt Nam trao tặng Huân chương 
Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989. 

Nhà cách mạng vĩ đại 
Ngày 26/11, Chủ tịch Raul Castro thông báo trên truyền hình quốc gia Cuba rằng Tổng tư 

lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro đã qua đời lúc 22h29 ngày 25/11 (tức 10h29 sáng 26/11 giờ 
Hà Nội). Thi hài ông được hỏa táng theo đúng ý nguyện. Ông sẽ an nghỉ tại thành phố Santiago 
de Cuba, Đông Nam Cuba, vào ngày 4/12. 

Cuba thông báo để tang cựu chủ tịch trong 9 ngày, từ 26/11 đến ngày 4/12. Trong thời 
gian này, các hoạt động biểu diễn sẽ tạm ngừng, cờ rủ được treo tại các tòa nhà chính quyền, cơ 
sở quân sự. 

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, 90 tuổi, nghỉ hưu năm 2008 sau khi ông bị ốm nặng. Ông 
nhường quyền lực lại cho em trai Raul. Ông Fidel có vấn đề về ruột ngay từ đầu những năm 
2000. Hồi tháng 4, ông phát biểu trước các chính trị gia Cuba rằng ông có thể qua đời sớm 
nhưng lý tưởng của ông sẽ còn sống mãi. 

Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926, tại Biran, một thị trấn nhỏ ở miền Đông Cuba trong một 
gia đình làm nông giàu có. Khi học luật tại Đại học Havana, ông bắt đầu quan tâm đến chính trị. 
Ông tham gia đảng Chính thống chống tham nhũng và tranh cử vào Quốc hội Cuba năm 1952. 

Tuy nhiên, cuộc bầu cử không bao giờ xảy ra vì tướng Fulgencio Batista, người được Mỹ 
hậu thuẫn, đã đảo chính và lên nắm quyền vào tháng 3/1952, khiến hàng nghìn chính khách bị 
sát hại và dân chúng sống dưới sự đàn áp. Ông Castro đã phát động phong trào chống lại Batista 
bằng biện pháp vũ trang. “Từ lúc đó, tôi đã có một ý tưởng rõ ràng về cuộc đấu tranh phía 
trước”, ông nói vào năm 2006. 

Ông Castro liên kết được hơn 200 người ủng hộ cách mạng trên toàn quốc và trở thành 
thủ lĩnh của họ. Năm 1953, ông Castro và các chiến hữu tấn công vào trại lính Moncađa. Hơn 
80 người hy sinh trong trận đánh, ông Castro bị bắt và bị kết án 15 năm tù. 

Năm 1955, để cải thiện hình ảnh, Batista đặc xá cho nhiều tù nhân chính trị, trong đó có 
ông Castro. Ông Castro sang Mexico lập nhóm vũ trang kháng chiến có tên Hai sáu tháng bảy 
và gặp Che Guevara, người khi đó là sinh viên y khoa đang tập sự tại Mexico City. 

Năm 1956, ông Castro và 81 đồng đội đổ bộ vào bờ biển phía Đông Cuba nhưng nhanh 
chóng bị lính của Batista bao vây. Sau trận đụng độ dữ dội, khoảng 18 người sống sót và chạy 
thoát, bao gồm ông Castro, em trai Raul Castro và ông Guevara. Họ rút vào vùng rừng núi 
Sierra Maestra ở Đông Nam đất nước để tổ chức kháng chiến, theo History. 

Nhóm kháng chiến được quần chúng ủng hộ và phát triển mạnh mẽ. Trong hai năm, họ áp 
dụng chiến thuật đánh du kích gây nhiều thiệt hại cho quân chính phủ. Đầu năm 1959, nhóm 
của Fidel Castro tiến vào La Havana, quân đội của Batista đảo ngũ hàng loạt và hầu như không 
kháng cự. Ông Castro trở thành thủ tướng Cuba. Batista chạy trốn khỏi Cuba và sang tị nạn 
chính trị ở Mỹ. 

Năm 1960, ông Castro quốc hữu hóa tất cả các công ty Mỹ tại Cuba, khiến Mỹ kết thúc 
mối quan hệ ngoại giao và áp đặt lệnh cấm vận thương mại với nước này. Tháng 4/1961, 
khoảng 1.400 người Cuba lưu vong được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn đổ bộ 
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xuống gần Vịnh Con Lợn với mục đích lật đổ ông Castro. Tuy nhiên âm mưu này đã bị các lực 
lượng vũ trang Cuba phá, hơn 100 phần tử lưu vong bị tiêu diệt và các tay súng còn lại đều bị 
bắt. 

Cuối năm 1961, ông Castro tuyên bố Cuba sẽ đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản. Cuối 
năm 1976, một hiến pháp Cuba mới được xây dựng với những thay đổi về cơ cấu chính quyền. 
Ông Castro được bầu vào vị trí Chủ tịch hội đồng Nhà nước Cuba - chức vụ vừa là nguyên thủ 
quốc gia vừa là người đứng đầu chính phủ Cuba. Chức vụ này được Quốc hội Cuba bầu ra với 
nhiệm kỳ 5 năm, ông Castro đã đắc cử suốt 7 nhiệm kỳ và cầm quyền liên tục trong 32 năm cho 
tới khi nghỉ hưu vào năm 2008. 

Trong giai đoạn cầm quyền, ông Castro áp dụng chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa, quốc 
hữu hóa các ngành công nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp. Ông xóa bỏ bất bình đẳng xã hội 
và rất quan tâm đến phúc lợi xã hội cho người dân, trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nhà ở. 
Nhân dân Cuba xem ông là một anh hùng, một huyền thoại đã thực hiện cuộc cách mạng và đấu 
tranh không mệt mỏi vì nền độc lập của đất nước Cuba. 

Người viết tiểu sử Leycester Coltman mô tả ông Castro là “người nhiệt huyết, tận tâm, 
trung thành, hào phóng và hào hiệp”, nhưng luôn giữ thái độ “không khoan nhượng” với kẻ thù. 

Cuba dưới thời Fidel Castro 
Bị Mỹ cấm vận suốt một thời gian dài nhưng dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro, Cuba đã 

phát triển nền y tế và giáo dục lên trình độ được đánh giá là hàng đầu thế giới. 
Trái với những gì mọi người thường hình dung, Cuba đang duy trì một hệ thống chăm sóc 

y tế cộng đồng, nơi tất cả người dân đều tiếp cận các dịch vụ y tế một cách công bằng. Đặc biệt 
vào thập niên 1980, Cuba đã tiến hành một số cải cách hệ thống y tế rất đáng chú ý. Đây là một 
trong những lý do giải thích tại sao, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người dân Cuba không 
chỉ được xếp vào hàng tuổi thọ cao nhất khu vực mà còn đứng trong top 5 nước có tuổi thọ cao 
nhất thế giới. 

Năm 2014, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan ca ngợi Cuba là quốc gia dẫn đầu thế 
giới trong lĩnh vực y tế, không chỉ bởi chất lượng và quy mô chăm sóc sức khỏe cho người dân 
mà còn vì các hệ thống y tế kết nối mạnh mẽ với nghiên cứu và sáng tạo, theo InterNations. 

Hệ thống chăm sóc y tế cộng đồng ở Cuba phục vụ miễn phí cho tất cả người dân. Các 
bệnh viện tư, phòng khám tư hay những cơ sở y tế tư nhân khác đều không tồn tại. Chính phủ 
điều hành tất cả các cơ sở và dịch vụ y tế. Những chương trình tiêm chủng toàn dân hay chăm 
sóc y tế phổ thông khác gần như xóa sổ những căn bệnh như bại liệt, rubella, lao phổi, thủy đậu. 

Với nguồn ngân sách eo hẹp, Cuba phải nghĩ ra cách tiếp cận độc đáo về vấn đề chăm sóc 
sức khỏe, bao gồm đặt ra quy định khám sức khỏe bắt buộc đối với người dân để nhấn mạnh 
phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thực tế, việc ngăn ngừa một căn bệnh hoặc phát hiện 
bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp giảm chi phí cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điều 
này có nghĩa mọi người dân Cuba ít nhất phải khám sức khỏe một lần mỗi năm và thông thường 
họ sẽ được các bác sỹ hoặc y tá đến khám ngay tại nhà. 

Trong nhiều thập kỷ, Cuba luôn sở hữu một đội ngũ chuyên gia y tế hùng hậu, được đào 
tạo kỹ lưỡng. Lĩnh vực nghiên cứu y khoa cũng phát triển vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực công 
nghệ sinh học hay nghiên cứu dịch tễ học các bệnh mãn tính. 

Một ví dụ nổi bật về thành tựu y tế của Cuba: Nước này được WHO chứng nhận là quốc 
gia đầu tiên trên thế giới ngăn chặn thành công nguy cơ lây truyền bệnh giang mai và virus HIV 
từ mẹ sang con. 

Suốt nhiều năm, du lịch chữa bệnh đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Cuba. 
Sự kiện cựu danh thủ bóng đá người Argentina Diego Maradona đến Cuba cai nghiện ma túy 
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vào năm 2000 khiến truyền thông quốc tế vô cùng chú ý. Kể từ đó, lượng du khách nước ngoài 
đến Cuba với mục đích chữa bệnh hoặc chăm sóc thẩm mỹ ngày càng tăng. 

Cuba năm 2015 đón nhận 3,52 triệu lượt khách quốc tế. Dù không có con số cụ thể về 
khách du lịch đến Cuba vì các lý do sức khỏe nhưng chắc chắn tồn tại một lượng lớn khách 
quốc tế đến đây để chữa bệnh nhờ hệ thống y tế Cuba đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm cải 
thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nước ngoài. 

Nhiều bệnh viện Cuba đã thành lập nên các bộ phận chuyên biệt và đội ngũ y bác sỹ tay 
nghề cao để chăm sóc nhu cầu của bệnh nhân nước ngoài. Gần đây, chính phủ Cuba còn thành 
lập hệ thống chăm sóc y tế cho người nước ngoài (Sevimed), bên cạnh Tổ chức Thương mại 
hóa Dịch vụ Y tế Cuba (CSMC), với nhiệm vụ quảng bá các dịch vụ y tế với khách quốc tế.  

Kể từ năm 2010, các du khách nước ngoài và người nước ngoài sinh sống ở Cuba bị bắt 
buộc phải mua bảo hiểm y tế trong thời gian cư trú. 

Do Mỹ siết chặt lệnh cấm vận Cuba vào đầu thập niên 1990 nên hệ thống y tế nước này 
rơi vào tình trạng khốn đốn khi ngân sách cho thuốc men và thiết bị phải cắt giảm đến 70%. 
Đặc biệt, các lĩnh vực y tế chuyên môn hóa cao cũng chịu ảnh hưởng nặng nề vì thuốc men và 
trang thiết bị chuyên dụng khan hiếm. 

Ngày nay, tình trạng thiếu trang thiết bị y tế vẫn tác động đáng kể đến công tác khám chữa 
bệnh. Tuy nhiên, sức khỏe người dân Cuba vẫn ổn định nhờ chính phủ duy trì ưu tiên cao đối 
với lĩnh vực y tế. 

Năm 2004, chính phủ Cuba thực hiện một chương trình quốc gia nhằm tái trang bị cho 
444 phòng khám đa khoa. Thậm chí, Cuba còn chọn 52 bệnh viện và viện giáo dục đại học để 
tái thiết thành những trung tâm chất lượng cao. Dù vậy, Cuba vẫn còn một chặng đường dài 
phía trước để duy trì danh tiếng là một trong những quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất 
thế giới, chuyên gia nhận định. 

Kể từ khi cuộc cách mạng Cuba nổ ra vào thập niên 1950, hệ thống giáo dục nước này đã 
được cải thiện về cơ bản. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO) xếp Cuba là nước có hệ thống giáo dục tốt nhất châu Mỹ - Latin, bất chấp việc 
Cuba là một trong những quốc gia kém phát triển nhất khu vực. 

Câu chuyện về nền giáo dục Cuba không gây bất ngờ vì cùng với y tế, giáo dục được 
chính phủ đặc biệt quan tâm và dành tới 13% GDP để đầu tư, theo số liệu thống kê năm 2014. 

Giáo dục ở Cuba cũng được cung cấp miễn phí cho tất cả người dân. Do vậy, tỷ lệ biết 
đọc, biết viết lên đến gần 100% dân số. 

Trước khi cuộc cách mạng mang đến những thay đổi to lớn, dân số ở vùng nông thôn 
Cuba ít có cơ hội tiếp cận giáo dục cơ bản. Ngày nay, trường học xuất hiện tại mọi ngóc ngách 
trên đảo quốc này. 

Vì các cơ sở giáo dục thường do chính quyền điều hành nên trường tư thục và quốc tế rất 
hiếm. Chỉ có vài trường quốc tế ở Cuba như Trường quốc tế Havana hoặc Trường học Pháp ở 
thủ đô. Những trường kể trên có mức học phí cực kỳ đắt đỏ (khoảng 12.600 USD và 9.320 USD 
một năm cho lớp 11 và 12). 

Chính phủ Cuba đang có kế hoạch cải cách giáo dục đại học trong giai đoạn 2016 - 2017. 
Mục tiêu đặt ra là cải thiện các chương trình học kéo dài quá lâu. Chúng dự kiến được rút ngắn 
lại còn 4 năm như ở nhiều nước khác. Một mục tiêu quan trọng không kém là nâng cao kỹ năng 
tiếng Anh cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Trên thực tế, nhiều chuyên gia Cuba không có khả 
năng nói tiếng Anh thành thục. 

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã thăm chính thức Vỉệt Nam ba lần vào tháng 9/1973, 
tháng 12/1995 và tháng 2/2003. Ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới 
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được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 9/1973, là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong 
trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của Víệt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. 
Ông Castro đã được Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân 
chương Hồ Chí Minh vào năm 1989. Năm 2006, ông tạm nhường lại quyền lãnh đạo cho em 
trai Raul vì lý do sức khỏe. Nhà lãnh đạo Fidel chính thức từ chức năm 2008, sau 49 năm dẫn 
dắt Cuba. Sau đó, Fidel Castro dành thời gian để viết sách và viết báo. Ông được coi là người 
vẫn có ảnh hưởng lớn ở Cuba dù không còn cầm quyền. 

Năm 2009, Cuba xuất bản cuốn sách dày 339 trang, tập hợp gần 2.000 bài phát biểu, 
trang viết của ông trong suốt 49 năm nắm quyền ở Cuba. Truyền thông Cuba cho biết cuốn 
sách cung cấp cho độc giả những công cụ hữu ích để tranh biện trong thế giới hiện đại và thể 
hiện những ý tưởng xuất sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba. Lễ tưởng niệm 
cố chủ tịch Fidel Castro sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng tới 22h ngày 28/11 tại Đài tưởng niệm Jose 
Marti, thành phố Havana. 21 phát đại bác sẽ mở đầu buổi lễ tại thủ đô, đồng thời với 21 quả 
đại bác tại thành phố Santiago, phía Đông Cuba, theo CNN. 

Đài tưởng niệm Jose Marti, nơi tạm thời đón tro cốt của ông Fidel, là điểm cao nhất ở 
Havana. Nằm trên Quảng trường Cách mạng, đài tưởng niệm là một trong những địa danh 
mang tính biểu tượng của nước này. Trong nhiều thập kỷ, các cuộc biểu tình lớn ủng hộ cách 
mạng và các bài phát biểu quan trọng của ông Fidel cũng diễn ra tại đây. 

Sau 9 ngày quốc tang, tro cốt của lãnh đạo cách mạng sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang 
Santa Ifigenia vào ngày 4/12. Tro cốt của ông Fidel sẽ bắt đầu hành trình dài khoảng 1.000km 
từ Havana tới Santiago. Đây sẽ là chuyến đi ngược chiều với hành trình thời thanh niên của 
Castro, khi ông là lãnh đạo du kích, lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959. 

Ngoài các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện chính thức, trên khắp Cuba, hàng trăm nghìn 
người ra đường, vẫy cờ và hô khẩu hiệu tưởng nhớ ông Fidel. Các hoạt động thể thao, văn hóa 
sẽ đình chỉ trong giai đoạn quốc tang, cờ được treo rủ, báo in mực đen để tưởng nhớ cố lãnh 
đạo. 

                                                                                                     T.H 
                                                              (Báo Pháp luật và thời đại số 80 - Ngày 5/12/2016) 
 

 
 

FIDEL CASTRO - NHÀ CÁCH MẠNG KIÊN CƯỜNG, NGƯỜI ĐỒNG CHÍ, ANH EM VÔ CÙNG THÂN THIẾT 
 

Fidel Castro, một nhà cách mạng 
kiệt xuất, tượng đài vĩ đại của cách mạng 
Cuba. Trên thế giới, ít người đạt được 
niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền 
thoại ngay khi đang sống như Fidel… 

Con người huyền thoại. 
Lãnh tụ Fidel Castro thuộc lớp các nhà 

cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba từng 
cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do và 
giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh, Nelson 
Mandela, Che Guevara… Fidel đã trở thành 
một người anh hùng, một nguồn cổ vũ tinh 
thần to lớn của các dân tộc nghèo đói và bị 
áp bức trên thế giới. 

Không chỉ tạo nên kỳ tích trong nước, 
Fidel biết cách xử sự thông minh đối với các 
kẻ thù. Trong hơn một phần tư thế kỷ, ông 
kiên nhẫn duy trì thương lượng với Mỹ, tuy 
không liên tục, để giải quyết một số vấn đề 
bất đồng giữa hai nước, giữ vững nền độc lập 
của dân tộc. 

Với hầu hết các quốc gia trong Thế giới 
thứ ba, đã bầu ông làm chủ tịch Phong trào 
không liên kết nhiệm kỳ 1979 - 1983. Fidel 
Castro là anh hùng vì quân đội Cuba đang có 
mặt ở Angola và Ethiopia đã bảo vệ họ khỏi 
chủ nghĩa đế quốc. 
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Thế giới thứ ba xem Fidel là người 
bênh vực họ và đôi lúc còn là lương tri của 
họ. Fidel luôn cho rằng “chủ nghĩa quốc tế” 
của Cuba không chỉ giới hạn trong phạm vi 
áng chừng hơn bốn mươi ngàn chí nguyện 
quân và cố vấn đang tham gia các cuộc chiến 
từ Angola, Ethiopia đến Nicaragua... Vì theo 
ông, tác động của mấy chục ngàn bác sỹ, y 
tá, giáo viên và kỹ thuật viên Cuba đang làm 
nhiệm vụ tại các quốc gia ở trên ba lục địa là 
lâu bền và cao cả hơn rất nhiều. 

Tình cảm với nhân dân Việt Nam 
Hơn nửa thế kỷ qua, trong trái tim mỗi 

người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel 
Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và 
khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc. Nhân 
dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba, 
cho vị lãnh tụ Fidel Castro niềm tin yêu, sự 
khâm phục và đồng cảm sâu sắc. 

Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
(tháng 12/1961), là nước đầu tiên thành lập 
Ủy ban đoàn kết với Việt Nam (tháng 
9/1963) và cũng là nước đầu tiên và duy nhất 
lập sứ quán bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải 
phóng (tháng 7/1967). 

Những năm đó, Cuba khó khăn, đời 
sống nhân dân thiếu thốn, có kẻ ác ý tung tin 
dân Cuba thiếu đường, thiếu sữa là vì dành 
một phần lớn Fidel gửi cho cả Việt Nam. 
Nhưng trong một cuộc mít tinh quần chúng 
với hàng chục vạn người tham gia tại Thủ đô 
La Habana, Fidel Castro đã nói: “Đáng tiếc là 
chúng ta - những người Cuba - không có đủ 
đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, 
chứ nếu có, không những đường sữa mà cả 
máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho 
nhân dân Việt Nam”. 

Tháng 9/1973, Fidel là vị nguyên thủ 
nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng 
giải phóng miền Nam khi chiến tranh chưa 
kết thúc, đem đến cho quân và nhân dân Việt 
Nam lời động viên chiến đấu và lời hứa góp 
phần thực hiện mong ước của Bác Hồ xây 

dựng Việt Nam 10 lần to đẹp hơn. Hình ảnh 
vị tổng tư lệnh với bộ quân phục màu xanh ô 
liu đứng trên nóc một lô cốt cũ của địch, phất 
cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, là 
sự cổ vũ vô cùng to lớn đối với đồng bào 
chiến sỹ ta lúc đó. 

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến 
dâng cả máu của mình” cũng là câu nói chí 
tình, chí nghĩa của Fidel trong chuyến thăm 
Việt Nam lần đầu tiên này. Trong những năm 
tháng khó khăn nhất của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, câu nói ấy đã làm rung 
động bao trái tim của cả nhân dân Cuba và 
Việt Nam, cũng như hàng triệu người có 
lương tri trên thế giới. 

Sự giúp đỡ hết lòng của Cuba là nguồn 
động viên vô cùng to lớn đối với nhân dân 
Việt Nam giữa lúc bom đạn ác liệt, khó khăn 
đủ bề vì cuộc chiến tranh kéo dài. Càng quý 
hơn khi chúng ta biết được lúc đó đất nước 
Cuba đang chịu sự cấm vận, cũng khó khăn 
mà vẫn sẵn lòng giúp chúng ta vô điều kiện 
với một tình cảm anh em ruột thịt. Fidel và 
nhân dân Cuba đã xem cuộc kháng chiến 
chống Mỹ của Việt Nam như của chính 
mình. 

Cũng trong chuyến thăm lần này của 
Fidel, Cuba đã tặng Việt Nam 5 công trình 
kinh tế - xã hội vào loại tầm cỡ lúc bấy giờ 
với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD gồm: 
Khách sạn Thắng Lợi (cạnh Hồ Tây, Hà 
Nội), Bệnh viện Việt Nam - Cuba (tại Đồng 
Hới, Quảng Bình), đường Xuân Mai, Trại bò 
giống Ba Vì, Xí nghiệp gà Lương Mỹ; tặng 
bò giống, gà giống và chi hơn 6 triệu USD để 
mua thiết bị hiện đại, đồng thời cử chuyên 
gia về cầu đường sang Việt Nam tham gia 
cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường 
mòn Hồ Chí Minh; giúp đào tạo hơn 1.000 
sinh viên Việt Nam ở trình độ đại học và cao 
học và vận động ủng hộ Việt Nam gia nhập 
Liên hợp quốc... Sự nhường cơm sẻ áo chí 
tình này thật nghĩa hiệp và đúng lúc. 

Tháng 12/1995 và tháng 2/2003, lãnh 
tụ Fidel Castro có chuyến thăm lần thứ hai và 
thứ ba đến Việt Nam. Trong những chuyến 
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thăm này, tình hữu nghị và sự hợp tác anh em 
giữa hai nước Việt Nam - Cuba tiếp tục đạt 
được nhiều mốc son mới. 

Phát huy những tình cảm quý báu giữa 
Đảng và nhân dân hai nước, trong hơn nửa 
thế kỷ qua, bất chấp những biến động của 
tình hình chính trị thế giới, tình đoàn kết 
chiến đấu và tình hữu nghị thắm thiết Việt 

Nam - Cuba vẫn không ngừng được củng cố, 
trở thành mẫu mực của tình cảm thủy chung, 
trong sáng, là tài sản vô giá mà hai Đảng và 
nhân dân hai nước luôn giữ gìn, vun đắp.  

 

PV 
(Báo Người cao tuổi số 190  

 Ngày 29/11/2016) 

 

 
 

ĐIỆN CHIA BUỒN ĐỒNG CHÍ PHI-ĐEN CA-XTƠ-RÔ TỪ TRẦN 
 

Được tin đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ (Fidel Castro Ruz), nguyên Bí thư thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội 
đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, Lãnh tụ của nhân dân Cu-ba anh em, đã từ trần ở tuổi 90 
vào đêm 25/11 - giờ La-Ha-ba-na, tức sáng 26/11 - giờ Hà Nội, ngày 26/11, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Hội đồng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Chính quyền nhân 
dân nước Cộng hòa Cu-ba. Toàn văn bức điện như sau: 

“Kính gửi: 
- BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN CU-BA 
- HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA 
- QUỐC HỘI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA   
LA HA-BA-NA 
Các đồng chí thân mến, 
Chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn sâu sắc được tin đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô  
Ru-xơ (Fide Castro Ruz), nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, 
Lãnh tụ của nhân dân Cu-ba anh em, nhà lãnh đạo cộng sản và cách mạng kiên cường của các 
dân tộc Mỹ La-tinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã 
hội, đã từ trần vào ngày 25/11/2016 vừa qua. 

Cuộc đời trong sáng và sự nghiệp bất tử của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô sẽ sống mãi trong 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân Cu-ba và các dân tộc đang nỗ lực đấu tranh nhằm 
xây dựng một thế giới công bằng, văn minh, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc. Đồng chí Phi-
đen đã tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cao cả của các Anh hùng Xi-môn Bô-li-va (Simón 
Bolivar), Hô-xê Mác-ti (José Marti) và các vị anh hùng tiền bối của Cu-ba và Mỹ La-tinh, cống 
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cao đẹp, kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực dân và đế quốc; đi đầu và lãnh đạo nhân dân Cu-ba từ Môn-ca-đa (Moncada) đến Xi-ê-ra 
Ma-ét-xtơ-ra (Sierra Maestra), đập tan chế độ độc tài tay sai đế quốc, đưa đất nước và nhân đân 
Cu-ba vào kỷ nguyên độc lập, tự do thực sự kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959; không ngừng 
nâng cao vị thế của cách mạng, cũng như phẩm giá của nhân dân Cu-ba trên trường quốc tế; 
đưa đất nước Cu-ba từ đói nghèo, lạc hậu trở thành tấm gương của các nước đang phát triển về 
giáo dục, y tế, thể thao - văn hóa, công nghệ sinh học và đặc biệt là tinh thần quốc tế hào hiệp 
đối với các dân tộc anh em khác ở Mỹ La-tinh, cũng như ở châu Phi và châu Á. 
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Hơn nửa thế kỷ với cương vị là người đứng đầu và lãnh tụ cách mạng Cu-ba, đồng chí Phi-
đen Ca-xtơ-rô cũng là người đồng chí, anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; 
luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, 
thống nhất Tổ quốc, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc “xây dựng đất nước Việt 
Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng mong muốn. Trong trái tim 
của những người Việt Nam luôn khắc sâu câu nói bất hủ của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô: “Vì 
Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. 

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô qua đời, Đảng Cộng sản Cu-ba, Nhà nước, Chính phủ và nhân 
dân Cu-ba anh em, cũng như nhân dân các nước Mỹ La-tinh và phong trào cộng sản, cách mạng 
thế giới mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường, quả cảm và dày dặn kinh nghiệm; Đảng Cộng sản, 
Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người đồng chí, anh em chiến đấu vô cùng thân thiết 
và quý mến. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong giờ phút đau thương này của Đảng Cộng 
sản và nhân dân Cu-ba anh em, của tất cả những người cộng sản, cách mạng và nhân dân yêu 
chuộng hòa bình, tự do, công lý và tiến bộ xã hội trên thế giới, những người cộng sản Cu-ba và 
nhân dân Cu-ba anh hùng tiếp tục đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Cu-ba quang vinh do đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô (Raúl Castro) đứng đầu, 
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những di huấn của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, bảo vệ vững chắc 
độc lập chủ quyền và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cu-ba tự do và tươi 
đẹp. 

