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3-  Buôn Lậu Từ Các Nước Về Việt Nam 
 
Hồi ấy ở VN việc mua bán chỉ tập trung vào các cửa hàng Mậu dịch ( MD) của nhà nước hoặc cửa hàng Hợp 
tác xã ( cũng chủ yếu từ MD). Trong các cửa hàng MD có bày nhiều thứ hàng đẹp mắt, nhưng chủ yếu chỉ là 
hàng mẫu, không bán. Trong tình hình ấy người ta buôn lậu đủ thứ, buôn lậu trong nước, buôn lậu quốc tế. Về 
việc mua thức ăn hàng ngày có bài ca : Tôn Đản là chợ vua quan. Vân Hồ chợ của quyền gian nịnh thần. 
Đồng Xuân chợ của thương nhân. Vỉa hè là của nhân dân anh hùng. Buôn lậu lặt vặt của các trí thức chuyên 
gia chủ yếu tại các vỉa hè. 
 
Từ Liên xô, Đức, Tiệp Khắc về thì mang phích nóng lạnh vạn năng, quạt tai voi, đồ nhôm gia dụng, phụ tùng 
xe đạp, hạt tiêu, lưỡi cưa đá, vitamin B12, thuốc chế từ nhung hươu , Bungari cung cấp các loại vải và thuốc 
kháng sinh; Angiêri cung cấp sữa đầu xù, các loại thuốc tân dược, bút máy ( nhập từ Trung quốc), hộp bút vẽ 
Rotring ( nhập của Đức), len, quả chà là, ở Pháp về thì mang mì chính, len, vải…Những chuyên gia ở Châu 
Phi, mỗi lần về phép thường chỉ mang hàng theo người, chỉ khi kết thúc hợp đồng mới đóng vài thùng hành lý, 
trong đó chứa khá nhiều hàng lậu. Ngoài ra các chuyên gia góp nhau gửi tiền cho các công ty Nhật, mua từng 
côngtainơ xe mô tô second-hand. Các công ty thu mua xe cũ được nhặt từ các bãi rác, đóng thùng, gửi về cho 
người nhà của chuyên gia nhận, mỗi chiếc giá vài chỉ vàng. Trong việc này, năm 1989 các chuyên gia đã bị 
công ty Sawaso quỵt mất trên 300 chiếc, nhận tiền rồi mà không giao hàng ( chuyện này sẽ kể sau ) 
Các cán bộ đang làm việc hoặc học tập tại Liên xô và Đông Âu thì thỉnh thoảng đóng những thùng hàng gửi về 
cho người nhà. Hồi ấy đa số các nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam taị nước ngoài lo học thì ít, lo 
buôn bán nhiều hơn. Trong số họ phần đông chỉ là lính, một số ít là tướng tá, tại mỗi nước có vài người được 
quần chúng suy tôn là Soái, đó là những người có số vốn lớn, có ảnh hưởng trong phạm vi rộng, chỉ đạo 
nhiều đường dây. Phạm Nhật Vượng là một soái như vậy tại Nga, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Vingroup, Đặng 
Hùng Võ là một soái tại Ba Lan, sau về nước làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin kể vài chuyện 
về việc buôn bán của trí thức làm chuyên gia. . 
 
Chuyện1- Mua tích trử thuốc.  
 
Mỗi dịp nghỉ hè mỗi chuyên gia ở Angiêri thường mang lậu về một lượng thuốc có giá khoảng 200 – 400 đô. 
Để có lượng thuốc đó phải mua tích trử dần vì chỉ có thể mua lẻ tại các hiệu thuốc, không thể một lúc mua 
được nhiều, mà cũng không thể mua nhiều lần ở mộtcửa hàng. Mua thuốc gì thì phải nhận được chỉ đạo từ 
trong nước báo sang hoặc nhờ tư vấn của các chuyên gia y tế. Các loại thuốc được nhiều người quan tâm là 
Ospen, Rovamicin, thuốc chữa lao, dạ dày và tim ( mỗi loại có vài thứ, lâu ngày quên tên ) . 
 