Trong giờ phút đau thương vô hạn này, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam một 
lần nữa xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định với những người cộng sản và nhân 
dân Cu-ba anh em. 

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cu-ba và của các dân tộc 
anh em trên thế giới. 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016 
- BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
- CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 
- CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 
- ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM” 
Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện chia 

buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu-ba Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia (Bruno 
Rodriguez Parrilla). 

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 tại vùng Bi-ran, tỉnh Ô-
ri-ên-tê (Oriente) cũ, nay là tỉnh Ôn-ghin (Holguin) ở miền Đông Cu-ba. Đồng chí Phi-đen đã 
lãnh đạo cách mạng thắng lợi, giành chính quyền tại Cu-ba từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959. Từ 
năm 1959 đến năm 1976, đồng chí giữ cương vị Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba; từ năm 1965, 
thời điểm Đảng Cộng sản Cu-ba chính thức được thành lập, đến tháng 4/2011, đồng chí liên tục 
giữ cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba; từ năm 1976 đến 
năm 2008, đồng chí luôn được bầu vào Quốc hội của Chính quyền nhân dân và được bầu làm 
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba. Ngày 31/7/2006, vì 
lý do sức khỏe, đồng chí Phi-đen đã giao quyền lãnh đạo đất nước cho đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô 
(Raúl Castro), lúc đó là Bí thư thứ hai Ваn Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Phó 
chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba. Tháng 2 năm 2008, 
đồng chí Phi-đen tuyên bố không ứng cử vào Quốc hội Cu-ba Khóa VII và các chức vụ lãnh đạo 
Nhà nước; đồng chí cũng thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ваn Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Cu-ba tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba tổ chức vào tháng 4 năm 2011. 
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Đối với Việt Nam, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức 
thiết lập và dày công vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba từ ngày 2 tháng 12 năm 1960; 
cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, vun đắp, phát triển mở 
rộng mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân hai nước trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đồng chí Phi-đen đã thăm chính thức Việt 
Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003; là nguyên thủ nước ngoài đầu 
tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở Quảng Trị vào tháng 9 năm 1973. Đồng chí Phi-đen 
Ca-xtơ-rô cũng là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng 
như trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này. 

Với những công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đã được Đảng và 
Nhà nước ta trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh 
vào năm 1989. 

                                                         (Báo Quân đội nhân dân số 19991 - Ngày 27/11/2016) 
 

 
 

VĨNH BIỆT PHI-ĐEN CA-XTƠ-RÔ 
 

 KỲ I: LÃNH TỤ “ÁO LÍNH” 
 

Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro) là một nhà cách mạng vĩ đại, một trong những con 
người kiệt xuất nhất của thế kỷ 20. Dù đã kinh qua những chức vụ lãnh đạo cao nhất của 
Cu-ba, 

 Phi-đen vẫn giữ nguyên phong cách bình dị, gần gũi của một người lính, cống hiến 
trọn đời mình đấu tranh cho những người lao động nghèo khổ, cho độc lập, hòa bình, tự 
do... 

Trí tuệ uyên bác 
Nhà văn Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két (Gabriel Garcia Marquez) đoạt giải thưởng Nobel 

Văn học 1982, người bạn thân của Phi-đen từng miêu tả Phi-đen là một nhà lãnh đạo kiệt xuất 
với trí tuệ uyên bác. Sinh ra tại thị trấn nhỏ Bi-ran của Cu-ba, ngay từ nhỏ, Phi-đen đã thể hiện 
rõ tư chất thông minh, ý chí kiên cường, sáng tạo và ham học hỏi. Với cá tính thiên phú, thời 
còn đi học, Phi-đen tỏ ra nổi trội trong cả học hành, thể thao và phong trào sinh viên. 

Điều đặc biệt của con người ông là niềm ham mê đọc sách, hay nói cách khác, sách là thứ 
phản ánh rõ nhất sự tinh tế trong con người Phi-đen. Từ nhỏ, ông đã tự tìm lấy cho mình một 
cách học riêng, không giống bất cứ ai, không theo những quy phạm thông thường. Ông không 
đến lớp nghe bài giảng, chỉ đọc sách và tự học, ông thường miệt mài đọc sách đến 2 - 3 giờ 
sáng, có khi suốt đêm và tự học lấy tất cả các môn có trong chương trình. Ở trường đại học, ông 
ghi danh theo học liền một lúc 50 môn khác nhau của 3 ngành: Luật đại cương, Luật ngoại giao 
và Khoa học xã hội. Cứ đến kỳ thi của từng môn thì ông tập trung học và lần lượt thi đỗ tất cả 
các môn đó. Các bạn cùng học, ai có điều gì cần hỏi, Phi-đen nói ngay: Vấn đề ấy nên tìm sách 
này, sách kia, đọc ở chương nào, từ trang mấy đến trang mấy... Sau này, trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, ông cũng không từ bỏ niềm ham mê này. 

Nhà văn Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két từng kể lại: Phi-đen đọc bất cứ tờ giấy có chữ nào 
rơi vào tay ông, đọc tất cả các loại sách, tất cả các tài liệu, văn kiện cần thiết cho công việc. Ông 
không có thói quen để các trợ lý đọc cho nghe các tin tức hàng ngày. Mỗi buổi sáng trên bàn 
của ông thường được để sẵn từng chồng các loại bản tin, trong đó có đánh dấu những vấn đề 
quan trọng cần lưu ý và ông tự mình nghiên cứu tất cả các tài liệu đó. Vì vậy mà Phi-đen có thể 
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thảo luận về mọi lĩnh vực từ lịch sử, chính trị, xã hội học, triết học, tôn giáo, luật pháp, kinh tế... 
cho đến những đề tài đòi hỏi chuyên môn sâu như y học, công nghệ sinh học. 

Vốn kiến thức uyên bác cũng chắp cánh thêm cho tài hùng biện cùng khả năng diễn thuyết 
tuyệt vời của Phi-đen. Năm 1986, ông lập kỷ lục thế giới khi diễn thuyết hơn 7 tiếng đồng hồ tại 
Quảng trường La Ha-ba-na. Những bài diễn thuyết của ông thể hiện tư duy và phân tích sắc bén, 
tầm chiến lược, ở phạm vi toàn cầu. 

Nhà văn người Cô-lôm-bi-a nhận định, Phi-đen là người không hề gò bó trong việc tư duy, 
ông luôn để trí óc của mình được thỏa sức tưởng tượng. Điều này đã làm nên một con người Phi-
đen với những hoài bão và tư tưởng lớn lao. 

Phong cách kiêu hùng - cách mạng 
Dù là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cu-ba, nhưng Phi-đen lại là một người vô cùng giản dị, 

gần gũi và chân thành. Thời còn theo học tại Trường Đại học La Habana, ông đã sớm tham gia 
một số phong trào tiến bộ. Ông đi đây đó, tiếp xúc nhiều, trao đổi và tranh luận, đối thoại nhiều 
tiếng đồng hồ với bạn bè hay những người lao động tới mức quên ăn quên ngủ. Ông luôn quan 
tâm tới mọi người với tình cảm chân thành sâu sắc của cá nhân. Những người bạn, người đồng 
chí của Phi-đen từng nhận định rằng, có lẽ tinh thần cách mạng, tinh thần của giai cấp vô sản đã 
sớm ăn sâu vào trong máu thịt của ông. 

Sau này dù đã trở thành một nhà lãnh đạo huyền thoại và biểu tượng lịch sử ngay khi còn 
sống, Phi-đen Ca-xtơ-rô vẫn toát lên phong thái bình dị, gần gũi của một người lính, người con 
của cách mạng. Bộ quân phục, chiếc mũ lưỡi trai người lính là những đồ vật luôn gắn bó với lãnh 
tụ vĩ đại của nhân dân Cu-ba. Điều này đã tạo nên một phong cách kiêu hùng - cách mạng nhưng 
gần gũi, khiến ông mãi giữ trọn được hình ảnh người lính. 

Sâu thẳm trong con người ông là một ý chí mạnh mẽ và quyết đoán. Ông luôn đặt ra thách 
thức cho chính bản thân mình, ví như việc ngừng hút thuốc để kêu gọi chống nghiện thuốc lá. 
Ông cũng là người luôn chống lại mọi giáo điều. Phi-đen từng nói với nữ văn sỹ Ca-tiu-xca Blan-
cô (Katiuska Blanco), tác giả bộ sách “Phi-đen Ca-xtơ-rô: Người chiến binh của thời đại” rằng: 
“Tôi thích chiếc đồng hồ cũ, cặp kính cũ, đôi ủng cũ, còn trong chính trị tôi thích tất cả những gì 
mới mẻ”. Chính ý chí mạnh mẽ đã khiến ông không bao giờ chịu nghỉ ngơi một cách thụ động. 
Ông yêu thích thể thao và luôn rèn luyện sức khỏe với những bài tập thể dục dụng cụ, bơi lội 
hàng ngày. Sau này khi bận nhiều công việc quốc gia đại sự, ông vẫn không bỏ thói quen này. 

Trong rất nhiều năm khi còn khỏe mạnh và đang tại vị, Phi-đen luôn duy trì thời gian biểu 
làm việc cả 7 ngày trong tuần, có khi những buổi làm việc và tiếp khách quốc tế kéo dài thâu đêm 
cũng không hề khiến ông nao núng, mệt mỏi. Phi-đen là vậy, con người ấy sinh ra là để làm việc 
không ngơi nghỉ, làm việc suốt đời “chừng nào trí tuệ còn minh mẫn”, vì như ông tự nhận là 
“định mệnh đã đặt tôi vào hoàn cảnh sinh ra không phải để nghỉ ngơi lúc cuối đời”. 

 

 KỲ II: ĐƯỜNG TỚI HUYỀN THOẠI 
 

Phi-đen Ca-xtơ-rô đã ghi danh mình vào những trang vàng chói lọi nhất của lịch sử 
cách mạng Cu-ba khi ông dẫn dắt đảo quốc Ca-ri-bê vượt qua bao thử thách, chông gai tiến 
tới con đường độc lập, tự do. Vượt lên những định kiến, ông đã chứng minh cho cả nhân 
loại thấy ý chí và lòng quả cảm có thể làm nên tất cả... 

Cách mạng không phải là giường trải hoa hồng 
Thời trai trẻ, Phi-đen ngưỡng mộ đến mức thần tượng nhà cách mạng - vị anh hùng Cu-ba 

Hô-xê Mác-ti (José Marti). Cũng chính vì lẽ đó, ông đã sớm giác ngộ cách mạng từ khi còn ngồi 
trên ghế nhà trường và luôn ấp ủ trong mình một lý tưởng cao đẹp, đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. 
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Sau khi tốt nghiệp đại học, Phi-đen mở một văn phòng luật và tham gia Đảng Nhân dân 
Cu-ba để có thể bảo vệ, bênh vực những người nghèo khổ vô tội. Cuộc đời ông bước vào một 
ngã rẽ mới khi 2 năm sau đó, ông tham gia tranh cử vào Quốc hội Cu-ba, tuy nhiên, cuộc bầu cử 
này đã không diễn ra do Phun-hên-xi-ô Ba-ti-xta (Fulgencio Batista) phát động một cuộc đảo 
chính và nắm giữ quyền lực vào năm 1952, thiết lập một chế độ độc tài quân sự. Trong thời kỳ 
đen tối ấy, ước tính có khoảng 20.000 người đã bị giết hại dưới dạng đàn áp chính trị. Hành 
động dã man của chế độ Ba-ti-xta khiến ngọn lửa cách mạng trong tim những người chiến sỹ 
như Phi-đen sục sôi hơn bao giờ hết. 

Không hề run sợ, khuất phục trước chế độ độc tài tàn bạo, ở tuổi 27, Phi-đen đã tổ chức và 
chỉ huy cuộc tiến công trại lính Môn-ca-đa, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang với mục đích lật đổ 
chế độ Ba-ti-xta, công cụ đàn áp và thống trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới phương Bắc. 
Cũng kể từ ngày lịch sử 26/7/1953 đó, tên tuổi của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã gắn liền với vận mệnh 
quốc gia và cuộc sống của toàn thể nhân dân Cu-ba. 

Thế nhưng, giống như Phi-đen từng nói: “Cách mạng không phải là giường trải hoa 
hồng”, trận đánh Môn-ca-đa thất bại, Phi-đen và nhiều đồng chí bị chính quyền độc tài bắt giữ. 
Khi đưa ra tòa xét xử, chính Phi-đen đã tự bào chữa cho mình một cách hùng hồn bằng bài biện 
hộ chấn động mang tên “Lịch sử sẽ xóa án cho tôi”. Nội dung tự bào chữa của ông không được 
ghi lại, nhưng sau này Chủ tịch Phi-đen đã biến nó thành tuyên ngôn của Phong trào 26/7 do 
ông lãnh đạo. Trong đó, đoạn kết đã trở thành tên của bài biện hộ: “Tôi biết ngục tù đối với tôi 
sẽ khó khăn hơn bất kỳ ai, với đầy những lời đe dọa hèn nhát và sự tàn bạo đáng ghê tởm. 
Nhưng tôi không sợ nhà tù, cũng như không sợ cơn giận dữ từ kẻ độc tài tàn bạo đã lấy đi mạng 
sống của 70 người đồng chí của tôi. Hãy kết tội tôi. Nó không quan trọng. Lịch sử sẽ xóa án cho 
tôi”. 

Trận tiến công trại lính Môn-ca-đa đã gây một tiếng vang lớn, làm chấn động dư luận 
trong cả nước, châm ngòi cho quá trình đấu tranh của quần chúng nhân dân dưới sự dẫn dắt của 
Phong trào cách mạng 26/7 do ông khởi xướng sau này, Có thể nói, trận tiến công chính là hạt 
giống cách mạng Cu-ba do chính tay Phi-đen ươm trồng, dù đổi lại ông và em trai Ra-un  

Ca-xtơ-rô phải chịu cảnh tù ngục trong 2 năm ròng. 

Người chiến sỹ kiên trung, bất khuất 
Nói đến Phi-đen Ca-xtơ-rô là nói đến những bản trường ca bất hủ về tinh thần cách mạng 

quật cường, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, gian khổ. Chính điều này đã làm 
nên một cái gì đó rất “riêng” khiến những người đã từng gặp Phi-đen đều bị cuốn hút bởi tinh 
thần và ý chí của ông. 

Cũng chính tinh thần và ý chí quật cường đó đã giúp ông dẫn dắt nhân dân Cu-ba đi từ 
thắng lợi này tới thắng lợi khác. Trong đó mở đầu là chiến thắng lịch sử ngày 1/1/1959, khi đội 
quân khởi nghĩa do Phi-đen lãnh đạo tiến sâu vào thủ đô, buộc nhà độc tài Ba-ti-xta phải tháo 
chạy ra nước ngoài. Chính quyền lâm thời sau đó được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới cho 
nhân dân Cu-ba, kỷ nguyên làm chủ vận mệnh của chính mình. Phi-đen Ca-xtơ-rô trở thành Thủ 
tướng Cu-ba. 

Sau này, khi điểm lại chặng đường cách mạng đầy biến động của mình, Phi-đen đã không 
ít lần nhớ tới những khoảnh khắc ông ở ranh giới của sự sống và cái chết. Ví như cái hồi cuối 
năm 1956, khi người chiến sỹ cách mạng là ông tay nắm chặt vật tùy thân sống còn duy nhất là 
khẩu súng trường có ống ngắm đã sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào, toàn thân đẫm mồ hôi, bụi 
đất, cẩn trọng trườn từng chút một bên trong cánh đồng mía rậm rạp cho đến khi hoàn toàn 
khuất hẳn, bỏ lại phía sau những kẻ đang truy đuổi tìm kiếm. Trước đó bốn ngày, ông và vài 
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chục đồng đội sau chuyến vượt biển gian khổ từ Mê-hi-cô đổ bộ lên bờ biển phía Nam tỉnh Ô-
ri-ên-tê, đã bị quân chính phủ vây chặt. 

Thế nhưng, khó khăn gian khổ nhường ấy vẫn không thể đánh gục được ý chí kiên cường 
của người chiến sỹ cách mạng Phi-đen. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, ông và đồng đội trở về 
nước tiến hành đấu tranh lật đổ chế độ độc tài, lại phải buông vũ khí đầu hàng, quỳ phục trước 
những kẻ từng lấy đi máu và nước mắt của người dân Cuba. Ngược lại, vốn có tầm nhìn rộng và 
lạc quan, Phi-đen luôn cảm thấy vững tin vào thắng lợi của mình dù trong bối cảnh cực kỳ bất 
lợi. 

Trong lần tiếp xúc cùng phóng viên tờ The New York Times (Mỹ) Tát Xun-cơ (Tad 
Szulc) tại La Ha-ba-na khi Phi-đen đón sinh nhật lần thứ 60, nhà lãnh đạo Cu-ba đã nói rằng, 
bản thân ông tin chắc cách đây hơn một phần tư thế kỷ, định mệnh đã chọn ông và bắt ông phải 
vượt qua được mọi thử thách, gian truân thì mới được phép vươn đến đỉnh cao. 

Thật tình đúng như vậy. Ngay sau khi cách mạng Cu-ba thành công, các thế lực thù địch 
đã tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng bóp chết cuộc cách mạng non trẻ. Đối mặt với khó  
khăn mà không hề nao núng, Phi-đen tích cực triển khai những hoạt động ngoại giao cấp cao, 
trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia được chú ý nhất trên vũ đài chính trị quốc tế 
nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Cu-ba và phản đối chính sách cấm vận của 
Mỹ. 

Dẫn dắt và lèo lái con thuyền Cu-ba vượt qua bao gió táp, mây vần, Phi-đen từ Thủ tướng 
trở thành Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba năm 1965, rồi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng năm 1976. Suốt 5 thập kỷ, ước tính ông đã vượt qua hơn 600 
âm mưu ám sát của những kẻ thù dai dẳng nhắm vào ông. 

Tháng 2/2008, Phi-đen tuyên bố ý định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và 
Tổng Tư lệnh quân đội Cuba sau gần 50 năm lãnh đạo đất nước. Trở về với cuộc sống thường 
nhật, người lính già với cặp mắt sáng, cương nghị sau chiếc kính gọng sừng trên khuôn mặt râu 
ria rậm rạp vẫn luôn dõi theo từng bước đi lên của đất nước Cu-ba. 

 

 KỲ III: BẢN HÙNG CA BẤT TỬ 
 

Có người đã ví cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Phi-đen Ca-xtơ-rô tựa bản 
hùng ca bất tử, cất lên từ quốc đảo xinh đẹp Cu-ba, vượt ngàn trùng khơi vang vọng đến 
những nơi còn áp bức, bóc lột, để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh vì tự do 
trên toàn thế giới... 

Di sản khổng lồ 
Trong hơn 50 năm lãnh đạo đất nước Cu-ba, Phi-đen đã để lại một di sản lớn lao cho đất 

nước này, trong đó mở đầu là nền độc lập, dân chủ mà hòn đảo tự do được đón nhận sau chiến 
thắng lịch sử ngày 1/1/1959. 

Tôn trọng quyền tự quyết của người dân chính là gốc rễ căn bản xây dựng nên phong cách 
lãnh đạo tài tình của Phi-đen. Nhà lãnh đạo Cu-ba luôn thực hiện đối thoại trực tiếp, trưng cầu 
dân ý, báo cáo với nhân dân thông qua những bài diễn văn, nói chuyện truyền hình trực tiếp về 
các chính sách, tình hình mới và ngay cả những vấn đề trọng đại liên quan đến an ninh quốc gia. 
Những vấn đề Phi-đen đưa ra thực tế, đầy đủ dữ liệu, đầy sức thuyết phục, và cuối cùng là tìm 
cách, biện pháp giải quyết vấn đề và làm khơi dậy lòng quyết tâm của mọi người để cùng thực 
hiện. 

Cách thức truyền thông tin, tham khảo ý dân này đã được Phi-đen sử dụng hiệu quả ngay 
từ khi lên nắm quyền ở Cu-ba. Nhà lãnh đạo Cu-ba gọi đây là “nền dân chủ trực tiếp” thích hợp 
hơn với các cuộc bầu cử kiểu cũ, và đó luôn là thứ vũ khí chính trị mạnh mẽ nhất của Phi-đen. 
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Sự đoàn kết cao và tin tưởng của người dân mọi tầng lớp vào Phi-đen và chính quyền Cu-ba đã 
góp phần không nhỏ đưa Cu-ba vượt qua bức tường phong tỏa nhiều chục năm qua của Mỹ, đập 
tan thế “thuyền đơn giữa đại dương tư bản chủ nghĩa”, lập nên những kỳ tích làm kinh ngạc cả 
thế giới, biến dân tộc Cu-ba nhỏ bé trở thành một tấm gương trên thế giới về một hệ thống 
chính trị - xã hội đầy nhân văn và bình đẳng. 

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cu-ba là quốc gia duy nhất 
tại châu Mỹ không có trẻ em suy dinh dưỡng và được chính tổ chức này công nhận là thiên 
đường quốc tế của trẻ em. Hệ thống y tế Cu-ba cũng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh 
giá là hình mẫu trên thế giới. Hệ thống giáo dục của Cu-ba đứng đầu Mỹ La-tinh và chỉ số phát 
triển con người của quốc gia này cũng vậy (theo thống kê của Liên hợp quốc dựa trên các chỉ số 
về y tế, giáo dục và thành tựu kinh tế).  

Đặc biệt, sau hơn nửa thế kỷ cấm vận phi lý, cuối cùng, chính quyền Mỹ đã tái thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Cu-ba hồi tháng 7/2015. Đây là một sự kiện tích cực trong lịch sử quan 
hệ Mỹ - Cu-ba, là bằng chứng sinh động khẳng định ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh 
không khoan nhượng của Cu-ba và nhà cách mạng Phi-đen. 

Tinh thần quốc tế trong sáng 
Đối với thế giới, Phi-đen cũng ghi dấu ấn đậm nét với tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng 

và tấm lòng hào hiệp với bè bạn bất chấp khó khăn, thiếu thốn trong nước. Lãnh tụ Cu-ba đã trở 
thành nhà hoạt động Nhà nước và lãnh đạo xuất sắc trong phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, có đóng góp to lớn và tích cực cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống đế 
quốc cường quyền và áp đặt, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì hòa bình và công lý trên 
thế giới trong hơn 50 năm qua. 

Phi-đen luôn bày tỏ tình đoàn kết mạnh mẽ với quần chúng lao động bị phân biệt đối xử 
và bị áp bức cũng như với các lực lượng tiến bộ khác ngay trên đất Mỹ. Phi-đen ủng hộ phong 
trào đấu tranh của người da màu tại Mỹ đòi các quyền dân sinh, chống sự thù hận và phân biệt 
chủng tộc đối với người da đen, chống sự phân biệt đối xử với những người Mỹ gốc Mỹ La-tinh 
và các dân tộc thiểu số khác... 

Phi-đen mạnh mẽ lên tiếng trước các tổ chức quốc tế, đấu tranh đòi độc lập cho Pu-éc-tô 
Ri-cô, giúp đỡ bằng mọi cách cho Chính phủ dân chủ nhân dân của Tổng thống Chi-lê Xan-va-
đo A-gien-đê (Salvador Allende) và Mặt trận Giải phóng dân tộc Sandino của nhân dân Ni-ca-
ra-goa; cử hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân xây dựng, nhân viên y tế, giáo viên giúp nhân dân 
Chi-lê, Ni-ca-ra-goa chống đói nghèo, mù chữ, lạc hậu; ủng hộ đấu tranh vũ trang chống lại 
những người bảo thủ cứng rắn ở Vê-nê-du-ê-la, giúp đỡ chính quyền cách mạng ở Mô-dăm-
bích... 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân các nước 
châu Phi, Phi-đen cũng góp công sức không nhỏ. Dù mới giành được chính quyền hai năm, đất 
nước còn bao khó khăn, nhưng lãnh tụ cách mạng Cu-ba đã tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh vũ 
trang của nhân dân An-giê-ri chống thực dân Pháp. Hành động ủng hộ thiết thực nhất, rất có ý 
nghĩa đối với Mặt trận Giải phóng dân tộc (FLN) An-giê-ri nói riêng và đối với phong trào giải 
phóng dân tộc nói chung là việc Cu-ba thiết lập quan hệ ngoại giao với FLN, khi FLN chưa 
giành được chính quyền. Những chiến sỹ quốc tế Cu-ba cũng lần lượt được cử sang giúp An-
giê-ri, Ê-ti-ô-pi-a ngăn chặn cuộc xâm lăng, chiếm đóng của các quốc gia láng giềng. 

Hơn một phần tư thế kỷ làm nghĩa vụ quốc tế, Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen đã cử 
hơn 380 nghìn lượt binh sỹ (chưa kể 70 nghìn lượt nhân viên dân sự) kề vai chiến đấu, giúp đỡ 
các nước châu Phi giành lại độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 2.000 người con ưu tú của 
nhân dân Cu-ba đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại châu Phi. 
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Thật khó để kể hết được những di sản lớn lao mà Phi-đen đã để lại cho toàn nhân loại tiến 
bộ. Dường như khối lượng tác phẩm đồ sộ cả trong và ngoài nước nói về Phi-đen dưới đủ mọi 
thể loại, đề tài, hình thức và sắc thái vẫn chưa đủ để miêu tả hết được từ tư tưởng cách mạng, 
tầm nhìn vĩ mô vượt thời đại, chủ nghĩa anh hùng, trí tuệ sắc sảo, uyên thâm cho tới những giai 
thoại thể hiện tấm lòng bao dung, luôn bảo vệ những người yếu thế của Phi-đen. 

Cho đến khi nằm xuống, Phi-đen vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, là ngọn 
hải đăng dẫn đường cho các tư tưởng tiến bộ tại Mỹ La-tinh cũng như trên thế giới. Cuộc đời và 
sự nghiệp tựa bản hùng ca bất tử của Phi-đen sẽ còn vang vọng mãi… 

 

                                                                                           Ngọc Thư 
                                                      (Báo Quân đội nhân dân số 19993 - 19995 - năm 2016) 
 

 
 

FIDEL CASTRO - LÃNH TỤ CÁCH MẠNG CUBA 

 “HUYỀN THOẠI SỐNG” CỦA LỊCH SỬ ĐƯƠNG ĐẠI 
 

Tờ Global Times vừa mới đây đưa 
tin cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã 
được Trung Quốc trao giải thưởng 
“Khổng Tử Hòa bình” 2014 vì những đóng 
góp quan trọng cho hòa bình thế giới. 

Một ủy ban 16 chuyên gia và các nhà 
khoa học đã lựa chọn người chiến thắng từ 
hai mươi ứng cử viên. Vị cựu chủ tịch đã 
nhận được 9 phiếu, đánh bại Tổng thống Hàn 
Quốc Park Geun-hye và Tổng thư ký Liên 
hợp quốc Ban Ki-moon. Các chuyên gia đánh 
giá cao những nỗ lực của nhà lãnh đạo Cuba 
về việc giải quyết tranh chấp quốc tế và đóng 
góp của ông cho cuộc đấu tranh phòng chống 
chiến tranh hạt nhân. 

Cho đến giờ, việc cảm nhận Fidel 
Castro là một con người bình thường thật 
không dễ dàng gì. Gương mặt rậm râu của 
ông có lẽ là một trong những diện mạo nổi 
tiếng nhất thế giới đương thời. Khả năng diễn 
thuyết của ông - một thiên tài hùng biện, là 
một trong những điều bí ẩn đầy khâm phục 
đối với mọi người và nhiều chính khách nổi 
tiếng trên thế giới. 

Quả thực, Fidel là một trong số ít nhà 
lãnh đạo quốc gia đã đi vào lịch sử và trở 
thành huyền thoại ngay từ khi còn sống. Ông 
thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của 
thế giới từng cống hiến đời mình cho lý 
tưởng tự do và giải phóng dân tộc. 

Con đường cách mạng 

Fidel Castro đã thừa hưởng truyền 
thống lao động cần cù, đầy ý chí, thông 
minh, sáng tạo của gia đình và rất hiếu học. 
Với cá tính thiên phú, ngay từ khi còn bé cho 
tới khi lên đại học, ông đều tỏ ra nổi trội 
trong học hành, thể thao hay phong trào sinh 
viên. Fidel đi đây đó, tiếp xúc nhiều, trao đổi 
và tranh luận đối thoại đầy nhiệt tình nhiều 
tiếng đồng hồ với bạn bè, hay quần chúng 
nhân dân tới mức quên ăn quên ngủ. Ông 
luôn quan tâm tới mọi người với tình cảm 
chân thành sâu sắc của cá nhân. 

Bất bình trước sự đối lập giữa cuộc 
sống phong lưu của chính bản thân và cuộc 
sống nghèo khó của nhiều người khác, Fidel 
Castro đã trở thành nhà cách mạng theo chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Năm 1953, ông đã đứng 
lên cầm vũ khí chống lại chế độ độc tài của 
Tổng thống Fulgencio Batista. 

Nhằm mục đích tạo ra một cuộc cách 
mạng, vào ngày 26/7, Fidel đã lãnh đạo hơn 
100 người tiến hành vụ tấn công vào doanh 
trại quân đội ở Santiago nhưng thất bại. Fidel 
Castro và em trai Raul sau đó bị bỏ tù. 

Được ân xá sau hai năm, ông vẫn tiếp 
tục vận động chống lại chính quyền Batista 
trong khi đang sống lưu vong tại Mexico. 
Ông đã thành lập lực lượng du kích có tên là 
Phong trào 26/7, tiếp tục những lý tưởng 
cách mạng đang được ủng hộ tại Cuba thời 
bấy giờ. 
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Vào năm 1959, cuộc cách mạng Cuba 
đã thắng lợi, chính phủ của Tổng thống 
Batista bị lật đổ và Fidel Castro lên nắm 
quyền. Sự kiện này đã đưa Cuba bước vào kỷ 
nguyên mới độc lập, tự do và tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng Cuba 
thực sự là nguồn cổ vũ, khích lệ các dân tộc 
trên thế giới đang bị áp bức, bóc lột vùng lên 
đấu tranh tự giải phóng. 

Ngay sau cách mạng thành công, các 
thế lực thù địch đã tiến hành nhiều âm mưu, 
thủ đoạn hòng khuất phục và bóp chết cuộc 
cách mạng non trẻ, mà đỉnh cao là cuộc tiến 
công của bọn tay sai đánh thuê ở bãi biển 
Hiron tháng 4/1961. Nhưng nhân dân hòn 
đảo “Tự do” với lòng yêu nước và tinh thần 
dũng cảm, cùng truyền thống tiến công cách 
mạng dưới sự chỉ huy tài tình của Fidel 
Castro đã đập tan cuộc tiến công xâm lược 
lớn trong vòng 72 giờ, tiêu diệt và bắt sống 
hàng nghìn tay sai của đế quốc Mỹ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, 
đứng đầu là lãnh tụ Fidel Castro, nhân dân 
Cuba đã kiên cường đấu tranh làm thất bại 
mọi mưu toan đen tối của các thế lực thù 
địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, 
quyết tâm đưa đất nước tiếp tục tiến lên. 
Trong công cuộc xây dựng đất nước, với tinh 
thần lao động sáng tạo quên mình, nhân dân 
Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian 
khổ, từng bước giành được những thành tựu 
to lớn được các nước anh em, bè bạn trên thế 
giới ngợi ca. 

Tuy nhiên, ngày 18/2/2008, Fidel 
Castro tuyên bố ý định thôi giữ chức vụ Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh 
quân đội Cuba. Gần 50 năm chèo lái đất 
nước, nhân dân Cuba đã dành cho Chủ tịch 
Fidel tình cảm yêu mến đặc biệt và tôn thờ 
ông như một người cha đáng kính. Vị lãnh tụ 
đã trải qua cuộc đối đầu với 10 đời tổng 
thống Mỹ - từ Dwight Eisenhower đến 
George W.Bush. Theo thông tin được tiết lộ 
gần đây, đã có tới 638 lần các thế lực thù 

địch mưu sát ông, song đều bất thành. Đây 
cũng là một kỷ lục về ám sát trên thế giới 
nhằm vào một chính khách. 

Sau khi rời khỏi các chức vụ lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Cuba, Fidel Castro tiếp 
tục đóng góp công sức của mình vào sự 
nghiệp xây dựng đất nước cũng như phản 
biện các đường lối sai lầm của Mỹ và mặt 
trái của toàn cầu hóa. Ông liên tục có các bài 
phản ánh sắc sảo đăng trên tờ Granma, cơ 
quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba. 
Tất cả các sự kiện quan trọng ông đều có bài 
phản ánh như sự kiện Bin Laden bị Mỹ tiêu 
diệt trên đất Pakistan, khủng hoảng nợ ở Mỹ 
và một số nước thành viên EU, hay cuộc 
chiến của Mỹ ở Trung Đông. 

Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của 
Chủ tịch Fidel Castro luôn gắn liền với quá 
trình phát triển đất nước và sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của nhân dân Cuba anh hùng. 
Fidel Castro được tôn vinh là một trong 
những người sáng lập ra nền độc lập thứ hai 
và chủ quyền của các nước châu Mỹ. Mặc dù 
hoàn cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó 
khăn, nhưng nhân dân Cuba và Chủ tịch 
Fidel Castro luôn nêu cao tấm gương sáng về 
tinh thần quốc tế vô sản. 

Bên cạnh việc thường xuyên nhận đào 
tạo miễn phí cho nhiều sinh viên các nước 
nghèo, hiện Cuba còn gửi hàng nghìn bác sỹ 
và các chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, công nghiệp, xây dựng... sang hợp 
tác và giúp các nước đang phát triển (trong 
đó có Việt Nam). 

Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã bày 
tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ và đánh giá cao 
những đóng góp quan trọng của ông với 
phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, 
phong trào cách mạng ở Mỹ Latinh trong 
cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội, 
vì tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. 

Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới 
(FDIM) đã bầu Fidel Castro là “Công dân 
toàn cầu” và khẳng định ông là tấm gương về 
niềm tin và sự tận tụy trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, chủ quyền và nhân phẩm. Lãnh đạo 
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và nhân dân Cuba khẳng định: Fidel Castro 
mãi mãi là lãnh tụ tinh thần của cách mạng 
Cuba - một nhà tư tưởng tầm cỡ thế giới luôn 
đấu tranh cho sự thay đổi và chuyển biến xã 
hội với những lý tưởng bất diệt. 

Trí tuệ và nghị lực 
Chủ tịch Fidel Castro từng khẳng định lý 

tưởng của ông, đầu tiên và trước nhất, là vì 
người Cuba. Ông từng phát biểu: “Không phải 
là chủ nghĩa Mác hay chủ nghĩa cộng sản mà là 
một xã hội dân chủ, công bằng trong một nền 
kinh tế được chuẩn bị kỹ càng”. Và đất nước 
Cuba dưới sự lãnh đạo của ông đã thực hiện 
được điều đó bất kể hoàn cảnh vô cùng khó 
khăn, phức tạp. 

Ông cùng với ban lãnh đạo Cuba phải 
tính toán chặt chẽ, tránh sơ hở vừa đổi mới vừa 
bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vừa bảo 
vệ và phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo 
vệ thành quả xã hội chủ nghĩa - là niềm tin của 
các dân tộc bị áp bức vùng châu Mỹ Latinh và 
trên thế giới. Vị “Tư lệnh Castro” - cách gọi 
trìu mến hiện nay ở Cuba đối với Fidel Castro - 
luôn được sự ủng hộ của nhân dân Cuba và 
tầng lớp thanh niên, trí thức và nhân dân thế 
giới yêu chuộng hòa bình và công lý. 

Với tài hùng biện thiên tài, Fidel Castro 
đã trên mọi diễn đàn trong nước cũng như 
quốc tế cất cao tiếng nói chống bất công, đòi 
hỏi bình đẳng giữa các dân tộc, chống áp bức 
bất công, đòi xóa nợ cho các nước nghèo. 

Ông vượt qua cái chết nhiều lần, chiến 
đấu thành công, đứng vững hiên ngang qua 
phong ba bão tố là nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt 
của các tầng lớp nhân dân và bạn bè khắp năm 
châu bốn biển, từ nhân dân nghèo khổ đến 
những danh nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau 
trên thế giới. Hành động nghĩa hiệp và tính 
cách con người Fidel Castro tỏa ánh sáng chính 
nghĩa và có sức thu phục nhân tâm kỳ lạ. 

Người ta kể lại rằng khi phải ra tòa vì tội 
“bạo loạn” tấn công pháo đài Moncada năm 
1953, tất cả những người thừa hành xét xử ông 
như: Chánh án, công tố, bồi thẩm đoàn đều tỏ 
thái độ bênh vực ông. Từ vai trò của một bị 

cáo, trước tòa án, trước dư luận trong và ngoài 
nước, ông đã trở thành người tố cáo, lên án 
một chế độ độc tài thối nát. 

Ông cũng là người trí tuệ, hiểu biết rộng, 
rất nhạy cảm và dũng cảm. Với thói quen bí 
mật của một nhà mưu lược, Fidel Castro là bậc 
thầy về sự giấu mình. Ông đã làm nản chí 
những ai muốn nghiên cứu sâu xa, tìm hiểu về 
quá khứ của ông và lịch sử cách mạng - hoặc ít 
ra đối với những người muốn viết sách về ông. 
Người ta cho rằng ông không thể từ bỏ thói 
quen đọc tưởng chừng tới… phát nghiện trong 
bất cứ hoàn cảnh nào. 

Vì vậy, Fidel Castro có thể thảo luận về 
mọi lĩnh vực, từ đơn giản tới chuyên sâu, với 
những phân tích sắc sảo thể hiện tầm hiểu biết 
uyên bác. Ông lúc nào cũng nhìn vấn đề ở tầm 
chiến lược, ở phạm vi toàn cầu, trong mối 
tương quan giữa lợi ích quốc gia và chính trị 
quốc tế… Đồng thời ông cũng là người luôn 
nắm chắc thực tiễn, tính toán và phân tích sắc 
bén mọi dữ kiện để quyết đoán nhanh những 
vấn đề cụ thể. 

Những người làm việc gần gũi ông cho 
biết: Fidel Castro thường chỉ ngủ khoảng 4 
tiếng một đêm, và khi cần ông ngủ thêm 1 
hoặc 2 tiếng vào bất cứ lúc nào trong ngày. 
Sức làm việc của ông khiến các trợ lý nhiều 
khi mệt nhoài, theo không kịp, mặc dù họ đều 
là những người trẻ khỏe, có những người đang 
độ tuổi thanh niên “sức dài vai rộng”. 

Nhưng vị lãnh tụ của Cuba là vậy, ông 
sinh ra là để làm việc không ngơi nghỉ, cống 
hiến suốt đời “chừng nào trí tuệ còn minh 
mẫn”, và chiến đấu với những thách thức lớn 
lao. Để rồi, tất cả đã tạo nên tầm vóc của một 
“huyền thoại xuyên thế kỷ”, với năng lực tư 
duy siêu việt mà sản phẩm luôn luôn chỉ có thể 
là những ý tưởng phi thường. Fidel Castro 
xứng đáng là một trong những nhân vật lịch sử 
vĩ đại nhất của nửa cuối thế kỷ XX và những 
năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba này… 

 

Trần Hồng Nam 
(antgct.cand.com.vn - Ngày 20/1/2015)
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FIDEL CASTRO - NGƯỜI VIẾT NÊN HUYỀN THOẠI CUBA 
 

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu 
tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc của con người. 

Trên thế giới, ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi 
đang sống. Fidel Castro là một trong số đó. Ông thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế 
giới thứ ba từng cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh, 
Nelson Mandela, Che Guevara… Fidel đã trở thành một người anh hùng, một nguồn cổ vũ tinh 
thần của những dân tộc nghèo đói và bị áp bức trên thế giới. 

Dưới sự lãnh đạo của vị “Tổng tư lệnh kính yêu” Fidel Castro, nhân dân Cuba đã vượt qua 
bức tường phong tỏa hơn 40 năm của Mỹ, đập tan thế “thuyền đơn giữa đại dương tư bản chủ 
nghĩa”, lập nên những kỳ tích làm kinh ngạc cả thế giới. 

Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926, trong một gia đình giàu có tại thị trấn nhỏ Biran, nhưng 
chàng thanh niên này lại quyết định đi theo con đường vô sản để tìm lại công bằng cho nhân 
dân lao động. 

Tên tuổi của Fidel Castro gắn liền với vận mệnh quốc gia và cuộc sống của toàn thể nhân 
dân Cuba kể từ khi ông khởi binh tấn công pháo đài Moncada ngày 26/7/1953 chống lại chính 
quyền quân sự do Batista đứng đầu. Tuy sau trận đánh này, Fidel và nhiều nghĩa quân bị chính 
quyền độc tài Batista bắt giữ, đưa ra xét xử, nhưng Fidel đã tự bào chữa cho mình một cách 
hùng hồn bằng bài biện hộ làm chấn động chính quyền phản động mang tên: “Lịch sử sẽ phán 
quyết tôi vô tội”. 

Trận tiến công trại lính Moncada tuy thất bại nhưng là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên 
của cách mạng Cuba và làm Fidel nhận thức một chân lý đúng đắn sau này được chứng minh là: 
“Kẻ thù sợ nhất nhân dân khi họ cầm vũ khí đấu tranh; đấu tranh vũ trang phải đi đầu”. Có thể 
nói, trận tiến công trại lính Moncada chính là hạt giống cách mạng Cuba do chính tay Fidel 
ươm trồng. 

Ngày 1/1/1959, tên độc tài Batista cuối cùng đã phải tháo chạy ra nước ngoài, quân khởi 
nghĩa do Fidel lãnh đạo tiến vào thủ đô, chính quyền lâm thời được thành lập. Sự kiện này đã 
mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Cuba, kỷ nguyên làm chủ vận mệnh của chính mình. 

Ngay sau cách mạng Cuba thành công, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều âm mưu, 
thủ đoạn hòng bóp chết cuộc cách mạng non trẻ. Nhưng không hề nao núng, Fidel đã tích cực 
triển khai những hoạt động ngoại giao cấp cao, trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia 
được chú ý nhất trên vũ đài chính trị quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối 
với Cuba và phản đối chính sách cấm vận của Mỹ. 

Kết quả là, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba do Chủ tịch Fidel Castro đứng đầu, 
hơn 50 năm qua, đất nước Cuba đã có những thay đổi sâu sắc chưa từng có trong lịch sử. Hiện 
nay, Cuba có hệ thống y tế đứng hàng đầu thế giới. Tỷ lệ người dân Cuba biết đọc, biết viết đạt 
tới 98%. 100% trẻ em được đến trường và giáo dục hoàn toàn miễn phí. 

Sau thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI (năm 2011), với hơn 300 cải 
cách được đưa ra, đất nước Cuba đang có những biến chuyển đáng kể. Năm 2013, tỷ lệ tăng 
trưởng GDP của Cuba là 2,7%, năm 2014 là 2,2% và năm 2015 là 4%. Xuất khẩu dịch vụ, đặc 
biệt là dịch vụ y tế là ngành kinh tế lớn nhất, mang về cho Cuba khoảng 6 - 8 tỷ USD/năm... 
Đặc biệt, sau hơn nửa thế kỷ cấm vận phi lý, cuối cùng, chính quyền Mỹ đã phải dỡ bỏ lệnh 
cấm vận và tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba vào ngày 20/7/2015. Đây là một sự kiện 
tích cực trong lịch sử quan hệ Mỹ - Cuba. 
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Với những thành tựu này, hiện thực Cuba là bằng chứng sinh động khẳng định trong thế 
giới đương đại, hoàn toàn có thể và cần xây dựng một xã hội khác với xã hội tư bản để đem lại 
hòa bình, độc lập cho các dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Và trong những 
kỳ tích làm kinh ngạc cả thế giới của Cuba này đều ghi dấu ấn đậm nét của vị lãnh tụ tài ba 
Fidel Castro. 

Ngày 18/2/2008, sau 49 năm lãnh đạo Cuba, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chính thức 
tuyên bố nghỉ hưu và thôi không giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh Các 
lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. 

Trong bức thư gửi nhân dân Cuba đăng trên báo Granma, Chủ tịch Fidel Castro khẳng 
định, ông muốn mở đường để thế hệ trẻ hơn tiếp tục nắm quyền. “Đây không phải là lời chia tay 
của tôi gửi đồng bào. Ước nguyện lớn nhất của tôi là làm một người lính trên mặt trận ý tưởng”. 
Quyết định trên của Chủ tịch Fidel Castro được coi là một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với 
đội ngũ lãnh đạo Cuba. 

Dù không trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì lý 
do sức khỏe, song Fidel vẫn được tham khảo ý kiến trong mọi quyết định chiến lược đối với sự 
sống còn của cách mạng Cuba. Kể từ khi rời khỏi các chức vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
Cuba, Fidel Castro vẫn tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Ông liên tục có những bài viết phản ánh sắc sảo đăng trên tờ Granma, cơ quan ngôn luận 
của Đảng Cộng sản Cuba. Tất cả những sự kiện quan trọng ông đều có bài phản ánh, như sự 
kiện Bin Laden bị Mỹ tiêu diệt trên đất Pakistan, khủng hoảng nợ ở Mỹ và một số nước thành 
viên EU, cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, Afghanistan… 

Với những cống hiến trọn đời cho đất nước Cuba, Fidel mãi mãi là một vị lãnh tụ, là linh 
hồn của cách mạng Cuba. Nhân dân Cuba không bao giờ quên ơn và yêu mến, kính phục ông. 
Trong lòng nhân dân Cuba, Fidel mãi mãi là lãnh tụ tinh thần, mãi mãi là Tổng Tư lệnh. 
 

(vietnamnet.vn - Ngày 26/11/2016) 
 
 
 
 

 
 

KHÔNG NGỪNG VUN ĐẮP TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ THẮM THIẾT VIỆT NAM - CUBA 
 

Tiếp nối mối quan hệ đặc biệt gắn bó, tình đoàn kết keo sơn trong hơn năm 
mươi năm qua, hai nước anh em Việt Nam - Cuba luôn sát cánh bên nhau, không 
ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện. Với ý nghĩa quan trọng này, 
tháng 11/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực hiện chuyến thăm Cuba nhằm 
tạo xung lực mới cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. 

Mối quan hệ đặc biệt hiếm có  

Ngay sau khi cách mạng Cuba thành công, ngày 1/1/1959, Bác Hồ, Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Việt Nam đã bày tỏ tình đoàn kết với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 
Cuba, nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại trên hòn đảo xinh đẹp và quật khởi của José 
de San Martin, lãnh tụ tinh thần của cuộc tiến công Moncada (26/7/1953). Lãnh tụ José de 
San Martin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt viên gạch đầu tiên cho tình hữu nghị Việt Nam 
- Cuba. Tháng 12/1960, hai nước Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao.  

SON SẮT TÌNH HỮU NGHỊ  

VIỆT NAM - CUBA 
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Việc Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập 
quan hệ ngoại giao đã mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai 
nửa Đông - Tây của địa cầu. Sự kiện này diễn ra như một tất yếu lịch sử, phù hợp với đòi 
hỏi thực tiễn của cách mạng mỗi nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai 
nước, phản ánh tính hiện thực của chủ nghĩa quốc tế cách mạng. Cuba trở thành quốc 
gia châu Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ hai 
Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Trong suốt hơn nửa thế kỷ 
qua, hai nước đã luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do. 
Ngày nay, hai nước cùng vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa ở mỗi nước. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, anh em, trước 
sau như một, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai 
Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp 
cho các thế hệ mai sau. Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em luôn dành cho Việt Nam sự 
ủng hộ và giúp đỡ quý báu, có hiệu quả cả tinh thần và vật chất. “Vì Việt Nam, Cuba sẵn 
sàng hiến dâng cả máu của mình”. Tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của những người 
đồng chí, anh em Cuba thực sự là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân, toàn dân Việt 
Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tái thiết đất nước. 

Với Cuba, thời kỳ 1990, sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đất nước bước vào 
“thời kỳ đặc biệt trong hòa bình”, giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi cách mạng thành 
công. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cuba anh em sự ủng hộ hết 
lòng, góp phần khiêm tốn cùng bạn vượt qua khó khăn, như tổ chức các đợt quyên góp 
gạo, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh, máy tính và một số mặt hàng tiêu dùng cần 
thiết khác. Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định sự ủng hộ và đoàn 
kết với Cuba là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng 
hành động nhất quán của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam với sự nghiệp cách mạng 
chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. 

Năm tháng trôi qua, quan hệ Việt Nam - Cuba được duy trì, phát triển bất chấp mọi 
biến động xảy ra trên thế giới. Lãnh tụ F.Castro từng nói: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là 
mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”. Mối quan hệ đó 
được thử thách qua những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng, bước thăng trầm của 
lịch sử mỗi nước và lịch sử thế giới. Mối quan hệ thể hiện tình cảm, lập trường cách mạng 
kiên định, thủy chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đối với sự nghiệp cách 
mạng ở mỗi nước.  

Hợp tác toàn diện 
Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh 

vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật... Sự củng cố và 
phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một trong những nhân tố góp phần bảo vệ, 
duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước trong những năm qua. Công cuộc đổi 
mới ở Việt Nam và quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế ở Cuba đã tạo tiền đề, tương 
tác và bổ sung lẫn nhau trên cả bình diện lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển khi lãnh 
đạo cấp cao hai Đảng và Nhà nước thường xuyên thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau. 
Nổi bật gần đây có các chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 
4/2012), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (tháng 3/2014), Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang (tháng 9/2015); và các chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Fidel Castro (tháng 
02/2003), Chủ tịch Raul Castro (tháng 7/2012), Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước 
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và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel (tháng 6/2013) và nhiều đoàn cấp Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bộ trưởng khác của Cuba. 

Hai bên duy trì hoạt động thường niên của cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, 
tiếp tục ký Thỏa thuận Trao đổi hợp tác giai đoạn 2014 - 2019 nhằm tăng cường quan hệ 
hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Bộ Ngoại giao hai nước 
cũng duy trì thường xuyên cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng. Năm 2015, Việt 
Nam và Cuba đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Về ngoại giao đa phương, 
hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên 
hợp quốc.  

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước có 
nhiều phát triển. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba 
là 218,2 triệu USD, tăng 4,65% so với năm 2014 (đạt 208,5 triệu USD). Trong đó, Việt 
Nam xuất khẩu sang Cuba đạt 214,6 triệu USD, tăng 4,07% và nhập khẩu từ Cuba đạt 3,6 
triệu USD, tăng 50%. Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Cuba chủ yếu là gạo, cà 
phê, sản phẩm hóa chất, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng và nhập khẩu của Cuba 
sản phẩm sinh học, thuốc chữa bệnh. 

Việt Nam và Cuba đã chủ động vừa tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, 
vừa bổ sung phát triển kinh tế song phương với nội dung, cơ chế, hình thức mới phù hợp 
với những cải cách kinh tế ở cả hai nước. Hai nước thúc đẩy phát triển hợp tác thăm dò 
và khai thác dầu khí tại Cuba, thúc đẩy khả năng hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông Quân 
đội Viettel và Công ty Viễn thông Nhà nước Cuba ETECSA… Nhiều văn bản, thỏa thuận 
hợp tác cũng đã được ký kết, tạo cơ sở sâu rộng và căn cứ pháp lý cho hoạt động hợp 
tác kinh doanh của các doanh nghiệp trước mắt cũng như lâu dài. Về đầu tư, trong bối 
cảnh tình hình mới ở Cuba, các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy các dự án đầu tư tại 
Cuba về xây dựng hạ tầng du lịch, vật liệu xây dựng và sản xuất hàng tiêu dùng. Cuba 
hiện đứng thứ 75 trong tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.  

Về hợp tác nông nghiệp, dự án hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giai 
đoạn 2011 - 2015 đạt kết quả tích cực. Các dự án hỗ trợ Cuba sản xuất đậu tương, nuôi 
trồng thủy sản đã kết thúc giai đoạn một và hiện đang tiếp tục thực hiện giai đoạn hai. Hai 
bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp - thủy sản khác.  

Đối với hợp tác giáo dục, Cuba giúp Việt Nam đào tạo hơn 1.500 cán bộ trình độ đại 
học và trên đại học trong nhiều ngành, nghề khác nhau. Hàng năm, Cuba cấp cho Việt 
Nam khoảng 20 suất học bổng đại học. Từ năm 2007, Việt Nam dành cho Cuba 10 suất 
học bổng mỗi năm để đào tạo sinh viên học tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và một số 
chuyên ngành khác. Hai nước duy trì và tăng cường trao đổi các đoàn chuyên gia học tập 
kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, y tế, nuôi trồng thủy 
sản, y dược. 

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em  

Trong những năm qua, đất nước Cuba đã đạt được những kết quả quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội. Những chính sách về cập nhật hóa mô hình kinh tế mà Chính 
phủ Cuba đang thực thi đã thu được những kết quả tích cực bước đầu, như: Môi trường 
kinh doanh thuận lợi hơn, lượng đối tác thương mại của Cuba tăng đáng kể, các ngành 
kinh tế và các nguồn thu ngoại tệ cũng đa dạng hơn, trong khi lĩnh vực tư nhân cũng đã 
dần phát triển. Xuất khẩu dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ y tế tiếp tục là ngành kinh tế lớn 
nhất, mang về cho Cuba khoảng 6 - 8 tỷ USD/năm. Lượng du khách tới Cuba tăng mạnh 
và đạt 3,5 triệu lượt người trong năm 2015 với doanh thu xấp xỉ 3 tỷ USD. Cuba có một 
lực lượng nhân công tay nghề cao, có vị trí địa lý chiến lược, các khu vực kinh tế trọng 
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yếu như năng lượng, du lịch, chế biến nông phẩm, công nghệ sinh học... đều được Chính 
phủ quan tâm phát triển.  

Trên lĩnh vực đối ngoại, Cuba triển khai đường lối chủ động, tích cực, đặc biệt với 
Mỹ, Liên minh châu Âu và một số nước lớn trên thế giới, cho thấy khả năng La Habana 
bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong khu vực và trên 
thế giới. Đây là những tiền đề quan trọng để Cuba giành được những kết quả tích cực 
hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.  

Đặc biệt, tháng 4/2016, Cuba đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc 
Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII. Đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với 
sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Cuba theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đại hội 
VII của Đảng Cộng sản Cuba không chỉ tái khẳng định hướng đi xã hội chủ nghĩa có tính 
tất yếu tại đảo quốc Caribe, mà còn vạch ra lộ trình và mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế, cũng như xây dựng đất nước lên một tầm cao mới. Lần đầu tiên, Đảng 
Cộng sản Cuba tìm kiếm một định nghĩa chính xác cho mô hình phát triển kinh tế - xã hội 
mà quốc gia này theo đuổi, thông qua Nghị quyết “Định nghĩa mô hình kinh tế - xã hội xã 
hội chủ nghĩa của Cuba”.  