Tại Angiêri ,trong vài đợt nghỉ tôi đã đi chơi, thăm vài bạn ở các thành phố khá xa, cách trên 400 km.Đến nơi, 
sau một lúc ngắn ngủi thăm hỏi qua loa, bạn hỏi : có cần thuốc gì để dẫn đi mua. Hè năm 1988 tôi mua tích lũy 
được kha khá thuốc Ospen, chỉ để một phần trong vali, một phần để phía dưới trong túi ni lông, phía trên để 
thức ăn, nước uống, xách theo người. Ra sân bay cùng một người bạn vừa mới quen. Hai người xách hai túi 
ni lông bên ngoài giống nhau. Khi xếp hàng hơi lâu để chờ qua cửa kiểm tra, hai người đặt 2 túi xuống nền 
nhà, cạnh nhau. Tiếp tục đi, tôi xách một túi đi trước. Vào phòng đợi, sực nhớ ra tôi xem lại thì biết đã xách 
nhầm, ngồi chờ bạn vào để đổi. Chờ và tìm nhưng không thấy đâu. Sau hơn nửa giờ mới thấy. Hỏi để đổi lại 
túi thì bạn trả lời : Thấy ông xách túi của tôi, tưởng là xách hộ nên tôi đi vào, không xách gì thêm. Tôi vội trở 
ra, hy vọng túi còn đó, nhưng nó đã không cánh mà bay. Tôi chỉ nghi chứ không có chứng cứ. Đành tự an ủi là 
của đi thay người. Lần này mất cả chì lẫn chài. 
 
Chuyện 2- Máu khô 
 
Chuyện này tôi nghe kể, không trực tiếp chứng kiến. Ở Ăng gôla, không hiểu nhờ móc ngoặc thế nào mà 
chuyên gia mua được một loại hàng chiến lược là máu khô. Khi mang ra sân bay bị phát hiện. Không những bị 
tịch thu, còn bị thông báo về cho sứ quán và nghe đâu các vị trong đường dây có bị một kỷ luật nào đó. 
 



Chuyện 3- Đóng thùng hành lý. 
 
Khi về nước lần cuối các chuyên gia được cấp tiền cước để gửi 50 kg hành lý . Thường gửi trước từ 10 đến 
20 ngày. Mất nhiều công sức trong chuyện đóng gói hành lý là tìm cách che giấu một số lớn thuốc. Mỗi người 
làm theo một cách, ít trao đổi với nhau. Hồi ấy tại các nơi nhận hàng hóa gửi chậm người ta chủ yếu kiểm tra 
trực tiếp bằng mắt và tay, chưa thấy dùng máy soi chiếu, vì thế mưu mẹo giấu hàng cũng đơn giản. Tôi đã 
dùng 2 thùng các tông . Để giấu thuốc trong các thùng đó tôi đã bỏ công tạo ra 2 lớp vỏ, giấu các vỉ thuốc vào 
giữa hai lớp đó. Mỗi hộp có 1 vỉ và 1 tờ giấy . Phải bóc hộp, lấy vỉ thuốc ra cất riêng, làm xẹp hộp lại và tờ giấy 
cất riêng, về nhà ghép lại như cũ để mang đi bán. Mất 3 ngày để thiết kế và tự tay chế tạo. Nhưng rồi khi chở 
các thùng đi gửi, qua cửa kiểm soát, cán bộ hải quan hỏi : Chuyên gia giáo dục Việt Nam hết nhiệm kỳ, về 
nước à ?, Trả lời : Vâng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế là hải quan phẩy tay cho đi mà không khám 
xét gì. Thật tiếc cho công sức ngụy trang. Càng tiếc hơn, biết thế thì mua thêm vài trăm hộp thuốc nữa. 
 
Chuyện 4- Lòng tốt của bạn bè 
 
Ở Angiêri tôi hỏi một anh bạn bác sĩ, là chuyên gia y tế xem năm ấy nên mua thuốc gì mang về. Anh cho biết 
là thuốc lao PT đang bán chạy. Tôi đã đi lùng vài hiệu nhưng chưa mua được. Nửa tháng sau gặp lại tôi hỏi 
anh xem có biết thuốc lao PT đang bán ở đâu. Anh nói phải quen mới mua được. Anh vừa mua được 10 hộp, 
nếu tôi thích anh để lại cho, anh có mối sẽ mua sau. Tôi mừng quá, cám ơn. Khi mang về Hà nội thì mới biết 
loại thuốc đó rất khó bán, giá đang giảm, đành bán lỗ vốn. Khi dừng lại ở Liên xô tôi đến thăm một số người 
quen ở ký túc xá trường Đại học nọ. Một anh bạn hỏi tôi có muốn mua lưỡi cưa đá thì anh để lại cho vài chiếc, 
thứ ấy trong nước đang được giá. Trước đây đã từng nghe về mặt hàng này nên tôi mua lại. Mang về Hà Nội 
tìm nguồn để bán, mãi không bán được, vì loại ấy ít thích dụng. Đành vừa bán vừa biếu để mong gỡ lại chút 
vốn. 
 