Việt Nam với thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới, đất nước đi lên với nhiều kết quả 
quan trọng. Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị, 
xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được tăng cường, văn hóa - xã hội có bước phát 
triển,… Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới 
phát triển mạnh mẽ, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, phù hợp với 
thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Tháng 01/2016, Đại hội lần thứ XII 
của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đề ra mục tiêu tổng quát tăng cường 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2016 - 2020.  

Có thể nói, cập nhật mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Cuba và đổi mới của Việt 
Nam là những tiến trình có bản chất chính trị giống nhau, hướng tới những mục tiêu 
chung và phải đối mặt với những thách thức tương tự trong quá trình tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hai nước phải đối mặt với không ít thách 
thức từ bối cảnh quốc tế và khu vực, cũng như nội tại phát triển của mỗi nước. Chính vì 
vậy, chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tháng 11/2016 có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, tạo xung lực mới cho mối quan hệ giữa hai nước, nhất là sau khi cả hai 
nước Việt Nam - Cuba tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc. Trong chuyến thăm 
này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội 
đồng Bộ trưởng Raul Castro trong bầu không khí tràn đầy tình đồng chí anh em, hiểu biết 
và tin cậy lẫn nhau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng hội kiến đồng chí Fidel Castro, 
lãnh tụ lịch sử của cách mạng Cuba và cùng ôn lại những dấu mốc kỷ niệm thân thiết của 
đồng chí F. Fidel với nhân dân Việt Nam.  

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc của Đảng Cộng sản hai nước nhằm đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và 
phục vụ cho lợi ích của hai dân tộc, hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai 
Nhà nước, làm sâu sắc hơn nữa cơ chế trao đổi lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp đánh giá thực tiễn, 
nghiên cứu và phát triển học thuyết Mác - Lênin phù hợp với điều kiện ở mỗi nước. 
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Ủng hộ Cuba đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, 
thương mại và tài chính phi lý chống Cuba, ủng hộ quá trình tiến tới bình thường hóa 
quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ, đồng thời, đánh giá cao uy tín và chính nghĩa của Cuba ở 
khu vực Mỹ Latinh - Caribe, cũng như quyết định của Hiệp hội các Nhà nước Mỹ Latinh và 
Caribe (CELAC) tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình, Việt Nam khẳng định 
tình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba. Coi trọng những bài 
học quý báu của Việt Nam đúc kết được trong 30 năm đổi mới, Chính phủ Cuba mong 
muốn và quyết tâm tăng cường truyền thống quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. 

Tương đồng về lập trường đối với nhiều vấn đề quốc tế, Việt Nam - Cuba nhất trí 
rằng, các cuộc tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên 
cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng các nguyên tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ và quyền tự quyết của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không 
sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai nước bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau đối với đường 
lối đối ngoại độc lập và tự chủ của mỗi nước; nhất trí tăng cường sự phối hợp, hợp tác và 
ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai 
nước là thành viên. 

Trên cơ sở quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều 
lĩnh vực, trong thời gian tới, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là 
trên các lĩnh vực mỗi nước có tiềm năng và thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau. Cụ thể là, 
hai nước phấn đấu từng bước đưa mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư 
song phương lên ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Cùng với đó, 
tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường mỗi 
nước, cũng như thị trường hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh - Caribe; ủng hộ các 
doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực nông 
nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, 
năng lượng, sản phẩm dược sinh học thế hệ mới, tài chính - ngân hàng,... nhất là sớm 
hiện thực hóa các dự án đầu tư của Việt Nam tại Đặc khu phát triển kinh tế Mariel của 
Cuba.  

Ngay sau chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy 
ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ 
thuật tiến hành Kỳ họp thường niên lần thứ 34 tại La Habana để rà soát, kiểm điểm việc 
thực hiện kết quả Kỳ họp lần thứ 33 diễn ra năm 2015 tại Hà Nội, xác định mục tiêu và 
các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực trong thời gian tới.  

Mối quan hệ hữu nghị, anh em, đoàn kết và hợp tác Việt Nam - Cuba đã được xây 
dựng và thử thách trong khói lửa đấu tranh cách mạng, là tài sản vô cùng quý báu cho 
nhân dân hai nước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với tài 
sản vô giá đó, Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục giữ gìn, viết tiếp những trang mới, làm cho 
mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt và 
đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào 
hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới. 

 

                                                                                                     Thu Phương  
                                                                              (tapchicongsan.org.vn - Ngày 1/12/2016) 
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  VIỆT NAM - CUBA  

                       VIẾT TIẾP NHỮNG TRANG SỬ MỚI 
 

Việt Nam và Cuba thiết 
lập quan hệ ngoại giao ngày 
2/12/1960. Kể từ đó đến nay, 
quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn 
nhau và hợp tác toàn diện 
anh em Việt Nam - Cuba 
không ngừng được củng cố 
và phát triển. 

Mối quan hệ đặc biệt 
hiếm có 

Việc Chính phủ Cộng 
hòa Cuba và Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa thiết 
lập quan hệ ngoại giao đã mở 
ra trang sử mới cho tình hữu 
nghị giữa hai dân tộc nằm ở 
hai nửa Đông - Tây của địa 
cầu. Sự kiện này diễn ra như 
một tất yếu lịch sử, phù hợp 
với đòi hỏi thực tiễn của 
cách mạng mỗi nước, đáp 
ứng nguyện vọng và lợi ích 
của nhân dân hai nước, phản 
ánh tính hiện thực của chủ 
nghĩa quốc tế cách mạng. 
Cuba trở thành quốc gia châu 
Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ 
ngoại giao với nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Trong lịch sử thế giới 
đương đại, hiếm có mối quan 
hệ nào đặc biệt như quan hệ 
hai Đảng, hai Chính phủ và 
nhân dân hai nước Việt Nam 
- Cuba. Trong suốt nửa thế 
kỷ qua, hai nước đã luôn kề 
vai sát cánh bên nhau trong 
cuộc đấu tranh vì độc lập, tự 
do. 

Ngày nay, hai nước 
luôn sát cánh bên nhau vững 
bước trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa ở mỗi nước. 
Đây thực sự là mối quan hệ 
hữu nghị, đoàn kết, anh em, 
trước sau như một, mối quan 
hệ đã trở thành biểu tượng 
của thời đại, là tài sản vô giá 
mà hai Đảng và nhân dân hai 
nước Việt Nam - Cuba luôn 
giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và 
truyền tiếp cho các thế hệ 
mai sau. 

Trong thời kỳ khó khăn 
nhất của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của Việt Nam, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Cuba anh em luôn sát cánh 
và dành cho Việt Nam sự 
ủng hộ và giúp đỡ quý báu, 
có hiệu quả cả tinh thần và 
vật chất. Vì Việt Nam, Cuba 
sẵn sàng hiến dâng cả máu 
của mình. Tình đoàn kết và 
sự ủng hộ quý báu của những 
người đồng chí, anh em 
Cuba thực sự là nguồn cổ vũ 
mạnh mẽ cho toàn quân, toàn 
dân Việt Nam trong cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và 
tái thiết đất nước. 

Với Cuba, thời kỳ 
1990, sau khi Liên Xô và 
Đông Âu sụp đổ, đất nước 
bước vào “thời kỳ đặc biệt 
trong hòa bình,” giai đoạn 
khó khăn nhất kể từ khi cách 
mạng thành công. Đảng, Nhà 
nước và nhân dân Việt Nam 
đã dành cho Cuba anh em sự 
ủng hộ hết lòng, góp phần 
khiêm tốn cùng bạn vượt qua 
khó khăn như tổ chức các đợt 
quyên góp gạo, quần áo, đồ 
dùng học tập cho học sinh, 

máy tính và một số mặt hàng 
tiêu dùng cần thiết khác. 

Các lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước Việt Nam luôn 
khẳng định sự ủng hộ và 
đoàn kết với Cuba là lương 
tâm và trách nhiệm của mỗi 
người Việt Nam. Đó cũng là 
tư tưởng hành động nhất 
quán của Đảng, Nhà nước, 
nhân dân Việt Nam với sự 
nghiệp cách mạng chính 
nghĩa của nhân dân Cuba anh 
em. 

Hợp tác toàn diện 
Quan hệ hợp tác giữa 

Việt Nam và Cuba hiện đang 
được mở rộng trên nhiều lĩnh 
vực chính trị, ngoại giao, 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
khoa học, kỹ thuật... Sự củng 
cố và phát triển của mối quan 
hệ Việt Nam - Cuba là một 
trong những nhân tố góp 
phần bảo vệ, duy trì và phát 
triển chủ nghĩa xã hội ở hai 
nước trong những năm qua. 
Công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam và quá trình cập nhật 
hóa mô hình kinh tế ở Cuba 
đã tạo tiền đề, tương tác và 
bổ sung lẫn nhau trên cả bình 
diện lý luận và thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Lãnh đạo cấp cao hai 
Đảng và Nhà nước thường 
xuyên thực hiện các chuyến 
thăm lẫn nhau. 

Sự củng cố và phát triển 
của mối quan hệ Việt Nam - 
Cuba là một trong những nhân 
tố góp phần bảo vệ, duy trì và 
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phát triển chủ nghĩa xã hội ở 
hai nước trong những năm 
qua. 

Nhận lời mời của Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước và 
Hội đồng Bộ trưởng Cuba 
Raul Castro, Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang và Phu nhân 
cùng Đoàn đại biểu cấp cao 
của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam đã tới thủ đô La Habana, 
bắt đầu chuyến thăm chính 
thức Cộng hòa Cuba từ ngày 
15 - 17/11/2016.  

Chuyến thăm Cuba của 
Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang thể hiện Việt Nam coi 
trọng và quyết tâm tiếp tục 
tăng cường mối quan hệ đoàn 
kết anh em và hợp tác toàn 
diện giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân hai nước. 

Hai bên duy trì hoạt 
động thường niên của cơ chế 
Ủy ban hợp tác liên Chính 
phủ, nhằm tăng cường quan 
hệ hợp tác toàn diện giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
hai nước. Bộ Ngoại giao hai 
nước cũng duy trì thường 
xuyên cơ chế tham khảo chính 
trị cấp Thứ trưởng. 

Năm 2015, Việt Nam và 
Cuba đã có nhiều hoạt động 
thiết thực kỷ niệm 55 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao, 
mở ra trang sử mới cho tình 
hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Về ngoại giao đa 
phương, hai bên duy trì quan 
hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau 
tại các tổ chức quốc tế và diễn 
đàn đa phương, nhất là tại 
Liên hợp quốc. 

Cùng với quan hệ chính 
trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, 

thương mại giữa hai nước có 
nhiều phát triển. Năm 2015, 
tổng kim ngạch thương mại 
hai chiều giữa Việt Nam và 
Cuba là 218,2 triệu USD, tăng 
4,65% so với năm 2014 (đạt 
208,5 triệu USD). Trong đó 
Việt Nam xuất khẩu sang 
Cuba đạt 214,6 triệu USD, 
tăng 4,07% và nhập khẩu từ 
Cuba đạt 3,6 triệu USD, tăng 
50%. Các sản phẩm Việt Nam 
xuất khẩu sang Cuba chủ yếu 
là gạo, cà phê, sản phẩm hóa 
chất, gốm sứ, máy móc và 
thiết bị, phụ tùng và nhập 
khẩu của Cuba sản phẩm sinh 
học, thuốc chữa bệnh. 

Việt Nam và Cuba đã 
chủ động vừa tiếp tục đẩy 
mạnh quan hệ kinh tế - 
thương mại, vừa bổ sung phát 
triển kinh tế song phương với 
nội dung, cơ chế, hình thức 
mới phù hợp với những cải 
cách kinh tế ở cả hai nước. 

Hai bên cũng quan tâm 
phát triển hợp tác thăm dò và 

khai thác dầu khí tại Cuba, 
thúc đẩy khả năng hợp tác 
giữa Tập đoàn Viễn thông 
Quân đội Viettel và Công ty 
Viễn thông Nhà nước Cuba 
ETECSA… Nhiều văn bản, 
thỏa thuận hợp tác cũng đã 

được ký kết, tạo cơ sở sâu 
rộng và căn cứ pháp lý cho 

hoạt động hợp tác kinh doanh 
của các doanh nghiệp trước 
mắt cũng như lâu dài. 

Về đầu tư, trong bối 
cảnh tình hình mới ở Cuba, 
các doanh nghiệp Việt Nam 
đang thúc đẩy các dự án đầu 

tư tại Cuba về xây dựng hạ 
tầng du lịch, vật liệu xây dựng 

và sản xuất hàng tiêu dùng. 
Cuba hiện đứng thứ 75 trong 
tổng số 100 quốc gia và vùng 

lãnh thổ có đầu tư vào Việt 
Nam. 

Về hợp tác nông nghiệp, 
dự án hợp tác hỗ trợ Cuba 
phát triển sản xuất lúa gạo giai 
đoạn 2011 - 2015 đạt kết quả 
tích cực. Các dự án hỗ trợ 
Cuba sản xuất ngô, đậu tương 
và nuôi trồng thủy sản đã kết 
thúc giai đoạn 1 và hiện đang 
tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. 
Hai bên tiếp tục nghiên cứu và 
triển khai các dự án nông 
nghiệp - thủy sản khác trong 
thời gian tới. 

Cuba đã giúp Việt Nam 
đào tạo hơn 1.500 cán bộ trình 
độ đại học và trên đại học cho 
nhiều ngành nghề khác nhau. 
Hàng năm, Cuba cấp cho Việt 
Nam khoảng 20 suất học bổng 
đại học. 

Từ năm 2007, Việt Nam 
dành cho Cuba 10 suất học 
bổng mỗi năm để đào tạo sinh 
viên học tiếng Việt, văn hóa 
Việt Nam và một số chuyên 
ngành khác. Hai nước luôn 
duy trì và tăng cường trao đổi 
các đoàn chuyên gia học tập 
kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực nông nghiệp, chăn nuôi, 
xây dựng, y tế, nuôi trồng 
thủy sản, y dược. 

Mối quan hệ hữu nghị, 
anh em, đoàn kết và hợp tác 
Việt Nam đã được xây dựng 
và thử thách trong khói lửa 
đấu tranh cách mạng, là tài 



“Lãnh tụ Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 1/2017 24 

sản vô cùng quý báu cho 
nhân dân hai nước trên con 
đường xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Với tài sản vô giá đó, 
Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục 
giữ gìn, viết tiếp những trang 

mới, làm cho mối quan hệ 
đoàn kết, hữu nghị hợp tác 
anh em giữa hai nước ngày 
càng sâu sắc, bền chặt và 
đóng góp tích cực hơn nữa 
vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, 

vào hòa bình, ổn định và 
phát triển tại mỗi khu vực và 
trên thế giới. 

 

(special.vietnamplus.vn)

 

 
  

CÒN MÃI TÌNH THẦN ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ THỦY CHUNG VÀ LÒNG BIẾT ƠN SÂU NẶNG 
 

Ngày 25/11/2016, người dân Cu-ba và nhân loại tiến bộ mất đi người anh hùng thời 
đại: Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ. Cuộc đời 90 mùa xuân của ông (1926 - 2016) là huyền thoại 
sống động cho hôm nay và mai sau về lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng tiến công, 
thủy chung với bạn bè - anh em - đồng chí. 

1. Cuộc cách mạng ở Cu-ba trong suốt hơn nửa thế kỷ qua do lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô 
Ru-xơ khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo đã làm rạng danh đất nước, đem lại phẩm giá cho người 
dân. Trước năm 1960, quốc đảo nhỏ trong vịnh Ca-ri-bê này phụ thuộc hoàn toàn vào tư bản 
nước ngoài, bị ngoại bang chi phối trên tất cả các lĩnh vực. Đã có lúc xuất hiện mưu toan định 
biến Cu-ba thành một bang của Hoa Kỳ - nhằm phục vụ cho nhu cầu của các tập đoàn tư bản. 
Ngày nay, vị trí của Cu-ba ở khu vục Mỹ La-tinh và trên trường quốc tế được đề cao, có uy tín 
lớn và tiếng nói quan trọng. 

Trong sự nghiệp cách mạng đồ sộ của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô nổi bật là tinh thần quốc 
tế trong sáng, hết lòng vì chính nghĩa. Trong đó, tình cảm đối với Việt Nam vô cùng nồng hậu, 
chân thành. Cho dù nhiều thập niên đã đi qua, nhưng người dân Việt Nam vẫn ghi nhớ nằm 
lòng lời nói chí nghĩa, chí tình của ông: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của 
mình”. Lời thề ấy được cất lên tại buổi mít-tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh Cu-ba (1966) và 
chào mừng thắng lợi của Hội nghị lần thứ nhất ba châu Á, Phi, Mỹ La-tinh, với sự tham dự của 
33 vạn quần chúng trên Quảng trường cách mạng mang tên người anh hùng dân tộc Hô-xê Mác-
ti ở thủ đô La Ha-ba-na. Biển người ngập tràn trong tiếng hô ào ạt như sóng biển dâng trào: 
“Việt Nam muôn năm! Cu-ba - Việt Nam đoàn kết nhất định thắng!”. 

Năm 1973, khi vùng giải phóng ở miền Nam vừa tạm ngưng tiếng súng, chiến trường 
đang còn ngổn ngang xác xe tăng, vỏ đạn pháo, hàng rào dây thép gai, hố bom đạn cày xới khắp 
nơi..., Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đã vượt nửa vòng trái đất 
sang thăm tận nơi. Để được trực tiếp tay bắt mặt mừng với người dân vùng tuyến lửa ra chào 
đón, ông đã đi bộ gần 3km trên đoạn đường còn đầy vết tích chiến tranh trong sự bất an của các 
chiến sỹ cảnh vệ. Đứng giữa các chiến sỹ quân giải phóng (có người còn mang theo vũ khí nặng 
trên vai), ông phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và hô to như 
ra mệnh lệnh chiến đấu: Các đồng chí hãy mang lá cờ bách chiến bách thắng này cắm tại Sài 
Gòn! Và, vững tin vào ngày toàn thắng đang tới gần: Hẹn gặp lại khi Việt Nam thống nhất! 
Chuyến thăm của đoàn là nguồn động viên vô cùng to lớn, làm tăng uy tín của Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Trong chuyến thăm này, thay mặt nhân dân Cu-ba, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã quyết 
định trao tặng nhân dân ta những món quà đầy ý nghĩa thiết thực: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam 
- Cu-ba ở Đồng Hới (Quảng Bình); Khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội); tuyến đường cao tốc Xuân 
Mai; trại bò sữa Mộc Châu; trại gà Lương Mỹ. Hiểu rõ hoàn cảnh của nước ta khi đó, ông còn 
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quyết định tặng thêm một số tiền bằng ngoại tệ để mua thiết bị về khoa học - kỹ thuật, thuốc 
chữa bệnh. 

Đúng như lời hẹn ước, sau khi Việt Nam giành được độc lập hoàn toàn, Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã trở lại thăm Việt Nam thêm hai lần nữa vào những năm 1995 và 2003. 

2. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, Cu-ba luôn đi đầu trong phong trào 
đấu tranh ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế. Bản thân ông cũng tận dụng mọi cơ hội có thể 
để thực hiện điều đó. Còn nhớ, năm 1972, trong chuyến dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính 
phủ Cu-ba sang thăm Ba Lan, giữa thủ đô Vac-xa-va, tại buổi lễ đón chính thức Đoàn do Đảng 
Cộng sản và Chính phủ nước chủ nhà tổ chức, ông đã đọc bài diễn văn quan trọng được truyền 
đi khắp châu Âu và cả thế giới. Theo báo Granma (cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cu-
ba), bài diễn văn có tiêu đề: Ngày nay, Việt Nam là thước đo lòng của chủ nghĩa quốc tế vô sản! 
Bối cảnh khi đó ở một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu có những biểu hiện bị ảnh hưởng do 
Mỹ chi phối. 

Trong những dịp các nhà lãnh đạo của Việt Nam sang thăm Cu-ba như Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị…, Chủ tịch Phi-đen Ca-
xtơ-rô luôn dành sự đón tiếp hết sức chu đáo, thân tình như người trong gia đình đi xa mới trở 
về. Có những lần ông tự lái xe đưa đi thăm các cơ sở chăn nuôi như mong Việt Nam phát triển 
mạnh về nông nghiệp. 

Cũng với mong muốn Việt Nam phát triển giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật, ông đã chỉ 
đạo các ngành chức năng giúp Việt Nam đào tạo cán bộ. Trên một nghìn sinh viên, thực tập 
sinh Việt Nam đã đuợc Cu-ba đào tạo. Khi về nước, nhiều người trở thành cán bộ khoa học - kỹ 
thuật giỏi, một số đuợc giao trọng trách trong cơ quan Nhà nước. Riêng Đài Truyền hình Việt 
Nam và Thông tấn xã Việt Nam, vào những thập niên cuối của thế kỷ trước, có nhiều cán bộ đã 
đuợc gửi sang học tập theo chế độ học bổng toàn phần. Tuy nước bạn còn gặp không ít khó 
khăn (cả về đồ may mặc), nhưng khi tốt nghiệp, sinh viên ta đều đuợc cấp phát một bộ com-lê 
khá đẹp. 

Cu-ba còn gửi cán bộ kỹ thuật sang giúp Việt Nam ở một số lĩnh vực mà bạn có thế mạnh. 
Chuyên gia cầu đường của Cu-ba đã giúp sức mở đường Trường Sơn. Con đường ấy đã góp 
phần đưa nhanh bộ đội ta vào giải phóng Sài Gòn. Cách đây chưa lâu (năm 2014), cây cầu Ngọc 
Tháp bắc qua sông Hồng ở thị xã Phú Thọ đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Kỹ sư trưởng 
của công trình đến từ Cu-ba có tên gọi thân mật là Dios, sang làm việc ở đây từ khi công trình 
mới khởi công. Anh tâm sự: Rất yêu Việt Nam, nếu được yêu cầu sẽ tiếp tục ở lại làm việc lâu 
dài!. 

Tình cảm của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và người dân Cu-ba đối với Việt Nam đã truyền 
cảm hứng cho các nghệ sỹ của họ. Nhiều người đã sang thăm Việt Nam, đi tới vùng có chiến sự 
ác liệt, sáng tác nên những tác phẩm có giá trị về tình hữu nghị. Tiêu biểu trong số đó phải kể 
đến nhà thơ F. Pi-ta Rô-đri-ghết (Féliz Pita Rodriguez) - tác giả bài thơ “Hồ Chí Minh - tên 
Người là cả một niềm thơ”. Dư luận trong giới nghiên cứu - phê bình văn học cho rằng, đây là 
một trong những sáng tác hay nhất của tác giả nước ngoài viết về Bác Hồ. Năm 1973, khi đọc 
xong tác phẩm Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch, ông nói với nhóm phóng viên Thông tấn xã 
Việt Nam đến thăm tại nhà riêng ở La Ha-ba-na: Thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thơ của một 
vị lãnh tụ vĩ đại duy nhất của thế kỷ này đi vào tương lai. Thật khó có thể kể hết những việc làm 
cũng như tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đối với Việt Nam. 

3.Với truyền thống thủy chung, uống nước nhớ nguồn, nhân dân Việt Nam luôn hết lòng 
ủng hộ Cu-ba theo khả năng của mình. Trong lúc chiến tranh, phía ta đã cử nhiều chuyên gia 
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giỏi sang giúp bạn trồng lúa nước, trồng chè. Nhiều sinh viên Cu-ba được gửi sang Việt Nam 
học tập, nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Đông Nam Á. Sau ngày hòa bình lập lại, nhiều lần 
nước ta đã gửi hàng chục nghìn tấn lương thực sang giúp bạn. Đồ dùng học tập cũng được gửi 
tới trường học Cu-ba. 

Ghi nhận công ơn to lớn của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, Nhà nước ta đã trao tặng ông 
Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh. Vừa qua (giữa tháng 11/2016), Đoàn 
đại biểu cấp cao của Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã sang thăm Cu-ba, khẳng 
định thêm lần nữa tình đoàn kết hữu nghị không gì lay chuyển nổi và lòng biết ơn sâu nặng đối 
với Chính phủ, nhân dân nước bạn cùng lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô kính yêu. Chắc rằng khi ấy 
sức khỏe của ông đã yếu lắm, nhưng vẫn cố gượng ngồi tiếp và chụp ảnh lưu niệm với đoàn. 
Dường như có sự sắp đặt linh thiêng: Cuộc tiếp khách quốc tế cuối cùng của ông là dành cho 
Việt Nam! 

 

                                                                                         TS. Chu Huy Sơn 
                                                                (Báo Nhân dân cuối tuần số 49 - Ngày 4/12/2016) 
 

 
 

VIỆT NAM CUBA - MỐI QUAN HỆ SÂU SẮC 
 

Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối 
quan hệ song phương giữa hai nước được 
thiết lập ngày 2/12/1960. 

Năm 1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro 
đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam giữa 
lúc cuộc đấu tranh thống nhất đất nước đang 
bước vào giai đoạn quyết liệt nhất và đã 
quyết định tặng Việt Nam 5 công trình kinh 
tế quan trọng gồm: Khách sạn Thắng Lợi (Hồ 
Tây, Hà Nội), Bệnh viện Việt Nam - Cuba tại 
Đồng Hới (Quảng Bình), trại bò Mộc Châu, 
trại gà Lương Mỹ và đường cao tốc Xuân 
Mai. 

Hai nước đã có mối quan hệ chính trị 
sâu sắc và gắn kết vững bền từ năm 1960 đến 
nay. Tượng đài Hồ Chí Minh đã được khánh 
thành tại thủ đô Lahabana (năm 2003), 
trường Hồ Chí Minh (cấp II) ở tỉnh Jarugo 
(năm 1974), trường Bác Hồ (cấp I) ở 
Lahabana (năm 1976). 

Hồ Chí Minh, người Việt Nam đầu tiên 
biết đến Cuba từ năm 1920 khi Người hoạt 
động trong Quốc tế cộng sản, là hai vĩ nhân 
của hai dân tộc vĩ đại đã gieo mầm cho tình 
hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng phát 
triển. 

Ngay sau khi cách mạng Cuba thành 
công, ngày 1/1/1959, Bác Hồ, Ðảng, Nhà 
nước và nhân dân ta đã tỏ tình đoàn kết với 
sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba, 
nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại trên hòn 
đảo xinh đẹp và quật khởi của Jose Marti, 
lãnh tụ tinh thần của cuộc tiến công Moncada 
(26/7/1953), người Cuba đầu tiên biết đến 
Việt Nam từ năm 1889. 

Với tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn 
sàng hiến dâng cả máu của mình”, một phong 
trào quần chúng rộng rãi ủng hộ Việt Nam đã 
được triển khai khắp cả nước với các hình 
thức rất phong phú... Ngay từ buổi đầu cách 
mạng, khó khăn có nhiều, Cuba đã nhận lớp 
học sinh Việt Nam đầu tiên và sau đó hàng 
nghìn sinh viên sang đào tạo ở nhiều ngành 
khác nhau. 

Nhiều kỹ sư, công nhân Cuba đã sang 
xây dựng một số công trình quan trọng như 
khách sạn Thắng Lợi, Bệnh viện Ðồng Hới, 
xa lộ Xuân Mai - Sơn Tây, đường Hồ Chí 
Minh, hai trung tâm nuôi bò, gà theo công 
nghệ hiện đại... Nhiều bác sỹ, nhân viên y tế 
Cuba đã sang giúp chữa trị cho các nạn nhân 
chiến tranh. 
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Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
và cho đặt cơ quan đại diện thường trú của 
Mặt trận tại La Ha-ba-na, sau đó Cuba đã cử 
đại sứ bên cạnh Chính phủ Cách mạng lâm 
thời miền Nam Việt Nam tại vùng giải 
phóng. 

Đồng chí Fidel là nguyên thủ quốc gia 
đầu tiên và duy nhất đến thăm một vùng giải 
phóng của miền Nam. Chuyến thăm Việt 
Nam đầu tiên này của đồng chí Fidel là 
nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt 
Nam. Hai nước đã trao đổi các đoàn để cùng 
nhau nghiên cứu các kinh nghiệm của nhau, 
nhất là trên lĩnh vực chiến tranh nhân dân và 
nông nghiệp, chủ yếu là kinh nghiệm trồng 
lúa của Việt Nam. 

Khi Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Ðông Âu sụp đổ, Mỹ siết chặt cấm 
vận, lại bị thiên tai tàn phá liên tiếp, Cuba đã 
phải đương đầu với rất nhiều khó khăn của 
thời kỳ đặc biệt, thời kỳ khó khăn nhất kể từ 
khi cách mạng thành công. Trước tình hình 
trên, Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và 
nhân dân ta đã dành cho Cuba anh em sự ủng 
hộ hết lòng, góp phần khiêm tốn cùng bạn 
vượt qua khó khăn tổ chức các đợt quyên góp 
gạo, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh, 
máy tính, một số mặt hàng tiêu dùng cần 
thiết khác, gửi sang giúp bạn. 

Hiện nay, Việt Nam và Cuba hợp tác 
kinh tế song phương trong nhiều lĩnh vực 
dựa vào thế mạnh của mỗi nước. Trong quá 
trình thành lập khu chế xuất thương mại tự 
do ZEDM tại cảng biển Mariel, Cuba ưu tiên 
chọn Việt Nam là điểm đầu tiên để tham 
khảo kinh nghiệm thu hút các loại vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Việt Nam hiện đang là đối tác thương 
mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á. Theo số 
liệu thống kê Hải quan Việt Nam, kim ngạch 
trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam 
và Cuba năm 2014 đạt 207,46 triệu USD, chủ 
yếu tập trung vào việc Việt Nam hàng năm 
cung cấp gạo ổn định cho Cuba theo phương 
thức trả chậm. Trong đó kim ngạch xuất khẩu 

sang Cuba đạt 206,17 triệu USD. Các mặt 
hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang 
Cuba như gạo, than đá, hóa chất, dệt may, 
máy tính… Chiều ngược lại, Cuba xuất khẩu 
sang Việt Nam chủ yếu là dược phẩm với 
kim ngạch đạt 1,294 triệu USD. 

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, tính đến tháng 12/2015, Cuba có 1 dự án 
tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 6,6 
triệu USD (đứng thứ 75/110). Về đầu tư trực 
tiếp của Việt Nam sang Cuba, hiện Việt Nam 
có một dự án đầu tư thăm dò dầu khí tại 
Cuba của Tổng Công ty thăm dò và khai thác 
dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam. 

Cụ thể trong lĩnh vực xây dựng, Bộ 
Xây dựng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Bộ 
Xây dựng Cuba về kinh nghiệm quản lý và 
phát triển ngành xây dựng như: Phát triển 
nhà ở, khu đô thị, tư vấn thiết kế xây dựng 
công trình, quản lý chất lượng công trình xây 
dựng, ứng dụng công nghệ trong thi công xây 
dựng công trình, sản xuất vật liệu xây 
dựng,… 

Đoàn công tác Cuba do Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng Cuba Rene Antonio Mesa 
Villafana thăm và làm việc với Bộ Xây dựng 
Việt Nam vào ngày 13/6 vừa qua. 

Một số công trình xây dựng do Cuba 
hỗ trợ Việt Nam: 

Khách sạn Thắng Lợi 
Khách sạn Thắng Lợi (Tây Hồ, Hà 

Nội) do Đảng, Chính phủ Cuba giúp Việt 
Nam xây dựng trong kháng chiến chống Mỹ 
và khánh thành ngày 26/7/1975, thể hiện tình 
hữu nghị cao quý Việt Nam - Cuba. 

Khách sạn Thắng Lợi được Đảng, 
Chính phủ giao trọng trách là nơi đón tiếp 
các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách 
quốc tế quan trọng của Đảng và Nhà nước. 
Thời kỳ đầu, khách sạn Thắng Lợi là khách 
sạn đầu tiên trong ngành khách sạn của thủ 
đô. Thời kỳ đổi mới, khách sạn Thắng Lợi 
vẫn luôn giữ vững vị trí, hình ảnh của mình, 
không ngừng vươn lên, mỗi năm tiếp đón 
hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế, 
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là điểm đến lý tưởng của các đoàn khách du 
lịch quốc tế. 

Đội ngũ lãnh đạo ở đây luôn nhấn 
mạnh việc thực hiện tinh thần chỉ đạo xuyên 
suốt của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, mãi 
mãi giữ được kỷ niệm quý báu, món quà hữu 
nghị mà nhân dân Cuba gửi tặng Việt Nam; 
đồng thời phải đổi mới diện mạo, đảm bảo 
chất lượng dịch vụ phục vụ khách quốc tế và 
trong nước, tăng doanh thu, tăng thu nhập 
cho người lao động. 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - 
Cuba Đồng Hới 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba 
Đồng Hới là biểu tượng của tình đoàn kết 
giữa hai nước Việt Nam - Cuba, được nước 
Cộng hòa Cu Ba viện trợ và hoàn thành ngày 
09/09/1981. 

Hiện nay là bệnh viện đa khoa hạng I 
trực thuộc Bộ Y tế với 620 giường bệnh, 
gồm 39 khoa phòng, trong đó có 24 khoa lâm 
sàng, 07 khoa cận lâm sàng và 08 phòng 
chức năng. Tổng số cán bộ nhân viên của 
bệnh viện hiện có 676 cán bộ gồm: 160 bác 

sỹ, 26 dược sỹ, 257 điều dưỡng, 36 hộ sinh, 
45 kỹ thuật viên và 155 chức danh khác. 

Bệnh viện có chức năng nhiệm vụ 
chăm sóc, khám và chữa bệnh, đào tạo nhân 
lực y tế, chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch 
bệnh và nghiên cứu khoa học, triển khai ứng 
dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại 
phục vụ nhân dân trong tỉnh và khu vực lân 
cận từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị. 

Được sự quan tâm và đầu tư của Chính 
phủ và Bộ Y tế, bệnh viện đang triển khai 
nhiều dự án đầu tư phát triển: Dự án đầu tư 
xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Toàn thể 
cán bộ viên chức Bệnh Hữu nghị Việt Nam - 
Cuba Đồng Hới quyết tâm phấn đấu đến năm 
2020 đưa bệnh viện trở thành Bệnh viện đa 
khoa hạng I quy mô 800 giường bệnh, trở 
thành địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe 
của nhân dân tỉnh nhà. 

 

Khánh Phương 
(baoxaydung.com.vn - Ngày 23/11/2016) 

 

 
 

                    QUAN HỆ VIỆT NAM - CUBA 

                                     55 NĂM TRONG SÁNG, THỦY CHUNG 
 

Cách đây 55 năm, ngày 2/12/1960, Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai 
dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu. Cột mốc 2/12/1960 không xuất hiện một cách 
ngẫu nhiên, mà là sự kết tụ tất yếu quan hệ giữa những dân tộc xung kích đi đầu trong cuộc đấu 
tranh chống thực dân, đế quốc; vừa thấm đượm tính sử thi, vừa phản ánh tính hiện thực của chủ 
nghĩa quốc tế cách mạng trong thời đại chúng ta. 

Với nhận thức đúng đắn rằng cuộc chiến đấu chống Mỹ của quân dân Việt Nam góp phần 
bảo vệ hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho các quốc gia Á - Phi - Mỹ Latinh, trong đó có Cuba, 
Đảng và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ về chính trị kịp thời, năng động và 
hiệu quả. Tháng 12/1961, Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam. Tháng 9/1963, Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam được thành lập 
(từ năm 1965 được đổi tên thành Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam). Ủy ban đã khởi xướng, 
động viên, tập hợp lực lượng và tổ chức các tầng lớp nhân dân Cuba tham gia các hoạt động 
phong phú nhằm chia lửa chiến đấu với Việt Nam. Tháng 7/1967, Cuba là nước đầu tiên thiết 
lập cơ quan đại sứ quán trong vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, đem lại nguồn cổ vũ, động 
viên quý báu cho các chiến sỹ quân giải phóng. Tháng 9/1973, bất chấp khói lửa chiến trường, 
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lãnh tụ Phiđen Caxtrô đã đến Quảng Trị, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên và cũng là duy 
nhất thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến ngày Sài Gòn được giải phóng, 
30/4/1975, cả nước Cuba cũng tràn ngập cờ hoa và cả những dòng nước mắt - nước mắt trong 
ngày vui đại thắng của một dân tộc “Vì Việt Nam sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. 

Từ năm 1975 trở đi, Việt Nam và Cuba lại sát cánh bên nhau trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Phiđen Caxtrô một lần nữa khẳng định tình nghĩa 
thủy chung sắt son của hơn 10 triệu dân Cuba: “Nếu trước đây chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả 
máu của mình thì ngày nay chúng ta sẵn sàng đổ mồ hôi để giúp Việt Nam xây dựng lại đất 
nước”. Hàng đoàn cán bộ, kỹ sư, bác sỹ, công nhân, kỹ thuật viên… của Cuba đã lao động tình 
nguyện ở Việt Nam. Hàng loạt công trình thắm tình anh em Cuba - Việt Nam đã ra đời: Khu 
chăn nuôi bò Mộc Châu, khu chăn nuôi gà Lương Mỹ, khách sạn Thắng Lợi, con đường Xuân 
Mai - Sơn Tây - Ba Vì, Bệnh viện Việt Nam - Cuba, bệnh viện Đồng Hới, Trung tâm nghiên 
cứu Môncađa… Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trong đời sống vật chất, nhưng nhân 
dân Cuba vẫn sẻ chia cho nhân dân Việt Nam hàng vạn tấn đường, hàng vạn trứng gà giống, 
hàng nghìn trâu bò giống, một số nhà máy mì sợi, xưởng sản xuất nhà lắp ghép, bốn đài thu 
phát tin, 4 trạm khí tượng… Cuối năm 1982, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Cuba - Việt Nam 
được ký kết tại La Habana xác định khuôn khổ pháp lý cho mối quan hệ đã xum xuê lá xanh và 
quả ngọt. Nhân dịp này, Chủ tịch Phiđen Caxtrô đánh giá: “Giống như những dòng sông nhỏ 
phát sinh từ những vùng xa cách nhau và trong một thời gian dài đã trải qua những thác ghềnh 
và trong cảnh lẻ loi, hai dân tộc chúng ta đã trải qua lịch sử cho đến một lúc nhập vào dòng 
sông lớn và hùng vĩ của cách mạng xã hội chủ nghĩa”. 

Những tấm lòng vàng của Cuba dành cho Việt Nam còn ngời sáng ở các diễn đàn và tổ 
chức quốc tế sau năm 1975. Trong bối cảnh phương Tây và các thế lực thù địch tìm mọi thủ 
đoạn bao vây, cô lập, chống phá Việt Nam trên trường quốc tế, Cuba vẫn thủy chung sau trước 
đứng cạnh Việt Nam, ủng hộ và bảo vệ với tư thế hiên ngang không nhầm lẫn. Hôm nay, bàn 
tay đối ngoại Việt Nam đã vươn ra được những chân trời xa. Nhưng, chúng ta mãi mãi ghi 
nhận, biết ơn lập trường nhất quán và hoạt động quốc tế có hiệu quả của người anh em Cuba 
trong những năm tháng bĩ cực, cam go ấy. 

Từ cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Việt Nam, Cuba và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác cùng phải đương đầu với thách thức lịch sử. Đảng và nhân dân hai nước lại cùng 
nhau bước vào cuộc chiến đấu mới để bảo vệ, duy trì, củng cố và phát triển chủ nghĩa xã hội. 
Một lần nữa, chủ nghĩa quốc tế trong sáng của những người cách mạng chân chính lại làm rạng 
rỡ thêm những trang sử mới của mối quan hệ Việt Nam - Cuba trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật. 

Trên lĩnh vực chính trị, Việt Nam và Cuba tăng cường đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và phối 
hợp hành động trên trường quốc tế. Mỗi năm có hàng chục đoàn cán bộ cao cấp của Đảng, 
Chính phủ và các đoàn thể hai nước sang thăm hữu nghị chính thức để trao đổi kinh nghiệm đổi 
mới và cải cách đất nước, đồng thời cùng nhau bàn bạc, thể hiện quan điểm chung trước các vấn 
đề quốc tế quan trọng. Ở Việt Nam, một phong trào tìm hiểu, đoàn kết và ủng hộ Cuba đã được 
phát động rộng rãi trên quy mô toàn quốc, với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, 
các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể… dưới sự chủ trì phối hợp của Mặt trận Tổ quốc. Đã xuất 
hiện biết bao nghĩa cử cao đẹp của nhân dân Việt Nam, từ các bé thiếu nhi đến các bậc phụ lão, 
từ người miền xuôi đến người miền núi… khẳng định sự ủng hộ, chia sẻ ngọt bùi với nhân dân 
Cuba; chân thành và tự nguyện như hành động vì chính bản thân mình. Sự đoàn kết, thống nhất 
và ủng hộ chính trị giữa Việt Nam và Cuba cũng được thể hiện nhất quán trong hoạt động của 
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hai Đảng và hai Nhà nước trong phong trào cộng sản quốc tế, phong trào không liên kết, trong 
các mối quan hệ ngoại giao đa phương, trong Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác. 

Với ý thức coi việc đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba là một nguyên tắc, một mệnh 
lệnh của trái tim, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã huy động một nguồn lực kinh tế 
quý báu giúp nhân dân Cuba vượt qua những thiếu thốn vật chất trong thời kỳ đặc biệt. Các 
phong trào 20.000 tấn gạo, 5.000.000 xuất giấy bút, 5.000 bộ quần áo… gửi tặng nhân dân 
Cuba đã được hoàn thành xuất sắc ở Việt Nam. Ngoài những món quà này, tuy rất khiêm tốn về 
khối lượng, nhưng thấm đượm nghĩa tình anh em “nhường cơm sẻ áo”, Việt Nam và Cuba đã 
chủ động vừa tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại vừa bổ sung phát triển sự hợp tác 
kinh tế song phương với nội dung, cơ chế, hình thức mới phù hợp với những cải cách kinh tế ở 
cả hai nước, vừa tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống vừa nâng cao tính hiệu quả 
của các chương trình hợp tác. 

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật… 
Việt Nam chuyển giao kỹ thuật và con giống giúp Cuba canh tác lúa nước trên quy mô nhỏ, 
nuôi trai lấy ngọc, phát triển công nghệ gốm sứ, duy trì khối lượng gạo hàng hóa sang thị 
trường Cuba… Phía Cuba tiếp tục hợp tác giúp đỡ Việt Nam trong công nghệ mía đường; chế 
biến phụ phẩm từ mía đường; nuôi cá sấu, nuôi và sử dụng mồi Mosca diệt sâu hại mía; chuyển 
giao gen kháng bệnh cho lúa, bắp cải, khoai lang; tư vấn giám sát các công trình xây dựng khu 
liên hợp  thể thao, đường Hồ Chí Minh; hỗ trợ kỹ thuật phát triển công nghệ sản xuất nhà ở kiểu 
simplex ở vùng ngập nước đồng bằng sông Cửu Long; giúp đỡ một số chương trình y tế quan 
trọng… Riêng trên lĩnh vực đầu tư, Cuba và Việt Nam hiện có hai dự án hoạt động khá hiệu quả 
là Công ty Liên doanh xây dựng quốc tế (VIC) và xí nghiệp Vi sinh học Việt Nam (BIO 
VIETNAM). 

Sự củng cố và phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một trong những nhân tố 
góp phần bảo vệ, duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước trong những năm qua. Công 
cuộc đổi mới ở Việt Nam và quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế ở Cuba đã tạo tiền đề, 
tương tác và bổ sung lẫn nhau trên cả bình diện lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Thành quả của mối quan hệ thắm tình cộng sản anh em này thật rõ ràng. Việt Nam đã ra khỏi 
khủng hoảng, thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Cuba đã từng bước khắc phục những khó khăn của thời kỳ đặc biệt, kinh tế lấy lại 
nhịp tăng trưởng, an ninh, chính trị, xã hội ổn định, các ưu việt xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh 
vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa… được giữ vững. Trái với cuồng vọng của các thế lực thù 
địch, vị thế của Việt Nam và Cuba ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, trong đó có 
sự kiện chính quyền Hoa Kỳ phải chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Cuba sau hơn nửa thế 
kỷ bao vây, cấm vận. 

Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc từ 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đến nay đã hun đúc nên nhiều mối quan hệ thắm tình đoàn kết 
chiến đấu giữa các quốc gia dân tộc. Quan hệ Việt Nam - Cuba xứng đáng là mẫu mực và tấm 
gương đã được thể hiện và thử thách qua nhiều thời kỳ, năm tháng lịch sử; trở thành niềm tự 
hào của nhân dân hai nước. Trước mắt, sự nghiệp đổi mới, cải cách và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội còn phải vượt qua không ít khó khăn, thử thách, những người cộng sản và nhân dân Việt 
Nam - Cuba vững bước tiến lên phía trước với sức mạnh của mùa thu tháng Tám 1945, của 
Môncađa (7/1953), của Điện Biên Phủ (5/1954), của Hyrông(4/1961), của Đại thắng mùa xuân 
1975 và của truyền thống 55 năm quan hệ rất mực trong sáng, thủy chung. Mối quan hệ Việt 
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Nam - Cuba anh em sẽ “ngày càng phát triển, mãi mãi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vững 
bước trên con đường đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”, như 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân Việt Nam 
đã khẳng định. 

 

                                                                                 PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo 
                                                      Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
                                                                                  (hcma.vn - Ngày 11/9/2015) 
 

 
 

SON SẮT VIỆT NAM - CUBA 
 

Khi thế giới hân hoan 
chào đón những giây phút đầu 
tiên của năm mới 2015 cũng là 
lúc Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Cuba anh hùng kỷ niệm 
56 năm Ngày cách mạng thành 
công. Trước đó, Đại hội đồng 
Liên hiệp quốc khóa 69 đã họp 
phiên toàn thể thông qua Nghị 
quyết “Sự cần thiết chấm dứt 
lệnh cấm vận kinh tế, thương 
mại và tài chính của Mỹ chống 
Cuba”. Ngày 17/12/2014, Tổng 
thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã 
thông báo một chính sách mới 
mang tính lịch sử với Cuba 
nhằm tiến tới mối quan hệ bình 
thường hóa và chấm dứt hơn 
năm thập kỷ đối đầu giữa hai 
nước. Cùng với những thành 
tựu trên mọi lĩnh vực trong 
hơn nửa thế kỷ qua, đây được 
coi là một thành quả mới của 
cách mạng Cuba, dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng Cộng 
sản Cuba, đứng đầu là Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô. 

Ngày 1/1/1959, nhân dân 
và các chiến sỹ cách mạng yêu 
nước Cuba dưới sự lãnh đạo của 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đã lật đổ chế 
độ độc tài Ba-ti-xta, thiết lập 
nhà nước công - nông đầu tiên 
ở Tây bán cầu, đưa Cuba bước 
vào kỷ nguyên mới độc lập, tự 

do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Sự ra đời và tồn tại của nước 
Cộng hòa Cuba là bản anh 
hùng ca quật khởi và hào 
hùng, cổ vũ, khích lệ các dân 
tộc trên thế giới đang bị áp 
bức, bóc lột đẩy mạnh cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc, 
lịch sử Cuba đã sang những 
trang mới - trang sử quyền tự 
quyết đối với vận mệnh của 
mình. 

Ngay sau khi cách mạng 
Cuba thành công, ngày 
1/1/1959, Bác Hồ, Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta đã bày tỏ 
tình đoàn kết với sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Cuba, 
nhiệt liệt chào mừng thắng lợi 
vĩ đại trên hòn đảo xinh đẹp và 
quật khởi của Hô-xê Mác-ti, 
lãnh tụ tinh thần của cuộc tiến 
công Môn-ca-đa (26/7/1953). 
Hô-xê Mác-ti và Hồ Chí Minh 
là hai vĩ nhân của hai dân tộc vĩ 
đại đã gieo mầm cho tình hữu 
nghị Việt Nam - Cuba ngày 
càng nở hoa, kết trái. 

Tháng 12/1960, hai nước 
Việt Nam và Cu-ba thiết lập 
quan hệ ngoại giao. Từ đó, mối 
quan hệ hữu nghị giữa hai nước 
đã phát triển toàn diện cả chiều 
rộng lẫn chiều sâu, trên tất cả 

các lĩnh vực chính trị, quân sự, 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
khoa học - kỹ thuật. Năm 
tháng trôi qua, quan hệ Việt 
Nam - Cuba được duy trì, phát 
triển bất chấp mọi biến động 
xảy ra trên thế giới, thể hiện 
tình cảm, lập trường cách 
mạng kiên định, thủy chung 
của Đảng, Chính phủ và nhân 
dân hai nước đối với sự nghiệp 
cách mạng ở mỗi nước. Cuba 
là nước đi đầu trong phong 
trào nhân dân thế giới ủng hộ 
cuộc đấu tranh giành và bảo vệ 
độc lập, tự do, xây dựng đất 
nước của Việt Nam; quan tâm 
thúc đẩy quan hệ mọi mặt với 
Việt Nam trên các lĩnh vực có 
thế mạnh như xây dựng, giao 
thông, công nghệ sinh học, 
giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục 
- thể thao, nông nghiệp... Lãnh 
tụ Phi-đen từng nói: “Quan hệ 
Việt Nam - Cuba là mối quan 
hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là 
hình mẫu của quan hệ quốc 
tế”. Mối quan hệ đó được thử 
thách qua những giai đoạn khó 
khăn nhất của cách mạng, 
bước thăng trầm của lịch sử 
mỗi nước và lịch sử thế giới. 
Mối quan hệ đó ngày càng tiếp 
tục được củng cố và phát triển 
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trong bối cảnh Việt Nam và 
Cuba đều đang trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
cơ sở điều kiện đặc thù của 
mỗi nước. 

Nhân dân Việt Nam tự 
hào có những người đồng chí, 
anh em Cuba luôn đồng hành 
và ủng hộ cuộc đấu tranh giải 
phóng và thống nhất đất nước 
trước đây cũng như trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay. Đảng, Chính 
phủ và nhân dân Việt Nam 
luôn quan tâm, dõi theo và vui 
mừng trước những thành tựu 
to lớn mà nhân dân Cuba đã 
đạt được trong quá trình thực 
hiện đường lối cập nhật mô 
hình phát triển kinh tế - xã hội 
do Đại hội VI của Đảng Cộng 
sản Cuba thông qua, đồng thời 
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng Cộng 
sản Cuba, lãnh tụ Phi-đen Ca-
xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-
xtơ-rô, nhân dân Cuba sẽ vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách 
để tiếp tục phát triển, giành 
được những thắng lợi to lớn 
hơn nữa trong sự nghiệp xây 
dựng xã hội phồn vinh và bền 
vững. 

Nhân dân Việt Nam mãi 
mãi ghi nhớ tình cảm sâu đậm 
mà nhân dân Cuba luôn dành 
cho mình trong chiến tranh 
cũng như trong hòa bình xây 
dựng đất nước. Chúng ta tin 
tưởng, khâm phục và tự hào về 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
và tiềm năng sáng tạo của 
nhân dân Cuba. Đoàn kết, ủng 
hộ cách mạng Cuba luôn là 
mệnh lệnh trái tim, tiếng gọi 
lương tâm của mỗi người Việt 

Nam. Cuba - Việt Nam luôn 
bên nhau trong đấu tranh, bên 
nhau trong thắng lợi và cùng 
nhau đi tới tương lai. 

Hơn nửa thế kỷ, quan hệ 
hữu nghị giữa nhân dân Việt 
Nam và Cuba đầy ắp kỷ niệm 
sâu sắc. Trên đất Việt, hình 
ảnh những thầy thuốc Cuba có 
mặt giữa mưa bom, bão đạn 
cứu chữa nạn nhân của cuộc 
chiến tranh phá hoại hay các 
chuyên gia Cuba đổ mồ hôi 
trên những công trường mở 
đường ở Đông Trường Sơn, 
phục vụ cho trận đánh cuối 
cùng, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam Việt Nam đã trở 
thành những hình tượng không 
thể phai mờ của mối tình hữu 
nghị Việt Nam - Cuba. Hướng 
về chặng đường phía trước, 
quan hệ hai nước sẽ càng gắn 
bó keo sơn. Phi-đen nói: “Cách 
mạng Cuba hiện nay tồn tại thì 
phần nào đó cũng nhờ vào 
cuộc đấu tranh anh dũng của 
nhân dân Việt Nam”. 

Cùng với quan hệ chính 
trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế 
thương mại giữa hai nước 
đang có bước phát triển. Lãnh 
đạo cấp cao hai Đảng và Nhà 
nước thường xuyên thực hiện 
các chuyến thăm lẫn nhau, từ 
đó thúc đẩy quan hệ song 
phương có hiệu quả, mở rộng 
giao lưu đến các bộ, ngành, 
các lĩnh vực. Nhiều văn bản, 
thỏa thuận và hợp tác kinh tế 
được ký kết, tạo cơ sở sâu rộng 
và căn cứ pháp lý cho hoạt 
động hợp tác kinh doanh của 
các doanh nghiệp trước mắt 
cũng như lâu dài. Việt Nam và 
Cuba đã chủ động vừa tiếp tục 

đẩy mạnh quan hệ kinh tế - 
thương mại, vừa bổ sung phát 
triển sự hợp tác kinh tế song 
phương với nội dung, cơ chế, 
hình thức mới phù hợp với 
những cải cách kinh tế ở cả hai 
nước, vừa tăng cường tình 
đoàn kết, hữu nghị truyền 
thống, vừa nâng cao tính hiệu 
quả của các chương trình hợp 
tác. Quan hệ hợp tác Việt Nam 
- Cuba hiện đang được mở rộng 
trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, 
công nghiệp, xây dựng, thương 
mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, 
khoa học - kỹ thuật... Hai nước 
tích cực triển khai các thỏa 
thuận cấp cao, các văn kiện 
hợp tác đã ký kết, phát huy 
hiệu quả các cơ chế hợp tác đã 
thiết lập, đặc biệt là Ủy ban 
Liên Chính phủ về hợp tác 
kinh tế và khoa học - kỹ thuật 
nhằm mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hợp tác song phương, 
nhất là trên các lĩnh vực hai 
nước có tiềm năng và có thể 
bổ sung cho nhau như thương 
mại, nông nghiệp, dầu khí, 
công nghệ sinh học, y dược, 
xây dựng, viễn thông, công 
nghiệp sản xuất thiết bị điện tử 
và hàng tiêu dùng. 