Chuyện 5-Bị lừa tại Hà Nội 
 
Những lần trước mang được ít thuốc về tôi giao việc đi bán cho vợ. Bà ấy mang bán cho một người thu mua, 
người ấy mang bán lại cho các hiệu thuốc. Lần này ( mùa đông 1989, sau khi về hẳn ) tôi quyết định tự mình 
mang đến bán thẳng cho các hiệu thuốc để kiếm lãi nhiều hơn. Tôi mang 120 hộp Rovamicin trong một túi 
dứa. Đã đi qua một số hiệu thuốc để chào hàng mà chưa bán được, nơi trả lời không mua thứ đó, nơi trả giá 
quá rẻ. Tôi mang lên phố Cầu Gỗ và bị lừa lấy mất toàn bộ. Mẹo lừa kể ra cũng chưa phải cao cường gì, 
nhưng vì mình là con người khờ khạo trên đường phố, là kẻ ngu ngơ trong thị trường nên một con mẹ lưu 
manh bình thường cũng lừa được. 
 
Chuyện 6- Chuyện của đứa cháu 
 
Nhân kể chuyện bị lừa tôi nhớ đến câu chuyện với đứa cháu, kỹ sư xây dựng, đang tham gia vào đường dây 
buôn bán ở Nga. Tôi gọi hắn là Cu Xèng. Tôi hỏi, này Xèng, hiện nay (1989) ngành xây dựng đang phát triiển, 
tại sao cháu bỏ nghề mà nhảy sang buôn bán, và nhờ đâu mà mày thành công. Xèng trả lời : “Cậu biết rồi 
đấy, cháu học Xây dựng là theo yêu cầu của bố mẹ chứ cháu vẫn thích buôn bán từ nhỏ, nên có dịp là cháu 
làm theo ý thích và năng khiếu của mình. Còn kỹ năng buôn bán cháu học được từ đường phố , học được 
trong những ngày nghỉ , trong những buổi trốn đến lớp để tham gia buôn bán và chơi cờ bạc với bạn bè, 
những buổi hoạt động mà nhà trường và gia đình đều cấm. Ba mẹ cháu, kể cả cậu nếu biết cháu chơi với loại 
bạn bè nào trong các ngõ ngách đường phố để học những điều nhà trường không dạy thì chắc là các cụ sẽ 
ngăn cấm, ít ra là khuyên bảo đừng tiếp tục vì sợ “ gần mực thì đen”. Thế mà càng lăn lộn trong xã hội cháu 
càng ngày càng sáng ra nhiều thứ.” 
 
Tôi hỏi tiếp : “Mày giải thích rõ hơn, cậu vẫn chưa hiểu hết.” 
Cu Xèng nói : “Trong buôn bán có 2 điều quan trọng. Một là khả năng đánh hơi để biết sự lên xuống của giá 
cả hàng hóa, tìm được chỗ mua, chỗ bán thích hợp, hai là khả năng phát hiện xem đối phương đang giao dịch 
thật thà đến bao nhiêu, có khả năng lừa bịp chỗ nào, cần biết để tránh. Chính trong những buổi chơi với bạn 
bè đường phố mà cháu học được cách phát hiện và tránh những cú lừa”. 
 
Hè năm 1988, tôi từ Angiêri sang Liên xô, Cu Xèng đã cấp vé máy bay và đón vợ tôi từ Hà Nội sang để gặp 
nhau tại Mascơva. Chúng tôi định đi chơi Ba Lan nhưng còn ngại khó khăn khi trở về vì nghe đâu mua vé tàu 



từ Ba Lan đi Mascơva rất vất vả. Cu Xèng bảo : “Cậu mợ không việc gì phải lo, gặp khó khăn gì cứ đến chỗ 
anh Đặng Hùng Võ, nói là người nhà của cháu, anh ấy sẽ giúp”. Chúng tôi chơi ở Ba lan 5 ngày. Sau nhiều cố 
gắng mà vẫn không thể mua được vé tàu, tôi đến nhờ anh Võ, anh hẹn chiều đến lấy. Chiều tôi đến, anh đưa 
cho 2 vé với lời chúc Thượng lộ bình an. Tôi xin gửi tiền, anh không nhận, nói rằng anh xin biếu. Tôi cám ơn, 
dẫn vợ trở lại Liên xô để về nước. 