Việt Nam và Cuba thống 
nhất tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm trọng thể 55 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước (2/12/1960 - 2/12/2015) 
vào năm 2015, qua đó thắt chặt 
thêm tình đoàn kết và hữu nghị 
truyền thống giữa nhân dân 
Việt Nam và Cuba. 

Nhân dân Cuba đang 
tích cực triển khai Nghị quyết 
Đại hội VI Đảng Cộng sản 
Cuba. Năm 2015 sẽ là năm 
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đẩy mạnh tiến trình cải cách 
kinh tế khi Cuba thực hiện 
điều chỉnh doanh nghiệp Nhà 
nước theo hướng hoạt động 
hiệu quả, bỏ bớt các cơ chế 
kìm hãm phát triển. Quá trình 
triển khai lộ trình cập nhật mô 
hình kinh tế - xã hội của Cuba 
đạt kết quả bước đầu đã đem 
lại những kinh nghiệm quý 
báu để đất nước bước vào thời 
kỳ thực thi các chính sách 
mang tính quyết liệt và phức 

tạp hơn vì một xã hội phồn 
vinh và bền vững. Cập nhật 
mô hình kinh tế - xã hội của 
Cuba và đổi mới của Việt Nam 
là những tiến trình có bản chất 
chính trị giống nhau, hướng tới 
những mục tiêu chung và phải 
đối mặt với những thách thức 
tương tự trong quá trình tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Giờ đây, ở bên kia bán 
cầu, Cuba vẫn là ngọn hải 
đăng của chính nghĩa và phẩm 

giá, đang ngày đêm nỗ lực phi 
thường đương đầu và vượt qua 
những khó khăn thử thách, bảo 
vệ vững chắc độc lập chủ 
quyền của mình và tiếp tục 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội vì ấm no, hạnh phúc của 
nhân dân. 

 

Phúc Sơn 
(xaydungdang.org.vn  

Ngày 08/7/2015)

 

 
 

PHI-ĐEN CA-XTƠ-RÔ “NGƯỜI EM” HUYỀN THOẠI CỦA ANH HÙNG NÚP 
 

Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô mất đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân 
Cu-ba, nhân dân Mỹ La-tinh và cả nhân loại. Nhất là đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân của 
một đất nước được Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô dành một tình cảm đặc biệt. Nhưng ít ai biết 
được rằng, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã nhận làm “em kết nghĩa” với Anh hùng Núp. Chủ 
tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã mời Anh hùng Núp đến thăm Cu-ba và khi Anh hùng Núp rời Cu-ba 
về Việt Nam chống Mỹ, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã nhờ Anh hùng Núp thưa với Bác Hồ: 
“Trong cuộc chiến đấu mới này, Việt Nam đã có Cu-ba sát cánh”. 

Những năm tháng đánh du kích gian khổ 

Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô sinh ngày 13/8/1926 tại làng Oriente, quận Biran, tỉnh 
Hol Giun, miền Đông Cu-ba, cách thủ đô La Ha-ba-na 800km. Từ rất sớm, Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã tiếp xúc với thực tế chua xót của sự nghèo đói mà Cu-ba phải hứng chịu và theo 
ông nguyên nhân là vì “sự bóc lột của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng ở Cu-
ba”. 

Vì có mục tiêu đấu tranh rõ ràng, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã được Đảng Nhân dân Cu-
ba, chính đảng mà ông tham gia từ năm 1947, đề cử làm ứng viên cho cuộc bầu cử Quốc hội 
Cu-ba năm 1952. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Quốc hội năm đó không bao giờ xảy ra vì tướng 
F.Ba-ti-xta, kẻ được Mỹ hậu thuẫn, đã đảo chính và lên nắm quyền vào tháng 3/1952, khiến 
hàng nghìn chính khách bị sát hại và dân chúng Cu-ba phải sống dưới sự đàn áp với 20.000 
người bị giết. 

Giận dữ trước chính quyền độc tài thân Mỹ F.Ba-ti-xta, vào ngày 26/7/1953, cùng với 100 
người khác, Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tham gia tấn công vào trại lính Môn-ca-đa ở Xan-ti-a-gô 
nhưng không thành công. Hơn 80 người hy sinh trong trận đánh, bản thân Phi-đen Ca-xtơ-rô 
cũng bị bắt và bị kết án 15 năm tù. Trận tiến công trại lính Môn-ca-đa tuy thất bại nhưng là 
cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của cách mạng Cu-ba và Phi-đen Ca-xtơ-rô nhận thức một 
chân lý đúng đắn sau này được chứng minh là “Kẻ thù sợ nhất nhân dân khi họ cầm vũ khí đấu 
tranh; đấu tranh vũ trang phải đi đầu”. 
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Năm 1955, để “cải thiện hình ảnh”, F.Ba-ti-xta đặc xá cho nhiều tù nhân chính trị, trong 
đó có Phi-đen Ca-xtơ-rô. Sau đó, Phi-đen Ca-xtơ-rô sang Mê-hi-cô lập nhóm vũ trang kháng 
chiến có tên “Hai sáu tháng bảy” và gặp Chê Ghê-va-ra (Che Guevara), người khi đó là sinh 
viên y khoa đang tập sự tại thủ đô Mê-hi-cô. Lập tức, vì lý tưởng giống nhau, hai người đã trở 
thành đồng chí của nhau. “Không có gì thôi thúc con tham gia bất kỳ cuộc cách mạng nào 
chống lại một bạo chúa, nhưng một người phi thường như Phi-đen đã gây ấn tượng với con. 
Anh ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng một khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng” - 
Chê Ghê-va-ra đã kể về Phi-đen Ca-xtơ-rô trong bức thư gửi cho cha mẹ năm 1955 như vậy. 

Ngày 1/1/1959, cùng với các chiến hữu của mình, Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến quân vào La 
Ha-ba-na, lật đổ chế độ độc tài thân Mỹ F.Ba-ti-xta. Sự kiện này đã mở ra một kỷ nguyên mới 
cho nhân dân Cu-ba, kỷ nguyên làm chủ vận mệnh của chính mình. 

Người kiên trì chống đế quốc bạo tàn 
Người viết tiểu sử L.Côn-men (L.Coltman) đã mô tả Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô là “người 

nhiệt huyết, tận tâm, trung thành, hào phóng và hào hiệp” nhưng luôn giữ thái độ “không khoan 
nhượng” với kẻ thù. Đó chính là chủ nghĩa đế quốc và tay sai của chúng. Bởi vậy, đạo diễn Mỹ 
Ô-li-vơ Xtôn (Oliver Stone) cũng nói về Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô như sau: “Chúng ta phải 
nhìn nhận Phi-đen như một trong những người sáng suốt, biết lẽ phải nhất trên trái đất này, một 
trong những người chúng ta cần hỏi ý kiến”. 

Ngày 17/4/1961, Mỹ đã chi 10 triệu USD và yểm trợ 1.300 lính Cu-ba lưu vong đổ bộ lên 
vùng vịnh Con Lợn. Tuy vậy, nhóm quân lưu vong này đã bị đánh tan hoàn toàn bởi quân đội 
cách mạng Cu-ba trong thời gian ngắn ngủi với hơn 1.000 tên bị bắt sống. Chính bản thân Phi-
đen Ca-xtơ-rô đã đích thân chỉ huy trận đánh trên một chiếc xe tăng T-34 dẫn đầu đội hình 
chiến đấu của quân đội Cu-ba trong cuộc chiến trên vịnh Con Lợn. Đặc biệt chiếc T-34 do ông 
chỉ huy đã bắn hạ 2 chiếc xe tăng M4 Sherman của quân lưu vong Cu-ba trong khi tham chiến. 

Ngày 1/5/1961, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô tuyên bố Cu-ba là một quốc gia xã hội chủ 
nghĩa. Ông tuyên bố: “Tại châu Mỹ La-tinh này, không có một chính phủ nào dân chủ hơn 
chính phủ cách mạng của chúng ta... Nếu ngài Ken-nơ-đi (Kennedy) không ưa xã hội chủ nghĩa, 
thì chúng ta cũng ghét chủ nghĩa đế quốc vậy”. 

Cơ quan nghiên cứu an ninh Nhà nước Cu-ba cho hay, có 637 âm mưu và 164 lần ám sát 
Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô trong giai đoạn 1958 - 2000. Các âm mưu ám sát bao gồm xì gà tẩm 
độc tố hoặc tẩm thuốc nổ, bút bi chứa một ống tiêm tẩm chất độc chết người, và thuê mafia ám 
sát... Phi-đen Ca-xtơ-rô trong năm 1959 đã đến thăm Mỹ và cầm trên tay một tờ báo ở Niu Y-
oóc viết về âm mưu ám sát mình. Khi được hỏi về âm mưu ám sát nhằm vào mình, Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô trả lời: “Ở Cu-ba, họ có xe tăng, máy bay mà cuối cùng họ vẫn phải bỏ chạy. 
Vậy thì ở đây họ định làm gì? Tôi vẫn ngủ ngon và không thấy lo lắng chút nào cả”. Vượt qua 
mọi khó khăn và âm mưu lật đổ, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô vẫn bình an vô sự. 

Tự nhận là em của Anh hùng Núp 
Sau khi cách mạng thành công, Cu-ba đẩy mạnh việc tìm hiểu cuộc kháng chiến chống 

Pháp và bọn can thiệp Mỹ của nhân dân Việt Nam, lấy đó làm bài học thực tiễn sinh động trong 
cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ của Cu-ba. Cu-ba đã cho dịch hàng loạt cuốn sách từ 
tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha như “Chiến tranh nhân dân” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
và một cuốn sách về cuộc đời Anh hùng Núp mà Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và các đồng chí 
của ông ngưỡng mộ từ lâu nhằm phổ biến rộng rãi trong nhân dân và truyền bá sang các nước 
khác ở khu vực Mỹ La-tinh. 

Cuốn sách về cuộc đời Anh hùng Núp được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và phát hành ở 
Cu-ba lập tức làm say mê Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô. Bởi vậy Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô rất 
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muốn mời Anh hùng Núp sang thăm Cu-ba. Bà Mên-ba Éc-nan-đét (Melba Hernander) - Chủ 
tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam, nhớ lại: “Chính Phi-đen Ca-xtơ-rô là người đầu tiên 
đã phát hiện ra Việt Nam và tìm thấy ở đây một tiềm năng cách mạng rất lớn, điều đang cần cho 
cách mạng Cu-ba”. 

Vào dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1964, Cu-ba tổ chức đợt đoàn kết từ 
ngày 15 đến ngày 23/7 với nhiều hoạt động độc đáo. Một nét độc đáo của đợt hoạt động đoàn 
kết này là việc Đảng, Nhà nước Cu-ba mời Anh hùng Núp, người con của núi rừng Tây 
Nguyên, một trong những biểu tượng cao đẹp của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp sang Cu-ba. Đây chính là mong muốn của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và cũng là 
của toàn thể nhân dân Cu-ba muốn tận mắt thấy Anh hùng Núp, người chỉ dùng vũ khí thô sơ 
mà cùng buôn làng đánh được giặc Pháp. 

Ngay từ giây phút đầu đặt chân đến Cu-ba, Anh hùng Núp đã thấy không khí thân mật 
như khi ở buôn làng. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng người em trai Ra-un Ca-xtơ-rô (Raul 
Castro) và người chiến sĩ Mác-xít huyền thoại Chê Ghê-va-ra đã tiếp đón Anh hùng Núp. Chủ 
tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã hỏi tuổi Anh hùng Núp rồi tự nhận là em. Bởi Anh hùng Núp sinh 
ngày 2/5/1914 còn Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô sinh ngày 13/8/1926. Nghe Chủ tịch Phi-đen Ca-
xtơ-rô nói vậy, Anh hùng Núp cười vang rồi nói: “Đồng chí ít tuổi nhưng đồng chí là chỉ huy 
cao nên là anh”. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô xua xua bàn tay rộng rồi nói: “Đã là anh em thì 
không nói đến cấp chức. Ai hơn tuổi, người đó là anh. Đồng chí Núp làm anh mới đúng! Cách 
mạng Cu-ba phải học tập kinh nghiệm những người anh em đi trước!”. Tất cả mọi người nghe 
thấy vậy đều cười vui vẻ. Bởi vì tất cả biết rằng Cu-ba luôn mong muốn học tập Việt Nam, một 
đất nước có bề dày đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đế quốc. 

Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô nói tiếp: “Nhân dân Cu-ba nhìn thấy anh còn sống, lại khỏe 
mạnh thế này là mừng rồi, vì mọi người đọc sách thấy anh khổ quá, đồng bào Tây Nguyên khổ 
quá. Thiếu đến cả muối ăn thì thật không tưởng tượng nổi! Vậy mà vẫn đánh Pháp, mà lại thắng 
bằng cung tên rất thô sơ thì thật kỳ lạ! Cuốn sách viết về anh đối với nhân dân Cu-ba là cuốn 
sách gối đầu giường đấy!”. 

Anh hùng Núp không ngờ câu chuyện của buôn làng mình, đất nước mình lại được nhân 
dân Cu-ba cảm thông, chia sẻ đến như thế. Những ngày ở Cu-ba, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã 
dặn dò Ra-un Ca-xtơ-rô và Chê Ghê-va-ra đích thân đưa Anh hùng Núp đi thăm các đơn vị 
quân đội và các nhà máy, nông trường. Tới đâu Anh hùng Núp cũng nghe nhân dân Cu-ba reo 
to: “Du kích Núp! Du kích Việt Nam! Thần thoại! Thần thoại!”. Nhân dân Cu-ba vây quanh 
Anh hùng Núp và một điệu múa bột phát chợt nổi lên. Những đôi chân họ nhún nhẩy, hai tay vỗ 
vào nhau. Anh hùng Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên của mình quá. Cũng mạnh 
mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ. Bị cuốn vào những vũ điệu đó, Anh hùng 
Núp thấy mình như đang ở buôn làng Tây Nguyên. 

Chuyến đi ấy, Anh hùng Núp phải từ biệt đất nước Cu-ba sớm hơn dự định. Bởi vì lúc đó 
hàng dàn máy bay Mỹ đang ném bom Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Cả Cu-ba biết tin đã 
ầm ầm phẫn nộ. Anh hùng Núp nóng lòng trở về nước tham gia kháng chiến chống Mỹ. Khi 
chia tay, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô gửi tặng Bác Hồ một hộp xì gà, đặc sản của Cu-ba và nhờ 
Anh hùng Núp mang giùm. Chủ tịch Phi-đen Са-xtơ-rô cũng nhờ Anh hùng Núp về thưa với 
Bác Hồ rằng: “Trong cuộc chiến đấu mới này, Việt Nam đã có Cu-ba bên cạnh”. 

Sau lần gặp Anh hùng Núp, Chê Ghê-va-ra, một đồng chí thân thiết của Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã xin rời Cu-ba cùng với đội ngũ gồm các chiến sỹ du kích kiên trung lên đường đi 
chiến đấu giải phóng các dân tộc anh em còn bị áp bức ở Mỹ La-tinh. Từ tháng 1/1965, Chê 
Ghê-va-ra rời Cu-ba để đến với Công-gô và sau đó là Bô-li-vi-a nhằm mục đích khởi động một 
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cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, để biến các nước này thành một, hai, ba và nhiều Việt Nam 
đang kiên cường chống Mỹ. Và cũng từ đấy, trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cu-ba hàng 
ngày phát đi phát lại vở kịch với nhan đề “Người anh hùng của núi rừng” về cuộc đời Anh hùng 
Núp. 

Đặc biệt, sau cuộc gặp với Anh hùng Núp, một điển hình của dân tộc Việt Nam gan góc 
đánh Pháp, đánh Mỹ, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã dành một tình cảm đặc biệt đối với cách 
mạng Việt Nam. Ngày 2/1/1966, khi nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn gay go nhất của 
cuộc đụng đầu lịch sử đối với đế quốc Mỹ, trong cuộc mít tinh có hơn 1 triệu người Cu-ba tham 
dự và khách mời của các nước đến từ ba châu: Á, Phi, Mỹ La-tinh, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô 
tuyên bố: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Lời tuyên bố chí tình ấy 
đã làm rung động cả lương tri nhân loại. Hàng ngàn thanh niên Cu-ba viết đơn tình nguyện xin 
đến Việt Nam để cùng nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. 

Trong tháng 9/1973, bất chấp sự nguy hiểm, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đến tận khu 
giải phóng Quảng Trị. Hình ảnh Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng trên chiếc xe tăng Mỹ phất 
cao lá cờ truyền thống bách chiến bách thắng của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - 
Huế mãi là biểu tượng cho tình hữu nghị Cu-ba - Việt Nam và cũng là biểu tượng cho sự hữu 
nghị chân chính của mọi thời đại. 

 

                                                                                 Nguyễn Văn Toàn 
                                            (Báo Quân đội nhân dân cuối tuần số 1092 - Ngày 4/12/2016) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MỘT VỊ ANH HÙNG CỦA THỜI ĐẠI ĐÃ RA ĐI 
 

“Phi-đen đã qua đời!”, một mẩu tin ngắn ngủi mà như có sức nặng tựa ngàn cân đè nặng 
con tim của hàng triệu triệu người yêu mến Cu-ba, hâm mộ vị lãnh tụ cách mạng mà tên tuổi đã 
thành huyền thoại ngay từ khi ông xuất hiện trên vũ đài chính trị ở Tây bán cầu với tư cách là 
Tổng Tư lệnh của đội quân khởi nghĩa đã lật đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ giành lại 
nền độc lập chân chính cho đảo quốc nhỏ bé trên biển Ca-ri-bê, để từ đó người dân nơi đây tự hào 
gọi Tổ quốc của mình là “lãnh thổ tự do đầu tiên ở Mỹ La-tinh”. 

Ông là người lãnh đạo cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista ở Cu-ba và khởi xướng 
công cuộc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Tây bán cầu. Hơn 50 năm qua dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba do ông đứng đầu, đất nước Cu-ba đã có những thay đổi sâu 
sắc chưa từng có trong lịch sử. 

Tên ông là Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ. 
Trong hơn nửa thế kỷ đứng đầu ban lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước với các chức 

danh Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước và Hội đồng Bộ trưởng đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-
ba... Một loạt chức danh cao quý nhất nhưng trong sinh hoạt đời thường ở đất nước này người dân 
từng gọi ông một cách mộc mạc mà thân tình: “Vị Tổng Tư lệnh” hoặc đơn giản hơn với hai 
tiếng “Phi-đen”, như cách xưng hô trìu mến, tin cậy giữa những người thân trong gia đình. 

 

FIDEL CASTRO 

TRONG TRÁI TIM NGƯỜI VIỆT NAM 
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Giản dị, cởi mở và tinh tế là phong cách sống của Phi-đen. Hình ảnh quen thuộc của ông 
cả trong đời thường cũng như trong các hoạt động công quyền, kể cả trong các sự kiện lễ tân 
cấp quốc gia, luôn gắn liền với bộ quân phục màu xanh ô liu. Bên trong bộ quân phục đó là một 
vĩ nhân với trí tuệ uyên bác, một nhà hùng biện, sâu sắc trong lập luận, thẳng thắn khi phê phán 
nhưng nhân ái với mọi người. Lôi cuốn người nghe, một chiến binh quả cảm, kiên định với lý 
tưởng của mình, một nhà lãnh đạo sáng suốt có tầm nhìn xa trông rộng, đấu tranh không khoan 
nhượng với kẻ thù và cái ác nhưng cũng rất nhân ái, đồng lòng vị tha đối với bạn bè, đồng đội 
và quần chúng nhân dân. Nhà báo Pháp gốc Tây Ban Nha I-gna-xi-ô Ra-mô-nét (Ignacio 
Ramonet), người đã vinh dự có những cuộc trò chuyện với Phi-đen diễn ra trong nhiều thời 
điểm khác nhau kéo dài từ đầu năm 2003 đến giữa năm 2005, tổng cộng tới 100 giờ đã nhận 
xét: “Ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào lịch sử và huyền thoại ngay khi đang 
sống. Phi-đen là một trong những người đó” và “Dưới sự lãnh đạo của Phi-đen, đất nước Cu-ba 
nhỏ bé (hơn 100.000 cây số vuông và 11 triệu dân) đã có thể thực thi chính sách của một cường 
quốc ở cấp độ thế giới, thậm chí dám đọ tay với Mỹ, mà những nhà lãnh đạo của nước đó không 
thể nào lật đổ được ông, cũng không thể nào tiêu diệt được ông, thậm chí không thể làm thay 
đổi được hướng đi của cách mạng Cu-ba”. 

Khi nói về thực thi chính sách của một cường quốc ở cấp độ thế giới, tác giả Ra-mô-nét 
muốn đề cập tới việc “chính quyền Cu-ba trong những năm 60 - 70 của thế kỷ trước đã ủng hộ 
tích cực các phong trào du kích ở nhiều nước Mỹ La-tinh như: Goa-tê-ma-la, Ni-ca-ra-goa, Cô-
lôm-bi-a, Vê-nê-du-ê-la, Bô-li-vi-a và Ác-hen-ti-na” cùng với việc Cu-ba gửi quân tình nguyện 
vượt đại dương sang châu Phi sát cánh cùng quân đội Ăng-gô-la đánh bại cuộc xâm lăng của 
các sư đoàn tinh nhuệ của chế độ A-pác-thai Nam Phi. 

Quyết đoán của Phi-đen và hành động quả cảm của Quân tình nguyện Cu-ba thực sự là 
đỉnh cao của tinh thần quốc tế chủ nghĩa và là một sự đóng góp quý báu đối với phong trào giải 
phóng dân tộc trên thế giới. Cu-ba trở thành một lá cờ, một tấm gương của chủ nghĩa quốc tế vô 
sản. Phi-đen còn là một nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc. Ông luôn là biểu tượng cao đẹp, tuyệt vời 
của một chiến sỹ cách mạng kiên cường, bất khuất, đấu tranh cho độc lập dân tộc không những 
của nhân dân mình mà của cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Đối với nhân dân Việt Nam, Phi-đen là người bạn lớn vô cùng thân thiết. Ông có công lao 
to lớn trong việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác anh 
em Việt Nam - Cu-ba. Câu nói bất hủ của ông “Vì Việt Nam nhân dân Cu-ba sẵn sàng hiến 
dâng cả máu của mình” thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của nhân dân Cu-ba đối với sự 
nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. 

Ông đã đến thăm Việt Nam ba lần đều vào những thời điểm có ý nghĩa lịch sử. Lần đầu 
tiên vào năm 1973 khi cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân 
ta bước vào giai đoạn mới mang tính quyết định. Ông là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu 
tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng trên tuyến lửa Quảng Trị, một sự kiện có ý 
nghĩa chính trị đặc biệt trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và đã gây tiếng vang trong dư 
luận quốc tế. Chuyến thăm Việt Nam thứ hai của Phi-đen vào năm 1995 khi đất nước ta triển 
khai sâu rộng công cuộc đổi mới và chuyến thứ ba vào năm 2003 khi chúng ta bước vào thiên 
niên kỷ mới tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước. 

Trong trái tim mỗi người Việt Nam, hình ảnh và tình cảm của Phi-đen là hiện thân cao 
đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng, của tình đồng chí, anh em thắm 
thiết, một hình mẫu cao đẹp trong quan hệ quốc tế ở thời đại ngày nay. 
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Phi-đen ra đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với cách mạng, đất nước và nhân dân Cu-
ba, cũng là sự mất mát lớn lao của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Đối với tôi, người đã có sự may mắn và vinh dự được gặp Phi-đen nhiều lần trong thời 
gian học tập và công tác ở Cu-ba, những ấn tượng về vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cu-ba anh 
em thật sâu sắc, khó phai. Cũng giống như Bác Hồ kính yêu của chúng ta, Phi-đen thực sự là 
một anh hùng của thời đại, một trong những vĩ nhân đã góp phần kiến tạo nên lịch sử và sẽ sống 
mãi cùng lịch sử. 

Dù ở cách xa nửa vòng trái đất, nhưng những tình cảm trân quý, sự gắn bó thủy chung của 
lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đối với cách mạng Việt Nam sẽ sống mãi trong lòng các thế hệ người 
dân Việt Nam. Ông mãi mãi là người bạn lớn, người bạn vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Cho 
phép tôi thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, bằng những dòng viết này thay cho nén 
nhang tưởng nhớ tới ông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Cu-ba anh em. 

 

                                                                                   Nguyễn Duy Cương  
                                                  Phó chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba 
                                                      (Báo Quân đội nhân dân số 19991 - Ngày 27/11/2016) 
 

 
 

CÂU CHUYỆN VỀ LÃNH TỤ FIDEL CASTRO QUA KÝ ỨC CỦA NHÀ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN 
 

Những ngày này, người dân Cuba nói riêng và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên 
toàn thế giới nói chung đều vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel 
Castro. Đặc biệt trong trái tim của cán bộ cách mạng Việt Nam, những người đã từng được 
gặp và làm việc cùng vị lãnh đạo Cuba đều không thể quên hình ảnh một nhà cách mạng 
lỗi lạc, người đã dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Phóng viên báo Đời sống và pháp luật 
đã có cuộc trò chuyện với ông Vũ Xuân Hồng, Đại biểu Quốc hội Khóa X, XI, XII, XIII, 
nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, để nghe ông chia sẻ về những 
kỷ niệm, những tình cảm của mình đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Cuba. 

Vị lãnh tụ có tài hùng biện 
Phóng viên gặp ông Hồng vào chiều muộn một ngày sau khi thông tin Chủ tịch Cuba 

Fidel Castro từ trần đã được Chính phủ Việt Nam thông báo. Ông Hồng chậm rãi kể cho 
phóng viên nghe những câu chuyện ông được biết, những kỷ niệm với người anh hùng 
cách mạng Cuba Fidel Castro. 

“Trong sự nghiệp công tác của mình, tôi đã may mắn được một lần gặp lãnh tụ Fidel 
từ xa và 4 lần được trò chuyện, làm việc cùng Người. Tuy ít như vậy, nhưng với tôi, lãnh 
tụ Fidel để lại một ấn tượng sâu sắc về một người anh hùng, một người đàn ông có bộ 
râu rậm, rất đẹp, có tài hùng biện xuất sắc”, ông chia sẻ. 

“Xúc động vô cùng những lần gặp lãnh tụ Fidel, tôi thực sự không hề thấy có bất cứ 
cách biệt nào giữa một vị lãnh tụ và người anh em Việt Nam, lúc nào Người cũng ân cần, 
chân thành. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm lần cuối lãnh tụ sang thăm Việt Nam năm 2003, lúc 
chúng tôi tới chào, lãnh tụ đã hỏi: “Hội viên hội Việt Nam - Cuba của các đồng chí có bao 
nhiêu người?”. Tôi mạnh dạn trả lời: “Hội viên chúng tôi có 88 triệu người (tức cả dân tộc 
Việt Nam)”. Lúc đó lãnh tụ Fidel Castro ôm lấy tôi và nói: “Cảm ơn đồng chí, chúng tôi 
hiểu đấy là Việt Nam”, ông nhớ lại. 

Khi được hỏi, ấn tượng sâu sắc nhất của ông về lãnh tụ Cuba là gì, ông Hồng trả lời, 
đó chính là tài hùng biện. “Tôi vẫn nhớ như in năm 1979, khi sang Cuba tham dự Liên 
hoan Sinh viên, thanh niên quốc tế được tổ chức tại Đồi Lê Nin. Giữa hàng nghìn học sinh, 
sinh viên quốc tế hừng hực khí thế yêu nước, giọng nhà lãnh đạo vang lên trầm hùng. Lãnh 
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đạo Fidel nói về tinh thần của nhân dân Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé nhưng đã đứng lên 
chiến đấu giành độc lập. Người căn dặn thanh niên thế giới nên học tập Việt Nam và quan 
trọng nhất luôn nhớ tới tình đoàn kết hữu nghị quốc tế”, ông Hồng nói. 

Không những vậy, ông Hồng còn kể nghe chuyện ông được biết về lãnh tụ Cuba Fidel 
Castro. Trong cuốn sách ghi lại bài phỏng vấn của lãnh đạo Fidel tên gọi 100 giờ với Fidel, 
cựu Chủ tịch Cuba lý giải vì sao ông để râu, không liên quan đến hình thức mà vì lãnh tụ 
Fidel Castro muốn tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Để râu để nhớ lại những năm tháng 
chiến đấu gian khổ chống chế độ Batista, nhớ những người anh em, những chiến sỹ đã 
từng nằm gai nếm mật với mình. 

Người bạn chân thành của Việt Nam 
Như một cuốn phim quay chậm, người cán bộ cách mạng Việt Nam nói về những 

năm tháng đất nước khó khăn, thì một trong những quốc gia giúp đỡ hết mình, trọn vẹn cả 
về vật chất lẫn tinh thần chính là Cuba và tiêu biểu là lãnh tụ Fidel. 

“Đối với mỗi người dân Việt Nam, nhớ tới lãnh tụ Fidel không phải vì câu nói nổi tiếng 
“Vì Việt Nam, nhân dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, mà tôi còn muốn kể 
cho các bạn nghe lãnh tụ Cuba đã hy sinh giúp đỡ Việt Nam như thế nào. Tôi nhớ những 
năm 60 của thế kỷ trước, lãnh tụ Fidel đã đề nghị với Đảng, Nhà nước ta: “Châu Mỹ Latinh 
bấy giờ có 28 quốc gia, các đồng chí cần chuẩn bị đào tạo 28 đại sứ tương lai của Việt 
Nam tại những quốc gia đó. Và, Cuba xin được nhận phần trách nhiệm đó”. Ngày đó, lãnh 
tụ Fidel đã có tầm nhìn xa rộng như vậy, dù đất nước Cuba bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn 
nhưng đã đào tạo miễn phí cho bao thế hệ cán bộ nguồn của Việt Nam qua học tập. Để rồi 
rất may mắn, những thế hệ hạt nhân đầu tiên ấy thực sự đã trở thành đại sứ của Việt Nam 
tại các nước khu vực Mỹ Latinh. Trên hòn đảo Thông, đảo Thanh Niên (các địa danh của 
Cuba) hàng trăm, hàng vạn thanh niên ở các quốc gia châu Phi, Mỹ Latinh, những nước 
anh em như Việt Nam đã được Cuba giúp đỡ đào tạo trở thành những trí thức, những nhà 
khoa học giúp đỡ đất nước”, ông Hồng tâm sự. 

Đã từng nhiều lần sang công tác tại Cuba, ông Hồng rất ngạc nhiên bởi không ở đâu 
trên thế giới lại có một đất nước đặt tên các địa danh, công trình mang tên nhà cách mạng 
Việt Nam. Đó là tượng đài Bác, quảng trường Hồ Chí Minh, công viên Nguyễn Văn Trỗi, 
trường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, làng Bến Tre. Không chỉ vậy những người dân Cuba 
khi sinh con ra còn thân thiết đặt tên cho con là Sáu, là Định. Họ phải thực sự coi Việt Nam 
như quê hương, Tổ quốc mình thì mới có những hành động thiêng liêng đến vậy. 

Thế hệ trẻ hiện nay từng biết về tình cảm của lãnh tụ Cuba đối với nhân dân Việt 
Nam, nhưng để hiểu, cảm nhận thật rõ ràng thì thật khó. Là cán bộ thực hiện công tác đối 
ngoại, ngoại giao nhân dân nhiều năm, ông Hồng khẳng định: “Nếu như lãnh tụ Fidel từng 
nói trong chiến đấu, Cuba sẵn sàng đổ máu vì Việt Nam thì khi hòa bình Cuba sẵn sàng đổ 
mồ hôi vì Việt Nam. Lãnh tụ Cuba là người đầu tiên trong lúc Việt Nam khó khăn nhất xin 
xóa nợ cho Việt Nam. Ở giai đoạn khó khăn như thế, nhưng những công lao của lãnh tụ 
Fidel đối với Việt Nam đã đi vào huyền thoại”. 

“Nhìn vào những di huấn, di sản, tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Fidel, tôi tin rằng 
nhân dân Cuba tiếp tục sự nghiệp mà Người đã mơ ước, xây dựng. Đất nước Cuba sẽ 
vượt qua khó khăn để phồn vinh, tươi đẹp. Tôi mong mỗi thế hệ người dân Việt Nam luôn 
ghi nhớ công ơn của lãnh tụ Cuba. Bởi, ở Người sáng lên tình cảm, tinh thần quốc tế trong 
sáng vô tư của nhân dân Cuba”, ông Vũ Xuân Hồng chia sẻ. 

  

                                                                                         Phương Anh  
                                                        (Báo Đời sống và pháp luật số 144 - Ngày 30/11/2016) 
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FIDEL VÀ CUBA: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ! 
 

Viết về Fidel thật khó. Đơn giản bởi vì 
ông là một lãnh tụ kiệt xuất của đất nước và 
nhân dân Cuba anh hùng, một nhà lãnh đạo 
tài ba có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc tới 
phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc và 
cánh tả ở Á, Phi, Mỹ Latinh, một chính trị 
gia uyên bác được cả thế giới nể phục, một 
biểu tượng tuyệt vời về sự trung thành với lý 
tưởng, một chiến sỹ quốc tế vô sản đích thực 
và một người bạn lớn của nhân dân Việt 
Nam. 

Nhưng trước tiên phải xin lỗi bạn đọc 
là người viết đã không bắt đầu bằng tên, họ, 
chức vụ đầy đủ của Chủ tịch Fidel Castro 
Ruz. Lý do là: Giống như người Việt Nam 
thưởng gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cái 
tên trìu mến: Bác Hồ. Ở Cuba, tất cả người 
dân đều gọi lãnh tụ của mình bằng cái tên 
Fidel, vừa giản dị, vừa gần gũi. Và người viết 
bài này cũng cảm thấy mình như một 
“Cubano” (người Cuba) đích thực. 

Thú thật, dù đã biết Fidel mang trọng 
bệnh từ nhiều năm nay, tin ông mất vẫn làm 
tôi bàng hoàng vì mới đó ông còn tiếp Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang lúc ở thăm Cuba. 
Bàng hoàng còn bởi với cả gia đình tôi, Cuba 
luôn được coi là Tổ quốc thứ hai. Tính tổng 
cộng, chúng tôi và hai con của mình đã học 
tập và công tác ở Quốc đảo Tự do trên 40 
năm. 

Một nhà thuyết khách vừa hùng biện 
vừa hiền triết 

Trong 5 năm học và trên 8 năm làm 
phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt 
Nam tại Thủ đô La Habana trong những giai 
đoạn khác nhau, tôi có vinh dự vài lần được 
gặp mặt và dịch cho Fidel khi ông tiếp các 
đoàn đại biểu Việt Nam. Còn nghe ông diễn 
thuyết trực tiếp hoặc qua truyền hình tại 
Quảng trường Jose Marti, Cung Cách mạng ở 
Thủ đô La Habana, hay tại các cuộc mít tinh 
ở khắp đất nước Cuba thì không thể kể hết. 
Ngay trong lúc tôi đang viết những dòng này, 
hình ảnh Fidel hiện về lồng lộng, trong bộ 

quân phục màu xanh ô liu, đầu đội mũ lưỡi 
trai, bộ râu bác học, tay vung lên cùng giọng 
nói sang sảng: “Viva Cuba, Patria o Muerte, 
Venceremos” (Cuba muôn năm, Tổ quốc hay 
là chết, chúng ta nhất định thắng). Tôi cũng 
đang nhìn thấy cả một biển người lắng nghe 
như nuốt từng chữ của vị Tư lệnh để rồi sau 
đó rùng rùng hô vang theo khẩu hiệu của 
Fidel mỗi khi bài diễn văn kết thúc. 

Tất cả những ai từng gặp và nghe Fidel 
nói chuyện, dù chính kiến chính trị khác 
nhau, đều phải thừa nhận ông là một nhà 
thuyết khách tuyệt vời, trước tiên vì ngọn lửa 
cách mạng hừng hực trong ông, vì niềm tin 
bất diệt vào lý tưởng và con đường đã chọn, 
và cũng vì trí thức uyên bác, sự vi diệu trong 
nghệ thuật sử dụng ngôn từ, sự thẳng thắn, 
chân thành và dí dỏm của ông trước người 
đối thoại. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn 
người Colombia, Gabriel Garcia Marquez, 
giải thưởng Nobel Văn học và tác giả của 
những tác phẩm để đời như “Trăm năm cô 
đơn; Mùa thu trưởng lão; Tình yêu thời thổ 
tả...” đã viết: “Tài nói chuyện của Fidel ở 
mức kỳ ảo. Ba giờ liên tục là mức trung bình 
của một cuộc nói chuyện với ông. Và cứ ba 
giờ một trôi qua như thế thì một ngày ngắn 
chỉ như một làn gió thổi”. Fidel có thể nói 
liền một mạch từ sáng đến tối về bất cứ đề tài 
nào, từ chính trị, lịch sử, kinh tế đến văn hóa, 
xã hội, tôn giáo, thể thao mà người nghe vẫn 
luôn cuốn hút. Ông làm cho người nghe đi từ 
bất ngờ này đến bất ngờ khác, có thể dẫn 
hàng trăm số liệu chính xác tuyệt đối dù là về 
tình hình Cuba hay quốc tế mà không cần bất 
cứ một thứ giấy tờ gì. 

Sức hút của Fidel lớn đến mức chỉ sau 
lần đầu gặp mặt, vua bóng đá thế giới 
Maradona đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt của 
lãnh tụ Cuba, sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai 
nếu người đó dám đụng đến thần tượng của 
mình. Chả thế mà khi nhận được tin Fidel từ 
trần, Maradona đã viết trên tài khoản 
Facebook của mình: “Đối với tôi Fidel đã, 
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đang và sẽ là vĩnh cửu, là người duy nhất và 
vĩ đại nhất. Trái tim tôi đau đớn vì thế giới 
mất đi nhà thông thái lớn nhất của mình... 
Fidel mãi mãi là Tư lệnh và người bạn của 
tôi”. 

Một tình yêu sâu nặng với Việt Nam 
Nếu như Jose Marti, nhà tư tưởng, nhà 

cách mạng và nhà văn hóa kiệt xuất của đất 
nước Cuba trong thế kỷ 19 được coi là người 
Cuba đầu tiên gieo hạt hữu nghị và đoàn kết 
với Việt Nam bằng bài ký: “Một cuộc dạo 
chơi trên đất nước của người An Nam”, được 
viết với sự trìu mến sâu sắc, đăng trên Tạp 
chí Tuổi Vàng của Mỹ năm 1889, thì Chủ 
tịch Fidel Castro là người phát triển tình cảm 
tốt đẹp đó lên mức cao nhất kể từ khi cách 
mạng Cuba thành công (1/1/1959) cho đến 
nay. 

Trong suốt những năm Việt Nam tiến 
hành cuộc kháng chiến chống Mỹ để giành 
độc lập và tự do, Fidel luôn là người khởi 
xướng ra các phong trào đoàn kết và ủng hộ 
Việt Nam. Trong rất nhiều bài diễn văn của 
mình, ông đã kịch liệt lên án cuộc chiến tranh 
phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. “Vì 
Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu 
của mình”; “Tình đoàn kết với Việt Nam là 
tuyệt đối và vô điều kiện” là những câu nói 
bất hủ của Fidel mà nhân dân Việt Nam mãi 
mãi ghi nhớ với sự biết ơn sâu sắc. Có một 
chi tiết ít được nhắc tới của một thời đã qua, 
đó là năm 1972, Mỹ đưa tới cuộc bỏ bom 12 
ngày đêm bằng B52 xuống Hà Nội, Chủ tịch 
Fidel đã dũng cảm tuyên bố: “Lúc này thái 
độ đối với Việt Nam là hòn đá thử vàng của 
phẩm chất những người cộng sản”. Cần phải 
nhớ bối cảnh của câu nói đó vì Liên Xô và 
Trung Quốc cũng là hai nước viện trợ lớn 
nhất cho Cuba, một bên là vũ khí, một bên là 
đồ dùng và nhu yếu phẩm. Cũng trong những 
năm tháng đó, Fidel luôn ưu ái đón tiếp rất 
nhiều đoàn đại biểu Việt Nam sang Cuba, 
đặc biệt là các đoàn của Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam và các đoàn 
anh hùng, dũng sỹ diệt Mỹ. Ông thường hỏi 
cặn kẽ về cuộc chiến đấu và đời sống của các 

chiến sỹ, tiếp họ thân mật như người trong 
gia đình, bỏ qua các nghi thức ngoại giao. 
Fidel cũng nhiều lần đến thăm cơ quan đại 
diện của Việt Nam tại La Habana. Các ngày 
tết âm lịch, ông thường tặng sứ quán, tùy 
viên quân sự, thương vụ, thông tấn xã, mỗi 
cơ quan một con cá hồng nặng cả chục cân. 
Và ai cũng biết Fidel là nguyên thủ quốc gia 
đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải 
phóng ở Quảng Trị, trong khi chúng ta còn 
đang tiến hành cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu 
nước. 

“Cuba - Việt Nam đoàn kết nhất định 
thắng” 

Trong những lần tham dự các cuộc mít 
tinh đoàn kết với Việt Nam do các đoàn thể 
của Cuba tổ chức, có hai câu khẩu hiệu mà 
chúng tôi, những người Việt Nam và Cuba, 
thường hô vang đó là “ Cuba - Việt Nam, 
unidos, venceran” và “Việt Nam, seguro a los 
yanquis dale duro” (Cuba - Việt Nam, đoàn 
kết nhất định thắng và Việt Nam chắc chắn 
cho Mỹ một đòn đau quắn). 

Cũng có thể nói trong những năm Việt 
Nam chống Mỹ cứu nước, không có một nơi 
trên thế giới có một phong trào đoàn kết với 
Việt Nam lớn mạnh và sâu rộng như ở Cuba. 
Mạng lưới Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam 
phát triển không chỉ ở thành phố mà ở cả 
nông thôn, không chỉ ở cấp thành phố, tỉnh 
hay quận, huyện mà xuống tận cấp phường, 
khu phố. Cũng ít nước nào trên thế giới mà 
những cái tên như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Thị Định lại được nhắc nhiều 
đến thế như ở Cuba. Không chỉ thế, Cuba 
còn có làng Bến Tre, trường Nguyễn Văn 
Trỗi, trường Võ Thị Thắng và hàng trăm cơ 
sở mang tên các anh hùng, liệt sỹ của Việt 
Nam ở khắp đất nước. 

Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt 

trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

(1961), là nước đầu tiên thành lập Ủy ban 

Đoàn kết với Việt Nam (tháng 9/1963) và 

cũng là nước đầu tiên đặt sứ quán bên cạnh 

Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam tại 

vùng giải phóng (tháng 7/1967). Còn nhớ khi 



“Lãnh tụ Fidel Castro - Người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 1/2017 42 

Mỹ mở cuộc bao vây phong tỏa cảng Hải 

Phòng, hai con tàu của Cuba - Jigue và Imias 

- đã vượt qua bom mìn để mang hàng viện 

trợ đến Việt Nam. Không chỉ ủng hộ Việt 

Nam về chính trị, Cuba cũng hết lòng giúp 

đỡ Việt Nam về kinh tế. Trong những năm 

chiến tranh ác liệt, mỗi năm Cuba tặng nhân 

dân ta 100 tấn đường, vẫn còn đó 5 công 

trình kinh tế - xã hội mà Cuba tặng nhân dân 

Việt Nam sau kháng chiến thành công: 

Khách sạn Thắng Lợi, Trại gà Lương Mỹ, 

Trại bò Mộc Châu, Đường Xuân Mai - Ba Vì 

và Bệnh viện Đồng Hới - Quảng Bình, đồng 

thời tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh. 

Không thể kể hết trong một bài viết 
những ký ức về Fidel và Cuba cũng như về 
tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước 
Việt Nam và Cuba. Đó là một tài sản vô giá 
mà hai Đảng, Nhà nước và nhân dân đều trân 
trọng. 

Lưu Vạn Kha 
Nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam 

thường trú tại Cuba 
(Báo An ninh thủ đô số 601   

Ngày 4/12/2016) 
 

 
 

“VÌ VIỆT NAM, CUBA SẴN SÀNG HIẾN DÂNG ĐẾN CẢ MÁU CỦA MÌNH” 
 

Năm 1969, khi còn là sinh viên năm thứ nhất, tôi đã có may mắn được gặp trực tiếp 
Chủ tịch Cuba Fidel Castro khi phiên dịch cho đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam do ông Trần Bửu Kiếm dẫn đầu thăm Cuba. 

Sức hấp dẫn rất lớn 
Trong cuộc gặp, ông Fidel có hỏi tôi đang làm ở bộ phận nào. Khi biết tôi là sinh viên, ông 

nói: “Nhìn đồng chí, tôi lại nhớ thời kỳ còn hoạt động sinh viên”. Fidel từng là lãnh tụ sinh viên 
và đã tham dự rất nhiều hội nghị quốc tế thanh niên, sinh viên ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là lần 
gặp ông trực tiếp đầu tiên của tôi. 

Thời gian tôi học tập ở Cuba (1967 - 1971) cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của 
Việt Nam đang diễn ra ác liệt. Thời kỳ đó, tin tức về Việt Nam xuất hiện thường xuyên trên đài, 
báo Cuba. Trong thời gian học đại học ở Cuba thì tất cả những lần Fidel nói chuyện, tôi cũng như 
các sinh viên Việt Nam khác đều đi nghe. Mỗi cuộc nói chuyện của ông đều kéo dài từ 3 - 5 tiếng 
nhưng chúng tôi đều nghe từ đầu đến cuối. Đồng chí phụ trách sinh viên Việt Nam lúc đó có nói 
Fidel nói chuyện thì dù trời mưa to cũng không có ai đi tránh mưa mà tất cả đều đứng yên lắng 
nghe. Từ đó đến nay đã gần 50 năm, tôi hầu như không bỏ sót bài phát biểu nào của ông. Kể cả 
lúc không có ở Cuba thì đều tìm xem hoặc đọc lại. Trực tiếp dự các buổi diễn thuyết của Fidel thì 
có thể thấy ông có một sức hấp dẫn rất lớn với các đối tượng thành phần xã hội. 

Năm 1966, Fidel phát biểu tại Hội nghị đoàn kết nhân dân Á, Phi, Mỹ Latin và ông đã có 
một câu nói được xem là biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa 2 nước. Cần nhớ là tổ 
chức hội nghị này có công lớn của Cuba nhằm kết nối phong trào đoàn kết châu Mỹ Latin với 
châu Phi và châu Á đã có trước đó. Thời điểm ấy, báo chí phương Tây nói Cuba thiếu thốn đủ 
mọi thứ vì gửi phương tiện sang giúp Việt Nam đánh Mỹ. Đáp lại, Fidel cho biết thông tin đó chỉ 
đúng một phần thôi. Cuba ủng hộ đường và thuốc men cho Việt Nam còn các loại hàng hóa khác 
thì không phải, nhưng ông khẳng định nếu điều đó là sự thật thì cũng không có gì sai cả. “Vì Việt 
Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết với Việt Nam 
của Cuba nói chung và Fidel nói riêng đã dấy lên phong trào đoàn kết ở Mỹ Latin với Việt Nam 
rất mạnh mẽ cho đến khi chúng ta thống nhất đất nước. 

Sau này trực tiếp tham gia các đoàn cấp cao thăm Cuba, tôi càng thấy ấn tượng về tình cảm 
sâu đậm của Fidel cũng như người dân Cuba dành cho Việt Nam. Quan niệm của Fidel là Việt 
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Nam kháng chiến chống Mỹ không chỉ vì riêng Việt Nam mà còn vì các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới. Vì thế, đoàn kết với Việt Nam là lương tâm, trách nhiệm của Cuba cũng như các dân 
tộc Á, Phi, Mỹ Latin. 

3 lần đến Việt Nam  
Fidel từng đến thăm Việt Nam 3 lần. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra từ năm 1973. Ông là 

nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới tới Quảng Trị, vùng giải phóng Nam Việt Nam, sau 
khi Hiệp định Paris được ký kết (1/1973). Trong chuyến thăm đó, Fidel đã nhắc lại câu nói 
trong thời chiến Cuba đã sẵn sàng vì Việt Nam mà hiến dâng cả máu của mình thì Cuba tin 
tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng. Đến khi hòa bình, Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi để góp 
phần xây dựng lại Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn gấp 10 lần như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hằng mong muốn. Những câu nói như thế đã in đậm trong lòng nhân dân Việt Nam về tình đoàn 
kết giữa 2 nước. Cũng trong chuyến thăm, Fidel quyết định giúp Việt Nam làm đoạn đường nối 
Quảng Bình - Quảng Trị với suy nghĩ sau này, khi giải phóng miền Nam phải có đường để các 
phương tiện cơ giới như xe tăng, pháo di chuyển. Đoạn đường này hiện đã trở thành một phần 
của đường Hồ Chí Minh. Sau đó, Cuba tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế - xã hội gồm khách 
sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, đoạn đường Sơn Tây - Xuân Mai mà hiện vẫn còn rất tốt, nông trường 
bò sữa Mộc Châu với 1.200 con bò thụ thai ở Cuba và đẻ ở Việt Nam, nông trường gà ở Lương 
Mỹ (Hòa Bình) sau thành nơi cung cấp giống gà cho cả miền Bắc và một bệnh viện 500 giường 
ở Đồng Hới (Quảng Bình). Có thể nói tình cảm của Fidel với Việt Nam trước sau như một, 
cùng chiến đấu, hỗ trợ nhau, ưu tiên, ưu đãi nhau phát triển đất nước xây dựng chủ nghĩa xã 
hội... 

Sau này trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007, Fidel có 
nói: “Tình đoàn kết Cuba - Việt Nam là biểu tượng của thời đại”. Đó là nhận định có tính tổng 
kết cao về tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước. Qua những lần dự các cuộc gặp của các đồng chí 
lãnh đạo cấp cao nước ta và Fidel, tôi nhận thấy tình cảm sâu đậm thực sự, có lẽ xuất phát từ 
hoàn cảnh lịch sử cùng là thuộc địa đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội... 

Cuba là nước nhỏ, chỉ có 11 triệu dân ở cạnh một nước lớn là Mỹ, bị bao vây cấm vận hơn 
nửa thế kỷ nhưng Cuba rất kiên cường, dũng cảm. Mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama đã 
tuyên bố chính sách bao vây, cấm vận là hết sức lỗi thời và đã bắt đầu tiến hành quá trình bình 
thường hóa quan hệ. Chưa hết, đất nước Cuba do Fidel lãnh đạo mang tinh thần quốc tế vô sản 
rất cao. Cuba đã từng giúp rất nhiều dân tộc ở Mỹ Latin, châu Phi trong công cuộc giải phóng 
dân tộc của mình. Quan niệm của Fidel và cách mạng Cuba đó là “Tổ quốc là nhân loại”. Vì 
vậy, với các nước bị áp bức thì Cuba dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quốc tế vô sản 
vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Điển hình có thể kể đến Namibia, Angola, Nam Phi... 

Là một người có hàng chục năm công tác, học tập, làm việc với Cuba, với tôi, việc lãnh tụ 
Fidel Castro qua đời là mất mát to lớn với nhân dân Cuba cũng là phong trào giải phóng dân tộc 
thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Những di sản mà Fidel để lại là những tài sản quý báu 
cho Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba. Mong rằng các thế hệ tiếp theo của Cuba sẽ tiếp tục 
trung thành với đường lối con đường đã được ông lựa chọn, phấn đấu hơn nửa thế kỷ qua, tiếp 
tục đạt được thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Đó là niềm tin của tôi. 

 

                                                                                    Phạm Tiến Tư 
                                                       Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba,  

                                                      nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba 
                                                    Trường Sơn (Ghi) 

                                                                (Báo Thanh niên số 332 - Ngày 27/11/2016)  
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CỰU DU HỌC SINH VIỆT NAM KỂ CHUYỆN ĐI CHẶT MÍA VỚI LÃNH TỤ CUBA FIDEL 
 

Ông Nguyễn Xuân Thử 
nhớ lại kỷ niệm khi là du học 
sinh Việt Nam ở Cuba từng 
được gặp lãnh tụ Fidel 
Castro. 

“Khi nghe tin nhà lãnh tụ, 
người hùng Mỹ Latinh, nhân 
vật huyền thoại Fidel Castro ra 
đi mà trái tim tôi vô cùng đau 
xót. Tôi không thể nào diễn tả 
được cảm xúc đó bằng lời…” - 
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thử, 
cựu du học sinh Cuba những 
năm 1960 (cựu sinh viên khóa 
1, đại học Kiến trúc Hà Nội, 
1961 - 1966) chia sẻ. “Đến bây 
giờ, tôi vẫn chưa quên được 
cảm giác đau nhói đó. Và điều 
ân hận nhất là tôi biết tin cụ ra đi 
quá muộn”. 

Ông Thử nghẹn ngào: 
“Tôi rất buồn, hôm cụ Fidel 
Castro mất là gia đình có việc 
nên không xem được tivi, nghe 
đài. Đến hôm sau khi mở báo 
mạng mới biết ông Fidel đã 
mất. Lúc đó tôi cảm thấy mình 
có lỗi rất lớn với Fidel Castro. 
Tôi mở báo mạng, tìm đọc các 
bài viết về ông, về đất nước 
Cuba thân yêu. Đặc biệt là cảm 
giác của người dân Việt Nam và 
thế giới khi đón nhận thông tin 
này như thế nào”. 

“Chưa có dân tộc nào yêu 
quý Việt Nam chân thành như 
Cuba. Với nhân dân Cuba, họ 
coi những người Việt Nam là 
những anh hùng thực sự. Trong 
mắt các du học sinh Việt Nam 
tại Cuba những năm 1960 thì 
Cuba là một dân tộc anh hùng, 
giàu lòng nhân ái và văn 
minh…” - ông Thử nhớ lại. 

Ông Nguyễn Xuân Thử 
sang thực tập sinh tại Cuba vào 
năm 1969, trong đoàn có 10 
người của Bộ Kiến trúc. 3 năm 
sau, ông Thử về nước. Năm nay 
gần 80 tuổi nhưng ông Nguyễn 
Xuân Thử vẫn nhớ như in 
những hình ảnh và kỷ niệm của 
ông đối với đất nước Cuba anh 
em. 

Hồi tưởng lại kỷ niệm 
xưa, ông Nguyễn Xuân Thử kể: 
“Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là 
khoảng cuối năm 1969, đầu 
năm 1970, Cuba phấn đấu 10 
triệu tấn đường, một trong 
những mô hình phát triển kinh 
tế lớn của Cuba thời bấy giờ. 

Việt Nam cũng thể hiện 
sự ủng hộ Cuba bằng việc 
hưởng ứng Ngày Việt Nam trên 
đồng mía. Tất cả cán bộ Đại sứ 
quán, thực tập sinh, sinh viên 
Việt Nam đều đi chặt mía. Đáp 
lại tình cảm nồng ấm đó, chỉ có 
cán bộ Đại sứ quán và thực tập 
sinh, sinh viên Việt Nam được 
chặt mía cùng khu vực với Bộ 
Chính trị của Cuba. 

Ông Fidel Castro mặc 
quân phục cũng đi chặt mía 
cùng với chúng tôi. Mỗi người 
dân Cuba chặt bao nhiêu mía thì 
Fidel Castro cũng chặt khối 
lượng mía như thế, thậm chí còn 
nhiều hơn. 

Chúng tôi chặt đến 11h 
trưa thì nghỉ. Sau đó, ông Fidel 
Castro mời tất cả Đại sứ quán 
với các chuyên gia Việt Nam 
ngồi lại nói chuyện. Mọi người 
quây quần xung quanh nghe 
ông Fidel nói. Chúng tôi cảm 
nhận được những tình cảm gần 

gũi, thân tình, ấm áp từ một lãnh 
tụ dành riêng cho những người 
Việt Nam xa quê”. 

Kỷ niệm thứ 2 đối với 
ông Thử là được nghe lãnh tụ 
Fidel Castrol nói chuyện ở 
Quảng trường Cách mạng. Ông 
Fidel đã nói chuyện 6 tiếng 
đồng hồ mà không cần văn bản. 
Câu chuyện của ông nói chủ 
yếu về cách mạng Cuba, cách 
mạng thế giới và đặc biệt là nói 
đến Việt Nam. “Tôi còn nhớ, đi 
đến đâu, ông Fidel Castrol cũng 
nói: “Vì Việt Nam - Cuba sẵn 
sàng hiến dâng cả máu của 
mình”. 

“Chúng tôi chỉ là nghiên 
cứu sinh, thực tập sinh nhưng 
khi về vùng sâu, vùng xa thấy 
họ đón tiếp trọng thị quá. Chúng 
tôi về thăm trường mà học sinh 
đứng hai bên đường cầm cờ 
Việt Nam và cờ Cuba vẫy 
chào” - ông Thử kể. 

Đối với ông Thử, Fidel 
Castro là một vị lãnh tụ rất đặc 
biệt, ông chưa bao giờ quên 
cảm nhận đặc biệt khi được gặp 
vị lãnh tụ trên cánh đồng mía 
một cách rất gần gũi. 

Ông nói: “Tình cảm của 
nhân dân Cuba đối với lãnh tụ 
Fidel Castro giống như nhân 
dân Việt Nam đối với Bác Hồ 
kính yêu. Hình ảnh người dân 
Cuba khóc thương ông Fidel 
Castrol gợi cho tôi nhớ lại người 
dân nước mình khóc Bác Hồ 
mất. Đây là lần thứ 2, trái tim 
của tôi lại nhỏ máu”. 

 

Thu Thủy 
(baomoi.com   

Ngày 4/12/2016) 
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RƠI LỆ NHỮNG DẤU XƯA VỚI LÃNH TỤ FIDEL CASTRO 
 

Mấy hôm nay Quảng Bình mưa, chúng tôi về Khu Giao tế Quảng Bình, nơi lưu giữ nhiều 
kỷ niệm, kỷ vật về Người anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước Cuba anh em. Lãnh tụ 
Fidel Castro đã đi xa nhưng những kỷ niệm về Người vẫn ăm ắp trong lòng người dân vùng cát, 
chiếc giường năm nào vị lãnh tụ nghỉ lại vẫn còn đây, chiếc tẩu thuốc lá, chiếc cạc vizit... của 
Fidel Castro đang được lưu giữ và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba được lãnh tụ Fidel 
Castro tặng năm nào vẫn đang hàng ngày là chỗ dựa cho người dân về sức khỏe. Viết về lãnh tụ 
Fidel Castro, nhớ những kỷ niệm về Người mà nước mắt lại rưng rưng. 

Ngày 29/11/2016, thắp nén hương thành kính tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro ở Đại sứ 
quán Cuba ở Hà Nội, tất cả mọi người trong đoàn từ vùng cát Quảng Bình đều rưng rưng rơi lệ. 
Khi được giới thiệu về đoàn đến viếng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đều xúc động vì biết 
Quảng Bình là nơi lãnh tụ Fidel Castro đã từng đến, ở lại và để lại nhiều kỷ niệm, kỷ vật. Bác sỹ 
Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba đóng tại Đồng Hới, 
Quảng Bình (Bệnh viện do lãnh tụ Fidel Castro trao tặng khi Người vào thăm Quảng Bình) 
thành kính ghi vào sổ tang: “Tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, 
Đồng Hới, Quảng Bình vô cùng thương tiếc lãnh tụ Fidel Castro, vị lãnh tụ kính yêu, nhà lãnh 
đạo kiệt xuất, huyền thoại của đất nuớc Cuba anh em. Chúng tôi đời đời ghi nhớ công ơn và 
những tình cảm quý báu mà đồng chí Fidel Castro đã dành cho nhân dân Việt Nam nói chung 
và nhân dân Quảng Bình nói riêng. Chúng tôi nguyện học tập tấm gương đạo đức của đồng chí 
và tiếp tục xây dựng phát triển bệnh viện ngày càng hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân tỉnh Quảng Bình và khu vực lân cận”. Rời Đại sứ quán, lòng chúng tôi se lại 
khi những kỷ niệm về lãnh tụ Fidel Castro như những thước phim quay chậm lại trở về. 

Tối 16/9/1973, đoàn của lãnh tụ Fidel Castro vào thăm và nghỉ lại ở Quảng Bình. Sau bữa 
cơm chiều hơi muộn, lãnh tụ Fidel Castro cùng đoàn tùy tùng nghỉ lại Khu Giao tế Quảng Bình. 
Để đảm bảo cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro có một đêm nghỉ ngơi thoải mái tại Khu Giao tế, Ủy 
ban nhân dân thị xã Đồng Hới đã chỉ đạo Ban Quản lý hợp tác xã Mộc Hồng Hải cấp tốc điều 
động những xã viên có tay nghề cao, chỉ trong một ngày đã đóng xong một chiếc giường gỗ có 
kích thước dài khoảng l,8m, rộng l,6m nhưng đồng chí Fidel Castro cao lớn, nằm lên giường 
thừa chân nên cán bộ Khu Giao tế gọi thợ mộc đến thay 2 thanh giường 2 bên, kéo dài chiếc 
giường ra 2,3m, rộng l,8m. Đã hơn 40 năm trôi qua, giờ Người đã về thiên cổ nhưng chiếc 
giường ngoại cỡ vẫn còn đây. Căn phòng đồng chí Fidel Castro nghỉ lại hầu như vẫn còn được 
giữ nguyên, chiếc tủ, chiếc bàn cá nhân trong phòng như còn ấm dấu chân Người. Chúng tôi 
may mắn được gặp những cán bộ ở Khu Giao tế từng vinh dự được đón tiếp ở cạnh Chủ tịch 
Fidel Castro và đoàn công tác Cuba anh em trong những ngày Chủ tịch lưu lại ở Quảng Bình. 
Một trong số người đó là ông Nguyễn Thanh Đàm. Ông Đàm là Chủ nhiệm phụ trách Khu Giao 
tế khi đồng chí Fidel Castro nghỉ lại Quảng Bình. Theo ông Đàm, đồng chí Fidel Castro là 
nguyên thủ nước ngoài đầu tiên vào thăm tuyến lửa Quảng Bình, lại có phần hơi bất ngờ nên 
công tác chuẩn bị rất gấp gáp. Nhiều anh chị em ở cơ quan giao tế có phần lúng túng trong công 
việc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của đồng chí Fidel Castro ai cũng thấy ấm lòng và lo 
tốt phần việc của mình được giao. Khi ông Đàm chào đồng chí Fidel Castro bằng tiếng Pháp, 
đồng chí Fidel Castro tỏ ra thích thú vì ông đang muốn tìm hiểu về vùng đất Quảng Bình. Khi 
mọi người dần chìm vào giấc ngủ, đồng chí Fidel Castro vẫn đi đi lại lại trước hiên Khu Giao 
tế, ông Đàm nhẹ nhàng bước theo sau, lãnh tụ ngước nhìn bầu trời đầy sao của tiết trời thu se se 
lạnh rồi hỏi ông Đàm: “Người dân Quảng Bình bắn rơi được nhiều máy bay Mỹ không? Có 
nhiều người anh hùng không? Cuộc sống của bà con thế nào? Người dân nơi đây cần gì 
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nhất?”... Ông Đàm trả lời với đồng chí Fidel Castro rằng Quảng Bình là địa phương đầu tiên 
bắn rơi máy bay Mỹ. Đây là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sỹ 
Nguyên và nhiều anh hùng khác. Bất ngờ đồng chí Fidel Castro cầm lấy tay ông Đàm nắm chặt. 
Câu chuyện về con người, quê hương tuyến lửa Quảng Bình đã xóa nhòa ranh giới giữa vị lãnh 
tụ đáng kính và anh chủ nhiệm Khu Giao tế. Hôm sau, ông Nguyễn Thanh Đàm phiên dịch cho 
đồng chí Fidel Castro nói chuyện với bà con Đồng Hới. Trong câu chuyện tối hôm trước với 
ông Đàm, biết bà con vùng cát rất khó khăn trong khám chữa bệnh, đặc biệt là khi bị trúng bom 
đạn của kẻ thù, đồng chí Fidel Castro đã giúp bà con Đồng Hới, Quảng Bình xây dựng một 
bệnh viện khang trang. Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng Bệnh viện Việt Nam - Cuba ở Đồng 
Hới, Quảng Bình được xem như ngọn lửa nhân văn cháy hết mình tấm lòng của vị lãnh tụ nước 
bạn. Hàng năm, hàng ngàn người dân vùng cát được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ở 
bệnh viện này. Khi đồng chí Fidel Castro và đoàn công tác rời Khu Giao tế Quảng Bình, ông 
Đàm cứ ôm lấy đồng chí Fidel Castro mà khóc, mà nhớ như tiễn người anh trai đi công tác xa 
nhà. Đôi mắt đồng chí Fidel Castro nhìn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, rồi đồng chí Fidel Castro 
rút trong túi ra một hộp thuốc xì gà còn mới và tấm danh thiếp đưa cho ông Đàm. Ông Đàm 
cảm động nước mắt lưng tròng, đồng chí Fidel Castro vỗ vai động viên ông Đàm, rồi nói “Cảm 
ơn đồng chí. Khi sang Cuba, cầm tấm thiệp này đi đâu đồng chí cũng được chào đón”. Những 
kỷ vật của đồng chí Fidel Castro đã theo ông Đàm đi trọn cuộc đời.  

 

                                                                                          Dương Sông Lam 
                                                            (Báo Công an nhân dân số 4144 - Ngày 30/11/2016) 

 
 
 
 
 
 
 

NHỮNG CÂU NÓI “RUNG CHUYỂN” THẾ GIỚI CỦA CỐ CHỦ TỊCH FIDEL CASTRO 
 

Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng 
cả máu của mình” đã trở thành bất hủ không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn là 
biểu tượng của tình đoàn kết đi đến mọi chiến thắng trên toàn cầu. 

Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu nói bất hủ, khiến cả thế giới chấn động của ông Fidel. 
Suốt 90 năm cuộc đời, việc làm, tinh thần và những lời đúc kết từ tâm can là những điều quý 
giá nhất Fidel Castro để lại cho nhân dân Cuba và toàn nhân loại. 

Dưới đây là một số câu nói đã đi vào lòng người của lãnh tụ Fidel Castro: 

Một Fidel Castro thời kỳ cách mạng 

“Cách mạng không phải là một thứ dễ dàng. Cách mạng là một cuộc đấu tranh giữa tương 
lai và quá khứ”, nhà lãnh đạo Cuba nói năm 1959. 

“Tôi đã bắt đầu cuộc cách mạng khi chỉ có 82 người theo mình. Nếu tôi phải bắt đầu lại 
việc này thì tôi chỉ cần 15 người hoặc thậm chí chỉ 10 người. 10 người và một niềm tin tuyệt 
đối. Không quan trọng là ta có bao nhiêu người. Quan trọng là phải tin và phải có một kế hoạch 
mạch lạc”, ông Fidel nói trong cuộc phỏng vấn năm 1959 với đài CBS, 30 ngày sau cuộc cách 
mạng lật đổ chế độ của Tổng thống Fulgencio Batista. 

 

  BẠN CÓ BIẾT? 
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Cố Chủ tịch Fidel không ngần ngại tuyên bố: “Chiến thắng - đó là sự nhẫn nại”  hay “Tổ 

quốc, đó là nhân loại”. 

“Tôi là người theo chủ nghĩa Mác - Lênin, và tôi sẽ là như thế cho tới ngày cuối cùng của 

cuộc đời mình”, ông nói. 

“Cách mạng - đó không phải là cái giường rải đầy cánh hoa hồng. Đó là cuộc đấu tranh 

một mất một còn giữa quá khứ và tương lai”, lãnh tụ Cuba cho biết. 

“Tôi đã đi đến kết luận từ cách đây rất lâu rằng điều cuối cùng mà tôi phải hy sinh vì sức 

khỏe của người dân Cuba là ngừng hút thuốc. Tôi thực sự không nhớ nhung gì nó nhiều lắm”, 

ông nói tháng 12/1985 khi tuyên bố đã ngừng hút xì gà. 

“Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trên thế giới nếu cộng đồng xã hội chủ nghĩa biến mất. 

Tôi không tin điều đó là có thể”, ông Fidel nói năm 1989. 

“Tôi đã luôn coi mình là một người hạnh phúc, ít ra là bởi tôi đã tìm ra cho mình một học 

thuyết chính trị thích hợp, lao mình vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị ở Cuba và phát hiện 

cho mình chủ nghĩa Marx. Tất cả những việc như thế cũng giống như lạc vào rừng rậm và tìm 

thấy bản đồ”, ông Fidel khẳng định. 

Một Fidel Castro thời bình 

Lãnh tụ Cuba từng rất quả quyết khi nói: “Сó thể dùng thứ vũ khí hoàn thiện nhất, đang 

chất đầy các nhà kho của các tộc người giàu có và phồn thịnh nhất, để tiêu diệt một người thất 

học, đau ốm, nghèo khó và đói khát. Nhưng nó không thể tiêu diệt được sự thất học, bệnh tật, sự 

đói khổ và bần hàn”. 

Ông cũng nhận xét: “Thế giới hiện đã bước vào một giai đoạn rất đặc biệt và cần phải 

xem nó thoát khỏi giai đoạn này như thế nào”, hay “Cần phải làm việc gì đó để cứu nhân loại! 

Nếu thế hệ trẻ phụ chúng ta thì mọi sự sẽ tan thành mây khói”. 

Ông Fidel cũng sẵn sàng đáp trả cựu Tổng thống Mỹ Bush khi đề cập đến tài sản của 

mình: “Tôi sinh ra không phải là kẻ nghèo. Cha tôi đã có hàng nghìn hecta đất. Nhưng tôi xin 

được trịnh trọng tuyên bố rằng, trái ngược với tất cả những gì mà ngài Bush nói, hiện giờ tôi 

chẳng có một đôla dính túi. Toàn bộ tài sản của tôi đều dễ dàng đút gọn vào túi áo sơ mi đã hồ 

cứng của ông ta”. 

Nói về đất nước Cuba yêu thương, cố Chủ tịch Fidel viết ở một trong các bài báo năm 

2008: “Chúng ta không phải là một nước tư bản phát triển trong khủng hoảng, có các nhà lãnh 

đạo phát điên đi tìm các giải pháp giữa suy thoái, lạm phát, thiếu thốn thị trường và thất nghiệp. 

Chúng ta là và phải là các nhà chủ nghĩa xã hội”. 

“Tôi là người Cuba. Nhưng Hugo Chavez khẳng định rằng ông ấy nhìn thấy trong tôi một 

sự kết hợp lạ kỳ của các chủng tộc. Và tôi cũng đồng tình với ông ấy. Trong dòng máu của tôi 

quả thực có cái gì đó của người da đỏ, có cái gì đó của người từ đảo Canary, của người từ biển 

Celtic và của cái gì đó mà chính tôi cũng không đoán định được”, ông  nói. 

“Cuba, là một đất nước độc lập và có chủ quyền và Liên minh châu Âu đã lầm lẫn khi 

nghĩ rằng có thể đối xử với Cuba theo cách khác chứ không phải như với một đối tác bình 

đẳng”, Chủ tịch Fidel thẳng thắn. 

Ông cũng dành nhiều lời ca ngợi cho Cuba: “Đất nước của chúng tôi - đó là một thiên 

đường theo đúng ý nghĩa tinh thần của từ này. Và tôi đã nhiều lần nói, chúng tôi thà chết trong 

thiên đường chứ không cần sống sót trong địa ngục”. 
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Về tuổi tác và quãng thời gian nghỉ hưu, cố Chủ tịch Fidel cũng không ngần ngại chia sẻ: 
“Tôi có cảm giác rằng, người ta không nên sống tiếp sau khi đã nhận ra rằng, tuổi tác trở nên 
mạnh hơn mình và ngọn lửa sinh ra từ trái tim đã run rảy và chỉ còn leo lét cháy”. 

“Hiện nay, khi tôi đang ốm, tôi đang bị day dứt bởi những câu hỏi về việc tôi sẽ làm gì khi 
tôi trở lại với cái mà người ta vẫn gọi là quyền lực. Và quả thực, tôi sẽ làm gì? Đấu tranh không 
ngừng nghỉ như đã làm như thế suốt cả cuộc đời”, ông từng nói. 

Hay những câu nói thể hiện tinh thần lạc quan của ông giữa lúc tuổi già sức yếu: “Trông 
tôi càng ổn thì người ta càng muốn xin phỏng vấn tôi”; “Đôi khi tôi cũng giải lao giữa cuộc 
chiến thường nhật”; “Tình cảm quan trọng hơn tri thức”; “Tôi có cảm giác rằng, tất cả chúng ta 
đều cần phải về hưu khi còn tương đối trẻ”. 

 

                                                                                                       Tuệ Minh (tổng hợp) 
                                                                                               (infonet.vn - Ngày 26/11/2016) 
 

 
 

CUỘC ĐỐI ĐẦU CỦA 11 ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ VỚI LÃNH TỤ FIDEL CASTRO 
 

Từ ông Dwight Eisenhower cắt đứt 
quan hệ ngoại giao cho đến ông Barack 
Obama quyết định bình thường hóa quan 
hệ, 11 đời Tổng thống Mỹ đã đối đầu cố 
Chủ tịch Cuba Fidel Castro, người từ trần 
ngày 25/11/2016 ở tuổi 90. 

AFP liệt kê cuộc đối đầu của 11 đời 
Tổng thống Mỹ với Cuba và Chủ tịch Fidel 
Castro, kể từ khi ông Castro lãnh đạo thành 
công cuộc cách mạng ở Cuba, lật đổ chế độ 
độc tài Batista năm 1959. 

Dwight Eisenhower (Đảng Cộng hòa, 
1953 - 1961): Ra lệnh cho Cục Tình báo 
Trung ương (CIA) cung cấp vũ khí và huấn 
luyện những người Cuba lưu vong, chuẩn bị 
cho cuộc xâm lược vào Vịnh Con Lợn và cắt 
đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào tháng 
1/1961. 

John F. Kennedy (Đảng Dân chủ, 1961 
- 1963) bật đèn xanh cho cuộc xâm lược 
Vịnh Con Lợn vào tháng 4/1961; áp đặt các 
lệnh cấm vận Cuba vào tháng 2/1962 trước 
khi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba bùng nổ 
vào tháng 10/1962. Ông Kennedy bị ám sát 
vào tháng 11/1963, giữa lúc xúc tiến nối lại 
quan hệ với Cuba. 

Lyndon Johnson (Đảng Dân chủ, 1963 
- 1969): Tăng cường lệnh cấm vận Cuba, 

ngăn chặn Cuba bán nickel cho các nước 
Liên Xô cũ; phê chuẩn các âm mưu của CIA 
nhằm ám sát ông Fidel Castro và viện trợ cho 
những nhóm du kích chống ông Fidel. 

Richard Nixon (Đảng Cộng hòa, 1969 - 
1974): Tăng cường các hoạt động chống ông 
Fidel, bao gồm những vụ bắt giữ các ngư dân 
Cuba, đẩy mạnh cấm vận. 

Gerald Ford (Đảng Cộng hòa, 1974 - 
1977): Nhậm chức giữa lúc những vụ tấn 
công nhắm vào các đại sứ quán Cuba ở nước 
ngoài gia tăng và vụ đánh bom khủng bố máy 
bay hãng hàng không Cubana (chuyến bay 
455) vào ngày 6/10/1976, được cho là do 
những phần tử lưu vong Cuba được CIA hậu 
thuẫn tiến hành; lần đầu tiên cho phép các 
doanh nhân Mỹ đến Cuba và nới lỏng lệnh 
cấm vận. 

Jimmy Carter (Đảng Dân chủ, 1977 - 
1981): Tiếp tục nới lỏng lệnh cấm vận Cuba; 
cho phép những người Cuba lưu vong trở về 
Mỹ và đợt di tản bằng thuyền từ cảng Mariel 
đưa người tị nạn Cuba đến Mỹ, mở Phòng 
quyền lợi Mỹ tại thủ đô Havana và cho phép 
mở Phòng quyền lợi Cuba tại thủ đô 
Washington; từng đến thăm Cuba với tư cách 
cựu tổng thống Mỹ vào năm 2002 và 2011. 
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Ronald Reagan (Đảng Cộng hòa, 1981 
- 1989): Tăng cường cấm vận Cuba, khiến 
mối quan hệ hai nước trở nên tồi tệ hơn; lập 
ra Tổ chức Quốc gia Cuba - Mỹ là tổ chức 
chính của những người Cuba lưu vong, cùng 
đài phát thanh và truyền hình tuyên truyền 
chống ông Fidel; lần đầu tiên ký một thỏa 
thuận về nhập cư với Cuba vào năm 1984. 

George H.W.Bush (Bush cha, Đảng 
Cộng hòa, 1989 - 1993): Tăng cường cấm 
vận Cuba với đạo luật Torricelli; cấm các chi 
nhánh của doanh nghiệp Mỹ ở nước thứ ba 
hợp tác kinh doanh với Cuba. 

Bill Clinton (Đảng Dân chủ, 1993 - 
2001): Thi hành đạo luật Torricelli, tiếp tục 
tăng cường cấm vận Cuba. Vào năm 1994, 
36.000 người Cuba dùng tàu và thuyền vượt 
biên sang Mỹ. Một thỏa thuận về nhập cư 
mới được ký với Cuba và ông Clinton hậu 
thuẫn những nhà hoạt động chính trị chống 
ông Fidel. 

George W. Bush (Bush con, Đảng 
Cộng hòa, 2001 - 2009): Tăng cường viện trợ 
tài chính cho những tổ chức người Cuba lưu 
vong chống ông Fidel, tăng cường cấm vận; 
ban hành luật cấm người Cuba lưu vong trở 
về nước và cấm họ chuyển tiền về cho người 
thân ở Cuba. 

Ông Raul Castro, em trai của ông Fidel 
Castro chính thức nhậm chức Chủ tịch Cuba 
vào năm 2008. 

Barack Obama (Đảng Dân chủ, 2009 
đến nay): Gỡ bỏ lệnh cấm người Cuba lưu 
vong trở về nước (Cuba) và hủy bỏ lệnh cấm 
họ gửi tiền về cho người thân ở Cuba, đồng 
thời tuyên bố sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. 

Vào tháng 12/2014, ông Obama và ông 
Raul Castro tuyên bố bình thường hóa quan 
hệ Mỹ - Cuba. Mỹ và Cuba tái lập quan hệ 
ngoại giao, mở cửa đại sứ quán tại thủ đô hai 
nước hồi tháng 7/2015. Ông Obama có 
chuyến thăm lịch sử đến Cuba vào tháng 
3/2016, là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu 
tiên đến Cuba kể từ năm 1928, nhưng ông 
không gặp ông Fidel. 

Ông Fidel cũng đã hai lần viết xã luận 
chỉ trích những tuyên bố của ông Obama về 
việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba. 

Ông Fidel từng tiết lộ ông sống sót sau 
634 nỗ lực hoặc âm mưu ám sát mình, đa 
phần do những tổ chức người Cuba lưu vong 
ở Mỹ và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) 
lên kế hoạch. Trong khi đó, cơ quan nghiên 
cứu an ninh Nhà nước Cuba cho hay có 637 
âm mưu và 164 lần ám sát hụt ông Fidel 
trong giai đoạn  1958 - 2000, bao gồm âm 
mưu dùng xì gà tẩm thuốc độc và gài thuốc 
nổ. Cựu chủ tịch Cuba từng nói rằng ông là 
người nắm giữ kỷ lục thế giới về số lần bị ám 
sát trong thế kỷ 20, theo Reuters. 

“Lực lượng an ninh Mỹ lúc bấy giờ có 
lẽ tập trung vào việc ám sát ông Fidel hơn là 
bảo vệ tổng thống của họ: Vào ngày ông 
Kennedy bị ám sát vào năm 1963, một điệp 
viên được trao ống thuốc độc ở thủ đô Paris 
(Pháp) để thực hiện sứ mạng ám sát ông 
Fidel”, theo tờ The Guardian (Anh). 

 

Phúc Duy 
(thanhnien.vn - Ngày 26/11/2016) 
 

 

 
 

NHỮNG KỶ LỤC CỦA FIDEL CASTRO 
 

Fidel Castro là một trong ba nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất thế giới. Ông đã dẫn dắt 
Cuba trong suốt 5 thập kỷ, chỉ sau Nữ hoàng Anh Elizabeth và Quốc vương Thái Lan Bhumibol 

Adulyadej. Ông tạm nhường lại chức vụ cho em trai Raul Castro vào tháng 7/2006 sau khi trải 

qua một cuộc phẫu thuật ruột. Quá trình chuyển giao quyền lực chính thức diễn ra vào năm 

2008, theo Reuters. 
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Fidel Castro nắm giữ kỷ lục là người có bài diễn thuyết dài nhất trước Liên hợp quốc, vào 
ngày 26/9/1960, với 4 tiếng 29 phút. Một trong những bài phát biểu dài khác của ông có thời 
lượng lên tới 7 tiếng 30 phút, được ông Castro thực hiện vào ngày 24/12/1998, sau khi Quốc hội 
tái bầu ông làm Chủ tịch Cuba. Fidel Castro cũng được coi là người nắm kỷ lục thế giới về số 
lần bị ám sát hụt. Cơ quan tình báo Cuba ước tính kể từ khi lên lãnh đạo Cuba vào năm 1959, 
Chủ tịch Fidel đã ít nhất 638 lần bị Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lên kế hoạch và thực 
hiện âm mưu ám sát, chưa kể tới các lực lượng tình báo phương Tây khác. 

Tuy nhiên, Fidel Castro đã phá tan tất cả các âm mưu này và nắm quyền lãnh đạo Cuba 
qua 9 đời tổng thống Mỹ, từ Dwight Eisenhower cho tới Bill Clinton, rồi nghỉ hưu khi Tổng 
thống Mỹ George W. Bush đang tại nhiệm, theo History. 

Tạp chí Time năm 2012 bầu ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. 
 

                                                              (Báo Pháp luật và thời đại số 80 - Ngày 5/12/2016)  
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